สารจากอธิ การบดีมหาวิ ทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะทีเ่ ป็ นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการสะสมองค์ความรูเ้ พื่อนาไป
พัฒนาชุมชนทัง้ เชิงพืน้ ทีแ่ ละประเด็น โดยหวังเป็ นส่วนหนึ่งทีช่ ่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปั ญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” เพื่อเป็ นการขับเคลื่อนและสร้างกลไกให้
นาไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ประชุมวิชาการพะเยาวิจยั 2558 ขึน้ อันประกอบไปด้วย การประชุม
วิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจยั ครัง้ ที่ 4” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3 rd International Conference
on “Herbs for Health and Beauty” เพื่อ เป็ นเวทีใ ห้ก ับ คณาจารย์ นั ก วิจ ัย บุ ค ลากร นิ สิต และนั ก ศึก ษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ทัง้ ภายในและภายนอก ได้ร่วมเรียนรูป้ ระสบการณ์พร้อมทัง้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ตลอดจนเปิ ดโอกาส
ให้มกี ารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็ นการกระตุ้นให้นักวิจยั ผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ เพื่อสร้าง
องค์ความรูน้ วัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
ความพิเ ศษของปี น้ีคือ เราได้ร ับความร่ว มมือ จากสานักงานพัฒนาวิจยั การเกษตร (สวก.) ที่เ ข้าร่วมจัด
นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ อันสืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานในการพัฒนาต่อยอดโครงการวิจยั
การเกษตรสูก่ ารใช้ประโยชน์ พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจยั
โดยวิทยากรพิเศษนัน้ ได้รบั เกียรติจาก รศ. ดร.พีรเดช ทองอาไพ ผูอ้ านวยการ สวก. ทีไ่ ด้มาช่วยแนะแนวทาง
เพื่อสร้างโอกาส และความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตรในเขตภาคเหนือของไทยในปี แห่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ นักวิจยั ผูท้ จ่ี ะมาร่วมฉายภาพ “อาชีพวิจยั ” จาก “เสร็จ” สู่ “สาเร็จ” อันจะช่วย
เป็ นแรงบันดาลในให้กบั นักวิจยั ในการผลิตผลงานวิจยั ให้มคี ุณภาพต่อไป
นอกจากการนาเสนอผลงานวิจยั และกิจกรรมดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ภายในงานยังประกอบไปด้วย นิทรรศการ
โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล นิทรรศการโครงการกว๊านพะเยา นิทรรศการจากหน่วยงานทัง้ ภายในภายนอก การจาหน่าย
สินค้า ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยพะเยา และอื่น ๆ ทีน่ ่าสนใจอีกมากมาย
มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการประชุมวิชาการครัง้ นี้ จะสามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนานักวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาและนักวิจยั ของประเทศให้สามารถนาความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาของสังคมโดยรวม จึง
ขอขอบคุณวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นสนับสนุนการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ให้สาเร็จด้วยดี

ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ก

เกี่ยวกับการประชุมวิ ชาการพะเยาวิ จยั 2558
มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะทีเ่ ป็ นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ในการสะสมองค์ความรูเ้ พื่อ
นาไปพัฒนาชุมชนทัง้ เชิงพืน้ ทีแ่ ละประเด็น โดยหวังเป็ นส่วนหนึ่ง ทีช่ ่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึน้ ในการสร้างกลไกให้นาไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ประชุมวิชาการพะเยาวิจยั 2558 ประกอบไป
ด้วย
1) การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจยั ครัง้ ที่ 4”
2) The 3 rd. International Conference on “Herbs for Health and Beauty”
เพื่อเป็ นเวทีให้กบั คณาจารย์ นักวิจยั บุคลากร นิสติ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่ วยงานภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทัง้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็ นการกระตุ้นให้นักวิจยั ผลิตผลงานวิจยั ที่มคี ุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า
“ปั ญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจยั บุคลากร นิสติ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
ได้ร่วมเรียนรูป้ ระสบการณ์พร้อมทัง้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อ เป็ นเวทีท างวิช าการส าหรับ การเผยแพร่ ผ ลงานวิจ ัย ของอาจารย์ นั ก วิจ ัย นิ สิต นั ก ศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ
3. เพื่อเป็ นการสร้างเครือข่ายนักวิจยั ในการพัฒนางานวิจยั ทัง้ ขององค์กร ระดับชาติและนานาชาติ
รูปแบบการประชุม
1. การปาฐกถาพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ ์ (Keynote speaker)
2. นิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล
3. นิทรรศการผลงานวิจยั ของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
4. การนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
5. การนาเสนอผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
6. การประกวดการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
7. การจัดเวทีเสวนางานวิจยั ในพืน้ ที่ ABC
8. การจัดเวทีประชุมกลุ่มเฉพาะด้านการศึกษา ด้านการทานุ บารุงศิลปและวัฒนธรรม
กลุ่มงานวิจยั / นิ ทรรศการผลงานวิ จยั ที่เปิ ดรับพิ จารณา ได้แก่
1. กลุ่มการวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2. กลุ่มการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กลุ่มการวิจยั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. วิจยั สถาบัน (R2R)

ข

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกรำคม 2558
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 และมอบของที่ระลึก ร่วมกันถ่ายรูป
09.30 น. – 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“บทบำทของ สวก. ต่อกำรพัฒนำระบบวิจัยกำรเกษตรของประเทศและกำรผลักดันผลงำนวิจัยไปสู่กำร
ใช้ ประโยชน์ : มิ ติ กำรพั ฒนำกำรเกษตรในเขตภำคเหนื อ” และชี้ แจงกรอบงำนวิ จั ยของส ำนักงำน
พัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร ประจำปี 2558
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอาไพ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
10.30 น. – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11.00 น. – 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“สวก. กับกำรขับเคลื่อนเส้นทำง “อำชีพวิจัย” จำก “เสร็จ” สู่ “สำเร็จ””
โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.00 น.

14.00 น. –14.30 น.
14.30 น.-16.30 น.

16.30 น. – 19.00 น.

กำรนำเสนอผลงำนวิจัยแบบ Oral Presentation
1.กลุ่มงำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
2.กลุ่มกำรวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3.กลุ่มกำรวิจัยมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกรำคม 2558
พพะเยำวิจัย
เวลำ
ครั้งที่4

สวก.กับนักวิจัยในพื้นที่
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“นวัตกรรมและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
จำกกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตร
ที่ยั่งยืน (Success case)”
โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์

วิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่(ABC)
เวทีสำธำรณะ
“งำนวิจัยรับใช้สังคมเพื่อกำรพัฒนำ
พื้นที่จังหวัดพะเยำ”
เรื่อง“มำตรกำรส่งเสริม ป้องกัน
กลุ่มเสี่ยงเบำหวำนจังหวัดพะเยำ”
โดย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวทีเสวนา“แนวทำงกำรวิจัยพัฒนำ
และต่อยอด อำชีพด้ำนกำรเกษตร
และอำหำรจังหวัดพะเยำเพื่อรองรับ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรเข้ำร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และสรุปการจัดเวทีสาธารณะ
อย่ำงยั่งยืน”

งานเลี้ยงรับรอง Welcome Night

ค

Poster Presentation & Exhibition

กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรพะเยำวิจัย 2558
วันที่ 29 -30 มกรำคม 2558
ณ หอประชุมพญำงำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกรำคม 2558 (ต่อ)

16.30 น.19.00 น.

นาเสนอผลการดาเนินงาน
“เครือข่ำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
 การดาเนินงานมีการจัดนิทรรศการ
จังหวัดพะเยำ”
และการแสดงผลงานด้านทานุบารุง
ปาฐกถาพิเศษ
ศิลปวัฒนธรรม
“ควำมร่วมมือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียนในสังกัดร่วมกับมหำวิทยำลัยพะเยำ”
 การเสวนาทางวิชาการ
โดย ผู้อานวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต36
“กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงศิลป
 นาเสนอ ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
และวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์”
จานวน 8 หลักสูตร
 นาเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียน
จานวน 50 ผลงาน
งานเลี้ยงรับรอง Welcome Night)

12.00 น 13.00 น..

สวก. กับนักวิจัยในพื้นที่
ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
พะเยา
 สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
โดย น.สพ.สมชาติ ธนะ และคณะผู้วิจัย
 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ามันจาก
สมุนไพร
 คณะเภสัชศาสตร์ ณ ไร่ชาวดิน
โดย ผศ.ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง
และคณะผู้วิจัย
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
และเยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
งาม้อน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะผู้วิจัย

•

10.30 น. –
12.00 น.

การนาเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation
1.กลุ่มงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.กลุ่มการวิจัยสถาบัน

วันศุกร์ที่ 30 มกรำคม 2558
พะเยำวิจัย
เวลำ
ครั้งที่4

08.30 น. –
10.30 น.

วิทยำลัยกำรศึกษำ

ง

วิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่(ABC)
การนาเสนอความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัด
พะเยา ประจาปีงบประมาณ 2557
โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่จังหวัด
พะเยำ (นักวิจัยรุ่นใหม่)
การนาเสนอความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัด
พะเยา ประจาปีงบประมาณ 2557
โครงงำนวิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่จังหวัด
พะเยำ (ระดับปริญญำตรี)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Poster Presentation & Exhibition

13.00 น. –
16.00 น.

ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

- 8 invited speakers

เวลำ

The 3rd
International
Conf.

วันศุกร์ที่ 30 มกรำคม 2558 (ต่อ)
The 3rd International Conf
เวลำ
09.00 น. –
12.00 น.

 - 8 invited speakers
12.00 น. –
13.00 น.
13.00 น. –
16.00 น.

วิทยำลัยกำรศึกษำ
นาเสนอผลการดาเนินงาน
“เครือข่ำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จังหวัดพะเยำ”
 มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ โรงเรียนและครู
ที่ได้รับคัดเลือกผลงานระดับเหรียญทอง
จานวน 16 ผลงาน
 นาเสนอ ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
จานวน 8 หลักสูตร
 นาเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียน (Oral Presentation)
จานวน 8 ผลงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอผลการดาเนินงาน
“เครือข่ำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จังหวัดพะเยำ”
 นาเสนอ ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
จานวน 8 หลักสูตร
 นาเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียน (Oral presentation)
จานวน 8 ผลงาน (ต่อ)
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ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติ กรรมการสูบบุหรี่ในช่วงอายุ 15-18 ปี ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ งในอาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
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.
ทิวากรณ์ ราชูธร1* และนพรัตนาพร สรฤทธิ1์
Thiwakorn Rachutorn1* and Noparattanaporn Sonrit1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติท่มี ีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในอาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โดยทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในช่วงอายุ 15 -18 ปี จานวน 60 คน ผลการวิจยั พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่กบั บิดามารดา บิดามารดาส่วนใหญ่ มกี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษา นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี รายรับเฉลี่ย
52.50 บาทต่อวัน ข้อมูลด้านการสูบบุหรีข่ องนักเรียน พบว่า นักเรียนสูบบุหรีท่ งั ้ หมดทุกคน โดยอายุทเ่ี ริม่ สูบบุหรี่ อายุ
15 ปี สูบบุหรีว่ นั ละ 1 มวน มากทีส่ ุด ร้อยละ 33 รองลงมาสูบบุหรีว่ นั ละ 13 มวน ร้อยละ 21.7 ด้านทัศนคติต่อการสูบ
บุหรีส่ ว่ นใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อการสูบบุหรี่ ร้อยละ 66.7 รองลงมา คือเห็นด้วยต่อการสูบบุหรี่ ร้อยละ 23.3 (การสูบบุหรีจ่ ะ
ทาให้รสู้ กึ ดีขน้ึ เวลาไม่สบายใจ การสูบบุหรีไ่ ม่ใช่สงิ่ ผิดและบุหรีไ่ ม่เป็ นอันตรายไว้วางใจได้) ด้านปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสูบ
บุหรี่ ของนักเรียน จาแนกออกเป็ น ด้านตนเอง ด้านสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านครอบครัว พบว่าปั จจัยทีม่ ผี ลมาก
ทีส่ ุดต่อการสูบบุหรี่ คือ ปั จจัยด้านตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 61.0 (เคยทดลองสูบบุหรี่ เพราะความอยากรูอ้ ยากลองด้วย
ตนเอง) รองลงมา คือ ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม คิดเป็ นร้อยละ 56 (ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับบุหรีจ่ ากสือ่ โฆษณาต่างๆ
ร้านขายบุหรีอ่ ยู่ใกล้บา้ นและโรงเรียน) ด้านครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 51.3 (ผูป้ กครองไม่มเี วลา ทางานนอกบ้าน) และ
ด้านสังคม คิดเป็ น ร้อยละ 33.3 สาหรับการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าทัศนคติมคี วามสัมพันธ์กบั ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการ
สูบบุหรี่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p<0.05 และมีความสัมพันธ์ในระดับปลานกลางแบบทิศทางตรงกันข้าม
(r = -0.377)
คาสาคัญ:

ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียน

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.

บทนา
การสูบบุหรีเ่ ป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญในสังคมไทย เนื่องจากเป็ นปั จจัยเสีย่ งก่อให้เกิดโรคทีค่ ุกคามชีวติ
มนุ ษย์ได้ถงึ 36 โรค เป็ นเหตุให้เสียชีวติ ก่อนวัยอันควร ก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิ จ และสังคม และการสูบบุหรีย่ งั
นาไปสู่ปัญหาการเสพติดสารอื่นๆ ซึง่ เป็ นรากฐานของปั ญหาต่างๆ ในสังคม องค์การอนามัยโลกได้ยนื ยันแล้วว่าบุหรี่
เป็ นสาเหตุการตาย และความพิการทีส่ าคัญอันดับสอง และเป็ นปั จจัยเสีย่ งต่อการเจ็บป่ วยทีส่ าคัญ อันดับสีข่ องโลก ซึง่
อาจกล่าวได้ว่าการตายและการเจ็บป่ วยจากสาเหตุทเ่ี กี่ยวกับบุหรีน่ ัน้ สามารถป้ องกันไม่ให้เกิดขึน้ ได้ จากการสารวจ
อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึน้ ไป จานวน 53.9 ล้านคน พบว่าอัตราการสูบบุหรี่รอ้ ยละ 21.4 โดย
เป็ นผู้ท่สี ูบเป็ นประจาร้อยละ 18.4 สูบนานๆ ครัง้ ร้อยละ 2.9 ผู้ชายสูบมากกว่าผู้หญิง 20 เท่าและเมื่อเปรียบเทียบ
อัตราการสูบบุหรีข่ องผูท้ ่สี บู เป็ นประจากับผลการสารวจในปี 2552 พบว่า มีอตั ราการสูบเพิม่ ขึน้ คือจากร้อยละ 18.1
เป็ นร้อยละ 18.4 (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2554)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นภาคที่มีจานวนผู้สบู บุหรีเ่ ป็ นจานวนมากที่สุด คือ ประมาณ 3.9 ล้านคน คิด
เป็ น ร้อยละ 36.1 ของประชากร ( ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ , 2553 ) ข้อมูลของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ในปี 2554 มีคนไทยทีส่ บู บุหรีอ่ ยู่จานวน 11.5 ล้านคนหรือ ร้อยละ 21.4 ของประชากรทีม่ อี ายุ 15 ปี
ขึน้ ไป โดยผูช้ ายสูบบุหรีร่ อ้ ยละ 41.7 ส่วนผูห้ ญิงทีส่ บู บุหรีม่ เี พียงร้อยละ 2.1 และจะเห็นว่าแนวโน้มการสูบบุหรีข่ องคน
ไทยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และที่น่าเป็ นห่วงอีกสิง่ หนึ่งคือ คนไทยเริม่ สูบบุหรี่ อายุน้อยลง
กล่าวคือใน ปี 2544 อายุเฉลีย่ ทีเ่ ริม่ สูบบุหรีเ่ ท่ากับ 18.5 ปี ในขณะทีป่ ี 2555 อายุเฉลีย่ ทีเ่ ริม่ สูบบุหรีล่ ดลงเป็ น 17.9 ปี
นันหมายความว่
่
า การสูบบุหรีข่ องคนไทยมีแนวโน้มการเริม่ สูบตัง้ แต่วยั เด็กมีมากขึน้
การติดบุหรีข่ องคนไทยมีอตั ราเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเต็มไปด้วยความอยากรูอ้ ยากลองและ
ต้องการการยอมรับจากเพื่อนในกลุ่มหรือสังคมของวัยรุ่นเอง เนื่องจากพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องกลุ่มเพื่อนมีอทิ ธิพล
สูง การปฏิเสธพฤติกรรมของกลุ่มเป็ นเรื่องยาก วัยรุ่นเริม่ ต้นสูบบุหรีต่ งั ้ แต่ อายุยงั น้อย มีการเริม่ สูบมากทีส่ ดุ ในช่วงอายุ
15-19 ปี ซึง่ ถือว่ายังอยู่ในระดับการ ศึกษามัธยมศึกษาศึกษาตอนปลายถึงมหาวิทยาลัยโดยในช่วงอายุน้ถี อื ว่าเป็ นช่วง
อายุในการเขาสูว่ ยั รุ่น และเป็ นช่วงหัวเลีย้ งหัวต่อ จึงมีเหตุผลหลายๆ เหตุผลในการทีจ่ ะเริม่ สูบบุหรี่ เช่น เครียดจากการ
เรียน การสอบ ทาตามเพื่อน อยากลอง เป็ นต้น อีกทัง้ พ่อแม่ ผูป้ กครองเห็นว่าบุตรหลานของตนโตขึน้ ใกล้เป็ นผูใ้ หญ่ท่ี
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จะบรรลุนิตภิ าวะแล้วจึงไม่เข้มงวดเหมือนเคยจึงทาให้ช่วงอายุ 15-19 ปี มี จานวนผูเ้ ริม่ สูบบุหรีม่ ากทีส่ ุดมีโอกาสเป็ น
ผูใ้ หญ่ทต่ี ดิ บุหรีส่ งู และมีโอกาสเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ยาก
ปั ญหาการสูบบุหรีใ่ นตาบลดอนชมพู เป็ นปั ญหาสาคัญของอาเภอโนนสูง ทีต่ ้องแก้ไข การสูบบุหรีน่ ัน้ พบว่า
ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาในกลุ่มอายุ 15-18 ปี ซึง่ นอกจากจะพบว่ามีนกั เรียนชายที่
สูบบุหรีแ่ ล้ว ยังมีนกั เรียนหญิงบางส่วนทีส่ บู บุหรีอ่ กี ด้วย แต่นกั เรียนชายมีพฤติกรรมการสูบบุหรีม่ ากกว่านักเรียนหญิง
ซึง่ ปั ญหานี้สง่ ผลกระทบต่อปั ญหาอื่นๆ หลายด้าน เช่น ปั ญหาด้านสุขภาพ ปั ญหาด้านการเรียน ปั ญหาด้านสังคมอื่นๆ
อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อการติดบุหรีข่ องนักเรียนในระยะยาว ซึง่ การเริม่ สูบบุหรีข่ องนักเรียนในช่วงวัยนี้ กลุ่มเพื่อนมี
อิท ธิพ ลมากต่ อ การสูบ บุห รี่ และการยุ่งเกี่ย วกับ สารเสพติด อื่น ๆ อาจจะส่งผลเสีย ต่ ออนาคตของนัก เรีย นและอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาระดับประเทศตามมาได้ ด้วยปั ญหาดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าการสูบบุหรีใ่ นนักเรียนนาไปสู่ปัญหา
หลายอย่าง โดยเฉพาะปั ญหาที่เห็นได้ชดั และเป็ นปั ญหาเรื้อรัง ก็คอื ปั ญหาต่อสุขภาพนัน่ เอง ดังนัน้ ผู้วจิ ยั มีความ
ตระหนั ก ถึงปั ญ หาที่เกิด ขึ้น ในปั จ จุ บ ัน จึง มีค วามจ าเป็ น ที่จ ะศึก ษาเกี่ย วกับ ปั จ จัย ทัศ นคติท่ี และปั จ จัย มีผ ลต่ อ
พฤติกรรมการสูบบุห รี่ ในช่วงอายุ 15 - 18 ปี ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในอาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ว่ามีปัจจัยใดบ้างทีส่ ่งผลทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมการสูบุหรี่ และมีทศั นคติอย่างไรต่อการสูบบุหรี่ เพื่อ
หามาตรการหรือแนวทางในการลดจานวนผูส้ บู บุหรีล่ งต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนโรงเรียนศรีสขุ วิทยาทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน ตาบลดอนชมพู อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ทีม่ พี ฤติกรรมสูบบุหรี่ จานวน 60 คน
การสุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ได้สมุ่ กลุ่มตัวอย่าง ในช่วงอายุ 15 -18 ปี จานวน 60 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling)
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้รวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ น แบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งออกเป็ นจานวน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน เป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบ ได้แก่ เพศ สภาพการพักอาศัย ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา ข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรีข่ องนักเรียนและแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด ได้แก่ อายุ รายได้ของบิดามารดา รายได้ต่อวันของนักเรียน
ตอนที่ 2 ทัศนคติทม่ี ตี ่อการสูบบุหรีเ่ ป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 28 ข้อ โดยมีทศั นคติทางบวก จานวน 18 ข้อ และทัศนคติทางลบ
จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 3 ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสูบบุหรี่ เป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบ 2 คาตอบ คือ ใช่ และ ไม่ใช่ โดยมี
พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการสูบบุหรี่ จานวน 20 ข้อ
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วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลพืน้ ฐานของนักเรียน ได้แก่ อายุ เพศ สภาพการพักอาศัย ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง สถานภาพ
ของบิดามารดา รายได้ของผูป้ กครอง รายได้เฉลีย่ ต่อวันของนักเรียนและข้อมูลเกีย่ วกับการสูบบุหรีข่ องนักเรียน นามา
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่
2. ทัศนคติท่มี ตี ่อการสูบบุหรีข่ องนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ใน ตาบลดอนชมพู อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา นามาแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลีย่ และจัดกลุ่มทัศนคติ
3. ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสูบบุหรีข่ องนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ใน ตาบลดอนชมพู
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และจัดกลุ่มระดับปั จจัย
4. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติกบั
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสูบบุหรีข่ องนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ซึง่ กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

ผลการศึกษา
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป
่ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มอี ายุ 17 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.0 เป็ นเพศชาย 60 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 100 สภาพการพัก อาศัยของนัก เรียนส่วนใหญ่ อ าศัย อยู่ก ับ บิด ามารดา คิด เป็ น ร้อยละ 56.7 ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 70.0 รอง ลงมา มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาศึกษา / ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 21.6 สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาศัยอยู่ดว้ ยกัน คิดเป็ นร้อยละ 75.0
รายได้ของผู้ปกครองอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ มีรายได้น้อยกว่า
5,000 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 30.0 รายรับ ของนัก เรีย นเฉลี่ย 52.50 บาทต่ อวัน และข้อ มูลเกี่ย วกับ การสูบ บุ ห รี่ข อง
นักเรียน พบว่า นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนทีส่ บู บุหรีท่ งั ้ หมด (100%) ซึง่ อายุทเ่ี ริม่ สูบบุหรีม่ ากทีส่ ดุ คือ อายุ
15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.6 รองลงมา คือ อายุ 13 ปี โดยมีการสูบบุหรีว่ นั ละ 1 มวน มากทีส่ ดุ คิดเป็ น ร้อยละ 33.3
ตารางที่ 1 ระดับทัศนคติทม่ี ตี ่อการสูบบุหรี่
ระดับทัศนคติ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิง่
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

6
40
14
60

10.0
66.7
23.3
100.0

จากตารางแสดง ระดับทัศนคติทม่ี ตี ่อการสูบบุหรี่ พบว่า ส่วนใหญ่นกั เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ร้อยละ
76.7 มีทศั นคติไม่เห็นด้วยต่อการสูบบุหรี่ กล่าวคือ ร้อยละ 66.7 ไม่เห็นด้วยต่อการสูบบุหรีแ่ ละ ร้อยละ 10.0 ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ ต่อการสูบบุหรี่ สาหรับนักเรียนทีเ่ ห็นด้วยต่อการสูบบุหรี่ มีรอ้ ยละ 14.0
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ตารางที่ 2 ผลแสดงระดับทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
ระดับทัศนคติ
ข้อความ
เห็นด้วย เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
อย่างยิง่
*1.ผูห้ ญิงทันสมัยต้องสูบบุหรีเ่ ป็ น
4
6
15
35
(6.7)
(10.0)
(25.5)
(58.3)
*2.คนรุ่นใหม่จะต้องสูบบุหรี่
4
5
23
28
(6.7)
(8.3)
(38.3)
(46.7)
*3.เพื่อนในกลุ่มสูบบุหรี่ ถ้าไม่สบู บุหรี่
2
11
20
27
จะเข้ากับเพื่อนไม่ได้
(3.3)
(18.3)
(33.3)
(45.1)
*4.ลูกผูช้ ายต้องสูบบุหรี่
4
7
24
25
(6.7)
(11.7)
(40.0)
(41.6)
*5.ผูห้ ญิงส่วนใหญ่จะชอบผูช้ ายสูบบุหรี่
5
11
20
24
(8.3)
(18.3)
(33.3)
(40.1)
*6.การสูบบุหรีจ่ ะช่วยให้รสู้ กึ มันใจมากขึ
่
น้
4
12
23
21
(6.7)
(20.0)
(38.3)
(35.0)
*7.การสูบบุหรีท่ าให้รสู้ กึ เป็ นผูใ้ หญ่มากขึน้
3
14
25
18
(5.0)
(23.3)
(41.7)
(30.0)
8.ถึงเป็ นเพื่อนสนิทกันก็ไม่จาเป็ นต้อง
.22
22
8
8
สูบบุหรีต่ ามเพื่อน
(36.7)
(36.7)
(13.3)
(13.3)
9.คนส่วนใหญ่ไม่อยากอยูใ่ กล้คนสูบบุหรี่
21
21
11
7
(35.0)
(35.0)
(18.3)
(11.7)
*10.คนสูบบุหรีเ่ ป็ นคนอ่อนแอ
4
10
32
14
บังคับตัวเองไม่ได้
(6.7)
(16.7)
(53.3)
(23.3)
11.การสูบบุหรีเ่ ป็ นการสิน้ เปลืองโดยใช่เหตุ 19
23
13
5
(31.7)
(38.3)
(21.7)
(8.3)
12.คนสูบบุหรี่ เป็ นคนไม่รกั สุขภาพ
23
20
10
7
(38.3)
(33.3)
(16.7)
(11.7)
*13.การสูบบุหรีท่ าให้สมองโปร่ง สามารถ
6
10
28
16
คิดสิง่ ต่างๆได้ดี
(10.0)
(16.7)
(46.7)
(26.6)
*14.การสูบบุหรีช่ ่วยลดความเคอะเขินใน
7
11
24
18
การเข้าสังคม
(11.7)
(18.3)
(40.0)
(30.0)
15.คนสูบบุหรีจ่ ะมีกลิน่ ตัวหน้ารังเกียจ
18
21
16
5
(30.0)
(35.0)
(26.7)
(8.3)
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ตารางที่ 2 ผลแสดงระดับทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ (ต่อ)
ข้อความ
*16.เพื่อนในกลุ่มจะชอบคนสูบบุหรีม่ ากกว่า
คนทีส่ บู ไม่เป็ น
*17.การสูบบุหรีเ่ ป็ นเรื่องปกติ ใครๆก็สบู กัน
*18.การสูบบุหรีจ่ ะทาให้รสู้ กึ สดชื่นขึน้
*19.บุหรีเ่ ป็ นเพื่อนทีด่ ที ส่ี ดุ ยามเหงา
*20.ทุกคนมีสทิ ธิเสรีภาพในการสูบบุหรี่
ในทีต่ ่างๆ
21.คนทีม่ คี วามรูจ้ ะไม่สบู บุหรี่
22.ผูห้ ญิงทีส่ บู บุหรีเ่ ป็ นผูห้ ญิงทีไ่ ม่ดี
23.คนสูบบุหรีเ่ ป็ นคนไม่รบั ผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อม
*24.การสูบบุหรีจ่ ะทาให้รสู้ กึ ดีขน้ึ เวลา
ไม่สบายใจ
*25.การสูบบุหรีไ่ ม่ใช่สงิ่ ผิด
26.คนสูบบุหรีเ่ ป็ นคนไม่รบั ผิดชอบต่อผูอ้ ่นื
*27.คนทีต่ ดิ บุหรี่ อยากเลิกเมื่อใดก็เลิกได้
28.คนสูบบุหรีไ่ ม่เป็ นอันตราย ไว้วางใจได้

ระดับทัศนคติ
เห็นด้วย เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
4
16
26
(6.7)
(26.7)
(43.3)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
14
(23.3)

5
(8.3)
6
(10.0)
11
(18.3)
7
(11.7)
14
(23.3)
14
(23.3)
12
(20.0)
12
(20.0)
10
(16.7)
12
(20.0)
11
(18.3)
3
(5.0)

14
(23.3)
15
(25.0)
16
(26.7)
13
(21.7)
8
(13.3)
15
(25.0)
13
(21.7)
11
(18.3)
9
(15.0)
14
(23.3)
9
(15.1)
28
(46.7)

17
(63.3)
19
(31.7)
10
(16.7)
16
(26.7)
19
(31.7)
23
(38.4)
15
(25.0)
22
(36.7)
26
(43.3)
12
(20.0)
26
(43.3)
13
(21.6)

24
(40.1)
20
(33.3)
23
(38.3)
24
(40.0)
19
(31.7)
8
(13.3)
20
(33.3)
15
(25.0)
15
(25.0)
22
(36.7)
14
(23.3)
16
(26.7)

* หมายถึง ทัศนคติทางบวก
จากตารางแสดงทัศนคติท่มี ผี ลต่ อการสูบบุหรี่ของนักเรียน พบว่าที่นักเรียนส่วนใหญ่ มีทศั นคติต่อการสูบ
บุหรีข่ องนักเรียนทีอ่ ยู่ในระดับไม่เห็นด้วย จานวน 21 ข้อ สามลาดับแรก คือ คนรุ่นใหม่จะต้องสูบบุหรี่ จานวน 28 คน
เพื่ อ นในกลุ่ ม สูบ บุ ห รี่ถ้ า ไม่ สูบ บุ ห รี่เ ข้า กับ เพื่อ นไม่ ไ ด้ จ านวน 27 คน และลู ก ชายต้ อ งสู บ บุ ห รี่ จ านวน 24 คน
ส่วนหัวข้อที่มีคะแนนลาดับท้าย คือ ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ เป็ นผู้หญิงที่ไม่ดี จานวน 8 คน ทัศนคติท่มี ีผลต่อการสูบบุหรี่
ของนักเรียนในระดับเห็นด้วย มีทงั ้ หมด 6 ข้อ คือ คนสูบบุหรีเ่ ป็ นคนไม่รบั ผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม การสูบบุหรีจ่ ะทาให้
รูส้ กึ ดีข้นึ เวลาไม่สบายใจ การสูบบุหรี่ไม่ใช่สงิ่ ผิด คนสูบบุหรี่เป็ นคนไม่รบั ผิดชอบต่ อสังคม คนที่ติดบุหรี่อยากเลิก
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เมื่อใดก็เลิกได้และคนบุหรีไ่ ม่เป็ นอันตราย ไว้วางใจได้ ส่วนระดับทัศนคติทม่ี ผี ลต่อการสูบบุหรีข่ องนักเรียนไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ คือ ผูห้ ญิงทันสมัยต้องสูบบุหรีเ่ ป็ น จานวน 35 คน
ตารางที่ 3 ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสูบบุหรีข่ องนักเรียน
ข้อความ

ใช่
(ร้อยละ)

ด้านตนเอง
1.เคยทดลองสูบบุหรีเ่ พราะความอยากรูอ้ ยากลองด้วยตนเอง
2.ทดลองสูบบุหรีท่ งั ้ ทีร่ วู้ ่าบุหรีม่ อี นั ตรายและมีโทษ
3.สูบบุหรีเ่ พื่อระบายความเครียด
4.สูบบุหรีเ่ มื่อไม่รจู้ ะทาอะไร
5.เคยศึกษาหาข้อมูลเกีย่ วกับบุหรีด่ ว้ ยตนเอง
𝑥̅
ด้านสิ่ งแวดล้อม
6.เคยได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับบุหรีจ่ ากสือ่ โฆษณาต่างๆ
7.นักเรียนซือ้ บุหรีจ่ ากร้านค้าใกล้บา้ น ใกล้โรงเรียน
8.คบเพื่อนในโรงเรียนทีส่ บู บุหรี่
9.เวลาทีส่ บู บุหรีจ่ ะเป็ นเวลาทีไ่ ม่มคี รูหรือผูป้ กครองอยู่ดว้ ย
10.สูบบุหรีเ่ พราะเห็นเพื่อนสูบเลยสูบตาม
𝑥̅

81.7
75.0
73.3
45.0
30.0
61.0

13.8
25.0
26.7
55.0
70.0
39.0

=

68.3
65.0
60.0
53.3
33.3
56.0

31.7
35.0
40.0
46.7
66.7
44.0

=

76.7
76.7
26.7
25.0
51.3

23.3
23.3
73.3
5.0
48.7

=

63.3
48.3
28.3
23.3
21.7
15.0
33.3

36.7
51.7
71.7
76.7
8.3
85.0
66.7

=

ด้านครอบครัว
11.ผูป้ กครองไม่เคยสอบถามเรื่องเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
เพราะไม่มเี วลาต้องทางานนอกบ้าน
12.ผูป้ กครองเคยชีแ้ จงถึงโทษของการสูบบุหรีใ่ ห้ฟัง
13.สูบบุหรีต่ ามอย่างบุคคลในครอบครัว
14.ผูป้ กครองไม่เคยดุด่า เมื่อเห็นนักเรียนสูบบุหรี่
𝑥̅
ด้านสังคม
15.เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การไม่สบู บุหรีก่ บั ทางโรงเรียน
16.ไม่กล้าปฏิเสธบุหรีท่ เ่ี พื่อนให้สบู เพราะเกรงใจเพื่อน
17.สูบบุหรี่ เพราะเพื่อนชักชวนให้สบู
18.สูบบุหรีเ่ ฉพาะเมื่ออยู่กบั เพือ่ น
19.สูบบุหรีเ่ พราะไม่ตอ้ งการแตกต่างจากเพื่อน
20.สูบบุหรีเ่ พื่อหลีกเลีย่ งคาต่อว่า ว่าไม่เป็ นลูกผูช้ าย
𝑥̅
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ไม่ใช่
(ร้อยละ)

จากตารางแสดงคะแนนปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสูบบุหรี่ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในอาเภอ
สูงเนิน โดยจาแนกออกเป็ นปั จจัยด้านตนเอง ด้านสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านครอบครัว พบว่าปั จจัยทีม่ ผี ลมาก
ต่อการสูบบุหรี่ ได้แก่ ปั จจัยด้านตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 61.0 รองลงมา คือปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม คิด เป็ นร้อยละ 56.0
ด้านครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 51.3 ตามลาดับและปั จจัยด้านสังคม เป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลน้อยต่อการสูบบุหรี่ คิดเป็ น
ร้อยละ 33.3
เมื่อพิจารณาคะแนนปั จจัยที่มผี ลต่อการสูบบุหรี่รายข้อมากที่สุดพบว่า คือ เคยทดลองสูบบุหรี่ เพราะความ
อยากรู้อยากลองด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 81.7 รองลงมา คือ ผู้ปกครองไม่เคยสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
เพราะไม่มเี วลา ต้องทางานนอกบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 76.6 นักเรียนซื้อบุหรี่จากร้านค้าใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน คิดเป็ น
ร้อยละ 65.0 รองลงมา คือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การไม่สบู บุหรีก่ บั ทางโรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ 63.3
สาหรับการทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้สถิตคิ ่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สนั โปรดักโมเมนต์ พบว่าทัศนคติ
มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มผี ลต่อการสูบบุหรีอ่ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ p<0.05 และมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปลานกลางแบบทิศทางตรงกันข้าม (r= -0.377)

วิ จารณ์ และสรุปผล
ด้านทัศนคติ ที่มีต่อการสูบบุหรี่ของนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษาแห่งหนึ่ง ในอาเภอสูงเนิน ส่วนใหญ่มที ศั นคติต่อการสูบบุหรีอ่ ยู่ในระดับ
ที่ไม่เห็นด้วยต่ อการสูบบุ ห รี่สูงที่สุด จานวน 21 ข้อ สามลาดับ แรก คือ คนรุ่น ใหม่จะต้องสูบบุ ห รี่ จานวน 28 คน
เพื่อนในกลุ่มสูบบุหรีถ่ า้ ไม่สบู บุหรีเ่ ข้ากับเพื่อนไม่ได้ จานวน 27 คน และลูกชายต้องสูบบุหรี่ จานวน 24 คน ส่วนหัวข้อ
ที่มคี ะแนนลาดับท้ายสุด คือ ผู้หญิงที่สูบบุหรี่เป็ นผู้หญิงที่ไม่ดี จานวน 8 คน ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ (อรนุ ช
หงษาชาติ, 2542) ทีศ่ กึ ษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาศึกษาปี ท่ี 1 ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่ในระดับต่ า มีทศั นคติในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ต่ อ การสูบ บุ ห รี่ (x = 3.31) และมีพ ฤติก รรมไม่ เสี่ยงต่ อการสูบ บุ ห รี่อยู่ในระดับ ดีม าก นอกจากนี้ มีนัก เรีย นจานวน
35 คน ที่มีท ัศ นคติท่ีไม่ เห็น ด้ว ยอย่ างยิ่ง กับ ทัศนคติท่ีว่ าผู้ห ญิงทัน สมัยต้อ งสูบ บุ ห รี่เป็ น ซึ่งสอดคล้อ งกับ (อรนุ ช
หงษาชาติ, 2542) ที่พบว่าทัศนคติท่มี ีต่อการสูบบุหรี่ของนักเรียนซึ่ งอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ผู้ห ญิง
ทันสมัยต้องสูบบุหรี่ การสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ โก้เก๋ และลูกผูช้ ายต้องสูบบุหรี่ สาหรับทัศนคติทม่ี ตี ่อการสูบบุหรีใ่ นระดับเห็น
ด้วย คือ คนทีต่ ดิ บุหรีอ่ ยากเลิกเมื่อใดก็ทาได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ทีพ่ บว่าทัศนคติทม่ี ตี ่อการสูบบุหรีข่ องนักเรียน
ในระดับเห็นด้วยต่อการสูบบุหรี่ ซึง่ เป็ นทัศนคติทไ่ี ม่ถูกไม่ควรในการประพฤติปฏิบตั เิ กีย่ วกับการสูบบุหรี่ คือ คนทีต่ ดิ
บุหรีอ่ ยากเลิกเมื่อใดก็ได้ ซึง่ เป็ นทัศนคติท่คี วรได้รบั การแก้ไข ข้อมูลเกีย่ วกับการสูบบุหรีจ่ ากคลินิกบาบัดยาเสพติด
พบว่าผูท้ เ่ี ข้ารับการการบาบัดยาเสพติดเกือบทัง้ หมดไม่สามารถเลิกบุหรีไ่ ด้และกลับไปสูบบุหรีอ่ กี ในทีส่ ดุ
ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่
จากการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสูบบุหรีข่ องนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในอาเภอสูงเนิน พบว่า
ปั จจัยทีส่ ่งผลมากทีส่ ุดต่อการสูบบุหรี่ ได้แก่ ปั จจัยด้านตนเอง( 𝑥̅ = 61.1) คือ เคยทดลองสูบบุหรีเ่ พราะความอยากรู้
อยากลองด้วยตนเอง ร้อยละ 81.1 รองลงมาด้านสิง่ แวดล้อม ( 𝑥̅ = 56.0) คือ เคยได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับบุหรีจ่ าก
สื่อโฆษณาต่างๆ ร้อยละ 68.3 และนักเรียนซื้อบุหรี่จากร้านค้าใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน ร้อยละ 65.0 ซึ่งสอดคล้องกับ
(วรรเพ็ญ ชมดง, อรอุมา สมคเน และกฤษณา กุลวิมล, 2552) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
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สูบบุหรีข่ องวัยรุ่น อายุ 15 -24 ปี ตาบลห้วยโจด อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า วัยรุ่นทีเ่ คยสูบบุหรีส่ ว่ นใหญ่
ปั จจุบนั ยังสูบบุหรีอ่ ยู่สาเหตุทส่ี บู บุหรีส่ ว่ นใหญ่ คือ อยากรูอ้ ยากลอง

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เช่น ผูป้ กครอง ครู /อาจารย์ สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้ความรู้ ปรับเปลีย่ น ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดังนี้
1. ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น นิทรรศการ ภาพยนตร์ วีดทิ ศั น์ เพื่อเพิม่ ความรูเ้ กีย่ วกับบุหรีแ่ ก่
นักเรียนและควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อการไม่สบู บุหรีอ่ ย่างต่อเนื่องในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความต่อเนื่อง
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ในส่วนของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรบรรจุเนื้อหาเกีย่ วกับบุหรีแ่ ละอันตรายเนื่องมาจากการสูบบุ หรีล่ งใน
หลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเสพติด รวมถึงการกาหนดหนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับอันตราย
จากบุหรีใ่ ห้มจี านวนเพิม่ มากขึน้
3. ในส่วนของภาครัฐบาลควรมีการกาหนดให้บุหรีเ่ ป็ นสารเสพติดชนิดหนึ่งและมีการควบคุมการจาหน่ายบุหรี่
อย่างจริงจัง และควรมีการควบคุมไม่ให้มกี ารแพร่ภาพการสูบบุหรีใ่ นละคร ภาพยนตร์ และการ์ตูน ซึ่งเป็ นสื่อสาหรับ
เยาวชน
4. สื่อ มวลชนควรมีก ารเผยแพร่ค วามรู้เกี่ย วกับ โทษและอัน ตรายของบุ ห รี่ผ่ านทางสื่อ ต่ างๆ เช่ น วิท ยุ
โทรทัศน์ ให้มคี วามละเอียดของเนื้อหามากขึน้ เพราะเป็ นสือ่ ทีส่ ามารถจดจาได้ดี นอกจากนี้ควรเน้นการผลิตสือ่ ทีเ่ ข้าใจ
ได้ง่ายสาหรับเยาวชนให้มากขึน้
5. บุคคลที่เป็ นผูใ้ กล้ชดิ ของนักเรียน เช่น บิดามารดา ครู หรือบุคคลทีเ่ ป็ นแบบอย่างของนักเรียน ควรมีการ
ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดใี ห้แก่นักเรียน โดยการไม่สูบบุหรี่ และควรให้เวลาดูแลเอาใจใส่ ตรวจตราใกล้ชดิ เรื่องการ
สูบบุหรีข่ องนักเรียน
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครังต่
้ อไป
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ทัศ นคติและปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการสูบบุ ห รี่มีค วามความสัมพันธ์ก ัน
จึงเห็นสมควรให้มกี ารเน้นในงานวิจยั เกีย่ วกับทัศนคติ ปั จจัย ซึง่ มีผลต่อพฤติกรรมเสีย่ งต่อการสูบบุหรีต่ ่อไป ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาอิทธิพลของการสูบบุหรีท่ ม่ี ตี ่อการเสพสารเสพติดอื่นๆ ร่วมด้วย
2. ศึกษาทัศนคติของครูทม่ี ตี ่อการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับบุหรีใ่ นสถาบัน
3. ศึกษาปั จจัยอื่นทีม่ อี ทิ ธิพลต่อทัศนคติและปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ อง
นักเรียน เช่น วัฒนธรรม
4. ศึกษาอิทธิผลของสือ่ ทีใ่ ช้ในการรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรีท่ ม่ี ตี ่อการเลิกสูบบุหรีข่ อง นักเรียน

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุ นการทาวิจยั
ครัง้ นี้ และขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่านทีท่ าให้งานวิจยั นี้สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี
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ผลของโปรแกรมการส่งเสริ มสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสูง หน่ วยบริ การปฐมภูมิตาบลนาปรัง อาเภอปง
จังหวัดพะเยา
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
จินดาภรณ์ ดุสติ ากร1 และวรนุช วงค์เจริญ1
Jindaporn Dusitakorn1 and Woranuch Wonrcharoen1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi-experimental research) โดยการวัดผลก่อนและหลัง เพื่อศึกษา
สร้างโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสีย่ งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
หน่ วยบริการปฐมภูมติ าบลนาปรัง อาเภอปง จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างประชากรกลุ่มเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ของหน่วยบริการปฐมภูมติ าบลนาปรัง จานวน 39 คน ช่วงระยะเวลา ตัง้ แต่วนั ที่
1 ธัน วาคม 2556–31 พฤษภาคม 2557 เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แ ก่ โปรแกรมการส่งเสริม สุข ภาพและการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสีย่ งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) เช่ น ความถี่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ห าความสัม พัน ธ์
วิเคราะห์โดยสถิตเิ ชิงวิเคราะห์ (Analytical statistics) ได้แก่ Paired simple T-Test และ Chi-square
ผลการศึกษา พบว่า น้ าหนัก รอบเอว และระดับน้ าตาลในเลือดหลังการอดอาหาร 8 ชัวโมง
่
ของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 แต่คา่ ความดันโลหิตไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
คาสาคัญ :
โป รแ ก รม ก ารส่ งเส ริ ม สุ ข ภ าพ ก ารป รั บ เป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก รรม สุ ข ภ าพ โรค เบ าห ว าน
โรคความดันโลหิตสูง

1หน่ วยบริการปฐมภูมต
ิ าบลนาปรัง

พะเยา 56140
Primary Care Unit, Phayao, 56140.
*Corresponding author : Jindaporn.2505@gmail.com
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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

บทนา
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญของประเทศ เป็ นภัยคุกคามทีล่ ุกลามอย่าง
รวดเร็วไปทัวโลก
่
และเป็ นสาเหตุการตายทีส่ าคัญหรือทาให้เกิดภาวะทุพพลภาพ เป็ นภาระต่อครอบครัวส่งผลกระทบ
กระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของประชาชน ซึง่ ปั จจัยเสีย่ งสาคัญของการเกิดโรคดังกล่าว ได้แก่
พฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่เหมาะสมเช่น การบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ขาดการออกกาลั งกาย ภาวะเครียดจากภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) ในประเทศไทย จาก
ข้อมูลอัตราป่ วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง รวมทัง้ ประเทศ พ.ศ. 2548-2552 มีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ คือ 544.08, 659.57,
778.12,860.53 และ1,230.16 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ บุคคลที่มภี าวะความดันโลหิตสูงมีโอกาสเป็ นอัมพาต
และโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนที่มคี วามดันโลหิตปกติ ประมาณ 2-4 เท่า โดยเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองแตก ตีบ ตันและเกิดโรคหัวใจ โรคของต่อมไร้ท่อ โรคตับ โรคไต ถึง1 ใน 3 (กระทรวงสาธารณสุข , 2553)
สาหรับโรคเบาหวาน พบความชุกของการเกิดโรคเบาหวานอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปมีอตั ราความชุก ร้อยละ 6.9 โดยแยกเป็ น
เพศหญิง ร้อยละ 7.7 เพศชายมี ร้อยละ 6 (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) และจากการสารวจสุขภาพประชาชนไทย ครัง้
ที่ 4 ปี 2551-2552 ของสถาบัน วิจ ัย สาธารณสุขพบว่ า ในปี 2554 จะพบผู้ป่ วยเบาหวานรายใหม่ เกิด ขึ้น จ านวน
501,229 คนและระหว่างปี 2554-2563 เพิม่ ขึน้ อยู่ในช่วง 501,299-553,941 คน/ปี ทัง้ นี้ผปู้ ่ วยเบาหวานเพิม่ ขึน้ เป็ น 2
เท่าภายใน 6 ปี ในหน่ วยบริการปฐมภูมติ าบลนาปรัง อาเภอปง จังหวัดพะเยา มีผปู้ ่ วยโรคเบาหวานในปี 2554-2556
จานวน 96, 115 และ 140 ราย ตามลาดับ มีผปู้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงในปี 2554-2556 จานวน 472, 478 และ 494
ราย ตามลาดับและมีผปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวานร่วมโรคความดันโลหิตสูงในปี 2554-2556 จานวน 22, 40 และ 35 ราย
ตามลาดับ (เวชระเบียนโรงพยาบาลปง, 2557) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสถานการณ์จานวนผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของหน่ วยบริการปฐมภูมติ าบลนาปรัง อาเภอปง จังหวัดพะเยา แนวโน้มมี
จานวนผูป้ ่ วยเพิม่ ขึน้ ทุกปี
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โรคเบาหวานเป็ นความผิดปกติของการเผาผลาญของร่างกายซึง่ มีลกั ษณะสาคัญ คือ ระดับในเลือดน้าตาลสูง
อันเป็ นผลมาจากความบกพร่องของการหลังอิ
่ นซูลนิ หรือการออกฤทธิของอิ
์ นซูลนิ หรือทัง้ สองอย่างร่วมกัน การที่มี
ระดับน้าตาลในเลือดสูงเป็ นเวลานานจะทาให้เกิดการสูญเสียหน้าทีแ่ ละความล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ตา ไต ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด (Balkau & Exdhwege, 2003; Expert Committee on the Diagnosis
and Classification of Diabetes Mellitus, 2003; Williams, 2003) สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานยังไม่ทราบแน่ ชดั แต่
อาจเกิดจากสาเหตุหลายๆ ประการดังต่อไปนี้ (จันทร์เพ็ญ ประโยงค์ , 2550) 1)ปั จจัยทางพันธุกรรม 2) สาเหตุอ่นื ที่
ไม่ใช่พนั ธุกรรม ได้แก่ ความอ้วน ความเครียด เชือ้ ไวรัส ความผิดปกติของฮอร์โมน ยาบางชนิด การขาดเบต้าเซลล์
หรือจานวนเบต้าเซลล์มนี ้อยลง โรคตับ การขาดการออกกาลังกายทาและการตัง้ ครรภ์ ซึง่ โรคเบาหวานโดยมากเป็ น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึง่ เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่ สาหรับความดันโลหิตสูง หมายถึง ภาวะ
ที่ความดันโลหิตในขณะที่หวั ใจห้องล่างซ้ายบีบตัว (systolic blood pressure [SBP]) มีค่าเท่ ากับหรือมากกว่า 140
มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ ความดันโลหิตในขณะทีห่ วั ใจห้องล่างซ้ายคลายตัว (diastolic blood pressure [DBP]) มีค่า
เท่ากับหรือมากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท (Chobanian, Bakris, Black, Cushman, Green, & Izzo,2003) โรคความดัน
โลหิตสูงเป็ นโรคเรือ้ รังทีร่ กั ษาไม่หายและสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนทีท่ าให้เกิดความเสือ่ มของอวัยวะต่างๆ เช่น โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคเส้นเลือดที่ขาตีบ จอประสาทตาเสื่อมและไตเสื่อมหน้าที่ เป็ นต้น (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2552)
ปั จจัยเสีย่ งในการเป็ นโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ 1) ปั จจัยเสีย่ งที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ พันธุกรรม อายุ และเพศ เชื้อ
ชาติ 2) ปั จจัยเสีย่ งทีค่ วบคุมได้ได้แก่ น้าหนัก โดยเฉพาะคนทีม่ ดี ชั นีมวลกายมากกว่า 30 การรับประทานอาหารรสเค็ม
การขาดการออกกาลังกาย ความเครียด การสูบบุหรี่ ไขมันในเลือดสูงและเป็ นโรคเบาหวาน ดังนัน้ การจะลดความเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนัน้ ต้องลดการเกิดโรคจากปั จจัยเสีย่ งทีค่ วบคุมได้ ซึง่ เป็ นปั จจัยที่มผี ลมาจากพฤติกรรม
สุขภาพทัง้ สิน้
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่ ม เสี่ย งโรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิต สูง โดยมีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ สร้างโปรแกรมการส่งเสริม สุข ภาพและ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสีย่ งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการ
เข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
หน่ วยบริการปฐมภูมติ าบลนาปรัง อาเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อนาผลทีไ่ ด้มาเป็ นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ และเป็ น
แนวทางในการปรับ เปลี่ย นแบบแผนการดาเนิ น ชีวิต ที่ดี ลดพฤติก รรมสุข ภาพที่ก่ อ ให้เกิด ความเสี่ย งต่ อ การเกิด
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบดังกล่าว ให้มชี วี ติ อยู่ในสังคมด้วยความผาสุกและ
มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ตี ่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิดหนึ่งกลุ่มวัด ก่อนและหลัง (One
Group Pre Test – Post Test Design) โดยศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มเสีย่ งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ระหว่างเดือน 1 ธันวาคม 2556–31 มีนาคม 2557 ระยะเวลา
6 เดือน
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ประชากรกลุ่มเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ซึง่ ได้จากการคัดกรองโดยใช้วเิ คราะห์แยกตามกลุ่มสี ปิ งปองจราจรชีวติ 7 สี อิงเกณฑ์ตามวิชยั โมเดล
ที่อาศัยในเขตหน่ วยบริการปฐมภูมติ าบลนาปรัง อาเภอปง จังหวัดพะเยา จานวน 1,468 คน (หน่ วยบริการปฐมภูมิ
ตาบลนาปรัง อาเภอปง จังหวัดพะเยา, 2556)
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรกลุ่มเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ซึ่งได้
จากการคัดกรองโดยใช้วเิ คราะห์แยกตามกลุ่มสี ปิ งปองจราจรชีวติ 7 สี ของหน่วยบริการปฐมภูมติ าบลนาปรัง ทัง้ เพศ
ชายและหญิง ซึง่ กาหนดคุณสมบัตหิ ลักได้แก่ เป็ นกลุ่มอาสาสมัครทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการ และมีคุณสมบัตริ ่วม ดังนี้
1. เป็ นกลุ่มเสีย่ งอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ทีไ่ ด้จากการคัดกรองภาวะสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
จากการคัดกรองโดยใช้วเิ คราะห์แยกตามกลุ่มสี ปิ งปองจราจรชีวติ 7 สี อิงเกณฑ์ตามวิชยั โมเดล
2. เป็ นประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมติ าบลนาปรัง
3. สติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ ไม่มภี าวะทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อกระบวนการคิด การจาและการถามตอบ
4. ไม่มโี รคประจาตัว ได้แก่ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
5. สมัครใจเข้าร่วมการวิจยั ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดการวิจยั
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ผู้วิจยั
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัตทิ ก่ี าหนด ในประชากรกลุ่มเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึง่ ได้
จากการคัดกรองโดยใช้วเิ คราะห์แยกตามกลุ่มสี ปิ งปองจราจรชีวติ 7 สี ของหน่ วยบริการปฐมภูมติ าบลนาปรัง จานวน
39 คน โดยกาหนดช่วงระยะเวลาในการศึกษาตามโปรแกรม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2556–31 มีนาคม 2557

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วย
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ซึง่ โปรแกรมดังกล่าวอ้างอิงมาจาก ระบบ
การเฝ้ าระวัง ควบคุม ป้ องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในประเทศไทย : นโยบายสู่การปฏิบตั ิ ของนายแพทย์
วิชยั เทียนถาวร ในกรอบการดาเนินงานในบทบาทของหน่ วยงานบุคลากรระดับบริการปฐมภูมิ โดยผูว้ จิ ยั นาหลักการ
ของกระบวนการกลุ่ม กระบวนการมีสว่ นร่วมและการใช้แรงสนับสนุ นของสังคม มาใช้ร่วมในการดาเนินกิจกรรม ซึง่ จัด
ให้มกี ารดาเนินการในการดูแลภาวะสุขภาพในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพในการทางานร่วมกัน อาทิ แพทย์ พยาบาล นัก
โภชนาการ นั ก วิช าการสาธารณสุ ข เป็ นต้ น โดยโปรแกรมดัง กล่ า วได้ ผ่ า นการตรวจสอบความน่ า เชื่อ ถื อ จาก
ผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่านได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจานวน 1 ท่านและพยาบาลวิชาชีพ จานวน 2 ท่าน โดยมี
กิจกรรมการดาเนินการ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดความรู้ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกั บโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ได้แก่ สาเหตุของการเกิดโรค พฤติกรรมเสีย่ งทีม่ ผี ลการเกิดโรค อาการและอาการ
แสดง การรักษา ภาวะแทรกซ้อนและการให้ความรูใ้ นเรื่องการปฏิบตั ิตวั พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมเพื่อลดความเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
กิจ กรรมที่ 2 กิจ กรรมเน้ น การใช้ก ระบวนการกลุ่ ม เดือ นละ 1 ครัง้ โดยจัด ให้มีก ารเข้ากลุ่ม เพื่อ สนทนา
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ วิธกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และวิธกี ารจัดการ
ปั ญหาของแต่ละรายโดยเน้นให้กลุ่มมีสว่ นร่วมในการเสนอและคิดหาวิธกี ารแก้ปัญหาโดยใช้วธิ กี ารกลุ่ม ซึง่ เจ้าหน้าทีจ่ ะ
ทาหน้าทีอ่ านวยการและให้ขอ้ มูลทางด้านวิชาการเพื่อประกอบการตัดสินใจของกลุ่ม
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกาย เพื่อให้มคี วามรู้ มีทกั ษะ ทัศนคติทด่ี ตี ่อการออกกาลังกายและ
มีการดาเนินกิจกรรมการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องในชุมชนโดยจัดให้มกี ารกลุ่มออกกาลังกายในหมู่บา้ น สัปดาห์ละ
3 วัน โดยชนิดการออกกาลังกายจะเน้นความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล อาทิ การเต้นแอโรบิค การรากระบีก่ ระบอง เป็ น
ต้น
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดความต่ อเนื่ อง จัดให้มีการตรวจประเมิน น้ าหนัก รอบเอว ระดับ
น้ าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตสูงทุกเดือน กิจกรรมนี้จะประเมินร่วมกันเป็ นกลุ่มเพื่อเป็ นการกระตุ้นให้แต่ละ
บุคคลมีความกระตือรือร้นในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการติดตามเยีย่ มบ้านเพื่อสารวจวีถกี ารดาเนินชีวติ พฤติกรรมสุขภาพ ชีวติ ความเป็ นอยู่
และติดตามประเมินผลตลอดจนการให้ขอ้ มูลกับบุคคลในครอบครัว ส่งเสริมให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแลภาวะ
สุขภาพร่วมกัน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ตรงตามบริบทของแต่ละบุคคล โดยมีแผนการเยีย่ มบ้านจะดาเนินการเยีย่ ม
อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อบุคคล
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

- น้าหนัก
- รอบเอว
- ระดับน้าตาลในเลือดหลังการอดอาหาร
8 ชัวโมง(FBS)
่
- ค่าความดันโลหิต

โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเสีย่ งโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คัดกรองภาวะสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชากรในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ โดยใช้เกณฑ์
การคัดกรอง วิเคราะห์แยกตามกลุ่มสี ปิ งปองจราจรชีวติ 7 สี อิงเกณฑ์ตามวิชยั โมเดล
2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพื่อจัดโปรแกรมลดเสีย่ ง
3. แนะนาตัวชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั ชีแ้ จงสิทธิของผู
์ ร้ ่วมวิจยั จรรยาบรรณการวิจยั ให้ผรู้ ่วมวิจยั ทราบและ
ขอความยินยอมและความร่วมมือในการเข้าร่ว มวิจยั ความสมัครใจโดยให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในเอกสาร
แสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
4. อธิบายเกีย่ วกับเกณฑ์และวิธกี ารเข้าร่วมโปรแกรม
5. ดาเนินการตามโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสีย่ งโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง
6. นาข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อทดสอบสมมติฐานและรายงานผลการวิจยั ต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มประชากร วิเคราะห์โดยการสถิตพิ รรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2.การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ วิเคราะห์โดยสถิตเิ ชิงวิเคราะห์ (Analytical statistics) ได้แก่ Paired simple T-Test
และ Chi-square
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ผลการศึกษา
1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 74.4 และเพศชาย ร้อยละ 25.6 อายุระหว่าง 46–55 ปี ร้อย
ละ 53.8 และระหว่าง 56–65 ปี ร้อยละ 20.5 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 89.7 และสถานภาพโสด ร้อยละ 7.7
2. ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสีย่ งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
2.1 จากการเปรียบเทียบน้ าหนักเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 39 ราย พบว่า น้ าหนักเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 (ตาราง 1)
ตาราง 1 เปรียบเทียบน้าหนักเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
น้าหนัก

n

x

s.d.

t

P-value

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

39
39

63.92
62.31

9.46
9.17

4.072

<0.05

2.2 จากการเปรียบเทียบรอบเอวเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 39 ราย พบว่า รอบเอวเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 (ตาราง 2)
ตาราง 2 เปรียบเทียบรอบเอวเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
รอบเอว

n

x

s.d.

t

P-value

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

39
39

84.64
82.59

8.74
8.88

4.140

<0.05

2.3 จากการเปรียบเทียบระดับน้าตาลในเลือดหลังการอดอาหาร 8 ชัวโมง
่
(FBS) เฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 39
ราย พบว่า ระดับน้ าตาลในเลือดหลังการอดอาหาร 8 ชัวโมง
่
(FBS) เฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
(ตาราง 3)
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ตาราง 3 เปรียบเทียบระดับน้าตาลในเลือดหลังการอดอาหาร 8 ชัวโมง
่
(FBS) เฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับน้าตาลในเลือดหลัง
การอดอาหาร 8 ชัวโมง(FBS)
่
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

n

x

s.d.

t

P-value

39
39

100.88
91.54

14.81
7.72

5.498

<0.05

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความดันโลหิต (Blood pressure) ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 39 ราย พบว่า ค่าความ
ดัน โลหิ ต (Blood pressure) ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งก่ อ นและหลัง การเข้า ร่ ว มโปรแกรมการส่ ง เสริม สุ ข ภาพและ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 (ตาราง 4)
ตาราง 4 ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งค่ า ความดัน โลหิต (Blood pressure) ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งก่ อ นและหลัง การเข้า ร่ ว ม
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่มีค่า
ค่าความดันโลหิ ตปกติ
ก่อนการทดลอง
29 (74.40%)
หลังการทดลอง
36 (92.3%)
P-value= 0.156, X2 = 2.445 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ค่าความดันโลหิ ต

จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่มีค่า
ค่าความดันโลหิ ตผิดปกติ
10 (25.60%)
3 (7.70%)

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการวิจยั พบว่า น้ าหนัก รอบเอว และระดับน้ าตาลในเลือดหลังการอดอาหาร 8 ชัวโมง
่
ของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับศึกษาของนุ ชนาถ สานักและคณะ (2554) พบว่า การให้โปรแกรม
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ มีผลทาให้กลุ่มเสีย่ งมีการปฏิบตั ติ วั และมีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ในการควบคุมระดับความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.01)
สอดคล้องกับศึกษาของสุรพล อริยะเดช (2555) พบว่า หลังการเข้าร่วมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
ข้าราชการอาเภอปลวกแดง กลุ่มเสีย่ งมีคะแนนความรูเ้ รื่องการผ่อนคลายความเครียดสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผูป้ ่ วยมี
ค่าเฉลีย่ ของระดับน้าตาลในเลือด ค่าเฉลีย่ ของความดัน systolic และ diastolic ลดลง กลุ่มเสีย่ งมีค่าเฉลีย่ ของความดัน
systolic และ diastolic ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเฉลิม
พระเกียรติฯบ้านแดง (2556) พบว่า กลุ่มตัวผูเ้ ข้าร่วมโครงการ มีค่าคะแนนเฉลีย่ ด้านความรู้ ทัศนคติ การปฏิบตั ติ วั
เรื่องอาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ ค่าดัชนีมวลกาย ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรมแกรม และสอดคล้องกับ การศึกษาของ
ลาดวน ก้อนสมบัติ (2552) ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสีย่ งโรคความดันโลหิตสูง
สถานีอนามัยน้ าปั ้ว อาเภอเวียงสา จังหวัดน่ าน ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่ ความแตกต่างของคะแนน
เฉลีย่ ด้านความรู้ การรับรูค้ วามรุนแรงและโอกาสต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพตามคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ การรับรูอ้ ุปสรรคของการแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดีกว่า
ก่อ นการทดลองและดีก ว่า กลุ่ ม เปรียบเทีย บและสอดคล้อ งกับ การศึก ษาสมจิต ร ศรีรงั ษ์ (2554) ภายหลังเข้าร่ว ม
โปรแกรมกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ย ด้านความรู้ ทัศนคติ การปฏิบตั ติ วั เรื่องอาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ ค่าดัชนี
มวลกาย รอบเอว ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 จะเห็นได้ว่าการลดความเสีย่ งต่อ
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การเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงนัน้ หากมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ไม่ว่าจะใช้โปรแกรม
ใดๆ ก็ตามก็มผี ลในการลดปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคได้ โดยเฉพาะการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมและกระบวนการ
กลุ่มก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่งทีม่ ผี ลต่อการลดความเสีย่ งของการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดังจะเห็นได้
จากการศึกษาของไพรัช ปั ญญาคง (2550) พบว่าแบบแผนความคิดอ่าน โดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม และ
แนวคิดกระบวนการกลุ่ม พบว่า การเรียนรูร้ ่วมกันแบบมีส่วนร่วม ทาให้เปลีย่ นทัศนคติได้และได้รบั ความร่วมมือมาก
ขึน้ การศึกษาของราศรี คันธีสาร (2548) พบว่าการใช้กระบวนการสร้างพลังเพื่อป้ องกันการเกิดโรคเบาหวานในชุมชน
บ้านผาบ่องพบว่า กระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เกี่ยวกับความรู้โรคเบาหวาน สามารถนามา
วิเคราะห์วางแผนและปฏิบตั ิ เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้ องกันการเกิดโรคเบาหวานได้อย่างเหมาะสมกับวิถชี วี ติ
ของชาวไทใหญ่ จากผลการศึก ษาของพิไลวรรณ ยอดประสิท ธิ ์ (2542) พบว่า กลุ่ ม ทดลองมีค ะแนนเฉลี่ย ของ
พฤติก รรมการดูแ ลตนเองโดยรวมของผู้ป่ วยเบาหวานชนิ ด ไม่ พ่ึงอิน ซู ลิน หลังการเข้าร่ว มโปรแกรมปรับ เปลี่ย น
พฤติก รรมดีก ว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ จากการศึก ษาของชู ชีพ โพชะจา (2550) พบว่ า การใช้
กระบวนการกลุ่ ม สามารถส่ งเสริม ให้ ผู้เป็ น เบาหวานชนิ ด ที่ 2 มีพ ฤติก รรมสุข ภาพดีข้ึน ดัง นั น้ จะเห็น ได้ว่ า การ
ดาเนินการป้ องกันควบคุมการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงนัน้ การเน้นการทางานเชิงรุกในการดูแลและ
ส่ ง เสริม ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ มี ค วามรู้ มีพ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่เ หมาะสมนั น้ มี ผ ลต่ อ การลดความเสี่ย งต่ อ การเกิด
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างได้
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความดันโลหิต (Blood pressure) ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 จากผลการศึกษาดังกล่าวอาจเป็ นผลมาการที่มปี ั จจัยหลายอย่างที่มผี ลต่อระดับความดันโลหิตของกลุ่ม
ตัว อย่ า งจึง ท าให้มีก ารเปลี่ย นแปลงระดับ ความดัน โลหิต ตัว ล่ า งไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเฉลิมพระเกียรติฯบ้านแดง (2556) พบว่า ผลการติดตามภาวะสุขภาพ ค่าเฉลีย่ ความ
ดันโลหิต ระดับน้าตาล คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมัน HDL ในเลือด ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนิรมล อัมพาผล (2551) ได้ศกึ ษาการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ ป่วยเบาหวาน
แบบมีส่ว นร่ ว มในสถานบริก ารสาธารณสุข จัง หวัด อุ ท ัย ธานี พบว่า ค่ าเฉลี่ย ผลการตรวจร่ างกาย Systolic BP,
Diastolic BP, HDL, HbA1C และ Creatinin ก่อนและหลังพัฒนารูปแบบไม่แตกต่าง และสอดคล้องกับการศึกษาของ
สมจิตร ศรีรงั ษ์ (2554) ผลการติดตามวัดค่าเฉลีย่ ความดันโลหิต ระดับน้าตาล คลอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมัน
HDL ในเลือด ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมไม่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการป้ องกันและควบคลุมโรคเบาหวานและโรคความดันลิตสูงนัน้ ต้องให้
ความสาคัญทัง้ พฤติกรรมสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน และสิง่ สาคัญคือครอบครัวเป็ นหน่วยสาคัญที่
มีผลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ซึง่ จากการเยีย่ มบ้านกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งพูดว่า “ตัง้ แต่หมอมาเยีย่ มบ้านมา
อูเ้ รื่องอาหารการกิน๋ การออกกาลังกาย การป้ องกันโรคเบาหวาน ความดัน หือ้ พ่อละอ่อนฟั ง แคลนมาจ๊าดนักเมื่อก่อน
กิน๋ ก่าจิ้นอย่างเดียวเดีย๋ วนี้กนิ๋ ผักกิน๋ ไม้มาผ่อง มะแลงก็ห้อื ไปออกกาลังกับหมู่ เมื่อก่อนไปก็จ่ม ” จากคาพูดดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าครอบครัวมีบทบาทสาคัญที่มผี ลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ดัง้ นัน้ ควรสร้างความเข้าใจ ให้
ความรูแ้ ละส่งเสริมให้ครอบครัวได้มสี ว่ นร่วม
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ควรให้ความสาคัญในเรื่องของการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จัดทาโปรแกรมหรือกระบวนการต่างๆ ทีใ่ ห้ประชาชนเห็นสาคัญของการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ลดความเสีย่ งของการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
2. หน่ วยงานสาธารณสุขต้องมีการประชาสัมพันธ์อนั ตรายของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง การ
ส่งเสริม ป้ องกัน เน้นการทางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ การค้นหากลุ่มเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานอย่างรวดเร็วและ
ครอบคลุม
3. เน้นการมีสว่ นร่มของครอบครัว ชุมชน เข้ามามีบทบาทในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
4. ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นที่อาจจะมีผลต่อการอัตราการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หรือ
การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเพิม่ เติม
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การศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุมลู อิ สระและผลต่อสิ่ งมีชีวิตของสารสกัดเปลือกส้มเขียวหวาน
Antioxidant Activity and Bioefficacy of Mandarine Orange Peel Extract
ปวีณา โพธิ ์นอก1 ปราโมทย์ บิดหล่า1 และจิณณวัตร์ มานะเสถียร1*
Paveena Phoenok1, Pramote Bidlha1 and Jinnawat Manasathien1*
บทคัดย่อ
เปลือ กส้ม เขีย วหวาน (Citrus reticulata Blanco.) เป็ นวัส ดุ เหลือ ทิ้ ง จากกระบวนการผลิต น้ า ผลไม้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่ คาดว่าน่าจะมีประโยชน์ในด้านฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระ การศึกษาในครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์
สารประกอบฟี นอลิคโดยรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu หาสารฟลาโวนอยด์วดั โดยวิธกี ารวัดสี วิเคราะห์หาฤทธิต์ ้าน
อนุ มูลอิสระโดยวัดการกาจัดอนุ มูล 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) แสดงด้วยค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่
สามารถลดจานวนอนุ มูลได้หา้ สิบเปอร์เซ็นต์ (IC50) และทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดจากการตายของไรน้ าเค็ม
(Artemia salina) และลูกน้ ายุงลาย (Aedes aegypti) แสดงโดยใช้ค่าความเข้มข้นของสารสกัดทีท่ าให้สตั ว์ทดลองตาย
ห้าสิบ เปอร์เซ็น ต์ (LC50) ผลการทดลอง พบว่า สารสกัด มีส่วนประกอบฟี นอลิค โดยรวมเท่ ากับ 74.09 ± 0.37 µg
(GAE)/mg สารสกัด และมีส่วนประกอบที่เป็ นฟลาโวนอยด์เท่ากับ 0.19 ± 0.06 µg (CE)/mg สารสกัด เปอร์เซ็นต์การ
ต้านอนุ มูลของสารสกัดทีค่ วามเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 10.46 ± 1.06 ถึง 43.31 ± 0.86 % และมีค่า IC50
เท่ ากับ 9227.67 ± 119.86 µg/ml และสารสกัด แสดงค่า LC50 ต่ อลูก น้ ายุงลาย (67.13 ± 18.98 µg/ml) ต่ ามากเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่า LC50 ต่อไรน้ าเค็ม (575.6 ± 56.78 µg/ml) หลังทดสอบเป็ นระยะเวลา 24 ชม. สรุปได้ว่า สารสกัด
จากเปลือกส้มเขียวหวานแสดงบทบาทการเป็ นสารต้านอนุ มลู อิสระ โดยมีความเกีย่ วข้องกับสารพฤกษเคมีทพ่ี บในสาร
สกัด และสารสกัดยังแสดงบทบาทในการเป็ นสารควบคุมทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ควบคุมลูกน้ายุงลาย
คาสาคัญ:

ส้มเขียวหวาน การต้านออกซิเดชัน ความเป็ นพิษ

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 biowastes 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.
Radical scavenging activity (%) 

 ( A1  A2 ) 
1 
 x 100
A0



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.
Deaths (%)



 ( A1  A2 ) 
1 
 x 100
A1



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.
Deaths (%)



 ( A1  A2 ) 
1 
 x 100
A1



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
Total Phenolics
Total Flavonoid
Antioxidation
IC50
(µg/ml)
(µg GAE/mg)
(µg CE/mg)
(%)
(µg/ml)
a
a
a
1,000
74.09 ± 0.37
0.19 ± 0.06
10.46 ± 1.06
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
12 hrs
24 hrs
Concentration
(µg/ml)
Death (%)
LC50 (µg/ml)
Death (%)
LC50 (µg/ml)
0
250
500
1,000
1,500
2,000
LC50, median lethal
different (p < 0.05)

0.00 ± 0.00a
1,572.30 ± 186.60
0.00 ± 0.00a
575.60 ± 56.78
a
b
0.00 ± 0.00
39.58 ± 10.49
b
8.30 ± 6.80
52.08 ± 7.89c
27.10 ± 12.50c
83.33 ± 6.80d
50.00 ± 6.80d
100.00 ± 0.00e
54.20 ± 4.81d
100.00 ± 0.00e
concentration. Numbers with different letters within the same column are significantly

Table 3 Cytotoxicity, LC50 of mandarine orange peel ethanolic extract assayed by Aedes aegypti larvae
lethality assay. Data were mean ± SD, n = 4
12 hrs
24 hrs
Concentration
(µg/ml)
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
b
b
25
15.56 ± 3.85
33.33 ± 6.67
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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การประเมิ นสภาวะสุขาภิ บาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช :
กรณี ศึกษาร้านอาหารในค่ายวชิ ราวุธและร้านอาหารทั ่วไป
Food Sanitation Condition Assessment in Nakhon Si Thammarat Province:
A Case Study in camp Vajiravudh and restaurants
สุวสิ า มีวาสนา1 พิมาน ธีระรัตนสุนทร1*และมนัส โคตรพุย้ 1
Suwisa Mivasna1,Phiman Thirarattanasunthon1* and Manus Kotepui1
บทคัดย่อ
การศึกษาสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช:กรณีศกึ ษาร้านอาหารในค่าย
วชิราวุธและร้านอาหารทัวไปของจั
่
งหวัดนครศรีธรรมราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อการประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหาร
ระดับความรูแ้ ละระดับทัศนคติของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร โดยการสารวจข้อมูล โดยแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ และ
แบบเกณฑ์การประเมินสุขาภิบาลอาหารของกระทรวงสาธารณสุข จานวน 49 ร้าน ผลการสารวจพบว่าผู้ประกอบ
กิ จ การร้า นอาหารส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 61.2 มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 35-41 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ44.9
ระดับ การศึก ษาต่ ากว่าปริญ ญาตรีคิด เป็ น ร้อยละ 49.0 ซึ่งมีห น้ าที่ในการประกอบปรุงอาหาร มีระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านมากกว่า 10 ปี ร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็ นอาหารประเภทตามสัง่ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่เคยได้รบั การอบรม
ด้านสุขาภิบาลอาหารจากหน่ วยงานเทศบาลอาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช สาหรับความรูเ้ กี่ยวกับสุขาภิบาล
อาหารพบว่าผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารมีความรูอ้ ยู่ในระดับสูงคิดเป็ นร้อยละ 51.0 และมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับดีคดิ
เป็ นร้อยละ81.6สาหรับการตรวจประเมินร้านจาหน่ายโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขลักษณะสาหรับสถานทีร่ า้ นอาหาร
พบว่า ร้านจาหน่ ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกาหนดสุขาภิบาลอาหาร คิดเป็ นร้อยละ71.3 และไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็ นร้อยละ28.7 และการการตรวจประเมินโดยสุ่มตัวอย่างภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สมั ผัส อาหาร
เพื่อตรวจหาการปนเปื้ อนของเชื้อโคลิฟ อร์มแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบ SI-2 พบว่า ภาชนะอุปกรณ์ ท่ีตรวจพบการ
ปนเปื้ อนเชือ้ โคลิฟอร์มมากทีส่ ดุ คือจาน รองลงมา ชาม ช้อนส้อมเขียง และแก้วน้าตามลาดับ
คาสาคัญ :

สภาวะสุขาภิบาลอาหาร
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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

บทนา
อาหารและน้ าเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญในการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ นอกจากความเพียงพอแล้ว ต้องมีความสะอาด
ปลอดภัย และมีคุณค่า ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลได้ประกาศเป็ นปี อาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและยกระดับอาหารไทยให้ได้มาตรฐานสากล สาหรับการสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) คือการบริหาร
จัดการและควบคุมสิง่ แวดล้อม เพื่อให้อาหารปลอดภัย รับประทานแล้วไม่ทาให้เกิดโรค จากรายงานโรคทีเ่ กิดเนื่องจาก
อาหารเป็ นสือ่ พบว่ายังมีอุบตั กิ ารณ์ของโรคสูง โดยในแต่ละปี พบผูป้ ่ วยโดยรวมมากกว่า 1 ล้านคน โดยเฉพาะในปี พ.ศ.
2553 ทีผ่ ่านมาพบว่ามีการระบาดของอหิวาตกโรคเป็ นวงกว้างในหลายจังหวัดทัวประเทศ
่
โดยมีการระบาดเริม่ แรกใน
กลุ่มแรงงานต่างด้าวและแพร่กระจายไปยังกลุ่มคนไทย โดยพบว่าปั จจัยเอือ้ และปั จจัยเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของเชือ้
อหิวาตกโรค ได้แก่สภาพสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม การสุขาภิบาลอาหาร และสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
อาหารเป็ นหนึ่งในปั จจัยสีท่ ม่ี นุ ษย์จาเป็ นต้องใช้ในการดารงชีวติ เพื่อช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญ เติบ โตซ่อมแซม
ส่วนทีช่ ารุดสึกหรอและทาให้อวัยวะ ต่าง ๆ ทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นปกติ ดังนัน้ มนุษย์จงึ ต้อง บริโภคอาหารทุกวัน และ
อาหารทีบ่ ริโภคนัน้ ควรมี ความครบถ้วนทัง้ ด้านปริมาณ คุณค่าสารอาหาร และ คุณภาพด้านความสะอาด ปลอดภัย
สมกับเป็ นรากฐาน สาคัญของสุขภาพ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่า อาหารทีบ่ ริโภคกลับเป็ นช่องทางนาสิง่ ที่เป็ น
อันตราย เข้าสู่ร่างกาย และเป็ นสาเหตุของความเจ็บป่ วยด้วยโรค ต่าง ๆ โดยสาเหตุมาจากการปนเปื้ อนเชื้อโรค
พยาธิ สารเคมี และโลหะหนัก ประกอบกับแบบแผนการ บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากเดิมมีก ารปรุง
ประกอบอาหารรับประทานกันในครัวเรือน สามารถ ควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลิต การเตรียม และ การปรุง
อาหารได้ เปลี่ยนเป็ นการซื้ออาหารปรุงสาเร็จ หรือรับประทานจากแหล่งผลิตภายนอก เช่น ร้านหรือ แผงลอย
จาหน่ายอาหารทัวไป
่ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคควรมี หลักการพิจารณาร้านอาหารทีส่ ะอาดได้มาตรฐาน เพื่อ ช่วยลดความเสีย่ ง
ต่ อ การเกิด โรค ซึ่งเป็ น ปั ญ หาต่ อ สุข ภาพ ของผู้บ ริโภค และผู้ป ระกอบการ ต้อ งมีค วามสามารถ ในการควบคุ ม
สภาพแวดล้อมในการผลิตให้ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ทก่ี าหนดมาตรฐานของร้านอาหารเช่นเดียวกันทัง้ ประเทศ
31

ร้านอาหารจึงต้องให้ความสาคัญในเรื่อง “ความสะอาดและความปลอดภัย ” ของอาหารเพื่อป้ องกันอันตราย
ต่างๆ ทีเ่ กิดจากอาหารไม่สะอาด โดยจัดร้านและปฏิบตั ติ นให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ศึกษาเพื่อสารวจสภาวะสุขาภิบาลของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชทัง้ นี้เพื่อนา
ข้อมูลทีไ่ ด้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรฐานร้านอาหารสืบต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อศึกษาสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาระดับความรู้และระดับ
ทัศนคติของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารทีม่ ตี ่อด้านสุขาภิบาลอาหาร
ขอบเขตการศึกษา
เป็ น การวิจ ัย เชิง สารวจ ลัก ษณะการวิจ ัย ใช้เทคนิ ค วิธีวิจ ัย แบบใช้แ บบประเมิน เกณฑ์ ม าตรฐานสาหรับ
ร้านอาหารและแบบสอบถามด้านความรู้ ทัศนคติของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทัวไป
่
จานวน49ร้าน
นิ ยามศัพท์
สภาวะสุขาภิบาล หมายถึง สภาพการสุขาภิบาลทีม่ กี ารจัดการและควบคุมอาหารให้สะอาดปลอดภัยจากเชือ้
โรค และสารเคมีทม่ี พี ษิ ต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ของร้านจาหน่ ายอาหารในค่ายวชิราวุธและร้านอาหาร
ทัวไปในจั
่
งหวัดนครศรีธรรมราช
การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึงการจัดการและควบคุมสถานที่ ระบบอุปกรณ์ เครื่องมือ ภาชนะ คน อาหาร
เพื่อให้มรี ะเบียบ สะอาด ปลอดภัยจากเชือ้ โรค จุลนิ ทรีย์ พยาธิ และสารเคมีทเ่ี ป็ นพิษต่างๆ ซึง่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยและการดารงชีวติ
ร้านอาหาร หมายถึง ร้านที่จาหน่ ายอาหารในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทัวไปที
่
่สมัครใจจากการเข้าร่วม
โครงการอาหารปลอดภัยมีทงั ้ หมดจานวน 49 ร้าน
ระยะเวลาทาการวิ จยั
21 เมษายน – 8 สิงหาคม 2557
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ทราบสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทราบระดับความรูด้ า้ นสุขาภิบาลอาหารของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
ทราบระดับทัศนคติดา้ นสุขาภิบาลอาหารของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
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กรอบแนวคิ ด

ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-ประเภทอาหารทีจ่ าหน่าย
-ตาแหน่งหน้าทีใ่ นร้าน
-การได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาล
อาหาร
•

ความรูด้ า้ นสุขาภิบาลอาหาร

•

เจตคติดา้ นสุขาภิบาลอาหาร

•

การปนเปื้ อนเชือ้ โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในภาชนะอุปกรณ์และมือ
ผูส้ มั ผัสอาหาร

-สภาวะสุขาภิบาลของร้านอาหาร
-ระดับความรูด้ า้ นสุขาภิบาลอาหาร
-ระดับทัศนคติดา้ นสุขาภิบาลอาหาร

วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) แบบสอบถามผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
การศึกษาครัง้ นี้ จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง
หน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน ระยะเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ในการจาหน่ ายอาหาร การได้รบั การอบรม
ด้านสุข าภิบ าลอาหาร และ หน่ ว ยงานที่เข้ามาช่ วยอบรมในด้านสุข าภิบ าลอาหาร ใช้สถิติเชิง
พรรณนา อธิบายเป็ นร้อยละ
-แบบทดสอบเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ
โดยเลือกเพียงคาตอบเดียว จานวน 20 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูก ให้ 1 คะแนน
ตอบผิด ให้ 0 คะแนน
-แบบสอบถามเกีย่ วกับทัศนคติดา้ นสุขาภิบาลอาหาร มีลกั ษณะคาถามเป็ นเชิงบวก 7 ข้อ
เชิงลบ 3 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน
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คาถามเชิงลบ

เห็นด้วย 0 ไม่แน่ใจ 1 ไม่เห็นด้วย 2

คาถามเชิงบวก เห็นด้วย 2 ไม่แน่ใจ 1 ไม่เห็นด้วย 0
(2) แบบฟอร์มการตรวจร้านอาหารตามข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหารจานวน 15 ข้อ ซึ่งจะมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ปฏิบตั คิ รบทัง้
15 ข้อ คือ ผ่าน
ปฏิบตั ไิ ม่ครบอย่างน้อย 1 ข้อ คือ ไม่ผ่าน
-การบันทึกการเก็บตัวอย่าง สวอปภาชนะอุปกรณ์ และสวอปมือผูส้ มั ผัสอาหาร โดยใช้ ชุด
ทดสอบการ ปนเปื้ อนทางแบคทีเรียขัน้ ต้น (SI-2) จะเก็บตัวอย่างภาชนะอุปกรณ์ 5 ตัวอย่างต่อ 1
ร้านอาหาร และมือผูส้ มั ผัสอาหารจานวน 49 ตัวอย่าง

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า เจ้าของประกอบกิจการร้านอาหารส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 61.2 เพศชายคิด
เป็ นร้อยละ 38.8 ตามลาดับ ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ในช่วง 35-41 ปี คดิ เป็ นร้อยละ 44.9 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 42 ปี
ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 20.4 อายุ 21-27 ปี และ อายุ 28-34 ปี คดิ เป็ นร้อยละ 16.3 และน้อยกว่า 20ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.0
ตามลาดับ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรีคดิ เป็ นร้อยละ 49.0 รองลงมาระดับปริญญาตรีคดิ เป็ นร้อยละ
30.6 และสูงกว่าปริญญาตรีคดิ เป็ นร้อยละ 20.4 ตามลาดับ เจ้าของประกอบกิจการร้านอาหารส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบ
อาหาร คิดเป็ นร้อยละ 55.1 และผูเ้ สิรฟ์ คิดเป็ นร้อยละ 44.9 ตามลาดับจะมีระยะเวลาการทางานมากกว่า 10 ปี คดิ เป็ น
ร้อยละ 30.6 รองลงมา 3-6 ปี คดิ เป็ นร้อยละ 28.6 น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.4 6-10 ปี คดิ เป็ นร้อยละ 14.3 และ 13 ปี คดิ เป็ นร้อยละ 8.2 ตามลาดับ ประเภทอาหารทีจ่ าหน่ ายในร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็ นอาหารตามสังคิ
่ ดเป็ นร้อยละ
65.3รองลงมาเป็ นประเภทก๋วยเตีย๋ วคิดเป็ นร้อยละ 24.5 กาแฟคิดเป็ นร้อยละ 6.1และ ขนมหวานคิดเป็ นร้อยละ 4.1
ส่วนใหญ่เคยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารคิดเป็ นร้อยละ 71.3 ไม่เคยได้รบั การอบรมด้านสุข าภิบาลอาหารมา
คิดเป็ นร้อยละ 28.7 หน่วยงานทีเ่ ข้ามาช่วยอบรมในด้านสุขาภิบาลอาหารส่วนใหญ่มาจากเทศบาลคิดเป็ นร้อยละ 40. 8
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดคิดเป็ นร้อยละ 34.7 และอื่นๆคิดเป็ นร้อยละ 24.5 ตามลาดับ
ด้านความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารจานวน 20 ข้อมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 49 คน ซึ่งเรื่องที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีดงั นี้ ข้อที่ 1 โรคที่สามารถติดต่อได้จากผูส้ มั ผัสอาหารไปสู่ผบู้ ริโภค ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 69.4 ตอบ
ผิดคิดเป็ นร้อยละ 30.6 ข้อที่ 2 สาเหตุทท่ี าให้อาหารทีเ่ ราทาขึน้ สกปรกปนเปื้ อน ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ40.8 ตอบผิด
คิดเป็ นร้อยละ 59.2
ข้อที่ 3 ข้อปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องในการบริการอาหาร ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ100.0ไม่มจี านวนผูท้ ่ี ตอบผิด
ข้อที่ 4. การเก็บจานชามทีถ่ ูกต้องทีส่ ุด ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ59.2ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ 40.8 ข้อ 5. การเลือกซือ้ สาร
ปรุงแต่งอาหาร ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 79.6 ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ 20.4ข้อ6.การล้างผักสดประเภทผักกาดขาวตอบถูก
คิดเป็ นร้อยละ 49.0ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ 51.0 ข้อ7.สุขนิสยั ทีด่ ใี นการเตรียม ปรุงอาหาร ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มจี านวนผูท้ ต่ี อบผิดข้อ8. การจัดสถานทีป่ รุงอาหาร(ครัว) ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 51.0ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ49.0 ข้อ
9. ภาชนะอุปกรณ์ทไ่ี ม่ควรเลือกใช้ในการปรุง ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 36.7 ตอบผิด คิด เป็ น ร้อ ยละ63.3 ข้อ 10. การ
หยิบจับภาชนะอุปกรณ์ทถ่ี ูกวิธี
ปรุง ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 26.5
ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ73.5 ข้อ11.การเก็บ
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อาหารปรุงสาเร็จทีพ่ ร้อมบริโภคตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 61.2 ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ38.8 ข้อ12. การชิมอาหารทีถ่ ูกต้อง
ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 73.5 ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ26.5 ข้อ13.การเก็บอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ
100.0 ไม่มผี ทู้ ต่ี อบผิด ข้อ14.การเก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ตอบถูกคิดเป็ นร้อ ยละ 67.3 ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ32.7
ข้อ15. วิธลี ้างภาชนะอุปกรณ์ ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 8.2 ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ91.8ข้อ16. การเก็บอาหารแห้งที่ดี
ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ93.9 ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ 6.1ข้อ17. การแต่งกายของผูข้ องผูป้ รุง ผูเ้ สิรฟ์ ผูข้ ายอาหารตอบถูก
คิดเป็ นร้อยละ 63.3 ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ36.7 ข้อ18.การล้างมือตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 75.5 ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ
24.5 ข้อ19. การเจ็บป่ วยขณะปรุง-ประกอบอาหารตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 100.0 ข้อ20.การป้ องกันและกาจัดแมลงวัน
ตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 67.3 ตอบผิดคิดเป็ นร้อยละ32.7
ทัศนคติของผูป้ ระกอบกิจการด้านสุขาภิบาลของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 10 ข้อ พบว่า
ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารมีทศั นคติแต่ ละข้อดังนี้ ข้อที่1. การดูแลความสะอาดของร้านอาหารเป็ นสิง่ สาคัญ และ
จาเป็ นต้องปฏิบตั เิ ป็ นประจา ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 69.4 มีทศั นคติไม่แน่ใจคิดเป็ นร้อย
ละ 24.5 ทัศนคติไม่เห็นด้วยคิดเป็ นร้อยละ 6.1 ข้อ2. อาหารสด ประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ควรล้างทาความสะอาด
ด้วยน้าทุกครัง้ ก่อนนาไปปรุง ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 69.4 มีทศั นคติไม่แน่ ใจคิดเป็ นร้อย
ละ24.5 ทัศนคติไม่เห็นด้วยคิดเป็ นร้อยละ 6.1 ข้อ3.สถานที่ใช้ปรุง ประกอบจาหน่ ายอาหารถ้าสกปรกจะเป็ นแหล่ง
สะสมและแพร่เชือ้ โรคสูผ่ รู้ บั ประทานอาหารได้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 73.5 มีทศั นคติไม่
แน่ ใจคิดเป็ นร้อยละ 20.4 มีทศั นคติไม่เห็นด้วยคิดเป็ นร้อยละ 6.1 ข้อ4.การเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อของผู้สมั ผัสอาหาร
ไม่มผี ลต่อความสะอาดหรือความปลอดภัยของอาหารทีป่ รุง ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ42.9
มีทศั นคติไม่แน่ใจคิดเป็ นร้อยละ 32.7 มีทศั นคติไม่เห็นด้วยคิดเป็ นร้อยละ 24.5 ข้อ5.การป้ องกันสัตว์และแมลงนาโรค
ในร้านอาหารช่วยป้ องกันการแพร่เชือ้ โรคได้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ38.8 มีทศั นคติไม่
แน่ ใจคิดเป็ นร้อยละ 32.7 มีทศั นคติไม่เห็นด้วยคิดเป็ นร้อยละ 28.6 ข้อ6.การพูดคุยกันขณะปรุงอาหารไม่สามารถแพร่
เชือ้ โรคมาสู่ผรู้ บั ประทานอาหารได้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 4.1มีทศั นคติไม่แน่ใจคิดเป็ น
ร้อ ยละ 24.7 มีท ัศ นคติไม่ เห็น ด้วยคิดเป็ น ร้อ ยละ 73.5 ข้อ7.การล้างท าความสะอาดภาชนะ เช่ น แก้ว จาน และ
ช้อนส้อม ล้างโดยใช้น้าสะอาด จานวน 2 ครัง้ ถือว่าสะอาด ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ10.2 มี
ทัศนคติไม่แน่ ใจคิดเป็ นร้อยละ 46.9 มีทศั นคติไม่เห็นด้วยคิดเป็ นร้อยละ 42.9 ข้อ8.ร้านจาหน่ายอาหารไม่จาเป็ นต้องมี
ทีล่ า้ งจานเฉพาะเป็ นสัดส่วนเพราะสามารถใช้บริเวณใดในร้านเป็ นทีล่ า้ งจานก็ได้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วย
คิดเป็ นร้อยละ 46.9 มีทศั นคติไม่แน่ ใจคิดเป็ นร้อยละ 2.4 มีทศั นคติไม่เห็นด้วยคิดเป็ นร้อยละ 30.6 ข้อ9.ร้านจาหน่ าย
อาหารทีม่ หี อ้ งส้วมสะอาด ถูกสุขลักษณะช่วยป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรคได้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วย
คิดเป็ นร้อยละ 26.5 มีทศั นคติไม่แน่ ใจคิดเป็ นร้อยละ 42.9 มีทศั นคติไม่เห็ นด้วยคิดเป็ นร้อยละ 30.6 ข้อ10.ผู้สมั ผัส
อาหารทุกคน ควรได้รบั การตรวจสุขภาพเป็ นประจาทุกปี ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติเห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 55.1 มี
ทัศนคติไม่แน่ใจคิดเป็ นร้อยละ 20.4 มีทศั นคติไม่เห็นด้วยคิดเป็ นร้อยละ 24.5
การตรวจประเมินร้านอาหาร จานวน 49 ร้าน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขลักษณะสาหรับสถานทีจ่ าหน่ าย
อาหาร15ข้อพบว่า ข้อที่1.เรื่องสถานที่รบั ประทานอาหารเตรียมปรุง ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็ นระเบียบ และ
จัด เป็ น สัด ส่ว น ของร้านอาหารในค่ายวชิราวุ ธจ านวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัว่ ไปจ านวน 19 ร้าน ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานข้อนี้ทงั ้ หมดทุกร้าน ข้อที่2.ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพืน้ และบริเวณหน้า หรือในห้องน้ า ห้องส้วม และต้อง
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เตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะทีส่ งู จากพืน้ อย่างน้อย 60 ซม.ของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจานวน 30 ร้าน และร้านอาหาร
ทัวไปจ
่ านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ทงั ้ หมดทุกร้าน ข้ อที่3. ใช้สารปรุงแต่งอาหารทีม่ คี วามปลอดภัย มี
เครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารระบบอาหาร เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม(มอก.)ของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจานวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัวไปจ
่ านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานข้อนี้ทงั ้ หมดทุกร้าน ข้อที่ 4.อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ
ต้องแยกเก็บเป็ นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดบิ เก็บในอุณหภูมทิ ต่ี ่ากว่า 5 องศาเซลเซียสของร้านอาหารในค่าย
วชิราวุธจานวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัวไปจ
่ านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ทงั ้ หมดทุกร้าน ข้อที5่ . อาหาร
ทีป่ รุงสาเร็จแล้ว เก็บในภาชนะทีส่ ะอาดมีการปกปิ ด วางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 ซม.ของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ
จานวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัวไปจ
่ านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ทงั ้ หมดทุกร้าน ข้อที่ 6.น้ าแข็งทีใ่ ช้
บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะทีส่ ะอาดมีฝาปิ ด ใช้อุปกรณ์ทม่ี ดี า้ มสาหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพืน้ อย่าง
น้อย 60ซม. และต้องไม่มสี งิ่ ของอย่างอื่นแช่รวมไว้ ของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจานวน 30 ร้าน และร้านอาหาร
ทัวไปจ
่ านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ทงั ้ หมดทุกร้าน ข้อที่ 7. ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะแล้วล้างด้วย
น้ าสะอาด 2 ครัง้ หรือล้างด้วยน้ าไหล และทีล่ า้ งภาชนะ ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.พบว่าร้านอาหารใน
ค่ายวชิราวุธจานวน 30 ร้าน มีรา้ นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจานวน25 ร้านคิดเป็ นร้อยละ83.3 และร้านอาหารทีไ่ ม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานมีจานวน 5 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 16.7 ส่วนร้านอาหารทัวไป
่ จานวน 19 ร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทัง้ หมดทุกร้าน ข้อที่ 8. เขียงและมีด ต้อ งมีสภาพดีแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดบิ และผัก ผลไม้พบว่า
ร้านอาหารในค่ า ยวชิร าวุ ธ จ านวน 30 ร้า น มีร้านที่ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานจ านวน28 ร้านคิด เป็ น ร้อ ยละ93.3 และ
ร้านอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีจานวน 2 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 6.7 ส่วนร้านอาหารทัวไป
่ จานวน 1 9 ร้านผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทัง้ หมดทุกร้าน ข้อที่ 9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตัง้ เอาด้ามขึน้ ในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็ น
ระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิ ด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้ อย 60 ซม. พบว่าร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ
จานวน 30 ร้า น มีร้านที่ผ่ านเกณฑ์ม าตรฐานจ านวน28 ร้า นคิด เป็ น ร้อ ยละ93.3 และร้านอาหารที่ไม่ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานมีจานวน 2 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 6.7 ส่วนร้านอาหารทัวไป
่ จานวน 19 ร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง้ หมดทุก
ร้าน ข้อที่ 10. มูลฝอยและน้ าเสียทุกชนิด ได้รบั การกาจัดด้วยวิธที ถ่ี ูกหลักสุขาภิบาลพบว่าร้านอาหารในค่ ายวชิราวุธ
จานวน 30 ร้าน มีร้านที่ผ่ านเกณฑ์ม าตรฐานจ านวน 29 ร้านคิด เป็ น ร้อ ยละ83.3 และร้านอาหารที่ไม่ ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานมีจานวน 1 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 3.3 ส่วนร้านอาหารทัวไป
่ จานวน 19 ร้านพบว่าร้านทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานมี
จานวน 17 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 89.5 และร้านที่ไม่ ผ่านเกณฑ์มจี านวน 1 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ11.5 ตามลาดับ ข้อที1่ 1.
ห้อ งส้ว มสาหรับ ผู้บ ริโภคและผู้สมั ผัสอาหารต้ อ งสะอาด มีอ่ างล้างมือ ที่ใช้ก ารได้ดี และมีสบู่ ใช้ต ลอดเวลาของ
ร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจานวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัวไปจ
่ านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ท ั ง้ หมดทุก
ร้าน ข้อที1่ 2.ผูส้ มั ผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสือ้ มีแขน ผูป้ รุงต้องผูกผ้ากันเปื้ อนทีส่ ะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุม
ผมของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจานวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัวไปจ
่ านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้
ทัง้ หมดทุกร้าน ข้อที่13.ผู้สมั ผัสอาหารต้ องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จาหน่ ายอาหารทุกครัง้ ใช้
อุปกรณ์ ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วทุกชนิดพบว่าร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจานวน 30 ร้าน มีรา้ นที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจานวน27 ร้านคิดเป็ นร้อยละ90.0 และร้านอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีจานวน 3 ร้ าน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.0 ส่วนร้านอาหารทัวไป
่ จานวน 19 ร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง้ หมดทุกร้าน ข้อที่14.ผู้สมั ผัสอาหารที่มี
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บาดแผลทีม่ อื ต้องปกปิ ดแผลให้มดิ ชิด หลีกเลีย่ งการปฏิบตั งิ านทีม่ โี อกาสสัมผัสอาหารของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ
จานวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัวไปจ
่ านวน 19 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ทงั ้ หมดทุกร้าน ข้อที1่ 5.ผูส้ มั ผัสอาหาร
ทีเ่ จ็บป่ วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ าและอาหารเป็ นสื่อ ให้หยุดปฏิบตั ิงานจนกว่าจะรักษาให้
หายขาดของร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจานวน 30 ร้าน และร้านอาหารทัวไปจ
่ านวน 19 ร้าน ผ่ านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้
ทัง้ หมดทุกร้าน
การตรวจการปนเปื้ อนเชือ้ โคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะ และมือผูส้ มั ผัสอาหาร จานวนทัง้ หมด 294 ตัวอย่าง
จากการตรวจเป็ นร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ 30 ร้าน และร้านอาหารทัวไป
่ 19 ร้านผลการตรวจภาชนะเป็ นดังนี้ 1.จาน
จานวนที่ตรวจในร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ 30 ตัวอย่าง พบการปนเปื้ อน จานวน 23 ตัวอย่างของตัวอย่างที่ตรวจ
ทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 76.7 และร้านอาหารทัวไป
่ จานวนทีต่ รวจ 19 ตัวอย่าง พบการปนเปื้ อนจานวน 13 ตัวอย่างของ
ตัวอย่างที่ตรวจทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 68.4 2.ชาม จานวนทีต่ รวจในร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ30 ตัวอย่าง พบการ
ปนเปื้ อน จานวน 20 ตัวอย่างของตัวอย่างทีต่ รวจทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 66.7 และร้านอาหารทัวไป
่ จานวนทีต่ รวจ 19
ตัวอย่าง พบการปนเปื้ อนจานวน 11 ตัวอย่างของตัวอย่างทีต่ รวจทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 57.9 3. ช้อนส้อม จานวนที่
ตรวจในร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ 30 ตัวอย่าง พบการปนเปื้ อน จานวน 18 ตัวอย่างของตัวอย่างทีต่ รวจทัง้ หมด คิด
เป็ นร้อยละ 60.0 และร้านอาหารทัวไป
่ จานวนทีต่ รวจ 19 ตัวอย่าง พบการปนเปื้ อนจานวน 9 ตัวอย่างของตัวอย่างที่
ตรวจทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 47.4 4.แก้วน้า จานวนทีต่ รวจในร้านอาหารในค่ ายวชิราวุธ 30 ตัวอย่าง พบการปนเปื้ อน
จานวน 12 ตัวอย่างของตัวอย่างทีต่ รวจทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 40.0 และร้านอาหารทัวไป
่ จานวนทีต่ รวจ 19 ตัวอย่าง
พบการปนเปื้ อ นจ านวน 3 ตัว อย่ างของตัวอย่ า งที่ต รวจทัง้ หมด คิด เป็ น ร้อ ยละ 15.8 5. เขีย ง จานวนที่ต รวจใน
ร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ 30 ตัวอย่าง พบการปนเปื้ อน จานวน 15 ตัวอย่างของตัวอย่างทีต่ รวจทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ
50.0 และร้านอาหารทัวไป
่ จานวนทีต่ รวจ 19 ตัวอย่าง พบการปนเปื้ อนจานวน 8 ตัวอย่างของตัวอย่างทีต่ รวจทัง้ หมด
คิดเป็ นร้อยละ 42.1 6.มือผู้สมั ผัสอาหาร จานวนที่ตรวจในร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ 30 ตัวอย่าง พบการปนเปื้ อน
จานวน 22 ตัวอย่างของตัวอย่างทีต่ รวจทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 73.3 และร้านอาหารทัวไป
่ จานวนทีต่ รวจ 19 ตัวอย่าง
พบการปนเปื้ อนจานวน 15 ตัวอย่างของตัวอย่างทีต่ รวจทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 80.0
ร้านอาหารในค่ายวชิราวุธจานวน 30 คน มีผไู้ ด้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมาแล้ว จานวน 17 คน คิด
เป็ นร้อยละ 56.7 จากจานวนทัง้ หมด 30 คน และร้านอาหารทัวไปมี
่ ผไู้ ด้รบั การอบรมมาทัง้ หมด 18 คนคิดเป็ นร้อยละ
94.7จากจานวนทัง้ หมด19 คน ส่วนผู้ท่ไี ม่เคยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในค่า ยวชิราวุธมี
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ43.3 และร้านอาหารทัวไปมี
่ ผไู้ ม่ได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารจานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ5.3
ระดับความรูข้ องผูท้ เ่ี คยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและไม่เคยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
พบว่า ผูท้ เ่ี คยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมีระดับความรูอ้ ยู่ในระดับสูง จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.4 มี
ความรูอ้ ยู่ในระดับปานกลางจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.6 และไม่มคี วามรูอ้ ยู่ในระดับต่ าเลย สาหรับผู้ทไ่ี ม่เคย
อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมาพบว่า มีความรูอ้ ยู่ในระดับปานกลางจานวน 10 คนคิดเป็ นร้อยละ 71.4 มีความรูอ้ ยู่ใน
ระดับต่าจานวน 4 คนคิดเป็ นร้อนละ 8.2 และไม่มจี านวนคนทีม่ คี วามรูอ้ ยู่ในระดับสูงเลย
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ระดับ ทัศนคติของผู้ท่เี คยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบ าลอาหารและไม่ เคยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาล
อาหาร พบว่า ผูท้ เ่ี คยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับดี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ
100.0 มีทศั นคติ สาหรับผูท้ ไ่ี ม่เคยอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมาพบว่า มีทศั นคติอยู่ในระดับสูงจานวน 5 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 35.5 รองลงมามีทศั นคติอยู่ในระดับปานกลางจานวน 8 คนคิดเป็ นร้อนละ 57.1 และมีทศั นคติท่ไี ม่ดจี านวน
1 คนคิดเป็ นร้อยละ 2.1 ตามลาดับ สรุปได้ว่า ผู้ทต่ี อบแบบสอบถามด้านทัศนคติเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารส่วน
ใหญ่มที ศั นคติทด่ี ตี ่อด้านสุขาภิบาลอาหารจานวน 40 คนคิดเป็ นร้อยละ 81.6 รองลงมามีทศั นคติอยู่ในระดับปานกลาง
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.3 และมีทศั นคติอยู่ในระดับไม่ดจี านวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
เกณฑ์ขอ้ กาหนดมาตรฐานสาหรับร้านอาหาร15ข้อ กับการได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและไม่เคยได้รบั การ
อบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ร้านทีเ่ คยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารผ่านเกณฑ์การได้มาตรฐาน จานวน 35 ร้าน
คิดเป็ นร้อยละ 100.0 ส่วนร้านทีไ่ ม่เคยอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารจานวน 14 ร้านพบว่า ไม่มรี า้ นทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานเลย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบกิ จการร้านอาหาร
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบกิ จการร้านอาหาร

จานวน

ร้อยละ

19
30

38.8
61.2

1
8
8
22
10

2.0
16.3
16.3
44.9
20.4

24
15
10

49.0
30.6
20.4

27
22

55.1
44.9

9
4
14
7
15

18.4
8.2
28.6
14.3
30.6

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
< 20 ปี
21-27 ปี
28-34 ปี
35-41 ปี
42 ขึน้ ไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
เทียบเท่า/ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ตาแหน่งหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน
ผูป้ ระกอบปรุงอาหาร
ผูต้ กั จาหน่าย/ผูเ้ สิรฟ์
ระยะเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการจาหน่ายอาหาร
< 1 ปี
1-3 ปี
3-6 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบกิ จการร้านอาหาร(ต่อ)
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบกิ จการร้านอาหาร
ประเภทอาหารทีจ่ าหน่ายในร้านอาหาร
อาหารตามสัง่
ก๋วยเตีย๋ ว/ชายสีบ่ ะหมีเ่ กีย๊ ว
ขนมหวาน
กาแฟ
การได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
เคย
ไม่เคย
หน่วยงานทีเ่ ข้ามาช่วยอบรมในด้านสุขาภิบาลอาหาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เทศบาล
อื่นๆ

จานวน

ร้อยละ

32
12
2
3

65.3
24.5
4.1
6.1

35
14

71.3
28.7

17
20
12

34.7
40.8
24.5

วิ จารณ์ และสรุปผล
1. ใน การส ารวจสภ าวะสุ ข าภิ บ าลอาห ารข องร้ า น อาห ารใน จั ง ห วั ด นค รศ รี ธ รรม ราช พ บ ว่ า
ผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 35-41 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ซึง่ มี
หน้ าที่ในการประกอบปรุงอาหาร มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี ร้านอาหารส่วนใหญ่ จะเป็ น อาหาร
ประเภทตามสัง่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เคยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารจากหน่ วยงานเทศบาลอาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้านอาหารส่วนใหญ่ เป็ นร้านที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ขอ้ กาหนดสุขาภิบาลอาหารสาหรับ
ร้านอาหาร ซึง่ มีจานวน 35 ร้านคิดเป็ นร้อยละ 61.2 เป็ นร้านอาหารในค่ายวชิราวุธคิดเป็ นร้อยละ 56.7 และร้านอาหาร
ทัวไปคิ
่ ดเป็ นร้อยละ 89.5 ตามลาดับ
2. ในการศึกษาความรูด้ า้ นสุขาภิบาลอาหารของผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า
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
ผู้ป ระกอบกิจ การร้า นอาหารส่ว นใหญ่ เคยได้รบั การอบรมด้า นสุข าภิบ าลมาแล้ว แต่ ท ัง้ นี้ ยัง มีข้อ ความรู้ท่ีผู้ต อบ
แบบสอบถามตอบผิดมากที่สุดคือเรื่องวิธลี ้างภาชนะอุปกรณ์ เรื่องการหยิบจับภาชนะอุปกรณ์ ท่ถี ูกวิธี เรื่ องภาชนะ
อุปกรณ์ ท่ไี ม่ควรเลือกใช้ในการปรุง -ประกอบ และเรื่องสาเหตุท่ที าให้อาหารสกปรกปนเปื้ อน อาจเนื่องมาจากผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่เข้าใจในข้อคาถาม หรือเร่งรีบในการอ่านข้อคาถามไม่ได้ทบทวนข้อคาถามให้เข้าใจ จึงทาให้ขอ้ คาถาม
นัน้ เป็ นจานวนทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามผิดมากทีส่ ุด
3. ในการศึกษาทัศนคติเกีย่ วกับสุขาภิบาลอาหารพบว่าผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารส่วนใหญ่มที ศั นคติทด่ี ตี ่อ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร เนื่องจากส่วนใหญ่เจ้าของประกอบกิจการร้านอาหารได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลมาแล้ว จึงทา
ให้มีทศั นคติท่ดี ีในด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งข้อทัศนคติท่ผี ู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดคือ สถานที่ใช้ปรุง
ประกอบจาหน่ ายอาหารถ้าสกปรกจะเป็ นแหล่งสะสมและแพร่เชือ้ โรคสู่ผรู้ บั ประทานอาหารได้ รองลงมาคือการดูแล
ความสะอาดของร้านอาหารเป็ นสิง่ สาคัญและจาเป็ นต้องปฏิบตั เิ ป็ นประจา และอาหารสด ประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์
ควรล้างทาความสะอาดด้วยน้าทุกครัง้ ก่อนนาไปปรุง ตามลาดับ
39

4.การประเมินร้านอาหารตามเกณฑ์ขอ้ กาหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ร้านอาหารส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามข้อกาหนด เนื่ องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยผ่ านการอบรมด้านนี้มาแล้วแต่ ทงั ้ นี้ยงั พบว่า
ร้านอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด 2 อันดับแรกคือ การล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ า
สะอาด 2 ครัง้ หรือล้างด้วยน้าไหล และทีล่ า้ งภาชนะ ต้องวางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 ซม. และผูส้ มั ผัสอาหารต้อง
ล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จาหน่ายอาหารทุกครัง้ ใช้อุปกรณ์ ในการหยิบจับอาหารทีป่ รุงสาเร็จแล้ว
5.ในด้านชีวภาพโดยการตรวจสอบการปนเปื้ อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของภาชนะใส่อาหารและมือผู้
สัมผัสอาหารโดยใช้ SI-2 พบว่า จานตรวจพบการปนเปื้ อนมากที่สุดรองลงมาคือ ชาม ช้อ นส้อม เขียงและแก้วน้ า
ตามลาดับ ส่วนมือผู้สมั ผัสอาหารส่วนใหญ่ ยงั ตรวจพบการปนเปื้ อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทัง้ นี้เนื่องจากผู้สมั ผัส
อาหารยังไม่รวู้ ธิ ลี า้ งมือทีถ่ ูกหลักสุขาภิบาล
จากการศึกษาสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
ที่เคยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมาจะมีความรู้อยู่ในระดับสูงและมีทศั นคติท่ีดีต่อด้านสุขาภิบาลอาหาร
มากกว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยได้รบั การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมา จากการสารวจพบว่าร้านอาหารทัวไปจะมี
่
ผทู้ เ่ี คยได้รบั การ
อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารมามากกว่าร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ ดังนัน้ ร้านอาหารทัวไปจึ
่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐานสาหรับ
ร้านอาหารมากกว่าร้านอาหารในค่ายวชิราวุธ เมื่อเทียบกับรายงานการวิจยั ครัง้ ที่ผ่านมาของภรณ์ลดา รักธรรม เรื่อง
การสุขาภิบาลอาหารโครงการ “ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารระดับพรีเมี่ยมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า ร้านอาหารทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานสาหรับร้านอาหารมีจานวนร้านทีผ่ ่านเกณฑ์มากกว่า
งานวิจยั ทีผ่ ่านมา ทัง้ นี้เพราะทางหน่ วยงานจากสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จดั อบรมและการฝึ กปฏิบตั ดิ า้ น
สุขาภิบาลอาหารเพิม่ มากขึน้ แก่ผปู้ ระกอบกิจการร้านอาหาร และได้แนะนาข้อปฏิบตั สิ าหรับเกณฑ์มาตรฐานแก่รา้ นที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินอีกด้วย อีกทัง้ ยังมีการติดตามการประเมินเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานอย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครังต่
้ อไป
1. ศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั ติ นของผูส้ มั ผัสอาหาร
2.ศึกษาเกีย่ วกับการปนเปื้ อนของสารเคมีในอาหาร
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ฤทธิ์ ยบั ยัง้ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งชนิ ดรุกรานและต้านการอักเสบ
จากสารสกัดข้าวแดงที่ปลูกในอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
Anti-metastasis and Anti-inflammatory Effect of Human Invasive Carcinoma Cell
from Red Jasmine Rice Extract cultivated in Dok khomtai District Phayao
Province
คมศักดิ ์ พินธะ1,2 ศุภชัย ยอดคีร1ี และพรงาม เดชเกรียงไกรกุล1*
Komsak Pintha1,2, Supachai Yodkeeree1 and Pornngarm Limtrakul1*
บทคัดย่อ
คณะผูว้ จิ ยั ได้นาข้าวแดงจากอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา มาสกัดด้วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอทานอล จากนั ้น
นาส่วนสารสกัดเอทานอลมาทาการสกัดอย่างเป็ นขัน้ ตอนด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ชนิดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทนและ
เอทิ ล อะซี เ ตท แล้ ว วิ เ คราะห์ ส ารส าคั ญ ทางพฤกษเคมี ก ลุ่ ม มี ข ั ว้ พบว่ า ทุ ก ส่ ว นสกั ด สามารถวิ เ คราะห์ พ บ
prorocatecheuic acid, catechin, chlorogenic acid และ vanillic acid เป็ นองค์ประกอบหลักและเฉพาะส่วนสกัดเอทา
นอลเท่านัน้ ทีว่ เิ คราะห์พบสารกลุ่มโปรแอนโธไซยานิดนิ สาหรับสารกลุ่มไม่มขี วั ้ ได้แก่อนุพนั ธ์วติ ามินอีและแกมม่าออริ
ซานอลพบว่า ส่วนสกัดเฮกเซนสามารถพบแกมม่าออริซานอลแกมม่า -โทโคไตรอีนอล แอลฟ่ า-โทโคไตรอีนอล และ
แกมม่า-โทโคเฟอรอลสูงกว่าส่วนสกัดอื่น เมื่อนาสารสกัดมาศึกษาฤทธิการยั
์ บยัง้ การรุกรานของเซลล์มะเร็งเต้านม
มนุ ษย์พบว่า สารสกัดส่วนเอทานอล เฮกเซนและไดคลอโรมีเทนที่ความเข้มข้น 100 µg/ml สามารถยับยัง้ การยับยัง้
การรุกรานของเซลล์มะเร็งได้ โดยพบว่าส่วนสกัดเฮกเซนและไดคลอโรมีเทนสามารถยับยัง้ การรุกรานของเซลล์มะเร็ง
ได้ดกี ว่าส่วนสกัดเอทานอล ส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทไม่มผี ลต่อการยับยัง้ ดังกล่าว สาหรับการศึกษาฤทธิต้์ านการอักเสบ
พบว่าที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ รของสารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซีเตทและเอทานอล
สามารถยับยัง้ การหลังของอิ
่
นเตอร์ลวิ คิน-6 จากเซลล์มาโครฟาจทีถ่ ูกเหนี่ยวนาด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ จาการทดลอง
นี้จะเห็นได้ว่าสารประกอบโพลีฟีนอล ออริซานอล แกมมาโทโคไตรอีนอล ในส่วนสกัดข้าวแดงมีผลต่ อการต้านการ
รุกรานของเซลล์มะเร็งและต้านการอักเสบ
คาสาคัญ:

การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง การอักเสบ ข้าวแดง โทโคไตรอีนอล
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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-2 3 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 interleukin6 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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การศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปริ ม าณผงยากับ จ านวนรอบของถัง ผสมผงยา
สมุนไพรที่เหมาะสมตามข้อกาหนดลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลบ้านตาก
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 นาฟู1* และธงชัย เบ็ญจลักษณ์1
Manoch Numfu1* and Tongchai Benjurlux1
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผงยากับจานวนรอบของเครื่องผสมผงยาสมุนไพรที่
เหมาะสมตามข้อกาหนดลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อ เป็ นคู่มอื และข้อกาหนดในการผสมผงยา
สมุนไพร โดยกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผงยากับจานวนรอบของถังผสมผงยาสมุนไพร ทีป่ ริมาณ 2, 4 และ
6 กิโลกรัม และใช้จานวนรอบในการผสมผงยาสมุนไพรทีแ่ ตกต่างกันออกไปเพื่อหาจานวนรอบทีเ่ หมาะสม และใช้เวลา
น้ อยที่สุด ด้วยการเปรียบเทียบค่ าความแตกต่ างของค่าเฉลี่ยเพื่อหาจานวนรอบที่เหมาะสมที่ใช้ในการผสมผงยา
สมุนไพร
โดยผลทีไ่ ด้คอื การผสมผงยาสมุนไพร ปริมาณ 2 กิโลกรัม ให้กาหนดใช้จานวนรอบในการผสมผงยา 150 รอบ
เวลาในการผสมผงยา 6 นาที ปริมาณ 4 กิโลกรัม ให้กาหนดใช้จานวนรอบในการผสมผงยา 200 รอบ เวลาในการผสม
ผงยา 8 นาที และปริมาณ 6 กิโลกรัม ให้กาหนดใช้จานวนรอบในการผสมผงยา 250 รอบ เวลาในการผสมผงยา 10
นาที
คาสาคัญ:

การผสมผงยาสมุนไพร เครื่องผสมผงยาสมุนไพร การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่

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:
Averaged

Mixing the Herbal Powder, Herbal Powder Mixing Machine, Comparing the Difference in
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บทนา
จากสภาพเศรษฐกิจถดถอยในเวลานี้ทาให้ประชากรส่วนมากหันมาเน้นการประหยัดกันมากขึน้ แต่สงิ่ ทีห่ ลาย
คนยังให้ความสาคัญคือเรื่อง สุขภาพ และ ความงามโดยเฉพาะการลงทุนกับสินค้าและบริการทีผ่ ลิตโดยใช้วตั ถุดบิ หลัก
เป็ นสมุนไพรจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี อันเป็ นผลมาจากการตื่นตัวของผู้คนเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง ซึ่ง
สมุนไพรไทยขึน้ ชื่อว่าเป็ นสุดยอดสมุนไพรทีม่ สี รรพคุณอันมากมายมหาศาล โดยพืชสมุนไพรทีส่ ามารถนามาใช้เป็ น
วัตถุดบิ มีมากกว่า 214 ชนิดที่อยู่ในบัญชีมาตรฐานเภสัชกรรม จากการสารวจพฤติกรรมคนไทย ของศูนย์วจิ ยั กสิกร
ไทยภายในปี พุทธศักราช 2553 พบว่าการทีผ่ คู้ นหันมาเน้นการประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึน้ นับเป็ นโอกาสในการขยาย
ตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีผ่ ลิตในประเทศนอกจากนี้ ผูบ้ ริโภคส่วนหนึ่งยังมีความเชื่อว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร อาทิ อาหารเสริม ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร จะเป็ นการสร้างภูมคิ ุม้ กันของร่างกายให้แข็งแรง ทาให้ไม่
เจ็บป่ วยได้ง่าย นับว่าเป็ นการรักษาเชิงป้ องกัน ด้วยเหตุน้จี งึ มีการนาสมุนไพรมาแปรรูปเป็ นสินค้าและบริการในรูปแบบ
ต่างๆ ตัง้ แต่อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสาอาง ยารักษาโรค โดยนาพืชสมุนไพรมาใส่เป็ นวัตถุดบิ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ หรือไม่
ก็สร้างจุดแข็งเป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ยิง่ เป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติทผ่ี ่านการรับรอง
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้ว ก็ยงิ่ ทาให้ผบู้ ริโภคเชื่อมัน่ และให้การตอบรับ
กิน ดื่ม ใช้ จนกลายเป็ นทีน่ ิยมไปทัวโลก
่
ซึง่ คาดว่าผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากส่วนผสมของธรรมชาติและปลอดสารเคมีจะยัง
ได้รบั ความนิยม และเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง [1]
โรงพยาบาลบ้านตาก ตาบล ตากออก อาเภอ บ้านตาก จังหวัดตาก เป็ นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในกระทรวง
สาธารณสุขที่ ได้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยนาสมุนไพรจากธรรมชาติท่มี ใี นท้องถิ่นมาแปรรูป
เป็ นผลิตภัณฑ์ หนึ่งในผลิตภัณฑ์นนั ้ คือ ยาอายุวฒ
ั นะ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ทน่ี ิยมมากทีส่ ุดในโรงพยาบาลบ้านตาก ใน
การผลิตยาสมุนไพรจะต้องนายาสมุนไพรที่บดละเอียดแล้ว 5-7 ชนิด มาผสมกัน ปั จจุบนั ทางโรงพยาบาลได้จดั สร้าง
เครื่องผสมผงยาสมุนไพรมาเพื่อใช้ผสมผงยาสมุนไพร ซึ่งถังผสมผงยาสมุนไพรสามารถผสมได้ปริมาณครัง้ ละ 2, 4
และ 6 กิโลกรัม แต่การผสมแต่ละครัง้ เภสัชกรจะทาการผสมผงยาโดยประมาณจานวนรอบของการผสมยาสมุนไพร
พร้อมตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของยาสมุนไพรให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของเภสัชกรชานาญการ

ภาพที่ 1 เครื่องผสมผงยาสมุนไพร
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จากการผสมผงยาโดยประมาณจ านวนรอบของการผสมยาสมุ น ไพรของเภสัช กร ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
กาหนดเวลาทีแ่ น่นอนในการผสมแต่ละครัง้ ได้ และไม่ทราบจานวนรอบทีเ่ หมาะสมระหว่างปริมาณผงยากับจานวนรอบ
ของถังผสมผงยาสมุนไพรตามข้อกาหนดลักษณะทางกายภาพของเภสัชกรชานาญการ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรบางส่วนของโรงพยาบาลบ้านตาก
ทางคณะวิจยั จึงได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผงยากับจานวนรอบของถังผสมผงยาสมุนไพรที่
เหมาะสมตามข้อกาหนดลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อเป็ นคู่มอื และข้อกาหนดในการผสมผงยา
สมุนไพร

วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
1. กาหนดการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผงยากับจานวนรอบของถังผสมผงยาสมุนไพรที่
เหมาะสมตามข้อกาหนดลักษณะทางกายภาพ โดยจะท าการทดลองการผสมผงยาสมุนไพรที่ป ริม าณ 2 กิโลกรัม
กาหนดใช้จานวนรอบในการผสมผงยาสมุนไพรที่ 50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ เพื่อหารอบทีเ่ หมาะสม
และใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ

ภาพที่ 3 ชุดอุปกรณ์กาหนดรอบในการผสมผงยาสมุนไพร
2. ชังผงยาสมุ
่
นไพรแต่ ละชนิดที่ผ่านการบดละเอียดมาแล้วให้ได้น้ าหนักในอัตราส่วนที่กาหนด แล้วเทผง
สมุนไพรลงในถังผสม ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 การชังผงยาสมุ
่
นไพรแต่ละชนิดให้ได้น้าหนักในอัตราส่วนทีก่ าหนด แล้วเทลงในถังผสม
3. ตัง้ รอบการทางานของเครื่องผสมผงยาสมุนไพร ที่ 50 รอบ แล้วเปิ ดระบบทางาน เมื่อครบจานวนรอบทีต่ งั ้
ไว้ระบบจะหยุดการทางานโดยอัตโนมัติ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การตัง้ รอบ และการทางานของเครื่องผสมผงยาสมุนไพร
4. เมื่อเครื่องผสมผงยาสมุนไพรทางานครบตามจานวนรอบที่กาหนดและหยุดทางาน ให้เปิ ดฝาถังผสมยา
สมุนไพรออกเพื่อตรวจดูลกั ษณะทางกายภาพตามข้อกาหนดของเภสัชกรชานาญการกาหนด ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การตรวจดูลกั ษณะความเป็ นเนื้อเดียวกัน และสีตามข้อกาหนด
5. บันทึกผลค่าประมาณค่าสังเกตของผงยาสมุนไพรจากเภสัชกรชานาญการ 2 ท่าน โดยมีหลักเกณฑ์การให้
คะแนนในการวัดระดับความคิดเห็นเป็ นคาถามทีใ่ ช้มาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ (Likert scale) โดยให้คะแนนตามระดับ
ความคิดเห็น 7 ระดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1**ตารางระดับความคิดเห็น
ระดับความคิ ดเห็น
พอใจอย่างยิง่
พอใจ
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจอย่างยิง่

คะแนน
7
6
5
4
3
2
1

คะแนนที่ไ ด้จ ะน ามาวิเคราะห์ ห าค่ า เฉลี่ย และแปลความหมายจากระดับ ความคิด เห็น เฉลี่ย ของผู้ต อบ
แบบสอบถาม แบบมาตราอันตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยนาคะแนนมาแบ่งเป็ นช่วงเท่าๆกันตัง้ แต่ 1-7 คะแนน
จานวน 7 ชัน้ โดยมีความกว้างเท่ากับ 0.86 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ในแบบสอบถามเภสัชกรชานาญ
การยึดหลักเกณฑ์ดงั ้ นี้ [2]
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.86 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่พอใจอย่างยิง่
ค่าเฉลีย่ 1.87-2.75 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจ
ค่าเฉลีย่ 2.75-3.58 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่ค่อยพอใจ
ค่าเฉลีย่ 3.59-4.44 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉยๆ
ค่าเฉลีย่ 4.45-5.30 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างพอใจ
ค่าเฉลีย่ 5.31-6.16 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจ
ค่าเฉลีย่ 6.17-7.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจอย่างยิง่
จากระดับความคิดเห็นเฉลีย่ ของเภสัชกรชานาญ นามาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เพื่อหาจานวน
รอบทีเ่ หมาะสมทีใ่ ช้ในการผสมผงยาสมุนไพร [3]
6. ทาการทดลองซ้าแบบเดิม ตามขัน้ ตอนที่ 1-5 และเปลีย่ นจานวนรอบในการผสมผงยาสมุนไพรที่ 100 รอบ
150 รอบ และ 200 รอบ เพื่อหารอบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
7. ทาการทดลองซ้าแบบเดิม ตามขัน้ ตอนที่ 1-6 และปริมาณผงยาสมุนไพรทีจ่ ะทาการผสม ที่ 4 กิโลกรัม และ
6 กิโลกรัม เพื่อหารอบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
8. วิจารณ์ ผลจากผลการทดลองผสมผงยาสมุนไพรปริมาณครัง้ ละ 2, 4 และ 6 กิโลกรัม ที่จานวนรอบต่างๆ
คือ 50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ
9. สรุปผลการทดลองผสมผงยาสมุนไพรปริมาณครัง้ ละ 2, 4 และ 6 กิโลกรัม ทีจ่ านวนรอบต่างๆ คือ 50 รอบ
100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ เพื่อหารอบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
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ผลการศึกษา
ผลการผสมผงยาสมุนไพรด้วยเครื่องผสมผงยาสมุนไพร ทีป่ ริมาณ 2 กิโลกรัม กาหนดใช้จานวนรอบในการ
ทดลองผสมผงยาสมุนไพรที่ 50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ ได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ประมาณค่าสังเกตผงยาสมุนไพรของเภสัชกรชานาญการ 2 ท่าน ปริมาณการผสม 2 กิโลกรัม
จานวนรอบที่ใช้ในการผสมผงยาสมุนไพร
50รอบ
100รอบ
150รอบ
200รอบ
3.75
5.75
7
7
3.75
5.75
7
7
3.75
5.75
7
7
3.75
5.5
7
7
3.75
5.75
7
7

การทดลองครังที
้ ่
1
2
3
4
5

ผลการผสมผงยาสมุนไพรด้วยเครื่องผสมผงยาสมุนไพร ทีป่ ริมาณ 4 กิโลกรัม กาหนดใช้จานวนรอบในการ
ทดลองผสมผงยาสมุนไพรที่ 50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ ได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ ประมาณค่าสังเกตผงยาสมุนไพรของเภสัชกรชานาญการ 2 ท่าน ปริมาณการผสม 4 กิโลกรัม
จานวนรอบที่ใช้ในการผสมผงยาสมุนไพร
100 รอบ
150 รอบ
200 รอบ
250 รอบ
5
6.5
7
7
5.5
7
7
7
5.5
6.5
7
7
5
6.5
7
7
5
6.5
7
7

การทดลองครังที
้ ่
1
2
3
4
5

ผลการผสมผงยาสมุนไพรด้วยเครื่องผสมผงยาสมุนไพร ทีป่ ริมาณ 6 กิโลกรัม กาหนดใช้จานวนรอบในการ
ทดลองผสมผงยาสมุนไพรที่ 50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ ได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ประมาณค่าสังเกตผงยาสมุนไพรของเภสัชกรชานาญการ 2 ท่าน ปริมาณการผสม 6 กิโลกรัม
การทดลองครังที
้ ่
1
2
3
4
5

จานวนรอบที่ใช้ในการผสมผงยาสมุนไพร
150 รอบ 200 รอบ 250 รอบ 300 รอบ
4.0
5.0
7
7
4.0
5.5
7
7
4.0
6
7
7
3.5
6.5
7
7
4.5
5.5
7
7
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วิ จารณ์และสรุปผล
จากผลการทดลองที่ป ริม าณการผสมผงยาสมุ น ไพรครัง้ ละ 2 กิโลกรัม น ามาหาค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ช่วงความเชื่อมัน่ ค่าสูงสุด และค่าต่าสุดของคะแนนทีไ่ ด้จากเภสัชกรชานาญการ ได้ดงั ตารางที่ 5 และตาราง
ที่ 6
ตารางที่ 5 แสดงค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ช่วงความเชื่อ มัน่ ค่ าสูงสุด และค่าต่ าสุด ปริมาณการผสม 2
กิโลกรัม
จานวน
ช่วงความเชื่อมันของ
่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std.error
ค่าตา่ สุด ค่าสูงสุด
รอบ
ค่าเฉลี่ยที่ 95%
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

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปริมาณการผสม 2 กิโลกรัม

จานวนรอบทีใ่ ช้ใน
การ
ผสมยาสมุนไพร(I)
50 รอบ

100 รอบ

จานวนรอบทีใ่ ช้ในการผสมยา
สมุนไพร(J)

100
150
200
50

50

ผลต่างของ
ค่าเฉลีย่
(I-J)

Std.error Sig

ช่วงความเชื่อมัน่
ของ
ค่าเฉลีย่ ที่ 95%

-1.950(*)
-3.250(*)
-3.250(*)
1.950(*)

0.0353
0.0353
0.0353
0.0353

ค่า
ต่าสุด
-2.024
-3.324
-3.324
1.875

.000
.000
.000
.000

ค่า
สูงสุด
-1.875
-3.175
-3.175
2.0249

ตารางที่ 6 (ต่อ) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปริมาณการผสม 2 กิโลกรัม

จานวนรอบทีใ่ ช้ใน
การ
ผสมยาสมุนไพร(I)

150 รอบ

200 รอบ

จานวนรอบทีใ่ ช้ในการผสมยา
สมุนไพร(J)

150
200
50
100
200
50
100
150

ผลต่างของ
ค่าเฉลีย่
(I-J)

Std.error

-1.300(*)
-1.300(*)
3.250(*)
1.300(*)
.0000
3.250(*)
1.300(*)
.0000

0.0353
0.0353
0.0353
0.0353
0.0353
0.0353
0.0353
0.0353

Sig

ช่วงความเชื่อมัน่
ของ
ค่าเฉลีย่ ที่ 95%

ค่า
ต่าสุด
.000 -1.374
.000 -1.374
.000 3.175
.000 1.225
1.000 -0.074
.000 3.175
.000 1.225
1.000 -0.0749

ค่า
สูงสุด
-1.225
-1.374
3.324
1.374
0.074
3.324
1.374
0.074

จากตารางที่ 6 จานวนรอบทีใ่ ช้ในการผสมผงยาสมุนไพร ที่ 50 รอบ 100 รอบ 150 รอบ และ 200 รอบ มีค่า
ผลต่างของค่าเฉลีย่ ทีน่ ้อยกว่าค่าวิกฤติทร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05 อยู่ 2 ค่า คือ 150 รอบ กับ 200 รอบ นันแสดงว่
่
า จานวน
รอบทัง้ สองค่าไม่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ทีป่ ริมาณการผสม 2 กิโลกรัมจึงกาหนดรอบทีใ่ ช้ในการผสมผงยาสมุนไพรที่ 150 รอบ เนื่องจากเวลาที่
ใช้ในการผสมน้อยกว่า 200 รอบ และยังได้ลกั ษณะทางกายภาพ และสีของผงยาสมุนไพรเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
เภสัชกรชานาญการด้วย

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบเวลาทีใ่ ช้ในการผสมผงยาสมุนไพรทีป่ ริมาณการผสม 2 กิโลกรัม ระหว่าง 150 รอบ และ 200
รอบ
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จากผลการทดลองที่ป ริม าณการผสมผงยาสมุ น ไพรครัง้ ละ 4 กิโลกรัม น ามาหาค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ช่วงความเชื่อมัน่ ค่าสูงสุด และค่าต่าสุดของคะแนนทีไ่ ด้จากเภสัชกรชานาญการ ได้ดงั ตารางที่ 7 และตาราง
ที่ 8
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ช่วงความเชือ่ มัน่ ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด ปริมาณการผสม 4
กิโลกรัม
จานวน
รอบ

ค่าเฉลีย่

100 รอบ
150 รอบ
200 รอบ
250 รอบ

5.200
6.600
7.000
7.000

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.2739
0.2739
0.0000
0.0000

Std.error

ช่วงความเชื่อมันของ
่
ค่าเฉลีย่ ที่ 95%

0.1225
0.1000
0.0000
0.0000

4.860
6.322
7.000
7.000

5.540
6.878
7.000
7.000

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

5.00
6.50
7.00
7.00

5.5
7.0
7.0
7.0

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปริมาณการผสม 4 กิโลกรัม
จานวนรอบทีใ่ ช้ในการ
ผสมยาสมุนไพร(I)

จานวนรอบทีใ่ ช้ในการ
ผสมยาสมุนไพร(J)

ผลต่างของค่าเฉลีย่
(I-J)

ค่าวิกฤติทร่ี ะดับ
นัยสาคัญ 0.05

100 รอบ

150
200
250
100
200
250
100
150
250
100
150
200

-1.400(*)
-1.800(*)
-1.800 (*)
1.400(*)
-0.400(*)
-0.400(*)
1.800(*)
0.400(*)
.0000
1.800(*)
0.400(*)
.0000

0.0746
0.0746
0.0746
0.0746
0.0746
0.0746
0.0746
0.0746
0.0746
0.0746
0.0746
0.0746

150 รอบ

200 รอบ

250 รอบ

จากตารางที่ 8 จานวนรอบทีใ่ ช้ในการผสมผงยาสมุนไพร ที่ 100 รอบ 150 รอบ 200 รอบ และ 250 รอบ มีค่า
ผลต่างของค่าเฉลีย่ ทีน่ ้อยกว่าค่าวิกฤติทร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05 อยู่ 2 ค่า คือ 200 รอบ กับ 250 รอบ นันแสดงว่
่
า จานวน
รอบทัง้ สองค่าไม่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ทีป่ ริมาณการผสม 4 กิโลกรัมจึงกาหนดรอบทีใ่ ช้ในการผสมผงยาสมุนไพรที่ 200 รอบ เนื่องจากเวลาที่
ใช้ในการผสมน้อยกว่า 250 รอบ และยังได้ลกั ษณะทางกายภาพ และสีของผงยาสมุนไพรเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
เภสัชกรชานาญการด้วย
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ภาพที่ 8 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการผสมผงยาสมุนไพรที่ปริมาณการผสม 4 กิโลกรัม ระหว่าง 200 รอบ และ 250
รอบ
จากผลการทดลองที่ป ริม าณการผสมผงยาสมุ น ไพรครัง้ ละ 6 กิโลกรัม น ามาหาค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ช่วงความเชื่อมัน่ ค่าสูงสุด และค่าต่าสุดของคะแนนทีไ่ ด้จากเภสัชกรชานาญการ ได้ดงั ตารางที่ 9 และตาราง
ที่ 10
ตารางที่ 9 แสดงค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ช่วงความเชื่อ มัน่ ค่ าสูงสุด และค่าต่ าสุด ปริมาณ การผสม 6
กิโลกรัม
จานวน
รอบ

ค่าเฉลีย่

150 รอบ
200 รอบ
250 รอบ
300 รอบ

3.900
5.700
7.000
7.000

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.2236
0.5701
0.0000
0.0000

Std.error

ช่วงความเชื่อมันของ
่
ค่าเฉลีย่ ที่ 95%

0.1000
0.2550
0.0000
0.0000

3.622
4.992
7.000
7.000
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4.178
6.408
7.000
7.000

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

3.50
5.00
7
7

4.00
6.50
7
7

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปริมาณการผสม 6 กิโลกรัม
จานวนรอบทีใ่ ช้ในการ จานวนรอบทีใ่ ช้ในการ
ผสมยาสมุนไพร(I)
ผสมยาสมุนไพร(J)
150 รอบ

200 รอบ

250 รอบ

300 รอบ

ผลต่างของค่าเฉลีย่
(I-J)

ค่าวิกฤติทร่ี ะดับนัยสาคัญ
0.05

-1.800(*)
-3.100(*)
-3.100(*)
1.800(*)
-1.300(*)
-1.300(*)
3.100(*)
1.300(*)
.0000
3.100(*)
1.300(*)
.0000

0.1936
0.1936
0.1936
0.1936
0.1936
0.1936
0.1936
0.1936
0.1936
0.1936
0.1936
0.1936

200
250
300
150
250
300
150
200
300
150
200
250

จากตารางที่ 10 จานวนรอบทีใ่ ช้ในการผสมผงยาสมุนไพร ที่ 100 รอบ 150 รอบ 200 รอบ และ 250 รอบ มี
ค่าผลต่ างของค่าเฉลี่ยที่น้ อยกว่าค่าวิกฤติท่รี ะดับนัยสาคัญ 0.05 อยู่ 2 ค่า คือ 250 รอบ กับ 300 รอบ นัน่ แสดงว่า
จานวนรอบทัง้ สองค่าไม่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ทีป่ ริมาณการผสม 6 กิโลกรัมจึงกาหนดรอบทีใ่ ช้ในการผสมผงยาสมุนไพรที่ 250 รอบ เนื่องจากเวลาที่
ใช้ในการผสมน้อยกว่า 300 รอบ และยังได้ลกั ษณะทางกายภาพ และสีของผงยาสมุนไพรเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
เภสัชกรชานาญการด้วย

ภาพที่ 9 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการผสมผงยาสมุนไพรที่ปริมาณการผสม 4 กิโลกรัม ระหว่าง 250 รอบ และ 300
รอบ

54

ผลสรุปได้คอื การผสมผงยาสมุนไพร ปริมาณ 2 กิโลกรัม ให้กาหนดใช้จานวนรอบในการผสมผงยา 150 รอบ
เวลาในการผสมผงยา 6 นาที ปริมาณ 4 กิโลกรัม ให้กาหนดใช้จานวนรอบในการผสมผงยา 200 รอบ เวลาในการผสม
ผงยา 8 นาที และปริมาณ 6 กิโลกรัม ให้กาหนดใช้จานวนรอบในการผสมผงยา 250 รอบ เวลาในการผสมผงยา 10
นาที
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ผลของโปรแกรมส่งเสริ มสุขภาพในการดูแลพฤติ กรรมตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ชนิ ดไม่ พึ่งอิ นซูลิน โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุข ภาพตาบลบ้านดอกคาใต้ ต าบลแม่ ตี บ
อาเภองาว จังหวัดลาปาง
The effect of a health promotion program to the caring behavior among diabetes
who non-insulin-dependent diabetes mellitus at Bandokkhamtai Subdistrict
health promoting Hospital in Maeteep Subdistrict, Ngao District, Lampang
Province
อำพรทิพย์ จันตำเรียน1* และ ทวีวรรณ ชำลีเครือ2
Amporntip Chuntarian1* and Taweewun Chaleekrua2
บทคัดย่อ
กำรศึกษำครัง้ นี้เป็ นกำรศึกษำเชิงกึง่ ทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อน–หลัง
(One–Group Before–After Design) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษำพฤติกรรมในกำรดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบำหวำน
ชนิดไม่พ่งึ อินซูลนิ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนดอกคำใต้ ตำบลแม่ตี บ อำเภองำว จังหวัดลำปำง และเพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมในกำรดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่ำง ก่อนและหลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ กลุ่มตัวอย่ำง
เป็ นผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดไม่พ่งึ อินซูลนิ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนดอกคำใต้ ตำบลแม่ตบี อำเภองำว
จังหวัดลำปำง จำนวน 30 รำย เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ โปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ และแบบสอบถำม โดย
สถิติท่นี ำมำวิเครำะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนำ สถิติเชิงอนุ มำน paired t-test จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ
ภำยหลังดำเนิน โปรแกรมส่งเสริม สุขภำพ พฤติกรรมในกำรดูแลตนเอง 4 ด้ำน อยู่ระดับ สูงทัง้ หมด ประกอบด้วย
พฤติกรรมด้ำนอำหำร ( x = 3.99) พฤติกรรมด้ำนกำรออกกำลังกำย ( x = 3.67) พฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ ( x = 2.71)
และพฤติกรรมกำรปฏิบตั ิตัวด้ำนกำรสูบบุหรี่และดื่มสุรำ ( x = 2.88) และพบว่ำคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมในกำรดูแล
ตนเอง ประกอบด้วย พฤติกรรมด้ำนอำหำร พฤติกรรมด้ำนกำรออกกำลังกำย และพฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ เพิม่ สูงขึน้
จำก 2.49 คะแนน เป็ น 3.06 คะแนน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสำคัญ 0.05 (P-value<0.001)
คาสาคัญ:

โปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ พฤติกรรมกำรดูแลตนเอง ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนชนิดไม่พง่ึ อินซูลนิ

Abstract
This quasi-experimental study using one–group before–after design aimed at investigating the selfcare 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

บทนา
ปั จจุบนั ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ และสำธำรณสุขทัวโลกเจริ
่
ญก้ำวหน้ำช่วยให้ประชำชนมีชวี ติ อยู่ได้
ยืนยำว ทำให้อตั รำกำรเกิดโรคติดต่อเชือ้ ลดน้อยลง แต่อตั รำเกิดโรคไม่ติดเชือ้ สูงขึน้ เนื่องจำกกำรแพทย์ในปั จจุบนั มี
กำรนำเครื่องมือทีท่ นั สมัยมำใช้ในกำรตรวจรักษำผูป้ ่ วยสำมำรถวินิจฉัย กำรรักษำอำกำรได้ร วดเร็ว และมีประสิทธิภำพ
ยิง่ ขึน้ แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ปัญหำเรือ้ รังทำงสุขภำพเพิม่ สูงขึน้ โรคเบำหวำนก็เป็ นปั ญหำเรื้อรังทำงสุขภำพโรค
หนึ่งถึงแม้ว่ำจะมีกำรศึกษำค้นคว้ำถึงสำเหตุ หรือปั จจัยกำรส่งเสริมกำรเกิดโรค ตลอดจนวิธกี ำรรักษำต่ ำงกันอย่ำง
มำกมำย แต่กย็ งั ไม่สำมำรถรักษำโรคเบำหวำนให้หำยได้ โรคเบำหวำนเป็ นโรคเรือ้ รังทีเ่ กิดจำกควำมผิดปกติ ทำงเมตำ
บอลิซมึ ทีม่ รี ะดับน้ ำตำลในเลือดสูง เนื่องจำกมีควำมผิดปกติของกำรหลังของอิ
่
นซูลนิ ซึ่งเป็ นฮอร์โมนที่ทำหน้ำทีเ่ ป็ น
กลไกสำคัญในกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของร่ำงกำย [1] ปั จจุบนั เบำหวำนเป็ นโรคเรือ้ รังทีพ่ บในกลุ่มประเทศที่
พัฒนำแล้วและประเทศทีก่ ำลังพัฒนำ ซึง่ ประเทศไทยก็เป็ นประเทศหนึ่งทีม่ แี นวโน้มอัตรำผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนเพิม่ สูงขึน้
จำกรำยงำนสถิตสิ ขุ ภำพทัวโลกปี
่
พ.ศ. 2555 ขององค์กำรอนำมัยโลก พบว่ำ 1 ใน 10 ของประชำชนในวัยผูใ้ หญ่เป็ น
โรคเบำหวำน [2] ซึง่ โรคเบำหวำนเป็ นโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็ นปั ญหำสำคัญในศตวรรษที่ 21 ปั จจุบนั พบผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนทัว่
โลก 371 ล้ำนคน และประมำณ 280 ล้ำนคน เป็ นผู้ท่มี ีควำมเสีย่ งต่ อโรคเบำหวำน คำดว่ำปี พ.ศ.2573 จะมีผู้ป่วย
โรคเบำหวำนถึง 500 ล้ำนคน โดยโรคเบำหวำนและภำวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ เป็ นสิง่ ทีส่ ำมำรถป้ องกันและควบคุมได้ [3]
สำหรับประเทศไทย ปี 2555 พบผูเ้ สียชีวติ จำกโรคเบำหวำนทัง้ หมด 7,749 รำย หรือเฉลีย่ วันละ 22 คน คิดเป็ นอัตรำ
ตำยด้วยโรคเบำหวำน 12.06 ต่อแสนประชำกร และมีผู้ป่วยด้วยโรคเบำหวำนเข้ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำลสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข จำนวน 674,826 ครัง้ คิดเป็ นอัตรำป่ วยด้วยโรคเบำหวำน เท่ำกับ 1,050.05 ต่อแสนประชำกร [4]
ซึง่ โรคเบำหวำนทีพ่ บได้บ่อยและเป็ นปั ญหำทีส่ ำคัญของประเทศไทย คือ โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 (เบำหวำนชนิดไม่พง่ึ
อินซูลนิ ) กำรเจ็บป่ วยด้วยโรคเบำหวำนเป็ นปั ญ หำที่ส่งผลกระทบต่ อบุ คคล ครอบครัว และสังคม เนื่องจำกผู้ป่วย
เบำหวำนมักพบภำวะแทรกซ้อนอันเนื่องมำจำกผูป้ ่ วยไม่สำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดได้และก่อให้เกิดควำม
สูญเสียทำงเศรษฐกิจในด้ำนกำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพ จำกข้อมูลในกำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรควบคุม/
ป้ องกันและรักษำโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง เมื่อปี 2553 พบว่ำรัฐบำลต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำโรคเบำหวำน
สูงถึง 3 หมื่นล้ำนบำทและหำกรวมกำรรักษำโรคแทรกซ้อนเช่น เบำหวำน ขึน้ ตำ ไตวำย โรคหัวใจ ค่ำใช้จ่ำยอำจเพิม่
สูงถึงแสนล้ำนบำทต่อปี โรคอัมพฤกษ์อมั พำตเพิม่ ขึน้ ปี ละ 150,000 คน เสียค่ำใช้จ่ำยดูแลรักษำประมำณ 75,000 ล้ำน
บำท ซึง่ เป็ นภำระแก่ประเทศและครอบครัวของผูป้ ่ วยทีค่ ่อนข้ำงสูงมำก
สถำนกำรณ์ผปู้ ่ วยโรคเบำหวำน จำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลำปำง [5] พบว่ำ อัตรำผูป้ ่ วยโรคเบำหวำน
ของจังหวัดลำปำง ระหว่ำงปี พ.ศ.2552–2556 เป็ น 2,575.19, 3,168.07, 3,378.07, 3,146.83, และ 3,588.48 ต่อแสน
ประชำกร ตำมลำดับ อัตรำผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนของอำเภองำว ระหว่ำงปี พ.ศ. 2552–2556 เป็ น 2,418.16, 2,815.52,
2,883.65, 2821.83 และ 2,800.82 ต่ อแสนประชำกร ตำมลำดับ ในส่วนของตำบลแม่ตีบ อำเภองำว จังหวัดลำปำง
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พบว่ ำ อัต รำผู้ ป่ วยโรคเบำหวำนระหว่ ำ งปี พ.ศ. 2552–2556 เป็ น 1,471.69, 1,758.73, 1,834.86, 2,179.83 และ
2,018.94 ต่อแสนประชำกร ตำมลำดับ จำกสภำพกำรณ์ดงั กล่ำวจะเห็นได้ว่ำแนวโน้มกำรป่ วยด้วยโรคเบำหวำนเพิม่
สูงขึน้ ส่งผลทำให้ต้องมีกำรดูแลผู้ป่วยโรคเบำหวำนและลดภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคต และผู้วจิ ยั จึงได้
ทำกำรศึกษำข้อมูลเบือ้ งต้นโดยกำรสุม่ สัมภำษณ์ ในพืน้ ทีต่ ำบลแม่ตบี อำเภองำว พบว่ำ ผูป้ ่ วยเบำหวำนมีกำรรับรู้ กำร
กำกับดูแลตนเองเกีย่ วกับพฤติกรรมกำรดูแลตนเองทีไ่ ม่เหมำะสม และไม่สำมำรถกระทำหรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใน
กำรดูแลตนเองได้
ดังนัน้ แม้ในทุ ก วันนี้ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อ งทัง้ ภำครัฐและหน่ วยงำนต่ ำงๆ จะมีกำรดำเนิน นโยบำยทำงด้ำน
สุขภำพ แต่ผปู้ ่ วยเบำหวำนก็ยงั คงประสบกับปั ญหำในเรื่องพฤติกรรมกำรดูแลตนเองทีย่ งั ไม่เหมำะสม และก่อให้เกิด
โรคแทรกซ้อ นที่เพิ่ม ขึ้น ดังนัน้ ผู้วิจ ัย จึงดำเนิ น กำรศึก ษำวิจยั เพื่อ ศึก ษำพฤติก รรมในกำรดูแ ลตนเองของผู้ป่ วย
โรคเบำหวำน ชนิดไม่พ่งึ อินซูลนิ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนดอกคำใต้ ตำบลแม่ตีบ อำเภองำว จังหวัด
ลำปำง และเปรียบเทียบพฤติกรรมในกำรดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่ำง ก่อนและหลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
เพื่อให้ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนรับรู้ กำรกำกับดูแลตนเอง ซึง่ เป็ นแนวคิดทีม่ คี วำมสำคัญในกำรควบคุมควำมคิด ควำมรูส้ กึ
และกำรกระทำของตนเอง นำไปสูท่ กั ษะทีจ่ ะปฏิบตั ติ วั อย่ำงเหมำะสม สำมำรถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมกำรปฏิบตั ติ วั ใน
กำรดูแลตนเองที่เหมำะสม จนสำมำรถกระท ำหรือปรับเปลี่ยนพฤติก รรมในกำรดูแลตนเองได้ และเพื่อเป็ นข้อมูล
พืน้ ฐำนในกำรให้สขุ ศึกษำเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกลุ่มผูป้ ่ วยเบำหวำนชนิดไม่พง่ึ อินซูลนิ ต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วิ ธีการศึกษา
เป็ นกำรศึกษำวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อน–หลัง (One–Group
Before–After Design) โดยได้นำแนวคิดกำรสร้ำงเสริมพลังอำนำจกระบวนกำรกลุ่ม กำรรับรูค้ วำมสำมำรถของตนเอง
และกำรกำกับตนเอง เป็ นเครื่องมือในกำรวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนชนิดทีไ่ ม่พง่ึ อินซูลนิ ทีพ่ กั อำศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบล บ้ำนดอกคำใต้ อำเภองำว จังหวัดลำปำง จำนวน 30 รำย
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์คดั เลือกเข้ำ
1. ผู้ท่ไี ด้รบั ตรวจสุขภำพตำมแบบประเมินสุขภำพและขึ้นทะเบียนว่ำเป็ นผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ไม่พ่งึ
อินซูลนิ ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล บ้ำนดอกคำใต้
2. สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ และยินดีเข้ำร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลำกำรทำวิจยั
3. ไม่มภี ำวะแทรกซ้อน เช่น แผลติดเชือ้ ทีอ่ วัยวะส่วนปลำย ตำบอด ไตวำยเรือ้ รัง เป็ นต้น
4. ต้องไม่เป็ นผูพ้ กิ ำรและทุพพลภำพ
5. สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้
6. ในกรณีท่เี ป็ นสตรีต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรตัง้ ครรภ์ เนื่องจำกกิจกรรมมีกำรควบคุมอำหำรอำจส่งผลต่อกำร
เจริญเติบโตของทำรกในครรภ์ได้
เกณฑ์คดั ออก
1. เกิด ภำวะเจ็บ ป่ วยด้ว ยโรคร้ำยแรงหรือ โรคติด ต่ อ ร้ำ ยแรงขณะเข้ำร่ ว มกิจ กรรม เพื่อ ที่จ ะป้ อ งกัน กำร
แพร่กระจำยของโรคสูผ่ อู้ ่นื และเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้มกี ำรดูแลรักษำตนเองขณะเจ็บป่ วย
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2. ขำดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจำนวน 1 ครัง้ ขึน้ ไป
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กำรกำหนดขนำดตัวอย่ำงในกำรศึกษำครัง้ นี้ ได้จำกกำรคำนวณสูตรของ Cohen [6] คำนวณโดย Power
analysis โดยใช้ผลกำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำทีล่ กั ษณะใกล้เคียงกัน [7] คำนวณค่ำ effect size = 0.95 และกำหนดให้ค่ำ =
0.05, power (1- ) = 0.90 ได้จำนวนอำสำสมัค รเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 21 รำย เพื่อป้ องกัน กำรสูญ หำยจึงเพิ่ม
จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงอีกร้อยละ 45 ดังนัน้ ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้เท่ำกับ 30 รำย
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. โปรแกรมส่ ง เสริม สุ ข ภำพในกำรดู แ ลพฤติ ก รรมตนเองของผู้ ป่ วยโรคเบำหวำนชนิ ด ไม่ พ่ึ ง อิน ซู ลิน
ประกอบด้วยกิจกรรมทัง้ หมด 4 ครัง้ โดยแต่ละกิจกรรมห่ำงกัน 2 สัปดำห์ ดังนี้
กิจกรรมครัง้ ที่ 1 : สัปดำห์ท่ี 1-2 กำกับและรับรูส้ กั นิดในกำรพิชติ โรคเบำหวำน
- ให้ผปู้ ่ วยโรคเบำหวำนตอบแบบสอบถำมก่อนเข้ำร่วมโปรแกรม กิจกรรมชมวีดที ศั น์ เรื่อง โรคเบำหวำน
สำเหตุ และภำวะแทรกซ้อ น เพื่อ ปรับ ควำมรู้เกี่ย วกับ โรคเบำหวำน ของผู้ป่ วยโรคเบำหวำนหลัง จำกนัน้ ผู้ป่ วย
โรคเบำหวำนจะได้รบั กำรให้ควำมรูเ้ รื่องกำรบริโภคอำหำรจำกวิทยำกร วิทยำกรกำรบรรยำยให้ควำมรูป้ ระกอบสื่อ
power point และโมเดลอำหำร เรื่องกำรบริโภคอำหำรสำหรับผูป้ ่ วยโรคเบำหวำน เพื่อให้ผปู้ ่ วยเบำหวำนได้มองไปถึง
ประสบกำรณ์กำรบริโภคอำหำรทีผ่ ่ำนมำว่ำปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องหรือไม่ จำกนัน้ ผู้วจิ ยั แบ่งกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนโดยกำร
นับเลขแยกหญิงชำยทุกคนเข้ำกลุ่มทำกิจกรรมกลุ่ม ผูว้ จิ ยั ประจำแต่ละกลุ่ม และแจกแบบบันทึกกำรรับประทำนอำหำร
ให้กบั ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนเพื่อบันทึกกำรรับประทำนอำหำรในทุกวันของสัปดำห์ตลอดระยะเวลำทีเ่ ข้ำร่วมกิจกรรม และ
กิจกรรมส่งเสริมกำรเกิดทักษะในกำรออกกำลังกำย เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้มกี ำรฝึ กทักษะในกำรออกกำลังทีเ่ หมำะสมกับโรค
พร้อมทัง้ กำรเปลี่ยนทัศนคติท่ไี ม่ถูกต้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับกำรออกกำลังกำย โดยมีวธิ กี ำร คือ ผู้นำกลุ่มจะสอบถำม
ควำมคิดเห็นของผูป้ ่ วย เกีย่ วกับควำมจำเป็ นของกำรออกกำลังกำย โดยมีนักกำยภำพบำบัดจะเป็ นผูส้ ่งเสริมให้ผปู้ ่ วย
โรคเบำหวำนได้เห็นควำมสำคัญของกำรออกกำลังกำย พร้อมให้ขอ้ มูลวิธกี ำรออกกำลังกำยทีถ่ ูกต้องและเหมำะสมกับ
โรค และให้ผปู้ ่ วยได้ทดลองฝึกออกกำลังกำยพร้อมกัน
กิจกรรมครัง้ ที่ 2 : สัปดำห์ท่ี 3-4 ต้นแบบของบุคคลแห่งควำมคิด
- กิจกรรมชมวีดที ศั น์ ซึ่งเสนอตัวแบบผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มีพ ฤติกรรมที่เหมำะสมโดยเฉพำะเรื่องกำร
บริโภคอำหำรเพื่อให้ผปู้ ่ วยโรคเบำหวำนได้ตระหนักให้เห็นถึงควำมสำคัญในกำรดูแลตนเอง ได้สงั เกตตัวแบบทีจ่ ะนำมำ
เสนอและให้ผู้ป่วยโรคเบำหวำนร่วมกันสรุปว่ำได้อะไรจำกำรสังเกตตั วแบบบ้ำง ผูว้ จิ ยั แนะนำตัวแบบบุคคลให้ ผู้ป่วย
โรคเบำหวำนรูจ้ กั มีกำรเชิญบุคคลตัวแบบทีด่ ี มำเล่ำประสบกำรณ์ในกำรบริโภคอำหำรโดยใช้คำพูดชักจูง บุคคลทีเ่ ป็ น
ตัวแบบเป็ นคนในชุมชนทีท่ ุกคนรูจ้ กั และเป็ นทีน่ บั ถือ
กิจกรรมครัง้ ที่ 3 : สัปดำห์ท่ี 5-6 เบำหวำนกำกับดูแลตนเองไม่ยำก หำกใส่ใจทีต่ วั เรำ
- ผู้วจิ ยั สอบถำมกำรเปลีย่ นแปลงหลังจำกกำรทำกิจกรรมผ่ำนมำทัง้ 2 กิจกรรม ผู้วจิ ยั ประเมินกำรบริโภค
อำหำรของผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนจำกแบบบันทึกกำรบริโภคอำหำรแล้วแจกแบบบันทึกกำรรับประทำนอำหำรคืน จำกนัน้
ให้ผปู้ ่ วยประเมินตำมกระบวนกำรเทคนิคกำรกำกับ ตนเอง และสร้ำงเสริมให้ผปู้ ่ วยได้ตระหนักถึงประโยชน์ในกำรดูแล
ตนเองทีเ่ หมำะสม โดยผูน้ ำกลุ่มได้ให้ผปู้ ่ วยได้ทบทวนรวมถึงเปรียบเทียบกำรปฏิบตั ติ นในกำรดูแลตนเอง และให้ผปู้ ่ วย
ได้แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นซึง่ กันและกัน
กิจกรรมครัง้ ที่ 4 : สัปดำห์ท่ี 7-8 วันแห่งควำมสำเร็จและภูมใิ จ
- ให้ผปู้ ่ วยโรคเบำหวำนตอบแบบสอบถำมหลังเข้ำร่วมโปรแกรม กิจกรรมที่ผปู้ ่ วยได้ทบทวนแนวทำงกำร
ดูแลตนเองทัง้ หมดตลอดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทีผ่ ่ำนมำ โดยผูน้ ำกลุ่มจะเปิ ดโอกำสให้ผปู้ ่ วยได้พูดวิธกี ำร แนวทำงกำร
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ดูแลตนเองทีไ่ ด้รบั กำรเข้ำร่วมกิจกรรม ปั ญหำอุปสรรค กำรช่วยเหลือจำกกลุ่มผูป้ ่ วยหรือทีมบุคลำกร พร้อมให้กำลังใจ
แก่ผปู้ ่ วยในกำรดูแลตนเอง โดยตลอดกิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรมนี้จะมีกำรติดตำมเยีย่ มบ้ำนเพื่อให้ครอบครัว บุคคลใกล้ชดิ
ได้รบั ทรำบข้อมูลในกำรช่วยเหลือ สนับสนุ นผูป้ ่ วยเบำหวำนขณะทีอ่ ยู่บำ้ น พร้อมทัง้ ติดตำมช่วยเหลือสนับสนุ นผูป้ ่ วย
ขณะอยู่บำ้ นในเรื่องข้อมูล และกำรให้กำลังใจ จำนวน 2 ครัง้ และกิจกรรมมอบเกียรติบตั รตำมข้อตกลงทีต่ งั ้ ไว้ และติด
ชื่อยกย่องชมเชยผูป้ ่ วยทีป่ ฏิบตั ติ นได้ดใี นกำรควบคุมกำรบริโภคอำหำร ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนดอก
คำใต้ ท้ำยกิจกรรมกระตุน้ ผูป้ ่ วยให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงต่อเนื่อง
2. แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบำหวำน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ได้แก่ อำยุ เพศ สถำนภำพ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ กำรรักษำโรคเบำหวำน ระยะเวลำกำรเจ็บป่ วย และกรรมพันธุ์
จำกญำติสำยตรงที่ป่ วยเป็ น โรคเบำหวำน เป็ น ต้น ส่ว นที่ 2 ข้อ มูลเกี่ย วกับ พฤติก รรมกำรดู แ ลตนเองของผู้ป่ วย
โรคเบำหวำน ได้แก่ พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร กำรรับรูค้ วำมสำมำรถของตนเองในกำรบริโภคอำหำร กำรกำกับ
ตนเองในกำรบริโภคอำหำร ข้อมูลด้ำนอำรมณ์ ด้ำนกำรออกกำลังกำย และกำรปฏิบตั ิตวั ด้ำนกำรสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุร ำ
ประกอบด้วย 41 ข้อคำถำม โดยส่วนที่ 2 มีเกณฑ์กำรตอบเป็ นแบบมำตรำส่วน (rating scale) ทีม่ ลี กั ษณะข้อคำถำมมี
ทัง้ ด้ำนบวกและด้ำนลบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขัน้ เตรียมกำร
ติดต่อประสำนงำนอำจำรย์ทป่ี รึกษำ ติดต่อประสำนงำนกับโรงพยำบำลงำวและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลบ้ำนดอกคำใต้ เพื่อยืนยันข้อมูลผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนชนิดไม่พง่ึ อินซูลนิ และจัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์ต่ำงๆที่
ใช้ในกำรจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ และขออนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ของมหำวิทยำลัยพะเยำ และขอ
ควำมร่วมมือจำกผูเ้ ชีย่ วชำญจำนวน 3 ท่ำน ในกำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) และควำมตรง
ตำมโครงสร้ำง (Construct Validity) ของแบบสอบถำมทีใ่ ช้เก็บข้อมูล
2. ขัน้ เก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เข้ำชีแ้ จงกับกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อให้ทรำบรำยละเอียดของกำรวิจยั อันประกอบด้วย วัตถุประสงค์กำรวิจยั
ขัน้ ตอนกำรวิจยั และระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกนัน้ ขอควำมร่วมมือให้กลุ่มตัวอย่ำงเข้ำร่วมโดยสมัครใจ
กำหนดวัน เวลำ สถำนทีใ่ นกำรเก็บข้อมูล และดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ และดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลโดยกำร
ให้ตอบแบบสอบถำมทัง้ ก่อนและหลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำกประชำกร ผูว้ จิ ยั ได้นำมำตรวจควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมทุกชุดแล้วนำข้อมูล
มำวิเครำะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเครำะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนำ คือ กำรหำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลีย่
ค่ำสูงสุด ค่ำต่ ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และใช้สถิติเชิงอนุ มำน ในกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรดูแลตนเองของ
กลุ่มตัวอย่ำง ก่อนและหลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ โดยใช้สถิติ paired t-test

ผลการศึกษา
กลุ่ม ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิง ร้อยละ 73.30 อำยุเฉลี่ย 53.27 ปี อำยุต่ ำสุด 31 ปี อำยุสูงสุด 69 ปี
มีสถำนภำพสมรส ร้อยละ 90.00 จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำปี ท่ี 1-6 ร้อยละ 70.00 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ 63.30 มีรำยได้เฉลีย่ 6,283 บำทต่อเดือน รำยได้ต่ำสุด 1,000 บำทต่อเดือน รำยได้สงู สุด 37,000 บำทต่อเดือน
ส่วนใหญ่ รบั กำรรัก ษำโรคเบำหวำนและมีระยะเวลำกำรเจ็บ ป่ วยเป็ น เวลำน้ อ ยกว่ ำ 5 ปี ร้อ ยละ 50.00 และไม่ มี
กรรมพันธุจ์ ำกญำติสำยตรงทีป่ ่ วยเป็ นโรคเบำหวำน ร้อยละ 76.70
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ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ ภำยหลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ พฤติกรรมในกำรดูแลตนเอง 4 ด้ำน อยู่
ระดับสูงทัง้ หมด ประกอบด้วย คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมด้ำนอำหำรเท่ำกับ 3.99 คะแนน, คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมด้ำน
กำรออกก ำลัง เท่ ำ กับ 3.67 คะแนน, คะแนนเฉลี่ย พฤติก รรมด้ำ นอำรมณ์ เท่ ำกับ 2.71 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมกำรปฏิบตั ติ วั ด้ำนกำรสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรำเท่ำกับ 2.88 คะแนน ดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 พฤติกรรมในกำรดูแลตนเอง ภำยหลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
พฤติ กรรมการดูแลตนเอง
พฤติกรรมด้ำนอำหำร
1. พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร
2. กำรรับรูค้ วำมสำมำรถของตนเองในกำรบริโภคอำหำร
3. กำรกำกับตนเองในกำรบริโภคอำหำร
พฤติกรรมด้ำนกำรออกกำลังกำย
พฤติกรรมด้ำนอำรมณ์
พฤติกรรมกำรปฏิบตั ติ วั ด้ำนกำรสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรำ

x
3.99
3.61
4.67
3.69
2.71
3.67
2.88

SD
0.10
0.18
0.14
0.17
0.20
0.31
0.28

ระดับ
สูง
สูง
มำกทีส่ ดุ
สูง
สูง
สูง
สูง

ในกำรเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรดูแลตนเอง 4 ด้ำน พบว่ำ พฤติกรรม
กำรบริโภคอำหำรก่อนและหลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพของกลุ่มตัวอย่ำง เพิม่ สูงขึน้ จำก 3.05 คะแนน เป็ น
3.61 คะแนน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสำคัญ 0.05 (P-value<0.000), กำรรับรูค้ วำมสำมำรถของตนเองใน
กำรบริโภคอำหำรก่อนและหลังดำเนิ นโปรแกรมส่งเสริมของกลุ่มตัวอย่ ำง เพิ่ม สูงขึ้น จำก 3.67 คะแนน เป็ น 4.67
คะแนน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสำคัญ 0.05 (P-value<0.000), กำรกำกับตนเองในกำรบริโภคอำหำรก่อน
และหลังดำเนินโปรแกรมส่ งเสริมสุขภำพของกลุ่มตัวอย่ำง เพิ่มสูงขึ้นจำก 2.95 คะแนน เป็ น 3.69 คะแนน อย่ำงมี
นัยสำคัญ ทำงสถิติท่รี ะดับนัยสำคัญ 0.05 (P-value<0.000), พฤติกรรมด้ำนกำรออกกำลังกำยก่อนและหลังดำเนิ น
โปรแกรมส่งเสริมสุขภำพของกลุ่มตัวอย่ำง เพิม่ สูงขึน้ จำก 2.18 คะแนน เป็ น 2.71 คะแนน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ่ี
ระดับนัยสำคัญ 0.05 (P-value<0.000),
พฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ก่อนและหลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพของกลุ่มตัวอย่ำง เพิม่ สูงขึน้ จำก 3.12 คะแนน เป็ น
3.67 คะแนน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสำคัญ 0.05 (P-value<0.000) และพฤติกรรมกำรปฏิบตั ติ วั ด้ำนกำร
สูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรำก่อนและหลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพของกลุ่มตัวอย่ำง ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำง
สถิตทิ ร่ี ะดับนัยสำคัญ 0.05 (P-value = 0.354) ดังตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 กำรเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรดูแลตนเอง
(n=30)
พฤติ กรรม
คะแนนพฤติ กรรมการบริโภคอาหาร
ก่อนดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
หลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
คะแนนการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ก่อนดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
หลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
คะแนนการกากับตนเอง
ก่อนดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
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t-test

P-value

x

SD

3.05
3.61

0.31
0.28

-8.06

0.000**

3.67
4.67

0.34
0.14

-15.37

0.000**

2.95

0.28

-11.19

0.000**

(n=30)
พฤติ กรรม
x
หลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
3.69
คะแนนพฤติ กรรมการออกกาลังกาย
ก่อนดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
2.18
หลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
2.71
คะแนนพฤติ กรรมด้านอารมณ์
ก่อนดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
3.12
หลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
3.67
คะแนนการปฏิ บตั ิ ตวั ด้านการสูบบุหรี่และดืม่ สุรา
ก่อนดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
2.81
หลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ
2.88
หมำยเหตุ:
** หมำยถึง มีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับต่ำกว่ำ 0.01

t-test

P-value

0.61
0.20

-4.43

0.000**

0.54
0.31

-5.50

0.000**

0.38
0.28

-0.94

0.354

SD
0.17

วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลกำรศึก ษำ พบว่ำ ภำยหลังดำเนิน โปรแกรมส่งเสริม สุข ภำพ พฤติ ก รรมในกำรดูแลตนเอง 4 ด้ำน อยู่
ระดับสูงทัง้ หมด ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้ำนอำหำรเท่ำกับ 3.99 คะแนน อยู่ในระดับสูง, คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมด้ำนกำรออกกำลัง เท่ำกับ 3.67 คะแนน อยู่ในระดับสูง, คะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ เท่ำกับ 2.71
คะแนน อยู่ในระดับสูง และคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมกำรปฏิบตั ติ วั ด้ำนกำรสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรำเท่ำกับ 2.88 คะแนน อยู่ใน
ระดับสูง ซึง่ สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ทิพย์ศุภำงค์ สุวรรณศร (2550) [8] ที่พบว่ำ ผู้ทเ่ี ป็ นเบำหวำนภำยหลังได้รบั
โปรแกรมกำรส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนเองต่อพฤติกรรมสุขภำพของผูท้ เ่ี ป็ น เบำหวำน มีคะแนนพฤติกรรมสุขภำพสูง
กว่ำก่อนได้รบั โปรแกรมอย่ ำงมีนัยสำคัญ ทำงสถิติท่รี ะดับ 0.01 สอดคล้องกับกำรศึก ษำของ กำญจนำ เกษกำญน์
(2535) [9] ทีศ่ กึ ษำพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพของผูส้ งู อำยุโรคเบำหวำน จำกโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ โรงพยำบำลศิริ
รำชและโรงพยำบำลภูมพิ ลอดุลยเดช พบว่ำ พฤติกรรมกำรดูแลตนเองของผูป้ ่ วยอยู่ในระดับดีมำก และสอดคล้องกับ
กำรศึกษำของพิไลวรรณ ยอดประสิทธิ ์ (2542) ทีศ่ กึ ษำโปรแกรมกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภำพเพื่อกำรดูแลตนเอง
ของผูป้ ่ วยเบำหวำนชนิดไม่พง่ึ อินซูลนิ กลุ่มประชำกรทีม่ ำตรวจรักษำ ณ โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุ เครำะห์ ทีพ่ บว่ำ
ภำยหลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรมกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภำพของผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรม
กำรดูแลตนเองเพิม่ ขึน้ กว่ำก่อนกำรเข้ำร่วมโปรแกรม ในด้ำนกำรรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม ด้ำนกำรออกกำลัง
กำย ด้ำนกำรรับประทำนยำ และกำรมำตำมนั ด แสดงให้เห็นว่ำผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดไม่พ่งึ อินซูลนิ โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนดอกคำใต้ ตำบลแม่ตบี อำเภองำว จังหวัดลำปำง มีพฤติกรรมในกำรดูแลตนเองได้ดี ในส่วน
กำรเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรดูแลตนเอง 4 ด้ำน พบว่ำคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมใน
กำรดูแลตนเอง ประกอบด้วย พฤติกรรมด้ำนอำหำร พฤติกรรมด้ำนกำรออกกำลังกำย และพฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ เพิม่
สูงขึ้นจำก 2.49 คะแนน เป็ น 3.06 คะแนน อย่ำงมีนัย สำคัญ ทำงสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 (P-value<0.001) ซึ่ง
สอดคล้องกับกำรศึกษำของ พิไลวรรณ ยอดประสิทธิ ์ (2542) ทีศ่ กึ ษำโปรแกรมกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภำพเพื่อ
กำรดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบำหวำนชนิดไม่พง่ึ อินซูลนิ กลุ่มประชำกรทีม่ ำตรวจรักษำ ณ โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุ
เครำะห์ ที่พบว่ำควำมแตกต่ ำงของคะแนนพฤติกรรมกำรดูแลตนเองในแต่ละด้ำน พบว่ำคะแนนพฤติกรรมกำรดูแล
ตนเองหลังกำรทดลองดีขน้ึ กว่ำก่อนกำรทดลอง ในด้ำนกำรรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม
ด้ำนกำรออกกำลัง
กำย และกำรรับประทำนยำ กำรมำตรวจตำมนัด อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 ทัง้ นี้อำจเนื่องมำจำกในกำร
ศึกษำวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นำแนวควำมคิดกำรเสริมพลังอำนำจ (Empowerment) กระบวนกำรกลุ่ม กำรกำกับตนเอง
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และกำรรับรูค้ วำมสำมำรถของตนเอง ซึง่ เป็ นแนวคิดทีม่ กี ระบวนกำรทีเ่ สริมสร้ำงให้ผปู้ ่ วยเบำหวำน มีพลังอำนำจในกำร
ควบคุมชีวติ ของตนเอง แก้ปัญหำของตนเอง และใช้ทรัพยำกรทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้เกิดควำมรูส้ กึ สำมำรถควบคุมชีวติ ของ
ตนเองได้ โดยกิจกรรมครัง้ ที่ 1 จะเป็ นกำรส่งเสริม ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคเบำหวำน วิธกี ำรดูแลตนเอง
เพื่อให้ผปู้ ่ วยเบำหวำน เกิดควำมรูส้ กึ มีพลังอำนำจในเชิงผลลัพธ์ ทีแ่ สดงถึงประสิทธิภำพ ควำมสำมำรถ ควำมแกร่งใน
กำรดำรงชีวติ หรือในกำรปฏิบตั กิ จิ กรรมต่ำงๆ ในชีวติ ประจำวัน กิจ กรรมครัง้ ที่ 2 เป็ นกำรระบุประสบกำรณ์ ทีใ่ ห้ผปู้ ่ วย
มีกำรแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น กำรฝึ กปฏิบตั ิในกำรดูแลตนเอง เช่น กำรเลือกรับประทำนอำหำร กำรออกกำลังกำย
พฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ กำรสูบบุหรี่ กำรดื่มสุรำ เป็ นต้น กิจกรรมครัง้ ที่ 3 เป็ นกำรวิเครำะห์ วำงแผน ที่สร้ำงควำม
ตระหนักให้ผปู้ ่ วยเบำหวำนเห็นควำมสำคัญ ในกำรดูแลตนเอง และประโยชน์ในกำรดูแลตนเองทีเ่ หมำะสม กิจกรรมครัง้
ที่ 4 เป็ นกำรปฏิบตั ิท่ใี ห้ผู้ป่วยเบำหวำนทบทวนแนวทำงกำรดูแลตนเอง เพื่อให้เกิดกำรนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้
ตลอดระยะเวลำในกำรเข้ำโปรแกรม ดังนัน้ สรุปได้ว่ำ โปรแกรมส่งเสริมสุขภำพนี้ ส่งผลให้พฤติกรรมกำรดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยเบำหวำนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดขี ้นึ ทำให้พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพของผู้ป่วยโรคเบำหวำนหลังดำเนิน
โปรแกรมส่งเสริมสุขภำพแตกต่ำงจำกก่อนดำเนินโปรแกรมกำรส่งเสริมสุขภำพ สอดคล้องกับกำรศึกษำของ วีนำ เทีย่ ง
ธรรม และคณะ (2551) [10] ศึก ษำโปรแกรมกำรสร้ำงเสริม สุข ภำพสำหรับ ผู้ป่ วยเบำหวำนชนิด ที่ 2 ที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด เพื่อศึกษำโปรแกรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพสำหรับผูป้ ่ วยเบำหวำนชนิดที่ 2 ทีไ่ ม่สำมำรถ
ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผลกำรวิจยั พบว่ำ หลังกำรทดลองและระยะติดตำมผล กลุ่ม
ทดลองมีค่ำเฉลีย่ คะแนนควำมรู้เรื่องโรคเบำหวำน กำรรับรู้ควำมรุนแรง กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ ง กำรรับรูค้ วำมสำมำรถ
ตนเอง กำรรับ รู้ผ ลลัพ ธ์ และพฤติก รรมสร้ำ งเสริม สุ ข ภำพสูง กว่ ำ ก่ อ นกำรทดลองอย่ ำ งมีนั ย ส ำคัญ ทำงสถิติ ( pvalue<0.016) และในส่วนของคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมกำรปฏิบตั ติ วั ด้ำนกำรสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรำก่อนและหลังดำเนิน
โปรแกรมส่งเสริมสุขภำพของกลุ่มตัวอย่ำง ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ ทีร่ ะดับนัยสำคัญ 0.05 (P-value =
0.354) ทัง้ นี้อำจเกิดจำกกำรทีผ่ ปู้ ่ วยโรคเบำหวำนมีกำรปฏิบตั ติ วั ด้ำนกำรสูบบุหรี่ กำรดื่มสุรำเหมำะสมและดีอยู่แล้ว จึง
ทำให้ก่อนและหลังดำเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพมีควำมไม่แตกต่ำงกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรนำโปรแกรมกำรส่งเสริมสุขภำพนี้ ประยุกต์ใช้ในกำรดูแลผูป้ ่ วยเบำหวำน
ในชุมชนให้ครอบคลุม ทัวถึ
่ ง โดยมีกำรปรับปรุงเนื้อหำและช่องทำงทีท่ ำให้เกิดพฤติกรรมในกำรดูแลตนเอง อันจะส่งผล
กำรมีพฤติกรรมทีด่ ี และเหมำะสมต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่ อไป ควรมีทำวิจยั ติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องและควรมีกำรศึกษำใน
ลัก ษณะกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ ำงของ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม กับกลุ่มทดลอง เพื่อ สำมำรถเป็ นตัวแทนที่
น่ำเชื่อถือในกำรศึกษำวิจยั ให้มำกขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลงได้อย่ำงสมบูรณ์โดยได้รบั ควำมอนุเครำะห์จำกดร.ทวีวรรณ ชำลี
เครือ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ และคณำจำรย์ในคณะแพทยศำสตร์ทุ กท่ำน ที่ได้ป ระสิทธิป์ ระสำทวิชำควำมรู้ คำปรึกษำ
แนะน ำ ช่วยเหลือ และช่ วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่ ำงๆ ของกำรศึกษำวิจยั ผู้วิจยั รู้สกึ ซำบซึ้ง และขอกรำบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่ำงสูงไว้ ณ ที่น้ี ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่กรุณำตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน
กำรศึก ษำวิจ ัย พร้อมทัง้ ให้ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะที่เป็ น ประโยชน์ ในกำรปรับ ปรุงเครื่องมือที่ใช้ดำเนิ น กำร
ศึกษำวิจยั ให้มปี ระสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ ขอขอบพระคุณ กลุ่มตัวอย่ำงทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือและควำมอนุ เครำะห์
ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็ นต่อกำรศึกษำค้นคว้ำในครัง้ นี้ ขอขอบพระคุณ บิดำ มำรดำ และครอบครัวข้ำพเจ้ำที่คอยให้
กำลังใจเสมอมำ และทุกท่ำนทีม่ ไิ ด้เอ่ยนำมในทีน่ ้ี ทีม่ สี ว่ นช่วยให้กำรศึกษำวิจยั ในครัง้ นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณค่ำและ
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ประโยชน์ อนั พึงมีจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วจิ ยั จึงขอมอบเป็ นเครื่องบูชำพระคุณของครู อำจำรย์ท่ี
ประสิทธิประสำทวิ
ชำควำมรู้ ตลอดจนผูเ้ ขียนวิชำกำรทุกท่ำนทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษำและนำมำอ้ำงอิง ขอขอบคุณผูส้ นับสนุ น
์
กำรศึกษำวิจยั และเป็ นกำลังใจตลอดจนมอบควำมปรำรถนำดีต่อผูว้ จิ ยั ตลอดมำ
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งานวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ เปรีย บเทีย บความใกล้เ คีย งและความแตกต่ า งระหว่ า ง กฎหมาย
อาชีว อนามัย และความปลอดภัย ของประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย รวมทัง้ วิเคราะห์บทบัญญัติใ นหมวดที่
แตกต่างของกฎหมายทัง้ สองและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายในอนาคต
ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีบทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัตทิ ใ่ี กล้เคียงกัน คือ การ
กาหนดความหมายของลูกจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน การรายงานอุบตั เิ หตุ อานาจของเจ้าหน้าทีผ่ มู้ ี
อานาจตามกฎหมาย เป็ นต้น ในด้านความแตกต่างกันของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติในประเทศไทย คือ การ
ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายสาหรับส่วนราชการ การกาหนดความหมายของผูบ้ ริหารและหัวหน้างาน เป็ นต้น ส่วนใน
ประเทศมาเลเซีย คือ การกาหนดเรื่องการอนุ มตั ิแนวปฏิบตั ิ ในโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการอุทธรณ์ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยควรนาจุดเด่นของประเทศมาเลเซียมาใช้ เพื่อพัฒนากฎหมายและองค์กรด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในประเทศ เช่น การกาหนดให้ความหมายของนายจ้างให้ครอบคลุมถึงส่วนราชการ การดาเนินการ
ออกกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานและการยกระดับสานักความปลอดภัยแรงงานขึน้
เป็ นกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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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

บทนา
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยประชาคมอาเซีย น คือ การรวมตัว
กัน ของกลุ ่ม ประเทศสมาชิก อาเซีย น (ที่อ ยู่ใ นเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ) ทัง้ ในด้า นการเมือ งและความมันคง
่
เศรษฐกิจ รวมทัง้ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง ประเทศไทย รัฐ บาลต้อ งพัฒ นาศัก ยภาพของประเทศในทุก ด้า นเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนัน้ การบังคับใช้พระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ.2554 จึง
เป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในอนาคต
ประเทศมาเลเซียเป็ นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับภาคใต้ของประเทศไทยและอยู่
ในภูม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ม าเลเซีย [1] มีพื้น ที่329,847 ตารางกิโลเมตรมีป ระชากร26,920,000 คน
มาเลเซียเป็ นประเทศทีม่ คี วามการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงประเทศหนึ่ง มีการสนับสนุ นการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม
และการก่อสร้างเป็ นจานวนมากในส่วนของด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในยุคแรก งานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยจะถูกกาหนดโดยพระราชบัญ ญัติเ ครื่อ งจัก รและโรงงาน ค.ศ. 1967ซึ่ง มีร ายละเอีย ดและข้อ มูล
ทางเทคนิคเป็ นจานวนมาก ทาให้การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนไปเป็ นเรื่องยาก ทาให้ในปี ค.ศ.
1994 หรือ พ.ศ. 2537 สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งประเทศมาเลเซียได้ออกกฎหมาย คือ พระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ค.ศ. 1994 เพื่อคุ้มครองแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยมีค วามยืด หยุ่น เนื่ อ งจากสามารถออก
กฎกระทรวงได้ และมีการกาหนดอานาจของเจ้าพนักงานที่ชดั เจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบัง คับใช้
สาหรับประเทศไทยในช่วงก่อน พ.ศ. 2554 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่ มีจุดมุ่งหมายคุม้ ครองลูกจ้างและสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง ทาให้ขาดความคุม้ ครองกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เช่นแรงงานนอกระบบบุคคลอื่นทีอ่ ยู่ภายในสถานประกอบการและทา
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการเป็ นต้น นอกจากนี้พนักงานตรวจแรงงานซึ่งมีอานาจหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541ไม่ได้มคี วามรูใ้ นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีเ่ พียงพอ และมีภาระงานทีม่ ากเนื่องจากต้อง
ดูแลเรื่องการคุม้ ครองแรงงาน ซึ่งปั ญหาดังกล่าว ทาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ก่อให้เกิด
ความสูญเสียและกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ นามาสู่การออกกฎหมาย คือพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 ซึ่ง ได้ป ระกาศในราชกิจจานุ เ บกษา เมื่อ วัน ที่ 17 มกราคม 2554 และมีผ ลบัง คับ ใช้
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16 กรกฎาคม 2554 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีการปรับปรุง
ในหลายๆ ด้านเช่น การกาหนดอานาจของพนักงานตรวจความปลอดภัยไว้อย่างชัดเจน และกาหนดนิยามของลูกจ้างให้
ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลอื่นทีอ่ ยู่ภายในสถานประกอบการและทาประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ควรทาการศึกษากฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศมาเลเซีย
และประเทศไทยเพื่อ ทาการศึกษาเชิง เปรีย บเทียบกฎหมายอาชีว อนามัย และความปลอดภัยของทัง้ 2 ประเทศ ใน
ประเด็นว่ามีจุดทีใ่ กล้เคียงกันหรือความแตกต่างกันอย่างไรและสามารถนาข้อดีของกฎหมายอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของประเทศมาเลเซียมาใช้พฒ
ั นาพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยทีอ่ ยู่ในระยะ
เริม่ ต้น นอกจากนี้ สามารถนาผลการวิจยั ฉบับนี้ไปใช้ในการให้ความรู้ แก่แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ให้รถู้ งึ สิทธิ
และหน้า ที่ข องแรงงานในด้า นที่เ กี่ย วข้อ งกับ อาชีว อนามัย และความปลอดภัย โดยเปรีย บเทีย บ จากบริบทของ
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาแบบวิจยั เอกสาร (Document study research) เพื่อเปรียบเทียบกฎหมาย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของมาเลเซียและไทย ในจุดทีเ่ หมือนหรือแตกต่างกันและช่องว่างทางกฎหมาย โดย
อ้างอิงจากกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยเป็ นเกณฑ์กาหนดหัวข้อและใช้กฎหมายอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยของมาเลเซียเป็ นกฎหมายเปรียบเทียบ
เมื่อดาเนินการเปรียบเทียบกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยและมาเลเซีย เสร็จ
ผู้วิจ ัย นาจุ ด ที่น่ า สนใจและมีป ระโยชน์ มาวิเ คราะห์แ ละให้ข้อ เสนอแนะทีส่ ามารถนาไปปรับปรุงกฎหมายได้

ผลการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้เปรียบเทียบกฎหมายโดยการอ้างอิงจากกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยเป็ น
เกณฑ์กาหนดหัวข้อและใช้กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของมาเลเซียเป็ นกฎหมายเปรียบเทียบ และทาการ
เพิ่ม เติม ในส่ ว นของการเปรีย บเทีย บหน่ ว ยงานผู้มีอ านาจบัง คับ ใช้ก ฎหมาย โดยสรุ ป ผู้วิจ ัย ได้แ บ่ งหัว ข้อ ตาม
วัตถุประสงค์ออกเป็ น 2 หัวข้อ ดังนี้
1. การเปรียบเทียบความใกล้เคียงกันและความแตกต่ างกันระหว่างพระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานพ.ศ. 2554 (ประเทศไทย) กับพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัยค.ศ.
1994 หรือ พ.ศ. 2537(ประเทศมาเลเซีย)
1.1 พระราชบัญญัตทิ ม่ี คี วามใกล้เคียงกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเชีย
จากการเปรียบเทียบพบว่าประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติท่ี
ใกล้เคียงกันจานวน 9 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1.1การกาหนดความหมายของลูกจ้างและนายจ้าง เจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมาย
1.1.2การกาหนดหน้าทีใ่ ห้นายจ้างเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับความปลอดภัยและ
ไม่เรียกรับจากลูกจ้าง
1.1.3เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน
1.1.4หน้าทีข่ องลูกจ้าง
1.1.5คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการท างาน
แห่งชาติ
1.1.6หน้าทีข่ องนายจ้าง
1.1.7 การรายงานอุบตั เิ หตุ
1.1.8อานาจของเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามกฎหมาย
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1.1.9การอุทธรณ์การออกคาสัง่
1.2 พระราชบัญญัตทิ ม่ี คี วามแตกต่างกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเชีย
จากการเปรีย บเทีย บพบว่ า ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีค วามแตกต่ า งกัน ของบทบัญ ญัติต าม
พระราชบัญญัติในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยที่ป ระเทศไทย มี 4 ข้อ และ ประเทศมาเลเชียมี 6 ข้อ
รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พระราชบัญญัตทิ ม่ี คี วามแตกต่างกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเชีย
ประเทศไทย [2]
ประเทศมาเลเซีย [3]
1. การยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายสาหรับส่วนราชการ 1. การกาหนดความหมายของสหภาพแรงงาน ผู้
ใ
น ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของสถานทีท่ างานและสถานที่
ประเทศไทย
ทางาน
2. การกาหนดความหมายของผูบ้ ริหารและหัวหน้างาน 2.การกาหนดหน้าทีโ่ ดยทัวไปของนายจ้
่
างและผู้
3. การจ่ า ยค่ า จ้างหรือสิท ธิป ระโยชน์ อ่ืน ใดในระหว่าง ประกอบอาชีพอิสระต่อบุคคลอืน่ ทีม่ ใิ ช่ลกู จ้าง
หยุด
3.การก าหนดหน้ า ที่โ ดยทัว่ ไปของหน่ ว ยงานที่เ ป็ น
การทางานหรือหยุดกระบวนการผลิต
เจ้าของสถานทีท่ างานต่อบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ลกู จ้าง
4. การห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้ายหน้ าที่ 4. การก าหนดเรื่อ งการอนุ ม ัติแ นวปฏิบ ัติใ นโรงงาน
การ
อุตสาหกรรม
งานของลูกจ้า งเพราะเหตุ ท่ลี ูกจ้างดาเนินการฟ้ องร้อง 5. คณะกรรมการอุทธรณ์
หรือ เป็ น พยานหรือ ให้ห ลัก ฐานหรือ ให้ข้อ มูลเกี่ย วกับ 6. การออกกฎกระทรวง
ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยหรือคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี หรือต่อศาล
2. การเปรียบเทียบระหว่างสานักความปลอดภัยแรงงาน (ประเทศไทย) กับกรมอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ประเทศมาเลเซีย)
2.1 ประเทศไทย มีองค์กรทีร่ บั ผิดชอบกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย
คือ สานักความปลอดภัยแรงงาน[4] เป็ นหน่ วยงานในระดับกอง ภายใต้การบังคับบัญชาของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยหน่ วยงานทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค มีลกั ษณะเป็ นการวาง
แนวนโยบายและวิชาการด้านความปลอดภัยในการทางานมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง เนื่องจากมีสานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร และสานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด ในส่วนภูม ิภ าค ที่สงั กัด กรมสวัสดิก ารและคุ้มครองแรงงาน ทาหน้ า ที่บ งั คับ ใช้ก ฎหมาย ในส่วน
ของการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2554ได้กาหนดให้พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยมีอานาจตามกฎหมาย เช่น เข้าไปในสถานประกอบกิจการ การออกคาสังให้
่ แก้ไข เป็ นต้น และพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยสามารถถูกตรวจสอบการใช้อานาจตามกฎหมายโดยอธิบดีหรือ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
ขึน้ อยู่กบั คาสังของพนั
่
กงานตรวจความปลอดภัยรายละเอียดดังภาพที่ 1
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กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

สานักความปลอดภัยแรงงาน

กลุ่มงานส่วนกลาง แบ่งออกเป็ น 7 กลุ่มงาน ดังนี้
1.กลุ่มงานบริหารทัวไป
่
2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน
3.กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน
4.กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
5.กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน
6.กลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน
7.กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพืน้ ที่ (ใน
กรุงเทพมหานคร)
และสานักงานสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานจังหวัด (ในส่วนภูมิภาค)

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน แบ่งออกเป็ น12 ศูนย์ ดังนี้
1.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๑ (จังหวัดอยุธยา)
2.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๒ (จังหวัดชลบุร)ี
3.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๓ (จังหวัดนครราชสีมา)
4.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๔ (จังหวัดอุดรธานี)
5.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๕ (จังหวัดลาปาง)
6.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๖ (จังหวัดนครสวรรค์)
7.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๗ (จังหวัดราชบุร)ี
8.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๘ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
9.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๙ (จังหวัดสงขลา)
10.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๑๐ (จังหวัดสมุทรปราการ)
11.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๑๑ (เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหานคร)
12.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ ๑๒ (เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร)

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรของสานักความปลอดภัย แรงงานในประเทศไทย
2.2 ประเทศมาเลเซีย มีองค์กรทีร่ บั ผิดชอบกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศ
มาเลเซีย คือ กรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [5] เป็ นหน่ วยงานในระดับกรม ภายใต้การบังคับบัญชาของ
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กระทรวงทรัพยากรมนุ ษย์ ประกอบด้วยหน่ วยงานทัง้ ในส่วนกลางที่แบ่งหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่
เกีย่ วข้องกับความปลอดภัยในการทางาน และมีหน่ วยงานส่วนภูมภิ าคในแต่ละรัฐ ทาหน้าทีบ่ ังคับใช้กฎหมายโดยตรง
ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ได้
ก าหนดให้เ จ้า หน้ า ที่อ าชีวอนามัยและความปลอดภัย มีอ านาจตามพระราชบัญญัติแ ละกฎกระทรวงที่อ อกตาม
พระราชบัญญัติ เช่น การเข้าไปในสถานที่ทางานเพื่อทาการค้นหรือยึด การออกคาสังให้
่ แก้ไข เป็ นต้น และ
เจ้ า หน้ า ที่อ าชีว อนามัย และความปลอดภัย สามารถถู ก ตรวจสอบการใช้ อ านาจตามกฎหมายโดยอธิบ ดี แ ละ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์รายละเอียดดังภาพที่ 2
กระทรวงทรัพยากรมนุษย์
กรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ห น่ ว ย ง า นในส่ ว นกลาง แ บ่ ง
ออกเป็ น 10 หน่วยงาน ดังนี้
1 . ส า นั ก ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง
อุตสาหกรรม
2.สานักการจัดการอันตรายสาคัญ
3.สานักการทางานนอกชายฝั ง่
4.สานักการจัดการสารเคมี
5.ส านั ก สุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
และการยศาสตร์
6.สานักอาชีวอนามัย
7.กลุ่มงานทีป่ รึกษากฎหมาย
8.สานักนิตวิ ศิ วกรรม
9.สานักนโยบายและการวิจยั
10.สานักเลขานุ การคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท างา น
แห่งชาติ

หน่วยงานในส่วนภูมภิ าคแบ่งออกเป็ น2รูปแบบดังนี้

สานักงานประจารัฐ มีจานวน 15 สานักงาน ดังนี้
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

กลุ่มงานสาขามีจานวน
5 สาขา ดังนี้
1.Sibu Branch
2.Miri Branch
3.Bintulu Branch
4.Sandakan Branch
5.Tawau Branch

ภาพที่ 2 โครงสร้างองค์กรของกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศมาเลเซีย
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการเปรีย บเทีย บผู้ว ิจยั ได้นาประเด็น ที่น่ า สนใจและมีป ระโยชน์ มาวิเคราะห์และให้ขอ้ เสนอแนะที่
สามารถนาไปปรับปรุงกฎหมายและการบริหารจัดการได้ ทัง้ นี้ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้
1. อภิปรายจุด เด่ น ของพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 1994 หรือ พ.ศ.2537 (ประเทศ
มาเลเซีย)ทีค่ วรนามาปรับใช้ในพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานพ.ศ. 2554
(ประเทศไทย)
จากการเปรียบเทียบพระราชบัญญัติ ผู้วจิ ยั ได้นาประเด็นที่น่าสนใจและมีประโยชน์ของพระราชบัญญัติใน
ประเทศมาเลเซีย มาวิเคราะห์และให้ขอ้ เสนอแนะที่ สามารถนาไปปรับปรุงกฎหมายและการบริหารจัดการได้ ทัง้ นี้
ประกอบไปด้วย 7 หัวข้อ ดังนี้
1.1. มาตรา 3 ตามพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัยค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซีย)ได้
มีการกาหนดความหมายของสหภาพแรงงาน ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ เจ้าของสถานทีท่ างานและสถานทีท่ างาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั
มีความคิดเห็นว่า ควรมีการกาหนดนิยามไว้ในกฎหมายไทย เนื่องจาก
1.1.1. ในบางสถานการณ์สหภาพแรงงานเป็ นตัวแทนของลูกจ้างในการเจรจากับนายจ้าง
ในเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ จึงควรกาหนดนิยาม สิทธิและหน้าทีข่ องสหภาพแรงงานไว้ด้ว ย เพื่อให้
สหภาพแรงงานรูถ้ งึ ขอบเขตทีต่ นสามารถดาเนินการโดยไม่กระทาการละเมิดต่อนายจ้าง และนายจ้างรูถ้ งึ สิทธิหน้าที่
ของสหภาพแรงงานในเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการและดาเนินการแก้ไขสถานประกอบการให้มคี วาม
ปลอดภัย
1.1.2. ในปั จจุบนั ผู้ประกอบอาชีพ อิสระมีบทบาทในการทางานมากขึ้น เนื่ องจากสถาน
ประกอบการหลายแห่งต้องการลดการจ้างแรงงานลง และเปลีย่ นมาเป็ นการจ้างผูป้ ระกอบอาชีพอิสระเข้ามาดาเนินการ
มากขึ้น เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและลดต้ นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกจ้าง ดังนัน้ ประเทศไทยควรมีการ
กาหนดเรื่อง ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระเข้ามาในกฎหมายด้วย เพื่อให้กฎหมายมีความครอบคลุมการทางานในทุกประเภท
1.1.3. ในบางสถานการณ์ สถานที่ทางานไม่ได้เป็ นสถานที่ประจา เช่น การทาการเกษตร
ตามฤดูการณ์ การจัดนิทรรศการในสถานทีส่ าธารณะเป็ นต้น จึงควรมีการกาหนดนิยามคาว่าสถานทีท่ างานและเจ้าของ
สถานทีท่ างานเพื่อกาหนดให้เจ้าของพืน้ ทีม่ บี ุคคลเข้าไปทางานมีหน้าทีต่ อ้ งดูแลให้การทางานเกิดความปลอดภัย แม้ว่า
จะไม่ใช่นายจ้างก็ตาม
1.2. มาตรา 3 ตามพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัยค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซีย)ได้
มีการกาหนดฝ่ ายบริหารในประเทศมาเลเซีย กรมที่อยู่ในฝ่ ายบริหาร และรัฐบาลท้องถิ่นเป็ นส่วนหนึ่งในนิยามของ
นายจ้างหลักที่มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามตามพระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 1994 (ประเทศ
มาเลเซีย) ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า ควรมีการกาหนดไว้ในกฎหมายไทยเพราะส่วนราชการมีหน้ าที่ท่จี ะต้องทาตาม
กฎหมายการมีขอ้ ยกเว้นต่อส่วนราชการจะส่งผลให้สว่ นราชการไม่ปฏิบตั ติ ามหรือไม่ปฏิบตั ติ ามให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรและผูเ้ กีย่ วข้องทีท่ างานในส่วนราชการ
1.3. มาตรา 17 ตามพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซีย)
ได้มกี ารกาหนดหน้าทีโ่ ดยทัวไปของนายจ้
่
างและผูป้ ระกอบอาชีพอิสระต่อบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ลูกจ้าง ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็น
ว่า ควรมีการกาหนดไว้ในกฎหมายไทยเพราะประเทศไทยมีผปู้ ระกอบอาชีพอิสระทีใ่ นบางกรณีมกี ารจ้างบุคคลเพื่อเข้า
มาดาเนินการทาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง ซึง่ ในการจ้างงานบางครัง้ มิได้มกี ารจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานแต่เป็ นการจ้าง
ตามผลลัพธ์ของการทางาน ดังนัน้ การกาหนดหน้ าที่โดยทัวไปของผู
่
้ประกอบอาชีพอิสระให้มีหน้ าที่เทียบเท่ากับ
นายจ้าง จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นและสร้างความมันใจให้
่
แก่บุคคลทีท่ างานให้แก่ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระ ว่าจะต้องได้รบั ความ
ปลอดภัยในการทางานขัน้ ต่าตามกฎหมายจากผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
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1.4. มาตรา 18 ตามพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซีย)
ได้มกี ารกาหนดหน้าทีโ่ ดยทัวไปของหน่
่
วยงานที่เป็ นเจ้าของสถานทีท่ างานต่อบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ลูกจ้างซึง่ ผูว้ จิ ยั มีความ
คิดเห็นว่า ควรมีการกาหนดไว้ในกฎหมายไทย เนื่องจาก ในบางกรณี มีหน่วยงานไม่ใช่เจ้าของสถานทีท่ างาน ได้มี
การใช้บริการจากบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ลูกจ้างเช่น บริษทั ลูกทีต่ งั ้ อยู่ในอาคารของบริษทั แม่จดั จ้างผูร้ บั เหมาจากภายนอกให้
เข้ามาดาเนินการเดินระบบไฟฟ้ า จึงควรมีการกาหนดให้หน่ วยงานไม่ใช่เจ้าของสถานที่ทางานมีมาตรการในการ
ควบคุมการเข้าออกภายในหน่วยงาน และมีการทางานทีป่ ลอดภัยต่อบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ลกู จ้าง
1.5. มาตรา 37ตามพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซีย)
ได้มกี ารกาหนดเรื่องการอนุ มตั แิ นวปฏิบตั ใิ นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งผู้วจิ ยั มีความคิดเห็นว่า ควรมีการกาหนดไว้ใน
กฎหมายไทย เพราะจะเป็ นแนวทางในการกาหนดการดาเนินการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมทีช่ ดั เจน
ซึง่ ควรประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ข้อบังคับ รายละเอียด บทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และควรกาหนดแนวทางในการนาไปใช้ รวบรวมหรืออ้างถึงเอกสารทีบ่ ญ
ั ญัตหิ รือประกาศโดยองค์กรอื่นซึง่
สามารถใช้เป็ นมาตรฐานได้
1.6.มาตรา 63 – 65 ตามพระราชบัญญัติอ าชีว อนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 1994 (ประเทศ
มาเลเซีย)ได้มกี ารกาหนดเรื่องคณะกรรมการอุทธรณ์ซง่ึ ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า ควรมีการกาหนดไว้ในกฎหมายไทย
เพราะคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ควรมีความเป็ นอิสระจากอานาจในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้การ
ท างานเป็ น อิสระและโปร่ง ใส ปราศจากการแทรกแซงทัง้ จากภายในองค์กรและจากฝ่ ายการเมืองไม่ควรที่จะให้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นผู้พิจารณาอุทธรณ์ เนื่ อ งจาก
กรรมการส่วนหนึ่งมาจากฝ่ ายข้าราชการประจา และบุคลากรจากฝ่ ายการเมือง
1.7. มาตรา 66 ตามพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 1994 (ประเทศมาเลเซีย)
ได้มกี ารกาหนดเรื่องการออกกฎกระทรวงซึ่งผู้วจิ ยั มีความคิดเห็นว่า ควรมีการกาหนดนิยามไว้ในกฎหมายไทยแยก
ออกมาเป็ นมาตราเฉพาะเพื่อให้มคี วามชัดเจนในการออกกฎกระทรวงเพื่อการบังคับใช้และเกิดความสะดวกในการ
ค้นหาสาหรับประชาชนทัวไป
่
2.อภิปรายเรื่องเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
2.1 ประเทศมาเลเซีย
ในประเทศมาเลเซีย[6] เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานนัน้ จะต้องมีคุณสมบัตทิ ค่ี รบถ้วน เช่น
ผ่านการอบรมประกาศนีย บัตร หรือมีประสบการณ์ทางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และไม่เป็ นบุคคล
ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนต่ ออธิบดีและได้รบั การอนุ มตั ิใบอนุ ญาตให้เป็ นเจ้าหน้ าที่ค วาม
ปลอดภัยในการทางานได้ ทัง้ นี้ใบอนุ ญาตในการทางานมีอายุ 3 ปี และจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้สามารถต่อใบอนุญาตให้เป็ นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานได้ ในบางกรณีเจ้าหน้าที่
รัฐมีอานาจในการไม่ต่อใบอนุญาต เช่น การไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2.1.1. หน้าที่ของนายจ้าง ได้แก่ มีหน้าที่ในการแจ้งแต่งตัง้ หรือยกเลิกเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางานภายใน 1 เดือน มีหน้าทีใ่ นการอานวยความสะดวก (ทัง้ อุปกรณ์และข้อมูลทีจ่ าเป็ น) ในการ
ทางานให้แก่เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน อนุญาตให้เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานเข้ารับการอบรม
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และร่วมทาการสอบสวนอุบตั เิ หตุ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ เหตุการณ์อนั ตราย โรคและ
พิษจากการทางานร่วมกับเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน
2.1.2. หน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน ได้แก่ หน้าทีใ่ นการให้คาแนะนา
นายจ้างในเรื่องความปลอดภัยในการทางาน หน้ าที่ในการตรวจตราด้านความปลอดภัย หน้ าที่ในการสอบสวน
อุบตั เิ หตุ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ เหตุการณ์อนั ตราย โรคและพิษจากการทางาน หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการ
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คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ หน้าทีใ่ นการเก็บรวบรวมสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ เหตุการณ์อนั ตราย
โรคและพิษจากการทางาน และหน้าทีอ่ ่นื ๆ
นอกจากนี้เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานและนายจ้างมีหน้าทีร่ ่วมกัน คือ เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการทางานมีหน้าที่ในการส่งรายงานการดาเนินการด้านความปลอดภัยในการทางานให้แก่นายจ้างในทุกปี และ
นายจ้างจะต้องดาเนินการอภิปรายเรื่องรายงานการดาเนินการด้านความปลอดภัยกับเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการ
ทางานและลงมือชื่อในรายงานการดาเนิน การด้านความปลอดภัย ทัง้ นี้ให้เก็บรายงานการดาเนินการด้านความ
ปลอดภัยเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถตรวจสอบได้
2.2 ประเทศไทย
ในส่วนของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานในประเทศไทย(7)ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีค่ วาม
ปลอดภัยในการทางานหลายระดับ ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคขัน้ สูงและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่
ขึน้ อยู่ประเภทของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานเช่น หน้าทีว่ เิ คราะห์งานเพื่อบ่งชีอ้ นั ตรายของเจ้าหน้าทีค่ วาม
ปลอดภัยในการทางานทุกระดับ การประเมิน ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการทางานระดับวิชาชีพ เป็ นต้น และไม่มกี ารกาหนดอายุของใบอนุญาตในการทางาน ในส่วนของสถานประกอบการ
จะมีเ จ้า หน้ า ที่ค วามปลอดภัย ในการท างานประเภทต่ า งๆ จะขึ้น อยู่ก ับ จ านวนคนงานและประเภทของสถาน
ประกอบการ และนายจ้า งมีห น้ า ที่ที่จ ะต้ อ งขึ้น ทะเบีย นเจ้า หน้ า ที่ ความปลอดภัยในการทางานและจะต้องส่ง
รายงานผลการดาเนินงานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย ในการทางานระดับ เทคนิ ค ขัน้ สูง และเจ้า หน้ า ที่ค วาม
ปลอดภัย ในการทางานระดับ วิช าชีพ ต่อหน่วยราชการผูร้ บั ผิดชอบทุก 3 เดือนครัง้ ตามปี ปฏิทนิ
2.3 การเปรียบเทียบเนื้อหา
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเปรียบเทียบเนื้อหาเรื่องเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระหว่างประเทศไทยและ
มาเลเซียพบว่ามีประเด็นทีใ่ กล้เคียงกันและแตกต่างกัน ดังนี้
2.3.1 ประเด็นทีใ่ กล้เคียงกัน ได้แก่ การมีเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานและการ
กาหนดหน้าทีต่ ามกฎหมายของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน เป็ นต้น
2.3.2 ประเด็นทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่
(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานมีการแบ่งออกเป็ นหลายระดับ เช่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคขัน้ สูงและ
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ ในขณะทีป่ ระเทศมาเลเซียไม่ได้มกี ารแบ่งประเภทของเจ้า หน้าที่
ความปลอดภัยในการทางาน
(2) เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานในประเทศไทยไม่ได้มกี ารกาหนดอายุ
ของใบอนุ ญาต ในขณะทีป่ ระเทศมาเลเซียมีการกาหนดใบอนุ ญาตในการทางานให้มอี ายุ 3 ปี และจะต้องเข้ารับการ
อบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(3) เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานในประเทศไทยจะต้องนาส่งรายงานผล
การดาเนินงานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับต่างๆ ต่อหน่ วยราชการผู้รบั ผิดชอบทุก 3 เดือนครัง้
ตามปี ปฏิทนิ ในขณะทีป่ ระเทศมาเลเซียเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานมีหน้าทีใ่ นการส่งรายงานการดาเนินการ
ด้านความปลอดภัยในการทางานให้แก่นายจ้างในทุกปี และนายจ้างจะต้องเก็บรายงานการดาเนินการด้านความ
ปลอดภัยเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถตรวจสอบได้
2.4 ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าควรนาบทบัญญัตดิ งั กล่าวมาบังคับใช้ในกฎหมายไทยเพื่อให้บทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานมีความชัดเจน และดาเนินการทางานได้อย่างคล่องตัวภายใต้การช่วยเหลือ
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ของนายจ้าง โดยเฉพาะควรมีการกาหนดให้ใบอนุ ญาตในการทางานมีอายุ 3 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยใน
การทางานมีการปรับปรุงพัฒนาความรูใ้ ห้ทนั สมัยอยู่เสมอ ซึง่ ในประเทศมาเลเซียกาหนดให้เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการทางานจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยทีน่ ายจ้างจะต้องให้การสนับสนุ นในการเข้ารับการ
อบรมของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน และหากไม่เข้ารับการอบรมตามทีก่ าหนด เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการทางานจะไม่ได้รบั การต่อใบอนุญาตในการทางานภายใต้การพิจารณาของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
3.อภิป รายจุด เด่น ของกรมอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ของกระทรวงทรัพยากรมนุ ษย์ ประเทศ
มาเลเซีย ทีค่ วรนามาปรับใช้ในประเทศไทย
3.1 ประเทศมาเลเซีย
กรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็ นหน่ วยงานในระดับกรม ภายใต้การบังคับบัญชาของ
กระทรวงทรัพยากรมนุ ษย์ ประกอบด้วยหน่ วยงานทัง้ ในส่วนกลางทีแ่ บ่งหน้าที่ตามความเชีย่ วชาญในแต่ละสาขาที่
เกีย่ วข้องกับความปลอดภัยในการทางาน และมีหน่วยงานส่วนภูมภิ าคในแต่ละรัฐ ทาหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายโดยตรง
3.2 ประเทศไทย
ในส่วนของสานักความปลอดภัย แรงงานเป็ น หน่ ว ยงานในระดับ กอง ภายใต้ก ารบัง คับ บัญ ชา
ของกรมสวัส ดิก ารและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยหน่ วยงานทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
มีลกั ษณะเป็ นการวางแนวนโยบายและวิชาการด้านความปลอดภัยในการทางานมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง
เนื่องจากมีสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร และสานัก งาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ในส่วนภูมภิ าค ที่สงั กัดกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ทาหน้าทีบ่ งั คับ
ใช้กฎหมาย
3.3 ข้อดีของกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีป่ ระเทศไทยควรนามาปรับใช้
ประเทศไทยควรยกระดับสานักความปลอดภัยแรงงานเป็ นกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากข้อดี ดังนี้
3.3.1.สถิติการบาดเจ็บเนื่องมาจากการทางานในประเทศมาเลเซีย ปี 2555 มีจานวน
ผูบ้ าดเจ็บเนื่องมาจากการทางาน จานวน 2,391 คน หรือ 0.19 ต่อประชากร 1,000 คน ต่ากว่าประเทศไทยทีม่ สี ถิติ
การบาดเจ็บเนื่องมาจากการทางานในประเทศไทย ปี 2555 ซึง่ มีจานวนผูบ้ าดเจ็บเนื่องมาจากการทางาน จานวน
129,272 คน หรือ 3.32 ต่อประชากร 1,000 คน ซึง่ มีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก แต่ทงั ้ นี้ ระบบในการเก็บข้อมูล
ด้านสถิติการบาดเจ็บเนื่องมาจากการทางานในประเทศไทยแตกต่างจากในประเทศมาเลเซีย เพราะในประเทศไทย
หน่ วยงานที่ทาหน้าที่เก็บข้อมูล คือ กองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม ทาให้มกี ารรายงานเป็ นจานวนมาก
เนื่องจากนายจ้างต้องดาเนินการเบิกประโยชน์ทดแทนให้แก่ลกู จ้าง ในส่วนของประเทศมาเลเซีย หน่วยงานทีท่ าหน้าที่
เก็บข้อมูล คือ กรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ นายจ้างมีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการ
รายงานข้อมูลตามความเป็ นจริงต่อกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.3.2. กรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็ นหน่ วยงานในระดับกรมมีอานาจในการ
บริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากอธิบดีกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีอานาจในการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ.1994 (ประเทศมาเลเซีย)โดยตรงแตกต่างจากสานักความ
ปลอดภัยแรงงาน ซึง่ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานเป็ นผูม้ อี านาจตามพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2554(ประเทศไทย)ผูอ้ านวยการสานักความปลอดภัยแรงงานไม่ได้มอี านาจตามพระราชบัญญัตอิ าชีวอ
นามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2554(ประเทศไทย)ทาให้ขาดความคล่องตัวในการดาเนินการตามกฎหมาย
3.3.3.กรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าทีอ่ าชีวอนามัย
และความปลอดภัยซึ่งมีหน้าทีเ่ ฉพาะในการดูแลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แตกต่างจากสานักความ
ปลอดภัยแรงงานทีไ่ ม่ได้มเี จ้าหน้าทีโ่ ดยตรงทีด่ ูแลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แต่สานักความปลอดภัย
แรงงานได้มอบหมายให้พนักงานตรวจแรงงานเป็ นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและ
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ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 (ประเทศไทย) ทาให้เกิดปั ญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากพนักงานตรวจ
แรงงานมิได้มีความเข้าใจในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทาให้ในการตรวจสอบสถานประกอบการ
พนักงานตรวจแรงงานมุ่งเน้นทีจ่ ะบังคับใช้กฎหมายต่อสถานประกอบการมากกว่าการส่งเสริมสถานประกอบการให้
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เกิดผลกระทบทาให้พนักงานตรวจแรงงานไม่สามารถทางานทัง้ ในด้านการตรวจแรงงานและการ
ตรวจความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้การแก้ไขปั ญหาด้านความปลอดภัยในการทางานในสถาน
ประกอบการเป็ นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เช่น การกาหนดโทษปรับสถานประกอบการ การเข้าไปตรวจสถาน
ประกอบการหลังเกิดอุบตั เิ หตุแล้ว เป็ นต้น
3.3.4. กรมอาชีว อนามัย และความปลอดภัย มีก ารจัด การหน่ ว ยงานที่เ หมาะสม โดย
หน่ วยงานในส่วนกลางทาหน้าที่ตามความเชีย่ วชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทางาน เช่น
Industrial Safety Division(สานักความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม) Occupational Health Division(สานักอาชีวอนา
มัย) เป็ นต้น และหน่ วยงานส่วนภูมภิ าคในแต่ละรัฐ ทาหน้าที่บงั คับใช้กฎหมายโดยตรง เช่น Selangor States
Division, Pulau Pinang States Division เป็ นต้น ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่มากกว่าสานัก
ความปลอดภัยแรงงานทีป่ ระกอบด้วยหน่วยงานทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการวางแนวนโยบาย
และวิชาการด้านความปลอดภัยในการทางาน และในส่วนการบังคับใช้กฎหมายได้มอบอานาจให้ สานักงานสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ ในกรุงเทพมหานคร และสานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
ในส่วนภูมภิ าค เป็ นผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต่อสถานประกอบการ
3.3.5 เนื่องจากพระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 1994 (ประเทศ
มาเลเซีย) มาตรา 3 ได้กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐเป็ นนายจ้างตามกฎหมาย ในขณะทีพ่ ระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัย
และความปลอดภัย พ.ศ. 2554 (ประเทศไทย) มาตรา 3 ได้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายต่อหน่ วยงานภาครัฐ ทา
ให้ในการบันทึกสถิตกิ ารประสบอันตรายจากการทางาน ของกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม ไม่ได้มกี าร
บันทึกการประสบอันตรายเนื่องจากการทางานของหน่ วยงานภาครัฐ ทาให้ไม่สะท้อนผลทีเ่ กิดขึน้ จริงของการประสบ
อันตรายในหน่ วยงานภาครัฐ ในขณะที่ประเทศมาเลเซี ย มีการบันทึกการประสบอันตรายเนื่องจากการทางานของ
หน่ วยงานภาครัฐ ทาให้ขอ้ มูลของประเทศมาเลเซียมีความครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็ นจริง ทัง้ นี้ในปี 2555
ประเทศมาเลเซียมีผปู้ ระสบอันตรายจากการทางานในหน่วยงานภาครัฐ จานวน 49 คน
3.4 ความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าควรยกระดับสานักความปลอดภัยแรงงานขึน้ เป็ นกรมอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรบุคลากร งบประมาณสาหรับงานด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยเป็ นการเฉพาะ ทัง้ นี้ควรนาโครงสร้างการจัดการองค์กรของประเทศมาเลเซียมาปรับใช้ให้
เหมาะสม โดยกาหนดให้หน่วยงานในส่วนกลางของกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยเป็ นหน่วยงาน
วิชาการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะในแต่ละสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยในการทางาน และในส่วนของการบังคับ
ใช้กฎหมาย ควรมีการจัดตัง้ กลุ่มงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและสานักงานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยจังหวัดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ในส่วนของพืน้ ทีอ่ ยู่ในเขตอุตสาหกรรม ควรมีการจัดตัง้ สานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขา เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและคล่องตัวเนื่องจากอยู่ในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม เช่น เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ประเทศไทยควรดาเนินการโอนงานในส่วนของกองทุนเงินทดแทน ที่อยู่ในการดูแลของสานักงาน
ประกันสังคมไปยังกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากเป็ นงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกับงานด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย และการทีก่ รมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดาเนินการจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างเอง จะทา
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ให้การทางานมีความคล่องตัวเนื่องจากอยู่ภายในหน่ วยงานเดียวกันและมีการใช้ทรัพยากรทัง้ ในด้านบุคลากรและ
เครื่องมืออย่างคุม้ ค่า

เอกสารอ้างอิ ง
1. กรมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. คู่มอื การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย. กรุงเทพ: สานักข่าวพาณิชย์
กรมการส่งออก: 2555 หน้า 1-128.
2. Laws of Thai. Occupational Safety, Health and Environment ACT B.E. 2554 (A.D. 2011). Thailand:
2011.Availablefrom:URLhttp://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_phocadownload&view=category
&id=11%3Aosh-act-2011&Itemid=157&lang=en. Accessed August20, 2013.
3. Laws of Malaysia. Occupational Safety and Health Act 1994. Malaysia: 1994. Available from : URL :
4. http://www.dosh.gov.my/index.php?option=com_docman&view=docman&Itemid=180&lang=en. Accessed
5. December 25, 2013.
6. Department of labour protection and Welfare (Thailand).General information of Occupational Safety
and Health Bureau, 2013. Available from : URL : http://www.oshthai.org. Accessed December 2 5 ,
2013.
7. Department of Occupational Safety and Health ( Malaysia) .General information of Department of
Occupational Safety and Health, 2013. Available from : URL : http://www.dosh.gov.my/. Accessed
October13, 2013.
8. Laws of Malaysia. Occupational Safety and Health(Safety and Health officer Regulations1997.
Malaysia:1997.Availablefrom:URL:
http://www.dosh.gov.my/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=169&Itemid=181&lang=en.
Accessed December 25, 2013.
9. Ministerial regulations on the prescribing of standard for administrative and management of occupational
safety. Health and Environment 2006 ( Thailand) ,Pub L. Thai:2006. Available from : URL:
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=34%3A%E0%B9%92%
E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97-%25m-%E0%B9%92%E0%B9_-%E0%B9_%E0%B9%92-%25M%25S&Itemid=186&lang=en. Accessed November12, 2013.

76

ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของประชาชน ในเขตเทศบาล
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Depression and Factors Related to Depression Among People in Phayamengrai
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ Survey Research เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าของประชาชนและ
ปั จจัยส่วนบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลพญาเม็งราย ทัง้ 6 ชุมชน สุ่ม
กลุ่มตัวอย่างได้จานวน 370ราย ใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล, แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2547, สาเหตุของภาวะซึมเศร้าและแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อเกิดภาวะซึมเศร้า โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ Chi square วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยและภาวะซึมเศร้า
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้าจานวน 43 คน (คิดเป็ นร้อยละ 11.6) เพศหญิงมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศ
ชาย ช่วงอายุ 50-59 ปี มีภาวะซึมเศร้ามากทีส่ ดุ ร้อยละ 16.9 สถานภาพ แยกกันอยู่ มีภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 33.3
คนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษามีภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 18.8 คนทีว่ ่างงานมีภาวะซึมเศร้าสูงทีส่ ุด ร้อยละ 16.0 ผูม้ รี ายได้
2001-3000 บาทต่อเดือนมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 20.8 คน ผูม้ รี ายได้ไม่เพียงพอในแต่ละเดือนมีความภาวะซึมเศร้าสูงถึง
ร้อยละ 25.0คน ผูม้ โี รคประจาตัวมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทีไ่ ม่มโี รคประจาตัว โดยพบว่า ภาวะซึมเศร้าและปั จจัยส่วน
บุคคล ในประเด็น เพศ ช่วงอายุ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
คาสาคัญ: ภาวะซึมเศร้า ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะซึมเศร้า

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
1สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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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

บทนา
ภาวะซึมเศร้าเป็ นปั ญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่มแี นวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาร่วมกันระหว่าง
องค์ก ารอนามัย โลก ธนาคารโลกร่ ว มและ Harvard School of Public Health ในการคาดการณ์ ภ าระโรคที่มีต่ อ
ประชากรทุกภูมภิ าคของโลก โดยวัดความสูญเสียเป็ นจานวนปี ทีด่ ารงชีวติ อย่างมีสขุ ภาพดี คาดว่าโรคซึมเศร้าจะอยู่ใน
อันดับ 2 ในปี ค.ศ.2020 ซึง่ หมายถึงโรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพของประชากรโลกทีร่ ุนแรงมาก
ขึน้ เรื่อยๆ[1] สาหรับประเทศไทย โรคซึมเศร้าก็เป็ นสาเหตุสาคัญของการสูญเสียปี สุขภาวะ (Disability adjusted lift
years: DALYs) โดยเมื่อวัดจากจานวนปี ทส่ี ญ
ู เสียไปเนื่องจากความพิการและการเจ็บป่ วย (Year Live with Disability:
YLD) ข้อ มูลปี 2547 พบว่า โรคซึม เศร้าก่ อความสูญ เสีย เป็ น อัน ดับ ที่ 4 ในผู้ห ญิงและเป็ น อัน ดับ 9 ในผู้ชาย เมื่อ
เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มโรคทางสุขภาพจิตและจิต เวช พบว่าโรคซึม เศร้าเป็ นสาเหตุ ให้เกิดการสูญ เสียปี สุขภาวะ
(DALYs) สูงทีส่ ดุ [2] แสดงให้เห็นว่าโรคซึมเศร้าถึงแม้ว่าจะไม่มกี ารสูญเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรแต่ผปู้ ่ ว ยก็ตอ้ งทนอยู่กบั
อาการเจ็บป่ วยนี้เป็ นเวลานานกว่าโรคอื่นๆ และจากรายงานข้อมูลการรักษาโรคซึมเศร้าของโรงพยาบาลจิตเวชทัว่
ประเทศ พบจานวนผูป้ ่ วยต่อประชากรหนึ่งแสนคนเพิม่ สูงขึน้ อย่างมาก จากจานวนผูป้ ่ วย 99.5 รายต่อแสนประชากร
ในปี 2542 เป็ น 260.8 รายต่อแสนประชากรในปี 2552[3] ในประเทศไทยพบว่าผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า 100 คน มีโอกาส
เข้าถึงบริการและได้รบั การรักษาเพียง 11 คนเท่านัน้ จากการศึกษาของกรมสุขภาพจิตพบว่า โรคซึมเศร้าในประเทศ
ไทยมีความชุกประมาณ 5% [4] ในปี 2552 อาเภอพญาเม็งรายมีสถิตกิ ารฆ่าตัวตายสาเร็จเป็ นอันดับหนึ่งของจังหวัด
เชียงรายและหนึ่งในจานวนผู้ทฆ่ี ่าตัวตายสาเร็จเป็ นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ส่วนผูท้ ่ฆี ่าตัวตายสาเร็จคนอื่นๆก็มแี นวโน้มมี
โรคซึมเศร้าร่วมอยู่ดว้ ย [4]
ภาวะซึมเศร้า เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ท่ชี ดั เชน เช่น อารมณ์ เศร้า อาการแสดงของผู้มภี าวะ
ซึมเศร้ามีลกั ษณะเบีย่ งเบน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ผูป้ ่ วยมักจะมีอารมณ์เศร้าเป็ นอาการสาคัญ เช่น หดหู่ เศร้าซึม
มีความรูส้ กึ ต่อตนเองในด้านลบ ร้องไห้ง่าย ความสนใจบุคคลอื่นลดลง อารมณ์หงุดหงิดหรือฉุนเฉียวง่าย ด้านปั ญญา มี
การประเมินคุณ ค่าของตนเองต่ า มองโลกในแง่ร้าย สิ้น หวัง ตาหนิ หรือโทษตนเอง ตัดสินใจลาบาก ด้านแรงจูงใจ
สูญเสียแรงจูงใจ ท้อแท้ สิน้ หวัง รู้สกึ เหนื่อยง่าย หรืออยากตาย อาการทางกาย มีความผิดปกติของการรับประทาน
อาหาร การนอนผิดปกติ ความต้องการทางเพศลดลง หรือไม่มเี ลย รูส้ กึ เหนื่อย อ่อนเพลียตลอดเวลา น้ าหนักลด เชื่อ
ว่าตนเองป่ วยหรือมีค วามผิดปกติ โดยมีอาการเป็ นแทบทุก วันนานอย่างน้ อย 2 สัป ดาห์ [5] ผลกระทบจากภาวะ
ซึมเศร้ามีไม่น้อยไปกว่าโรคทางร่างกายทีส่ าคัญอื่นๆ เป็ นสาเหตุสาคัญของการสูญเสียความสามารถ ต้องทนทุกข์อยู่
กับภาวะซึมเศร้า การปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ บกพร่องลงจากเดิมหรืออาจทางานไม่ได้เลย ทาให้ขาดรายได้ [6] เป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้เกิดการทาร้ายตนเอง แม้ว่าจะได้รบั การรักษาแต่อาจมีอาการกลับเป็ นซ้าได้ ผู้ท่มี ภี าวะซึมเศร้าเกิน 1
เดือน จะเสียเสียชีวติ ด้วยการทาร้ายตนเอง ร้อยละ 15 [7] ซึ่งจากการศึกษาย้อนหลังในผู้ท่ฆี ่าตัวตายพบว่ามีภาวะ
ซึมเศร้าถึงร้อยละ 45-64 [8] มีการประมาณว่าคนที่ฆ่าตัวตาย 1 คน ส่งผลกระทบต่อบุคคลใกล้ชดิ อย่ างน้อย 6 คน
และส่งผลต่อคนในสังคมอย่างน้อย 100 คน [9] ภาวะซึมเศร้านอกจากจะทาให้เกิดโรคทางกายแล้ว ยังทาให้บุคคลนัน้
ไม่สนใจสุขภาพตนเอง เกิดการเปลีย่ นแปลงของชีวเคมีในสมอง ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่ วย มีความคิดเชิงลบ สูญเสีย
ความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน [7] ผู้มีภาวะซึมเศร้า จะมีความคิดในทางลบต่ อตนเอง สิง่ แวดล้อมและ
อนาคต ตาหนิตนเอง รูส้ กึ ตนเองไร้ค่า แยกตัวจากสังคม ไม่สนใจในการทากิ จกรรมต่างๆ มีความคิดอยากตาย เบื่อ
อาหารและนอนไม่หลับ [5] ภาวะซึมเศร้านอกจากจะมีผลต่อบุคคลแล้ว ยังส่งผลต่อครอบครัว ทาให้คนในครอบครัว
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เศร้าหมอง ต้องใช้เวลาในการดูแลผูม้ ภี าวะซึมเศร้า เสียเวลาในการทางาน ทาให้สูญเสียรายได้ และยังเป็ นภ าระของ
ครอบครัวเพิม่ ขึน้ จากค่ายา และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา รวมทัง้ ส่งผลกระทบต่อสังคมประเทศ กระทบต่อองค์กร [10]
ทาให้สญ
ู เสียทรัพยากรมนุ ษย์ไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึง่ ผลกระทบเหล่านี้ไม่สามารถประเมินค่าได้ [11] กล่าวว่า ผูท้ ่มี ี
ภาวะซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้ดว้ ยการรักษาด้วยยาร่วมกับการทาจิตบาบัดซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าภาวะซึมเศร้ามี
ความสาคัญ และจาเป็ นในการตรวจพบผู้มีภ าวะซึม เศร้าให้ได้ในระยะแรกเพื่อให้ก ารดูแ ลช่วยเหลืออย่ างถูก ต้อ ง
เหมาะสม จะได้ผลดีกว่าการปล่อยให้เป็ นเรือ้ รังอยู่นาน
จากสภาวะความเจริญและความเปลีย่ นแปลงของโลก ทัง้ ด้านสังคมและเศรษฐกิจได้สง่ ผลทางลบต่อ
วิถชี วี ติ และภาวะทางจิตใจของคนในชุมชนเป็ นอย่างมาก ประชาชนมีการหาทางออกจากปั ญหาทีร่ ุมเร้าทีไ่ ม่เหมาะสม
เลือกวิธกี ารปฏิบตั ิตวั ที่ไม่ถูกต้ อง โดยจากข้อมูลของโรงพยาบาลอาเภอพญาเม็งราย พบว่าปั ญหาสุขภาพจิตต่างๆ
รวมถึงปั ญหาการพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสาเร็จ ส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กนั เกือบทัง้ ปี
ทุกโอกาส ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะดื่มเพื่อคลายเครียด ตามเทศกาลงานบุญหรือเพื่อเข้าสังคม จึงก่อให้เกิดปั ญหาทีต่ ามมา
จากการดื่มแอลกอฮอล์มากมาย ทัง้ ปั ญ หาสุขภาพของผู้ด่ืมเอง ปั ญ หาอุบตั ิเหตุ การจราจร ปั ญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัว ปั ญหาสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากแอลกอฮอล์ จากสภาพปั ญหาดังกล่าวผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษาภาวะซึมเศร้า
และปั จจัยส่วนบุ คคลว่ามีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลพญาเม็งราย หรือไม่
อย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปั ญหาและผลกระทบทีจ่ ะตามมาของปั ญหาสุขภาพจิต อีกทัง้ เพื่อนาความรูท้ ่ี
ได้ม าเป็ นข้อมูลในการวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้ องกัน ไม่ให้ช าวเขาเกิดภาวะซึมเศร้าหรือไม่ เกิดภาวะ
ซึม เศร้าในระดับ รุน แรง และเป็ น แนวทางในการให้ค วามช่ ว ยเหลือ ผู้ท่ีมีภ าวะซึม เศร้า หรือ ผู้มีปั ญ หาสุข ภาพจิต
สอดคล้องกับปั ญหาของพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นแบบพรรณนา (Descriptive study) เกีย่ วกับการศึกษาภาวะซึมเศร้าของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลพญาเม็งรายจานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลพญาเม็งราย จานวน 4,332 คน เป็ นชาย 2,083 คน
หญิง 2,249 คน (ข้อมูลจากเทศบาลตาบลพญาเม็งราย, 2557) โดยคานวณกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบลพญาเม็ง
ราย ทัง้ 6 ชุมชน 1,784 หลังคาเรือนได้ทงั ้ สิน้ จานวน 370 ราย ระยะเวลาการดาเนินงาน 6 เดือน ตัง้ แต่ มิถุนายน
2557-ธันวาคม 2557 สามารถติดต่ อสื่อสาร ด้วยภาษาไทยได้ หรือภาษาพื้นเมือง (ภาคเหนือ) ได้เข้าใจเป็ นอย่าง
ดีและยินดีเข้าร่วมโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ส่วน ได้แก่
ข้อมูลส่วนบุคคล, แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2547, สาเหตุของภาวะซึมเศร้า
และแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อเกิดภาวะซึมเศร้า
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องนาไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้ ข้อมูลส่วน
บุคคลและข้อมูลภาวะซึมเศร้า โดยใช้สถิตพิ รรณนา โดยการแจกแจงความถี่ คานวณหาค่าร้อยละ คานวณค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยและภาวะซึมเศร้า โดยใช้ Chi square
ผลการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายจานวน 370 คน
จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ของตนเองต่อเดือน ความพอเพียงของรายได้ โรค
ประจาตัว ลักษณะครอบครัว สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวในปั จจุบนั โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของจานวน
และร้อยละดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลพืน้ ฐาน (n=370)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
มากกว่า 80 ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รบั การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปริญญาบัตร
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ
พ่อบ้านแม่บา้ น
ว่างงาน

80

จานวน

ร้อยละ

181
189

48.9
51.1

45
69
124
59
58
15

12.2
18.6
33.5
15.9
15.7
4.1

36
253
69
9
3

9.7
68.4
18.6
2.4
0.9

32
223
62
14
35
4

8.6
60.3
16.8
3.8
9.5
1.1

122
65
65
37
23
10
50

33.0
17.6
17.0
10.0
6.2
2.7
13.5

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลพืน้ ฐาน (n= 370)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
รายได้ต่อเดือน
< 2000
2001-3000
3001-5000
5001-10000
> 10000
ความเพียงพอต่อรายได้
พอเพียง
พอใช้และมีเงินเก็บ
ไม่พอใช้
ไม่พอใช้และมีหนี้สนิ
ไม่พอใช้และพึง่ พาคนอื่น
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี

จานวน

ร้อยละ

74
53
120
85
38

20.0
14.3
32.5
23.0
10.2

149
81
8
106
26

40.3
21.9
2.2
28.6
7.0

229
141

61.9
38.1

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 189 คน (คิดเป็ นร้อยละ 51.1) อยู่ในช่วง
อายุ 50 – 59 ปี จ านวน 124 คน (คิด เป็ น ร้อ ยละ 33.5) สถานภาพสมรสจ านวน 253คน (คิด เป็ น ร้อ ยละ 68.4)
การศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาที่ มีจ านวนมากที่ สุ ด จ านวน 223คน (คิ ด เป็ นร้อ ยละ 60.3) อาชีพ ส่ ว นใหญ่ คื อ
เกษตรกรรมจานวน 122 คน (คิดเป็ นร้อยละ 33.0) รายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,001- 5,000 บาทจานวน 120 คน (คิด
เป็ นร้อยละ 32.5) ความพอเพียงของรายได้ท่ไี ด้รบั จานวน 149 คน (คิดเป็ นร้อยละ 40.3) และส่วนใหญ่ทพ่ี บไม่มโี รค
ประจาตัวจานวน 229 คน (คิดเป็ นร้อยละ 61.9)
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่าง (n=370)
ภาวะซึมเศร้า
ปกติ
มีภาวะซึมเศร้า

จานวน
327
43

ร้อยละ
88.4
11.6

จากตารางที่ 2 เมื่อทาการสารวจภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้าจานวน 43
คน (คิดเป็ นร้อยละ 11.6) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มภี าวะซึมเศร้า มีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ จานวน 327 คน
(คิดเป็ นร้อยละ 88.4)
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละจากสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่พบภาวะซึมเศร้า จาแนกตามข้อมูลพืน้ ฐาน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
มากกว่า 80 ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รบั การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปริญญาบัตร
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน

พบภาวะซึมเศร้า

สัดส่วน(ร้อยละ)

181
189

15
28

8.3
14.8

45
69
124
59
58
15

2
2
21
8
9
1

4.4
2.9
16.9
13.6
15.5
6.7

36
253
69
9
3

3
26
12
1
1

8.3
10.3
17.4
11.1
33.3

32
223
62
14
35
4

6
29
5
0
3
0

18.8
13.0
8.1
0.0
8.6
0.0
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ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงจานวนและสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลพืน้ ฐาน (n=370)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ
พ่อบ้านแม่บา้ น
ว่างงาน
รายได้ต่อเดือน
< 2000
2001-3000
3001-5000
5001-10000
> 10000
ความเพียงพอต่อรายได้
พอเพียง
พอใช้และมีเงินเก็บ
ไม่พอใช้
ไม่พอใช้และมีหนี้สนิ
ไม่พอใช้และพึง่ พาคนอื่น
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี

จานวน

ภาวะซึมเศร้า

สัดส่วน(ร้อยละ)

122
65
63
37
23
10
50

16
5
9
4
0
1
8

13.1
7.7
14.3
10.8
0.0
10.0
16.0

74
53
120
85
38

8
11
18
5
1

10.8
20.8
15.0
5.9
2.6

149
81
8
106
26

17
8
2
10
6

11.4
9.9
25.0
9.4
23.1

229
141

24
19

10.5
13.5

จากตารางที่ 3 พบว่า เพศหญิงมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ 50-59 ปี มีภาวะซึมเศร้ามากทีส่ ุด
ร้อยละ 16.9 สถานภาพ แยกกันอยู่ มีภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 33.3 คนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษามีภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อย
ละ 18.8 คนที่ว่างงานมีภาวะซึมเศร้าสูงที่สุด ร้อยละ 16.0 รายได้ 2001-3000 บาทต่อเดือนมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ
20.8 คนทีม่ รี ายได้ไม่เพียงพอในแต่ละเดือนมีความภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 25.0คนทีม่ โี รคประจาตัวมีภาวะซึมเศร้า
มากกว่าคนทีไ่ ม่มโี รคประจาตัว
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพืน้ ฐานกับภาวะซึมเศร้า
ข้อมูลพืน้ ฐาน
เพศ
ช่วงอายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ความเพียงพอต่อรายได้
โรคประจาตัว

2
3.836*
12.209*
4.440
5.446
5.684
11.401*
5.456
0.762

p-value
0.036
0.032
0.350
0.364
0.459
0.022
0.244
0.239

จากตารางที่ 4 พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 ระหว่างภาวะซึมเศร้าและปั จจัยส่วน
บุคคล ในประเด็น เพศ ช่วงอายุ และรายได้ต่อเดือน

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบลพญาเม็งราย พบว่ามีภาวะซึมเศร้าโดยใช้
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2547 ในการประเมินจานวน 43 คน (คิดเป็ นร้อย
ละ 11.6) โดยพบว่า เพศหญิงมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ 50-59 ปี มีภาวะซึมเศร้ามากทีส่ ดุ ร้อยละ 16.9
สอดคล้องกับการศึกษาของเบ็ค กล่าวถึง เพศหญิงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่าของคะแนนภาวะซึมเศร้า (r =.18) มี
แนวโน้มทีจ่ ะพบภาวะซึมเศร้าในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย [5] และแนวโน้มทีจ่ ะเกิดภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าเพศชาย
จากการศึกษางานวิจยั เชิงระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้า พบว่าโรคซึมเศร้าพบในเพศหญิงมากกว่าชาย [12] ซึ่งพบ
อุบตั กิ ารณ์ในผูห้ ญิงประมาณ 2 เท่าของผูช้ าย [13] สาหรับในประเทศไทย จากการศึกษาของกรมสุขภาพจิตพบความ
ชุกของโรคซึมเศร้า ในเพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราส่วน 1.6 ต่อ 1 และสอดคล้องกับการศึกษาของสุวรรณา อรุณ
พงศ์ไพศาลและสมพร รุ่งเรืองกลกิจ (2553) [14] ศึกษาการปรับปรุงเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้า KKU-DI เพื่อให้มี
ความไวต่อเพศภาวะ พบอัตราความชุกของภาวะซึมเศร้าในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 1.5 เท่า โดยพบว่าอายุมผี ลต่อ
ภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างอายุ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะซึมเศร้า จากการศึกษาของเบ็ค [5]
พบว่า อายุมคี วามสัมพันธ์ชวขณะหนึ
ั่
่ง (moment correlation) กล่าวคือ ภาวะซึมเศร้าสามารถพบได้ทุกช่วงอายุ มัก
พบในวัยกลางคน หรือวัยผูใ้ หญ่ตอนปลายและวัยสูงอายุ มากกว่าวัยอื่นๆสอดคล้องกับการศึกษาของจาลอง ดิษยวณิช
และพริม้ เพรา ดิษยวณิช (2546) [15] พบว่าการเผชิญกับความเครียดช้าๆ สามารถนาไปสูก่ ารฝ่ อหรือการทาลายของ
เซลล์ประสาทมากขึน้ เรื่อยๆ จนทาให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ และวัยผูใ้ หญ่ตอนปลายหรือวัยสูงอายุ (ช่วงอายุ 60 ปี ขึน้
ไป) ถือเป็ นระยะสุดท้ายของชีวิต มีความเสื่อมของอวัยวะต่ างๆ ของร่างกาย บทบาททางสังคมถูกจากัดเนื่องจาก
สุขภาพไม่เอือ้ อานวย ถูกทอดทิง้ ให้อยู่บา้ นลาพัง หรือเป็ นภาระให้คนใกล้ชดิ บางรายสูญเสียคนทีร่ กั และใกล้ชดิ บาง
รายอาจไม่ได้รบั การเอาใจใส่จากคนในครอบครัว ทาให้เกิดปั ญหาทางอารมณ์ เศร้า เบื่อหน่าย ท้อแท้ เหงา น้อยใจง่าย
สิน้ หวัง หงุดหงิดง่าย เครียด ขีบ้ ่น เป็ นต้น
จากการศึกษาภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบลพญาเม็งราย พบว่าสถานภาพ แยกกันอยู่
มีผลกระทบต่ อภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 33.3 สอดคล้องกับการศึกษาของ พิเชษฐ์ อุดมรัตน์ , สุวรรณา อรุณพงศ์
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ไพศาล, และมาโนช หล่อตระกูล (2550) [16] ศึกษาปั จจัยเสีย่ งโรคซึมเศร้าของคนไทย ปี 2549 พบว่าปั จจัยเสีย่ งการ
เลิกกับคนรักหรือสามี หรือภรรยา ทาให้เกิดโรคซึมเศร้า 6.65 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับคนทีไ่ ม่มภี าวะเสีย่ ง ซึง่ อุมาพร
ตรังคสมบัต,ิ (2547) [17] กล่าวว่าชีวติ คู่มกี ารเปลีย่ นแปลงหลายขัน้ ตอน มีหลายสิง่ หลายอยางเกิดขึน้ ทัง้ ภาระหน้าที่
ความตึงเครียด ความสุขและความทุกข์ สถานภาพสมรสต่างๆ ไม่ได้เป็ นตัวบ่งชีโ้ ดยตรงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า แต่
ขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสด้วย และระยะเวลาทีอ่ ยู่ดว้ ยกันมีผลกับการเกิดภาวะซึมเศร้า กล่าวคือในช่วง 5
ปี แรกของการแต่งงาน จะเป็ นช่วงของการปรับตัว ให้อภัยกันและกัน มีความอดทนเพราะต่างก็มองว่าเป็ นช่วงทีต่ ้อง
ปรับตัว แต่หลังจาก 5 ปี ไปแล้ว จะเป็ นการอยู่แบบพึง่ พากันและเริม่ มีความคาดหวังจากกันและกันมากขึน้ ประกอบ
กับภาระความรับผิดชอบทีม่ ากขึน้ เกิดการสะสมเป็ นความเครียดในช่วงหลังของชีวติ สมรส จึงพบอัตราโรคซึมเศร้าสูง
ในคู่สมรสทีอ่ ยู่กนั มานาน (อุมาพร ตรังคสมบัต,ิ 2544) [18]
จากการศึกษาภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบลพญาเม็งราย พบว่าคนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา
มีภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 18.8 คนทีว่ ่างงานมีภาวะซึมเศร้าสูงทีส่ ดุ ร้อยละ 16.0 รายได้ 2001-3000 บาทต่อเดือนมี
ภาวะซึมเศร้าร้อยละ 20.8 คนทีม่ รี ายได้ไม่เพียงพอในแต่ละเดือนมีความภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 25.0 สอดคล้องกับ
การศึกษาเป็ นปั จจัยที่เกีย่ วข้องกับภาวะซึมเศร้า เบ็ค (Beck, 1967) [5] กล่าวว่า ระดับการศึกษาเป็ นตัวชีบ้ ่งสถานะ
ทางสังคม จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบกับค่าคะแนนภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ อธิบายว่า ผูท้ ม่ี กี ารศึกษาต่ ามีคะแนนภาวะซึมเศร้ามากกว่าผูม้ กี ารศึกษาสูง จากการศึกษาของเจษฎา ทองเถาว์
และคณะ (2552) [19] ศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าในพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบว่า ผูท้ จ่ี บปริญญา
ตรีมคี วามชุกของภาวะซึมเศร้ามากกว่าผูท้ จ่ี บปริญญาโท คือ ร้อยละ 35.1 และ ร้อยละ 21.5 ตามลาดับ ซึง่ ชาญกัญญา
ตันติลปี ิ กร (2547) [20] กล่าวว่า การศึกษาต่ ามักจะมีตาแหน่ งหน้าที่การงานที่ไม่ดี เกิดความไม่มนคงในงาน
ั่
ขาด
สวัสดิการหรือรายได้ท่แี น่ นอน ที่ทาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ คนทีม่ โี รคประจาตัวมีภาวะ
ซึมเศร้ามากกว่าคนทีไ่ ม่มโี รคประจาตัวจากการศึกษาพบว่าการเจ็บป่ วยส่งผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า ภาวะร่างกายที่
ไม่สมบูรณ์ ความเครียดจากสุขภาพ การเจ็บป่ วยด้วยโรคทางกาย ส่งผลให้บุคคลเกิดภาวะซึมเศร้า (นิพทั ธ์ กาญจนธ
นาเลิศ, 2548) [21]เนื่องจากการเจ็บป่ วยทาให้บุคคลรูส้ กึ กังวล ไม่แน่ใจ หวาดกลัว รูส้ กึ ตนเองไร้ค่า เป็ นภาระแก่คนอื่น
รูส้ กึ ท้อแท้ พ่ายแพ้ สูญเสียและหมดหวัง (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และดาวชมพู พัฒนประภาพันธุ์, 2548) [22]
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาครัง้ นี้พบปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ตี ่อภาวะซึมเศร้า ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ซง่ึ สามารถนามา
ทานายโอกาสการเกิดภาวะซึมเศร้าในกลุ่มประชากรได้ต่อไป
2. การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการสุม่ กลุ่มตัวอย่างซึง่ สามารถพบกลุ่มทีม่ ภี าวะเสีย่ งต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ถงึ
ร้อยละ 11 ซึง่ หากกลุ่มดังกล่าวในชุมชนไม่ได้รบั การจัดการเพื่อปรับ เปลีย่ นพฤติกรรมหรือไม่ได้รบั การ
ดูแลทีด่ ยี ่อมนาไปสูโ่ อกาสการฆ่าตัวตายได้สงู
3. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการประเมินภาวะซึมเศร้าได้ถูกนาส่งคืนให้กบั พื้นที่เพื่อดาเนินการแก้ไขและ
วางแผนป้ องกันต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณประชาชนในเขตเทศบาลตาบลพญาเม็งรายและเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตาบลพญา
เม็ง
ราย ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายทีส่ นับสนุนทุนในการทาวิจยั ครัง้ นี้

85

เอกสารอ้างอิ ง
1. Murray, C.J. and A.D. Lopez, Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020: Global
Burden of Disease Study. Lancet, 1997. 349(9064): p. 1498-504.
2. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธาณสุข, รายงานการสาธารณสุขไทย 2551 - 2553 2554, กรุงเทพฯ:
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
3. ก ร ม สุ ข ภ า พ จิ ต . ข้ อ มู ล ส ถิ ติ . 2 5 5 4 [ cited 2 0 1 4 2 0 September]; Available from:
http://www.dmh.go.th/report/population/pop.asp.
4. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข(2553), การจัดการความรูแ้ ละสังเคราะห์แนวทางปฏิบตั ิของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล:แนวทางการดูแลรักษาภาวะซึมเศร้าและผูม้ คี วามเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย. สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพ:
บริษทั สหมิตรพริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิสชิง่ จากัด.
5. Beck, A.T., Depression: Clinical, experimental, and theoretical aspects. New York: Hoeber Medical
Division, 1967.
6. มาโนช หล่อตระกูล, โรคซึมเศร้า: การวินิจฉัยและรักษา. 2554.
7. เอกอุมา วิเชียรทอง, ผลการใช้ดเี พรสชันโปรแกรมต่อการลดระดับภาวะซึมเศร้าในผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะซึมเศร้าเล็กน้อย
ถึงปานกลาง. Vol. 5(2). 2549: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.
8. กรมสุข ภาพจิต , การประชุม วิชาการ การป้ องกัน การฆ่าตัวตาย: ก้าวต่ อไปในการเรียนรู้ สู่โลกนวัตกรรม, in
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฆ่าตัวตาย. 2549, กรมสุขภาพจิต: เชียงราย.
9. World Health Organization. DEPRESSION A Global Public Health Concern. 2 0 1 2 [cited 2 0 1 4 3
Octorber];
Available
from:
http://www.who.int/mental_health/management/depression/who_paper_depression_wfmh_2012.pdf.
10. ราตรี โซติกพงษ์, การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ ภี าวะซึมเศร้าทีม่ ารับบริการในโรงพยาบาล
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์, in บัณฑิตวิทยาลัย. 2552, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
11. สุนทรี ศรีโกไสย และคณะ, สถานการณ์การให้บริการผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ
ลาพูน. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 2550. 55(2): p. 177 - 189.
12. Kuehner, C., Gender differences in unipolar depression: an update of epidemiological findings and
possible explanations. Acta Psychiatr Scand, 2003. 108(3): p. 163-74.
13. World Health Organization, Gender in mental health research. 2 0 0 5 , World Health Organization: 2 0
Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland.
14. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาลและสมพร รุ่งเรืองกลกิจ, การปรับปรุงเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้า KKU - DI เพื่อให้
มีความไวต้อเพศภาวะ. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 2553. 52(2): p. 177 - 189.
15. จาลอง ดิษ ยวณิ ช และพริ้ม เพรา ดิษ ยวนิ ช , ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ ภาวะซึมเศร้า. วารสารสมาคมจิต แพทย์แ ห่ ง
ประเทศไทย, 2546. 48(3): p. 185 - 199.
16. พิเชษฐ์ อุดมรัตน์ , ส.อ.ห., การศึกษาปั จจัยเสีย่ งโรคซึมเศร้าของคนไทยปี 2549, in เอกสารการประชุมวิชาการ
กรมสุขภาพจิตนาาชาติ ครัง้ ที่ 6. 2550, กรมสุขภาพจิต: กรุงเทพฯ.
17. อุทุมพร ตรังคสมบัต,ิ สร้าง E.Q. ให้ชวี ติ คู่. 2547, กรุงเทพฯ: ซันต้าการพิมพ์.
18. อุทุมพร ตรังคสมบัต,ิ จิตบาบัดและการให้คาปรึกษาครอบครัว. 2544, กรุงเทพฯ: ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาครอบครัว.
19. และคณะ, เ.ท., ความชุกของภาวะซึมเศร้าในพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย, 2552. 54(1): p. 37 - 54.
86

20. ตันติลปี ิ กร, ช., การศึกษาภาวะซึมเศร้าสมรรถภาพสมองและคุณภาพชีวติ ราชการเกษียณ ในกรุงเทพมหานคร.
วารสารจิตวิทยาคลินิก, 2547. 35: p. 70 - 73.
21. กาญจนธาเลิศ, น., ศิลปะการใช้ยาต้านโรคซึมเศร้า. 2548, กรุงเทพฯ: ทิมส์ (ประเทศไทย).
22. ธนา นิลชัยโกวิทย์ และดาวชมพู พัฒนประภาพันธุ์ , ปั ญ หาทางจิตเวชในผู้ป่วยทางกาย. 2548, จิตเวชศาสตร์
รามาธิบดี (พิมพ์ครัง้ ที2่ ) กรุงเทพฯ: บียอน เอ็นเตอร์ไพรซ์.

87

บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในทัศนะ
ของผูส้ งู อายุ ครอบครัว และชุมชน ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Holistic Health Care Role of Older, Family and Community for Ageing in Maung
District, Phayao Province
เทียนทอง ต๊ะแก้ว1
Tienthong Takaew
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุแบบองค์
รวม ในทัศนะของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จากผูส้ งู อายุ คนในครอบครัวและคนในชุมชน ที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้ ผูส้ งู อายุ ครอบครัวของ
ผู้สูงอายุ และคนในชุมชน จานวนกลุ่มละ 20 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุ ณภาพโดยใช้เครื่อ งมือ
แบบสอบถาม และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ทีส่ ร้างขึน้ เอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน Mann Whitney U และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าบทบาทครอบครัวในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวมมากทีส่ ุด ในทัศนะของผู้สูงอายุและทัศนะของคนในครอบครัวคือ ดูแลเมื่อเจ็บป่ วย ซึ่งมีความ
คิดเห็นตรงกันมากทีส่ ุดคือ สนใจเอาใจใส่ดแู ลสุขภาพ ส่วนบทบาทชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุแบบองค์รวม
มากทีส่ ดุ ในทัศนะของผูส้ งู อายุและทัศนะของคนในชุมชนคือ ดูแลให้ได้รบั เบีย้ ยังชีพ ซึง่ มีความคิดเห็นตรงกันมากทีส่ ดุ
คือ ดูแลให้ได้รบั บริการทางศาสนา ความแตกต่างระหว่างทัศนะของผูส้ งู อายุ กับคนในครอบครัว และกับคนในชุม ชน
ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจยั ที่ได้นาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนให้มบี ทบาทในการดูแลผูส้ งู อายุต่อไป
คาสาคัญ :

ผูส้ งู อายุ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บทบาทครอบครัวและชุมชน

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
1สาขาอนามัยชุมชน
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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

บทนา
จากรายงานการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย [2]พบว่า การเพิ่มของประชากรอายุ 65 ปี ข้นึ ไป
จากร้อ ยละ 7 เป็ น ร้อ ยละ 14 ใช้เ วลาเพีย งประมาณ 22 ปี ก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว นี้ ย่ อ มหมายความว่ า
ประเทศไทยจะมีเวลาสัน้ มากที่จะเตรียมการทัง้ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการเตรียมการในด้าน
สวัสดิการบริการและการสร้างหลักประกันต่างๆเพื่อรองรับประชากรสูงอายุ คาดกันว่าภายใน 40 ปี ขา้ งหน้าจานวน
ประชากรผู้สูงอายุไทยจะเพิม่ เป็ นประมาณ 3 เท่าของจานวนประชากรสูงอายุในปั จจุบนั และสัดส่วนของประชากร
สูงอายุในประเทศไทยจะเพิม่ เป็ น 1 ใน 4 ของประชากรทัง้ หมด[5,4] การทีป่ ระชากรมีอายุยนื ยาวขึน้ ไม่ได้หมายความ
ว่าภาวะสุขภาพจะดีขน้ึ ประชากรสูงอายุตอ้ งเผชิญกับปั ญหาการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ ผูส้ งู อายุไม่น้อยยังต้อง
ประสบกับภาวะทุพพลภาพช่วยตนเองไม่ได้ต้องพึ่งพาผู้อ่นื ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน แบบแผนการเจ็บป่ วยของ
ผู้สูงอายุซ่งึ เกี่ยวเนื่องกับการเสื่อมของร่างกายตามวัยและโรคเรื้อรังยากที่จะรักษาให้หายขาดแต่ต้องได้รบั การดูแล
รักษาไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ การบริการดูแลสุขภาพผู้ สูงอายุ นอกจากจะเป็ นบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพแล้ว
อาสาสมัคร จิตอาสาหรือโดยเฉพาะคนในครอบครัวก็ควรให้ร่วมกันเข้ามามีบทบาทในงานด้านนี้เพิม่ มากขึน้ ด้วย ดังนัน้
ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจในประเด็นดังกล่าว เพื่อ ที่จะศึกษาบทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ
แบบองค์รวม ในทัศนะของผูส้ งู อายุ ครอบครัว และชุมชน และเพื่อศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบาทครอบครัวและชุมชน
ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ระหว่างทัศนะของผู้สูงอายุ กับ ทัศนะของครอบครัว และชุมชน ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการนาไปสู่การหารูปแบบและแนวทางที่ ครอบครัวและชุมชนจะให้การดูแ ลสุข ภาพ
ผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเหมาะสมให้ผสู้ งู อายุสามารถดารงชีวติ ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Description Research)
กลุ่มตัวอย่าง
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากผู้สูงอายุ คนในครอบครัวและคนในชุมชนที่เป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ(key person) ทีส่ ามารถเป็ นตัวแทนในการให้ขอ้ มูลได้ ในตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย
มีกระบวนการคัดเลือกร่วมกันแบบเจาะจง โดยคนในชุมชน เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลตาบล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในพืน้ ที่ ได้
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ผูส้ งู อายุ จานวน 20 คน ครอบครัวของผูส้ งู อายุ จานวน 20 คน คนในชุมชน จานวน 20 คน
เครือ่ งมือในการวิ จยั
เก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม (focus group discussion)ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ ร้อยละ, ค่าเฉลีย่ , ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน, Mann Whitney U และข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
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ผลการศึกษา
ข้อมูลทัวไป
่
ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 69 มีอายุระหว่าง 70-79 ปี ร้อยละ 19 สถานภาพหม้าย ร้อยละ 55
ความสามารถในการดูแลตนเองได้ ร้อยละ 90 มีโรคประจาตัว ร้อยละ 75 และมีคนดูแล ร้อยละ 95คนในครอบครัวส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 75 มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 30 ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บา้ นร้อยละ 30 รายได้ของ
ครอบครัวต่ ากว่า 5,000 บาทร้อยละ 65มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คน ร้อยละ 35 มีสถานะเป็ นบุตรของผูส้ งู อายุ
ร้อยละ 60 คนในชุมชนส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 85 มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 60 ไม่ได้ประกอบอาชีพ /
แม่บา้ นร้อยละ 40
บทบาทครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม
ตารางที่ 1 พบว่า บทบาทครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุแบบองค์รวม ในทัศนะของผูส้ งู อายุ และ
ทัศนะของคนในครอบครัวในลาดับแรกคือดูแลเมื่อเจ็บป่ วย รองลงมาคือ สนใจเอาใจใส่ดแู ลสุขภาพ และพูดจาด้วยถ้อย
ทีถ้อยอาศัย ตามลาดับ ซึ่ง มีความคิดเห็น ตรงกันมากที่สุด ว่าคนในครอบครัว สนใจเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ (𝑥̅ = 4.90
เท่ากัน) และแสดงความรักและความห่วงใย (𝑥̅ =4.85 เท่ากัน) แต่มคี วามคิดเห็นต่างกันเล็กน้อยว่าคนในครอบครัว
ดูแลเรื่องการรับประทานยาตามคาสังของแพทย์
่
เมื่อเจ็บป่ วย(𝑥̅ =4.30, 4.60 ตามลาดับ) รู้ว่าชอบและต้องการอะไร
(𝑥̅ =4.50, 4.80 ตามลาดับ) พาไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย (𝑥̅ =4.70, 5.00 ตามลาดับ)
ตารางที่ 1 บทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผู้สูง อายุแบบองค์รวม ในทัศนะของผู้สูงอายุ และคนใน
ครอบครัว
ข้อ
บทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม
ทัศนะของ
ทัศนะของ
ที่
ผูส้ ูงอายุ
ครอบครัว
S.D.
̅
𝒙 S.D. ̅
𝒙
5.00 0.00 4.95 0.22
1 ดูแลเมื่อเจ็บป่ วย
4.90 0.31 4.90 0.31
2 สนใจเอาใจใส่ดแู ลสุขภาพ
4.90 0.31 4.75 0.55
3 พูดจาด้วยถ้อยทีถอ้ ยอาศัย
4.85 0.67 4.95 0.22
4 ดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย
4.85 0.49 4.85 0.49
5 แสดงความรักและความห่วงใย
4.70 0.92 5.00 0.00
6 พาไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย
4.70 0.57 4.75 0.55
7 มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆในครอบครัว
4.70 0.57 4.65 0.59
8 มีสว่ นร่วมในการปรึกษาหารือ และช่วยหาทางแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
4.70 0.80 4.60 0.75
9 พูดคุยด้วยเหตุผล
10 ดูแลเรื่องอาหารของผูส้ งู อายุ ให้ได้รบั ประทานอาหารทีส่ ะอาด ปลอดภัย และถูก 4.65 0.59 4.70 0.57
สุขลักษณะ
4.70 0.68 4.90 0.31
11 ช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อน
4.60 1.05 4.75 0.55
12 พาไปตรวจเช็คร่างกายเป็ นประจา
4.60 0.68 4.55 0.83
13 มีโอกาสทากิจกรรมร่วมกัน
4.55 0.76 4.65 0.67
14 ดูแลเรื่องอาหารของผูส้ งู อายุ ให้ได้รบั ประทานอาหาร ทีม่ ปี ระโยชน์ครบ 5 หมู่
4.55 0.76 4.65 0.59
15 คุยด้วยเมื่อมีเวลาว่าง
่
4.55 0.83 4.60 0.75
16 เชื่อฟั งคาสังสอน
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ข้อ
ที่
17
18
19
20

บทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม

ทัศนะของ
ทัศนะของ
ผูส้ ูงอายุ
ครอบครัว
S.D.
̅ S.D. 𝒙
̅
𝒙
รูว้ ่าชอบและต้องการอะไร
4.50 0.83 4.80 0.52
ดูแลความสะอาดร่างกาย
4.45 1.15 4.40 1.14
ดูแลการออกกาลังกายของผูส้ งู อายุ โดยให้ทากิจกรรมต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับวัยและ 4.35 0.93 4.00 1.41
สภาพร่างกาย
ดูแลเรื่องการรับประทานยาตามคาสังของแพทย์
่
เมื่อเจ็บป่ วย
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) ในกลุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัว พบว่า สิง่ ที่
ผูส้ งู อายุต้องการให้ครอบครัวดูแลได้แก่ ให้บุตรหลานอยู่ดูแล มีการแสดงออกความรักและเอาใจใส่ เข้าใจและรูค้ วาม
ต้องการของผู้สูงอายุอยากได้อะไรหรือชอบอะไร พูดจาไพเราะถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่อยากรับภาระเลี้ยงหลาน ทา
กิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว พาเทีย่ วหรือพาเข้า สังคม ดูแลเรื่องอาหาร ดูแลเรื่องยาเมื่อเจ็บป่ วย ดูแลเรื่องความ
สะอาดของเสือ้ ผ้าเครื่องนุ่งห่ม และดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาความแตกต่างของบทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุแบบองค์รวม
ระหว่างทัศนะของผูส้ งู อายุกบั คนในครอบครัว พบว่า ในกลุ่มคนในครอบครัวมีค่า Mean Rank สูงกว่าเล็กน้อย เท่ากับ
20.83 ในกลุ่มผูส้ งู อายุมคี ่า Mean Rank เท่ากับ 20.18 แต่เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Mann Whitney U พบว่า ไม่มคี วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ตารางที่ 2ความแตกต่างของบทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม ระหว่างทัศนะของ
ผูส้ งู อายุกบั คนในครอบครัว
กลุ่มตัวอย่าง
N
Mean Rank
P-Value
ผูส้ งู อายุ
20
20.18
0.86
คนในครอบครัว
20
20.83
บทบาทชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม
ตารางที่ 3 พบว่า บทบาทชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุแบบองค์รวม ในทัศนะของผูส้ งู อายุและทัศนข
องคนในชุมชนในลาดับแรกคือดูแลให้ได้รบั การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ รองลงมาคือ ให้บริการทางสุขภาพเบือ้ งต้นจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาลรัฐ ฯลฯ และให้บริการจากอาสาสมัครมาพบปะพูดคุยกับผูส้ งู อายุเพื่อให้
กาลังใจ ตามลาดับ ซึง่ มีความคิดเห็นตรงกันมากทีส่ ดุ ว่าคนในชุมชนดูแล ให้ได้รบั บริการทางศาสนา (𝑥̅ = 4.60 เท่ากัน)
แต่มคี วามคิดเห็นต่างกันว่าคนในชุมชนให้บริการหน่ วยสาธารณสุขเคลื่อนที่โดยมีเ จ้าหน้าจากโรงพยาบาลส่งเสริม
ตาบลเข้ามาให้บริการด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิตคัดกรองเบาหวานทันตกรรม ฯลฯ(𝑥̅ =4.25, 5.00 ตามลาดับ)
ให้บริการจากนักวิชาชีพ เช่น นักสังคมสงเคราะห์พฒ
ั นากรเกษตรอาเภอ ฯลฯ มาให้คาแนะนาปรึกษา (𝑥̅ =3.65, 4.30
ตามลาดับ) ให้บริการจากทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข มารักษาทีบ่ า้ นในกรณีทผ่ี สู้ งู อายุไม่สามารถไปรับ
การรักษาได้เอง (𝑥̅ =3.35, 4.00 ตามลาดับ)ให้บริการจากทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข มาเยีย่ มบ้านเพื่อ
ติดตามภาวะสุขภาพและประเมินผลการรักษาหลังผูส้ งู อายุไปรับการรักษาจากโรงพยาบาล(𝑥̅ =3.33, 4.20 ตามลาดับ)
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ตารางที่ 3 บทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุแบบองค์รวม ในทัศนะของผูส้ งู อายุ และคนในชุมชน
ข้อ
บทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม
ทัศนะของ
ทัศนะของ
ที่
ผูส้ ูงอายุ
ชุมชน
S.D.
̅ S.D. 𝒙
̅
𝒙
5.00 0.00 4.90 0.45
1 ดูแลให้ได้รบั การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
2 ให้บริการทางสุขภาพเบือ้ งต้นจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาล 4.85 0.36 4.80 0.89
รัฐ ฯลฯ
4.85 0.49 4.95 0.22
3 ให้บริการจากอาสาสมัครมาพบปะพูดคุยกับผูส้ งู อายุเพื่อให้กาลังใจ
4 ให้บริการให้ความรู้ต่างๆและข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัยเกี่ยวกับการดูแลสุข ภาพ 4.70 0.73 4.80 0.41
ตนเองจากบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
4.60 1.23 4.60 1.00
5 ให้บริการทางศาสนา
4.40 1.19 4.50 0.89
6 ให้บริการเกีย่ วกับสุขภาพจากสือ่ ต่างๆ เสมอ
4.40 1.29 4.45 1.05
7 ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย และสิทธิของผูส้ งู อายุ
4.30 1.30 4.60 1.00
8 ให้บริการหรือเข้าร่วมกับชมรมในชุมชน
4.30 1.30 4.20 1.47
9 ให้บริการจากศูนย์บริการทางสังคม
10 ให้บริการหน่ วยสาธารณสุขเคลื่อนทีโ่ ดยมีเจ้าหน้าจากโรงพยาบาลส่งเสริมตาบล 4.25 1.45 5.00 0.00
เข้ามาให้บริการด้านสุขภาพ
3.80 1.47 4.20 1.47
11 ให้บริการเยีย่ มเยือนบรรเทาทุกข์จากหน่วยงานของรัฐ
12 ให้บ ริก ารสาธารณะ เช่ น สถานที่อ อกก าลัง กาย,สวนสาธารณะ ที่มีก ารจัด ให้ 3.80 1.74 3.60 1.73
เหมาะสมกับวัย
13 ให้บริการจากนักวิชาชีพ เช่น นักสังคมสงเคราะห์,พัฒนากร,เกษตรอาเภอ ฯลฯ มา 3.65 1.46 4.30 1.08
ให้คาแนะนาปรึกษา
14 ให้บริการจากทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข มารักษาทีบ่ า้ นในกรณีท่ี 3.35 1.81 4.00 1.69
ผูส้ งู อายุไม่สามารถไปรับการรักษาได้เอง
15 ให้บริการจากทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข มาเยีย่ มบ้านเพื่อติดตาม 3.30 1.75 4.20 1.54
ภาวะสุ ข ภาพและประเมิ น ผลการรั ก ษาหลั ง ผู้ สู ง อายุ ไ ปรั บ การรั ก ษาจาก
โรงพยาบาล
ภาพรวม (Min = 15, Max = 75)
59.25 9.50 62.90 7.33
จากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ในกลุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุ คนในชุมชน พบว่า สิง่ ที่ผู้สูงอายุ
ต้องการให้ชุมชนดูแลได้แก่ออกติดตามเยีย่ มบ้านและตรวจสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์ให้บ่อยขึน้ จัดหาคู่มอื ใน
การดูแลสุขภาพ จัดอบรมให้ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพ จัดหากายอุปกรณ์ จัดหารถรับ-ส่งไปโรงพยาบาล ให้เทศบาล
จัดสรรงบประมาณเพื่อติดตามเยีย่ มและเพิม่ เบีย้ ยังชีพให้ความรูใ้ นด้านการส่งเสริมอาชีพ จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่
ผูส้ งู อายุ ให้ผสู้ งู อายุให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของชุมชนให้มากขึน้ จัดหาเครื่องออกกาลังกายสาหรับผูส้ งู อายุไว้
ประจาหมู่บา้ น และให้เพื่อนบ้านมาพูดคุยยามว่างเพื่อคลายเหงา
ตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาความแตกต่างของบทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุแบบองค์รวม
ระหว่างทัศนะของผูส้ งู อายุกบั คนในชุมชนพบว่า ในกลุ่มคนในชุมชนมีค่า Mean Rank สูงกว่าเล็กน้อย เท่ากับ 22.83
ในกลุ่มผูส้ งู อายุมคี ่า Mean Rank เท่ากับ 18.18 แต่เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Mann Whitney U พบว่า ไม่มคี วามแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
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ตารางที่ 4ความแตกต่ างของบทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ระหว่างทัศนะของ
ผูส้ งู อายุกบั คนในชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง
N
Mean Rank
P-Value
ผูส้ งู อายุ
20
18.18
0.21
คนในชุมชน
20
22.83

วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลการวิจยั พบว่า บทบาทของคนในครอบครัว ดูแลเมื่อเจ็บป่ วย สนใจเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ และพูดจาด้วย
ถ้อยทีถ้อยอาศัย สอดคล้องกับ กาทร ดานา[1]ได้ศกึ ษาการพัฒนาบทบาทครอบครัวในการดูแลผูป้ ่ วยสูงอายุโรคความ
ดันโลหิต สูง ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนรัง ตาบลบ้านกู่ อาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า
ครอบครัว ดูแ ลเพราะถือ ว่า เป็ น หน้ า ที่ต อบแทนบุ ญคุ ณและความสงสาร ลัก ษณะการดูแ ล มี 4 ด้า นได้แ ก่ ดูแ ลใน
ชีวติ ประจาวัน ให้ความเคารพเห็นอกเห็นใจ ให้รบั รูข้ า่ วสารของสังคม และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนบทบาทของชุมชนคือ
ดูแลให้ได้รบั การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ ให้บริการทางสุขภาพเบือ้ งต้น บทบาทชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ
แบบองค์รวม ในทัศนะของผู้สูงอายุและทัศนของคนในชุมชนในลาดับแรกคือ ดูแลให้ได้รบั การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
รองลงมาคือ ให้บริการทางสุขภาพเบือ้ งต้นจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาลรัฐ ฯลฯ และให้บริการ
จากอาสาสมัครมาพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุเพื่อให้กาลังใจ และสอดคล้องกับวันอีดรี สิ อารง[3]ได้ศกึ ษาแบบการดูแล
ผูส้ งู อายุในองค์การบริหารส่วนตาบลศาลาใหม่ในเขตตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบว่า ผูส้ งู อายุมี
ความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลดูแลผู้สงู อายุ ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม ด้านทีอ่ ยู่อาศัย และด้านรายได้ ซึง่ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้นาเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ของครอบครัวและชุมชนให้มบี ทบาทในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวมและตอบสนองความต้องการของ
ผูส้ งู อายุได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจ ัย แบบมีส่ ว นร่ ว ม (participation – action research) นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึก ษาผลการส่ ง เสริม
พฤติกรรมของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต สูงต่ อระดับความรู้ พฤติกรรม และ ระดับความดันโลหิต ดาเนินการโดยให้
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงและฝึ กทักษะการส่งเสริมสุขภาพแก่กลุ่มตัวอย่าง แลกเปลีย่ นประสบการณ์ เพื่อ
ควบคุมโรคและติดตามพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกับการให้คาแนะนาในการปฏิ บตั ิตวั และการใช้ปฏิทนิ เตือนความจา
สาหรับส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและวัดค่าความดันโลหิต ก่อนและหลังการศึกษา โดยนิสติ เภสัชศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 4 ผล
การศึกษาพบว่า มีผเู้ ข้าร่วมการวิจยั ทัง้ สิน้ 28 คน ด้านความรู้ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรูห้ ลังอบรมเพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ด้านผลการส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างด้านทีม่ พี ฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพใน
ระดับดี คือ ด้านการใช้ยาและด้านการหลีกเลีย่ งปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดความรุนแรงของโรค ด้านที่มพี ฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพในระดับปานกลาง คือ ด้านอาหารและด้านการออกกาลังกาย ด้านการติดตามค่าความดันโลหิต หลังการใช้
รูป แบบการส่ง เสริม พฤติก รรมสุ ข ภาพ กลุ่ ม ตัว อย่ างมีค่ าเฉลี่ย ระดับ ความดัน โลหิต หลังการเข้าร่ ว มการส่ง เสริม
พฤติกรรมสุขภาพลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ (xˉ = 4.46 ± 0.37) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในระดับมากทีส่ ดุ ในด้านรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ (xˉ = 4.74 ± 0.31)
คาสาคัญ:
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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

บทนา
โรคความดันโลหิตสูงเป็ นโรคเรือ้ รังทีร่ กั ษาไม่หายขาดและเป็ นปั ญหาด้านสาธารณสุข ทีส่ าคัญ ความชุกของ
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ พบว่าประชากรโลกในวัยผูใ้ หญ่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 972
ล้านคนในปี 2000 โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนาและคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 60 ในปี ค.ศ. 2025 ซึ่งจะทาให้
ประชากรในวัยผู้ใหญ่เป็ นความดันโลหิตสูงเป็ นจานวนมากประมาณ 1.56 พันล้านคน[1] ผู้ทม่ี คี วามดันโลหิตสูงส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 95 เป็ นผูท้ ม่ี คี วามดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ [2,3] เนื่องจากอาการของความดันโลหิตสูงใน
ระยะแรกจะไม่ปรากฏอาการ จึงพบถึง ร้อยละ 35 ของผู้ท่มี คี วามดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รบั การวินิจฉัยโรคสาหรับกลุ่มที่
ได้รบั การวินิจฉัยแล้วอาจจะมีอาการไม่ชดั เจน ทาให้ขาดสิง่ ชักนาในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพของตนเอง และ
อาจไม่ได้รบั คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั ในการควบคุมโรคที่ถูกต้อง[4-6] ประกอบกับเมื่อตรวจวัดความดันโลหิตและ
พบว่าระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว ทาให้ผทู้ ม่ี คี วามดันโลหิตสูงคิดว่าตนเองปกติ สุขภาพดี หรือหายจาก
การเป็ นโรคแล้ว จึงขาดการติดตามการรักษาทีต่ ่อเนื่อง หยุดการรักษา หรือ หยุดรับประทานยา ซึง่ ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้จะมา
พบแพทย์ อีก ครัง้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ภ าวะแทรกซ้ อ นรุ น แรงแล้ ว [7-9] ผู้ ท่ี มีค วามดัน โลหิ ต สู ง ประมาณร้อ ยละ 30 เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดใหญ่แข็งตัวจากการทีม่ ไี ขมันสะสมบนผนังหลอดเลือดแดง ส่งผลให้มกี ารหนาตัวและ
เสีย ความยืด หยุ่น และมากกว่ าร้อ ยละ 50 เกิด อันตรายต่ อ อวัยวะที่สาคัญ ของร่างกาย เช่ น ภาวะหัว ใจขาดเลือ ด
นอกจากนี้การทีห่ ลอดเลือดแดงแข็งตัว ส่งผลทาให้เลือดไปเลีย้ งไตน้อย ทาให้เกิดภาวะไตวายและภาวะหลอดเลือดใน
สมองตีบหรือหลอดเลือดในสมองแตกจนเกิดเป็ นอัมพาตครึง่ ซีกได้ [9]
ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีสถิ ตผิ มู้ ารับบริการในคลินิก
โรคความดันโลหิตสูง ในปี พ.ศ. 2555 มาเข้ารับบริการทัง้ หมด 373 คน โดยเป็ นประชากรหมู่ท่ี 5 บ้านแม่ต๋าบุญโยง
ทัง้ หมด 14 คน อีกทัง้ ยังมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมู่ท่ี 5 บ้านแม่ต๋าบุญโยงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา
ทัง้ หมด 17 คน โดยจากการศึกษาข้อมูลนาร่อง ระหว่างวันที่ 18 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยการสัมภาษณ์ประชาชน
หมู่ท่ี 5 บ้านแม่ต๋าบุญโยง ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน 117 ครัวเรือน พบว่า มีผปู้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูงจานวน 35 ราย จากการทาประชาคมหมู่บา้ น พบว่าประชาชนในพืน้ ทีห่ มู่ท่ี 5 บ้านแม่ต๋าบุญโยง ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องการให้มกี ารแก้ไขดูแล คือ ปั ญหาการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
โดยเป้ าหมายทีส่ าคัญในการรักษาความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ คือ การควบคุมระดับความดันโลหิต เพื่อลด
อุบตั กิ ารณ์ของภาวะแทรกซ้อน และเพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยสามารถดารงชีวติ และการปรับพฤติกรรมด้านต่างๆ เช่น การ
ลดน้าหนัก การออกกาลังกาย การงดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา และลดความตึงเครียด[2,10–14]
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แม้ว่าโรคความดันโลหิตสูง จะเป็ นโรคที่ไม่สามารถรักษาหายได้ แต่หากผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้ดี ก็
สามารถมีชวี ติ ทีย่ นื ยาวและมีความสุขเหมือนคนปกติ โดยไม่มภี าวะแทรกซ้อนเกิดขึน้ หรือเกิดขึน้ น้อย ดังนัน้ เป้ าหมาย
การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง คือ การควบคุมระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งการส่งเสริมพฤติกรรม
สุข ภาพการดูแ ลตัวเองที่เหมาะสม จะส่งผลต่ อ การควบคุม ความดัน โลหิต และป้ อ งกัน ภาวะแทรกซ้อ นได้[15-16]
คณะผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อพัฒ นา
ศักยภาพการดูแลตนเอง ปรับพฤติกรรมและควบคุมโรคและป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่อระดับความรู้ พฤติกรรม และ
ระดับความดันโลหิต

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยแบ่งเป็ น 5 ส่วน ได้แก่ 1.
แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัวไป
่ 2. แบบสัมภาษณ์วดั ความรูก้ ่อนและหลังเข้าร่วมอบรม 3. แบบบันทึกระดับความดันโลหิต
4. แบบสารวจพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพหลังการเข้าร่วมอบรม และ 5. แบบสารวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วม
กิจกรรม
วิ ธีการศึกษา
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการดาเนินการวิจยั แบบมีส่วนร่วม (participation – action research) โดยใช้
เวลาดาเนินการวิจยั ตัง้ แต่เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั คือ กลุ่มผูม้ คี วามดันโลหิต
สูงทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์ อายุตงั ้ แต่ 20 ปี ขน้ึ ไม่มปี ั ญหาในการได้ยนิ การพูด การมองเห็นและอ่านภาษาไทย
และสมัครใจเข้าร่วมงานวิจยั จานวน 28 คน โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1. ลงชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน โดยนิสติ เภสัชศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 4 และ อาสาสมัครสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รบั การอบรมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการทางานในชุมชน
2. รวบรวมและสรุป ข้อ มูล จัด เวทีป ระชาคม เพื่อ คืน ข้อ มูลให้แ ก่ชุม ชน และสร้างแนวทางในการแก้ไ ข
ปั ญหาร่วมกันของชุมชน
3. ผู ้ว จิ ยั ออกแบบการการศึก ษาและเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการให้ค วามรู ้ ทบทวนเอกสารและงานวิจ ยั ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยั หลังจากนัน้ จึงนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อนาไปออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
2. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยแบบสัมภาษณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้าง
3. ดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมในเดือนที่ 1 และมีการติดตามเก็บผลการวิจยั ทุก 1 เดือน รวม
ระยะเวลา 4 เดือน
การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพของผู้ป่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง เป็ น กิจ กรรมส่งเสริม สุข ภาพที่ผู้วิจยั พัฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วย
1. การให้ความรูเ้ กี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ สาเหตุการเกิดโรค พฤติกรรมที่เหมาะสมสาหรับ การ
ดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง การใช้ยาทีถ่ ูกต้อง เป็ นต้น
2. การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
3. การติดโปสเตอร์เกีย่ วกับวิธกี ารออกกาลังกายทีบ่ า้ นของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้โปรแกรมทางสถิตสิ าเร็จรูป และใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยความถี่และร้อยละกับข้อมูลทัวไป
่ พฤติกรรมหลังการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และความพึง
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พอใจหลังเข้าร่วมกิจกรรม 2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ในด้านความรู้
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม 3) ใช้การทดสอบค่าที (t-test) เปรียบเทียบค่าความดัน
โลหิตก่อนและหลังเข้าร่วมอบรม
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุ
่มตัวอย่าง ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พทิ กั ษ์สทิ ธิของผู
์
์ ท้ ส่ี ามารถเข้าร่วมการวิจยั โดย
อธิบายการยินยอมการเข้าร่วมงานวิจยั ให้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้เข้าร่วมการวิจยั มีสทิ ธิจะตอบแบบสั
มภาษณ์ หรือ
์
ปฏิเสธในการตอบแบบสัมภาษณ์ และระหว่างการดาเนินกิจกรรมท่านสามารถยกเลิกหรือออกจากกิจกรรมได้โดยไม่มี
ข้อแม้ใดๆ และจะมีการเก็บข้อมูลของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เป็ นความลับและจะแสดงผลในภาพรวม

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีทงั ้ หมด 28 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (n=19) อายุเฉลีย่ 64 ± 11.07 ปี
ได้รบั การรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตสูง ร้อยละ 75 ( n=21) ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มโี รคร่วมอื่น นอกจากนี้
ส่วนมากไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบุหรี่ (ตารางที่ 1)
2. การเปรียบเที ยบความรู้ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิ ตสูงก่อนการให้ความรูแ้ ละหลังการให้ความรู้
พบว่าคะแนนความรู้หลังอบรมมากกว่าคะแนนความรู้ก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคะแนน
เพิม่ ขึน้ จาก 25.05 ± 3.60 คะแนน เป็ น 30.25 ± 1.00 คะแนน โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 32 คะแนน (ตารางที่ 2)
3. ผลการส่ งเสริ ม พฤติ กรรมสุขภาพของผู้ป่ วยโรคความดัน โลหิ ต สูง พบว่า ด้านที่มีพ ฤติกรรมการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในระดับดีคอื ด้านการใช้ยาและด้านการหลีกเลีย่ งปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดความรุนแรงของโรค (xˉ ±
SD เท่ากับ 2.81 ± 0.17 และ 2.76 ± 0.27 ตามลาดับ ) ด้านที่มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในระดับปานกลางคือ
ด้านอาหารและด้านการออกกาลังกาย (xˉ ± SD เท่ากับ 2.45 ± 0.50 และ 2.25 ± 0.48 ตามลาดับ) (ตารางที่ 3)
4. การติ ดตามค่าความดัน โลหิ ต ของผู้ป่วยโรคความดัน โลหิ ต สูง หลังการใช้ รูปแบบการส่ งเสริ ม
พฤติ กรรมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับ ความดันโลหิตซิสโตลิค (systolic) หลังการเข้าร่วมโครงการ
ลดลงต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมการวิจยั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และ ค่าเฉลีย่ ระดับความดันโลหิต ไดแอสโตลิค
(diastolic) หลังการเข้าร่วมโครงการ ลดลงต่ ากว่าก่อนเข้า การวิจยั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4)
นอกจากนี้พบว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มรี ะดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติเพิม่ ขึน้ หลังการวิจยั และมีจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ะดับความดันโลหิตสูงระยะที่ 2 ลดลงเป็ นศูนย์ราย เมื่อสิน้ สุดการศึกษา
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ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
หญิง
อายุ; อายุเฉลีย่ 64 ±11.07 ปี
อายุ 50 - 60 ปี
อายุ 61-70 ปี
อายุมากกว่า 70 ปี
การได้รบั การรักษาด้วยยา
ได้รบั การรักษาด้วยยา
ไม่ได้รบั การรักษาด้วยยา
ดัชนี มวลกาย (BMI ;kg/m2)
ผอม < 18.5
ปกติ 18.5-22.9
อ้วนระดับหนึ่ง 23-24.9
อ้วนระดับสอง 25-29.9
อ้วนระดับสาม ตัง้ แต่ 30 ขึน้ ไป
โรคร่วม
ไขมันในเลือดสูง
เบาหวาน
กระดูกพรุน
เบาหวาน
ปวดข้อ
เอดส์
เบาหวานและไขมันในเลือดสูง
เบาหวาน , ไขมันในเลือดสูง , โรคหัวใจ และเก๊าท์
เบาหวาน , ไขมันในเลือดสูง , โรคหัวใจ และต่อมลูกหมากโต
ไขมันในเลือดสูง , โรคหัวใจ , โรคไต , กระดูกทับเส้นและเก๊าท์
ไม่มี
การสูบบุหรี่
ไม่สบู
การดื่มสุรา
ไม่ดม่ื
การออกกาลังกาย
ออกกาลังกาย
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จานวน

ร้อยละ

19

67.9

13
7
8

46.4
25.0
28.6

21
7

75
25

1
7
6
12
2

3.6
25
21.4
42.9
7.1

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

26

92.9

26

92.9

20

71.4

ตารางที่ 2 ระดับคะแนนความรูข้ องกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังให้ความรู้
ความรู้
Pre test
Post test

จานวน (N)
28
28

ค่าเฉลีย่
25.03
30.25

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3.60
1.00

t

Sig.

9.128

0.000*

ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุม่ ตัวอย่าง
พฤติ กรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออกกาลังกาย
ด้านการใช้ยา
ด้านอาหาร
ด้านการหลีกเลีย่ งปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดความรุนแรงของโรค

xˉ

SD

2.25
2.81
2.45
2.76

0.48
0.17
0.50
0.27

5. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่งเสริมพฤติ กรรมสุขภาพ การดูแลผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง พบว่า
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.46 ± 0.37) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดในด้านรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ (xˉ = 4.74 ± 0.31) รองลงไปเป็ นด้านผู้ให้คาแนะนา (xˉ = 4.68 ±
0.28) และด้า นกระบวนการ (xˉ = 4.56 ± 0.50) ด้า นที่ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งมีค วามพึง พอใจในระดับ ดี คือ ด้า นสถานที่ /
ระยะเวลา/อาหาร (xˉ = 4.34 ± 0.50) และด้านการนาความรูไ้ ปใช้ (xˉ = 4.01 ± 0.67) (ตารางที่ 5)
6. รูป แบบการส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมสุข ภาพของผู้ป่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง พบว่า ควรมีแนวทางใน
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน คือ การให้ความรู้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการดูแลตนเองในด้านการออกกาลัง
กายด้านอาหารด้านการใช้ยาและด้านการหลีกเลี่ยงปั จจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคการฝึ กทักษะการส่งเสริม
สุขภาพแบบกลุ่มควรมีกจิ กรรมการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เพื่อควบคุมโรคมีการใช้นวัตกรรมเตือนความจาสาหรับ
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและสุดท้ายควรมีการติดตามเยีย่ มบ้าน ทุก 1 เดือน
7. ความต้องการช่วยเหลือของผู้ป่วยโรคความดันโลหิ ตสูง ในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่ตา๋ บุญโยง ต.
แม่กา อ. เมือง จ.พะเยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ดาเนินการติดตามเยี่ยมในรูปแบบนี้และการให้คาแนะนา
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และการติดตามเยี่ยมที่บ้านเป็ นการกระตุ้นให้ตระหนักและเตือนตนเองและครอบครัวต่อการ
ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสม ด้านการใช้แผนภาพปฏิทินช่วยจา ควรมีรูปภาพและตัวหนังสือขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นไ ด้
อย่างชัดเจน ควรมีการจัด การพบปะกันของกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง (เดือนละ 1 ครัง้ ) เพื่อ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การดูแลตนเองทีด่ ี และเพื่อร่วมทบทวนการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพร่วมกัน เช่น การออก
กาลังด้วยผ้าขาวม้า (ปั จจุบนั มีการรวมกลุ่มระหว่า งผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงและกลุ่มผู้สงู อายุ) อยากให้หน่ วยงาน
ด้านสาธารณสุขมาร่วมนาและจัดกิจกรรมสาหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความเข้ม แข็งของกลุ่มโรคความดัน โลหิตสูง เพราะการก่อตัง้ กลุ่ม ผู้ท่ีเป็ น โรคความดัน โลหิต สูง ยั งไม่ได้วางแผน
กิจกรรมการดาเนินงานทีเ่ ข้มแข็ง และควรมีการจัดทาโครงการให้แพทย์หรือบุคลากรด้านสาธารณสุข ตรวจเยีย่ มกลุ่ม
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง และให้การดูแลรักษาทีต่ ่อเนื่อง
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ตารางที่ 4 ระดับความดันโลหิตเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมการวิจยั
ก่อนเข้าร่วม
SD
xˉ
136.89
17.04
78.21
12.65

ระดับความดันโลหิต
Systolic
Diastolic

หลังเข้าร่วม
SD
11.20
9.50

xˉ
128.60
73.71

t

P-value

2.22
2.12

.035*
.043*

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในการดูแลผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงในชุมชน
ความพึงพอใจ
ด้านผูใ้ ห้คาแนะนา
ด้านสถานที/่ ระยะเวลา/อาหาร
ด้านการนาความรูไ้ ปใช้
ด้านกระบวนการ
ด้านรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
รวม

xˉ

SD

ระดับความพึงพอใจ

4.68
4.34
4.01
4.56
4.74
4.46

0.28
0.50
0.67
0.50
0.31
0.37

มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก

วิ จารณ์ และสรุปผล
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 50 – 60 ปี มากที่สุด และพบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาทาให้
สามารถอ่านออกเขียนได้มคี วามเข้าใจต่อการรับข้อมูลในการให้ความรู้ และมีสถานภาพสมรสมากทีส่ ดุ ทาให้มีการดูแล
และช่วยเหลือซึง่ กันและกันภายในครอบครัวได้กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ได้รบั การรักษาด้วยยา เพื่อควบคุมอาการ โดย
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่าเสมอ แสดงถึงมีความตระหนักต่อการติดตามอาการของโรค
และมีความรูใ้ นการควบคุมโรคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ป่วยเป็ นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่มโี รคร่วม และส่วนใหญ่ไม่สบู
บุหรีแ่ ละไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมีการออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ แสดงถึง กลุ่มตัวอย่างมีความรูแ้ ละมี
การดูแลตัวเองเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อน สอดคล้องกับข้อมูลด้านการหลีกเลีย่ งปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดความรุนแรงของโรค
อยู่ในระดับดีการเปรียบเทียบความรูข้ องผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงก่อนการให้ความรูแ้ ละหลังการให้ความรู้ อภิปราย
ได้ว่า การให้ความรู้แก่กลุ่มตัวอย่างในด้านความรูเ้ กี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและฝึ กทักษะการส่งเสริมสุขภาพแก่
กลุ่มตัวอย่าง แลกเปลีย่ นประสบการณ์เพื่อควบคุมโรคและติดตามพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับการให้คาแนะนาในการ
ปฏิบตั ติ วั และการใช้ปฏิทนิ เตือนความจาสาหรับส่งเสริมสุขภาพ ทาให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับโรคความดัน
โลหิตสูงเพิม่ มากขึน้ และลดความเชื่อในทางทีผ่ ดิ หลังจากให้ความรูแ้ ละติดตามให้คาแนะนาเป็ นระยะโดยการเยีย่ มที่
บ้าน ทาให้มีความรู้ท่ถี ูกต้องเพื่อน าไปดูแลตนเอง ผลการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่ วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในระดับดี
คือ ด้านการใช้ยาและด้านการหลีกเลีย่ งปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดความรุนแรงของโรค อภิปรายได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการดูแล
ตนเองและส่งเสริมสุขภาพของตนเองในระดับดี ในด้านการใช้ยาและด้านการหลีกเลีย่ งปั จจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
ของโรค ซึง่ มีงานวิจยั ทีแ่ สดงผลการทดลองไว้ว่า วิถกี ารดาเนินชีวติ หรือพฤติกรรมสุขภาพทีส่ าคัญ ได้แก่ แบบแผนการ
รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย วิธเี ผชิญความเครียด การพักผ่อนนอนหลับ นันทนาการ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา
และยาเสพติด มีความสัมพันธ์กบั สุขภาพ ส่วนการรับประทานมากเกินไป และออกกาลังกายไม่เพียงพอ ทาให้น้าหนัก
เกินมาตรฐาน ซึง่ สัมพันธ์กบั โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบตัน เบาหวานและความดันโลหิตสูง [3] แสดงให้เห็นถึงความ
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ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ยาทีต่ ้องรับประทานยาให้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ตามปริมาณและเวลา
ทีเ่ หมาะสม ซึง่ ตรงกับรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทีต่ ดิ ตามเยีย่ มทุกเดือนและให้คาแนะนา ประกอบกับการไปตรวจ
ตามนัดอย่างสม่าเสมอ ในด้านอาหารและด้านการออกกาลังกาย กลุ่มตัวอย่างมีการดูแลตนเองและส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเองในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นถึง ยังมีปัจจัยที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิในการส่งเสริมและควบคุมโรคได้อย่าง
เต็มที่ เช่น วิถชี วี ติ ดัง้ เดิมซึ่งยากต่อการปรับเปลี่ยนภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ความเชื่อและความเข้าใจในรูปแบบ
การออกกาลังกาย ทัง้ ทีก่ ารออกกาลังกายเป็ นพฤติกรรมที่สาคัญและมีประโยชน์ทช่ี ่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ[2] การติดตามค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต สูง หลังการใช้รูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิต systolic หลังการเข้าร่วมโครงการ ลดลงต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และ ค่าเฉลีย่ ระดับความดันโลหิต diastoric หลังการเข้าร่วมโครงการ ลดลงต่ ากว่าก่อน
เข้าร่วมโครงการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) อภิปรายได้ว่า ความดันโลหิตจะลดลงหลังจากผ่อนคลายเช่น การ
พักผ่อน การออกกาลังกายทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะการออกกาลังกายจะช่วยประสิทธิภาพในการทางานของหัวใจ หลอด
เลือด และปอด ทาให้การไหลเวียนนาเอาออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆ ได้ดขี น้ึ ในด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ ในด้านรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ รองลง
ไปเป็ นด้านผู้ให้คาแนะนา และด้านกระบวนการ อภิปรายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพที่มกี ารติดตามและให้คาแนะนาเป็ นประจาทุกเดือน ในด้านกระบวนการในการอบรมให้ความรู้ และตัวผู้ให้
คาแนะนาเอง ซึง่ เป็ นผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความร่วมมือ และตระหนักในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ส่งผลให้พฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างเป็ นไปในทางทีด่ ี สอดคล้องกับผลการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิต
สูง รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ควรมีแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ในชุมชน โดยควรมีการให้ความรู้/ ข้อมูลที่ถูกต้อง แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยให้ความรูใ้ นด้านการออกกาลังกาย ด้าน
อาหาร ด้านการใช้ยา และด้านการหลีกเลีย่ งปั จจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรค ควรมีการฝึ กทักษะการส่งเสริม
สุขภาพแบบกลุ่ม ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อควบคุมโรค มีการใช้นวัตกรรมเตือนความจา สาหรับการ
ส่งเสริมสุขภาพ และมีการติดตามเยีย่ มบ้าน อภิปรายได้ว่าการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพประกอบด้วย กิจกรรมทีช่ ่วย
ยกระดับสุขภาพของบุคคลให้ดีขน้ึ และมีค วามผาสุก เกิดศักยภาพที่สูงสุดของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
สามารถนาไปใช้ได้ในการดาเนินชีวติ โดยผสมผสานเข้าไปในวิถกี ารดาเนินชีวติ ด้านสุขภาพ ซึง่ เป็ นผลให้ประสบการณ์
ด้านสุขภาพเป็ นไปในทางบวก หากมีการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม จนเป็ นพฤติกรรมส่ งเสริม
สุขภาพแล้วนัน้ จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้เป็ นอย่างดี[3]
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ระดับความดันโลหิต systolic และ diastolic หลังการเข้า
ร่วมโครงการ ลดลงต่ากว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนัน้ บุคลากรด้าน
สุขภาพ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควรมีการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิตสูงในชุมชนและติดตามเยีย่ มอย่างต่อเนื่อง
2. การใช้รปู แบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงมีผลต่อ การดูแลตนเองของ
ผูป้ ่ วย จึงควรนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การให้ความรูใ้ นด้านการออกกาลังกาย ด้านอาหาร
ด้านการใช้ยา และด้านการหลีกเลี่ยงปั จจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรค ควรมีการฝึ กทักษะการ
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ส่งเสริมสุขภาพแบบกลุ่ม ควรมีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดๆี เพื่อควบคุมโรค มีการใช้นวัตกรรม
เตือนความจา สาหรับการส่งเสริมสุขภาพ และมีการติดตามเยีย่ มบ้าน เพื่อนาไปใช้กบั ชุมชนต่อไป
3. ควรศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อระดับความดันโลหิตและปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมสุขภาพในการดูแล
ตนเองของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่กา อ. เมือง จ.พะเยา ทีอ่ นุเคราะห์เอือ้ เฟื้ อ สถานทีแ่ ละ
ข้อมูลในการทาวิจยั ร่วมถึงประสานงานระหว่างผูว้ จิ ยั และกลุ่มตัวอย่างตลอดระยะเวลาทาวิจยั ขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง
อสม. และผูน้ าชุมชน หมู่ท่ี 5 บ้านแม่ต๋าบุญโยง ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลประกอบการดาเนินงานวิจยั และ
การเข้าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี้ด้วยความเต็มใจ ขอขอบคุณ อ. ภก. ศิรยุทธ พัฒนโสภณ อ. ภก. ดร. สุรศักดิ ์ เสาแก้ว
อาจารย์ประจา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ อ. จรรยา แก้วใจบุญ อาจารย์ประจา วิทยาลัยบรมราช
ชนนี พะเยา ทีไ่ ด้กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา ชีแ้ นวทางทีเ่ ป็ นประโยชน์ เสียสละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ทุกขัน้ ตอนของการทาวิจยั ตลอดจนสนับสนุน กระตุน้ และให้กาลังใจตลอดมา
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ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิ ตตปัญญาศึกษาต่อความตัง้ ใจเป็ น
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The Effect of Contemplative Education on Nursing Students’ Willingness to be a
Good Nurse
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กจิ กรรมจิตตปั ญญาศึกษาต่อความตัง้ ใจเป็ นพยาบาล
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ กลุ่ม ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ์ จานวน 97 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามความตัง้ ใจเป็ นพยาบาลวิชาชีพทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ หาความเชื่อมันโดยใช้
่
สมั ประสิทธิอั์ ลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) โดยรวมเท่ากับ .76 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้รอ้ ยละ สถิตทิ ดสอบที และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า ความตัง้ ใจเป็ นพยาบาลทีด่ ี
ภายหลังการทากิจกรรมสูงกว่าก่อนทาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 (p<.05) นักศึกษาพยาบาลมีความตัง้ ใจ
เป็ นพยาบาลวิชาชีพร้อยละ 100 โดยมีความมันใจว่
่ าสามารถเป็ นพยาบาลที่ดีได้ร้อยละ 87.63 ที่เหลือยังไม่มนใจ
ั่
เนื่องจากการเป็ นพยาบาลที่ดมี ปี ั จจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหลายประการ จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมจิตตปั ญญาศึกษาจะช่วยพัฒนาความตัง้ ใจเป็ นพยาบาลทีด่ ขี องนักศึกษาพยาบาลได้ ดังนัน้ อาจารย์จงึ ควรมี
การประยุกต์กจิ กรรมจิตตปั ญญาศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ:
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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 alphacoefficient 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

บทนา
สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ได้กาหนดอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตคือ บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ หมายถึง การให้บ ริก ารที่เ ป็ น มิต ร มีค วามรัก ความเมตตา ใส่ใ จในปั ญ หาและ
ความทุกข์ของผู้รบั บริการและผู้ท่เี กีย่ วข้อง ให้บริการตามปั ญหาและความต้องการของผูร้ บั บริการทีเ่ ป็ นจริงโดยรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูร้ บั บริการเป็ นหลัก ซึง่ สมรรถนะบัณฑิตทีต่ อบสนองอัตลักษณ์ คือ SAP S: Service mind จิตบริการ
จิต ที่พ ร้อ มจะสละเวลา แรงกาย และสติปั ญ ญาเพื่อ สาธารณะประโยชน์ เป็ น จิต ที่มีความสุขเมื่อ ได้ท าความดี A:
Analytical thinking การคิดเชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการจาแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง และ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพื่อค้นหาสาเหตุทแ่ี ท้จริ งของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ P: Patient Right /
Participation การคานึงถึงสิทธิของผูป้ ่ วยและการให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วมในการรักษาโดยคานึงถึงศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์
ดังนัน้ สิง่ สาคัญเพื่อให้บณ
ั ฑิตเกิดสมรรถนะดังกล่าวจึงควรปลูกฝั งให้นักศึกษาพยาบาลมี ความรัก ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ น
พยาบาลวิชาชีพทีด่ ใี นอนาคต [1]
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้
กาหนดวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 คือ แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลทีจ่ าเป็ นสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลดังต่อไปนี้
1) เคารพในคุณค่า ศักดิศรี
์ และความเป็ นปั จเจกของตนเองและบุคคลอื่น 2) มีจติ สานึกในการให้บริการ 3) มีสุขภาพ
และวุฒภิ าวะทางอารมณ์ 4) ยึดมันในคุ
่
ณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ 5) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
สร้างสรรค์ 6) มีภาวะผู้นา สามารถบริหารจัดการตนเองและผู้อ่นื มีความรับผิดชอบ 7) ทางานได้ อย่างอิสระ และ
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ 8) แสวงหาความรูแ้ ละเรียนรูต้ ลอดชีวติ และ 9) เป็ นสมาชิกทีด่ ขี องวิชาชีพและพลเมืองดีของสังคม [1]
ซึง่ จะเห็นว่าการทีจ่ ะเป็ นพยาบาลทีด่ เี ป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งปลูกฝั งให้มคี วามรักในวิชาชีพและความตัง้ ใจเป็ นพยาบาลทีด่ ตี งั ้ แต่
อยู่ในสถาบันการศึกษา
ความตัง้ ใจเป็ นเจตนาหรือความพยายามทาพฤติกรรมนัน้ ๆ การทีค่ นจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนัน้
เกิดจากปั จจัยทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ ปั จจัยภายในเป็ นความเชื่อในพฤติกรรมโดยเชื่อว่าหากทาพฤติกรรมนัน้ ๆแล้วจะ
ได้รบั ผลทางบวกจะทาให้บุคคลมีแนวโน้มทีจ่ ะมีพฤติกรรมนัน้ ๆ
ความเชื่อในกลุม่ อ้างอิงคือการทีเ่ ห็นบุคคลทีม่ ี
ความสาคัญต่อตนเองกระทาบุคคลมีแนวโน้มทีจ่ ะทาตาม และความเชื่อว่าตนเองสามารถทาพฤติกรรมเช่นนัน้ ได้ บุคคล
105

จะมีแนวโน้มทาพฤติกรรมนัน้ [2,3] ถ้าบุคคลนัน้ ๆสามารถควบคุมตนเองอย่างเต็มทีก่ จ็ ะสามารถทาตามทีต่ นเองตัง้ ใจ
ได้ แต่หากยังมีความไม่มนใจหรื
ั่
อไม่มคี วามตัง้ ใจอย่างเต็มทีแ่ ล้ว การมีสถานการณ์เพียงเล็กน้อยก็จะทาให้บุคคลเกิด
ความลังเล ไม่สามารถมีพฤติกรรมอย่างทีต่ งั ้ ใจไว้ได้[4] ทัง้ นี้การพัฒนานักศึกษาให้เป็ นพยาบาลวิชาชีพทีพ่ งึ ประสงค์
ตามทีส่ งั คมต้องการจะเริม่ ตัง้ แต่การกาหนดไว้ในหลักสูตร รายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร สิง่ สาคัญคือควรส่งเสริม
ให้นกั ศึกษามีความตัง้ ใจเป็ นพยาบาลทีด่ ตี งั ้ แต่อยูใ่ นสถาบันการศึกษาและมีการะบวนการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จาก
การศึกษาพบว่าพฤติกรรมของบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การรับรูห้ รือทัศนคติทด่ี ตี ่อความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม [5] ส่งผลให้บุคคลมีเจตนาในการให้บริการหรือกระทาการ จะเห็นได้ว่าเจตนามีผลต่อพฤติกรรมเช่นกัน [6]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาเป็ นวิธกี ารเรียนรูท้ น่ี าผูเ้ รียนสู่การเปลีย่ นแปลง ทา
ให้คนเข้าไปสัมผัสความดี ความงาม ทาให้ผคู้ นนึกถึงบุคคลอื่นมากขึน้ ไม่มุ่งแต่เฉพาะตนเอง กระบวนการจิตตปั ญญา
จึงอาศัยความใคร่ครวญสิง่ ต่างๆอย่างปราศจากอคติ ทาให้เกิดปั ญญาทีจ่ ะเข้าใจสรรพสิง่ รอบตัว เกิดความรัก เมตตา
ต่อเพื่อนมนุษย์ [7] ทาให้ผเู้ รียนตระหนักรูค้ ุณค่าความเป็ นมนุษย์ สามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลแบบองค์รวมและนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้ [8] เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูต้ ามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาทีม่ หี ลากหลายกิจกรรมที่
เน้นการเปลีย่ นแปลงความคิด เกิดจิตสานึกใหม่ ได้แก่ การเรียนรูผ้ ่านกระบวนการเชิงความสัมพันธ์ทม่ี ุ่งฝึ กสติ มอง
สภาวะภายใน สะท้อนตนเอง โดยมีกจิ กรรมเช่น สมาธิ สุนทรียสนทนา การฝึกฟั งอย่างลึกซึง้ การสะท้อนความคิด การ
เรียนรูผ้ ่านการเคลื่อนไหว กระบวนการเชิงสร้างสรรค์ การทากิจกรรมทางสังคม กิจกรรมดังกล่าวทาให้ผเู้ รียนเกิดการ
เปลีย่ นแปลงแนวคิด จากการศึกษาผลการบูรณาการจิตตปั ญญาศึกษาในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ั ญหา
สุขภาพ 3 ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พบว่า กิจกรรมช่วยให้คดิ และมองด้าน
บวกมากขึน้ เกิดกาลังใจและพร้อมสาหรับการมุ่งมันในการฝึ
่
กภาคปฏิบตั ิ ค่าเฉลีย่ การประเมินตนเองหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิม่ ขึน้ ทุกคน [9]
จากผลการศึกษาดังกล่าวผูส้ อนในฐานะอาจารย์พยาบาลมองเห็นความสาคัญของการเสริมสร้างความตัง้ ใจ
อยากเป็ นพยาบาลวิชาชีพทีด่ ี จึงนากระบวนการของจิตตปั ญญาศึกษา ได้แก่ การทาสมาธิ สุนทรียสนทนา การฝึ กฟั ง
อย่างลึกซึ้ง การสะท้อนความคิด การเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิชาชีพการ
พยาบาลและแนวโน้ มเรื่องคุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล เพื่อศึกษาความตัง้ ใจในการเป็ น พยาบาลที่ดีของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

วิ ธีการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปี ท่ี 3 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2557 จานวน 98 คน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้เป็ นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปี ท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2557 จานวน 97 คน ดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กจิ กรรมจิตตปั ญญาศึกษา เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามความตัง้ ใจใน
การเป็ นพยาบาลทีด่ ลี กั ษณะของคาตอบเป็ นมาตราส่วนประมาณ (rating scale) 5 ช่วง จานวน 5 ข้อ ผูว้ จิ ยั สร้างจาก
การทบทวนวรรณกรรม แต่ ล ะข้อ มีค าถามปลายเปิ ด ให้แ สดงความคิด เห็น ทดสอบความตรงเชิง เนื้ อ หาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจสอบจานวน 3 ท่าน พิจารณาเลือกข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 0.60 -1.00 นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
นาไปทดลองใช้กบั นักศึกษาพยาบาลพยาบาลศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 4 ทีผ่ ่านการเรียนการสอนแบบจิตตปั ญญา จานวน 30 คน
คานวณหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิอั์ ลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมันของแบบสอบถาม
่
เท่ากับ .76
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วิ ธีการเก็บข้อมูล
1. ผูส้ อนแนะนาตนเอง บอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอนและการวิจยั
2. กิจกรรม Check in ให้นกั ศึกษานังล้
่ อมเป็ นวงกลม หลับตาพร้อมทัง้ กาหนดให้มสี ติดลู มหายใจทีเ่ ข้าและ
ออก ใช้เวลา 5 นาที เพื่อให้มสี มาธิและเตรียมพร้อมต่อการเรียนรู้
3. ให้เดินไปมาตามทีต่ อ้ งการ แล้วให้นกั ศึกษาหยุดเดินจับกลุ่ม 4 คน โดยมีกติกาว่าคนทีพ่ ดู คือคนทีม่ หี นิ อยู่
ในมือ ในขณะทีม่ คี นพูดให้คนทีเ่ หลือตัง้ ใจฟั งโดยไม่มคี าถามแทรกกลาง พร้อมกับมองดูตนเองด้วยว่าคิดอย่างไร ถ้าใน
กลุ่มไม่พดู ก็ให้นงเงี
ั ่ ยบๆ ใช้เวลา 10 นาที
4. ให้นกั ศึกษาจับกลุ่มละ 5 คน ใช้หลักสุนทรียสนทนาตอบคาถามในประเด็นทาไมพยาบาลเป็ นวิชาชีพ มี
ความแตกต่างจากอาชีพอย่างไร ให้เวลา 10 นาทีในการหารือกันโดยใช้หลักการสุนทรียสนทนาคือเมื่อมีคนหนึ่งพูดคน
อื่นๆตัง้ ใจฟั ง ให้แต่ละกลุ่มเสนอผลการประชุมของกลุ่ม นักศึกษาร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้
5. ให้นกั ศึกษาใช้หลักสุนทรียสนทนา นาน 30 นาที ในประเด็น
5.1 เอกลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ คืออะไร
5.2 สิง่ ทีก่ ่อให้เกิดเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพการพยาบาลคืออะไร ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์เรื่องหมวก
พยาบาลและความเกีย่ วข้องกับวิชาชีพ
5.3 ประชาชนหรือผูร้ บั บริการต้องการพยาบาลวิชาชีพทีม่ เี อกลักษณ์แบบใด
5.4 ในระบบบริการสุขภาพ ในความเป็ นจริงพยาบาลยืนอยูจ่ ุดไหน ผูป้ ่ วยมองเห็นความสาคัญของ
พยาบาลหรือไม่ หรือมองว่าทีต่ นเองหายเกิดจากการรักษาของแพทย์
5.5 การพัฒนาเอกลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพด้านบริการ บริหาร และวิชาการควรทาอย่างไร
6. ภายหลังการประชุมกลุ่มย่อยให้นาผลการประชุมเสนอในทีป่ ระชุมกลุม่ ใหญ่ มีการซักถามเพิม่ เติมใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที อาจารย์สะท้อนการคิดและสรุปเพิม่ เติม
7. แต่ละกลุ่มวิเคราะห์บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ ให้เวลา 10 นาที และให้แต่ละ
กลุ่มอาสาตอบคาถาม อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุป
8. ให้นกั ศึกษานังเป็
่ นวงกลมและบอกว่าอะไรทีต่ นเองรูส้ กึ กลัวหรือไม่ปลอดภัย ให้นกั ศึกษาเดินไปเรื่อยๆแล้ว
หยุดเดิน ให้จบั คู่กบั คนข้างๆหรือให้เลือกจับคู่กบั คนที่ยงั ไม่เคยพูดด้วย หรือไม่สนิทแล้วปิ ดตาคนหนึ่ง อีกคนเป็ นผูท้ ่ี
พาไปสัมผัสสิง่ ต่างๆทีต่ นเองอยากพาไป สลับกันทาหน้าที่ ภายหลังเสร็จสิน้ ให้นกั ศึกษาบอกความรูส้ กึ ในขณะทีต่ นเอง
เป็ นผูน้ ากับเป็ นผูท้ ถ่ี ูกผูกตา
9. ให้นกั ศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมนัน้ ว่า ผูท้ ถ่ี ูกตาคือผูป้ ่ วยเปรียบเสมือนคนทีม่ องไม่เห็น ผูป้ ่ วยต้องการ
พยาบาลทีเ่ ขาไว้วางใจเพื่อพาเขาไปหาแสงสว่าง บทบาทนี้พยาบาลทาได้หรือไม่
10. มอบหมายงานให้นกั ศึกษาค้นคว้างานเพื่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
10.1 เอกสิทธิของวิ
์ ชาชีพการพยาบาล
10.2 ขอบเขตการทาหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพ และสมรรถนะหลักของสภาการพยาบาล
11. ให้นกั ศึกษาเขียนผลการเรียนรูโ้ ดยแบ่งกระดาษออกเป็ น 4 ช่อง ช่องแรกเป็ นสิง่ ทีเ่ ราเขียน ในประเด็น
ให้สรุปเนื้อหาทีท่ ่านเรียนวันนี้ และ สิง่ ทีอ่ ยากบอกหรืออยากถามคืออะไร ช่องที่ 2 ให้เพื่อเขียนเพิม่ เติม ช่องที่ 3 ให้
เพื่อนคนอื่นเขียนบอกความรูส้ กึ ต่อการเรียน ช่องที่ 4 การประเมินการเรียนและข้อเสนอแนะ ให้นกั ศึกษาเขียนสะท้อน
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้กจิ กรรมจิตตปั ญญาศึกษา
12. ผูส้ อนสรุปความรูท้ ไ่ี ด้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ แนะนาวารสารหรือบทความเพิม่ เติม ให้นกั ศึกษาทา
แบบสอบถามความตัง้ ใจต่อการเป็ นพยาบาลทีด่ ใี ช้เวลา 15 นาที
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การวิ เคราะห์
ข้อมูลเกีย่ วกับความตัง้ ใจต่อการเป็ นพยาบาลทีด่ ที ไ่ี ด้จากการตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ ร้อยละและ
สถิตทิ ดสอบที (paired t-test) ข้อมูลจากคาถามปลายเปิ ดนามาจัดหมวดหมูข่ องเนื้อหาอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้
เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล

ผลการศึกษา
1.ความตัง้ ใจเป็ นพยาบาลวิชาชีพทีด่ ีของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์อยู่ในระดับสูงร้อยละ 87.63 ระดับปานกลางร้อยละ 7.22 และระดับต่าร้อยละ 5.15
2.เปรียบเทียบคะแนนความตัง้ ใจเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ดขี องนักศึกษาระหว่างก่อนทากิจกรรมกับหลังทา
กิจกรรมพบว่าภายหลังทากิจกรรมจิตตปั ญญาสูงกว่าก่อนทากิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 (p<.05) ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความตัง้ ใจเป็ นพยาบาลวิชาชีพทีด่ ขี องนักศึกษาระหว่างก่อนทากิจกรรมกับหลังทา
กิจกรรม
การประเมิน
ค ว า ม ตั ้ ง ใ จ เ ป็ น พ ย า บ า ล
วิชาชีพทีด่ ี

ก่อนการร่วมกิจกรรม
SD
x
4.527

.459

หลังการทากิจกรรมจิตตปั ญญา
SD
x
4.674

.474

t

P value

12.626

.000

ข้อมูลคุณภาพจากคาถามปลายเปิ ด
ข้อมูลปลายเปิ ดนามาสรุปและจัดหมวดหมูข่ อ้ มูลดังนี้
1.ความตัง้ ใจอยากเป็ นพยาบาลทีด่ ี
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าหลังจากทีจ่ ดั กิจกรรมจิตตปั ญญาแล้ว ตนเองสามารถเป็ นพยาบาลทีด่ ไี ด้ทงั ้ นี้
ปั จจัยทีท่ าให้เกิดความมันใจเนื
่
่องจาก รับรูว้ ่าตนเองสามารถทาได้เริม่ ต้นทีใ่ จ ได้รบั การปลูกฝั งจนมีความรูจ้ าก
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ จากการทีโ่ ดยมีจติ ใจอยากให้ผปู้ ่ วยหายจากโรคภัย มีความเอาใจใส่ต่อผูอ้ ่นื มีความเอือ้ อาทรต่อ
ทุกคน
“คิดว่าเป็ นพยาบาลทีด่ ไี ด้ เพราะขึน้ อยู่กบั ตัวเองก่อน เริม่ ทีใ่ จเรา ถ้าคิดว่าได้เราก็จะทาได้... การได้รบั การ
ปลูกฝั งในเรื่องความรูแ้ ละการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพ จะทาให้เรามีความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพ ”
“หลังเรียนแล้วรูส้ กึ อยากเป็ นพยาบาลทีด่ มี ากขึน้ เดิมไม่ค่อยสนใจ ตอนนี้มองตัวเองแล้วคิดว่าพร้อมมากขึน้
คิดว่าเรามีความรักในสิง่ ทีเ่ ราทาหรือไม่ ถ้ารักเราจะทาต่อ จะทาให้มกี ารพัฒนามากขึน้ ...เป็ นได้เพราะเราถูกฝึกให้มี
ความอดทน ความเสียสละ มีความเอือ้ อาทร สามารถดูแลผูป้ ่ วยด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ได้”
“หลังทากิจกรรมแล้วคิดว่าเป็ นได้ เมื่อเราไปถึงจุดนัน้ จุดทีไ่ ด้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ได้พบเห็นและปฏิบตั ิ
กิจกรรมการพยาบาล ใช้กระบวนการพยาบาล มีเอกลักษณ์และเอกสิทธิของพยาบาล
และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
์
ยอมรับฟั งผูอ้ ่นื เราจะเป็ นพยาบาลทีด่ ไี ด้”
2. ความเชื่อมันในตนเองเป็
่
นสิง่ สาคัญ
นักศึกษาคิดว่าการเป็ นพยาบาลทีด่ เี กิดจากการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีส่ ามารถกระทาได้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
ยากลาบาก
“หลังทากิจกรรมเชื่อว่าทาได้ เราต้องเชื่อมันในตนเองและตั
่
ง้ ใจทาให้ดที ส่ี ดุ โดยการทาทุกวันให้ดที ส่ี ดุ คิด
ก่อนและหลังทา จะไม่เกิดโทษต่อตนเองและผูอ้ ่นื ”
3. บุคคลทีเ่ ป็ นตัวแบบทีท่ าให้อยากเป็ นพยาบาลทีด่ ี
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กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่าการทีต่ นเองจะเป็ นพยาบาลทีด่ นี นั ้ มีพอ่ แม่ทค่ี าดหวังว่าอยากให้เป็ นพยาบาล และ
จากการฝึกปฏิบตั ทิ ห่ี อผูป้ ่ วยได้พบพยาบาลทีใ่ ห้การพยาบาลผูป้ ่ วยอย่างดีทาให้เกิดแรงบันดาลใจทีอ่ ยากเป็ นพยาบาล
ทีด่ ี
“...เรามีพ่อแม่ญาติพน่ี ้องให้การสนับสนุน มีอาจารย์คอยสังสอน
่
ทีท่ าให้เราอยากเป็ นพยาบาล...จากการขึน้
ฝึกปฏิบตั งิ าน เห็นตัวอย่างพีห่ ลายคนทีท่ มุ่ เท เลยตัง้ ใจว่าจะเป็ นพยาบาลทีด่ ที งั ้ กายและใจ... ”
4. สิง่ สนับสนุนทีช่ ่วยให้เป็ นพยาบาลทีด่ ี
สิง่ ทีช่ ่วยสนับสนุนให้เป็ นพยาบาลทีด่ มี าจากหลายประการ ได้แก่ ความคิดทีจ่ ะพัฒนา การมีความรัก ความรู้
การฝึกปฏิบตั ิ
“ทากิจกรรมแล้ว ต้องมีองค์ความรูเ้ พิม่ มากขึน้ มีความรูใ้ หม่ๆ มีความสุขกับการทางาน ทางานภายใต้
กฎหมาย จริยธรรม คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มีใจในการดูแล มีเมตตา ใฝ่ หาความรู้ ทักษะอยู่
สม่าเสมอให้มคี วามชานาญ ยิม้ แย้มแจ่มใส”
5.การพัฒนาเพื่อเป็ นพยาบาลทีด่ ี
การทากิจกรรมจิตตปั ญญาจะให้ผเู้ รียนใคร่ครวญถึงตนเอง พบว่ามีบางคนทีค่ ดิ ว่าตนเองยังไม่มคี วามพร้อมที่
จะเป็ นพยาบาลทีด่ โี ดยสะท้อนออกมาว่า ในขณะนี้ยงั ไม่มคี วามมันใจที
่ จ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ยาบาล โดยต้องมีการพัฒนาทัง้
ความรู้ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและความรับผิดชอบ
“ยังไม่มนใจ
ั ่ เพราะยังมีความรูไ้ ม่พอและคิดว่าต้องเพิม่ ความมันใจและรั
่
กในสิง่ ทีต่ นเองทา ต้องตัง้ ใจเรียน มี
ความรูม้ ากกว่านี้ ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองก่อนทีจ่ ะไปรับผิดชอบผูอ้ ่นื ”
“คิดว่าเป็ นได้ถา้ เราตัง้ ใจและต้องการพัฒนาตนเองจริงๆ ตอนนี้ยงั คิดว่าเรายังไม่ดพี อ ต้องพยายามพัฒนา
ตนเอง... อีกอย่างทีค่ วรพัฒนาคือบุคลิกภาพ”

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์มคี วาม
ตัง้ ใจเป็ นพยาบาลในระดับสูงร้อยละ 87.63 ทัง้ นี้เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจากคาถามปลายเปิ ดพบว่า นักศึกษาประเมินว่า
ตนเองสามารถเป็ นพยาบาลวิชาชีพทีด่ ไี ด้นนั ้ มาจากมาจากความตัง้ ใจจริงเพราะเชื่อว่าใจสาคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะทาให้ทาในสิง่
ตนเองรักได้และการรับรูค้ วามสามารถของตนเองว่าสามารถเป็ นพยาบาลทีด่ ไี ด้ สิง่ เหล่านี้เป็ นปั จจัยด้านบวกทีช่ ว่ ย
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาประเมินว่าตนเองมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นพยาบาลทีด่ ี การศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆที่
พบว่าเจตคติหรือทัศนคติมคี วามสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจในการทากิจกรรมหรือการมีพฤติกรรม [10] เพราะบุคคลทีม่ เี จต
คติทด่ี แี ละมีความตัง้ ใจมีแนวโน้มทีจ่ ะมีพฤติกรรมตามทีต่ งั ้ ใจไว้เป็ นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมทีม่ กี ารวางแผน (Theory
of Planned Behavior)
การศึกษาพบว่าภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตตปั ญญาทาให้นกั ศึกษามีความตัง้ ใจเป็ น
พยาบาลทีด่ มี ากกว่าก่อนทากิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 และจากคาถามปลายเปิ ดนักศึกษาสะท้อนว่า
ภายหลังการทากิจกรรมทาให้ทราบความสาคัญของวิชาชีพพยาบาลต่อประชาชนและระบบสุขภาพมากขึน้
ทาให้
นักศึกษาเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพ
การเรียนการสอนแบบจิตตปั ญญาทาให้เกิดการทบทวนไตร่ตรองความคิดของ
ตนเอง การสะท้อนคิดในแต่ละระยะทาให้นกั ศึกษามีความเข้าใจทีด่ ตี ่อวิชาชีพพยาบาลดีขน้ึ ประกอบกับบรรยากาศที่
เป็ นมิตรทาให้เกิดความไว้วางใจ สามารถเปิ ดเผยความจริงออกมา เกิดการเรียนรูท้ เ่ี ปลีย่ นแปลงมากขึน้ ประกอบกับ
การใช้คาถามกระตุน้ การคิดทาให้เกิดการวิเคราะห์ ทาให้นกั ศึกษารูจ้ กั เปิ ดใจตอบรับสิง่ ต่างๆ นักศึกษามีความมุ่งมันที
่ ่
จะเป็ นพยาบาลทีด่ ี [11]
สาหรับการคล้อยตามบุคคลอ้างอิงหรือตัวแบบในการศึกษาครัง้ นี้พบว่า บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนักศึกษาคือพ่อ
แม่ ทีใ่ ห้การสนับสนุนและคอยให้ความช่วยเหลือ ซึง่ ในสังคมไทยพ่อแม่มกั คาดหวังว่าลูกผูห้ ญิงควรประกอบอาชีพ
109

พยาบาลเพราะจะเป็ นทีพ่ ง่ึ ให้กบั พ่อแม่ ญาติพน่ี ้องได้ในยามเจ็บป่ วย [12] ซึง่ สิง่ เหล่านี้ถูกถ่ายทอดจนเป็ นสิง่ ทีย่ อมรับ
สาหรับเพศหญิง การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของเบญจพรทีศ่ กึ ษาพบว่าทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและ
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีผลต่อความตัง้ ใจมีพฤติกรรม การศึกษาครัง้ นี้บุคคลทีเ่ ป็ นตัวแบบให้
คล้อยตามไม่ค่อยเด่นชัดมากนัก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากในวิชาชีพพยาบาลไม่มกี ารประชาสัมพันธ์ตวั แบบทีช่ ดั เจนมาก
นัก ทาให้การรับรูเ้ กีย่ วกับตัวแบบหรือบุคคลทีม่ อี ทิ ธิต่อนักศึกษาไม่ชดั เจน แตกต่างจากการศึกษาของเบญจพร [13] ที่
พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลทานายต่อพฤติกรรมได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การศึกษาครัง้ นี้พบว่ากลุ่มทีม่ คี วามตัง้ ใจต่อการเป็ นพยาบาลวิชาชีพระดับปานกลางหรือระดับต่านัน้ ร้อยละ
12.37 โดยให้เหตุผลทีไ่ ม่มนใจในการเป็
ั่
นพยาบาลทีด่ เี นื่องจาก คิดว่าตนเองยังมีความรูย้ งั ไม่เพียงพอ ต้องการพัฒนา
ตนเองให้มคี วามรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ และพัฒนาให้มบี ุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาได้สะท้อนภาพของพยาบาลว่าต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้ มีใจรักต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ อดทน อ่อนน้อม
ถ่อมตน รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ยิม้ แย้มแจ่มใส และอื่นๆ ทาให้เมื่อนักศึกษาเปรียบเทียบตนเองกับสิง่ ทีค่ าดหวังไว้
แล้วยังมีอกี ปลายประการทีย่ งั พัฒนาทาให้นกั ศึกษาประเมินว่าตนเองมีความตัง้ ใจเป็ นพยาบาลทีด่ รี ะดับไม่สงู
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นพยาบาลทีด่ แี ละรับรูใ้ นทางบวกว่าตนเองสามารถทีจ่ ะ
เป็ นพยาบาลทีด่ ไี ด้นนั ้ ซึง่ เจตคติ ความตัง้ ใจเหล่านี้สามารถเปลีย่ นแปลงได้หากผูท้ ต่ี งั ้ ใจไม่แน่วแน่เพียงพอ อาจารย์จงึ
ควรจัดกิจกรรมทีจ่ ะส่งเสริมความตัง้ ใจ เจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวิจยั วิจยั เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาแต่ละชัน้ ปี รวมทัง้ ในพยาบาลวิชาชีพเพื่อดูความตัง้ ใจทีจ่ ะ
เป็ นพยาบาลทีด่ ี

เอกสารอ้างอิ ง
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. (มปป.). หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555.
สถาบันพระบรมราชชนก. เอกสารอัดสาเนา.
2. พิชามญชุ์ อดุลวิทย์. ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการแบ่งปั นความรูต้ ามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน. Executive Journal, มปป:
[5]. ได้จาก: http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_11/pdf/aw32.pdf
3. Ajzen, I., & Fishbein, M. (1970). The prediction of behaviour from attitudinal and normative variables.
Journal of Personality and Social Psychology, 27(1), 41–57.
4. ชาญวิทย์ ตัง้ สุวรรณกุล. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB). ได้จาก:
https://www.gotoknow.org/posts/470622 September 15 2014.
5. ปิ ยภรณ์ อภิฐานฐิต.ิ การศึกษาทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการให้บริการ(กิจกรรมCARE) กรณีศกึ ษาพนักงานบริษทั ประกันวินาศภัย
[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ] กรุงเทพ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.(2551).
6. ศิรลิ กั ษณ์ ศิรดิ ารง. ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจในการตรวจเลือดก่อนแต่งงานของประชาชนในจังหวัดนครพนม.
[วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต], ขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2541).
7. ชลลดา ทองทวี, จิรฐั กาล พงศ์ภคเธียร, ธีระพล เต็มอุดม, พงษธร ตันติฤทธิศกั ดิ,์ และสรยุทธ รัตนพจนารถ.
จิตตปั ญญาพฤกษา:การสารวจและสังเคราะห์ความรูจ้ ติ ตปั ญญาศึกษาเบือ้ งต้น.รายงานวิจยั . โครงการวิจยั และ
จัดการความรูจ้ ติ ตปั ญญาศึกษา.(2551).
8. นฤมล อเนกวิทย์. การพัฒนาหลักสูตรจิตตปั ญญาศึกษาสาหนับนักศึกษาพยาบาล. [วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน], ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น.(2552).
110

9. ศิราณี อิม่ น้าขาวและคณะ. ผลการบูรณาการจิตตปั ญญาศึกษาในรายวิชาปฏิบตั กิ ารการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ั ญหา
สุขภาพ 3 : กรณีศกึ ษาหอผูป้ ่ วยหนักโรงพยาบาลยโสธร.วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 4(2), 66-78. (2554).
10. Ryu, S., Ho, S. H., & Han, I. Knowledge sharing behavior of physicians in hospitals. Expert Systems with
Applications (2003), 25(1), 113-122. doi:10.1016/s0957-4174(03)00011-3
11. ศศิธร ชิดนายีและอนัญญา คูอาริยะกุล. ผลของการจัดการเรียนการสอนคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลโดยใช้
กิจกรรมจิตปั ญญาศึกษาต่อเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลใน: เอกสารประกอบการประชุม
นเรศวรวิจยั ครัง้ ที่ 9 : ความรูส้ เู่ ชิงพาณิชย์ นาเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน. พิษณุโลก. (2555). หน้า 98-108.
12. ศิรพิ ร จิรวัฒน์กุล, นันทพันธ์ ชินล้าประเสริฐ, ประณีต ส่งวัฒนา, วรรณี เดียวอิศเรศ, วารุณี ฟองแก้ว, สมพร
รุ่งเรืองกลกิจ, วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ. วารสารสภาการพยาบาล 2554; 26(2): 26-41.
13. เบญจพร พงศ์อาไพ. อิทธิพลของทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมต่อความตัง้ ใจของคู่สมรสหญิงตัง้ ครรภ์ในการมารับบริการตรวจคัดกรองเลือดเพื่อหาการติดเชือ้ เอชไอวี
[วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต].สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551.

111

ผลการใช้ โปรแกรมจัด การความปวดต่ อ ระดับ ความเจ็บ ปวดในผู้ป่ วยหลังผ่าตัด
ช่องท้องแบบเร่งด่วน
The Effect of the Pain Management Program on Pain level in Post-operative
Patients with Urgency Abdominal Surgery
อุทุมพร มาลัยทอง1* ทรงศักดิ ์ จาปาแพง1 และสุวรรณี สร้อยสงค์2
Utumporn Malitong1*, Songsak Jumpapang1 and Suwannee Sroisong2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมจัดการความปวด
ต่ อระดับ ความเจ็บ ปวดของผู้ป่ วยหลังผ่ าตัด ช่ อ งท้อ งแบบเร่ง ด่ว น ใน 24, 48 และ 72 ชัว่ โมงหลังผ่ าตัด และ 2)
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยฯในการจัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด กลุ่ม ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยหลังผ่ าตัด
ช่องท้องแบบเร่งด่วน จานวน 60 คน ซึ่งได้จากการคัดเลือกจากเกณฑ์ท่กี าหนด แบ่งเป็ น กลุ่มควบคุม 30 คน และ
กลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุมได้รบั การพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรมจัดการความปวด เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) โปรแกรมจัดการความปวดหลังผ่าตัด 2) แบบบันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลความเจ็บปวด 3) มาตรวัดความเจ็บปวดแบบตัวเลข 4) แบบวัดความ
พึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดผ่าตัด การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตทิ ดสอบ Paired t-test และ Independent t-test
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความเจ็บปวดใน 24, 48 และ 72 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด น้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ (p< 0.05) และกลุ่ม ทดลองมีค ะแนนความพึงพอใจในการจัด การความ
เจ็บปวดมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ (p< 0.05) จึงสรุปได้ว่าโปรแกรมจัดการความปวด
สามารถลดความเจ็บปวด และทาให้ผปู้ ่ วยมีความพึงพอใจต่อการจัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
คาสาคัญ:
เร่งด่วน

การใช้โปรแกรมจัดการความปวด ระดับความเจ็บปวด ความพึงพอใจ ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดช่องท้องแบบ
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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 postoperative 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

บทนา
ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดเป็ นอาการเฉียบพลันที่ผปู้ ่ วยต้องเผชิญอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้หลังผ่าตัด ซึง่ มีสาเหตุ
เกิดจากเนื้อเยื่อและเส้นประสาทได้รบั การบาดเจ็บถูกทาลาย ชอกช้า บวมตึง มีการดึงรัง้ และหดตัวของกล้ามเนื้อที่
ได้รบั การบาดเจ็บ และมีการกระตุ้นของปลายประสาทอิสระทีบ่ าดเจ็บ มีผลต่อสรีระร่างกาย (physiology response)
ได้แก่ ความดันโลหิตสูง หัวใจและหายใจทางานเพิ่มขึน้ เหงื่ออก ความตึงตัวของกล้ามเนื้อและอัตราการเผาผลาญ
อาหารเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกัน [1,2,3] หากไม่สามารถควบคุมความเจ็บปวด
จะทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านอารมณ์ (emotional disturbance) ได้แก่ วิตกกังวล กลัว กระวนกระวาย คิดฟุ้งซ่าน
การรับรู้ สติและความตัง้ ใจต่อการทากิจกรรมลดลง ซึง่ จะมีต่อเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้ [4,5]
การผ่าตัดในช่องท้องถือเป็ นการผ่าตัดใหญ่ ทาให้ผู้ป่วยมีอาการปวดมากหลังผ่าตัด 1-3 วัน หลังจากนัน้
ความเจ็บปวดจะบรรเทาลงตามระยะเวลา [1,2] ซึง่ ความปวดหลังผ่าตัดรบกวนและขัดขวางการเคลื่อนไหวและการมี
กิจกรรมต่างๆ ของผูป้ ่ วย เมื่อผูป้ ่ วยเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อยลง ทาให้มโี อกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น
ภาวะปอดแฟบ การไม่เคลื่อนไหวของลาไส้ หลอดเลือดดาขาอุดตัน เป็ นต้น โดยเฉพาะผู้ป่วยทีไ่ ด้รบั ผ่าตัดช่องท้อง
ทาให้ระบบทางเดินอาหารบาดเจ็บ ชอกช้าขณะผ่าตัด ดังนัน้ ภายหลังการผ่าตัดจึงทาให้ การทางานของกระเพาะ
อาหารและลาไส้ลดลง มีการสะสมแก๊สและน้าย่อยในกระเพาะอาหารและลาไส้ ส่งผลให้ผปู้ ่ วยมีอาการอืดแน่นท้อง และ
113

ปวดแผลมากขึน้ [1,2,3] การลดความปวดและปฏิบตั ิตวั ฟื้ นสภาพหลังผ่าตัด จะช่วยให้ผปู้ ่ วยมีความเจ็บปวดน้อยลง
สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและฟื้ นสภาพหลังผ่าตัดได้ดี [1,3,6,7]
วิธีการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด มีทงั ้ แบบการใช้ย า (pharmacologic) และแบบไม่ ใช้ยา (non
pharmacologic approaches) วิธกี ารจัดการความปวดแบบการใช้ยา โดยเฉพาะใน 24 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด เป็ นช่วงเวลา
ทีป่ วดรุนแรง ผูป้ ่ วยควรได้รบั ยาฉีดแก้ปวดทุก 4 ชัวโมง
่
ซึง่ ความเจ็บปวดจะลดลงภายใน 30 นาทีหลังได้รบั ยาฉีดแก้
ปวด และการได้รบั ยาแก้ปวดลดลงใน 48 และ 72 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด ซึ่งอาการปวดจะทุเลาตามระยะเวลาที่เพิ่มขึน้
[1,2,3] ส่วนการจัดการความเจ็บปวดแบบไม่ใช้ยา ประกอบด้วย การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสาเหตุของความเจ็บปวด การใช้
เทคนิคเบี่ยงเบนความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสม เพื่อลดปวด ลดความทรมาน ช่วยให้สามารถ
ขยับตัวช่วยเหลือตนเองได้ดขี น้ึ การหายใจ การไหลเวียนโลหิตดีขน้ึ และผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั กิ ารฟื้ นตัวหลังผ่าตัดได้
จึงมีความจาเป็ นในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด [1,2,3]
จากการศึก ษาเกี่ย วกับ การใช้ โปรแกรมการจัด การความเจ็บ ปวดในผู้ ป่ วยที่ร อการผ่ า ตัด ได้ (elective
operation) พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รบั ข้อมูลการจัดการความปวดก่อนผ่าตัด จะมีความเจ็บปวดน้อยกว่าผู้ป่วยที่ได้รบั การ
พยาบาลแบบปกติ และช่วยให้ฟ้ื นสภาพได้ดี และผู้ป่วยมีความพึงพอใจใจการจัดการความเจ็บปวดมากกว่าผูป้ ่ วยที่
ได้รบั การพยาบาลแบบปกติ ซึง่ โปรแกรมการจัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ประกอบด้วย 1) การให้ขอ้ มูลหลังการ
ผ่าตัดในเรื่องสาเหตุของความเจ็บปวด ผลเสียต่อความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด 2) วิธกี ารสื่อสารความเจ็บปวด 3)
การประเมินความเจ็บปวดตนเองและการใช้ยาแก้ปวด 4) การจัดการความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา ได้แก่ การกระตุ้น
ผูป้ ่ วยให้ปฏิบตั เิ พื่อบรรเทาความปวดด้วยตนเอง ในเรื่องการหายใจเข้าออกลึกๆ ยาวๆ การไออย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ การเคลื่อนไหวและการบริหารร่างกาย การลุกเดิน เพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด [7,8,9,10,11]
จากข้อมูลหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุ โลก ระหว่าง พ.ศ. 2554 -2556
พบว่า มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจานวน 1,985 ราย ส่วนใหญ่เป็ นผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง (abdominal surgery) จานวน
1,410 ราย คิดเป็ นร้อยละ 71.03 โดยเป็ นการผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน จานวน1,244 ราย คิดเป็ นร้อยละ 71.03
ขณะที่มีผู้ป่วยแบบรอการผ่าตัดได้ (elective case) เพียง 166 ราย คิดเป็ นร้อยละ 13.34 [12] การรักษาด้วยการ
ผ่าตัดแบบเร่งด่วน (urgency case) ต้องผ่าตัดภายใน 12-24 ชัวโมง
่
[2,6]
ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน ซึ่งผู้ป่วยจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้อง
อ่อนเพลีย หรือมีความไม่สมดุลของเกลือแร่ เมื่อเข้ารับการรักษาผู้ป่วยจะได้รบั การใส่อุปกรณ์ การรักษาเพื่อเตรียม
ผ่าตัด ทาให้ไม่ สุขสบาย วิต กกังวล รู้สกึ ทุกข์ทรมาน จึงทาให้ความตัง้ ใจและรับรู้ข้อมูลต่ าง ๆ ลดลง [4,5] อีกทัง้
พยาบาลจะต้องปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาลเตรียมด้านร่างกายผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดให้พร้อม เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การผ่าตัด
ทันกับเวลา ทัง้ นี้การปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพื่อลดปวดและการฟื้ นสภาพในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน
ไม่สามารถให้ขอ้ มูลกับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วนได้ อีกทัง้ ยังขาดความชัดเจน
ความต่อเนื่องในกิจกรรมการให้ขอ้ มูลเพื่อลดปวดและการฟื้ นสภาพที่เหมาะสมสาหรับ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดแบบเร่งด่วน
ดัง นั น้ คณะผู้ วิจ ัย จึง สนใจที่จ ะจัด ท าโปรแกรมจัด การความปวดในผู้ ป่ วยหลัง ผ่ า ตัด ช่ อ งท้ อ งแบบเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ
1) เปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมจัดการความปวดต่อระดับความเจ็บปวดของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน
ใน 24, 48 และ 72 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วนใน
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การจัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด 72 ชัวโมง
่
เพื่อนาผลการศึกษามาปรับปรุงการพยาบาลเกีย่ วกับการจัดการความ
ปวดและผูป้ ่ วยฟื้ นสภาพหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วนให้มปี ระสิทธิภาพกับผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดรายอื่น ๆ ต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ 2 กลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (two groups- pretest -posttest design) เก็บข้อมูล ณ หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช
จังหวัดพิษณุโลก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลพุทธ
ชินราช ซึง่ ได้รบั การผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน
กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา คือ ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย 1
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงกันยายน 2557
โดยมีเกณฑ์การเลือกคุณสมบัตกิ ลุ่มตัวอย่าง (inclusion criteria) ดังนี้
1. มีอายุ 18 ปี ขน้ึ ไป
2. ได้รบั การวินจิ ฉัยเป็ นโรคเกีย่ วกับอวัยวะในช่องท้องมีการอักเสบติดเชือ้ ทะลุ อุดตัน ทีต่ อ้ งรักษาด้วย
ผ่าตัดการผ่าตัดช่องท้องภายใน 12-24 ชัวโมง
่
3. สามารถสือ่ สารภาษาไทยเข้าใจ
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ได้แก่
1. ผูป้ ่ วยมีภาวะวิกฤตใส่อุปกรณ์การรักษาด้วยท่อช่วยหายใจ และ/หรือเครื่องช่วยหายใจ
2. หลังผ่าตัดผูป้ ่ วยย้ายเข้ารับการดูแลในหอผูป้ ่ วยหนัก
3. ผูป้ ่ วยเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ได้แก่ ภาวะช็อค มีไข้สงู
4. ผูป้ ่ วยเจ็บปวดบาดแผลอย่างรุนแรง และ/หรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามโปรแกรมจัดการความปวดได้
การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรม G power โดยกาหนดการคานวณใช้ t-test แบบ independent two
group ขนาดอิท ธิพ ล (effect size) ที่ระดับ 0.30 ก าหนดระดับ นัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (α =.05) กาหนด
อานาจการทดสอบ (power of test) ที่ระดับ 0.85 (ß =0.85) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 24 คน แต่เพื่อป้ องกัน
การสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ จานวนอีก 20% จาก 24 คน จึงได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 30 คน
กลุ่มควบคุม คือ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การดูแลอาการปวดตามการพยาบาลปกติ จานวน 30 คน
กลุ่มทดลอง คือ ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วนทีไ่ ด้รบั การดูแลด้วยโปรแกรม
จัดการความปวด จานวน 30 คน
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั มี 4 ชุด คือ
1. โปรแกรมจัดการความปวดในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน ประยุกต์มาจาก จิราภรณ์ สิงหเสนี [7]
ประกอบด้วย โปรแกรมการพยาบาลการจัดการความปวดหลังผ่าตัด แผนการสอนการจัดการกับความปวดหลังผ่าตัด
คู่มอื การสอนของพยาบาล คู่มอื การปฏิบตั เิ พื่อลดปวดสาหรับผูป้ ่ วยผ่าตัดช่องท้อง
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส การวินิจฉัยโรค การผ่าตัด
ระยะเวลาในการผ่าตัด
ตอนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลความเจ็บปวดของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดช่องท้อง และยาแก้ปวดทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ใน 24, 48
และ 72 ชัวโมง
่
3. มาตรวัด ความเจ็บ ปวดแบบตัวเลข (the Numerical Pain Scale) มีระดับ ความเจ็บ ปวด 0 - 10 โดยให้
ผูป้ ่ วยประเมินและบอกความเจ็บปวดด้วยตนเอง
4. แบบวัดความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดของผูป้ ่ วย
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
1. โปรแกรมจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด ช่ อ งท้ อ งแบบเร่งด่ วน โดยผู้วิจยั ประยุก ต์มาจาก
จิราภรณ์ สิงหเสนี [7] ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มเติมกิจกรรมต่าง ๆ ในการลดความ
เจ็บปวดและการฟื้ นสภาพหลังการผ่าตัด แล้วนาโปรแกรมให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา ได้ดชั นีความสอดคล้อง (index of congruence; IOC) เท่ ากับ 0.67-1.00 จากนัน้ นาไปทดสอบใช้กบั ผู้ป่วย
ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 ราย แล้วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของผูป้ ่ วย แล้วจึงนามาใช้เก็บข้อมูล
2.เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั สร้างเอง แล้วนาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (content validity) ได้ดชั นีความสอดคล้อง (index of congruence; IOC) เท่ากับ
1.00
3. มาตรวัดความเจ็บปวดแบบตัวเลข (Numeric Rating Scale) เป็ นเส้นตรงทีม่ ขี ดี แบ่งเป็ นช่องเท่า ๆ กัน
และมีห มายเลขก ากับ ตัง้ แต่ 0 – 10 (ดังภาพที่ 1) เครื่อ งมือ นี้ เป็ น เครื่องมือ มาตรฐานที่สถาบัน สุข ภาพแห่ งชาติ
(National Institutes of Health) รับรองว่าสามารถใช้ประเมินความเจ็บปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ผู้ป่วยสามารถ
ประเมินและบอกความรุนแรงเจ็บปวดของตนเอง (self-report) [1,5]

ภาพที่ 1 แสดง มาตรวัดความเจ็บปวดแบบตัวเลข (Numeric Rating Scale)
0 หมายถึง ไม่มคี วามเจ็บปวด
1-3 หมายถึง ความเจ็บปวดเล็กน้อย
4-6 หมายถึง ความเจ็บปวดปานกลาง
7-10 หมายถึง ความเจ็บปวดรุนแรง
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4. แบบความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด โดยผูว้ จิ ยั ประยุกต์มาจาก
จิราภรณ์ สิงหเสนี [7] จากนัน้ นาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (content validity)
จากนัน้ นามาปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนาเครื่องมือไปสอบถามกับผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดช่องท้อง จานวน 30 ราย และคานวณ
สัมประสิทธิความเชื
่อมันของแอลฟ่
่
าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.83
์
ลักษณะความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดของผูป้ ่ วยเป็ นมาตรวัดประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดมากทีส่ ดุ
คะแนน 4 หมายถึง ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดน้อยทีส่ ดุ
เกณฑ์การแปลผล แปลความหมายระดับความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดของผูป้ ่ วย ดังนี้
1.00-1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดน้อยทีส่ ดุ
1.51-2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดน้อย
2.51-3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดปานกลาง
3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดมาก
4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดมากทีส่ ดุ
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุม่ ตัวอย่าง
โครงการการวิจยั ได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมเกีย่ วกับการวิจยั ในมนุษย์ โรงพยาบาลพุทธชิน
ราช จังหวัดพิษณุโลก เมื่อดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้รบั การชีแ้ จงอย่างชัดเจน ถึงวัตถุประสงค์การ
วิจยั และสิทธิในการเข้าร่วมหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจยั ซึง่ จะไม่มผี ลกระทบใด ๆ ต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่
ก่อให้ เกิดความเสีย่ ง ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีสทิ ธิถอนตัวออกจากการวิจยั ได้ตลอดเวลา ผลการศึกษาทีไ่ ด้จะเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้ป่ วยที่เข้า รับ การรัก ษาด้ว ยการผ่ า ตัด ช่ อ งท้ อ งแบบเร่ ง ด่ ว นรายอื่น ๆ ในการวางแผนการรัก ษาพยาบาลให้ มี
ประสิทธิภาพ เมื่อผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เข้าใจและยินดีเข้าร่วมการวิจยั จึงให้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารพิทกั ษ์สทิ ธิ ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ภายหลังโครงร่างการวิจยั ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมเกีย่ วกับการวิจยั ในมนุษย์ และเครื่องมือ
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ผู้วจิ ยั จึงประชุมชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้กบั พยาบาลวิชาชีพซึง่ ปฏิบตั งิ าน
หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอความร่วมมือในการวิจยั
2. ผู้วิจยั เตรีย มผู้ช่ ว ยวิจยั เพื่อ ช่ วยเก็บ ข้อมูล โดยผู้วิจ ัยหลัก 2 คน ชี้แจงการเลือ กกลุ่ ม ตัวอย่ าง การใช้
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลผูป้ ่ วย การวัดความเจ็บปวดด้วยมาตรวัดความเจ็บปวดแบบตัวเลข และแบบวัดความ
พึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัด จากนัน้ ผู้ช่วยวิจยั นาเครื่องมือไปใช้กบั ผู้ป่วยผ่าตัดทัวไป
่
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จานวน 2 ราย แล้วน าผลการใช้เครื่องมือ มาเปรียบเทียบคะแนนเพื่อให้ผู้ช่วยวิจยั มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าว
3. ผูว้ จิ ยั เริม่ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มควบคุมก่อนเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนระหว่างกลุ่ม
4. ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ท่กี าหนด กลุ่มควบคุม
ได้รบั การพยาบาลหลังผ่าตัดแบบปกติ กล่าวคือ เมื่อผูป้ ่ วยได้รบั ผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วนกลับถึงหอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
ชาย 1 จะได้รบั การประเมินความปวดหลังผ่าตัด และติดตามประเมินความปวดทุก 4 ชัวโมง
่
จนครบ 24, 48 และ 72
ชัวโมงตามปกติ
่
ประเมินความปวดภายหลังได้รบั ยาแก้ปวด 30 นาที ส่วนแบบความพึงพอใจในการจัดการความ
เจ็บปวด ผู้วจิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อครบ 72 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด ผู้วจิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มควบคุมจนครบ 30 คน
หลังจากนัน้ จึงเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มทดลอง ซึ่งกลุ่มทดลองจะได้รบั การพยาบาลด้วยโปรแกรมจัดการ
ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด โดยผูว้ จิ ยั เตรียมผูช้ ่วยวิจยั เพื่อช่วยเก็บข้อมูลกลุ่มทดลองซึง่ ได้รบั การพยาบาลด้วยโปรแกรม
การจัดการความปวดในผูป้ ่ วยผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน โดยอธิบาย ดังนี้
(1) การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยคัดเลือกผูป้ ่ วยมีอายุ การวินิจฉัยโรค ชนิดการผ่าตัด
มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มควบคุม
(2) การใช้ค่ม
ู อื โปรแกรมการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน ประกอบด้วย เทคนิคใน
การจัดการกับสาเหตุความปวด การฝึกเทคนิคผ่อนคลายความเจ็บปวด เพื่อบรรเทาความปวดด้วยตนเอง การไออย่าง
มีประสิทธิภาพ แนะนาการฟื้ นสภาพหลังผ่าตัดหลังผ่าตัด
(3) การใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย การวัดความเจ็บปวดด้วยมาตรวัดความเจ็บปวดแบบ
ตัวเลข และแบบวัดความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด ทัง้ สองเครื่องมือนี้ใช้เหมือนกันทัง้
สองกลุ่ม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มทดลองนัน้ ผูว้ จิ ยั หลักเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลโปรแกรมการจัดการความปวดในผูป้ ่ วย
ผ่าตัดฯ ในช่วงเวรเช้าเวลา 8.30-16.30 น. ส่วนเวรบ่าย- ดึก ผู้ช่วยวิจยั จะเป็ นผู้ให้การพยาบาล โดยประเมิน ความ
เจ็บปวดทุก 4 ชัวโมง
่
ใน 24 ชัวโมง
่
และประเมินความปวด, 48 และ 72 ชัวโมง
่
พร้อมทัง้ ให้คู่มอื การปฏิบตั ิเพื่อลด
ปวดสาหรับผูป้ ่ วยผ่าตัดช่องท้องไว้อ่านประกอบการปฏิบตั กิ จิ กรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั หลักจะเป็ นผูต้ ดิ ตาม
อย่างต่อเนื่องให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดการความเจ็บปวดและการฟื้ นสภาพหลังผ่าตัดจนกระทังผู
่ ป้ ่ วยเข้าใจ และปฏิบตั ิ
ได้ดว้ ยตนเอง จากนัน้ เมื่อครบ 72 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด ผูว้ จิ ยั ประเมินความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดของกลุ่ม
ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มทดลองจนครบ 30 คน
5. เมื่อสิน้ สุดการรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั นาข้อมูลทัง้ หมดมาตรวจสอบความถูกต้อง และนาข้อมูลไปวิเคราะห์
ทางสถิติ
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ก่อน – หลังจัดการความเจ็บปวด ใน 24, 48 และ 72
ชัวโมง
่ ตามลาดับ ภายในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ด้วย Paired t-test
3. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดใน 24, 48 และ 72 ชัวโมง
่ ตามลาดับ ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองด้วย Independent t-test
4. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวด ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง ด้วย
Independent t-test
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ผลการศึกษา
กลุ่มทดลอง จานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็ น อายุ 41-60 ปี มีสภาพสมรสคู่ การวินิจฉัยโรคกระเพาะอาหาร/ลาไส้
ทะลุ ได้รบั การผ่าตัดกระเพาะอาหารและลาไส้ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการผ่าตัด 61- 120 นาที ซึง่ ข้อมูลพืน้ ฐานมีความคล้ายคลึงกับของกลุ่ม
ทดลอง จานวน 30 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ สภาพสมรส การวินิจฉัยโรค การผ่าตัด ระยะเวลา
ทีใ่ ช้ในการผ่าตัด (n=60)
กลุ่มทดลอง (n=30)
จานวน
ร้อยละ

ข้อมูลพืน้ ฐาน
อายุ (ปี )
20-40 ปี
41-60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขน้ึ ไป

3
12
15

10.00
40.00
50.00

= 58.67, SD. =15.50, Min-Max= 24-88

สภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย / แยก / หย่า
การวิ นิจฉัยโรค
กระเพาะอาหาร/ลาไส้ทะลุ
ลาไส้อุดตัน
ไส้ตงิ่ อักเสบแตกทะลุ
ถุงน้าดีทะลุ
ลาไส้อกั เสบ
มะเร็งลาไส้ใหญ่
การผ่าตัด
กระเพาะอาหาร
ลาไส้เล็ก
ลาไส้ใหญ่
ไส้ตงิ่ แตกทะลุ
ตับและทางเดินน้าดี
ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด
0- 60 นาที
61- 120 นาที
121-180 นาที
มากกว่า 181 นาที

กลุ่มควบคุม (n=30)
จานวน
ร้อยละ
9
14
7

30.00
46.70
23.30

= 51.10, SD.=1.57 Min-Max= 20-87

7
20
3

23.33
76.70
10.00

6
22
2

20.00
73.30
6.70

16
4
4
2
4
-

53.30
13.30
13.30
6.70
13.30
-

13
5
1
2
3
3

43.30
16.70
3.30
6.70
10.00
10.00

15
2
7
3
3

50.00
6.70
23.30
10.00
9.90

9
6
9
3
3

30.00
20.00
30.00
10.00
10.00

12
14
4
0

40.00
46.70
13.30
10.00

8
12
8
2

26.70
40.00
26.70
6.70
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ใน 24, 48 และ 72 ชัวโมง
่ ของ
กลุ่มทดลอง (n=30)
ช่วงเวลาวัด
ระดับความเจ็บปวด
ใน 24 ชัวโมง
่
ใน 48 ชัวโมง
่
ใน 72 ชัวโมง
่

ก่อนใช้ยาแก้ปวด
หลังใช้ยาแก้ปวด 30 นาที
ก่อนใช้ยาแก้ปวด
หลังใช้ยาแก้ปวด 30 นาที
ก่อนใช้ยาแก้ปวด
หลังใช้ยาแก้ปวด 30 นาที

6.40
2.07
4.20
1.37
2.43
0.50

คะแนนความเจ็บปวด
SD
แปลความ
1.40
ปวดปานกลาง
1.11
ปวดเล็กน้อย
1.54
ปวดปานกลาง
1.01
ปวดเล็กน้อย
1.36
ปวดเล็กน้อย
0.90
ปวดเล็กน้อย

t

p-value

17.96*

< 0.001

13.90*

< 0.001

11.21*

< 0.001

*p< 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเจ็บปวดปานกลางใน 24 และ 48 ชัวโมง
่
จากนัน้ ใน 72 ชัวโมง
่
ระดับความเจ็บปวดลดลงเป็ นเจ็บ ปวดเล็กน้ อย เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่ างความเจ็บปวดทัง้ สามช่วงเวลา คือ
24, 48 และ 72 ชัวโมง
่
พบว่า ภายหลังได้รบั ยาแก้ปวด 30 นาที กลุ่มตัวอย่างมีความเจ็บปวดลดลงทัง้ สามช่วงเวลา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p< 0.05)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ใน 24, 48 และ 72 ชัวโมง
่ ของ
กลุ่มควบคุม (n=30)
ช่วงเวลาวัด
ระดับความเจ็บปวด
ใน 24 ชัวโมง
่
ใน 48 ชัวโมง
่
ใน 72 ชัวโมง
่

ก่อนใช้ยาแก้ปวด
หลังใช้ยาแก้ปวด 30 นาที
ก่อนใช้ยาแก้ปวด
หลังใช้ยาแก้ปวด 30 นาที
ก่อนใช้ยาแก้ปวด
หลังใช้ยาแก้ปวด 30 นาที

7.34
2.71
4.89
1.69
3.24
0.70

คะแนนความเจ็บปวด
SD
แปลความ
1.71
ปวดมาก
1.61
ปวดเล็กน้อย
1.41
ปวดปานกลาง
1.37
ปวดเล็กน้อย
1.81
ปวดเล็กน้อย
1.08
ปวดเล็กน้อย

t

p-value

16.09*

< 0.001

15.77*

< 0.001

9.94*

< 0.001

*p< 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุม่ ควบคุมมีระดับความเจ็บปวดมากใน 24 ชัวโมง
่ จากนัน้ ใน 48 ชัวโมง
่ ความเจ็บปวด
จะลดลงเป็ นความเจ็บปวดปานกลาง และเจ็บปวดเล็กน้อยใน 72 ชัวโมง
่ ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
คะแนนเฉลีย่ ความเจ็บปวดทัง้ สามช่วงเวลา คือ 24, 48 และ 72 ชัวโมง
่ พบว่า ภายหลังได้รบั ยาแก้ปวด 30 นาที กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเจ็บปวดลดลงทัง้ สามช่วงเวลา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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ระดับความเจ็บปวด
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ใน 24, 48 และ 72 ชัวโมง
่
จากภาพที่ 2 พบว่าคะแนนความเจ็บปวดหลังผ่าตัดของกลุม่ ควบคุมมากกว่ากลุ่มทดลองทัง้ สามช่วงเวลา และ
ทัง้ สองกลุ่มมีความเจ็บปวดมากทีส่ ดุ คือ ใน 24ชัวโมง
่ และลดลงใน 48 และ 72 ชัวโมง
่ ตามลาดับ
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ความเจ็บปวดใน 24, 48 และ 72 ชัวโมง
่ หลังผ่าตัดระหว่าง
กลุ่มทดลอง (n=30) และกลุ่มควบคุม (n=30)
ช่วงเวลาวัด
ระดับความเจ็บปวด
ใน 24 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด

กลุ่มทดลอง
SD แปลความ
6.40 1.40 ปวดปานกลาง

7.34

ใน 48 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด

4.20

1.54

ปวดปานกลาง

4.89

ใน 72 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด

2.43

1.36

ปวดเล็กน้อย

3.24

กลุ่มควบคุม
SD แปลความ
1.71 ปวดมาก

-2.34*

pvalue
0.011

1.41

ปวดปานกลาง -1.82*

0.037

1.81

ปวดเล็กน้อย

0.027

t

-1.96*

*p<.05
จากตารางที่ 4 พบว่ า กลุ่ม ทดลองมีค ะแนนเฉลี่ยความเจ็บ ปวดน้ อ ยกว่ากลุ่ ม ควบคุ ม ทัง้ สามช่ วงเวลา
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดใน 24, 48 และ 72 ชัวโมง
่
ระหว่างกลุ่ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนเฉลีย่ ระดับความเจ็บปวดกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
(p < 0.05) ใน 24 ชัว่ โมง (t24 = -2.34, p=.011) ใน 48 ชัว่ โมง (t48 = -1.82, p=.037) และ 72 ชัว่ โมง (t 72= -1.96,
p=.027) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดของ กลุ่มทดลอง (n=30)
และกลุ่มควบคุม (n=30)
รายการ
กิ จกรรมการพยาบาล
1.การให้ข้อมูลเพื่อจัดการกับความปวดหลังผ่าตัด
1.1 ท่านได้รบั การอธิบายว่าหลังผ่าตัด จะมี
ความปวดแผลผ่าตัดมากในระยะแรกหลังจากนัน้
ความปวดจะทุเลาลง
1.2 ท่านได้รบั คาแนะนาว่าเมือ่ เริม่ มี
ความรูส้ กึ ปวดให้บอกแก่พยาบาล
1.3 ท่านได้รบั คาแนะนาว่า เมือ่ รูส้ กึ ปวด ให้ขอ
ยาระงับปวดได้จากพยาบาล
1.4 ท่านได้รบั คาแนะนาว่าให้ใช้มอื หรือหมอน
ประคองบริเวณแผลผ่าตัดขณะทีเ่ คลือ่ นไหว
ร่างกายหรือในขณะทีท่ ่านไอ
1.5 ท่านได้รบั คาแนะนาวิธอี อกกาลังกาย
บนเตียง การเคลือ่ นไหวร่างกาย และกระตุน้ ให้
ท่านปฏิบตั เิ มือ่ รูส้ กึ ตัวดี
1.6 ท่านได้รบั คาแนะนาว่า ควรลุกเดิน
ภายหลังผ่าตัด 1-2 วัน
2. การพยาบาลเพื่อติ ดตามดูแลและให้
กาลังใจ
2.1 ท่านได้รบั การทักทาย และซักถาม
อาการปวดแผลผ่าตัดจากพยาบาล
2.2 ท่านได้รบั ความสนใจ เอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชดิ จากพยาบาล ในการช่วยลดความปวด
แผลผ่าตัด
2.3 ท่านได้รบั การตัง้ ใจรับฟั งจากพยาบาลเมือ่
ท่านบอกว่าปวดแผลผ่าตัด
2.4 ท่านได้รบั การพูดปลอบโยน ให้กาลังใจจาก
พยาบาลเมือ่ ท่านบอกว่าปวดแผล
2.5 ท่านได้รบั การสัมผัสทีม่ อื หรือทีแ่ ขนจาก
พยาบาลขณะทีพ่ ดู คุยซักถามอาการ
3. การพยาบาลพืน้ ฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับ
ความสุขสบาย
3.1 ท่านได้รบั การช่วยเหลือจากพยาบาลในการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ช่วยเช็ดตัว ช่วยเปลีย่ น
เสือ้ ผ้าในระยะแรกหลังผ่าตัด
3.2 ท่านได้รบั การดูแลจากพยาบาลให้ได้รบั การ
นอนหลับพักผ่อน
3.3 ท่านได้รบั การดูแลความสะดวกสบาย
3.4 ท่านได้รบั การตรวจดูแผล และพลาสเตอร์ ปิ ดแผล
จากพยาบาลไม่ให้ตงึ หรือแน่น

คะแนนความพึงพอใจในการจัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
SD
แปลความ
SD
แปลความ

t

pvalue

4.23

.73

มาก

3.70

.65

มาก

2.28*

0.014

4.23

.73

มาก

3.53

.57

มาก

3.76*

0.001

4.23

.86

มาก

3.57

.68

มาก

2.69*

0.005

4.23

.86

มาก

3.50

.68

ปานกลาง

2.52*

0.008

4.30

.75

มาก

3.53

.73

มาก

2.96*

0.003

4.47

.73

มาก

3.63

.56

มาก

3.24*

0.002

4.37

.62

มาก

3.67

.48

มาก

3.06*

0.002

4.37

.72

มาก

3.47

.51

ปานกลาง

3.54*

0.001

4.43

.68

มาก

3.57

.50

มาก

3.94*

0.001

4.30

.75

มาก

3.60

.50

มาก

2.96*

0.004

4.13

.86

มาก

3.60

.56

มาก

1.54

0.070

4.20

.96

มาก

3.37

.56

ปานกลาง

2.63*

0.003

4.23

.82

มาก

3.47

.51

ปานกลาง

2.08*

0.026

4.07
4.47

.83
.68

มาก
มาก

3.37
3.60

.56
.56

ปานกลาง
มาก

2.11*
3.13*

0.024
0.003
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดของกลุ่มทดลอง (n=30)
และกลุ่มควบคุม (n=30) (ต่อ)
รายการ
กิ จกรรมการพยาบาล
4.การให้การพยาบาลเพื่อจัดการกับความ
ปวดหลังผ่าตัด
4.1 ท่านได้รบั การจัดท่านอนทีเ่ หมาะสม
4.2 ท่านได้รบั การช่วยเหลือจากพยาบาลให้พลิก
ตัว และเปลีย่ นท่าอย่างถูกต้องนุ่มนวล
4.3 ท่านได้รบั คาแนะนาวิธกี ารบรรเทาความ
ปวดจากพยาบาล
4.4 ท่านได้รบั ยาระงับปวดจากพยาบาลทันที
เมือ่ ท่านบอกว่าปวดแผลผ่าตัด
4.5 ท่านได้รบั การสอบถามความรูส้ กึ จาก
พยาบาลถึงผลการลดความปวด หลังจากการให้
คาแนะนา หรือให้การช่วยเหลือ
รวม

คะแนนความพึงพอใจในการจัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
SD
แปลความ
SD
แปลความ

t

pvalue

4.17
4.17

.87
.91

มาก
มาก

3.60
3.63

.50
.49

มาก
มาก

1.18
1.54

0.126
0.071

4.10

.85

มาก

3.53

.51

มาก

1.51*

0.074

4.40

.77

มาก

3.53

.68

มาก

2.84*

0.005

4.20

.76

มาก

3.50

.57

ปานกลาง

3.25*

0.005

83.40

14.76

70.97

7.80

3.06*

0.004

*p< 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ทุกรายข้อและในภาพรวมของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดหลัง
ผ่าตัดของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่ม ควบคุม เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่ างความพึงพอใจในการจัดการกับความ
เจ็บปวดหลังผ่าตัด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการกับความ
เจ็บปวดหลังผ่าตัดของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 ยกเว้น 3 รายข้อ ได้แก่
ข้อ 2.5 ท่านได้รบั การสัมผัส ทีม่ อื หรือทีแ่ ขนจากพยาบาลขณะทีพ่ ูดคุยซักถามอาการ ข้อ 4.1 ท่านได้รบั การจัดท่า
นอนที่เหมาะสม และ ข้อ 4.2 ท่านได้รบั การช่วยเหลือจากพยาบาลให้พลิกตัว และเปลีย่ นท่าอย่างถูกต้องนุ่ มนวล ที่
คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างไม่มนี ัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ (p< 0.05)

วิ จารณ์และสรุปผล
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รบั โปรแกรมจัดการความเจ็บปวดมีคะแนนความเจ็บปวดน้ อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมทีไ่ ด้รบั การพยาบาลปกติ ใน 24, 48 และ 72 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ (p < 0.05)
อธิบายว่าเนื่องจากกลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรมจัดการความปวด ซึ่งผูป้ ่ วยกลุ่มนี้จะได้รบั ความรู้การจัดการ
ความปวดหลังผ่าตัด เมื่อรูส้ กึ ตัว โปรแกรมจัดการความปวด ประกอบด้วย การปฏิบตั เิ พื่อลดปวดด้วยยา และไม่ใช้ยา
โดยผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการประเมินระดับความเจ็บปวดทุก 4 ชัวโมง
่
การสื่อสารเพื่อขอรับยาแก้ปวดขึน้ กับความ
ต้องการของแต่ละราย การปฏิบตั เิ พื่อบรรเทาอาการปวดด้วยตนเอง เช่น การใช้เทคนิคผ่อนคลายความเจ็บปวด การ
ไออย่างมีประสิทธิภาพ และการเคลื่อนไหวร่างกายหลังผ่าตัด โดยผู้วจิ ยั อธิบายและให้ คู่มอื การปฏิบตั ิเพื่อลดปวด
สาหรับผูป้ ่ วยผ่าตัดช่องท้องกับผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิ การลดความเจ็บปวด เช่น การใช้เทคนิคเบี่ยงเบนความ
เจ็บปวด ด้วยการหายใจเข้า ออก ลึก ๆ ยาว ๆ และความรูส้ กึ กาหนดการหายใจเข้า ออก ขณะการเคลื่อนไหวร่างกาย
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กิจกรรมเหล่านี้สามารถช่วยลดการปวดหลังผ่าตัดได้ [1,3,5] เมื่อกลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบตั ติ ามได้ ความเจ็บปวดหลัง
ผ่าตัดจึงลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่มควบคุม ที่ได้รบั การพยาบาลปกติ ซึ่งใน 24 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด กลุ่ม
ควบคุมได้รบั การประเมินความปวดและได้รบั ยาแก้ปวดตามเวลาทุก 4 ชัวโมง
่
ตามความต้องการของผูป้ ่ วย และได้รบั
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจัดการความเจ็บปวดและการฟื้ นฟู หลังผ่าตัด แต่ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบความเจ็บปวด
ภายในกลุ่มควบคุม ใน 24, 48 และ 72 ชัวโมงหลั
่
งผ่าตัด ระดับ ความเจ็บปวดก็ลดลงเช่ นเดียวกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ จิราภรณ์ สิงหเสนี [7] สิรมิ นต์ ดาริ [8] และอุราวดี เจริญไชย [9] ที่พบว่า กลุ่ม ทดลองที่ใช้โปรแกรม
จัดการความปวดสามารถลดความเจ็บปวดได้ดกี ว่ากลุ่มควบคุม [7,8,9,10]
อีกทัง้ คะแนนความพึงพอใจในการจัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดของกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมจัดการ
ความเจ็บปวดมีมากกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ ด้รบั การพยาบาลปกติ ใน 24, 48 และ 72 ชัวโมง
่
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ (p < 0.05) ยกเว้น 3 รายข้อ ได้แก่ ข้อ 2.5 ท่านได้รบั การสัมผัสที่มือ หรือที่แขนจากพยาบาลขณะที่พูดคุย
ซักถามอาการ ข้อ 4.1 ท่านได้รบั การจัดท่านอนทีเ่ หมาะสม และ ข้อ 4.2 ท่านได้รบั การช่วยเหลือจากพยาบาลให้พลิก
ตัว และเปลี่ยนท่าอย่างถูกต้องนุ่ มนวล ที่คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการความเจ็บปวดของกลุ่มทดลอง
มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ (p > 0.05)
อธิบายว่า การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสาเหตุการปวด การสื่อสารเมื่อปวด ไม่รอให้ความเจ็บปวดมาก และการใช้
เทคนิคเบีย่ งเบนความเจ็บปวดต่าง ๆ เพื่อลดเจ็บปวดด้วยตนเองมาก ซึ่งความรู้ ความเข้าใจเป็ นปั จจัยทีช่ ่วยลดการ
กระตุ้นสิง่ เร้าจากสมอง (cognitive and affective factors) มีผลให้ลดการกระตุน้ ของเนื้อเยื่อหรือเส้นประสาทขนาดเล็ก
บริเวณผิว หนังของเนื้ อ เยื่อ ที่ได้รบั การบาด มีผ ลท าให้เกิด ความพึงพอใจในจัด การความเจ็บ ปวดของตน [1,4,5]
ขณะเดียวกันกลุ่มควบคุม ก็ได้รบั การดูแลแบบปกติจากพยาบาล ความเจ็บปวดลดลงเมื่อการอักเสบของเนื้อเยื่อและ
การหายของบาดแผลเป็ นไปตามธรรมชาติของร่างกาย (neutral wound healing) ผูป้ ่ วยกลุ่มควบคุมจึงมีระดับ ความ
เจ็บปวดลดลงหลังผ่าตัด และมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ เพื่อลดปวดและสามารถฟื้ นสภาพหลังผ่าตัด
ได้เช่นกัน
จึงสรุปได้ว่าโปรแกรมจัดการความปวดสามารถลดความเจ็บปวด และทาให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการ
จัด การความเจ็บ ปวดหลัง ผ่ าตัด ในการศึก ษาวิจยั ต่ อไป ควรใช้เทคนิ ค เบี่ย งเบนความเจ็บ ปวดอื่น ๆ ที่ดี (best
practice) มาใช้ ร่ ว มกับ โปรแกรมการจัด การความปวดนี้ เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาการปฏิ บ ัติ พ ยาบาลลดปวดให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู้ป่ วยทุ ก ท่ า นที่ก รุ ณ าเข้า ร่ ว มการศึก ษาครัง้ นี้ อีก ทัง้ เจ้า หน้ า ที่ห อผู้ ป่ วยศัล ยกรรมชาย 1
โรงพยาบาลพุทธชินราช ทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือและสนับสนุนให้งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงเป็ นอย่างดี

125

เอกสารอ้างอิ ง
1. Hughes, J. Pain management: from basics to clinical practice. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2008. p. 2-4.
2. Pellico, LH. Focus on adult health medical-surgical nursing. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/
Lippincott William & Wilkin; 2013.
3. Ignatavicius, DD., & Workman, ML. Medical surgical nursing: patient-centered collaborative care (7th ed.).
St. Louis: Elsevier Saunders; 2013.
4. Eccleston, C. Role of psychology in pain management. British Journal of Anesthesia, 87(1), 144-52 (2001)
5. Gatchel, RJ. & Turk, DC. Psychosocial factor in pain: critical perspectives. New York: The Gulford Press;
1999.
6. ธนิ ต วั ช รพุ ก ก์ . Preoperative and postoperative care ใน ชาญ วิ ท ย์ ตั น ติ พิ พ ั ฒ น์ และธนิ ต วั ช รพุ ก ก์
(บรรณาธิการ). ตาราศัลยศาสตร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 6. กรุงเทพ: ด่านสุทธาการพิมพ์; 2547.
7. จิราภรณ์ สิงหเสนี. ผลของโปรแกรมการจัดการความเจ็บปวดต่อระดับความปวดและความพึงพอใจในการจัดการ
กับความเจ็บปวดของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดช่องท้อง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่
สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา; 2548.
8. สิรมิ นต์ ดาริ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการฟื้ นตัวหลังผ่าตัดฉุ กเฉินต่อการรับรูส้ มรรถนะของตนเองและคุณภาพ
การฟื้ นตัวหลังการผ่าตัดของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดช่องท้องแบบฉุ กเฉิน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลผูใ้ หญ่) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล; 2553.
9. อุราวดี เจริญไชย. ผลของการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อมเกีย่ วกับวิธกี ารความรูส้ กึ และคาแนะนาสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ติ ่อความ
วิตกกังวล ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาลผูใ้ หญ่) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล; 2553. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2541.
10. Ewa Idvall. Development of strategic and clinical quality indicators in postoperative pain management.
Sweden: Department of Medicine and Care, Division of Nursing Science, Faculty of Health Sciences,
Linkoping University; 2001.
11. Apfelbaum JL, Chen C, Mehta SS, Gan TJ. Postoperative pain experience: results from a national survey suggest
postoperative pain continues to be undermanaged. Anesth Analg. 2003 Aug 97(2): 534–540.
12. 14.ข้อ มู ล ทะเบีย นผู้ ป่ วยหอผู้ ป่ วยศัล ยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลพุ ท ธชิน ราช พ.ศ. 2554 -2556. งานเวช
สารสนเทศ โรงพยาบาลพุทธชินราช. พิษณุโลก: โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก; 2556.

126

ประสิ ทธิ ผลของการพัฒนาแกนนาด้ านสุขภาพเพื่อป้ องกันพฤติ กรรมเสี่ ยงทางเพศ
ของวัยรุ่นในชุมชน จังหวัดพิ ษณุโลก
The effectiveness of the development of health leaders to prevent risky sexual
behaviors among adolescents in a community, Phitsanulok Province
วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์1* จรรจา สันตยากร1 ยุคนธร หทัยวรรธน์2 และทวีศกั ดิ ์ คาลือ3
Worawan Tipwareerom1*, Chanjar Santayakorn1, Yukonthorn Hathaiwat2 and Taweesak
Khumlue3
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi-Experimental research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
การพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพเพื่อป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน จังหวัดพิษณุ โลก โดยใช้แนวคิด
ของ รูปแบบสังคมนิเวศวิทยาในการป้ องกันการติดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น [1] ในการพัฒนาโปรแกรม
พัฒ นาแกนน าด้านสุขภาพ กลุ่ มตัวอย่ างคือ นัก เรีย นมัธ ยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1-6 ในโรงเรีย นแห่ งหนึ่ ง โดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จานวน 210 คน นักเรียนจานวน 26 คนทีเ่ ป็ นกลุ่มแกนนาด้านสุขภาพได้รบั โปรแกรมพัฒนาแกนนาด้าน
สุขภาพ จานวน 5 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ กลุ่มแกนนาด้านสุขภาพได้จดั กิจกรรมรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่นักเรียน
ทัง้ โรงเรียนจานวน 8 สัปดาห์ โดยใช้กจิ กรรมเสียงตามสาย กิจกรรมหน้าเสาธง จัดบอร์ดให้ความรู้ และกิจกรรมวันพบ
ผูป้ กครอง ประเมินผลหลังเสร็จสิน้ โปรแกรม 1 สัปดาห์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และ Paired sample ttest
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างก่อนและหลังได้รบั โปรแกรม พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนความรูแ้ ละ
ทักษะด้านการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของแกนนาด้านสุขภาพ หลังได้รบั โปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) และ 2) ค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการป้ องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
ในโรงเรียน หลังได้รบั โปรแกรมจากแกนนาด้านสุขภาพ ในเรื่องความเชื่อเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถของ
ตนเองในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย การพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกับ
พ่ อแม่ และความสะดวกใจในการพูดคุ ยสื่อสารเรื่องเพศกับ พ่ อ แม่ สูงกว่าก่ อนได้รบั โปรแกรมแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<.05)
คาสาคัญ:
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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

บทนา
วัยรุ่นเป็ นวัย ที่มีการเจริญ เติบโตเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วยั ผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ร่างกาย จิต ใจ
อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายและ
จิต ใจ ท าให้ เกิด แรงผลัก ดัน แสดงออกถึ งบทบาททางเพศ [2] พฤติก รรมเสี่ย งทางเพศในเด็ก วัย รุ่ น เช่ น การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การดื่มสุราของมึนเมา การดูภาพ/วีดทิ ศั น์กระตุ้นอารมณ์ และการเทีย่ วสถานเริงรมย์ ล้วน
ส่งผลทาให้วยั รุ่นเสีย่ งต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ได้ [3][4] จากรายงานอายุ
เฉลีย่ ของการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกของวัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกเร็วขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2539 อายุเฉลีย่
ของการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก คือ 17.6 ปี อีกสิบปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 มีอายุเฉลี่ย ต่ ากว่า 14 ปี และเมื่อปี พ.ศ.
2554 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกของวัยรุ่นต่ ากว่า 12.3 ปี [5] ซึง่ การที่วยั รุ่นเริม่ มีเพศสัมพันธ์ท่อี ายุยงั
น้อย จึงทาให้มโี อกาสเสีย่ งต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์มากขึน้ สอดคล้องกับ
อัตราการติดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ทีพ่ บว่าเพิม่ ขึน้ จาก 41.5 เป็ น 79.8
ต่อแสนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 [6] และอัตราการคลอดบุตรกลุ่มมารดาทีอ่ ายุต่ ากว่า 15 ปี เพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 0.03 ในปี พ.ศ. 2503 เป็ น ร้อยละ 0.46 ในปี พ.ศ. 2555 [7] สาหรับจังหวัดพิษณุ โลกนัน้ พบว่า มีอตั ราแม่
วัยรุ่นคลอดบุตรจากร้อยละ 18.65 ในปี พ.ศ. 2553 เพิม่ ขึน้ เป็ น ร้อยละ 20.69 ในปี พ.ศ. 2555 และมีอตั ราการติดเชือ้
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในวัยรุ่นเพิม่ ขึน้ มากกว่า 1.5 เท่า จาก 347 คนในปี พ.ศ. 2554 เพิม่ ขึน้ เป็ น 552 คน
ในปี พ.ศ. 2556 [8] ซึ่งสอดคล้อ งกับ การศึก ษาของสานัก งานป้ องกัน ควบคุม โรคที่ 9 พิษ ณุ โลก พบว่าวัยรุ่น ใน
สถานศึกษามีความรูเ้ รื่องโรคเอดส์ในระดับน้อยถึงร้อยละ 33.3 [9]
ถึงแม้ว่าจะมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาแก้ปัญหา รวมไปถึงการนาโปรแกรมทักษะชีวติ เข้ามาใช้ใน
การป้ องกันโรคเอดส์สาหรับนักเรียนในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ [10] แต่อตั ราการติดเชือ้ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเชือ้ เอช ไอ วี ในวัยรุ่นยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
นัน้ ให้ความสาคัญแก่หลักสูตร ตาราและสือ่ การสอน ลักษณะวิธกี ารสอนทีไ่ ม่สอดคล้องกับเนื้อหา [11] มุ่งเน้นไปทีต่ วั
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เด็กนักเรียนเพียงกลุ่มเดียว โดยละเลยกลุ่มครอบครัว เพื่อน และชุมชน นอกจากนี้ โปรแกรมการแก้ไขปั ญหาส่วนใหญ่
จะเกิดจากนักวิจยั เป็ นผูค้ ดิ เพียงฝ่ ายเดียว ไม่นาครอบครัว โรงเรียน และชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม [12]
ซึง่ สอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเดือนธันวาคม 2553 ทีไ่ ด้มกี ารหยิบยกปั ญหาวัยรุ่นไทยกับการ
ตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่พร้อมขึน้ มาพิจารณาและมีเครือข่ายต่างๆ
รวมไปถึงเยาวชนได้เสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่สาหรับเด็กและเยาวชน [13] โดยมีครอบครัวและชุมชนเข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้อง
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงได้นาครอบครัว ชุมชน และวัยรุน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรม
เสีย่ งทางเพศในชุมชน โดยใช้แนวคิดรูปแบบสังคมนิเวศวิทยาในการป้ องกันการติดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ
วัยรุ่น (A socio-ecological model of STD risk and protective factors for adolescents) ของไดคลีเมนเต้และคณะ
[1] ทีใ่ ช้ในการอธิบายพฤติกรรมการป้ องกันของบุคคลทีเ่ กิดจากอิทธิพลของ ตนเอง วัฒนธรรมความเชื่อ ครอบครัว
โรงเรียน เพื่อน สังคม และสือ่ ต่างๆ มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อให้ได้โปรแกรมพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพ
เพื่อป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน ทีเ่ กิดจากการใช้เทคนิคกระบวนการกลุม่ (Focus group) ของ
พ่อแม่ วัยรุ่น และกลุ่มตัวแทนชุมชน มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา และร่วมประเมินผล ในการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรม
เสีย่ งทางเพศในชุมชน ผลทีไ่ ด้รบั จากกระบวนการกลุม่ คือ โปรแกรมพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพเพื่อป้ องกันพฤติกรรม
เสีย่ งทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็ นศูนย์กลาง สร้างแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียน
ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นี้จงึ เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียววัดซา้
(One group pretest-posttest design) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาแกนนาด้าน
สุขภาพเพื่อป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อ เปรีย บเทีย บความรู้ ด้า นการป้ อ งกัน พฤติก รรมเสี่ย งทางเพศของแกนน าด้า นสุข ภาพก่ อ นได้ร ับ
โปรแกรมพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียนและหลังการได้รบั โปรแกรม
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของนักเรียนในโรงเรียนก่อนได้รบั ความรู้
จากแกนนาด้านสุขภาพและหลังได้รบั ความรู้
สมมติ ฐานในการศึกษา
1. ค่าเฉลีย่ คะแนนความรูด้ า้ นการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของแกนนาด้านสุขภาพหลังได้รบั โปรแกรม
พัฒนาแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียนสูงกว่าก่อนการได้รบั โปรแกรม
2. ค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของนักเรียนในโรงเรียนหลังได้รบั ความรูจ้ าก
แกนนาสุขภาพสูงกว่าก่อนได้รบั ความรู้

วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ นการวิจ ัย แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental research) มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษา
ประสิทธิผลของการพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพเพื่อป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน เป็ นการศึกษา
แบบกลุ่มเดียววัดซ้า (One group pretest-posttest design)
ประชากร ในการศึก ษาครัง้ นี้ เ ป็ นวัย รุ่ น ที่ ศึ ก ษาในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาในโรงเรีย น ที่ ใ ช้ ห ลัก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มวัยรุ่นทีเ่ ป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6 ปี การศึกษา 2556 ในจังหวัดพิษณุ โลก
โดยใช้วธิ ีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ผู้วิจยั ได้ทาการวิเคราะห์อานาจทดสอบโดยใช้โปรแกรม
PASS (Power Analysis and Sample Size) ก าหนดอ านาจทดสอบ 90% ที่ร ะดับ นัย สาคัญ ทางสถิติท่ี .05 พบว่ า
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ต้องการกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 88 คน ทัง้ นี้ได้กาหนดให้นกั เรียนทุกคนในโรงเรียน จานวน 215 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อสิน้ สุดการทดลอง พบว่า มีนกั เรียนเหลือเพียง 210 คน เนื่องจากได้ลาออก และย้ายไปศึกษาทีโ่ รงเรียนอื่น
การคัดเลือกแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียน กาหนดให้เป็ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 และ มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 เนื่องจากเมื่อได้รบั การอบรมจากโปรแกรมแล้ว ยังสามารถทางานเป็ นแกนนาต่อไปได้ในโรงเรียนอีก 1 ปี ก่อนทีจ่ ะ
สาเร็จการศึกษา การคัดเลือกแกนนาประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนแรกจากความสมัครใจในการทางานเป็ นแกน
นาด้านสุขภาพ จากนัน้ นารายชื่อเสนออาจารย์ทร่ี บั ผิดชอบด้านการรักษาพยาบาล ขัน้ ตอนทีส่ อง จากการคัดเลือกของ
อาจารย์ทร่ี บั ผิดชอบด้านรักษาพยาบาลในโรงเรียน ตามเกณฑ์ ดังนี้ 1) สามารถเข้ากับเพื่อน ทากิจกรรม ให้คาแนะนา
และความช่วยเหลือแก่เพื่อนได้ 2) มีความสามารถในการถ่ ายทอดความรูใ้ ห้กบั ผู้อ่นื ได้ 3) มีความเสียสละและ กล้า
แสดงออก ทัง้ นี้ ได้คดั เลือกกลุ่มแกนนาด้านสุขภาพไว้ 26 คน เป็ นเพศหญิงทัง้ หมด แบ่งเป็ นชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
จานวน 16 คน เนื่องจากไม่มนี กั เรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 สมัครใจเข้าร่วมเป็ นแกนนา อาจารย์จงึ ให้นกั เรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 4 คน และมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 6 คน ทีม่ คี วามสมัครใจและมีคุณสมบัตติ ามที่
กาหนดเข้าร่วมแทน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา มีดงั นี้
1. เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง ได้ แ ก่ โปรแกรมพัฒ นาแกนน าด้ า นสุ ข ภาพที่ เกิ ด จากการใช้ เทคนิ ค
กระบวนการกลุ่ม (Focus group) ของพ่อแม่ วัยรุ่น และกลุ่มตัวแทนชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลที่
รับผิดชอบงานด้านสุขภาพ เจ้าหน้าทีต่ ารวจ ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัครสาธารณสุข ผูอ้ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
พยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ประกอบด้วยกิจกรรมทีท่ ส่ี ่งเสริมให้แกนนา มีความรูใ้ นเรื่องการป้ องกัน
พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ 5 ด้าน คือ 1) ความรูเ้ รื่องเพศศึกษาความแตกต่างระหว่างชายหญิง 2) การป้ องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 3) วิธกี ารป้ องกันการตัง้ ครรภ์ 4) การสือ่ สารเรื่องเพศกับพ่อแม่ 5) ศึกษาดูงานทีเ่ ซลแมนคลินิก (Teen
center) โรงพยาบาลพุทธชินราชเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย สื่อการสอนเรื่องเพศศึกษา ภาพสไลด์ วิดิ
ทัศน์ และอุปกรณ์ทใ่ี ช้คุมกาเนิด
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ชุด ได้แก่
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลกลุ่มแกนนาด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามด้าน
ความรู้ จานวน 42 ข้อทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง แบ่งเป็ น เรื่องเพศศึกษา จานวน 10 ข้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 15 ข้อ
การป้ องกัน การตัง้ ครรภ์ 12 ข้อ และถุ งยางอนามัย 10 ข้อ แบบตัว เลือ ก 4 ค าตอบ (multiple choice) แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขและทาการตรวจสอบความเทีย่ งโดยใช้สตู ร KR 20 ได้ค่าความเทีย่ ง 0.75
2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลนักเรียน เป็ นแบบสอบถามการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
ประกอบด้วย
1) ข้อมูลทัวไป
่ เป็ นคาถามเกีย่ วกับ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว ค่า ใช้จ่ายส่วนตัวที่
ได้รบั ประจาวัน
2) การรับรู้ความสามารถของตนเอง ลักษณะคาตอบเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ
ไม่มคี วามมันใจเลย
่
(1 คะแนน) จนถึงมีความมันใจมากที
่
่สุด (5 คะแนน) ได้แก่ 2.1) การไม่มเี พศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร จานวน 5 ข้อ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง มีค่าสัมประสิทธิความเชื
่อมันครอนบาค
่
ได้ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.86 2.2) การ
์
ปฏิเสธ จานวน 5 ข้อ ดัดแปลงมาจากแบบวัดความสามารถตนเองในการปฏิเสธของ คาเซ็น วาแกน และวอลเตอร์ [14]
มีค่าสัมประสิทธิความเชื
่อมันครอนบาค
่
ได้ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.88 และ 2.3) การใช้ถุงยางอนามัย จานวน 5 ข้อ
์
ดัดแปลงมาจากแบบวัดความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยของเซซิลและพิงเกอร์ตนั [15] มีค่าสัมประสิทธิ ์
ความเชื่อมัน่ ครอนบาค ได้ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.78
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3) ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การมีเพศสัม พัน ธ์ จานวน 15 ข้อ ของวารุณี ฟองแก้ว และคณะ [16]
ลักษณะคาตอบเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่มเี ห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) จนถึงเห็นด้วยอย่างยิง่
(4 คะแนน) มีค่าสัมประสิทธิความเชื
่อมันครอนบาค
่
ได้ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.85
์
4) ความเชื่อเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ จานวน 8 ข้อ ของวารุณี ฟองแก้ว และคณะ [16] ลักษณะ
คาตอบเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ ไม่ใช่ (1 คะแนน) จนถึงใช่เลย (3 คะแนน) มีค่าสัมประสิทธิความ
์
เชื่อมันครอนบาค
่
ได้ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.80
5) การพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกับพ่อแม่ จานวน 7 ข้อ ดัดแปลงมาจากแบบวัดการพูดคุยสื่อสารเรื่อง
เพศกับพ่อแม่ของ แอสปาย และคณะ [17] ลักษณะคาตอบเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่พูดเลย (1
คะแนน) จนถึงมีพดู คุยประจา (4 คะแนน) มีค่าสัมประสิทธิความเชื
่อมันครอนบาค
่
ได้ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.88
์
6) ความสะดวกใจในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกับพ่อแม่ จานวน 7 ข้อ ดัดแปลงมาจากแบบวัด
ความสะดวกใจในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกับพ่อแม่ของ ลีแรนด์ ไอลีแรนด์ และบูเทเลย์ [18] ลักษณะคาตอบเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่สะดวกใจเลย (1 คะแนน) จนถึงสะดวกใจมาก (4 คะแนน) มีค่าสัมประสิทธิ ์
ความเชื่อมันครอนบาค
่
ได้ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.81
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 5 ท่าน ได้
ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.8 นามาปรับปรุงแก้ไข แล้วไปทดสอบหาความเที่ยงกับกลุ่มวัยรุ่นที่มี
ความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย
วิ ธีรวบรวมข้อมูล
เมื่อผู้วิจยั ได้รบั อนุ มตั ิให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อานวยการโรงเรียนแล้ว ได้พบอาจารย์ฝ่ายวิชาการเพื่อ
แนะนาตนเอง แจ้งวัตถุประสงค์ของการทาวิจยั แผนการดาเนินงานวิจยั วิธกี ารดาเนินงานวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั การพิท ักษ์สทิ ธิของผู
์ เ้ ข้าร่วมวิจยั เพื่อขอความร่วมมือในการทา
วิจยั ซึ่งโครงการวิจยั นี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมในการท าวิจยั ในมนุ ษ ย์ของมหาวิท ยาลัย
นเรศวรแล้ว
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนทีว่ างไว้ ดังนี้
1. จัดอบรมแกนนาด้านสุขภาพ โดยดาเนิน การฝึ กอบรม 5 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัวโมง
่
ห่างกัน 1 สัปดาห์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ครังที
้ ่ 1 สัปดาห์ท่ี 1
1) ผูว้ จิ ยั สร้างสัมพันธภาพ แนะนาตัวกับกลุ่มแกนนาด้านสุขภาพ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการทาวิจยั
รายละเอียดในการดาเนินการทดลองแก่แกนนา
2) ผูว้ จิ ยั ประเมินความรูข้ องแกนนาด้านสุขภาพโดยใช้แบบประเมินความรูแ้ ละทักษะสาหรับแกนนาสุขภาพ
(pretest)
3) ผู้วจิ ยั ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา พัฒนาการทางเพศ และความแตกต่ างระหว่างชายหญิง รวมไปถึงการ
วางตัวต่อเพศตรงข้าม โดยใช้แผ่นภาพพลิก ร่วมกับดูวดิ ทิ ศั น์ และให้แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเรื่องการวางตัวต่อ
เพศตรงข้าม ผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ รุปประเด็น
ครังที
้ ่ 2 สัปดาห์ท่ี 2
ให้ความรูเ้ รื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยการใช้เกมส์แลกน้ า เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธกี ารแพร่กระจายของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้วจึง บรรยายให้ความรูถ้ งึ สาเหตุ และวิธกี ารป้ องกันโรค ให้แกนนาสรุปวิธกี ารป้ องกันตัว
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้วสาธิตวิธกี ารใส่ถุงยางอนามัย และให้ฝึกปฏิบตั ทิ ุกคนจนถูกต้อง ผู้วจิ ยั เป็ นผู้สรุป
ประเด็น
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ครังที
้ ่ 3 สัปดาห์ท่ี 3
ให้ความรูเ้ รื่องวิธกี ารป้ องกันการตัง้ ครรภ์ และการใช้ยาคุมกาเนิด โดยให้ดูวดิ ทิ ศั น์เหตุการณ์สมมุติทว่ี ยั รุ่น
ตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน แล้วให้แกนนาด้านสุขภาพอภิปรายปั ญ หาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน
รวมทัง้ วิธกี ารแก้ไข จากนัน้ บรรยายถึงวิธกี ารป้ องกันการตัง้ ครรภ์และการใช้ยาคุมกาเนิด แล้วให้แกนนาแสดงความ
คิดเห็นถึงข้อดี ข้อเสียของวิธกี ารป้ องกันการตัง้ ครรภ์ประเภทต่างๆ ผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ รุปประเด็น
ครังที
้ ่ 4 สัปดาห์ท่ี 4
ให้ความรูใ้ นเรื่องการสือ่ สารเรื่องเพศกับพ่อแม่ โดยเน้นเรื่องการสร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อการสือ่ สารเรื่องเพศกับพ่อ
แม่ โดยบรรยายให้ความรูเ้ รื่องการสื่อสารทีส่ ร้างสรรค์ และความรักความห่วงใยของพ่อแม่ แบ่งแกนนาด้านสุขภาพฝึ ก
ปฏิบตั แิ สดงบทบาทสมมุติ ในการพูดคุยสือ่ สารเรื่องเพศกับพ่อแม่ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ติดเชือ้ HIV ตัง้ ครรภ์ในวัย
เรียน ผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ รุปประเด็น
ครังที
้ ่ 5 สัปดาห์ท่ี 5-6
สัป ดาห์ท่ี 5 พาไปศึก ษาดูงานที่ เซลแมนคลินิ ก (Teen center) ณ โรงพยาบาลพุ ท ธชิน ราช ซึ่งเป็ น ศูน ย์
สาหรับการดูแลและให้คาปรึกษาแก่วยั รุ่นที่มปี ั ญ หาท้องไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ความรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องปั ญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น โดยเจ้าหน้าที่ในศูนย์ เป็ นผูบ้ รรยายและตอบ
คาถาม
สัปดาห์ท่ี 6 แบ่งกลุ่มแกนนาด้านสุขภาพแสดงความคิดเห็นต่อสิง่ ทีไ่ ด้จากการศึกษาดูงาน ในหัวข้อ ความรูท้ ่ี
ได้จากเซลแมนคลินิก และการนามาปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผู้วจิ ยั ประเมินความรู้ของแกนนาด้านสุขภาพโดยใช้แบบประเมินความรู้และทักษะสาหรับแกนนาสุขภาพ
หลังจากได้รบั โปรแกรมพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียน 1 สัปดาห์ (posttest)
2. กลุ่มแกนนาด้านสุขภาพ จานวน 26 คน ได้จดั ตัง้ เป็ นชมรมรักษ์สุขภาพ และได้วางแผนร่วมกับผู้วจิ ยั ใน
การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ใช้เวลา 8 สัปดาห์ โดยมีกจิ กรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมเสียงตามสาย ทุกวันอังคาร เวลา 12.40-12.50 น.
1.2 กิจกรรมให้ความรูห้ น้าเสาธงตอนเช้าทุกวันพฤหัสบดี ใช้เวลา 5 นาที
1.3 จัดบอร์ดให้ความรู้ 2 เรื่อง คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการคุมกาเนิด
1.4 จัด กิจ กรรมแสดงในวัน พบผู้ป กครอง 1 ครัง้ โดยการแสดงบทบาทสมมุ ติ (role play) ในเรื่อ ง
พฤติกรรมวัยรุ่นวัยแรง
กิจกรรมเสียงตามสาย และกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง แกนนาด้านสุขภาพจะเป็ นผู้สบั เปลี่ยนไปสอนสุข
ศึกษา ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1) การป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2) ความรักในวัยเรียน 3) การใช้ถุงยางอนามัยที่
ถูกวิธี 4) ผลทีเ่ กิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 5) การพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ 6) วิธกี ารแก้ไขปั ญหาทางเพศ 7)
การปฏิเสธพฤติกรรมเสีย่ งทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์ และ 8) การวางตัวที่เหมาะสมต่อเพศตรงข้าม สาหรับเนื้อหาในการพูด
แกนนาด้านสุขภาพจะเป็ นผูจ้ ดั ทาซึง่ อ้างอิงมาจากความรูใ้ นโปรแกรมพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียนแล้ว ส่งให้
อาจารย์และผูว้ จิ ยั เป็ นผูต้ รวจสอบแก้ไขอีกครัง้
3. จัดกิจกรรมให้นกั เรียนในโรงเรียนตามแผนของแกนนาด้านสุขภาพทีว่ างไว้ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ทัง้ นี้ กลุ่ม
แกนนาด้านสุขภาพและนักเรียนในโรงเรียนได้ทาแบบสอบถามการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ (pretest) ก่อนทีจ่ ะ
ได้รบั โปรแกรมพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียน และกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่นักเรียนแล้ว เมื่อจัดกิจกรรมครบทัง้ 8
สัปดาห์แล้ว ในสัปดาห์ท่ี 9 ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มแกนนาด้านสุขภาพและนักเรียนแบบสอบถามการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทาง
เพศ (posttest)
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows Version 17 กาหนดระดับความมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
1. ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คะแนนความรูแ้ ละทักษะด้านการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของ
แกนนาสุขภาพ และค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของนักเรียนในโรงเรียน ด้วยสถิติ
ทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั (Paired sample t-test)

ผลการศึกษา
1. ลักษณะกลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คน พบว่า เป็ นนักเรียนชาย ร้อยละ 49.0 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 51.0
ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 13-14 ปี ร้อยละ 53.8 อายุเฉลีย่ 14.19 ปี ส่วนใหญ่ศกึ ษาอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ร้อย
ละ 28.0 อาศัยอยู่กบั บิดามารดา ร้อยละ 53.3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ด้รบั ประจาวัน เฉลีย่ วันละ 47.48 บาท
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย คะแนนความรู้และทักษะด้านการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของแกนนาด้าน
สุขภาพก่อนได้รบั โปรแกรมพัฒนาแกนนาด้ านสุขภาพในโรงเรียน และหลังได้รบั โปรแกรม 1 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนความรูแ้ ละทักษะด้านการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<.05) ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูแ้ ละทักษะด้านการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของแกนนาสุขภาพ
ก่อนได้รบั โปรแกรมพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียน และหลังได้รบั โปรแกรม 1 สัปดาห์ (n=26)

หัวข้อ
พัฒนาการทางเพศ
ความรูเ้ รื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การป้ องกันการตัง้ ครรภ์
ถุงยางอนามัย
* p-value <.05, ** p-value <.001

ก่อนได้รบั
โปรแกรม
Mean (SD)
3.38 (1.69)
5.81 (2.35)
4.31 (2.57)
1.50 (0.76)

หลังได้รบั
โปรแกรม
Mean (SD)
4.58 (1.55)
7.81 (2.22)
8.73 (1.95)
2.46 (0.98)

t value

p-value

-3.16
-3.03
-7.21
-3.92

.004*
.006*
<.001**
.001*

3. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของนักเรียนในโรงเรียน ก่อน
ได้รบั กิจกรรมรณรงค์ให้ความรูโ้ ดยแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียน และหลังได้รบั กิจกรรม 1 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของนักเรียนในโรงเรียน ในเรื่องความเชื่อเกีย่ วกับ
การมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยาง
อนามัย การพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกับพ่อแม่ และความสะดวกใจในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกับพ่อแม่ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.05) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย คะแนนพฤติก รรมการป้ อ งกัน พฤติก รรมเสี่ย งทางเพศของนั ก เรีย นในโรงเรีย น
ก่อนได้รบั กิจกรรมรณรงค์ให้ความรูโ้ ดยแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียน และหลังได้รบั กิจกรรม 1 สัปดาห์ (n=210)

หัวข้อ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
- การไม่มเี พศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
- การปฏิเสธ
- การใช้ถุงยางอนามัย
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์
ความเชื่อเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์
การพูดคุยสือ่ สารเรื่องเพศกับพ่อแม่
ความสะดวกใจในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกับพ่อ
แม่
* p-value <.05, ** p-value <.001

ก่อนได้รบั
โปรแกรม
Mean (SD)

หลังได้รบั
โปรแกรม
Mean (SD)

t value

p-value

16.61 (5.51)
17.58 (6.00)
16.03 (4.96)
46.66 (6.12)
19.48 (2.98)
10.96 (3.81)
18.47 (5.23)

17.34 (4.92)
19.33 (5.13)
18.04 (4.17)
47.61 (6.85)
20.59 (2.56)
9.90 (2.96)
16.29 (5.78)

-1.43
-3.15
-4.34
-1.42
-3.98
2.90
3.94

.153
.002*
<.001**
.155
<.001**
.004*
<.001**

วิ จารณ์ และสรุปผล
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะด้านการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของแกนนาด้านสุขภาพก่อน
ได้รบั โปรแกรมพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียน และหลังได้รบั โปรแกรม 1 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลีย่
คะแนนความรู้แ ละทัก ษะด้านการป้ องกัน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ แตกต่ างกัน อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p<.05)
ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุ นสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 อาจกล่าวได้ว่าเป็ นผลมาจากโปรแกรมพัฒนาแกนนาด้าน
สุขภาพเพื่อป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน เนื่องจากเนื้อหาในโปรแกรมเกิดจากกระบวนการกลุ่มที่
วัยรุ่น พ่อแม่ และตัวแทนชุมชนเป็ นผูร้ วมกันวางแผนตัง้ แต่เริม่ แรก ทาให้แกนนาด้านสุขภาพทีเ่ ข้าร่วมสนใจ และตัง้ ใจ
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารอบรม รวมไปถึงกิจกรรมทีจ่ ดั แต่ละหัวข้อ เช่น การดูวดิ ทิ ศั น์ เล่มเกมส์แลกน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไป
ศึกษาดูงานทีเ่ ซลแมนคลินิก ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช ทาให้สมั ผัสได้ถงึ สภาพความเป็ นจริง พบกับเจ้าหน้าที่ และ
พยาบาลทีใ่ ห้การดูแลวัยรุ่นทีม่ ปี ั ญหาสุขภาพทางเพศและการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ในสถานทีร่ บั บริการ ทาให้แกนนาด้าน
สุขภาพเกิดความตระหนักถึงปั ญหาพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศทีส่ ่งผลต่ออนาคตของตนเองได้ นอกจากนี้ วัยรุ่นเป็ นช่วง
ของความอยากรูอ้ ยากเห็น ต้องการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ [2] จึงทาให้ค่าเฉลีย่ คะแนนเพิม่ ขึน้ หลังการทดลอง สอดคล้องกับ
หลายการศึกษาพบว่าความรูเ้ รื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้ องกันการตัง้ ครรภ์ พัฒนาการทางเพศและถุงยาง
อนามัย เพิม่ ขึน้ ภายหลังได้รบั โปรแกรมสุขศึกษา [19][20][21]
2. ค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของนักเรียนในโรงเรียน ก่อนได้รบั กิจกรรม
รณรงค์ให้ความรูโ้ ดยแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียน และหลังได้รบั กิจกรรม 1 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนพฤติก รรมการป้ อ งกัน พฤติก รรมเสี่ย งทางเพศของนั ก เรีย นในโรงเรีย น ในเรื่อ งความเชื่อ เกี่ย วกับ การมี
เพศสัมพันธ์ ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย
และความสะดวกใจในการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกับพ่อแม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) ผลการวิจยั
ดังกล่าวสนับสนุ นสมมุติฐานข้อที่ 1 เป็ นบางส่วน อธิบายได้โดยแนวคิดของแบนดูรา [22] ที่กล่าวว่า การส่งเสริม
สมรรถนะแห่ ง ตนสามารถท าได้ 4 แนวทาง คือ 1)การใช้ค าพู ด ชัก จู ง 2)การได้เห็น ตัว แบบสัญ ลัก ษณ์ 3) การ
ประสบการณ์ทป่ี ระสบความสาเร็จด้วยตนเอง และ 4)การกระตุ้นร่างกายและอารมณ์ กิจกรรมการให้ความรูห้ น้าเสาธง
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ตอนเช้าทุกวันพฤหัสบดีเป็ นสิง่ แปลกใหม่ในโรงเรียนที่ให้แกนนาด้านสุขภาพขึน้ มาพูดเรื่องสุขภาพก่อนเข้าชัน้ เรียน
กลุ่มแกนนาด้านสุขภาพเป็ นผูด้ าเนินกิจกรรมเองซึง่ ถือว่าเป็ นกลุ่มมีอทิ ธิพลต่อความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมของ
นักเรียนในโรงเรียน จึงเป็ นการใช้คาพูดชักจูง และการกระตุ้นทางร่างกายและอารมณ์ ทาให้นัก เรียนในโรงเรียนมี
ค่าเฉลีย่ คะแนนในหัวข้อดังกล่าวเพิม่ มากขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของขวัญจิต ติสกั และสัจจา ทาโต [23] ทีใ่ ห้ผนู้ า
กลุ่มเพื่อนเป็ นผูส้ อนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น ทีพ่ บว่า คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพทางเพศของวัยรุ่นตอนต้นหลังการทดลอง 1เดือนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.05)
จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองในเรื่องการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) ถึงแม้ว่าการพูดคุย
สือ่ สารเรื่องเพศกับพ่อแม่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) แต่เป็ นความแตกต่างในด้านลบ ดัง
จะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยคะแนนการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกับพ่อแม่ท่ลี ดลง อาจเป็ นผลมาจากกิจกรรมที่แกนนาด้าน
สุขภาพจัดให้ ยังไม่ครอบคลุม หรือยังไม่เหมาะสมกับนักเรียนทัง้ โรงเรียน จากการสังเกตและสอบถามนักเรียนใน
โรงเรียน พบว่า กิจกรรมเสียงตามสายทุกวันอังคารช่วงพักกลางวัน ไม่ได้รบั ความสนใจจากนักเรียนในโรงเรียนมากนัก
เนื่องจากเป็ นช่วงพัก นักเรียนจึงทากิจกรรมส่วนตัวไม่ได้ให้ความสนใจกับเสียงตามสายในโรงเรียน ซึง่ การสอนทีด่ นี นั ้
จะต้ อ งมีก ารสร้า งบรรยากาศที่เหมาะสมกับ การเรีย นรู้แ ละมีก ารเปิ ด โอกาสให้ผู้เรีย นได้มีส่ วนร่ ว มจึงจะประสบ
ความสาเร็จในการสอนตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ [24]
ประโยชน์ที่ได้รบั จากการวิ จยั
1. เป็ นแนวทางในการพัฒ นาบทบาทของพยาบาลในการเป็ นพยาบาลผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขัน้ สูงในการ
ป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุ่น
2. เป็ น แนวทางในการพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อส่งเสริม สุข ภาพทางเพศในวัย รุ่น กลุ่ม อื่น ๆ แก่ พ ยาบาลและ
บุคคลากรทางสาธารณสุขต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. ด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล โดยพยาบาลที่ทางานด้านการส่งเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น หรืองาน
อนามัยโรงเรียน สามารถนาโปรแกรมพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพทาง
เพศ และป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ยงยื
ั ่ นและสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ในสถานการณ์จริง
2. ด้านการศึกษาพยาบาล ควรสนับสนุ นให้มกี ารเรียนการสอนเกี่ยวกับการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
ของวัยรุ่น ที่จดั ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของ
วัยรุ่น โดยใช้เครือข่ายของแกนนาสุขภาพในโรงเรียน
3. ด้านการบริการ ควรมีการกาหนดนโยบายเพื่อป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุ่นอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลวิธที เ่ี หมาะสม ทัง้ ในโรงเรียนหรือชุมชน ให้การสนับสนุ น
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ งบประมาณ สถานที่ และเอกสารต่างๆ
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรมีการทาวิจยั เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของแกนนาด้านสุขภาพ ซึง่ มีบทบาทสาคัญในการเผยแพร่ความรู้
ทัศนคติ ทักษะ และสร้างความเชื่อมันแก่
่ วยั รุ่นในการป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศในโรงเรียนได้
2. ควรมีการศึกษาโดยใช้แหล่งสนับสนุนทางสังคมแหล่งอื่น เช่น ครอบครัว ครู เป็ นบุคคลทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับ
วัยรุ่น ทาให้วยั รุ่นเกิดความเชื่อมันในการป้
่
องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศได้อย่างเหมาะสม

134

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ให้งบประมาณในการทาวิจยั แกนนาด้านสุขภาพ นักเรียน
บิดามารดา/ผูป้ กครอง และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการทาวิจยั ทุกท่าน

เอกสารอ้างอิ ง
1. DiClemente RJ, Salazar LF, Crosby RA, Rosenthal SL. Prevention and control sexually transmitted
infections among adolescents: the importance of a socio-ecological perspective – a commentary. Public
Health, 2005; 119: 825-836
2. ประทุม แป้ นสุวรรณ. การให้คาปรึกษากลุ่มด้านเพศศึกษาวัยรุ่นในกลุ่มเสีย่ ง.กรุงเทพฯ: ก๊อบปี้ แอนด์ พริ้นท์;
2546. หน้า 16.
3. วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์, สุรยี ภ์ ร สุวรรณโอสถ, ทวีศกั ดิ ์ คาลือ. ประสิทธิผลของโปรแกรมป้ องกันพฤติกรรมเสีย่ ง
ทางเพศของเด็กวัยรุ่นชาย. มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556. หน้า 4.
4. อรอุษา จันทรวิรุจ. ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ.
วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล; 2544.
หน้า 13-14.
5. สานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข. ผลการเฝ้ าระวังพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ เอชไอวี กลุ่มนักเรียน
ประเทศไทย พ.ศ. 2554. นนทบุร:ี สานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข; 2554. หน้า 8.
6. สานัก อนามัย การเจริญ พัน ธุ์. (2554). สถานการณ์ อนามัย การเจริญ พัน ธุ์ในวัยรุ่น และเยาวชน. ได้จ าก URL:
http://rh.anamai.moph.go.th/all_file/index/teen30Juan54.pdf. 5 กุมภาพันธ์ 2557,
7. ส านัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ กระท รวงสาธารณ สุข . แม่ว ยั ทีน ประเด็น เก่า ...เล่า ให ม่. ได้จ าก:
URL:http://www.edc/gov/neidoc/EID/eid.htm 27 มิถุนายน 2557.
8. เชลแมนคลินิก. ศูนย์บริการทีเ่ ป็ นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุ โลก. งาน
นาเสนอ เชลแมนคลินิก; 2556
9. ส านั ก งานป้ องกัน ควบคุ ม โรคที่ 9 พิ ษ ณุ โ ลก. สถานการณ์ โ รคเอดส์ 5 จัง หวัด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง. URL:
http://dpc9.ddc.moph.go.th/aids/ diseasedata.html . 5 กุมภาพันธ์ 2557, จาก
10. Wibulpolprasert S, Siasiriwattana S, Ekachampaka P, Wattanamano S, Taverat R. Thailand Health
Profile 1999-2000. Bangkok: Printing press, Express Transportation Organization; 2001. 103.
11. บุปผา ศิรริ ศั มี. การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรูด้ า้ นอนามัยการเจริญพันธุส์ าหรับนักเรียนชาย-หญิง ทีเ่ ริม่ เข้าสู่
วัยเจริญพันธุ.์ นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; 2546. หน้า 15-16.
12. วรวรรณ์ ทิพ ย์ว ารีร มย์. โปรแกรมป้ อ งกัน พฤติก รรมเสี่ย งทางเพศในเด็ก วัย รุ่ น ชาย. ดุ ษ ฎีนิ พ นธ์ หลัก สูต ร
สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบณ
ั ฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล; 2553. บทคัดย่อ
13. ส านั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารสุ ข ภ าพ แ ห่ งช าติ . ส มั ช ช าสุ ข ภ าพ ค รั ้ง ที่ 3 พ .ศ . 2553. ได้ จ าก URL;
http://www.samatcha.org/?q=taxonomy/term/150 5 กุมภาพันธ์ 2557
14. Kasen S, Vaughan RD, Walter HJ. Self-efficacy for AIDS preventive behaviors among tenth grade
students.Health Education Quarterly, 1993; 19:187-202.
15. Cecil, H. Pinkerton, S.D. Reliability and validity of a self-efficacy instrument for protective sexual
behaviors. Journal of American College Health, 1998; 47(3): 113-121.
16. วารุณี ฟองแก้ว และคณะ. รายงานการศึกษาวิจยั การป้ องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชน :
สถานการณ์ปัจจุบนั . สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2549. หน้า 44-63.
135

17. Aspy CB, et al. Parental communication and youth sexual behaviour. Journal of Adolescence, 2007; 30: 449 -46.
18. Lerand, S. J., Ireland, M., Boutelle, K. (2007). Communication with our teens: Associations between
confidential service and parent-teen communication. Journal of Pediatric and Gynecology, 2007; 20: 173-178.
19. วิศนีย์ บุญหมัน.่ ผลของโปรแกรมการเรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วมต่อการสือ่ สารเรื่องเพศระหว่างบิดาและบุตรชายวัยรุ่น.
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล;
2550. บทคัดย่อ.
20. สัจจา ทาโต. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทย. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550; 1(2):19-30.
21. Tipwareerom W, Powwattana A, Lapvongwatana P, Crosby R. Effectiveness of a model of risky sexual
behavior prevention among adolescent boys in Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine
and Public Heath, 2011; 42(3): 726-736.
22. Bandura A. A self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman; 1997.
23. ขวัญจิต ติสกั , สัจจา ทาโต. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนโดยผูน้ ากลุ่มเพื่อนต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น. วารสารพยาบาลสาธารณสุข; 2548; 19(2): 48-63.
24. จาเนียร ศิลปะวาณิช. หนังสือประกอบการเรียนหลักและวิธกี ารสอน. กรุงเทพฯ: ศูนย์สง่ เสริมอาชีวะ; 2538. หน้า 135-150.

136

การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานโดยกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมขององค์กรในระดับชุมชน
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ใช้รูปแบบการวิจยั แบบมีส่วนร่วม(Particularly Action Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของหน่ วยงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน ซึง่
ประกอบด้วย เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มผูน้ าชุม ชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น กลุ่ม
แม่บา้ นและตัวผูป้ ่ วย โดยได้ทาการสารวจบริบทพื้นฐานของชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลและสถิตกิ ารป่ วยด้วยโรคเบาหวาน
จากนัน้ ได้ทาการตรวจค่าดัชนีทางชีวเคมีได้แก่ ค่าระดับน้าตาลในเลือด(FBS) ค่าฮีโมโกลบินเอวันซี(HbA1C) ค่าระดับ
โคเลสเตอรอลและระดับไตรกลีเซอไรด์ รวมทัง้ ได้มกี ารทดสอบความรูค้ วามเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโรคเบาหวาน
และทดสอบความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการดูแลรักษาตนเองในโรคเบาหวาน กระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเริม่ ต้นจากการประชุมกลุ่มย่อยและการสนทนากลุ่ม โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนได้มกี ารแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์และวางแผนร่วมกัน ได้ขอ้ สรุปแนวทางทีส่ าคัญคือ กิจกรรมปรับ เปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพทีจ่ ะสร้างขึน้ ควรมีลกั ษณะเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่ซ้าซ้อนกับกิจกรรมเดิมทีม่ อี ยู่ ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศ
ทุกวัยโดยไม่มขี อ้ จากัด และมีการสอดแทรกองค์ความรูท้ างวิชาการจากนักวิชาการ จึงเป็ นทีม่ าของกิจกรรมทัง้ สิน้ 3
กิจกรรมคือ กิจกรรมการประกวดราวงย้อนยุค การประกวดอาหารสุขภาพและการให้ความรูผ้ ่านวิทยุหมู่บา้ น ภายหลัง
การดาเนิ น กิจกรรมเป็ น ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน พบว่ากลุ่ มตัวอย่างมีค่ าดัชนี ด้านสุขภาพและพฤติกรรมด้าน
โภชนาการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ และจากการวิจยั สามารถสรุปได้ว่าปั จจัยสาคัญทีป่ ระกอบเป็ นรูปแบบของ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข ภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ประสบความสาเร็จประกอบด้วย 1)ตัวผู้ป่ วย 2)
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้อ งในพื้นที่แ ละภาคีเครือ ข่าย 3)การมีส่วนร่วม 4)กิจกรรมที่สนับ สนุ น กระบวนการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพและ 5) ระยะเวลาในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ซึง่ ต้องดาเนินไปอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์
กัน
คาสาคัญ:

โรคเบาหวาน การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ การมีสว่ นร่วมของชุมชน
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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

บทนา
โรคเบาหวานเป็ นโรคเรือ้ รังที่ยงั ไม่มกี ารรักษาให้หายขาดได้ เป็ นโรคที่รบกวนต่อการดาเนินชีวติ ปกติของ
บุคคลและเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญของประเทศไทย จากการรายงานการเฝ้ าระวังโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง พ.ศ. 2555
ของสานัก ระบาดวิทยาพบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน จานวน 1,799,977 ราย โดยมีความชุก 2,800.80 ต่ อ
ประชากรแสนคน เป็ นผู้ป่วยรายใหม่ 336,265 ราย โดยกลุ่มอายุ ท่ี 60 ปี ข้นึ ไปมีอตั ราป่ วยสูงสุดคือ 2,128.04 ต่ อ
ประชากรแสนคน โดยในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่น้ีมผี ู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจานวน 58,973 รายคิดเป็ นร้อยละ 17.54
ภาวะแทรกซ้อ นที่ส าคัญ และเป็ น สาเหตุ ก ารตายก่ อ นวัย อัน ควรในผู้ป่ วยเบาหวาน คือ ภาวะแทรกซ้อ นทางไต
ภาวะแทรกซ้อนระบบประสาท ภาวะแทรกซ้อนทางตาและภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดแดง[1]
โรคเบาหวานเป็ นโรคทีต่ อ้ งอาศัยการควบคุมอย่างสม่าเสมอ โดยผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องมีพ ฤติกรรมในการควบคุม
โรคที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมควบคุมด้านอาหาร การออกกาลังกาย และการใช้ยาซึ่งต้องกระทาอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเป็ นโรค พฤติกรรมการควบคุมโรคของผูป้ ่ วยมีความสาคัญ และมีความจา
เป็ นมากในการลดความรุนแรง ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน และสามารถป้ องกัน ภาวะแทรกซ้อนบางชนิ ดไม่ให้
เกิดขึน้ ได้ แต่ยงั พบว่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าทีท่ มี สุขภาพจะใช้วธิ กี ารต่างๆเพื่อ
ช่วยให้ผปู้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้ อาทิ การสอน การให้สขุ ศึกษา การช่วยเหลือติดตามก็ตาม[2]
การวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะสร้างกระบวนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยเบาหวานให้
ถูก ต้อ งและเหมาะสม โดยเน้ น กระบวนการมีส่วนร่วมของชุม ชน ซึ่งหมายถึงกลุ่ม ผู้ป่วยเองและผู้ท่ีเกี่ย วข้องเช่ น
เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม) เป็ นต้น โดยมี
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นักวิชาการเป็ นทีป่ รึกษาให้คาแนะนาในแต่ละขัน้ ตอนอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยแนวคิดทีว่ ่าหากประชาชนหรือชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยสร้างกระบวนการจัดการระบบสุขภาพของตนเอง จะทาให้ได้รูปแบบของการดาเนินงานทีม่ า
จากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึง่ จะมีความยังยื
่ นมากกว่ากระบวนการทีเ่ กิดจากการบังคับหรือ สังการ
่
และ
ประชาชนก็จะปฏิบตั ติ ามอย่างเต็มใจ อีกทัง้ เกิดความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ด้วยตนเอง

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. การสารวจสถานการณ์และสภาพปัญหาของชุมชน
1.1 การสารวจจากข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็ นการสารวจข้อมูลพืน้ ฐานของชุมชนทีม่ กี ารเก็บ
รวบรวมโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในชุมชน โดยในการวิจยั ครัง้ นี้จะใช้ขอ้ มูลปฐมภูมขิ องกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
เทศบาลตาบลบ้านถ้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านถ้า
1.2 การสารวจข้อมูลทุ ติยภู มิ (secondary data) เป็ น การสารวจข้อมูลโดยคณะผู้วิจยั เพื่อยืนยัน
สถานการณ์ทแ่ี ท้จริง ของข้อมูลปฐมภูมทิ ไ่ี ด้มาในเบือ้ งต้น และเพื่อสรุปความรุนแรงของปั ญหา
2 การชี้แจงข้อมูลและสะท้อนปัญหาให้แก่ชุมชน
เป็ นการชี้แจงข้อมูลและสะท้อนปั ญหาให้แก่ผู้นาชุมชน หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ ประชาชนทัวไป
่
และกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้มองเห็นปั ญหาร่วมกันและเป็ นมิตเิ ดียวกัน เพื่อนาไปสู่ความตระหนักในการแก้ไขปั ญหาของ
ชุมชนต่อไป
3. การจัดเตรียมกลุ่มเพื่อดาเนิ นการจัดทารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพ
3.1 จัดเตรียมกลุ่มทีจ่ ะร่วมดาเนินการจัดทารูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ประกอบด้วย ผูป้ ่ วย
เบาหวาน ผูน้ าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลและนักวิจยั
3.2 วางแผนการดาเนิ น การ โดยมีก ารก าหนดกรอบตารางเวลา (time frame) ที่ช ัดเจนการวาง
แผนการดาเนินงาน โดยในขัน้ ตอนนี้จะมีความสาคัญ เนื่องจาก สมาชิกในกลุ่มเองจะทราบกาหนดการทางาน และ
ปฏิทนิ ชุมชนของตนเอง ซึง่ จะทาให้ไม่นัดหมายซ้าซ้อนกับช่วงเวลาทีม่ งี านหรือเทศกาลต่างๆของชุมชน ทาให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามขัน้ ตอนอย่างเป็ นระบบ
4. ดาเนิ นการสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพ
ใช้ก ระบวนการสนทนากลุ่ ม แลกเปลี่ย นความคิด เห็น เสนอแนวทางร่ ว มกัน ภายในกลุ่ ม โดย
ดาเนินการทัง้ สิน้ 3 ครัง้ แต่ละครัง้ ห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ จนกระทังได้
่ กจิ กรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
โภชนาการ
5. ดาเนิ นการตามรูปแบบที่ได้จดั ทาขึน้ ในกลุ่มประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
ชีแ้ จงรูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ แก่ผปู้ ่ วยในพืน้ ที่ ให้ละเอียดชัดเจน ว่า
ต้องปฏิบตั อิ ะไร อย่างไร เมื่อไร โดยดาเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนเพื่อให้มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ
6. การสรุปและประเมิ นผลการดาเนิ นงานและประเมิ นความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย
7. จัดทารูปแบบ (model) การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพ
8. การวิ เคราะห์ข้อมูล
8.1 ข้ อ มู ล เชิ งคุณ ภาพ น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา และน ามาจัด ระเบีย บตามวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
การศึกษา และจากนัน้ นามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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8.2 ข้อมูลเชิ งปริมาณ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากร โดยใช้สถิตพิ รรณนา (การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)

ผลการศึกษา
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการป่ วยเป็ น
โรค
กลุ่มตัวอย่าง (80 คน)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน(ราย)
ร้อยละ
เพศ
33
41.25
ชาย
47
58.75
หญิง
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย
หย่า/แยก
อาชีพ
ไม่ได้ทางาน
เกษตรกรรม
ค้าขาย
รับจ้างทัวไป
่
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
1,000 ถึง 5,000 บาท
5,001 ถึง 10,000 บาท
10,001 ถึง 20,000 บาท
มากกว่า 20,000
บุคคลที่ดแู ลผูป้ ่ วย
ไม่มผี ดู้ แู ล
มีผดู้ แู ล
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1
12
22
45

1.25
15
27.50
56.25

5
73
2
0

6.25
91.25
2.5
0

5
39
15
21

6.25
48.75
18.75
26.25

6
60
12
2

7.5
75
15
2.5

0
80

0
100

กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นโรคเบาหวานในการศึกษาครัง้ นี้ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 58.75 มีอายุเฉลีย่ 54.7 ปี
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 91.25 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 48.75 มีรายได้ในครอบครัวอยู่ระหว่าง 5,00010,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 75 และทัง้ หมดร้อยละ 100 มีผดู้ แู ล ดังแสดงในตารางที่ 1
2. การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนทีเกี่ยวข้อง
จากการประชุมหารือเพื่อวางแนวทางร่วมกัน ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้ าทีจ่ ากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลและกองสาธารณสุข เทศบาลบ้านถ้ า ทีม วิจยั เพื่อ กาหนดกิจกรรมปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่ วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้แนวทางการออกแบบกิจกรรมคือ ควรเป็ นกิจกรรมทีส่ นับสนุ นและไม่ขดั แย้งกับ
กิจวัตรประจาวัน หรือวิถกี ารดาเนินชีวติ ปกติ ของประชาชน มีความน่ าสนใจ สอดแทรกวิชาการแต่ไม่ทาให้เกิด ความ
เบื่อหน่ าย กระตุ้นให้เกิดความตระหนักได้ ใช้ทรัพยากรต่ างๆที่มีและหาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่
อาจจะเกิดขึน้ ควรให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ให้ผปู้ ่ วยรับทราบและนาไปปฏิบตั ิตามเท่านัน้ ควร
ดาเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ งและมีผู้รบั ผิด ชอบต่ อ ไปเพื่อ ให้เกิด และเห็น ผลที่ช ัด เจน ควรเผยแพร่กิจกรรมนัน้ ให้ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องอื่นๆนอกเหนือจากผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ได้รบั รู้ รับทราบและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ หน่วยงานทีเกีย่ วข้อง
เข้ามาร่วมดาเนินการและดูและระหว่างการทากิจกรรมและทีส่ าคัญคือควรมีนกั วิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ามาให้
ความรูแ้ ละดูและระหว่างการทากิจกรรม
จากประเด็นแนวคิดในการออกแบบสร้างกิจกรรม ทีก่ ลุ่มกาหนดไว้ดงั กล่าวข้างต้น จึงนามาวางแผนเพื่อสร้าง
เป็ นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว และมีความเป็ นไปในการนาไปปฏิบตั ิจริงให้ได้มากที่สุด เป็ นผลให้ได้
กิจกรรมทีม่ คี วามเห็นร่วมกันว่าเหมาะสม ดังนี้
1. กิ จกรรมด้านอาหาร ประกอบด้วย การประกวดอาหารพื้นบ้านที่เหมาะสมกับโรคความดันโลหิตสูง
เน้นการใช้วตั ถุดบิ พืน้ บ้านในการปรุงประกอบ และมีหาความรูปประกอบในประเด็นของประโยชน์ คุณค่า
และผลของวัตถุหรืออาหารทีม่ ตี ่อร่างกาย และภายหลังการประกวดจะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทัวไป
่
ได้ทราบและสามารถนาไปปรุงประกอบเองได้
2. กิ จกรรมด้านการออกกาลังกาย ประกอบด้วย การประกวดราวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ โดยให้มกี าร
ออกแบบท่าราวงใหม่ ทีม่ คี วามเหมาะสมกับประชาชนในท้องถิน่ เน้นการเคลื่อนไหวและการออกกาลัง
ได้ทุกสัดส่วน และเมื่อเสร็จสิน้ การระกวดจะมีการเผยแพร่แก่ชุมชนเพื่อสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้
3. กิ จกรรมให้ ความรู้ โดยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิต สูงผ่านเสียงตามสายประจา
หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง วันละ 2 รอบคือเช้าและเย็น โดยทีมวิจยั เป็ นผู้จดั ทาแผ่นบันทึกเสียงความรูแ้ ละ
แจกจ่ายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ดาเนินการต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 6 เดือนเมื่อสิน้ สุดโครงการ จะทาการ
ประเมิน ความรู้ ทัศนะคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย
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3. ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมด้านต่างๆของผูป้ ่ วย
ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงค่าดัชนีชว้ี ดั ทางสุขภาพก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
จานวน(ร้อยละ)
ดัชนี ชี้วดั
ก่อน
หลัง
ค่าดัชนี มวลกาย
21(26.25)
23(28.75)
ปกติ (18.5ถึง24.9 กก./ม2)
2
59(73.75)
57(71.25)
มากกว่า 25 กิโลกรัม/เมตร
ค่าระดับน้าตาลในเลือด(FBS)
0(0.00)
0(0.00)
>126mg/dL
80(100)
80(100)
< 126mg/dL
ค่าระดับ HbA1C เฉลี่ย
47(58.75)
39(48.75)
> 6 mg/dL
33(41.25)
41(51.25)
< 6 mg/dL
ค่าระดับคลอเลสเตอรอลเฉลี่ย
36(45.00)
28(35.00)
>180 mg/dL
44(55.00)
52(65.00)
< 180 mg/dL
ค่าระดับไตรกลีเซอไรด์เฉลี่ย
45(56.25)
41(51.25)
> 100 mg/dL
35(43.75)
39(48.75)
< 100 mg/dL
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคเบาหวาน

78.65

89.05

ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ

72.45

87.60

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าก่อนการดาเนินกิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ73.75
มีภาวะอ้วนโดยพิจารณาจากค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 กิโลกรัม/เมตร2 ในวันที่มารับการตรวจเลือด ร้อยละ 100 มีค่า
ระดับน้ าตาลในเลือดน้ อยกว่า 126mg/dL ร้อยละ 58.75 มีค่าระดับ HbA1C มากกว่า 6 mg/dL ร้อยละ 45.00 มีค่ า
ระดับ คลอเลสเตอรอลเฉลี่ย มากกว่า 180 mg/dL และ ร้อ ยละ 56.25 มีค่ าระดับ ไตรกลีเซอไรด์เฉลี่ย มากกว่า 100
mg/dL กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.65 มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคเบาหวาน ร้อยละ 72.45ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การดูแลสุขภาพ เมื่อดาเนินกิจกรรมปรับแปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตามทีไ่ ด้กาหนด เป็ นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
พบการเปลีย่ นแปลงในค่าดัชนีสขุ ภาพต่างๆในทิศทางทีด่ ขี น้ึ คือ กลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ่าดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กิโลกรัม/
เมตร2 ลดลงเหลือร้อยละ 71.25 ไม่พบกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ่าระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่า 126mg/dL กลุ่มทีม่ คี ่าระดับ
HbA1C มากกว่า 6 mg/dL ลดลงเหลือร้อยละ 48.75 กลุ่มทีม่ คี ่าระดับคลอเลสเตอรอลเฉลีย่ มากกว่า 180 mg/dL ลดลง
เหลือร้อยละ 35.00 กลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ่าระดับไตรกลีเซอไรด์เฉลีย่ มากกว่า 100 mg/dL ลดลงเหลือร้อยละ 51.25 และ
ด้านความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพเพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ
10.4 และ 15.15 ตามลาดับ
4. รูปแบบ (Model) การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมด้านโภชนาการของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสูง
จากผลการศึกษาและกิจกรรมทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ ทัง้ หมดในการวิจยั ครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้นามาสร้างเป็ นรูป (Model)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยพบว่าประกอบด้วยปั จจัยที่มคี วามสาคัญและมีผลต่อ
กระบวนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วย 5 ปั จจัยหลัก ดังนี้ 1) ตัวผูป้ ่ วย 2) หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่
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และภาคีเครือข่าย 3) การมีส่วนร่วม 4) กิจกรรมทีส่ นับสนุนกระบวนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภพ 5) ระยะเวลาใน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อนาปั จจัยทัง้ 4 ปั จจัยมาสร้างเป็ นแผนภูมคิ วามสัมพันธ์เพื่อให้สามารถมองเห็น
ภาพของการขับเคลื่อนจะได้รปู แบบดังแสดงในรูปที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการศึกษาในครัง้ นี้สามารถสร้างเป็ นรูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามทีแ่ สดงในข้างต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบดังกล่าวมีปัจจัยทีเ่ ป็ นองค์ประกอบต่อการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทัง้ สิน้ 4 ปั จจัยคือ 1)ตัวผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งมีความรูแ้ ละมีความตระหนัก 2)หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่
และภาคีเครือข่ายต้องเต็มใจทีจ่ ะให้บริการด้านสุขภาพ 3)การมีสว่ นร่วม หมายถึงทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติก รรมสุขภาพ 4)กิจกรรมที่สนับสนุ น กระบวนการปรับ เปลี่ย นพฤติกรรม
สุขภาพต้องเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่ซ้าซ้อนกับกิจกรรมเดิมทีม่ อี ยู่ ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ทกุ เพศทุกวัยโดยไม่มขี อ้ จากัด
และมีการสอดแทรกองค์ความรูท้ างวิชาการจากนักวิชาการและ 5)ระยะเวลาในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพต้อง
นานเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งปั จจัยทัง้ หมดต้องดาเนินไปอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กนั ดังที่
แสดงในแผนภูมกิ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนข้างต้น
การส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพนัน้ เป็ นกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลและชุมชน
ได้พฒ
ั นาศักยภาพด้านสุขภาพของตนเองแบบองค์รวมอย่างเป็ นระบบ เนื่องจากสุขภาพนัน้ เป็ นองค์รวมที่มาจาก
ส่วนประกอบหลายประการ อาทิ สังคม สิง่ แวดล้อม ระบบบริการสุขภาพ และวิถีการดาเนินชีวติ ของบุคคล จึงต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ ายในการดูแลสุขภาพของตนเองและจัดการกับชุมชนของตนเองอย่างเหมาะสม สอดคล้ อง
กับความต้องการ บริบทชุมชน วิถีชวี ติ และความเป็ นไปได้ในแต่ละท้องถิน่ โดยคานึงถึงระบบสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกันของชุมชน และเน้นการทางานร่วมกัน ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างเต็มที่ การมี

143

ส่วนร่วมของประชาชน ในการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนัน้ ควรมีองค์ประะกอบทีส่ าคัญทีจ่ ะ
นาไปสูค่ วามสาเร็จดังต่อไปนี้ [3]
1) การสร้างความเข้มแข็งให้กบั บุคคล ชุมชน ในการควบคุมปั จจัย ที่จะมีผลกระทบต่อสุข ภาพ เพราะความ
เข้มแข็งของประชาชนและชุมชนจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดบริการสุขภาพมากขึน้
2) การจัดบริการในชุมชน (community-based health services) ซึง่ เป็ นบริการระดับปฐมภูมิ (primary care)
ควรให้ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมได้มากทีส่ ดุ
3) การประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ (public health policy) ที่จะมี
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงระบบสุขภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็ นหน่ วยการปกครองสูงสุดระดับตาบลที่มหี น้าที่และภาระกิจหลักในการ
บริหาร จัดการ ดูแลพื้นที่ทุกๆด้านในภาพรวม เป็ นหน่ วยงานที่มบี ทบาททั ง้ รับนโยบายจากหน่ วยที่สูงขึน้ ไปและใน
ขณะเดียวกันก็เป็ นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีก่ าหนดและสร้างนโยบายระดับท้องถิน่ ให้ถอื ปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบด้วย จึง
ถือว่าเป็ นหน่ วยงานทีม่ คี วามสาคัญและมีความใกล้ชดิ กับประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็ นอย่างมาก ในแง่ของความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมของเทศบาลในพื้นที่ท่ที าการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า เทศบาลเข้ามามีบ ทบาทและส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมด้านสุขภาพในพืน้ ทีค่ ่อนข้างมาก ทัง้ บทบาทภาระกิจหลักทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ และภาระกิจอื่นๆในการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนนอกเหนือจากภาระกิจหลัก นอกจากนัน้ เทศบาลยังได้ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก เช่น
มหาวิทยาลัย องค์กรไม่แสวงผลกาไรต่างๆ ในการสร้างกิจกรรมทีจ่ ะมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการมีสขุ ภาพดีของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในส่วนของการสนับสนุนด้านนโยบาย ด้านทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร การเงิน สถานที่ เป็ น
ต้น [4]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เป็ นหน่ วยงานด้านการให้บริการสุขภาพในระดับพืน้ ที่ทใ่ี กล้ชดิ
ประชาชนมากที่สุด มีลกั ษณะคล้ายกับเทศบาลคือมีทงั ้ หน้าทีห่ ลักที่ต้องปฏิบตั แิ ละหน้าทีเ่ สริมอื่นๆด้านการให้บริการ
และสนับสนุ นการมีสุขภาพดีของชุมชน โดยหน้าทีห่ ลักทีจ่ าเป็ นต้องปฏิบตั ไิ ด้แก่ การตรวจ วินิจฉัย การรักษา การให้
วัคซีน การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การให้ความรูแ้ ก่ดา้ นสุขภาพประชาชนทัวไป
่ การคัดกรองและการเยีย่ มบ้าน เป็ นต้น
นอกจากนัน้ ด้านหน้าทีอ่ ่นื ในการสนับสนุ นการมีสุขภาพดี จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับเทศบาลและมีการสอดรับปะ
สานงานกันเป็ นอย่างดี เช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆในพื้นที่ การให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก
เช่นสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั ต่างๆ ให้เข้ามาเก็บข้อมูล ดาเนินการวิจยั และจัดกิจกรรมสุขภาพใน
พืน้ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จึงเป็ นอีกหน่ วยงานภาคีเครือข่ายหนึ่งในพื้ นทีท่ ่มี สี ่วนสาคัญอย่างยิง่ ต่อการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในทีน่ ้ีหมายถึงผูน้ าชุมชนได้แก่กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บา้ น กลุ่มแม่บ้านประจาหมู่บา้ น ชมรมผูส้ ูงอายุ ซึ่งภาคีเครือข่ายเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่ประกอบด้วยสมาชิกทีม่ าจาก
ประชาชนในพื้นทีอ่ ย่างแท้จริง จึงสามารถสะท้อนความคิดเห็นจากพืน้ ทีส่ ู่หน่ วยงาน และส้อนประเด็นจากหน่ วยงานสู่
พืน้ ทีไ่ ด้ และยังถือว่าเป็ นกลุ่มทีใ่ ห้ขอ้ มูลได้ตรงตามประเด็นและเป็ นข้อมูลทีม่ าจากสถานการณ์ความเป็ นจริงมากทีส่ ุด
ดังนัน้ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จึงถือเป็ นกลุ่มทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการสร้างกิจกรรมใดๆก็ตามในชุมชน
เพราะเป็ นกลุ่มทีม่ พี ลังในการผลักดันให้กจิ กรรมเหล่านัน้ ประสบความสาเร็จได้
ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย เป็ นอีกหนึ่งกลุ่มบุ คคลที่มีความสาคัญ อย่างยิ่งในการดาเนิ นกิจกรรมระดับชุมชน
เนื่องจากผูป้ ่ วยถือว่าเป็ นกลุ่มบุคคลทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการสร้างโครงการหรือกิจกรรมต่างๆโดยตรง ข้อมูลต่างๆที่
ได้จ ากลุ่ ม ผู้ป่ วยจะเป็ น ข้อ มู ล ทางตรงที่มีป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ง อย่ า งไรก็ต ามพบว่ า กลุ่ ม ญาติห รือ ผู้ดู แ ลผู้ป่ วยก็มี
ความสาคัญไม่ต่างกัน เพราะจะเป็ นกลุ่มทีส่ ามารถนาข้อมูลต่างๆไปสู่ผู้ป่วยได้ และในกรณีท่ผี ปู้ ่ วยอยู่ในสภาวะทีพ่ งึ
ตนเองไม่ได้ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร กลุ่มผู้ดูแลยิง่ มีบทบาทสาคัญมากจัดการสุขภาพของผู้ป่วย ดังนัน้ โครงการหรือ
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กิจกรรมใดก็ตามทีผ่ ปู้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วยได้มบี ทบาทและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ย่อมจะทาให้กจิ กรรมนัน้ เป็ นที่
ยอมรับและสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จจึงมีสงู [5,6]
บทบาทของประชาชนมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของ
ตนเองและชุมชน โดยประชาชนจะต้องเห็นคุณค่าและสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ กือ้ กูล ต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี องค์กร
ชุมชนจึงต้องมีการพัฒนาโครงสร้างและกลไกการจัดการ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และตระหนักในสุขภาพ
ของชุมชน และมีเจ้าหน้าที่สุขภาพทาหน้าที่ให้ความรู้ และสนับสนุ นให้เกิดทักษะการส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิด การส่ง เสริม พลัง อ านาจชุ ม ชนที่สนั บ สนุ น ให้ชุ ม ชนเกิด ความสานึ ก และพัน ธสัญ ญาต่ อ ส่ว นรวม และการ
เสริมสร้างให้ชุมชนลงมือทาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็ นการสะสมความรูแ้ ละประสบการณ์จากการปฏิบตั จิ ริง [7]
การรวมตัวกันของบุคคลเป็ นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังทีเ่ ข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์และตรงเป้ าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สกึ เป็ นเจ้าของ การทางานแบบมีส่วนร่วมนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนัน้ ถือว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ในกระบวนทัศน์ปัจจุบนั เพราะ
จะช่วยให้ผมู้ สี ว่ นร่วมเกิดความรูส้ กึ ความเป็ นเจ้าของ (ownership) และจะทาให้ผมู้ สี ่วนร่วมหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียนัน้
ยินยอมปฏิบตั ติ าม (compliance) รวมถึงตกลงยอมรับ (commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจและสบายใจ[8]
จากการดาเนินการวิจยั ครัง้ ซึ่งใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม(PAR) โดยเปิ ดโอกาศให้
ประชาชนและหน่ วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอนอย่างเต็มที่ ภายหลังการวิจยั ได้มี
การจัดกิจกรรมทบทวนหลังการทางาน(After action review)พบว่า ประชาชนมีความยินดีและเต็มใจทีจ่ ะเข้าร่วม และมี
การแสดงบทบาทอย่างชัดเจนในกระบวนการดาเนินงาน เนื่องจากประชาชนได้รบั รูถ้ ึงสถานการณ์ปัญหาและความ
รุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน จนเกิดความตระหนักด้วยตนเอง พยายามที่จะค้นหาและสร้างแนวทางที่จะ
ป้ องกันหรือลดความรุน แรงเหล่านัน้ โดยใช้ประสบการณ์ ส่วนตัวของแต่ ล ะบุคคลมาแลกเปลี่ยน และใช้ความรู้ ทาง
วิชาการจากนักวิจยั ผสมผสานกันจนเกิดเป็ นกิจกรรมต่างๆซึง่ เป็ นทีย่ อมรับร่วมกัน และยินดีทจ่ี ะนาไปปฏิบตั อิ ย่างเต็ม
ใจ สอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆทีใ่ ช้กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่วมในการแก้ไ ขปั ญหาสุขภาพหรือสร้างกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ดังจะเห็น ได้จากรายงานการวิจยั ของสุขสันต์ อินทรวิเชียร[9] ซึ่งได้ทาการวิจยั ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยื
่ นในกลุ่มเสีย่ งโรคเบาหวาน ในพื้นที่อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้เป็ นอย่างดี ภายหลังการจัดกิจกรรม
กลุ่มโดยให้มกี ารให้ความรูท้ างวิชาการ การแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างเองซึง่ ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีระยะเวลาให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ทิ ย่ี าวนานเพียงพอ เช่นเดียวกับรายงานของสมพร วัชระศิลป์ [10] เรื่อง
นวัตกรรมสุขภาพกับการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าการจัดให้ผปู้ ่ วยเบาหวานได้มาทากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน มี
การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ระหว่ า งกัน สร้างกิจ กรรมในการส่งเสริม สุข ภาพร่ ว มกัน จะท าให้ก ระบวนการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมและการส่งเสริมสุขภาพของผูป้ ่ วยประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ ผูป้ ่ วยเกิดความตระหนักในโรคที่
เป็ นและเกิดความต้องการทีจ่ ะหาแนวทางในการดูแลตนเองอย่างจริงจังและยังยื
่ น จึงเป็ นการยืนยันได้ว่ากระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและหน่ วยงานเพื่อสร้างระบบการดูแ ลสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพนัน้
เป็ นการะบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ได้รบั การยอมรับจากกลุ่มเป้ าหมายและก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชนอย่าง
แท้จริง
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การละเล่นพืน้ บ้าน เพื่อการสร้างเสริ มสุขภาพในชุมชนแม่ใส จังหวัดพะเยา
Folklore plays for health promotion in Measai community of Phayao Province
ศิรพิ ร แสงศรีจนั ทร์1* สาวิตรี ลิม้ ชัยอรุณเรือง1 พัชรินทร์ ไชยบาล1 ปรัชญาพร ธิสาระ1
แววดาว คาเขียว1 และสุนีย์ ปั ญญาวงศ์ 2
Siriporn Sangsrijan1*, Sawitri Limchaiarunruang1 Patcharin Chaiban1 Pradchayapon Thisara1
Waewdao Khamkiow1 and Sunee Phayawong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สารวจการละเล่นพืน้ บ้าน เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุ ม ชน จั ง หวั ด พ ะเยา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ป ระชาชนที่ มี อ ายุ 7 ปี ขึ้ น ไป อาศั ย อยู่ ใ น ชุ ม ชน จั ง ห วั ด พ ะเยา
จานวน 364 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Proportionate stratified random sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือ แบบสอบถามการสารวจการละเล่นพื้นบ้านเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ 3 คน ได้ค่าเท่ากับ 0.88 และทดสอบความเชื่อมันโดยหาค่
่
า KR-21 ได้เท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา คือ ค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รู้จ ักการละเล่นพื้นบ้านมากที่สุด 3 ประเภทแรก ได้แก่ ชนกว่าง เดิน
กะลา และไม้โก๋งเก๋ง คิดเป็ นร้อยละ 99.5, 98.9 และ 97.5 ตามลาดับ และการละเล่นพืน้ บ้าน 3 ประเภทแรกทีเ่ คยเล่น ได้แก่
ปั ดวงล้อ เดินกะลา กล้องถบและไม้โก๋งเก๋ง คิดเป็ นร้อยละ 81.3, 77.2 และ 69.5 ตามลาดับ ส่วนการละเล่นพืน้ บ้านทีพ่ บใน
ปั จจุบนั มากทีส่ ดุ 3 ประเภทแรก ได้แก่ เดินกะลา ไม้โก๋งเก๋ง และชนกว่าง คิดเป็ นร้อยละ 79.1, 75.5 และ 72.0 ตามลาดับ
ซึง่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเล่นการละเล่นพื้นบ้านมากที่สุดในวัยเยาวชน วัยผูใ้ หญ่ และวัยสูงอายุ โดยพบการเล่นมาก
ทีส่ ดุ ในโอกาสยามว่าง โอกาสเทศกาล และวันเสาร์-อาทิตย์ ตามลาดับ สาหรับประโยชน์ของการละเล่นพืน้ บ้านทีช่ ่วยสร้าง
เสริมสุขภาพด้านร่างกาย ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ทาให้เกิดการประสานงานของอวัยวะต่างๆ รองลงมาคือ การทรงตัว และทาให้
เกิดความคล่องแคล่วว่องไว สาหรับประโยชน์ต่อด้านจิตใจ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ทาให้เกิดความสนุกสนาน รองลงมาคือ ทาให้
เกิด ความผ่อ นคลาย และความรื่น เริง บัน เทิง ใจ ส่วนประโยชน์ ด้านสังคม ที่พ บมากที่สุด คือ ช่ วยสร้างความสามัค คี
รองลงมาคือ ช่วยสร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกัน และทาให้เกิดความรักใคร่ในหมู่คณะ ซึง่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็น
ว่า ควรมีการอนุ รกั ษ์การละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่ 3 ประเภทแรก ได้แก่ ไม้โก๋งเก๋ง เดินกะลา และปั ดวงล้อ คิดเป็ นร้อยละ
47.8, 35.4 และ 34.1 ตามลาดับ สาหรับวิธกี ารอนุ รกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้านทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ การส่งต่อรุ่นสู่รุ่น รองลงมาคือ
การศึกษาจากผูร้ ู้ และการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์โดยตรง
ผลการศึกษาครัง้ นี้ มีขอ้ เสนอแนะ ควรมีการอนุรกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้านโดยการจัดตัง้ ชมรม จัดอบรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน ส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในหมู่บา้ น รวมทัง้ การจัดกิจกรรมทีส่ ร้างเสริมสุขภาพประจาวัน
คาสาคัญ :
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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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บทนา
สังคมไทยในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดการพัฒนาและส่งผลกระทบต่อหลายด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวัฒนธรรมทีม่ กี ารรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในสังคม ส่วนใหญ่เกิดขึน้ กับกลุ่มเยาวชนไทยทีจ่ ะเป็ น
กาลังสาคัญของชาติ จากการรับวัฒนธรรมต่างชาติ ทัง้ ทางด้านการแต่งกาย ภาษา การสือ่ สาร และการเล่นต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ น
ตามยุคสมัยและเทคโนโลยี จึงส่งผลให้วฒ
ั นธรรมดัง้ เดิมของไทยโดยเฉพาะการละเล่นพื้นบ้านไทยเริม่ เลือนหายไปจาก
สังคม
การละเล่นพื้นบ้านของไทยถือเป็ นหนึ่งในวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของแต่ละท้องถิ่ น ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์
ใกล้ชดิ กับการดาเนินชีวติ และสภาพแวดล้อมเป็ นสาคัญ ในอดีตการละเล่นพืน้ บ้านของไทยนัน้ ถือเป็ นกิจกรรมผ่อนคลายใน
ยามว่างหรือเป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ แต่ละการละเล่นมีลกั ษณะเป็ นกุศโลบายสร้างเสริมความสามัคคีและการ
เอื้อเฟื้ อซึ่ง กัน และกัน การละเล่น พื้น บ้านนัน้ มีรากฐานมาจากการเล่ นของเด็กยามที่ว่างจากการเรียน[1] เพื่อ ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาแล้ว การละเล่นพืน้ บ้านของ
ไทยยังมีคณ
ุ ค่าและแสดงให้เห็นถึงความมีวฒ
ั นธรรมทีม่ มี าแต่โบราณ รวมถึงการฝึกไหวพริบ การสังเกต ความเป็ นระเบียบ
เรีย บร้อ ย ความมีศีล ธรรมอัน ดี เช่ น ความอดทน ความสามัค คีร ักหมู่ค ณะ ความซื่อ สัต ย์ ความรับ ผิด ชอบ เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั ให้คุณค่าในด้านสังคมและด้านภาษาอีกด้วย ดังทีไ่ วก๊อตสกีผ้ กู้ าหนดทฤษฎีวฒ
ั นธรรมทางสังคม ได้อธิบายถึง
การเรียนรูข้ องเด็กทีผ่ ่านการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับผูใ้ หญ่ ทาให้ได้รบั ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและสังคม โดยเฉพาะ
ทางภาษาส่งผลต่อความฉลาดทางภาษาและสติปัญญาของเด็ก ทัง้ นี้ในทฤษฎีอธิบายถึงอิทธิพลด้านการเป็ นตัวแบบของ
ผูใ้ หญ่ทงั ้ ด้านภาษาและวัฒนธรรม การเล่นดังกล่าว ทาให้เด็กพัฒนาทางภาษาและสติปัญญา [2]
นอกจากการเพิม่ พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กแล้ว การละเล่นพืน้ บ้านยังสามารถสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
ทุกช่วงวัยให้แข็งแรงทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และ สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยเน้นเป็ นกระบวนการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเพิม่ สมรรถนะในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับระบบการดูแลสุขภาพ
ภาคพืน้ บ้าน (Folk sector of health care) ของไคลน์แมน[3] ซึง่ เป็ นระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาเยียวยาทีม่ พี น้ื ฐานความ
เชือ่ แบบพืน้ บ้าน และมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับระบบการดูแลสุขภาพภาคอืน่ ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน โดยผูท้ าหน้าทีใ่ น
การดูแลสุขภาพภาคพืน้ บ้านมักผ่านการเรียนรูจ้ ากบุคคลหนึ่ง ซึง่ อาจเป็ นการถ่ายทอดความรูก้ นั ในหมู่เครือญาติ [3] และไล
นิงเจอร์[4] กล่าวถึงการดูแลพื้นบ้าน (Folk care, generic care) เป็ นการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การถ่ายทอดความรู้ และ
ทักษะทีใ่ ช้ภายในวัฒนธรรม เพือ่ การช่วยเหลือและสนับสนุ นกระบวนการดูแลสุขภาพ ซึง่ ความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการ
ดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน จะมีทงั ้ สิง่ ทีแ่ ตกต่างกันและส่วนทีเ่ หมือนกัน ขึน้ อยู่กบั อิทธิพลของโลก
ทัศน์ บริบทของสิง่ แวดล้อม มิติทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ระบบเครือญาติ ศาสนา ค่านิยม กฎหมาย
เทคโนโลยี การศึกษาและเศรษฐกิจ
ท่ามกลางสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ส่ง ผลท าให้เด็กไทยเกิดค่านิ ยม เจตคติ พฤติกรรม และบุ ค ลิกภาพ เป็ น คนช่างคิด ช่ างท า และการเล่น ที่
เปลีย่ นแปลงไป ส่งผลทาให้ความสนใจการละเล่นพื้นบ้านในอดีตลดลง หากไม่มกี ารอนุ รกั ษ์การละเล่นพื้นบ้าน อันเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมอาจนาไปสูก่ ารสูญหายหรือลบเลือนไปจากสังคมไทย ซึง่ วัฒนธรรมนัน้ เป็ นตัวกาหนดวิถชี วี ติ ของคนใน
สังคม ทัง้ ยังเป็ นเครื่องวัดความเจริญหรือความเสือ่ มของสังคม อันมีผลต่อความก้าวหน้าของประเทศซึ่งเป็ นสังคมไทยที่
พัฒนาคนในสังคมทุกด้าน ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ การดาเนินชีวติ ทีด่ ี โดยยึดหลักความพอเพียง ความพอดี และสามารถพึง่
ตัวเองได้ อีกทัง้ ยังส่งผลทาให้เป็ นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ซึ่งคนไทยสามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีเหตุผล ร่วมใจกันพัฒนาภูมปิ ั ญญาไทย ควบคู่กบั การอนุ รกั ษ์สบื สานวัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิน่ ด้วยการปลูกฝั งให้คนไทยเป็ นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมทีถ่ กู ต้ อง พึง่ พาอาศัยกัน มีความรู้
รัก รูส้ ามัคคี ภูมใิ จในความเป็ นไทย รักษาสถาบันทีส่ าคัญของสังคมไทยสืบต่อไป ด้วยเหตุดงั กล่าวเบื้องต้น การสืบทอด
วัฒนธรรมไทย จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นและมีความสาคัญต่อการพัฒนาคนและสังคมไทย ซึง่ จะส่งผลทาให้เล็งเห็นวิถคี วามเป็ นไทย
ความคิดสร้างสรรค์ ทัง้ ทางด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรมและการปกครองทีส่ งั คมสืบทอดกันมา ความรับผิดชอบ รูจ้ กั รักษา
ระเบียบวินยั ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การรูจ้ กั พัฒนาตนเอง ซึง่ เป็ นการเสริมสร้างในการปลูกจิตสานึกทีด่ ี
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งาม เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยสืบไป ด้วยเหตุน้ีคนไทยทัง้ ชุมชนเมืองและชุมชนเมืองและชุมชนชนบทจะเกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในส่งเสริมขนบธรรมเนียมทีด่ งี ามและนาภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ แต่ละท้องถิน่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่คนในชาติ
เป็ นทีร่ จู้ กั ของชาวโลก[5]
จังหวัดพะเยาเป็ นอีกจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือของประเทศไทย เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมล้านนา ไทย ที่มี
วิถชี วี ติ และขนบธรรมเนียมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทัง้ สาเนียงการพูด การขับร้อง ฟ้ อนรา การดารงชีวติ แบบเกษตรกร การ
นับถือสิง่ ศักดิสิ์ ทธิและวิ
์ ญญาณของบรรพบุรุษ ความเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาแสดงออกของความรูส้ กึ นึกคิดและอารมณ์
โดยผ่านภาษาวรรณกรรม ดนตรี การละเล่นพืน้ บ้านและงานฝีมอื แม้กระทังการจั
่
ดงานฉลองสถานทีส่ าคัญทีม่ มี าแต่โบราณ
ทีม่ เี อกลักษณ์เป็ นของตน มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ซึง่ สามารถพัฒนาให้เป็ นแหล่ง
การเรียนรูไ้ ด้ ไม่ว่าจะเป็ นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน แหล่งประวัตศิ าสตร์ตลอดจนวัฒนธรรมหรือวิถชี วี ติ ของ
ชุมชนต่างๆ ทัง้ พิธกี รรม ศิลปะ ดนตรี เพลงพืน้ บ้าน หรือหัตถกรรมพืน้ บ้าน ทัง้ หมดนี้เป็ นทรัพยากรทางการเรียนรูท้ ม่ี คี า่ [6]
จากการสารวจเบื้องต้นในชุมชน จังหวัดพะเยา พบว่าการละเล่นพื้นบ้านในชุมชนนิยมเล่นตามเทศกาล และ
ประเพณีต่างๆ หรือตามวิถชี วี ติ ของคนในชุมชน และบุคคลทีส่ ามารถเล่นการละเล่นพืน้ บ้านส่วนใหญ่เป็ นผูส้ งู อายุ สาหรับ
บุคคลกลุ่มวัยเยาวชนส่วนใหญ่เล่นไม่เป็ น และให้ความสนใจน้อยเนื่องด้วยสนใจการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ หรือการเล่น
แบบอืน่ ทีไ่ ม่ใช่การละเล่นพืน้ บ้าน ซึง่ ส่งผลให้การละเล่นพืน้ บ้านเลือนหายไปหากสังคม หากไม่มกี ารสืบสานหรืออนุรกั ษ์ไว้
และจากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับการละเล่นพืน้ บ้านของจังหวัดพะเยามีน้อย คณะผูท้ าวิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการละเล่นพื้นบ้านในชุมชน ดังนัน้ จึงสนใจสารวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยด้านการละเล่นพื้นบ้าน มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการละเล่นพืน้ บ้านเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ ในชุมชนแม่ใส จังหวัดพะเยา โดยศึกษาจากกิจกรรม
การเล่นทีป่ ระชาชนทาร่วมกันในชุมชนแต่ละท้องถิน่ ได้แก่ การละเล่น ปั ดวงล้อ หมากเก็บ กล้องถบ/บอกถบ ม้าจ๊กคอก/
ลาวกระทบไม้ ไม้โก๋งเก๋ง/โกงเกง ชนกว่าง และ ก๊อบแก๊บ/เดินกะลา โดยจาแนกตาม การรูจ้ กั การเคยเล่น การละเล่นทีใ่ น
ปั จจุบนั ของประชาชนแต่ละช่วงวัย ซึง่ เป็ นการละเล่นทีช่ ่วยสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านสังคม รวมถึง
การอนุ รกั ษ์ และวิธกี ารอนุ รกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้าน ตามการรับรูข้ องประชาชน โดยวัดจากแบบสอบถามการละเล่นพืน้ บ้าน
ในชุมชน
ซึง่ ผลจากการสารวจครัง้ นี้น่าจะเป็ นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงวิถชี วี ติ และศักยภาพในการพัฒนาเด็ก
ให้เรียนรูจ้ ากการเล่นในรูปแบบพฤติกรรมที่ดารงไว้ซง่ึ ความเป็ นเอกลักษณ์ของไทยไม่ว่าจะเป็ นการละเล่น ในภาคต่าง ๆ
ตามความเป็ น อยู่ ประเพณี และวัฒ นธรรมของคนไทยซึ่งแตกต่างกัน จะทาให้ท ราบถึงแนวทางปฏิบตั ิในการส่งเสริม
การละเล่นพืน้ บ้านของเด็กไทยให้ดารงอยูต่ ลอดไป

วิ ธีการศึกษา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 7 ปี ขน้ึ ไป อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน
7,041 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 7 ปี ขน้ึ ไป อาศัยอยูใ่ นตาบลแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้จาก
การสุม่ ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชัน้ (Proportionate stratified random sampling) โดยมีขนั ้ ตอนในการดาเนินการ
ดังนี้
1. สารวจจานวนประชากรในตาบลแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 7 ปี ขน้ึ ไป จากทัง้ 12 หมู่บา้ น
มีจานวนทัง้ หมด 7,041 คน
2. กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยเปิ ดตารางกาหนดตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan[7] ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ
95 ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทัง้ สิน้ จานวน 364 คน เพือ่ ป้ องกันข้อมูลสูญหายจึงเก็บรวมรวมข้อมูลเกินทีก่ าหนดไว้รอ้ ยละ 5 คิด
เป็ นขนาดกลุ่มตัวอย่าง 383 คน
3. คานวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรของแต่ละชัน้ (Proportionate Stratified Random
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจาก หมู่ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 และ หมู่ท่ี 12 จานวน 33 40 41 31 45 29 18 22 34 33
30 และ 27 ตามลาดับ
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เครื่องมือในการวิ จยั และคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้ว น ามาสร้า งเป็ นเครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ประกอบด้ว ย 3 ส่ว น ได้แ ก่ ส่ ว นที่ 1 คือ ข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา หมู่บา้ น ส่วนที่ 2 คือข้อมูลเกีย่ วกับการละเล่นพื้นบ้าน ประกอบด้วย
ข้อมูลการเล่นการละเล่นพื้นบ้าน ประเภทของการละเล่น การสร้างเสริมสุขภาพ และการอนุ รกั ษ์การละเล่นพื้นบ้าน และ
ส่วนที่ 3 คือ ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการละเล่นพืน้ บ้าน เป็ นการเขียนแสดงความคิดเห็น ดังมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา หมู่บ้าน แบบสอบถามเป็ น
คาถามปลายปิ ดให้เลือกตอบ และเติมข้อความลงในช่องว่าง
ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลเกีย่ วกับการละเล่นพืน้ บ้าน จานวน 4 หัวข้อ ประกอบด้วย1) ข้อมูลการเล่นการละเล่นพืน้ บ้าน
ซึง่ คาถามมี 3 ข้อ เกีย่ วกับการละเล่นแต่ละประเภท เป็ นลักษณะข้อคาถามปลายปิ ดเลือกตอบ คือ ไม่รจู้ กั และ รูจ้ กั ไม่เคย
และ เคย ไม่พบและพบ 2) การสร้างเสริมสุขภาพ ซึง่ มีคาถาม 3 ข้อ เกีย่ วกับการละเล่นพืน้ บ้านทีช่ ่วยสร้างเสริมสุขภาพ 3
ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว ความคล่องแคล่วว่องไว และการประสานงานของ
อวัยวะต่างๆ ด้านจิตใจ คือสร้างความสนุ กสนาน ความสุข ผ่อนคลายความเครียด ความรื่นเริงใจ และด้านสังคม คือสร้าง
ความสามัคคี ความรักใคร่ในหมู่คณะ การสร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกัน และทักษะการเข้าสังคม เป็ นลักษณะข้อคาถามปลาย
ปิ ดเลือกตอบ 3) การอนุ รกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้าน ซึง่ มีคาถาม 2 ข้อ ได้แก่ ความคิดในการอนุ รกั ษ์การละเล่นพื้นบ้านแต่ละ
ประเภท เป็ นลัก ษณะข้อ ค าถามปลายปิ ด เลือ กตอบ คือ ไม่ อ นุ รกั ษ์ และอนุ รกั ษ์ และค าถามเกี่ย วกับ วิธีการอนุ รกั ษ์
การละเล่นพืน้ บ้านประเภทต่างๆ คือ การบอกต่อรุ่นสูร่ ุ่น ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง การศึกษาจากผูร้ ู้ การจัดตัง้ ชมรม/
กลุ่มสมาชิก การจัดนิทรรศการ และการถ่ายทอดผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 3 คือ ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการละเล่นพื้นบ้าน มีขอ้ คาถาม 1 ข้อ เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ดให้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการละเล่นพืน้ บ้าน
การหาความตรงตามเนื้ อหา (Content validity) ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ จากกรอบแนวคิดการวิจยั
โดยครอบคลุ ม เนื้ อ หา การใช้ภ าษา เสนอผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิเพื่อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาของแบบประเมิน โดยมี
ผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 3 คน เพือ่ พิจารณาความถูกต้อง ความชัดเจนของเนื้อหาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความ
ครอบคลุมของเนื้อหา ได้ค่า ดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content validity index = CVI) เท่ากับ 0.88 แล้วนามาปรับปรุง
แก้ไขให้ถกู ต้องและเหมาะสม
การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และได้
ปรับปรุงให้ถกู ต้องและเหมาะสมแล้ว ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างซึง่ มีลกั ษณะตรงกับประชากรทีศ่ กึ ษา ทีไ่ ม่ได้สมุ่ เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชน ตาบลแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน 30 คน หลังจากนัน้ นาแบบสอบถามทีไ่ ปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ หาความเชือ่ มันโดยใช้
่
สตู ร K.R.- 21 ได้คา่ เท่ากับ 0.90
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผรู้ ่วมวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีการพิทกั ษ์สทิ ธิผู์ ส้ งู อายุทเ่ี ป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
การศึกษาให้รบั ทราบพร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษา โดยจะไม่มผี ลกระทบใดๆต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ยนิ ยอมเข้าร่วมการศึกษาสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาได้ทุกเวลา ข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างจะเก็บเป็ นความลับไม่ระบุช่อื กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวมเท่านัน้ และจะทาลายข้อมูลหลังการวิจยั
สิน้ สุดในระยะเวลา 1 ปี

151

วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัยพะเยา ถึงองค์การบริห ารส่วนต าบลแม่ใส อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตาบลแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพือ่ ขอความร่วมมือในการทา
วิจยั ครัง้ นี้
2. ส่ง หนั ง สือ ขอความอนุ เคราะห์ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล พร้อ มแนบรายละเอีย ดของการวิจ ัย และติด ต่ อ
ประสานงานกับ เจ้า หน้ า ที่ท่ีเกี่ย วข้อ ง ณ องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลแม่ ใ ส อ าเภอเมือ ง จัง หวัด พะเยา พร้อ มชี้แ จง
วัต ถุ ป ระสงค์รายละเอีย ดของการวิจ ัย คุณ สมบัติข องกลุ่ ม ตัว อย่า ง วิธีก ารส่ง และจัด เก็บ แบบสอบถามและตัวอ ย่า ง
แบบสอบถาม เพือ่ ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั
4. นาแบบสอบถาม เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทีส่ มุ่ ได้โดย ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์และขออนุญาตใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทัง้ เซ็นใบยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบายขัน้ ตอนในการเก็บข้อมูล
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจนับแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับมา จานวน 373 ฉบับ และมีความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทัง้ สิน้ จานวน 364 ฉบับ จากจานวนแบบสอบถาม 383 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 95.04 ของแบบสอบถามทีส่ ่งไป
ทัง้ หมด ผูว้ จิ ยั ทาการบรรณาธิกรข้อมูลภาคสนาม เพือ่ นาไปวิเคราะห์ทางสถิตติ ่ อไป

การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ของข้อมูลทัวไป
่ และข้อมูลเกีย่ วกับการละเล่นพืน้ บ้าน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลเกีย่ วกับข้อเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 53.8 มีช่วงอายุระหว่าง 20-59 ปี คิดเป็ นร้อยละ 63.2 พัก
อาศัยทีห่ มู่บา้ น 3 อันดับแรก ได้แก่ หมู่ท่ี 7 หมู่ 3 และหมู่ 2 คิดเป็ นร้อยละ11.0 10.2 และ9.9 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 49.7 รองลงมาคือ นักเรียน นักศึกษา คิดเป็ นร้อ ยละ 18.1 น้อยทีส่ ุด คือ รับราชการ คิด
เป็ นร้อยละ 1.1 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 86.6 รองลงมา คือ อืน่ ๆ เช่น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) คิดเป็ นร้อยละ 8.5 น้อยทีส่ ดุ คือระดับอุดมศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ 1.1
2. ผลจากการศึกษา ข้อมูลการเล่นการละเล่นพืน้ บ้าน ในชุมชนแม่ใส จังหวัดพะเยา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของการละเล่นพืน้ บ้านแต่ละประเภท โดยจาแนกตาม การรูจ้ กั การเคยเล่น และการพบ
ในปั จจุบนั (n = 364)
การละเล่นพืน้ บ้าน
การรูจ้ กั การละเล่นพืน้ บ้าน การเคยเล่นการละเล่นพืน้ บ้าน
การละเล่นพืน้ บ้าน
ทีพ่ บในปั จจุบนั
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1.ปั ดวงล้อ
353
97.0
296
81.3
167
45.9
2.หมากเก็บ
329
90.4
235
64.6
80
22.0
3.กล้องถบ/บอกถบ
316
86.8
253
69.5
100
27.5
4.ม้าจ๊กคอก/ลาวกระทบไม้
313
86.0
182
50.0
151
41.48
5.ไม้โก๋งเก๋ง/โกงเกง
355
97.5
253
69.5
275
75.5
6.ชนกว่าง
362
99.5
229
62.9
262
72.0
7.ก๊อบแก๊บ / เดินกะลา
360
98.9
281
77.2
288
79.1
2. การละเล่นพื้นบ้านที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม ดังแสดงในตารางที่ 2 3 และ 4
ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของการละเล่นพืน้ บ้านแต่ละประเภท ทีช่ ่วยสร้างเสริมสุขภาพ จาแนกตามด้านร่างกาย
(n = 364)
การละเล่นพืน้ บ้านทีช่ ่วยสร้างเสริมสุขภาพ ด้านร่างกาย
การละเล่นพืน้ บ้าน
ความแข็งแรง
ความคล่องแคล่ว
การประสานงาน
การทรงตัว
ของกล้ามเนื้อ
ว่องไว
ของอวัยวะต่างๆ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1.ปั ดวงล้อ
267
73.4
249
68.4
271
74.5
330
90.7
2.หมากเก็บ
122
33.5
45
12.4
149
40.9
130
35.7
3.กล้องถบ/บอกถบ
138
37.9
41
11.3
110
30.2
116
31.9
4.ม้าจ๊กคอก/ลาวกระทบไม้
176
48.4
84
23.1
225
61.8
312
85.7
5.ไม้โก๋งเก๋ง/โกงเกง
161
44.2
306
84.1
110
30.2
307
84.3
6.ชนกว่าง
84
23.1
26
7.1
114
31.3
148
40.7
7.ก๊อบแก๊บ / เดินกะลา
179
49.2
237
65.1
84
23.1
74
20.3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละการละเล่นพืน้ บ้านทีช่ ่วยสร้างเสริมสุขภาพ จาแนกตามด้านจิตใจ (n = 364)
การละเล่นพืน้ บ้านทีช่ ่วยสร้างเสริมสุขภาพ ด้านจิตใจ
การละเล่นพืน้ บ้าน
ความสนุกสนาน
ความสุข
ความผ่อนคลาย ความรืน่ เริง บันเทิงใจ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
1.ปั ดวงล้อ
268
73.6
87
23.9
57
15.7
89
24.5
2.หมากเก็บ
74
20.3
74
20.3
99
27.2
89
24.5
3.กล้องถบ /บอกถบ
225
61.8
49
13.5
97
26.6
84
23.1
4.ม้าจ๊กคอก /ลาวกระทบไม้
183
50.3
93
25.5
49
13.5
108
29.7
5.ไม้โก๋งเก๋ง /โกงเกง
247
67.9
104
28.6
101
27.7
103
28.3
6.ชนกว่าง
246
67.6
75
20.6
64
17.6
96
26.4
7.ก๊อบแก๊บ / เดินกะลา
249
68.41
70
19.2
133
36.5
102
28.0
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละการละเล่นพืน้ บ้านทีช่ ่วยสร้างเสริมสุขภาพ จาแนกตามด้านสังคม (n = 364)
การละเล่นพืน้ บ้านทีช่ ่วยสร้างเสริมสุขภาพ ด้านสังคม
การละเล่นพืน้ บ้าน
ความรักใคร่
สร้างสัมพันธภาพ
ทักษะการ
ความสามัคคี
ในหมู่คณะ
ทีด่ ตี อ่ กัน
เข้าสังคม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1.ปั ดวงล้อ
159
43.7
106
29.1
102
28.0
76
20.9
2.หมากเก็บ
174
47.8
149
40.9
107
29.4
48
13.2
3.กล้องถบ/บอกถบ
122
33.5
80
22.0
93
25.5
41
11.3
4.ม้าจ๊กคอก/ลาวกระทบไม้
228
62.6
114
31.3
129
35.4
104
28.6
5.ไม้โก๋งเก๋ง/โกงเกง
183
50.3
126
34.6
174
47.8
80
22.0
6.ชนกว่าง
149
40.9
96
26.4
111
30.5
58
15.9
7.ก๊อบแก๊บ / เดินกะลา
167
45.9
118
32.4
124
34.1
69
19.0
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3. ความคิดเห็นในการอนุรกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้าน แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของการอนุรกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้าน (n = 364)
การอนุรกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้าน
การละเล่นพืน้ บ้าน
อนุรกั ษ์
ไม่อนุรกั ษ์
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1.ปั ดวงล้อ
124
34.1
240
65.9
2.หมากเก็บ
107
29.4
257
70.6
3.กล้องถบ/บอกถบ
93
25.5
271
74.5
4.ม้าจ๊กคอก/ลาวกระทบไม้
111
30.5
253
69.5
5.ไม้โก๋งเก๋ง/โกงเกง
174
47.8
190
52.2
6.ชนกว่าง
102
28.0
262
72.0
7.ก๊อบแก๊บ / เดินกะลา
129
35.4
235
64.6
4. วิธกี ารอนุรกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้าน แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของวิธกี ารอนุรกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้านแต่ละประเภท จาแนกตามวิธกี ารอนุรกั ษ์

การละเล่น
พืน้ บ้าน
1.ปั ดวงล้อ
2.หมากเก็บ
3.กล้องถบ/
บอกถบ
4.ม้าจ๊กคอก/
ลาวกระทบไม้
5.ไม้โก๋งเก๋ง/
โกงเกง
6.ชนกว่าง
7.ก๊อบแก๊บ /
เดินกะลา

บอกต่อรุน่
สูร่ นุ่
จา
ร้อย
นวน ละ
244 67.0
226 62.1

วิธกี ารอนุรกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้าน
ประสบการณ์
ชมรม/กลุ่ม
ศึกษาจากผูร้ ู้
ตรง
สมาชิก
จา
จา
ร้อย
จา
ร้อย
ร้อยละ
นวน
นวน ละ นวน ละ
116 31.9
117 32.1 71
19.5
93
25.5
136 37.4 77
21.2

จา
นวน
56
109

ร้อย
ละ
15.4
29.9

สื่อประชา
สัมพันธ์
จา
ร้อย
นวน ละ
48
13.2
42
11.5

157

43.1

97

26.6

125

34.3

54

14.8

80

22.0

21

5.8

161

44.2

99

27.2

119

32.7

50

13.7

82

22.5

48

13.2

193

53.0

136

37.4
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42.0

96

26.4

83

22.8

78

21.4

176

48.4

82

22.5

102

28.0

72

19.8

78

21.4

33

9.1

218

59.9

102

28.0

131

36.0

90

24.7

29

8.0

87

23.9

จัดนิทรรศการ

5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการละเล่นพืน้ บ้าน กลุ่มตัวอย่างวัยเยาวชน ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นควรมีการอนุรกั ษ์
และมีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้คงไว้ในสังคมต่อไป เนื่ องจาก ปั จจุบนั การละเล่นพื้นบ้านเลือน
หายไป เพราะเด็กส่วนใหญ่เลือกจะเล่นเกมส์ออนไลน์ทส่ี ะดวกสบายและรวดเร็วในการเข้าถึง และไม่ต้องใช้แรง ทาให้ไม่
รูจ้ กั การละเล่นพืน้ บ้าน และอยากให้มจี ดั กิจกรรมเผยแพร่การละเล่นอย่างต่อเนื่อง มีการเข้าถึงได้ง่าย เพื่อ สะดวกต่อการ
เรียนรู้ และควรมีปลูกจิตสานึกให้มกี ารอนุ รกั ษ์การละเล่นพื้นบ้าน โดยจัดตัง้ กลุ่มอนุ รกั ษ์การละเล่นพื้นบ้านเพื่อคงไว้ซ่งึ
เอกลักษณ์ของความเป็ นไทยในภาคเหนือไม่ให้เลือนหายไปจากชุมชนและสังคม สาหรับกลุ่มตัวอย่างวัยผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ
มีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมจากกลุ่มวัยเยาวชน คือ ควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนรูก้ ารละเล่นพืน้ บ้านในโรงเรียนเพือ่ เสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กและเยาวชน สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และมีการจัดการละเล่นพืน้ บ้านในงานเทศกาลต่างๆ เช่นงาน
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ปี ใหม่ เมือง งานวัดหรือนิทรรศการต่างที่เอื้ออานวยให้มีการละเล่นและการจัดการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อเป็ นการอนุ รกั ษ์
การละเล่นพืน้ บ้านให้คงอยูอ่ ย่างยังยื
่ นในสังคมไทยตลอดไป

วิ จารณ์ และอภิ ปรายผล
1. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน ในชุมชน จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการศึกษาข้อมูลการละเล่น
พืน้ บ้านทัวไป
่ การละเล่นพืน้ บ้านทีช่ ่วยสร้างเสริมสุขภาพ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม และการอนุรกั ษ์การละเล่น
พืน้ บ้าน
1.1 การศึกษาข้อมูลการละเล่นพื้นบ้านทัวไป
่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จกั การละเล่นพื้นบ้าน มากที่สุด 3
ประเภทแรก ได้แก่ ชนกว่าง เดินกะลา และไม้โก๋งเก๋ง คิดเป็ นร้อยละ 99.5 98.9 และ 97.5 ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างเคย
เล่นการละเล่นพื้นบ้าน 3 ประเภทแรก ได้แก่ ปั ดวงล้อ เดินกะลา และกล้องถบ และไม้โก๋งเก๋ง คิดเป็ นร้อยละ 81.3 77.2
และ 69.5 ตามลาดับ สาหรับการละเล่นพืน้ บ้านทีก่ ลุ่มตัวอย่างพบในปั จจุบนั มากทีส่ ุด 3 ประเภทแรก ได้แก่ เดินกะลา ไม้
โก๋งเก๋ง และ ชนกว่าง คิดเป็ นร้อยละ 79.1 75.5 และ 72.0 ตามลาดับ (ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่า ประชาชน
ในชุมชนรูจ้ กั เคยเล่น และยังพบเห็นการ ละเล่นพืน้ บ้านเหล่านี้ซง่ึ มีมาตัง้ แต่อดีต แต่ปัจจุบนั เริม่ มีการสูญหายไป
ชุมชนหลายประเภท สอดคล้องกับ ถนัด บุญอิสรเสรี [8] ทีก่ ล่าวว่า การละเล่นพืน้ บ้านการเล่นของคนไทยในท้องถิน่ ต่างๆที่
นิยมเล่นกันตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เด็กเล่นเพื่อความสนุ กสนาน สามัคคีและเป็ นการเล่นที่เป็ นระบบ
ระเบียบอย่างไทย มีกฎกติกาอย่างไทย แต่ในปั จจุบนั เริม่ เลือนหายไปตามวิถชี วี ติ ของชุมชนทีม่ กี ารประพฤติปฏิบตั สิ บื ทอด
กันมาจากอดีตสูป่ ั จจุบนั และปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพือ่ พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องจนมีลกั ษณะเฉพาะถิน่
ดังนัน้ จึงควรมีเผยแพร่การละเล่นพืน้ บ้านของแต่ละท้องถิน่ ทีก่ าลังจะสูญหายไปเพือ่ คงไว้ซง่ึ เอกลักษณ์วฒ
ั นธรรม
ของท้องถิน่ หรือชุมชนนัน้ ต่อไปตลอดชัวลู
่ กหลาน
1.2 การศึก ษาการละเล่ น พื้น บ้ า นที่ช่ ว ยสร้า งเสริม สุ ข ภาพ ด้า นร่ า งกาย ด้า นจิต ใจ และด้า นสัง คม พบว่ า
การละเล่นพื้นบ้านแต่ละประเภท ทุกประเภทล้วนมีการช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ทัง้ ทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและสังคม
สอดคล้องกับ ปั ทมาวดี เล่หม์ งคล จุไรพร รอดเชือ้ และบุญรัตน์ สดใส[9] ทีก่ ล่าวว่า การละเล่นพืน้ บ้านของเด็กไทย เป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมพืน้ บ้านทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ต่างๆ ของประเทศไทย เป็ นภูมปิ ั ญญาของชาวบ้านทีค่ ดิ ขึน้ สาหรับเด็ก สืบทอด
กันมาในวิถชี วี ติ ของคนไทย ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั แสดงว่าการละเล่นเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีอ่ ยู่คกู่ บั สังคมไทยมาช้า
นาน การละเล่นของไทยเป็ นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาว่ามีคณ
ุ ค่าต่อพัฒนาการและการเรียนรูข้ องเด็กเป็ น
อย่างมาก นอกจากจะส่งเสริมความเจริญงอกงาม และพัฒนาการของเด็กทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาและสอดคล้องกับ บุญรักษ์ ดิษริยะกุล [10] ทีก่ ล่าวว่า การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพืน้ บ้านไทยที่
ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ช่วยให้เด็กมีพฒ
ั นาการทักษะด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
ดังนัน้ จึงควรมีการนาการละเล่นพืน้ บ้านทีส่ ร้างเสริมสุขภาพมาเล่นเพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก และเพือ่ สร้าง
เสริมสุขภาพทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ของประชาชนทุกช่วงวัย ในชุมชนให้มสี ุขภาพที่ดี และอาจป้ องกันโรคทีจ่ ะ
เกิดจากการอารมณ์ และการไม่ได้ออกกกาลังกายได้เพิม่ ขึน้ ด้วย
1.3 การศึกษาการอนุ รกั ษ์การละเล่นพื้นบ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่าควรมีการอนุ รกั ษ์
การละเล่นพืน้ บ้านให้คงอยู่ 3 ประเภทแรก ได้แก่ ไม้โก๋งเก๋ง เดินกะลา และ ปั ดวงล้อ คิดเป็ นร้อยละ 47.8 35.4 และ 34.1
ตามลาดับ สาหรับการละเล่นพืน้ บ้านทีก่ ลุ่มตัวอย่างไม่คดิ อนุ รกั ษ์ 3 อันดับแรก ได้แก่ บอกถบ ชนกว่าง และ หมากเก็บ คิด
เป็ นร้อยละ 74.5 72.0 และ 70.6 ตามลาดับ (ตารางที่ 5) แสดงให้เห็นให้เห็นว่า ลักษณะการละเล่นพื้นบ้านของไทยเป็ น
กิจกรรมทีย่ อมรับร่วมกันในสังคม เป็ นสมบัตริ ่วมกันของคนในสังคม ซึง่ มีการรับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่น
หนึ่งด้วยการสอนแนะนาหรือด้วยการเล่นเลียนแบบกัน เป็ นการเล่นทีไ่ ม่ซบั ซ้อนสามารถยืดหยุน่ ได้เน้นความสนุ กสนานไม่
เน้นการแพ้ชนะจึงมีคณ
ุ ค่าและมีสว่ นสาคัญในการหล่อหลอมและเชือ่ มโยงประสบการณ์ทางสังคมและประชาชน [11]
ส าหรับ การศึก ษาวิธีก ารอนุ รกั ษ์ ก ารละเล่ น พื้น บ้า นแต่ ล ะประเภท พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ ว นใหญ่ มีอ นุ ร ัก ษ์
การละเล่นพื้นบ้าน 3 ประเภทแรก โดยวิธบี อกต่อรุ่นสู่รุ่น ได้แก่ ปั ดวงล้อ หมากเก็บ และเดินกะลา คิดเป็ นร้อยละ 67.0
62.1 และ59.9 ตามลาดับ วิธถี ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง ได้แก่ ไม้โก๋งเก๋ง ปั ดวงล้อ และเดินกะลา คิดเป็ นร้อยละ 37.4
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31.9 และ28.0 ตามลาดับ วิธศี กึ ษาจากผูร้ ู้ ได้แก่ ไม้โก๋งเก๋ง หมากเก็บ และเดินกะลา คิดเป็ นร้อยละ 42.0 37.4 และ36.0
ตามลาดับ วิธกี ารจัดตัง้ ชมรม/กลุ่มสมาชิก ได้แก่ ไม้โก๋งเก๋ง เดินกะลา และหมากเก็บ คิดเป็ นร้อยละ 26.4 24.7 และ 21.2
ตามล าดับ วิธีก ารจัด นิ ท รรศการได้แ ก่ หมากเก็บ ไม้โก๋ ง เก๋ ง และลาวกระทบไม้ คิด เป็ น ร้อ ยละ 29.9 22.8 และ 22.5
ตามลาดับ และวิธผี ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เดินกะลา ไม้โก๋งเก๋ง และปั ดวงล้อ และลาวกระทบไม้ คิดเป็ นร้อยละ 23.9
21.4 และ13.2 ตามลาดับ (ตารางที่ 6) สอดคล้องกับ คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ [11] ที่กล่าวว่า
ลักษณะการละเล่นพืน้ บ้านของไทยเป็ นกิจกรรมทีย่ อมรับร่วมกันในสังคม เป็ นสมบัตริ ่วมกันของคนในสังคม ซึง่ มีการรับการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งด้วยการสอนแนะนาหรือด้วยการเล่นเลียนแบบกัน เป็ นการเล่นที่ไม่ซบั ซ้อน
สามารถยืดหยุ่นได้เน้ นความสนุ กสนานไม่เน้ นการแพ้ชนะจึงมีคุณ ค่า และมีส่วนสาคัญในการหล่อหลอมและเชื่อมโยง
ประสบการณ์ทางสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จงึ อาจเป็ นเหตุผลให้ประชาชนในชุมชนคิดจะอนุรกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้านไว้ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ
ตามบริบทของชุมชนนัน้ ๆ
2. การศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการละเล่นพืน้ บ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยเยาวชน ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็น
ควรมีการอนุ รกั ษ์และมีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมการละเล่นพืน้ บ้านให้คงไว้ในสังคมต่อไป เนื่องจากปั จจุบนั การละเล่น
พืน้ บ้านเลือนหายไป เพราะเด็กส่วนใหญ่ เลือกจะเล่นเกมส์ออนไลน์ทส่ี ะดวกสบายและรวดเร็วในการเข้าถึง และไม่ตอ้ งใช้
แรง ทาให้ไม่รู้จกั การละเล่นพื้นบ้านและอยากให้มจี ดั กิจกรรมเผยแพร่การละเล่นอย่างต่อเนื่อง มีการเข้าถึงได้ง่าย เพื่อ
สะดวกต่อการเรียนรู้ และควรมีปลูกจิตสานึกให้มกี ารอนุ รกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้า น โดยจัดตัง้ กลุ่มอนุ รกั ษ์การละเล่นพื้นบ้าน
เพือ่ คงไว้ซง่ึ เอกลักษณ์ของความเป็ นไทยในภาคเหนือไม่ให้เลือนหายไปจากชุมชนและสังคม สาหรับกลุ่มตัวอย่างวัยผูใ้ หญ่
และผูส้ งู อายุมขี อ้ เสนอแนะเพิม่ เติมจากกลุ่มวัยเยาวชน คือควรมี การจัดหลักสูตรการเรียนรูก้ ารละเล่นพืน้ บ้านในโรงเรียน
เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและเยาวชน สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และมีการจัดการละเล่นพืน้ บ้านในงานเทศกาล
ต่างๆ เช่นงานปี ใหม่เมือง งานวัดหรือนิทรรศการต่างทีเ่ อือ้ อานวยให้มกี ารละเล่นและการจัดการละเล่นพืน้ บ้าน เพือ่ เป็ นการ
อนุ รกั ษ์การละเล่นพื้นบ้านให้ค งอยู่อย่างยังยื
่ นในสังคมไทยตลอดไป สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับการนาการละเล่น
พืน้ บ้านไปเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในชัน้ เช่น วิชาพลศึกษา หรือวิชาที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬา เป็ นต้น
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของเดชนริศ หาญโรจนกุ ล [12]ได้ท าการศึกษา ผลของการจัด กิจ กรรมพลศึกษาโดยใช้เกม
การละเล่นพื้นบ้านไทยที่มตี ่อ สมรรถภาพทางกายที่สมั พันธ์ของเด็กอนุ บาล พบว่าการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้เกม
การละเล่นพื้นบ้านไทยมีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สมั พันธ์กบั ทักษะดีกว่าก่อนการทดลอง และกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนรู้วชิ าพลศึก ษาโดยใช้เกมส์การละเล่นพื้นบ้านไทยดีกว่ากลุ่มควบคุม และสอดคล้องกับการศึกษาของป
นิษฐา เรืองปั ญญาวุฒ ิ และสุธนะ ติงศภัทยิ ์ [13] ทีศ่ กึ ษาผลของการจัดการเรียนรูว้ ชิ าพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพืน้ บ้าน
ไทยทีม่ ตี ่อสุขสมรรถนะของนักเรียนประถมศึกษาทีพ่ บว่า การจัดการเรียนรู้วชิ าพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพืน้ บ้านไทย
ทาให้นักเรียนมีความอ่อนตัว เพิม่ ทนทานของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิม่ ความทนทานของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและหัวใจ ซึง่ การละเล่นพืน้ บ้านนอกจากจะเป็ นกิจกรรมทีช่ ่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคมและสติปัญญา ยังทาให้เด็กมีความเชือ่ มันในตนเอง
่
กล้าคิดกล้าทา กล้าแสดงออก แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีจติ ใจ
ที่อ่อนโยน รูจ้ กั การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และได้รบั ประโยชน์ จากเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการฝึ กทักษะ การใช้กล้ามเนื้อ
แขน-ขา-มือ-เท้าของเด็ก คือ การฝึ กทักษะในการใช้มอื และนิ้วมือในการเล่นเกม ทาให้เด็กมีพฒ
ั นาการในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่และส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงทีด่ ขี น้ึ ขณะทีเ่ ด็กปฏิบตั กิ จิ กรรมการละเล่นฝึ กให้เด็กรูจ้ กั ทางานเป็ นกลุ่ม รูจ้ กั แสดงความ
คิดเห็นในผลงานของตนเอง และทาให้เด็กได้รบั รูว้ า่ การเล่นทีม่ กี ติกาการเล่นและเป็ นการเรียนทีเ่ ล่นแล้วสนุ กสนานยังเป็ น
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมจะทาให้มพี ฒ
ั นาการในด้านต่างๆ สูงขึน้ และบรรลุตามเป้ าหมายของหลักสูตรทุกประการ [10] ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงทาให้ประชาชนวัยผูใ้ หญ่ผสู้ งู อายุมคี วามต้องการให้มกี ารอนุรกั ษ์โดยวิธกี ารจัดทาเป็ นหลักสูตรในโรงเรียนเพื่ อ
เป็ นการคงไว้ซง่ึ การละเล่นพืน้ บ้านให้สบื ต่อไป
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ข้อเสนอแนะการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. ควรมีการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านที่ช่วยสร้างเสริม สุขภาพ ให้ประชาชนใน
ชุมชนในท้องถิน่ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
2. จากผลการวิจยั พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รจู้ ักการละเล่นพืน้ บ้านและมีประสบการณ์เล่นการละเล่นพืน้ บ้าน
เมื่ออยู่ในช่วงวัยเด็ก ผลทีไ่ ด้รบั จากการละเล่นในพืน้ บ้านช่วยสร้างเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม ซึง่ ในปั จจุบนั การละเล่นพืน้ บ้านได้เลือนหายไป เนื่องจากยุคสมัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป ทาให้ประชาชนทุกช่วง
วัยมีความคิดอนุรกั ษ์การละเล่นพืน้ บ้านให้คงอยู่ต่อไปในชุมชน และให้เสนอแนะวิธกี ารอนุรกั ษ์โดยวิธกี ารจัดการละเล่น
ทีโ่ รงเรียนโดยมีหลักสูตรการกีฬาเกีย่ วกับการละเล่นพืน้ บ้านหรือการจัดตัง้ ชมรมเพื่อเป็ นการปลูกฝั งตัง้ แต่วยั เด็กให้สบื
ทอดต่อมา นัน้ ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องควรพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อประยุกต์ใช้จริงในสถานศึกษาแต่ละแห่งต่อไป
3. ควรมีการจัดตัง้ ชมรมในชุมชน มีการจัดงานกีฬา หรือจะเป็ นการจัดกิจกรรมการละเล่นพืน้ บ้านทีส่ ร้างเสริม
สุขภาพประจาวัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้แข็งแรงสืบต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
ควรจะนาผลการศึกษาทีไ่ ด้น้ไี ปพัฒนาต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนทุกช่วงวัยทัวไป
่ และการทาวัจยั
เชิงกึง่ ทดลองต่อไป
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A survey of the quantity and cost for the leftover medicines of chronic
conditions in outpatient department at Phayao Hospital
จันทิมา ชูรศั มี1* สุรศักดิ ์ เสาแก้ว1 วรุต ชานายาา1 ขนิษฐา อินทรสุข1 วิชชุตา คัณธานันท์1
วิาะดา ดวงอุประ1 และ ศิรจิ รราา บุยงามขา1
Jantima Choorassamee1* , Surasak Saokaew1 , Waroot Chamnanya1 , Kanitta Intarasuk1 ,
Witchuta Kantanan1, Wiyada Duangupra1 and Sirijanya Bun-ngamkham1
บทคัดย่อ
ผู้ป่วาโรคเรื้อรังที่มารับการรักษาในแผนกผู้ป่วานอกส่วนใหย่ ต้องใช้าาหลาาขนาน โดาอาจได้รบั าาจาก
แพทา์หรือสถานพาาบาลหลาาแห่ง หรือซือ้ าาใช้เอง อาจส่งผลให้มาี าเหลือสะสมอาู่ทบ่ี า้ นเป็ นจานวนมาก การสารวจ
ปริมาณและมูลค่าาาเหลือใช้ของผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง ในแผนกผูป้ ่ วานอก โรงพาาบาลพะเาา พบว่า ผูป้ ่ วา 404 ราา ส่วน
ใหย่เป็ นเพศหยิงจานวน 243 ราา (ร้อาละ 60.15) ได้รบั การวินิจฉัาโรคความดันโลหิตสูงมากทีส่ ุด 314 ราา (ร้อาละ
43.07) และพบว่ามีผู้ป่ วา 260 ราา (ร้อาละ 64.36) มีาาเหลือใช้ ซึ่งาาที่เหลือมากที่สุดคือ าา Simvastatin 40 mg
จานวน 85 ราา (ร้อาละ 32.69) รองลงมาคือาา Metformin 500 mg จานวน 62 ราา (ร้อาละ 23.85) าา Atenolol 50
mg จานวน 46 ราา (ร้อาละ 17.69) าา Losartan 50 mg จานวน 44 ราา (ร้อาละ 16.92) และ าา Amlodipine 10 mg
จ านวน 39 ราา (ร้อ าละ 15) ตามลาดับ ราาการาาเหลือ ใช้โดาเฉลี่า 1.43 ราาการต่ อ คน มู ลค่ า าาเหลือ รวม
40,698.75 บาท เฉลี่าประมาณ 156.53 บาทต่ อคน ซึ่งเหตุผลหลักของาาเหลือใช้ ได้แก่ ผู้ป่วาลืมรับประทานาา
เปลี่านวิธรี บั ประทานาาเอง หาุดาา ซื้อาารับประทานเอง มาพบแพทา์ก่อนนัด แพทา์จ่าาาาเกินจานวนวันที่นัด
ดังนัน้ บุคลากรทางการแพทา์จงึ ควรทาความเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้าาของผูป้ ่ วา และให้การดูแลเรื่องการใช้าาอา่าง
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

บทนา
ปั จจุบนั ผูป้ ่ วาทีม่ ารับการรักษาทีโ่ รงพาาบาลในแผนกผูป้ ่ วานอกส่วนใหย่เป็ นผู้ป่วาโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งใช้าา
หลาาชนิด ซึง่ จากสถานการณ์ของประเทศไทาในช่วงปี พ.ศ. 2546-2554 พบว่าอัตราป่ วาด้วาโรคเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ ทุกปี
โดาพบโรคความดันโลหิตสูงมากทีส่ ดุ รองลงมาคือโรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรค
ระบบทางเดินหาาใจส่วนบน ตามลาดับ [1] ซึง่ โรคเรือ้ รังเป็ นกลุ่มโรคทีต่ อ้ งใช้าาในการรักษาอา่างต่อเนื่อง ผูป้ ่ วาบาง
ราาอาจได้รบั การรักษาจากแพทา์หลาาท่านหรือจากสถานพาาบาลหลาาแห่งไปพร้อมๆกัน รวมทัง้ าาทีซ่ อ้ื ใช้เอง ทา
ให้ผปู้ ่ วามีาาเหลือสะสมอาู่ทบ่ี า้ นเป็ นจานวนมากและเพิม่ ขึน้ หลังการพบแพทา์ในแต่ละครัง้ และจากการทีผ่ ปู้ ่ วาได้รบั
าาจานวนมากนี้ อาจทาให้เกิดผลเสีาได้ หากผูป้ ่ วาบริโภคาาหมดอาาุหรือาาเสือ่ มคุณภาพ หรือใช้าาทีแ่ พทา์สงหาุ
ั่ ด
ไปแล้ว ซึง่ นอกจากจะทาให้การรักษาไม่มปี ระสิทธิภาพแล้วาังก่อให้เกิดอันตราาต่อผูป้ ่ วาอีกด้วา
ปริมาณการบริโภคาาของคนในประเทศไทามีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี โดามูลค่าการผลิตและนาเข้าาาในปี
พ.ศ. 2550 มีมลู ค่า 94,232.53 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2551 มีมลู ค่า 99,470.51 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2554 มีมลู ค่าสูงถึง
154,922.19 ล้านบาท [2] จากตัวเลขการบริโภคาาของคนไทาทีส่ งู ขึน้ แสดงให้เห็นถึงความสูยเสีาในเรื่องงบประมาณ
และความเสีา่ งจากการบริโภคาาทีเ่ กินความจาเป็ น ซึง่ ปั ยหาสาคัยทีพ่ บในปั จจุบนั คือ ค่าใช้จา่ าด้านาาทีเ่ พิม่ ขึน้ อา่าง
ต่อเนื่องทุกปี แต่ละปี รฐั บาลต้องสูยเสีางบประมาณด้านาาเป็ นจานวนมหาศาล ข้อมูลในปี พ.ศ. 2538-2546 พบว่า
ภาครัฐมีค่าใช้จ่าาด้านาาประมาณ 1 ใน 3 ของราาจ่าาด้านสุขภาพทัง้ หมด โดาในปี พ.ศ. 2548 คิดเป็ นเกือบร้อาละ
50 ของค่าใช้จ่าาด้านสุขภาพทัง้ หมดทีม่ มี ลู ค่าถึง 200,000 ล้านบาท สาเหตุหนึ่งเป็ นเพราะมีการใช้าาหลาาชนิด
ร่วมกัน ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นาาต่างประเทศทีม่ รี าคาแพง จากปั ยหาาาเหลือใช้ทเ่ี กิดขึน้ หน่วางานของรัฐได้มคี วาม
พาาาามทีจ่ ะจัดการกับปั ยหา โดาการพิจารณาใช้าาตามความจาเป็ น เพื่อลดปั ยหาการใช้าาฟุ่มเฟื อาทีเ่ กิดขึน้ แต่
ปั ยหาาาเหลือใช้นนั ้ เกิดจากหลาาสาเหตุหลาาปั จจัาร่วมกันจึงทาให้การแก้ไขปั ยหาาาเหลือใช้เป็ นไปอา่าง
าากลาบาก ซึง่ สาเหตุทา่ี าเหลือใช้มากทีส่ ดุ คือ แพทา์จ่าาาาเกิน รองลงมาคือ ผูป้ ่ วาลืมรับประทานาาหรือปรับเปลีา่ น
วิธกี ารกินาา และจากระบบการบริการทีไ่ ม่มกี ารนัดแน่นอน มีการเปลีา่ นแผนการรักษาหรือเปลีา่ นสถานบริการ [3]
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จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีา่ วข้องกับาาเหลือใช้ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
ข้อมูลการศึกษาของ
Zargarzadeh A.H. [4] พบว่าผูป้ ่ วาทีม่ โี รคเรือ้ รัง การมีประกันสุขภาพ ราาได้สงู และอ่านหนังสือได้ ส่งผลถึงจานวน
าาทีเ่ หลือใช้ในครัวเรือนอา่างมีนาั สาคัยทางสถิติ และพบว่ามีาาเหลือใช้จริงร้อาละ 38.8 คิดมูลค่าของาาเหลือใช้ใน
ครัวเรือนได้ประมาณ 30.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การศึกษาของ Braund R. [5] พบว่ามีาาเหลือใช้รอ้ าละ 62 ซึง่ มีสาเหตุ
คือ ผูป้ ่ วามีอาการดีขน้ึ แล้วจึงหาุดาา แพทา์จ่าาาาเกิน าาหมดอาาุ และเกิดผลข้างเคีางของาา การศึกษาของ Ali
SE. [6] พบว่าการมีาาเหลือใช้ก่อให้เกิดปั ยหาสุขภาพอา่างมีนาั สาคัย ซึง่ ผลการศึกษาพบว่ามีาาเหลือ 1,724 ชนิด
คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ หมด 113,288.51 บาท เฉลีา่ 235.52 บาทต่อคน ซึง่ มูลค่าาาเหลือใช้ทพ่ี บมากทีส่ ดุ ร้อาละ 24.8
คือ วิตามินและเกลือแร่ รองลงมาคือ าาระบบทางเดินอาหารร้อาละ 17.3 และาาแก้ปวด ลดไข้รอ้ าละ 17.0 โดาสาเหตุ
ส่วนใหย่ของาาเหลือใช้ คือ การหาุดใช้าาร้อาละ 89.8 การศึกษาของพักตร์วภิ า สุวรรณพรหม [7] พบว่า ผูป้ ่ วาร้อา
ละ 90 มีาาเหลือใช้ในครัวเรือน มูลค่าาาเหลือใช้ในครัวเรือนคิดเป็ น 51,391.69 บาท หรือเฉลีา่ ครัว เรือนละ 182.87
บาท ชนิดของาาเหลือใช้ในครัวเรือนมากทีส่ ดุ คือ hydrochlorothiazide 50 มิลลิกรัม รองลงมาคือ glibenclamide 5
มิลลิกรัม และ enalapril 5 มิลลิกรัม คิดเป็ นร้อาละ 27.4 17.1 และ 12.6 ตามลาดับ การศึกษาของปรารถนา ชามพูนท
[8] พบว่าผูป้ ่ วา 224 ราาจาก 253 ราามีาาเหลือใช้ (ร้อาละ 88.5) าาทีเ่ หลือมากทีส่ ดุ คือ าาเม็ด
hydrochlorothiazide 50 มิลลิกรัม aspirin 81 มิลลิกรัม enalapril 5 มิลลิกรัม simvastatin 10 มิลลิกรัม และ
glibenclamide 5 มิลลิกรัม ตามลาดับ มีมลู ค่าาาเหลือใช้ทงั ้ สิน้ 57,132.82 บาท เฉลีา่ 225.82 บาทต่อราา เหตุผล
หลักของาาเหลือใช้ ได้แก่ โรงพาาบาลหรือสถานีอนามัาจ่าาาามากเกิน รองลงมา คือ ลืมรับประทานาา ปรับาาเอง
ไม่มวี นั นัดทีแ่ น่นอน และเกิดปั ยหาการใช้าา ซึง่ ปั จจัาทีส่ มั พันธ์กบั าาเหลือใช้อา่างมีนาั สาคัยคือ การไม่มีงานทา และ
จานวนโรคเรือ้ รังของกลุ่มตัวอา่างทีม่ ากขึน้ การศึกษาของวีระาุทธ นิม่ สาา [9] พบว่า จานวนาาทีม่ กี ารได้รบั คืนและ
มูลค่ามากทีส่ ดุ คือ metformin 4,376 เม็ด คิดเป็ นเงิน 1,750.40 บาท รองลงมาคือ glibenclamide จานวน 1,259 เม็ด
คิดเป็ นเงิน 314.75 บาท และ glipizide จานวน 305 เม็ด คิดเป็ นเงิน 79.30 บาท รวมมูลค่าของาาทีไ่ ด้รบั คืนทัง้ หมด
เท่ากับ 6,852.92 บาท ส่วนสาเหตุของการคืนาามากทีส่ ดุ คือ าาเหลือทบร้อาละ 54.72 รองลงมาคือ ความไม่ร่วมมือ
ในการใช้าาร้อาละ 38.68 และการสังาาเกิ
่
นร้อาละ 10.37 การศึกษาของวิวฒ
ั น์ ถาวรวัฒนางค์ [10] พบว่า ผูป้ ่ วา 155
คน มีาาเหลือใช้รอ้ าละ 59 โดาผูป้ ่ วาโรคความดันโลหิตสูงพบาาเหลือใช้มากทีส่ ดุ ร้อาละ 51.22 และพบว่าาาเหลือใช้
ไม่ได้สมั พันธ์กบั จานวนโรคร่วมทีผ่ ปู้ ่ วาเป็ น จานวนราาการาาทีผ่ ปู้ ่ วามี และเมื่อวิเคราะห์การรับรูเ้ รื่องาาทีใ่ ช้กบั การมี
าาเหลือใช้ พบว่า ผูท้ ร่ี บั รูเ้ รื่องาากับผูท้ ไ่ี ม่รบั รูเ้ รื่องาาทีใ่ ช้ มีโอกาสเกิดาาเหลือไม่แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมทีเ่ ป็ น
สาเหตุของาาเหลือใช้มากทีส่ ดุ คือ การลืมกินาา รองลงมาคือ ปรับขนาดาาเอง
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าาาเหลือใช้ทเ่ี กิดขึน้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้าาทีไ่ ม่เหมาะสม ส่งผล
ให้มาี าเหลือใช้ ซึง่ เป็ นการสูยเสีาทางการเงินโดาไม่จาเป็ น คณะผูด้ าเนินการวิจาั จึงมีความสนใจทีจ่ ะสารวจปริมาณ
และมูลค่าาาเหลือใช้ของผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง แผนกผูป้ ่ วานอก โรงพาาบาลพะเาา เพื่อทราบปริมาณและมูลค่าาาเหลือใช้
และค้นหาสาเหตุของาาเหลือใช้ในผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง
และรวบรวมผลการศึกษาทีไ่ ด้เพื่อเป็ นข้อมูลส่งต่อให้กบั แผนก
ผูป้ ่ วานอกโรงพาาบาลพะเาา ในการดูแลการใช้าาของผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รังต่อไปในอนาคต

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ HOSxP
2. แบบบันทึกการใช้าาของผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง แผนกผูป้ ่ วานอก โรงพาาบาลพะเาา ซึง่ ประกอบด้วา
ส่วนที่ 1 ประวัตสิ ่วนบุคคล ได้แก่ เลขประจาตัวผูป้ ่ วา (hospital number) เพศ อาาุ วันทีเ่ ข้ารับบริการ คลินิกทีเ่ ข้ารับ
บริการ การแพ้าาหรืออาหาร อาการแพ้ ระดับการแพ้ สิทธิการรักษา และโรคประจาตัว
ส่วนที่ 2 ประวัตทิ วไป
ั ่ ได้แก่ ความสามารถในการอ่านหนังสือ
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการใช้าา ได้แก่ การมีผดู้ แู ลเรื่องการใช้าา การมีาาเหลือใช้ของผูป้ ่ วา และเหตุผลหลักทีา่ าเหลือ
ส่วนที่ 4 แบบบันทึกข้อมูลาาที่ผู้ป่วาได้รบั ได้แก่ ชื่อาา ขนาดาา วิธใี ช้าา จานวนเม็ดาา ราคาาาต่อเม็ด มูลค่าาา
เหลือรวมจากใบสังาาเดิ
่
ม และมูลค่าาาเหลือรวมทีผ่ ปู้ ่ วานามาจากบ้าน
วิ ธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งแบบตัดขวาง (cross-sectional descriptive study)
การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การคานวณขนาดของกลุม่ ตัวอา่างผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง ในแผนกผูป้ ่ วานอก โรงพาาบาลพะเาา ได้จานวน 384
ราา และเพื่อป้ องกันปั ยหาความคลาดเคลื่อนจากการเก็บข้อมูลทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน ทางผูท้ าการวิจาั จึงเก็บ
ข้อมูลเพิม่ อีกร้อาละ 5 (20 ราา) คิดเป็ นขนาดกลุ่มตัวอา่างรวมทัง้ สิน้ จานวน 400 ราา
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูท้ าการวิจาั ทาการเก็บข้อมูลจากใบสังาาและจ
่
านวนาาเหลือของผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง จากแผนกผูป้ ่ วานอก โรงพาาบาล
พะเาา โดาเก็บข้อมูลทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ตัง้ แต่เวลา 9.00-16.00 น. เป็ นระาะเวลา 2 เดือน โดามีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. ผูท้ าการวิจาั ชีแ้ จงถึงงานวิจาั และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง พร้อมแจกถุงผ้าใส่
าาให้แก่ผปู้ ่ วาทีใ่ ห้ขอ้ มูล เพื่อใช้ในการใส่าาเดิมกลับมาพบแพทา์ในครัง้ ต่อไป
2. สัมภาษณ์ประวัตผิ ปู้ ่ วา โดาสอบถามข้อมูลทัวไป
่ ข้อมูลเรื่องการใช้าา และขอดูาาเหลือทีผ่ ปู้ ่ วานามาจากบ้าน
3. บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ซึง่ ประกอบด้วาข้อมูลของผูป้ ่ วา
4. เก็บข้อมูลเพิม่ เติมเกีา่ วกับใบสังาาเดิ
่
ม จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์HOSxP
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ทงั ้ หมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดาวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
5.1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วา วิเคราะห์โดาการแจกแจงความถี่ ร้อาละ และค่าเฉลีา่
5.2 ข้อมูลด้านความเจ็บป่ วาและการใช้าาของผูป้ ่ วา วิเคราะห์โดาการแจกแจงความถี่ ร้อาละ
5.3 วิเคราะห์ปริมาณาาเหลือใช้แต่ละชนิดของผูป้ ่ วา จากข้อมูลการใช้าาจากใบสังาาเดิ
่
มและจากาาเหลือทีผ่ ปู้ ่ วา
นามาจากบ้าน โดานับปริมาณาาเม็ดชนิดรับประทานเฉพาะทีเ่ ป็ นาาโรคเรือ้ รัง ซึง่ เป็ นาาเหลือใช้ภาาหลัง
จากการหักลบจากปริมาณาาทีพ่ อเพีางสาหรับการใช้จนถึงวันนัดพบแพทา์
5.4 คานวณมูลค่าาาเหลือใช้ของผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง จากการคูณปริมาณาาเหลือใช้ทไ่ี ด้จากการคานวณข้างต้นกับ
ราคากลางของาา ซึง่ อ้างอิงตามตามราคาาาจากบัยชีาากลางของโรงพาาบาลพะเาา
5.5 คานวณร้อาละสาเหตุของการทีม่ าี าเหลือใช้ของผูป้ ่ วา
5.6 วิเคราะห์ปัจจัาทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั าาเหลือใช้
โดาหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัาพืน้ ฐานของผูป้ ่ วา ได้แก่ เพศ อาาุ สิทธิการรักษา จานวนโรค
ความสามารถในการอ่านหนังสือ และการมีผดู้ แู ลการใช้าากับการมีาาเหลือใช้ของผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง โดาใช้สมการ
ถดถอาโลจิสติกส์เบือ้ งต้น (Univariate logistic regression) และเลือกปั จจัาทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั าาเหลือใช้มาหา
ความสัมพันธ์พร้อมๆ กัน โดาวิเคราะห์การถดถอาโลจิสติกส์แบบพหุคุณ (Multiple logistic regression)
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการสารวจปริมาณและมูลค่าาาเหลือใช้ของผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง แผนกผูป้ ่ วานอก โรงพาาบาล
พะเาาในครัง้ นี้ ทีมผูว้ จิ าั ได้ทาการเก็บข้อมูลการมีาาเหลือใช้จากใบสังาาเดิ
่
มและจากจานวนาาเหลือใช้ทผ่ี ปู้ ่ วาได้รบั
ก่อนหน้า รวมทัง้ สอบถามถึงเหตุผลทีท่ าให้มาี าเหลือใช้ เช่น การลืมรับประทานาา การหาุดหรือปรับวิธรี บั ประทานาา
เอง เป็ นต้น ซึง่ มีกลุ่มตัวอา่างจานวน 404 ราา ระาะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2557 รวมระาะเวลาทัง้ สิน้ 2 เดือน โดาใช้แบบเก็บข้อมูลการใช้าาของผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รังทีส่ ร้างขึน้ ผล
การศึกษาทีไ่ ด้ถูกนามาวิเคราะห์และนาเสนอเป็ น 4 ส่วนตามราาละเอีาดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอา่าง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความเจ็บป่ วา และการใช้าาของกลุ่มตัวอา่าง
ส่วนที่ 3 ชนิด ปริมาณ มูลค่าาาเหลือใช้ และสาเหตุหลักของาาเหลือใช้
ส่วนที่ 4 ปั จจัาทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั าาเหลือใช้
่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอา่างจากผู้ป่วาโรคเรื้อรัง ในแผนกผู้ป่วานอก โรงพาาบาลพะเาา
จังหวัดพะเาา จานวนทัง้ สิน้ 404 ราา พบว่ากลุ่มตัวอา่างส่วนใหย่เป็ นเพศหยิงจานวน 243 ราา (ร้อาละ 60.15) มี
อาาุอาู่ระหว่าง 51-60 ปี จานวน 131 ราา (ร้อาละ 32.43) สิทธิการรักษาพาาบาลส่วนใหย่ เป็ นบัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า จานวน 311 ราา (ร้อาละ 76.98) และสามารถอ่านหนังสือได้จานวน 368 ราา (ร้อาละ 91.09) ราาละเอีาด
แสดงดังตางรางที1่

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอา่าง (n= 404)
ลักษณะข้อมูล
จานวนคน (ร้อยละ)
เพศ
หยิง
243 (60.15)
ชาา
161 (39.85)
อายุ
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)
สิ ทธิ การรักษาพยาบาล
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
311 (76.98)
ประกันสังคม
20 (4.95)
ข้าราชการ (เบิกจ่าาตรง)
73 (18.07)
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ลักษณะข้อมูล
อ่านหนังสือได้
อ่านหนังสือไม่ได้

จานวนคน (ร้อยละ)
ความสามารถในการอ่านหนังสือ
368 (91.09)
36 (8.91)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประวัติความเจ็บป่ วย และการใช้ยาของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้อมูลประวัตคิ วามเจ็บป่ วาและการใช้าา จากกลุ่มตัวอา่างจานวนทัง้ สิน้ 404 ราา พบว่ากลุ่มตัวอา่างป่ วา
ด้วาโรคความดันโลหิตสูงมากทีส่ ดุ ร้อาละ 77.72 รองลงมา คือโรคเบาหวาน ร้อาละ 37.38 ไขมันในเลือดผิดปกติ ร้อา
ละ 26.73 ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ร้อาละ15.84 และหอบหืดร้อาละ 4.43 ตามลาดับ ซึง่ ร้อาละ 42.08 ของผูป้ ่ วามีจานวนโรค
เรือ้ รังทีเ่ ป็ นอาู่ 2 โรคขึน้ ไป สาหรับด้านการใช้าา ผูว้ จิ าั ได้สอบถามข้อมูลเรื่องการมีผดู้ ูแลการใช้าาของผูป้ ่ วา พบว่า
ผูป้ ่ วาส่วนใหย่จดั าารับประทานด้วาตนเอง ร้อาละ 87.87 ผูป้ ่ วามีผชู้ ่วาดูแลเรื่องการใช้าา ร้อาละ 12.13 ซึง่ ส่วนใหย่
เป็ นผูป้ ่ วาสูงอาาุทม่ี ปี ั ยหาด้านการมองเห็น และการอ่านหนังสือ เป็ นต้น ราาละเอีาดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลด้านความเจ็บป่ วา และการใช้าาของกลุ่มตัวอา่าง (n=404)
ลักษณะข้อมูล
โรคเรือ้ รังที่เป็ นอยู่ ณ ปัจจุบนั a
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดผิดปกติ
หอบหืด
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
อื่นๆb

จานวนคน (ร้อยละ)
151 (37.38)
314 (77.72)
108 (26.73)
18 (4.46)
64 (15.84)
74 (18.32)

จานวนโรคเรือ้ รังที่เป็ นอยู่ ณ ปัจจุบนั
1 โรค
2 โรค
3 โรคขึน้ ไป

155 (38.37)
170 (42.08)
79 (19.55)

การดูแลเรือ่ งการใช้ยา
ผูป้ ่ วามีผดู้ แู ลเรื่องการใช้าา

49 (12.13)

ผูป้ ่ วาจัดาารับประทานด้วาตนเอง
355 (87.87)
a = ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
b = chronic kidney disease, ischemic heart disease, myocardial infraction, atrial fibrillation, gout ต้น
ส่วนที่ 3 ชนิ ด ปริมาณ มูลค่ายาเหลือใช้ และสาเหตุของยาเหลือใช้
จากการสารวจข้อมูลชนิดและปริมาณาาเหลือใช้ของกลุ่มตัวอา่างจานวนทัง้ สิน้ 404 ราา พบว่ามีกลุ่มตัวอา่าง
ทีม่ าี าเหลือใช้ 260 ราา (ร้อาละ 64.36) คิดเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 11,902.5 เม็ด มูลค่า 40,698.75 บาท เฉลีา่ ประมาณ
156.53 บาทต่อคน และเมื่อสารวจชนิดของาาโรคเรือ้ รังของกลุ่มตัวอา่าง โดาพิจารณาตามราาการาาเรีางลาดับตาม
จานวนคนทีม่ าี าเหลือใช้มากทีส่ ดุ 5 อันดับแรกคือ simvastatin 40 mg, metformin 500 mg, atenolol 50 mg,
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losartan 50 mg และ amlodipine 10 mg ตามลาดับ (ตารางที่ 3) เมื่อเรีางลาดับาาเหลือใช้ตามจานวนาาเหลือใช้คดิ
เป็ นเม็ดต่อราา 5 อันดับแรกคือ methyldopa 250 mg, propanolol 10 mg, enalapril 5 mg, nifedipine 10 mg และ
metformin 500 mg ตามลาดับ (ตารางที่ 4) เมื่อเรีางลาดับาาเหลือใช้ตามมูลค่าาาเหลือใช้คดิ เป็ นบาทต่อราา 5 อันดับ
แรกคือ atorvastatin 80 mg, rosuvastatin 20 mg, atorvastatin 40 mg, ezetimibe 10 mg และ telmisartan 80 mg
ตามลาดับ (ตารางที่ 5) เมื่อพิจารณาาาเหลือใช้โดาแบ่งตามกลุ่มโรคเรือ้ รัง โดาเรีางลาดับตามจานวนาาเหลือ ใช้คดิ
เป็ นเม็ดต่อราา พบว่าาาเหลือใช้มากทีส่ ดุ ในการรักษาโรคเบาหวาน คือ metformin 500 mg โรคความดันโลหิตสูง คือ
methyldopa 250 mg ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ คือ fenofibrate 300 mg และโรคหอบหืด/ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง คือ
theophylline 200 และเมื่อเรีางลาดับตามมูลค่าาาเหลือใช้คดิ เป็ นบาทต่อราา พบว่าาาเหลือใช้มากทีส่ ดุ ในการรักษา
โรคเบาหวาน คือ gliclazide 5 mg โรคความดันโลหิตสูง คือ telmisartan 80 mg ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ คือ
atorvastatin 80 mg และ โรคหอบหืด/ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง คือ theophylline 200 mg (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลราาการาา โดาเรีางตามจานวนผูป้ ่ วาทีม่ าี าเหลือใช้มากทีส่ ดุ 15 ราาการแรก
รายการยา
จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
รายการยา
จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
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
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลราาการาา โดาเรีางตามปริมาณาาเหลือใช้ (เม็ด/ราา) มากทีส่ ดุ 15 ราาการแรก
จานวนยาเหลือใช้
จานวนยาเหลือใช้
รายการยา
รายการยา
(เม็ด/ราย)
(เม็ด/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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ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลราาการาา โดาเรีางตามมูลค่าาาเหลือใช้ (บาท/ราา) มากทีส่ ดุ 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

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลชนิด ปริมาณและมูลค่าาาเหลือใช้ของผูป้ ่ วา แากตามกลุ่มโรคเรือ้ รังทีม่ าี าเหลือมากทีส่ ดุ 3
ราาการแรก
รายการยา
จานวนยาเหลือใช้
รายการยา
มูลค่า (บาท/ราย)
เรียงตามปริมาณยา
(เม็ด/ราย)
เรียงตามมูลค่ายา
ยารักษาโรคเบาหวาน
1. Metformin 500 mg
2. Acarbose 50 mg
3. Glipizide 5 mg

29.48
25
21.82

1. Gliclazide 5 mg
2. Sitagliptin 100 mg
3. Acarbose 50 mg

330
300
102.38

ยารักษาโรคความดันโลหิ ตสูง
1. Methyldopa 250 mg
2. Propanolol 10 mg
3. Enalapril 5 mg

41.25
35.71
33.48

1. Telmisartan 80 mg
2. Nebivolol 5 mg
3. Ramipril 5 mg

546.25
406.25
328.13

ยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
1. Fenofibrate 300 mg
2. Gemfibrozil 600 mg
3. Atorvastatin 40 mg

23.33
20.25
17.85

1. Atorvastatin 80 mg
2. Rosuvastatin 20 mg
3. Atorvastatin 40 mg

929.5
715
642.86

1. Theophylline 200 mg
2. Salbutamol 2 mg
3. Aminophylline 100 mg

32.99
11.79
9.17

ยารักษาโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
1. Theophylline 200 mg
23.92
2. Salbutamol 2 mg
23.57
3. Terbutaline 2.5 mg
10
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เหตุผลทีท่ าให้เกิดาาเหลือใช้ ได้แก่ ลืมรับประทานาาเป็ นเหตุผลหลัก (ร้อาละ 50.39) รองลงมาคือ าาเหลือ
ทบ (ร้อาละ 31.50) เปลี่านวิธรี บั ประทานาาเอง (ร้อาละ 7.09) เหตุผลอื่นๆ เช่น รับประทานาาเก่าที่เหลืออาู่ก่อน
(ร้อาละ 6.69) หาุดาาเองหรือปรับาาเอง (ร้อาละ 2.36) ซือ้ าารับประทานเอง (ร้อาละ 1.18) และมาก่อนนัด (ร้อาละ
0.79) (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 แสดงสาเหตุหลักทีท่ าให้กลุ่มตัวอา่างมีาาเหลือใช้
สาเหตุของยาเหลือใช้a

a
b

จานวน (ร้อยละ)

1. ลืมรับประทานาา

128 (50.39)

2. าาเหลือทบ

80 (31.50)

3. เปลีา่ นวิธรี บั ประทานาาเอง

18 (7.09)

4. อื่นๆb

17 (6.69)

5. หาุดาาเอง

6 (6.36)

6. ซือ้ าารับประทานเอง

3 (1.18)

7. มาก่อนนัด

2 (0.79)

= ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
= อื่นๆ เช่น เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากาา, รับประทานาาเก่าทีเ่ หลือ เป็ นต้น

ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ยาเหลือใช้
จากการวิเคราะห์โดาใช้สมการถดถอาโลจิสติกส์เบือ้ งต้นเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัาต่าง ๆ กับการ
เกิดาาเหลือใช้ พบว่าปั จจัาเรื่องเพศ อาาุ สิทธิการรักษาพาาบาล จานวนโรคเรือ้ รัง ความสามารถในการอ่านหนังสือ
และการมีผดู้ แู ลเรื่องการใช้าาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การมีาาเหลือใช้ แต่อา่างไรก็ตามพบว่า อาาุมากกว่า 60 ปี สิทธิ
การรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิขา้ ราชการ มีแนวโน้มเพิม่ ความเสีา่ งในการเกิดาาเหลือใช้ของผูป้ ่ วา แต่ไม่มี
นัาสาคัยทางสถิติ โดามีค่า odd ratio 1.167 (0.746-1.826), 2.345 (0.748-7.354) และ 2.350 (0.693-7.966)
ตามลาดับ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัาต่างๆ กับการมีาาเหลือใช้จริงของผูป้ ่ วา†
ปัจจัย
เพศ
ชาา (กลุ่มอ้างอิง)
หยิง
อาาุ
น้อากว่า 60 ปี (กลุ่มอ้างอิง)
มากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี
สิทธิการรักษาพาาบาล
ประกันสังคม (กลุ่มอ้างอิง)

ผูม้ ียาเหลือใช้
จานวน (ร้อยละ)

OR (95%CI)

Adjusted OR
(95%CI)

pvalue

102 (39.23)
158 (60.77)

0.930 (0.614-1.409) 0.902 (0.591-1.379) 0.635

110 (42.31)
150 (57.69)

1.187 (0.782-1.800) 1.167 (0.746-1.826) 0.500

16 (6.15)
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ปัจจัย
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ข้าราชการ
จานวนโรคเรือ้ รัง
1 โรค (กลุ่มอ้างอิง)
มากกว่าหรือเท่ากับ 2 โรค
ความสามารถในการอ่านหนังสือ
อ่านหนังสือได้ (กลุ่มอ้างอิง)
อ่านหนังสือไม่ได้
การดูแลเรื่องการใช้าา
ผูป้ ่ วามีผดู้ แู ลเรื่องการใช้าา (กลุ่ม
อ้างอิง)
ผูป้ ่ วาจัดาารับประทานด้วาตนเอง
† ทดสอบโดา logistic regression

ผูม้ ียาเหลือใช้
จานวน (ร้อยละ)
198 (76.15)
46 (17.69)

Adjusted OR
(95%CI)
1.141 (0.700-1.862) 2.345 (0.748-7.354)
1.074 (0.635-1.816) 2.350 (0.693-7.966)
OR (95%CI)

pvalue
0.144
0.170

95 (36.54)
165 (63.46)

0.806 (0.531-1.223) 0.751 (0.490-1.151) 0.189

234 (90.00)
26 (10.00)

0.672 (0.314-1.436) 0.456 (0.176-1.183) 0.106

31 (11.92)
229 (88.08)

0.948 (0.510-1.762) 0.693 (0.311-1.543) 0.369

วิ จารณ์ และสรุปผล
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อสารวจปริมาณและมูลค่าาาเหลือใช้ในผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รังในแผนกผูป้ ่ วา
นอก โรงพาาบาลพะเาา โดาเก็บข้อมูลชนิด ปริมาณ และมูลค่าของาาเหลือใช้ และค้นหาสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดาา
เหลือใช้ รวมทัง้ หาปั จจัาทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การมีาาเหลือใช้ของผูป้ ่ วา โดาเก็บข้อมูลจากผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รังจานวน 404
ราา ซึง่ กลุ่มตัวอา่างทีเ่ ก็บรวบรวมครัง้ นี้สว่ นใหย่เป็ นเพศหยิง มีอาาุเฉลีา่ ประมาณ 63 ปี สิทธิการรักษาพาาบาลส่วน
ใหย่เป็ นบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดาผูป้ ่ วาส่วนใหย่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงมากทีส่ ุดรองลงมาคือโรคเบาหวาน
และโรคไขมันในเลือดผิดปกติตามลาดับ ซึง่ ร้อาละ 61.63 ของผูป้ ่ วามีจานวนโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็ นอาู่ 2 โรคขึน้ ไป
เมื่อเทีาบลักษณะข้อมูลของกลุม่ ตัวอา่างในการศึกษาครัง้ นี้กบั ลักษณะข้อมูลประชากรในจังหวัดเชีางใหม่
[7],[8] พบว่ามีลกั ษณะทีค่ ล้าาคลึงกันในเรื่องเพศ อาาุ และสิทธิการรักษาพาาบาล ซึง่ การศึกษาดังกล่าวทาการเก็บ
ข้อมูลในประชาชนทัวไปที
่ ม่ าี าเหลือตามครัวเรือน แต่งานวิจาั นี้ทาการศึกษาในผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รังเพีางอา่างเดีาว ดังนัน้
ข้อมูลของงานวิจาั นี้จงึ เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รังในโรงพาาบาลพะเาา ซึง่ จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอา่างมีอาาุ
ค่อนข้างมาก (เฉลีา่ 63 ปี ) ซึง่ มีเป็ นไปในทิศทางเดีาวกันกับสถานการณ์โรคเรือ้ รังในภาคเหนือตอนบน [13] ทีม่ ี
จานวนผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รังสะสมอาูช่ ่วงอาาุมากกว่า 60 ปี ขน้ึ ไป สาหรับการสรุปและอภิปราาผลการศึกษาครัง้ นี้จะแาก
ออกเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี้
ชนิด ปริมาณและมูลค่าาาเหลือใช้ของาาโรคเรือ้ รัง
ในการวิจาั ครัง้ นี้พบว่าราาการาาเรีางลาดับตามจานวนคนทีม่ าี าเหลือใช้มากทีส่ ดุ
5
อันดับแรกคือ
าา simvastatin 40 mg รองลงมาคือ metformin 500 mg, atenolol 50 mg, losartan 50 mg และ amlodipine 10 mg
ตามลาดับ และจากการสารวจชนิดและปริมาณาาเหลือใช้ของกลุ่มตัวอา่างทัง้ สิน้ 404 ราา มีผปู้ ่ วาทีม่ าี าเหลือใช้อาู่
260 ราา (ร้อาละ 64.36) โดามีราาการาาเหลือใช้ทพ่ี บทัง้ สิน้ 47 ราาการ คิดเป็ นจานวน 11,902.5 เม็ด มูลค่า
40,698.75 บาท เฉลีา่ ประมาณ 156.53 บาทต่อราา เมื่อเทีาบกับงานวิจาั ของปรารถนา ชามพูนท และคณะ [8] ที่
ศึกษาาาเหลือใช้และพฤติกรรมการใช้าา โดารวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอา่างจากประชาชนจังหวัดเชีางใหม่รวม 420 ราา
มีกลุ่มตัวอา่างทีม่ าี าโรคเรือ้ รังร้อาละ 72.1 พบว่าร้อาละ 88.5 ทีม่ าี าโรคเรือ้ รังเหลือใช้ในครัวเรือน เมื่อคิดเป็ นมูลค่าาา
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เหลือใช้เท่ากับ 47,610.75 บาท เช่นเดีาวกับการศึกษาของพักตร์วภิ า สุวรรณพรหม [7] ซึง่ ศึกษาปริมาณและมูลค่าาา
เหลือใช้โรคเรือ้ รังในครัวเรือนตาบลสันทราาหลวง อาเภอสันทราาจังหวัดเชีางใหม่ทงั ้ หมด 350 ครัวเรือนพบว่าร้อาละ
90 มีาาเหลือใช้ในครัวเรือน คิดเป็ นมูลค่าาาเหลือใช้เท่ากับ 51,391.69 บาท ซึง่ มูลค่าาาเหลือใช้ ทัง้ 2 งานวิจาั ข้างต้น
มีมากกว่าการศึกษาครัง้ นี้เพีางเล็กน้อา อาจเป็ นเพราะการศึกษาดังกล่าวทาในประชากรระดับครัวเรือน โดานับรวมาา
ของสมาชิกทุกคนในบ้าน รวมทัง้ การศึกษาครัง้ นี้ให้ผปู้ ่ วานาาาเหลือกลับมาทีโ่ รงพาาบาล ซึง่ ผูป้ ่ วาอาจนาาามาเพีาง
บางส่วน หรือไม่ได้ให้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริงกับผูท้ าการวิจาั เหมือนกับการลงสารวจาาเหลือใช้ตามครัวเรือน ทาให้มลู ค่าาา
เหลือใช้ทไ่ี ด้ต่ากว่าทัง้ 2 งานวิจาั
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีปัยหาาาเหลือใช้เกิดขึน้ ในผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง ซึง่ บุคลากรทางการแพทา์
หรือหน่วางานของรัฐจาเป็ นต้องหาวิธแี ก้ไขปั ยหาเหล่านี้ เพื่อช่วาลดงบประมาณทีจ่ ะสูยเสีาไปโดาเปล่าประโาชน์
และไม่ให้าาเหลือใช้เหล่านี้มผี ลเสีาต่อผูป้ ่ วาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แม้ในการศึกษาครัง้ นี้หากคิดเป็ นค่าใช้จ่าาต่อ
คน มูลค่าาาเหลือใช้ทแ่ี สดงอาจไม่สงู มากนัก แต่หากคานวณมูลค่าาาทีจ่ ะเกิดขึน้ กับคนทัง้ ประเทศก็จะสะท้อ นให้เห็น
ถึงมูลค่าของงบประมาณทีจ่ ะสูยเสีาเป็ นจานวนมาก ซึง่ อาจทาให้ประเทศสูยเสีาทรัพาากรไปหลาาร้อาล้านบาทต่อปี
ซึง่ สามารถนาไปใช้ในการป้ องกันและรักษาโรคกับผูป้ ่ วาราาอื่นได้ ทัง้ นี้ฝ่าาผูใ้ ห้บริการสุขภาพหรือทางโรงพาาบาลเอง
ควรพิจารณาทบทวนระบบการจ่าาาาและการจัดการกับาาเหลือใช้
เพื่อเป็ นแนวทางในการลดปั ยหาาาเหลือใช้ท่ี
เกิดขึน้ ต่อไป โดาสาเหตุทท่ี าให้ผปู้ ่ วามีาาเหลือใช้ ได้แก่ ผูป้ ่ วาส่วนใหย่ลมื รับประทานาาบางมือ้ โดาไม่ได้ตงั ้ ใจ การมี
าาเหลือทบ ผูป้ ่ วาบางราาปรับเปลีา่ นวิธรี บั ประทานาาเองหรือหาุดาาเอง ซือ้ าารับประทานเอง ผูป้ ่ วาบางราามารับาา
ก่อนวันนัด ในส่วนเรื่องการไม่มผี ดู้ แู ลการใช้าาของผูป้ ่ วาขณะอาู่ทบ่ี า้ น อาจเป็ นอีกปั จจัาหนึ่งทีม่ สี ว่ นทาให้ผปู้ ่ วาใช้าา
ได้อา่างไม่ถูกต้อง และทาให้เกิดาาเหลือใช้ ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่า มีผปู้ ่ วาทีไ่ ม่มผี ดู้ แู ลการใช้าาถึงร้อาละ 92.16
ซึง่ การไม่มผี ดู้ แู ลเรื่องการใช้าาของผูป้ ่ วาอา่างใกล้ชดิ อาจทาให้เกิดปั ยหาจากการใช้าาขึน้ ได้ เช่น การลืมรับประทาน
าา หาุดาาเอง เปลีา่ นวิธรี บั ประทานาาเอง เป็ นต้น ในขณะเดีาวกันการมีผดู้ แู ลการใช้าาของผูป้ ่ วา อาจทาให้เกิดาา
เหลือใช้ได้เช่นกัน นอกจากนี้พบว่า ผูป้ ่ วาบางราามีปัยหาเรื่องการอ่านหนังสือไม่ออก หรือผูป้ ่ วาสูงอาาุบางราาทีม่ ี
ปั ยหาการมองเห็น จึงอ่านวิธกี ารรับประทานาาบนหน้าซองาาได้ไม่ชดั เจน ซึง่ ผูป้ ่ วากลุ่มนี้มกั ใช้การจดจาวิธกี าร
รับประทานาาจากเภสัชกร ผูป้ ่ วาจึงอาจมีโอกาสในการรับประทานาาไม่ถูกต้อง ส่งผลทาให้มาี าเหลือใช้เกิดขึน้ ได้ ซึง่
เหตุผลเหล่านี้มคี วามสอดคล้องกับงานวิจาั ดังกล่าวข้างต้น [7], [8], [10] ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า าังมีผปู้ ่ วา
บางส่วนทีข่ าดความใส่ใจในการรับประทานาาอา่างสม่าเสมอ หรือรับประทานาาให้ครบตามคาสังแพทา์
่
จึงเป็ นสิง่ ที่
บุคลากรทางการแพทา์ควรให้ความสาคัยและใส่ใจกับการแนะนาการใช้าากับผูป้ ่ วามากขึน้
การศึก ษาในเรื่อ งปั จ จัา ที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ าาเหลือ ใช้ พบว่ า เพศ อาาุ สิท ธิก ารรัก ษา จ านวนโรค
ความสามารถในการอ่านหนังสือ และการดูแลเรื่องการใช้าา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเกิดาาเหลือใช้ แต่พบว่าผู้ ป่วา
อาาุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิขา้ ราชการ มีแนวโน้มเพิม่ ความเสีา่ งในการเกิด
าาเหลือใช้ของผูป้ ่ วา แต่ไม่มนี าั สาคัยทางสถิติ จากข้อมูลนี้อาจการสนับสนุนว่าการทีม่ าี าเหลือใช้ของผูป้ ่ วาโรคเรือ้ รัง
อาจไม่ได้เกิดจากปั จจัาพืน้ ฐานของผูป้ ่ วา แต่น่าจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้าาของผูป้ ่ วาเป็ นหลัก เป็ นปั ยหาสาคัยที่
ควรได้รบั การแก้ไขและให้ความสาคัยในการให้ความรูเ้ รื่องการใช้าาแก่ผู้ป่วา อีก ปั จจัาหนึ่งที่อาจทาให้เกิดภาวะาา
เหลือใช้ คือ พฤติกรรมการจ่าาาาเกิน และการปรับเปลี่านแผนการรักษาของแพทา์ จึงทาให้ผู้ป่วามีาาเหลือเป็ น
จานวนมาก ปั ยหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าโรงพาาบาลควรมีระบบการจัดการกับาาทีค่ งค้าง เพื่อเป็ นการป้ องกันการ
เหลือใช้ของาา
สาหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัาต่างๆ พบว่าอาาุท่มี ากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี ขน้ึ ไป สิทธิการ
รักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิขา้ ราชการเพิม่ ความเสีา่ งในการเกิดาาเหลือใช้ของผูป้ ่ วา แต่ไม่มนี ัาสาคัยทาง
สถิติ จึงเป็ นข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นจากการศึกษาในครัง้ นี้ว่า หากบุคลากรทางการแพทา์จะดาเนินการแก้ปัยหาาาเหลือ
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ใช้ของผูป้ ่ วา อาจจะพิจารณาถึงผูป้ ่ วาทีม่ อี าาุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี ขน้ึ ไป มีสทิ ธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และสิทธิขา้ ราชการ
ดังนัน้ แนวทางการแก้ไขปั ยหาาาเหลือใช้ อาจต้องมีการพัฒนาระบบทีส่ ามารถบ่งชีผ้ ปู้ ่ วาทีม่ แี นวโน้มจะมีาา
เหลือมากเกินความจาเป็ น เพื่อให้แพทา์หรือเภสัชกรพิจารณาสังจ่
่ าาาาหรือปรับปริมาณการจ่ าาาาให้พอเพีางกับการ
รักษาแต่ละครัง้ ร่วมกับการปรับทัศนคติและพฤติกรรมทีด่ ใี นการใช้าาของผู้ป่วา ทัง้ นี้เภสัชกรควรให้ความสาคัยต่อ
การแนะนาและการทาความเข้าใจในเรื่องการใช้าาทีถ่ ูกต้องกับผูป้ ่ วา ความสาคัยของการรับประทานาาโรคเรือ้ รังอา่าง
สม่ าเสมอ ควบคู่ไปกับการทาความเข้าใจถึงวิถีชวี ติ ความเป็ นอาู่ ความเข้าใจเกีา่ วกับโรคและการรับประทานาาใน
มุมมองของผูป้ ่ วา เพื่อให้เกิดการาอมรับ ปรับเปลีา่ นมุมมองของทัง้ ผูป้ ่ วาและของบุคลากรทางการแพทา์ ซึง่ จะนาไปสู่
การใช้าาอา่างมีประสิทธิภาพ
โดาสรุป การสารวจาาเหลือใช้ของผู้ป่วาโรคเรื้อรังในโรงพาาบาลพะเาา ทาให้ทราบว่ามีผู้ป่วาโรคเรือ้ รัง
จานวนมากทีม่ าี าเหลือใช้ และมีบางส่วนทีา่ งั มีปัยหาเรื่องการลืมรับประทานาา ซึง่ เกิดจากปั จจัาต่างๆมากมาา และมี
ประเด็นทีค่ วรได้รบั การแก้ไขพัฒนา เช่น เรื่องการให้คาแนะนาเรื่องาาเหลือใช้ และการให้คาแนะนาเรื่องพฤติกรรมการ
ใช้าาของผูป้ ่ วา บุคลากรทางการแพทา์โดาเฉพาะเภสัชกรทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบเรื่องการใช้าาควรมีการสือ่ สารกับผูป้ ่ วา
ให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ และสร้างระบบการจัดการกับาาเหลือใช้ทเ่ี ป็ นรูปธรรม เพื่อช่วาลดปั ยหาทีจ่ ากการมีาาเหลือใช้
ลดการสูยเสีาทรัพาากรทางด้านสาธารณสุข และเกิดระบบการจัดการกับสุขภาพทีด่ ขี องผูป้ ่ วาในวงกว้างต่อไป
ข้อจากัดของการศึกษา ได้แก่ การนับปริมาณและมูลค่าาาเหลือใช้ของาาโรคเรือ้ รังอาจต่ ากว่าความเป็ นจริง
เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี้มรี าาการาาบางประเภททีไ่ ม่ได้นามานับรวม เช่น าาฉีดอินซูลนิ าาสูดพ่นตามอาการ ซึง่
ไม่สามารถนับปริมาณการใช้ได้ชดั เจน เป็ นต้น ลักษณะของกลุ่มตัวอา่างทีท่ าการเก็บข้อมูลในโรงพาาบาลเพีางแห่ง
เดีาวอาจไม่สามารถสะท้อนถึงผูป้ ่ วาในสถานบริการอื่นๆได้ ข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้วนและไม่ชดั เจนในบางประเด็น และทา
การเก็บข้อมูลเพีางครัง้ เดีาว
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรเพิม่ การเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอา่างในกลุ่มผูป้ ่ วาโรคอื่นๆ ร่วม
ด้วา เก็บข้อมูลจากโรงพาาบาลหลาาๆแห่ง และเพิม่ ระาะเวลาในการเก็บข้อมูลและติดตามผูป้ ่ วา เนื่องจากการศึกษา
ครัง้ นี้ได้ทาการมอบถุงผ้าเพื่อให้ผปู้ ่ วาใส่าาเดิมกลับมาพบแพทา์ทโ่ี รงพาาบาลในวันนัดครัง้ ต่อไป และนาาาเหลือใช้มา
คืนที่กล่องรับคืนาา จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมถึงความร่วมมือของผู้ป่วาในการนาาาเดิมกลับมาพบแพทา์และคืน
โรงพาาบาล เพื่อดูผลของการช่วาลดปริมาณและมูลค่าของาาเหลือใช้ในระาะาาว
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ฤทธิ์ การยับยัง้ แบคทีเรียและการต้านอนุมลู อิ สระของสารสกัดมะขามป้ อม
Antibacterial and Antioxidant Activities of Phyllanthus emblica Linn. Extract
วิไลวรรณ สุขเมือง1 และนฤมล ทองไว1*
Wilaiwan Sukmuang1 and Narumol Thongwai1*
บทคัดย่อ
การศึกษาฤทธิของสารสกั
ดน้ าและสารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อมในการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียก่อ
์
โรคในระบบทางเดิ น อาหาร 5 สายพั น ธุ์ ได้ แ ก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella Typhi,
Shigella dysenteriae และ Vibrio cholera พบว่า สารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อมสามารถยับยัง้ การเจริญของ S.
dysenteriae และ S. Typhi โดยมีเ ส้น ผ่ า ศูน ย์ก ลางวงใสของการยับ ยัง้ เท่ า กับ 15 ± 0.4 มิล ลิเ มตร และ 14 ± 0.2
มิลลิเมตร ตามลาดับ ส่วนสารสกัดน้าของมะขามป้ อมสามารถยับยัง้ E. coli และ V. cholerae ได้โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
วงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 14 ± 0.7 มิลลิเมตร และ 10 ± 3.8 มิลลิเมตร ตามลาดับ เมื่อทดสอบฤทธิต้์ านอนุ มูลอิสระ
และหาปริมาณฟลาโวนอยด์ของสารสกัดหยาบ พบว่าสารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อมมี ฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระ
เท่ากับ 29.56 ± 3.5 มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมของสารสกัด และมีปริมาณฟลาโวนอยด์เท่ากับ 11.44 ± 0.4 มิลลิกรัม
สมมูลเควอร์ซิตินต่อกรัมของสารสกัด ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกนาไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากมะขามป้ อม
ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ :

มะขามป้ อม อนุมลู อิสระ แบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร ฟลาโวนอยด์

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.
Keywords:

Phyllanthus embilca Linn, Antioxidant, Enteropathogenic Bacteria, Flavonoid
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บทนา
แบคที เ รี ย ก่ อ โรคในระบบเดิ น ทางอาหาร(diarrheic pathogenic bacteria) เป็ นเชื้ อ แบคที เ รี ย ในวงศ์
Enterobactericiae ซึ่งพบปนเปื้ อนในอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคเข้าไปทาให้เกิดอาการคลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดท้อง
และมีไข้ ตัวอย่างแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ Escherichia coli เป็ นแบคทีเ่ รียที่มคี วามสาคัญทาง
การแพทย์[1] ส่วนใหญ่บริเวณที่ติดเชื้อจะเป็ นบริเวณที่มกี ารอาศัยของเชื้อ โดยไม่มกี ารบุกรุก หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อเนื้อเยื่อบริเวณนัน้ และสามารถแพร่กระจายเข้าร่างกายเป็ นสาเหตุของการติดเชือ้ ในระบบทางเดินปั สสาวะ
มะขามป้ อม (Phyllanthus emblica Linn.) หรือภาษาฮินดูเรียกว่า อะมะลา (Amla) ในประเทศอินเดีย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มตี น้ มะขามป้ อมจานวนมาก พบได้ตามป่ าเบญจพรรณทัวไปเป็
่
นพืชสมุนไพรในวงศ์ Euphorbiaceae
มะขามป้ อมจัดเป็ นผลไม้เพื่อสุขภาพและเป็ นสมุนไพรพืน้ บ้านอีกชนิดหนึ่งเพราะมีสารต้านอนุ มลู อิสระเช่นวิตามินซีสงู
มากผลมะขามป้ อมเมื่อนามาชงกับน้าร้อนดื่มจะช่วยรักษาโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ อาการคลื่นไส้อาเจียนได้[2]
อนุ มูลอิสระ (free radicals) หมายถึง สารทีม่ อี เิ ล็กตรอนอิสระอยู่ในวงนอกของอะตอมหรือโมเลกุล พบได้ ใน
สิง่ แวดล้อม สิง่ มีชวี ติ และในเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการผลิตพลังงานภายในเซลล์ หรือจากกระบวนการเม
แทบอลิซึม นอกจากนี้ปัจจัยภายนอก ได้แก่ รังสียูวี โอโซน ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ และควันบุหรี่ เป็ นต้น ยัง
สามารถเหนี่ยวนาให้มกี ารก่อตัวของอนุ มูลอิสระเหล่านี้เพิม่ ขึน้ ได้อกี ด้วย[3] นอกจากนี้อนุ มูลอิสระสามารถทาลายชีว
โมเลกุลได้ ทัง้ ในเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์สงิ่ มีชวี ติ ซึง่ เป็ นสาเหตุทาให้เซลล์ตาย การเกิดการกลายพันธุข์ องดี
เอ็นเอในเซลล์ และยัง ก่อให้เกิดโรคต่ างๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเกี่ย วกับสายตา เป็ นต้น จากการรายงานพบว่า
สารประกอบกลุ่ม polyphenols โดยเฉพาะ xanthones และ flavonoids ซึง่ พบในพืชธรรมชาติมฤี ทธิต้์ านอนุมลู อิสระได้ดี
การศึกษาครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิการยั
์ บยัง้ แบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร และฤทธิ ์
ต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดมะขามป้ อม

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
1. เชือ้ ทดสอบ
1.1 Escherichia coli
1.2 Salmonella Typhi
1.3 Shigella dysenteriae
1.4 Staphylococcus aureus
1.5 Vibrio cholerae
2.สมุนไพรทดสอบ
2.1 มะขามป้ อม (Phyllanthus emblica Linn.)
วิ ธีการศึกษา
1. การเตรียมสารสกัดหยาบ
นาผลมะขามป้ อมล้างด้วยน้ าสะอาด นาไปอบแห้งทีอ่ ุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
แบ่งตัว
อย่างมะขามป้ อมอบแห้งออกเป็ น 2 กลุ่ม เพื่อสกัดด้วยตัวทาละลาย 2 ชนิด ในอัตราส่วนสารสกัด: ตัวทาละลายเท่ากับ
1:10 กลุ่มที่ 1 สกัดด้วยน้ ากลันโดยแช่
่
ใน water bath ทีอ่ ุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัวโมง
่
กลุ่มที่ 2 สกัด
ด้วยเอทานอล ร้อยละ 95 (ปริมาตรต่อปริมาตร) บนเครื่องเขย่าทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
กรองส่วนผสมผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 จากนัน้ แยกตัว ทาละลายออกด้วยเครื่องระเหยแห้ง
(rotary evaporator) และทาให้แห้งด้วยเครื่องทาแห้งด้วยความเย็น (lyophilizer) เก็บสารสกัดหยาบไว้ในตู้ดดู ความชืน้
เพื่อเตรียมนาไปทดสอบต่อไป
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2. การเตรียมสารสกัดเพื่อใช้ในการทดสอบ
ละลายสารสกัดหยาบให้มคี วามเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร โดยสารสกัดทีส่ กัดด้วยน้ าให้ละลายด้วยน้ า
กลันปลอดเชื
่
อ้ สาหรับสารสกัดทีส่ กัดด้วยเอทานอลให้ละลายกลับด้วย dimethyl sulfoxide (DMSO), ร้อยละ 100
3.การทดสอบความสามารถในการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียทดสอบด้วยวิธี agar disc diffusion
เพาะเลี้ ย งเชื้ อ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella Typhi, Shigella dysenteriae และ
Vibrio cholerae ในอาหาร Mueller Hinton broth (MHB) ปรั บ ปริ ม าณเชื้ อ ให้ มี ค วามขุ่ น เท่ า กับ สารมาตรฐาน
McFarland standard No. 0.5 และใช้ไม้พนั สาลีปลอดเชื้อจุ่มลงในหลอดเพาะเชื้อเกลี่ยลงบนผิวหน้าอาหาร Mueller
Hinton agar (MHA)จากนัน้ นาแผ่น paper disc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร จุ่มลงในสารสกัดจากทีเ่ ตรียมไว้ผง่ึ
ให้แห้ง นามาวางบนผิวหน้าอาหารโดยใช้ paper disc ชุบน้ากลันเป็
่ นชุดควบคุมผลลบ และชุบยาปฏิชวี นะ gentamicin
ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร เป็ นชุดควบคุมผลบวก นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24
ชัวโมง
่
บันทึกผลโดยวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสการยับยัง้ [4]
4. การศึกษาฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระ
ทดสอบโดยวิธี DPPH radical scavenging assay นาตัวอย่างผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.1
มิลลิโมลาห์ ปริมาตร 500 ไมโครลิตร แล้วบ่มไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง 20 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น
517 นาโนเมตร นาค่าทีไ่ ด้มาคานวณหาค่าร้อยละของการยับยัง้ ดังสมการ [5]
Inhibition (%) = (A517 control - A517 sample)/A517 control x 100
5.การหาปริมาณฟลาโวนอยด์
นาตัวอย่างทีค่ วามเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ผสมกับสารละลาย aluminium chloride ร้อยละ10 (ปริมาตร
ต่ อ ปริม าตร) และ potassium acetate แล้ว น าไปวัด ค่ า การดูด กลืน แสงที่ค วามยาวคลื่น 415 นาโนเมตร ค านวณ
ปริมาณฟลาโวนอยด์ จากกราฟมาตรฐาน โดยใช้ Quercetin เป็ นสารมาตรฐาน[6]

ผลการศึกษา
1. การศึกษาการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธี agar disc diffusion
เมื่อนาสารสกัดหยาบของมะขามป้ อมและยาปฏิชวี นะ gentamicin ทีค่ วามเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
และ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลาดับ มาทดสอบความสามารถในการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคระบบ
ทางเดินอาหาร ได้แก่ E. coli, S. Typhi, S. dysenteriae, S. aureus และ V. cholerae พบว่าสารสกัดน้ าและเอทานอล
ของมะขามป้ อมมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคได้ดงั นี้
E. coli ถูกยับยัง้ การเจริญได้ดว้ ยสารสกัดน้ าและสารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อม โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
วงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 14 ± 0.7 มิลลิเมตร และ 11 ± 0.3 มิลลิเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 1;ภาพที่ 1 ก)
S. Typhi ถูกยับยัง้ การเจริญได้ดว้ ยสารสกัดน้าและสารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อม โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
วงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 15 ± 0.4 มิลลิเมตร และ 11 ± 0.4 มิลลิเมตร ตามลาดับ (ตารางที1่ ; ภาพที1่ ข)
S. dysenteriae ถู ก ยับ ยัง้ การเจริญ ได้ ด้ ว ยสารสกัด น้ า และสารสกัด เอทานอลของมะขามป้ อม โดยมี
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 8 ± 0.2 มิลลิเมตร และ 14 ± 0.2 มิลลิเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 1;ภาพที่
1 ค)
S. aureus ถูกยับยัง้ การเจริญได้ดว้ ยสารสกัดน้าและสารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อม โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
วงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 10 ± 0.4 มิลลิเมตร และ 10 ± 0.2 มิลลิเมตร ตามลาดับ (ตารางที1่ ;ภาพที1่ ง)
V. cholerae ถู ก ยั บ ยั ง้ การเจริ ญ ได้ ด้ ว ยสารสกั ด น้ า และสารสกั ด เอทานอลของมะขามป้ อม โดยมี
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 10 ± 0.8 มิลลิเมตร และ 12 ± 0.1 มิลลิเมตร ตามลาดับ (ตารางที1่ ;ภาพที่
1 จ)
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ตารางที่ 1 การยับยัง้ การเจริญของ E. coli, S. Typhi, S. dysenteriae, S. aureus, และ V. cholerae โดยสารสกัดน้ า
และเอทานอลของมะขามป้ อม ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และ gentamicin ด้วยวิธี agar disc diffusion
พืช

ตัวทาละลาย

มะขามป้ อม
Gentamicin
2.5 mg/ml
น้ากลัน่
DMSO

ค่าเฉลีย่ วงใสของการยับยัง้ (มิลลิเมตร)
E. coli

S. Typhi

S. dysenteriae

S. aureus

V. cholerae

น้า

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

11±0.4

10±0.3

12±0.6

8±0.9

9±0.8

-

0.0±0.0

0.0±0.0

0.0±0.0

0.0±0.0

0.0±0.0

-

0.0±0.0

0.0±0.0

0.0±0.0

0.0±0.0

0.0±0.0

ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

ภาพที่ 1 ลักษณะการเกิดวงใสการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร
ก. การยับยัง้ การเจริญของ E. coli โดย 1= สารสกัดน้ า, 2 = สารสกัดเอทานอล, 3 = Gentamicin, 4 = DMSO และ 5
= น้ากลัน่
ข. การยับยัง้ การเจริญของ S. Typhi โดย 1= สารสกัดน้ า, 2 = สารสกัดเอทานอล, 3 = Gentamicin, 4 = DMSO และ
5 = น้ากลัน่
ค. การยับยัง้ การเจริญของ S. dysenteriae โดย 1= สารสกัดน้า, 2 = สารสกัดเอทานอล, 3 = Gentamicin, 4 = DMSO
และ 5 = น้ากลัน่
ง. การยับยัง้ การเจริญของ S. aureus โดย 1= สารสกัดน้ า, 2 = สารสกัดเอทานอล, 3 = Gentamicin, 4 = DMSO และ
5 = น้ากลัน่
จ. การยับยัง้ การเจริญของ V. cholerae โดย 1= สารสกัดน้ า , 2 = สารสกัดเอทานอล, 3 = Gentamicin, 4 = DMSO
และ 5 = น้ากลัน่
2. การศึกษาฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระของสารสกัดมะขามป้ อม
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เมื่อนาสารสกัดน้าและสารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อมทีค่ วามเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ไปทดสอบ
ฤทธิการต้
์ านอนุมลู อิสระต่อ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazy (DPPH) พบว่าสารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อมมีฤทธิการ
์
ต้านอนุมลู อิสระเท่ากับ 29.56±3.5 มิลลิกรัมต่อกรัมของสารสกัด (ตารางที2่ )
ตารางที่2 ฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระของสารสกัดน้าและสารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อม
มะขามป้ อม

ฤทธิการต้
์ านอนุมลู อิสระ
( มิลลิกรัมของกรดแกลลิก/กรัมของสารสกัด )

สารสกัดน้า
สารสกัดเอทานอล

18.56
29.56

3. การหาปริมาณฟลาโวนอยด์
จากนัน้ นาสารสกัด น้า และสารสกัด เอทานอลของมะขามป้ อ มมาวิเ คราะห์ ป ริม าณฟลาโวนอยด์ท งั ้ หมด
โดยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric เทีย บกับ สารละลายมาตรฐาน Quercetin พบว่ า สารสกัด เอทานอลของ
มะขามป้ อ มมีป ริม าณฟลาโวนอยด์ เท่ า กับ 11.44 ± 0.4 มิล ลิก รัม สมมูล เควอร์ซ ิต ิน ต่ อ กรัม ของสารสกัด
(ตารางที่ 3)
ตารางที่3 ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั ้ หมดของสารสกัดน้าและสารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อม
มะขามป้ อม

ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั ้ หมด
( มิลลิก รัม สมมูลเควอร์ซิติน ต่ อ กรัม ของสารสกัด )

สารสกัดน้า
สารสกัดเอทานอล

7.53 ± 0.5
11.44 ± 0.4

วิ จารณ์ และสรุปผล
การสกัดสารจากเนื้อผลแห้งของมะขามป้ อมด้วยตัวทาลายน้ า และเอทานอล พบว่าสารสกัดหยาบ
เอ
ทานอลของมะขามป้ อมมีลกั ษณะเป็ นของเหลวกึง่ แข็ง มีกลิน่ เฉพาะตัวของผลมะขามป้ อมและมีสนี ้าตาลเข้มเมื่อนาสาร
สกัดหยาบทีไ่ ด้มาทดสอบความสามารถในการยับยัง้ เจริญของแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ E. coli, S.
Typhi, S. dysenteriae, S. aureus และ V. cholerae พบว่าสามารถยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียได้ทงั ้ 5 สายพันธุ์ โดย
สามารถยับยัง้ S. aureus ได้ดที ส่ี ุด และ S. dysenteriae ได้น้อยทีส่ ุด ซึง่ มีรายงานผลของสารสกัดหยาบเอทานอลของ
มะขามป้ อมมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ S. aureus และ Candida albican โดยมีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้
เฉลี่ยเท่ากับ 25.33 และ 24.22 มิลลิเมตร ตามลาดับ [7] และได้มกี ารรายงานว่าในมะขามป้ อมมีสารออกฤทธิยั์ บยัง้
แบคทีเรียคล้ายสารประกอบคล้าย pterygospermin
จากนัน้ นาสารสกัดหยาบของมะขามป้ อมทีไ่ ด้ไปทดสอบฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระ พบว่าสารสกัดเอทานอล
ของมะขามป้ อมมีฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระได้ดกี ว่าสารสกัดน้ าโดยสารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อมมีค่าต้านอนุ มูล
อิส ระเท่ า กับ 29.56 มิล ลิก รัม ของกรดแกลลิก /กรัม ของสารสกัด เมื่อ น าสารสกัด น้ า และสารสกัด เอทานอลของ
มะขามป้ อ มมาวิเ คราะห์ป ริม าณฟลาโวนอยด์ท ัง้ หมด ด้ว ยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric เทีย บกับ สารละลาย
มาตรฐาน Quercetin พบว่ า สารสกัด เอทานอลของมะขามป้ อ มมีป ริมาณฟลาโวนอยด์ท งั ้ หมดเท่ ากับ 11.44 ± 0.4
มิล ลิก รัม สมมูล เควอร์ซ ิติน ต่ อ กรัม ของสารสกัด ซึง่ มีค่ามากกว่าสารสกัดน้ า การสกัดสารจากมะขามป้ อมต้องใช้ตวั
ทาละลายทีม่ ขี วั ้ แตกต่างกันโดยตัวทาละลายเอทานอลเป็ นสารทีม่ คี วามเป็ นขัว้ ต่า ซึง่ จะเข้าไปสกัดสารในกลุ่มทีม่ ขี วั ้ สูง
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เช่ น ฟลาโวนอยด์ แ ละสารประกอบจ าพวกพวกฟี น อลิก เป็ น ต้น [8] จากการศึก ษาพบว่ า สารสกัด เอทานอลของ
มะขามป้ อมมีฤทธิในการต้
านอนุ มูลอิสระสูงที่สุดคือ 0.025±0.002 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก /กรัมของสารสกัด และมี
์
ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั ้ หมดสูงสุด คือ 597±18.8 มิลลิก รัม สมมูลเควอร์ซิติน ต่ อ กรัม ของสารสกัด [9]
การศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเอทานอลของมะขามป้ อมมีความสามารถในการยับยัง้ เจริญของ
แบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารบางชนิดและมีฤทธิการต้
์ านอนุ มลู อิสระรวมไปถึงปริมาณปริมาณฟลาโวนอยด์สงู
ดังนัน้ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะนาสารสกัดมะขามป้ อมมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพในอนาคตต่อไป
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Effect of Growth Inhibition of Some Skin Pathogenic Bacteria by Medicinal Plant
Extracts
นงเยาว์ ขัดต๊ะ1 และนฤมล ทองไว1*
Nongyao Khatta1 and Narumol Thongwai1*
บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการสกัดน้ าจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith.)
ปี บ (Millingtonia hortensis Linn.) สมอไทย (Terminalia chebula Retz.) สตาร์ แ อปเปิ้ ล (Chrysophyllum cainito
Linn.) และโสมดอย (Talinum patens Willd.) ต่อการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย ก่อโรค 4 ชนิด ได้แก่ Escherichia
coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus แ ล ะ methicillin resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) ด้วยวิธี agar disc diffusion พบว่าสารสกัดน้าของสมอไทยและสตาร์แอปเปิ้ ลสามารถยับยัง้ การเจริญ
ของแบคทีเรียทัง้ 4 ชนิด โดยมีเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้ ระหว่าง 7.75-11.5, 10-14.75, 18.7517.25 และ 20.25-19.75 มิลลิเมตร ตามลาดับ เมื่อนาสารสกัดมาหาค่าความเข้ม ข้นต่ าสุดที่สารสกัดหยาบสามารถ
ยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ทดสอบ (MIC) และหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดหยาบทีส่ ามารถฆ่าเชือ้ ทดสอบ (MBC)
ด้ว ยวิธี broth dilution พบว่ า สารสกัด น้ า ของสมอไทยให้ผ ลดีท่ีสุ ด ในการยับ ยัง้ การเจริญ ของ E. coli O157:H7,
P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25, 31.25, 7.81 และ 7.81 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และ
มีค่า MBC เท่ากับ 31.25, 15.62, 31.25 และ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลาดับ เมื่อศึกษาประสิทธิภาพฤทธิการ
์
ต้านอนุ มูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay พบว่าสารสกัดน้ าของสมอไทยมีฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระ
สูงสุด โดยมีค่าการต้านอนุมลู อิสระเท่ากับ 474.791 มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมของสารสกัด
คาสาคัญ :

แบคทีเรียผิวหนัง พืชสมุนไพร สมอไทย เจลบารุงผิว
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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, 18.7517.25 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

บทนา
โรคทางผิวหนังเป็ นโรคทีพ่ บได้ทุกเพศ ทุกวัย ส่วนใหญ่มสี าเหตุจากเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา
และไวรัส ซึง่ สามารถเข้าสูร่ ่างกายทางบาดแผลบริเวณผิวหนัง หรือเยื่อเมือกบุผวิ สาหรับแบคทีเรียทีพ่ บบริเวณผิวหนัง
แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ แบคทีเรียประจาถิ่น ได้แ ก่ Staphylococcus aureus และ Propionibacterium acnes
เป็ นต้น และแบคทีเรียฉวยโอกาส ได้แก่ S. epidermidis และ Pseudomonas aeruginosa เป็ นต้น แบคทีเรียทีพ่ บใน
แต่ ละคนอาจต่างกันตามตาแหน่ งของร่างกาย อายุ เพศ และการดารงชีวติ ของแต่ ละคน [1] โดยเฉพาะแบคทีเรีย
สามารถเข้าสูบ่ าดแผลได้ง่าย เสีย่ งต่อการเกิดโรคจากการติดเชือ้ บนผิวหนัง เช่น P. acnes และ S. aureus เป็ นสาเหตุ
ของการเกิดสิว P. aeruginosa เป็ นสาเหตุของการติดเชือ้ ในแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก นอกจากนี้ S. aureus สามารถ
ดือ้ ยา (methicillin resistant S. aureus, MRSA) ก่อปั ญหาทีส่ าคัญต่อการรักษาทางการแพทย์ในปั จจุบนั [2]
สมุนไพรเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจต่อการประยุกต์ เพื่อรักษาการติดเชื้อบนผิวหนังเป็ นการทดแทน
ยาปฏิชีว นะ เช่ น ฟ้ า ทะลายโจร (Andrographis paniculata Nees.) ช่ ว ยแก้ไ ข้ รัก ษาฝี แผลพุ พ อง สารสกัด จาก
ฟ้ า ท ะ ล า ย โ จ ร ส า ม า ร ถ ยั บ ยั ้ง Escherichia coli, S. aureus, Klebsiella pneumoniae, Bacillus subtilis แ ล ะ
Mycobacterium smegmatis [3] สารสกัด จากดอกดาวเรือ ง (Tagetes erecta Linn.) สามารถยับยัง้ S. aureus และ
E. coli ในประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้ดอกดาวเรืองเป็ นวัตถุดิบในการผลิตสบู่ [4] ประเทศไทยซึง่ มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะสมุนไพรถือเป็ นจุดเด่นและจุดได้เปรียบของประเทศ หากมีการนามาใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
ด้วยแนวทางที่ยงยื
ั ่ น สมุนไพรเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือใช้เป็ นวัตถุ ดิบผลิต
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น สบู่ สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ ยาสีฟัน และครีมทาผิว เป็ นต้น เป็ นการเพิม่ มูลค่าให้แก่
สมุนไพร สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชาวบ้าน [5]
การศึกษาครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิของสารสกั
ดสมุนไพรในการยับยัง้ การเจริญของ E. coli O157:
์
H7, P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA ซึง่ จะได้เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้น เพื่อนาไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์
เจล
บารุงผิวจากสารสกัดสมุนไพร
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. สารเคมี
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
วิ ธีการศึกษา
1. การเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร
นาพืชสมุนไพรที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ดาหลา ปี บ สมอไทย สตาร์แอปเปิ้ ล และโสมดอย ไปอบแห้งที่
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
บดให้ละเอียดและนามาสกัดด้วยน้ ากลันปลอดเชื
่
อ้ โดยแช่ใน water
bath ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซีย ส เป็ นเวลา 3 ชัวโมง
่
กรองสารสกัด ด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 และน า
สารสกัด ที่ก รองได้ไ ประเหยตัวท าละลายออกด้ว ยเครื่อ ง rotary evaporator และท าให้แห้งด้ว ยเครื่อ ง lyophilizer
จากนัน้ เตรียมสารละลายของสารสกัดหยาบให้มคี วามเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร โดยใช้น้ ากลันปลอดเชื
่
อ้ เป็ น
ตัวทาละลาย เพื่อนาไปทดสอบต่อไป [5]
2. การเตรียมเชือ้ ทดสอบ
เ พ า ะ เ ลี้ ย ง เ ชื้ อ Escherichia coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus แ ล ะ
methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ในอาหาร MHB ปรับ ปริม าณเชื้อ ให้ มีค่ า ความขุ่ น เท่ า กับ
สารมาตรฐาน McFarland standard No.0.5
3. การทดสอบความสามารถในการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี agar disc diffusion
ใช้ไม้พนั สาลีปลอดเชื้อจุ่มลงในหลอดเพาะเชื้อ E. coli O157: H7, P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA
เกลีย่ บนผิวหน้าอาหาร MHA จากนัน้ นาแผ่น paper disc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร จุ่มลงในสารสกัดทีน่ ามา
ทดสอบ ผึ่ง ให้แ ห้ง น ามาวางบนผิว หน้ า อาหาร โดยใช้ paper disc จุ่ ม ตัว ท าละลายเป็ น ชุ ด ควบคุ ม ผลลบ และ
ยาปฏิชวี นะ gentamicin ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร เป็ นชุดควบคุมผลบวก [6]
4. การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สารสกัดหยาบสามารถยับยัง้ เชื้อทดสอบได้ (Minimum Inhibitory Concentration,
MIC) และการหาค่ า ความเข้ม ข้น ต่ า สุ ด ของสารสกัด หยาบที่ส ามารถฆ่ า เชื้อ ทดสอบได้ (Minimum Bactericidal
Concentration, MBC)
เตรียมสารสกัดสมุนไพรทีม่ คี วามเข้มข้นเริม่ ต้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ทาการเจือจางลาดับส่วนแบบ 2
เท่า ด้วยอาหารเลีย้ งเชือ้ เหลว จากนัน้ เติมสารสกัดแต่ละความเจือจางลงในหลอดทดลองปลอดเชือ้ ปริมาตรหลอดละ
0.5 มิลลิลติ ร ก่อนเติมเชือ้ ทดสอบทีเ่ ตรียมไว้ลงไป ปริมาตรหลอดละ 0.5 มิลลิลติ ร ผสมให้เข้ากัน นาไปบ่มทีอ่ ุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
อ่านผลการเกิดความขุ่นของเชือ้ ในหลอดทดลองด้วยตาเปล่าเทียบกับหลอด
ควบคุม ค่า MIC คือ ค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดในหลอดทดลองทีไ่ ม่เกิดความขุ่น จากนัน้ นาหลอดทดสอบที่
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ไม่มคี วามขุ่นมาเพาะเลีย้ งด้วยวิธี streak plate บนอาหาร MHA นาไปบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24
ชัวโมง
่
อ่านผลโดยดูการเจริญของเชือ้ บนจานเพาะเชือ้ ทัง้ นี้ค่า MBC คือ ค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่สามารถ
ฆ่าเชือ้ ทดสอบได้ 100% [7]
5. การทดสอบฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระของสารสกัดโดยวิธี DPPH radical scavenging assay
เตรียมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ โดยมีเมทานอล 95% เป็ นตัวทาละลาย นาหลอด
ทดลองมาเติมสารสกัดความเข้มข้นระหว่าง 1-10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ปริมาตร 0.5 มิลลิลติ ร ลงไปในแต่ละหลอด
จากนัน้ เติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 1.5 มิลลิลติ ร ผสมให้เข้ากัน บ่มในที่มดื เป็ นเวลา 20 นาที จากนัน้ นาหลอด
ทดสอบไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยใช้เมทานอล 95% เป็ น blank นาค่าที่ได้มา
คานวณหาค่าร้อยละของการยับยัง้ ดังสมการ [8]
Inhibition (%) = (A517 control - A517 sample) x 100
A517 control

ผลการศึกษา
1. การศึกษาความสามารถในการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธี agar disc diffusion
เมื่อนาสารสกัดน้ าของสมุนไพรความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร มาทดสอบความสามารถในการยับยัง้
การเจริญของแบคทีเรีย 4 ชนิด ได้แก่ E. coli O157: H7, P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA พบว่าสารสกัดน้าของ
สมอไทยและสตาร์แอปเปิ้ ล สามารถยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียได้ทงั ้ 4 ชนิด โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของ
การยับยัง้ อยู่ระหว่าง 7-20 มิลลิเมตร ส่วนยาปฏิชวี นะ gentamicin สามารถยับยัง้ การเจริญของ E. coli O157: H7, P.
aeruginosa, S. aureus และ MRSA ด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 22, 28.75, 25.75 และ 0
มิลลิเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 1; ภาพที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบฤทธิข์ องสารสกัดทัง้ 5 ชนิด พบว่าสารสกัดน้ าของ
สมอไทยสามารถยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียได้ดที ส่ี ดุ
ตารางที่ 1 การยับยัง้ การเจริญของ E. coli O157: H7, P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA โดยสมุนไพรทีส่ กัดด้วย
น้ าความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่ อมิลลิลิตร เปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะ gentamicin ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลติ ร ด้วยวิธี agar disc diffusion
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้ (มิลลิเมตร)
สารสกัดสมุนไพร/
ยาปฏิชวี นะ
E. coli O157: H7 P. aeruginosa
MRSA
S. aureus
ดาหลา
0
9.25±0.3
11.75±0.3
12.75±1.0
ปี บ
0
15.25±3.8
0
0
สมอไทย
7.75±0.3
10±2.1
18.75±1.0
20.25±1.0
สตาร์แอปเปิ้ ล
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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A

B

1
2

5

6
3

4

C

1
2

5

6
3

2

4

D

1
5

6
3

4

1
2

5

6
3

4

ภาพที่ 1 การยับยัง้ การเจริญของ E. coli O157: H7 (A), P. aeruginosa (B), S. aureus (C) และ MRSA (D) โดย
สมุนไพรทีส่ กัดด้วยน้า เมื่อ 1 = สมอไทย, 2 = สตาร์แอปเปิ้ ล, 3 = ดอกปี บ, 4 = ดาหลา, 5 = โสมดอย และ 6 = น้า
2. การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดทีส่ ารสกัดหยาบสามารถยับยัง้ เชือ้ ทดสอบได้ (MIC) และการหาค่าความเข้มข้นต่าสุด
ของสารสกัดหยาบทีส่ ามารถฆ่าเชือ้ ทดสอบได้ (MBC)
เมื่อทาการหาค่า MIC ด้วยวิธี broth dilution แล้วนาหลอดทดลองทีไ่ ม่พบการเจริญของเชือ้ ไปเพาะเลีย้ งเพื่อ
หาค่า MBC พบว่าสารสกัดน้ าของสมอไทยให้ค่า MIC และ MBC ต่ าสุดในการยับยัง้ การเจริญของ E. coli O157: H7,
P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25, 31.25, 7.81 และ 7.81 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และ
มีค่า MBC เท่ากับ 31.25, 15.62, 31.25 และ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ส่วนยาปฏิชวี นะ gentamicin ความเข้มข้น
2.5 มิลลิกรัมต่ อมิลลิลิตร มีค่า MIC ของ E. coli O157: H7, P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA เท่ากับ 0.0048,
0.0012, 0.0006 และ > 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และค่า MBC เท่ากับ 0.0195, 0.0195, 0.0122 และ > 2.5 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลติ ร ตามลาดับ (ตารางที่ 2) ซึง่ ต่ากว่าค่า MIC และ MBC ของสารสกัดสมุนไพร แสดงว่าสารสกัดจากสมุนไพร
มีประสิทธิภาพต่ากว่ายาปฏิชวี นะ gentamicin
ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นต่ าสุดทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญ และค่าความเข้มข้นต่ าสุดทีส่ ามารถฆ่า E. coli O157:H7,
P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA โดยสมุนไพรทีส่ กัดด้วยน้ากลัน่ เปรียบเทียบกับยาปฏิชวี นะ gentamicin
ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
สารสกัดสมุนไพร/
E. coli O157:H7
MRSA
P. aeruginosa
S. aureus
ยาปฏิชวี นะ
MIC
MBC
MIC
MBC MIC
MBC
MIC
MBC
ดาหลา
31.25
125 31.25
125
31.25
125
ปี บ
1.95
125
สมอไทย
31.25 31.25
31.25 15.62 7.81
31.25
7.81
31.25
สตาร์แอปเปิ้ ล
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. การศึกษาฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay
เมื่อ ศึก ษาฤทธิต์ ้ า นอนุ มูล อิส ระของสารสกัด สมุ น ไพรด้ว ยวิธี DPPH radical scavenging assay โดยใช้
gallic acid เป็ น สารมาตรฐาน พบว่ า สารสกัด น้ า ของสมอไทยมีฤ ทธิก์ ารต้า นอนุ มูล อิส ระสูง สุด โดยมีค่ า การต้าน
อนุมลู อิสระเท่ากับ 474.791 มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมของสารสกัด (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระของสารสกัดสมุนไพรด้วยวิธี DPPH radical scavenging
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สารสกัดสมุนไพร

ฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระ
(มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมของสารสกัด)

ดาหลา

6.770±0.02

ปี บ

8.278±0.07

สมอไทย

474.791±0.60

สตาร์แอปเปิ้ ล

135.336±0.01

โสมดอย

3.743±0.01

วิ จารณ์ และสรุปผล
ในการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ดาหลา ปี บ สมอไทย สตาร์แอปเปิ้ ล
และโสมดอย ต่อการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดที่พบบนผิวหนัง 4 ชนิด ได้แก่ E. coli O157:H7,
P. aeruginosa, S. aureus และ MRSA พบว่าสารสกัดน้าของสมอไทยให้ผลดีทส่ี ดุ ในการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย
ก่อโรคบางชนิดที่พบบนผิวหนังที่นามาศึกษา โดยสมอไทยมีสารกลุ่ม phenolic acid ได้แก่ gallic acid และ ellagic
acid เป็ นองค์ประกอบ จึงทาให้สมอไทยมีคุณสมบัตเิ ป็ นฤทธิต้์ านแบคทีเรียได้ดี [9, 10] สอดคล้องกับการศึกษาของ
Kumara et al., 2012 [11] พบว่าสารสกัดน้าของสมอไทยสามารถยับยัง้ การเจริญของ S. aureus และ E. coli ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระ พบว่าสารสกัดน้ าของสมอไทยมีฤทธิการต้
์ าน
อนุ มู ล อิส ระสูง สุ ด เนื่ อ งจากสมอไทยมีส ารกลุ่ ม phenolic acid, benzoic acid, cinnamic acid และ flavonoid เป็ น
องค์ประกอบ จึงทาให้สมอไทยมีคุณสมบัตเิ ป็ นสารต้านอนุมลู อิสระได้ดี [9, 12]
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ าจากสมอไทยมีฤทธิใ์ นการยับยัง้ การเจริญ และฆ่าเชื้อแบคทีเ รีย
ก่อโรคทีพ่ บบนผิวหนังทีน่ ามาศึกษา รวมทัง้ มีประสิทธิภาพในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะนาสารสกัด
น้าจากสมอไทยไปสูก่ ารพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เจลบารุงผิวของสารสกัดจากสมุนไพร ทีส่ ามารถกาจัดแบคทีเรียก่อโรคที่
พบบนผิวหนังได้

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สาขาจุ ล ชี ว วิท ยาประยุ ก ต์ ภาควิ ช าชี ว วิท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ และบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิจ ัย ทุ น วิจ ัย โครงการพัฒ นานั ก วิจ ัย และงานวิจ ัย เพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) เลขทีโ่ ครงการ MSD56I0059 และบริษทั ลาปางรักษ์สมุนไพร ทีส่ นับสนุนการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้

เอกสารอ้างอิ ง
1. อภิญญา ผลิโกมล. แบคทีเรีย. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ;2528.
หน้า 258-259.
2. นิติพงษ์ ศิริวงศ์ และเอกชัย ชูเกียรติโรจน์ . การดื้อยาปฏิชีวนะของ Staphylococcus aureus และแนวทางการ
ควบคุม. สงขลานครินทร์เวชสาร 2552;27(4):347-358.
3. Arifullah, M., Namsa, N.D., Mandal, M., Chiruvella, K.K., Vikrama, V. and Gopal, R.G. Evaluation of antibacterial and anti-oxidant potential of andrographolide and echiodinin isolated from callus culture of
Andrographis paniculata Nees. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2013;3(8):604-610.

183

4. เปรมชัย เอี่ยมศิรินพกุล , จารูญศรี พุ่มเพียน, ศรัณยา รพีอาภากุล และอรวรรณ นกสี. การพัฒนาสบู่ก้อนที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดจากดอกดาวเรือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2555;43(2):25-28.
5. อัปสร วิทยาประภารัตน์, พัชราวดี พรรณเนตร, เกรียงไกร เพาะเจริญ, จารุณี ภิลุมวงค์ และกมลทิพย์ เรารัตน์.
พืชอาหาร และสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จากัด.
เชียงใหม่ ;2553. หน้า 21.
6. Kumar, M.S., Sripriya, R., Raghavan, H.V. and Sehgal, P.K. Wound healing potential of Cassia fistula on
infected albino rat model. Journal of Surgical Research 2006;131:283-289.
7. Gokulakrishnan, R., Ravikumar, S. and Raj, J.A. In vitro antibacterial potential of metal oxide nanoparticles
against antibiotic resistant bacterial pathogens. Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2012;411-413.
8. Slinkard, K. and Singleton V.L. Total phenol analysis: Automation and comparison with manual methods.
American Journal of Enoogy and Viticulture 1997;28:49-55.
9. Bag, A., Bhattacharyya, S. K. and Chattopadhyay, R. The development of Terminalia chebula Retz.
(Combretaceae) in clinical research. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2013;3(3):244-252.
10. Sato, Y., Oketani, H., Singyouchi, K., Ohtsubo, T., Kihara, M. and Shibata, H. Extraction and purification
of effective antimicrobial constituents of Terminalia chebula Retz. against methicillinresistant Staphylococcus
aureus. Bull Pharm Bull 1997;20(4):401-404.
11. Kumara, K.M., Sinhaa, M., Mandala, B.K., Ghoshb, A.R. Green synthesis of silver nanoparticles using
Terminalia chebula extract at room temperature and their antimicrobial studies. Spectrochimica Acta Part A
2012;91:228-233.
12. Chen, X., Sun, F., Ma, L., Wang, J., Qin, H. and Du, G. In vitro evaluation on the antioxidant capacity of
triethylchebulate, an aglycone from Terminalia chebula Retz fruit. Indian Journal Pharmacol 2011;43(3):320-323.

184

ฤทธิ์ ต้ า นแบคที เรี ย ของ Xenorhabdus และ Photorhabdus ที่ แ ยกได้ จ ากไส้ เดื อ น
ฝอยศัตรูแมลงในจังหวัดพิ ษณุโลก
Antibacterial activity of Xenorhabdus and Photorhabdus isolated from
entomopathogenic nematodes in Phitsanulok province
มนวรรธน์ สุวรรณโรจน์1 ชไมพร ฟั กรักษา1 ทัชชา ยิม้ ถิน1 อัญชลี ฐานวิสยั 1,2,3 และอภิชาติ วิทย์ตะ1,2,3*
Manawat Suwannaroj1 Chamaiporn Fukruksa1 Thatcha Yimthin1 Aunchalee Thanwisai1, 2, 3 and
Apichat Vitta1, 2, 3*
บทคัดย่อ
Xenorhabdus และ Photorhabdus เป็ นแบคทีเรีย แกรมลบอยู่ ใ นตระกู ล Enterobacteriaceae อาศัย อยู่
ร่วมกับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (Entomopathogenic nematode) แบบพึ่งพา (Symbiosis) แบคทีเรียทัง้ 2 ชนิด ผลิต
สารที่เป็ นพิษและสารต้านจุลชีพได้ การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิต้์ านแบคทีเรียของแบคทีเรียทัง้ 2
สกุล ที่แยกได้จากไส้เดือ นฝอยที่แยกจากตัวอย่ างดินในจังหวัดพิษ ณุ โลก โดยใช้แบคทีเรีย ทัง้ หมด 20 ไอโซเลต
แบ่งเป็ น Xenorhabdus 12 ไอโซเลต และ Photorhabdus 8 ไอโซเลต ทดสอบฤทธิในการยั
บยัง้ แบคทีเรียก่อโรค 9
์
สายพันธุด์ ว้ ยวิธี Disc diffusion พบว่าส่วนของ whole cell suspension ของ Xenorhabdus ไอโซเลต WB4.2, WB9.5
และ WT3.2 ยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ก่อโรคได้ 7 สายพันธุ์ ได้แก่ 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 ยับ ยัง้ เชื้ อ S. epidermidis ได้ อีก ด้ ว ย ส่ ว น cell free supernatant จากทุ ก
ไอโซเลตนัน้ ไม่สามารถยับยัง้ แบคทีเรียก่อ โรคได้ และแบคทีเรีย Photorhabdus ทัง้ whole cell suspension, crude
extract และ cell free supernatant ไม่สามารยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียก่อโรคได้ การศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรีย
Xenorhabdus สามารถยับยัง้ การเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ ควรศึกษาเพิม่ เติมถึงสารออกฤทธิทางชี
์ วภาพที่
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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

บทนา
แบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus เป็ น แบคทีเรีย แกรมลบ (Gram negative) จัด อยู่ในตระกู ล
Enterobacteriaceae มีรูป ร่ างเป็ น แท่ ง (Rod-shaped) สามารถเคลื่อ นที่โ ดยใช้แ ฟลกเจลลารอบตัว (Peritrichous
flagella) อาศัยอยู่ภายในลาไส้ (foregut) ของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (Entomopathogenic nematode หรือ EPN) แบบ
พึง่ พาอาศัยกัน (symbiosis) โดยแบคทีเรีย Xenorhabdus อาศัยอยู่แบบพึง่ พากับ EPN ใน ตระกูล Steinernematidae
ส่วนแบคทีเรีย Photorhabdus อาศัยอยู่แบบพึ่งพากับ EPN ในตระกูล Heterorhabditidae [1] แบคทีเรียทัง้ 2 ชนิดนี้
สามารถก่ อ โรคกับ แมลงได้ (entomopathogenic bacteria) กล่ า วคือ เมื่อ ตัว อ่ อ นระยะที่ 3 (infective stage) ของ
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงไชเข้าทางรูเปิ ดต่างๆ ของตัวอ่อนแมลงทีเ่ ป็ นระยะตัวหนอน ภายในตัวหนอนแมลงระยะตัวอ่อน
ของไส้เดือนฝอยจะปล่อยแบคทีเรียเข้าสู่ระบบเลือด (heamolymph) ของแมลง ส่วนแบคทีเรียที่มกี ารเจริญเติบโตจะ
ผลิตสารพิษ (toxin) เอนไซม์ และสารปฎิชวี นะ (antibiotic) ทาให้แมลงเกิดอาการโลหิตเป็ นพิษ [2] และตายได้ภายใน
48 ชัวโมง
่
[1, 3] ในขณะเดียวกันไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงได้รบั ประโยชน์ จากการอยู่ร่วมกับแบคทีเรียคือการได้กิน
แบคทีเรีย และซากของแมลงเป็ นอาหาร ทาให้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงมีการเจริญเติบโตและเพิม่ จานวนต่อไปได้
แบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus นอกจากจะผลิตสารที่เป็ นพิษต่อแมลงได้แล้วยังสามารถผลิต
สารที่มีฤ ทธิใ์ นการยับ ยัง้ จุ ลิน ทรีย์ไ ด้ โดยมี ร ายงานในปี ค.ศ. 1982 ของ Akhurst พบว่ า สารจากเชื้อ แบคทีเรีย
X. luminescens, X. nematophilus A24 และ Xenorhabdus sp. Q1 สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียในกลุ่ม
แกรมบวก เช่ น Bacillus subtilis, B. cereus และ Staphylococcus aureus และแกรมลบ เช่ น Escherichia coli,
Shigella sonei [4] ต่ อ ม า ใ น ปี ค .ศ . 2008 Furgani แ ล ะ ค ณ ะ พ บ ว่ า ส า ร ที่ ส ร้ า ง จ า ก X. nematophila,
X. budapestensis DSM และ X. szentirmaii DSM สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย S. aureus, E. coli, และ
Klebsiella pneumoniae ทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรค mastitis [5] และจากรายงานของ Inman และ Holmes เมื่อปี ค.ศ. 2012
พบว่าเชือ้ แบคทีเรีย X. nematophila สามารถผลิตสารต้านจุลชีพทัง้ ในลักษณะทีท่ นต่อ ความร้อนและไม่ทนต่อความ
ร้อน และสารดังกล่าวยังมีผลยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียในกลุ่มแกรมบวกและแกรมลบ [6] ล่าสุดในปี ค.ศ. 2014
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Grundmann และคณะ ได้แยกสารใหม่แล้วตัง้ ชื่อเป็ น Chaiyaphumines จาก Xenorhabdus sp. PB61.4 ทีแ่ ยกได้จาก
ไส้เดือนฝอยจากจังหวัดชัยภูมขิ องประเทศไทย และมีฤทธิในการต้
านเชือ้ มาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum [7]
์
จากข้อมูลทัง้ หมดทีก่ ล่าวพบว่าแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus มีการศึกษาอยู่น้อยในประเทศ
ไทย ทัง้ ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ค้น หาสารใหม่ ตลอดจนการทดสอบสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจาก
แบคที เ รีย ดัง นั ้น งานวิจ ัย นี้ จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาฤทธิต์ ้ า นแบคที เรีย ของแบคที เรีย Xenorhabdus และ
Photorhabdus ทีแ่ ยกได้จากไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทีเ่ ก็บจากจังหวัดพิษณุโลก ต่อแบคทีเรียทัง้ หมด 9 สายพันธุ์ ซึง่ ผล
การศึกษาทีไ่ ด้อาจจะเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมยาปฎิชวี นะต่อไปได้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. แบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus
แบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus จานวน 20 ไอโซเลต แยกได้จากไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทีแ่ ยก
ได้จากตัวอย่างดินในจังหวัดพิษณุโลก (ตารางที่ 1) ใช้สาหรับทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียก่อโรค
2. สายพันธุแ์ บคทีเรียก่อโรค
แบคทีเรียก่ อโรคทัง้ หมด 9 สายพัน ธุ์ ได้แก่ แบคทีเรีย ที่เพาะเลี้ย งได้ง่าย (nonfastidius) เช่น S. aureus
25923, E. coli 25922, S. epidermidis, P. aeruginosa 27853 และ E. feacalis 29212 แบคทีเรีย ดื้อ ยา เช่ น Drug
resistant strain S. aureus 20475 (MRSA), E. feacalis 51299 แ ล ะ E. coli 35218 แ ล ะ แ บ ค ที เรี ย Extended
Spectrum -Latamase (ESBL) เช่น K. pneumoniae 700603 แบคทีเรียทัง้ 9 สายพันธ์ทค่ี ดั เลือกมาทาการทดสอบ
นัน้ ครอบคุลมทัง้ ในกลุ่ม ของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบอีกทัง้ ยังเป็ นเชื้ อแบคทีเรียทีก่ ่อโรคในมนุ ษย์ ดือ้ ต่อยา
ปฏิชวี นะ และจากการรายงานก่อนหน้านี้พบว่ าเชื้อแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus มีความสามารถที่
ยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นได้
3. การทดสอบฤทธิ์ ต้านแบคทีเรียด้วยวิ ธี Disc diffusion
3.1 การเตรียมเซลล์แบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus
เพาะเลีย้ งแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus บนอาหารแข็ง Nutrient Bromo Thymol Blue Agar
(NBTA) เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
แล้วคัดเลือกโคโลนีเดี่ยว (Single colony) ไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Luria Bertani
broth (LB broth) ที่อุณหภูมหิ ้อง เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
จากนัน้ นาไปเพื่อปรับค่าความขุ่นของเซลล์ให้ได้ 1.0 ที่ความ
ยาวคลื่น 600 นาโนเมตร
3.2 การเตรียมเซลล์แบคทีเรียก่อโรค
เพาะเลีย้ งแบคทีเรียทัง้ 9 สายพันธุบ์ นอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) แล้วคัดเลือกโคโลนีเดีย่ วมา
ละลายในสารละลาย 0.1 M phosphate buffer saline (PBS) ปรับ ความขุ่ น ของเซลล์ ใ ห้ ไ ด้ 0.08 - 0.13 (0.5
McFarland standard) [8] ทีค่ วามยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer แล้วเจือจางแบคทีเรียลงที
ละ 10 เท่ าจนถึง ระดับ ความเจือ จาง 10-5 ดูด สารละลายแบคทีเรีย ที่ร ะดับ ความเจือ จาง 10-5 – 10-6 จานวน 100
ไมโครลิตร ลงบนอาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) แล้วเกลีย่ ให้ทวผิ
ั ่ วหน้าอาหารด้วยแท่งแก้วรูปตัวแอล (spreader)
ทิง้ ไว้สกั ครู่ให้ผวิ หน้าอาหารแห้ง โดยแต่ละความเจือจางจะทา 2 ซ้า นาไปบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24 ชัวโมง
่
นับจานวนโคโลนี แล้วคานวณหาค่า colony forming unit (CFU/ml)
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ตารางที่ 1 แบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ทีใ่ ช้ในการทดสอบฤทธิต้์ านแบคทีเรียก่อโรค
ที่
1

รหัส
แบคทีเรีย
WB 5.4

2

WB 7.4

3

WB 10.1

4

WB 4.2

5

WT 8.5

6

BKT 10.5

7

BKT 7.2

8

NT 5.1

9

WT 3.2

10

WT 12.5

11

NT 7.2

12

BKT 1.3

13

WB 9.1

14

WB 9.5

15

NT 11.2

16

WB 7.3

17

BRK 1.4

18

NMP 12.5

สถานที่เก็บตัวอย่างดิ น

ชนิ ดแบคทีเรีย*

ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
ต. บ้านไร่ อ.บางกระทุม่
จ.พิษณุโลก
ต. บางกระทุม่ อ.บาง
กระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ต. หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก
ต. ดินทอง อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
ต. ดินทอง อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
ต.นครไทย อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม่
จ.พิษณุโลก
ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก
ต.ปลักแรด อ.บางระกา
จ.พิษณุโลก
ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก

X. stockiae strain TH01

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่เป็ น
โฮสต์ของแบคทีเรีย
S.websteri Strain AS1.

X. stockiae strain TH01

S.websteri Strain AS1.

X. stockiae strain TH01

S.websteri Strain AS1.

X. stockiae strain TH01

S.websteri Strain AS1.

P. luminescens subsp.
akhurstii strain FRG04
P. luminescens subsp.
akhurstii strain FRG04
X. stockiae strain TH01

H. indica.

S.websteri Strain AS1.

X. stockiae strain TH01

S.websteri Strain AS1.

X. stockiae strain TH01

S.websteri Strain AS1.

X. stockiae strain TH01

S.websteri Strain AS1.

X. stockiae strain TH01

S.websteri Strain AS1.

X. stockiae strain TH01

S.websteri Strain AS1.

X. stockiae strain TH01

S.websteri Strain AS1.

X. stockiae strain TH01

S.websteri Strain AS1.

P. asymbiotica subsp.
australis strain 9802892
X. stockiae strain TH01

Heterorhabdis sp.SGmg3

P. luminescens subsp.
akhurstii strain FRG04
P. luminescens subsp.
hainanensis strain C8404

H. indica.
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H. indica.

H. indica.

Heterorhabdis sp.

19

CTK 7.4

ต.ป่ าแดง อ.ชาติตระการ
P. luminescens subsp.
Heterorhabdis sp.
จ.พิษณุโลก
akhurstii strain FRG04
20 PPR 6.1
ต.พรหมพิราม อ.พรหม
P. luminescens subsp.
Heterorhabdis sp.
พิราม จ.พิษณุโลก
hainanensis strain C8404
*จาแนกชนิดด้วยการหาลาดับเบสของยีน recA แล้วเทียบเคียงลาดับเบสของแต่ละไอโซเลตในฐานข้อมูล NCBI.
3.3 การคัดกรองแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus
น าส่ ว น whole cell suspension ของแบคที เรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ทัง้ 20 ไอโซเลต ที่
เพาะเลี้ย งในอาหาร LB แล้ว 48 ชัวโมง
่
และมีความขุ่นเป็ น 1.0 ที่ค วามยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ไปทดสอบกับ
แบคทีเรียก่อโรคทัง้ 9 สายพันธุ์ โดยนาโคโลนีเดี่ยวของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทัง้ 9 สายพันธุ์ ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร
MHA แล้วเป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
ผสมกับ phosphate buffer saline (PBS) ปริมาตร 4-6 มิลลิลติ ร แล้วปรับความขุ่นให้
ได้ 0.5 McFarland Standard ด้ว ยเครื่อ ง spectrophotometer ป้ ายส่ ว น suspension ให้ ท ัว่ อาหาร MHA ทิ้ ง ไว้ ท่ี
อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง น าส่ ว น whole cell suspension ปริ ม าตร 20 ไมโครลิ ต ร จากแบคที เ รี ย Xenorhabdus และ
Photorhabdus หยดลงอาหาร MHA ทีป่ ้ ายเชือ้ แบคทีเรียก่อโรค บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
คัด เลือ กแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ที่ย ับ ยัง้ การเจริญ ของแบคทีเรีย ก่ อโรคแล้วตรวจวัด โซนใส
(clear zone) ทีเ่ กิดขึน้ แล้วนาไปทดสอบด้วยวิธี Disc diffusion ต่อไป
3.4 การศึกษาฤทธิต้์ านแบคทีเรียด้วยวิธี Disc diffusion
นาแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ทีใ่ ห้ผลยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียก่อโรคในขัน้ ตอนการคัดกรอง
มาทดสอบกับ เชื้อ แบคทีเรีย ก่ อ โรคอีก ครัง้ ด้ว ยวิธี Disc diffusion โดยเตรีย มเซลล์แ บคทีเรีย Xenorhabdus และ
Photorhabdus จากแต่ ล ะไอโซเลต เป็ น 3 ส่ ว น คื อ Whole cell suspension, cell-free supernatant และ Crude
extract โดยมีวธิ กี ารเตรี ยมดังต่อไปนี ้
3.4.1 การเตรียม Whole cell suspension
นาแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus เลี้ยงในอาหาร NBTA เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
แล้วนาโคโลนี
เดี่ย วเพาะเลี้ย งในอาหาร LB ปริม าตร 5 มิลลิลิต ร เป็ น เวลา 48 ชัวโมง
่
ใช้ป ริม าตร 2 มิลลิลิต ร เป็ น Whole cell
suspension ส่วนอีก 3 มิลลิลติ ร ใช้เตรียมเป็ น Cell-free supernatant และ Crude extract [9]
3.4.2 การเตรียม Cell-free supernatant
นา Whole cell suspension 3 มิลลิลติ ร ที่ได้จากข้อ 3.4.1 ปั น่ เหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm ที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที จากนัน้ นาส่วน supernatant ไปกรองด้วยตัวกรองขนาด 0.20 ไมโครเมตร ได้ส่ว นที่
ไหลผ่านมาเป็ น cell-free supernatant ส่วนตะกอนเซลล์ของแบคทีเรียที่ดา้ นก้นหลอดทดลองจะใช้ในการเตรียมเป็ น
crude extract ต่อไป
3.4.3 การเตรียม Crude extract
นาส่วนตะกอนของเซลล์แบคทีเรียที่ได้จากข้อ 3.4.2 ล้างด้วย PBS 1 มิลลิลติ ร 2 ครัง้ ทาให้เซลล์แตกด้วย
การใช้ค ลื่น เสีย งความถี่ สูง (Sonicator) เป็ นเวลา 3 นาที น าไปปั ่น เหวี่ย งที่ค วามเร็ว 12,000 rpm อุ ณ หภู มิ 4
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที นาส่วนใส่ดา้ นบนไปใช้เป็ น Crude extract ในการทดลองต่อไป [9]
3.4.4 วิธี Disc diffusion
เพาะเลีย้ งเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคทัง้ 9 สายพันธุด์ ังทีไ่ ด้กล่าวแล้วในข้อ 3.3 แล้วนาส่วน suspension ของเชื้อ
แบคทีเรีย ก่ อ โรคมาป้ ายให้ ท ัว่ อาหาร MHA จากนั น้ น าส่ ว น Whole cell suspension, cell-free supernatant และ
Crude extract ปริมาตร 20 ไมโครลิตร จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ทีเ่ ตรียมไว้แล้วในขัน้ ตอน
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3.4.1-3.4.3 หยดลงบน disc ทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร (เตรียมจากกระดาษกรอง Whatmann เบอร์ 3) ทิง้ ไว้
ให้พอหมาดๆ ไม่แห้งจนเกินไป นาแผ่น disk วางลงบน plate อาหารทีป่ ้ ายเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคแล้ว บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18-24 ชัวโมง
่
สังเกตผลการยับยัง้ การเจริญด้วยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณที่ไม่มี
แบคทีเรียก่อโรคเกิดขึน้ (inhibition zone) โดยวัดหน่วยเป็ นมิลลิเมตร

ผลการศึกษา
การคัดกรองแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus
จากการคัดกรองแบคทีเรีย Xenorhabdus ทัง้ หมด 12 ไอโซเลตนัน้ ให้ผลยับยัง้ แบคทีเรียก่อโรคได้ทงั ้ หมด 11
ไอโซเลต ได้แก่ WB5.4, WB7.4, WB10.1, WB4.2, NT5.1, WT3.2, WT12.5, NT7.2, BKT1.3, WB9.1 และ WB9.5
โดยแบคทีเรียก่อโรคที่ Xenorhabdus สามารถยับยัง้ การเจริญ ได้แก่ S. aureus 25923( ภาพที1่ ) , E. coli 25922,
S. epidermidis, P. aeruginosa 27853, S. aureus 20475 (MRSA), E. coli 35218 และ K. pneumoniae 700603
ส่วนแบคทีเรีย Photorhabdus ทัง้ หมด 8 ไอโซเลต ไม่สามารถยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียก่อโรคได้เลย

ภาพที่ 1 ผลจาการคัดกรองส่วนของ Whole cell suspension ของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus
จานวน 20 ไอโซเลต ต่อเชือ้ แบคทีเรียก่อโรค S. aureus 25923
ฤทธิ์ ต้านแบคทีเรียก่อโรคของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus
จากแบคทีเรีย Xenorhabdus 11 ไอโซเลต ที่ให้ผลยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในขัน้ ตอนการคัด
กรอง พบว่ามีเพียง 6 ไอโซเลต ให้ผลยับ ยัง้ แบคทีเรียที่ก่ อโรคในการท า disc diffusion ซึ่งทัง้ 6 ไอโซเลต ได้แ ก่
WB4.2, WB9.5, WT3.2, WB5.4, WB7.4 และ WB9.1 เป็ นแบคทีเรีย Xenorhabdus stockiae TH01 และพบว่าส่วน
Whole cell suspension ของแบคทีเรีย Xenorhabdus ไอโซเลต WB9.5, WB4.2 และ WT3.2 สามารถยับ ยัง้ เชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคได้มากถึง 7 สายพันธุ์ ได้แก่ S. aureus 25923, E. coli 25922, S. epidermidis, P. aeruginosa
27853, S. aureus 20475 (MRSA), E. coli 35218 และ K. pneumoniae 700603 (ตารางที่ 2) แต่ขนาดของเคลียร์
โซนที่เกิด ขึ้น เล็ก กว่ า disc ยาปฏิชีว นะมาตรฐาน เช่ น Ceftazidime, Ceftazidime/Clavulanic acid, Vancomycin,
Gentamycin และ Amoxycillin นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ส่ ว นของ crude extract จาก Xenorhabdus ไอโซเลต WB9.5
สามารถยับยัง้ เชือ้ S. epidermidis โดยมีขนาดของ inhibition zone เป็ น 7 มิลลิเมตร ส่วนของ cell free supernatant
จากทัง้ 11 ไอโซเลต และส่วน crude extract จาก 10 ไอโซเลต ของ Xenorhabdus ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ไม่สามารถ
ยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคได้
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบฤทธิต้์ านจุลชีพในส่วนของ Whole cell suspension ของแบคทีเรียด้วยวิธdี isc diffusion
Clear Zone (mm)
Bacteria P. aeruginosa
No Code
27853

K.pneumoniae S.epidermidis
700603

1

WB 5.4

14

8

12

2
4
9
13
14

WB 7.4
WB 4.2
WT 3.2
WB 9.1
WB 9.5

11
10
10
9
10

8
8
8
9
8

0
10
12
10
11

Ceftazidime
30 g
Ceftazidime/
Clavulanic
acid 30/10 g
Vancomycin
30 g
Gentamycin
10 g
Amoxycillin
10 g

S.aureus S.aureus E.coli
25923
20475
25922
(MRSA)
0
10
9
0
7
10
10
10

8
8
10
10
10

E.coli
35218
9

9
8
10
0
9

8
7
10
9
9

18-24

11-22

22-29
21-22

15

15
19-27

ภาพที่ 2 ผลจากการทา disc diffusion ของแบคทีเรีย Xenorhabdus ไอโซเลต WT3.2, WB9.1, WB9.5 ต่อเชือ้
แบคทีเรียก่อโรค S. aureus 25923
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการศึ ก ษาฤทธิต์ ้ า นจุ ล ชี พ ของแบคที เ รีย ด้ ว ยวิธี disc diffusion พบว่ า ในส่ ว นของ Whole cell
suspension ของ Xenorhabdus ไอโซเลต WB4.2, WB9.5, WT3.2, WB5.4, WB7.4 และ WB 9.1 มีประสิทธิภาพดี
ทีส่ ุดในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียทัง้ 7 สายพันธ์ได้แก่ S. aureus 25923, E. coli 25922, S. epidermidis,
P. aeruginosa 27853, S. aureus 20475 (MRSA), E. coli 35218 และ K. pneumoniae 700603 ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการวิจ ัย ของ Akhurst เมื่ อ ปี ค.ศ.1982 ที่ ไ ด้ ท ดสอบฤทธิข์ องสารปฏิ ชี ว นะที่ แ ยกได้ จ ากแบคที เ รีย
X. luminescens, X . nematophilus A24 และ Xenorhabdus sp. Q1 พบว่ า สามารถยับ ยัง้ การเจริญ เติ บ โตของ
แบคที เรีย ในกลุ่ ม แกรมบวก เช่ น Bacillus subtilis, B. cereus และ Staphylococcus aureus และแกรมลบ เช่ น
Escherichia coli, Shigella sonei ได้ นอกจากนี้ยงั พบว่า antibiotic activity ที่ได้จากเชื้อ Xenorhabdus ไม่ส่งผลต่ อ
การยับยัง้ การเจริญของเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ มื่อนาไปให้ความร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 60 หรือ 121 องศาเซลเซียส [4] และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Furgani และคณะ ค.ศ. 2008 พบว่าสารปฏิชีวนะที่สร้างจาก X. nematophila, X. budapestensis
DSM และ X. szentirmaii DSM มี ฤ ท ธิ ใ์ น ก ารยั บ ยั ้ง การเจริ ญ ของเชื้ อ แบ ค ที เ รี ย S. aureus, E. coli, และ
K. pneumoniae ทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรค mastitis ได้ โดยเชือ้ S. aureus นัน้ ให้ผลการทดสอบทีไ่ วต่อสารปฏิชวี นะทีผ่ ลิต
ได้จากแบคทีเรีย X. nematophila, X. budapestensis DSM และ X. szentirmaii DSM มากที่สุด รองลงมาเป็ น เชื้อ
E. coli, และ K. pneumoniae จะไวต่ อสารปฏิชวี นะน้ อยที่สุด และจากการทดสอบพบว่าสารปฏิชีวนะที่ผลิตได้จาก
X. budapestensis DSM และ X. szentirmaii DSM นัน้ จะให้ประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ทีก่ ่อให้เกิดโรค
mastitis ได้ดกี ว่าสารปฏิชวี นะทีผ่ ลิตได้จาก X. Nematophila [5]
แบคทีเรีย Xenorhabdus สามารถผลิต สารประกอบ Benzylideneacetone , Xenorhabdins, Xenorxides
หรือ Xenocoumacins ที่มฤี ทธิในการต้
านการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย จากรายงานการวิจยั ของ Ji และคณะ เมื่อปี
์
ค.ศ. 2004 พบว่าสาร Benzylideneacetone มีคุณสมบัติเป็ น antibiotic ต่ อแบคทีเรียแกรมลบที่ก่อให้เกิดโรคในพืช
[10] และทาหน้าที่เป็ น Phospholipase A2 inhibitor ที่เกี่ยวข้องกับ Immunosuppression ในตัวอ่อนแมลง ซึ่งจะเป็ น
การเพิม่ ความสามารถในการก่อโรคของแบคทีเรียและไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง [11] สาร Xenocoumacins 1 และ 2 ที่
สร้ า งมาจากแบคที เ รีย X. nematophila มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น antibiotic แบบ broad spectrum สามารถยับ ยั ง้ การ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวกได้และยังมีคุณสมบัตเิ ป็ น antiulcer และ Xenocoumacins 1 ยังมีคุณสมบัตเิ ป็ น
antifungal อีกด้วย [12, 13]
ในส่วนของ Whole cell suspension นัน้ เป็ นส่วนของเซลล์แบคทีเรียทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ซง่ึ คาดว่าน่ าจะมีผลยับยัง้
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ซ่งึ ตรงกับการรายงานก่อนหน้ านี้ของ Akhurst เมื่อปี ค.ศ.1982 พบว่า
แบคทีเรียจะสามารถสร้างสาร Secondary metabolites ในสภาวะขาดอาหารหรือภาวะแย่งชิงอาหารกับเชือ้ อื่นๆ ซึง่ จะ
แตกต่างกับในส่วนของ Cell free supernatant และ Crude extract นัน้ จะเหลือส่วนของเซลล์แบคทีเรียอยู่น้อยกว่าจึง
สร้างสาร Secondary metabolites ออกมาในปริมาณน้อยซึง่ ไม่สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียตัวอื่นได้ [4]
แต่จากการศึกษาครัง้ นี้ยงั ไม่ทราบแน่ชดั ว่าในส่วนของ Whole cell suspension ของแบคทีเรีย Xenorhabdus ทัง้ 6 ไอ
โซเลต นัน้ มีสาร Secondary metabolites ชนิ ด ใดที่มีฤ ทธิใ์ นการต้านการเจริญ ของเชื้อแบคทีเรีย ก่ อโรค จึงควรมี
การศึกษาเพิม่ เติมถึงองค์ประกอบของสาร หรือรวมถึงการแยกสารประกอบให้บริสุทธิ ์ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมแบคทีเรีย หรือสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ อีกต่อไป
การศึกษาครัง้ นี้สามารถสรุปผลได้ว่า ส่วนของ Whole cell suspension ของแบคทีเรีย Xenorhabdus ทัง้ 6
ไอโซเลต มี ป ระสิท ธิภ าพในการยับ ยัง้ การเจริญ เติ บ โตเของเชื้ อ แบคที เรีย S. aureus 25923, E. coli 25922,
S. epidermidis, P. aeruginosa 27853, K. pneumoniae 700603, S. aureus 20475 (MRSA) และ E. coli 35218 แต่
ไม่สามารถยับยัง้ การเจริญของ E. feacalis 51299 กับ E. feacalis 29212 ส่วนแบคทีเรีย Photorhabdus ไม่สามารถ
ยับยัง้ แบคทีเรียก่อโรคได้
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รูปแบบความไวต่อยาปฏิ ชีวนะของเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella spp. ที่ แยก
ได้จากแมลงวันหัวเขียว ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย
Antibacterial Susceptibility Patterns of Escherichia coli and Klebsiella spp.
Isolated from Blow Flies Collected in Mae Sot, Tak Province, Thailand
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความไวต่อยาปฏิชวี นะของเชือ้ Escherichia coli และ Klebsiella
spp. ที่เกีย่ วข้องกับแมลงวันหัวเขียว ในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย การศึกษานี้มุ่งเน้นที่แบคทีเรียสอง
ชนิดนี้ เนื่องจากมีข้อมูลบ่ งชี้ว่าการปนเปื้ อนบนพื้น ผิวภายนอกของแมลงวัน หัวเขียวของเชื้อนี้ มีส่วนช่วยเพิ่ม การ
แพร่กระจายของการดื้อต่อยาปฏิชวี นะได้ การศึกษานี้ทําการเก็บแมลงวันหัวเขียวจาก 2 บริเวณ ในพื้นที่ อําเภอแม่
สอด ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่มี ปี ั ญหาทางด้านสาธารณสุขเนื่องจากมีประชากรเดินทางเข้าออกในพื้นทีจ่ ํานวนมาก จากนัน้ นํ า
แบคทีเรียบนผิวนอกของแมลงวันหัวเขียวทีแ่ ยกได้มาพิสจู น์เอกลักษณ์ของเชือ้ โดยวิธที างชีวเคมี และทําการหารูปแบบ
ความไวต่อยาปฏิชวี นะทีไ่ ด้โดยวิธี disc diffusion technique การศึกษาพบว่าจากแมลงวันหัวเขียวจํานวน 85 ตัวอย่าง
สามารถแยกเชือ้ Escherichia coli และ Klebsiella spp. ได้จาํ นวน 30 และ 19 ไอโซเลท ตามลําดับ และประมาณ 4060 % ของเชือ้ ทีแ่ ยกได้นนั ้ แสดงลักษณะดือ้ ต่อยาหลายชนิด โดยพบว่าส่วนใหญ่ดอ้ื ต่อยา amplicillin cephalothin และ
cefazolin การพบแบคทีเรียดือ้ ต่อยาปฏิชวี นะจากผิวภายนอกของแมลงวันหัวเขียวนัน้ บ่งชีใ้ ห้เห็นถึงความเป็ นไปได้ใน
การแพร่กระจายของแบคทีเรียดือ้ ยามายังกับมนุษย์ และการระบาดของโรคติดเชือ้ ตามมาได้
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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
25

5

Klebsiella pneumoniae

7

-

Klebsiella oxytoca

5

4

Escherichia coli

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.
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อุบตั ิ การณ์ ของรอยประสาน metopic ของกะโหลกศีรษะในกลุ่มประชากรไทย
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บทคัดย่อ
รอยประสาน metopic เป็ นรอยประสานทีอ่ ยู่กง่ึ กลางของกระดูกหน้าผาก (frontal bone) ปกติรอยประสานนี้
จะหายไปในช่วงวัยเด็ก ซึง่ การคงเหลือของรอยประสาน metopic ในผูใ้ หญ่เรียกว่าภาวะ metopism วัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้คอื เพื่อหาอุบตั กิ ารณ์ของการเกิดรอยประสาน metopic ในกะโหลกคนไทย โดยศึกษาจากกะโหลกคนไทย
จานวน 300 โครง จากศูนย์วจิ ยั นิตกิ ระดูกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสังเกตกะโหลกด้วยตา
เปล่า จากนัน้ แบ่งกะโหลกออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกะโหลกที่ไม่พบรอยประสาน metopic กลุ่มกะโหลกทีพ่ บรอย
ประสาน metopic แบบสมบู รณ์ และกลุ่ ม กะโหลกที่พ บรอยประสานแบบไม่ สมบูรณ์ รอยประสาน metopic แบบ
สมบูรณ์ คือมีลกั ษณะรอยประสานตลอดแนวยาวจากจุด bregma ถึงจุด nasion ส่วนถ้าพบแนวรอยประสานบางส่วน
เรียกว่าแบบไม่สมบูรณ์ ซึง่ รอยประสาน metopic แบบไม่สมบูรณ์สามารถแบ่งออกตามรูปร่างได้ 6 ชนิดคือ แบบเส้น
(linear type) แบบสองเส้น (double linear type) แบบซิกแซก (zig-zag) แบบตัวอักษรวี (V-shape) แบบตัวอักษรยู
(U-shape) และแบบตัวอักษรเอช (H-shape) ผลการศึกษาพบว่ารอยประสาน metopic แบบสมบูรณ์พบ 4 ราย (ร้อย
ละ 1.33) รอยประสาน metopic แบบไม่สมบูรณ์ซ่งึ พบเป็ นส่วนใหญ่ของการศึกษานี้พบถึง 203 ราย (ร้อยละ 67.67)
ซึง่ แบ่งตามรูปร่างดังนี้ แบบซิกแซกพบ 164 ราย (ร้อยละ 54.67) แบบเส้นพบ 24 ราย (ร้อยละ 8) แบบตัวอักษรยูและ
แบบสองเส้นพบ 5 ราย (ร้อยละ 1.67) แบบตัวอักษรเอชพบ 3 ราย (ร้อยละ 1) และแบบตัวอักษรวีพบ 2 ราย (ร้อยละ
0.67) นอกจากนั น้ กะโหลกที่ไ ม่ พ บรอยประสานใดๆ พบถึง ร้อ ยละ 31 (93 ราย) รอยประสาน metopic มีค วาม
คล้ายคลึงกับ การหักของกระดูกหน้ าผาก ดังนัน้ ความรู้ถึง อุบ ัติการณ์ ข องการเกิดรอยประสาน metopic ในผู้ใหญ่
จาเป็ นและมีประโยชน์ ต่อ รังสีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท รวมทัง้ แพทย์นิติเวช ในการดูภาพถ่ ายรังสี ข้อมูล
พืน้ ฐานนี้จะป้ องกันความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค
คาสาคัญ :
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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

บทนา
รอยประสาน metopic คือรอยประสานทีอ่ ยู่ระหว่างกระดูกหน้าผาก ซึง่ รอยประสานนี้จะหายไปในช่วงวัยเด็ก
โดยมีการเชื่อมติดกันแบบ intramembranous ossification เกิดเป็ นกระดูกหน้าผากชิน้ เดียว [1] การพบรอยประสาน
metopic ในผู้ใหญ่ เป็ นผลมาจากการเชื่อมติดกันของกระดูกหน้ าผากไม่สมบูรณ์ ลักษณะของรอยประสาน metopic
แบ่งได้ 2 ชนิดคือรอยประสาน metopic แบบสมบูรณ์ คือมีรอยประสานยาวต่อเนื่องจากจุด nasion ถึง bregma ซึง่ รอย
ประสาน metopic แบบสมบูรณ์ มีอกี ชื่อหนึ่งเรียกว่า metopism [2] ส่วนรอยประสาน metopic แบบไม่สมบูรณ์ คือมี
รอยประสานยาวไม่ ต่ อเนื่ องระหว่างจุด nasion จนถึง bregma [3] มีรายงานเกี่ยวกับ อุบ ัติการณ์ ของรอยประสาน
metopic ในแต่ละกลุ่มประชากรพบว่ามีค่าแตกต่างกัน เช่น อุบตั กิ ารณ์ในยุโรปพบร้อยละ 7-8 ในแอฟริกาพบร้อยละ 1
ชาวมองโกลอยด์พบร้อยละ 5 โดยสรุปพบว่าอยู่ในช่วงร้อยละ 1-12 [4] ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีการศึกษาน้อยเกีย่ วกับ
อุบตั กิ ารณ์ของรอยประสาน metopic กอปรกับข้อมูลจากประชากรกลุ่มหนึ่งไม่สามารถใช้แทนประชากรอีกกลุ่มหนึ่งได้
เนื่องจากแต่ละเชือ้ ชาติมรี ปู ร่างลักษณะภายนอกทีแ่ ตกต่างกันและมีรายงานว่าการพบรอยประสานนี้ในผูใ้ หญ่อาจจะทา
ให้การวินิจฉัยโรคผิดพลาดว่าเป็ นการหักของกระดูกหน้าผากในแนวตัง้ ในผูป้ ่ วยทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุทศ่ี รี ษะ จึงเป็ น
ทีม่ าของการวิจยั นี้ คือศึกษาอุบตั กิ ารณ์ของรอยประสาน metopic ในคนไทย เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในทางการแพทย์
โดยเฉพาะรังสีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท หรือเกีย่ วกับทางด้านนิตเิ วชศาสตร์ และใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
การวินิจฉัยโรคในประชากรไทยต่อไป
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1.
2.
3.
4.

คอมพิวเตอร์แบบพกพา
กล้องถ่ายรูปดิจติ อล
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
โปรแกรม Microsoft office word และ excel version 2007

วิ ธีการศึกษา
ศึกษาจากกะโหลกคนไทยจานวน 300 โครง แบ่งเป็ นเพศชายจานวน 155 โครง และเพศหญิงจานวน 145
โครง ซึง่ มีอายุระหว่าง 31 ถึง 94 ปี อายุเฉลีย่ 67.27 ปี จากศูนย์วจิ ยั นิตกิ ระดูกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสังเกตกะโหลกด้วยตาเปล่า จากนัน้ แบ่งกะโหลกออกเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่
1. กลุ่มกะโหลกทีไ่ ม่พบรอยประสาน metopic (absent) (ภาพที่ 1A)
2. กลุม่ กะโหลกทีพ่ บรอยประสาน metopic แบบสมบูรณ์ (complete metopic suture) คือมีลกั ษณะรอย
ประสานตลอดแนวยาวจากจุด bregma ถึงจุด nasion (ภาพที่ 1B)
3. กลุ่มกะโหลกทีพ่ บรอยประสานแบบไม่สมบูรณ์ (incomplete metopic suture) สามารถแบ่งออกตาม
รูปร่างได้ 6 ชนิด
3.1 แบบเส้น (linear type) (ภาพที่ 1C)
3.2 แบบตัวอักษรวี (V-shape) (ภาพที่ 1D)
3.3 แบบตัวอักษรยู (U-shape) (ภาพที่ 1E)
3.4 แบบซิกแซก (Zig-zag) (ภาพที่ 1F)
3.5 แบบตัวอักษรเอช (H-shape) (ภาพที่ 1G)
3.6 แบบสองเส้น (double linear type) (ภาพที่ 1H)
จากนัน้ จะนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ทางสถิตเิ ชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ด้วยโปรแกรม
สถิตสิ าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 11.5
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A

B

C

D

E

F

G

H

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบของรอยประสาน metopic ชนิดต่างๆ ตามลูกศร 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
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาอุบตั กิ ารณ์ของรอยประสาน metopic ของกะโหลกศีรษะในกลุ่มประชากรไทย พบว่ารอย
ประสาน metopic แบบสมบูรณ์ พบร้อยละ 1.33 รอยประสาน metopic แบบไม่สมบูรณ์ ซึง่ พบเป็ นส่วนใหญ่ของ
การศึกษานี้พบถึงร้อยละ 67.67 ซึง่ แบ่งตามรูปร่างดังนี้ แบบซิกแซก (zig-zag) พบร้อยละ 54.67 แบบเส้น (linear
type) พบร้อยละ 8 แบบตัวอักษรยู (U-shape) และแบบสองเส้น (double linear type) พบร้อยละ 1.67 แบบตัวอักษร
เอช (H-shape) พบร้อยละ 1 และแบบตัวอักษรวี (V-shape) พบเพียงร้อยละ 0.67 นอกจากนัน้ กะโหลกทีไ่ ม่พบรอย
ประสานใดๆ (absent) พบถึงร้อยละ 31 ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2
ตารางที่1 แสดงจานวนอุบตั กิ ารณ์ของรอยประสาน metopic ในกะโหลกศีรษะคนไทย จานวน 300 ตัวอย่าง
รูปแบบของรอยประสาน metopic
1).Complete metopic suture
2).Incomplete metopic suture
-zig-zag
-linear type
-U-shape
-double linear type
-H-shape
-V-shape
3). Absent
รวม

จานวน
4
203
164
24
5
5
3
2

ร้อยละ
1.33
67.67
54.67
8
1.67
1.67
1
0.67

93
300

31
100

%

ชนิ ดของรอยประสาน metopic
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

V-shape H-shape complete U-shape Doulble
linear
% 0.67
1.00
1.33
1.67
1.67

linear

absent

Zig-zag

8.00

31.00

54.67

ภาพที่ 2 แผนภูมแิ ท่งแสดงร้อยละจานวนทีพ่ บของอุบตั กิ ารณ์การเกิด metopic suture ในคนไทย
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วิ จารณ์ และสรุปผล
ในการศึกษาครัง้ นี้พ บรอยประสาน metopic แบบสมบูรณ์ ในประชากรไทยร้อยละ 1.33 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Bryces และคณะ [5] ที่ท าการศึกษาในประชากรชาวออสเตรเลียและชาวนิกรอยด์พ บรอยประสาน
metopic แบบสมบู ร ณ์ ร้อ ยละ 1 และ 1.2 ตามล าดับ นอกจากนี้ ย ัง พบอุ บ ัติ ก ารณ์ ใ นชาวแอฟริก าที่ศึก ษาโดย
Breathnach และคณะ [8] โดยพบร้อยละ 1 ซึง่ มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาในครัง้ นี้ การเกิดอุบตั กิ ารณ์ของรอยประสาน
metopic แบบสมบูรณ์ มีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มประชากรแสดงดังตารางที่ 2 [5-14] นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาใน
ประชากรไทยจาก Chanwit และคณะ [14] ทาการศึกษาในประชากรไทยภาคอีสานโดยพบว่ามีอุบตั ิการณ์ ของรอย
ประสาน metopic แบบสมบูรณ์ถงึ ร้อยละ 10.15 ซึง่ มีค่ามากกว่าการศึกษาในครัง้ นี้ แต่มคี วามแตกต่างกันในส่วนขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยการศึกษานัน้ ใช้เพียง 71 ตัวอย่าง แต่การศึกษาครัง้ นี้ใช้กลุ่มตัวอย่างถึง 300 ตัวอย่าง นอกจากนี้ใน
การศึกษาครัง้ นี้ได้ศกึ ษารูปแบบของรอยประสาน metopic แบบไม่สมบูรณ์ซง่ึ พบถึง 6 รูปแบบ ได้แก่แบบเส้น (linear
type) แบบสองเส้น (double linear type) แบบซิก แซก (zig-zag) แบบตัว อัก ษรวี (V-shape) แบบตัว อัก ษรยู (Ushape) และแบบตัวอักษรเอช (H-shape) โดยการศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่าพบรูปแบบของรอยประสาน metopic แบบไม่
สมบูรณ์ พบเพียง 2-3 รูปแบบเท่านัน้ เช่น การศึกษาของ Shanta และคณะ [13] และ William และคณะ [15] พบ 3
รูปแบบได้แก่ แบบเส้น แบบตัวอักษรยูและตัวอักษรวี ส่วนการศึกษาของ Marco และคณะ [16] พบ 3 รูปแบบคือแบบ
เส้น แบบสองเส้นและแบบตัวอักษรยู
ความแตกต่างของรูปแบบและร้อยละของอุบตั กิ ารณ์เกิดรอยประสาน metopic พบว่ามีความแตกต่างกันในแต่
ละกลุ่มประชากร อาจเนื่องมาจากปั จจัยต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น สิง่ แวดล้อม หรือกรรมพันธุ์ รวมทัง้ ปั จจัย ฮอร์โมน
เพศ หรือ ภาวะโรคต่ างๆที่ส่งผลต่ อการเจริญ เติบ โตของกะโหลกศีร ษะ การเกิด รอยประสาน metopic มีค วาม
คล้ายคลึงกับการหักของกระดูกหน้าผาก ดังนัน้ ข้อมูลที่ได้รบั จากงานวิจยั นี้ทาให้ทราบอุบตั ิการณ์ ของการเกิดรอย
ประสาน metopic ในผู้ใหญ่ ซึ่งความรูน้ ้ีมปี ระโยชน์ต่อ รังสีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท รวมทัง้ แพทย์นิติเวช ใน
การดูภาพถ่ายรังสีทาให้มขี อ้ มูลพืน้ ฐานเพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค
ตารางที่ 2 แสดงอุบตั กิ ารณ์ของรอยประสาน metopic แบบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ในประชากรกลุ่มต่างๆ
ผูว้ ิ จยั

ปี ค.ศ.

กลุ่มประชากร

Bryces และคณะ [5]

1915

Jit and Shah และคณะ [6]
Woo และคณะ [7]

1948
1949

Breathnachและคณะ [8]

1958

Romanesและคณะ [9]
Das และคณะ [10]
Agarwalและคณะ [11]

1972
1973
1979

ออสเตรเลีย
สกอตแลนด์
ยุโรป
มองโกลอยด์
นิกรอยด์
อินเดีย
มองโกลอยด์
นิกรอยด์
ยุโรป
แอฟริกา
ยุโรป
อินเดีย
อินเดีย
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อุบตั ิ การณ์ metopic
แบบสมบูรณ์ (%)
1
9.5
8.7
5.1
1.2
5
10
2
7-10
1
8
3.31
2.66

อุบตั ิ การณ์ metopic
แบบไม่สมบูรณ์ (%)
24.67
38.17

ผูว้ ิ จยั
Hussainและคณะ [12]
Shantaและคณะ [13]
Chanwit และคณะ [14]
การศึกษาครัง้ นี้

ปี ค.ศ.

กลุ่มประชากร

2010
2011
2013
2014

อินเดีย
อินเดีย
ไทย
ไทย

อุบตั ิ การณ์ metopic
แบบสมบูรณ์ (%)
3.2
5
10.15
1.33

อุบตั ิ การณ์ metopic
แบบไม่สมบูรณ์ (%)
26.40
40
10.15
67.67
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ผลการจัดการปัญหาด้านยาที่บา้ นโดยนิ สิตเภสัชศาสตร์ต่อปัญหาด้านยาและคุณภาพ
ชีวิตของผูส้ งู อายุ
Effects of Home Medication Management by Pharmacy Students on Drug –
Therapy Problems and Quality of Life in Elderly
องอาจ มณีใหม่1* จตุพร อินทิวาพร1 ชนกนันท์ ตันติไวทยพันธุ1์ โชติกา สุดแดน1 เตชิต อุตธรรมชัย1
และวีรยา ลาวตูม1
Ong – art Maneemai1*, Jatuporn Intiwaporn1, Chanoknan Tantiwaitayaphan1, Chotika Suddan1,
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วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการจัดการปั ญหาด้านยาทีบ่ า้ นโดยนิสติ เภสัชศาสตร์ต่อจานวนปั ญหาด้านยา
และคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยสูงอายุ วิ ธีการวิ จยั : การศึกษาเป็ นแบบทดลองเชิงสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม เปรียบเทียบใน
ผูส้ งู อายุ 2 กลุ่ม ทีอ่ าศัยในพืน้ ทีต่ าบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา (กลุ่มทดลอง, 48 คน) และตาบลแม่กา อาเภอเมือง (กลุ่ม
ควบคุม, 49 คน) จังหวัดพะเยา อายุมากกว่า 60 ปี และใช้ยาตัง้ แต่ 3 รายการขึน้ ไป ทาการค้นหาพร้อมแก้ไขปั ญหา
ด้านยา หลังทาการเยี่ยมบ้านทัง้ หมด 4 ครัง้ และวัดระดับคุณภาพชีวติ ก่อนและหลังการศึกษา ผลการวิ จยั : กลุ่ม
ทดลองมีจานวนปั ญหา ด้านยาเฉลี่ย 1.211.05 ปั ญหาต่อคน และลดลงเป็ น 0.560.65, 0.400.54, 0.400.54
ปั ญหาต่อคนหลังการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 2, 3 และ 4 ตามลาดับ ปั ญหาทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การใช้ยาไม่ตรงตามคาสังแพทย์
่
(31.03%) กลุ่มควบคุมมีจานวนปั ญหาด้านยาเฉลีย่ 1.020.90 ปั ญหาต่อคนและลดลงเป็ น 0.980.87, 0.820.75,
0.800.87 ปั ญหาต่อคนในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 2, 3 และ 4 ตามลาดับ ปั ญหาทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การใช้ยาไม่สม่าเสมอ
(38.00%) เปรียบเทียบจานวนปั ญหาด้านยาระหว่างกลุ่ม พบว่าในการเยี่ยมบ้านครัง้ ที่ 1 ทัง้ สองกลุ่มมีจานวนปั ญหา
ด้านยาไม่แตกต่างกัน (p = 0.463) ส่วนในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 2, 3 และ 4 พบว่ากลุ่มทดลองมีจานวนปั ญหาด้านยา
น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p= 0.015, 0.005 และ 0.022 ตามลาดับ) ผลประเมินระดับคุณภาพ
ชีวติ พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับคุณภาพชีวติ เพิม่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.024) สรุป: การจัดการปั ญหาด้านยา
ของผูส้ งู อายุทบ่ี า้ นโดยนิสติ เภสัชศาสตร์สามารถลดจานวนปั ญหาด้านยาและสามารถเพิม่ ระดับคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
ได้
คาสาคัญ:
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Abstract
Objective: To determine effects of home medication management by pharmacy students on drugtherapy 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

บทนา
การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการจัดบริการสาธารณสุขที่มุ่งเน้ นการสร้างเสริม
สุขภาพ มีการจัดตัง้ สถานพยาบาลระดับชุม ชนเป็ นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ส่งผลกระทบต่ อการปฏิบ ัติ
วิชาชีพของบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขารวมถึงเภสัชกรที่จะต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิวชิ าชีพให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรปู เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของประชาชนจากการใช้ยาโดยใช้หลักการบริบาลเภสัชกรรม [1,2] จึงทาเกิดการพัฒนา
ระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ และได้มกี ารจัดทาคู่มอื เภสัชกรในการดาเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ [3] การเยีย่ มบ้านจึง
เป็ นอีกหนึ่งเครื่องมือทีถ่ ูกนามาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องด้านยา นอกจากสามารถแก้ไขปั ญหาด้านยาให้แก่ผปู้ ่ วยได้
แล้ว ยังทาให้เภสัชกรเข้าใจสภาพชีวติ จริงของผู้ป่วย รวมถึงสภาพแวดล้อม ปั จจัยองค์ประกอบต่างๆที่อาจมีผลต่ อ
สุขภาพของผูป้ ่ วย การเยีย่ มบ้านจึงเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ประเมินสภาวะสุขภาพของบุคคลและครอบครัวได้[4]
ผลจากการเยีย่ มบ้านพบว่าจานวนปั ญหาด้านยาของผูป้ ่ วยสูงอายุเฉลีย่ เท่ากับ 1.39 ปั ญหาต่อคน โดยปั ญหา
ด้านยาทีม่ ากทีส่ ุดคือ การไม่ได้รบั ยาตามแพทย์สงั ่ ซึง่ เกิดจากการทีผ่ ู้ป่วยไม่เข้าใจวิธกี ารใช้ยา รองลงมาคือการเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา [5] ปั จจัยที่ส่งเสริมให้เกิดปั ญหาการใช้ยา เช่น การใช้ยาไม่สม่ าเสมอ ความสับสน
ระหว่างชื่อสามัญทางยาและชื่อการค้า การขาดผูด้ ูแล การรับการรักษาในสถานบริการหลายแห่งเป็ นต้น [11] การศึกษา
ในประเทศญี่ป่ ุนยังพบปั ญหาการใช้ยาทีม่ ากเกินไป โดยเฉพาะในประชากรสูงอายุทม่ี โี รคประจาตัวหลายอย่าง ส่งผล
ทาให้เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ต่างๆ เนื่องจากมีความเสือ่ มของอวัยวะต่างๆตามวัย รวมทัง้ กลไก
การทางานต่างๆของร่างกายลดลง อีกทัง้ ยังมีการตอบสนองต่อการออกฤทธิของยาที
่ตวั รับยาเปลีย่ นแปลงไปอีกด้วย
์
ปั จจัยต่างๆเหล่านี้ลว้ นส่งผลให้ผสู้ งู อายุมคี วามเสีย่ งต่อการทีจ่ ะเกิดปั ญหาจากการใช้ยาได้มากกว่าคนในวัยหนุ่ มสาว
ดังนัน้ จึงควรมีการจัดการและแนะนาการใช้ยาในขนาดและปริมาณทีเ่ หมาะสม[6,12]
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การนางานทางบริบาลเภสัชกรรมมาจัดการปั ญหาเพื่อให้ผปู้ ่ วยทีอ่ ยู่ในชุมชนได้รบั การดูแ ลอย่างใกล้ชดิ ย่อม
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยโดยตรง ทาให้ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยลดลง โดยเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยา ลด
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา เพิม่ ความรูเ้ รื่องยาของผูป้ ่ วย รวมถึงผูด้ ูแลซึง่ มีส่วนสาคัญในการช่วยบริหารยาให้
เป็ นไปตามคาสังของแพทย์
่
อีก ทัง้ สามารถสังเกตอาการผิดปกติ ผลข้างเคียงของยา อาการแพ้ยา ซึง่ อาจจะช่วยเพิม่
คุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่ผสู้ งู อายุได้[2,7,8,9] เภสัชกรเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ทม่ี คี วามรูด้ า้ นยา จึงมีความเหมาะสมทีจ่ ะเป็ น
ผูแ้ ก้ไขปั ญหาด้านยาดังกล่าว
ถึงแม้ว่างานวิจยั เกีย่ วกับการแก้ไขปั ญหาด้านยาให้แก่ผปู้ ่ วยทีบ่ า้ นจะมีจานวนเพิม่ มากขึน้ แต่จานวนงานวิจยั
แบบทดลองเชิงสุ่ม (Randomized – controlled trial) ยังมีน้อย ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะทางานวิจยั ชิน้ ขึน้ โดยให้นิสติ เภสัช
ศาสตร์เป็ นผูเ้ ยีย่ มบ้านเพื่อจัดการปั ญหาด้านยา ซึง่ จะให้นิสติ ตระหนักถึงปั ญหาและการทางานในระดับชุมชนผ่านการ
จัดกาเรียนการสอนและงานวิจยั นี้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
รูปแบบการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั แบบทดลองเชิงสุม่ ทีม่ กี ลุ่มควบคุม เพื่อเปรียบเทียบจานวนปั ญหาด้านยาและคุณภาพ
ชีวติ ระหว่างกลุ่มควบคุมทีไ่ ด้รบั การเยีย่ มบ้านเพื่อสารวจรายการยาทีไ่ ด้รบั และกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั การเยีย่ มบ้านและ
การจัดการปั ญหาด้านยาโดยนิสติ เภสัชศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 5
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในงานวิจยั นี้ คือผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา และผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยเคียน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ทีม่ อี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี และมียารักษาเป็ นประจามากกว่าหรือเท่ากับ 3 รายการโดยกาหนดให้ผปู้ ่ วย
ทีเ่ ข้ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร่มเย็นเป็ นกลุ่มทดลอง
และผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการทีโ่ รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยเคียนเป็ นกลุ่มควบคุม คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสมการ

โดยที่ P0 = อัตราการเกิดผลลัพธ์ในกลุ่มควบคุม
P1 = อัตราการเกิดผลลัพธ์ในกลุ่มทดลอง
Pbar = ค่าเฉลีย่ ของ P0 และ P1= (P0+P1)/2
Z a/2 = ค่า Z ของ alpha error, Z b = ค่า Z ของ beta error
กาหนดอัต ราการเกิด ผลลัพ ธ์ในกลุ่ มควบคุ ม และกลุ่ม ทดลอง คือ 0.3 และ 0.6 ตามลาดับ โดยอ้างอิงจาก
การศึ ก ษ าข อง Elliott RA แ ละค ณ ะ [13] ก าห น ดค่ า alpha error เท่ ากั บ 0.05 แ ละ beta error เท่ ากั บ 0.2
(power = 80%) เมื่อคานวณแล้วจะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้ อยกลุ่มละ 42 คนโดยผู้วจิ ยั จะทาการสุ่มตัวอย่าง
จานวน 97 คนเพื่อเป็ นการป้ องกันการสูญหายของผูร้ ่วมการวิจยั จากการไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ระหว่างการวิจยั
(loss of follow up)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร่มเย็น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยเคียนมีเขตรับผิดชอบใน
การดูแลผูป้ ่ วยทัง้ หมด 8 และ 8 หมู่บ้าน ตามลาดับ แต่ละกลุ่มจะเลือกผูป้ ่ วยจากมา 3 หมู่บ้านโดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
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แบบง่าย (simple random sampling) โดยวิธกี ารจับฉลาก จากนัน้ ทาการคัดกลุ่มตัวอย่างของทัง้ สองกลุ่มมาหมู่บ้านละ
25 คน โดยวิธกี ารสุม่ อย่างเป็ นระบบ (systematic random sampling) จะได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 97 คน
การแทรกแซงและการดาเนิ นงานวิ จยั
ขัน้ ตอนการวิจยั สรุปอยู่ในรูปที่ 1 โดยผูเ้ ก็บข้อมูลและเยีย่ มบ้านเป็ นนิสติ เภสัชศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 5 สิง่ แทรกแซง
คือ การจัดการปั ญหาด้านยาผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น กลุ่มทดลองได้รบั การจัดการปั ญหาด้านยาทีบ่ า้ นจานวน 4 ครัง้ และประเมิน
คุณภาพชีวติ ก่อนและหลังเข้าร่วมงานวิจยั ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ได้รบั การแทรกแซง มีเพียงการเยีย่ มบ้านเพื่อสารวจ
รายการยาทีไ่ ด้รบั จานวน 4 ครัง้ และประเมินคุณภาพชีวติ ก่อนและหลังเข้าร่วมงานวิจยั เท่านัน้
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั และการเก็บข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
(1) แบบเก็บข้อมูล แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ป่วย ประกอบด้วย ชื่อ สกุล เพศ อายุ
น้าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สิทธิการรักษาพยาบาล และโรคประจาตัว ส่วนที่
2 ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ยา สมุนไพร และอาหารเสริม ประกอบด้วย รายการยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมที่ผู้ป่วยใช้
วิธกี ารใช้ยาตามที่แพทย์สงั ่ วิธกี ารใช้ยาของผู้ป่วย จานวนเม็ดยาที่เหลือ ประวัติการแพ้ยา ส่วน ที่ 3 การวิเคราะห์
ปั ญหาการใช้ยาของผูป้ ่ วย ปรับปรุงตามแนวทางของ The Pharmaceutical Care Network Europe Classification V
6.2 (2010)[14] พร้อมแนวทางการแก้ไขและผลการแก้ไขปั ญหา
(2) แบบประเมิน ระดับคุ ณ ภาพชีวิต เป็ นแบบสอบถาม 2 ส่วนคือส่ว นที่ 1 EQ-5D-3L ฉบับ ภาษาไทย [15]
ประกอบด้วยคาถาม 5 มิตคิ อื ความสามารถในการเคลื่อนไหว (mobility)การดูแลตนเอง (self-care)กิจกรรมทีท่ าเป็ น
ประจา (usual activities)อาการเจ็บ ปวด/อาการไม่ สบายตัว (pain/discomfort) และความวิต กกังวล/ความซึม เศร้า
(anxiety/depression) แต่ละคาถามจะมีคาตอบให้เลือก 3 ระดับจาแนกตามระดับความรุนแรงได้แก่ไม่มปี ั ญหามีปัญหา
ปานกลาง และมีปัญหาอย่างมากข้อมูลดังกล่าวจะนามาจาแนกสภาวะสุขภาพทีไ่ ด้เป็ น 243 สภาวะทีส่ ามารถแปลเป็ น
ค่าอรรถประโยชน์ได้ ส่วนที่ 2 Visual Analog Scale (VAS) เป็ นเส้นคะแนนตัง้ แต่ 0 ถึง 100 โดย 0 หมายถึงสุขภาพที่
แย่ทส่ี ุดและ 100 หมายถึงสุขภาพที่ดที ส่ี ุด โดยให้ผปู้ ่ วยทาเครื่องหมายกากบาทลงลนเส้นคะแนนเพื่อประเมินสภาวะ
สุขภาพตนเอง
สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั นี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ เพื่อบรรยายลักษณะของตัวอย่างและตัวแปรที่
ศึกษา ส่วนการวิเคราะห์จานวนปั ญหาด้านยาหลังการเยีย่ มบ้านแต่ละของกลุ่มเดียวกัน ใช้สถิติ Wilcoxon’s sign rank
test การเปรียบเทียบจานวนปั ญหาด้านยาทีล่ ดลงเฉลีย่ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Mann – Whitney
U test เนื่ อ งจากข้อ มูลมีก ารกระจายที่ไม่ เป็ น ปกติ และเปรี ย บเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ป่ วย ก่ อ นและหลัง
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาด้านยาให้แก่ผู้ป่วยโดยใช้สถิติ Paired t-test กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติในการศึกษานี้
เท่ากับ 0.05
การพิ ทกั ษ์สิทธิ ผปู้ ่ วย
งานวิจยั นี้ได้ผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ม หาวิท ยาลัยพะเยา ก่อนเข้า
ร่วมงานวิจยั ผู้ป่วยจะได้รบั คาชี้แจ้งเกี่ยวกับการทาวิจยั และลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจยั โดยผู้เข้าร่วม
งานวิจยั สามารถออกจากการวิจยั ได้ทุกขณะ โดยไม่มผี ลกระทบใดๆกับผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั และการนาเสนอข้อมูลของ
ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั จะถูกนาเสนอในภาพรวมไม่สามารถระบุตวั ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ได้
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ผลการศึกษา
คุณลักษณะทัวไปของผู
่
เ้ ข้าร่วมการวิ จยั
งานวิจยั นี้มผี ู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจานวน 97 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 49 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน
คุณลักษณะทัวไปของทั
่
ง้ สองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p > 0.05) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มควบคุมและทดลอง
คุณลักษณะทัวไป
่
กลุ่มทดลอง (n=48) กลุ่มควบคุม (n=49)
อายุเฉลี่ย ค่าเฉลีย่ SD ปี
70.00  8.90
67.14  6.50
เพศ
หญิง; จานวน (ร้อยละ)
ระดับการศึกษา จานวน (ร้อยละ)
ไม่ได้รบั การศึกษา
ประถมศึกษา (คน)
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรีขน้ึ ไป
รายได้ต่อเดือน จานวน (ร้อยละ)
ต่ากว่า 3,000 บาท
3,000-5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
สิ ทธิ การรักษา จานวน (ร้อยละ)
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เบิกได้ (คน)
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (คน)
จานวนโรคประจาตัว ค่าเฉลีย่ SD โรค
จานวนรายการยา ค่าเฉลีย่ SD ชนิด
การจัดยารับประทาน
จัดยาเอง (คน)
มีผจู้ ดั ยาให้ (คน)

P – value
0.073

29 (60.42%)

30 (61.22%)

0.935

24(50%)
24 (50%)
0(0%)
0 (0%)

16 (32.65%)
33 (67.35%)
0 (0%)
0 (0%)

0.083

16 (33.33%)
27 (56.25%)
3 (6.25%)
2 (4.17%)

14 (28.57%)
24 (48.98%)
7 (14.29%)
4 (8.16%)

0.463

3 (6.25%)
45 (93.75%)
2.31  0.59
3.94  1.42

3 (6.12%)
46 (93.88%)
2.08 0.79
4.06  1.88

45 (93.75%)
3 (6.25%)

42 (85.71%)
7 (14.29%)

0.979
0.106
0.715
0.317

จานวนปัญหาด้านยา
จานวนปั ญ หาด้านยาก่อนการวิจยั ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เท่ากับ 1.211.05 และ 1.020.90
ปั ญหาต่อคน ตามลาดับ ทัง้ นี้จานวนปั ญหาด้านยาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) จานวนปั ญหามี
แนวโน้มลดลงหลังการเยี่ยมบ้านแต่ละครัง้ ทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เมื่อสิน้ สุดงานวิจยั จานวนปั ญหาด้าน
เท่ ากับ 0.40  0.54 และ 0.80  0.87 ปั ญ หาต่ อคนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามลาดับ โดยกลุ่มทดลองมี
จานวนปั ญหาด้านยาน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาจานวนผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั
ทีม่ ปี ั ญหาด้านยาพบว่า กลุ่มทดลองมีจานวนผูม้ ปี ั ญหาด้านยาเท่ากับ 34 คน (ร้อยละ 69.39) ส่วนกลุ่มควบคุมมีจานวน
ผูม้ ปี ั ญหาด้านยาเท่ากับ 32 คน (ร้อยละ 66.67) และมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับจานวนปั ญหาด้านยาเฉลีย่ โดยหลัง
การเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 4 มีจานวนผูท้ ม่ี ปี ั ญหาด้านยาเท่ากับ 18 คนในกลุ่มทดลอง และ 27 คนในกลุ่มควบคุม (ตารางที่
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ตารางที่ 2 จานวนปั ญหาด้านยา (ค่าเฉลีย่ SD) ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ครังที
้ ่เยี่ยมบ้าน

จานวนปัญหาด้านยา ค่าเฉลีย่ (SD)

กลุ่มทดลอง(n=48)
กลุ่มควบคุม(n=49)
หลังการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1
1.21  1.05
1.02  0.90
หลังการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 2
0.56  0.65
0.98  0.87
หลังการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 3
0.40  0.54
0.82  0.75
หลังการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 4
0.40  0.541
0.80  0.871
*เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในแต่ละครัง้ หลังการเยีย่ มบ้าน
1เปรียบเทียบระหว่างการเยีย
่ มบ้านครัง้ ที่ 1 และ ครัง้ ที่ 4
ตารางที่ 3 จานวนผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านยาในการเยีย่ มบ้านแต่ละครัง้
จานวนผูป้ ่ วย จานวน (ร้อยละ)
ครังที
้ ่เยี่ยมบ้าน
กลุ่มทดลอง (n=48)
กลุ่มควบคุม (n=49)
หลังการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1
34 (69.37)
32 (66.67)
หลังการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 2
24 (48.98)
32 (66.67)
หลังการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 3
18 (36.74)
30 (62.50)
หลังการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 4
18 (36.74)
27 (56.25)
*เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในแต่ละครัง้ หลังการเยีย่ มบ้าน

P-value*
0.463
0.015
0.005
0.022

P-value*
0.559
0.127
0.019
0.082

ประเภทของปัญหาด้านยา
ปั ญหาการใช้ยาทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในกลุ่มทดลองคือวิธใี ช้ยาไม่ตรงตามคาสังแพทย์
่
จานวน 18 คน (ร้อยละ 31.03)
รองลงมาคือผูป้ ่ วยใช้ยาไม่สม่าเสมอหรือลืมใช้ยาจานวน 13 คน (ร้อยละ 22.41) และไม่ได้รบั ยาทัง้ ทีม่ ขี อ้ บ่งใช้ชดั เจน
จานวน 11 คน (ร้อยละ 18.96) ตามลาดับส่วนปั ญหาการใช้ยาทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในกลุ่มควบคุมคือผูป้ ่ วยใช้ยาไม่สม่าเสมอ
หรือลืมใช้ยาจานวน 19 คน (ร้อยละ 38.00) รองลงมาคือวิธใี ช้ยาไม่ตรงตามคาสังแพทย์
่
จานวน 13 คน (ร้อยละ 26.00)
และปั ญหาการได้รบั ยาซ้าซ้อนจานวน 9 ราย (ร้อยละ 18.00) ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ประเภทปั ญหาด้านยาทีพ่ บในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
จานวนปัญหาที่พบ จานวน (%)

ประเภทปัญหาด้านยาที่พบ
วิธกี ารใช้ยาไม่ตรงตามแพทย์สงั ่
ไม่ใช้ยาอย่างสม่าเสมอ/ลืมทานยา
ไม่ได้รบั ยาทัง้ ๆทีม่ ขี อ้ บ่งใช้ชดั เจน
การได้รบั ยาซ้าซ้อน
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา
ปั ญหาอื่นๆ
รวม
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กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

18 (31.03%)
13 (22.41%)
11 (18.96%)
4 (6.90%)
6 (10.34%)
6 (10.34%)
58 (100%)

13 (26.00%)
19 (38.00%)
3 (6.00%)
9 (18.00%)
1 (2.00%)
5 (10.00%)
50 (100%)

ระดับคุณภาพชีวิต
ผลการวัดระดับคุณภาพชีวติ เฉลี่ยก่อนและหลังการเยีย่ มบ้านของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยแสดงใน
ตารางที่ 5 พบว่าระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเยี่ยมบ้านตามแบบประเมิน EQ-5D-3L ฉบับ
ภาษาไทยเท่ากับ 0.64 และ 0.68 ตามลาดับ และเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.024) โดยกลุ่มควบคุมมีระดับ
คุณภาพชีวติ ก่อนและหลังการเยีย่ มบ้านเท่ากับ 0.75 และ 0.70 ตามลาดับ ส่วนการวัดระดับคุณภาพชีวติ โดยการใช้
เครื่องมือ VAS พบว่าระดับคุณภาพชีวติ ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเยีย่ มบ้านเท่ากับ 0.71 และ 0.72 ตามลาดับ
และระดับคุณภาพชีวติ ของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการเยีย่ มบ้านเท่ากับ 0.74 และ 0.74 ตามลาดับเปรียบเทียบระดับ
คุณภาพชีวติ พบว่าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 5 ระดับคุณภาพชีวติ เฉลีย่ ก่อนและหลังการเยีย่ มบ้านในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยค่าเฉลีย่  SD
ผลลัพธ์
กลุ่มทดลอง (n=48)
กลุ่มควบคุม (n=49)
ก่อนเยีย่ มบ้าน
หลังเยีย่ มบ้าน ก่อนเยีย่ มบ้าน หลังเยีย่ มบ้าน
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
1เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการเยีย
่ มบ้าน (p<0.05)

วิ จารณ์ และสรุปผล
งานวิจยั นี้พบว่า การจัดการปั ญหาด้านยาผู้ป่วยที่บ้านโดยนิสติ เภสัชศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 5 สามารถลดจานวน
ปั ญหาด้านยาและจานวนผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านยาได้ นอกจากนี้ยงั สามารถเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยได้ กลุ่มทดลองมี
จานวนปั ญหาด้านยาลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทัง้ หลังการเยีย่ มบ้าน
ครัง้ ที่ 2, 3 และ 4 (p<0.05) การแทรกแซงในงานวิจยั นี้มุ่งเน้นการลดจานวนปั ญหาด้านยาในการเยีย่ มบ้านแต่ละครัง้
ผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีตทีใ่ ช้การเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรเพื่อแก้ไขปั ญญาผู้ป่วย 5 ถึงแม้จะมี
ความแตกต่างกันในรูปแบบการวิจยั กล่าวคือการวิจยั ก่อนหน้าเป็ นการศึกษาแบบทดลองทีไ่ ม่มกี ลุ่มควบคุมและผูใ้ ห้สงิ่
แทรกแซงเป็ นเภสัชกร ขณะทีง่ านวิจยั ชิน้ นี้เป็ นการทดลองทีม่ กี ลุ่มควบคุมเปรียบเทียบกับผลการศึกษากับกลุ่มทดลอง
และมีนิสติ เภสัชศาสตร์เป็ นผูใ้ ห้สงิ่ แทรกแซง แต่ผลการศึกษาสอดคล้องกัน จึงอาจสะท้อนให้เห็นได้ว่าการจัดการปั ญหา
ด้านยาที่บ้านมีประสิทธิภาพในการลดจานวนปั ญ หาด้านยาที่เกิดขึน้ กับผู้ป่วยได้ สาหรับการศึกษาที่ให้นิสติ เภสัช
ศาสตร์เป็ นผู้ให้สงิ่ แทรกแซงหลายการศึกษามีผลการศึกษาสอดคล้องกัน โดยพบว่านิสติ เภสัชศาสตร์สามารถที่จะ
ค้นหาปั ญหาและแก้ไขปั ญหาด้านการใช้ยาได้[3,10]
ในเรื่องของระดับคุณภาพชีวติ พบว่าผู้เข้าร่วมงานวิจยั กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระดับคุณภาพชีวติ ไม่
แตกต่ างกันหลังการเยี่ยมบ้าน (p>0.05) ทัง้ การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D-3L ฉบับภาษาไทย และแบบ
VAS ผู้วจิ ยั เลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยอาศัยพื้นที่ตามความสะดวกในการเก็ บข้อมูล และการปกปิ ดการ
แทรกแซง แม้ว่าคุณลักษณะทัวไปของผู
่
เ้ ข้าร่วมการวิจยั จะไม่แตกต่างกัน แต่อาจมีปัจจัยอื่นทีจ่ ะส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ชีวติ เช่น สภาพสังคมและสิง่ แวดล้อมของชุมชนทีก่ ลุ่มควบคุมจะอยู่ในสังคมเมืองมากกว่ากลุ่มทดลอง ซึง่ มีความความ
สะดวกสบายเชิงกายภาพมากกว่ ากลุ่ ม ทดลอง เป็ น ผลให้ระดับ คุ ณ ภาพชีวิต ของทัง้ สองกลุ่ ม ไม่ แตกต่ างกัน เมื่อ
พิจารณาในกลุ่มทดลองพบว่ามีระดับคุณภาพชีวติ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตเิ มื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลังการเยีย่ มบ้าน (p<0.05) เมื่อประเมินโดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D-3L ฉบับภาษาไทยซึง่ อาจเกิดจากการได้รบั การ
จัดการปั ญหาด้านยา และมีได้รบั การแก้ไขทาให้ปัญหาด้านยาลดลง
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สรุปได้ว่า การจัดการปั ญหาด้านยาผูป้ ่ วยทีบ่ า้ นโดยนิสติ เภสัชศาสตร์สามารถลดจานวนปั ญหาด้านยา จานวน
ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านยา เพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยา ลดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ และเพิม่ คุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ่ วยได้อนั จะส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึน้ ฉะนัน้ การจัดการปั ญหาด้านยาที่บ้านจึงเป็ นอีกบทบาทหนึ่ง
ของเภสัชกรทีส่ ามารถทาได้ และทาให้การแก้ไขปั ญหาด้านยาของผู้ป่วยแต่ละรายมีความถูกต้องเหมาะสมยิง่ ขึน้
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การศึกษาฤทธิ์ ต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
Antibacterial activity of essential oil from Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. fruit
ธนาวรรณ สัง หร่ า ย 1 นิ ศ ารัต น์ จงเจริญ 1 สุ ท ธิร ัต น์ แก้ ว เกต 1 พัช รวรรณ ตัน อมาตยรัต น์ 1 และ
มาลีรกั ษ์ อัตต์สนิ ทอง1*
Thanawan Sungrai1, Nisarat Chongcharoen1, Sutthirat Kaewket1, Patcharawan Tanamatayarat1
and Maleeruk Utsintong1*
บทคัดย่อ
มะแขว่นเป็ นพืชพืน้ บ้านทางภาคเหนือ มีสรรพคุณในการรักษาอาการปวดท้อง ท้องเสีย รวมทัง้ โรคผิวหนัง ซึง่
การศึกษานี้จะทาการทดสอบฤทธิต้์ านเชือ้ แบคทีเรียในน้ ามันหอมระเหยของผลมะแขว่นสดซึ่งเก็บจากจังหวัดพะเยา
และแยกน้ ามันหอมระเหยด้วยวิธกี ารกลันด้
่ วยไอน้ า พบว่า ปริมาณน้ า มันหอมระเหยจากผลสดมีผลผลิตร้อยละ 8.1
เมื่อทาการวิเคราะห์สารสาคัญของน้ามันหอมระเหยโดยเครื่อง GC-MS พบสารทัง้ หมด 18 ชนิด โดยมีปริมาณ alphalimonene มากที่สุด รองลงมาคือ (+)-sabinene เมื่อทดสอบฤทธิต้์ านเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ Staphylococcus aureus,
Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Salmonella Enteritidis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae แ ล ะ
Pseudomonas aeruginosa โดยวิธี disk diffusion method พบว่า น้ ามันหอมระเหยมีฤทธิครอบคลุ
มเชือ้ ทุกชนิด เมื่อ
์
ทดสอบหาความเข้มข้นต่าสุดทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ด้วยวิธี broth dilution method พบว่า น้ามันหอมระเหย
ที่ความเข้มข้น 6.25% มีความครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียมากที่สุด ส่วนการทดสอบหาความเข้มข้นต่ าสุดที่ไม่พบการ
เจริญของเชือ้ บนอาหารวุน้ พบว่า น้ ามันหอมระเหยไม่สามารถฆ่าเชือ้ Ps. aeruginosa ได้ ทัง้ นี้สามารถนาน้ ามันหอม
ระเหยมาใช้ประโยชน์ในทางยา อาหารและเครื่องสาอางได้ในอนาคต
คาสาคัญ :

ฤทธิต้์ านเชือ้ แบคทีเรีย มะแขว่น น้ามันหอมระเหย
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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

บทนา
พืชในสกุล Zanthoxylum spp. เป็ นพืชทีน่ ามาใช้อย่างแพร่หลายและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์พน้ื บ้าน จากการศึกษาพบว่าสารสกัดและน้ ามันหอมระเหยทีไ่ ด้สามารถนามาใช้ในการรักษา
โรคติดเชือ้ ได้แก่ โรคมาลาเรีย โรคทางระบบทางเดินอาหาร โรคหนองใน และโรคปอด รักษาโรคท้องเสียในสัตว์และ
มนุษย์ ช่วยขับระดู มีประสิทธิภาพในการรักษาโรครูมาตอยด์ ต้านเชือ้ ปรสิตในสัตว์และมนุ ษย์ บารุงกาลัง ฤทธิแก้
์ ปวด
รักษาโรคทางระบบผิวหนัง รักษาโรคริดสีดวง รักษาโรคทางระบบสืบพันธุ์ รักษามะเร็ง ฤทธิขั์ บปั สสาวะ รักษาอาการ
ชัก เป็ นต้น จากการสารวจเกีย่ วกับภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่ามะแขว่นเป็ นพืช
ทีม่ กี ารนามาใช้เป็ นเครื่องเทศประกอบอาหาร เช่น แกง ลาบ ซึ่งมีฤทธิที์ ่โดดเด่นในการต้านจุลชีพ ได้แก่ แบคทีเรีย
แกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ และเชือ้ รา[1, 2, 3]
มะแขว่ น (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. synonym: Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston) อยู่ ใ น
วงศ์ Rutaceae ชื่อท้องถิน่ มะแขว่น มะแข่น หมักข่วง กาจัดต้น พริกหอม ลูกระมาศ หมักข่วง หมากมาด ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์เป็ นไม้ยนื ต้น มีหนามแหลม ใบประกอบแบบขนนก ช่อดอกแยกแขนงออกตามง่ามใบใกล้ยอด ดอกเล็กสี
นวลหรือขาวอมเขียว ผลค่อนข้างกลม ผิวขรุขระ มีกลิน่ เมล็ดเล็ก กลม ดาเป็ นมัน[4, 5] สรรพคุณทางพืน้ บ้านมีการนา
ส่วนผลใช้แก้ฝาดสมาน ช่วยย่อย รักษาโรคทางเดินปั สสาวะ สมานบาดแผล[5, 6] จากการศึกษาองค์ประกอบน้ ามัน
หอมระเหยของผลมะแขว่นประกอบด้วยสารกลุ่ม monoterpenes ได้แก่ sabinene, limonene และ terpinen-4-ol และ
มีรายงานสาร sabinene สามารถออกฤทธิฆ่์ าแบคทีเรียได้ครอบคลุม[7, 8] โดยพบว่าน้ ามันหอมระเหยสามารถฆ่าเชือ้
S. aureus และเชื้อ E. coli ได้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ภ ายในเวลา 9 นาที มีค วามสามารถในการฆ่ า เชื้อ ดื้อ ยา methicillinresistant S. aureus และเชื้อ ดื้อ ยา extended-spectrum β-lactamase producing E. coli ได้อ ย่ า งสมบู รณ์ ภ ายใน
เวลา 90 นาที[7, 8, 9] และยังพบว่ามะแขว่นสามารถยับยัง้ การเจริญ เติบโตของแบคทีเรียก่อโรคได้ 4 ชนิด คือ B.
subtilis, E. coli, K. pneumoniae และ V. cholerae ด้ ว ยวิธี agar disk diffusion method[9] การศึก ษารายงานค่ า
inhibition zone ของเชื้อ S. Typhimurium, S. Enteritidis, E. coli, C. perfringens และ C. jejuni เท่ากับ 20.5, 16.3,
13.5, 27 และ 18 มิลลิเมตร ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ amoxycillin (30 µg) ในแต่ ละเชื้อ เท่ ากับ 26.4, 21.9,
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21.9, 48.4 และ 49.8 มิลลิเมตร ตามลาดับ[10] การศึกษาเพิ่มเติมพบว่าสารสกัดเอทานอล 80% มีผลยับยัง้ เชื้อ P.
mirabilis, En. faecalis, S. epidermidis และ S. mitis[11]
จากการใช้ประโยชน์ทางพืน้ บ้าน ตารับยาแผนโบราณ และความสามารถในการต้านเชือ้ จุลชีพทีโ่ ดดเด่นของ
มะแขว่นซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่นแต่มกี ารศึกษาค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะผลสด ดังนัน้ ทางคณะผู้วิจยั จึงสนใจในการ
ทดสอบฤทธิต้์ านเชือ้ แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบในน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดซึง่ เก็บในจังหวัดพะเยา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยตัง้ อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาและมีการใช้มะแขว่นในการประกอบอาหารเป็ นส่วนใหญ่

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
การสกัดน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
1.สารเคมี
1.1 น้ากลัน่
1.2 Sodium sulfate anhydrous (Na2SO4)
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
2.1 ชุดกลันน
่ ้ามันหอมระเหย
2.2 Heating mental
2.3 Rotary evaporator
2.4 Water bath
2.5 ขวดเก็บสารสกัด
2.6 กรวยกรอง
2.7 สาลีสาหรับกรอง
2.8 บีกเกอร์
การทดสอบฤทธิ์ ต้านแบคทีเรีย
1. สารเคมี
1.1 Dimethyl sulfoxide (DMSO)
1.2 แบคทีเรียทีใ่ ช้ทดสอบ
1.3 ยาทีใ่ ช้เป็ นตัวควบคุม ได้แก่ Gentamycin และ Imipenem
1.4 อาหารเลีย้ งเชือ้ มาตรฐาน ได้แก่ Tryptic Soy Broth (TSB) และ Mueller-Hinton Agar (MHA)
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
2.1 จานอาหารเลีย้ งเชือ้
2.7 ตะเกียงแอลกอฮอล์
2.2 ห่วงเขีย่ เชือ้
2.8 ไม้พนั สาลี
2.3 ปากคีบ (forcep)
2.9 Micro drop
2.4 กระบอกฉีดแอลกอฮอล์
2.10 Auto pipette/pipette
2.5 หลอดทดลองขนาดเล็ก
2.11 Disk ทดสอบ ขนาด 6 มิลลิเมตร
2.6 ไม้บรรทัด
วิ ธีการศึกษา
1. การเตรียมตัวอย่างพืชและการสกัดน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
การเตรียมพืชสมุนไพรจะเก็บผลมะแขว่นสดจากบ้านดอกบัว ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จากนัน้ นาตัวอย่างพืชสมุนไพรไปพิสจู น์เอกลักษณ์โดย Maxwell JF จากหอพรรณไม้ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
220

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าเป็ นพืชพันธุ์ Z. rhetsa จากนัน้ นาผลมะแขว่นสดจานวน 1 กิโลกรัมมากลัน่
ด้วยไอน้าจนกระทังน
่ ้ามันหอมระเหยออกมาจนหมด แยกน้ามันหอมระเหยและกาจัดน้าออกโดยใช้โซเดียมซัลเฟตแอน
ไฮดรัส กรองและเก็บน้ามันหอมระเหยทีอ่ ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
2. การเตรียมเชือ้ แบคทีเรีย
แบคทีเรีย ที่ใช้ในการทดสอบได้ร ับ ความอนุ เคราะห์ จ ากห้อ งปฏิบ ัติก ารจุ ล ชีว วิท ยา คณะวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเชื้อทุกชนิดได้รบั การตรวจสอบรูปร่างและการติดสีแกรมเฉพาะตัวของเชื้อแต่ละ
ชนิด โดยแบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบเป็ นเชือ้ แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบที่หายใจโดยใช้ออกซิเจน จานวน 7
ชนิด ได้แก่ S. aureus, B. cereus และ En. faecalis ซึง่ เป็ นเชือ้ แกรมบวก และ S. Enteritidis, E. coli, K. pneumonia,
และ Ps. aeruginosa ซึง่ เป็ นเชือ้ แกรมลบ
3. การวิเคราะห์สารสาคัญของน้ามันหอมระเหยของผลมะแขว่น
วิเคราะห์ ส ารส าคัญ ของน้ า มัน หอมระเหยของผลมะแขว่ น สด โดยเครื่อ ง gas chromatography-mass
spectrometry (GC-MS) โดยในส่ ว นของ GC ใช้ GC 7890A Agilent Technology ใช้ เวลาในการวิเคราะห์ แ ต่ ล ะ
ตัวอย่างนาน 60 นาที โดยมีฮเี ลียมเป็ นแก๊สพาและใช้คอลัมน์ HP-5MS ในส่วนของ MS ใช้ MSD 5975C (EI) Agilent
Technology โดยสแกนในช่วง 30-500 amu ซึง่ ใช้ MS Quadrupole โดยแสดงเป็ นค่า % relative area
4. การทดสอบฤทธิต้์ านแบคทีเรีย
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญเชือ้ แบคทีเรียโดยวิธี disk diffusion method
ในส่วนของเชือ้ ให้คดั เลือกเชือ้ แบคทีเรียมา 3 – 5 โคโลนี ทีผ่ ่านการเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 1 วัน ที่มี
ลักษณะเหมือนกัน นาไปบ่มในอาหารเหลว Tryptic soy broth (TSB) ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ น เวลา 2-6
ชัวโมง
่
จนเชื้อมีความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland Standard ใช้ไม้พนั สาลีท่ผี ่านการฆ่าเชื้อจุ่มลงในเชื้อที่ทาการปรับ
ความขุ่นแล้ว และนาไม้พนั สาลีชุบเชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ตรียมไว้เลีย้ งบนอาหารเลีย้ งเชือ้ Muller Hinton agar (MHA) ก่อน
วาง disk ให้เปิ ดฝาอาหารเลีย้ งเชือ้ เล็กน้อย 3-5 นาที (ไม่เกิน 15 นาที) เพื่อให้ผวิ หน้าของอาหารเลีย้ งเชือ้ แห้งก่อนการ
ทดสอบ ในส่วนของสารทดสอบ ให้เจือจางสารทดสอบด้วย DMSO ให้มคี วามเข้มข้น 100%, 50%, 25%, 12.5% และ
6.25% ตามลาดับ จากนัน้ หยดสารปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงบน disk ทดสอบขนาด 6 มิลลิเมตร ใช้ปากคีบทีผ่ ่านการ
ฆ่าเชือ้ คีบ disk สารตัวอย่างวางบนผิวหน้าของอาหารเลีย้ งเชือ้ ให้ห่างจากจุดศูนย์กลาง 24 มิลลิเมตร โดยใช้ disk ของ
ยา gentamicin และ imipenem ในขนาด 10 ไมโครกรัม เป็ นชุดควบคุมผลบวก (positive control) และใช้ disk ของ
DMSO เป็ นชุดควบคุมผลลบ (negative control) จากนัน้ นาไปบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณทีย่ บั ยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียอย่างสมบูรณ์ (complete inhibition zone)
4.2 การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดทีส่ ามารถยับยัง้ เชื้อ แบคทีเรีย (Minimal Inhibitory Concentration,
MIC) ของน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดโดยวิธเี จือจางในอาหารเหลว (Broth dilution method)
เตรียมเชื้อทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบฤทธิต้์ านแบคทีเรีย โดยนาเชื้อมากระจายในอาหารเลีย้ งเชือ้ TSB
จนเชื้อ มีค วามขุ่น เท่ ากับ 0.5 McFarland Standard และเตรียม flat bottom 96 well ELISA plates เขียนหมายเลข
กากับ 1 ถึง 8 เตรียม TSB 100 ไมโครลิตร ลงในหลุมที่ 2 ถึง 8 จากนัน้ ใส่สารทดสอบทีค่ วามเข้มข้น 100% ลงในหลุม
ที่ 1 และ 2 หลุมละ 100 ไมโครลิตร และทา serial dilution จากหลุมที่ 2 ถึง 8 โดยหลุมที่ 1 เป็ น positive control และ
หลุมที่ 8 เป็ น negative control เติมเชือ้ จุลนิ ทรียท์ เ่ี ตรียมไว้ลงไปในทุกหลุม จานวนหลุมละ 100 ไมโครลิตร นาไปบ่ม
ทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัวโมง
่
หลังจากการบ่มเชือ้ จนครบ 24 ชัวโมง
่
ให้สงั เกตหลอดสุดท้ายทีไ่ ม่มเี ชือ้
แบคทีเรียเจริญหรืออาหารเลีย้ งเชือ้ ในหลอดทีไ่ ม่ขุ่น สังเกตผลเมื่อครบเวลา โดยทีค่ ่า MIC คือ ความเข้มข้นทีต่ ่ าทีส่ ุด
ของสารทดสอบทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ทดสอบได้อย่างสมบูรณ์
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4.3 การทดสอบหาความเข้มข้นต่าสุดทีส่ ามารถฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย (Minimal Bactericidal Concentration, MBC) ของ
น้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสด
จากการหาค่ าความเข้มข้นต่ าที่สุดที่ทาให้เชื้อไม่เจริญในอาหารเหลวนัน้ สามารถน ามาหาค่า MBC ได้โดยน า
หลอดทดลองทีไ่ ด้จากการทดสอบ MIC ทีไ่ ม่มคี วามขุ่นทุกหลุมมาทาการทดสอบ MBC บนจานอาหารเลีย้ งเชือ้ Tryptic Soy
Agar (TSA) ซึ่งบ่ มที่อุ ณหภู มิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
สังเกตผลเมื่อครบเวลา โดยที่ค่ า MBC คือ ความ
เข้มข้นต่าสุดของสารทดสอบทีท่ าให้ไม่มกี ารเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย

ผลการศึกษา
จากผลการทดลองการสกัดน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดทีเ่ ก็บในเขตจังหวัดพะเยา ด้วยวิธกี ารกลันด้
่ วยไอ
น้า จากผลมะแขว่นสดจานวน 1,000 กรัม ได้น้ามันหอมระเหยปริมาตร 81 มิลลิลติ ร ซึง่ คิดเป็ นผลผลิตร้อยละ 8.1 โดยน้ ามัน
หอมระเหยมีลกั ษณะใส ไม่มีสี มีกลิน่ หอมเฉพาะตัว จากนัน้ วิเคราะห์สารสาคัญของน้ ามันหอมระเหยโดยเครื่อง GC-MS
ได้ผลดังตารางที่ ซึง่ ตรวจพบสารทัง้ หมด 18 ชนิด โดยมีปริมาณ alpha-limonene มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ (+)-sabinene
การทดสอบฤทธิต้์ านเชือ้ แบคทีเรียของน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดกับเชือ้ แบคทีเรีย จานวน 7 ชนิด ได้แก่ S.
aureus, B. cereus และ En. Faecalis, S. Enteritidis, E. coli, K. pneumoniae และ Ps. aeruginosa โดยวิธี disk diffusion method เพื่อ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นในการต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งใช้ยา gentamicin และ
imipenem ในขนาด 10 ไมโครกรัม ซึ่งมีฤทธิครอบคลุ
มเชื้อทัง้ 7 ชนิดเป็ น positive control และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
์
ยับยัง้ การเจริญของเชือ้ โดยมี DMSO เป็ น negative control พบว่า น้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดมีฤทธิต้์ านการเจริญของ
เชือ้ ได้ทุกชนิดทีใ่ ช้ทดสอบ โดยน้ามันหอมระเหยทีค่ วามเข้มข้น 100% สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย S. aureus และ S.
Enteritidis ได้ไม่ดอ้ ยไปกว่ายา gentamicin ขณะที่ DMSO ไม่มผี ลในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 สารสาคัญในน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสด
สาร
% พืน้ ที่สมั พัทธ์
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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ตารางที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียโดยวิธี disk diffusion method
เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณที่ยบั ยัง้ การเจริญเติ บโตของแบคทีเรีย (มิ ลลิ เมตร)
ชนิ ดของเชื้อ
6.25%
<1±0
S. aureus
0
En. faecalis
0
B. cereus
S. Enteritidis
<1±0
<1±0
E. coli
K. pneumoniae <1±0
Ps. aeruginosa <1±0

ความเข้มข้นของน้ามันหอมระเหย
12.5%
<1±0
0
0
<1±0
<1±0
<1±0
<1±0

25%
<1±0
0
<1±0
<1±0
<1±0
<1±0
<1±0

50%
<1±0
<1±0
2±0
<1±0
<1±0
<1±0
<1±0

100%
2.33±0.58
1±0
3.33±0.58
<1±0
<1±0
<1±0
<1±0

Gentamicin Imipenem
<1±0
6±0
9±0
<1±0
6±0
6±0
7±0

19±0
11±0
18±0
14±0
12±0
11±0
7±0

DMSO
0
0
0
0
0
0
0

ผลการทดสอบความเข้มข้นต่ าสุดของน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น สดที่สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้
แบคทีเรีย พบว่า น้ ามันหอมระเหยที่ความเข้มข้น 6.25% มีฤทธิต้์ านการเจริญของเชือ้ S. aureus, S. Enteritidis, K.
pneumoniae และ Ps. aeruginosa น้ ามันหอมระเหยทีค่ วามเข้มข้น 12.5% มีฤทธิต้์ านเชือ้ เพิม่ ขึน้ โดยครอบคลุมการ
เจริญของเชือ้ B. cereus และ E. coli ส่วนน้ามันหอมระเหยทีค่ วามเข้มข้น 25% มีฤทธิต้์ านการเจริญของเชือ้ ทุกชนิดที่
ทดสอบ โดยคลอบคลุมเชือ้ En. faecalis ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดสอบหาความเข้มข้นต่าสุดทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียโดยวิธเี จือจางในอาหารเหลว
ความเข้มข้นของน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสด
ชนิ ดของเชื้อ
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: + เท่ากับ positive หรือสารละลายใส
- เท่ากับ negative หรือสารละลายขุน่
ผลการทดสอบความเข้มข้นต่าสุดของน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นทีไ่ ม่พบการเจริญของเชือ้ แบคทีเรียบน
อาหารวุ้น พบว่า น้ ามันหอมระเหยที่ความเข้มข้น 12.5% มีฤทธิฆ่์ าเชื้อ B. cereus และ E. coli น้ ามันหอมระเหยที่
ความเข้มข้น 25% มีฤทธิฆ์ ่าเชื้อ S. aureus, En. faecalis และ K. pneumoniae ได้เพิ่มขึ้น ส่วนน้ ามันหอมระเหยที่
ความเข้มข้น 50% มีฤทธิฆ่์ าเชือ้ S. Enteritidis ได้เพิม่ ขึน้ ดังตารางที่ 4

223

ตารางที่ 4 การทดสอบความเข้มข้นต่าสุดทีไ่ ม่พบการเจริญของเชือ้ บนอาหารวุน้
ความเข้มข้นของน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสด
ชนิ ดของเชื้อ
50% 25% 12.5% 6.25% 3.13% 1.56% 0.78%
+
+
S. aureus
+
+
En. faecalis
+
+
+
B. cereus
S. Enteritidis
+
+
+
+
E. coli
+
+
K. pneumoniae
Ps. aeruginosa
หมายเหตุ: + เท่ากับ positive หรือไม่พบการเจริญของเชือ้ บนอาหารวุน้
- เท่ากับ negative หรือพบการเจริญของเชือ้ บนอาหารวุน้

0%
-

วิ จารณ์ และสรุปผล
การทดสอบฤทธิต้์ านเชือ้ แบคทีเรีย 7 ชนิด ทีม่ ที งั ้ แบคทีเรียแกรมบวกและลบ ได้แก่ S. aureus, B. cereus, En.
faecalis, S. Enteritidis, E. coli, K. pneumonia และ Ps. aeruginosa ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเชือ้ ก่อโรคและเชือ้ ประจาถิน่ ใน
ทางเดินอาหาร ซึง่ เมื่อทาการเปรียบเทียบฤทธิต้์ านเชือ้ แบคทีเรียของน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดโดยวัดเส้น
ผ่านศูนย์กลางบริเวณทีย่ บั ยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียกับยา gentamicin และยา imipenem ในขนาด 10
ไมโครกรัม ซึง่ เป็ นตัวควบคุมผลบวกหรือ positive control พบว่าน้ามันมะแขว่นมีขอบเขตการยับยัง้ การเจริญของเชือ้
ทีต่ ่ากว่าตัวควบคุม แต่มคี วามสามารถในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ S. aureus และ S. Enteritidis ได้ไม่ดอ้ ยไปกว่า
ยา gentamicin ส่วนการทดสอบความเข้มข้นต่าสุดของน้ามันหอมระเหยทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ หรือ MIC
พบว่า น้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดทีค่ วามเข้มข้น 6.25% มีฤทธิต้์ านการเจริญของเชือ้ S. aureus, S.
Enteritidis, K. pneumoniae รวมถึง Ps. aeruginosa ซึง่ เป็ นเชือ้ ก่อโรคในโรงพยาบาลทีส่ าคัญ สาหรับการทดสอบ
ความเข้มข้นต่าสุดของน้ามันหอมระเหยทีไ่ ม่พบการเจริญของเชือ้ บนอาหารวุน้ หรือ MBC พบว่า น้ามันหอมระเหยจาก
ผลมะแขว่นสดทีค่ วามเข้มข้น 12.5% มีฤทธิฆ่์ าเชือ้ B. cereus และ E. coli ซึง่ การทดสอบด้วยวิธนี ้ไี ม่พบฤทธิในการ
์
ฆ่าเชือ้ Ps. aeruginosa
จากการวิเคราะห์สารสาคัญของน้ามันหอมระเหยของผลมะแขว่นสด โดยเครื่อง GC-MS พบสารทัง้ หมด 18
ชนิด โดยมีปริมาณ alpha-limonene มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ (+)-sabinene ซึง่ ผลการทดสอบข้างต้นสอดคล้องกับ
การศึกษาก่อนหน้าทีส่ นับสนุนว่าสารสกัดน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นมีฤทธิในการต้
านเชือ้ แบคทีเรียทัง้ แกรม
์
บวก และแกรมลบ รวมถึงเชือ้ ทีด่ อ้ื ต่อยาปฏิชวี นะ[7, 8, 9] ซึง่ เป็ นผลมาจากองค์ประกอบทางเคมีของน้ามันหอมระเหย
ประกอบด้วยสารกลุ่ม monoterpenes ได้แก่ sabinene, limonene และ terpinen-4-ol และมีรายงานว่าสาร sabinene
สามารถออกฤทธิฆ่์ าแบคทีเรียได้ครอบคลุม [7, 8] ทัง้ นี้ฤทธิในการฆ่
าเชือ้ แบคทีเรียจึงขึน้ อยู่กบั ปริมาณ sabinene ทีม่ ี
์
อยู่ในน้ามันหอมระเหย
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มขี อ้ จากัด เนื่องจากเมื่อประเมินความไวของเชือ้ ต่อยาต้านจุลชีพ พบว่า เชือ้ ทีใ่ ช้ใน
การทดสอบมีความดือ้ ต่อยาข้างต้นจึงมีผลต่อประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นในการยับยัง้ การเจริญ
ของเชือ้ แบคทีเรียทีใ่ ช้ในการทดสอบ จากผลการทดสอบข้างต้นและสรรพคุณทางพืน้ บ้าน น้ามันหอมระเหยจากผลมะ
แขว่นสดจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาและพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ประโยชน์ทางยา อาหาร และเครื่องสาอาง
ในอนาคต
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การประยุกต์ใช้โปรตีนแอนไคริ นที่จบั จาเพาะกับแคพซิ ดที่สามารถผลิ ตได้ในแบคทีเรีย
เอสเชอริ เชีย คอไล เป็ นโมเลกุลทดแทนแอนติ บอดีในการผลิ ตชุดตรวจอย่างง่าย
An Application of Capsid-Specific Artificial Ankyrin Repeat Protein Produced in
Escherichia coli for Immunochromatographic Assay as a Surrogate for Antibody
สาวิตรี นะงอลา1* วีรญา ทองคา2 สมโภช เสาร์อนิ 1 Ansari A. Aftab3 และชัชชัย ตะยาภิวฒ
ั นา2
Sawitree Nangola1*, Weeraya Thongkum2, Somphot Saoin1, Aftab A Ansari3 and Chatchai
Tayapiwatana2
บทคัดย่อ
ชุดตรวจอิมโู นโครมาโทกราฟฟี คสตริปเทส เป็ นชุดตรวจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะคือมีขนั ้ ตอนการตรวจง่าย อ่านผล
รวดเร็วได้ดว้ ยตาเปล่า พัฒนาขึน้ เพื่อใช้เป็ นชุดตรวจวินิจฉัยอย่างง่ายในการตรวจหาแอนติบอดีและหรือแอนติเจนที่
สนใจ การตรวจหาแอนติเจนเป้ าหมายนัน้ ในชุดตรวจส่วนใหญ่ จะประกอบขึน้ โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีเคลือบ
ด้วยอนุ ภาคทองคาแล้วนาไปชุบในส่วน conjugate pad แต่แอนติบอดีมกี ระบวนการผลิตทีซ่ บั ซ้อนจึงทาให้ต้นทุนใน
การผลิตสูง ในการศึกษานี้มแี นวคิดใหม่ในการนาโมเลกุลแอนไครินซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะที่ต่างจากแอนติบอดี แต่มี
ความจ าเพาะและสามารถผลิต ได้ง่า ยในแบคทีเรีย อีโคไลมาเคลือ บอนุ ภ าคทองค า แอนไคริน ในการศึก ษานี้ คือ
AnkGAG1D4 ที่จบั อย่างจาเพาะกับแคพซิดโปรตีนของเชื้อเอชไอวีมาเป็ นต้นแบบในการเคลือบกับอนุ ภาคทองคาแล้ว
น าม าใช้ เ ป็ น ตั ว ต รวจติ ด ต าม ด้ ว ย ต าเป ล่ าแ บ บ ให ม่ โดย น าไป ป ระก อบ เป็ น ชุ ดต รวจ ankyrin-based
immunochromatographic strip (ABIS) โดยชุดตรวจที่ผลิตได้น้ีมคี วามไวสูงสามารถตรวจหาแคพซิดโปรตีนได้ตงั ้ แต่
0.1 ug/ml และมีความจาเพาะในระดับเดียวกับชุดตรวจทีม่ ขี ายทัวไป
่ การศึกษาในครัง้ นี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จ
ในการนาโปรตีน แอนไครินมาใช้เป็ น สารตรวจติด ตามที่สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าแบบใหม่ สามารถใช้ท ดแทน
แอนติบอดีเพื่อนามาผลิตชุดตรวจทีม่ ปี ระสิทธิภาพเทียบเคียงกับชุดตรวจทีใ่ ช้ในปั จจุบนั และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ในอนาคต
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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:
protein

AnkGAG1D4, HIV, Capsid protein, Immunochromatographic assay, Artificial ankyrin repeat

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 Cterminal 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 ank GAG1D4
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% Dglucose . 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.
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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 ankyrinspecific 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. Ank GAG1D4colloidal 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 nonspecific 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 ank GAG1D4
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 ank GAG1D4 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 antiankGAG1D4 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.

231

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 1D4CGC 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
ABIS result

Number of Sample/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/antip24antibody 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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สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิท ยาลัยพะเยา ได้รบั การสนับ สนุ น จาก สานักงาน
กองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และมูลนิธรี ณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ให้จดั กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านพิษภัย
บุหรี่ ใน วันงดสูบบุหรีโ่ ลก ต่อเนื่องกันมาเป็ นเวลา 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 โดยการจัดอบรมความรู้ การ
เดินรณรงค์ และการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล ความรู้และทัศนคติ ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ จากนิสติ นักศึกษา
บริเวณชุมชนหน้า มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของ 3 ปี ดังกล่าว ที่ได้จากสัมภาษณ์ นิสติ นักศึกษา
แบบสมัค รใจ ทุ ก คนที่พ บ ในช่ ว งการเดิน รณรงค์ ณ บริเวณชุ ม ชนหน้ า มหาวิท ยาลัย พะเยา ซึ่ง แบบสัม ภาษณ์
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ความรูพ้ น้ื ฐาน และทัศนคติ ถ้าผูถ้ ูกสัมภาษณ์ตดิ บุหรี่ จะทาการประเมิน ระดับการเสพ
ติดสารนิโคติน ด้วย Fagerstrom’s Test for Nicotine Addict ด้วย พบว่า ในปี 2555, 2556, 2557 และ รวม 3 ปี มีผู้
ยิน ยอมให้สมั ภาษณ์ 120, 754, 252 และ 1,126 คน ตามลาดับ เป็ น เพศหญิง ร้อยละ 81.7, 64.9, 61.5 และ 65.9
ตามลาดับ อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 85.9, 63.3, 42.5, และ 61.0 ตามลาดับ มีท่อี ยู่ใน พะเยา ร้อยละ 65.0, 62.0,
65.1 และ 63.0 ตามลาดับ มีสุขภาพทัวไป
่ แข็งแรงดี ร้อยละ 82.5, 84.5, 86.1 และ 84.6 ตามลาดับ มีสุขภาพปอด
แข็งแรงดี ร้อยละ 92.5, 89.3, 87.7 และ 89.3 ตามลาดับ เป็ นผูส้ บู บุหรี่ ร้อยละ 3.3, 15.4, 27.9 และ 16.7 ในจานวนนี้
อยากเลิก ร้อยละ 100.0, 46.1, 15.9 และ 36.8 ตามลาดับ มีผู้ติดนิโคตินแบบ เล็กน้อย ปานกลาง และ รุนแรง ในปี
2556 จานวน 21, 12 และ 25 คน และในปี 2557 จานวน 8, 3 และ 7 คน ตามลาดับ ผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ที่ไม่เคยได้รบั ควัน
บุหรี่มือสอง มี ร้อยละ 4.2, 8.6, 5.2 และ 0.5 ถ้าพบผู้สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ จะเดินหนี ร้อยละ 80.9, 58.4, 69.7 และ
69.7 ตามลาดับ ผู้ถูกสัมภาษณ์ ทราบว่ามีการรณรงค์ฯ เพราะบังเอิญผ่านมาพบ ร้อยละ 46.6, 18.6, 27.5 และ 23.5
ตามลาดับ นิสติ นักศึกษาส่วนใหญ่ ทราบว่า นิโคติน เป็ นสารเสพติดในควันบุหรี่ การสูบบุหรี่ ทาให้แก่เร็วและทาลาย
สุขภาพ ถ้าเพื่อนติดบุหรี่ จะแนะนาให้เลิก การกาจัดควันบุหรีม่ อื สอง ควรเริม่ ต้นทีบ่ า้ น เยาวชนมักได้รบั ควันบุหรีจ่ าก
เพื่อน และเยาวชนสูบบุหรี่ เพราะอยากลอง โดยมีบุคคลต้นแบบ เป็ นดาราหรือนักร้อง และเป็ นหน้าที่ของพ่อแม่ ทีต่ อ้ ง
ช่วยป้ องกันเยาวชนสูบบุหรี่ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย หรือทุกที่ ควรปลอดบุหรี่ โดยสรุป นิสติ นักศึกษา ส่วนใหญ่ มี
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ความรู้และทัศนคติท่ดี ี ต่อมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ แต่ยงั มีอตั ราผู้สูบบุหรี่ท่คี ่อนข้ างสูง ดังนัน้ มาตรการ
รณรงค์ มิให้เยาวชน เป็ นผูส้ บู หน้าใหม่ ยังคงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งทาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
คาสาคัญ:

ความรู้ ทัศนคติ ยาสูบ การควบคุม นิสติ นักศึกษา

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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บทนำ
รัฐบาลไทย ได้เห็นความสาคัญของพิษภัยจากควันบุหรี่ ต่อประชาชนทัง้ ในกลุ่มผู้สูบและผู้ท่ไี ม่สูบ จึงออก
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
รวมทัง้ ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง ในการรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรีข่ องหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อ
ป้ องกันและลดจานวนผูส้ บู หน้าใหม่ โดยเฉพาะนิสติ นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึง่ จะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เนื่องจากการสูบบุหรี่ นาไปสู่ปัญหาสุขภาพทีเ่ รือ้ รัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคถุงลมโป่ งพอง โรคมะเร็งปอด และโรคมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ เป็ นต้น และยังนาไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่รา้ ยแรง
กว่า เช่น การติดสุรา การติดสารเสพติด และอบายมุขชนิดอื่นๆ ซึง่ ยังคงเป็ นปั ญหาทีท่ วีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ในกลุ่ม
เยาวชน ทาให้ภาครัฐสูญเสียงบประมาณสูงมาก ในการป้ องกันและควบคุมปั ญหาเหล่านี้ นอกจากนี้ยงั ทาให้สญ
ู เสีย
ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าอย่างยิง่ ของประเทศชาติไปเป็ นจานวนมาก โดยทีไ่ ม่สามารถจะประเมินค่าได้ [1,2,3,4]
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้ าหมายทีจ่ ะเสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี
ของนิสติ เทคนิคการแพทย์ ให้เป็ นต้นแบบในการไม่สบู บุหรี่ เพื่อให้นิสติ ในคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และบุคคลทัวไป
่
ได้ยดึ ถือเป็ นแบบอย่าง นอกจากนี้ยงั จะช่วยเพิม่ พูนทักษะ แก่นิสติ เทคนิคการแพทย์ ทีจ่ ะต้องไปเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ในอนาคต ให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจของตน ในกระบวนการรณรงค์การลดละเลิกบุหรี่ ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุ นจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และมูลนิธรี ณรงค์เพื่อการไม่สบู
บุหรี่ จึงได้จดั กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ ใน วันงดสูบบุหรีโ่ ลก 31 พฤษภาคม ต่อเนื่องกันมาเป็ นเวลา 3 ปี
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 โดยมีกจิ กรรมหลัก ได้แก่ การจัดอบรมเทคนิคการให้คาปรึกษาและการสร้างแรงจูงใจ
ให้เลิกบุหรี่ ให้กบั นิสติ เทคนิคการแพทย์ นิสติ สาขาวิชาอื่นๆ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทัง้
บุคคลภายนอกทีส่ นใจ นอกจากนี้ยงั จัดให้มกี จิ กรรมเชิงรุก โดยกาหนดให้นิสติ ผูท้ ผ่ี ่านการอบรม เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้
เกีย่ วกับพิษภัยบุหรีใ่ ห้กบั นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ผูท้ ย่ี งั ไม่ผ่านการอบรม ในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ทีเ่ กิดกับตัวผูส้ บู เอง (ผูส้ บู บุหรีม่ อื หนึ่ง) ผูไ้ ม่สบู บุหรีแ่ ต่ได้รบั ควันบุหรีจ่ าก
ผูอ้ ่นื (ผูส้ บู บุหรีม่ อื สอง) และผูไ้ ม่สบู บุหรีแ่ ต่ได้รบั สารพิษตกค้างจากบุหรีใ่ นสิง่ แวดล้อม (ผูส้ บู บุหรีม่ อื สาม) นอกจากนี้
ยังมี การเดินรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ บริเวณชุมชนหน้า มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทัง้ ทาการสัมภาษณ์ ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการสูบบุหรี่ ความรูพ้ น้ื ฐาน และทัศนคติสว่ นตัว เกีย่ วกับการสูบบุหรี่ ถ้าผูถ้ ูกสัมภาษณ์ตดิ บุหรี่ จะ
ทาการประเมิน ระดับการเสพติดสารนิโคติน ด้วย Fagerstrom’s test for nicotine addict อีกด้วย
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ เกีย่ วกับสภาวะการเสพบุหรีใ่ นนิสติ นักศึกษา สาหรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบงาน ด้านกิจการนิสติ การเรียนการสอน และการวิจยั ของ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ทา การ
เปรียบเทียบ ความรูแ้ ละทัศนคติ ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยการสัมภาษณ์นิสติ นักศึกษา ในการรณรงค์ วัน
งดสูบบุหรีโ่ ลก ต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2555 ถึง 2557 นี้ขน้ึ และยังสามารถใช้เป็ นแนวทางในการ รณรงค์ต่อต้าน
พิษภัยบุหรี่ โดยเฉพาะการกาหนด นโยบายและมาตรการ ควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเหมาะสม กับสถานการณ์และ
บริบทของพืน้ ที่ โดยมุ่งเป้ าหมายหลักไปทีก่ ารเสริมสร้าง “สังคมมหาวิทยาลัยพะเยาปลอดบุหรี่” รวมทัง้ พืน้ ที่โดยรอบ
ให้ได้โดยเร็ว ต่อไป
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ใช้ แบบสัมภาษณ์ บุคคลทัวไป
่ ใน การเดินรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุห รี่ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
ต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2555 ถึง 2557 ณ บริเวณพืน้ ทีด่ า้ นหน้า มหาวิทยาลัยพะเยา ทาการสัมภาษณ์ โดย นิสติ
คณะสหเวชศาสตร์ ทีเ่ ข้าร่วมเดินรณรงค์ฯ โดยขอสัมภาษณ์ทุกคนทีพ่ บ ตามความสมัครใจอย่างอิสระ ทีจ่ ะตอบคาถาม
หรือไม่กไ็ ด้ หรือจะเลือกตอบเพียงบางคาถามก็ได้ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 10 – 15 นาที ต่อคน ใช้เวลารวม
ครัง้ ละประมาณ 3 ชัวโมง
่ เริม่ ตัง้ แต่เวลา 17.00 – 20.00 น. คาถามในแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล
สุขภาพ ข้อมูลการสูบ บุห รี่ ความรู้พ้ืนฐาน และทัศ นคติส่วนตัว เกี่ยวกับ การสูบบุห รี่ รวมทัง้ สิ้น 31 คาถาม และมี
คาถามทีใ่ ช้ประเมินความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน โดยใช้ Fagerstrom’s Test for Nicotine Addiction สาหรับผูท้ ่ี
สูบบุหรี่ อีก 7 คาถาม
รวบรวมกระดาษคาตอบ กรอกข้อมูลคาตอบลงในคอมพิวเตอร์ โดยนิสติ เทคนิคการแพทย์ ตรวจสอบความ
ความถูกต้องน่ าเชื่อถือของข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติสาเร็จรูป แบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ตามปี พ.ศ. ที่เก็บข้อมูล ได้แก่ กลุ่ม 2555, กลุ่ม 2556, กลุ่ม 2557 และ กลุ่ม 3 ปี รวมกัน แล้วใช้
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สร้างภาพสาหรับการนาเสนอ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ของทัง้ 4 กลุ่ม ดังกล่าว ตาม
คาตอบของคาถามต่างๆ ทัง้ 31 คาถาม

ผลการศึกษา
จานวน นิสติ นักศึกษาที่ยนิ ดีให้สมั ภาษณ์ ในปี 2555, 2556, 2557 และ รวม 3 ปี มีจานวน 120, 754, 252
และ 1,126 คน ตามลาดับ ในจานวนนี้ ทราบว่ามีการรณรงค์ วันงดสูบบุหรีโ่ ลก 31 พฤษภาคม จาก ป้ ายโฆษณา,
เอกสารแจก, มีคนบอก, บังเอิญผ่านมา, วิทยุ, และ โทรทัศน์ ตามลาดับ จานวนคน (%) ใน ปี 2555 เท่ากับ 0 (0.0), 4
(4.2), 3 (2.5), 56 (46.6), 44 (36.7), 0 (0.0) ตามล าดับ ใน ปี 2556 เท่ า กับ 5 (0.7), 102 (13.5), 103 (13.7), 140
(18.6), 145 (19.2), 186 (24.6) ตามลาดับ 2557 เท่ากับ 51 (20.2), 56 (22.2), 55 (21.8), 69 (27.5), 0 (0.0), 0 (0.0)
ตามลาดับ และ รวม 3 ปี เท่ากับ 56 (5.0), 163 (14.5), 161 (14.3), 265 (23.5), 189 (16.8), 186 (16.5) ตามลาดับ

ภาพที่ 1: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษา แยกตามเพศ ตามปี และรวมทัง้ 3 ปี
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เพศ นิสติ นักศึกษาทีย่ นิ ดีให้สมั ภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่ อบว่าเป็ น ชาย และ หญิง
จานวนคน (%) 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 (%) ตามลาดับ ทีเ่ หลือ ไม่ตอบ

ภาพที่ 2: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษา แยกตามเพศ ตามปี และรวมทัง้ 3 ปี
อายุ นิสติ นักศึกษาทีย่ นิ ดีให้สมั ภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่ อบว่ามีอายุ อยู่ในช่วง 1620, 21-30, และ มากกว่า 30 ปี จานวนคน (%) 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 (%) ตามลาดับ ที่
เหลือ ไม่ตอบ

ภาพที่ 3: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษา แยกตามช่วงอายุ ตามปี และรวมทัง้ 3 ปี
ทีอ่ ยู่ นิสติ นักศึกษาที่ยนิ ดีให้สมั ภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ที่ตอบว่ามีท่อี ยู่ ในพะเยา,
นอกพะเยาในภาคเหนือ, นอกภาคเหนือในประเทศไทย, และ ในต่างประเทศ จานวนคน (%) 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 (%) ตามลาดับ ทีเ่ หลือ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 4: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษา แยกตามทีอ่ ยู่ ตามปี และรวมทัง้ 3 ปี
สุขภาพทัวไป
่ นิสติ นักศึกษาทีย่ นิ ดีให้สมั ภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่ อบว่ามีสุขภาพ
ทัวไป
่ แข็งแรงดี, นานๆ ป่ วย, ป่ วยบ่ อยๆ, และ ป่ วยเรื้อ รัง จานวนคน (%) 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 (%) ตามลาดับ ทีเ่ หลือ ไม่ตอบ

ภาพที่ 5: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษา แยกตามระดับสุขภาพทัวไป
่ ตามปี และรวมทัง้ 3 ปี
สุขภาพปอด นิสติ นักศึกษาที่ยนิ ดีให้สมั ภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ที่ตอบว่ามีสุขภาพ
ปอด แข็งแรงดี, นานๆ ไอ, ไอบ่อยๆ, และ ไอเรือ้ รัง จานวนคน (%) 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 (%) ตามลาดับ ทีเ่ หลือ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 6: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษา แยกตามระดับสุขภาพปอด ตามปี และรวมทัง้ 3 ปี
อัตราการสูบบุหรี่ นิสติ นักศึกษาทีย่ นิ ดีให้สมั ภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่ อบว่าสูบบุหรี่
จานวน/จานวนเต็ม (%) 4/120 (3.3); 115/746 (15.4); 63/226 (27.9); และ 182/1,092 (16.7) คน (%) ตามลาดับ ที่
เหลือ ไม่ตอบ

ภาพที่ 7: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษา ทีต่ อบว่าสูบบุหรี่ แยกตามปี และรวมทัง้ 3 ปี
ความต้องการเลิกบุหรี่ นิสติ นักศึกษาทีย่ นิ ดีให้สมั ภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี เฉพาะผูท้ ่ี
ตอบคาถามนี้ มี ร้อยละ 5.8; 12.7; 8.4; และ 10.8 ตามลาดับ แยกเป็ น อยากเลิก, เลิกแล้วสูบใหม่, และ ไม่อยากเลิก
จานวนคน (%) 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 (%) ตามลาดับ ทีเ่ หลือ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 8: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษา แยกตามความต้องการเลิกบุหรี่ ตามปี และรวมทัง้ 3 ปี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ นิสติ นักศึกษาทีย่ นิ ดีให้สมั ภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่ อบว่ามี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ แบบ ไม่เคยสูบ, เลิกสูบแล้ว, สูบครัง้ คราว, และ สูบประจา จานวนคน (%) 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 (%) ตามลาดับ ทีเ่ หลือ ไม่ตอบ

ภาพที่ 9: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษา แยกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ตามปี และรวมทัง้ 3 ปี
ความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน นิสติ นักศึกษาทีย่ นิ ดีให้สมั ภาษณ์ ทีต่ อบว่าสูบบุหรี่ และยินดีให้ประเมิน
ความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน พบว่าติดนิโคตินแบบ เล็กน้อย ปานกลาง และ รุนแรง โดยมีคะแนน Fagerstrom’s
Test <2, 2-5 และ >5 ตามลาดับ ในปี 2556 จานวน 21, 12 และ 25 คน ในปี 2557 จานวน 8, 3 และ 7 คน และ รวม
2 ปี จานวน 29, 15 และ 32 คน ตามลาดับ (หมายเหตุ ปี 2555 ไม่ ได้ทาการประเมินความรุนแรงของการเสพติด
นิโคติน)
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ภาพที่ 10: อัตราส่วน ของนิสติ นักศึกษา แยกตามความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน ตามปี และรวมทัง้ 2 ปี
การได้รบั ควันบุหรี่มอื สอง นิสติ นักศึกษาทีย่ นิ ดีให้สมั ภาษณ์ ในปี 2555; 2556; 2557; และ รวม 3 ปี ทีต่ อบ
ว่าได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง แบบ ไม่ได้รบั เลย, นานๆ ได้รบั ครัง้ , ได้รบั บ่อยๆ, และ ได้รบั เป็ นประจา จานวนคน (%) 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 (%) ตามลาดับ ทีเ่ หลือ ไม่ตอบ

ภาพที่ 11: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษา แยกตามการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง ตามปี และรวมทัง้ 3 ปี
ความรูพ้ ้นื ฐานเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ นิสติ นักศึกษาทีย่ นิ ดีให้สมั ภาษณ์ โดยรวมทัง้ 3 ปี ส่วนใหญ่ ทราบดีว่า
สารออกฤทธิในบุ
์ หรี่ คือ นิโคติน สารพิษในบุหรี่ มี มากกว่า 4,000 ชนิด ควันบุหรี่ส่งผลเสียสูงสุด ต่อ ระบบหายใจ
ทาร์และนิโคติน ทาให้ ฟั นดา ลมหายใจเหม็น และปอดดา สารเสพติดในบุหรี่ คือ นิโคติน เริม่ สูบบุหรีต่ งั ้ แต่อายุยงั น้อย
ทาให้ แก่เร็ว สูบบุหรี่ 1 มวน อายุจะสัน้ ลง 7 นาที ผูไ้ ด้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง คือ ผูท้ อ่ี ยู่ใกล้คนสูบบุหรี่ ควันบุหรีม่ อื สอง
ทาให้ รูส้ กึ เหม็นและแสบจมูก
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ภาพที่ 12: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษาทีต่ อบว่า สารเสพติดในควันบุหรีค่ อื อะไร แยกตามปี และรวมทัง้ 3 ปี

ภาพที่ 13: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษาทีต่ อบว่า การสูบบุหรีต่ งั ้ แต่อายุยงั น้อยจะเกิดผลอย่างไร แยกตามปี และรวมทัง้ 3
ปี
ความคิดเห็นส่วนบุคคลเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ นิสติ นักศึกษาทีย่ นิ ดีให้สมั ภาษณ์ โดยรวมทัง้ 3 ปี ส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่า ถ้าพบคนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ จะ เดินหนี ผู้ท่ตี ิดบุหรี่ จะ มีร่างกายอ่อนแอ เยาวชน ริเริม่ สูบบุห รี่
เพราะ อยากลอง ผู้ท่มี ีอทิ ธิพลต่ อเยาวชนสูงสุด คือ ดาราและนักร้องยอดนิยม เยาวชนได้รบั ควันบุหรี่มอื สอง จาก
เพื่อน ถ้าเพื่อนติดบุหรี่ จะ แนะนาให้เลิก การกาจัดควันบุหรีม่ อื สองต้องเริม่ ต้น ที่ บ้าน ผูท้ ม่ี หี น้าทีป่ ้ องกันเยาวชนมิให้
สูบบุหรี่ คือ พ่อแม่ ทุกสถานที่ จังหวัดพะเยา และประเทศไทย ควรจะ ปลอดควันบุหรี่
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ภาพที่ 14: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษาทีต่ อบว่า ถ้าพบคนสูบบุหรีใ่ นทีห่ า้ มสูบจะทาอย่างไร แยกตามปี และรวมทัง้ 3 ปี

ภาพที่ 15: ร้อยละ ของนิสติ นักศึกษาทีต่ อบว่า ผูท้ ม่ี หี น้าทีป่ ้ องกันเยาวชนมิให้สบู บุหรีค่ อื ใคร
แยกตามปี และรวมทัง้ 3 ปี

วิ จารณ์ และสรุปผล
นิสติ นักศึกษา ส่วนใหญ่ ผ่านมาพบการเดินรณรงค์ วันงดสูบบุหรีโ่ ลก 31 พฤษภาคม โดยบังเอิน และได้รบั
การเชิญชวนให้ถูกสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี การสัมภาษณ์น้ี ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ต่อคน
ทาการสัมภาษณ์ โดยนิสติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คาตอบทัง้ หมดหรือบางส่วน อาจจะเป็ น ความรู้
ความเชื่อ ความคิดเห็นส่วนตัว หรือการคาดเดาจากประสบการณ์เดิม จึงไม่อาจสื่อถึงความเป็ นจริงได้ทงั ้ หมด ดังนัน้
ผลการวิเคราะห์ จึงอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้บา้ ง ถ้าตัง้ สมมุตฐิ านทีว่ ่า ทุกคาตอบเป็ นความจริงทีเ่ ชื่อถือได้ ผลสรุปของ
การสารวจข้อมูลในครัง้ นี้ น่ าจะมีประโยชน์ เป็ นอย่างมาก ในการให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ เกี่ยวกับสภาวะการสูบบุหรี่ใน
นิสติ นักศึกษา สาหรับผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงาน ด้านกิจการนิสติ การเรียนการสอน และการ
วิจยั ของมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงแม้ว่า ในการสัมภาษณ์จะไม่มคี าถามถึงชื่อสถาบันการศึกษาของนิสติ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั
การสัมภาษณ์กต็ าม แต่ดว้ ยลักษณะของชุมชนและพืน้ ที่ ทีท่ าการสัมภาษณ์นนั ้ ย่อมสามารถอนุ มานได้เป็ นอย่างดีว่า
นิสติ นักศึกษาทีถ่ ูกสัมภาษณ์สว่ นใหญ่ มาจากสถาบันการศึกษาแห่งใด
นิสติ นักศึกษาที่ยนิ ดีให้สมั ภาษณ์ ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 60 เป็ นเพศหญิง ซึ่งเป็ นแนวโน้มโดยทัวไปของ
่
นิสติ ในระดับมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย โดยทัวไป
่ ทีพ่ บว่ามีนิสติ นักศึกษาหญิงมากกว่าชาย มากกว่าร้อยละ 60 มี
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อายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี ซึง่ เป็ นวัยเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยทัวไป
่ นอกจากนี้ยงั พบว่า ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ
60 มีท่อี ยู่ ในเขตจังหวัดพะเยา เนื่องจากชมชนและพื้นที่ ที่ทาการสัมภาษณ์ เป็ นบริเวณพื้นที่ดา้ นหน้ามหาวิทยาลัย
พะเยา เมื่อถามถึงสุขภาพโดยทัวไปและสุ
่
ขภาพปอด ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 80 ตอบว่าแข็งแรงดี เนื่องจากยังอยู่ใน
วัยเยาวชน ร่างกายยังแข็งแรง จึงไม่ค่อยพบปั ญหาสุขภาพใดใด ในกลุ่มนิสติ นักศึกษาทีถ่ ูกสัมภาษณ์ ในการสารวจครัง้
นี้
ในภาพรวมทัง้ 3 ปี พบว่า มีนิสติ ตอบว่า “สูบ บุหรี่” สูงถึง ร้อยละ 16.7 ซึ่งเป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับ ผลการ
สารวจก่อนหน้านี้ ในปี 2555 ทีร่ อ้ ยละ 16.0 [6] ในกลุ่มผู้ทต่ี อบว่าสูบบุหรีน่ ้ี พบว่าประมาณ 2 ใน 5 สูบเป็ นประจา ที่
เหลือประมาณ 3 ใน 5 สูบเป็ นครัง้ คราว เมื่อทาการประเมินความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน พบว่ามีผทู้ ต่ี ดิ นิโคติน
อย่างรุนแรง โดยมีคะแนน Fagerstrom’s Test มากกว่า 5 ในอัตราทีส่ งู มาก เกือบถึงครึง่ หนึ่งของผูท้ ไ่ี ด้รบั การประเมิน
หรือ ร้อ ยละ 42.1 บ่ งชี้ว่ า มีนิ สิต นัก ศึก ษาที่อยู่ในขัน้ เสพติด นิ โคติน อย่ างรุน แรงเป็ น จ านวนมาก ที่ต้อ งได้รบั การ
ช่วยเหลือ นอกจากนี้ยงั พบว่าผูท้ ส่ี บู บุหรีน่ ้ี เกินกว่าครึง่ คือ ร้อยละ 55.4 ตอบว่าอยากเลิกบุหรี่ ประมาณ 1 ใน 3 หรือ
ร้อยละ 34.7 ตอบว่าเคยเลิกบุหรีม่ าแล้วแต่กลับไปสูบ ใหม่ ซึง่ เป็ นอัตราการกลับไปสูบใหม่ทค่ี ่อนข้างสูง จึงสมควรทีจ่ ะ
เพิ่มมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและขยายงาน คลินิกอดบุหรี่ท่มี อี ยู่แล้ว ใน
คณะพยาบาลศาสตร์ และในร้านขายยาของคณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา แต่ขอ้ มูลทีน่ ่ าตกใจมาก คือ มี
สูงถึง ร้อยละ 9.9 ทีต่ อบว่า ยังไม่อยากเลิกบุหรี่ การให้ขอ้ มูลในแนวระนาม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือเพื่อนเตือนเพื่อน
เพื่อกระตุน้ เตือนในผูท้ ย่ี งั ไม่อยากเลิกบุหรี่ ตระหนักถึงพิษภัยทีร่ า้ ยแรงของมัน ทีถ่ งึ แม้ว่าจะยังมองไม่เห็นอันตรายของ
มันในวันนี้ แต่กม็ ตี วั อย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ของผู้ป่วย มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง ถุงลมโป่ งพอง และโรคเรื้อรัง
อื่นๆ อีกมากมายที่มตี ้นเหตุมาจากการสูบบุหรี่ เมื่อมีอายุมากขึน้ หรือมีระยะเวลาในการสูบยาวนานขึน้ ดังนัน้ การ
อบรมวิทยากรน้อยรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ เพื่อ เพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัยบุหรี่ ทักษะการเผยแพร่ แนะนา และ
การรณรงค์ลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ ให้กบั นิสติ จากทุกสาขาวิชา ทุกคณะหรือวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี
ความรูแ้ ละทักษะ ทีเ่ พียงพอทีจ่ ะใช้เป็ นภูมคิ ุม้ ภัยให้กบั ตนเอง รวมทัง้ ช่วยแนะนาเพื่อนๆ พีๆ่ น้องๆ ได้ดว้ ย นอกจาก
จะไม่ตกเป็ นเหยื่อของพิษภัยบุหรีด่ ว้ ยตนเองแล้ว ยังจะเป็ นผูท้ ่จี ะช่วยแนะนาบุคคลใกล้ชดิ ให้ตระหนักถึงพิษภัยของ
บุหรี่ เพื่อปรับทัศนคติกลับมาเป็ นผู้มพี ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการเลิกบุหรีห่ รือเพียงแต่อยากเลิกบุหรี่ ก็เพียง
พอทีจ่ ะมีมาตรการและกระบวนการในการให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ต่อไป
สถานการณ์การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง ในกลุ่มนิสติ นักศึกษาผูท้ ถ่ี ูกสัมภาษณ์ มีสงู ถึง 2 ใน 3 หรือร้อยละ 67.5
ทีไ่ ด้รบั นานๆ ครัง้ ประมาณ 2 ใน 5 หรือร้อยละ 19.4 ทีไ่ ด้รบั บ่อยๆ มีจานวนเล็กน้อย ร้อยละ 3.3 ทีไ่ ด้รบั เป็ นประจา
แสดงว่าสถานการณ์การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง ในพืน้ ทีท่ ท่ี าการสารวจยังอยู่ในระดับค่อนข้างดี แต่การรณรงคให้พน้ื ที่
สาธารณาทุกแห่งเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ก็ยงั สมควรจะต้องดาเนินการอย่างเข้มแข็งต่อไป เพื่อป้ องกันมิให้ปัญหานี้ ขยาย
วงกว้างขึน้ ได้ในอนาคต
นิสติ นักศึกษาที่ยนิ ดีให้สมั ภาษณ์ โดยรวมทัง้ 3 ปี ส่วนใหญ่มคี วามรูพ้ ้นื ฐานเกีย่ วกับพิษภัยของการสูบบุหรี่
อยู่ในระดับดี เช่น ทราบว่า สารออกฤทธิในบุ
์ หรี่ คือ นิโคติน สารพิษในบุหรี่ มี มากกว่า 4,000 ชนิด ควันบุหรีส่ ง่ ผลเสีย
สูงสุด ต่อ ระบบหายใจ ทาร์และนิโ คติน ทาให้ ฟั นดา ลมหายใจเหม็น และปอดดา สารเสพติดในบุหรี่ คือ นิโคติน ถ้า
เริม่ สูบบุหรีต่ งั ้ แต่อายุยงั น้อย จะทาให้ แก่เร็ว สูบบุหรี่ 1 มวน อายุจะสัน้ ลง 7 นาที ผูไ้ ด้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง คือ ผูท้ อ่ี ยู่
ใกล้คนสูบบุหรี่ ควันบุหรีม่ อื สอง ทาให้ รูส้ กึ เหม็นและแสบจมูก
ทานองเดียวกัน นิสติ นักศึกษาทีย่ นิ ดีให้สมั ภาษณ์ โดยรวมทัง้ 3 ปี ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นส่วนบุคคล ที่มี
แนวโน้มให้การสนับสนุ น มาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็ นอย่างดี เช่น ถ้าพบคนสูบบุหรีใ่ นทีห่ า้ มสูบจะเดิน
หนี ผู้ท่ตี ดิ บุหรีจ่ ะมีร่างกายอ่อนแอ เยาวชนริเริม่ สูบบุหรีเ่ พราะอยากลอง ผู้ท่มี อี ทิ ธิพลต่อเยาวชนสูงสุด คือดาราและ
นักร้องยอดนิยม เยาวชนได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองจากเพื่อน ถ้าเพื่อนติดบุหรีจ่ ะแนะนาให้เลิก การกาจัดควันบุหรีม่ อื สอง
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ต้องเริม่ ต้นทีบ่ า้ น ผูท้ ม่ี หี น้าทีป่ ้ องกันเยาวชนมิให้สบู บุหรีค่ อื พ่อแม่ ทุกสถานที่ จังหวัดพะเยา และประเทศไทย ควรจะ
ปลอดควันบุหรี่
โดยสรุป การวิจยั เชิงสารวจครัง้ นี้ ได้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ เกีย่ วกับสภาวะการเสพบุหรีใ่ นนิสติ นักศึกษา สาหรับ
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงาน ด้านกิจการนิสติ การเรียนการสอน และการวิจยั ของ มหาวิทยาลัย
พะเยา เป็ นอย่างดี และยังสามารถใช้เป็ นแนวทางในการ รณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ โดยเฉพาะการกาหนด นโยบาย
และมาตรการ ควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเหมาะสม กับสถานการณ์และบริบทของพืน้ ที่ โดยมุ่งเป้ าหมายหลักไปที่
การเสริมสร้าง “สังคมมหาวิทยาลัยพะเยาปลอดบุหรี”่ รวมทัง้ พืน้ ทีโ่ ดยรอบ ให้ได้ต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั นี้ ได้รบั เงินทุนสนับสนุ น จาก เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รบั การสนับสนุ น
วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร อีกทัง้ ยังได้รบั การอานวยความสะดวก จากคณบดีฯ และ รองคณบดี ฝ่ ายกิจการนิสติ นัก
กิจการนิสติ รวมทัง้ นิสติ คณะสหเวชศาสตร์ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ ใน วันงดสูบบุหรีโ่ ลก
31 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 ทัง้ 3 ปี รวมทัง้ นิสติ นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดทุกคน ผู้วจิ ยั
ขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานดังกล่าวมา ณ ทีน่ ้ีเป็ นอย่างสูง และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะได้รบั การสนับสนุ น
ด้วยดีเช่นนี้อกี ในโอกาสต่อไป
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่ . ข้อมูลการสูบบุหรีจ่ ากแบบสอบถามในนิสติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี การศึกษา
2555. ใน กองบริหารงานวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิ ทยาลัยพะเยา, editors. พะเยาวิจยั ครัง้ ที่ 3;
2014 Jan 23–24; พะเยา; ประเทศไทย. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา; 2557. หน้า 177-189.
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ภาวะไขมันในกระแสเลือดผิดปกติ ในผูป้ ่ วยที่มีอตั ราการกรองของไตผิดปกติ
Dyslipidemia in Patients with Abnormal Glomerular Filtration Rate
ดาวยศ ดาวเรือง1* ศิลาวุฒ ิ นันปิ นตา1 ศศิธร พรหมมา1 สุนิสา ขาเอีย่ ม1 และพากย์ชยั วัฒน์ กินร2
Daoyot Daorueang1*, Silawoot Nanpinta1, Sasithorn Promma1, Sunisa Khamiem1 and
Paakchaiwatn Kinorn2
บทคัดย่อ
ภาวะไขมันในกระแสเลือดผิดปกติเป็ นปั จจัยเสีย่ งสาคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็ นสาเหตุ
หลักของการเสียชีวติ ในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับไขมันในกระแสเลือดของผูป้ ่ วยทีม่ ี
อัตราการกรองของไตผิดปกติ โดยเก็บตัวอย่างพลาสมาที่เหลือจากการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารของผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั รา
การกรองของไตผิดปกติท่เี ข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพะเยา จานวน 152 ราย ตรวจวัดระดับยูเรียไนโตรเจน
ครีอะตินีน และคานวณอัตราการกรองของไตร่วมกับตรวจวัดระดับไขมันในกระแสเลือด พบว่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มคี วาม
ผิดปกติของระดับ ไขมันในกระแสเลือด โดยพบความผิดปกติของระดับ คอเลสเทอรอลรวม (20%) ไตรกลีเซอไรด์
(72%) เอชดีแอลคอเลสเทอรอล (97%) และแอลดีแอลคอเลสเทอรอล (72%) ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาวะไขมันใน
กระแสเลือดผิดปกติเป็ นปั จจัยเสีย่ งทีส่ าคัญและพบได้บ่อยในผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตผิดปกติซง่ึ ภาวะดังกล่าว
อาจมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินโรคของผูป้ ่ วย
คาสาคัญ:

ภาวะไขมันในกระแสเลือดผิดปกติ อัตราการกรองของไต โรคหัวใจและหลอดเลือด

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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บทนา
ความผิดปกติของไตอาจมีสาเหตุ จากการเสื่อมของโกลเมอรูลสั หรือหลอดไต ส่งผลให้ การทางานของไต
ผิดปกติไป ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดพยาธิสภาพทีไ่ ตมีได้หลายอย่าง รวมถึงความผิดปกติของไขมันในกระแสเลือด โดย
ภาวะไขมันในกระแสเลือดผิดปกติคอื ภาวะทีร่ ่างกายมีระดับไขมันในเลือดต่างไปจากเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม [1, 2] เช่น มี
ระดับคอเลสเทอรอลรวม แอลดีแอลคอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ในกระแสเลือดเลือดสูง แต่ ระดับเอชดีแอลคอเล
สเทอรอลในเลือดต่ า อาจพบความผิดปกติแบบใดแบบหนึ่งหรือรวมกัน 2 อย่างขึน้ ไป ส่งผลทาให้ร่างกายมีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดเกิดพยาธิสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วย และ
การเสียชีวติ ในผูป้ ่ วย [3]
ด้วยเหตุดงั กล่าวผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาภาวะไขมันในกระแสเลือดผิดปกติในผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตผิดปกติทเ่ี ข้า
รับการรักษา ณ โรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นในการวางแผนป้ องกัน และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทีน่ าไปสูก่ ารเสียชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคไตและผูท้ ม่ี อี ตั ราการกรองของไตผิดปกติ

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. เก็บข้อมูลเวชระเบียนและตัวอย่างพลาสมา
เก็บ ข้อมูลเวชระเบียนและตัวอย่างพลาสมาผู้ป่วยที่มีอตั ราการกรองของไตผิดปกติท่เี หลือจากการตรวจ
วิเคราะห์จากห้องปฏิบตั ิการเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง
ตุลาคม พ.ศ. 2556 จานวนทัง้ สิน้ 152 ราย โดยงานวิจยั นี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ตรวจวิเคราะห์การทางานของไต
ตรวจวิเคราะห์ระดับ ยูเรีย ไนโตรเจนโดยวิธี Direct Method ตรวจวิเคราะห์ระดับ ครีอะตินี น โดยวิธี Jaffe
reaction และวิเคราะห์ อ ัต ราการกรองของไต โดยการค านวณจากสู ต ร Modification of Diet in Renal Disease
(MDRD) equation [4]
3. ตรวจวิเคราะห์ระดับไขมันในกระแสเลือด
วัดระดับคอเลสเทอรอลรวม และระดับไตรกลีเซอไรด์ โดยวิธี enzyme-colorimetric method ตรวจระดับเอชดี
แอลคอเลสเทอรอลด้วยวิธี phosphotungstic acid precipitation
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตเทียบเท่าผูป้ ่ วยโรคไตระยะที่
5 กับกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตเทียบเท่าผูป้ ่ วยโรคไตระยะทีน่ ้อยกว่า 5 ด้วยสถิติ independent t-test โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS

ผลการศึกษา
ผลการศึกษามี ดังนี้
1. จากข้อมูลข้อมูลเวชระเบียนและผลการตรวจตัวอย่างพลาสมาผู้ป่วยที่มอี ตั ราการกรองของไตผิดปกติท่ี
เหลือจากการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินิกโรงพยาบาลพะเยา จานวน 152 ราย แบ่งเป็ น เพศชาย 76
ราย (50%) และเพศหญิง 76 ราย (50%) ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารสรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเวชระเบียนและผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ลักษณะประชากร

จานวน
(คน)

ร้อยละ

76
76

50
50

15
137

10
90

0
152

0
100

0
0
6
46
100

0
0
4
30
66

122
30

80
20

5
147

3
97

42
110

28
72

42
110

28
72

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับยูเรียไนโตรเจน
ยูเรียไนโตรเจน < 20 มก./ดล.
ยูเรียไนโตรเจน > 20 มก./ดล.
3. ระดับครีอะตินีน
ครีอะตินีน < 1.3 มก./ดล.
ครีอะตินีน > 1.3 มก./ดล.
4. อัตราการกรองของไต
Stage 1: > 90 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
Stage 2: 60-89 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
Stage 3: 30-59 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
Stage 4: 15-29 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
Stage 5: < 15 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
5. ระดับคอเลสเทอรอลรวม
คอเลสเทอรอล < 200 มก./ดล.
คอเลสเทอรอล > 200 มก./ดล.
6. ระดับเอชดีแอลคอเลสเทอรอล
เอชดีแอลคอเลสเทอรอล > 40 มก./ดล.
เอชดีแอลคอเลสเทอรอล < 40 มก./ดล.
7. ระดับแอลดีแอลคอเลสเทอรอล
แอลดีแอลคอเลสเทอรอล < 100 มก./ดล.
แอลดีแอลคอเลสเทอรอล > 100 มก./ดล.
8. ระดับไตรกลีเซอไรด์
ระดับไตรกลีเซอไรด์ < 150 มก./ดล.
ระดับไตรกลีเซอไรด์ > 150 มก./ดล.

ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบว่า ทุกรายมีระดับครีอะตินีนในเลือดผิดปกติ (100%) และพบผู้ป่วยที่มี
ระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือดสูงกว่าปกติ จานวน 137 ราย (90%) เมื่อแบ่งผูป้ ่ วยตามอัตราการกรองของไตพบผูป้ ่ วยที่
มีอตั ราการกรองของไตเทียบเท่าผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 3 จานวน 6 ราย (4%) ระยะที่ 4 จานวน 46 ราย (30%) และ
ระยะที่ 5 จานวน 100 ราย (66%) จากผลการตรวจระดับไขมันในกระแสเลือดบ่งชีว้ ่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มรี ะดับไขมันกลุ่ม
เสีย่ งสูงขึน้ คือพบผู้ป่วยมีระดับคอเลสเทอรอลรวมในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./ดล. จานวน 30 ราย (20%)
แอลดีแอลคอเลสเทอรอลในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 100 มก./ดล. จานวน 110 ราย (72%) มีระดับไตรกลีเซอไรด์ใน
เลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 150 มก./ดล. จานวน 110 ราย (72%) และพบว่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มรี ะดับเอชดีแอลคอเลสเทอ
รอลน้อยกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดคือมีคา่ น้อยกว่า 40 มก./ดล. จานวน 147 ราย (97%)
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2. ข้อมูลทางคลินิกแบ่งตามอัตราการกรองของไตในผูป้ ่ วยโรคไตพบว่าสามารถแบ่งผูป้ ่ วยตามอัตราการกรอง
ของไตเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตน้อยกว่า 15 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร จัดอยู่ในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตเทียบเท่าผูป้ ่ วยโรคไตระยะที่ 5 จานวน 100 ราย คิดเป็ น 66% และกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั รา
การกรองของไตมากกว่า 15 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร จัดอยู่ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตเทียบเท่าผูป้ ่ วย
โรคไตระยะทีน่ ้อยกว่า 5 (ระยะที่ 1-4) จานวน 52 ราย คิดเป็ น 34% ผลการวิเคราะห์ระดับไขมันในกระแสเลือดทีบ่ ่งชี้
ถึงภาวะไขมันในกระแสเลือดผิดปกติเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยสองกลุ่ม พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่ 5 มีระดับ
ไขมันที่เป็ นปั จจัยเสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สาคัญสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตเิ มื่อเทียบกับ กลุ่ม
ผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตเทียบเท่าผูป้ ่ วยโรคไตระยะทีน่ ้อยกว่า 5 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารแบ่งตามอัตราการกรองของไต
ผูป้ ่ วยมีอตั ราการกรอง
ผูป้ ่ วยมีอตั ราการกรอง
ของไตเทียบเท่าผูป้ ่ วยโรค ของไตเทียบเท่าผูป้ ่ วยโรค
การตรวจ
ไตระยะที่ 1-4
ไตระยะที่ 5
Mean ± SD

Mean ± SD

p-value

อัตราการกรองของไต
(มล./นาที/1.73 ตารางเมตร)
ยูเรียไนโตรเจน (มก./ดล.)

21 ± 4.8

10 ± 2.0

< 0.001*

39 ± 22.6

55 ± 21.26

< 0.001*

ครีอะตินีน (มก./ดล.)

5.0 ± 1.40

10.9 ± 3.59

< 0.001*

คอเลสเทอรอลรวม (มก./ดล.)

153 ± 32.3

171 ± 45.3

0.031*

เอชดีแอลคอเลสเทอรอล (มก./ดล.)

17 ± 13.5

11 ± 7.5

0.005*

แอลดีแอลคอเลสเทอรอล (มก./ดล.)

116 ± 36.4

132 ± 43.4

0.072

ไตรกลีเซอไรด์ (มก./ดล.)

100 ± 47.0

138 ± 76.0

0.003*

วิ จารณ์ และสรุปผล
1. ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตผิดปกติ
จากผลการวิจยั บ่งชี้ว่าผู้ ป่วยส่วนใหญ่ มคี วามผิดปกติร่วมระหว่างอัตราการกรองของไตและภาวะไขมันใน
กระแสเลือด ซึง่ ผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตผิดปกติมไี ขมันกลุ่มทีเ่ ป็ นปั จจัยเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึน้
โดยมีระดับคอเลสเทอรอลรวม แอลดีแอลคอเลสเทอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่าเกณฑ์กาหนด ในขณะที่
ระดับเอชดีแอลคอเลสเทอรอลมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์กาหนด การพบความผิดปกติร่วมกันของระดับไขมันในกระแสเลือด
และอัตราการกรองของไต อาจบ่งชีถ้ งึ ปั จจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการเกิดพยาธิสภาพของไตและการดาเนินของโรคไต [5, 6]
2. ระดับความผิดปกติของไขมันในกระแสเลือด
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติมคี วามแตกต่างในผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตระยะต่างๆ โดยผูป้ ่ วยทีม่ มี อี ตั รา
การกรองของไตเทียบเท่าผูป้ ่ วยโรคไตระยะที่ 5 ซึง่ มีอตั ราการกรองของไตลดลงอย่างมากมักพบว่าระดับไขมันในเลือด
มีค่าต่างจากเกณฑ์ทก่ี าหนดมากขึน้ เมื่อเทียบกับผูป้ ่ วยกลุ่มอื่น ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทีพ่ บว่าภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติเป็ นปั จจัยเสีย่ งต่อการเข้าสูภ่ าวะไตวายเรือ้ รัง [7, 8, 9]

255

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้อานวยการ หัวหน้าและบุคลากร กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ที่ให้ความ
อนุ เคราะห์ผู้วจิ ยั ในการเก็บตัวอย่างและดาเนินงานวิจยั ขอขอบคุณ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้การสนับสนุ นอุปกรณ์ และสิง่ จาเป็ น และขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทาให้งานวิจยั นี้
สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี

เอกสารอ้างอิ ง
1. Lewington S, Whitlock G, Clarke R, Sherliker P, Emberson J, Halsey J, Qizilbash N, Peto R, Collins R.
Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual
data from 61 prospective studies with 55,000 vascular deaths. Lancet. 2007 Dec 1; 370(9602): 18291839.
2. Attman PO, Samuelsson O. Dyslipidemia of kidney disease. Curr Opin Lipidol. 2009 Aug; 20(4): 293-299.
3. Tsimihodimos V, Mitrogianni Z, Elisaf M. Dyslipidemia associated with chronic kidney disease. Open
Cardiovasc Med J. 2011 Feb 24; 5: 41-48.
4. Praditpornsilpa K, Townamchai N, Chaiwatanarat T, Tiranathanagul K, Katawatin P, Susantitaphong P,
Trakarnvanich T, Kanjanabuch T, Avihingsanon Y, Tungsanga K, Eiam-Ong S. The need for robust
validation for MDRD-based glomerular filtration rate estimation in various CKD populations. Nephrol Dial
Transplant. 2011 Sep; 26(9): 2780-2785.
5. Vaziri ND, Moradi H. Mechanisms of dyslipidemia of chronic renal failure. Hemodial Int. 2006 Jan; 10(1):
1-7.
6. Trevisan R, Dodesini AR, Lepore G. Lipids and renal disease. J Am Soc Nephrol. 2006 Apr; 17(4 Suppl
2): S145-S147.
7. Massy ZA, Nguyen Khoa T, Lacour B, Descamps-Latscha B, Man NK, Jungers P. Dyslipidaemia and the
progression of renal disease in chronic renal failure patients. Nephrol Dial Transplant. 1999 Oct; 14(10):
2392-2397.
8. Koukoulaki M, Papachristou E, Kalogeropoulou C, Papathanasiou M, Zampakis P, Vardoulaki M,
Alexopoulos D, Goumenos DS. Increased Prevalence and Severity of Coronary Artery Calcification in
Patients with Chronic Kidney Disease Stage III and IV. Nephron Extra. 2012 Jan; 2(1): 192-204.
9. Ni J, Ma KL, Wang CX, Liu J, Zhang Y, Lv LL, Ni HF, Chen YX, Ruan XZ, Liu BC. Activation of reninangiotensin system is involved in dyslipidemia-mediated renal injuries in apolipoprotein E knockout mice
and HK-2 cells. Lipids Health Dis. 2013 Apr 9; 12(1): 49.

256

ความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในผูบ้ ริ จาคโลหิ ตของโรงพยาบาลพะเยา
Prevalence of Thalassemia Trait in Blood Donors at Phayao Hospital
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บทคัดย่อ
การศึกษาความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในกลุ่มผูบ้ ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยา จานวน 797 ราย ด้วย
วิ ธี One-tube osmotic fragility test (OF test) แ ล ะ Dichlorophenol Indophenol Precipitation test (DCIP test)
พบว่าผูบ้ ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยามีความชุกของพาหะธาลัสซีเมียคิดเป็ นร้อยละ 23.2 โดยแบ่งเป็ น ความชุก
ของพาหะอัลฟ่ าหรือบีตาธาลัสซีเมียร้อยละ 12.3 (98 จาก 797 ราย) พาหะฮีโมโกลบินอีหรือโฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินอี
ร้อยละ 2.0 (16 จาก 797 ราย) และพาหะอัลฟ่ าหรือบีต้า ธาลัสซีเมียร่วมกับฮีโมโกลบินอี ร้อยละ 8.9 (71 จาก 797
ราย) ผูบ้ ริจาคโลหิตทีม่ ภี ูมลิ าเนาในมหาวิทยาลัยพะเยามีความชุกของพาหะธาลัสซีเมียสูงทีส่ ุดคือ ร้อยละ 30.8 ความ
ชุกในผู้บริจาคโลหิตที่มภี ูมลิ าเนาในกลุ่มอาเภอเมือง แม่ใจ ดอกคาใต้ ภูกามยาว คิดเป็ นร้อยละ 20.6 ความชุกในผู้
บริจาคโลหิตกลุ่มอาเภอปง จุน เชียงคา เชียงม่วน ภูซาง และผูบ้ ริจาคโลหิตทีม่ ภี ูมลิ าเนานอกจังหวัดพะเยาคิดเป็ นร้อย
ละ 22.5 และ 19.2 ตามลาดับ ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการแตกทาลายของเม็ดโลหิตแดงในถุงเก็บโลหิต พบว่า
%Hemolysis ของกลุ่มปรกติและกลุ่มทีเ่ ป็ นพาหะธาลัสซีเมียไม่มคี วามแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในผูบ้ ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยามีค่อนข้างสูง แต่
คุณภาพของโลหิตบริจาคจากกลุ่มพาหะธาลัสซีเมียไม่แตกต่างจากโลหิตของกลุ่มปรกติ
คาสาคัญ:
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Abstract
Thalassemia is a common genetic disorder in Thai population. There are high prevalence of βthalassemia 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 αthalassemia trait or β-thalassemia trait (12.3%), Hb E trait or Homozygous Hb E (2.0%) and Hb E with αthalassemia 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=1 9 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

บทนา
ธาลัสซีเมีย เป็ น โรคโลหิต จางชนิ ด ที่เกิด จากความผิด ปรกติข องสารพัน ธุ ก รรมที่เกี่ย วข้อ งกับ การสร้า ง
ฮีโมโกลบินทาให้ปริมาณฮีโมโกลบินลดน้อยลงหรือไม่สร้างเลย ผูท้ เ่ี ป็ นโรค thalassemia intermedia และ thalassemia
major จะมีค่าความเข้มข้นของโลหิตต่ ากว่าคนปรกติ จึง ไม่ผ่านขัน้ ตอนการคัดเลือกผูบ้ ริจาคโลหิต ส่วน thalassemia
minor ไม่มีอาการแสดงทางคลินิก และมักมีค่าความเข้มข้น ของโลหิต ไม่แตกต่ างไปจากคนปรกติ จึงสามารถผ่าน
ขัน้ ตอนการคัด เลือ กผู้บ ริจ าคโลหิต ได้ [1] และมีรายงานการศึก ษาที่แ สดงให้ เห็น ว่าอุ บ ัติก ารณ์ ของธาลัสซีเมีย ใน
ประชากรชาวไทยมีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและมีแนวโน้มของพาหะธาลัสซีเมียทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในแต่ละ
ปี [2,3,4,10,11,12,13,14] จึงเป็ นไปได้ว่าจะมีผบู้ ริจาคโลหิตทีเ่ ป็ นพาหะธาลัสซีเมียในอัตราสูง โดยคนกลุ่มนี้จะมีความ
เสีย่ งในการเกิดภาวะโลหิตจางหลังจากการบริจาคโลหิตได้ง่ายกว่า คนปรกติ อีกทัง้ ลักษณะของเม็ดเลือดแดงจากผู้
บริจาคกลุ่มนี้มกี ารเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย[2] ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพโลหิตบริจาคที่จะนาไปให้แก่ผู้ป่วย เนื่องจากใน
ระหว่างการเก็บโลหิตจะมีการเปลีย่ นแปลงทางชีวเคมี (Biochemical changes) หลายประการทีม่ ผี ลต่อความเสียหาย
ของเม็ด เลือ ดแดง (Lesion of storage) จนไม่ สามารถท าหน้ าที่ได้ต ามปรกติ [5] เม็ด เลือ ดแดงธาลัสซีเมีย มีค วาม
ผิดปรกติทงั ้ โครงสร้างและปฏิกริ ยิ าชีวเคมีภายใน เช่น ระดับ ATP ในเซลล์ลดลง ความผิดปรกติในการสร้างฮีโมโกลบิน
ทาให้เกิดอนุ มูลอิสระซึ่งนาไปสู่ภาวะออกซิเดทีฟสเตรสเพิ่มสูงขึน้ [6,15] และมีการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องโปรตีน
บนผนังเซลล์เนื่ องจากสภาวะที่เชลล์ถูกออกซิไดซ์ [7,16] มีรายงานการศึกษาว่าในเม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมียมีระดับ
ROS และ lipid peroxidation สูงกว่าเม็ดเลือดแดงปรกติ แต่มรี ะดับ GSH ต่ ากว่าปรกติ[17] เม็ดเลือดแดงของผูป้ ่ วย
อัลฟ่ าธาลัสซีเมียมีปริมาณ ROS เพิม่ ขึน้ และมีระดับวิตามิน A, C และ E ในพลาสมาลดลงเมื่อเทียบกับเม็ดเลือดแดง
ปรกติ[18] รวมทัง้ มีปริมาณของ malondialdehyde, superoxide dismutase และ nitric oxide เพิม่ สูงขึน้ [19] ซึง่ ข้อมูล
เหล่านี้ชใ้ี ห้เห็นว่าเม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมียมีอตั ราการเกิดการเปลีย่ นแปลงของเม็ดเลือดแดงในระหว่างการเก็บรักษา
มากกว่าเม็ดเลือดแดงของคนปรกติ
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการศึกษาเพื่อหาความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในกลุ่มผูบ้ ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยา
และประเมินอัตราการแตกทาลายของเม็ดเลือดแดงพาหะธาลัสซีเมียเมื่อเก็บไว้ในถุงโลหิตเป็ นเวลานานเปรียบเทียบกับ
เม็ดเลือดแดงปรกติ ผลการศึกษาทีไ่ ด้สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาแนวทางในการดูแลผูบ้ ริจาค
โลหิตทีเ่ ป็ นธาลัสซีเมียและการให้คาแนะนาในการงดบริจาคโลหิตหรือการเว้นช่วงในการบริจาคโลหิ ตหรืออาจแนะนา
ให้บริจาคโลหิตเฉพาะส่วนแทน ตลอดจนการให้คาปรึกษาแก่ผู้บริจาคโลหิตที่เป็ นพาหะธาลัสซีเมียได้รบั ทราบข้อมูล
และความรูเ้ กีย่ วกับธาลัสซีเมียและเป็ นแนวทางในการวางแผนครอบครัวและการมีบุตรในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูม้ สี ุขภาพร่างกายทัวไปแข็
่
งแรงดี ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผูบ้ ริจาคโลหิต ตามมาตรฐานของศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย[1]
2. การเก็บโลหิ ต
เก็บข้อมูลเบื้องต้นของผู้บริจาคโลหิต ได้แก่ ชื่อ -สกุล เพศ อายุ จานวนครัง้ ที่บริจาคโลหิตและประวัติอ่นื ๆ
ของผูบ้ ริจาคโลหิตในโรงพยาบาลพะเยา จานวน 797 ราย โดยเก็บตัวอย่างโลหิตหลังจากทีบ่ ริจาคโลหิตเสร็จแล้วจาก
สายถุ งโลหิต ใส่ในหลอดทดลอง 2 หลอด หลอดที่ 1 มี 1 % EDTA เป็ น สารกัน เลือ ดแข็ง ใส่โ ลหิต ประมาณ 3-4
มิลลิลติ ร ตัวอย่างโลหิตสามารถเก็บได้ท่ี 4 องศาเซลเซียสและควรทดสอบภายใน 24 ชัวโมง
่
หลอดที่ 2 มี CPDA-1
เป็ นสารรักษาสภาพ ใส่โลหิตประมาณ 6 มิลลิลติ ร เก็บตัวอย่างโลหิตไว้ท่ี 4 องศาเซลเซียส
3. การทดสอบ
3.1 การทดสอบเพื่อ ตรวจกรองหาพาหะและผู้ท่ีเป็ น ธาลัส ซีเมีย (Screening test) ใช้ก ารทดสอบ One tube
osmotic fragility test (OF-test) และ Dichlorophenol Indophenol Precipitation Test (DCIP test) ร่วมกับ
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
3.2 การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC: Complete Blood Count)
3.2.1 การทาสเมียร์เลือดแบบฟิ ลม์ บาง และย้อมด้วยสี Wright-Giemsa เพื่อตรวจเสมียร์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์
3.2.2 การวัดระดับ hemoglobin, hematocrit, white blood cell count และค่าทางโลหิตวิทยาอื่นๆ โดยใช้
เครื่องวิเคราะห์อตั โนมัติ Celltac alpha MEK-6400 (บริษทั Nihon Kohden)
3.3 ทดสอบหา %Hemolysis ของโลหิตบริจาค โดยแบ่งตัวอย่างออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีใ่ ห้ผลบวกทัง้ OF
test และ DCIP test กลุ่มทีใ่ ห้ผลบวกกับ OF test อย่างเดียว กลุ่มทีใ่ ห้ผลบวกกับ DCIP test อย่างเดียว และ
กลุ่มทีใ่ ห้ผลลบทัง้ OF test และ DCIP test นามาทดสอบ โดยใช้เลือดจากสายถุงทีเ่ ก็บไว้เป็ นเวลาต่างๆ กัน
คือในวันที่ 1, 14, 21, 28, 35 ของการเจาะเก็บโลหิต โดยการทดสอบประกอบด้วย
3.3.1 วัดค่า Hematocrit (Hct) ของตัวอย่างก่อนการทดสอบด้วยวิธี Microhematocrit
3.3.2 วัดค่ าความเข้ม ข้น Total Hemoglobin และความเข้มข้นฮีโมโกลบิน ในSupernate (Supernatant
hemoglobin) ด้วยวิธี Drabkin’s
3.3.3 นาค่าทีไ่ ด้มาคานวณหา %Hemolysis จากสมการ
%Hemolysis =

Supernatant Hemoglobin Concentration (g/l)
Total Hemoglobin Concentration (g/l)
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x(100-Hct)

4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในผูบ้ ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยาและเปรียบเทียบอัตรา
การแตกทาลายของเม็ดโลหิตแดงระหว่างเม็ดโลหิต แดงปรกติกบั เม็ดโลหิตแดงของพาหะธาลัสซีเมีย โดยใช้สถิติ
Independent sample T-test เป็ นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน และใช้
สถิติ Repeated Measures ANOVA สาหรับเปรียบเทียบอัตราการแตกทาลายของเม็ดโลหิตแดงในแต่ละช่วงเวลาหลัง
การเก็บโลหิตไว้ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS Version 14.0

ผลการศึกษา
1. ความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในผูบ้ ริจาคโลหิ ตของโรงพยาบาลพะเยา
ผลการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียในผู้บริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยา จานวน 797 ราย พบว่ามีผู้
บริจาคโลหิตที่เป็ นพาหะธาลัสซีเมีย 185 ราย คิดเป็ นร้อยละ 23.2 โดยแบ่งเป็ นพาหะอัลฟ่ าหรือบีต้าธาลัสซีเมีย 98
ราย พาหะฮีโมโกลบินอีหรือโฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินอี 16 ราย และพาหะอัลฟ่ าหรือบีตา้ ธาลัสซีเมียร่วมกับฮีโมโกลบินอี
71 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.3, 2.0 และ 8.9 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 1
ตารางที่ 1 ความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในผูบ้ ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยา
ผูบ้ ริจาคโลหิ ต
จานวน (ราย)
Normal

ความถี่ (%)

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

797

100

รวม

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

Hb E trait, Homozygous Hb E
2%
α-thalassemia trait,
β-thalassemia trait
12.3%

Normal
76.8%

ภาพที่ 1 ความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในผูบ้ ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยา
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2. อัตราการแตกทาลายของเม็ดเลือดแดงในถุงเก็บโลหิ ตระหว่างเม็ดเลือดแดงปรกติ กบั เม็ดเลือดแดง
ธาลัสซีเมีย
เปรียบเทียบอัตราการแตกทาลายของเม็ดเลือดแดงในถุงเก็บโลหิตระหว่างเม็ดเลือดแดงปรกติกบั เม็ดเลือด
แดงธาลัสซีเมีย โดยแบ่งผูบ้ ริจาคโลหิตเป็ น 4 กลุ่ม คือ ผูบ้ ริจาคโลหิตทีใ่ ห้ผลลบกับทัง้ การทดสอบ OF test และ DCIP
test จานวน 25 ราย ผูบ้ ริจาคโลหิตทีใ่ ห้บวกกับการทดสอบ OF test อย่างเดียว จานวน 24 ราย ผูบ้ ริจาคโลหิตทีใ่ ห้ผล
บวกกับการทดสอบ DCIP test อย่างเดียว จานวน 16 ราย และผูบ้ ริจาคโลหิตทีใ่ ห้ผลบวกทัง้ การทดสอบ OF test และ
DCIP test จานวน 25 ราย พบว่าอัตราการแตกของเม็ดเลือดแดงในถุงเก็บโลหิตไม่มคี วามแตกต่างกัน (p>0.05) (ดัง
แสดงในตารางที่ 2) และพบว่าอัตราการแตกทาลายของเม็ดเลือดแดงในถุงเก็บโลหิตในวันที่ 1, 14, 21, 28 และ 35
หลังการเจาะเก็บโลหิต มีความแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการแตก
ทาลายของเม็ดเลือดแดงแบบรายคู่ พบว่าค่าเฉลีย่ ของการวัดในวันที่ 1 กับวันที่ 28 และวันที่ 35 แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 2 อัตราการแตกทาลายของเม็ดเลือดแดงในถุงเก็บโลหิตระหว่างเม็ดเลือดแดงปรกติกบั เม็ดเลือดแดงธาลัส
ซีเมีย
%Hemolysis
วันที่เก็บ OF negative/
OF positive/
OF negative/
OF positive/ p value
โลหิ ต
DCIP negative DCIP negative
DCIP positive
DCIP positive
(Mean±SD)

(Mean±SD)

(Mean±SD)

(Mean±SD)

1

2.81±0.97

2.88±1.29

2.75±1.16

2.43±1.33

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

*มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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0.033*

3. ค่าเฉลี่ยทางโลหิ ตวิทยาในผูบ้ ริจาคโลหิ ตของโรงพยาบาลพะเยา
ตัวอย่างจากผูบ้ ริจาคโลหิตทัง้ หมด 797 ราย แบ่งเป็ นผูบ้ ริจาคโลหิตเป็ น 5 กลุ่ม คือ ผูบ้ ริจาคโลหิตทีใ่ ห้ผลลบ
กับทัง้ การทดสอบ OF test และ DCIP test จานวน 612 ราย ผู้บริจาคโลหิตที่ให้บวกกับการทดสอบ OF test อย่าง
เดียว จานวน 98 ราย ผูบ้ ริจาคโลหิตที่ให้ผลบวกกับการทดสอบ DCIP test อย่างเดียว จานวน 16 ราย และผูบ้ ริจาค
โลหิตที่ให้ผลบวกกับการทดสอบ OF test และ DCIP test จานวน 71 ราย พบว่าค่าเฉลี่ยทางโลหิตวิทยาในผู้บริจาค
โลหิตทัง้ สีก่ ลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ทางโลหิตวิทยาในผูบ้ ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยา
OF negative/
OF positive/
OF negative/
Parameter
DCIP negative DCIP negative DCIP positive
(Mean±SD)
(Mean±SD)
(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*

*มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างพาหะธาลัสซีเมียกับภูมิลาเนาของผูบ้ ริจาคโลหิ ต
ผูบ้ ริจาคโลหิตทัง้ หมด 797 ราย เป็ นผูบ้ ริจาคโลหิตทีม่ ภี ูมลิ าเนาในจังหวัดพะเยาจานวน 724 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 90.8 ผูบ้ ริจาคโลหิตทีม่ ภี ูมลิ าเนานอกจังหวัดพะเยา จานวน 73 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.2 ผูบ้ ริจาคโลหิตทัง้ หมดเมื่อ
จาแนกเป็ นกลุ่มตามพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ได้เป็ น 4 กลุ่ม คือ 1.) ผูบ้ ริจาคโลหิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 2.) ผูบ้ ริจาคโลหิต
ในอาเภอเมือง อาเภอแม่ใจ อาเภอดอกคาใต้ อาเภอภูกามยาว 3.) ผูบ้ ริจาคโลหิตในอาเภอปง อาเภอจุน อาเภอเชียง
คา อาเภอเชียงม่วน อาเภอภูซาง และ 4.) ผูบ้ ริจาคโลหิตทีม่ ภี ูมลิ าเนานอกจังหวัดพะเยา พบว่ามีผบู้ ริจาคโลหิตทีเ่ ป็ น
พาหะธาลัสซีเมียคิดเป็ นร้อยละ 30.8, 20.6, 22.5 และ 19.2 ตามลาดับ ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4 และภาพที่ 2

262

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพาหะธาลัสซีเมียกับภูมลิ าเนาของผูบ้ ริจาคโลหิต
ผูบ้ ริจาคโลหิ ต
จานวน
พาหะธาลัสซีเมีย
ของโรงพยาบาลพะเยา
(ราย)
มหาวิทยาลัยพะเยา
195
60
เมือง แม่ใจ ดอกคาใต้ ภูกามยาว
418
86
ปง จุน เชียงคา เชียงม่วน ภูซาง
111
25
ภูมลิ าเนานอกจังหวัดพะเยา
73
14
รวม
797
185
*มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)

ความถี่ (%) p value
30.8
20.6
22.5
19.2
23.2

0.035*

ภาพที่ 2 แสดงความชุกของพาหะธาลัสซีเมียกับภูมลิ าเนาของผูบ้ ริจาคโลหิต

วิ จารณ์ และสรุปผล
การศึกษาครัง้ นี้ พบว่าความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในกลุ่มผูบ้ ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยา คิดเป็ นร้อย
ละ 23.2 โดยแบ่ งเป็ น ความชุ ก ของพาหะอัลฟ่ าหรือบีต้าธาลัสซีเมีย 98 ราย พาหะฮีโมโกลบิน อีห รือ โฮโมซัย กัส
ฮีโมโกลบินอี 16 ราย และพาหะอัลฟ่ าหรือบีต้าธาลัสซีเมียร่วมกับฮีโมโกลบินอี 71 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.3, 2.0 และ
8.9 ตามลาดับ ซึ่งมีความชุกที่ค่อนข้างสูงและสอดคล้องกับ ผลการศึกษาก่อนหน้ านี้ ที่รายงานความชุกของพาหะ
บีตาธาลัสซีเมียและพาหะอัลฟ่ าธาลัสซีเมียพบมากที่สุดในภาคเหนือคือประมาณร้อยละ 9-10[3] และ 30[2,10,13]
ตามลาดับ ผูศ้ กึ ษาเชื่อว่าความชุกของพาหะธาลัสซีเมียมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาของ NaNakorn และคณะ[13] และผลการศึก ษาของ Wanapirak C. และคณะ ในปี 2004[14] ที่ ร ายงานความชุ ก ของ
พาหะธาลัสซีเมียในหญิงตัง้ ครรภ์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คดิ เป็ นร้อยละ 25.4 รวมถึงการศึกษาของ วิลา
วัลย์ ปาลีและคณะ ในปี 2551[4] ทีร่ ายงานความชุกของพาหะบีตาธาลัสซีเมียคิดเป็ นร้อยละ 6.15 พาหะฮีโมโกลบินอี
คิดเป็ นร้อยละ 15.64 และ โฮโมไซกัสฮีโมโกลบินอีคดิ เป็ นร้อยละ 1.68 และในปี 2552 มีรายงานความชุกของพาหะ
บีตา้ ธาลัสซีเมียเพิม่ สูงขึน้ เป็ นร้อยละ 7.89 พาหะฮีโมโกลบินอีเพิม่ สูงขึน้ เป็ นร้อยละ 17.37 และโฮโมไซกัสฮีโมโกลบินอี
เพิม่ สูงขึน้ เป็ นร้อยละ 3.68
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการแตกทาลายของเม็ดเลือดแดงในถุงเก็บโลหิ ตระหว่างเม็ดเลือดแดงปรกติกบั เม็ด
เลือดแดงธาลัสซีเมีย โดยแบ่งผูบ้ ริจาคโลหิตเป็ น 4 กลุ่ม คือ ผูบ้ ริจาคโลหิตทีใ่ ห้ผลลบกับทัง้ การทดสอบ OF test และ
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DCIP test ผูบ้ ริจาคโลหิตทีใ่ ห้บวกกับการทดสอบ OF test อย่างเดียว ผูบ้ ริจาคโลหิตทีใ่ ห้ผลบวกกับการทดสอบ DCIP
test อย่างเดียว และผู้บริจาคโลหิตที่ให้ผลบวกทัง้ การทดสอบ OF test และ DCIP test ไม่พบความแตกต่างระหว่าง
อัตราการแตกทาลายของเม็ดเลือดแดงปรกติกบั เม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมีย (p>0.05) ผลการศึกษาที่พบนี้ขดั แย้งกับ
ข้อมูลก่อนหน้ า ที่มรี ายงานการศึกษาจานวนมากถึง ลักษณะของเม็ดเลือ ดแดงธาลัสซีเมีย ที่น่าจะส่งผลต่อคุณภาพ
โลหิตบริจาคทีจ่ ะนาไปให้แก่ผปู้ ่ วย [5,6,7,15,16,17,18,19] ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้ชใ้ี ห้เห็นว่าเม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมียมีอตั รา
การเกิดการเปลีย่ นแปลงของเม็ดเลือดแดงในระหว่างการเก็บรักษามากกว่าเม็ดเลือดแดงของคนปรกติ สาเหตุทท่ี าให้
อัตราการแตกทาลายของเม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมีย ไม่แตกต่างจากเม็ดเลือดแดงปรกติ อาจเนื่องมาจากสภาวะการเก็บ
รักษาและสารรักษาสภาพเม็ดเลือดแดงทีม่ คี ุณสมบัตใิ นการช่วยยืดอายุและชลออัตราการแตกทาลายของเม็ดเลือดแดง
โดยตรง รวมทัง้ ช่วยเวลาที่เก็บรักษาเม็ดเลือดแดงไว้น้ี อาจยังไม่นานมากพอที่จะทาให้เห็นอัตราการแตกทาลายที่
แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเก็บรักษาเลือดไว้นานขึน้ อัตราการแตกทาลายของเม็ดเลือดแดงจะเพิม่ ขึน้ โดยเลือด
ทีเ่ ก็บไว้นาน 1, 14, 21, 28 และ 35 วัน มี %hemolysis แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากใน
ระหว่างการเก็บโลหิตจะมีการเปลีย่ นแปลงทางชีวเคมีภายในถุงเก็บโลหิตนันเอง
่
ผลการศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าเม็ด
เลือ ดแดงธาลัสซีเมีย สามารถเก็บ รัก ษาไว้ในถุ งเก็บ โลหิต ได้ไม่ แ ตกต่ างกับ เม็ด เลือ ดแดงปรกติ แสดงว่าการเป็ น
พาหะธาลัสซีเมียไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงภายในเม็ดเลือดแดงทีม่ ากพอจะมีผลกระทบต่ออัตราการแตกทาลายเมื่ออยู่ในถุง
เก็บโลหิต
ความสัมพันธ์ระหว่างพาหะธาลัสซีเมียกับภูมลิ าเนาของผูบ้ ริจาคโลหิตนัน้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยผูบ้ ริจาคโลหิตทีม่ ภี ูมลิ าเนาในมหาวิทยาลัยพะเยามีความชุกของพาหะธาลัส ซีเมียสูงที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือผูบ้ ริจาคโลหิตในอาเภอปง อาเภอจุน อาเภอเชียงคา อาเภอเชียงม่วน อาเภอภูซาง คิด
เป็ นร้อยละ 22.5 ผูบ้ ริจาคโลหิตในอาเภอเมือง อาเภอแม่ใจ อาเภอดอกคาใต้ อาเภอภูกามยาว คิดเป็ นร้อยละ 20.6
และผู้บริจาคโลหิตที่มีภู มิลาเนานอกจังหวัดพะเยา คิดเป็ นร้อยละ 19.2 ตามลาดับ แต่ เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตที่มี
ภูมลิ าเนาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็ นนิสติ ซึง่ มาจากหลายจังหวัดและส่วนใหญ่ไม่ใช่คนพะเยา ดังนัน้ ผูบ้ ริจาคกลุ่มนี้จงึ
ไม่สามารถใช้เป็ นตัวแทนประชากรของจังหวัดพะเยาได้ แต่เนื่องจากกลุ่มนิสติ เป็ นกลุ่มผู้บริจาคโลหิตส่วนใหญ่ของ
โรงพยาบาลพะเยา การทีพ่ บความชุกของพาหะธาลัสซีเมียสูง นับเป็ นเรื่องทีต่ อ้ งให้ความสาคัญ โดยอาจเน้นเรื่องการ
ให้คาแนะนาและการดูแลผูบ้ ริจาคโลหิต (donor care) เพื่อให้คนเหล่านี้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่อง ผูบ้ ริจาค
ทีม่ ภี ูมลิ าเนาในอาเภอเมือง อาเภอแม่ใจ อาเภอดอกคาใต้ อาเภอภูกามยาว และผูบ้ ริจาคโลหิตในอาเภอปง อาเภอจุน
อาเภอเชียงคา อาเภอเชียงม่วน อาเภอภูซาง ส่วนใหญ่เป็ นคนพะเยา ดังนัน้ ความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในผูบ้ ริจาค
ทัง้ 2 กลุ่มนี้จะสามารถใช้เป็ นตัวแทนความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในคนพะเยาได้ดีกว่าผู้บริจาคที่มีภูมิลาเนาใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการศึกษายังชีใ้ ห้เห็นว่าในกลุ่มอาเภอปง อาเภอจุน อาเภอเชียงคา อาเภอเชียงม่วน อาเภอภู
ซาง มีความชุกสูงกว่าอาเภอเมือง อาเภอแม่ใจ อาเภอดอกคาใต้ อาเภอภูกามยาว สาเหตุ อาจเนื่องมาจากกลุ่มคน
บางส่วนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ที่ อาเภอจุน อาเภอปง และอาเภอเชียงคายังคงมีวฒ
ั นธรรมการแต่งงานกันเองในเครือญาติ[8]
อีกทัง้ โอกาสการพบปะกับคู่ครองนอกพืน้ ทีย่ งั คงมีจากัด
การศึกษาการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ทางโลหิตวิทยาในผูบ้ ริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยาระหว่างผูบ้ ริจาค
โลหิตทัง้ 4 กลุ่ม คือ 1.) ผู้บริจาคโลหิตทีใ่ ห้ผลลบกับทัง้ การทดสอบ OF test และ DCIP test 2.) ผู้บริจาคโลหิตทีใ่ ห้
บวกกับการทดสอบ OF test อย่างเดียว 3.) ผูบ้ ริจาคโลหิตทีใ่ ห้ผลบวกกับการทดสอบ DCIP test อย่างเดียว และ 4.)
ผูบ้ ริจาคโลหิตทีใ่ ห้ผลบวกกับการทดสอบ OF test และ DCIP test โดยเปรียบเทียบค่าทางโลหิตวิทยาประกอบด้วย
Hb, Hct, RBC count, MCV, MCH, MCHC และ RDW พบว่าค่าเฉลี่ยทางโลหิตวิทยาในผู้บ ริจาคโลหิตทัง้ สี่กลุ่ม มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ ผูบ้ ริจาคทีเ่ ป็ นพาหะธาลัสซีเมีย (ผูบ้ ริจาคกลุ่มที่ 2, 3 และ
กลุ่มที่ 4) จะมีค่าเฉลีย่ ของ Hb, Hct, MCV, MCH และ MCHC ต่ ากว่าผูบ้ ริจาคทีเ่ ป็ นคนปรกติ (กลุ่มที่ 1) แต่มจี านวน
เม็ดเลือดแดงและค่า RDW มีค่าเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย เนื่องจากธาลัสซีเมียเป็ นความผิดปรกติในการสร้างฮีโมโกลบินทีท่ าให้
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สร้างฮีโมโกลบินได้ลดลงหรือไม่สร้างเลย จึงทาให้ค่าฮีโมโกลบินทีว่ ดั ได้ในผูบ้ ริจาคโลหิตทีเ่ ป็ นพาหะธาลัสซีเมียมีค่า
ต่าลงเมื่อเทียบกับคนปรกติ ร่างกายจึงพยายามชดเชยด้วยการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิม่ ขึน้ แต่เซลล์เม็ดเลือดแดงทีส่ ร้าง
ได้นนั ้ ก็ยงั มีปริมาณฮีโมโกลบินน้อยซึง่ ส่งผลต่อขนาดของเซลล์ทาให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กลง ดังนัน้ จึงทาให้ค่า
MCV ซึง่ เป็ นค่าทีช่ ถ้ี งึ ขนาดของเม็ดเลือดแดงมีค่าต่ าลงด้วย จากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริจาคโลหิตทีเ่ ป็ นพาหะธาลัสซี
เมียมีค่า RDW สูงกว่าผู้บริจาคที่เป็ นคนปรกติเนื่องจากผู้บริจาคโลหิตที่เป็ นพาหะธาลัสซีเมียจะมีเม็ดเลือดแดงที่ มี
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ทาให้มีความแตกต่ างด้านขนาดของเม็ด เลือดแดงมีมาก ส่งผลให้ค่า RDW สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ผู้
บริจาคที่เป็ นคนปรกติ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ทางโลหิตระหว่างกลุ่มผูบ้ ริจาคทีเ่ ป็ นพาหะธาลัสซีเมียด้วย
กันเอง พบว่าค่า MCV, MCH, MCHC ในกลุ่มทีใ่ ห้ผลบวกกับการทดสอบ OF test มีค่าทีต่ ่ากว่ากลุ่มทีใ่ ห้ผลลบ และค่า
RBC, RDW ในกลุ่มทีใ่ ห้ผลบวกมีค่าทีส่ งู กว่ากลุ่มทีใ่ ห้ผลลบ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิทธิชยั ปั ญญาใส และ
คณะ[9] ทีไ่ ด้การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าทางโลหิตวิทยาและดัชนีเม็ดเลือดแดงระหว่างกลุ่ม positive OF test
และ negative OF test พบว่าค่า MCV, MCH, MCHC ในกลุ่มที่ให้ผลบวกมีค่าทีต่ ่ ากว่ากลุ่มทีใ่ ห้ผลลบ ค่า RBC และ
RDW ในกลุ่มทีใ่ ห้ผลบวกมีค่าทีส่ งู กว่ากลุ่มทีใ่ ห้ผลลบ
โดยสรุปพบว่า ความชุกของพาหะธาลัสซีเมียในผู้บริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยา มีค่อนข้างสูง คือคิด
เป็ น ร้อยละ 23.2 โดยแบ่ ง เป็ น ความชุ ก ของพาหะอัลฟ่ าหรือบีต าธาลัสซีเมีย พาหะฮีโมโกลบิน อีห รือโฮโมซัย กัส
ฮีโมโกลบินอีและพาหะอัลฟ่ าหรือบีตา้ ธาลัสซีเมียร่วมกับฮีโมโกลบินอี คิดเป็ นร้อยละ 12.3, 2.0 และ 8.9 ตามลาดับ แต่
อัตราการแตกของเม็ดเลือดแดงในถุงเก็บโลหิตระหว่างเม็ดเลือดแดงปรกติกบั เม็ดเลือดแดงพาหะธาลัสซีเมียไม่มคี วาม
แตกต่างกัน (p>0.05) ดังนัน้ ผู้ท่เี ป็ นพาหะธาลัสซีเมียที่มคี ่าความเข้มข้นโลหิตอยู่ในระดับปรกติและมีสุขภาพทัวไป
่
แข็งแรงดี ยังคงสามารถบริจาคโลหิตได้ตามปรกติ แต่งานธนาคารเลือด หรืองานบริก ารโลหิตที่เป็ นหน่ วยงานที่รบั
บริจาคโลหิต ควรให้ความสาคัญกับการวางแผนและพัฒนาแนวทางในการดูแลผูบ้ ริจาคโลหิตทีเ่ ป็ นธาลัสซีเมียและการ
ให้คาแนะนาในการงดบริจาคโลหิตหรือการเว้นช่วงในการบริจาคโลหิตหรืออาจแนะนาให้บริจาคโลหิตเฉพาะส่วนแทน
ตลอดจนการให้คาปรึกษาแก่ผบู้ ริจาคโลหิตทีเ่ ป็ นพาหะธาลัสซีเมียได้รบั ทราบข้อมูลและความรูเ้ กีย่ วกับธาลัสซีเมียและ
เป็ นแนวทางในการวางแผนครอบครัวและการมีบุตรในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
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วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้เพื่อแยกเชื้อราก่อโรคผิวในสุนัข โดยการเก็บสิง่ ส่งตรวจจากสุนัขทีม่ รี อยโรค
ติดเชือ้ ราด้วยวิธกี ารขูดขุยจากรอยโรครวมทัง้ ขนด้วย แล้วนาสิง่ ส่งตรวจมาเพาะเลีย้ งในอาหารเลีย้ งเชือ้ mycosel agar
แล้วบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 26-28oC เป็ นระยะเวลา 3-15วัน แยกโคโลนีราสายและยีสต์ทส่ี งสัยว่าเป็ นเชือ้ ก่อโรค แล้วตรวจสอบ
รูปร่างของเชือ้ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และทดสอบการสร้างเอนไซม์คาทาเลส และ ยูรเิ อส ผลการแยกเชือ้ จากตัวอย่าง
จ านวน 29 ตัว อย่ า ง ตรวจพบเชื้อ ราที่ส งสัย ว่ า เป็ นเชื้อ โรคกลากจ านวน 4 ตัว โดยตรวจพบว่ า เชื้อ มีก ารสร้า ง
microconidia มาก แต่ไม่พบการสร้าง macroconidia และนาไปทดสอบการสร้างเอนไซม์ยูรเิ อสให้ผลบวก 3 ตัว ซึ่ง
จัดเป็ นเชื้อ Trichophyton mentagrophytes ส่วนอีก 1 ตัวให้ผลเป็ นลบ จึงยังไม่สามารถจัดได้ว่าเป็ นเชือ้ ก่อโรคกลาก
ตัวใด นอกจากนี้ตรวจพบเชือ้ ยีสต์ใน 9 ตัวอย่าง โดยมีลกั ษณะรูปร่างของเชือ้ เป็ น budding yeast ติดสีแกรมบวก เชือ้
ทัง้ หมดให้ผลลบกับการทดสอบการสร้างเอนไซม์คาทาเลส แต่ให้ผลบวกกับการทดสอบเอนไซม์ยรู เิ อส ซึง่ เป็ นลักษณะ
ของเชือ้ Malassezia pachydermatis อย่างไรก็ตามเชือ้ ราก่อโรคทีแ่ ยกได้น้ีควรจะตรวจพิสจู น์เพื่อยืนยันชนิดของเชือ้
ด้วยวิธที างโมเลกุลต่อไป
คาสาคัญ:

โรคผิวหนังในสุนขั โรคกลาก มาลาสเซเซีย พาไคเดอมาติส

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ กาญจนบุร ี 71170
3แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
1Department of Biochemistry, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok, 65000.
2Faculty of Medical Technology, Western University, Kanchanaburi, 71170.
3Division of Clinical Microbiology, Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, University of Phayao,
Phayao, 56000.
*Corresponding author : akummasook@gmail.com
1

2คณะเทคนิคการแพทย์

268

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

บทนา
โรคกลาก (Dermatophytosis) เป็ น โรคเชื้อ ราที่เกิด ที่ผิว หนั ง เกิด จากเชื้อ รากลุ่ ม ที่ก่ อ ให้เกิด โรคกลาก
(Dermatophyte) พบได้บ่อยในเมืองร้อน เช่น เมืองไทย เชือ้ เหล่านี้สามารถย่อย keratin ได้ ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของ
ผิวหนัง เส้นผม และเล็บด้วยเอนไซม์ keratinase ที่ปล่อยออกมาจากสายรา นอกจากนี้เชื้อยังต้องอาศัยสาร keratin
เป็ นอาหารในการเจริญเติบโต และสภาพที่อบั ชื้นทีเ่ หมาะสม ซึง่ เชือ้ ชอบเจริญอยู่เฉพาะในผิวหนังชัน้ นอก ทาให้เกิด
พยาธิสภาพกับผิวหนัง เส้นผม ขน และเล็บด้วย [1-2] นอกจากมีการติดเชือ้ ในคนแล้วยังพบการติดเชือ้ ในสัตว์เลีย้ ง
ของไทย โดยเฉพาะในสุนขั แมว และมักเป็ นเรือ้ รังในสุนขั ซึง่ การติดต่อของเชือ้ จากสัตว์สคู่ นสามารถติดต่อได้ง่าย โดย
การสัมผัสกับเชื้อที่ปะปนอยู่ตามพื้นดินและตามขนสัตว์ดงั กล่าว โดยเฉพาะเมื่อผิวหนังที่มบี าดแผลหรือรอยขีดข่วน
หรืออาจติดต่อโดยตรง โดยการคลุกคลีใกล้ชดิ กับผู้ป่วย หรืออาจใช้ของส่วนตัวร่วมกัน การจาแนกเชือ้ กลากในสัตว์
เลี้ยงสามารถแยกเชื้อในจีนัส Trichophyton และ Microsporum ได้มากกว่าจีนัสอื่นๆ[3] การศึกษาในเมือง Fortaleza
ของประเทศบราซิล [4] ได้แยกเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกลากในสุนัขและแมว ซึ่งมีอายุและเพศที่แตกต่างกัน จานวน 92
ตัวอย่าง พบเชื้อ Microsporum canis ในแมวคิด เป็ น ร้อยละ 28.6 และสุนัข ร้อยละ 47.6 และพบเชื้อ Trichophyton
mentogrophytes ในแมวร้อยละ 9.5 และในสุนขั ร้อยละ 14.3 เมื่อ 70 ปี ก่อนสงครามโลกครัง้ ทีส่ องในประเทศเยอรมัน
[5] ได้มีการแยกเชื้อกลากจากบาดแผลที่ผิวหนังของคนและสัตว์ พบว่าเชื้อที่ก่อปั ญ หามากที่สุดคือ Trichophyton
rubrum รองลงมาเป็ นเชือ้ T. mentogrophytes ส่วนการศึกษาทางภาคใต้ของยุโรปและประเทศอาหรับพบอุบตั ิการณ์
ของเชือ้ T. verrucosum และ M. canis มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะในประเทศทีก่ าลังพัฒนา เชือ้ เหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในประเทศเป็ นอย่างมาก เนื่องจากต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการเฝ้ าระวังและติดตามรักษาคน หรือสัตว์ท่ี
ป่ วยเป็ นโรคกลาก ในปั จจุบนั เชือ้ กลากเป็ นหนึ่งในเชื้อทีพ่ บบ่อยในการก่อโรคผิวหนังของสัตว์เลีย้ งรวมไปถึงปศุสตั ว์
และยังพบว่าเชือ้ ทีแ่ ยกได้น้ีส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็ นอย่างมากเพราะยากต่อการควบคุมและยังก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพของคนในชุมชนด้วย ซึง่ เชือ้ กลากทีส่ ามารถติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนได้ มีหลายจี นัสด้วยกัน ได้แก่ M. canis, T.
verrucosum, T. eguinum และ T. mentogrophytes การที่สามารถแยกเชื้อเหล่านี้ได้มีประโยชน์อย่างมากในการเฝ้ า
ระวังและติดตามรักษาผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ เหล่านี้ได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ [6]
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โรคเกลือ้ น หรือ Pityriasis versicolor หรือ Tinea versicolor เป็ นโรคเชือ้ ราทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะกับผิวหนังชัน้ หนัง
กาพร้า (ผิวหนังชัน้ นอก) เท่านัน้ ผู้ป่วยที่เป็ นโรคนี้ จะมีรอยโรคบนผิวหนังที่มสี แี ตกต่างกันไปในแต่ ละคนได้ โรค
เกลือ้ นไม่มภี าวะแทรกซ้อน ไม่อนั ตรายถึงชีวติ ไม่ทาให้พกิ าร ทีส่ าคัญคือ ไม่ได้ตดิ ต่อกันโดยการสัมผัส สาเหตุของโรค
เกลื้อนเกิดจากเชื้อราที่ช่อื Malassezia spp. เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเกลื้อนในคนมีอยู่ 11 ชนิด (Species) แต่ชนิดที่พบ
เป็ นสาเหตุ ไ ด้ บ่ อ ยคือ M. globosa รองลงมาคือ M. sympodialis และ M. furfur โรคเกลื้อ นจะพบในประเทศที่ มี
ภูมอิ ากาศร้อนชืน้ มากกว่าในประเทศทีม่ ภี ูมอิ ากาศหนาวเย็น ซึง่ ปกติจะอาศัยอยู่บนผิวหนังชัน้ นอกของคน โดยไม่ได้
ก่อให้เกิดโรค เชื้อมีรูปร่างกลมเรียกว่า ยีสต์ (Yeast) แต่เมื่อมีปัจจัยบางอย่างเกิดขึน้ เชื้อราที่อยู่บนผิวหนังของเรา
เหล่านี้ ก็จะเปลีย่ นรูปร่างจากเม็ดกลมๆกลายเป็ นเส้นสาย (Hyphae) รูปร่างของเชือ้ ราแบบนี้เป็ นสภาวะทีก่ ่อโรคในคน
หรือในสัตว์ซ่งึ จะทาให้เกิดรอยโรคบนผิวหนัง [1] สาหรับการแยกเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเกลือ้ นในสุนัขทีป่ ระเทศบราซิล
พบว่า เชือ้ ทีส่ ามารถแยกได้มากทีส่ ดุ คือ M. pachydermatis [7] นอกจากนี้ในปั ญหาโรคเกลือ้ นทีพ่ บในสุนัขและแมวซึง่
ส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากเชือ้ ในจีนัส Malassezia spp. โดยเชื้อทีพ่ บได้บ่อยทีส่ ุดคือ M. pachydermatis ซึ่งพบว่าเป็ น
สาเหตุทส่ี าคัญในการก่อโรคเกลือ้ นในสุนขั จรจัดและสุนขั เลีย้ ง
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงได้มคี วามสนในที่จะแยกเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคกลากและเกลื้อนในสุนัข โดย
ทัง้ นี้ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีผทู้ ส่ี นใจศึกษาแยกเชือ้ ราทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคกลากและเกลือ้ นในสุนัขมากนัก รวมไป
ถึงในบริเวณเขตอาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ มีประชากรของสุนขั เป็ นจานวนมาก ด้วยเหตุน้จี งึ สนใจศึกษา
อุบ ัติการณ์ ของเชื้อกลาก เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการรักษาและพยากรณ์ โรคกลากในสุนัขที่อาศัยอยู่ในเขตบริเวณ
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ และเพื่อเฝ้ าระวังการแพร่ระบาดของเชือ้ กลากในแหล่งชุมชนต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. การเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างจากสุนัขเก็บสิง่ ส่งตรวจจากสุนัขทีอ่ าศัยอยู่ในเขตวัดของอาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอาเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ จากการคานวณจานวนตัวอย่างโดยใช้สถิตแิ บบไม่ทราบจานวนประชากร กาหนดให้
ค่า error 10% และใช้สดั ส่วนอัตราความชุกของเชือ้ ก่อโรคกลากทีแ่ ยกได้จากสุนขั ในประเทศโปรตุเกส 11.2% สามารถ
คานวณจานวนสุนขั ทีค่ วรศึกษา 27 ตัว และในการศึกษาครัง้ นี้ได้เก็บตัวอย่างจากสุนขั 29 ตัว โดยเก็บจากรอยโรคของ
สุนัขทีส่ งสัยการติดเชือ้ ราทีผ่ วิ หนัง สิง่ ส่งตรวจประกอบด้วย เศษผิวหนัง, เล็บ และขน ซึง่ การเก็บสิง่ ส่งตรวจจากสุนัข
ทาได้โดยทาการเช็ดผิวหนังด้วย 70% alcohol บริเวณรอบๆรอยโรคก่อนจากนัน้ ใช้ใบมีดขูดผิว ให้เศษหรือขุยของ
ผิวหนังหลุดออกมา ต้องระวังมิให้เศษผิวหนังปลิวออกมาปนเปื้ อนในอากาศ ดังนัน้ ถ้าเปิ ดพัดลมอยู่ควรปิ ด ก่อนทีจ่ ะทา
การขูดผิวหนัง ถ้ามี vesicle ให้ขูดลอกผิวของ vesicle ออกก่อนเชื้อกลากมักปรากฏอยู่บริเวณฐานของ vesicle ซึ่ง
ปกติมกั ปรากฏให้เห็นบริเวณขอบของรอยโรค ปริมาณของผิวหนังที่ขูดออกมาควรมีปริมาณมากเพียงพอที่จะแบ่ง
ตรวจสดดูกล้องจุลทรรศน์ และพอสาหรับการเพาะลงบนอาหารเลีย้ งเชือ้
2. การเพาะเลี้ยงเชื้อ
เพาะเลีย้ งสิง่ ส่งตรวจลงบนอาหารเลีย้ งเชือ้ Mycosel agar เพื่อให้เชือ้ ก่อโรคสามารถเจริญได้ดี แต่ในอาหารมี
สาร cycloheximide ยับยัง้ การเจริญของราปนเปื้ อน การเพาะเลีย้ งเชื้อราสามารถทาได้โดย นาสิง่ ส่งตรวจที่เก็บจาก
สุนขั มีรอยโรคจานวน 29 ตัวอย่าง ได้แก่ ขุยของผิวหนังและเส้นขน เพาะเลีย้ งบนอาหาร Mycosel agar บ่มทีอ่ ุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3-15 วัน เมื่อพบว่ามีโคโลนีเจริญ ทาการคัดแยกโคโลนีทส่ี งสัยว่าเป็ นราก่อโรค (ดูรูปที่ 2
ประกอบ) โดยคัดเลือกลักษณะโคโลนีของเชื้อราที่เป็ น mold หรือ yeast ที่สงสัยว่าเป็ นเชื้อก่อโรคกลากและเกลื้อน
ตามลาดับ เมื่อเพาะเลีย้ งเชือ้ รา (Culture) ไปได้สกั ระยะหนึ่ง จะพบลักษณะโคโลนีทเ่ี จริญเติบโตมากขึน้ สารอาหารทีม่ ี
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อยู่ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ก็จะถูกใช้ไปมาก เกิดของเสียสะสมในอาหารเพาะเลีย้ ง ทาให้สารอาหารไม่เพียงพอ และสภาวะ
แวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชือ้ ราต่อไป จึงจาเป็ นต้องทาการแยกเซลล์บางส่วนจากโคโลนีทส่ี นใจมา
เพาะเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงใหม่ โดยใช้ teasing needle แล้วเพาะเลี้ยงบนอาหาร Sabouraud’s Dextrose Agar,
Mycosel Agar และ Potato Dextrose Agar บ่ มที่อุณ หภู มิ 25 องศาเซลเซียส เป็ น เวลา 3-15 วัน น ามาตรวจสอบ
ลักษณะโคโลนีและบันทึกผล
3. การจาแนกชนิ ดของเชื้อราก่อโรค
3.1 ลักษณะรูปร่าง
ในการจาแนกชนิดของเชือ้ ราก่อโรคกลากและเกลือ้ นอาศัยลักษณะรูปร่างของเชือ้ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เป็ น
หลัก ในกรณีราสายได้เพาะเลีย้ งเชือ้ บนสไลด์เพื่อให้ตรวจพบรูปร่างของเชือ้ ได้ดขี น้ึ ในกรณีของยีสต์ได้นาไปย้อมสีแก
รม เนื่ อ งจากผนั ง เซลล์ข องรามีส่ ว นประกอบส่ ว นใหญ่ เป็ นสาร polysaccharides ประกอบด้ ว ย chitin, glucan,
cellulose, mannan นอกจากนี้ยงั มีโปรตีน และไขมัน ซึง่ โปรตีนทีพ่ บมักเป็ น glycoprotein เมื่อนาโคโลนีทม่ี ลี กั ษณะ
เป็ นYeast ทีแ่ ยกได้จากสิง่ ส่งตรวจของสุนัขทีม่ รี อยโรค มาย้อมสีแกรมสามารถตรวจพบ Budding yeast ติดสีน้ าเงิน
เข้มของ Crystal violet เป็ นจานวนมาก
3.2 การทดสอบ catalase
การทดสอบการสร้างเอนไซม์ catalase ซึ่งจะสามารถเปลี่ยน H2O2 ให้กลายเป็ นออกซิเจนกับน้ า ทาให้เห็น
เป็ นฟองก๊าซ การทดสอบนี้ใช้สาหรับแยกเชือ้ Malassezia กับเชือ้ Candida เนื่องจากเชือ้ ทัง้ สองมีลกั ษณะโคโลนีและ
รูปร่างคล้ายกัน ในการทดสอบ catalase พบว่าเชือ้ Malassezia จะได้ผลบวก ส่วนเชือ้ Candida จะได้ผลเป็ นลบ
3.3 การทดสอบ Urease
การทดสอบการสร้างเอนไซม์ urease ซึ่งจะสามารถ Hydrolyze urea ให้ได้แอมโมเนียซึ่งจะทาให้มี pH ใน
อาหารสูงขึน้ และจะเปลีย่ นสี indicator ( Phenol red ) เป็ นสีแดงหรือสีชมพู วิธนี ้ที าได้โดยการ streak โคโลนีของเชือ้
ราทีแ่ ยกได้จากสุนขั ลงอาหารในหลอดทอลอง โคโลนีทเ่ี ป็ น Mold บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชม.
ส่วนโคโลนีทเ่ี ป็ น yeast บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชม. แล้วอ่านผลเป็ นบวกเมื่ออาหารเปลีย่ นเป็ น
สีชมพู อ่านผลเป็ นลบเมื่ออาหารไม่เปลีย่ นสี

ผลการศึกษา
1. จากการแยกเชือ้ ทีม่ ลี กั ษณะโคโลนีเป็ น Mold
หลังจากแยกชนิดของเชือ้ ราทีส่ งสัยว่าเป็ นราก่อโรคในสุนขั แล้ว ทาการตรวจดูลกั ษณะโคโลนีของเชือ้ และเมื่อ
ย้อมเชื้อด้วยสี lactophenol cotton blue แล้วตรวจดูรูปร่างของเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบตัวอย่างที่มลี กั ษณะ
สงสัยว่าเป็ นเชื้อกลากจานวน 4 ตัวอย่าง สาหรับการจาแนกชนิดของเชื้อราก่อโรคที่เป็ น mold ซึ่งประกอบไปด้วย
สุนขั ตัวที่ 4, 6, 7 และ 24 จากลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า มีเชือ้ ทัง้ 4 ตัวสร้าง microconidia เป็ นจานวนมาก
แต่ไม่พบการสร้าง macroconidia และผลการทดสอบการสร้างเอนไซม์ยรู เิ อสพบเชือ้ 3 ตัวทีส่ ามารถสร้างได้ จึงสรุปได้
ว่าเป็ นเชือ้ Trichophyton metagrophytes แต่ยงั มีเชือ้ อีก 1 ตัวที่ให้ผลลบกับการทดสอบยูรเิ อส จึงจาแนกได้ว่าเป็ น
Trichophyton spp. (ตารางที่ 1)
2. การแยกเชือ้ ทีก่ ่อโรคในสุนขั ทีม่ ลี กั ษณะโคโลนีเป็ น Yeast
จากตัวอย่างจานวน 29 ตัวอย่าง พบลักษณะโคโลนีเป็ น Yeast จานวน 9 ตัวอย่าง ประกอบไปด้วยสุนัขตัวที่
5,8,13,15,16,17,19,20 และ 25 เมื่อจาแนกชนิดของเชือ้ ทัง้ 9 ตัวให้ผลลบกับการทดสอบ catalase และเชือ้ ติดสีแกรม
บวก มีรูปร่างเป็ น budding yeast และในทดสอบ Urease test พบว่าเชือ้ ทัง้ 9 ตัวให้ผลบวก ซึง่ แสดงว่าเชือ้ ทีแ่ ยกได้
เป็ นเชือ้ Malassezia pachydermatis (ตารางที่ 2 )
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ตารางที่ 1 แสดงหมายเลขของสิง่ ตรวจและลักษณะของเชือ้ ราสายทีค่ าดว่าเป็ นเชือ้ ก่อโรค
ตัวอย่าง
โคโลนี
Microscopic
Urease Test
(หมายเลข)
(จานวน)
Examination
4
10
Many microconidia
Positive
6
6
Many microconidia
Positive
7
4
Many microconidia
Positive
24
10
Many microconidia
Negative

ชนิ ดของเชื้อ
T. mentagrophytes
T. mentagrophytes
T. mentagrophytes
Trichophyton spp.

ตารางที่ 2 แสดงการจาแนกชนิดของเชือ้ ราก่อโรคทีเ่ ป็ น Yeast
ตัวอย่าง
(หมายเลข)

โคโลนี
(จานวน)

Microscopic
Examination

Catalase
test

Urease
test

ชนิ ดของเชื้อ

5
8
13
15
16
17
19
20
25

23
5
24
43
3
2
8
15
60

Budding yeast
Budding yeast
Budding yeast
Budding yeast
Budding yeast
Budding yeast
Budding yeast
Budding yeast
Budding yeast

Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative

Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive

M. pachydermatis
M. pachydermatis
M. pachydermatis
M. pachydermatis
M. pachydermatis
M. pachydermatis
M. pachydermatis
M. pachydermatis
M. pachydermatis

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาเพื่อแยกเชื้อราที่ก่อโรคผิวหนังในสุนัขนัน้ พบว่าสิง่ ส่งตรวจที่ได้จากสุนัขที่มรี อยโรค สามารถ
เพาะเลีย้ งเชือ้ ราได้ลกั ษณะโคโลนีทเ่ี ป็ น mold แต่ใช้เวลานาน โดยการทดลองครัง้ นี้สามารถแยกเชือ้ ราก่อโรคในสุนัข
ได้ 2 ชนิด คือ ลักษณะโคโลนีทเ่ี ป็ น mold พบว่าเป็ นเชื้อ Trichophyton mentagrophytes ซึง่ เป็ นเชือ้ ราที่เป็ นสาเหตุ
ก่อให้เกิดโรคกลากได้บ่อยในสุนัข และลักษณะของโคโลนีทเ่ี ป็ น yeast พบว่าเป็ นเชือ้ Malassezia pachydermatis ซึง่
เป็ นเชื้อราที่พบเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดโรคเกลื้อนในสุนัขได้บ่อย ซึ่งแสดงถึงความชุกของเชื้อทัง้ สองนี้ในสุนัขที่นามา
ศึกษา แต่ อย่างไรก็ตามในการแยกเชื้อจากสุนัขและแมวในเมือง Fortaleza ของประเทศบราซิล [4] และในประเทศ
เยอรมั น [5] พบว่ า เชื้ อ ส่ ว นใหญ่ ที่ แ ยกได้ เ ป็ นเชื้ อ ราที่ ก่ อ โรคกลากในกลุ่ ม ของ Trichophyton rubrum และ
Microsporum canis ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุบตั ิการณ์ ของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกลากและเกลื้อ นของแต่ละประเทศมีความ
แตกต่าง
โดยสรุปแล้วในการศึกษาครัง้ นี้ได้แยกเชือ้ ราทีก่ ่อโรคในสุนขั ทีม่ รี อยโรค 29 ตัวอย่าง พบเชือ้ ทีเ่ ป็ นเชือ้ กลาก
จานวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 13.8 โดยเชื้อทัง้ หมดสามารถสร้าง microconidia เป็ นจานวนมาก แต่ไม่การสร้าง
macroconidia ในการทดสอบการสร้างเอนไซม์ urease พบว่ามีเชื้อ 3 ตัว ที่ให้ผลบวก จึง สรุปว่าเป็ น Trichophyton
metagrophytes ส่วนอีก 1 ตัว ให้ผลลบ จึงยังไม่สามารถจาแนกได้เพียงว่าเป็ น Trichophyton spp. นอกจากนี้ยงั พบ
เชือ้ ยีสต์จากสุนัขทัง้ หมด 9 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 31 เมื่อนาเชือ้ ไปย้อมสีแกรมพบการติดสีแกรมบวกของ budding
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yeast cells ในการทดสอบทางชีวเคมีพบว่าเชือ้ ทุกตัวไม่มกี ารสร้างเอนไซม์ catalase แต่สามารถสร้างเอนไซม์ urease
ได้ และ เชื้ อ ทุ ก ตั ว สามารถเจริญ ได้ บ นอาหารเลี้ย งเชื้ อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ติ ม น้ า มัน จึง สรุ ป ได้ ว่ า เป็ นเชื้ อ Malassezia
pachydermatis ซึง่ เป็ นเชือ้ ทีพ่ บเป็ นสาเหตุของโรคเกลือ้ นในสุนขั ได้บ่อย ซึง่ การศึกษาในครัง้ นี้เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นทีท่ า
ให้ทราบถึงอุบตั กิ ารณ์ของเชือ้ ทีก่ ่อให้เกิดโรคกลากและเกลือ้ นในสุนัข ซึง่ ในการศึกษาต่อไปควรเก็บตัวอย่างจากพืน้ ที่
อื่นๆ แล้วนามาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ทราบอุบตั กิ ารณ์ของเชือ้ ก่อโรคผิวหนังในสุนัขของประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้
เชื้อราก่ อโรคที่แยกได้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการนาไปทดสอบความไวของเชื้อต่ อยาต้านเชื้อราชนิดต่ างๆ
รวมทัง้ สารสกัดจากพืชสมุนไพรธรรมชาติได้อกี ด้วย
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Development of Computer Assisted Instruction Program for Urine Sediments
Morphology
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บทคัดย่อ
การพัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สัณฐานวิทยาของตะกอนปั สสาวะด้วยโปรแกรม Adobe
Captivate 4 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
์
เรื่อง สัณฐานวิทยาของตะกอนปั สสาวะสาหรับการเรียนรูข้ องนิสติ เทคนิคการแพทย์ โดยการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั
เชิงประยุกต์ ซึ่งใช้ตัวอย่างปั สสาวะของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลพะเยา ทาการตรวจตะกอนปั สสาวะ ถ่ ายภาพ และ
พัฒนาเป็ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สัณฐานวิทยาของตะกอนปั สสาวะ จากนัน้ นามาทดสอบประสิทธิภาพ
กับนิสติ เทคนิคการแพทย์ชนั ้ ปี ท่ี 3 มหาวิทยาลัยพะเยา ปี การศึกษา 2556 ทีย่ งั ไม่เคยเรียนรายวิชาการตรวจปั สสาวะ
และสารน้ าในร่างกาย โดยสุ่มตัวอย่างนิสติ จานวน 30 คน เรียนเรื่องสัณฐานวิทยาของตะกอนปั สสาวะ ด้วยโปรแกรม
ดังกล่าว ทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนจากการทดสอบวัดความรูห้ ลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
คาสาคัญ:

สัณฐานวิทยา ตะกอนปั สสาวะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

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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บทนา
การศึกษาตะกอนปั สสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์ นับเป็ นงานตรวจเบื้องต้น ทางห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนหนึ่ งของการตรวจวิเคราะห์ในงานประจาวัน การขับถ่ายปั สสาวะในแต่ละวัน จะมีตะกอนต่ างๆ ปน
ออกมากับปั สสาวะได้ เช่น เซลล์เยื่อบุผวิ เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว และผลึกต่างๆ เป็ นต้น ซึง่ จะพบได้ใน
ภาวะปกติหรือมีพยาธิสภาพของระบบทางเดินปั สสาวะ [1] นอกจากนี้หากพบตะกอนปั สสาวะในปริมาณทีม่ ากกว่าปกติ
หรือพบตะกอนทีผ่ ดิ ปกติสามารถบ่งชีห้ รือช่วยวินิจฉัย เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติได้ ซึง่ ตะกอนปั สสาวะในแต่ละ
ชนิด มีความสาคัญทางคลินิกแตกต่างกันไป ดังนัน้ ผูต้ รวจวิเคราะห์จะต้องมีความสามารถในการแยกตะกอนปั สสาวะ
แต่ ละชนิดให้ได้ โดยเฉพาะตะกอนปั สสาวะที่มรี ูปร่างใกล้เคียงกัน หรือบางครัง้ ตะกอนชนิดเดียวกัน แต่มีรูปร่าง ที่
แตกต่างกันได้หลายแบบ ซึ่งจะทาให้การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์มคี วามถู กต้อง เป็ นประโยชน์ ต่อแพทย์และ
ผูป้ ่ วยต่อไป ดังนัน้ การเรียนการสอนนิสติ เทคนิคการแพทย์ให้มคี วามรูแ้ ละมีทกั ษะในการจาแนกชนิดตะกอนปั สสาวะ
จึงมีความสาคัญมาก แต่โดยทัวไปในการเรี
่
ยนการสอนนิสติ มีโอกาสฝึกทักษะในการตรวจตะกอนปั สสาวะ แต่ในชัวโมง
่
เรีย นเท่ านัน้ และการศึก ษาในห้อ งเรียนสื่อการสอนอาจมีค วามน่ า สนใจน้ อ ยเกิน ไป ไม่ น่ าตื่น เต้น ท าให้ผู้เรีย นมี
ความรูส้ กึ เบื่อได้ง่าย ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ซึง่ ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทเกีย่ วกับภาค
การศึกษา ในด้านของการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจของผูเ้ รียน และเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การนาเสนอเนื้อหาวิชาเรียนให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจมากยิง่ ขึน้ [2-3] โดยสามารถนาสื่อ ข้อความ ภาพนิ่ ง เสียง และ
ภาพเคลื่อ นไหว ที่ ส ามารถน ามาพัฒ นาเป็ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน (Computer Assisted Instruction
Program) ได้เป็ นอย่างดี
โปรแกรม Adobe Captivate เป็ นโปรแกรมส าหรับ สร้า งมัล ติมีเดีย บนเว็บ การจับ ภาพหน้ า จอ การท า
ภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆ โปรแกรม Adobe Captivate สามารถสร้างบทเรียนแบบมีปฏิสมั พันธ์ โดยผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้อง
เขียนคาสัง่ เพราะโปรแกรมมีคาสังต่
่ างๆ ไว้ให้เลือกผ่านทางหน้าจอของโปรแกรม จึงเป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้งานง่าย เรียนรู้
ได้เร็ว หลักการทางานของโปรแกรม Adobe Captivate มีลกั ษณะเดียวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint คือ ในแต่
ละไฟล์ หรือ project จะประกอบไปด้วย slide หลาย slide นามาเรียงกัน ในแต่ ละ slide สามารถบรรจุสงิ่ ต่างๆ ซึ่ง
ต่อไปนี้จะเรียกว่าเป็ น วัตถุ เช่น ภาพ ข้อความ เสียง คลิปวิดโี อ และปุ่ม เป็ นต้น การเข้า -ออกของ slide และวัตถุใน
slide สามารถกาหนด effects ต่างๆ ได้ เมื่อสังให้
่ โปรแกรมทางาน โปรแกรมจะเริม่ นาแผ่น slide ที่ 1 มาแสดง จากนัน้
จะนาเอาแผ่น slide ที่ 2 และ 3 มาแสดงต่อกันไปเรื่อยๆ จนหมดทุก slide การควบคุม slide ให้ไปยังแผ่น slide ต่างๆ
ตามประสงค์ทส่ี ามารถกาหนดได้ โดยการสร้างปุ่ม และใช้คาสังของโปรแกรม
่
เพื่อให้ไปยัง slide ทีต่ อ้ งการ slide แต่ละ
แผ่ น จะมี timeline เป็ น ของตนเอง timeline จะเป็ น ตัวก าหนดเวลาการแสดงของวัต ถุ แ ต่ ละตัวในแผ่ น slide นัน้ ๆ
ตลอดจนการกาหนดให้วตั ถุใดแสดงก่อนหรือแสดงหลังอย่างไร หรือการกาหนดตาแหน่งของวัตถุให้อยู่ขา้ งหน้าหรืออยู่
ข้างหลังวัตถุใดก็ได้ วัตถุแต่ละวัตถุ เช่น ภาพ ข้อ ความ เสียง และวิดีโอ สามารถปรับแก้ลกั ษณะได้ ผ่านทางแถบ
properties โดยวัตถุแต่ละอย่าง จะมีแถบ properties ของตนเอง เมื่อคลิกเลือกวัตถุใด โปรแกรม Adobe Captivate จะ
แสดง properties ของวัตถุนนั ้ ทาให้สามารถกาหนดลักษณะของวัตถุนนั ้ ๆ ได้ [4]
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สัณฐานวิทยาของตะกอนปั สสาวะ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสติ เทคนิคการแพทย์ห รือผู้ท่สี นใจ และประเมินผลความพึงพอใจการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องนี้ หลังจากการใช้งาน ซึง่ ความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาด้วยตนเองจากโปรแกรมนี้ จะ
ช่วยให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ สัณฐานวิทยาของตะกอนปั สสาวะได้มากยิง่ ขึน้
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
รูปแบบการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (Computer Assisted Instruction Program)
เรื่อง สัณฐานวิทยาของตะกอนปั สสาวะ เมื่อได้โปรแกรมแล้ว นามาทดสอบกับ ผู้เข้าร่วมการวิจยั ที่เป็ น นิสติ เทคนิค
การแพทย์ ชัน้ ปี ท่ี 3 จานวน 30 คน โดยยังไม่เคยเรียนรายวิชาการตรวจปั สสาวะและสารน้ าในร่างกาย (เพื่อป้ องกัน
ผลการวิจยั ทีอ่ าจมีความคลาดเคลื่อนจากความรูเ้ ดิม ถ้าใช้ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั เป็ นผูท้ เ่ี คยเรียน หรือมีความรู้ ทางด้านนี้
มาก่อน) ทาการทดสอบความรูก้ ่อนการใช้โปรแกรมฯ โดยให้ทาแบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับ สัณฐานวิทยาของตะกอน
ปั สสาวะ จานวนทัง้ หมด 46 ข้อ ก่อนการใช้โปรแกรมฯ จากนัน้ ให้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยใช้โปรแกรมฯ จนครบถ้วนทุก
บทเรียนแล้ว ให้ทาการทดสอบความรูห้ ลังการใช้โปรแกรมฯ รวมทัง้ ทาการประเมินผลความพึงพอใจ และเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบก่อนและหลังการใช้โปรแกรมดังกล่าว (pre- and post-intervention comparison) โครงการวิจยั นี้ ได้
ผ่านการรับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว ก่อน
ดาเนินการเก็บข้อมูลการวิจยั
ขัน้ ตอนการวิ จยั
1.) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นงานวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ นิ สิต สาขาวิช าเทคนิ ค การแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา จานวน 30 คน ที่ยงั ไม่เคยเรียนรายวิชาการตรวจปั สสาวะและสารน้ าในร่างกาย
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling) เพื่อเป็ นกลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ดว้ ย paired
sample T-test
2.) ขัน้ ตอนการพัฒนาเครือ่ งมือ
2.1 การเตรียมเนื้อหา
การคัดเลือกตัวอย่างปั สสาวะ
คัดเลือกตัวอย่างปั สสาวะ ทีใ่ ห้ผลการตรวจทีผ่ ดิ ปกติ เช่น มีโปรตีนตัง้ แต่ระดับ 2+ ขึน้ ไป เพื่อให้พบตะกอน
ปั สสาวะที่ผดิ ปกติ เป็ นจานวนมาก และหลากหลายชนิด ได้ ตวั อย่างปั สสาวะผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลพะเยา ทีเ่ หลือ
และพร้อมจะทิ้งไป ในงานประจาวัน หลังจากผ่านการตรวจเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มกี ารเก็บข้อมูลส่วนตัวของ
ผูป้ ่ วยแต่อย่างใด ดังนัน้ จึงไม่สามารถสืบทวนกลับไปถึงตัวผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นเจ้าของปั สสาวะได้
การเตรียมและการย้อมสีตะกอนปั สสาวะ
1. นาปั สสาวะทีผ่ ่านการเขย่าให้ตะกอนปั สสาวะ ผสมกันดีและกระจายตัวเป็ นเนื้อเดียวกันดีแล้ว 10 mL ลงใน
หลอดทดลองก้นแหลมทีม่ ขี ดี บอกปริมาตร (conical centrifuge tube)
2. ปั น่ ด้วยเครื่องปั น่ ทีค่ วามเร็วรอบ 1,800 rpm เป็ นเวลานาน 5 นาที
3. ดูดปั สสาวะส่วนบนทิง้ ไป ให้เหลือปริมาตรในหลอด 1 mL พอดี
4. เขย่าผสมตะกอนให้เข้ากันดี โดยการเคาะหลอดด้านล่างของหลอดกับด้วยฝ่ ามือเบาๆ หลายๆ ครัง้ หรือใช้
เครื่องเขย่าผสมสาร (vortex mixer) ความแรงปานกลาง เวลาประมาณ 1 - 2 นาที หรือจนกว่าตะกอนปั สสาวะจะ
กระจายตัวดี ไม่เหลือเป็ นตะกอนให้เห็นทีส่ ว่ นล่างของหลอด
5. ดูดตะกอนปั สสาวะ 20 µL ใส่ลงบนแผ่นสไลด์ และปิ ดทับด้วย cover glass ขนาด 22×22 mm โดยไม่ให้มี
ตะกอนปั สสาวะล้นออกมา ซึง่ จะได้ตะกอนปั สสาวะทีไ่ ม่ผ่านการย้อมสี
6. หยดสี Sternheimer-Malbin Stain (SM stain) 5 µL ลงบนสไลด์ท่หี ยดตะกอนปั สสาวะรอไว้แล้ว 15 µL
หรือ ในอัต ราส่วน สีต่อ ตะกอนปั สสาวะ ประมาณ 1:4 และปิ ดทับ ด้วย cover glass ขนาด 22×22 mm โดยไม่ ให้มี
ตะกอนปั สสาวะล้นออกมา ซึง่ จะได้ตะกอนปั สสาวะทีผ่ ่านการย้อมสี
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การตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์และการถ่ายภาพตะกอนปั สสาวะ
1. ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ทต่ี ่อกับกล้องถ่ายรูป โดยหรี่ diaphragm และลด condenser ให้ต่ าลง เพื่อให้
ได้ภาพชัดเจน โดยเริม่ จาก กาลังขยาย 100x (low power field; LPF) ก่อน ตามด้วย 400x (high power field; HPF)
ตามลาดับ
2. เมื่อพบตะกอนปั สสาวะ ทาการจาแนกชนิด แล้วถ่ายภาพตะกอนปั สสาวะ เก็บไว้เป็ น file.jpg ตัง้ ชื่อ file ที่
สามารถระบุได้ภายหลังว่า เป็ นภาพของตะกอนปั สสาวะชนิดใด
3. ตรวจดูตะกอนปั สสาวะและถ่ายภาพตะกอนปั สสาวะ ทัง้ ตะกอนปั สสาวะทีไ่ ม่ผ่านและทีผ่ ่านการย้อมสี SM
stain เพื่อใช้เปรียบเทียบกัน
2.2 การพัฒนาโปรแกรม
การบรรจุภาพถ่ายและข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับตะกอนปั สสาวะลงในโปรแกรม Adobe Captivate 4
1. เข้าสูโ่ ปรแกรม Adobe Captivate 4 แล้วจะปรากฏหน้าจอหลักทีม่ ี ส่วนประกอบต่างๆ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้าจอหลัก เข้าสูโ่ ปรแกรม Adobe Captivate 4
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2. เพิ่ม slide เปล่าให้ไปที่เมนู insert เลือก blank slide แต่ ถ้าจะให้มีแม่ แบบพื้นหลัง ให้เลือ ก new slide
โปรแกรมจะสร้าง slide ใหม่ให้ตามแบบทีเ่ ลือก ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การเพิม่ slide เปล่า
3. การเพิ่มข้อความ เลือก insert  standard objects  text caption บนแถบเครื่องมือ จะปรากฏแถบ
สาหรับพิมพ์ขอ้ ความ ดังภาพที่ 3 และ 4

ภาพที่ 3 แสดงแถบเครื่องมือการเพิม่ ข้อความ
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ภาพที่ 4 แสดงกล่องเพิม่ ข้อความ
4. การเพิม่ ภาพ เลือก insert  image และเลือกไฟล์ภาพทีต่ อ้ งการ
5. การตกแต่ง effect ให้เลือกทีแ่ ผ่น slide ทีแ่ ถบ properties  general เลือก transitional ทีต่ อ้ งการ
6. ปุ่มทาหน้าทีบ่ งั คับการควบคุมหน้าจอไปที่ insert  standard objective  button บนแถบเครื่องมือจะ
เกิดปุ่มทีบ่ ริเวณกลาง document window ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การสร้างปุ่มบังคับการควบคุมหน้าจอ
7. การใส่เสียง จะต้องเปลีย่ นไฟล์ wav. ให้เป็ นไฟล์ mp3. ก่อนนามาใช้งาน
8. ท าการสร้างแบบทดสอบ ให้เปิ ด project ไปที่ file  new project  blank project และท าการปรับ
โปรแกรมให้เป็ นภาษาไทยก่อน โดยไปทีเ่ มนู quiz  quiz preferences  category  quiz เลือก default labels
และปรับแก้ให้เป็ นภาษาไทย โดยเลือกแบบทดสอบเป็ น แบบเลือกตอบ ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 การสร้างข้อสอบ
9. การรายงานผลคะแนน ไปที่ http://www.acrobat.com ลงทะเบียนสร้าง Adobe ID ที่ captivate ไปที่ edit
 preference เลือก quiz
3.) การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นัดหมายกลุ่ม ตัวอย่าง จากนิสติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชัน้ ปี ท่ี 3 จานวน 30 คน ที่ยงั ไม่เคยเรียน
รายวิชาการตรวจปั สสาวะและสารน้าในร่างกาย แจ้งขัน้ ตอนและวิธกี ารใช้งานโปรแกรมให้ทราบ
2. เมื่อถึงกาหนดเวลา แจ้งขัน้ ตอนและวิธกี ารใช้งานโปรแกรมอีกครัง้ โดยมีหน้าแรกของโปรแกรม ดังภาพที่
7 ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน เรียนรู้เรื่องสัณฐานวิทยาของตะกอน ทดสอบหลังเรียน และกรอกแบบประเมินผลการ
ใช้โปรแกรมฯ

ภาพที่ 7 หน้าแรกของโปรแกรม
3. เมื่อเข้าสูโ่ ปรแกรมฯ แล้วจะพบกับหน้าเมนูหลัก ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 หน้าเมนูหลักของโปรแกรม
4. ก่อนการใช้โปรแกรมฯ ให้นิสติ เลือกทีเ่ มนู แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรูก้ ่อนใช้โปรแกรมฯ จะ
ปรากฏแบบทดสอบ ดังภาพที่ 9 ให้เลือกคาตอบทีค่ ดิ ว่าถูกต้องทีส่ ดุ เพียงคาตอบเดียว แล้วกดปุ่มเลือก เมื่อทาครบทัง้
46 คาถามแล้ว ให้กดทีป่ ่ มุ ส่งคาตอบ โปรแกรมฯ จะประมวลผลแสดงคะแนน ก่อนการใช้งานโปรแกรมเก็บไว้

ภาพที่ 9 ตัวอย่างแบบทดสอบ
5. เมื่อทาการทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Home เพื่อกลับไปยังหน้าเมนูหลัก แล้วกดปุ่มเลือกเข้าสู่
บทเรียน ปรากฏหน้าเมนูรอง ดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 หน้าเมนูรองของโปรแกรม
6. เมื่อปรากฏหน้าเมนูรอง ผูใ้ ช้โปรแกรมฯ สามารถเลือก ตะกอนปั สสาวะทีส่ นใจจะศึกษา ได้ตามเมนูรอง ที่
แสดง เมื่อกดปุ่มเลือกชนิดตะกอนปั สสาวะแล้ว จะปรากฏหน้าเมนูย่อยของตะกอนปั สสาวะชนิดนัน้ ๆ
7. เมื่อกดปุ่มเลือกตะกอนปั สสาวะทีต่ ้องการศึกษาตามความต้องการแล้ว จะปรากฏหน้าบทเรียนทีเ่ กีย่ วกับ
ตะกอนปั สสาวะทีเ่ ลือก ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าบทเรียนทีเ่ ลือก
8. นิสติ ผูเ้ รียน สามารถเลือกศึกษาบทเรียนเรียงตามลาดับได้จนครบ หรือจะเลือกศึกษาเรื่องใดก่อนก็ได้ โดย
สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ โดยการใช้ป่ ุม control ในแต่ ละหน้ าของโปรแกรมฯ เมื่อศึกษาครบถ้วนเรียบร้อยทุ ก
บทเรียนแล้ว ให้กดปุ่มเลือกแบบทดสอบหลังเรียน ในหน้าเมนูหลัก
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9. ให้นิสติ ผู้เรียน ทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเป็ นการประเมินผลหลังการใช้โ ปรแกรมฯ โดยมีขนั ้ ตอนใน
การทา เหมือนการทาแบบทดสอบก่อนเรียน ข้อ 5
10. ให้นิสติ ผูเ้ รียน ทาแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้โปรแกรมฯ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนของนิสติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชัน้ ปี ท่ี 3
จานวน 30 คน ด้วย paired sample T-test และวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรมฯ โดยใช้วธิ กี าร
ประมวลผลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานใช้ค่กู บั ค่าเฉลีย่ แสดงลักษณะ
การกระจายของข้อมูล

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบความรู้ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สัณฐานวิทยาของตะกอน
ปั สสาวะ ของนิสติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชัน้ ปี ท่ี 3 จานวน 30 คน ทีย่ งั ไม่เคยเรียน รายวิชาการตรวจปั สสาวะและ
สารน้ าในร่างกาย ได้ค่าเฉลีย่ ของร้อยละของคะแนน ± ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ก่อน และ หลัง การใช้โปรแกรมฯ
เป็ น 36.8 ± 13.2 และ 78.6 ± 10.4 ตามลาดับ เมื่อนาร้อยละของคะแนน หลัง ลบด้วย ก่อน การใช้โปรแกรมฯ ได้เป็ น
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของคะแนนหลังการใช้โปรแกรมฯ (% increment after intervention) เท่ากับ (mean±SD)
41.7 ± 15.0 % ซึง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ โดยใช้ paired sample T-test ได้ค่า p <0.05 ดังภาพที่ 12

ค่าเฉลีย่ ของร้อยละของคะแนน (%)

*
ร้อยละของคะแนนหลังการ
ใช้โปรแกรมฯ เพิม่ ขึน้
41.7 ± 15.0 (%)

ค่าเฉลีย่ ของร้อยละ
ของคะแนนก่อนใช้
โปรแกรม (%)

ค่าเฉลีย่ ของร้อยละ
ของคะแนนหลังใช้
โปรแกรม (%)

ภาพที่ 12 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของร้อยละของคะแนน (%) ก่อน และ หลัง การใช้โปรแกรมฯ
(by paired sample T-test * p <0.05)
ผลการประเมินความพึงพอใจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สัณฐานวิทยาของตะกอนปั สสาวะ
ในนิสติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชัน้ ปี ท่ี 3 จานวน 30 คน ทีย่ งั ไม่เคยเรียน รายวิชาการตรวจปั สสาวะและสารน้าใน
ร่างกาย โดยใช้วธิ กี ารประมวลผลการประเมินในเชิงคุณภาพ ในด้านต่างๆ ได้ผล ดังนี้
ด้านเนื้อหาและการนาเสนอ เนื้อหาชัดเจนถูกต้อง รูปแบบเหมาะสม วิธกี ารนาเสนอ ลาดับขัน้ การนาเสนอ
ความน่าสนใจในการนาเสนอ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และความเหมาะสม ในการนาเข้าสูบ่ ทเรียน อยู่ในเกณฑ์ ดี
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ด้านรูปภาพ ทีใ่ ช้ในการนาเสนอ คุณภาพของภาพ การสื่อความหมายของภาพ ภาพกราฟิ กเหมาะสม อยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก
ด้านเสียง ความเหมาะสมของเสียง ทีใ่ ช้อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และระดับเสียงทีใ่ ช้ อยู่ในเกณฑ์ ดี
ด้านตัวอักษร ที่ใช้ในการนาเสนอ รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ความเหมาะสมของ สีพ้นื สีตัวอักษร
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และความชัดเจนของ ตัวอักษร สัญลักษณ์ เครื่องหมาย อยู่ในเกณฑ์ ดี
ด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิง่ ขึน้ ประหยัดเวลาในการเรียน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และ
ความเพลิดเพลินกับสือ่ มัลติมเี ดีย และสามารถใช้ได้ตามเวลาทีต่ อ้ งการ อยู่ในเกณฑ์ ดี

วิ จารณ์ และสรุปผล
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สัณฐานวิทยาของตะกอนปั สสาวะ ในครัง้ นี้ช่วยให้ผเู้ รียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจ ในเรื่องสัณฐานวิทยาของตะกอนปั สสาวะมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรพรรณ พรสีมา
(2530) [14] ที่ได้บทสรุปว่า การเรียนรูด้ ้วยตนเอง ทาได้อย่างอิสระ ท้าทายให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
เลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง และเหมาะสมกับลักษณะของบทเรียนทางห้องปฏิบตั กิ าร นอกจากนี้ยงั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สายพิณ นพเกตุ (2538) [15] ทีพ่ บว่าบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาให้นกั เรียนเกิด
สัมฤทธิผลทางการเรี
ยน เพิม่ มากยิง่ ขึน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียน
์
และคะแนนหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สัณฐานวิทยาของตะกอนปั สสาวะ พบว่า คะแนนจาก
การทดสอบวัดความรูห้ ลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 นอกจากนี้ผลการประเมินความพึง
พอใจ อยู่ในเกณฑ์ดถี งึ ดีมาก จึงอาจกล่าวได้ว่า โปรแกรมฯ มีความเหมาะสมระดับหนึ่งทีจ่ ะนาไปใช้ในการเรียนรู้ หรือ
อาจใช้เป็ นบทเรียนซ่อมเสริม เนื่องจากบทเรียนดังกล่าวเป็ น สือ่ ทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง และสนองความต้องการ
ทีแ่ ตกต่างกัน ระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดี สามารถใช้เวลาในการเรียนได้ตามความสะดวก ตามความต้องการ และตาม
ความสนใจของผูเ้ รียน และทาให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนในหัวข้อดังกล่าวทีด่ ี
์
การศึก ษาครัง้ นี้ ให้ค วามส าคัญ ในเรื่องของผลสัม ฤทธิท์ างการศึก ษา เนื่ อ งจากผู้วิจยั เป็ น นิ ส ิต ในหลักสูต รเทคนิ ค
การแพทย์ มิได้ศกึ ษาในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยตรง ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป สิง่ ทีค่ วร
พิจารณาเพิม่ เติม ก็คอื การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน CAI ซึง่ ในปั จจุบนั มีกระบวนการสาคัญ อยู่ 2 ขัน้ ตอน
ได้แก่ ขัน้ ตอนแรก การหาประสิทธิภาพตามวิธี Rational Approach ดาเนินการโดยใช้บุคคลทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ (Panel
of Experts) เป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดสินคุณค่าความเหมาะสมด้านเนื้อหาและการนาไปใช้ ตามแบบประเมินทีส่ ร้างขึน้ โดยหา
ค่ า Content Validity Ratio (CVR) Lawshe, C.H. (1975) [16] ขั ้น ต อน ที่ ส อง Empirical Approach เป็ น วิ ธี ห า
ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ โดยนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง พิจารณาร้อยละของคะแนนจากแบบฝึ กหัด กับร้อยละของ
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน ซึง่ แสดงเป็ นตัวเลขสองค่า ตัวอย่าง 80/80 เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมี วธิ อี ่นื ๆ อีก เช่น
วิธี KW-CAI กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2546) [17]

กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทีอ่ านวยความ
สะดวกและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการทาวิจยั นี้ เป็ นอย่างดี ขอขอบคุณ นิสติ เทคนิคการแพทย์ ชัน้ ปี ท่ี 3 คณะสห
เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทีเ่ ข้าร่วมเป็ นอาสาสมัครให้กบั งานวิจยั นี้ โดยไม่ได้รบั สิง่ ตอบแทนใดใด ในการทดลอง
ใช้โปรแกรมฯ ขอขอบคุณ โรงพยาบาลพะเยา ที่สนับ สนุ น ปั สสาวะส่งตรวจ ที่เหลือจากการตรวจในงานประจาวัน
สาหรับใช้เป็ นตัวอย่างตรวจ ในงานวิจยั นี้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมันดี
่ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
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ความชุกของพยาธิ เข็มหมุดในเด็กชัน้ อนุบาล 1-2 ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
The Prevalence of Enterobius vermicularis in Preschool Children Level 1-2 in
Mueang District, Phayao Province
วิภาสิร ิ ศรีสุวรรณ์1* ปิ ยะมาศ ม้าชัย1 วิกานดา มุกดาภิรมย์1 และศรวณีย์ ชัยวงศ์1.
Wibhasiri Srisuwan1*, Piyamat Machai1, Wikanda Mukdaphirom1 and Sornwanee Chaiwong1
บทคัดย่อ
โรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis) เกิดจากการติดเชือ้ Enterobius vermicularis โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่
ยังดูแลความสะอาดของตนเองได้น้อย เด็กทีต่ ดิ เชือ้ พยาธิเข็มหมุดมักมีอาการคันและระคายเคืองบริเวณรอบทวารหนัก
เด็กพักผ่อนไม่เต็มที่ เบื่ออาหาร นอกจากนี้อาจมีอาการอื่นๆ เช่น ปวดท้อง อาเจียน อุจจาระร่วง ซึง่ อาการเหล่านี้อาจ
ส่งผลให้พฒ
ั นาการทัง้ ทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กทีต่ ดิ เชือ้ ช้ากว่าปกติ ซึง่ วิธที น่ี ิยมใช้ในการตรวจวินิจฉัยในเด็ก
ทาได้โดยการตรวจหาไข่พยาธิได้ดว้ ยวิธสี ก็อตเทปเทคนิค (scotch tape technique) ซึง่ เป็ นวิธที ส่ี ามารถทาได้ง่ายและ
มีโอกาสเจอไข่พยาธิเข็มหมุดได้มากกว่าการตรวจหาในอุจจาระ ดังนัน้ การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการ
ติดเชื้อของพยาธิเข็มหมุดในเด็กชัน้ อนุ บาล 1-2 ในอาเภอเมืองจังหวัดพะเยา จานวน 277 ราย โดยใช้ scotch tape
technique พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาเป็ นเพศชายและเพศหญิง คิดเป็ น 56.30% และ 43.70% ตามลาดับ พบผู้ตดิ เชือ้
พยาธิเข็มหมุดจานวน 52 ราย อัตราการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดเท่ากับ 18.77% พบการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดในเพศ
หญิง (22.31%) มากกว่าในเพศชาย (16.02%) ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามโรงเรียน จากจานวน 14 โรงเรียน พบการ
ติดเชื้อพยาธิเข็ม หมุด มีอตั ราการติดเชื้อสูงที่สุด คื อ โรงเรียนบ้านแม่ นาเรือใต้และโรงเรียนบ้านร่องห้า (30.77%)
รองลงมา คือ โรงเรียนบ้านห้วยเคียนและโรงเรียนบ้านห้วยบง (25.0%) โรงเรียนบ้านต๋ อมและโรงเรียนบ้านแม่กา
(21.7%) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส (18.9%) โรงเรียนอนุ บาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก โรงเรียนบ้านแม่ต๋าบุญโยงและ
โรงเรียนบ้านจาป่ าหวาย (11.1%) โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) (10.0%) โรงเรียนบ้านไร่ (7.1%) และ
โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บารุง) (6.25%) ตามลาดับ จากการศึกษาครัง้ นี้ช้ใี ห้เห็นว่าเด็กก่อนปฐมวัยจาเป็ นที่
จะต้องได้รบั การตรวจพยาธิเข็มหมุดควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขอนามัยเพื่อเป็ นการป้ องกัน
การแพร่กระจายและการติดเชือ้ ซ้าในบริเวณดังกล่าว
คาสาคัญ:

โรคพยาธิเข็มหมุด พยาธิเข็มหมุด วิธสี ก็อตเทปเทคนิค จังหวัดพะเยา
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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.

บทนา
โรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis) เกิดจากการติดเชือ้ Enterobius vermicularis ซึง่ เป็ นพยาธิตวั กลม ตัวผูม้ ี
ขนาดยาวประมาณ 2-5 มม. ส่วนตัวเมียจะยาวกว่าคือ ประมาณ 8-13 มม. พยาธิตัวเต็มวัย อาศัยอยู่ในลาไส้ใหญ่
โดยเฉพาะบริเวณเรคตัม้ (rectum) ภายหลังผสมพันธุต์ วั ผูจ้ ะตาย พยาธิตวั เมียจะคลานออกมาวางไข่บริเวณรอบทวาร
หนักแล้วไชกลับเข้าทางทวารหนักไปอยู่ในลาไส้ (reinfection) การวางไข่ของพยาธิตวั เมียก่อให้เกิดความระคายเคือง
ทาให้ผปู้ ่ วยเกาก้น ไข่อาจติดเล็บและกลับเข้าสู่ผปู้ ่ วยโดยการหยิบอาหารเข้าปาก เมื่ออาหารทีม่ ไี ข่พยาธิผ่านมาทีด่ ูโอ
ดีนมั (duodenum) พยาธิตวั อ่อนจะออกจากไข่ และฝั งตัวอยู่ทไ่ี อเลียม (ileum) และเจริญเติบโตเป็ นตัวเต็มวัยจากนัน้ ก็
จะเคลื่อนตัวไปทีล่ าไส้ใหญ่โดยฝั งหัวติดกับเยื่อบุผวิ (mucosa) ของผนังลาไส้ ทาให้เกิดแผลตรงตาแหน่ งทีพ่ ยาธิเกาะ
และอาจเกิดการอักเสบ การติดเชื้อพบได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่มกี ารดูแลสุขอนามัยน้อยมักพบในเด็กสูงกว่าในผูใ้ หญ่
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กทีย่ งั ดูแลความสะอาดของตนเองได้น้อย เด็กทีต่ ดิ เชือ้ พยาธิเข็มหมุดมักมีอาการคันและระคาย
เคืองบริเวณรอบทวารหนัก โดยเฉพาะเวลากลางคืนเป็ นผลให้เด็กพักผ่อนไม่เต็มที่ เบื่ออาหาร และอาจเกิดบาดแผล
จากการเกาหรือเกิดการติดเชือ้ แบคทีเรีย นอกจากนี้อาจมีอาการอื่นๆ เช่น ปวดท้อง อาเจียน อุจจาระร่วง นอนกัดฟั น
ซึง่ อาการเหล่านี้อาจส่งผลให้พฒ
ั นาการทัง้ ทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กทีต่ ดิ เชือ้ ช้ากว่าปกติ จึงเป็ นปั ญหาต่อการ
ดูแลสุขอนามัยของเด็กในชุมชนรวมไปถึงผู้ใกล้ชดิ การตรวจวินิจฉัยในผู้ใหญ่ทาได้โดยการตรวจหาตัวพยาธิและไข่
พยาธิในอุจจาระ ส่วนในเด็กท าได้โดยการตรวจหาไข่พ ยาธิได้ด้วยวิธีสก็อตเทปเทคนิค (scotch tape technique)
เนื่องจากเป็ นวิธที ส่ี ามารถทาได้ง่ายและมีโอกาสเจอไข่พยาธิเข็มหมุดได้มากกว่าการตรวจในอุจจาระ เนื่องจากพยาธิ
เข็มหมุดจะออกมาวางไข่รอบๆ ทวารหนัก [1, 2, 3, 4] จากการสารวจอัตราการเป็ นโรคพยาธิชนิดต่ างๆ ของ
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ประเทศไทยในประชากรทุกกลุ่มอายุ โดยวิธคี าโตติกสเมีย ร์ (kato’s thick smear) พบว่าอัตราการเป็ นโรคพยาธิเข็ม
หมุดอยู่ในระดับต้นๆ ของโรคพยาธิทพ่ี บทัง้ หมด [1] และการสารวจทางสถิตริ ะบาดพบมีการระบาดของโรคพยาธิเข็ม
หมุดอยู่ทวโลกพบมากทั
ั่
ง้ เขตร้อนและหนาว ส่วนในประเทศไทยมีรายงานการระบาดของพยาธิชนิดนี้ในทุกภาคของ
ประเทศไทย [3]
โรคพยาธิเข็มหมุดเป็ นโรคของครอบครัวโดยไข่พยาธิเข็มหมุดทีก่ ระจายอยู่บริเวณทัวไปมี
่ โอกาสติดสูบ่ ุคคลใน
ครอบครัวได้ง่ายไม่ว่าจะได้รบั ไข่โดยตรงจากการปนเปื้ อนมากับมือหรือสูดหายใจเข้าไป หรือไข่ทป่ี นเปื้ อนมากับอาหาร
และเครื่องดื่ม [5] การติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดจึงมีความเกีย่ วข้องกับอนามัยส่วนบุคคลเป็ นสาคัญ และมีความสัมพันธ์กบั
ช่วงอายุ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เนื่องจากเด็กเล็กดูแลความสะอาดของตนเองได้น้อย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความชุก
ของพยาธิเข็มหมุดในเด็กวัยอนุ บาลเพื่อเป็ นข้อมูลในการดูแลสุขอนามัยของเด็กวัยอนุ บาลให้ มคี ุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ
รวมทัง้ การลดอัตราการติดเชือ้ ของพยาธิเข็มหมุดในชุมชน
จากอุบตั ิการของพยาธิเข็มหมุดในประเทศไทยสูง ทาให้มีคณะผู้ วจิ ยั ได้สนใจศึกษาถึงอุบตั ิการการติดเชื้อ
พยาธิเข็มหมุดโดยการตรวจหาไข่พยาธิดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ ในวิธสี ก็อตเทปเทคนิคในเด็กนักเรียนชัน้ อนุ บาล 1-2 ใน
อาเภอเมืองจังหวัดพะเยา เพื่อเปรียบเทียบกับอุบตั กิ ารในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ เช่นในปี 2555 บังอร ฉางทรัพย์ ศึกษาในเขตสลัม
กรุงเทพมหานครและสารวจในเด็กอายุ 1-10 ปี ในชุมชนคลองเตย พบอัตราการความชุกของพยาธิเข็มหมุดร้อยละ
21.25 [1] ในปี 2552 นันทวดี เนียมนุ้ย ศึกษาในเขตอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการและในจังหวัดบุรรี มั ย์ พบ
อัตราความชุกของพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนร้อยละ 26.86 [2] ในปี 2553 ณัฏฐวุฒแิ ละสรญา แก้วพิบลู ย์ ศึกษาใน
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบอัตราความชุกของพยาธิเข็มหมุด ในเด็กก่อนปฐมวัย ในเพศชายร้อยละ
52.9 และเพศหญิ งร้อ ยละ 47.1 [3] ในปี 2554 นพวรรณบูญ ชู และคณะ ศึก ษาใน 4 จังหวัด ภาคเหนื อตอนล่า ง
(พิษณุโลก, อุทยั ธานี, กาแพงเพชร และนครสวรรค์) พบอัตราความชุกของพยาธิเข็มหมุด ร้อยละ 19.9 [11]

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
รูปแบบการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจเพื่อหาอุบตั ิการการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด โดยการตรวจหาไข่พยาธิด้วย
กล้อ งจุ ลทรรศน์ ในวิธีสก็อ ตเทปเทคนิ ค ในเด็ก นัก เรีย นชัน้ อนุ บ าล 1-2 ในอ าเภอเมือ งจังหวัด พะเยาจานวน 14
โรงเรียน รวม 277 รายโครงการวิจยั นี้ ได้ผ่านการรับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับมนุ ษย์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้วก่อนดาเนินการเก็บข้อมูลการวิจยั
ขัน้ ตอนการวิ จยั
การคัดเลือกอาสาสมัคร
กลุ่มประชากรในการศึกษา เด็กชัน้ อนุ บาล 1-2 ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน 240 คนได้มาจากการ
คานวณ ดังนี้
ขนาดตัวอย่าง
=
N
Ne2+1
=
1020
1020(0.06)2 + 1
= 218.32
ใช้ตวั อย่างในการสารวจ 219 คน (ตาราง Taro Yamane, e=0.06, 219)
หมายเหตุ
1. 1,020 คือ จานวนเด็กชัน้ อนุ บาล 1-2 ทัง้ หมด ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในปี การศึกษา
2555
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2. 240 คือ จานวนตัวอย่างทีบ่ วกเพิม่ อีก 10 % เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการเก็บตัวอย่าง
คัดเลือกโรงเรียนในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้ครอบคลุมพื้นที่และให้ได้จานวนเท่ากับ จานวน
อาสาสมัครเป้ าหมายตามจานวนทีค่ านวณได้ ทาให้ได้ทงั ้ หมด 14 โรงเรียน ตามรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
2. โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
3. โรงเรียนบ้านแม่กา
4. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
5. โรงเรียนบ้านร่องคา
6. โรงเรียนบ้านแม่ตา๋ บุญโยง
7. โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บารุง)
8. โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
9. โรงเรียนบ้านไร่
10. โรงเรียนบ้านจาป่ าหวาย
11. โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17)
12. โรงเรียนบ้านห้วยบง
13. โรงเรียนบ้านต๋อม
14. โรงเรียนบ้านร่องห้า
การเตรียมอุปกรณ์สาหรับการตรวจพยาธิเข็มหมุดโดยวิธี scotch tape technique
1. ดึงเทปกาวแปะบนสไลด์ให้ปลายของเทปกาวยื่นออกจากสไลด์ประมาณ 3 เซนติเมตร
2. นาไม้ไอศกรีมมาติดกับอีกด้านของสไลด์และดึงปลายเทปกาวทีย่ ่นื ออกจากสไลด์มาแปะกับไม้ไอศกรีม
3. เก็บใส่ถุงพลาสติกและติดสติกเกอร์บนถุงพลาสติกเพื่อใช้ในการเขียนชื่อ

สไลด์

เทปกาวใส

ถุงพลาสติกใส

ไม้ไอศกรีม

ภาพที่ 1 วัสดุอุปกรณ์ สาหรับการตรวจพยาธิเข็มหมุดโดยวิธี Scotch Tape Technique
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1.

ดึงเทปกาวแปะบนสไลด์ให้ปลายของเทปกาวยื่นออก
จากสไลด์ประมาณ 3 เซนติเมตร

2.

นาไม้ไอศกรีมมาติดกับอีกด้านของสไลด์

3.

ดึงปลายเทปกาวทีย่ ่นื ออกจากสไลด์มาแปะกับไม้ไอศกรีม

4.

เก็บใส่ถุงพลาสติก

5.

ติดสติกเกอร์บนถุงพลาสติกเพื่อใช้เขียนชื่อ-นามสกุล

ภาพที่ 2 การเตรียมอุปกรณ์สาหรับการตรวจพยาธิเข็มหมุดโดยวิธSี cotch Tape Technique
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การเก็บตัวอย่างตรวจหา ไข่พยาธิเข็มหมุดโดยวิธี scotch tape technique
1. เดินทางไปยังโรงเรียนทีไ่ ด้คดั เลือดไว้ เก็บตัวอย่างจาก เด็กชัน้ อนุบาล 1-2 ทุกคน
2. เตรียมเด็กให้อยูใ่ นท่าทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะเก็บสิง่ ส่งตรวจ โดย ผูท้ าหน้าทีเ่ ตรียมเด็ก
3. เขียนชื่อเด็กและเตรียมอุปกรณ์ โดย ผูท้ าหน้าทีเ่ ตรียมอุปกรณ์ให้ผูเ้ ก็บสิง่ ส่งตรวจ
4. ตรวจอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน โดย ผูท้ าหน้าทีเ่ ก็บสิง่ ส่งตรวจ
5. ถอดกางเกงเด็กเพื่อเตรียมเก็บสิง่ ส่งตรวจ โดย ผูท้ าหน้าทีเ่ ตรียมเด็ก
6. เก็บตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจ โดย ผูท้ าหน้าทีเ่ ก็บสิง่ ส่งตรวจ
7. เมื่อเก็บตัวอย่างโดยสอด ไม้ไอศกรีมทีม่ เี ทปกาวด้านกาวเป็ นด้านนอก เข้าไปในทวารหนัก เอียงซ้าย
ขวา
8. เสร็จแล้วดึงออกมา ดึงไม้ไอศกรีมออก พับเทปกาวทาบลงไปบน glass slide
9. เก็บตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจทีเ่ ก็บได้ในกล่องเก็บตัวอย่าง โดย ผูท้ าหน้าทีเ่ ตรียมอุปกรณ์ให้ผเู้ ก็บสิง่ ส่งตรวจ

ภาพที่ 3 การเก็บตัวอย่างตรวจพยาธิเข็มหมุดโดยวิธี Scotch Tape Technique
การตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุด ด้วยกล้องจุลทรรศน์
นา glass slide ไปตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุด ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ทีก่ าลังขยาย 100 เท่า และตรวจยืนยันที่
กาลังขยาย 400 เท่า

B
C
A
ภาพที่ 4 การตรวจหาพยาธิเข็มหมุด ด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยวิธี Scotch Tape Technique
A การตรวจหาพยาธิเข็มหมุด ด้วยกล้องจุลทรรศน์
B ผลการตรวจ positive พบไข่พยาธิเข็มหมุด รูปร่างคล้าย contact lens หรือ ตัวอักษร D
C ผลการตรวจ negative ไม่พบไข่พยาธิเข็มหมุด
การแจ้งผลการตรวจ ให้การรักษาและให้ความรูเ้ กีย่ วกับพยาธิเข็มหมุด
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แจ้งผลการตรวจ ให้การรักษาในเด็กทีต่ รวจพบไข่พยาธิเข็มหมุด โดยจ่ายยารักษาพยาธิให้รวมทัง้ ให้ความรู้
เกีย่ วกับพยาธิเข็มหมุดกับผูป้ กครองและคุณครูทโ่ี รงเรียน
รวบรวมข้อมูลเพื่อหาความชุกของพยาธิเข็มหมุดต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบค่า ร้อยละของการตรวจพบไข่พยาธิเข็มหมุดโดยใช้ scotch tape techniqueใน เด็กชัน้ อนุ บาล
1-2 ทัง้ หมด 14 โรงเรียน ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในปี การศึกษา 2555รวม 277 ราย
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ผลการศึกษา
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
จากการตรวจพยาธิเข็มหมุดด้วยวิธี scotch tape technique กลุ่มตัวอย่างเด็กนักเรียนชัน้ อนุ บาล 1-2 ใน
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โรงเรียนทัง้ หมด 14 แห่ง จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 277 คน เป็ นชาย 156 คน (56.32%)
หญิง 121 คน (43.68%) โดยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสมีจานวนเด็กมากทีส่ ดุ คือ 37 คน คิดเป็ น 13.35% รองลงมา คือ
โรงเรียนอนุ บาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 36 คน คิดเป็ น 12.99% โรงเรีย นบ้านร่องห้า 26 คน คิดเป็ น 9.40%
โรงเรียนบ้านแม่กา และโรงเรียนบ้านต๋อม 23 คน คิดเป็ น 8.30% โรงเรียนบ้านห้วยบง 20 คน คิดเป็ น 7.22% โรงเรียน
บ้านจาป่ าหวาย 18 คน คิดเป็ น 6.50% โรงเรียนบ้านร่องคา โรงเรียนบ้านห้วยเคียนและโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์
บารุง) 16 คน คิดเป็ น 5.78% โรงเรียนบ้านไร่ 14 คน คิดเป็ น 5.05% โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 13 คน คิดเป็ น 4.70%
โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) 10 คน คิดเป็ น 3.61% น้อยทีส่ ุด คือ โรงเรียนบ้านแม่ต๋าบุญโยง 9 ราย
คิดเป็ น 3.25% ตามลาดับ ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาจานวน 14 โรงเรียน ใน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จานวนเด็กชัน้
อนุบาล 1-2
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
31
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
36
โรงเรียนบ้านแม่กา
26
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
39
โรงเรียนบ้านร่องคา
16
โรงเรียนบ้านแม่ตา๋ บุญโยง
9
โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บารุง)
41
โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
15
โรงเรียนบ้านไร่
14
โรงเรียนบ้านจาป่ าหวาย
52
โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17)
10
โรงเรียนบ้านห้วยบง
26
โรงเรียนบ้านต๋อม
26
โรงเรียนบ้านร่องห้า
32
รวม
368
โรงเรียน
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จานวนส่งตรวจ
เพศชาย
เพศหญิ ง
9
7
14
22
13
10
18
19
11
5
3
6
11
5
10
3
10
4
13
5
4
6
10
10
17
6
13
13
156
121

รวม
16
36
23
37
16
9
16
13
14
18
10
20
23
26
277

อัตราการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุด
ผลการตรวจไข่พยาธิเข็มหมุดจาแนกตามโรงเรียนจากเด็กนักเรียนทัง้ หมด 277 คน ซึง่ ตรวจพบไข่พยาธิเข็ม
หมุดทัง้ สิน้ 52 คน คิดเป็ น 18.77% โดยจาแนกเป็ นเด็กจากโรงเรียนบ้านห้วยเคียน 4 คน จากจานวนเด็กทัง้ หมด 16
คน โรงเรียนอนุ บาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 4 คน จากจานวนเด็กทัง้ หมด 36 คน โรงเรียนบ้านแม่กา 5 คน จาก
จานวนเด็กทัง้ หมด 23 คน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 7 คน จากจานวนเด็กทัง้ หมด 37 คน โรงเรียนบ้านร่องคา 4 คน
จากจานวนเด็กทัง้ หมด 16 คน โรงเรียนบ้านแม่ต๋าบุญโยง 1 คน จากจานวนเด็กทัง้ หมด 9 คน โรงเรียนบ้านดอกบัว
(ราษฎร์บารุง) 1 คน จากจานวนเด็กทัง้ หมด 16 คน โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 4 คน จากจานวนเด็กทัง้ หมด 13 คน
โรงเรียนบ้านไร่ 1 คน จากจานวนเด็กทัง้ หมด 14 คน โรงเรียนบ้านจาป่ าหวาย 2 คน จากจานวนเด็กทัง้ หมด 18 คน
โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) 1 คน จากจานวนเด็กทัง้ หมด 10 คน โรงเรียนบ้านห้วยบง 5 คน จาก
จานวนเด็กทัง้ หมด 20 คน โรงเรียนบ้านต๋อม 5 คน จากจานวนเด็กทัง้ หมด 23 คน โรงเรียนบ้านร่องห้า 8 คน จาก
จานวนเด็กทัง้ หมด 26 คน ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการตรวจพบไข่พยาธิเข็มหมุด จาแนกตามโรงเรียน
จานวนส่งตรวจ
ผลบวก(%)
ผลลบ(%)
4(25.00)
12(75.00)
4(11.11)
32(88.89)
5(21.73)
18(78.26)
7(18.92)
30(80.08)
4(25.00)
12(75.00)
1(11.11)
8(88.89)
1(6.25)
15(93.75)
4(30.77)
9(69.23)
1(7.14)
13(92.86)
2(11.11)
16(88.89)
1(10.00)
9(90.00)
5(25.0)
15(75.00)
5(21.74)
18(78.26)
8(30.77)
18(69.23)
52(18.77)
225(81.23)

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
โรงเรียนบ้านแม่กา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
โรงเรียนบ้านร่องคา
โรงเรียนบ้านแม่ต๋าบุญโยง
โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บารุง)
โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านจาป่ าหวาย
โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17)
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านต๋อม
โรงเรียนบ้านร่องห้า
รวม
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รวม(คน)
16
36
23
37
16
9
16
13
14
18
10
20
23
26
277

ภาพที่ 5 ร้อยละของการตรวจพบไข่พยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนอนุบาล 1-2 จาแนกตามโรงเรียน
ผลการตรวจไข่พยาธิเข็มหมุดจาแนกตามเพศ แบ่งเป็ นเพศชาย 156 คน ตรวจพบไข่พยาธิจานวน 25 คน คิด
เป็ นร้อยละ 16.02 และเพศหญิง 121 คน ตรวจพบไข่พยาธิจานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.31 ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม (คน)

จานวนส่งตรวจ
ผลบวก(%)
ผลลบ(%)
25(16.02)
131(83.98)
27(22.31)
94(77.69)
52
225

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบร้อยละของการตรวจพบไข่พยาธิเข็มหมุดจาแนกตามเพศ
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รวม (คน)
156
121
277

วิ จารณ์ และสรุปผล
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาหาความชุกของพยาธิเข็มหมุดในเด็กชัน้ อนุ บาล 1-2 ในอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ซึง่ ได้ทาการเก็บตัวอย่างทัง้ หมดจานวน 277 คน พบอัตราการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดในผูห้ ญิง (22.31%) สูงกว่า
ผูช้ าย (16.02%) เมื่อจาแนกอัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด ตามโรงเรียน พบการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด 14 โรงเรียน
จากทัง้ หมด 14 โรงเรียน อัตราการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดสูงทีส่ ดุ คือ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้และโรงเรียนบ้านร่องห้า
(30.77%) รองลงมา คือ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน โรงเรียนบ้านร่องคาและโรงเรียนบ้า นห้วยบง (25.0%) โรงเรียนบ้าน
ต๋อมและโรงเรียนบ้านแม่กา (21.7%) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส (18.9%) โรงเรียนอนุ บาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
โรงเรียนบ้านแม่ต๋าบุญโยงและโรงเรียนบ้านจาป่ าหวาย (11.1%) โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17) (10.0%)
โรงเรียนบ้านไร่ (7.1%) และโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บารุง) (6.25%) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาผลดังกล่าวร่วมกับ
การสังเกตลักษณะสภาวะแวดล้อมความเป็ นอยู่ของเด็ก พบว่าแต่ละโรงเรียนมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อทากิจกรรมต่างๆ
ค่อนข้างจากัด ประกอบกับเด็กในโรงเรียนบางแห่งมีจานวนมาก ทาให้เกิดความแออัด และการดูแลให้เด็ กปฏิบตั ติ น
ตามหลักสุขอนามัยเช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหรือทาความสะอาดหลังจากเข้าห้องน้ าเป็ นไปได้
ยาก นอกจากนี้ความรูเ้ กีย่ วกับสาธารณสุขมูลฐานยังเข้าถึงประชาชนหรือผูป้ กครองของเด็กได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วรจึงอาจเป็ น
สาเหตุทท่ี าให้โรคพยาธิเข็มหมุดแพร่กระจายสู่บุคคลใกล้ชดิ ได้โดยง่าย ประกอบกับยังเป็ นพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่เคยได้รบั การ
ตรวจพยาธิและได้รบั ยารักษามาก่อน จึงทาให้ตรวจพบอัตราการติดเชือ้ สูง
จากการศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับการ
แพร่ระบาดของโรคซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั การศึกษาอุบตั ิการณ์การติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กใน
จังหวัด สกลนคร [12] และจังหวัด ขอนแก่ น [13] ผลการตรวจหาโรคพยาธิเข็ม หมุ ด ในพื้น ที่สลัม ดิน แดงและสลัม
คลองเตย [14] ดังนัน้ ในสถานทีท่ ม่ี รี ายงานการติดเชือ้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการตรวจพยาธิเป็ นประจา เนื่องจากพยาธิชนิด
นี้สามารถติดต่อได้ง่าย และติดต่อได้กบั ทุกเพศ ทุกวัย ทัง้ ทางลมหายใจ ปาก และการคลุกคลีกบั ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ พยาธิเข็ม
หมุด
โดยความชุกที่ได้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ได้จากจานวนตัวอย่างทัง้ หมด 277 คน ตัวอย่างที่ได้จากการคานวณ
จานวน 240 คน คิดเป็ น 100 % จึงถือเป็ นตัวแทนของข้อมูลทัง้ หมดได้ จากการศึกษาในครัง้ นี้พบอัตราการติดเชือ้ ของ
พยาธิเข็มหมุดในเด็กผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ ายซึง่ ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากปั จจัยใด เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่ได้ควบคุมปั จจัย
ภายนอกทีม่ ผี ลต่อการศึกษาในครัง้ นี้ ซึง่ อาจเกิดได้จาก ช่วงเวลาการตรวจไม่เป็ นช่วงเวลาเดียวกันตลอดทัง้ การศึกษา
และไม่ได้เก็บสิง่ ส่งตรวจในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม คือ ช่วงเวลาเช้าของทุกวันทีม่ เี ก็บสิง่ ส่งตรวจ เนื่องจากข้อจากัดของ
เวลาของผู้ทาวิจยั เอง ส่งผลให้บางวันต้องไปเก็บตัวอย่างในช่วงเวลาตอนบ่าย จึงทาให้มโี อกาสตรวจพบไข่พยาธิได้
น้อยกว่าตอนเช้า และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนรวมทัง้ การดูแลสุขอนามัยของแต่ละครอบครัวทีแ่ ตกต่าง
กัน ดังนัน้ เพื่อให้การวิจยั บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงควรมีเกณฑ์ในการกาหนดช่วงเวลาทีจ่ ะทาการตรวจให้เหมาะสม
และมีการควบคุมปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษา คือ ลักษณะสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนที่ใกล้เคียงกัน มี
การอธิบายวัตถุประสงค์และวิธกี ารตรวจและเตรียมตัวก่อนการตรวจให้คุณครูและผู้ปกครองเข้าใจ ทัง้ นี้เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาทีม่ คี วามถูกต้องมากยิง่ ขึน้
การติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดเป็ นปั ญหาทีส่ าคัญของเด็กอนุบาล 1-2 ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในการศึกษานี้
จึงนับได้ว่าเป็ นข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ในการตระหนักให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง ทัง้ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ผูป้ กครอง คุณครู
ผูด้ ูแลเด็ก ควรให้ความสาคัญในการเผยแพร่ความรูเ้ รื่องสุขอนามัย การจัดสรรพืน้ ทีใ่ นการทากิจกรรมให้เหมาะสมกับ
จานวนเด็ก การจัดสภาวะแวดล้อมภายในโรงเรียน รวมถึงสัดส่วนที่เหมาะสมของผู้ดูแลเด็กต่ อจานวนเด็กทัง้ หมด
เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างทัวถึ
่ ง และควรได้รบั การตรวจพยาธิเข็มหมุด อย่างน้อยปี ละ 1-2 ครัง้ เพื่อเป็ นการลด
อัตราการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดและทาให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพยาธิเป็ นไปอย่างได้ผลและยังสามารถใช้
เป็ นฐานข้อมูลในการตรวจติดตามหลังจากทีเ่ ด็กได้รบั ยาถ่ายพยาธิและได้รบั ความรูใ้ นเรื่องการดูแลสุขอนามัย
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กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผู้วจิ ยั ขอขอบคุณ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทีอ่ านวยความ
สะดวกและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการทาวิจยั นี้ เป็ นอย่างดี ขอขอบคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าทีส่ าขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และโรงเรียนทุกแห่ง ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ให้ความอนุ เคราะห์ อานวยความ
สะดวกในการเก็บตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมันดี
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ประสิ ทธิ ภาพของอาหารปลาดุกเสริ มน้ามันถั ่วเหลืองต่อการเจริ ญเติ บโต
ของกบนา (Rana rugulosa, Wiegmann)
Efficiency of Walking Catfish Pellets with Soy Bean Oil Supplement on
Common Lowland Frog (Rana rugulosa, Wiegmann) Growth
สุกญ
ั ญา แซ่เต็ง1 สุภาพร เรียวกลาง1 และจิณณวัตร์ มานะเสถียร1*
Suganya Zheatheng1, Suphaporn Reawklang1 and Jinnawat Manasathien1*
บทคัดย่อ
กบนา (Rana rugulosa, Wiegmann) เป็ นอาหารทีน่ ิยมบริโภคกันมาก โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องเผชิญกับต้นทุนราคาอาหารทีส่ งู ขึน้ ในขณะทีอ่ ตั รา
การเจริญเติบโตของกบนาลดลง อาหารสาหรับเลีย้ งปลาดุกเป็ นอาหารราคาถูกแต่มสี ารอาหารค่อนข้างต่า ดังนัน้
งานวิจยั นี้ได้ทดลองประยุกต์เสริมน้ามันถัวเหลื
่ องในอาหารปลาดุกและนามาใช้เป็ นอาหารเลีย้ งกบนา โดยได้ออกแบบ
ชุดทดลองอาหารเลีย้ งกบนา 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) อาหารกบ (2) อาหารปลาดุก (3) อาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง
5% หลังจากเลีย้ งกบนาเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ น้าหนักตัวเฉลีย่ ต่อวันและน้าหนักสุดท้ายเฉลีย่ ของกบนากลุม่ ทีไ่ ด้รบั
อาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง มีค่าสูงสุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (99.56 ± 3.00 และ 2.87 ± 1.57 กรัม)
มากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารปลาดุก (89.26 ± 6.86 และ 2.39 ± 0.40 กรัม) และกลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารกบ (84.27 ± 3.89
และ 2.26 ± 0.17 กรัม) (p < 0.05) อัตราการแลกเนื้อและต้นทุนการเลีย้ ง ในกลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัว่
เหลืองและกลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารปลาดุก มีค่าใกล้เคียงกัน แต่ต่ากว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารกบ อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเนื้อ
และต้นทุนของทัง้ สามกลุม่ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p > 0.05) โดยสรุปแล้ว เพื่อลดต้นทุนการเลีย้ งกบ
นา อาหารปลาดุกและอาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง 5% สามารถใช้ทดแทนอาหารกบได้
คาสาคัญ : กบนา อาหาร น้ามันถัวเหลื
่ อง
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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

บทนา
กบนา (Rana rugulosa, Wiegmann) หรือกบลายเสือ เป็ นสัตว์ครึง่ บกครึง่ น้ า ลาตัวมีสเี ขียวปนน้ าตาล มีจุด
ดากระจายอยู่ทวตั
ั ่ ว อยู่อาศัยตาม ห้วย หนอง บึง และท้องนา พบได้ในทัว่ ทุกภาคของประเทศ [1, 2] เป็ น สัตว์ท่ี
เกษตรกรให้ความสนใจในการเพาะเลีย้ ง เนื่องจากกบนาเป็ นสัตว์ทเ่ี ลีย้ งง่าย สามารถเลีย้ งได้ในทุกภูมภิ าคของประเทศ
เจริญเติบโตเร็ว ใช้เวลาเลีย้ งสัน้ ลงทุนน้อย ดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถขายได้ง่าย และได้ราคา
สูง นอกจากนี้ กบนายังเป็ นสัตว์ทม่ี คี วามสาคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็ นทีน่ ิยมบริโภค อีกทัง้ ยังส่งออก
ไปจาหน่ ายต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง จีน สิงค์โปร์ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึง่ ช่วยสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกร
ภายในประเทศ โดยในปี 2534 มีผลผลิตจานวน 18 ตัน ต่อมาปี 2535 มีผลผลิต 131 ตัน และในปี 2548 มีผลผลิตจาก
การเลีย้ ง จานวน 1,781 ตัน [3] ปั จจุบนั ได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารเลีย้ งหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของกบ อย่างไรก็ตาม การเลีย้ งกบเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงต้องพิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเลีย้ ง และต้นทุ นการผลิต
เพื่อให้เกิดผลกาไรทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว อาหารที่เกษตรกรนิยมนามาใช้เลีย้ งกบ ได้แก่ ปลาป่ น และอาหารเม็ด
สาหรับกบ โดยอาหารประเภทโปรตีนเป็ นส่วนประกอบทีจ่ าเป็ นสาหรับสัตว์น้าเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม
ส่วนประกอบที่เป็ นโปรตีนมีราคาสูงที่สุดในองค์ประกอบอาหารสัตว์ น้ า ดังนัน้ ผูผ้ ลิตนิยมปรับ ลดสัดส่วนของอาหาร
ประเภทโปรตีนในระดับทีส่ ามารถทาให้สตั ว์น้ ามีการเจริญเติบโตในระดับทีย่ อมรับได้ ด้วยเหตุน้ีจงึ มีการใช้สารอาหาร
ชนิดอื่นทดแทน เช่น ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต เพื่อทดแทนการใช้โปรตีน โดย Watanabe, [4] และ Beamish and
Medland, [5] ได้รายงานว่า ปลาสามารถใช้ประโยชน์จากไขมันในอาหารเสริมทดแทนการใช้โปรตีนได้ อย่างไรก็ตาม
การใช้องค์ประกอบประเภทไขมันทดแทนในอาหารอาจมีผลทาให้ลดอัตราการกินอาหาร และลดประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสารอาหารชนิดอื่นๆ ทีอ่ าจมีผลต่อการเจริญเติบโตของกบนาได้ อีกทัง้ พืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งในปั จจุบนั ค่อนข้าง
หายากและมีราคาสูง
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการเลีย้ งกบนาในกล่องโฟม โดยเปรียบเทียบการใช้อาหารกบ และ
อาหารปลาดุกทีเ่ สริมน้ามันถัวเหลื
่ อง ทีม่ ตี ่ออัตราการเจริญเติบโตและต้นทุนการเพาะเลีย้ ง เพือ่ เป็ นข้อมูลสาหรับใช้ใน
การเผยแพร่และส่งเสริมให้แก่เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกบต่อไป
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
สัตว์ทดลอง
สัต ว์ท ดลองใช้ลูกกบนาขนาดกลาง อายุประมาณ 40 วัน จากฟาร์มอิคคิว จังหวัดนคราชสีมา มาทาการ
อนุ บาลในกล่องโฟมขนาด 46.5 x 60 x 28.5 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ทีเ่ จาะรูเพื่อระบายอากาศรอบกล่อง ใส่
น้ าสูงระดับ 1.5 เซนติเมตร ภายในกล่องบรรจุเศษกระถางต้น ไม้เพื่อเป็ นที่เกาะอาศัยเลียนแบบธรรมชาติของกบ
อนุบาลกบจานวน 20 ตัว/กล่อง ใช้ตาข่ายคลุมปิ ดด้านบนกล่องโฟม เลีย้ งด้วยอาหารเม็ดสาหรับกบ ให้อาหารวันละสอง
ครัง้ (9.00 น. และ 16.00 น.) เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ทาความสะอาดภาชนะและสถานทีเ่ พาะเลีย้ งทุกสองวัน
การจัดกลุ่มทดลอง
ภายหลังทาการอนุ บาล ทาการคัดเลือกขนาดและน้ าหนักลูกกบที่จะนามาใช้ในการทดลอง แบ่งกลุ่มการ
ทดลองแบบสุม่ (Completely randomized design; CRD) ได้แก่ สูตรที่ 1 ให้อาหารเม็ดกบ (โปรตีน 37%) สูตรที่ 2 ให้
อาหารเม็ดสาหรับปลาดุก (โปรตีน 32%) และสูตรที่ 3 ให้อาหารเม็ดสาหรับปลาดุกเสริมน้ ามันถัวเหลื
่ องทดแทน 5%
แต่ละกลุ่มเลีย้ งกบจานวน 15 ตัว/กลุ่ม ทาการทดลองกลุ่มละ 3 ซ้า หลังการแบ่งกลุ่ม ทาการเลีย้ งอนุบาลเพื่อให้กบปรับ
สภาพอีกเป็ นระยะเวลา 3 วัน ก่อนเริม่ ทดสอบอาหารในแต่ละสูตร
การเจริญเติ บโตและการตายของกบนา
หลังจากได้รบั อาหารแต่ละสูตร ทาการบันทึกการตายทุกวัน บันทึกน้าหนักตัวกบในทุกสัปดาห์ นาข้อมูลที่
ได้มาคานวณวิเคราะห์หา อัตราการรอดชีวติ (Survival rate) น้าหนักตัวเฉลีย่ (Average body weight) น้าหนักตัว
เพิม่ ขึน้ ต่อวัน (Daily weigh gain) และอัตราการแลกเนื้อ (Feed conversion ratio) ตามสูตรคานวณ:
เปอร์เซ็นต์การรอดชีวติ

=

น้าหนักตัวเฉลีย่ (กรัม)

=

น้าหนักตัวเพิม่ ขึน้ ต่อวัน (กรัม)

=

อัตราการแลกเนื้อ

=

จานวนกบทีร่ อดชีวติ (ตัว)
จานวนกบเริม่ ต้น (ตัว)

x 100

น้ าหนักกบรวม (กรัม)
จานวนกบ (ตัว)
(น้ าหนักสุดท้าย − น้ าหนักเริม่ ต้น)
ระยะเวลาในการเลีย้ ง (วัน)
น้ าหนักอาหารทีใ่ ห้ (กรัม)
น้ าหนักตัวกบทีเ่ พิม่ ขึน้ (กรัม)

การวิ เคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงกบนา
ในการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดระยะเวลาทีใ่ ช้เลีย้ งกบนา จะพิจารณาจากค่าวัสดุทใ่ี ช้ในการเพาะเลีย้ ง ค่า ลูกกบ
นาทีใ่ ช้ในการทดลอง ค่าอาหารทีใ่ ช้ในการเลีย้ ง และค่าน้ามันถัวเหลื
่ องทีใ่ ช้เสริมทดแทนอาหาร จากนัน้ นาค่าเหล่านี้ดงั
มาคานวณ และทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนทีใ่ ช้ในแต่ละกลุ่ม
การวิ เคราะห์คณ
ุ สมบัติของน้ า
ทาการเก็บน้ าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงทุกสองวัน เพื่อนามาตรวจสอบคุณสมบัติของน้ า ได้แก่ อุณหภูมิ ความ
เป็ นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายน้ า (Dissolve oxygen) โดยใช้เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ า FG4
FiveGo™ DO บันทึกค่าต่าง ๆ ทีไ่ ด้จนครบกาหนดระยะเวลาในการทดลอง
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การวิ เคราะห์ผลทางสถิ ติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยโดย One-Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เชิงซ้อนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ด้วยโปรแกรม SPSS พิจารณาระดับนัยสาคัญที่ p < 0.05 ผล
จากการวิเคราะห์แสดงเป็ นค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Mean ± SD)

ผลการศึกษา
ผลของอาหารต่อน้ าหนักตัว อัตราการแลกเนื้ อ และอัตราการรอด
การศึกษาผลของอาหารทีใ่ ช้เลีย้ งกบนาทัง้ สามสูตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ พบว่า น้าหนักตัว
สุดท้ายเฉลีย่ และน้าหนักตัวเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อวันของกบนา กลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง มีค่าเท่ากับ
99.56 ± 3.00 และ 2.87 ± 1.57 กรัม ตามลาดับ (ภาพที่ 1 และตารางที่ 1 และ 2) โดยมีค่าเฉลีย่ ทัง้ สองสูงกว่ากบกลุ่ม
ที่ได้รบั อาหารปลาดุก (89.26 ± 6.86 และ 2.39 ± 0.40 กรัม) และกลุ่มที่ได้รบั อาหารกบ (84.27 ± 3.89 และ 2.26 ±
0.17 กรัม) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) การทดลองยังพบว่า อัตราการแลกเนื้อของกลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารปลาดุก
เสริมน้ามันถัวเหลื
่ องมีค่าเท่ากับ 1.49 ± 0.88 กรัม ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารปลาดุกและอาหารกบที่
มีค่าเท่ากับ 1.67 ± 0.72 และ 1.77 ± 0.71 กรัม ตามลาดับ (ตารางที่ 2) นอกจากนี้ เปอร์เซ็นต์การรอดชีวติ ของกบนา
ทุกกลุ่มมีค่าเท่ากับ 100 ± 0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) ซึง่ ค่าเฉลีย่ อัตราการแลกเนื้อ และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวติ ของ
ทุกกลุ่มทดลองไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ต้นทุนการเลี้ยงกบนา
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารเป็ นต้นทุนสูงที่สุดในการเพาะเลีย้ งกบนา จากการทดลองเมื่อประยุกต์ใช้กล่องโฟมใน
การเลีย้ งกบนาด้วยอาหารสูตรต่าง ๆ เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ พบว่า กบนาทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารปลาดุกมีต้นทุนต่ าสุด
คือ 2.23 ± 0.71 บาท/ตัว ตามมาด้วย อาหารปลาดุกเสริมน้ ามันถัวเหลื
่ องและอาหารกบที่มคี ่าเท่ากับ 2.56 ± 0.83
และ 2.93 ± 1.30 บาท/ตัว ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
คุณสมบัติของน้ าทีใ่ ช้ในการเลี้ยงกบนา
คุณสมบัติของน้ าหลังการใช้เลี้ยงกบนา พบว่า น้ าที่เลีย้ งด้วยอาหารกบ อาหารปลาดุก และอาหารปลาดุก
เสริมน้ ามันถัวเหลื
่ อง มีค่าเฉลีย่ ของอุณหภูมอิ ยู่ระหว่าง 24.00 - 27.00 องศาเซลเซียส ค่าเฉลีย่ ความเป็ นกรด-ด่าง อยู่
ระหว่าง 6.60 - 7.95 และมีค่าเฉลีย่ ออกซิเจนละลายในน้ าอยู่ระหว่าง 2.95 - 3.08 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 4) โดยทุก
กลุ่มมีค่าคุณสมบัตขิ องน้าอยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน
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ภาพที่ 1 แสดงน้าหนักตัวกบนาทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแต่ละสัปดาห์ หลังการเลีย้ งด้วยสูตรอาหารกบ อาหารปลาดุก และอาหาร
ปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง 5%
ตารางที่ 1 แสดงน้ าหนักตัวเริม่ ต้น และน้ าหนักสุดท้ายของกบนา ทีเ่ ลีย้ งด้วยสูตรอาหารกบ อาหารปลาดุก และอาหาร
ปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง 5% หลังการเลีย้ งเป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์
กลุ่ม

น้าหนักตัวเริม่ ต้น (กรัม)

น้าหนักตัวสุดท้าย (กรัม)

อาหารกบ
อาหารปลาดุก

38.00 ± 2.00ก
39.00 ± 1.73ก

84.27 ± 3.89ก
89.26 ± 6.86ก

อาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง

39.33 ± 1.15ก

99.56 ± 3.00ข

ตัวอักษรตามแนวตัง้ ในแต่ละคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ตารางที่ 2 แสดงน้าหนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อวัน อัตราการแลกเนื้อ และอัตราการรอด ของกบนาทีไ่ ด้รบั อาหารกบ อาหาร
ปลาดุก และอาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง 5%
กลุ่ม
น้าหนักตัวเพิม่ ขึน้ ต่อวัน
อัตราการแลกเนื้อ
เปอร์เซ็นต์
(กรัม)
การรอดชีวติ
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
อาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง 2.87 ± 1.57ข
1.49 ± 0.88ก
100.00 ± 0.00ก
ตัวอักษรตามแนวตัง้ ในแต่ละคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนทีใ่ ช้ในการเลีย้ งกบ ทีเ่ ลีย้ งด้วยสูตรอาหารกบ อาหารปลาดุก และอาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัว่
เหลือง 5% หลังการเลีย้ งเป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์
กลุ่ม

ต้นทุนการเลีย้ ง
(บาท/ตัว)

อาหารกบ
อาหารปลาดุก
อาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง

2.93 ± 1.30
2.23 ± 0.71
2.56 ± 0.83

ตารางที่ 4 แสดงคุณสมบัตขิ องน้าทีไ่ ด้หลังจากการเลีย้ งกบนาเป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์
กลุ่ม
อุณหภูมิ (°C )
ความเป็ นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้า
(pH)
(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
อาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง 24.50-26.60
6.70-7.90
2.98-3.08

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาการเสริมน้ ามันถัว่ เหลืองในอาหารปลาดุก ทดแทนการใช้อาหารกบ ผลการทดลอง พบว่า
อาหารปลาดุกทีเ่ สริมน้ามันถัวเหลื
่ อง 5% มีผลทาให้น้าหนักตัวสุดท้าย และน้าหนักตัวเพิม่ ขึน้ ต่อวัน สูงกว่ากบในกลุ่มที่
ได้รบั อาหารปลาดุกและอาหารกบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนี้ อัตราการแลกเนื้อของกลุ่มที่ได้รบั
อาหารปลาดุกทีเ่ สริมน้ ามันถัวเหลื
่ องยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าในกลุ่มอื่น โดย Babalola and Apata [6] ได้รายงานว่า
เมื่อเสริมไขมัน 12.5% ในอาหารที่มีโปรตีน 25, 30 และ 35% ช่วยทาให้ African Catfish มีน้ าหนักตัวสุดท้ายและ
น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นต่ อวันสูงกว่า กลุ่มที่ได้รบั อาหารไขมันต่ า และกลุ่มที่ได้รบั อาหารเสริมไขมัน 18 % สอดคล้องกับ
งานวิจยั ที่เสริมไขมัน 10% ในอาหาร เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง African Catfish จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของปลาได้
ดีกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารที่มไี ขมันต่ า กลุ่มอาหารเสริมไขมัน 15% และกลุ่มอาหารเสริมไขมัน 20% โดยช่วยให้ปลามี
น้าหนักตัวสุดท้าย และน้ าหนักตัวเพิม่ ขึน้ ต่อวันสูงขึ้นมากกว่า อีกทัง้ ยังทาให้ปลากินอาหารลดลง และมีอตั ราการแลก
เนื้อที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น [7] สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Zakes et al. [8] ที่ให้อาหารเสริมไขมัน 10 % เลี้ยงปลา
Pikeperch พบว่า ช่ว ยให้ปลามีน้ าหนัก ตัวสุด ท้าย น้ าหนัก ตัว เพิ่ม ขึ้น ต่ อวัน และอัต ราการแลกอาหารที่ดีข้นึ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารไขมันต่ า และกลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารเสริมไขมัน 14% ซึง่ แสดงให้เห็นว่าไขมันสามารถ
ช่วยเพิม่ ปริมาณขององค์ประกอบทีเ่ ป็ นพลังงานในอาหารได้ ส่งผลให้สตั ว์ทดลองลดการกินอาหารลง [9, 10] อย่างไรก็
ตามเมื่อให้อาหารเสริมไขมันเลี้ยงปลา Pikeperch เป็ นระยะเวลา 70 วัน พบว่า อวัยวะภายในและตัวปลาทัง้ หมด มี
สัดส่วนของไขมันเพิม่ มากขึน้ สัมพันธ์กบั ปริมาณของไขมันที่เสริมในอาหาร [8] มากกว่านัน้ Abdel-Aal [7] ยังพบว่า
เมื่อเสริมไขมันในอาหารปริมาณ 15 และ 20% มีผลต่อค่าทางโลหิตของปลา African Catfish โดยทาให้ Erythrocyte
count (RBCs), Hemoglobin content (Hb), Packed cell volume (PCV), Mean corpuscular volume (MCV), Mean
corpuscular hemoglobin (MCH) และ Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) เพิ่ ม สู ง ขึ้น อย่ า งมี
นัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารไขมันต่า
จากการวิเคราะห์ต้นทุนการเลีย้ งกบนาจากอาหารทัง้ สูตร พบว่า กบนากลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารปลาดุกและอาหาร
ปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง มีตน้ ทุนต่ากว่ากบนากลุ่มทีไ่ ด้รบั อาหารกบ เนื่องจากอาหารกบทีม่ ปี ริมาณโปรตีน 37% มี
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ราคาสูงกว่าอาหารปลาดุกที่มปี ริมาณโปรตีน 32% จึงทาให้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 3 สัปดาห์ กบนากลุ่มที่ได้รบั
อาหารกบจึง มีต้น ทุ น การเลี้ย งสูงที่สุด มากกว่า นัน้ กลุ่ ม ที่ได้รบั อาหารปลาดุ ก เสริม น้ า มัน ถัว่ เหลือ งมีต้ น ทุ น การ
เพาะเลีย้ งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รบั อาหารปลาดุก เนื่องจาก ราคาน้ ามันถัวเหลื
่ องที่ใช้เสริมอาหารมีราคาสูง จึงส่งผลทาให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ ตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการเพาะเลีย้ งของทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p > 0.05)
คุณสมบัตขิ องน้ าที่ใช้ในการเพาะเลีย้ ง พบว่า ทุ กกลุ่มมีคุณสมบัตขิ องน้ า ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรดด่าง และค่ าออกซิเจนละลายในน้ าใกล้เคีย งกัน เนื่ องจาก ผู้วิจยั ได้ท าความสะอาดและเปลี่ย นถ่ ายน้ าที่ใช้ในการ
เพาะเลีย้ งทุก ๆ สองวัน ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุทาให้น้ามีคุณสมบัตใิ กล้เคียงกัน
การเลีย้ งกบนาด้วยอาหารปลาดุกและอาหารปลาดุกเสริมน้ามันถัวเหลื
่ อง 5% ทดแทนการใช้อาหารกบ ส่งผล
ทาให้น้ าหนักตัวสุด ท้ายและน้ าหนักตัวที่เพิ่ม ขึ้น ต่ อวัน ของกบสูงขึ้น อัตราการแลกเนื้ อดีข้นึ และใช้ต้นทุ น ในการ
เพาะเลี้ยงกบที่ต่ าลง ดังนัน้ การใช้อาหารปลาดุก และอาหารเสริมไขมัน จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับเกษตรกรที่
สามารถนามาใช้ทดแทนอาหารกบที่มรี าคาสูงได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ การใช้ไขมันประเภทอื่น ๆ ทีม่ รี าคาถูก เช่น
น้ามันปาล์ม ก็อาจเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมให้เกษตรกรนาไปพัฒนาการเลีย้ งกบ
ต่อไป
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การใช้ประโยชน์ จากข้าวมีสีในการพัฒนาขนมไทยกึ่งสาเร็จรูป
Utilization of Pigmented Rice for Development of Instant Thai Desserts
ขนิษฐา อุม้ อารีย1์
Kanitta Oumaree1
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้าวมีสใี นการพัฒนาขนมไทยกึง่ สาเร็จรูป 2 ชนิด ได้แก่ ขนมชัน้
และขนมน้าดอกไม้ โดยศึกษารูปแบบแป้ งทีเ่ หมาะสม ส่วนผสม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากการศึกษารูปแบบแป้ ง
ทีเ่ หมาะสมในการผลิตขนมชัน้ พบว่า แป้ งทีเ่ หมาะสม คือ แป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยกและแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่
เปี ยก สาหรับแป้ งทีเ่ หมาะสมในการผลิตขนมน้าดอกไม้ คือ แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยกและแป้ งข้าวเหนียวดาพรี
เจลาติไนซ์ การพัฒนาขนมชัน้ กึ่งสาเร็จรูป ส่วนผสมหลักที่เหมาะสม ได้แก่ แป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยก แป้ งข้าวเจ้า
หอมมะลิแดงโม่เปี ยก และกะทิผง เท่ากับ 77.54 36.03 และ 56.43 กรัม ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มปี ริมาณความชืน้
โปรตีน ไขมัน เถ้า เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 9.82 12.86 25.44 0.76 2.04 และ 49.08 ตามลาดับ สาหรับ
ส่วนผสมหลักทีเ่ หมาะสมในการทาขนมน้าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป ได้แก่ แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยก แป้ งข้าวเหนียว
ดาพรีเจลาติไนซ์ และน้าตาลป่ น เท่ากับ 91.73, 29.15 และ 129.12 กรัม ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มปี ริมาณความชืน้
โปรตีน ไขมัน เถ้า เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 9.24 8.45 2.04 1.40 2.42 และ 76.45 ตามลาดับ
คาสาคัญ: แป้ งข้าว อาหารกึง่ สาเร็จรูป ขนมไทย ข้าวเหนียวดา ข้าวเจ้าหอมมะลิแดง
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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

บทนา
ขนมไทย จัดเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่มากทีส่ ดุ อย่างหนึ่งของประเทศไทย มีเอกลักษณ์ของความเป็ น
ไทย มีลกั ษณะเด่น และรสชาติทด่ี ี การผลิตขนมไทยต้องใช้ความละเอียดลออ ความประณีต และพิถพี ถิ นั ซึง่ เป็ นการ
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ในการผลิต ขนมไทยเป็ นความรูท้ ส่ี บื ทอดกันมานาน
ขนมไทยไม่ใช่แค่ของหวานธรรมดาทัวไป
่ แต่ยงั แฝงไว้ดว้ ยภูมปิ ั ญญามากมาย สาหรับส่วนผสมหลักทีใ่ ช้ในการผลิต
ขนมไทย ได้แก่ แป้ ง น้ าตาล มะพร้าวหรือน้ ากะทิ เป็ นต้น แป้ งทีน่ ิยมใช้เป็ นส่วนผสม ได้แก่ แป้ งข้าวเจ้าและแป้ งข้าว
เหนียว ในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคเลือกซือ้ หรือเลือกรับประทานข้าวทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณค่าทางอาหารมากยิง่ ขึน้
ข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีสจี งึ เป็ นทางเลือกหนึ่งที่ได้รบั ความนิยมในขณะนี้ เนื่องจากมีลกั ษณะเด่น คือ มีเปลือกหุ้ม
เมล็ดสีแดงไปจนถึงสีม่วงดา ข้าวทีเ่ ยื่อหุม้ เมล็ดมีสเี มื่อวิเคราะห์ปริมาณสี พบว่า ประกอบไปด้วย สีม่วงเข้ม (cyanidin)
สีช มพู อ่ อ น (peonidin) และสีน้ า ตาล (procyanidin) ผสมกัน ซึ่ ง สีท่ี เ ห็น นั น่ เป็ นสารประกอบกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์
(flavonoid) ที่เรีย กว่ า สารแอนโทไซยานิ น (anthocyanin) สารดังกล่ าวทัง้ หมดนี้ เป็ น สารต้านการเกิด ออกซิเดชัน
(antioxidant) ที่ทาหน้าจับกับอนุ มูลอิสระแล้วช่วยทาให้กลไกการทางานของร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึน้ กว่าปกติ
สารแอนโธไซยานินสามารถช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ ช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดทีห่ วั ใจและสมอง บรรเทา
โรคเบาหวาน ช่วยบารุงสายตาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการมองเห็นเวลากลางคืน [1] ส่วนสารโปรแอนโทไซยานิดิน
สามารถต้านอนุ มูลอิสระได้ดกี ว่าวิตามินซี วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน (beta-carotene) จากการศึกษากิจกรรมต้าน
การเกิดออกซิเดชันของราข้าว จากข้าวสายพันธุท์ ม่ี รี งควัตถุ 21 สายพันธุ์ และไม่มรี งควัตถุ 1 สายพันธุ์ พบว่า ข้าวทีม่ ี
รงควัตถุจะมีกจิ กรรมการต้านอนุมลู อิสระทีส่ งู กว่าสารสกัดเมล็ดข้าวจากสายพันธุท์ ไ่ี ม่มรี งควัตถุ [2]
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. การพัฒนาขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป
1.1 ศึกษารูปแบบแป้ งข้าวเจ้าและแป้ งข้าวเหนียวทีเ่ หมาะสมในการผลิตขนมชัน้ โดยใช้แป้ งข้าวเจ้าหอม
มะลิแดงและแป้ งข้าวเหนียวดา แบบโม่แห้ง แบบโม่เปี ยก และพรีเจลาติไนซ์ แบ่งออกเป็ น 9 สิง่ ทดลอง วางแผนการ
ทดลองแบบ 3 2 Factorial in Completely Randomized Design ทาการทดลอง 3 ซ้า ดัชนี คือ คุณภาพทางกายภาพ
ได้แก่ เนื้อสัมผัส โดยวัดค่า Tensile strength และ Elasticity เพื่อดูความยืดหยุ่น และความเหนียวของขนมชัน้ [3] และ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 7 point Hedonic scale [4]
1.2 ศึกษาส่วนผสมทีเ่ หมาะสมในการผลิตขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป
ในการทดลองนี้จะทาการกลันกรองส่
่
วนผสม ได้แก่ แป้ งข้าวเหนียวดา และแป้ งข้ าวเจ้าหอมมะลิแดง (ที่
ผ่านการศึกษาจากข้อ 1.1) และกะทิผง โดยการออกแบบ Mixture Design [5] โดยใช้ดชั นี คือ คุณภาพทางกายภาพ
ได้แก่ เนื้อสัมผัส โดยวัดค่า Tensile strength และ Elasticity เพื่อดูความยืดหยุ่น และความเหนียวของขนมชัน้ และ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 7 point Hedonic scale [4]
ตารางที่ 1 แผนการทดลองแบบ Mixture Design ในการศึกษาส่วนผสมทีเ่ หมาะสมในการผลิตขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป
ปั จจัย (กรัม)
สิง่ ทดลอง
แป้ งข้าวเหนียวดา แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดง
กะทิผง
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 ศึกษาคุณภาพทางเคมี และจุลนิ ทรียข์ องขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป โดยนาขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูปทีผ่ ่านการ
พัฒนามาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยประมาณ (Proximate Analysis) [6] คุณภาพ
ทางจุลนิ ทรีย์ ได้แก่ ปริมาณเชือ้ จุลนิ ทรียท์ งั ้ หมด ปริมาณเชือ้ ยีสต์และรา และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม [6]
2. การพัฒนานขนมน้าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป
2.1 ศึกษารูปแบบแป้ งข้าวเจ้าและแป้ งข้าวเหนียวทีเ่ หมาะสมในการผลิตขนมน้ าดอกไม้ โดยใช้แป้ งข้าว
เจ้าหอมมะลิแดง และแป้ งข้าวเหนียวดา แบบโม่แห้ง แบบโม่เปี ยก และ พรีเจลาติไนซ์ แบ่งออกเป็ น 9 สิง่ ทดลอง วาง
แผนการทดลองแบบ 32 Factorial in Completely Randomized Design ทาการทดลอง 3 ซ้า โดยใช้ดชั นี คือ คุณภาพ
ทางกายภาพ ได้แก่ เนื้ อสัมผัส ค่ า สี L*, a* และ b* (Hunter lab) และคุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผัสโดยวิธี 7 point
Hedonic scale [4]
2.2 ศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลิตขนมน้ าดอกไม้ก่งึ สาเร็จรูป ในการทดลองนี้หาส่วนผสมที่
เหมาะสม ได้แก่ แป้ งข้าวเจ้า และแป้ งข้าวเหนียว (ที่ผ่านการศึกษาจากข้อ 2.1) และน้ าตาลทรายขาวป่ น โดยการ
ออกแบบ Mixture Design [5] โดยใช้ดชั นี คือ คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ เนื้อสัมผัส ค่าสี L*, a* และ b* (Hunter
lab) และคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 7 point Hedonic scale [4]
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ตารางที่ 2 การวางแผนแบบ Mixer design ในการศึกษาส่วนผสมทีเ่ หมาะสมในการผลิตขนมน้าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป
ปั จจัย (กรัม)

สิง่ ทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8

แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดง
100
90
100
95
100
92.5
97.5
95

แป้ งข้าวเหนียวดา
20
30
25
30
22.5
30
27.5
25

น้าตาลป่ น
130
130
125
125
127.5
127.5
125
130

2.3 ศึกษาคุณภาพทางเคมี และจุลินทรีย์ของขนมน้ าดอกไม้ก่งึ สาเร็จรูป โดยนาขนมน้ าดอกไม้ก่ึง
สาเร็จรูป ที่ผ่านการพัฒนามาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยประมาณ (Proximate
Analysis) [6] คุณภาพทางจุลนิ ทรีย์ ได้แก่ ปริมาณเชือ้ จุลนิ ทรียท์ งั ้ หมด ปริมาณเชือ้ ยีสต์และรา และปริมาณแบคทีเรีย
โคลิฟอร์ม [6]
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึง่ สาเร็จรูปจากข้าวมีสี ได้แก่ ขนมชัน้ และ
ขนมน้ าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป ทาการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริโภคทัวไปในกรุ
่
งเทพมหานคร จานวน 200 คน โดยวิ ธี
Central Location Test (CLT)

ผลการศึกษา
1 การพัฒนานขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป
1.1 ผลการศึกษารูปแบบแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงและแป้ งข้าวเหนียวดาทีเ่ หมาะสมในการผลิตขนมชัน้
จากการวัดคุณ ภาพทางกายภาพของขนมชัน้ ที่ผลิตจากแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงและแป้ งข้าวเหนีย วดา
รูปแบบต่างกัน พบว่า รูปแบบของแป้ งข้าวมีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมชัน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p0.05)
สังเกตได้ว่าสิง่ ทดลองที่ 3 และ 6 มีค่า Tensile strength และ Elasticity ต่ าสุด อาจเนื่องจากในส่วนผสมมีการใช้แป้ ง
ข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์ ซึง่ ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมสิ งู กว่าอุณหภูมเิ จลาติไนซ์ ความร้อนจะทาลายพันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของแป้ งโดยเริม่ ที่บริเวณอสัณฐานก่อน น้ าจะเข้าสู่ภายในเม็ดแป้ งได้มากขึน้ และเมื่อให้
ความร้อนต่อไปเป็ นระยะเวลานานขึน้ หรือระดับอุณหภูมทิ ใ่ี ช้เพิม่ ขึน้ จะมีผลให้เกิดการหลอมละลาย [7] ทาให้ขนมชัน้ ที่
มีสว่ นผสมของแป้ งข้าวพรีเจลาติไนซ์มลี กั ษณะของเนื้อสัมผัส คือ ค่า Tensile strength และ Elasticity ต่ากว่าเนื้อจาก
โครงสร้างภายในระหว่างเม็ดแป้ งไม่แข็งแรง สาหรับสิง่ ทดลองที่ 7 8 และ 9 ไม่สามารถทาการวิเคราะห์ตวั อย่างได้
เนื่องจากไม่สามารถลอกขนมชัน้ ออกจากพิมพ์ได้
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ตารางที่ 3 ลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมชัน้ ทีผ่ ลิตจากแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงและแป้ งข้าวเหนียวดา
รูปแบบแป้ งข้าว
สิง่ ทดลอง
ลักษณะเนื้อสัมผัส
แป้ งข้าวเจ้า
แป้ งข้าวเหนียว
Tensile strength (g)
Elasticity (mm.)
แบบโม่แห้ง
1
81.95±8.34b
11.86±0.14 a
แบบโม่แห้ง
แบบโม่เปี ยก
2
87.12±5.22b
11.96±0.24 a
พรีเจลาติไนซ์
3
50.37±6.98d
5.42±0.32c
แบบโม่แห้ง
4
75.78±5.23c
11.66±0.35 ab
แบบโม่เปี ยก
แบบโม่เปี ยก
5
94.96±6.42a
11.36±0.25b
พรีเจลาติไนซ์
6
45.35±5.87e
3.42±0.48d
แบบโม่แห้ง
7
NA
NA
พรีเจลาติไนซ์
แบบโม่เปี ยก
8
NA
NA
พรีเจลาติไนซ์
9
NA
NA
หมายเหตุ : NA หมายถึง ไม่ทาการวิเคราะห์เนื่องจากไม่สามารถนาตัวอย่างออกจากพิมพ์ได้
: ค่าเฉลีย่ ตามแนวตัง้ ที่มตี วั อักษรภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05)
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนความชอบด้านลัก ษณะปรากฎ ความ
ง่ายในการลอกชัน้ แรงในการกัดขาด ความยืดหยุ่น และความชอบรวม พบว่า รูปแบบของแป้ งเจ้าหอมมะลิแดงและ
แป้ งข้าวเหนียวดามีผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสในทุกด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05) โดยสิง่ ทดลองที่ 5
คือ ขนมชัน้ ทีผ่ ลิตจากแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยกและแป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยกได้รบั คะแนนความชอบในทุก
ด้านสูงทีส่ ุด และจากผลการทดลองยังสังเกตได้ว่าขนมชัน้ ทีผ่ ลิตจากแป้ งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์ หรือแป้ งข้าวเหนียวดา
พรีเจลาติไนซ์จะได้รบั คะแนนความชอบค่อนข้างต่ าโดยเฉพาะด้านความยืดหยุ่น ขณะที่สงิ่ ทดลองที่ 7 8 และ 9 ไม่
สามารถทาการประเมินคุณ ภาพทางประสาทสัม ผัสได้เนื่ องจากไม่ สามารถลอกขนมชัน้ ออกจากพิมพ์ได้ จากการ
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสามารถคัดเลือกได้ว่าสิง่ ทดลองที่ 5 คือ ขนมชัน้
ทีผ่ ลิตจากแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยกและแป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยกเหมาะสมในการนาไปใช้ในการทดลองข้อ
ต่อไป
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ตารางที่ 4 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมชัน้ ทีผ่ ลิตจากแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงและแป้ งข้าวเหนียวดา
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (คะแนน)
สิง่ ทดลอง
ลักษณะปรากฎ ความง่ายในการลอกชัน้
แรงในการกัดขาด ความยืดหยุ่น 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
หมายเหตุ : ทดสอบแบบ 7-point hedonic scale (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
: NA หมายถึง ไม่ทาการวิเคราะห์เนื่องจากไม่สามารถนาตัวอย่างออกจากพิมพ์ได้
: ค่าเฉลีย่ ตามแนวตัง้ ทีม่ ตี วั อักษรภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05)
1.2 ผลการศึกษาส่วนผสมทีเ่ หมาะสมในการผลิตขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป
จากการศึกษาส่วนผสมแป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยก แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิเดงโม่เปี ยก และกะทิผงที่
เหมาะสมสาหรับผลิตขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป พบว่า ส่วนผสมทัง้ 3 ชนิด มีผลทาให้คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ Tensile
strength และ Elasticity และคุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผัสด้านความยืด หยุ่ น ของผลิต ภัณ ฑ์มีค วามแตกต่ างอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีสมการความสัมพันธ์ดงั นี้
คุณภาพทางกายภาพ
ลักษณะเนื้อสัมผัส ค่า Tensile strength (R2 = 0.60)
= 96.36 (แป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยก) + 71.32 (แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิเดงโม่เปี ยก) + 92.05 (กะทิผง)
ลักษณะเนื้อสัมผัส ค่า Elasticity (R2 = 0.66)
= 13.18 (แป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยก) + 10.19 (แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิเดงโม่เปี ยก) + 12.46 (กะทิผง)
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ความยืดหยุ่น (R2 = 0.95)
= 5.91 (แป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยก) + 5.29 (แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิเดงโม่เปี ยก) + 40.67 (กะทิผง) +
13.46 (แป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยกxแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิเดงโม่เปี ยก) – 54.36 (แป้ งข้าวเหนียวดาโม่
เปี ยกxกะทิผง) – 53.22 (แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิเดงโม่เปี ยกxกะทิผง)
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จากสมการความสัมพันธ์ข้างต้น พบว่า คุณภาพทางกายภาพทัง้ ค่า Tensile strength และ Elasticity ของ
ผลิตภัณฑ์ มีอทิ ธิพลหลักมาจากแป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยก โดยจะมีค่าเพิม่ ขึน้ เมื่อเพิม่ ปริมาณแป้ งข้าวเหนียวดาโม่
เปี ยก ส่วนคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความยืดหยุ่น พบว่า การเพิม่ ปริมาณแป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยก แป้ ง ข้าวเจ้า
หอมมะลิเดงโม่เปี ยก และกะทิผง มีผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รบั คะแนนความชอบด้านความยืดหยุ่นมากขึน้ เช่นเดียวกับ
อิทธิพลร่วมระหว่างแป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยกและแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิเดงโม่เปี ยก ขณะทีอ่ ทิ ธิพลร่วมระหว่างแป้ งข้าว
เหนียวดาโม่เปี ยกกับกะทิผง และแป้ งข้าวเจ้า หอมมะลิเดงโม่เปี ยกกับกะทิผงมีผลทาให้ได้รบั คะแนนความชอบด้าน
ความยืดหยุ่นลดลง
จากนัน้ นาสมการที่ได้มาหาส่วนผสมที่เหมาะสมโดยกาหนดขอบเขตปั จจัยที่ศกึ ษาและขอบเขตคุณภาพที่
ต้องการดังนี้
ขอบเขตปั จจัย
ปริมาณแป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยก
ปริมาณแป้ งข้าวหอมมะลิแดงโมเปี ยก
ปริมาณกะทิผง

กาหนดช่วงทีศ่ กึ ษา คือ 80 - 65 กรัม
กาหนดช่วงทีศ่ กึ ษา คือ 50 - 35 กรัม
กาหนดช่วงทีศ่ กึ ษา คือ 60 - 55 กรัม

ขอบเขตคุณภาพ
คุณภาพทางกายภาพ ค่า Tensile strength
คุณภาพทางกายภาพ ค่า Elasticity
คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความยืดหยุ่น

กาหนดเข้าใกล้ค่าสูงสุด 96.59 กรัม
กาหนดเข้าใกล้ค่าสูงสุด 13.23 มม.
กาหนดเข้าใกล้ค่าสูงสุด 6.47 คะแนน

จากการกาหนดขอบเขตข้างต้นจะทาให้ได้ส่วนผสมของแป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยก แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิเดง
โม่เปี ยก และกะทิผงที่เหมาะสม เท่ากับ 77.54, 36.03 และ 56.43 กรัม ตามลาดับ โดยผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตได้จะมีค่า
Tensile strength และ Elasticity เท่ากับ 95.45 กรัม และ 12.90 มม. และได้รบั คะแนนความชอบด้านความยืดหยุ่น
6.23 คะแนน
ตารางที่ 5 ลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป
ลักษณะเนื้อสัมผัส
สิง่ ทดลอง
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
หมายเหตุ : S(Significant) หมายถึง ค่าวิเคราะห์มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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ตารางที่ 6 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (คะแนน)
สิง่ ทดลอง
ลักษณะปรากฎ ความง่ายในการลอก
แรงในการ
ความยืดหยุ่นS
ชัน้
กัดขาด
1
6.40+0.49
5.33+0.83
5.13+0.59
5.93+0.75
2
4.60+0.51
4.73+0.75
4.40+0.49
5.27+0.83
3
4.53+0.052
5.67+0.93
5.13+0.79
5.40+0.93
4
5.87+0.35
5.40+0.87
5.27+1.04
5.27+0.98
5
6.47+0.49
6.13+0.37
6.20+0.64
6.47+0.51
6
6.33+0.89
6.63+0.49
6.13+1.16
6.33+0.84
7
6.00+0.85
5.07+1.12
5.21+0.94
5.93+0.70
8
4.33+0.68
6.33+1.03
6.41+0.90
5.67+0.72
หมายเหตุ : ทดสอบแบบ 7-point hedonic scale (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
: S(Significant) หมายถึง ค่าวิเคราะห์มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

ความชอบ
รวม
5.93+0.87
4.28+0.77
5.07+0.52
5.13+0.41
6.87+1.09
6.02+0.61
4.84+0.69
5.76+1.01

1.3 ศึกษาคุณภาพทางเคมี และจุลนิ ทรียข์ องขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 7
จากการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และจุลนิ ทรียข์ องขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป พบว่า ขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูปทีผ่ ลิต
ได้มปี ริมาณความชื้นร้อยละ 9.82 ซึ่งอยู่ในมาตรฐานอาหารกึ่งสาเร็จรูปที่กาหนดไว้ว่า อาหารกึ่งสาเร็จ รูปจะต้อ ง
ความชื้น ไม่ เกิน ร้อ ยละ 13 ของน้ าหนั ก นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ขนมชัน้ กึ่งส าเร็จ รูป ที่ไ ด้ม ีค วามปลอดภัย จาก
เชื้อจุลนิ ทรีย์ท่กี ่อให้เกิดโรคและเป็ นอัตรายต่อสุขภาพเนื่องจากตรวจพบ เชื้อจุลนิ ทรีย์ทงั ้ หมดและยีสต์ -ราน้อย
กว่า 1.40 และ 1.20 Log cfu/g ตามลาดับ และยังมีปริมาณโคลิฟอร์มน้อ ยกว่า 3 MPN/g ตามมาตรฐานอาหารกึ่ง
สาเร็จรูปจะต้องมีแบคทีเรียไม่เกิน 10,000 ในอาหาร 1 กรัม มีเชือ้ ราไม่เกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม และมีแบคทีเรีย
ชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) น้อยกว่า 3 ในอาหาร 1 กรัม
ตารางที่ 7 คุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลนิ ทรียข์ องขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป
คุณภาพ
ค่าวิเคราะห์
ด้านเคมี
Proximate Analysis
- ความชืน้ (g/100g wet basis)
9.82±0.14
- โปรตีน (g/100g wet basis)
12.86±0.15
- ไขมัน (g/100g wet basis)
25.44±0.20
- คาร์โบไฮเดรต (g/100g wet basis)
49.08±0.28
- เถ้า (g/100g wet basis)
0.76±0.08
- เยื่อใย (g/100g wet basis)
2.04±0.15
ด้านจุลนิ ทรีย์
ปริมาณเชือ้ จุลนิ ทรียท์ งั ้ หมด (Log cfu/g)
< 1.40
ปริมาณยีสต์และรา (Log cfu/g)
< 1.20
ปริมาณโคลิฟอร์ม (MPN/g)
< 3.0
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2. การพัฒนานขนมน้าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป
2.1 ศึกษารูปแบบแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงและแป้ งข้าวเหนียวดาทีเ่ หมาะสมในการผลิตขนมน้ าดอกไม้ จาก
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฎ ความแข็ง ความ
แน่ น เนื้อ และความชอบรวม พบว่า รูปแบบของแป้ งเจ้าหอมมะลิแดง และแป้ งข้าวเหนียวดามีผลต่ อคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสในทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p0.05) โดยสิง่ ทดลองที่ 6 คือ ขนมน้ าดอกไม้ทผ่ี ลิตจากแป้ งข้าว
เจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยก และแป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์ได้รบั คะแนนความชอบในทุกด้านสูงทีส่ ุด โดยผูท้ ดสอบ
ชิมให้ขอ้ คิดเห็นว่าเนื้อสัมผัสของขนมน้ าดอกไม้นิ่มกาลังดี เนื้อแป้ งเนียนละเอียด อาจเนื่องจากเม็ดแป้ งเกิดการขยาย
ขนาดจนกระทัง่ สูญ เสีย โครงสร้า งของเม็ด แป้ ง และไบรีฟ ริง เจนส์ จึง กล่ า วได้ว่ า การเกิด เจลา ติไนซ์ข องแป้ ง คือ
กระบวนการทีท่ าลายอันดับ (Order) โมเลกุลหรือระเบียบโมเลกุลภายในเม็ดแป้ ง เป็ นผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสมบัติ
แบบไม่ ผ ัน กลับ ได้ แ ก่ การขยายขนาดของเม็ด แป้ งการหลอมละลายผลึก การสูญ เสีย ไบรีฟ ริง เจนส์ ( Loss of
Birefringence) และเกิดการละลายของแป้ ง [7]
จากการวิเคาระห์คุ ณภาพทางกายภาพและประเมิน คุณภาพทางประสาทสัมผัสสามารถคัดเลือกได้ว่าสิง่
ทดลองที่ 6 คือ ตัวขนมน้ าดอกไม้ท่ผี ลิตจากแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยก และแป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์
เหมาะสมในการนาไปใช้ในการทดลองข้อต่อไป
ตารางที่ 8 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมน้าดอกไม้ทผ่ี ลิตจากแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงและแป้ งข้าวเหนียวดา
สิง่ ทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หมายเหตุ

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (คะแนน)
ลักษณะปรากฎ
ความแข็ง
ความแน่นเนื้อ
ความชอบรวม
5.09+0.89b
4.91+0.77b
5.18+0.53b
4.91+0.83b
5.18+1.01b
4.82+1.14bc
5.09+0.97b
4.82+0.83b
4.64+1.09bc
4.00+0.65c
5.00+0.70b
4.45+0.70c
6.47+0.49a
6.47+0.49a
6.22+0.35a
6.20+0.74a
6.13+0.52a
6.22+0.64a
6.13+0.52a
6.13+0.52 a
6.00+0.65a
6.40+0.51a
6.33+0.59a
6.40+0.51a
2.42+0.71d
1.73+0.97de
2.82+0.83d
3.18+1.01cd
2.82+1.04d
1.55+1.27de
2.00+0.53d
2.09+0.60d
2.55+1.14d
1.18+0.73e
1.91+0.77de
1.49+0.51d
: ทดสอบแบบ 7-point hedonic scale (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
: ค่าเฉลีย่ ตามแนวตัง้ ทีม่ ตี วั อักษรภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.05)

2.2 ศึกษาส่วนผสมทีเ่ หมาะสมในการผลิตขนมน้ าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป ผลการศึกษาส่วนผสมทีเ่ หมาะสม
ในการผลิตขนมน้ าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป ได้แก่แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยก แป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์ และ
น้าตาลป่ น ผลิตภัณฑ์ได้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมน้าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (คะแนน)
สิง่ ทดลอง
ลักษณะปรากฎ
ความแข็ง
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
หมายเหตุ : ทดสอบแบบ 7-point hedonic scale (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
: S(Significant) หมายถึง ค่าวิเคราะห์มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
จากการศึกษาส่วนผสมแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยก แป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติ-ไนซ์ และน้ าตาลป่ นที่
เหมาะสมสาหรับผลิตขนมน้าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป พบว่า ส่วนผสมทัง้ 3 ชนิด มีผลทาให้คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้าน
ความแน่นเนื้อ และความชอบรวมมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีสมการความสัมพันธ์ดงั นี้
คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความแนนเนื้อ (R2 = 0.99)
= 20.44 (แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่ เปี ยก) + 20.36 (แป้ งข้าวเหนี ยวดาพรีเจลาติ -ไนซ์) + 55.35
(น้ าตาลป่ น) – 64.80 (แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยกxแป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์) – 124.83
(แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยกxน้าตาลป่ น) – 117.45 (แป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์xน้าตาลป่ น)
+ 216.00 (แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยกxแป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์xน้าตาลป่ น)
คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบรวม (R2 = 0.99)
= 13.33 (แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยก) + 13.33 (แป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติ-ไนซ์) + 35.32
(น้าตาลป่ น) – 36.00 (แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยกxแป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์) – 73.50
(แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยกxน้ าตาลป่ น) – 70.14 (แป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์xน้ าตาล
ป่ น) + 125.01 (แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยกxแป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์xน้าตาลป่ น)
จากสมการความสัม พัน ธ์ข้างต้น พบว่ า คุ ณ ภาพทางประสาทสัมผัสด้านความแน่ น เนื้ อของผลิต ภัณ ฑ์มี
อิทธิพลหลักมาจากน้ าตาลป่ น แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยก และแป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์โดยเมื่อเพิ่ม
ปริมาณส่วนผสมดังกล่าวจะส่งผลให้มคี ะแนนความชอบเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามอิทธิพลร่วมระหว่างส่วนผสมจะมีผลทา
ให้ได้คะแนนความชอบด้านความแน่ นเนื้อลดลง ส่วนคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบรวมของผลิตภัณฑ์มี
อิทธิพลหลักมาจากน้ าตาลป่ น แป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยก และแป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์เช่นเดียวกันกับ
คุณภาพด้านความแน่ นเนื้อ โดยเมื่อเพิม่ ปริมาณส่วนผสมดังกล่าวจะส่งผลให้มคี ะแนนความชอบเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม
อิทธิพลร่วมระหว่างส่วนผสมจะมีผลทาให้ได้คะแนนความชอบด้านความชอบรวมลดลง
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จากนัน้ นาสมการที่ได้มาหาส่วนผสมที่เหมาะสมโดยกาหนดขอบเขตปั จจัยที่ศกึ ษาและขอบเขตคุณภาพที่
ต้องการดังนี้
ขอบเขตปั จจัย
ปริมาณแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยก
ปริมาณแป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์
ปริมาณน้าตาลป่ น

กาหนดช่วงทีศ่ กึ ษา คือ 90 – 100 กรัม
กาหนดช่วงทีศ่ กึ ษา คือ 20 - 30 กรัม
กาหนดช่วงทีศ่ กึ ษา คือ 125- 130 กรัม

ขอบเขตคุณภาพ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความแน่นเนื้อ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบรวม

กาหนดเข้าใกล้ค่าสูงสุด 6.47 คะแนน
กาหนดเข้าใกล้ค่าสูงสุด 5.47 คะแนน

จากการกาหนดขอบเขตข้างต้นจะทาให้ได้สว่ นผสมของแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่เปี ยก แป้ งข้าวเหนียวดา
พรีเจลาติไนซ์ และน้ าตาลป่ นที่เหมาะสม เท่ากับ 91.73 29.15 และ 129.12 กรัม ตามลาดับ โดยผลิตภัณฑ์ ท่ผี ลิต
ได้รบั คะแนนความชอบด้านความแน่นเนื้อและความชอบรวม เท่ากับ 5.96 และ 5.17 คะแนน
2.3 ศึกษาคุณภาพทางเคมี และจุลนิ ทรียข์ องขนมน้าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
และจุลนิ ทรียข์ องขนมน้าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป พบว่า ขนมน้ าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูปทีผ่ ลิตได้มปี ริมาณความชืน้ ร้อยละ 9.24
ซึ่งอยู่ในมาตรฐานอาหารกึ่งสาเร็จรูป ที่ก าหนดไว้ว่า อาหารกึ่ง ส าเร็จ รูป จะต้อ งความชื้น ไม่เกิน ร้อ ยละ 13 ของ
น้าหนัก
ตารางที่ 10 คุณภาพทางเคมี และจุลนิ ทรียข์ องขนมน้าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป
คุณภาพ
ด้านเคมี
Proximate Analysis
- ความชืน้ (g/100g wet basis)
- โปรตีน (g/100g wet basis)
- ไขมัน (g/100g wet basis)
- คาร์โบไฮเดรต (g/100g wet basis)
- เถ้า (g/100g wet basis)
- เยื่อใย (g/100g wet basis)
ด้านจุลนิ ทรีย์
ปริมาณเชือ้ จุลนิ ทรียท์ งั ้ หมด (Log cfu/g)
ปริมาณยีสต์และรา (Log cfu/g)
ปริมาณโคลิฟอร์ม (MPN/g)

ค่าวิเคราะห์

9.24±0.16
8.45±0.04
2.04±0.08
76.45±0.18
1.40±0.12
2.42±0.24
< 1.40
< 1.20
< 3.0

นอกจากนี้ ยงั พบว่า ขนมน้ าดอกไม้ก่งึ สาเร็จรูป ที่ได้มคี วามปลอดภัยจากเชื้อจุลนิ ทรีย์ท่กี ่อให้เกิดโรค
และเป็ นอัตรายต่อสุขภาพเนื่องจากตรวจพบ เชือ้ จุลนิ ทรียท์ งั ้ หมดและยีสต์-ราน้อยกว่า 1.40 และ 1.20 Log cfu/g
ตามลาดับ และยังมีปริมาณโคลิฟอร์มน้องกว่า 3 MPN/g โดยอาหารกึง่ สาเร็จรูปจะต้องมีแบคทีเรียไม่เกิน 10,000
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ในอาหาร 1 กรัม มีเชื้อราไม่เกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม และมีแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) น้อยกว่า 3
ในอาหาร 1 กรัม
3. การศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึง่ สาเร็จรูปจากข้าวมีสี การสารวจผูบ้ ริโภคใน
พืน้ ทีเ่ ขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ความต้องการ และการ
ยอมรับ ของผู้บ ริโภค โดยน าผลิต ภัณ ฑ์ขนมไทยกึ่งสาเร็จรูป ได้แก่ ขนมชัน้ และขนมน้ าดอกไม้ ทดสอบกับ กลุ่ ม
ผูบ้ ริโภคทัวไปจ
่ านวน 200 คน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามในการสารวจผูบ้ ริโภค พบว่า เป็ น
เพศชาย ร้อยละ 37.00 เพศหญิง ร้อยละ 63.00 กลุ่มผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่รอ้ ยละ 76.50 มีอายุช่วง 15-30 ปี รองลงมาคือ
อายุ 31-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.50 อาชีพส่วนใหญ่เป็ นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 43.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของครอบครัวส่วนมากอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท การสารวจ
การยอมรับของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความชอบผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 73.50 โดยให้ความ
สนใจต่อผลิตภัณฑ์และมีแ นวโน้ มที่จ ะซื้อ ขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูปถึงร้อ ยละ 64.50 และการยอมรับทีม่ ตี ่อขนมน้ าดอกไม้
กึง่ สาเร็จรูป พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความชอบผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 51.00 โดยให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์และมีแนวโน้ มที่จ ะ
ซื้อขนมน้า ดอกไม้ก่งึ สาเร็จ รูปร้อ ยละ 62.50 ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าขนมไทยทีผ่ ลิตจากข้าวมีสเี ป็ น
ผลิตภัณฑ์ทด่ี ตี ่อสุขภาพและมีสารอาหารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย

วิ จารณ์ และสรุปผล
1. การพัฒนาขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูป ส่วนผสมหลักทีเ่ หมาะสมได้แก่ ปริมาณแป้ งข้าวเหนียวดาโม่เปี ยก แป้ งข้าว
เจ้าหอมมะลิแ ดงโม่เปี ย ก และกะทิผ ง เท่ ากับ 77.54 36.03 และ 56.43 กรัม ตามลาดับ ผลิตภัณ ฑ์ท่ีได้มีป ริม าณ
ความชืน้ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า และเยื่อใย ร้อยละ 9.82 12.86 25.44 49.08 0.76 และ 2.04 ตามลาดับ
2.การพัฒนาขนมน้ าดอกไม้กง่ึ สาเร็จ รูปส่วนผสมหลักทีเ่ หมาะสมได้แก่ ปริมาณแป้ งข้าวเจ้าหอมมะลิแดงโม่
เปี ยก แป้ งข้าวเหนียวดาพรีเจลาติไนซ์ และน้าตาลป่ น เท่ากับ 91.73 29.15 และ 129.12 กรัม ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้มปี ริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า และเยื่อใย ร้อยละ 9.24 8.45 2.04 76.45 1.40 และ
2.42 ตาลาดับ
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มตี ่ อผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งสาเร็จรูปจากข้าวมีสี พบว่า ผู้บริโภคมี
ความชอบผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 73.50 โดยให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์และมีแนวโน้มทีจ่ ะซือ้ ขนมชัน้ กึง่ สาเร็จรูปถึงร้อยละ
64.50 และการยอมรับทีม่ ตี ่อขนมน้ าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูป พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความชอบผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 51.00 โดยให้
ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์และมีแนวโน้มทีจ่ ะซือ้ ขนมน้าดอกไม้กง่ึ สาเร็จรูปร้อยละ 62.50
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ผลของการให้ น้ าต่ อ การให้ ผ ลผลิ ต ยางพาราในพื้ น ที่ ส วนเกษตรกรตาบลบ้า นโซ้
จังหวัดพะเยา ประเทศไทย
Effects of irrigation on latex yield of rubber trees (Hevea brasiliensis) at Tambol
Ban Soo in Phayao province, Thailand.
ประเสริฐ ถาหล้า1 กิจติศกั ดิ ์ คุม้ หน่ อแนว1 กิตติพนั ธ์ เพ็ญศรี1 และกิตติ สัจจาวัฒนา1*
Prasert Thala1, Kittisak Kumnornaew1, Kittiphan Pensri1 and Kitti Satjawattana1*
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการให้น้ าต่อการให้ผลผลิตของยางพารา เขตจังหวัดพะเยา
วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) มีจานวน 5 ทรีทเมนต์ ๆ ละ 3 ซ้า ในสวน
ยางพาราทีเ่ ปิ ดกรีดใหม่ไม่เกิน 3 ปี พืน้ ทีส่ วนเกษตรกรตาบลบ้านโซ้ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยให้ทรีทเมนต์เป็ น
ระดับการให้น้า 5 ระดับ ของปริมาณการใช้น้าของพืชคือ 0%, 30%, 50%, 70% และ100% ในช่วงฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์
– มิถุนายน ปี พ.ศ. 2556) ผลการทดลองพบว่าการให้น้าแก่ตน้ ยางพาราทีม่ กี ารให้น้า 30% ของปริมาณการใช้น้าของพืช
มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงขึน้ (521.75 กก./ไร่/ปี ) เมื่อเทียบกับต้นยางพาราปกติทไ่ี ม่มกี ารให้น้า (443.42 กก./ไร่/ปี ) ส่วน
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเฉลีย่ พบว่าต้นยางพาราทีม่ กี ารให้น้ า 50% มีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเฉลีย่ สูงกว่าระบบการให้
น้าในวิธอี ่นื ๆ (41.97%) สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ายาง (ปริมาณน้ าตาลซูโครส ปริมาณอนินทรีย์
ฟอสฟอรัส และปริมาณไธออล) เปรียบเทียบในแต่ละระบบการให้น้ า พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยสรุปแล้วระบบ
การให้น้าในฤดูแล้งไม่มผี ลกระทบต่อองค์ประกอบทางเคมีในน้ายางของต้นยางพารา
คาสาคัญ :

ยางพารา, การให้น้า, องค์ประกอบทางเคมีของน้ายาง

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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บทนา
ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell Arg) มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
และเศรษฐกิจโลก โดยที่ประเทศไทยมีการผลิตและการส่งออกยางธรรมชาติมากทีส่ ุดเป็ นอันดับ 1 ของโลก กล่าวคือ
กว่า 3.16 และ 2.7 ล้านตัน ตามลาดับ มีมูลค่าสูงถึง 146,263 ล้านบาท ปั จจุบนั พื้นทีป่ ลูกยางพาราในเขตภาคเหนือ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก 218,834 ไร่ ในปี 2549 เป็ น 600,578 ไร่ ในปี 2551 [1] จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญกับการปลูกยางพารากันมากขึน้ เนื่องจากราคายางในตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ค่าตอบแทน
ในการลงทุนมีค่าทีน่ ่าพอใจ ผลผลิตยางทีไ่ ด้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน อีกทัง้ มีแหล่งรับซือ้ ผลผลิตทีแ่ น่นอน ประกอบ
กับการส่งเสริมจากภาครัฐบาลให้ขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ การปลูกยางพาราให้ได้ผลผลิตดี
จะต้องมีปริมาณน้ าฝนรายปี มากกว่า 2,000 มิลลิเมตร มีจานวนวันฝนตก 100-150 วัน และมีช่วงแล้งไม่เกิน 4 เดือน
[2] แสดงให้เห็นว่า น้ าเป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญของการปลูกยางพาราอย่างมาก การส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่
ปลูกยางพาราในภาคเหนือทีน่ อกจากมีปริมาณน้ าฝนเฉลีย่ ตลอดปี น้อยกว่าภาคใต้แล้ว ยังมีช่วงแล้งทีย่ าวนานกว่า 6
เดือน (พ.ย.-เม.ย. ของทุกปี ) [3] ซึง่ ความแห้งแล้งทีย่ าวนานนี้ส่งผลให้ต้นยางมีการชะงักการเจริญเติบโตและไม่พร้อม
สาหรับการเปิ ดกรีดยาง ทาให้ไม่คมุ้ ค่ากับการลงทุน
งานวิจยั ครัง้ นี้จึงมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมินผลของการให้น้ าที่ส่งผลต่ อผลผลิตของยางพารา โดยทาการ
ทดลองให้น้าระดับต่าง ๆ ในช่วงฤดูแล้ง ในพืน้ ทีป่ ลูกยางที่มกี ารเปิ ดกรีดใหม่ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการปลูก
ยางพาราที่ถูกต้องให้กบั เกษตรกรสวนยางพาราภาคเหนือ โดยศึกษาถึงปั จจัยการให้น้ าที่สมั พันธ์กบั ปริมาณผลผลิต
และคุณภาพผลผลิตน้ายาง ของยางพารา งานวิจยั นี้ถอื เป็ นจุดเริม่ ต้นของการผลักดันให้เกษตรกรในเขตภูมภิ าคเหนื อ
ตอนบน มีองค์ความรู้ด้านวิช าการที่เกี่ยวกับ การดูแลรัก ษา การเปิ ดกรีด ตลอดจนการจัดการปลูกที่ดีสาหรับต้น
ยางพารา ซึง่ จะส่งผลให้สามารถเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพน้ายางพาราเขตภาคเหนือตอนบนภูมภิ าคนี้ต่อไป

วิ ธีการศึกษา
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) มีจานวน 5 ทรีทเมนต์ ๆ ละ 3 ซ้า
ๆ ละ 5 ต้น (25 ต้น/ทรีทเมนต์) โดยแบ่งระดับการให้น้ าในช่วงฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2556) ดังนี้ คือ
ทรีทเมนต์ท่ี 1: ต้นยางพาราปกติไม่มรี ะบบน้ า (control) 2: ต้นยางพาราทีม่ กี ารให้น้ า 30% 3: ต้นยางพาราทีม่ กี ารให้
น้า 50% 4: ต้นยางพาราทีม่ กี ารให้น้า 70% และ 5: ต้นยางพาราทีม่ กี ารให้น้า 100% ของปริมาณการใช้น้าของพืช โดย
อ้างอิงปริมาณการใช้น้ าของต้นยางพาราซึ่งสามารถคานวณได้จากสูตร ETc = Kc x ETp [4] โดยมีการให้น้ าแบบ
มินิสปริงเกอร์ขนาดรัศมี 2 เมตร บริเวณใต้ทรงพุ่ม ซึง่ กาหนดปริมาณการให้น้าจากปริมาณน้าในดินชัน้ เขตรากลึก 30
ซม. ซึง่ เป็ นบริเวณทีม่ กี ารกระจายตัวของรากทีห่ าอาหาร ที่ 50% ของปริมาณน้าทีพ่ ชื นาไปใช้
วิ ธีการทดลอง
ทาการศึกษาในยางพาราพันธุ์ RRIM 600 มีการเปิ ดกรีดยางไปแล้วไม่เกิน 3 ปี (อายุ 10 - 11 ปี ) ปลูกใน
พืน้ ทีแ่ ปลงเกษตรกรบ้านโซ้ ต.บ้านโซ้ อ.เมือง จ.พะเยา ทาการสุ่มเลือกต้นทีม่ ขี นาดเส้นรอบวงของลาต้น 50 ซม. ขึน้
ไปเพื่อใช้เป็ นตัวอย่างในการทดลอง ใช้ระบบเปิ ดกรีดแบบหนึ่งส่วนสามของลาต้น ซึง่ เป็ นระบบเปิ ดกรีดหน้าเดียว ทีไ่ ม่
เป็ นการทาร้ายลาต้นยางพารา กรีดสองวันเว้นหนึ่งวัน (1/3S 2d/3) เปิ ดกรีดที่ระดับ 150 ซม.จากผิวดิน และกรีดซ้า
รอยเดิมในทุกวันทีม่ กี ารเปิ ดกรีด ส่วนวิธกี ารให้น้ า เริม่ ให้น้าในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ. – มิ.ย. 2556) โดยติดตัง้ ระบบการให้
น้าแบบมินิสปริงเกอร์ ขนาดรัศมี 2 เมตร บริเวณใต้ทรงพุ่มให้รศั มีของการให้น้าครอบคลุมบริเวณรากมากทีส่ ดุ
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การเก็บข้อมูล
1. การเจริญเติ บโตของลาต้น
บันทึกขนาดเส้นรอบวงลาต้นในแต่ละทรีทเมนต์โดยวัดทีร่ ะดับความสูง 150 ซม. เหนือพื้นดิน ครัง้ แรกเมื่อ
เริม่ การทดลองและครัง้ ต่อไปทุกๆ 3 เดือน เป็ นเวลา 1 ปี
2. ปริมาณผลผลิ ต
เปรียบเทียบปริมาณน้ ายางที่ได้ในแต่ละทรีทเมนต์โดยบันทึกผลผลิตยางจากน้ าหนักแห้งยางก้อน เก็บเป็ น
ยางก้อนทุ กครัง้ ที่เปิ ดกรีด โดยเก็บผลผลิตต้นต่ อต้น ระยะเวลาทุก 4 สัปดาห์ นายางก้อนไปผึ่งแห้งในร่ม ใช้เวลา
ประมาณ 15-20 วัน ชังน
่ ้าหนักยางก้อนแล้วคูณด้วย 0.85 (ปรับน้าหนักความชืน้ ในยางก้อนร้อยละ 15)
3. การวิ เคราะห์องค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ายาง
3.1 ปริมาณน้ าตาลซูโครส ใช้วธิ กี ารปฏิกริ ยิ า Colormetric Reaction โดยให้กรดทีม่ คี วามเข้มข้นสูงๆ ทาให้
น้ าตาลเฮกโซสแตกตัวให้อนุ พนั ธ์ท่เี รียกว่า Furfural Derivative มีขนั ้ ตอนดังนี้ เติมสารละลาย Trichloroacetic acid
(TCA) ความเข้มข้น 2.5% ปริมาตร 400 µl ในหลอดแก้วที่มฝี าปิ ด เติมสารละลายตัวอย่างในน้ ายาง ปริมาตร 100 µl
และ Anthrone Reactive ปริมาตร 3 มล. ปิ ดฝาหลอด นาไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าอุ่นที่อุณหภูมิ 90°C เป็ นเวลา 10
นาที จากนัน้ นาไปแช่ในอ่างน้ าเพื่อทาให้สารละลายเย็น อ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 627 น.ม. หากวัดค่า
การดูดกลืนแสงได้ต่ ากว่า 0.2 ให้ปรับปริมาตรสารละลาย TCA ความเข้มข้น 2.5% เป็ นปริมาตร 250 µl สารละลาย
ตัวอย่างในน้ ายางเป็ นปริมาตร 250 µl และ Anthrone Reactive ปริมาตร 3 มล. หากวัดค่าการดูดกลืนแสงได้สูงกว่า
0.8 ให้ป รับ ปริม าตรสารละลาย TCA ความเข้ม ข้น 2.5% เป็ น ปริม าตร 450 µl สารละลายตัวอย่ างในน้ ายางเป็ น
ปริมาตร 50 µl และ Anthrone Reactive ปริมาตร 3 มล. และคานวณความเข้มข้นของซูโครสในหน่วย มิลลิโมล/น้ายาง
1 ลิตร (mM/L) ตามสูตร[Suc] mM = OD627 K  [(Fw + W1 + W2)/ Fw]
3.2 ปริมาณอนินทรียฟ์ อสฟอรัส ใช้วธิ กี ารปฏิกริ ยิ า Colormetric Reation ของอนินทรียฟ์ อสฟอรัส คือ สร้าง
พันธะกับโมลิบเดต และนาวาเดต เกิดเป็ นสารประกอบซึ่งดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 410 น.ม. มีขนั ้ ตอนดังนี้ เติม
สารละลาย TCA ความเข้มข้น 2.5% ปริมาตร 1 มล. ในหลอดแก้วทีม่ ฝี าปิ ด เติมสารละลายตัวอย่างในน้ายาง ปริมาตร
500 µl และ IN Reactive ปริมาตร 3 มล. ปิ ดฝาหลอด นาไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า ทิง้ ไว้ 5 นาที หลังจากนัน้ อ่านค่าการ
ดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 410 น.ม. และคานวณความเข้มข้นของอนินทรีย์ฟอสฟอรัสในหน่ วย มิลลิโมล/น้ ายาง 1
ลิตร (mM/L) ตามสูตร [Pi] mM = OD410  K  [(Fw + W1 + W2)/ Fw]
3.3 ปริม าณไธออล อาศัยหลักการปฏิกิรยิ า Colormetric Reation ของไธออล โดยท าปฏิกิรยิ ากับ Dithio
Bisnitrobenzoic acid (DTNB) เกิดเป็ นสารประกอบ TNB ซึ่งดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 412 น.ม. มีขนั ้ ตอนดังนี้
เติม สารละลาย Tris ความเข้มข้น 0.5 M ปริม าตร 1 มล.ในหลอดแก้วที่มีฝ าปิ ด เติม สารละลายตัวอย่ างในน้ ายาง
ปริมาตร 1.5 มล. และ Dithio bisnitrobenzoic acid (DTNB) ปริมาตร 50 µl ปิ ดฝาหลอด นาไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า
ทิง้ ไว้ 5 นาที หลังจากนัน้ อ่านค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง รุ่น Uitrospec 3000 ความยาวคลื่น
412 น.ม. และคานวณความเข้มข้นของไธออลในหน่ วย มิลลิโมล/น้ายาง 1 ลิตร (mM/L) ตามสูตร [R-SH] mM=OD412
 K  [(Fw + W1 + W2)/ Fw]
3.4 ปริมาณเนื้อยางแห้ง เก็บน้ ายางสด 10 หยดต่อต้น (ใช้น้ ายางจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางชีวเคมี
ข้างต้น) เริม่ จากการชังน
่ ้ าหนักหลอดเปล่าทุกหลอด (T) เติมสารละลาย EDTA ความเข้มข้น 0.01% ปริมาตร 5 มล.
ในหลอด (T+E) เมื่อเก็บตัวอย่างน้ ายางสดแล้ว นามาชังน
่ ้ าหนักอีกครัง้ (T+E+L) โดยน้ าหนักของน้ ายางสดเท่ ากับ
(T+E+L)-(T+E) หลังจากนัน้ นาไปตกตะกอนด้วยสารละลาย TCA ความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 0.715 มล.
และนาส่วนทีเ่ ป็ นเนื้อยางอบทีอ่ ุณหภูมิ 70 oC เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
นายางแห้งทีผ่ ่านการอบแต่ละก้อน (Dw) คานวณ
ปริมาณเนื้อยางแห้ง ตามสูตรเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC) = (Dw / Fw)  100
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ผลการศึกษา
การเจริญเติ บโต
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การเจริญเติบโตของเส้นรอบวงต้นยางพาราในรอบ 1 ปี ณ สวนเกษตรกรบ้านโซ้
ต.บ้านโซ้ อ.เมือง จ.พะเยา ระหว่างเดือ นเมษายน ปี พ.ศ.2555 - มิถุนายน ปี พ.ศ.2556 โดยวัดเส้นรอบวงที่ระดับ
ความสูง 150 เซนติเมตร เหนือระดับพืน้ ดิน ของแต่ละระดับของการให้น้าต้นยางพารา พบว่าค่าเฉลีย่ การเจริญเติบโต
ของเส้นรอบวงต้นยางพาราสะสม ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีอตั ราการขยายตัวหรือการเจริญเติบโตของลา
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 )
ตารางที่ 1 ผลของการให้น้าของต้นยางพาราในฤดูแล้ง ช่วงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2555 – มิถุนายน ปี พ.ศ. 2556
Treatment
Control
0.3 ETc
0.5 ETc
0.7 ETc
1.0 ETc
F-test

April-2012 July-2012
October-2012 January-2013
April-2013 June-2013
--------------------------------------------------------cm.-----------------------------------------------------------52.77
52.97
53.03
53.17
53.63
53.9
54.27
54.3
54.4
54.4
54.5
55
53.47
53.63
53.77
53.97
54.37
54.53
54.53
54.6
54.6
54.6
54.7
54.7
53.77
54
54.07
54.27
54.63
54.77
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Means
53.24
54.48
53.96
54.65
54.25
ns

Means followed by different letters are significantly differenence p = 0.05 level by DMRT.

ปริมาณผลผลิ ตยางก้อนสะสม
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของผลผลิตยางก้อนสะสม (กก./ไร่/ปี ) ณ สวนเกษตรกรบ้านโซ้ ต.บ้านโซ้ อ.เมือง จ.
พะเยา พบว่าผลผลิตยางก้อนสะสม ของแต่ละระดับการให้น้ าต้นยางพารา ให้ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติ โดยต้น
ยางพาราที่มกี ารให้น้ า 30% ของปริมาณการใช้น้ าของพืช ให้ค่าเฉลีย่ ผลผลิตยางก้อนสะสมมากทีส่ ุดเท่ากับ 521.75
กิโลกรัมต่ อไร่ต่อปี รองลงมาคือ ต้นยางพาราที่มีการให้น้ า 50% ของปริมาณการใช้น้ าของพืช ให้ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ
509.53 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าต้นยางพาราปกติท่ไี ม่มกี ารให้ระบบน้ า (Control) ที่ให้ค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ท่ี 443.42
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สาหรับปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งสะสม พบว่าปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเฉลีย่ สะสม ในทุก
ระบบของการให้น้ า ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ โดยต้นยางพาราทีม่ กี ารให้น้ า 30% และ 50% ของปริมาณการใช้
น้ าของพืชมีแนวโน้มปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเฉลีย่ สะสมอยู่ในเกณฑ์ทส่ี งู เท่ากับ 41.47 และ 41.97 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ ในขณะทีต่ ้นยางพาราปกติไม่มรี ะบบน้ า (Control) มีปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเฉลีย่ สะสมอยู่ท่ี 36.15
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลผลิต และปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของแต่ละระดับของการให้น้า ในฤดูแล้งช่วง
เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2555 – มิถุนายน ปี พ.ศ. 2556
Treatment
Control
0.3 ETc
0.5 ETc
0.7 ETc
1.0 ETc
F-test

g/plant/cutting
---------g.---------41.68 c
49.04 a
47.89 a
46.72 ab
43.03 bc
*

Kg/plant/year
Kg/Rai/year Content (DRC) of latex percentage
--------------------Kg.------------------------------------%--------------5.83 c
443.42 c
36.15
6.87 a
521.75 a
41.47
6.70 a
509.53 a
41.97
6.54 ab
497.12 ab
35.58
6.02 bc
457.86 bc
35.84
*
*
ns

Means followed by different letters are significantly differenence p = 0.05 level by DMRT.
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องค์ประกอบทางชีวเคมี
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของการวิเคราะห์องค์ประกอบปริมาณน้าตาลซูโครสสะสม (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ปี
พ.ศ.2556) ณ สวนเกษตรกรบ้านโซ้ ต.บ้านโซ้ อ.เมือง จ.พะเยา พบว่าต้นยางพาราทีม่ กี ารให้น้า 30% ของปริมาณการ
ใช้น้ าของพืช ให้ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบปริมาณน้ าตาลซูโครสสูงสุ ดเท่ ากับ 9.22 mM 1-1 ไม่แตกต่ างทางสถิติกบั ต้น
ยางพาราปกติไม่มรี ะบบน้ า (Control) ที่ให้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 8.68 mM 1-1 (Table 3) สาหรับปริมาณอนินทรีย์ฟอสฟอรัส
สะสม พบว่าต้นยางพาราทีม่ กี ารให้น้า 100% ของปริมาณการใช้น้ าของพืช มีค่าเฉลีย่ ของปริมาณอนินทรียฟ์ อสฟอรัส
สูงสุดที่ 53.76 mM 1-1 ไม่แตกต่ างทางสถิติกบั ต้น ยางพาราปกติไม่มีระบบน้ า (Control) ที่ให้ค่ าเฉลี่ยต่ าทีสุด อยู่ท่ี
46.86 mM 1-1 ทัง้ นี้ทุกระบบทีม่ กี ารให้น้าแก่ตน้ ยางพารามีแนวโน้มทีจ่ ะให้ค่าเฉลีย่ ปริมาณอนินทรียฟ์ อสฟอรัสสะสมสูง
กว่าต้นยางพาราปกติไม่มรี ะบบน้ า (Control) ส่วนปริมาณไธออล พบว่าต้นยางพาราทีม่ กี ารให้น้ า 30% ของปริมาณ
การใช้น้ าของพืช มีค่าเฉลีย่ ของปริมาณไธออลสูงสุดที่ 19.43 mM 1-1 และต้นยางพาราทีม่ กี ารให้น้ า 70% ของปริมาณ
การใช้น้าของพืช มีค่าเฉลีย่ ต่ าสุดที่ 18.41 mM 1-1 ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิตกิ บั ต้นยางพาราปกติทไ่ี ม่มกี ารให้ระบบน้ า
(Control) ทีใ่ ห้ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 19.49 mM 1-1 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางชีวเคมี (น้าตาลซูโครส อนินทรียฟ์ อสฟอรัส และไธออล) ของแต่ละระดับ
ของการให้น้า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ.2556
February-2013
Treatment
Control
0.3 ETc
0.5 ETc
0.7 ETc
1.0 ETc
F-test

March-2013

April-2013

Phosphoru
Phosphoru
Thiols Sucrose
Thiols Sucrose Phosphorus
s
s
------------------------------------------------------- mM/L----------------------------------------------------------7.69 a
38.66
15.86 9.82 ab
52.99 ab
21.11 10.96 ab 48.32 ab
7.32 ab
33.61
13.32 10.40 a
62.27 ab
23.2
11.86 a
55.09 ab
3.59 bc
35.77
14.06 4.74 ab
49.62 b
17.25 6.93 ab
45.70 ab
3.29 c
34.92
14.26 4.25 b
48.03 b
18.13 5.09 b
42.61 b
3.24 c
37.18
13.43 6.57 ab
73.24 a
25.63 7.95 ab
62.82 a
*
ns
ns
*
*
ns
*
*
Sucrose

Thiols
20.1
21.97
16.87
17.34
23.62
ns

ตารางที่ 3 (ต่อ)
Treatment
Control
0.3 ETc
0.5 ETc
0.7 ETc
1.0 ETc
F-test

May-2013
June-2013
Means
Sucrose Phosphorus Thiols Sucrose Phosphorus Thiols Sucrose Phosphorus
---------------------------------------------------------- mM/L---------------------------------------------------------------------8.19 ab
42.90
18.27
6.22 ab
29.15
2.12
8.68 a
46.86
8.76 a
48.74
19.81
8.98 a
47.40
1.55
9.22 a
52.52
4.76 ab
41.13
15.47
4.91 ab
30.52
2.27
4.99 b
52.62
3.17 b
38.48
15.98
3.93 b
36.74
1.75
4.64 b
51.53
4.78 ab
54.77
20.94
3.15 b
29.66
2.12
5.03 b
53.76
*
ns
ns
*
ns
ns
*
ns

Thiols
19.49
19.43
18.37
18.41
19.02
ns

Means followed by different letters are significantly differenence p = 0.05 level by DMRT.

สรุปและวิ จารณ์
จากการศึกษาอิทธิพ ลของการให้น้ าต่ อการตอบสนองทางสรีรวิทยาและการให้ผลผลิตยางพารา ณ สวน
เกษตรกร ต.บ้านโซ้ อ.เมือง จ.พะเยา ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2556 พบว่าการให้น้าต้นยางพาราทีม่ กี ารให้
น้า 30% ของปริมาณการใช้น้ าของพืช ให้ค่าเฉลีย่ ผลผลิต ยางก้อนสะสมมากทีส่ ุด รองลงมาคือต้นยางพาราทีม่ กี ารให้
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น้า 50% ของปริมาณการใช้น้าของพืช อย่างไรก็ตามการให้น้าในช่วงการผลัดใบของต้นยางพาราอาจจะส่งผลต่อการให้
ผลผลิตน้ ายางได้ ซึง่ สอดคล้องกับ [5] สุเมธและคณะ (2550) รายงานว่า ต้นยางพาราทีไ่ ม่มกี ารให้น้านัน้ ให้ผลผลิตน้ า
ยางสดต่ ากว่ายางพาราทีม่ กี ารให้น้ า เนื่องจากยางพาราทีไ่ ม่มกี ารให้น้ าจะมีความชืน้ ในดินทีต่ ่ า ยางพาราสามารถดูด
น้าไปใช้ได้น้อย ส่งผลต่อการให้ผลผลิตน้ ายาง สอดคล้องกับ [6] Rao et. al. (1998) กล่าวว่า ในสภาพดินทีม่ คี วามชืน้
ต่า ปริมาณและอัตราการไหลของน้ ายางจะลดลง นอกจากนี้ เมื่อต้นยางพาราได้รบั ความร้อนสูงจากดวงอาทิตย์ ทาให้
เกิดการคายน้าทีส่ งู ต้นยางพาราจะป้ องกันการสูญเสียน้า โดยวิธกี ารปิ ดปากใบ ทาให้เกิดสภาพการจากัดของน้าในต้น
ยางพารา การผลิตน้ ายางทดแทนน้ ายางทีส่ ญ
ู เสียไปจากต้นยางเมื่อมีการเปิ ดกรีดลดลง ปริมาณน้ายางทีไ่ หลจากรอย
กรีดจึงลดลง และในทางกลับกันถ้าในดินมีความชืน้ เพียงพอกับปริมาณการใช้ของต้นยาง การเปิ ดปากใบเพื่อคายน้ า
เป็ นไปตามสภาพบรรยากาศดังกล่าวจะเหมาะสมกว่าสภาพดินทีม่ คี วามชืน้ ต่า ส่งผลให้กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
เพื่อสร้างอาหารและพลังงานทาได้ดี ปริมาณและอัตราการไหลของน้ า ยางจึงสูงกว่าสภาพดินที่มนี ้ าไม่เพียงพอ แต่
สาหรับการให้น้ าในระบบอื่น ๆ ทีม่ กี ารให้น้ าเพิม่ ขึน้ กลับไม่ส่งผลการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตยางก้อน แต่มแี นวโน้มทีส่ ูง
กว่าการไม่ให้น้าเลย แสดงให้เห็นว่าการให้น้าในปริมาณทีม่ ากขึน้ (30%, 50%, 70% และ 100% ของปริมาณการใช้น้า
ของพืช) ไม่สง่ ผลต่อปริมาณผลผลิต เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งมีอุณหภูมทิ ส่ี งู ทาให้ค่าการระเหยของน้าสูงตามไปด้วย ทา
ให้ต้นยางพาราไม่สามารถนาน้ าทีเ่ พิม่ ไปใช้ได้ทงั ้ หมด ทัง้ นี้อาจจะขึน้ อยู่กบั ความสมบูรณ์ของต้นยางพารา และความ
อุดมสมบูรณ์ของสภาพพืน้ ที่ ทีม่ อี ยู่ก่อนแล้วก็เป็ นได้
สาหรับการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ ายาง ได้แก่ปริมาณน้ าตาลซูโครส ปริมาณอนินทรีย์
ฟอสฟอรัส และปริมาณไธออล เปรียบเทียบในแต่ละระบบการให้น้า พบว่าต้นยางพาราทีม่ กี ารให้น้า 30% ของปริมาณ
การใช้น้ าของพืช มีปริมาณน้ าตาลซูโคลสที่สงู ส่วนปริมาณอนินทรีย์ฟอสฟอรัส และปริมาณไธออล พบว่าไม่มคี วาม
แตกต่างกันทางสถิติ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงระบบการให้น้าในฤดูแล้ง ไม่สง่ ผลกระทบต่อองค์ประกอบทางเคมีในน้ายางของ
ต้นยางพารา เนื่องจากปริมาณน้ าตาลซูโครส ปริมาณอนินทรียฟ์ อสฟอรัส และปริมาณไธออลมีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละ
ระบบการให้น้า
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ผลของการพรางแสงต่อการเจริ ญเติ บโต และการออกดอก ของว่านแสงอาทิ ตย์
Effect of shading on growth and flowering of Blood lily (Haemanthus
multiflorus)
รุง่ นภา ช่างเจรจา1 * พงศ์ยทุ ธ นวลบุญเรือง1และสันติ ช่างเจรจา1
Rungnapa changjeraja1*, Pongyuth nualboonreang1 and Sunti changjeraja1
บทคัดย่อ
ผลของการพรางแสงต่ อ การเจริญ เติบ โตและการออกดอกของว่ า นแสงอาทิต ย์ ศึก ษา ณ สถาบัน วิจ ัย
เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์ถงึ เดือน กันยายน 2557 วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4กรรมวิธี (ไม่พรางแสง พรางแสง 25 เปอร์เซ็นต์ พรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ และ
พรางแสง 75 เปอร์เซ็นต์) โดยใช้ซาแลนสีดาทีม่ คี วามเข้มแสงแตกต่างกันและวัดระดับความเข้มแสงด้วย Lux meter
แต่ละกรรมวิธมี ีจานวน 10 ซ้าต่อกรรมวิธี จากการทดลองพบว่า ต้นที่ไม่ได้รบั การพรางแสงไม่มกี ารออกดอก ต้นที่
พรางแสงทุกระดับมีความกว้างและความยาวใบมากกว่าต้นทีไ่ ม่ได้รบั การพรางแสง ส่วนต้นทีไ่ ด้รบั การพรางแสง 25
เปอร์เซ็นต์ มีความยาวก้านดอก ความสูงและน้ าหนักสดใบมากที่สุด คือ 29.83 เซนติเมตร 68.00 เซนติเมตร และ
12.57 กรัม ตามลาดับ ต้นทีไ่ ด้รบั การพรางแสง 25 และ 75 เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนักสดรากมากทีส่ ดุ คือ 12.74 และ 11.72
กรัม นอกจากนี้ยงั พบว่า การพรางแสงไม่มผี ลต่อขนาดช่อดอก จานวนดอกต่อช่อ ความกว้างก้านช่อดอก จานวนใบ
ความเข้มสีใบ น้าหนักสดของช่อดอก และก้านช่อดอก น้าหนักแห้งของช่อดอก ก้านช่อดอก หัว และราก
คาสาคัญ :

ว่านแสงอาทิตย์ 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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บทนา
ว่ า นแสงอาทิ ต ย์ หรื อ blood lily หรือ paint brush มี ช่ื อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Haemanthus spp. เป็ นพื ช
ใบเลี้ยงเดี่ยว มีห ัวค่อนข้างกลม ช่อดอกเจริญ เติบ โตออกมาจากหัว ก่อนการเกิดใบ ก้านดอกยาวประมาณ 12 นิ้ ว
เป็ นพืชฤดูเดียว ดอกมีสแี ดง ใบมีขนาดใหญ่ รูปไข่ พืชชนิดนี้โดยธรรมชาติพบการเจริญเติบโตในบริเวณเชิงเขาหรือ
ตามชัน้ หิน หรือตามชายป่ าที่มีแสงแดดตลอดวันและมีแสงตลอดช่วง 6 เดือนต้นมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง
โดยปกติต้นว่านแสงอาทิตย์เข้าสู่ระยะพักตัวในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มอี ากาศแห้งแล้ง มีช่อดอกสีแดงรูปทร งแบบ
umbel มี ป ระมาณ 200 ดอกต่ อ ช่ อ [10] ในต่ า งประเทศนิ ย มใช้ ว่ า นแสงอาทิ ต ย์ เ ป็ นไม้ จ ั ด สวน ไม้ ก ระถาง
และมีศกั ยภาพในการใช้เป็ นไม้ตัดดอกได้ดี [13] การออกดอกของพืชเป็ นกระบวนการทางสรีรวิทยา โดยมีปัจจัย
ภายในพืช ได้แก่ ปริมาณอาหารในพืช อายุ ความพร้อมของพืช พันธุกรรม และฮอร์โมนภายในพืช รวมทัง้ ปั จจัยทาง
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแสงซึง่ เป็ นแหล่งพลังงานทีส่ าคัญในการสร้างอาหารและการสะสมอาหารในพืช [2,4]
ความเข้มแสง มีผลต่อขบวนการสังเคราะห์แสงในพืช เช่น ในไม้ดอกประเภทหัวบางชนิด แสงมีผลต่อพืชในระยะพัฒนา
ของดอก ซึง่ ถ้าต้นได้รบั ความเข้มแสงต่าในช่วงพัฒนาดอกหรือช่อดอกจะมีผลทาให้เกิดการฝ่ อของดอก ซึง่ ความรุนแรง
แตกต่างกันไปตามชนิดพืช [4] ถ้าพืชได้รบั ความเข้มแสงมากขึน้ ทาให้พชื มีการสังเคราะห์แสงเพิม่ ขึน้ ด้วย ซึง่ มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช พืชบางชนิดต้องการความเข้มแสงสูง บางชนิดไม่สามารถเจริญได้ในสภาพความเข้มแสงสูง
พืชบางชนิดมีนิสยั กึง่ กลางระหว่างพืชทีช่ อบแดดจัดและพืชทีไ่ ม่ชอบแดด ถ้าแสงมีความเข้มเกินพอดี ควรลดความเข้ม
ของแสงลงบ้างด้วยการพรางแสง [3] ในไม้ดอกแต่ละชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดใี นระดับความเข้มแสงทีแ่ ตกต่างกัน
เช่น ในหน้าวัว สามารถเจริญเติบโตได้ดเี มื่อมีการพรางแสงประมาณ 70-80% การพรางน้อยเกินไปจะทาให้ต้นมีการ
แตกกอมาก และดอกและใบจะมีสซี ดี ขอบใบแห้งและไหม้ได้ แต่ถ้าพรางแสงมากเกินไปทาให้ออกดอกน้อยลงและลา
ต้นอ่อนแอ [1] ในปทุมมา ต้นทีไ่ ด้รบั ความเข้มแสงน้อยจะทาให้ต้นผอมสูง ก้านช่อดอกยาว แต่จะลดลงเมื่อได้รบั ความ
เข้มแสงเพิม่ ขึน้ [6] ใน Spiraea alba และ Spiraea tomentosa ต้นที่ได้รบั การพรางแสงในระดับที่สูงขึน้ ทาให้ต้นมี
พืน้ ทีใ่ บมากขึน้ [12] ส่วนใน Antirrhinum (snap dragon) ต้นทีไ่ ด้รบั ความเข้มแสงต่ าการออกดอกช้าลง แต่มจี านวน
ใบมากขึน้ [7] ในต้น Bougainvillea (เฟื่ องฟ้ า) ความเข้มแสงทีส่ งู กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ทาให้พชื ไม่สามารถออกดอกได้
[12] แสงอาทิตย์เป็ นพืชทีอ่ อกดอกในช่วงฤดูรอ้ น เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม การพรางแสงเป็ นวิธที ใ่ี ช้ตน้ ทุนต่ า
ในการพัฒนาแต่รายงานการวิจยั ในเรื่องดังกล่าวในว่านแสงอาทิตย์ยงั มีไม่มากนัก ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้มุ่งเน้นเพื่อ
ศึกษาผลของการพรางแสงทีม่ ตี ่อการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์ เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการผลิตเป็ นการค้าต่อไป
วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
1. พืชทดลอง หัวพันธุว์ ่านแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.0-8.0 ซม. ปลูกในกระถางขนาด 8 นิ้ว
วัสดุปลูกประกอบด้วย ดิน ทราย ถ่านแกลบ เปลือกข้าว อัตราส่วน 1:1:1:1 ให้ได้รบั สภาพการพรางแสงทีแ่ ตกต่างกัน
โดยใช้ ซาแรนสีดาเป็ นวัสดุพรางแสงโดยคลุมให้ รอบทังด้
้ านบนและด้ านข้ างทังสี
้ ด่ ้ าน
วางแผนการทดลองแบบสุม่
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design) จานวน 4 กรรมวิธๆี ละ 10 ซ้า คือ ไม่พรางแสง พรางแสง 25 50 และ
75 เปอร์เซ็นต์ วัดค่าความเข้มแสงโดยใช้เครื่องวัดค่าความเข้มแสง (Lux meter) ทดลอง ณ สถาบันวิจยั เทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลาปาง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกันยายน 2557
2. การบันทึกผล โดยบันทึกคุณภาพดอก ได้แก่ ขนาดดอก จานวนดอกต่อช่อ ความยาวก้านช่อดอก ความ
กว้างก้านช่อดอก จานวนใบ ความเข้มของสีใบ ความกว้างและความยาวใบ น้าหนักสดและน้าหนักแห้งก้านช่อดอก ช่อ
ดอก ใบ หัวและ ราก
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ผลการศึกษา
ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์ พบว่า ต้นทีไ่ ม่ได้รบั การพราง
แสง ไม่มกี ารออกดอก ส่วนต้นทีไ่ ด้รบั การพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวก้านดอกมากทีส่ ดุ คือ 29.83 เซนติเมตร
นอกจากนี้ยงั พบว่า การพรางแสงระดับต่างๆ ไม่มผี ลต่อขนาดช่อดอก จานวนดอกต่อช่อ และความกว้างก้านช่อดอก
โดยมีคา่ อยู่ระหว่าง 16.65-16.85 147.20-161.20 และ 0.99-1.15 เซนติเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คุณภาพดอกหลังจากได้รบั การพรางแสงแตกต่างกัน
การพรางแสง

ขนาดช่อดอก

จานวนดอก/ช่อ

ไม่พรางแสง
NF
NF
พรางแสง 25 %
16.65
161.20
พรางแสง 50 %
16.85
147.80
พรางแสง 75 %
16.75
147.20
LSD
ns
ns
CV (%)
6.79
18.95
NF=no flowering ns= non significant Values within
significantly difference at P<0.01

ความยาวก้านช่อ ความกว้างก้านช่อ
ดอก
ดอก
NF
NF
29.83a
1.15
24.50b
0.99
24.90b
1.08
*
ns
9.01
9.53
the same columns followed by different letters were

ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์ พบว่า ต้นทีไ่ ด้รบั การพรางแสง
25 เปอร์เซ็นต์ มีความสูงมากทีส่ ดุ คือ 68.00 เซนติเมตร ต้นทีไ่ ม่ได้รบั การพรางแสงมีความสูงน้อยทีส่ ดุ ส่วนขนาดใบ
พบว่าต้นทีพ่ รางแสงทุกระดับมีความกว้างและความยาวใบมากกว่าต้นทีไ่ ม่ได้รบั การพรางแสง นอกจากนี้ยงั พบว่า การ
พรางแสงระดับต่างๆ ไม่มผี ลต่อจานวนใบ และความเข้มสีใบ (SPAD) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 6.80-7.75 ใบต่อต้น และ
33.77-41.10 SPAD ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของต้นหลังจากได้รบั การพรางแสงแตกต่างกัน
การพรางแสง
ความสูง
ความกว้างใบ ความยาวใบ
จานวนใบ
ความเข้มสีใบ
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
ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์ พบว่า ต้นทีไ่ ด้รบั การพรางแสง
25 เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนักสดใบมากทีส่ ดุ คือ 12.57 กรัม ต้นทีไ่ ด้รบั การพรางแสง 25 และ 75เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนักสด
รากมากทีส่ ดุ คือ 12.74 และ 11.72 กรัม ส่วนน้าหนักสดหัวพบว่าต้นทีพ่ รางแสงทุกระดับมีน้าหนักสดหัวมากกว่าต้นที่
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ไม่ได้รบั การพรางแสง นอกจากนี้ยงั พบว่า การพรางแสงไม่มผี ลต่อน้าหนักสดของช่อดอก และก้านช่อดอก โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 27.78-32.25 และ 27.39-32.62 กรัม ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 น้าหนักสดของต้นหลังจากได้รบั การพรางแสงแตกต่างกัน
การพรางแสง
ช่อดอก
ก้านช่อดอก
ใบ
หัว
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
ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์ พบว่า ต้นทีไ่ ม่ได้รบั การพราง
แสง มีน้าหนักแห้งใบมากทีส่ ดุ คือ 1.86 กรัม นอกจากนี้ยงั พบว่าการพรางแสงไม่มผี ลต่อน้าหนักแห้งของช่อดอก ก้าน
ช่อดอก หัว และรากในว่านแสงอาทิตย์ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.27-2.64 1.13-1.85 17.07-22.83 และ 0.33-0.63 กรัม
ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 น้าหนักแห้งของต้นหลังจากได้รบั การพรางแสงแตกต่างกัน
การพรางแสง
ช่อดอก
ก้านช่อดอก
ใบ
หัว
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

วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์ พบว่า ต้นทีไ่ ม่ได้รบั การพราง
แสง ไม่มกี ารออกดอก ส่วนต้นทีไ่ ด้รบั การพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวก้านดอก และมีความสูงมากทีส่ ดุ ต้นที่
ไม่ได้รบั การพรางแสงมีความสูงน้อยทีส่ ดุ เช่นเดียวกับ ในคาร์เนชันที
่ พ่ บว่า ต้นทีไ่ ม่ได้รบั การพรางแสงมีความสูงน้อย
กว่าต้นทีไ่ ด้รบั การพรางแสงทุกกรรมวิธี [8] การพรางแสงระดับต่างๆ ไม่มผี ลต่อจานวนใบ และความเข้มสีใบ (SPAD)
เช่นเดียวกับต้น Spiraea alba (meadowsweet) ทีพ่ บว่า การพรางแสงไม่มผี ลต่อความเข้มของสีใบ (ความเขียว) [12]
นอกจากนี้ยงั พบว่าต้นทีไ่ ม่ได้รบั การพรางแสง มีน้าหนักแห้งใบมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับ [11] รายงานว่า ความเข้มแสงที่
ต่าจะทาให้น้าหนักสดและน้าหนักแห้งของต้นลดลง นอกจากนี้ยงั พบว่าการพรางแสงไม่มผี ลต่อน้าหนักแห้งของช่อดอก
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ก้านช่อดอก หัว และรากในว่านแสงอาทิตย์ เช่นเดียวกับในต้นมหาลาภ ทีพ่ บว่าการพรางแสงไม่มผี ลต่อ น้าหนักแห้ง
ของก้านช่อดอก หัวเก่า หัวใหม่และราก [5]

สรุปผล
ต้นทีไ่ ม่ได้รบั การพรางแสงไม่มกี ารออกดอก ส่วนต้นทีไ่ ด้รบั การพรางแสง 25 เปอร์เซ็นต์ ทาให้ตน้ มีการ
เจริญเติบโตและการออกดอกทีม่ คี ุณภาพดี
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การศึกษาแนวทางในการสกัดธาตุอาหาร P K ในขัน้ ตอนเดียวสาหรับการวิ เคราะห์
ดิ นภาคสนาม
A study in nutrient extraction P K in one step for soils analysis in field
วาสิณี วิรญ
ุ รัตน์1* ยุพนิ สุพรรณ1 และยุทธนา เขาสุเมรุ1
Wasinee Wirunrat1*, Yupin Supan1 and Yuttana Kaosumain1
บทคัดย่อ
การศึกษาแนวทางในการสกัดธาตุอาหาร P K ในขัน้ ตอนเดียวสาหรับการวิเคราะห์ดนิ ภาคสนาม เพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้ทจ่ี ะผลิตน้ายาสกัดทีส่ ามารถสกัดได้ทงั ้ ธาตุอาหาร P K โดยจะใช้ตวั อย่างดินทีม่ คี า่ pH ระหว่าง 5.9-7.0
และใช้น้ ายาสกัด double acid ทีม่ คี วามแตกต่างของความเข้มข้นของน้ ายาทีใ่ ช้สกัดดิน อัตราส่วนของดินต่อปริมาตร
ของน้ ายาสกัดดิน และเวลาในการเขย่า รวม 16 ชนิด เทียบกับวิธกี ารมาตรฐานในการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร
P K โดยใช้ spectrophotometric technique จากการทดลองพบว่า น้ ายาสกัดชนิดที่ 9 ทีค่ วามเข้มข้น 0.025N HCl +
0.05N H2SO4 ในอัตราส่วนดินต่อน้ ายาสกัด เท่ากับ1:4 เขย่า 15 นาที มีค่าความสัมพันธ์กบั ผลการวิเคราะห์โดยวิธี
มาตรฐานสูงกว่าน้ ายาสกัดชนิดอื่นๆ จึงมีความเป็ นไปได้ว่า ที่จะใช้น้ ายาสกัด double acid ที่มคี วามเข้มข้น0.025N
HCl + 0.05N H2SO4 ในอัตราส่วนดินต่อน้ ายาสกัดเท่ากับ 1:4 เขย่า 15 นาที ในการสกัดธาตุอาหาร P K ในขัน้ ตอน
เดียวสาหรับการวิเคราะห์ดนิ ภาคสนาม
คาสาคัญ :

น้ายาสกัด ความสัมพันธ์

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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บทนา
การวิเคราะห์ตวั อย่างดินก็เพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการนาเอาดินทีจ่ ะปลูกพืชมาทา
การวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อหาปริมาณธาตุอาหารพืชในดินที่ควรจะเป็ นประโยชน์แก่พชื ทีจ่ ะปลูก (คณาจารย์ภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2544) ซึ่งในการวิเคราะห์ปริมาณธาตุ อาหารฟอสฟอรัส และปริมาณธาตุ อาหารโพแทสเซียม โดยวิธี
มาตรฐาน มีก ารใช้วิธีก ารสกัด ด้ ว ยน้ า ยา Bray II ท าการพัฒ นาสี วัด ด้ ว ยเครื่อ ง spectrophotometer (Houbaet
al.,1988) เพื่อหาปริมาณฟอสฟอรัสทีส่ ามารถเป็ นประโยชน์ได้ (available-P) และการวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียม
ที่ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ไ ด้ ( exchangeable K) จ ะ ใ ช้ วิ ธี Cobaltinitrite method ท า ก า ร พั ฒ น า สี แ ล ะ วั ด ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง
spectrophotometer เป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้ในห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีความยุ่งยาก ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
ดัง นั น้ จึง ท าการทดลองเปรีย บเทีย บน้ า ยาสกัด และวิธีก ารสกัด ในการวิเ คราะห์ห าปริม าณธาตุ อาหาร
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมโดยใช้น้ ายาสกัดตัวเดียวกัน ซึง่ จะศึกษาระดับความเข้มข้นของ double acid อัตราส่วน
ดินต่อน้ ายาสกัด และเวลาทีใ่ ช้ในการเขย่าดิน โดยมีวตั ถุประสงค์ ทีจ่ ะศึกษาถึงความเป็ นไปได้ทจ่ี ะผลิตน้ ายาสกัดธาตุ
อาหาร ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทีจ่ ะใช้สกัดตัวอย่างดินในขัน้ ตอนเดียว

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การเตรียมตัวอย่างดิ น
เตรียมตัวอย่างดินทีม่ ี pH ระหว่าง 5.9 - 7.0 จานวน 160 ตัวอย่าง
วิ ธีศึกษา
น้ายาสกัด P K อัตราส่วนดินต่อน้ายาสกัดและเวลาทีใ่ ช้เขย่า(ตาราง 1) เปรียบเทียบกับวิธมี าตรฐาน(ตาราง2)
ตาราง 1 ความเข้มข้นของน้ายาสกัด P K อัตราส่วนดินต่อน้ายาสกัด และเวลาทีใ่ ช้เขย่า
กรรมวิธี

น้ายาสกัด

อัตราส่วน ดิน:น้ายาสกัด

เวลาเขย่า (นาที)

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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กรรมวิธี

น้ายาสกัด

อัตราส่วน ดิน:น้ายาสกัด

เวลาเขย่า (นาที)

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
ดัดแปลงจาก (Olsen and Sommers, 1982)

1:10

20

ตาราง 2 วิธมี าตรฐานทีใ่ ช้วเิ คราะห์สมบัตทิ างเคมีของดิน
สมบัตดิ นิ
ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็ นประโยชน์
ได้ (available P)
ปริมาณโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ น
ได้ (exchangeable K)

วิธกี าร
สกัดด้วยน้ายา bray II ทาการพัฒนา
สี วัดด้วยเครื่อง spectrophotometer
สกัดด้วยน้ายา HCl 0.05 N ทาการ
พัฒนาสีและวัดด้วยเครื่อง
spectrophotometer

อ้างอิง
Houbaetal.,1988
Cobaltinitrite method

การหาค่าความสัมพันธ์ของปริมาณ P K ระหว่างการใช้น้ายาสกัด 16 ชนิ ดกับวิ ธีการมารฐาน
น าผลการทดลองที่ไ ด้จ ากการสกัด ด้ว ยน้ า ยา double acid ทัง้ 16 ชนิ ด ที่สกัด หาปริม าณฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม มาคานวณหาค่าความสัมพันธ์ กับวิธกี ารมาตรฐาน

ผลการศึกษา
จากผลการทดลองพบว่าค่าการวิเคราะห์ หาปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่ใช้ น้ ายาสกัดชนิดที่ 9 ที่
ความเข้ ม ข้ น 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 ในอั ต ราส่ ว นดิ น ต่ อ น้ า ยาสกั ด เท่ า กั บ 1:4 เขย่ า 15 นาที นั ้น มี ค่ า
ความสัมพันธ์กบั ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในวิธกี ารมาตรฐานสูงกว่าน้ ายาชนิดอื่นๆ โดยให้
ค่า r เท่ากับ 0.84 และ 0.81ตามลาดับ (ตาราง 3) และเมื่อนาไปคานวณหาค่า R2 ก็พบว่าน้ายาสกัดชนิดที่ 9 นี้ให้ค่า R2
ของธาตุฟอสฟอรัสเท่ากับ 0.71(ภาพ1) และธาตุโพแทสเซียม 0.65 (ภาพ2) แสดงว่าจากผลการทดลอง น้ ายาสกัด
ชนิดที่ 9 ที่ความเข้มข้น 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 ในอัตราส่วนดินต่อน้ ายาสกัดเท่ากับ 1:4 เขย่า 15 นาที นัน้ มี
ความเป็ นไปได้สงู กว่าน้ายาสกัดชนิดอื่นๆ ทีจ่ ะใช้เป็ นน้ายาทีส่ กัดได้ทงั ้ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในขัน้ ตอนเดียว
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ตาราง 3 ค่าความสัมพันธ์ของปริมาณธาตุอาหาร P K ระหว่างการใช้น้ายาสกัด 16 ชนิด กับน้ายาสกัดในวิธมี าตรฐาน
วิ ธีการ

ค่าความสัมพันธ์

สารสกัด
0.05N HCl + 0.025N H2SO4

อัตราส่วน เวลา
1:4
15

P
0.81

K
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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Bray II extractable P (ppm P)

1400.00
y = 0.2488x + 109.6
R² = 0.7113 r=0.84

1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

0.025N HCl + 0.05N H2SO4 extractable P (ppm P)

HCl 0.05 N extractable K(ppm K)

ภาพ 1ความสัมพันธ์ของธาตุฟอสฟอรัส ระหว่างน้ายาสกัด Bray II และ0.025N HCl + 0.05N H2SO4

50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

y = 0.3501x + 10.083
R² = 0.6518 r=0.81

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

0.025N HCl + 0.05N H2SO4 extractable K(ppm K)

ภาพ 2 ความสัมพันธ์ของธาตุโพแทสเซียมระหว่างน้ายาสกัด HCl 0.05N และ 0.025N HCl + 0.05N H2SO4

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการทดสอบน้ายาสกัดดินทัง้ 16 ชนิด เทียบกับน้ายาสกัด P และ K ในวิธมี าตรฐานนัน้ น้ายาสกัดชนิดที่
9 ทีค่ วามเข้มข้น 0.025N HCl + 0.05N H2SO4 ในอัตราส่วนดินต่อน้ายาสกัดเท่ากับ1:4 เขย่า 15 นาที มีความเป็ นไป
ได้สงู กว่าน้ายาสกัดชนิดอื่นทีจ่ ะใช้เป็ นน้ายาสกัดทีส่ กัดได้ P และ K ในขัน้ ตอนเดียว เนื่องจากมีค่าความสัมพันธ์เมื่อ
เทียบกับน้ายาสกัดในวิธมี าตรฐานสูงกว่าน้ายาสกัดชนิดอื่นๆ
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การสารวจความหลากชนิ ดของพืชในพืน้ ที่ป่าชุมชนตาบลดงยาง อาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม
Plants Survey in Community Forest of Dong Yang Subdistrict, Nadune District,
Maha Sarakham Province
วรชาติ โตแก้ว1
Worachat Tokaew1
บทคัดย่อ
ศึกษาความหลากชนิดของพืชมีเมล็ด และดัชนีความสาคัญของไม้ต้นในป่ าชุมชนตาบลดงยาง อาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธวี างแปลงสุ่มตัวอย่าง ขนาด 20x20 เมตร 15 แปลง ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2555 สิงหาคม พ.ศ. 2556 พบพืชมีดอกทัง้ หมด 46 วงศ์ 100 สกุล 112 ชนิด ประกอบด้วยไม้ต้น 49 ชนิด ไม้พุ่ม 21
ชนิด ไม้พุ่มรอเลือ้ ย 7 ชนิด ไม้เลือ้ ยมีเนื้อไม้ 1 ชนิด ไม้เลือ้ ย 11 ชนิด และพืชล้มลุก 23 ชนิด และพืชเมล็ดเปลือย 1
ชนิด คือ ปรงป่ า (Cycas siamensis Miq.) ไม้ตน้ ทีม่ คี ่าดัชนีความสาคัญสูงทีส่ ุด คือ ชาด (Dipterocarpus obtusifolius
Teijsm. ex Miq.) เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) และมะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. & Miq.) มีค่าดัชนี
ความสาคัญ 50.49, 36.05, และ 30.78 ตามลาดับ และพืชในกลุ่มเสีย่ งต่ อการสูญพันธุ์ท่พี บในป่ าชุมชน 2 ชนิด คือ
ปรงป่ า (C. siamensis) และปอไทย (Decaschistia siamensis Craib)
คาสาคัญ:

ความหลากหลาย ดัชนีความสาคัญ พืชถิน่ เดียว พืชเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์

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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บทนา
จังหวัดมหาสารคามเป็ นจังหวัดทีม่ พี น้ื ทีป่ ่ าน้อยทีส่ ดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพน้ื ทีเ่ พียง 139,164
ไร่ หรือ ร้อ ยละ 4.26 ของพื้น ที่จ ังหวัด ส่ว นใหญ่ เป็ น ป่ าเต็งรัง ซึ่ง อยู่ท างทิศ ใต้ข องจังหวัด บริเวณอ าเภอกุ ด รัง
อาเภอบรบือ อาเภอนาเชือก อาเภอนาดูน และอาเภอวาปี ปทุม ประกอบด้วยป่ าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง มีวนอุทยาน 2
แห่ง คือ วน-อุทยานโกสัมพี และวนอุทยานชีหลง มีสวนรุกชาติ 2 แห่ง คือ สวนรุกชาติพุทธมณฑล และสวนรุกชาติท่า
สองคอน มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จานวน 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน [1] สภาพพื้นที่ของจังหวัดค่อนข้าง
ราบเรียบจึงเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้ง่ายต่อการถูกบุกรุกป่ า ทาให้ป่าพืน้ ทีป่ ่ าในบริเวณต่างลดลงอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั
ประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวและเห็นคุณค่าของทรัพ ยากรป่ าที่ยงั เหลืออยู่ มีการรวมกลุ่มเพื่อการจัดตัง้ และขึ้น
ทะเบียนป่ าชุมชนแล้ว 171 หมู่บา้ น [2]
ป่ าสงวนแห่งชาติป่ าหนองคู-นาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็ นพื้นที่ราบ สูงจากระดับน้ าทะเล 185 เมตร มี
ลักษณะนิเวศวิทยาเป็ นป่ าโคกหรือป่ าเต็งรัง มีพ้นื ทีป่ ระมาณ 137 ไร่ [2] สภาพทัวไปเป็
่
นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็ นดิน
ร่วนปนทราย ชาวบ้านในชุมชนเป็ นชาวไทยอีสาน ใช้ป่าชุมชนเป็ นป่ าสาธารณะประโยชน์ ปั จจุบนั พืน้ ทีป่ ่ าได้ถูกบุกรุก
จับ จองเพื่อ ครอบครองเป็ น พื้น ที่ส่ว นตัว ตัด ไม้ ใช้รถไถแผ้ว ถาง และเผาป่ าเป็ น จานวนมาก [3] จึงได้ก ารจัด ตัง้
คณะกรรมการดูแลป่ าชุมชนขึน้ และมีกฎระเบียบการใช้ป่าชุมชนอย่างชัดเจน โดยพืน้ ทีป่ ่ าชุมชนทีข่ น้ึ ทะเบียนเป็ นป่ า
อนุรกั ษ์ทงั ้ หมด 3 แห่ง ได้แก่ ป่ าชุมชนบ้านเหล่าจัน่ ป่ าชุมชนบ้านหนองโนทับม้า และป่ าชุมชนบ้านโพนทอง [1]
การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากป่ ามีรายงานในพืน้ ทีป่ ่ าวัฒนธรรมอาเภอนาดูน [4] 101
ชนิด ประกอบด้วยไม้ต้น 50 ชนิด และไม้พน้ื ล่างอื่นๆ 41 ชนิด และป่ าชุมชนบ้านโพนทอง [5] 89 ชนิด ประกอบด้วย
ไม้ต้น 40 ชนิด และไม้พ้นื ล่างอื่นๆ 49 ชนิด ซึง่ ทัง้ สองแห่งมีลกั ษณะนิเวศวิทยาแบบป่ าเต็งรังเช่นเดียวกับป่ าชุมชน
ส่วนใหญ่ในจังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 1ก) นอกจากนี้ในอาเภอนานดูนยังมีพน้ื ทีป่ ่ าอีกแห่งในบริเวณตาบลดงยาง ซึง่
พืน้ ทีส่ ว่ นหนึ่งเป็ นป่ าเบญจพรรณ (ภาพที่ 1ข) และมีอาณาเขตติดต่อกับบ้านหัวฝาย บ้านหนองแคน และบ้านหลุบควัน
และอีกส่วนหนึ่งเป็ นป่ าเต็งรังเช่นเดียวกับป่ าอื่นๆ โดยพืน้ ทีป่ ่ าทัง้ หมดเป็ นแหล่งหาของป่ าทีส่ าคัญของชาวบ้านในพืน้ ที่
อาเภอนาดูนและอาเภอใกล้เคียง โดยเฉพาะ เห็ด ไข่มดแดง และพืชสมุนไพร

ก
ก

ข

ภาพที่ 1 สภาพนิเวศวิทยาของป่ าชุมชน; ก. ป่ าเต็งรังของป่ าชุมชนบ้านโพนทอง ตาบลหนองคู, ข. ป่ าเบญจพรรณ
บริเวณบ้านหนองแคน ตาบลดงยาง จังหวัดมหาสารคาม
พืน้ ทีป่ ่ าตาบลดงยางอยู่ระหว่างเตรียมจัดตัง้ เป็ นป่ าชุมชนบ้านหัวฝาย ป่ าชุมชนบ้านหนองแคน และป่ าชุมชน
บ้านหลุบควัน เพื่อให้การจัดการในการใช้ประโยชน์และการดูแลทรัพยากรท้องถิน่ และพืน้ ทีด่ งั กล่าวยังไม่มกี ารศึกษา
ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในพื้นที่ การศึกษาครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของไม้ต้น ไม้พ้นื
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ล่าง และนิเวศวิทยาเชิงปริมาณของไม้ตน้ ในป่ าตาบลดงยางอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม บริเวณพืน้ ป่ าทีช่ าวบ้าน
มีการใช้ประโยชน์ (บริเวณทีต่ ิดต่อกับหมู่บ้าน) เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานด้านความหลากหลายของพันธุพ์ ชื ในพื้นทีเ่ พื่อ
การใช้ประโยชน์และอนุรกั ษ์ทรัพยากรของหน่วยงานในชุมชนต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ศึกษาความหลากชนิดของพรรณพืชในป่ าชุมชนตาบลดงยางบริเวณบ้านหัวฝาย บ้านหนองแคน และบ้าน
หลุบ-ควัน ในบริเวณพืน้ ป่ าทีช่ าวบ้านมีการใช้ประโยชน์ โดยวิธวี างแปลงสุ่มตัวอย่าง และดาเนินการสารวจในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - สิงหาคม พ.ศ. 2556 แปลงตัวอย่างที่ศกึ ษาใช้แปลงขนาด 20x20 เมตร จานวน 15
แปลง วางแปลงห่างกันประมาณ 100 เมตร และแต่ละแปลงแบ่งเป็ นแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร จานวน 4 แปลง
เพื่อศึกษาไม้ต้น (tree) ที่มเี ส้นรอบวงทีร่ ะดับอก (Girth at Breath Height, GBH; 1.3 เมตร) มากกว่า 15 เซนติเมตร
หรือเรียกว่าไม้ใหญ่ วางแปลงขนาด 5x5 เมตรในแปลง ขนาด 10x10 เมตร ทุกแปลง เพื่อศึกษาไม้ต้นทีย่ งั ไม่โตเต็มที่
หรือไม้หนุ่ ม (ลาต้นสูงมากกว่า 1.3 เมตร มีเส้นรอบวงที่ระดับอก น้อยกว่า 15 เซนติเมตร) กล้าไม้ (ไม้ต้นที่เป็ นที่มี
ความสูงน้อยกว่า 1.3 เมตร) และพืชพื้นล่าง โดยการจาแนกประเภทของไม้ต้นตามขนาดลาต้นเป็ น ไม้ใหญ่ ไม้หนุ่ ม
และกล้าไม้ อ้างอิงตามสานักวิจยั การอนุรกั ษ์ป่าไม้และพันธุพ์ ชื [6]
บันทึกข้อมูลจานวนชนิด ขนาดเส้นรอบวง และจานวนต้น ของไม้ต้นทีเ่ ป็ นไม้ใหญ่และไม้หนุ่ ม สาหรับกล้าไม้
บันทึกจานวนชนิดและจานวนต้นต่อแปลง และบันทึกจานวนชนิดของเห็ดและพืชพืน้ ล่างอื่นๆ ได้แก่ ไม้พุ่ม พืชล้มลุก
ไม้เลือ้ ย พืชเบียน และพืชกินซาก ทีส่ ารวจพบในแปลงตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างจัดทาพรรณพืชแห้ง เพื่อใช้ในการระบุชนิด (species identification) ตามวิธขี องก่องกานดา ชยา
มฤต [7] โดยใช้เอกสารด้านอนุ กรมวิธาน เช่น พรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย (Flora of Thailand), Thai Forest
Bulletin (Botany) และหนังสือพรรณพืชต่างๆ นาข้อมูลที่ได้มาหาค่านิเวศวิทยาเชิงปริมาณบางประการ ได้แก่ ดัชนี
ความสาคัญ (Importance Value Index: IVI) [6] โดยมีวธิ คี านวณดังนี้
ดัชนีความสาคัญ (Importance Value Index; IVI) = RDo + RFr + RDe
ความเด่นสัมพัทธ์ (Relative Dominance = RDo)
RDoA (%) = (ความเด่นของพืชชนิด A) x100
ความเด่นของพืชทุกชนิดในสังคม
โดยที่ ความเด่นของพืชชนิด A = พืน้ ทีห่ น้าตัดของพืชชนิด A ทัง้ หมด
พืน้ ทีท่ ท่ี าการสารวจ
ความถีส่ มั พัทธ์ (Relative Frequency = RFr)
RFrA (%) = (ความถีข่ องพืชชนิด A) x 100
ความถีข่ องพืชทุกชนิดในสังคม
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Dominant = RDe)
RDeA (%) = (ความหนาแน่นของพืชชนิด A) x100
ความหนาแน่นของพืชทุกชนิดในสังคม
ค่าดัชนีความคล้ายคลึงกันระหว่างสังคมพืช (Similarity index = S)
S = 2C
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A+B
ร้อยละของความคล้ายคลึงกันระหว่างสังคมพืช
S (%) = 2C x 100
A+B
โดยที่ A = จานวนชนิดพืชในแปลงที่ 1
B = จานวนชนิดพืชในแปลงที่ 2
C = จานวนชนิดพืชทีพ่ บทัง้ สองแปลง
จากนัน้ วิเคราะห์ผลความหลากชนิดของพันธุพ์ ชื นิเวศวิทยาเชิงปริมาณ และเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
ของสังคมพืชกับป่ าชุมชนบ้านโพนทอง การศึกษาครัง้ นี้ใช้ช่อื พืน้ เมืองตามชื่อทีช่ าวบ้านพืน้ ทีน่ ิยมเรียก สาหรับชนิดที่
ไม่มชี ่อื เรียกจะใช้ช่อื พืน้ เมืองตามส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สานักวิชาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้ [8] และหนังสือพรรณไม้อ่นื ๆ

ผลการศึกษา
1. ความหลากชนิ ดและนิ เวศวิ ทยาเชิ งปริมาณของไม้ต้น
จากการศึกษาพบพืชทีเ่ ป็ นไม้ตน้ ทัง้ หมด 49 ชนิด จาแนกได้เป็ น 21 วงศ์ 44 สกุล (ตารางที่ 1) วงศ์ทพ่ี บมาก
ที่สุด คือ และวงศ์เข็ม (RUBIACEAE) พบ 10 ชนิ ด รองลงมาคือ วงศ์ถัว่ (FABACEAE) พบ 9 ชนิ ด วงศ์ไม้ย าง
(DIPTEROCARPACEAE) พบ 4 ชนิด และวงศ์มะม่วง (ANACARDIACEAE) พบ 3 ชนิด วงศ์อ่นื ๆ พบ 1-2 ชนิด ไม้
ต้นทีม่ ดี ชั นีความสาคัญสูงทีส่ ุดคือ ชาด (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) เต็ง (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.) มี ค่ า ดั ช นี ค วามส าคั ญ 50.49, 36.05,
30.78, 29.23 และ 19.39 ตามลาดับ สอดคล้องกับรายงานความหลายชนิดของพันธุพ์ ชื ในป่ าชุมชนบ้านโพนทอง [5]
ซึง่ พบไม้ต้นทีม่ ดี ชั นีความสาคัญสูงทีส่ ดุ 5 อันดับแรกคือ มะค่าแต้ ชาด เต็ง หมากเหลี่ยม และแดง เช่นเดียวกัน แต่ป่า
ทัง้ สองแห่งมีชนิดของไม้ตน้ คล้ายคลึงกันร้อยละ 54.55 และพบชนิดไม้ตน้ ทีต่ ่างจากป่ าชุมชนบ้านโพนทอง 25 ชนิด
2. ความหลากชนิ ดของพันธุไ์ ม้พนื้ ล่างของป่ า
พืชพืน้ ล่างของป่ าพบ 29 วงศ์ 56 สกุล 64 ชนิด จาแนกเป็ นพืชเมล็ดเปลือย (gymnosperm) 1 ชนิด คือ ปรง
ป่ า (Cycas siamensis Miq.) และพืชมีดอก (angiosperm) 63 ชนิด โดยในจานวนนี้เป็ นพืชล้มลุก 23 ชนิด ไม้พุ่ม 21
ชนิด ไม้เลือ้ ย 11 ชนิด ไม้เลือ้ ยมีเนื้อไม้ 1 ชนิด และไม้พุ่มรอเลือ้ ย 7 ชนิด (ตารางที่ 2) ซึง่ พบมากกว่าป่ าชุมชนบ้าน
โพนทอง [5] ที่มรี ายงาน 27 วงศ์ 43 สกุล 49 ชนิด และพืชพื้นล่างของป่ าทัง้ สองแห่งพบชนิดที่เหมือนกัน 30 ชนิด
หรือคล้ายคลึงกันร้อยละ 53.1 พันธุ์ไม้พ้นื ล่างหลายชนิด พบเฉพาะในป่ าเบญจพรรณหรือป่ าดิบแล้ง ได้แก่ ขนหมา
(Breynia fruticosa (L.) Müll. Arg.) ราชดัด (Brucea javanica (L.) Merr.) เข็มป่ า (Ixora javanica (Blume) DC.) ไส้ไก่
(Jasminum funale Decne.) และหูปากกา (Thunbergia fragrans Roxb.) ซึง่ แสดงให้เห็นความแตกต่างของโครงสร้าง
ไม้ตน้ ของป่ าทีต่ ่างจากป่ าชุมชนบ้านโพนทองทีเ่ ป็ นป่ าเต็งรัง
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ตารางที่ 1 ความหลากชนิดและดัชนีความสาคัญของไม้ต้นในป่ าชุมชน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชือ่ พืน้ เมือง
ชาด
เต็ง
มะค่าแต้
หมากเหลีย่ ม
แดง

ชือ่ วิทยาศาสตร์
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
Shorea obtusa Wall. ex Blume
Sindora siamensis Teijsm. & Miq.
Canarium subulatum Guillaumin
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib &
Hatch.) I.C. Nielsin.
พันชาด
Erythophleum succirubrum Gagnep
Rothmannia wittii (Craib) Bremek.
หมากหม้อ
ติ้ว
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume
ยอป่ า
Morinda tomentosa Heyne ex Roth
ดูกใส
Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.
ตะขบป่ า
บักคอม
Microcos tomentosa Smith
หวดข่า
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
มะม่วงหัวแมงวัน Buchanania lanzen Spreng.
พะยอม
Shorea roxburghii G.Don.
Grewia eriocarpa Juss.
ปอแก่นเทา
ลาดวน
Melodorum fruticosum Lour.
Gardinia sootepensis Hutch.
ไข่เน่า
งิว้ ป่ า
Bombax sp.
Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
กอกกัน
Caseria grewiifolia Vent.
ผ่าสาม
เหมือดโลด
Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.
มะพอก
Parinari anamense Hance
ชะมวง
Garcinia cowa Roxb. ex DC.
กระบก
Irvingia malayana Oliv. ex A.Benn.
เหมือดแอ่
Memecylon edule Roxb.
ลิน้ ฟ้ า
Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz
ยอป่ า
Morinda coreia Ham.
Humenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.
ส้มกบ
ตีนนก
Vitex sp.
หมากเค็ง
Dialium cochinchinense Pierre.
ตานกกรด
Ellipanthus tomentosus Kurz
สะแบง
Dipterocarpus intricatus Dyer.
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วงศ์
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
FABACEAE
BURSERACEAE
FABACEAE

ดงยาง
50.49
36.05
30.78
29.23
19.39

โพนทอง
35.26
36.04
51.82
19.05
20.13

FABACEAE
RUBIACEAE
CLUSIACEAE
RUBIACEAE
EUPHORBIACEAE
FIACOURTIACEAE
TILIACEAE
SAPINDACEAE
ANACARDIACEAE
DIPTEROCARPACEAE
TILIACEAE
ANNONACEAE
RUBIACEAE
BOMBACACEAE
ANACARDIACEAE
FIACOURTIACEAE
EUPHORBIACEAE
CHRYSOBALANACEAE
CLUSIACEAE
IRVINGIACEAE
MELASTOMATACEAE
BIGNONIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
LAMIACEAE
FABACEAE
CONNARACEAE
DIPTEROCARPACEAE

16.85
16.83
10.01
7.81
7.09
6.75
6.22
6.13
5.77
5.54
4.58
3.98
3.82
3.64
2.27
2.12
2.04
1.91
1.87
1.65
1.63
1.54
1.39
1.37
1.35
1.20
1.14
1.05

4.16
14.42
2.18
6.84
1.09
6.91
1.28
8.36
17.47
11.36
6.43

ตารางที่ 1 ความหลากชนิดและดัชนีความสาคัญของไม้ตน้ ในป่ าชุมชน (ต่อ)
ลาดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชือ่ พืน้ เมือง
สะเดา
หนามแท่ง
สาธร
ตะคร้อ
หมี่
มะกอก
มะคังแดง
ขีเ้ หล็กป่ า
ขว้าว
หมากเม่า
มะขามป้ อม
ข้าวสารป่ า
ประดู่
ตับเต่า
ชงโค
ปี บ
ยางพลวง
ตะแบก
มะม่วงป่ า
เปล้าใหญ่
ข่อย
สมอไทย
รัง
ส้าน
มะกอก
เกลือ้ น
กระโดน
ตะโกนา
ตูมกา
โมกมัน
ติ้วขน

ชือ่ วิทยาศาสตร์
Azadirachta indica Juss.
Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng.
Millettia leucantha Kurz
Schleichera oleosa (Lour.) Oken.
Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob.
Spondias bipinata Airy Shaw & Forman
Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.
Senna garrettiana (Craib.) Irwin & Barneby
Haldina codifolia (Roxb.) Ridsdale
Antidesma acidum Retz.
Phyllanthus emblica L.
Pavetta tomentasa Roxb. ex Sm.
Pterocarpus macrocarpus Kurz
Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don.
Bauhinia malabarica Roxb.
Millingtonia hortensis L.f.
Dipterocarpus tuberculatus Roxb.
Lagerstroemia floribunda Jack.
Mangifera caloneura Kurz
Croton oblongifolius Roxb.
Streblus asper Lour.
Terminalia chebula Retz.
Shorea siamensis Miq.
Dillenia sp.
Spondias bipinata Airy Shaw & Forman
Careya sphaerica Roxb.
Diospyros rhodocalyx Kurz
Strychnos nux-vomica L.
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
Cratoxylum formosum (Jaek) Dyer subsp. pruniflorum
(Kurz) Gogel.
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วงศ์
MELIACEAE
RUBIACEAE
FABACEAE
SAPINDACEAE
LAURACEAE
ANACARDIACEAE
RUBIACEAE
FABACEAE
RUBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
RUBIACEAE
FABACEAE
EBENACEAE
FABACEAE
BIGNONIACEAE
DIPTEROCARPACEAE
LYTHRACEAE
ANACARDIACEAE
EUPHORBIACEAE
MORACEAE
COMBRETACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DILLENIACEAE
ANACARDIACEAE
LECYTHIDACEAE
EBENACEAE
STRYCHNACEAE
APOCYNACEAE
CLUSIACEAE

ดงยาง
1.03
0.79
0.71
0.71
0.69
0.58
0.54
0.44
0.38
0.32
0.32
seedling
seedling
seedling
seedling
seedling
-

โพนทอง
5.89
0.59
5.34
3.15
1.99
3.21
2.93
0.55
seedling
9.01
6.66
6.24
1.81
1.76
1.67
1.02
0.98

-

0.83
0.71
0.71
0.58
0.51

-

0.50

ตารางที่ 2 ความหลากชนิดของพืชพืน้ ล่างในป่ าชุมชน
ลาดับ
1
2

ชือ่ พืน้ เมือง
ครอบฟั นสี
พันงูขาว
ส้มลม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เครือไส้ตนั
ข่าป่ า
ผักชีป่า
สังกรณี
เครือโอ๋
ขนหมา
ราชดัด
พู่มว่ ง
นางจุ่ม
กก
ไหมป่ า

15

สาบเสือ

16
17
18
19

เครือหมาน้อย
ออบแอบ
สมัดน้อย
ส่องฟ้ า

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นมสวรรค์
หิง่ ห้อย
กระเจียวแดง
กระเจียวขาว
ปรงป่ า
หญ้าตีนกา
เครือขางควาย
ไก่โอก
ปอไทย
มันนก
กลอย
กันจอง
หญ้าสามชัน้
กระเม็ง
โด่ไม่รลู้ ม้

ดง
ยาง
√
√
√

โพน
ทอง
√

ไม้เลือ้ ย
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
ไม้เลือ้ ย
ไม้พุ่มรอเลือ้ ย
ไม้พุ่ม
พืชล้มลุก
ไม้เลือ้ ยมีเนื้อไม้
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
(พืชเบียน)
พืชล้มลุก

√
√
√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√
√

√

√

ไม้เลือ้ ย
ไม้เลือ้ ย
ไม้พุ่ม

√
√
√

√
√

ไม้พุ่ม
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
ไม้พุ่ม
พืชล้มลุก
ไม้เลือ้ ยมีเนื้อไม้
พืชล้มลุก
ไม้พุ่ม
ไม้เลือ้ ย
ไม้เลือ้ ย
ไม้พุ่ม
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

ชือ่ วิทยาศาสตร์
Abutilon indicum (L.) Sweet.
Achyranthes aspera L.
Aganonerion polymorphum Pierre ex
Spire
Aganosma marginata (Roxb.) G.Don
Alpinia siamensis K.Schum.
Asparagus racemosus Willd.
Barleria strigosa Willd.
Bauhinia penicilliloba Pierre ex Gagnep.
Breynia fruticosa (L.) Mll. Arg.
Brucea javanica (L.) Merr.
Camchaya loloana Kerr
Cansjera rheedei J.F.Gmel.
Carex blinii Levill & Vaniot
Cassytha filiformis L.

วงศ์
MALVACEAE
AMARANTHACEAE
APOCYNACEAE
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พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
ไม้เลือ้ ย

APOCYNACEAE
ZINGIBERACEAE
ASPARAGACEAE
ACANTHACEAE
FABACEAE
EUPHORBIACEAE
SIMAROUBACEAE
ASTERACEAE
OPILIACEAE
CYPERACEAE
LAURACEAE

Chromolaena odorata R.M. King &
H.Rob.
Cissampolos pareira L.
Cissus hastata Miq.
Clausena excavata Burm.f.
Clausena harmandiana (Pierre) Pierre
ex Guill.
Clerodendrum paniculatum L.
Crotalaria albida Buch.Ham. ex D.Don
Curcuma sessilis Gage
Curcuma thorelii Gagnep.
Cycas siamensis Miq.*
Cyperus laxus Lam.
Dalbergia velutina Benth.
Decaschistia parviflora Kurz.
Decaschistia siamensis Craib*
Dioscoria sp1.
Dioscoria sp2.
Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte
Dyschoriste depressa Nees
Eclipta prostrata (L.) L.
Elephantopus scapter L.

ASTERACEAE
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MENISPERMACEAE
VITACEAE
RUTACEAE
RUTACEAE
LAMIACEAE
FABACEAE
ZINGIBERACEAE
ZINGIBERACEAE
CYCADACEAE
CYPERACEAE
FABACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
DIOSCORIACEAE
DIOSCORIACEAE
EBENACEAE
ACANTHACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE

ตารางที่ 2 ความหลากชนิดของพืชพืน้ ล่างในป่ าชุมชน (ต่อ)
ลาดับ ชือ่ พืน้ เมือง
35
ตีนตัง่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ฮุ่นไฮ
ปลาไหลเผือก
ว่านจูงนาง
ข้าวจี่
หญ้าชุ่มตอ
สีฟันคนทา
ขีต้ ุ่นตัวผู้
ปอเต่าไห้
ขีอ้ น้
ขาเปี ย
เครือซูด
หญ้าคา
เข็มป่ า
ไส้ไก่
ตูบหมูบ
กะตังใบเตี้ย
ปริกใบแหลม
สร้อยนก
ผักปลาบ
กระเทียมช้าง
น้าใจใคร่
เครือตดหมา
เก็ดลิน่
ก้นครก
ต้องแล่ง
หญ้ารากหอม
สาบม่วง
กระดูกไก่
อีลอก
ก้นถ้วย
นมวัว
หญ้าหางหมา
น้อย
เขีองน้อย
ตาลึงตัวผู้

ชือ่ วิทยาศาสตร์
วงศ์
Ellipeiopsis cherrevensis (Pierre ex Finet ANNONACEAE
& Gagnep.) R. E. Fr.
Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz
ERYTHROXYLACEAE
Eurycona longifolia Jack
SIMAROUBACEAE
Geodorum siamense Rolfe ex Downie
ORCHIDACEAE
Grewia hirsuta Vahl
TILIACEAE
Grewia winitii Craib
TILIACEAE
Harrisonia perforata (Blanco) Merr.
SIMAROUBACEAE
Helicteres angustifolia L.
STERCULIACEAE
Helicteres hirsuta Lour.
STERCULIACEAE
Helicteres lanata (Teijsm. & Binn.) Kurz
STERCULIACEAE
Hymenopyramis brachiata Wall. ex Griff.
LAMIACEAE
Ichnocarpus frutescens (L.) W.T. Aiton
APOCYNACEAE
Imperata cylindrica (L.) P.Beauv.
POACEAE
Ixora javanica (Blume) DC.
RUBIACEAE
Jasminum funale Decne.
OLEACEAE
Kaemferia galanga L.
ZINGIBERACEAE
Leea thorelii Gagnep.
LEEACEAE
Leucas decemdentata (Willd.) Sm.
LAMIACEAE
Microstachys chamaelea (L.) Mll.Arg.
EUPHORBIACEAE
Murdannia sp.
COMMELINACEAE
Murdannia spectabilis (Kurz) Faden
COMMELINACEAE
Olax psittacorum (Willd.) Vahl
OLACACEAE
Paederia linearis Hook.f.
RUBIACEAE
Phyllodium pulchellum (L.) Desv.
FABACEAE
Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
Polyalthia erecta (Pierre) Finet & Gagnep. ANNONACEAE
Polygala chinensis L.
POLYGALACEAE
Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & ASTERACEAE
H.Rob.
Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K.Schum RUBIACEAE
Pseudodracontium kerrii Gagnep.
ARACEAE
Rhodaminia dumetorum (OC.) Merr. &
MYRTACEAE
L.M. Perry
Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb. SANTALACEAE
Setaria pumila (Poir.) Roem & Schutl.
POACEAE
Smilax luzonensis C. Presl
Solena heterophylla Lour.

SMILACACEAE
CUCURBITACEAE
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ลักษณะวิสยั
ไม้พุ่ม

ดง
ยาง
-

โพน
ทอง
√

ไม้พุ่ม
ไม้พุ่ม
พืชล้มลุก
ไม้พุ่ม
ไม้พุ่ม
ไม้พุ่มรอเลือ้ ย
ไม้พุ่ม
ไม้พุ่ม
ไม้พุ่ม
ไม้พุ่มรอเลือ้ ย
ไม้เลือ้ ย
พืชล้มลุก
ไม้พุ่ม
ไม้เลือ้ ยมีเนื้อไม้
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
ไม้พุ่มรอเลือ้ ย
ไม้เลือ้ ย
ไม้พุ่ม
ไม้พุ่ม
ไม้พุ่ม
พืชล้มลุก

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

พืชล้มลุก
ไม้พุ่ม
พืชล้มลุก

√
√
-

√
√

ไม้พุ่ม
ไม้พุ่มรอเลือ้ ย

√
√

√
-

พืชล้มลุก
ไม้เลือ้ ย
ไม้เลือ้ ย

√
√
-

√
√

ตารางที่ 2 ความหลากชนิดของพืชพืน้ ล่างในป่ าชุมชน (ต่อ)
ลาดับ

ชือ่ พืน้ เมือง

ชือ่ วิทยาศาสตร์

วงศ์

ลักษณะวิสยั

ดง
ยาง

โพน
ทอง

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

เครือไทสง
ถัวโหนกยาน
่
หูปากกา
ย่านาง
เครือหางหนู
นางแซง
หางหมาจอก
ขีค้ รอก
หมอน้อย
เพ็ก

APOCYNACEAE
FABACEAE
ACANTHACEAE
MENNISPERMACEAE
MENISPERMACEAE
EUPHORBIACEAE
FABACEAE
MALVACEAE
ASTERACEAE
POACEAE

ไม้เลือ้ ย
ไม้พุ่ม
ไม้เลือ้ ย
ไม้เลือ้ ย
ไม้เลือ้ ย
ไม้พุ่ม
ไม้พุ่ม
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก
พืชล้มลุก

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

80
81
82

ตานทราย
หนามตะครอง
เล็บแมว

Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.
Tephrosia vestita Vogel
Thunbergia fragrans Roxb.
Tiliacora triandra (Colebr.) Diels
Tinospora baenzigeri Forman
Trigonostemon reidiodes (Kurz) Craib
Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.
Urena lobata L.
Vernonia cinerea (L.) Less.
Vietnamosasa pusilla (Chevalier. & A.
Camus) Nguyen
Waltheria indica L.
Ziziphus cambodiana Pierre
Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. brunoniana
Tardieu

STERCULIACEAE
RHAMNACEAE
RHAMNACEAE

ไม้พุ่ม
ไม้เลือ้ ยมีเนื้อไม้
ไม้เลือ้ ยมีเนื้อไม้

√
√

√
√
√

หมายเหตุ : ดงยาง = ป่ าชุมชนในตาบลดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
โพนทอง = ป่ าชุมชนบ้านโพนทอง ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
Seedling = พบเฉพาะกล้าไม้
√ = พบ
- = ไม่พบ

วิ จารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาความหลากหลายของพืชมีเมล็ดในป่ าชุมชนพบ 47 วงศ์ 101 สกุล 113 ชนิด ประกอบด้วยไม้
ต้ น 49 ชนิ ด และไม้ พ้ื น ล่ า งอื่น ๆ 64 ชนิ ด วงศ์ ท่ี พ บจ านวนสมาชิ ก มากที่ สุ ด คื อ วงศ์ ถั ว่ (Fabaceae) วงเข็ม
(Rubiaceae) วงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) วงศ์ท านตะวัน (Asteraceae) วงศ์ย าง (Dipterocarpaceae) และวงศ์ป อ
(Tiliaceae) พบ 13, 12, 7, 5, 4 และ 4 ชนิด ตามลาดับ และพบพืชทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ (Threatened Plants)
[9] ในพืน้ ทีท่ ท่ี าการสารวจ 2 ชนิด ได้แก่ ปรงป่ า (C. siamensis) (ภาพที่ 2ก) อยู่ในบัญชีสงิ่ มีชวี ติ ทีเ่ กือบอยู่ในข่ายใกล้
การสูญพันธุ์ (vulnerable species) เนื่องจากการบุรุกพืน้ ทีถ่ นิ่ อาศัยเพื่อใช้เป็ นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและการนาพืชชนิดนี้
มาซื้ อ ขายเป็ นไม้ ป ระดับ [10] และปอไทย (Decaschistia siamensis Craib) (ภาพที่ 2ข) ซึ่ ง เป็ นพื ช ถิ่ น เดี ย ว
(endemic plant) มีกระจายพันธุบ์ ริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย [9]
นอกจากนี้ยงั พบพืชทีม่ รี ายงานการกระจายพันธุ์ครัง้ แรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ชนิด ได้แก่ พู่ม่วง
(Camchaya loloana Kerr) (ภาพที่ 2ค) และสร้อยนก (Microstachys chamaelea (L.) Müll.Arg.) (ภาพที่ 2ง) โดยพู่
ม่วงมีรายงานการกระจายพันธุใ์ นบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตกเฉียงใต้ [11] และสร้อย
นกมีการกระจายพันธุใ์ นบริเวณภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ [12] พืชทัง้ สี่
ชนิดพบได้น้อยในพืน้ ที่ศกึ ษาและพบเพียงบางบริเวณเท่านัน้ นอกจากนี้ยงั พบว่าว่านจูงนาง (Geodorum siamense Rolfe
ex Downie) ซึ่งเป็ นกล้วยไม้ดินที่พบได้ทวไปในป่
ั่
าชุมชนบ้านโพนทองเป็ นพืชที่พบเจอได้ยากในพื้นที่การสารวจป่ า
ชุมชนทัง้ 3 แห่ง ของตาบลดงยางทีศ่ กึ ษาครัง้ นี้
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ภาพที่ 2 พืชทีพ่ บได้น้อยในป่ าชุมชน ; ก. ปรงป่ า (Cycas siamensis Miq.), ข. ปอไทย (Decaschistia siamensis
Craib), ค. พู่ม่วง (Camchaya loloana Kerr) และ ง. สร้อยนก (Microstachys chamaelea (L.) Müll.Arg.)
สาหรับพืชพืน้ ล่างทีค่ วรมีการดูแลควบคุมและกาจัดไม่ให้มจี านวนมากเกินไปและส่งผลกระทบต่อพืชพืน้ เมือง
ในพืน้ ทีพ่ บ 3 ชนิด ได้แก่ สาบเสือ (Chromolaena odorata R.M. King & H.Rob.) และหญ้าคา (Imperata cylindrica
(L.) P.Beauv.) ซึง่ เป็ นพืชต่างถิน่ รุกราน [13] พบบริเวณทีเ่ ปิ ดโล่งในป่ าเบญจพรรณบางบริเวณ และสาบม่วง (Praxelis
clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob.) ซึ่งเป็ นพืชต่างถิ่น (alien species) ที่มกี ารระบาดมากกาลังจะกลายเป็ น
พืชต่างถิน่ รุกราน [14] พบมากบริเวณที่เปิ ดโล่งในป่ าเต็งรังทัวไป
่ จากการศึกษาความหลากหลายของพืชในพืน้ ที่ป่า
ชุมชนของตาบลดงยางซึง่ พบทัง้ ป่ าเบญจพรรณและป่ าเต็งรังมีความหลากหลายของพืชมากกว่าป่ าชุมชนบ้านโพนทอง
ทีเ่ ป็ นป่ าเต็งรัง หากมีการศึกษาเพิม่ เติมในพืน้ ทีอ่ ่นื ของป่ าโดยทัวไปคาดว่
่
าจะพบความหลากหลายด้านจานวนชนิดเพิม่
มากขึน้ ทัง้ ไม้ต้นและพืชพื้นล่างของป่ า ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรพืช เช่น การอนุ รกั ษ์พชื ที่
พบน้อยหรือเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ การควบคุมการระบาดของพืชต่างถิน่ และการใช้ประโยชน์จากพืช เป็ นต้น
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กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น การวิจ ัย จาก สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม
ปี งบประมาณ 2556 ขอขอบคุณ นายวีระพล เอกวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองคู จังหวัดมหาสารคาม
สาหรับข้อมูลป่ าชุมชนและการอานวยความความสะดวกในการทาวิจยั ในพืน้ ที่ และขอขอบคุณดร.สุคนธ์ทพิ ย์ บุญวงศ์
ทีช่ ่วยตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชสกุล Camchaya ทีพ่ บในการศึกษาครัง้ นี้
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แนวทางการจัด การขยะมู ล ฝอยโดยใช้ เทคนิ คการวิ เคราะห์ ก ารไหลของวัส ดุ :
กรณี ศึกษาเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Guidelines for Solid Waste Management using Material Flow Analysis Technigue:
A case study of Meaka municipal district Amphur Muang Phayao Province
ชัยวัฒน์ จิตนารี1* บุหรัน พันธุส์ วรรค์2 และสุชญ
ั ญา ทองเครือ2
Chaiewat Chitnaree1*, Buran Phunsawan2 and Suchanya Tongkrua2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา อย่างถูกหลัก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ จากการศึกษาพบว่า มีปริมาณขยะใน
พืน้ ที่ 9.65 ตันต่อวัน อัตราการเกิดขยะ 0.47 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ขยะในพืน้ ทีแ่ บ่งเป็ น 9 ประเภท ได้แก่ พลาสติก
ปริมาณ 3.68 ตันต่อวัน เศษอาหาร ปริมาณ 3.17 ตันต่อวัน แก้ว ปริมาณ 1.04 ตันต่อวัน กระดาษ ปริมาณ 0.51 ตัน
ต่อวัน ผ้า ปริมาณ 0.30 ตันต่อวัน โลหะ ปริมาณ 0.21 ตันต่อวัน ยาง/หนัง ปริมาณ 0.20 ตันต่อวัน ไม้ ปริมาณ 0.14
ตันต่อวัน และอื่นๆ ปริมาณ 1.28 ตันต่อวัน ซึง่ งานวิจยั ครัง้ นี้ได้เสนอแนวทางจัดการขยะ 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่
1 คือการปรับปรุงการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยเพิม่ เครื่องจักรช่วยในการคัดแยก และแนวทางที่ 2 ปรับปรุงการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลโดยเพิม่ เครื่องจักรช่วยในการคัดแยก และขยะอินทรียจ์ ะถูกใช้ทาปุ๋ ยหมัก โดยแนวทางที่ 1 และ 2 ทาให้มี
ปริมาณขยะมูลฝอยเหลือทีจ่ ะนาไปฝั งกลบ 4.55 และ 1.38 ตันต่อวัน ตามลาดับ
คาสาคัญ:

การจัดการขยะมูลฝอย, การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ, เทศบาลตาบลแม่กา

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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บทนา
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณ 4.94
ตันต่อวัน และในปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณ 14.65 ตัน ต่อวัน [1] จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กป่ี ี ปริมาณขยะมูล
ฝอยเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก ทางเทศบาลมีเตาเผาสามารถเผาได้เพียงวันละ 1 ตัน จึงทาให้ไม่สามารถรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยต่อวันได้ทงั ้ หมด จากปั ญหาดังกล่าวชุมชนของเทศบาลตาบลแม่กา จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องศึกษาแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยทีถ่ ูกหลักสุขาภิบาล และเหมาะสมกับพืน้ ทีโ่ ดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์การไหลของวัสดุ (Material
Flow Analysis : MFA) ทีน่ ิยมนามาประยุกต์ใช้สาหรับการจัดการขยะมูลฝอยในหลายการศึกษา [2,3,4] เพื่อวิเคราะห์
ถึงสภาพปั ญหา ตลอดจนเสนอแนวทางจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบนาไปเป็ น
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการตัดสินใจ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษาต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การออกแบบแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยได้รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะจากการเก็บชังตั
่ วอย่าง การคัดแยก
ชนิดของขยะ และการจัดการขยะในปั จจุบนั เพื่อนาเสนอสถานการณ์จดั การขยะมูลฝอยด้วยวิธกี ารวิเคราะห์การไหล
ของวัสดุ (MFA) ในลักษณะแผนภาพ โดยอาศัยหลักการสมดุลมวล (mass balance) [5] จาลองสถานการณ์ ทัง้ 3
สถานการณ์มรี ายละเอียดดังนี้ การจาลองสถานการณ์ปัจจุบนั มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบการไหลของปริมาณขยะมูล
ฝอย สาหรับใช้ออกแบบและวางแผนในสถานการณ์อ่นื ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมีปริมาณขยะทีเ่ หลือทิง่ ในหลุมฝั งกลบน้อย
ที่สุด แนวทางการจัดการที่ 1 เป็ น การส่งเสริมให้มีการแยกขยะอย่างถู กต้องตัง้ แต่ ต้นทางเริม่ จากการแยกขยะใน
ครัวเรือนหรือสานักงาน การแยกขยะที่ปลายทางจัดให้มเี ครื่องคัดแยกขยะของเทศบาล ทัง้ สองวิธจี ะช่วยลดปริมาณ
ขยะทีส่ ามารถนาไปรีไซด์เคิล แนวทางการจัดการที่ 2 เทศบาลจัดให้มกี ารนาขยะมูลฝอยประเภทอาหาร ขยะอินทรียท์ ่ี
มีจานวนมากไปใช้ทาปุ๋ ยโดยเทศบาลตาบลแม่กามีโครงการส่งเสริมการทาปุ๋ ยหมักจากอาหาร จะทาให้ปริมาณขยะ
ประเภทอาหารลดลง

ผลการศึกษา
ผลจากการคัดแยกสัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยด้วยวิธี Quartering [6] พบว่าขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกมี
มากถึง 35 เปอร์เซ็นต์ของขยะมูลฝอยรวมทัง้ หมด และขยะประเภทเศษอาหารมีปริมาณมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของขยะ
มูลฝอยรวมทัง้ หมด ขยะทัง้ สองประเภทดังกล่าวมีปริมาณรวมกันมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของขยะทัง้ หมดโดยที่ขยะ
ประเภทไม้พบน้อยทีส่ ดุ เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของขยะทัง้ หมด แสดงดังภาพ 1
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ภาพ 1 องค์ประกอบของขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลแม่กา (ตัน/วัน)
การจาลองสถานการณ์ปัจจุบนั ด้วยแบบจาลองการไหลของวัสดุพบว่าขยะมูลฝอยทีผ่ ่านการคัดแยกแล้วเพียง
0.13 ตันต่อวัน ทีส่ ามารถนาไปรีไซเคิลได้ทเ่ี หลืออีก 9.4 ตันต่อวัน จะถูกนาไปฝั งกลบ และเผาด้วยเตาเผาขยะปริมาณ
1 ตันต่อวัน โดยเหลือเถ้าทีต่ ้องฝั งกลบทัง้ สิน้ 0.25 ตันต่อวัน ดังนัน้ จะเหลือขยะมูลฝอยที่จะนาไปฝั งกลบทัง้ สิน้ 9.65
ตันต่อวัน โดยขยะที่นาไปฝั งกลบยังรวมไปถึงขยะมูลฝอยทีส่ ามารถแยกและนาไปขายหรือขยะประเภทเศษอาหารที่
สามารถนาไปผลิตปุ๋ ยได้ ดังนัน้ จึงสามารถออกแบบวิธกี ารจัดการขยะมูลฝอยได้ 2 แนวทางหลัก โดยแนวทางแรก
จะต้องลดปริมาณขยะมูลฝอยทีถ่ ูกนาไปฝั งกลบให้มากที่สุดด้วยวิธกี ารคัดแยกขยะเพื่อนาไปขาย และแนวทางที่สอง
จะต้องลดขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารด้วยวิธีการทาปุ๋ ยหมัก โดยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยทัง้ 2 แนวทางจะมี
ประโยชน์ทงั ้ ในเชิงพาณิชย์และเชิงสิง่ แวดล้อม แบบจาลองที่ 1 การปรับปรุงกระบวนการแยกขยะมูลฝอยได้จะได้ขยะ
มูลฝอยรีไซเคิลทีส่ ามารถนาไปขายทีร่ า้ นรับซือ้ ของเก่ามีปริมาณมากถึง 5.23 ตันต่อวัน ประกอบไปด้วย พลาสติก แก้ว
และกระดาษปริมาณ 3.68 1.04 และ 0.51 ตัน ตามลาดับ คิดเป็ นเงิน 46,121 บาท และเหลือขยะมูลฝอยทีต่ อ้ งนาไปฝั ง
กลบเหลือเพียง 4.55 ตันต่อวัน แบบจาลองที่ 2 โดยการปรับปรุงกระบวนการแยกขยะตามแบบจาลองที่ 1 และเพิม่ การ
นาเศษอาหารมาใช้ประโยชน์โดยการทาปุ๋ ยหมัก ขยะประเภทเศษอาหารทีส่ ามารถทาปุ๋ ยหมักได้มปี ริมาณ 3.17 ตันต่อ
วันจะได้เป็ นปุ๋ ยหมัก 2.44 ตันต่อวัน ทีเ่ หลือเป็ นของเสียจากกระบวนการได้แก่ น้าหมักปุ๋ ยและก๊าซระเหย 0.73 ตันต่อ
วัน จะทาให้เหลือขยะมูลฝอยทีส่ ง่ ไปยังหลุมฝั งกลบเพียงวันละ 1.38 ตันต่อวัน ซึง่ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝั งกลบได้
ถึง 992 บาท แสดงดังภาพ 2
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วิ จารณ์และสรุปผล
การวิจยั แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ กรณีศกึ ษาเทศบาลตาบล
แม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่าปริมาณขยะทีเ่ ก็บได้จากรถเก็บขยะของเทศบาลมีปริมาณ 10.53 ตันต่อวัน คิด
เป็ น 0.47 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยมีแบ่งออกเป็ น พลาสติก 3.68 ตันต่อวัน เศษอาหาร 3.17 ตันต่อวัน แก้ว 1.04 ตัน
ต่อวัน กระดาษ 0.51 ตันต่อวัน ผ้า 0.30 ตันต่อวัน โลหะ 0.21 ตัวต่อวัน ยาง/หนัง 0.20 ตันต่อวัน ไม้ 0.14 ตันต่อวัน
และอื่นๆ 1.28 ตันต่อวัน ขยะมูลฝอยทีผ่ ่านการคัดแยกบางส่วนจะถูกนาไปขายให้กบั เอกชนเพื่อนาไปรีไซเคิล 0.13
ตันต่อวัน จากนัน้ จะเผาด้วยเตาเผา 1 ตันต่อวัน เป็ นเถ้าลอย 0.75 ตันต่อวัน โดยขยะทีเ่ หลือและเศษเถ้าจากการเผาจะ
ถูกทิง้ ในหลุมฝั งกลบ 9.65 ตันต่อวัน แบบจาลองที่ 1 คือ การคัดแยกขยะเพื่อนาไปรีไซเคิลให้ได้มากทีส่ ดุ ทาให้สามารถ
เพิม่ ปริมาณขยะรีไซด์เคิลได้ถงึ 5.23 ตันต่อวัน ก่อให้เกิดรายได้ 46,121 บาทต่อวัน และทาให้เหลือปริมาณขยะทีน่ าไป
ฝั งกลบ 4.55 ตันต่อวัน แบบจาลองที่ 2 คือ การแยกขยะให้ได้มากทีส่ ดุ คล้ายกับแนวทางแรกแต่แตกต่างตรงทีม่ กี ารนา
ขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารมาทาปุ๋ ยหมักถึง 2.44 ตันต่อวัน ซึง่ ก่อให้เกิดรายได้เพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 2,000 บาทต่อ
ตัน และท าให้เหลือปริมาณขยะที่ นาไปฝั งกลบเพียง 1.38 ตัน ต่ อวัน สาหรับแนวทางเลือกนัน้ สามารถปฏิบ ัติต าม
แบบจาลองที่ 1 ได้ก่อนโดยเพิม่ กระบวนการผลิตปุ๋ ยในกรณีท่มี ขี อ้ จากัดด้านงบประมาณสามารถลดขยะมูลฝอยทีจ่ ะ
นาไปฝั งกลบได้ 5.23 ตันต่อวัน หรือร้อยละ 50 ของขยะต่อวัน และสามารถดาเนินการจัดการตามแบบจาลองที่ 2 ต่อ
ได้ซง่ึ จะช่วยลดขยะมูลฝอยทีจ่ ะนาไปฝั งกลบได้ 7.67 หรือร้อยละ 80 ของขยะต่อวัน งานวิจยั นี้ศกึ ษาในเรื่องของสภาพ
ทัวไปของขยะมู
่
ลฝอยและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลแม่กา ซึง่ พิจารณาความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุ นโดยปรึกษากับ เทศบาลตาบลแม่ก าให้มีระบบที่ มีงบประมาณลงทุน ไม่สูงมากนักสอดคล้องกับ นโยบายด้าน
งบประมาณการจัดการขยะและลักษณะของขยะมูลฝอย ซึง่ หากไม่มขี อ้ จากัดด้านงบประมาณจะสามารถออกแบบระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยได้หลากหลายแนวทางมากยิง่ ขึน้
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ภาพ 2 แบบจาลอง MFA ขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลแม่กา
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Basic Minimum Needs Information Management System
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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั อุปกรณ์เคลื่อนทีม่ บี ทบาทสาคัญในชีวติ ประจาวัน และเทคโนโลยีดา้ นอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ง
เกีย่ วข้องกับการดารงชีวติ ของนุษย์ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีท่ าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว งานวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐานบน
อุปกรณ์เคลื่อนทีแ่ ละมีการจัดการข้อมูลทีร่ วดเร็วขึน้ เนื่องจากการจัดการสารสนเทศแบบเดิมมีการจัดการข้อมูลแต่ละ
ขัน้ ตอนมีความล่าช้าในการดาเนินการ องค์ประกอบของระบประกอบไปด้วยโปรแกรมลูกข่ายที่ติดตัง้ บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ และโปรแกรมฝั ง่ แม่ข่ายทีค่ อยรับส่งข้อมูล โดยการสารวจข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐานสามารถกรอกข้อมูลลงใน
อุปกรณ์ เคลื่อนที่และส่งข้อมูลมายังโปรแกรมฝั ง่ แม่ข่ายได้ท ันทีโดยผ่ านเครือข่ายอิน เตอร์เน็ ต เมื่อส่งข้อมูลมายัง
โปรแกรมแม่ขา่ ย จะทาการประมวลผลและออกรายงานสรุปข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน
คาสาคัญ:

ระบบสารสนเทศ ความจาเป็ นพืน้ ฐาน การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

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.
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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมประชากรส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท ซึง่ เป็ นแหล่งทรัพยากรส่วนใหญ่
ของประเทศ การพัฒนาชนบทจึงเป็ นสิง่ สาคัญและการพัฒนานัน้ จะต้องมีการสารวจข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐานของแต่
ละครัวเรือน ดังนัน้ ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒ นาจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับนักบริหารและผู้ปกครองหรือ หน่ วยการ
ปกครองท้องถิน่ เพื่อการกาหนดแผนงาน และงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาชนบท ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
กับการพัฒนาชนบทคือ ข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐานหรือเรียกย่อว่า “จปฐ.” เป็ นของมูลที่มคี วามสาคัญในการรณรงค์
คุณภาพทีช่ วี ติ ของประชากรในชนบท เพื่อให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
ข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน [1] คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจาเป็ นพื้นฐานของคนใน
ครัวเรือนในด้านต่างๆ โดยข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐานเป็ นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานขัน้ ต่าของเครื่องชีว้ ดั ว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็ นอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับไหน ในช่วงเวลา
ระยะเวลาหนึ่งๆ และทาให้ประชาชนสามารถทราบได้ดว้ ยตัวเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวติ ของตนเอง ครอบครัว รวมไป
ถึงหมู่บ้านอยู่ในระดับใดมีปัญ หาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็ นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมอันเป็ นนโยบายสาคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ
ขัน้ ตอนการจัด เก็บ ข้ อ มู ล จปฐ. ประกอบด้ ว ยบุ ค ลากรผู้ ส ารวจข้ อ มู ล นาแบบสอบถามข้ อ มู ล จปฐ.
(แบบสอบถาม 1 เล่มต่อ 1 ครัวเรือน) ไปสอบถามตามครัวเรือนในเขตพืน้ ทีท่ ต่ี นรับผิดชอบและรวบรวมข้อมูลทีส่ ารวจ
ส่งไปยังกรมพัฒ นาชุ ม ชนประจ าจังหวัด เมื่อ กรมพัฒ นาชุ ม ชนจัง หวัด ได้ร ับ ข้อ มูลแล้ว จะท าการว่ าจ้างบุ ค ลากร
ตรวจสอบกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูลและนาฐานข้อมูลส่งไปยังส่วนกลางเพื่อ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและออกรายงาน
ส่งกลับมายังกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อกาหนดแผนงานการพัฒนาชนบท ซึง่ ในส่ว นของการรวบรวมข้อมูลและการ
กรอกข้อมูลลงฐานข้อมูลเป็ นขัน้ ตอนทีซ่ า้ ซ้อนเพราะต้องนาข้อมูลทีส่ ารวจแล้วนามากรอกลงฐานข้อมูลจึงทาให้เสียเวลา
และเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร และในส่วนการออกรายงานจะต้องรอส่วนกลางวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งใช้เวลามาก
เนื่องจากส่วนกลางต้องวิเคราะห์ขอ้ มูล จปฐ. ทุกจังหวัด
ด้วยเหตุดงั กล่าวจะพบว่าระบบมีปัญหาด้านความล่าช้าและการเข้าถึงข้อมูลมีความยุ่งยาก ดังนัน้ จึง ทาให้เกิด
แนวคิดการพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศความจาเป็ นพืน้ ฐานเพื่อช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลนัน้ ทา
ได้รวดเร็วมากขึ้น และสามารถออกรายงานข้อมูลจปฐ.ได้ โดยแบ่งเป็ น สองฝั ง่ คือ ฝั ง่ อุป กรณ์ สารวจข้อมูลและฝั ง่
เซิร์ฟ เวอร์ โดยอุป กรณ์ สารวจข้อมูลคื ออุ ป กรณ์ เคลื่อ นที่ขนาดปานกลางท าหน้ าที่ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระบุ
ตาแหน่ งครัวเรือนและส่งข้อมูลเข้าสู่เซิร์ฟ เวอร์ และเซิร์ฟ เวอร์ ท าการประมวลผลและออกรายงานโดยแสดงผลใน
รูปแบบเว็บเซอร์วสิ

วัสดุปอุปกรณ์และวิ ธีการศึกษา
ขัน้ ตอนของการพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศ จปฐ. ได้แบ่งขัน้ ตอนการดาเนินงานออกเป็ น 4 ขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีส่ านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาขัน้ ตอนการจัดเก็บข้อมูลและความเป็ นไปได้
ในการพัฒ นาต้ น แบบระบบจัด การสารสนเทศ จปฐ. โดยการจัด เก็บ ข้อ มู ล จปฐ. มีเส้น ทางในการจัด เก็บ ข้อ มู ล
ดังภาพที่ 1

355

ภาพที่ 1 เส้นทางการเก็บข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน
ในขัน้ ตอนขอผู้จดั เก็บจะจัดเก็บด้วยแบบสอบถามที่อยู่ในรูปแบบกระดาษ หลังจากนั ้นจะให้ผู้บนั ทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมบันทึกและประมวลผลทีส่ ว่ นกลางจัดส่งมาให้ซง่ึ เป็ นโปรแกรมแบบออฟไลน์ [2] ไม่เชื่อมโยง
ข้อมูลไปยังส่วนต่าง ๆ ทาให้ต้องเสียงบประมาณในการจัดทาเอกสารจัดเก็บข้อมูล งบประมาณในการจ้างผูจ้ ดั เก็บ
ข้อมูล และงบประมาณในการจ้างผู้ บนั ทึกข้อมูลลงโปรแกรม อีกทัง้ กระบวนการดังกล่าวยังเป็ นไปด้วยความล่าช้า
สาหรับขัน้ ตอนบันทึกอาจใช้เวลาถึง 2 เดือนสาหรับแต่ละหน่ วยงานและอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในระหว่างการ
บันทึกข้อมูลได้ จึงมีความเป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อลดปั ญหาเรื่องงบประมาณและแก้ ปัญหาเรื่องความ
ล่าช้าของข้อมูล
รักชนก สีน้ าเงิน [3] พัฒนาระบบบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่ กรณี ศกึ ษาระบบผู้ประกันตนสาหรับ
บุคลากรสานักงานประกันสังคมโดยนาเทคโนโลยีและทฤษฎีอาทิเช่น เทคโนโลยีเว็บ เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส เทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยระบบที่ให้บริการข้อมูลนัน้ ผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลผูป้ ระกันตน เช่น ข้อมูลการส่งเงิน
สมทบกับสานักงานประกันสังคม และข้อมูลสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เป็ นต้น ซึง่ ข้อมูลทีร่ ะบบนามาแสดงผล
นัน้ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากฐานข้อมูล eService ของสานักงานประกันสังคมในรูปแบบบริการเว็บเซอร์วสิ
ฉัตรชัย แสนอุ่นเรือน ชนะศักดิ ์ ยะแก้ว นฤบวร ภิรมพลัด และพรเทพ โรจนวสุ [6] พัฒนาระบบบริการ
การศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาที่รองรับการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่ โดยระบบจะประกอบด้วยส่วนของเว็บ
เซอร์วสิ มีหน้าที่ในการให้บริการการร้องขอต่ า งๆจากเครื่องลูกข่าย โดยข้อมูลที่ส่งกลับไปนัน้ ได้มาจากการสืบค้น
เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยพะเยา และโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ที่สามารถติดต่อกับเว็บ
เซอร์วสิ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ SOAP ในการแลกเปลีย่ นข้อมูล โดยอาศัยภาษา XML เป็ นสือ่ กลาง
ในการออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบระบบเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่
1 โปรแกรมส่วนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้สาหรับผูจ้ ดั เก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนทีท่ งั ้
โทรศัพท์มอื ถือและแท็บเล็ต โดยผู้จดั เก็บข้อมูลจะได้รบั หน้าที่สารวจข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่แตกต่ างกัน เมื่อผู้จดั เก็บ
ข้อมูลล๊อกอินเข้าระบบจะสามารถจัดการข้อมูลในพืน้ ทีข่ องตนเอง อีกทัง้ ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลทีท่ าการส่งสูร่ ะบบ
ส่วนเซิรฟ์ เวอร์ได้
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ส่วนที่ 2 โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน มีระบบหลัก ๆ เกีย่ วข้องอยู่ 3 ระบบดังภาพ
ที่ 2 ได้แก่

ภาพที่ 2 แผนภาพการเชื่อมโยงโครงสร้างระบบจัดการสารสนเทศข้อมูล จปฐ.
1.) ระบบผูด้ ูแล เรียกผูเ้ กีย่ วข้องระบบนี้ว่า “ผูด้ ูแลระบบ” ทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ ควบคุมระบบทัง้ หมด ทัง้
การจัดการข้อมูลการสารวจ จัดการหน้าที่ผู้สารวจ ตรวจสอบความคืบหน้าของการสารวจ ออกรายงานข้อมูลในการ
สารวจ ปิ ดการสารวจของปี นนั ้ ๆและเปิ ดการสารวจของปี ใหม่
2.) ระบบการสารวจ เรียกผูเ้ กีย่ วข้องระบบนี้ว่า “ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล” ทาหน้าทีใ่ นการติดต่อ ควบคุม รับ-ส่งข้อมูล
กับอุปกรณ์สารวจ จัดเตรียมข้อมูลเริม่ ต้นในการสารวจให้อุปกรณ์สารวจนาไปใช้ในการเริม่ ต้นการสารวจ
3.) ระบบออกรายงาน ทาหน้าทีใ่ นการออกรายงานข้อมูล จปฐ. ทีไ่ ด้มกี ารสารวจมาของปี ต่างๆ ตามแต่ผดู้ แู ล
ระบบจะทาการเปิ ดให้เรียกดูรายงาน เป็ นระบบทีเ่ ปิ ดให้กบั บุคคลทัวไปสามารถขอดู
่
รายงานข้อมูลทีม่ กี ารสารวจข้อมูล
ได้

ภาพที่ 3 ภาพความสัมพันธ์ระบบกับผูใ้ ช้งานเครื่องแม่ขา่ ย
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ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระบบกับผูใ้ ช้งานเครื่องแม่ขา่ ย สามารถอธิบายตามผูใ้ ช้งานได้ดงั นี้ 1.
ผูด้ แู ลระบบ สามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบผูด้ แู ล เพิม่ ผูส้ ารวจ จัดการข้อมูล จปฐ. ตรวจดูความคืบหน้าของการสารวจ
จัดการข้อมูลส่วนตัวของผูด้ แู ล ปิ ดการสารวจ เปิ ดการสารวจปี ใหม่ สังออกรายงานข้
่
อมูล จปฐ. รับ -ส่งข้อความกับผู้
สารวจ 2. ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล (ในกรณีผจู้ ดั เก็บข้อมูลใช้งานเว็บเพื่อจัดการข้อมูล) สามารถลงชือ่ เข้าใช้งานระบบ จัดการ
ข้อมูล จปฐ. ในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผิดชอบ จัดการข้อมูลส่วนตัว ตรวจดูความคืบหน้าของพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ รับ -ส่งข้อความกับ
ผูด้ แู ลระบบ 3. ระบบอุปกรณ์สารวจ (ในกรณีผจู้ ดั เก็บข้อมูลใช้งานผ่านอุปกรณ์สารวจ) ให้สทิ ธิในการส
ารวจข้อมูล
์
จปฐ. รับ-ส่งข้อมูลการสารวจ แต่เมื่อปิ ดการสารวจแล้วจะปฎิเสธรับข้อมูลการสารวจ ส่งข้อความจากผูส้ ารวจ 4. ผูใ้ ช้
ทัวไป
่ ขอดูรายงานทีม่ กี ารออกมาแล้วในรูปแบบต่างๆ

ภาพที่ 4 ภาพความสัมพันธ์ระบบกับผูจ้ ดั เก็บข้อมูลโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาพที่ 4 แสดงภาพความสัมพันธ์ระบบกับผูจ้ ดั เก็บข้อมูลโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยผูส้ ารวจข้อมูล
สามารถ ลงชื่อเข้าใช้งานอุปกร์สารวจ ใช้อุปกรณ์สารวจ สารวจข้อมูล จปฐ. จัดการข้อมูล จปฐ. บันทึกตาแหน่งบนแผน
ที่ ตรวจสอบข้อมูล จปฐ. ส่งข้อมูลให้เซิรฟ์ เวอร์ จบการสารวจข้อมูล จปฐ. ดู-ลบ ข้อความจากผูด้ แู ลระบบ
2. พัฒนาระบบ
ผู้วิจยั พัฒ นาโปรแกรม 2 ส่วน คือ โปรแกรมการจัด เก็บ ข้อมูลความจาเป็ นพื้น ฐานผ่านอุป กรณ์ เคลื่อนที่
โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถติดตัง้ ได้ทงั ้ อุปกรณ์เคลื่อนทีร่ ะบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอย์ ไอโอเอส และวินโดวส์โฟน โดย
ใช้เทคนิคของการพัฒนาระบบแบบข้ามระบบปฏิบตั กิ าร [4,5] อาศัยเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ภาษาเอชทีเอ็ม
เอล 5 (HTML5) ซีเอสเอส 3 (CSS3) และจาวาสคริป๊ (Javascript) โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลความจาเป็ น
พืน้ ฐาน เป็ นโปรแกรมบริหารจัดการผ่านเว็บซึ่งใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และจัดเก็บฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวเอล (MySQL) ซึง่ จะกล่าวถึงระบบในหัวข้อผลการศึกษา
3. ทดสอบระบบ
ผูว้ จิ ยั ใช้การทดสอบระบบแบบแบล็กบ๊อกซ์(Black-Box Testing) คือ การทดสอบการตอบสนองโปรแกรมของ
ฟั งก์ชนต่
ั ่ าง ๆ ตามข้อมูลทีก่ าหนด โดยมีการกาหนดรูปแบบข้อมูลแบบต่าง ๆ ในการทดสอบเช่น ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุดที่
เป็ นไปได้ ค่าทีไ่ ม่ควรให้ผใู้ ช้กรอก หรือกรณีการทางานแบบต่าง ๆ เพื่อหาจุดบกพร่องในการตอบสนองของโปรแกรม
และประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมโดยการออกแบบสอบถามจากผูใ้ ช้งาน
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาผูว้ จิ ยั แบ่งการแสดงผลโปรแกรมเป็ น 2 ส่วนคือ
1. โปรแกรมส่วนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามสาหรับผูเ้ ก็บข้อมูล

ก. หน้าจอเข้าระบบ

ข. เมนูการใช้งานของผูจ้ ดั เก็บข้อมูล

ค. หน้าจอแสดงรายชือ่ ครัวเรือน

ง. หน้าจอแสดงคาถามตามแบบสอบถามความจาเป็ นพืน้ ฐาน

จ. หน้าจอการตอบแบบสอบถาม

ฉ. หน้าจอการส่งข้อมูลการตอบแบบสอบถาม

ภาพที่ 5 โปรแกรมส่วนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามสาหรับผูเ้ ก็บข้อมูล
ภาพที่ 5 แสดงการหน้ าจอโปรแกรมส่วนจัดเก็บ ข้อมูลสาหรับ ผู้จดั เก็บ ข้อมูล โดยระบบมีห น้ าจอล๊อกอิน
สาหรับผู้จดั เก็บข้อมูลซึ่งจะแสดงรายชื่อครัวเรือนเฉพาะพื้ นที่ท่รี บั ผิดชอบเท่านัน้ หลังจากนัน้ ผู้เก็บข้อมูลจะเลือก
ครัวเรือนที่จะตอบคาถาม เพื่อทาการบันทึกข้อมูลการตอบแบบสอบถามตามตัวบ่งชี้ของข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน
หลังจากบันทึกเสร็จสิน้ ผู้จดั เก็บข้อมูลสามารถที่จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย โดยที่ขอ้ มูลยังถูกเก็บไ ว้ในอุปกรณ์
เคลื่อนทีด่ ว้ ยหากมีการแก้ไขข้อมูลภายหลังข้อมูลในเครื่องแม่ขา่ ยจะถูกปรับปรุงตาม
2. โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน
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ก. หน้าจอหลักผูด้ แู ลระบบ

ข. หน้าจอจัดการครัวเรือน

ค. หน้าจอแสดงความก้าวหน้าในการส่งข้อมูลจากผูเ้ ก็บข้อมูล

ง. หน้าจอเลือกรายงานข้อมูล

จ. ตัวอย่างรายงานจานวนประชาการตาบลแม่นาเรือ

ฉ. หน้าจอแสดงครัวเรือนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ชว้ี ดั

ภาพที่ 6 โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน
ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน ในส่วนนี้ผดู้ แู ลระบบจะใช้งาน
ผ่านเว็บเบราเซอร์ โดยสามารถประมวลผลข้อมูลที่ถูกส่งมาจากผู้จดั เก็บข้อมูล เลือกดูข้อมูล ความก้าวหน้ าในการ
สารวจข้อมูลของเขตพืน้ ทีต่ ่าง ๆ สามารถแสดงพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ผ่านเกณฑ์ชว้ี ดั ได้ในระดับครัวเรือน สามารถสร้างรายงานสรุป
ข้อมูลต่างๆได้ เช่น รายงานประชากร รายงานด้านการศึกษา รายงานด้านรายได้ รายงานพื้นทีท่ ่ไี ม่ผ่านเกณฑ์ช้วี ดั
รายงาน ฯลฯ เพื่อสรุปข้อมูลให้ผบู้ ริหารได้ดาเนินการวางแผนในการพัฒนาชุมชนต่อไป
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความเร็วในการประมวลผลข้อมูล โดยการจาลองการเก็บข้อมูล ขนาดใหญ่ในแต่ละปี
และคานวณเวลาในการค้นคืนข้อมูลและสร้างรายงานสามารถแสดงผลในการทดสอบดังตารางที่ 1 ข้อมูลทีใ่ ช้ทดสอบ
ได้แก่ ร้อยละของตัวชี้วดั ทีต่ กเกณฑ์ของระดับจังหวัด จานวนประชากรจาแนกตามระดับการศึกษาของระดับจังหวัด
และระดับความสุขเฉลีย่ ของระดับจังหวัด
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ตารางที่ 1 ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
จานวนปี
จานวนข้อมูลสมาชิก
ครัวเรือน
7
2,545,590
6
1,980,652
5
1,509,793
4
944,855
3
848,734
2
283,796

จานวนข้อมูลในการ ความเร็วในการเรียกดู ความเร็วในการออก
ออกรายงาน
ข้อมูล (มิลลิวนิ าที) รายงาน (มิลลิวนิ าที)
512,346
225
8,298
428,502
211
8,305
341,564
201
8,264
257,720
198
8,210
170,782
178
8,270
86,938
116
8,120

วิ จารณ์ และสรุปผล
งานวิจยั นี้ได้นาเสนอแนวคิด วิธกี าร และเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศ เนื่องจากระบบจัดการสารสนเทศความ
จาเป็ นพืน้ ฐาน เดิมนัน้ มีขนั ้ ตอนการจัดเก็บข้อมูลทีย่ ุ่งยากและแต่ละขัน้ ตอนใช้เวลามากจึงเกิดความล่าช้า ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้จดั ทาโครงงาน
ระบบจัดการสารสนเทศความจาเป็ นพืน้ ฐานนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการและจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐานและเพื่อ
ลดความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูลและให้ผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้ท่มี คี วามสนใจในข้อมูล จปฐ. ได้มกี ารเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายมาก
ยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นแนวทางให้แก่ผทู้ ส่ี นใจในการพัฒนาแอพพลิเคชันแบบครอสแพลตฟอร์
่
มทางานร่วมกับกับเซิรฟ์ เวอร์
จากผลการดาเนินงานและผลการทดสอบใช้งานระบบจัดการสารสนเทศความจาเป็ นพืน้ ฐาน ในส่วนแอพพลิเคชันที
่ ่
พัฒนาขึน้ สามารถจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระบุตาแหน่ งครัวเรือนได้และสามารถส่งข้อมูลเข้าสูเ่ ซิรฟ์ เพื่อทาการออกรายงานได้ ใน
ส่วนเซิรฟ์ เวอร์สามารถออกรายงานได้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ นักวิจยั สามารถนาข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐานค้นหาความเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวพันธ์กนั
ของข้อมูลหรือการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อทาให้ทราบถึงความเกีย่ วข้องสาหรับแต่ละตัวบ่งชี้ ส่งผลให้ผบู้ ริหาร
วางแผนงานในปี ต่อไปได้อย่างเหมาะสม
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Learning Support Software for C# Language
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บทคัดย่อ
สือ่ การเรียนการสอนทางด้านการเขียนโปรแกรมเป็ นสิง่ ทีผ่ เู้ ริม่ ต้นการเขียนโปรแกรมหลายคนคงคุน้ เคยกันดี
เมื่อเราได้เริม่ ต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง ซึ่งสื่อต่างๆเหล่านัน้ ได้เป็ นเครื่องมือสาคัญในการ
ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและเรียนรูโ้ ครงสร้างของภาษานัน้ ๆได้อย่างรวดเร็ว อีกทัง้ ในปั จจุบนั สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นาภาษาซีชาร์ปมาเป็ นภาษาหลักในการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรม
จึงทาให้เกิดแนวคิดนาเอาเทคโนโลยีในปั จจุบนั มาช่วยบูรณาการสร้างเป็ นโปรแกรมสนับสนุ นการเรียนการสอนการ
เขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป เพื่อสนับสนุ นให้แก่ผเู้ ริม่ ต้นและผูส้ นใจในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป รูปแบบ
ของโปรแกรมเป็ นโปรแกรมกราฟิ กที่ทางานบนเว็บบราวเซอร์ ลักษณะเด่นของโปรแกรมคือการที่ผใู้ ช้สามารถสร้าง
แผนภาพความคิดจากโปรแกรมและโปรแกรมสร้างมารถสร้างซอสโค้ดภาษาซีชาร์ปได้ โดยหลักอาศัยหลักการทางาน
ของภาษา HTML และ JAVASCRIPT บนเว็บบราว์เซอร์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้มคี วามพอใจในการใช้งาน
ระบบและระบบสามารถทางานได้อย่างถูกต้องเป็ นอย่างดี
คาสาคัญ:

สือ่ การเรียนการสอน ภาษาซีชาร์ป

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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บทนา
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รบั การสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดาเนิน
โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์น้ี เพื่อมุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตและนักเรียนที่มคี วามเชี่ยวชาญทางการพัฒ นาซอฟต์แวร์ และ
สามารถประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมผูเ้ รียน
ตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา รวมระยะเวลาของหลักสูตร 10 ปี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาถึงการจัดการ
เรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒ นาโปรแกรม และตระหนักว่าภาษาซีชาร์ปเป็ นภาษาที่
เหมาะกับการเรียนรูแ้ ละสามารถนาไปใช้งานในการพัฒนาโปรแกรมได้จริง จึงได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ จัดให้มกี ารอบรมครูหลักสูตรการโปรแกรมภาษาซีชาร์ปขึน้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านการเขียน
โปรแกรมในโรงเรียน โดยได้จดั ทาเอกสารสาหรับการอบรมครูหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ปให้กบั ครูใน
โรงเรียนทีส่ นใจได้เพิม่ พูนทักษะ [1] และนาความรูไ้ ปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรม
ปั จจุบนั การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนเพื่อผูส้ นใจในด้านการเขียนโปรแกรมมีอยู่หลายหลายประเภท ซึง่ แต่
ละประเภทนัน้ มีขอ้ จากัดในเรื่องข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แต่ประเภทสื่อการเรียนการสอนที่พบเห็นมาก
ทีส่ ุดก็คอื บทเรียนให้ความรูต้ ามเว็บไซต์ทวไปและหนั
ั่
งสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ สื่อการเรียนการสอนประเภทนี้ผอู้ ่านต้อง
ใช้การจินตนาร่วมด้วยกับผูเ้ ขียน ซึง่ เป็ นสิง่ ยากทีจ่ ะเข้าใจสาหรับผูท้ เ่ี ริม่ ต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม หากผูเ้ ขียนไม่ได้
อธิบายออกมาในรูปแบบของแผนผังต่างๆ อย่างละเอียดและชัดเจน อันเนื่องมาจากผูเ้ ริม่ ต้นส่วนใหญ่นนั ้ ยังไม่สามารถ
ทีจ่ ะวิเคราะห์ในเรื่องส่วนของการทางานก่อนและหลังได้ เนื่องจากยังขาดประสบการณ์และความเข้าใจในเรื่องลาดับ
คาสังและโครงสร้
่
างของภาษาทีเ่ ขียน ดังนัน้ สิง่ จึงเป็ นปั ญหาหลักสาหรับผู้เริม่ ต้นที่ต้องใช้เ วลาศึกษาโครงสร้างคาสัง่
และรูปแบบเงื่อนไขเบือ้ งต้นต่างๆ ซึง่ ได้แก่ เงื่อนไข if else การทางานแบบวนลูป for และยังต้องทาความเข้าใจในเรื่อง
ของ คลาส และ เมทอด หากต้องการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ Object Oriented Programing (OOP) อีกทัง้ สิง่
เหล่านี้ลว้ นเป็ นพืน้ ฐานเบือ้ งต้นทีส่ าคัญสาหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง และในปั จจุบนั สสวท. ได้สง่ เสริม
การเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยภาษาซีชาร์ปและได้จดั ทาบทเรียนเบือ้ งต้นอยู่ในรูปแบบของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทม่ี บี ทเรียนและภาพประกอบ ให้แก่ผทู้ ส่ี นใจศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป [2]
ด้ว ยเหตุ ด ังกล่ าวนั น้ งานวิจ ัย นี้ จึง พัฒ นาสื่อ การเรีย นการสอนการเขีย นโปรแกรมภาษาซีช าร์ป บนเว็บ
บราวเซอร์ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน โดยใช้ภาพกราฟิ กเข้ามาช่วยผู้เรียนให้ได้เข้าใจในคาสังพื
่ ้นฐานและการ
ทางานของคาสังผนวกกั
่
บการนาบทเรียนของทาง สสวท. เข้ามาใช้เป็ นเนื้อหาของบทเรียน ซึง่ ข้อดีของภาพกราฟิ กนัน้
จะทาให้ผใู้ ช้งานได้เกิดมโนภาพเบือ้ งต้นของระบบต่างๆ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงลาดับของการทางานและโครงสร้างโดยรวม
ของโปรแกรมทีจ่ ะสร้างขึน้ มา อีกทัง้ คาสังเบื
่ อ้ งต้นในการเขียนโปรแกรมจะถูกออกแบบและพัฒนาให้ อยู่ในรูปแบบของ
ภาพกราฟิ กทีจ่ ะทาให้ผใู้ ช้ได้มองเห็นถึงลาดับการทางานของคาสังได้
่ ง่ายขึน้ ซึง่ รูปแบบของโปรแกรมจะมีการใช้สเี ข้า
มาช่วยในการจาแนกประเภทของคาสังต่
่ างๆ ซึง่ จะทาให้ผใู้ ช้สามารถจาแนกรูปแบบของคาสังได้
่ ง่าย อีกทัง้ การใช้สเี ข้า
มาช่วยยังสามารถเพิ่มประสิทธิภ าพในการจดจาของมนุ ษย์ได้ดีขน้ึ อีกด้วย โดยเมื่อผู้ใช้งานเขียนโปรแกรมโดยใช้
ภาพกราฟิ กเสร็จแล้ว ผูใ้ ช้งานยังสามารถแปลงรูปภาพกราฟิ กเหล่านัน้ ให้อยู่ในรูปแบบของซอร์สโค้ดภาษาซีชาร์ปได้
และสามารถนาซอร์สโค้ดทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้งานได้
Andrew Begel [3] ได้พฒ
ั นาโปรแกรมโลโก้บล็อก ซึง่ เป็ นการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิ ก ถูกพัฒนาใน MIT
Media Lab โดยเป็ นโปรแกรมกราฟิ กทีส่ ร้างคาสังส
่ าหรับควบคุม LEGO โดยชุดคาสังประกอบไปด้
่
วย กราฟิ กสาหรับ
ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ การอ่านค่าจากเซนเซอร์ โดยช่วยให้นักพัฒ นาไม่จาเป็ นต้องรู้คาสังแอสเซมบลี
่
เพื่อ
ควบคุมการทางานของ LEGO ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างโปรแกรม logo blocks
Mitchel Resnick และทีมงาน [4] จาก MIT Media Lab ได้พฒ
ั นาโปรแกรม Scratch เป็ นเครื่องมือใช้แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านสื่อต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาพ เสียง หรือ ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสร้ างได้โดยเขียนโปรแกรมใน
Scratch โดยการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Scratch คล้ายกับการต่อ Lego ลดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรม และมี
เวลาไปกับ การสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆมากขึน้ โดยในประเทศไทยได้รบั ความนิยมใช้ในการสอนการเขียนโปรแกรมสาหรับ
นักเรียน นักศึกษาผูเ้ ริม่ ต้นหัดเขียนโปรแกรม ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างโปรแกรม Scratch
Hal Abelson และทีมงาน [5] จาก MIT Media Lab ได้ร่วมมือกับบริษทั กูเกิลพัฒนาโปรแกรม App Inventor
เพื่อช่วยสร้างโปรแกรมบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอย์ โดยลักษณะของการพัฒนาโปรแกรมสามารถพัฒนาจากการลาก
เครื่องมือต่าง ๆ เชื่อมโยงกันคล้ายกับโปรแกรม Scratch แต่ซบั ซ้อนกว่า โดยลักษณะการเขียนโปรแกรมแบบ Visual
Programming คือ เขียนโปรแกรมด้วยการต่อบล็อกคาสัง่ เน้นการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา (problem solving) ด้วยการ
สร้างโปรแกรมทีผ่ เู้ รียนสนใจ บนโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างโปรแกรม App Inventor

วิ ธีการศึกษา
วิธกี ารศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมอัฉริยะเพื่อสนับสนุ นการเรียนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ตามโครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีการกาหนดกระบวนการศึกษาออกเป็ น
6 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ย
ภาษา C# ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และข้อมูลการโปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้แก่การวิเคราะห์แนวทาง วิธีการและเทคนิคการพัฒ นาโปรแกรม และ
ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ออกแบบการทางานของโปรแกรม และสถาปั ตยกรรมของระบบ
3. การพัฒนาระบบ เป็ นขึน้ ตอนทีน่ าผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มาพัฒนาเป็ นโปรแกรม
4. การทดสอบระบบ เป็ นการทดลองใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ โดยอ้างอิงการทดสอบจากโจทย์ในแบบเรียน
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยภาษา C# ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
5. การติดตัง้ ระบบ เป็ นการจัดทาคู่มอื ติดตัง้ พร้อมติดตัง้ ระบบในหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อพร้อมสาหรับการ
ใช้งานจริง
6. การประเมินประสิท ธิภาพของระบบ จัดท าแบบประเมินพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทดสอบการใช้งานและ
ประเมินผลความถูกต้องของโปรแกรม และความพึงพอใจในภาพรวมของโปรแกรม

ผลการศึกษา
การออกแบบโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรูภ้ าษาซีชาร์ปได้นา Data Flow Diagram (DFD) [6] เป็ นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ระบบโดยแสดงการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ เพื่อแสดงการ
นาเข้าข้อมูล (Input) และแสดงผลลัพธ์ (Output) ของระบบในการทางานแต่ละส่วน โดยเส้นทางของข้อมูลดังกล่าว
แสดงลาดับของกระบวนการทางานดังนี้
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ภาพที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1
จากภาพที่ 4 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของการประมวลผลระบบที่ 1 ซึ่งจะสามารถอธิบาย
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 ของการประมวลผลระบบที่ 1 ได้ละเอียดยิง่ ขึน้ ซึง่ การทาการแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนหลัก
ทีใ่ ช้ในการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน อธิบายได้ดงั นี้
 การท างานที่ 1.1 คือ การสร้า งวัต ถุ ก ราฟิ ก ในส่วนนี้ จะท าการสร้า งวัต ถุ ก ราฟิ กตามที่ผู้ใช้งานเลือ ก ซึ่ง
โปรแกรมได้ออกแบบวัตถุกราฟิ กให้กบั ผูใ้ ช้งานไว้แล้ว ส่วนนี้ผใู้ ช้งานสามารถเลือกตามความต้องการในการ
เขียนโปรแกรมของตนเองได้อย่างอิสระ
 การทางานที่ 1.2 คือการลบวัตถุกราฟิ กตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
 การทางานที่ 1.3 คือการแก้ไขวัตถุกราฟิ กทัง้ ในเรื่องของตัวแปรในวัตถุ กราฟิ ก และผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม
เงื่อนไขและตัวแปรในวัตถุกราฟิ กนัน้ ได้
 การทางานที 1.4 คือการเคลื่อนย้ายวัตถุกราฟิ กไปยังตาแหน่ งทีต่ ้องการเพื่อทาการเพิม่ เติมการทางานของ
โปรแกรม ณ จุดก่อนหน้านัน้ นอกจากนี้ ในส่วนนี้จะอธิบายในด้านของการเรียงลาดับวัตถุกราฟิ กด้วย
 การทางานที่ 1.5 คือการแสดงผล การทางานในส่วนนี้จะทาการรวบรวมผลลัพธ์ทไ่ี ด้จาก การทางานในส่วน
ของการสร้างซอร์สโค้ดภาษาซีชาร์ป เพื่อทาการจัดรูปแบบเพื่อทาการแสดงผลให้แก้ผใู้ ช้งานผ่านทางส่วนของ
main ของเว็บเพจ แทบ source code
ภาพที่ 5 แสดงเมนู และเครีอ่ งมือต่างๆ ของโปรแกรมสนับสนุ นการเรียนรูภ้ าษา C# จะประกอบด้วย 3 ส่วน
หลักๆ ได้แก่ ส่วนเมนู ส่วนเครื่องมือ และส่วนพื้นที่การทางาน โดยกลุ่มเครื่อ งมือจะมีเครื่องมือหลักในการพัฒ นา
โปรแกรมดังนี้
 กลุ่ม “เครื่องมือในคลาส” จะเป็ นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในคลาสและเมธอดภายในคลาส ประกอบไปด้วยการ
แสดงผลทางจอภาพ การรับอินพุดเข้า การสร้างเมธอดใหม่ การรีเทิรน์ ค่า เป็ นต้น
 กลุ่ม “ตัวแปร” จะเป็ น ส่วนสร้างตัวแปรชนิ ดข้อ มูลในภาษา C# ซึ่งจะมีพ้ืน ที่ในการสร้างแยกกับ ส่วนการ
ดาเนินการต่างๆ ชนิดข้อมูลจะเป็ นชนิดข้อมูลพื้นฐานที่มมี กั มีการใช้งานประจาและครอบคลุม เช่น อาร์เรย์
เลขจานวนเต็ม เลขจานวนจริง ตัวแปรทางตรรกะคณิตศาสตร์ (ตัวแปร Boolean)
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 กลุ่ม “เงื่อนไข” เป็ นกลุ่มเครื่องมือทีใ่ ช้ในการสร้างเงื่อนไขและการวนลูปงาน ประกอบไปด้วยเงื่อนไขของ ifelse, swich case และการวนลูปงานประกอบไปด้วย for, foreach, while, do-while
 กลุ่ม “ฟั งก์ชนั คณิต” เป็ นกลุ่มเครื่องมือสร้างการฟั งก์ชนั การคานวณเพิม่ เติมจากตัวตาเนินการปกติ

ภาพที่ 5 หน้าจอหลักโปรแกรมใช้งานโปรแกรมผ่านบราวเซอร์
การทางานโปรแกรม
เพื่อการทางานทีค่ รอบคลุมกับเนื้อหาของแบบเรียน สสวท. ผู้วจิ ยั ได้ทาการทดสอบโปรแกรมสนับสนุนการ
เรียนรูภ้ าษาซีชาร์ปโดยอ้างอิงแบบเรียนจาก สสวท. ซึง่ ได้ทาการจาแนกการทดสอบเป็ นบทตามแบบเรียน สสวท.
ตัวอย่าง โจทย์ท่ี 1 สสวท. (หน้าที่ 57)

ภาพที่ 6 โจทย์ตวั อย่างที่ 1 จาก สสวท.
จากโจทย์ดงั กล่าวเป็ นโจทย์ทไ่ี ด้ใช้เงื่อนไขต่างๆ แล้วแสดงผลลัพธ์ให้แก่ผใู้ ช้งานเป็ นเกรด โดยมีตวั แปรคือ
คะแนน ซึง่ เราสามารถสร้างโปรแกรมตามโจทย์ได้โดยใช้แผนภาพกราฟิ ก ทีป่ ระกอบไปด้วย
ไอเทมกราฟิ ก if ไอเทมกราฟิ ก รับข้อมูล ไอเทมกราฟิ ก แปลง string เป็ น int และไอเทมกราฟิ ก เมธอด
เมน จากโจทย์เราสามารถสร้างแผนภาพกราฟิ กได้ดงั ต่อไปนี้ โดยใช้ ไอเทม basic if เป็ นหลักในการเขียนโปรแกรม
ดังภาพที่ 7
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ข.

ค.
ก.
ภาพที่ 7 ก. หน้าจอการพัฒนาโปรแกรม ข. ซอร์สโค้ดภาษาซีซาร์ปทีโ่ ปรแกรมสร้างออกมา ค. ผลลัพธ์การทางานโปรแกรม
ของโจทย์ท่ี 1
ตัวอย่างโจทย์ท่ี 2 สสวท. (หน้าที่ 75)

ภาพที่ 8 โจทย์ท่ี 2 จากหนังสือ สสวท
จากโจทย์ตวั อย่างเป็ นการใช้ while เพื่อทาการรับค่าเข้าเก็บไว้ในตัวแปร N แล้ววนบวกค่า 1 ถึง N จากนัน้
แสดงผลลัพธ์ออกมาทางหน้าจอ ว่าผลรวมมีค่าเท่าใดเราสามารถสร้างแผนภาพกราฟิ กได้ดงั ต่อไปนี้ โดยใช้ ไอเทม
advance while เป็ นหลักในการเขียนโปรแกรมดังต่อไปนี้
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ข.

ก.
ค.
ภาพที่ 9 ก. หน้าจอการพัฒนาโปรแกรม ข. ซอร์สโค้ดภาษาซีซาร์ปทีโ่ ปรแกรมสร้างออกมา ค. ผลลัพธ์การทางาน
โปรแกรม ของโจทย์ท่ี 2
จากการทดสอบการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานพบว่าโปรแกรมสามารถทางานในแต่ละฟั งก์ชนั ได้
ถูกต้อง และคะแนนในส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน ด้านการใช้งานโปรแกรม และด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี
ซึง่ เป็ นผลการประเมินโดยรวมทีน่ ่าพอใจในระดับดี โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 3 ด้านคือ ส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน ด้าน
การใช้งานโปรแกรม ด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยทาการจาแนกผูป้ ระเมินออกเป็ น 3 ประเภทซึง่ ขณะนี้มผี ทู้ าการ
ประเมินรวมทัง้ หมด 50 คนประกอบไปด้วย ผูเ้ ริม่ ต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป 35 คน ผูเ้ คยเขียนโปรแกรม
ภาษาซีชาร์ป 11 คน และ อาจารย์ผสู้ อน 4 คน มีคะแนนเฉลีย่ ดังนี้ คะแนนเฉลีย่ ด้านด้านส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน 4.3
คะแนน คะแนนเฉลีย่ ด้านการใช้งานโปรแกรม 4.4 คะแนน และคะแนนเฉลีย่ ด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 4.6 คะแนน
คะแนนเฉลีย่ การใช้งานโดยรวมคือ 4.4 คะแนน

วิ จารณ์ และสรุปผล
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ น าเสนอแนวคิด วิธีก ารออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมกราฟิ กบนเว็บ บราว์เซอร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรูภ้ าษาซีชาร์ป เพื่อสนับสนุนให้ผเู้ ริม่ ต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษซี
ชาร์ปสามารถมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการเบื้องต้นและโครงสร้างของภาษาซีชาร์ปอีกทัง้ ยังเป็ นแนวทางให้แก่ผู้ท่ี
สนใจในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บบราว์เซอร์
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จากผลการดาเนินงานและผลการทดสอบความพึงพอใจต่อโปรแกรมสนับสนุ นการเรียนรูภ้ าษาซีช าร์ปสรุปได้
ว่าโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ปในรูปแบบของแผนภาพกราฟิ กได้ สามารถ
ประกาศตัวแปรและเงื่อนไขต่างๆ และโปรแกรมสามารถสร้างซอร์สโค้ดภาษาซีชาร์ปจากแผนภาพกราฟิ กทีสร้างขึน้ ได้
สามารถแสดงผลในเว็บบราว์เซอร์ทม่ี อี ยู่ในปั จจุบนั ส่วนด้านการทางานจากการทดสอบของผูใ้ ช้งาน โปรแกรมสามารถ
ทางานในฟั งก์ชนั ต่างๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึง่ ถือว่าโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ทด่ี แี ละเป็ นทีน่ ่าพอใจ
แนวทางการพัฒ นาต่ อ ในอนาคต ผู้วิจ ัย หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมจะสามารถเพิ่ม ความสามารถและ
ฟั งก์ช นั การใช้งานได้อีกหลายรูป แบบ เช่น รายละเอีย ดดังต่ อไปนี้ เพิ่ม ระบบ Login สามารถบัน ทึกไฟล์งานลงใน
Account ของตนเองได้ เพิม่ ฟั งก์ชนั ขัน้ สูงของภาษาซีชาร์ป และ สามารถสร้างสร้างซอร์สโค้ดได้หลายภาษา
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ยืนยง กันทะเนตร1 และอรสา เตติวฒ
ั น์2*
Yeunyong Kantanet1 and Orasa Tetiwat2*
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั สาหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ครอบคลุมข้อมูล 5 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลนักวิจยั ข้อมูลโครงการวิจยั ข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับโครงการวิจยั ข้อมูลปี งบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ทีน่ ่าสนใจ
การวิจ ัย นี้ เป็ น การวิจ ัย เชิงพัฒ นา วิธีก ารพัฒ นาระบบสารสนเทศใช้ห ลัก การของวงจรการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ เริม่ จากการศึกษากระบวนการบริหารงานวิจยั ของคณะเพื่อนามาสร้างต้นแบบระบบสารสนเทศ โดยได้
รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรม WampServer และ
ใช้ Laravel framework ในการพัฒนาเว็บไซต์ ภายใต้ระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows 7 หลังจากนัน้ ได้นาระบบ
สารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ให้ผใู้ ช้ทงั ้ ภายในและภายนอกทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อระบบ
ผลการวิจยั ท าให้ได้ระบบสารสนเทศที่ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้ าของโครงการวิจยั และสามารถ
บริหารงานวิจยั ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ จากผลการประเมินระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 3 หัวข้อ ได้แก่ ด้าน
ฟั งก์ชนั การใช้งานและประสิทธิภาพ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านคุณค่าของสารสนเทศ พบว่าผูป้ ระเมินมีความพึง
พอใจในระดับมาก
คาสาคัญ:

การบริหารงานวิจยั ระบบสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์
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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

บทนา
เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายในการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา เพื่อการ
พัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมโดยให้ความสาคัญและมุ่งเน้ นการวิจยั พื้นฐานควบคู่ไปกับการวิจยั ประยุกต์ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจยั และพัฒนากับหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจยั ของนิสติ และอาจารย์ กับชุมชน ด้วยงานวิจยั ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และศักยภาพพืน้ ทีใ่ นชุมชน มีการนาผลงานวิจยั มาใช้ในการเรียนการสอนและต่อยอดองค์ความรูเ้ พื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของชุมชน [1]
นโยบายและทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจยั อาจารย์ทุกคนต้องมีนิสติ เป็ นผูช้ ่วยวิจยั เพื่อให้นิสติ
มีประสบการณ์ในการทาวิจยั สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจยั ของนิสติ และอาจารย์กบั ชุมชน โดยเน้นงานวิจยั ที่
สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรูเ้ พื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชน สร้างเครือข่ายการวิจยั กับสถาบันอุดมศึกษา
และหน่ วยงานในเขตภาคเหนื อและภาคส่วนต่ างๆ จัด หาแหล่งทุ น งบประมาณสนับ สนุ น การวิจยั จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยั และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรูเ้ พื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ชุมชน
จากนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านการวิจยั ผู้วจิ ยั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการศึกษารูปแบบงาน
ด้านการบริห ารงานวิจ ัย วิเคราะห์อ อกแบบและพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารงานวิจยั คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรภายในคณะที่สนใจในการทางานวิจยั ได้
ทราบทิศทางในการบริหารงานวิจยั เป้ าประสงค์ของการพัฒนางานวิจยั กลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของ
คณะ นามาซึง่ การสร้างองค์ความรูใ้ ห้เกิดขึน้ ใหม่ๆ กับชุมชนและสังคม ซึง่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
โดยจะทาให้ผู้วิจยั ทุกท่านได้ทราบแนวทางและทิศทางในการทางานวิจยั ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดกระบวนการวิจยั ว่า
จะต้องมีก ารกาหนดหลัก เกณฑ์ในการเบิก จ่ ายเงิน การท าหนังสือ สัญ ญาผู้ท่ีได้รบั ทุ น การขอทุ น จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน รวมไปถึงการระบุขนั ้ ตอนการส่งเอกสารเขียนตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ในเรื่องของการเขียนโครงร่าง
เพื่อขอเสนอรับทุนสนับสนุนจากคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและเป็ นไปตามแนวทางเดียวกันเดียวกัน เพื่อให้
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ง่ายสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ทัง้ นี้ยงั รวมไปถึงแบบฟอร์มการลงนามสัญญาในการทาวิจยั แบบฟอร์มการรายงาน
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานวิจยั แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดในการทาวิจยั และรูปแบบการทารูปเล่ม
งานวิจยั ทีเ่ ป็ นฉบับสมบูรณ์

วิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒ นาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยได้ทาการวิจยั ตามขัน้ ตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development
Life Cycle: SDLC) [2] ดังนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาระบบ ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ ขัน้ ตอนที่ 3 การออกแบบ
ระบบ ขัน้ ตอนที่ 4 การพัฒ นาระบบ ขัน้ ตอนที่ 5 การทดสอบและประเมินระบบ ขัน้ ตอนที่ 6 การติดตัง้ และใช้งาน
ขัน้ ตอนที่ 7 การบารุงรักษาระบบ
1. การศึกษาระบบ
ทาการสารวจถึงสภาพปั ญ หา ความต้องการ ในการพัฒ นาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจยั โดยใช้ก ารสัม ภาษณ์ ร่วมกับ การใช้แ บบสารวจความต้อ งการของผู้ใช้งานระบบภายในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร
2. การวิเคราะห์ระบบ
การวิเคราะห์ระบบ เป็ นการศึกษารายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้เป็ นไปอย่างรวดเร็ว โดยการศึกษา
ข้อ เท็จ จริง จากเอกสาร ข้อ ก าหนดความต้ อ งการระบบงาน ระเบีย น ค าสัง่ และนโยบายต่ า งๆ ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจยั ตลอดจนการศึกษาระบบการทางานที่ปฏิบตั ิงานจริง เพื่อทาความ
เข้าใจการทางานของระบบการไหลเวียนของข้อมูล การจัดการข้อมูลต่างๆ และวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การพัฒ นาระบบ ผลจากการวิเคราะห์ ระบบงาน เพื่อพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั สาหรับ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ได้แก่ ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ซึง่ เป็ นแผนภาพแสดงการทางาน
ของกระบวนการบริหารงานวิจยั ของคณะและการไหลเวียนของข้อมูลและสารสนเทศในระบบงานซึ่งสามารถนาไป
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมูล
3. การออกแบบระบบ
3.1 ออกแบบหน้าจอ
การออกแบบหน้ าจอการทางานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั สาหรับคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
3.2 การออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั สาหรับคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารในครัง้ นี้ แ บ่ ง ออกเป็ น 5 ส่ ว น ได้ แ ก่ ข้อ มู ล นั ก วิจ ัย ข้อ มู ล โครงการวิจ ัย ข้อ มู ล ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลปี งบประมาณ ตารางข้อมูลอัพโหลดไฟล์
3.3 การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ ช้
จากการออกแบบระบบ นามาออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้
ในหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ (Homepage) ส่วนต่อประสานผู้ใช้ในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนต่อประสานผู้ใช้ใน
หน้าประวัตนิ กั วิจยั ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าโครงการวิจยั ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ส่วน
ต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าเข้าสูร่ ะบบ (Login) ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าจัดการข้อมูลของผูด้ แู ลระบบ
4. การพัฒนาระบบ
ในขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ ได้จาลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้เป็ นเว็บเซร์ฟเวอร์และดาต้าเบสเซร์ฟ
เวอร์ โดยติดตัง้ โปรแกรม WampServer ซึง่ เป็ นชุดโปรแกรมทีป่ ระกอบด้วยโปรแกรม Apache Web Server โปรแกรม
MySQL โปรแกรม PHP Script Language และโปรแกรม phpMyAdmin ซึ่งท างานบนระบบปฏิบ ัติก าร Microsoft
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Windows 7 ติดตัง้ โปรแกรม Sublime Text2 ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีช่ ่วยเขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ Laravel
framework เป็ น php framework ในการพัฒนาเว็บไซต์
5. ขัน้ ตอนการประเมินระบบ
การประเมินระบบ เป็ นการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อระบบ โดยการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจยั สาหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในงานวิจยั ครัง้ นี้ โดยการประเมินระบบสารสนเทศ
ในครัง้ นี้ ได้จากการรวบรวมและประเมินผลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นบุ คลากรภายในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประเมิน 40 คน ซึง่ จากผลการประเมินระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 3 หัวข้อ ได้แก่ ด้าน
ฟั งก์ชนั การใช้งานและประสิทธิภาพ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านคุณค่าของสารสนเทศ

ผลการศึกษา
1. ผลการพัฒนาระบบ
- ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าแรกของการเข้าสูร่ ะบบ (Homepage)

ภาพที่ 1 ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าแรกของการเข้าสูร่ ะบบ (Homepage)
- ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าข้อมูลนักวิจยั
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ภาพที่ 2 ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าข้อมูลนักวิจยั

- ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าโครงการวิจยั

ภาพที่ 3 ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าโครงการวิจยั
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- ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ภาพที่ 4 ส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ในหน้าดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อระบบ
ผลการวิจยั ในส่วนของประเมินผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั สาหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร โดยมีผทู้ ต่ี อบแบบสอบถามเป็ นผูใ้ ช้งานระบบ คือ บุคลากรของคณะและผูใ้ ช้ทวไปจ
ั ่ านวน 40 คน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละ ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามในด้านเพศ
ผลการประเมิ น

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน

ร้อยละ

26
14
40

65
35
100

จากตาราง 1 พบว่า มีผตู้ อบแบบสอบถามทัง้ หมดจานวน 40 คน ผูใ้ ช้ทวไปเป็
ั่
นเพศชายจานวน 24 คน คิด
เป็ นร้อยละ 65 เพศหญิง จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
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ตารางที่ 2 จานวน และร้อยละ ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามในด้านประเภทผูใ้ ช้งานระบบ
ระดับการศึกษา

ผลการประเมิ น
จานวน

ร้อยละ

20
15
5
40

50
30.5
12.5
100

พนักงานสายวิชาการ
พนักงานสายสนับสนุน
อื่นๆ
รวม

จากตาราง 2 พบว่ า ผู้ใช้ท่ีเป็ น พนั ก งานสายวิช าการ จ านวน 20 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 50 พนั ก งานสาย
สนับสนุน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5 และอื่นๆ เป็ นผูใ้ ช้ทวไป
ั ่ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5
ตอนที่ 2 ประเมินผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั สาหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
1. ประเมินความพึงพอใจด้านฟั งก์ชนั การใช้งานและประสิทธิภ าพ (Functional and Performance Test)
เป็ นการประเมินเพื่อดูว่าระบบที่ได้พฒ
ั นานัน้ มีฟังก์ชนั การใช้งานและมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผูใ้ ช้มาก
น้อยเพียงใด
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจด้านฟั งก์ชนั การใช้งานและประสิทธิภาพ (Functional and
Performance Test)
ผลการประเมิ น
ความพึงพอใจ
1. มีฟังก์ชนั การใช้งานตรงตาม
ความต้องการ
2. ผลลัพธ์ของการแสดงผลตรง
กับความต้องการของผูใ้ ช้
3. ผลลัพธ์จากการสืบค้นถูกต้อง
4. รายละเอียดของการแสดงบน
จอภาพ
5. ความเร็วในการประมวลผล
ความพึงพอใจในภาพรวม

X

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

3.90

.744

มาก

4.05

.714

มาก

3.90
4.08

.672
.694

มาก
มาก

4.18
4.02

.675
.700

มาก
มาก

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้ด้านฟั งก์ชนั การใช้งานและประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .700 ดังนัน้ ถือว่าประสิทธิภาพด้านฟั งชันการใช้
่
งานอยู่ในระดับมาก
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2. ประเมินความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) เป็ นการประเมินเพื่อดูว่าระบบที่ได้
พัฒนานัน้ มีความง่ายต่อผูใ้ ช้มากน้อยเพียงใด
ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test)
ผลการประเมิ น
ความพึงพอใจ
1. ความสวยงามและหน้า
จอแสดงผล web page
2. รูปแบบการนาเสนอมีความ
เหมาะสม
3. ระบบมีคาอธิบายชัดเจน
4. คู่มอื การใช้งานระบบมีความ
ละเอียดครอบคลุม
5. ระบบง่ายต่อการใช้งาน
ความพึงพอใจในภาพรวม

X

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.03

.800

มาก

4.03

.698

มาก

4.08
4.00

.730
.641

มาก
มาก

4.10
4.05

.709
.715

มาก
มาก

จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของผูใ้ ช้ดา้ นความง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.05 ค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .715 ดังนัน้ ถือว่าประสิทธิภาพด้านความง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดับมาก
ต า ร า ง ที่ 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)
ผลการประเมิ น
ความพึงพอใจ
1. ได้รบั สารสนเทศตรงกับเวลาที่
ต้องการ
2. สารสนเทศมีความถูกต้องและ
สมบูรณ์
3. รูปแบบการนาเสนอเหมาะสม
ต่อการเรียกดูสบื ค้นข้อมูล
4. การแสดงผลในรูป แบบของข้อ มู ล
เกี่ย วกับ โครงการวิจยั มีความถูก ต้อ ง
แม่นยา
ความพึงพอใจในภาพรวม
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X

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.08

.616

มาก

4.13

.757

มาก

4.23

.620

มาก

4.25

.670

มาก

4.17

.666

มาก

จากตาราง 5 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของผูใ้ ช้ดา้ นคุณค่าของสารสนเทศ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17 ค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .666 ดังนัน้ ถือว่าประสิทธิภาพด้านคุณค่าของสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก

วิ จารณ์ และสรุปผล
สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั สาหรับ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุ นการบริหารงานวิจยั ของคณะ โดยผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาและวิเคราะห์
กระบวนการบริหารงานวิจยั ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และพัฒนาระบบสารสนเทศขึน้ ตามขัน้ ตอน
การพัฒนาระบบ เพื่อให้บุคลากรภายในคณะได้ทดลองใช้และประเมินผลความพึงพอใจทีม่ ตี ่อระบบ ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. ขัน้ ตอนการศึกษระบบ
เป็ นการสารวจและออกแบบในเบื้องต้น โดยการศึ กษาและรวบรวมการดาเนินงานและการปฏิบตั ิการ การ
ไหลเวียนของข้อมุลและเอกสารต่างๆ ในคณะ กระบวนการทางานของคณะ รวมทัง้ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการทางานใน
กระบวนการบริหารงานวิจยั โดยการศึกษาจากระเบียบ คาสัง่ และนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั จากนัน้ สร้าง
ต้นแบบอย่างง่ายสาหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั ขึน้ มีการสอบถามความต้องการของบุคลากรภายใน
คณะ สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิจยั เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารงานวิจยั
ภายในคณะ
2. ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ระบบ
การวิเคราะห์ระบบ เป็ น การศึก ษารายละเอีย ดขัน้ ตอนการปฏิบ ัติง าน เพื่อ ให้เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ว โดย
การศึกษาข้อเท็จจริงจากเอกสาร ข้อกาหนดความต้องการระบบงาน ระเบียน คาสัง่ และนโยบายต่างๆ ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจยั ตลอดจนการศึกษาระบบการทางานที่ปฏิบตั ิงานจริง เพื่ อทาความ
เข้าใจการทางานของระบบการไหลเวียนของข้อมูล การจัดการข้อมูลต่างๆ และวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การพัฒ นาระบบ ผลจากการวิเคราะห์ ระบบงาน เพื่อพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั สาหรับ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ได้แก่ ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ซึง่ เป็ นแผนภาพแสดงการทางาน
ของกระบวนการบริหารงานวิจยั ของคณะและการไหลเวียนของข้อมูลและสารสนเทศในระบบงานซึ่งสามารถนาไป
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์กระบวนการทางานของระบบการบริหารงานวิจยั ของคณะ โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้จาก ระเบียบ คาสัง่ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานวิจยั ของคณะ ตลอดจนจาการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตัวอย่าง และเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายงานวิจยั สรุปลาดับขัน้ ตอนได้ ดังนี้
1. การเสนอโครงการวิจยั ของบุคลากรภายในคณะ
2. การพิจารณาขัน้ ต้นโดยคณะกรรมการประจาคณะ
3. การพิจารณาความเป็ นไปได้ของโครงการวิจยั
4. การพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณในการดาเนินการวิจยั
5. การดาเนินการวิจยั เมื่อได้รบั การสังจ่
่ ายงบประมาณและอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการ
6. การปิ ดหรือยุตโิ ครงการวิจยั และประเมินผลโครงการวิจยั โดยคณะกรรมการประจาคณะ
7. การรับรองมาตรฐาน และพิจารณานาผลงานวิจยั มาใช้ประโยชน์
2.2 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั สาหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ระบบการบริหารงานวิจยั ของคณะ เพื่อจักการกับข้อมูลต่างๆ ในระบบ ลดความซ้าซ้อน ลด
เวลาในการจัดเก็บและค้นหา โดยได้นาเอาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่าง นักวิจยั
379

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นักวิชาการ ผูบ้ ริหารและบุคคลทัวไป
่ ทาให้เกิดความสะดวกในการประสานงานและติดตามการ
ดาเนินงานโครงการวิจยั ผู้บริหารสามารถนาสารสนเทศที่มอี ยู่มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจยั ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
2.3 การวิเคราะห์แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) จากผลการวิเคราะห์กระบวนการทางาน
ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั สาหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นามาวิเคราะห์เป็ น
กระบวนการทางานในภาพรวม ได้คอื ในเบือ้ งต้นข้อมูลพืน้ ฐานของระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานของระบบ ซึง่ ได้แก่
Username และ Password ของสมาชิกจะได้รบั การบันทึกและจัดการข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ (Administrator) รวมทัง้
การกาหนดระดับในการเข้าถึงข้อมูลและเข้าสูร่ ะบบของสมาชิก
3. ขัน้ ตอนการออกแบบระบบ
เป็ นการนารายละเอียดทีไ่ ด้จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบมาดาเนินการออกแบบระบบงาน และพิจารณา
เครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒ นาระบบ สาหรับ องค์ป ระกอบที่ต้องออกแบบประกอบด้วย การออกแบบโปรแกรม การ
ออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ การออกแบบรูปแบบการบันทึกข้อมูล การออกแบบรูปแบบการ
ค้นหาและแสดงผล
4. ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ
ในขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ ได้จาลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้เป็ นเว็บเซร์ฟเวอร์และดาต้าเบสเซร์ฟ
เวอร์ โดยติดตัง้ โปรแกรม WampServer ซึง่ เป็ นชุดโปรแกรมทีป่ ระกอบด้วยโปรแกรม Apache Web Server โปรแกรม
MySQL โปรแกรม PHP Script Language และโปรแกรม PhpMyAdmin ซึ่งท างานบนระบบปฏิบ ัติก าร Microsoft
Windows 7 ติดตัง้ โปรแกรม Sublime Text2 ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีช่ ่วยเขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ Laravel
framework เป็ น php framework ในการพัฒนาเว็บไซต์
5. ขัน้ ตอนการประเมินระบบ
การประเมินระบบ เป็ นการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อระบบ โดยการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจยั สาหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั นาระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึน้ พร้อมคู่มอื การใช้งานแสดงบนระบบ และติดตัง้ ระบบไว้ในระบบเครือข่ายภายในคณะ เพื่อให้ผใู้ ช้ระดับต่างๆ
ได้ทดลองใช้งานระบบ โดยการประเมินระบบสารสนเทศในครัง้ นี้ ได้จากการรวบรวมและประเมินผลจากแบบสอบถาม
ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลุ่ม คือ พนักงานฝ่ ายวิชาการ
พนั ก งานฝ่ ายสนับ สนุ น และอื่น ๆ งานวิจ ัย ในครัง้ นี้ มีผู้ป ระเมิน 40 คน ซึ่งจากผลการประเมิน ระบบสารสนเทศที่
พัฒ นาขึ้น 3 หัวข้อ ได้แก่ ด้านฟั งก์ชนั การใช้งานและประสิท ธิภ าพ ด้านความง่ายต่ อการใช้งาน ด้านคุณ ค่ าของ
สารสนเทศ พบว่าผูป้ ระเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจยั ไปใช้
- การน าระบบสารสนเทศที่พ ัฒ นาขึ้นไปใช้ หน่ วยงานหรือองค์กรควรให้ความสาคัญ และสนใจด้าน
กระบวนการจัดเก็บข้อมูล นับตัง้ แต่การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การแปลงและนาข้อมูลเข้า
สูร่ ะบบ ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีอ่ ยู่ในระบบ
- ในการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บในครัง้ ต่อไปผูว้ จิ ยั ควรให้ความสาคัญแก่การออกแบบหน้าเว็บให้
มีความสวยงาม น่าสนใจ มีการพัฒนาหน้าเว็บให้มรี ปู แบบการนาเสนอทีท่ นั สมัยอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้
- ควรเพิม่ เติมเรื่องการเรียนรูแ้ ละการใช้งานระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ให้แก่บุคลากรให้หน่วยงานให้มี
ความเข้าใจมากขึน้ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
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- โดยส่วนใหญ่แล้วขัน้ ตอนและกระบวนการบริหารงานวิจยั ของคณะต่างๆ มักมีรปู แบบในการบริหารจัดการที
คล้ายคลึงกัน จังควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั ทีม่ คี วามยืดหยุ่น เพื่อให้คณะต่างๆ
สามารถนาระบบไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคณะทัง้ นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
- ควรเพิม่ ระบบการกรอกข้อมูลโครงการวิจยั จากแบบฟอร์มต่างๆ ทีเ่ ป็ นกระดาษให้เข้าไปอยู่ในระบบเพื่อให้
นักวิจยั ได้ทาการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มต่างในการทาวิจยั เข้าไปในระบบและสามารถแก้ไขงานวิจยั จากระบบ
สารสนเทศได้เลย อีกทัง้ ยังสามารถสังพิ
่ มพ์เอกสารแบบฟอร์มทีไ่ ด้ กรอกข้อมูลไว้แล้วออกมาได้ ลดขัน้ ตอนการพิมพ์
จากกระดาษ ช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมูลได้
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การศึกษาและพัฒนาเส้นทางสู่อาชีพของผูเ้ รียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
The study and development of student road map of information and
communication technology
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บทคัดย่อ
การศึกษาและพัฒ นาเส้นทางสู่อาชีพ ของผู้เรียน มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางการศึกษาต่ อและการ
ประกอบอาชีพของผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพราะและพัฒ นาอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2555 มีกระบวนการวิจยั โดยการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลความเป็ นมาของ
โครงการบ่มเพราะและพัฒนาอาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิเคราะห์สถานการณ์ ด้านเศรษฐ กิจ
สังคมและวัฒนธรรม แรงงานและเทคโนโลยี ศึกษาความต้องการบุคลากรของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการด้านไอ
ทีในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดภาคเหนือ และนามาพัฒนาเส้นทางสู่อาชีพของผูเ้ รียน (Student Roadmap)
ผลการวิจยั ที่ได้คอื เส้นทางสู่อาชีพด้านไอซีที จานวน 13 สาขาอาชีพ หลังสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ
เส้นทางการประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ่งการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเข้าสู่อาชีพ
เป็ นสมรรถนะทัวไป
่ (General Competency) และสมรรถนะเฉพาะตาแหน่ง (Functional Competency)
คาสาคัญ:

การพัฒนาสายอาชีพ การวางแผนสายอาชีพ การจัดการสายอาชีพ เส้นทางสูอ่ าชีพของผูเ้ รียน

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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บทนา
กระแสโลกาภิวตั น์ทาให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้าน สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
เศรษฐกิจ ที่เป็ น ทัง้ โอกาสและข้อ จากัดต่ อการพัฒ นาประเทศ ผู้ป ระกอบการมีค วามต้อ งการพนัก งานที่มีค วามรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นเพื่อให้สถานประกอบการสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าและบริการขององค์กรได้ ภาคการศึกษาต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถผลิต
บัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทีจ่ ะเปิ ดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 บัณฑิตทีม่ คี ุณภาพต้องมีคุณสมบัตทิ ส่ี ามารถทางานได้ในทุกประเทศในอาเซียน การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ส่งผล
ให้ผเู้ รียนต้องเรียนรูท้ กั ษะวิชาชีพควบคู่กบั การศึกษาเรียนรูใ้ ห้ เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อโอกาสในการ
ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต สาหรับสถานประกอบการทีม่ พี นักงานทีข่ าดคุณสมบัตติ ามทีส่ ถาน
ประกอบการต้องการ ทาให้องค์กรมีต้นทุนด้านบุคลากรเพิ่มมากขึ้น และพนักงานที่ขาดคุณสมบัตินัน้ แม้ว่าจะได้
ทางานแล้วก็อาจไม่มีความสุข เกิดความเบื่อหน่ ายในงานและไม่มีความพอใจในงานที่ทา นาไปสู่การเพิ่มความตึง
เครียดและผลผลิตที่ตกต่ าลง พนักงานเหล่านี้จะไม่ใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ในการทางาน และไม่อาจปฏิบตั ิงานตามที่
องค์กรคาดหวังได้ [1] การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ จึงเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถมองเห็น
ความเป็ นไปได้ของอาชีพในอนาคต และทราบถึงจุดมุ่งหมายทีต่ นเองต้องการทางาน โดยมีสถาบันการศึกษาเป็ นผูใ้ ห้
ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะแก่ผเู้ รียนให้สามารถก้าวสู่การประกอบอาชีพทีค่ าดหวังไว้ได้ การพัฒนาสายอาชีพ (Career
Development) เป็ นกระบวนการทีเ่ กิดจากองค์ประกอบทางด้านการวางแผนอาชีพ (Career Planning) และการบริหาร
อาชีพ (Career Management ) [2]
เป็ น การพัฒ นาวิช าชีพ ส่วนบุ ค คลหรือความพยายามที่จ ะประเมิน ศักยภาพเพื่อ ก าหนดเส้น ทางอาชีพ ที่
เหมาะสม โดยการวางแผนให้การอบรมและเสริมประสบการณ์ เพื่อเตรียมบุคคลให้พร้อมที่จะก้าวหน้าในงาน การ
พัฒนาเส้นทางสู่อาชีพของผูเ้ รียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ จึงเกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการในการพัฒนาผูเ้ รียน เป็ นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการทางด้านอาชีพของบุคคล
กับความต้องการขององค์กร โดยบุคคลจะกาหนดเป้ าหมายความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของตนเอง ส่วนองค์กร
จะเป็ น ผู้ให้ค าปรึก ษาและแนะน าเกี่ยวกับ ความสามารถต่ างๆ ให้ก ับ บุค คล [3] โดยเริ่ม ตัง้ แต่ ก ระบวนการพัฒ นา
หลักสูตร พัฒนาเอกสารประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มุ่งเน้ นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ควบคู่กบั การวางรากฐานอาชีพตัง้ แต่ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เป็ นการวางแผนอาชีพและวิเคราะห์
เส้นทางก้าวเข้าสู่อาชีพให้แก่ผเู้ รียนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูแ้ ละทักษะวิชาชีพ พร้อมเข้าสูก่ ารทางาน หรือเรียกว่า
“การศึกษาเพื่อการมีงานทา”

วิ ธีดาเนิ นการศึกษา
วิธดี าเนินการศึกษา 4 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึก ษาข้อ มูลปฐมภู มิแ ละข้อ มูลทุ ติย ภู มิเพื่อ ใช้เป็ น ข้อ มู ลประกอบการเขีย นรายงานผล
การศึกษาและพัฒนาเส้นทางสูอ่ าชีพของผูเ้ รียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ขัน้ ตอนที่ 2 การออกแบบแบบสอบถามและการเก็บข้อมูลเป็ นขัน้ ตอนของการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาถึงความ
ต้องการคุณสมบัตขิ องบุคลากรของสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในเขตจังหวัดภาคเหนือ
และกรุงเทพมหานคร ทัง้ คุณสมบัตทิ วไปและคุ
ั่
ณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร รายงาน วารสาร
หนังสือ และสือ่ ข้อมูลต่างๆ รวมทัง้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ และด้านการพัฒนาเส้นทางสู่อาชีพของผูเ้ รียน รวมทัง้ การวิเคราะห์
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ข้อมูลจากแบบสอบถาม และขัน้ ตอนที่ 4 การเขียนรายงาน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้ศึก ษาวิเคราะห์จากขัน้ ตอนที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 2 และขัน้ ตอนที่ 3 เพื่อจัดทาเป็ นเส้นทางสู่อาชีพของผู้เรียนและนาไปเสนอต่อผูป้ ระกอบการสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ของเส้นทางสู่อาชีพ ก่อนที่จะนาเส้นทางสู่อาชีพดังกล่าวเผยแพร่ให้แก่ผู้สอนและ
ผูเ้ รียนในโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 ต่อไป
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในเขตภาคเหนือ
และจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเนื่องจากกลุ่มประชากรมีการกระจายตัวอย่างมาก จึงเลือกใช้วธิ กี ารสุม่ กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non-probability Sampling) เป็ น โดยการสุม่ กลุ่มตัวอย่างนี้จะไม่ใช้หลักการของความน่ าจะเป็ นที่
อาจจะเกิดเนื่องจากเป็ นการศึกษาจากกลุ่มผู้ประกอบการทีเ่ ฉพาะเจาะจง และใช้วธิ กี ารคัดเลือก (Selection) เป็ นแบบ
การคัดเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Selection) เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายและครบถ้วนตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลก แพร่ น่าน และพะเยา รวม 80 คน และกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย และกรุงเทพมหานคร รวมกัน 80 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารและรายงานต่างๆ ทีไ่ ด้รวบรวมมาเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลสนับสนุนการจัดทารายงานการพัฒนาเส้นทางสูอ่ าชีพ และมีการวิเคราะห์สถานการณ์และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สถานการณ์และการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม สถานการณ์ และการพัฒนาด้านแรงงาน และสถานการณ์ และการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าวัดผล
ทางสถิติคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และค่ าร้อยละของผู้ต อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อ มูล
คุณสมบัตทิ วไปของพนั
ั่
กงานทีส่ ถานประกอบการต้องการ มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนน้ าหนักของตัวเลือกตัง้ แต่ 1 ถึง 5 และการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ งของพนักงานทีส่ ถานประกอบการต้องการ มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3
ระดับ ทีก่ าหนดเกณฑ์การให้คะแนนน้าหนักของตัวเลือกตัง้ แต่ 1 ถึง 3 และใช้ค่าวัดผลทางสถิตคิ อื ค่าเฉลีย่ เลขคณิต

ผลการศึกษา
จากการศึกษาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เชิงบูรณาการ ซึง่ จุดเริม่ ต้นของการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา โดยได้
พัฒ นาหลักสูต รและจัดการเรียนการสอนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการพัฒ นาทักษะครูผู้สอนและปรับ
พื้นฐานการเรียนให้แก่นักเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้ เรียนและทางานในสิง่ ที่ตนเองชอบและถัดที่ มีการพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ กและ
แอนนิเมชัน่ และสาขาวิชาการผลิตสื่อผสม ใช้จดั การเรียนการสอนในปี การศึกษา 2554 มีนักเรียน 505 คน จัดการ
เรียนการสอนควบคู่กบั การบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ ทางานในสถาน
ประกอบการ และปลูกฝั งการเป็ นผู้ประกอบการ เรียกว่า “สูงเม่นโมเดล” [4] จากผลการศึกษาโครงการบ่มเพาะและ
พัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่าสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือทางวิชาการเพื่อดาเนินโครงการบ่มเพาะและพัฒ นาอาชีพเชิงบูรณาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนทีส่ าหรับผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษา
ให้มีท ักษะและความรู้ความสามารถตามสาขาอาชีพ และสอดคล้องกับ ศัก ยภาพเชิงพื้นที่ เพื่อเป็ น การเสริม สร้าง
ศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และยังได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการสอน
จัดการเรียนการสอนและบ่มเพาะพัฒนาอาชีพให้แก่ผเู้ รียน รวม 13 หลักสูตร มีสถานศึกษาในเขตภาคเหนือเข้าร่วม 26
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แห่ ง มี นั ก เรีย นที่ เ ข้า เรีย นในหลัก สู ต ร จ านวน 856 คน [5] และจากการศึ ก ษาแนวคิด และทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพการทางาน ได้จาแนกรูปแบบของกิจกรรมการวางแผนอาชีพไว้เป็ น 4 ประเภท คือ กิจกรรมที่
ทาโดยบุคคล กิจกรรมทีท่ าโดยได้รบั ความช่วยเหลือจากผูใ้ ห้คาปรึกษาแนะแนว กิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในรูปแบบของโค้ชหรือผูส้ อน และกิจกรรมทีท่ าเป็ นกลุ่ม [6] และพบว่าปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความก้าวหน้าใน
อาชีพคือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล พฤติกรรมหรือคุณลักษณะทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านสามารถสร้างได้
ด้วยการการอบรม และการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริง ประโยชน์ของขีดความสามารถมีต่อระดับบุคคล ระดับองค์กร
ส่งผลต่ออุตสาหกรรม และขยายออกไปในระดับประเทศ [7]
David C. McClelland ได้อธิบายไว้ว่าขีดความสามารถ(Competency) เป็ นสิง่ ที่ประกอบขึน้ มาจาก ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ/แรงจูงใจ (Attitude/Motive) สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ (1) Competency
ขัน้ พื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้ หรือทักษะพื้นฐานที่บุคคลจาเป็ นต้องมีในการทางาน (2)
Competency ทีท่ าให้บุคคลแตกต่างจากผู้อ่นื (Differentiating Competencies) หมายถึง ปั จจัยทีท่ าให้บุคคลมีผลการ
ทางานสูงกว่ามาตรฐาน หรือดีกว่าบุคคลทัวไป
่ Dale และ Hes อธิบายว่าขีดความสามารถเป็ นการค้นหาสิง่ ทีท่ าให้เกิด
การปฏิบตั งิ านที่เป็ นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบตั งิ านทีเ่ หนือกว่า (Superior Performance) จึงอาจสรุปได้ว่า ขีด
สมรรถนะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทหลั ก คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามสายงาน
(Functional Competency) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งต่างๆ ควรมีเพื่อให้งานสาเร็จและ
ได้ผลลัพธ์ตามทีต่ ้องการ ในงานวิจยั นี้ได้จดั ทาแผนทีอ่ าชีพโดยใช้หลักของขีดความสามารถโดยวิเคราะห์ถงึ สมรรถนะ
ทัวไป
่ (General Competency) และสมรรถนะเฉพาะตาแหน่ งตามสายงาน (Functional Competency) มีองค์ประกอบ
3 ระดับสมรรถนะ ได้แก่ ระดับพืน้ ฐาน (Basic Level) ระดับก้าวหน้า (Advanced Level) และระดับเชีย่ วชาญ (Expert
Level)
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการขี ด สมรรถนะของบุ ค คลของสถานประกอบการในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่ าน และจังหวัดแพร่
พบว่า ผู้ป ระกอบการทัง้ ในจังหวัด กรุงเทพมหานครและจังหวัด ภาคเหนื อ ให้ความสาคัญ กับ คุ ณ สมบัติท วั ่ ไปของ
บุคลากรในระดับมากขึน้ ไป ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ความต้องการคุณสมบัตทิ วไปของสถานประกอบการในจั
ั่
งหวัดกรุงเทพมหานครและภาคเหนือ
สาหรับคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ งของพนักงานทีส่ ถานประกอบการทัง้ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ในภาคเหนือต้องการสูงทีส่ ุดคือพนักงานทีม่ ที กั ษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ รองลงมาคือทักษะด้านคอมพิวเตอร์เกมส์
และแอนิเมชัน่ และทักษะด้านการออกแบบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ สาหรับทักษะอาชีพทีใ่ ห้ความสาคัญน้อยทีส่ ุด
คือทักษะอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังภาพ 2
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ภาพที่ 2 ความต้องการคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งของสถานประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานครและภาคเหนือ
ผลการวิเคราะห์การประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา และการจัดทาเส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ หลังสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของผู้เรียน พบว่าจานวนตาแหน่ งงานในกลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร พบว่ามีตาแหน่งงานหลากหลายให้ผเู้ รียนสามารถเลือกเป้ าหมายการประกอบอาชีพได้ตาม
ความถนัด โดยตาแหน่ งงานในอาชีพ หลัก ที่ผู้เรียนเลือกเรียนเป็ นสาขาวิชาหลักนัน้ มีตาแหน่ งงานรองรับมากกว่า
ตาแหน่งงานในอาชีพรอง ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ความถนัดและความสามารถเฉพาะตัวของผูเ้ รียนเอง ดังภาพ 3

ภาพที่ 3 กราฟแสดงจานวนตาแหน่งงานในกลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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จากการพัฒนาเส้นทางสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เส้นทางสู่อาชีพสามารถใช้
เป็ นแนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มคี ุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลิก ลักษณะนิสยั และทัศนคติ ที่
จาเป็ นในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ พฤติกรรมของบุคคลทีม่ ตี ่อผลของการปฏิบตั งิ านที่
ประกอบขึน้ จากปั จจัยด้านทักษะ ความรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กรหรือค่านิยมทีบ่ ุคลากรในองค์กรมีส่วน
ร่วมกัน [8] องค์กรโดยทัวไปมี
่ ความต้องการบุคลากรทีม่ คี ุณลักษณะเป็ นทัง้ คนเก่งและคนดี ซึง่ คุณสมบัตบิ ตั ขิ องคน
เก่ง คือบุคคลทีม่ สี มรรถนะเฉพาะตามสายงาน (Functional Competency) เป็ นคนทีม่ คี วามรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในสาขาอาชีพทีต่ รงกับตาแหน่ งทีอ่ งค์กรต้องการ และคนดี คือบุคคลทีม่ สี มรรถนะทัวไป
่ (General Competency) เป็ น
ทักษะทัวไปและการประพฤติ
่
ปฎิบตั ขิ องบุคคล เป็ นเรื่องเกีย่ วกับกฎ กติกา มารยาท ทีม่ คี ุณค่าเป็ นทีย่ อมรับขององค์กร
และพนัก งานทุ ก คน เพื่อขับ เคลื่อนการปฏิบ ัติงานขององค์ก รอย่ างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ การบรรลุ
วิสยั ทัศน์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ [9] ดังนี้
ตาราง 1 ตัวอย่างสมรรถนะเฉพาะตาแหน่ง (Functional Competency) และสมรรถนะทัวไป
่ (General Competency)
สมรรถนะ
เฉพาะ
ตาแหน่ ง
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

สมรรถนะ
ทัวไป
่
เรียนรูแ้ ละ
เข้าใจองค์กร
(Organization
Understanding
)

ระดับขีดความสามารถ(Competency Level)
ระดับพืน้ ฐาน (Basic)
สามารถออกแบบและ
ทดสอบซอฟต์แวร์
สามารถวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ทดสอบ
ซอฟต์แวร์

ระดับพืน้ ฐาน (Basic)
 รูจ้ กั โครงสร้าง บทบาท
หน้าทีข่ ององค์กร
 เข้าใจกระบวนการธุรกิจ
ขององค์กรและรูจ้ กั ลูกค้า
องค์กร
 เข้าใจงานในหน้าทีต่ นเอง
 รูจ้ กั เพือ่ นร่วมงาน
ความสานึกใน  รูเ้ ข้าใจถึงหน้าทีข่ องตนทีม่ ี
หน้าทีท่ ร่ี บั ผิด ต่อทีมงาน
ชอบ
 ทางานโดยไม่ตอ้ งมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ
(Responsibility  แสวงโอกาสในการพัฒนา
)
ตนเองเพือ่ ตอบสนองต่อ
เป้ าหมายของทีมให้ดยี งิ่ ขึน้

ระดับก้าวหน้ า (Advanced)

ระดับเชี่ยวชาญ (Expert)

สามารถพัฒนาโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์ สามารถเป็ นนักพัฒนาโปรแกรมอิสระ และ
ดูแลระบบฐานข้อมูล ดูแลระบบเครือข่ายฯลฯผูป้ ระกอบการด้านไอที
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งวิศวกร สถาปนิกซอฟต์แวร์ นักประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ ออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบ ซอฟต์แวร์ ผูจ้ ดั การโครงงานซอฟต์แวร์
และพัฒนาโปรแกรมได้
นักพัฒนาโปรแกรม ทีป่ รึกษาอิสระ และ
ผูป้ ระกอบการด้านไอที
ระดับขีดความสามารถ(Competency Level)
ระดับก้าวหน้ า (Advanced)
ระดับเชี่ยวชาญ (Expert)
 เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง
 สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมทีด่ ี
 เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและปรับตัวได้ดี ให้แก่องค์กร
 สามารถถ่ายทอดข้อมูลองค์กรให้แก่บคุ คลอื่น
 สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐาน
ทราบได้อย่างชัดเจน
องค์กร
 มีความภูมใิ นในการทางานในองค์กร
 รูจ้ กั แหล่งงบประมาณขององค์กร
 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมขององค์กร
 มีวธิ ตี รวจสอบความเข้าใจของสมาชิกใน  ติดตามการทางาน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับถึงผลการ
ทีมต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ปฏิบตั แิ ละสิง่ ทีจ่ ะต้องปรับปรุง
 ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับถึงผลการปฏิบตั แิ ละสิง่  ประเมินประสิทธิภาพการทางานโดย
ทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก่ทมี งานได้
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั กลยุทธ์
วิสยั ทัศน์
 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือต่างๆ แก่
สมาชิกตามทีม่ กี ารร้องขอ
 เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
 บริหารค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแผนงบประมาณ
ทีก่ าหนดขึน้
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างเส้นทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ของผูเ้ รียนหลักสูตรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

วิ จารณ์ และสรุปผล
การตัดสินใจเลือกเข้าสู่อาชีพของผู้เรียนนัน้ นอกจากผู้เรียนจะเลือกประกอบอาชีพตามความชอบและความ
ถนัด และการวางแผนอนาคตของตนเองและครอบครัวตรงกับสาขาวิชาที่ไ ด้ศกึ ษาร่าเรียนมาแล้ว การเข้าสู่อาชีพยัง
ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น การสอนต่อธุรกิจของครอบครัว แรงกดดันด้านภาวะการหางานทา กระแสความนิยม
อาชีพ และจังหวะและโอกาสในการทางานในองค์กรต่างๆ ทีเ่ ข้ามาในขณะนัน้ ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจทาให้การประกอบ
อาชีพไม่ตรงสาขาวิชาที่เรียนหรือวางแผนมาตัง้ แต่ต้น อย่างไรก็ตามในรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางสู่อาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารนี้ ได้กาหนดแนวทางเพื่อให้การเข้าสู่สาขาอาชีพทีเ่ ป็ นไปได้มากทีส่ ุดของแต่
ละสาขาวิชา และสมรรถนะเฉพาะตาแหน่งตามสายงานทีบ่ ุคคลพึงมีและพึงปฏิบตั เิ พื่อมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
และเพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ การจัดทาเส้นทางสู่อาชีพนี้ จึงเป็ นเพียงเครื่องมือทีใ่ ช้
เป็ นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพ หากผู้เรียนมีความมานะพยายามตัง้ ใจศึกษาเรียนรู้ ฝึ กประสบการณ์
ทางาน และสนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมตลอดเวลา ผูเ้ รียนก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้มคี ุณสมบัติทพ่ี งึ ประสงค์
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ก็ จะสามารถประกอบอาชีพตามที่คาดหวังและประสบความสาเร็จใน
สาขาอาชีพการงาน
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การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรและบทเรียนดิจทิ ลั ทีป่ ระกอบไปด้วย 5 ระบบงานย่อย
ได้แก่ ระบบบริหารหลักสูตร ระบบจัดการบทเรียนดิจทิ ลั ระบบลงทะเบียนของผูเ้ รียน ระบบคลังข้อสอบและการทดสอบ
และระบบสนับสนุนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เพื่อให้สถานศึกษา จานวน 23 แห่ง ในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และ
อุตรดิตถ์ท่เี ข้าร่วมโครงการได้ใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุ นการบริหารและการปฏิบตั ิงาน เป็ นการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒ นามาตรฐานการจัด การเรียนการสอนให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และสนับ สนุ น การแลกเปลี่ย นความรู้และข้อมูล
ข่าวสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียนจากต่างสถาบันการศึกษา จากการประเมินผลการใช้งานระบบด้วยแบบประเมินระบบ
สารสนเทศโดยกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ และผูเ้ รียนของสถานศึกษาทัง้ 23 แห่ง สรุปได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้คะแนนสูงสุดคือด้านการใช้ประโยชน์ ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.34 หรือระดับดี รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพของ
ระบบ และด้านความเสถียรภาพของระบบ ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.19 หรือระดับดี ด้านการออกแบบระบบ ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.14 หรือระดับดี และด้านฟั งก์ชนการท
ั่
างานของระบบ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.13 หรือระดับดี และเมื่อน าผล
ประเมินจากกลุ่มตัวอย่างแต่ ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกันพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้บริหารและอาจารย์ ให้คะแนนด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสูงทีส่ ดุ คือ ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.46 หรือระดับดี
คาสาคัญ:
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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

บทนา
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ จะขึน้ อยู่กบั การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็ น
ระบบ [1] และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรเป็ นเครื่องมือทีม่ คี วามสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การพัฒนาการศึกษาของประเทศจะประสบผลสาเร็จมากน้อย
เพียงใดย่อมขึน้ อยู่กบั ระบบสารสนเทศทีด่ ที จ่ี ะนามาใช้ในการพัฒนาการศึกษา ต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย
ตรงต่อความต้องการและทันต่อเวลา [2] การเรียนการสอนด้วยระบบดิจทิ ลั ทีส่ ่งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มกี าร
พัฒ นาไปสู่ค วามพยายามที่จ ะสนองตอบการเรีย นรู้ ข องผู้เรีย นที่ห ลากหลายมากขึ้น โดยให้ค วามสาคัญ ต่ อ พื้น
ฐานความรู้เดิม วิธกี ารเรียนรู้ เพศและวัยของผู้เรียน [3] สถานศึกษาในเขตภาคเหนือ 23 แห่ง ในจังหวัดแพร่ น่ าน
พะเยา เชียงราย และอุตรดิตถ์ ได้จดั การเรียนการสอนหลักสูตรด้านไอซีทใี นระดับมัธยมศึกษาในโครงการบ่มเพาะและ
พัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2555 และมีความต้องการระบบบริหารหลักสูตรเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสนับสนุ นการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการ
สอน และจัดการบทเรียนร่วมกันเพื่อให้การเรียนการสอนของทุกสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกับสถานศึกษา 23 แห่ง ในการพัฒ นาหลัก สูต ร
บทเรียนดิจทิ ลั แบบฝึ กหัด และข้อสอบ เพื่อใช้จดั การเรียนการสอนร่วมกัน จานวน 13 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิ กและแอนิเมชัน่ หลักสูตรสื่อผสม หลักสูตรการบริหารระบบเครือข่าย
คอมพิว เตอร์ หลัก สูต รการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์แ ละบรรจุ ภัณ ฑ์ หลัก สูต รเทคนิ ค คอมพิว เตอร์และอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรการพัฒนาสือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชัน่
และหลัก สูต รการศิลปะและการถ่ ายภาพ [4] การศึก ษาวิจยั เพื่อ พัฒ นาและประยุ ก ต์ใช้ระบบบริห ารหลัก สูต รและ
บทเรียนดิจทิ ลั ของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรและบทเรียนดิจทิ ลั
และประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้ผเู้ รียนจากทุกสถานศึกษาได้เข้าถึงบทเรียนดิจทิ ลั
และสื่อการสอนต่างๆ อย่างเท่าเทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน ผลทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั นี้คอื พัฒนาการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มมี าตรฐานในการเรียนรูเ้ ดียวกันทุกสถานศึกษา [5]
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. เทคโนโลยีเว็บแอพลิเคชัน่ (Web Application)
2. เทคโนโลยีดอทเน็ต (.NET)
3. ระบบปฏิบตั กิ าร Windows Server
4. ฐานข้อมูล SQL Server
5. เว็บเบสแอพพลิเคชัน่ (Web-base Application) ทีใ่ ช้มาตรฐานเปิ ด HTML5 และ JavaScript
6. เทคโนโลยี AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
วิ ธีการศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมแิ ละข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ข้อมูลกระบวนการ
บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อมูลนโยบายและความต้องการใช้
งานระบบจากผูเ้ กีย่ วข้อง
2. ศึกษาข้อมูลของเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ เทคโนโลยีเว็บแอพลิเคชัน่ (Web Application) เทคโนโลยีดอทเน็ต
(.NET) ระบบปฏิ บ ัติ ก าร Windows Server ฐานข้อ มู ล SQL Server เว็บ เบสแอพพลิเคชัน่ (Web-base Application)ใช้
มาตรฐานเปิ ด HTML5 และ JavaScript และเทคโนโลยี AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
3. กระบวนการพัฒ นาระบบบริห ารหลัก สูต รและบทเรีย นดิจิท ัล ใช้วงจรการพัฒ นาระบบสารสนเทศ (System
Development Life Cycle) แบบ Adapted Waterfall [6] ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการกาหนดความต้องการของผูใ้ ช้งาน เพื่อให้ได้มาซึง่
ความต้องการใช้งานระบบที่ชดั เจน และป้ องกันปั ญหาอันเนื่ องมาจากความต้องการที่เกินจริง และปั ญหาการเปลีย่ นแปลง
ความต้องการระหว่างการพัฒนาระบบ [7] ดังนี้
3.1 ศึ ก ษาความต้ อ งการใช้ ง านระบบ (System Requirements Specification) จากกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผสู้ อน และผูเ้ รียน ของสถานศึกษา 23 แห่งในเขตภาคเหนือ
3.2 วิเ คราะห์ ร ะบบ (System Analysis) โดยการวิเคราะห์ ก ระบวนการท างานของระบบและสร้า ง
แบบจ าลอง อาทิ ยู ส เคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ซีเควนส์ไ ดอะแกรม
(Sequence Diagram) และการสร้างพจนานุกรมข้อมูล
3.3 ออกแบบระบบ (System Design) โดยการออกแบบส่วนนาเข้าข้อมูล (Input Design) การออกแบบ
รายงาน (Output Design) การออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ กับ ผู้ ใ ช้ ง าน (User Interface Design) การออกแบบแอพลิ เคชัน่
(Application Design) และการออกแบบสถาปั ตยกรรมของระบบ (Architecture Design)
3.4 พัฒ นาระบบ (System Development) โดยนาผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาใช้ในการ
เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบงาน ได้แก่ ระบบบริหารหลักสูตร ระบบจัดการบทเรียนดิจทิ ลั ระบบทะเบียนประวัติผู้เรียน
ระบบคลังข้อสอบและการทดสอบ และระบบสนับสนุนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
3.5 ทดสอบระบบ (System Testing) โดยนาเข้าข้อมูลพืน้ ฐานของระบบ ทดสอบการประมวลผล และการ
ออกรายงาน พร้อมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขระบบให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 ติดตัง้ ระบบและประเมิน ประสิทธิภาพการทางานระบบ (System Implementation and Evaluation)
โดยการติดตัง้ ระบบ ณ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยของมหาวิทยาลัยพะเยา และจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผเู้ กีย่ วข้อง พร้อม
ทัง้ ประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบด้วยแบบประเมินระบบสารสนเทศ และใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้
ความน่ า จะเป็ น (Nonprobability Sampling) เนื่ อ งจากกลุ่ ม ตัว อย่ า งมีค วามชัด เจน จึงใช้วิธีเลือ กตัว อย่ า ง แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นผูบ้ ริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาหรับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูเ้ รียนของ
สถานศึกษาทัง้ 23 แห่ ง ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการหาค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamanes และสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) ได้ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling)
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และวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบโดยใช้ค่าวัดผลทางสถิตคิ อื ค่าเฉลีย่ เลขคณิต และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เพื่อนาผลประเมิน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้งานระบบมาปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความต้องการใช้งานระบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้เรียน ของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิท ยาลัยพะเยา และสถานศึกษา รวม 23 แห่ ง ที่ใช้ห ลัก สูต รตาม
โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2555 พบว่ ากลุ่ ม ตัว อย่ างมีค วามต้อ งการบริห ารหลัก สูต รและจัด การบทเรีย นดิจิท ัล ที่เป็ น รูป แบบ
มาตรฐานเดียวกัน สามารถใช้งานร่วมกันได้ และระบบทีม่ คี วามต้องการสูงสุดคื อ ระบบบริหารหลักสูตร ระบบจัดการ
บทเรียนดิจทิ ลั ระบบทะเบียนประวัติผู้เรียน ระบบคลังข้อสอบและการทดสอบ และระบบสนับสนุ นการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียน การออกแบบระบบได้ออกแบบภายใต้แนวคิดการการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถ
เข้าใช้งานระบบได้จากทุกทีท่ ุกเวลาด้วยเทคโนโลยีของเว็บแอพลิเคชันที
่ อ่ ยู่บนพืน้ ฐานเทคโนโลยีของดอทเน็ต (.NET)
และออกแบบรายงานสาหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน ดังภาพที่ 1 ยูสเคส
ไดอะแกรม (Use Case Diagram) แสดงมุมมองการใช้งานระบบของผูใ้ ช้งาน และภาพที่ 2 คลาสไดอะแกรม (Class
Diagram) แสดงความสัมพันธ์ของระบบ (Relationship)

ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) แสดงมุมมองการใช้งานระบบของผูใ้ ช้งาน
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Curriculum Class

Course Class

ภาพที่ 2 ตัวอย่างคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) แสดงความสัมพันธ์ของระบบ (Relationship)
ผลการพัฒ นาระบบบริห ารหลัก สูต รและบทเรีย นดิจิท ัล แบ่ งออกเป็ น 5 ระบบย่ อ ย ได้แ ก่ ระบบบริห าร
หลักสูต ร ระบบจัดการบทเรียนดิจทิ ัล ระบบทะเบียนประวัติผู้เรียน ระบบคลังข้อสอบและการทดสอบ และระบบ
สนับสนุ นการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทัง้ ระบบติดต่อสื่อสารอื่นๆ เป็ นการพัฒนาระบบด้วยการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้
ชุดคาสังในการจั
่
ดเก็บและเรียกใช้ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบและสามารถพัฒนาต่อในอนาคตได้ ด้วยเทคโนโลยีของเว็บแอ
พลิเคชัน่ (Web Application) ทีผ่ ใู้ ช้งานระบบสามารถสร้างเมนูจดั การเอกสาร และรายงานเพิม่ เติมได้ดว้ ยตนเอง ระบบ
ได้ติด ตัง้ ให้บ ริก ารไว้ ณ เครื่อ งคอมพิวเตอร์แ ม่ ข่ ายของมหาวิท ยาลัย พะเยา ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่ านเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้จากทุกทีท่ ุกเวลา
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ภาพที่ 3 ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร
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ภาพที่ 4 ระบบจัดการบทเรียนดิจทิ ลั
จากการให้บริการใช้งานระบบแก่สถานศึกษา และทาการประเมินระบบ (System Evaluation) โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็ น 5 ด้าน มีผลประเมินดังนี้
1. ด้านฟั งก์ชนการท
ั่
างานของระบบ (Functional Requirement) รายการทีผ่ บู้ ริหารให้คะแนนสูงทีส่ ดุ คือด้าน
ระบบมีความง่ายในการนาเข้าข้อมูล และมีการนาเข้าข้อมูลอัตโนมัตทิ ช่ี ่วยลดเวลาการทางาน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.60
หรือระดับดีมาก รายการทีอ่ าจารย์และเจ้าหน้าทีใ่ ห้คะแนนสูงสุดคือด้านสารสนเทศมีความทันสมัย ข้อมูลเป็ นปั จจุบนั
และสามารถใช้งานในเชิงบูรณาการกับหน่ วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.51 หรือระดับดีมาก และ
รายการที่ผู้เรียนให้ค ะแนนสูงสุดคือด้านส่วนติดต่ อ ผู้ใช้งาน (User Interface) และการสื่อสารกับผู้ใช้งานระบบ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.56 หรือระดับดีมาก โดยผลประเมินเฉลีย่ ในภาพรวมของด้านฟั งก์ชนการท
ั่
างานของระบบอยู่ในระดับ
ดี
2. ด้านการออกแบบระบบ (System Design) รายการทีผ่ บู้ ริหารให้คะแนนสูงทีส่ ดุ คือด้านสถาปั ตยกรรมระบบ
มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการเชื่อมโยงกับหน่ วยงานอื่น และรองรับการขยายตัวในอนาคต มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.80 หรือระดับดีมาก รายการที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้คะแนนสูงสุดคือด้านความชัดเจนของภาพและข้อความที่
แสดงบนจอภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 หรือระดับดีมาก และรายการที่ผู้เรียนให้คะแนนสูงสุดคือด้านการจัดการ
ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Database Management) หน่ วยงานต่างๆ สามารถเชื่อมโยงและเรียกใช้ขอ้ มูล
จากส่วนกลางได้สะดวก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.29 หรือระดับดี โดยผลประเมินเฉลีย่ ในภาพรวมของด้านการออกแบบ
ระบบอยู่ในระดับดี
3. ด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance) รายการที่ผู้บริหารให้คะแนนสูงที่สุดคือด้านประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบทะเบียนประวัติ และด้านประสิทธิภาพโดยรวมของระบบตารางสอนและตารางสอบ มีค่าเฉลีย่ เท่ากัน
คือ 4.60 หรือระดับดีมาก รายการที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้คะแนนสูงสุดคือด้านรายงานของทุกระบบย่อยมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63 หรือระดับดีมาก และรายการที่ผเู้ รียนให้คะแนนสูงสุ ดคือด้านประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบทะเบียนประวัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 หรือระดับดี โดยผลประเมินเฉลี่ยในภาพรวมของด้าน
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี
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4. ด้านความเสถียรภาพของระบบ (Reliability) รายการทีผ่ บู้ ริหารให้คะแนนสูงทีส่ ุดคือด้านความสามารถใน
การให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ด้านความยืดหยุ่นของระบบและรองรับการปรับปรุงแก้ไข และด้านความถูกต้อง
แม่ นยา และความเชื่อถือได้ของข้อมูล มีค่ าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.40 หรือระดับดี รายการที่อาจารย์และเจ้าหน้ าที่ให้
คะแนนสูงสุดคือด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูลและรายงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.46 หรือระดับ ดีม าก และ
รายการที่ผู้เรียนให้คะแนนสูงสุดคือด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูลและรายงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 หรือ
ระดับดี โดยผลประเมินเฉลีย่ ในภาพรวมของด้านความเสถียรภาพของระบบอยู่ในระดับดี
5. ด้า นการใช้ป ระโยชน์ (Usability) รายการที่ผู้บ ริห ารให้ค ะแนนสูงที่สุด คือ ด้านระบบสามารถน าเสนอ
สารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้รวดเร็วขึน้ ด้านช่วยลดต้นทุนและปริมาณกระดาษ ด้านสารสนเทศทีแ่ สดงใน
รายงานมีความชัดเจน ด้านระบบงานสร้างแรงจูงใจและทัศนคติต่อพนักงาน และด้านมีระบบการป้ องกันความปลอดภัย
ที่ดี ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องไม่ สามารถเข้าถึงข้อ มูลได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.60 หรือระดับ ดีมาก รายการที่อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ให้คะแนนสูงสุดคือด้านช่วยลดปริมาณกระดาษ ทาให้ต้นทุนด้านกระดาษลดลงกว่าเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.69 หรือระดับดีมาก และรายการที่ผเู้ รียนให้คะแนนสูงสุดคือด้านระบบงานสร้างแรงจูงใจและทัศนคติต่อพนักงาน มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.46 หรือระดับดี โดยผลประเมินเฉลีย่ ในภาพรวมของด้านการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี
สรุปผลการประเมิน ประสิทธิภาพของระบบโดยเฉลี่ยเป็ นรายด้าน พบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่า งให้คะแนน
สูงสุดคือด้านการใช้ประโยชน์ ระดับคะแนน 4.34 หรือระดับดี รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพของระบบ และด้านการ
ใช้งานออนไลน์ผ่านระบบคลาวน์คอมพิวติง้ มีระดับคะแนนเท่ากันคือ 4.31 หรือระดับดี ด้านความเสถียรภาพของระบบ
ระดับคะแนน 4.19 หรือระดับดี ด้านการออกแบบระบบ ระดับคะแนน 4.14 หรือระดับดี และด้านฟั งก์ชนการท
ั่
างาน
ของระบบ ระดับคะแนน 4.13 หรือระดับดี และเมื่อนาผลประเมินจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกันพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอาจารย์และเจ้าหน้ าที่ ให้คะแนนด้านประสิทธิภาพของระบบสูงที่สุดคือ ระดับคะแนน 4.46 หรือ
ระดับดี กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้บริหารให้คะแนนการใช้ประโยชน์สูงที่สุดคือ ระดับคะแนน 4.40 หรือระดับดี และกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูเ้ รียน ให้คะแนนด้านการใช้งานออนไลน์ผ่านระบบคลาวน์คอมพิวติง้ สูงทีส่ ดุ คือระดับคะแนน 4.40 หรือ
ระดับดี ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
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4.33
4.22

4.2

4.4

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากเป้ าหมายของการวิจยั ทีม่ ุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรและบทเรียนดิจทิ ลั ภายใต้โครงการ
ปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 นัน้ นับว่าเป็ นความท้ายทายของการออกแบบระบบให้สถานบันการศึกษา
ทัง้ 23 แห่ง ในเขตภาคเหนือสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความแตกต่างของบริบทในการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละสถานศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน [8] การออกแบบระบบจึงต้องมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับเปลีย่ นได้ และง่ายต่อการใช้งาน และจากการประเมินการใช้ระบบยังพบว่าการใช้งานระบบบริหารหลักสูตรร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษานัน้ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษา
เนื่ องจากมีระบบสื่อสารที่อนุ ญ าตให้ ผู้บ ริห าร อาจารย์ผู้สอน หรือเจ้าหน้ าที่ของสถานศึกษาสามารถเพิ่มข่าวสาร
ประกาศ หรือเผยแพร่สอ่ื ต่างๆ ได้
ระบบการบริหารหลักสูตร เป็ นระบบที่ออกแบบไว้ให้ครูอาจารย์ผู้สอน สามารถจัดการข้อมูลหลักสูตร และ
รายวิชาในแต่ ละหลักสูตร แผนการสอนหรือตารางสอน ตารางสอบ ประเมินการสอน และการประเมินหลักสูตรที่
ผูใ้ ช้งานแต่ละดับสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวก โดยในการนาเข้าข้อมูลพืน้ ฐานของหลักสูตรนัน้ จะดาเนินการโดย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้สถานศึกษาต่างๆ ได้เลือกใช้งานหลักสูตรที่แต่ละสถานศึกษาเปิ ด
สอน หลังจากมีการทดลองใช้งานแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้มีข้ อเสนอแนะให้ปรับปรุงระบบบริหาร
หลักสูตรให้รองรับการใช้งานบริหารหลักสูตรอื่นๆ ของสถานศึกษาด้วย
ระบบจัดการบทเรียนดิจทิ ลั เป็ นระบบสนับสนุ นการเรียนรู้ของผูเ้ รียนที่ได้รวบรวมเอกสารประกอบการสอน
คู่มือครู หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) และสื่อการสอนต่ างๆ ของทัง้ 13 หลักสูตรภายใต้โครงการบ่มเพาะและ
พัฒ นาอาชีพด้านไอซีที ไว้ให้บริการแก่ผู้เรียน เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนออนไลน์ หรือดาวน์ โหลดเอกสาร
ประกอบการสอนได้ ผูเ้ รียนสามารถทาแบบฝึ กหัด และทาข้อสอบจากระบบสนับสนุ นการสอบและสามารถดูผลคะแนน
สอบได้จากระบบ
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารหลักสูตรและบทเรียนดิจทิ ลั จะเห็นได้ว่า ผู้ใช้งาน
ระบบทัง้ ผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน มีความพึงพอใจในการใช้ระบบอยู่ในระดับดีถงึ ดีมาก และยังมีขอ้ เสนอแนะ
ให้พฒ
ั นาต่อยอดระบบให้รองรับการใช้งานด้านอื่นๆ ของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ระบบบริหารหลักสูตรและบทเรียน
ดิจิทลั นี้ จะสมบูรณ์ และรองรับการใช้งานของสถานศึกษาอย่างยังยื
่ นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ จากผู้บ ริหารคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา และผูบ้ ริหารของสถานศึกษาทัง้ 23 แห่ง ติดตามประเมินผล
การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และควรมีการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบให้ทนั สมัยตลอดเวลา ซึง่ ระบบบริหาร
หลักสูตรและบทเรียนดิจทิ ลั นี้อาจมีผลกระทบต่อผูส้ ร้างหลักสูตรและผูพ้ ฒ
ั นาเอกสารประกอบการสอนทีต่ ้องออกแบบ
การสอนออนไลน์ทต่ี อ้ งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาสือ่ สนับสนุนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน [9]
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The Application of the Balanced Scorecard Strategic Management System to
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การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสินใจผู้บริหาร โดยการประยุกต์ใช้ระบบจัดการกล
ยุทธ์เชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) และสร้างรูปแบบระบบการวัดประสิทธิภาพและการติดตามประเมินผลองค์กร
ตามหลักของ BSC ทัง้ 4 มิติ ได้แก่ มิตดิ า้ นนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิตดิ า้ นกระบวนการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร มิติ
ด้านลูก ค้าและผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งภายนอก และมิติด้านการเงิน ผลการวิจยั ได้มี การพัฒ นาซอฟต์แ วร์ BSC เพื่อใช้เป็ น
เครื่อ งมือ วิเคราะห์ก ลยุ ท ธ์แ ละระบบสนับ สนุ น การตัด สิน ใจ ระบบ BSC สะท้อ นถึงการบริห ารจัด การองค์ก รและ
ประสิทธิภาพการทางานที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร ระบบ BSC ใช้สาหรับการสร้างแผนทีก่ ลยุทธ์ขององค์กร
ตัวชีว้ ดั และผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั ทุกระดับ การเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั และการประเมินผลเพื่อจัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ าน
เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจบริหารจัดการองค์กร จากการทดสอบการทางานของระบบ BSC โดยผูใ้ ช้งานทุกระดับของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าระบบ BSC เป็ นเครื่องมือจัดการกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้ได้จริงในมหาวิทยาลัย
คาสาคัญ:
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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

บทนา
ปั จจุบนั มีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจทีห่ ลากหลายให้เลือกใช้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้
ในองค์กร Balance Scorecard (BSC) เป็ นระบบการบริหารงานและประเมินผลการดาเนินงานทัวทั
่ ง้ องค์กรที่ได้รบั
ความนิยมนามาใช้ทงั ้ ภาคธุรกิจและภาคการศึกษา BSC พัฒนาขึน้ โดย Prof. Robert S. Kaplan และ Dr. David P.
Norton แห่ง Harvard Business School เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรธุรกิ
[1] องค์กรทีม่ ผี ลประกอบการยอดเยีย่ มจะมีลกั ษณะร่วมบางประการขององค์กรที่สอดคล้องตามมุมมองของ BSC คือ
การเป็ นองค์กรที่เน้นให้ความสาคัญกับลูกค้า มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความสาคัญและความต้องการของลูกค้า
และมีวธิ ที ม่ี ปี ระสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ ในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบตั กิ าร มีผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจและสามารถในการสื่อสารอย่างทัวถึ
่ งภายในองค์กร เป็ นองค์กรทีใ่ ช้ขอ้ มูลเพื่อการจัดการ
เพื่อนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามเป้ าหมายหลัก และเป็ นองค์กรที่มุ่ งมันพั
่ ฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งทาในสิง่ ที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับองค์กรเท่าที่จะเป็ นไปได้ [2] การพัฒนาคุณภาพองค์กรด้วย Balance Scorecard เริม่ ต้นที่การกาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์หรือการกาหนดปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็จ จากนัน้ จึงสร้างดัชนีชว้ี ดั ผลสาเร็จหรือ KPI
(Key Performance Indicator) เป็ นตัวบ่งชี้ถงึ เป้ าหมายและใช้วดั ผลการดาเนินงาน [3] สถาบันการศึกษาจึงจาเป็ นที่
ต้องเรียนรูแ้ ละปรับตัวให้ทนั กระแสการเปลีย่ นแปลงของโลก และปั จจัยสาคัญทีจ่ ะทาให้กา้ วทันกระแสการเปลีย่ นแปลง
คือ คุ ณ ภาพองค์ก ร การพัฒ นาคุ ณ ภาพองค์ก รอย่ างก้า วกระโดดเพื่อ ให้ก้าวทัน กระแสการเปลี่ย นแปลงของโลก
จาเป็ นต้องมีกลยุทธ์การบริหารงานสมัยใหม่เพื่อให้ผบู้ ริหารองค์กรได้รบั รูถ้ งึ จุดอ่อนขององค์กร และช่วยในการกาหนด
กลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้ชดั เจน และ เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลทัง้ ระดับนโยบายและระดั บ
องค์กร และเพื่อให้การนา BSC มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนาให้เป็ นระบบฐานข้อมูลให้เป็ นเครื่องมือที่
รวบรวมสารสนเทศทุกด้านขององค์กรไว้เป็ นระบบเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน โดย
มีการประมวลผลและการออกรายงานตามดัชนีชว้ี ดั ผลสาเร็จ แสดงผลการดาเนินงานและแสดงข้อมูลในมุมมองต่างๆ ที่
สนับสนุ นการสินใจของผู้บริหารได้ การนา BSC มาประยุกต์ใช้ในการบริห ารคุณภาพจะเป็ นกลไกช่วยให้สามารถ
ควบคุมให้การทางานเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ทว่ี างไว้ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจขององค์กรและมีการ
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ดาเนินงานอย่างมันใจได้
่
ว่าจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ตี งั ้ ไว้ [4] การประยุกต์ใช้เครื่องมือกลยุทธ์เพื่อ
สนับสนุ นการตัดสินใจในองค์กร กรณี ศกึ ษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี
เป้ าหมายในการพัฒนาแผนกลยุทธ์องค์กรและนา BSC ไปใช้ในการดาเนินงาน 4 ขัน้ ตอนหลักคือ ขัน้ ตอนการวางแผน
(Planning) ขัน้ ตอนการน าแผนไปปฏิ บ ั ติ (Implementation) ขัน้ ตอนการติ ด ตามประเมิ น ผล (Monitoring and
Evaluation) ขัน้ ตอนการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standardization) [5]

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
2. โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิต
3. โปรแกรมประมวลผลคา
4. เครื่องมือจัดการกลยุทธ์เชิงดุลภาพ (Balance Scorecard)
5. เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย Visual Studio 2012, Visual Basic.NET, ASP.NET,
DevExpress.NET และ Microsoft SQL Server 2008
วิ ธีดาเนิ นการศึกษา
1. กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์องค์กร โดยใช้วธิ รี ะดมสมองผู้บริหารและพนักงานของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์และตัวชีว้ ดั ตามแนวทางของ Balance Scorecard ได้แก่ การกาหนด
วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ร่วม พันธกิจ ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ เป้ าหมายของกลยุทธ์ และการแปลงกลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ดิ ว้ ย
การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารทีช่ ดั เจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์แบบล็อกเฟรม (Log Frame) และนา Balance Scorecard
มาใช้เป็ น เครื่อ งมือ ติด ตามประเมิน ผลการดาเนิ น งานทัง้ 4 มิติ ได้แ ก่ มิติด้า นนวัต กรรมและการเรีย นรู้ มิติด้า น
กระบวนการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร มิตดิ า้ นลูกค้าและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องภายนอก และมิตดิ า้ นการเงิน
2. กระบวนการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ นการตั ด สิน ใจ ใช้ ว งจรการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ (System
Development Life Cycle) แบบ Adapted Water Fall [6] ดังนี้
2.1 ศึก ษาความต้อ งการใช้งานระบบ (System Requirements Specification) จากกลุ่ ม ผู้ใช้งานที่เป็ น
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) และพัฒนาเป็ นแบบจาลอง เช่น มุมมองของผูใ้ ช้ภายนอก (Usecase Diagram) แบบจ าลองแสดงความสัม พัน ธ์ (Class Diagram) แบบจ าลองกิจ กรรมและล าดับ ของกิจ กรรม
(Sequence Diagram) เป็ นต้น
2.3 ออกแบบระบบ (System Design) ได้แก่ การออกแบบรายงาน (Output Design) การออกแบบการ
น าเข้า ข้อ มู ล (Input Design) การออกแบบส่ ว นติด ต่ อ ผู้ใช้ง าน (User Interface Design) การออกแบบฐานข้อ มู ล
(Database Design) และการสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
2.4 พัฒนาโปรแกรม (System Development) โดยนารายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มาใช้ใน
การสร้างชุดคาสังและเขี
่
ยนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบงาน
2.5 ทดสอบระบบ (System Testing) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ ก่อนที่จะมีการนาไปติดตัง้ ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านจริง
2.6 ติดตัง้ ระบบ (System Implementation) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
พะเยา และประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ (System Evaluation) โดยผูใ้ ช้งานทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและพนักงานที่
เกีย่ วข้อง

403

ผลการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร มหาวิท ยาลัยพะเยา มีนาเครื่อ งมือ กลยุ ท ธ์เพื่อสนับ สนุ น การ
ตัด สิน ใจมาใช้ในองค์ก ร โดยการศึก ษาและพัฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตัด สิน ใจด้ว ยเครื่อ งมือ กลยุ ท ธ์ “Balance
Scorecard” และนามาประยุกต์ใ ช้ในองค์การในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 โดยเริม่ จากการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรให้สอดคล้อ งกับ แนวคิดของระบบ Balance Scorecard คือ มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process
Perspective) มุ่งเน้นบริหารจัดการตามนโยบายและแผนด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ ภายใต้พนั ธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์
ด้า นการผลิต บัณ ฑิต และการบริห ารจัด การ มิติด้า นการเรีย นรู้แ ละพัฒ นา (Learning and Growth Perspective)
มุ่งเน้นด้านการวิจยั และศึกษาเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาองค์กรให้ เติบโต ภายใต้พนั ธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการ
วิจยั และการบริหารจัดการ มิติดา้ นการเงินและงบประมาณ (Financial Perspective) มุ่งเน้นการจัดหาแหล่งทุน การ
บริหารงบประมาณตามแผนอย่างคุม้ ค่า ภายใต้พนั ธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการ และมิตดิ า้ น
ลูกค้าหรือผูร้ บั บริการภายนอก (External Customer Perspective) มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ และจาก
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิแล้ว มีดชั นีช้วี ดั ทัง้ ในระดับแผนกลยุทธ์ ระดับโครงการ และระดับข้อตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร ดังนี้
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างเกณฑ์และดัชนีชว้ี ดั ระดับความสาเร็จของแผนกลยุทธ์
มิ ติของ BSC และดัชนี ชี้วดั ความสาเร็จ
1. มิตกิ ระบวนการภายใน (Internal Process)
1.1 ดาเนินงานตามแผนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสูบ่ ุคลากรทัง้ ภายในและภายนอก
1.2 บุคลากรได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
1.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) และคุณภาพภายนอก (สมศ.) ของคณะ
1.4 โครงการแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ทบ่ี รรลุเป้ าหมาย
1.5 หลักสูตรทีม่ กี ารดาเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ.
2. มิตกิ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนา (Learning and Growth)
2.1 มีการสังเคราะห์ความรูจ้ ากการวิจยั นาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหาชุมชนและสังคม
3. มิตกิ ารเงินและงบประมาณ (Financial)
3.1 การแสวงหาแหล่งทุน
3.2 การใช้เงินตามแผน และประหยัดงบประมาณ
4. มิตผิ รู้ บั บริการภายนอก (External Customer)
4.1 การบริการวิชาการแก่สงั คมส่งผลให้ชมุ ชน/องค์กรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยังยื
่ น
4.2 ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและท้องถิน่ ได้รบั การสืบสานอย่างต่อเนื่อง
รวม

เป้ าหมาย
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ร้อยละ
40
5
5
10
10
10
20
20
20
10
10
20
10
10
100

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการกาหนดตัวบ่งชีข้ องโครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร
มิ ติของ BSC และดัชนี ชี้วดั ความสาเร็จด้านการบริการวิ ชาการ
1.ทก 564100048 โครงการ CPE อาสาพัฒนาชุมชน
Internal Process
1.1 ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
Learning and Growth
1.2 จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ >55 คน
1.3 ระดับความสาเร็จ “ใจอาสา” > 3.51
Financial
1.4 การใช้เงินตามแผน และประหยัด
External Customer
1.5 ความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละ >80
2.ทก 564100763 โครงการบริการวิชาการไอซีที อ.ภูกามยาว
Internal Process
2.1 ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
Learning and Growth
2.2 จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ >80 คน
2.3 ผูเ้ ข้าร่วมนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ >80%
Financial
2.4 การใช้เงินตามแผนและประหยัด
External Customer
2.5 ความพึงพอใจของชุมชน ร้อยละ >80
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เป้ าหมาย

ร้อยละ

5
5

25
25

5
5

25
25

5
5

25
25

5
5

25
25

การออกแบบระบบสนับสนุ นการตัดสินใจ มีการออกแบบระบบให้เชื่อมโยงสารสนเทศ โดยมีแนวคิดให้ผู้บริหาร
ระดับคณบดีสามารถจัดการข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานระบบแผนกลยุทธ์ ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
การ ระบบติดตามการดาเนินงานตามเป้ าหมายองค์กร ระบบติดตามการดาเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ระบบ
ติดตามการดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบตั งิ านของคณบดี ระบบติดตามตัวชีว้ ดั แผนกลยุทธ์ และระบบรายงาน สาหรับ
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีสามารถจัดการข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานได้ทงั ้ ระบบโดยแต่ละคนจะมีสทิ ธิในการ
์
จัดการข้อมูลตามความรับผิดชอบเท่านัน้ หัวหน้าโครงการและคณะกรรมการดาเนินงานโครงการสามารถจัดการข้อมูลแผน
กลยุทธ์ ติดตามและจัดการรายงานโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ผิดชอบ สาหรับอาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ ะสามารถเข้าถึง
ระบบรายงานทัง้ ในรูปกราฟและรายงานทางสถิตติ ่างๆ และผูท้ ส่ี ามารถจัดการข้อมูลทัง้ หมดของระบบคือเจ้าหน้าทีน่ โยบาย
และแผน ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานนโยบายและแผนของคณะ

ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case Diagram
ผลการพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสินใจของผูบ้ ริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งออกเป็ น 2
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย 7 ระบบย่อย คือ ระบบข้อมูลเกี่ยวกับคณะ ระบบข้อมูลแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Community of Practice) ระบบจดหมายข่าวและรายงานประจาปี (News Letter and Annual
Report) ระบบกิจกรรม (Activities) ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (Committee Meeting Reports)
และระบบปฏิทนิ การดาเนินงาน (ICT Calendar) ส่วนที่ 2 ประกอบไปด้วย ระบบ 7 ระบบย่อย คือจัดการข้อมูลและติดตาม
ผลการดาเนินงานระบบแผนกลยุทธ์ ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร ระบบติดตามการดาเนินงานตามเป้ าหมาย
องค์กร ระบบติดตามการดาเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ระบบติดตามการดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน
ของคณบดี (Performance Agreements) ระบบติดตามตัวชีว้ ดั แผนกลยุทธ์ และระบบรายงาน ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 ระบบจัดการข้อมูลและตัวชีว้ ดั ของแผนกลยุทธ์องค์กร

ภาพที่ 3 ระบบรายงานผลการดาเนินงานในรูปแบบกราฟและ Management Cockpit
โดยระบบจะแสดงผลในรูปแบบ Management Cockpit และกาหนดเงื่อนไขคะแนนตามมุมมองของ Balanced
Scorecard เป็ นค่าระดับคะแนนและสีแสดงสถานะ (Scorecard Presentation) ออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ สถานะสีเขียว
หมายถึง มุ่งสู่เป้ าหมายสถานการณ์ ทุกอย่างอยู่ในความควบคุมและเป็ นไปตามกาหนด สถานะสีเขียวอ่อน หมายถึง
กาลังมุ่งสู่เป้ าหมายสถานการณ์ทุกอย่างอยู่ในความควบคุม แต่ยงั คงต้องเร่งดาเนินงานเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด สถานะสีเหลือง หมายถึง งานออกนอกลู่ทางทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมาย แต่ได้วางแนวทาง และกาลังดาเนินการเร่ง
ปฏิบตั ติ ามแนวทางนัน้ เพื่อให้ได้ผลตามเป้ าหมายที่วางไว้ และสถานะสีแดง หมายถึง งานออกนอกทางที่จะไม่บรรลุ
เป้ าหมายและยังไม่มแี ผนหรือความเห็นร่วมกันทีจ่ ะแก้ไข หรือความ ก้าวหน้าของงานหยุดลง/ไม่มเี ลย ผลงานต่ ากว่า
เป้ าหมาย
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4.17
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3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

ภาพที่ 4 กราฟแสดงผลประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน

วิ จารณ์ และสรุปผล
การประยุกต์ใช้ระบบจัดการกลยุทธ์เชิงดุลยภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยานี้ ดาเนินการโดยการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ Balanced Scorecard ทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็ นระบบในการบริหารและจัดการองค์กร [7] เป็ นเครื่องมือวัดและ
ประเมิน องค์กร และยังเป็ น เครื่องมือ ด้านการจัด การที่ช่ วยในการนากลยุท ธ์ไปสู่ก ารปฏิบตั ิ [8] ผลลัพ ธ์ท่ีได้ คือระบบ
สนับสนุ นการตัดสินใจทีค่ รอบคลุมการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ทีส่ ามารถติดตามผลการดาเนินงาน ประมวลผลและ
แสดงผลการดาเนินงานออกเป็ น 4 มิติ ตามแนวคิดของ ระบบ Balanced Scorecard ได้แก่ มิติด้านนวัตกรรมและการ
เรียนรู้ มิตดิ า้ นกระบวนการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร มิตดิ า้ นลูกค้าและผูท้ ่ีเกีย่ วข้องภายนอก และมิตดิ า้ นการเงิน และจาก
ผลการประเมินผลการใช้งานระบบ โดยผูบ้ ริหารและพนักงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
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พะเยา พบว่า ผลประเมิน มีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือด้านการออกแบบระบบด้านความเหมาะสมของเมนู การใช้งาน
รองลงมาคือ ขนาดและรูปแบบตัวอักษร และความสวยงาม ทันสมัย และน่ าสนใจ ด้านการใช้ประโยชน์ในการใช้งานใน
องค์กร ผูป้ ระเมินระบบให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือ ผูบ้ ริหารสามารถใช้กากับและติดตามการดาเนินงาน รองลงมาคือ
อานวยความสะดวกในการจัดทารายงาน และสามารถใช้ในการตัดสินใจได้ และด้านประสิทธิภาพของระบบนัน้ ประเมิน
ระบบให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือ ความง่ายในการใช้งาน รองลงมาคือประสิทธิภาพในการใช้งาน และความรวดเร็วใน
การตอบสนอง ตามลาดับ จึงเห็น ได้ว่าระบบ Balanced Scorecard เพื่อ การสนับ สนุ น การตัด สินใจนี้ สามารถนามาใช้
ปฏิบตั งิ านในองค์การได้จริง นอกจากนัน้ ระบบ Balanced Scorecard ได้พฒ
ั นาขึน้ มาภายใต้แนวคิดความยืดหยุ่นในการใช้
งานทาให้องค์กรสามารถปรับเปลีย่ นแผนกลยุทธ แผนปฏิบตั กิ าร และตัวชีว้ ดั ต่างๆ ได้สะดวก โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อระบบ
และยังเป็ นการใช้ระบบ BSC นี้ ยังเป็ นการวัดผลแบบสมดุลทีม่ กี ารแปลงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปสู่ชุดของการวัดผลสาเร็จทีก่ าหนดกรอบสาหรับการวัดกลยุทธ์และระบบการจัดการ โดยมีการ
วัดผลสาเร็จขององค์กร 2 มิติ ทัง้ วัตถุประสงค์ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่สมดุลกัน [9] ทาให้ผู้บริหารสามารถติตาม
ประเมินผลการดาเนินงานท้งมุมมองด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าว ได้ออกแบบมาเพื่อการ
ดาเนินงานขององค์กรทีม่ กี ารจัดทาตัวชีว้ ดั ในเชิงปริมาณในทุกมิติ จึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรทัง้ ด้านธุรกิจและ
ด้านการศึกษาได้ แต่ทงั ้ นี้องค์กรทีน่ าไปใช้ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับมิตขิ อง Balanced Scorecard
จึงจะสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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์
การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (4) การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า อัตราที่เพิ่มขึ้น ของ
คะแนนที่ผู้ร่วมท าการทดสอบอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็ น ร้อยละ 84.76 (5) การติดตามประเมินผลโครงการและ
กิจ กรรมการดาเนิ น งาน พบว่ าผลการประเมิน อยู่ในระดับ มากที่สุด (6) การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒ นาระบบ
ประเมินผลแบบออนไลน์ พบว่า ผลประเมินระดับคุณภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ และผลประเมินระดับ
ความพึงพอใจในระบบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ:
ผลสัม ฤทธิก์ ารจัดการเรียนการสอน โครงการบ่ มเพาะและพัฒ นาอาชีพ เชิงบูรณาการ โครงการ
ปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555

1สานักงานเลขานุ การ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
1Office of the Secretary, Faculty of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao, 56000.
2Department of Computer Science, Faculty of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao,
56000.
*Corresponding author : kolanya.ta@up.ac.th
2สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

410

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

บทนา
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ ร ับ การสนั บ สนุ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดาเนินโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เป็ นการดาเนินงานภายใต้ขอ้ ตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียน 26 แห่ ง โดยได้ดาเนินการพัฒ นา
หลักสูตรการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมสาหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มที กั ษะอาชีพและความรูค้ วามสามารถตาม
กลุ่มอาชีพและสอดคล้องกับศักยภาพเชิงพืน้ ที่ ตลอดจนเพื่อเป็ นการเสริมสร้างศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับสูงเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี วามเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัด รวมทัง้ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างต่ อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรพัฒ นาศักยภาพด้านการพัฒ นาซอฟต์แวร์เป็ น หลักสูตรที่มุ่งเน้ นผลิต บุคลากรที่มีความ
เชีย่ วชาญทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ และสามารถการประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอน
เชิง บู รณาการและเตรีย มความพร้อ มผู้เรีย นตัง้ แต่ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย และ
ระดับอุดมศึกษา รวมระยะเวลาของหลักสูตร 10 ปี [1]
โดยการดาเนินงานโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการตัง้ แต่กระบวนการพัฒนาหลักสูตร บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงานนักเรียน การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการคลังข้อสอบ การจัดการข้อมูล
ผู้เรียน และข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ ต่ อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการฯ ซึง่ การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการจั
์ ดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผล โครงการบ่มเพาะและ
พัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 นี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาผลสัมฤทธิ ์
ของการจัดการเรียนการสอนให้กบั ครูและนักเรียน รวมทัง้ ติดตามประเมินผลเพื่อนาไปเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริหารในการพัฒนาการดาเนินงานโครงการดังกล่าวต่อไป
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา
2. โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับพิมพ์เอกสาร
3. โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
วิ ธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
มีความชัดเจน จึงใช้วิธเี ลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ของกลุ่มตัวอย่างประเมินผลสัมฤทธิของ
์
หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรู้ กลุ่มตัวอย่างในการติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรม
์
และกลุ่ม ตัวอย่ างในการทดสอบระบบ โดยสุ่ม ตัวอย่างจากประชากรที่เป็ น ครูและนักเรีย น จากโรงเรีย นที่เข้าร่ว ม
โครงการ จานวน 26 โรงเรียน บุคลากรและนิสติ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เครื่องมือและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าเฉลีย่ (mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จดั เก็บจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรงจากการสารวจ การสอบถาม
การสัมภาษณ์สว่ นบุคคลและการสัมภาษณ์เป็ นกลุ่ม จากนัน้ รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้มาจัดระเบียบ ประมวลผล และวิเคราะห์
3.2 แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ เป็ นข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั เก็บจากเอกสาร รายงาน หนังสือ และวารสาร จาก
แหล่งต่างๆ ทัง้ จากภายในมหาวิทยาลัยพะเยา สถานศึกษาในเขตภาคเหนือ และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ขัน้ ตอนในการดาเนินการวิจยั
4.1 ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีท่เี กีย่ วข้องในการประเมินหลักสูตร การวัดผลสัมฤทธิการเรี
ยนรู้
์
การติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมดาเนินงาน และการทดสอบระบบ
4.2 ดาเนินการศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อเปรียบเทียบ
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
4.3 ดาเนินการกาหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
4.4 ดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิของหลั
กสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้
์
โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ จากประชากรที่เป็ นครูและนักเรียนจากโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจานวน
26 โรงเรีย น จ าแนกเป็ น ครูจ านวนโรงเรีย นละ 5 คน และนัก เรีย นจ านวนโรงเรีย นละ 10 คน และนิ สิต ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 30 คน
4.5 ดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรูข้ องผูเ้ รียนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
์
การสือ่ สาร ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ในช่วงของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จากประชากรที่
เป็ นนักเรียน โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม Young ICT Creative Camp ครัง้ ที่ 2 จานวน 265 คน
4.6 ดาเนินการติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมการดาเนินงานโครงการบ่มเพาะและพัฒนา
อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึก ษาแห่งชาติ จากประชากรทีเ่ ป็ น
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จานวน 26 โรงเรียน
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4.7 ดาเนินการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลแบบออนไลน์ จากประชากรที่เป็ น
บุคลากรและนิสติ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคัดเลือกผูท้ ดลองใช้ระบบจาก
บุ ค คลที่มีห น้ าที่เกี่ย วข้อ งกับ งานด้านแผนและนโยบาย และการบริห ารโครงการ ทัง้ ในระดับ ผู้บ ริห ารและระดั บ
ปฏิบตั กิ าร จานวน 10 คน
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทาการวิเคราะห์แบบประเมินคุณ ภาพและความพึงพอใจในการประเมินผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตร
ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรู้ ประเมินติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรม ประเมินใช้ทดสอบระบบ โดยสุ่ม
์
ตัวอย่างจากประชากรที่เป็ นครูแ ละนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 26 โรงเรียน และบุคลากร นิสติ
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)

ผลการศึกษา
1. ศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั
โครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นแต่ละชัน้ ปี ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มคี วามสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละมีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบตั ิ เพื่อใช้เป็ นทิศทางในการจั ดทาหลักสูตรการเรียนการ
สอน ซึ่งได้แ บ่ งออกเป็ น 8 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ คือ 1) กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย 2) กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ 3) กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ 4) กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) กลุ่ม
สาระการเรีย นรู้สุข ศึก ษาและพลศึก ษา 6) กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ศิลปะ 7) กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี และ 8) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้
กล่าวถึงสาระสาคัญของการเรียนรูท้ ม่ี ุ่งพัฒนาผูเ้ รียนแบบองค์รวม เพื่อให้มคี วามรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะในการทางาน
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่ อได้อย่างมีประสิท ธิภ าพ โดยมีสาระสาคัญ 4 ด้าน ซึ่งได้มีการ
กาหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูไ้ ว้ใน 4 สาระ คือ สาระที่ 1 การดารงชีวติ และครอบครัว สาระที่ 2 การออกแบบ
และเทคโนโลยี สาระที3่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และ สาระที่ 4 การอาชีพ
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2555 เป็ นหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้พฒ
ั นาเอกสารประกอบการสอน
คู่มอื ครู และการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ ประกอบด้วย 13 หลักสูตร ใน 4 กลุ่มหลักสูตร คือ 1) กลุ่มหลักสูตร
ด้า นคอมพิว เตอร์ฮ าร์ด แวร์ 2) กลุ่ม หลัก สูต รด้า นคอมพิวเตอร์ซ อฟต์แ วร์แ ละการประยุ ก ต์ 3) กลุ่ม หลัก สูต รด้า น
คอมพิวเตอร์กราฟิ กและแอนิเมชัน่ และ 4) กลุ่มหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย โดยผลการศึกษาพบว่า สาระการ
เรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วดั ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2555 ซึ่งความรู้ท่จี ะได้รบั จากทัง้ 13 หลักสูตร มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ทงั ้ 4 ด้านของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แต่รายละเอียดความสัมพันธ์จะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างรายวิชาของแต่ละหลักสูตร
แต่ ทงั ้ นี้ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกหลักสูตรได้มุ่งหวังไปที่สาระที่ 4 การอาชีพ กล่าวคือ
มุ่งหวังให้นักเรียนมีทกั ษะและแนวทางในการประกอบอาชีพได้ภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ง 4.1 ของสาระที่ 4 การอาชีพคือ เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพ
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2. การกาหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินหลักสูตร จานวน 13 หลักสูตร
รูปแบบการประเมินหลักสูตรสามารถพิจารณาได้เป็ น 3 แนวคิด คือ รูปแบบทีย่ ดึ จุดมุ่งหมายเป็ นหลัก (GoalBased Models) [2], รูปแบบทีย่ ดึ เกณฑ์หรือมาตรฐานเป็ นหลัก (Criterion-Based Models) [3] และรูปแบบทีย่ ดึ ความ
ต้องการตัดสินใจเป็ นหลัก (Decision-Based Models) [4] ส่วนการกาหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินหลัก สูตรใช้
หลักการทีเ่ สนอโดย สุนีย์ ภู่พนั ธ์ [5] ซึง่ ได้สรุปขัน้ ตอนการประเมินหลักสูตรไว้ ดังนี้
2.1 ขัน้ กาหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการประเมิน การกาหนดจุดมุ่งหมายในการประเมิน
เป็ นขัน้ ตอนแรกของกระบวนการในการดาเนินการประเมินหลักสูตร ผูป้ ระเมินต้องกาหนดวัต ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของการประเมินให้ชดั เจนว่าจะประเมินอะไรในส่วนใดด้วยวัตถุประสงค์อย่างไร การกาหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน
ทีช่ ดั เจนทาให้เราสามารถกาหนดวิธกี าร เครื่องมือ และขัน้ ตอนในการประเมินได้อย่างถูกต้องและทาให้การประเมิน
หลักสูตรดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลถูกต้องเป็ นทีเ่ ชื่อถือได้
2.2 ขัน้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีจ่ ะใช้ในการประเมินผล เกณฑ์การประเมินจะเป็ นเครื่องบ่งชี้
คุณภาพในส่วนของหลักสูตรทีถ่ ูกประเมิน
2.3 ขัน้ การสร้างเครื่อ งมือ และวิธีก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการประเมิน หรือ เก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นสิง่ ที่มคี วามสาคัญที่จะมีผลทาให้การประเมินนัน้ น่ าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน เครื่องมือที่ใช้มหี ลาย
อย่างซึง่ ผูป้ ระเมินจะต้องเลือกใช้และสร้างอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้และมีความเทีย่ งตรงสูง
2.4 ขัน้ เก็บรวบรวมข้อมูล ในขัน้ นี้ผู้ประเมินต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตามขอบเขตและระยะเวลาที่
กาหนดไว้
2.5 ขัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูล ในขัน้ นี้ผปู้ ระเมินจะต้องกาหนดวิธกี ารจัดระบบข้อมูล พิจารณาเลือกใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ทเ่ี หมาะสม แล้วจึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลเหล่านัน้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
2.6 ขัน้ สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและรายงานผลการประเมิน
2.7 ขัน้ นาผลทีไ่ ด้จากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรต้องดาเนินการอย่างเป็ นระบบและมีรปู แบบผสมผสาน ด้วยกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
ติดตามคุณค่าของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกวงรอบของการใช้หลักสูตร เพื่อให้ได้สารสนเทศสาหรับ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เมื่อทาการประเมินแล้วสามารถให้สารสนเทศทีต่ อบคาถามถึงการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร การบรรลุมาตรฐานของหลักสูตร และตอบสนองความต้องการตัดสินใจของฝ่ ายต่ างๆ ทัง้ ระดับผู้บ ริหาร
หลักสูตร ผูต้ รวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากภายในและภายนอก องค์กรวิชาชีพ และสังคม การประเมินหลักสูตรจึงควร
ออกแบบการประเมินให้สามารถตอบคาถามในประเด็นหลักทีส่ าคัญ ดังตารางต่อไปนี้ [6]
ตารางที่ 1 ประเด็นการประเมินหลักสูตรและคาถามสาคัญ
ประเด็นการประเมินหลักสูตร
คาถามสาคัญ
1. ตัวหลักสูตร
1.1 แนวคิดพืน้ ฐานของหลักสูตร
- แนวคิดพื้นฐาน (ปรัชญา/ปณิธาน) ของหลักสูตร สอดคล้องกับหลักการ
ทางวิชาชีพเพียงใด? และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้เพียงไร?
1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
- จุดมุ่งหมาย (มาตรฐาน) ของหลักสูตรสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานของ
หลักสูตรหรือไม่? มีความครอบคลุมและชัดเจนเพียงใด?
1.3 โครงสร้างของหลักสูตร
- โครงสร้างของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือไม่ ? สัดส่วนของแต่
ละหมวดวิชาและการจัดรายวิชาเหมาะสมเพียงใด?
1.4 เนื้อหาวิชา
- ก าหนดสาระการเรีย นรู้ /เนื้ อ หาวิช า สอดคล้อ งกับ โครงสร้างหลัก สูต ร
หรือไม่? มีคุณค่าทางวิชาการ/วิชาชีพ และนาไปใช้ได้จริงเพียงใด?
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ประเด็นการประเมินหลักสูตร
1.5 แผนการเรียนรู้
2. ตัวปั จจัยเบือ้ งต้นของหลักสูตร
2.1 ผูเ้ รียน
2.2 ครูผสู้ อน
2.3 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
3. กระบวนการใช้หลักสูตร
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 การวัดและประเมินการเรียนรู้
3.3 การประเมินการสอน
3.4 การประเมินหลักสูตร
4. ผลทีไ่ ด้จากการใช้หลักสูตร
4.1 ผลผลิตของหลักสูตร
(ประสิทธิผล)

คาถามสาคัญ
- กาหนดแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ ต่ละช่วงชัน้ /ปี สื่อการเรียนรู้ และการ
วัดประเมินผลการเรียนรู้
- ผู้เรียนมีคุณสมบัติพ้ืนฐานด้านความรู้ ทัก ษะ และคุณลักษณะเบื้องต้น
ตามทีค่ าดหวังเพียงใด?
- ผู้ ส อนมีค วามรู้ค วามเข้า ใจในหลัก สูต ร มีคุ ณ วุ ฒิ ความสามารถทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการเหมาะสมในการสอนรายวิชาเพียงใด?
- สิง่ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น เอกสารประกอบหลักสูตร ตารา
สือ่ การเรียนรู้ ห้องเรียน ฯลฯ มีเพียงพอและคุณภาพดีเพียงใด?
- ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตร ความ
ถนัด/ความสนใจของผูเ้ รียนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญมากน้อยเพียงไร?
- ผู้ส อนมีก ารวัด และประเมิน การเรีย นรู้ข องผู้เรีย น และมีก ารให้ข้อ มู ล
ย้อนกลับสาหรับผูเ้ รียนเหมาะสมเพียงใด?
- มีระบบการประเมินการสอนของครูผสู้ อนเพื่อเป็ นข้อมูลย้อนกลับสาหรับ
ผูส้ อนหรือไม่? เพียงใด?
- มีระบบการประเมินหลักสูตรเมื่อใช้หลักสูตรครบวงจรแล้ว เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้ทนั สมัย ทันการเปลีย่ นแปลงหรือไม่? เพียงใด?
- ผู้เรีย นมีสดั ส่ ว นของการส าเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รเพีย งใด? และ
ผู้สาเร็จการศึก ษามีค วามรู้ ทัก ษะ และคุณ ลัก ษณะตามจุด มุ่งหมายของ
หลักสูตรเพียงใด?
- ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถนาความรูท้ ่ไี ด้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพียงใด?
เป็ นทีย่ อมรับของสังคม และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมากน้อยเพียงใด?

4.2 ผลลัพธ์ของหลักสูตร
(ผลกระทบ)
ทีม่ า: ศิรชิ ยั กาญจนวาสี [6]
3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิของหลั
กสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูป
์
หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 จานวน 13 หลักสูตร
ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลีย่ รวมทัง้ หมดในการประเมินหลักสูตรต่างๆ จานวนทัง้ สิน้ 13 หลักสูตรอยู่ท่ี 4.50 มี
ความสาคัญในระดับมากทีส่ ดุ และให้ค่าเฉลีย่ ในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้
ลาดับที่ 1 ได้แก่ หลักสูตรการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.54 มีความสาคัญอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ
ลาดับที่ 2 มี 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมสาหรับคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2) หลักสูตร
คอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชันและ
่
3) หลักสูตรเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.53 เท่ากันทุกหลักสูตร มี
ความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ลาดับ ที่ 3 มี 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการออกแบบและพัฒ นาเว็บไซต์ และ 2) หลักสูตรศิลปะการ
ถ่ายภาพ มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.52 เท่ากันทุกหลักสูตร มีความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
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ลาดับที่ 4 มี 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) หลักสูตรคอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์และ 3) หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.51 เท่ากันทุกหลักสูตร มีความสาคัญอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ
ลาดับที่ 5 มี 2 หลักสูตร ได้แก่ 1)หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ และ 2) หลักสูตรการผลิต
สือ่ ผสม มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.49 เท่ากันทุกหลักสูตร มีความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
ลาดับที่ 6 ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์มคี ่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.46 มีความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
ลาดับที่ 7 ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิ กและแอนิเมชัน่ มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.43 มีความสาคัญอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิของหลั
กสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูป
์
หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555
ลาดับที่
หลักสูตร
ค่าเฉลีย่ คะแนน
ระดับความสาคัญ
1
การผลิตสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์
4.54
มากทีส่ ดุ
2
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
4.53
มากทีส่ ดุ
คอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชัน่
เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
3
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
4.52
มากทีส่ ดุ
ศิลปะการถ่ายภาพ
4
การบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.51
มากทีส่ ดุ
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
4.49
มากทีส่ ดุ
การผลิตสือ่ ผสม
6
การพัฒนาซอฟต์แวร์
4.46
มากทีส่ ดุ
7
คอมพิวเตอร์กราฟิ กและแอนิเมชัน่
4.43
มากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ รวม
4.50
มากทีส่ ดุ
4. การประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรูข้ องผูเ้ รียนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ภายใต้
์
โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ในช่วงของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรู้ของผู้เรียนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
์
ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ จากประชากรทีเ่ ป็ นนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม Young ICT Creative
Camp ครัง้ ที่ 2 จานวนทัง้ สิน้ 265 คน พบว่า นักเรียนสามารถทาการทดสอบโดยมีผลเฉลีย่ อัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ ของคะแนน
ทีผ่ รู้ ่วมทาการทดสอบอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 84.76 โดยแยกเป็ นรายวิชา ดังนี้
ลาดับที่ 1 รายวิชาการเขียนโปรแกรมแบบ C# คิดเป็ นร้อยละ 89.93
ลาดับที่ 2 รายวิชากราฟิ กและแอนิเมชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 86.48
ลาดับที่ 3 รายวิชา Android (2) คิดเป็ นร้อยละ 83.42
ลาดับที่ 4 รายวิชาการผลิตสือ่ ผสม คิดเป็ นร้อยละ 80.23
5. การติด ตามประเมิน ผลโครงการและกิจ กรรมการด าเนิ น งานโครงการบ่ ม เพาะและพัฒ นาอาชีพ ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 แบบรายกิจกรรม
ย่อยและรวบยอด
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ผลการศึกษาพบว่า การติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมการดาเนินงาน การประเมินผลในภาพรวม
อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรและแผนการสอนของครูผสู้ อนและนักเรียน จานวน 13 หลักสูตร
พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียน ได้รอ้ ยละ 90.13 บรรลุตามแผนซึง่ กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในเอกสารประกอบการสอนและคู่มอื ครู ของครูผู้สอนและนักเรียนจานวน
13 หลักสูตร พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจของครูผสู้ อนและนักเรียน ได้รอ้ ยละ 89.60 บรรลุตามแผนซึง่ กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5.3 ผลการประเมิน ความพึง พอใจในสื่อ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Book) ของครูผู้ส อนและนั ก เรีย นจ านวน 13
หลักสูตรพบว่า ผลประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียน ได้รอ้ ยละ 89.00 บรรลุตามแผนซึง่ กาหนดไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครูอาจารย์พบว่า ได้
ดาเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครูอาจารย์ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ตามวัตถุประสงค์หลักสูตร
จานวน 448 คน บรรลุตามแผนซึง่ กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 200 คน สาหรับผลประเมินความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีเ่ ข้า
รับการอบรมได้รอ้ ยละ 84.40 อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ บรรลุตามแผนซึง่ กาหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5.5 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียน พบว่า มีการจัด
อบรมจัดกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียน จานวน 3 ครัง้ รวมจานวนนักเรียนที่เข้าอบรมทัง้ หมด 856
คน ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ ข้ารับการอบรมได้รอ้ ยละ 81.60 บรรลุตามแผนซึง่ กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
5.6 ผลการประเมิน ความพึงพอใจในหนังสือและซอฟต์แวร์ลิขสิท ธิข์ องครูผู้สอนและนัก เรีย น พบว่า ผล
ประเมินความพึงพอใจของครูผสู้ อนและนักเรียน ได้รอ้ ยละ 87.80 บรรลุตามแผนซึง่ กาหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5.7 ผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่ วยงานต่างๆ ในการจัดสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒ นาสู่ นอร์ทเทิร์น ซิลิคอน วัลเลย์ (Northern Silicon Valley) พบว่า มี
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่ วยงานต่างๆ ในการจัดสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจานวน 11
ราย บรรลุตามแผนซึง่ กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 10 ราย
ตารางที่ 3 การติด ตามประเมิน ผลโครงการและกิจกรรมการดาเนิ น งานโครงการบ่ ม เพาะและพัฒ นาอาชีพ ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ภายใต้โครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 แบบราย
กิจกรรมย่อยและรวบยอด
เกณฑ์ตาม
ผลการ
การบรรลุตาม
กิ จกรรมย่อย
แผน
ประเมิ น
แผน
การประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรและแผนการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90.13
บรรลุตามแผน
ของครูผสู้ อนและนักเรียน
ร้อยละ 80
การประเมินความพึงพอใจในเอกสารประกอบการสอนและ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 89.60
บรรลุตามแผน
คู่มอื ครู ของครูผสู้ อนและนักเรียน
ร้อยละ 80
การประเมินความพึงพอใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 89.00
บรรลุตามแผน
ของครูผสู้ อนและนักเรียน
ร้อยละ 80
จานวนครูอาจารย์ทเ่ี ข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ไม่น้อยกว่า
448 คน
บรรลุตามแผน
การสอน
200 คน
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กิ จกรรมย่อย
การประเมิน ความพึงพอใจในการจัด กิจกรรมอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครูอาจารย์
การประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบ่มเพาะและ
พัฒนาอาชีพให้แก่นกั เรียน
การประเมินความพึงพอใจในหนังสือและซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ ์
ของครูผสู้ อนและนักเรียน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่ วยงานต่ างๆ ในการจัดสหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชี พ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่นอร์ทเทิรน์ ซิลคิ อน
วัลเลย์

เกณฑ์ตาม
แผน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่า
10 ราย

ผลการ
ประเมิ น
ร้อยละ 84.40

การบรรลุตาม
แผน
บรรลุตามแผน

ร้อยละ 81.60

บรรลุตามแผน

ร้อยละ 87.80

บรรลุตามแผน

11 ราย

บรรลุตามแผน

6. การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบประเมินผลแบบออนไลน์
ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒ นาระบบประเมินผลแบบออนไลน์ จากบุคคลที่มหี น้ าที่
เกีย่ วข้องกับงานทางด้านแผนและนโยบายและการบริหารโครงการ ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหาร และระดับปฏิบตั กิ าร จานวน
ทัง้ สิน้ 10 คนพบว่า ผลประเมินระดับคุณภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยผูท้ ดลองใช้ระบบฯ มีความพึง
พอใจในคุณภาพของระบบฯ ในด้านความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการรายงานผล เป็ นลาดับ 1 มีคุณภาพใน
ระดับมากทีส่ ุด สาหรับผลประเมินระดับความพึงพอใจในระบบพบว่า มีค่าเฉลีย่ ผลการประเมินอยู่ท่ี 4.40 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกั บ หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พบว่า
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทัง้ 13 หลักสูตร มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูท้ งั ้ 4 ด้าน คือ การดารงชีวติ และครอบครัว , การออกแบบ
และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และการอาชีพ
2. การกาหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินหลักสูตรพบว่า สามารถพิจารณาใช้รูปแบบการประเมินได้ 3
รูป แบบคือ รูป แบบที่ยึดจุ ด มุ่ งหมายเป็ น หลัก (Goal-Based Models), รูป แบบที่ยึดเกณฑ์ห รือ มาตรฐานเป็ น หลัก
(Criterion-Based Models) และรูปแบบที่ยดึ ความต้องการตัดสินใจเป็ นหลัก (Decision-Based Models) โดยประเด็น
การประเมินหลักสูตรและคาถามสาคัญ ประกอบด้วย ตัวหลักสูตร, ตัวปั จจัยเบื้องต้นของหลักสูตร, กระบวนการใช้
หลักสูตร และผลทีไ่ ด้จากการใช้หลักสูตร
3. การประเมินผลสัมฤทธิของหลั
กสูตร พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
์
4. การประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรูข้ องผูเ้ รียน พบว่า อัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ ของคะแนนทีผ่ รู้ ่วมทาการทดสอบ
์
อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 84.76
5. การติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมการดาเนินงาน พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
6. การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลแบบออนไลน์ พบว่า ผลประเมินระดับคุณภาพ มีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ และผลประเมินระดับความพึงพอใจในระบบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
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ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการจั
์ ดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลโครงการบ่มเพาะและ
พัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 นี้ สามารถนาไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาการดาเนินการของหลักสูตร ตัง้ แต่กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงานนักเรียน การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการคลังข้อสอบ
การจัดการข้อมูลผูเ้ รียน และข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษาในครัง้ นี้จงึ เป็ น
ข้อมูลสนับสนุ นการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการดาเนินงานโครงการ
ดังกล่าวต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัยพะเยาที่ให้ทุ นสนับ สนุ นการวิจยั นี้ ตลอดจนความร่วมมือในการเก็บ ข้อมูลจาก
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การตรวจสอบพืช C3 และ C4 บริ เวณมหาวิ ทยาลัยนเรศวร
Examination of C3 and C4 Plants in Naresuan University
มลิวรรณ นาคขุนทด1* จิรวรรณ ต่วนโต1 นิตยา อินหาดกรวด2 และวิราวรรณ์ แก้วสุมาลี2
Maliwan Nakkuntod1*, Jilawan Tuanto1, Nittaya Inhadkruad2 and Wirawan Kaewsumalee2
บทคัดย่อ
พืช C3 และ C4 นัน้ เมื่อมองภายนอกอาจจะคล้ายคลึงกัน แต่โครงสร้างภายในนัน้ จะมีความแตกต่างกันโดย
เฉพาะทีใ่ บ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ศึกษาโครงสร้างภายในของใบพืชโดยการทาสไลด์ถาวรและตรวจสอบบริเวณทีม่ ี
การสะสมแป้ งเพื่อจาแนกพืช C3 และ C4 ทีพ่ บในมหาวิทยาลัยนเรศวร จากการเก็บตัวอย่างพืชทัง้ หมด 14 วงศ์ 40
ชนิด แบ่งเป็ นพืชใบเลีย้ งเดีย่ ว 15 ชนิด และพืชใบเลีย้ งคู่ 25 ชนิด พบว่าพืชทุกชนิดสามารถเตรียมสไลด์ได้ผลดี และ
เห็นคลอโรพลาสต์ในบันเดิลชีทของพืช C4 ได้ชดั เจน และผลจากการตรวจสอบการสะสมแป้ งด้วยไอโอดีน พบว่าพืช
C4 จะมีการสะสมแป้ งในบันเดิลชีทซึ่งพบทัง้ หมด 16 ชนิด เป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 12 ชนิดและพืชใบเลี้ยงคู่ 4 ชนิด
ขณะที่พชื C3 นัน้ ในบันเดิลชีทจะไม่มกี ารสะสมแป้ ง เนื่องจากไม่มคี ลอโรพลาสต์ แต่จะสะสมแป้ งในมีโซฟิ ลล์ซ่งึ พบ
ทัง้ หมด 24 ชนิด
คาสาคัญ:

พืช C3 และ C4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

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.
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บทนา
พืชมีดอกทัวโลกมี
่
ประมาณ 275,000 ชนิด จาแนกเป็ นพืช C3 ประมาณ 233,000 ชนิด ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 85
ของพืช มีด อกทัง้ หมด ส่ว นใหญ่ เป็ น พืช ที่มีถิ่น ก าเนิ ด ในเขตอบอุ่น และกระจายอยู่ท วั ่ โลก ตัว อ ย่ างเช่ น พืช วงศ์
ทานตะวัน(Asteraceae) พืชวงศ์ถวั ่ (Fabaceae) เป็ นต้น และจาแนกเป็ นพืช CAM ประมาณ 27,000 ชนิด คิดเป็ นร้อย
ละ 10 ของพื ช มีด อกทัง้ หมด ซึ่ง พบทัง้ พื ช ใบเลี้ย งคู่ แ ละพื ช ใบเลี้ย งเดี่ย ว ตัว อย่ า งเช่ น พื ช วงศ์ ก ระบองเพชร
(Cactaceae) เป็ นต้น อีกทัง้ ยังจาแนกได้เป็ นพืช C4 ประมาณ 15,000 ชนิด คิดเป็ นร้อยละ 5 ของพืชมีดอกทัง้ หมด ซึง่
มีการรายงานว่าพบทัง้ หมด 18 วงศ์ เป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 3 วงศ์ ตัวอย่างเช่นพืชวงศ์หญ้า (Poaceae) พืชวงศ์กก
(Cyperaceae) เป็ นต้น และเป็ นพืชใบเลีย้ งคู่ 15 วงศ์ ตัวอย่างเช่น พืชวงศ์บานไม่รโู้ รย (Amaranthaceae) เป็ นต้น ซึง่
พืช C4 จะมีถนิ่ กาเนิดในเขตร้อน หรือ กึง่ เขตร้อน และกระจายอยู่ทวโลกในเขตร้
ั่
อน [3] ประเทศไทยเป็ นประเทศใน
เขตร้อนมีการสารวจพบพืชมีดอกประมาณ 127,000 ชนิด ส่วนใหญ่เป็ นพืชมีดอกทีจ่ ดั อยู่ในกลุ่มพืช C3 และพบพืช C4
บางชนิด
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็ นกระบวนการที่พืชและสิง่ มีชวี ิตเปลี่ยนพลังงานแสงให้มาอยู่ในรูปของ
พลังงานเคมีทอ่ี ยู่ในโมเลกุลของสารอินทรียท์ ่สี ร้างขึน้ และถูกใช้ต่อไปเป็ นแหล่งพลังงานในการดารงชีวติ ของพืชและ
สิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลายบนโลก กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงนี้อาจถือได้ว่าเป็ นเพียงกระบวนการเดียวของพืชและสิง่ มีชวี ติ
ทีส่ ามารถดึงพลังงานจากดวงอาทิตย์ให้เข้ามาหมุนเวียนในโลกได้ นอกจากนัน้ กระบวนการดังกล่าวนี้ยงั มีการใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมาเปลีย่ นเป็ นก๊าซออกซิเจนด้วย ซึง่ การนาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาใช้น้ที าให้
สามารถจาแนกพืชออกเป็ นกลุ่มๆ ได้ เมื่อพิจารณาจากจานวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และสารเริม่ ต้นทีเ่ กิดขึน้ นัน่
คือกลุ่มของพืชทีต่ รึงคาร์บอนไดออกไซด์เพียงครัง้ เดียว แล้วเกิดสารทีม่ คี าร์บอน 3 อะตอม เราเรียกว่า พืช C3 ขณะที่
กลุ่มของพืชทีต่ รึงคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ครัง้ แล้วเกิดสารทีม่ คี าร์บอน 4 อะตอม เราก็จะเรียกว่า พืช C4 ซึง่ โดยทัวไป
่
นัน้ พืช C3 จะมีจ านวนมากกว่ า พืช C4 โดยพบทัง้ กับ พืช ใบเลี้ย งเดี่ย วและพืช ใบเลี้ย งคู่ [4] ซึ่งพืช ใบเลี้ย งเดี่ย ว
โดยเฉพาะพวกหญ้านัน้ ถ้ามองจากเฉพาะลักษณะภายนอกจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็ นพืช C3 หรือ C4
พืช C3 คือพืชทีม่ กี ารตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวัฏจักรเคลวิน (calvin cycle) เพียงอย่างเดียวโดยสารตัว
แรกที่เกิดจากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์คอื phosphoglycerate (PGA) ซึ่งเป็ นสารที่มคี าร์บอน 3 อะตอม จึงเรียก
กระบวนการนี้ว่า C3 pathway และเรียกพืชทีม่ กี ารตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้ว่า พืช C3 ซึง่ พบว่าส่วนใหญ่เป็ น
พืชทีม่ ถี นิ่ กาเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ถัวเหลื
่ อง ถัวลิ
่ สง ฝ้ าย ยาสูบ และต้นไม้ใหญ่ เป็ นต้น พืช
C3 อาจมีหรือไม่มบี นั เดิลชีท (bundle sheath cell) ล้อมรอบมัดท่อลาเลียง แต่ถา้ มีจะไม่มคี ลอโรพลาสต์ ดังนัน้ การตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 จะเกิดขึน้ ทีม่ โี ซฟิ ลล์ (mesophyll) เท่านัน้ [4]
พืช C4 คือพืชที่มีถิ่นกาเนิดอยู่ในเขตร้อน หรือกึ่งร้อน เช่น หญ้า ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง อ้อย ซึ่งมีการศึกษา
พบว่ า สารประกอบชนิ ด แรกที่ไ ด้จ ากการตรึง คาร์บ อนไดออกไซด์ ในอ้อ ย คือ oxaloacetic acide (OAA) ซึ่ง เป็ น
สารประกอบทีม่ คี าร์บอน 4 อะตอม [6] หลังจากนัน้ จึงมีรายงานเรื่องการตรึงคาร์บอนไดออกไซค์โดยวิธนี ้เี นื่องจากสาร
ตัวแรกที่เกิดขึน้ เป็ นกรดที่มคี าร์บอน 4 อะตอมและมีหมู่คาร์บอกซิลอยู่ 2 หมู่ จึงเรียกกระบวนการนี้ว่า C4 pathway
และเรียกพืชที่มกี ารตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้ว่า พืช C4 [5] พืชพวกนี้จะมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ครัง้
โดยครัง้ แรกตรึง ที่ มี โ ซฟิ ลล์ โดยมี ตัว มารับ คาร์บ อนไดออกไซด์ คื อ phosphoenolpyruvate (PEP) และได้ เป็ น
สารประกอบคาร์บ อน 4 อะตอม คือ OAA แล้วถูกเปลี่ยนเป็ น malic acid ก่อนจะเคลื่อนที่เข้าสู่บนั เดิลชีท เมื่อถึง
บันเดิลชีทสารทีม่ คี าร์บอน 4 อะตอมนี้จะถูกเปลีย่ นเป็ นสารทีม่ คี าร์บอน 3 อะตอมและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมาในบันเดิลชีท ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์น้ีจะเข้าสู่วฏั จักรเคลวิน (Calvin cycle) ต่ อไป ส่วนสารที่มีคาร์บอน 3
อะตอมก็จะถูกนากลับมายังมีโซฟิ ลล์เพื่อเปลีย่ นเป็ น PEP สาหรับการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครัง้ ต่อไป [4]
นอกจากพืช 2 กลุ่มข้างต้นแล้ว ยังพบพืช CAM ในปี 1958 โดยมีรายงานว่า พืชตระกูล Crassulaceae ซึ่ง
เป็ นพืชอวบน้ า ขึน้ ในสภาพแห้งแล้ง มีการตรึงคาร์บอนไดออกไซค์ในเวลากลางคืน เนื่องจากพืชชนิดนี้เปิ ดปากใบใน
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เวลากลางคืน และเก็บไว้ในรูปของ malic acid ในแวคิวโอล และปริมาณกรดจะลดลงในเวลากลางวันจึงทาให้ ค่า pH
ในเวลากลางวัน สู ง กว่ า เวลากลางคืน เนื่ อ งจากการตรึง คาร์บ อนไดออกไซค์ แ บบนี้ พ บครัง้ แรกในพื ช ตระกู ล
Crassulaceae จึงเรียกการตรึงคาร์บอนไดออกไซค์แบบนี้ว่า Crassulacean Acid Metabolism และเรียกพืชที่มกี าร
ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้ว่า พืช CAM ลักษณะสาคัญของพืชนี้คอื มีแวคิวโอลขนาดใหญ่ ไม่มี bundle sheath
อวบน้าทนแล้ง เปิ ดปากใบในเวลากลางคืนทาให้คายน้าได้ลดลง [4]
โดยพืช C4 มีลกั ษณะทางกายวิภาคทีแ่ ตกต่างจากพืช C3 คือท่อลาเลียงของพืช C4 จะมีบนั เดิลชีทขนาดใหญ่
และพบคลอโรพลาสต์อยู่ทงั ้ ภายในบันเดิลชีทและมีโซฟิ ลล์ ส่วนพืช C3 อาจไม่พบบันเดิลชีทหรือถ้าหากพบจะมีบนั เดิล
ชีท ขนาดเล็ก และไม่พบคลอโรพลาสต์อยู่ภายใน ดังนัน้ ในพืช C3 จะมีการสะสมแป้ งอยู่ในคลอโรพลาสต์ของมีโซฟิ ลล์
เนื่องจากเป็ นบริเวณทีเ่ กิดวัฏจักรเคลวิน ขณะทีพ่ ชื C4 จะมีการสะสมแป้ งอยู่ในคลอโรพลาสต์ของบันเดิลชีทและมีโซ
ฟิ ลล์ แต่ภายในบันเดิลชีทจะพบการสะสมแป้ งมากกว่าในมีโซฟิ ลล์มาก [4]
มีงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งกับ พืช C3 และ C4 จ านวนมาก แต่ จ ะเป็ น ในแง่ข องทางสรีรวิท ยา เช่ น การศึก ษา
ผลกระทบโดยรวมจากการเพิม่ ขึน้ ของคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมติ ่อการเจริญเติบโตและชีพลักษณ์ของ พืช C3
และ C4 ที่เป็ นพืชล้มลุก โดยปลูกพืชทัง้ สองชนิ ดไว้ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่ างกัน ทัง้ ในแง่ของอุณหภูมิและปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ จากการศึกษาพบว่า พืช C3 เมื่อมีการเพิม่ อุณหภูมสิ งู ขึน้ จะมีอตั ราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงลดลง
แต่เมื่อเพิม่ ทัง้ อุณหภูมแิ ละคาร์บอนไดออกไซด์ พืช C3 จะมีอตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงเพิม่ มากขึน้ ซึ่งแตกต่างกับ
พืช C4 ไม่ว่าจะมีการเพิม่ อุณหภูมิหรือเพิ่มทัง้ อุณหภู มแิ ละคาร์บอนไดออกไซด์ก็มอี ตั ราการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่
แตกต่ า งจากสภาพปกติ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า จากสภาพแวดล้ อ มที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของ
คาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ มีผลต่อการเจริญเติบโตและการปรับตัวของพืช C3 มากกว่าพืช C4 [7]
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาความแตกต่างในกระบวนการทางานระหว่างคลอโรพลาสต์ในบันเดิลชีทและมีโซ
ฟิ ลล์ ทีบ่ ริเวณใบของข้าวโพด พบว่าเอ็นไซม์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์ไขมันและไนโตรเจน จะอยู่ในคลอโรพสาสต์
ของมีโซฟิ ลล์ ขณะทีเ่ อ็นไซม์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์แป้ งและกามะถันจะอยู่ในคลอโรพลาสต์ของบันเดิลชีท และ
เอ็น ไซม์ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ การลด triose phosphate จะอยู่ ในคลอโรพลาสต์ ข องมีโซฟิ ลล์ [8] ซึ่ง ต่ อ มามีค ณะผู้วิจ ัย
ทาการศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างและการเผาผลาญในใบของพืช C4 โดยศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์ และปริมาณ
โปรตีนในข้าวโพด พบว่าพืช C4 มีการปรับตัวทางโครงสร้างและทางชีวเคมีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง
ให้สูง โดยการวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือการวิเคราะห์การพัฒนาของใบผ่านกล้องจุลทรรศน์ และ
วิเคราะห์ปริมาณการสะสมโปรตีน [9]
ดังจะเห็นว่าไม่มกี ารศึกษาในเชิงการตรวจสอบเพิม่ เติมเลยว่าพืชชนิดใดในประเทศไทยบ้างทีเ่ ป็ นพืช C4 ซึง่
การศึก ษาและจาแนกพืช C3 และ C4 ก็จ าเป็ น ต้อ งอาศัย ทัง้ ข้อ มูลทางสรีร วิท ยาและกายวิภ าคเข้าด้ว ยกัน โดย
การศึกษากายวิภาคของใบพืชนัน้ จาเป็ นต้องจัดทาเป็ นสไลด์ถาวร เพื่อจะได้เก็บไว้ใช้เป็ นตัวอย่างในรายวิชาพื้นฐาน
อื่นๆ ต่อไปได้อกี อาทิเช่น รายวิชาชีววิทยาเบือ้ งต้น รายวิชาชีววิทยาของพืช เป็ นต้น อีกทัง้ ตัวอย่างพืช C3 และ C4
ทีอ่ ยู่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็มขี อ้ จากัดในด้านของการเก็บตัวอย่าง เนื่องจากขึน้ อยู่กบั ช่วงฤดูกาลปลูก การ
ถาง เพื่อปรับพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆ อีก ทาให้เมื่อ ถึงช่วงเวลาที่สอนในเนื้อหานี้ไม่มีตัวอย่างให้นิสติ ได้ศึกษา จึง
จาเป็ นต้องอาศัยสไลด์ถาวรดังกล่าว ขณะที่การตรวจสอบบริเวณทีส่ ะสมแป้ งในใบพืชก็เป็ นอีกข้อมูลที่ช่วยในการจัด
จาแนกได้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะสารวจและเก็บตัวอย่างพืช C3 และ C4 ทีเ่ ป็ นพืชล้มลุกและไม้พุ่ม ทัง้ ที่
เป็ นพืชใบเลีย้ งเดีย่ วและใบเลีย้ งคู่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือทีเ่ ก็บตัวอย่างจากแหล่งอื่นได้อกี
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. การเก็บตัวอย่าง
ทาการเก็บตัวอย่างพืชบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเน้นทีข่ น้ึ เป็ นวัชพืช และเคยมี รายงานระบุ
รวมถึงพืชในวงศ์เดียวกัน จานวนทัง้ สิน้ 14 วงศ์ 40 ชนิด โดยประกอบด้วยพืชใบเลีย้ งเดีย่ ว 2 วงศ์ 15 ชนิด และพืชใบ
เลีย้ งคู่ 12 วงศ์ 25 ชนิด
2. การตรวจสอบการสะสมแป้ งในใบโดยใช้ไอโอดีน มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ตัด Cross section ของใบพืช นาไปแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์ 50% 70% และ 95% เป็ นเวลา
อย่างละ 15 นาทีตามลาดับ หรือจนกว่าจะไม่ปรากฏสีเขียวของคลอโรฟิ ลล์
2. นาชิน้ เนื้อเยื่อดังกล่าวแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์ 70% 50% และน้ ากลัน่ เป็ นเวลาอย่างละ 15
นาที ตามลาดับ
3. จากนัน้ ย้ายชิ้นเนื้อเยื่อลงในสารละลายไอโอดีนเป็ นเวลา 10-15 นาที เพื่อตรวจสอบบริเวณที่
สะสมแป้ ง
4. ศึกษาโครงสร้างและตาแหน่งทีม่ กี ารสะสมแป้ ง พร้อมบันทึกภาพ
3. การศึกษาโครงสร้างภายในใบโดยวิธพี าราฟิ นเทคนิค
โดยดัดแปลงจากวิธพี าราฟิ นเทคนิค [1]
1. การเตรียมตัวอย่างใบพืช
พืชใบเลีย้ งคู่ควรเก็บประมาณใบที่ 2-4 และพืชใบเลีย้ งเดีย่ วควรเก็บใบที่ 1-2 จากนัน้ ตัดใบ
ให้มขี นาด 0.5 x 0.8 เซนติเมตร โดยตัดให้ตงั ้ ฉากและผ่านเส้นกลางใบหรือเส้นใบ
2. การคงสภาพ
1. รักษาสภาพ (fix) ตัวอย่างใน FAA อย่างน้อย 12 ชัวโมง
่
2. ดู ด อากาศออกจากตัว อย่ า งด้ ว ยเครื่อ ง vacuum pump ที่มีค วามดัน 23 ปอนด์ต่ อ
ตารางนิ้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 12 ชัวโมง
่
หรือ จนกว่าเนื้อเยื่อจะจม
3. การดึงนาออกจากเซลล์ โดยล้างด้วย ethanal 50% จานวน 3 ครัง้ ครัง้ ละอย่างน้อย 3
ชัว่ โมง ตามด้ ว ย Teriary butyl alcohol 50% 70% 85% 95% และ 100% เป็ นเวลาครัง้ ละอย่ า งน้ อ ย 12 ชัว่ โมง
ตามลาดับ จากนัน้ แช่ใน Pure TBA 3 ครัง้ ครัง้ ละอย่างน้อย 12 ชัวโมง
่
4. การแทรกซึม โดยแช่ใน Parafin 25% (Parafin 25 : Pure TBA 75) 50% (Parafin 50 :
Pure TBA 50) และ 75% (Parafin 75 : Pure TBA 25) เป็ นเวลาครัง้ ละอย่างน้อย 12 ชัวโมง
่ ทีอ่ ุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส แล้วแช่ใน Pure Parafin 2 ครัง้ ครัง้ ละอย่างน้อย 12 ชัวโมง
่ ทีอ่ ุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
5. การฝั งชิ้น ส่วนพืช ในบล็อ กพาราฟิ นและการตัด ด้ว ยเครื่อง Rotary microtome ให้มี
ความหนาของแถบตัวอย่ างบางประมาณ 8-15 ไมโครเมตร จากนัน้ น าแถบตัว อย่ างที่ได้ลอยในน้ าอุ่ น (อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส) แล้วติดลงบนแผ่นสไลด์ โดยวางบนเครื่องอุ่นสไลด์ (slide warmer) ปรับอุณหภูมทิ ่ี
ประมาณ 30-40 องศาเซลเซียสจนกว่าแผ่นตัวอย่างจะแนบติดกับแผ่นสไลด์ จากนัน้ เก็บแผ่นสไลด์ไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง
เป็ นเวลา 5 วัน
6. การย้อ มสีตัว อย่ า งพืช ท าการย้อ มสีด้ว ยสี 2 สีคือ safranin-O และ fast green ปิ ด
ตัวอย่างด้วยแผ่นปิ ดสไลด์ (cover glass) โดยใช้ permount เป็ น mounting media แล้วนาสไลด์ตวั อย่างไปผึง่ จนแห้ง
สนิท และเก็บบรรจุในกล่องเก็บสไลด์ จนกว่าจะนามาศึกษาและบันทึกภาพต่อไป
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาพืชทัง้ หมด 40 ชนิดในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการทดสอบแป้ งด้วยไอโอดีนและการ
ตรวจสอบคลอโรพลาสต์ในบันเดิลชีท พร้อมทัง้ ทาสไลด์ถาวร พบว่าเป็ นพืช C3 จานวน 24 ชนิด โดยเป็ นพืชใบเลีย้ งคู่
21 ชนิด และใบเลีย้ งเดีย่ ว 3 ชนิด ดังจะเห็นได้ว่าพืชใบเลีย้ งคู่ ส่วนใหญ่ในวงศ์ต่างๆ เป็ นพืช C3 ขณะที่มพี ชื ใบเลีย้ ง
เดีย่ วทีเ่ ป็ น C3 ในวงศ์หญ้าและวงศ์กก ได้แก่ ข้าว กกกลม และกกเหลีย่ ม (ตาราง 1, ภาพ 1) และจากการสารวจพบ
พืช C4 จานวน 16 ชนิด โดยเป็ นพืชใบเลี้ยงคู่ 4 ชนิด และใบเลี้ยงเดี่ยว 12 ชนิด ดังจะเห็นว่าพืช C4 มักเป็ นพืชใบ
เลีย่ งเดีย่ ว ส่วนใหญ่พบในวงศ์หญ้าถึง 11 ชนิดและพบเป็ นพืชในวงศ์กกเพียงชนิดเดียวคือหญ้าแห้วหมู ขณะทีถ่ ้าเป็ น
พืชใบเลีย้ งคู่จะเป็ นพืชในวงศ์บานไม่รโู้ รย เช่น โขมยักษ์ โขมหัด โขมหนาม และบานไม่รโู้ รย (ตาราง 2, ภาพ 2) และ
การศึกษาโครงสร้างพบว่า พืช C3 จะไม่พบคลอโรพลาสต์ในบันเดิลชีท แต่จะพบในมีโซฟิ ลล์ และสาหรับพืชใบเลีย้ งคู่
จะเห็น palisade mesophyll และ spongy mesophyll แยกกันอย่างชัดเจน ส่วนพืช C4 จะมีคลอโรพลาสต์ทงั ้ ในมีโซ
ฟิ ลล์และในบันเดิลชิท แต่คลอโรพลาสต์ในบันเดิลชีทจะมีขนาดใหญ่กว่า คลอโรพลาสต์ในมีโซฟิ ลล์ พืช C4 ที่เป็ นใบ
เลีย้ งเดีย่ วจะมีคลอโรพลาสต์ในบันเดิลชีททางด้านในเซลล์ตดิ กับมีโซฟิ ลล์ ขณะทีถ่ า้ เป็ นพืชใบเลีย้ งคู่ทเ่ี ป็ นพืช C4 จะมี
คลอโรพลาสต์ในบันเดิลชีททางด้านในเซลล์ตดิ กับเนื้อเยื่อลาเลียง (ภาพ 3) ส่วนการตรวจสอบการสะสมแป้ งพบว่าพืช
C3 จะไม่มกี ารสะสมแป้ งในบันเดิลชีท แต่จะมีการสะสมแป้ งในมีโซฟิ ลล์ ส่วนพืช C4 จะมีการสะสมแป้ งไว้ในบันเดิลชีท
(ภาพ 4)
ตารางที่ 1 ตัวอย่างพืช C3 จาแนกตามวงศ์
วงศ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acanthaceae
1. Justicia fragilis Wall. cv. variegata
2. Ruellia tuberosa L.
Amaranthaceae 3. Celosia argentea L.
4. Celosia argentea L. var. cristata (L.)
Kuntze
5. Alternanthera dentata (Moench) Scheygr.
Apocynaceae 6. Catharanthus roseus (L.) G.Don
Asteraceae

Capparaceae
Cactaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Lamiaceae

7. Chromolaena odorata (L.) R.M.King
8. Vernonia cinerea (L.) Less.
9. Wedelia trilobata (L.) Hitehc
10. Zinnia violacea Cav.
11. Cleome viscosa L.
12. Pereskia grandifolia Haw.
13. Cyperus alternifolius L.
14. Cyperus mallaccensis (Lamk) Palla
15. Manihot esculenta (L.) Crantz
16. Arachis hypogaea L.
17. Vigna radiata (L.) R. Wilcz.
18. Coleus atropurpurrus Benth.
19. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.
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ชื่อสามัญ
Flame Flower
Waterkanon
Cockcomb
Cockcomb

ชื่อไทย
ขาไก่ด่าง
ต้อยติง่
หงอนไก่ป่า
หงอนไก่

Dentata Ruby
Madagascar
Periwinkle
Bitter Bush
Purple Fleabane
Little Yellow Star
Zinnia
Wild Spider Flower
Rose Cactus
Umbrella Papyrus
Chinese mat grass
Cassava
Peanut
Mung Bean
Coleus
Java Tea

แดงสิงคโปร์
แพงพวยฝรัง่
สาบเสือ
หมอน้อย
กระดุมทอง
บานชื่น
ผักเสีย้ นผี
กุหลาบเมาะลาเลิง
กกกลม
กกเหลีย่ ม
มันสาปะหลัง
ถัวลิ
่ สง
ถัวเขี
่ ยว
ฤๅษีผสม
หญ้าหนวดแมว

ตารางที่ 1 ตัวอย่างพืช C3 จาแนกตามวงศ์ (ต่อ)
วงศ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Nyctaginaceae 20. Bougainvillea spectabilis Willd.
Poaceae
21. Oryza sativa L.
Rosaceae
22. Rosa chinensis Jacq. var. minima Voss
Solanaceae
23. Capsicum frutescens L.
24. Lycopersicon esculentum Mill.

ชื่อสามัญ
Bougainvillea
Rice
Fairy Rose
Bird Chilli
Tomato

ชื่อไทย
เฟื่ องฟ้ า
ข้าว
กุหลาบหนู
พริกขีห้ นู
มะเขือเทศ

ภาพที่ 1 ภาพตัดตามขวางใบพืชใบเลีย้ งเดีย่ วทีเ่ ป็ น C3 ก. ข้าว ข. กกกลม และ ค. กกเหลีย่ ม
ตารางที่ 2 ตัวอย่างพืช C4 จาแนกตามวงศ์
วงศ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Amaranthaceae 1. Amaranthus lividus L.
2. Amaranthus gracilis Desf.
3 .Amaranthus spinosus L.
4. Gomphrena globosa L.
Cyperaceae
5. Cyperus rotundus Linn.
Poaceae
6. Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf
7. Chloris barbata Sw.
8. Cynodon dactylon (L.) Pers.
9. Cymbopogon citratus Stapf.
10. Echinochloa crusgalli (L.) T.
Beauv.
11. Eleusine indica (L.) Gaertn.
12. Imperata cylindricall Beauv.
13. Pennisetum polystachyon (L.)
Schult.
14. Pennisetum purpureum
Schumach.
15. Saccharum officinarum L.
16. Zea mays L.
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ชื่อสามัญ
Amaranth Green
SlenderAmaranth
Spiny Pigweed
Pearly Everlasting
Nut Grass, Coco Grass
Para grass
Swollen finger grass
Burmuda Grass
Lemon Grass
Barnyard grass

ชื่อไทย
โขมยักษ์
โขมหัด
โขมหนาม
บานไม่รโู้ รย
หญ้าแห้วหมู
หญ้าขน
หญ้ารังนก
หญ้าแพรก
ตะไคร้
หญ้าข้าวนก

Indian goose grass
Cogon Grass
Mission grass

หญ้าตีนกา
หญ้าคา
หญ้าขจรจบ

Napier Grass, Elephant
Grass
Sugar Cane
Maize

หญ้าเนเปี ยร์
อ้อย
ข้าวโพด

ภาพที่ 2 ภาพตัดตามขวางใบพืช C4 ก. หญ้าขน ข. หญ้าแห้วหมู ค. โขมยักษ์ และ ง. บานไม่รโู้ รย

ภาพที่ 3 ภาพตัดตามขวางใบพืช C4 แสดงบริเวณของคลอโรพลาสต์ ก. ตะไคร้ และ ข. โขมหัด
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ภาพที่ 4 ภาพตัดตามขวางใบพืชใบเลีย้ งคู่ทเ่ี ป็ น C3 และ C4 แสดงบริเวณสะสมแป้ ง ก. หงอนไก่ และ ข. บานไม่รโู้ รย

วิ จารณ์ และสรุปผล
การเก็บตัวอย่างพืชในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวรทัง้ หมด 40 ชนิด พบเป็ นพืช C3 ในพืชทัวๆ
่ ไป ขณะทีถ่ ้า
เป็ นพืช C4 จะพบได้ใน 3 วงศ์คอื วงศ์หญ้า วงศ์กก และ วงศ์บานไม่รโู้ รย ดังนัน้ จากการศึกษาโครงสร้างด้วยพาราฟิ น
เทคนิคและการตรวจสอบการสะสมแป้ งด้วยไอโอดีนภายในใบสามารถใช้แยกความแตกต่างของพืช C3 และ C4 ได้
อย่างชัดเจน
การสารวจพืชวงศ์หญ้าทัง้ หมด 12 ชนิด พบเป็ นพืช C3 เพียง 1 ชนิด คือ ข้าว และเป็ นพืช C4 จานวน 11
ชนิด ดังจะเห็นว่าพืชส่วนใหญ่ในวงศ์หญ้าเป็ นพืช C4 ซึง่ เจริญเติบโตได้ดใี นทีท่ ม่ี ีอากาศร้อน ชอบดินทีร่ ะบายน้ าได้ดี
ทนแล้งได้ดี [2] ซึง่ ต่างจากการสารวจพืชในวงศ์กก 3 ชนิด มีเพียง 1 ชนิดคือหญ้าแห้วหมูทเ่ี ป็ นพืช C4 ขณะทีก่ กกลม
และกกเหลีย่ มเป็ นพืช C3
การสารวจพืชในวงศ์บานไม่รู้โรยทัง้ หมด 7 ชนิด พบทัง้ ทีเ่ ป็ นพืช C3 และ C4 ซึง่ คล้ายกับการศึกษาพืชบาง
ชนิดในวงศ์บานไม่รโู้ รย แล้วรายงานว่าเป็ นพืช C4 ซึง่ มักจะเจริญในทีโ่ ล่งแจ้ง มีการปรับตัวให้สามารถเจริญเติบโตในที่
ทีม่ สี ภาพทีแ่ ห้งแล้งและมีแดดจัดได้ดี [2]
การศึกษาโครงสร้างโดยวิธพี าราฟิ นเทคนิคและการตรวจสอบการสะสมแป้ ง บอกได้ว่ากุหลาบเมาะลาเลิงซึง่
อยู่ในวงศ์กระบองเพชรเป็ นพืช C3 เนื่องจากลักษณะโครงสร้างภายในใบและการสะสมแป้ งคล้ายกับพืช C3 แต่จาก
อ้างอิงกล่าวว่าพืชในวงศ์กระบองเพชรจัดเป็ นพืช CAM [3] ดังนัน้ การตรวจสอบแป้ งนี้ไม่สามารถแยกพืช C3 กับ CAM
ได้ เนื่องจากเป็ นการตรวจสอบทีป่ ลายทางสุดท้ายของการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ถ้าต้องการแยกพืช C3 กับ CAM ควรมี
การตรวจสอบสารตัวแรกที่รบั คาร์บอนไดออกไซด์ หรือสารตัวแรกที่เกิดขึน้ จากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นต้น
ซึง่ ต้องอาศัยเทคนิคอื่นๆ ต่อไป
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ผลของของรังสีแกรมมาต่ อการพัฒนาการของต้ นกล้าสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย จาก
การเพาะเลีย้ งเนื้ อเยื่อ
Effect grammar of radiation on the development of seedlings Smooth Cayenne
pineapple in vitro.
สันติ ช่างเจรจา1* และรุง่ นภา ช่างเจรจา1
Sunti Changjeraja1* and Rungnapa Changjeraja1
บทคัดย่อ
ศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการพัฒนาของต้นกล้าสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวียอายุ 4 เดือนในสภาพขวดเพาะเลีย้ ง
เนื้ อ เยื่อ ณ สถาบัน วิจ ัย เทคโนโลยีเกษตร มหาวิท ยาลัย ราชมงคลล้า นนา วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
(completely randomized design : CRD) จานวน 10 ซ้า ความเข้มข้นของรังสีแกรมมา 4 ระดับ ได้แก่ 100, 200
และ 300 เกรย์ เปรียบเทียบกับไม่ฉายรังสี (control) ศึกษาการพัฒนาของต้นสับปะรดต่อเนื่องหลังให้รงั สีแกมมา 8
สัปดาห์ พบว่าต้นสับปะรดทีไ่ ม่ได้รบั การฉายรังสีและได้รบั รังสีแกมมา 100 เกรย์ มีทศิ ทางการพัฒนาของหน่อใหม่และ
จานวนใบเพิม่ ขึน้ มากกว่าต้นสับปะรดทีไ่ ด้รบั รังสี 200 และ 300 เกรย์ ต้นทีไ่ ด้รบั ฉายรังสี 100 เกรย์ มีการพัฒนาด้าน
จานวนใบมากทีส่ ดุ คือ 10.00 ใบ ต้นทีไ่ ม่ได้รบั การฉายรังสีมคี วามยาวใบ จานวนรากและความยาวรากมากทีส่ ดุ (3.17
เซนติเมตร 4.00 ราก และ 3.47 เซนติเมตร) ตามลาดับ
คาสาคัญ :

สับปะรด รังสีแกมมา และการพัฒนา

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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บทนา
สับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวีย (Smooth Cayenne) เป็ นพันธุท์ น่ี ิยมปลูกกันมากทีส่ ุดในประเทศไทยเนื่องจากเป็ นที่
ต้องการของตลาดทัง้ บริโภคผลสดและโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ อง แหล่งปลูกที่สาคัญคือ ประจวบคีรขี นั ธ์
ชลบุรี เพชรบุรี ลาปาง สับปะรดเจริญเติบโตได้ดใี นสภาพพืน้ ทีแ่ ห้งแล้งอาศัยน้ าฝนซึง่ การจัดการมักจะปลูกต่อเนื่อง
ในพืน้ ทีเ่ ดิมเป็ นระยะเวลานานส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของสับปะรดลดลง ปั จจัยของสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ล
ต่อการเจริญเติบโตในพืน้ ทีแ่ หล่งปลูกต่างๆจะแตกต่างกันไปโดยเฉพาะสภาพดินของแต่ละพืน้ ที่ ระดับธาตุอาหารในใบ
สับปะรดทีม่ กี ารพัฒนาเต็มทีใ่ นพืน้ ทีป่ ลูกต่างๆจะแตกต่างกันไป นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมของสับปะรดยังมี
ผลต่อคุณภาพผลผลิตซึง่ สภาพของแต่ละพืน้ ที่จะให้ผลผลิตทีแ่ ตกต่างกันได้ [2] การเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ้ สับปะรดเป็ นอีก
วิธกี ารหนึ่งทีน่ ิยมสามารถเพิม่ จานวนต้นสับปะรดได้มากและต้นเหมือนต้นแม่ ขนาดต้นใกล้เคียงกัน [3] ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุพ์ ชื ในปั จจุบนั นิยมนารังสีแกมมามาใช้เหนี่ยวนาให้เกิดการกลายพันธุใ์ นพืชหลายชนิด
[9] รังสีแ กรมมามีผ ลต่ อ กระบวนการเมตาโบลิซึม เซลล์แ ละกระบวนการต่ า งๆภายในพืช ตลอดการมี ผ ลต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงสัณฐานวิทยา [11, 13]. [1], (2553) รายงานการศึกษาผลของรังสีแกมมา 250 500 และ 1000 เกรย์ ต่อ
การเจริญเติบโตของผักกาดเขียวปลี พบว่าปริมาณรังสีมผี ลต่อขนาดใบโดยต้นในระยะเก็บเกีย่ ว (อายุ 50 วัน) ปริมาณ
รังสีทเ่ี พิม่ ขึน้ ทาให้ขนาดของใบแคบลงการเหนี่ยวนาให้เกิดการกลายพันธุใ์ นพืช นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาผลของรังสี
แกรมมาต่อการเหนี่ยวนาให้เกิดการกลายพันธุใ์ นพืชอื่นๆเช่น เมล็ดลาไย [6] ต้นกล้าถัวเขี
่ ยวพันธุ์ [5] ดังนัน้ จากปั จจัย
ข้างต้นจึงทาให้เกิดการทดลองศึกษาระดับความเข้มของรังสีต่อการพัฒนาของต้นกล้าสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวียในสภาพ
ขวดเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ้ พืชเพื่อต่อยอดสูก่ ารชักนาให้เกิดการกลายพันธุข์ องสับปะรดต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design : CRD) จานวน 10 ซ้า กาหนดความ
เข้มข้นของรังสีแกรมมา 4 ระดับ ได้แก่ 100, 200 และ 300 เกรย์ เปรียบเทียบกับไม่ฉายรังสี (control) นาต้นกล้า
สับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวียอายุ 4 เดือน ในขวดเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อทาการฉายรังสีแกรมมาด้วยเครื่อง หลังการฉายรังสีนา
ต้นกล้าในสภาพขวดเพาะมาดูแลรักษาในสภาพห้องปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช บันทึกผลข้อมูลพัฒนาการทางลา
ต้น ใบและรากของต้นสับปะรดหลังฉายรังสี ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์วเิ คราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยใช้ LSD.
ผลการศึกษา
การพัฒนาของต้นกล้าสับปะรดในสภาพขวดเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชหลังจากฉายรังสีแกรมมาที่ความเข้มข้น
ต่างๆเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าต้นทีไ่ ม่ได้รบั การฉายรังสีและได้รบั รังสีแกรมมา 100 เกรย์ มีทศิ ทางการพัฒนาของ
หน่ อใหม่เพิม่ ขึน้ ส่วนต้นทีไ่ ด้รบั ปริมาณรังสี 200 และ 300 เกรย์ แสดงอาการหน่อเหลืองแห้งมีจานวนหน่อลดลงหลัง
ได้รบั การฉายรังสี ที่ 6 สัปดาห์ (ภาพที่ 1 (a.)) ด้านความสูงของต้นกล้าสับปะรด พบว่าต้นสับปะรดทีไ่ ม่ได้รบั การฉาย
รังสี การเจริญเติบโตด้านความสูงมีทศิ ทางเพิม่ สูงขึน้ ในสัปดาห์ท่ี 6 ส่วนต้นที่ได้รบั ปริมาณรังสีทงั ้ สามความเข้มข้น มี
การเจริญเติบโตทางด้านความสูงลดลง (ภาพที่ 1 (b.)) จานวนใบของสับปะรด พบว่าต้นที่ไม่ได้รบั การฉายรังสีมี ทศิ
ทางการพัฒนาทางด้านจานวนใบเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกับต้นทีไ่ ด้รบั การฉายรังสี 100 เกรย์ ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงกว่าต้นที่
ได้รบั ปริมาณรังสี 200 และ 300 เกรย์ (ภาพที่ 1(c.)) ความยาวใบของสับปะรด พบว่าต้นที่ไม่ได้รบั การฉายรังสี มีทศิ
ทางการเจริญ เติบโตทางด้านความยาวใบเพิ่ มขึ้นสูงกว่าต้นสับ ปะรดที่ได้รบั ปริมาณรังสีทงั ้ สามความเข้มข้น มีการ
เจริญเติบโตทางด้านความยาวใบลดลงหลังได้รบั การฉายรังสี (ภาพที่ 1(d.)) จานวนรากของสับปะรด พบว่าต้นทีไ่ ม่ได้
รับการฉายรังสี มีทศิ ทางการพัฒนาทางด้านจานวนรากเพิม่ สูงกว่าต้นสับปะรดทีไ่ ด้รบั ปริมาณรังสีมกี ารพัฒนาทางด้าน
จานวนรากลดลง (ภาพที่ 1(e.)) ความยาวรากของสับปะรด พบว่าต้นทีไ่ ม่ได้รบั การฉายรังสี มีทศิ ทางการเจริญเติบโต
ทางด้านความยาวรากมีแนวโน้มให้การเจริญเติบโตสูงกว่าต้น สับปะรดทีไ่ ด้รบั การฉายรังสี มีการเจริญเติบโตทางด้าน
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ความยาวรากลดลง (ภาพที่ 1(f.)) การเจริญเติบโตของต้นสับปะรดทีร่ ะยะ 8 สัปดาห์ หลังฉายรังสีแกรมมา พบว่า การ
เจริญทางด้านจานวนหน่ อใหม่และความสูงของต้นสับปะรดทุกกรรมวิธไี ม่มคี วามแตกต่างกัน ต้นสับปะรดที่ฉายรังสี
ความเข้มข้น 100 เกรย์ มีการพัฒนาด้านจานวนใบมากเฉลีย่ ทีส่ ดุ คือ 10 ใบ มีความแตกต่างทางสถิตกิ บั ต้นสับปะรดที่
มีการฉายรังสีความเข้มข้น 200 และ 300 เกรย์ มีจานวนใบน้อยทีส่ ุดคือ 6.16 ใบ ต้นสับปะรดทีไ่ ม่ได้รบั การฉายรังสีมี
ความยาวใบ จานวนรากและความยาวรากมากทีส่ ุด (ความยาวใบ 3.17 เซนติเมตร จานวนราก 4.00 ราก และความ
ยาวราก 3.47 เซนติเมตร) ตามลาดับ มีความแตกต่างทางสถิตกิ บั ต้นสับปะรดทีม่ กี ารฉายรังสีแกรมมา 200 และ 300
เกรย์ (ตารางที่ 2)

(a.)

(b.)

(c.)

(d.)

(e.)

(f.)

ภาพที่ 1 จานวนต้นใหม่ (a.) ความสูง (b.) จานวนใบ (c.) ความยาวใบ (d.) จานวนราก (e.) ความยาวราก (f.) ของต้น
กล้าสับปะรดในขวดเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ้ ทีอ่ ายุ 8 สัปดาห์ หลังฉายรังสีแกรมมาความเข้มข้นต่างๆ
ตารางที่ 1 การพัฒนาของต้นสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวียทีร่ ะยะ 8 สัปดาห์ หลังจากได้รบั การฉายรังสีแกรมมา
ปริมาณรังสี จานวนหน่อ
ความสูง
จานวนใบ
ความยาวใบ จานวนราก
ความยาวราก
(ซม.)
(ซม.)
(ซม.)
0 (control)
1.50
1.46
10.17a
3.17a
4.00a
3.47a
100 เกรย์
2.33
1.26
12.00a
1.60b
0.66b
0.45b
200 เกรย์
1.50
1.23
6.16b
1.58b
1.33b
1.15b
300 เกรย์
1.00
1.33
6.17b
2.12b
1.17b
0.87b
LSD
ns
ns
3.62
0.89
1.82
0.91
หมายเหตุ* = ตัวอักษรทีแ่ ตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ P < 0.05
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ns = ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
วิ จารณ์และสรุปผล
จากผลการทดลองสอดคล้องกับ [1], (2553) รายงานผลของรังสีแกรมกับผักกาดเขียวปลีปริมาณรังสีมผี ลต่อ
เปอร์เซ็นต์การอยู่รอดแต่ไม่ มผี ลต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกและปริมาณรังสีไม่มผี ลต่อการเจริญเติบโตของต้นทัง้ ความ
กว้างและความสูงต้น แต่ปริมาณรังสีมผี ลต่อขนาดใบปริมาณรังสีท่เี พิม่ ขึน้ ทาให้ขนาดของใบแคบลง การฉายรังสีใน
ขณะที่มีการเพาะเลี้ยงอาจมีผลต่ ออาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อป้ องกันผลของรังสีต่อองค์ป ระกอบของอาหาร
เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช ปั จจัยอื่นๆ ทีค่ วรต้องคานึง ได้แก่ ปริมาณรังสี อุณหภูมิ ระยะของเซลล์ และความยาวนานของ
ช่วงเวลาฟื้ นตัวหลังจากได้รบั รังสี เป็ นต้น ปริมาณรังสีทเ่ี ข้มข้นจะมีผลทาให้ปลายยอดตายได้ [10, 12] รังสีทส่ี งู ขึน้ ทา
ให้อะตอมต่างๆ ภายในเซลล์ทร่ี งั สีผ่านเข้าไป เกิดการแตกตัวเป็ นไอออนทีไ่ วต่อการทาปฏิกริ ยิ าสามารถก่อให้เกิด การ
เปลีย่ นแปลงทางเคมีขน้ึ ภายในเซลล์ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวทาให้เกิดความเสียหายต่อการทาหน้าทีต่ ่างๆของเซลล์
ทาให้เซลล์ตายได้ [8] และรังสียงั อาจทาให้อะตอมต่างๆ ภายในเซลล์เกิดการแตกตัวเป็ นไอออนทีไ่ วต่อการทาปฏิกริ ยิ า
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางเคมีขน้ึ ภายในเซลล์ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนี้ทาให้กลไกการแบ่งเซลล์ชา้ ลง [7]
ผลของรังสีแกรมมาต่อการพัฒนาของต้นกล้าสับปะรดในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รังสีแกรมมาที่ระดับความ
เข้มข้นต่ า (100 เกรย์) มีผลให้สบั ปะรดมีจานวนใบมาก รังสีแกรมมาทัง้ 3 ระดับมีผลทาให้การพัฒนาของต้นสับปะรด
ในด้านความยาวใบและการพัฒนาของรากลดลง จากการศึกษารังสีแกรมมาทัง้ 3 ระดับยังไม่พบลักษณะที่บ่งชี้การ
กลายพันธุข์ องสับปะรดในขวดเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
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เครื่องบรรจุน้ำตำลทรำยขำว
Sugar Packing Machine
จำรัส ทำคำวัง1* พิบลู ย์ เครือคำอ้ำย1 และธวัชชัย ไชยลังกำร1
Chamrat Thakhamwang1*, Phiboon Kruekumary1 and Tawatchai Chailungkarn1
บทคัดย่อ
กำรสร้ำงเครื่องบรรจุน้ ำตำลทรำยขำว สร้ำงขึน้ เพื่อเป็ นกำรเพิม่ ค่ำควำมเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภคในกำรบรรจุ
น้ำตำลทรำยขำวโดยอำศัยหลักกำรทำงำนของระบบนิวเมติกในกำรควบคุมกำร เปิ ด-ปิ ด ในกำรบรรจุน้ำตำลทรำย ใน
กำรทดลองใช้น้ ำหนักที่ 500 กรัมและ1000 กรัม จำกนัน้ นำผลกำรทดลองไปหำค่ำควำมเชื่อมันในทำงสถิ
่
ตทิ ่ี 95%
และหำประสิทธิภำพกำรทำงำนของเครื่องในกำรบรรจุน้ำตำลทรำยต่อถุง
ผลกำรทดลองกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวที่ 500 กรัม พบว่ำควำมคลำดเคลื่อนกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวเฉลีย่
อยู่ท0่ี .538กรัม และทีน่ ้ำหนัก 1000 กรัม พบควำมคลำดเคลื่อนกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวเฉลีย่ อยู่ท่ี 0.11 กรัม ทีค่ วำม
เชื่อมัน95%
่
ตำมลำดับ ด้ำนประสิทธิภำพกำรทำงำนของเครื่องพบว่ำที่น้ ำหนัก 500 กรัมเวลำเฉลี่ยกำรบรรจุต่อถุง
เท่ำกับ15.78วินำทีและที1่ 000กรัมเวลำเฉลีย่ กำรบรรจุต่อถุงเท่ำกับ17.51วินำที
คำสำคัญ :

เครื่องบรรจุน้ำตำลทรำยขำว

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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บทนำ
น้ ำ ตำลทรำยขำวเป็ น สิน ค้ำ หลัก ที่ มีสำคัญ ต่ อ ผู้บ ริโ ภค จึง มีก ำรค้ำ ขำยน้ ำ ตำลทรำยขำวในปริมำณมำก
ประชำกรในอำเภอแม่สอด จังหวัดตำก และชำวพม่ำที่เข้ำมำทำงำนหรือเป็ นลูกจ้ำงตำมบริเวณชำยแดน ไทย-พม่ำ
จำนวนมำกทีน่ ิยมซือ้ น้ำตำลทรำยขำวชนิดบรรจุถุงรัดด้วยยำงวงขนำดบรรจุทเ่ี ป็ นทีน่ ิยมซือ้ ได้แก่ 500 และ 1000 กรัม
ไปบริโภควิธกี ำรบรรจุน้ ำตำลทรำยขำวของผูป้ ระกอบกำรขนำดเล็ก ไม่ใช้วธิ กี ำรชังด้
่ วยตรำชังเนื
่ ่องจำกใช้เวลำในกำร
บรรจุทม่ี ำก หำกต้องบรรจุน้ ำตำลให้ได้ตำมจำนวนที่ต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละวันต้องใช้แรงงำนในกำรบรรจุน้ ำตำล
เป็ นจำนวนมำกด้วยเป็ นเหตุให้ตน้ ทุนสูงขึน้ ตำม ดังนัน้ จึงใช้วธิ กี ำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวแบบตวงโดยกำรนำเอำ ท่อ พี
วี ซี มำตัดให้ได้ปริมำตรของทรงกระบอกตวงน้ ำตำลทรำยในปริมำณทีต่ ้องกำรสำหรับบรรจุน้ ำตำล แต่เนื่องด้วยเม็ด
ผลึกน้ ำตำลทรำยของบริษทั ผูผ้ ลิตแต่ละครัง้ กำรผลิตมีขนำดไม่เท่ำกันเป็ นเหตุทำให้น้ ำหนักของน้ ำตำลทรำยทีไ่ ด้จำก
กำรตวงเกิดควำมคลำดเคลื่อนด้วย บำงถุงอำจมีน้ำหนักเกินกรณีเกิดขึน้ เมื่อเม็ดผลึกของน้ำตำลทรำยมีขนำดเล็ก หรือ
อำจมีน้ำหนักน้อยกว่ำน้ำหนักทีก่ ำหนดกรณีเม็ดผลึกน้ำตำลมีขนำดโต ดังนัน้ กำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวแบบตวงจึงเป็ น
เหตุให้ลกู ค้ำหรือผูบ้ ริโภคขำดควำมเชื่อมันในสิ
่ นค้ำทีใ่ ห้บริกำร [1]
คณะผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรบรรจุน้ ำตำลทรำยขำว จึงได้มแี นวคิดสร้ำงเครื่องควบคุมกำรบรรจุ
น้ ำตำลทรำยขำวทีไ่ ด้ประสิทธิภำพ และช่วยสร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ แก่ผบู้ ริโภค ดังภำพที่ 1 เป็ นลักษณะของสินค้ำหรือ
น้ำตำลทรำยขำวทีบ่ รรจุในถุงและรัดด้วยยำงวงทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมซือ้ นำไปบริโภคของชำวบ้ำน

ภำพที่ 1 น้ำตำลทรำยบรรจุถุงขนำดบรรจุ 500 กรัม
เครื่องควบคุมกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวควบคุมกำรทำงำนเปิ ด –ปิ ด กำรบรรจุดว้ ยระบบนิวเมติกส์โดยมีวงจร
สังกำรท
่
ำงำนของระบบคือวงจรขยำยสัญญำณออปแอมป์ (OP-AMP) วงจรคอมพำเรเตอร์ (Magnitude Comparator)
และโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ (Strain Gauge Load Cell) [2] กำรทำงำนของเครื่องชังน
่ ้ ำตำลทำกำรเลือกน้ ำหนักที่
ต้องกำรบรรจุได้แก่ 500 หรือ1000 กรัม อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งนำถุงบรรจุน้ ำตำลใส่ไว้ในตำแหน่ งบรรจุ จำกนัน้ ทำกำรกด
ปุ่มเริม่ ต้นทีต่ ู้ควบคุมชุดควบคุมส่งสัญญำณไปยังชุดนิวเมติกส์ เพื่อทำกำรดึงลิ้นกลับ(เปิ ด)เพื่อน้ ำตำลทรำยทีอ่ ยู่ในถัง
บรรจุไหลลงสู่ถุงบรรจุจนได้น้ ำหนักตำมต้องกำร โหลดเซลล์ส่งสัญญำณให้ชุดควบคุมเพื่อให้ระบบนิวเมติกส์ทำกำรดัน
ลิ้นออกเพื่อปิ ดช่องบรรจุน้ ำตำลทรำยขำวและน้ ำตำลทรำยหยุดไหลและพนักงำนทำกำรรัดถุงด้วยยำงวงเป็ นกำรจบ
กระบวนกำรบรรจุน้ ำตำลทรำยขำว 1 ถุง โดยส่วนประกอบของเครื่องควบคุมกำรบรรจุน้ ำตำลทรำยขำว ดังภำพที่ 2
เครื่ อ งชัง่ น้ ำ ตำลทรำยขำวขนำดบรรจุ 50 กิ โ ลกรัม ต่ อ ครัง้ บรรจุ ขนำดของเครื่ อ ง กว้ ำ งXยำวXสู ง เท่ ำ กับ
700x1000x1200 มิลลิเมตร [3]
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ภำพที่ 2 ส่วนประกอบของเครื่องควบคุมกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำว
(1) ถังบรรจุน้ำตำลทรำยขำว
(2) ชุดปรับปรุงคุณภำพลม
(3) ชุดควบคุมวงจรไฟฟ้ ำ
(4) ถำดวำงกำรบรรจุน้ำตำล
(5) ฝำครอบเครื่อง
(6) โหลดเซลล์
(7) ฐำนเครื่อง

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีกำรศึกษำ
วัสดุอปุ กรณ์
1.นำฬิกำจับเวลำใช้สำหรับจับเวลำในกำรบรรจุ น้ำตำลทรำยขำวแต่ละถุงเพื่อหำประสิทธิภำพของเครื่องบรรจุ
น้ำตำลทรำยขำว

ภำพที่ 3 นำฬิกำจับเวลำแบบตัวเลข
2. เครื่องชังอิ
่ เลคทรอนิกส์แบบดิจติ อล มีค่ำเอียด 0.1 กรัม สำหรับทดสอบน้ำหนักของน้ ำตำลทีไ่ ด้จำกกำรชัง่
โดยเครื่อ งบรรจุ น้ ำ ตำลแต่ ล ะน้ ำ หนั ก เพื่อ หำค่ ำ ควำมคำดเคลื่อ นของเครื่อ งชัง่ น้ ำ ตำลที่จ ัด สร้ ำ งขึ้น เครื่อ งชัง่
อิเลคทรอนิกส์ได้รบั กำรเทียบค่ำควำมเทีย่ งโดยกำรรับรองของพำณิชจังหวัดตำก
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ภำพที่ 4 เครื่องชังดิ
่ จติ อลพิกดั 3,000 กรัม มีควำมละเอียด 0.1 กรัม
3. ชุดควบคุมได้แก่แผงวงจรควบคุม โซลีนอยด์วำล์วและโหลดเซลล์ วำล์วควบคุมคุณภำพแรงดันลมและชุด
ควบคุมไฟฟ้ ำ อุปกรณ์เหล่ำนี้นำมำต่อให้เป็ นชุดควบคุมเรียกว่ำแผงวงจรควบคุมวงจรขยำยสัญญำณออปแอมป์ (OPAMP) และวงจรคอมพำเรเตอร์ (Magnitude Comparator) ดังภำพที่ 5

(ก)

(ข)

ภำพที่ 5 กำรออกแบบวงจรควบคุม
(ก) วงจรOP-AMPและวงจรคอมพำเรเตอร์
(ข) วงจรพร้อมนำไปใช้งำน
ติด ตัง้ ชุ ด ควบคุ ม และแผงวงจรของเครื่อ งควบคุ ม กำรบรรจุ น้ ำ ตำลทรำยขำวเข้ำ กับ ตู้ค วบคุ ม และติด ตั ้ ง
สำยไฟฟ้ ำภำยในตูค้ วบคุม ดังในภำพที่ 6

(ก)

(ข)

ภำพที่ 6 ติดตัง้ ชุดควบคุมและติดตัง้ สำยไฟฟ้ ำภำยในตูค้ วบคุม
(ก) ติดตัง้ ชุดควบคุม
(ข) ติดตัง้ สวิทช์ไฟฟ้ ำควบคุม
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และทำกำรติดตัง้ สำยไฟฟ้ ำจำกตูค้ วบคุมเครื่องบรรจุน้ำตำลทรำยขำวไปยัง Solenoid Valve 5/2 และ
Solenoid Valve 2/2 และ Load Cell ดังในภำพที่ 7 [4]
3.2

(ก)
(ข)
(ค)
ภำพที่ 7 ติดตัง้ สำยไฟฟ้ ำจำกตูค้ วบคุมไปยัง Solenoid Valve 5/2 และ Solenoid Valve 2/2 และ Load
Cell
(ก)ติดตัง้ สำยไฟฟ้ ำที่ Solenoid Valve 5/2
(ข)ติดตัง้ สำยไฟฟ้ ำที่ Solenoid Valve 2/2
(ค)ติดตัง้ สำยไฟฟ้ ำที่ Load Cell
4. ถัง บรรจุน้ ำ ตำลทรำยขำวเลือกใช้วสั ดุ สเตนเลส 304 เป็ น สเตนเลสที่ใช้เ กี่ยวกับกำรบรรจุอำหำรไม่มี
อันตรำยหรือผลข้ำงเคียง สำมำรถบรรจุน้ำตำลได้ 50 กิโลกรัม ดังภำพที่ 8 รวมทัง้ ถำดวำงกำรบรรจุน้ำตำลเป็ นชิน้ ส่วน
ที่สำคัญทำหน้ ำที่ยดึ ถุงบรรจุน้ ำตำลและช่วยในกำรหน่ วงน้ ำหนักให้โหลดเซลล์ ในกำรออกแบบควรออกแบบให้มี
น้ำหนักทีเ่ หมำะสมกับโหลดเซลล์ดงั ภำพที่ 9 [5]

ภำพที่ 8 ถังบรรจุน้ำตำลทรำยขำวขนำดบรรจุ 50 กิโลกรัม

ภำพที่ 9 ถำดวำงกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำว
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วิ ธีกำรศึกษำ
1. ศึกษำทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ในกำรสร้ำงเครื่องควบคุมกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวตำมทฤษฎีต่ำงๆและหลักกำร
ทำงำนของชิน้ ส่วนต่ำงๆที่นำมำใช้ในกำรสร้ำงเครื่องควบคุมกำรบรรจุน้ ำตำลทรำยขำว ทำงคณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้หลักกำร
สร้ำงเครื่องบรรจุวสั ดุใส่ถุงแบบต่อเนื่อง และกำรประกอบเครื่องจักรกล ตำมหลัก ทฤษฎีทถ่ี ูกต้องในกำรเลือกใช้วสั ดุในกำร
ดำเนินงำน
2. ออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนต่ ำงๆ โดยทำกำรออกแบบหลำยทำงเลือ ก และได้ทำกำรก ำหนดกำร
ดำเนินงำน และขัน้ ตอนตำมหลักกำรออกแบบโดยมีลำดับขัน้ ตอน
2.1 กำหนดกำรสร้ำงเครื่องบรรจุน้ ำตำลทรำยขำว และออกแบบระบบกำรทำงำนให้ง่ำยขึน้ อำศัย
คุณสมบัตทิ ไ่ี ด้กล่ำวไว้ขำ้ งต้น เป็ นพืน้ ฐำนในกำรกำหนดรำยละเอียด ควำมต้องกำร หรือคุณสมบัตขิ องกำรทำงำน
2.2 กำหนดหลักกำรทำงำน กำรออกแบบเครื่องบรรจุน้ ำตำลทรำยขำว ได้ศกึ ษำจำกลักษณะกำร
ทำงำนของเครื่องบรรจุวสั ดุใส่ถุงแบบต่อเนื่องโดยพิจำรณำถึงชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นมำตรฐำน สำมำรถหำซือ้ ภำยในท้องตลำดได้
2.3 กำหนดรูปร่ำง วำงแผน สำหรับระบบดังกล่ำว เป็ นเพียงหลักกำรเบือ้ งต้นทีต่ อ้ งกำรนำมำปฏิบตั ิ
ให้เป็ นจริงในรูปของชิน้ ส่วน เพื่อกำรกำหนดขนำดรูปร่ำงของชิน้ ส่วนแต่ละชิน้ ต้องอำศัยแนวทำง จำกหลักกำรทีไ่ ด้เลือก
ไว้เบือ้ งต้น ในกำรหำซือ้ กำรผลิต และกำรเลือกใช้วสั ดุในกำรทำชิน้ ส่วนต่ำงๆได้
2.4 กำรกำหนดรำยละเอียดของชิน้ ส่วนทัง้ หมด เพื่อใช้ทำเอกสำร หรือเป็ นต้นแบบในกำรสร้ำงเครื่อง
บรรจุน้ ำตำลทรำยขำว หรือผลิตชิ้นส่วน ได้ทำกำรจัดแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้น พร้อมกับรำยละเอียดของส่วนประกอบ
ทัง้ หมด โดยแบ่งออกเป็ นชิน้ ส่วนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
3.2.23.2.1) โครงสร้ำงหรือต้นแบบ
3.2.23.2.2) กำรประกอบโครงสร้ำงหรือโครงเครื่อง
กำรออกแบบและเขีย นแบบชิ้น ส่ ว นต่ ำ งๆในกำรด ำเนิ น กำรสร้ำ งเครื่อ งบรรจุ น้ ำ ตำลทรำยขำว คณะผู้
ดำเนินงำนเลือกใช้ช้นิ ส่วนและออกแบบชิ้นส่วนต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงเครื่องบรรจุน้ ำตำลทรำยขำว เพื่อควำมถูกต้อง
รวดเร็ว ในกำรผลิตและประกอบชิน้ ส่วนตำมทฤษฎี
3. ทำกำรทดลอง
ในกำรทดลองนี้ผู้วจิ ยั ได้กำหนดน้ ำ หนักที่ต้องทดลองในกำรบรรจุน้ ำตำลทรำยขำวได้แก่ 500 กรัมและ
1,000 กรัม ก่อนเริม่ ทำกำรทดลองต้องปรับสวิทช์ไปตำแหน่ งน้ ำหนักทีต่ ้องกำรทดลองจำกนัน้ นำถุงวำงบนถำดบรรจุ
น้ำตำลและกดสวิทช์ Start เพื่อเริม่ กำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวพร้อมจับเวลำกำรบรรจุน้ำตำทรำยขำว ตรวจสอบน้ำหนัก
กำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำว ด้วยเครื่องชังอิ
่ เลคทรอนิกส์แบบดิจติ อล แล้วบันทึกผล
4. กำรบันทึกผลกำรทดลอง
ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั ได้บนั ทึกค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน้ ำหนักและเวลำทีไ่ ด้จำกกำรบรรจุโดยเทียบกับเครื่องชัง่
อิเ ลคทรอนิ ก ส์ ± 1.0% และนำฬิกำจับเวลำ กำรบัน ทึก ผลกำรทดลองค่ ำควำมคลำดเคลื่อนที่ว ัดได้จำกเครื่องชัง่
อิเลคทรอนิกส์และนำฬิกำจับเวลำโดยกำหนดให้มนี ้ำหนัก 500 กรัม และ 1000 กรัม ทำกำรทดลองจำนวน 43 ครัง้ และ
บันทึกผลลงในตำรำงเก็บผลกำรทดลอง
5. สรุปผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรศึกษำ
กำรทดลองหำประสิทธิภำพของเครื่องบรรจุน้ำตำลทรำยขำว ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ โดยวัดจำกค่ำควำม
คลำดเคลื่อนน้ ำหนักของน้ ำตำลและเวลำบรรจุ โดยกำหนดให้น้ำหนักของกำรบรรจุมคี ่ำเท่ำกับ 500 กรัม ทดลองจำนวน 13
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ครัง้ จำกกำรคำนวณหำกลุ่มตัวอย่ำง ซึง่ แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 และทีน่ ้ำหนักของกำรบรรจุมคี ่ำเท่ำกับ 1000 กรัม
ทำกำรทดลองจำนวน 22 ครัง้ จำกกำรคำนวณหำกลุ่มตัวอย่ำง ดังรำยละเอียดของตำรำงที่ 3 [6]
1.
กำรทดลองหำประสิทธิภำพของเครื่องบรรจุน้ำตำลทรำยขำวโดยวัดจำกค่ำควำมคลำดเคลื่อนน้ำหนักของ
น้ำตำลที่ 500 และ1000 กรัม
ตำรำงที่1 แสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน้ำหนักกำรบรรจุท่ี 500 กรัม
ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน้ำหนักกำหนดให้500กรัม
ครัง้ ที่
น้ำหนัก(กรัม)
ค่ำควำมคลำดเคลื่อน(กรัม)
1
2
3
4

501.2
502.5
499.4
498.9

2.5
-0.6

5

503.1

3.1

6
7
8

497.9
500.1
499.1

-2.1
0.1

9

500.4

0.4

10

503.1

3.1

11

502.7

2.7

12

498.8

-1.2

13

499.8

∑x

6,507

-0.2
7

ค่ำเฉลีย่ x̅

500.538

0.538

1.2

-1.1

-0.9

นำค่ำทีไ่ ด้จำกตำรำงที่ 1 วิเครำะห์ผลกำรทดลองเพื่อ หำประสิทธิภำพของเครื่องบรรจุน้ ำตำลทรำยขำวที่ค่ำ
ควำมเชื่อมัน่ 95% ทีน่ ้ ำหนักกำรบรรจุ 500 กรัม ทีม่ คี ่ำกำรเฉลีย่ กำรบรรจุเท่ำกับ 500.538 กรัม มีค่ำส่วนเบีย่ งเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 1.800 และระดับนัยควำมสำคัญ 0.05 ตำมตำรำงที่ 2

442

ตำรำงที่ 2 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนน้ำหนักกำรบรรจุ 500 กรัม
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
ทีค่ ่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนเท่ำกับ1.867
N Mean St Dev SE Mean
95% CI
Variable
13 500.538 1.800
0.499
499.451, 501.626

t
P
1.08 0.302

จำกตำรำงที่ 2 ค่ำเฉลีย่ (Mean) เท่ำกับ 500.538 กรัม มีค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน (St Dev) เท่ำกับ 1.800
มีค่ำควำมนิ่งของข้อมูล (SE Mean) เท่ำกับ 0.499 มีค่ำช่วงควำมเชื่อมันที
่ ่ 95% อยู่ระหว่ำง 499.451 ถึง 501.626 และ
ค่ำtมีค่ำ 1.08 และค่ำP-Value มีค่ำ 0.302 ซึง่ มีค่ำมำกกว่ำระดับนัยควำมสำคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐำนหลัก H0
สรุปได้ว่ำค่ำเฉลีย่ ของกำรบรรจุน้ ำตำลทรำยขำวเท่ำกับ 500.538 กรัม และแสดงช่วงค่ำควำมเชื่อมัน่ 95% กำรบรรจุ
น้ำตำลทรำยขำวน้ำหนัก 500 กรัมดังภำพที่ 10

_
X
Ho

498

499

500

501

502

503

C1

ภำพที่10 แสดงแผนภำพกล่องช่วงควำมเชื่อมัน่ 95% กำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวน้ำหนัก 500 กรัม
จำกภำพที่10 พบว่ำสมมติฐำนหลัก (H0) ตกอยู่บนช่วงควำมเชื่อมัน่ 95% สรุปได้ว่ำค่ำเฉลี่ยของกำรบรรจุ
น้ำตำลทรำยขำวเท่ำกับ 500.538 กรัม
ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน้ำหนักกำรบรรจุกำหนดให้ 1000 กรัม
ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน้ำหนักกำหนดให้1000กรัม
ครัง้ ที่
น้ำหนัก(กรัม)
ค่ำควำมคลำดเคลื่อน(กรัม)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,003.3
998.9
1,002.9
996.7
998.8
999.6
1,002.6
1,001.2
998.1
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3.3
-1.1
2.9
-3.3
-1.2
-0.4
2.6
1.2
-1.9

ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของน้ำหนักกำหนดให้1000กรัม
ครัง้ ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
∑x
ค่ำเฉลีย่ 𝑥̅
ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน(SD)

น้ำหนัก(กรัม)

ค่ำควำมคลำดเคลื่อน(กรัม)

1,000.1
998.4
999.1
1,003.2
1,001.3
997.8
998.1
1,003.4
997.5
998.0
997.8
1,002.3
1,003.3
22,002.40
1,000.11
2.300499

0.1
-1.6
-0.9
3.2
1.3
-2.2
-1.9
3.4
-2.5
-2
-2.2
2.3
3.3
2.40
0.11
2.300499

2. กำรหำประสิทธิภำพของเครื่องควบคุมกำรบรรจุน้ ำตำลทรำยขำวที่ค่ำควำมเชื่อมัน่ 95% ที่น้ ำหนักกำร
บรรจุ1000 กรัม มีค่ำกำรเฉลีย่ กำรบรรจุเท่ำกับ 999.828กรัม มีค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.300499 และระดับ
นัยควำมสำคัญ 0.05
ตำรำงที่ 4 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนน้ำหนักกำรบรรจุ 1,000 กรัม
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
ทีค่ ่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนเท่ำกับ2.369
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

จำกตำรำงที่ 4 ค่ำเฉลีย่ (Mean) เท่ำกับ1000.11 กรัมค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน (St Dev) เท่ำกับ 2.300 ค่ำ
ควำมนิ่งของข้อมูล (SE Mean) เท่ำกับ 0.49 ค่ำช่วงควำมเชื่อมันที
่ ่ 95% อยู่ระหว่ำง 999.09 ถึง1000.13 และค่ำ t
เท่ำกับ 0.22 และค่ำ P-Value เท่ำกับ 0.826 ซึง่ มีค่ำมำกกว่ำระดับนัยควำมสำคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐำนหลัก H0
สรุปได้ว่ำค่ำเฉลี่ยของกำรบรรจุน้ ำตำลทรำยขำวเท่ำกับ 1000.11 กรัมและแสดงช่วงค่ำควำมเชื่อมัน่ 95% กำรบรรจุ
น้ำตำลทรำยขำวน้ำหนัก 1000 กรัม
จำกภำพที่ 11 พบว่ำสมมติฐำนหลัก (H0) ตกอยู่บนช่วงควำมเชื่อมัน่ 95% จึงยอมรับสมมติฐำนหลัก H0 สรุป
ได้ว่ำค่ำเฉลีย่ ของกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวเท่ำกับ 1000.11 กรัม
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ช่วงควำมเชือ่ มัน่ 95% กำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวน้ำหนัก 1000 กรัม

_
X
Ho

996

997

998

999

1000
C8

1001

1002

1003

1004

ภำพที่11 แสดงช่วงควำมเชื่อมัน95%กำรบรรจุ
่
น้ำตำลทรำยขำวน้ำหนัก1000กรัม
2. กำรหำประสิทธิภำพของเครื่องบรรจุน้ำตำลทรำยขำวโดยวัดจำกค่ำควำมคลำดเคลื่อนของเวลำในกำรบรรจุ
น้ำตำลทรำยที่ น้ำหนัก 500 และ1000 กรัม
ตำรำงที่ 5 เวลำในกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนักกำรบรรจุ 500 กรัม

3.67
3.60
2.96
3.10
3.17
3.18
3.50
3.66
2.98
2.96
3.09
3.11
3.16
3.02

1.37
1.64
1.21
1.36
1.28
1.60
1.57
1.26
1.30
1.27
1.55
1.63
1.36
1.30
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2.23
2.20
2.24
2.23
2.21
2.22
2.23
2.25
2.23
2.21
2.24
2.22
2.25
2.23

มัดปำกถุง
(วินำที)

1.84
1.76
1.85
1.86
1.85
1.88
1.90
1.84
1.88
1.84
1.85
1.88
1.84
1.85

ยกถุงออกจำก
เครื่อง
บรรจุ(วินำที)

พับปำกถุงใส่
ช่องบรรจุ
(วินำที)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กดปุ่มเริม่ บรรจุ
(วินำที)

ครัง้ ที่

หยิบถุงบรรจุ
(วินำที)

เวลำกระบวนกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำว 500 กรัม

7.12
7.09
6.96
7.11
6.90
6.91
6.93
7.13
6.94
7.06
7.02
6.98
7.05
7.14

เวลำรวม
(วินำที)
16.23
16.29
15.22
15.66
15.41
15.79
16.13
16.14
15.33
15.34
15.75
15.82
15.66
15.54

กดปุ่มเริม่
บรรจุ
(วินำที)

ยกถุงออก
จำกเครื่อง
บรรจุ(วินำที)

มัดปำกถุง
(วินำที)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

พับปำกถุงใส่
ช่องบรรจุ
(วินำที)

ครัง้ ที่

หยิบถุงบรรจุ
(วินำที)

ตำรำงที่ 5 เวลำในกำรบรรจุกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนักกำรบรรจุ 500 กรัม (ต่อ)
เวลำกระบวนกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำว 500 กรัม
เวลำรวม
(วินำที)

1.84
1.86
1.85
1.86
1.84
1.86
1.85
1.83
1.86
1.85
1.86
1.85
1.84
1.83
1.86
1.85
1.84
1.86
1.89
1.88
1.84
1.86
1.85
1.86
1.84
1.86
1.89
1.86

2.98
3.12
3.11
3.18
3.59
3.34
3.20
3.19
3.40
3.41
3.53
3.50
2.98
3.21
3.30
3.35
3.40
3.33
3.20
3.10
2.99
3.40
3.45
3.30
3.25
3.41
3.55
3.40

1.57
1.33
1.38
1.32
1.36
1.38
1.34
1.41
1.37
1.66
1.59
1.75
1.30
1.49
1.41
1.32
1.23
1.38
1.30
1.60
1.32
1.36
1.02
1.03
1.69
1.53
1.44
1.28

2.22
2.24
2.23
2.26
2.22
2.23
2.24
2.24
2.21
2.25
2.24
2.22
2.21
2.23
2.25
2.24
2.25
2.24
2.23
2.24
2.25
2.24
2.26
2.24
2.22
2.24
2.21
2.22

6.90
6.98
7.01
7.07
7.12
7.02
6.89
7.13
7.05
7.02
7.03
6.97
6.95
7.11
7.09
7.10
6.98
6.93
7.13
7.09
7.11
7.14
6.95
6.98
6.97
7.05
7.06
7.12

15.51
15.53
15.58
15.69
16.13
15.83
15.52
15.8
15.89
16.19
16.25
16.29
15.28
15.87
15.91
15.86
15.7
15.74
15.75
15.91
15.51
16
15.53
15.41
15.97
16.09
16.15
15.88
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กดปุ่มเริม่
บรรจุ
(วินำที)

ยกถุงออก
จำกเครื่อง
บรรจุ(วินำที)

มัดปำกถุง
(วินำที)

43
∑x
ค่ำเฉลีย่ 𝑥̅

พับปำกถุงใส่
ช่องบรรจุ
(วินำที)

ครัง้ ที่

หยิบถุงบรรจุ
(วินำที)

ตำรำงที่ 5 เวลำในกำรบรรจุกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนักกำรบรรจุ 500 กรัม (ต่อ)
เวลำกระบวนกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำว 500 กรัม
เวลำรวม
(วินำที)

1.84
79.68
1.85

3.32
140.65
3.27

1.38
60.24
1.40

2.24
96
2.23

7.09
302.38
7.03

15.87
678.95
15.78

สรุปเวลำในกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนัก 500 กรัม ได้เวลำเฉลีย่ เท่ำกับ 15.78 วินำทีต่ ่อถุง หรือ
เท่ำกับ 229 ถุงต่อชัวโมง
่

3.41
4.16
3.60
3.93
3.78
3.76
3.76
4.18
4.20
3.84
3.70
3.80
3.76
3.88
4.02
4.11

2.46
2.45
2.47
2.46
2.38
2.45
2.39
2.56
2.61
2.38
2.50
2.46
2.46
2.44
2.50
2.52
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2.25
2.23
2.26
2.21
2.26
2.25
2.26
2.24
2.26
2.25
2.23
2.20
2.24
2.23
2.21
2.22

มัดปำกถุง
(วินำที)

1.84
1.85
1.84
1.83
1.86
1.85
1.84
1.86
1.76
1.85
1.86
1.85
1.88
1.90
1.84
1.88

ยกถุงออกจำก
เครื่องบรรจุ
(วินำที)

พับปำกถุงใส่
ช่องบรรจุ
(วินำที)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กดปุ่มเริม่ บรรจุ
(วินำที)

ครัง้ ที่

หยิบถุงบรรจุ
(วินำที)

ตำรำงที่ 6 เวลำในกำรบรรจุกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนักกำรบรรจุ 1,000 กรัม
เวลำกระบวนกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำว 1,000 กรัม

6.97
6.95
7.11
7.09
7.10
6.98
6.93
7.13
7.09
7.11
7.14
6.95
6.98
6.97
7.06
7.11

เวลำรวม
(วินำที)
16.93
17.64
17.28
17.52
17.38
17.29
17.18
17.97
17.92
17.43
17.43
17.26
17.32
17.42
17.63
17.84

ตำรำงที่ 6 เวลำในกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนักกำรบรรจุ1,000กรัม (ต่อ)

3.90
3.76
3.93
3.94
3.95
3.78
3.60
4.12
3.95
4.18
3.90
3.41
3.78
3.95
4.12
3.99
3.84
4.10
4.01
3.87
3.78
3.91
4.16
4.11
3.89
4.06
3.89

2.46
2.19
2.46
2.47
2.48
2.50
2.35
2.50
2.34
2.52
2.42
2.40
2.17
2.60
2.42
2.45
2.44
2.44
2.67
2.62
2.67
2.55
2.56
2.40
2.26
2.60
2.31
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2.23
2.24
2.25
2.21
2.26
2.21
2.23
2.25
2.24
2.25
2.24
2.23
2.24
2.25
2.24
2.26
2.24
2.22
2.24
2.21
2.22
2.24
2.23
2.26
2.24
2.24
2.25

มัดปำกถุง
(วินำที)

1.84
1.85
1.88
1.84
1.85
1.85
1.84
1.86
1.89
1.88
1.84
1.86
1.85
1.86
1.84
1.86
1.89
1.86
1.89
1.90
1.88
1.86
1.85
1.87
1.88
1.86
1.86

ยกถุงออกจำกเครื่อง
บรรจุ(วินำที)

พับปำกถุงใส่ช่องบรรจุ
(วินำที)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

กดปุ่มเริม่ บรรจุ
(วินำที)

ครัง้ ที่

หยิบถุงบรรจุ
(วินำที)

เวลำกระบวนกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำว 1,000 กรัม

7.13
6.99
6.97
7.14
7.11
7.14
6.90
6.98
7.01
7.07
7.13
7.15
7.09
6.98
7.12
6.98
7.11
7.09
7.10
6.98
6.93
7.13
7.09
7.11
7.14
7.12
7.11

เวลำรวม
(วินำที)

17.56
17.03
17.49
17.6
17.65
17.48
16.92
17.71
17.43
17.9
17.53
17.05
17.13
17.64
17.74
17.54
17.52
17.71
17.91
17.58
17.48
17.69
17.89
17.75
17.41
17.88
17.42

ตำรำงที่ 6 เวลำในกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวทีน่ ้ำหนักกำรบรรจุ1,000กรัม (ต่อ)

167.77
3.90

105.74
2.45

96.22
2.23

มัดปำกถุง
(วินำที)

79.88
1.85

ยกถุงออกจำกเครื่อง
บรรจุ(วินำที)

พับปำกถุงใส่ช่อง
บรรจุ(วินำที)

∑x
ค่ำเฉลีย่ 𝑥̅

กดปุ่มเริม่ บรรจุ
(วินำที)

ครัง้ ที่

หยิบถุงบรรจุ
(วินำที)

เวลำกระบวนกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำว 1,000 กรัม

303.47
7.05

เวลำรวม
(วินำที)
753.08
17.51

วิ จำรณ์ และสรุปผล
จำกผลกำรทดลองหำประสิทธิภำพของเครื่องบรรจุน้ ำตำลทรำยขำวโดยกำหนดให้บรรจุน้ ำตำลทรำยขำวที่
น้ ำหนัก 500 กรัมทำกำรทดลอง 13 ครัง้ พบว่ำควำมคลำดเคลื่อนบรรจุน้ ำตำลทรำยขำวเฉลีย่ อยู่ท่ี 500.358 กรัมด้วย
ควำมเชื่อมัน่ 95% ส่วนเวลำเฉลี่ยกำรบรรจุต่อถุงเท่ำกับ 15.78 วินำที และที่กำรกำหนดให้บรรจุน้ ำตำลทรำยขำวที่
น้ำหนัก1000กรัม ทำกำรทดลอง 22 ครัง้ พบว่ำค่ำควำมคลำดเคลื่อนกำรบรรจุน้ำตำลทรำยขำวเฉลีย่ อยู่ท่ี 1000.11กรัม
ด้วยควำมเชื่อมัน95%
่
ส่วนค่ำเวลำเฉลีย่ กำรบรรจุต่อถุงเท่ำกับ17.51วินำที
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การหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการทาแบบหล่อทรายชื้นโดยการประยุกต์ใช้
หลักการออกแบบการทดลอง : กรณี ศึกษาทรายแม่น้าปิ ง
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.
พิบลู ย์ เครือคำอ้ำย1* วุฒชิ ยั หีบคำ1 ธวัชชัย ไชยลังกำร1 และพิชติ รี ทองดี1
Phiboon Kruekumary1*, Wutthichai Hebkham1, Tawatchai Chailungkarn1 and Phichitree
Thongdee1
บทคัดย่อ
กำรหำอัตรำส่วนผสมทีเ่ หมำะสมในกำรทำแบบหล่อทรำยชืน้ จำกทรำยแม่น้ ำ ปิ ง โดยกำรประยุกต์ใช้หลักกำร
ออกแบบกำรทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้ใช้หลักกำรออกแบบกำรทดลองแบบแฟกทอเรียล 23แบบเต็มรูป เพื่อกรองปั จจัยเบือ้ งต้น
ทีม่ ผี ลต่อค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และค่ำอัตรำลมผ่ำนของทรำยหล่อ จำกกำรวิเครำะห์จำกโปรแกรม Minitab
จำกนัน้ ใช้หลักกำรออกแบบกำรทดลองแบบ Box-Behnken*เพื่อหำอัตรำส่วนผสมทีเ่ หมำะสมของทรำยแม่น้ำปิ งในกำร
ทำแบบหล่อทรำยชืน้
ผลจำกกำรทดลองพบว่ำ ปั จจัยที่มผี ลต่อค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้นและค่ำอัตรำลมผ่ำนคือ น้ ำ , เบนโต
ไนต์และทรำย ทีอ่ ตั รำส่วนผสมคือ น้ ำ เท่ำกับ 5.,เบนโตไนต์เท่ำกับ 7.และทรำยเท่ำกับ 85. เมื่อนำอัตรำส่วนผสมมำ
คิดเป็ นร้อยละได้คำ่ ดังนี้คอื น้ำเท่ำกับ 5.154.เปอร์เซ็นต์.เบนโตไนต์เท่ำกับ 7.216.เปอร์เซ็นต์ และทรำยเท่ำกับ87.630.
เปอร์เซ็นต์.ที่ค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ เท่ำกับ 5.6.ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว.และค่ำอัตรำลมผ่ำนคือ.174 ตำมลำดับ
และเมื่อนำมำเปรียบเทียบกับค่ำอัตรำส่วนผสมทีผ่ ่ำนกำรวิเครำะห์ดว้ ยโปรแกรม Minitab.คือ น้ ำเท่ำกับ5 เบนโตไนต์
เท่ำกับ7.4545 และทรำยเท่ำกับ 83.เมื่อนำอัตรำส่วนผสมมำเทียบเป็ นร้อยละได้คอื น้ ำ เท่ำกับ5.24.เปอร์เซ็นต์ เบนโต
ไนต์เท่ำกับ 7.81.เปอร์เซ็นต์ และทรำยเท่ำกับ 86.95.เปอร์เซ็นต์ และค่ำกำรทำนำยของค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะ
ชื้นและค่ำอัตรำลมผ่ำนคือ 5.9640 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว และ 173.5129 ตำมลำดับ เมื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จำกกำร
ทดลองกับผลทีไ่ ด้จำกโปรแกรม.Minitab.สรุปได้ว่ำ ทรำยแม่น้ำปิ งสำมำรถนำมำใช้ในกำรทำแบบหล่อทรำยชืน้ ได้
คาสาคัญ*:*
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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 2 3 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

บทนา
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมงำนหล่อโลหะทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ทีห่ ่ำงไกลจำกแหล่งทรำยทะเล คือกลุ่มทีอ่ ยู่
ภูมภิ ำคต่ำงๆ จะนำเอำทรำยแม่น้ ำมำใช้ทำแบบหล่อโดยวิธแี บบหล่อทรำยชื้น ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบปั ญหำเรื่อง
คุณภำพและควำมแข็งแรงของทรำย แต่กม็ ขี อ้ ได้เปรียบคือหำง่ำย รำคำถูก ต้นทุนกำรขนส่งต่ ำกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ
ทรำยทะเล ซึง่ มีคุณภำพดีกว่ำแต่มตี ้นทุนกำรผลิตทีส่ งู หำกพิจำรณำเฉพำะต้นทุนกำรขนส่งแล้วจะพบว่ำแปรผันโดยตรง
ตำมระยะทำงอย่ำงเห็นได้ชดั [1]
จำกปั ญหำดังกล่ำวจึงมีผสู้ นใจทีจ่ ะศึกษำค้นคว้ำ ถึงปั จจัยต่ำงๆ ทีใ่ ช้ในกำรผสมเพื่อทำแบบหล่อทรำยชืน้ [2]
ได้ศกึ ษำกำรปรับปรุงคุณภำพเหล็กหล่อด้วยกำรนำทรำยทีผ่ ่ำนกำรใช้งำนแล้วมำผสมกับวัสดุประสำนอื่นๆ เพื่อหำค่ำ
ส่วนผสมทีเ่ หมำะสมของแบบหล่อทรำย [3] ได้ศกึ ษำถึงคุณสมบัตขิ องทรำยซิลกิ ำ้ ทีใ่ ช้เป็ นแบบหล่อจำกแหล่งต่ำงๆ ใน
ประเทศไทยทีม่ ปี ริมำณซิลกิ ำ้ อยู่ค่อนข้ำงมำกอยู่ 5 แหล่ง คือจังหวัดระยอง จันทบุรี ตรำด ชุมพร และสงขลำ โดยนำมำ
ทดสอบสมบัตทิ ำงกำยภำพ องค์ประกอบทำงเคมี และทดสอบสมบัตใิ นกำรทำแบบหล่อ จำกงำนวิจยั ทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น
ประกอบกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีร ำชมงคลล้ำ นนำตำก ที่ไ ด้ เปิ ดกำรเรีย นกำรสอนในรำยวิช ำ วิศ วกรรมงำนหล่ อ โลหะ ในหลัก สู ต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูงและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต ซึง่ ปั จจุบนั ทรำยทีใ่ ช้ในกำรเรียนกำรสอนได้มำจำก
แหล่งทรำยในจังหวัดระยอง ซึ่งหำกทรำยที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั หมดคุณภำพหรือหมดไป ทำงสำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำ
หกำรจำเป็ นต้องจัดซือ้ เพื่อนำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน ซึง่ ในกำรสังซื
่ อ้ ทรำย
แต่ละครัง้ ต้องอำศัยระยะเวลำในกำร
จัดซื้อ และระยะเวลำในกำรขนส่งที่ยำวนำน รวมทัง้ ต้นทุน ในกำรขนส่งที่สูง จึงท ำให้ส้นิ เปลืองงบประมำณของ
มหำวิทยำลัย
ดังนัน้ ทำงคณะผู้วจิ ยั จึงได้ตระหนักถึงปั ญหำและให้ควำมสำคัญในกำรเรียน.กำรสอนวิชำวิศวกรรมงำนหล่อโลหะ
จึงมีควำมสนใจทีจ่ ะศึกษำกำรหำอัตรำส่วนผสมทีเ่ หมำะสมในกำรทำแบบหล่อทรำยชืน้ จำกทรำยแม่น้ำปิ งโดยกำรประยุกต์ใช้
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หลักกำรออกแบบกำรทดลองโดยใช้ทรำยจำกแม่น้ำปิ ง ช่วงไหลผ่ำน ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองจังหวัดตำก ซึง่ จะเป็ นข้อมูล
พืน้ ฐำนสำหรับงำนวิจยั อื่นๆ และเป็ นข้อมูลสนับสนุนอุตสำหกรรมงำนหล่อโลหะต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
วิ ธีการศึกษา
กำรวิจยั นี้มุ่งศึกษำถึงกำรหำอัตรำส่วนผสมทีเ่ หมำะสมในกำรทำแบบหล่อทรำยชืน้ โดยกำรประยุกต์ใช้
หลักกำรออกแบบกำรทดลอง: กรณีศกึ ษำทรำยแม่น้ำปิ ง ซึง่ ได้กำหนดแผนกำรดำเนินงำนไว้ 9 ขัน้ ตอนและมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ศึกษำข้อมูลเบื้องต้น ได้ทำกำรศึกษำคุณสมบัตทิ วไปของทรำยหล่
ั่
อและเก็บข้อมูลจำกทรำยแม่น้ ำทีใ่ ช้ในกำร
ทดลองครัง้ นี้ คือ ทรำยแม่น้ำปิ งช่วงไหลผ่ำน ตำบล เชียงเงิน อำเภอเมือง จังหวัดตำกและทำกำรศึกษำข้อมูลดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษำขนำดและรูปร่ำงลักษะของเม็ดทรำย
1.2 ศึกษำกำรออกแบบกำรทดลอง กำรออกแบบและวิเครำะห์กำรทดลอง รวมทัง้ ศึกษำกำรใช้โปรแกรม
Minitab
2. จัดเตรียมวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์
2.1 วัสดุทใ่ี ช้ในกำรดำเนินงำน
1. ทรำยแม่น้ำปิ งทีไ่ หลผ่ำนช่วงตำบล เชียงเงิน อำเภอเมือง จังหวัดตำก
2. เบนโตไนต์ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นตัวประสำนและห่อหุม้ เม็ดทรำยเพื่อให้เกิดควำมแข็งแรงให้กบั แบบหล่อ โดย
ส่วนใหญ่ทรำยหล่อจะประกอบไปด้วยทรำยซิลกิ ำ้ ผสมกับตัวประสำนน้ ำและสำรเติมพิเศษสำหรับตัวประสำนทีน่ ิยมใช้
คือ เบนโตไนต์
3. น้ ำ ทำหน้ ำที่เป็ นตัวประสำนให้ส่วนผสมต่ ำงๆเข้ำด้วยกันและช่วยให้เบนโตไนต์เกิดกำรขยำยตัว
ได้มำก ทำให้มคี วำมเหนียวสูงเหมำะสำหรับผสมกับทรำย ซึง่ ช่วยให้ทรำยหล่อยึดเกำะกันได้ดี
2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรทดลอง
1. เครื่องเขย่ำทรำยใช้สำหรับหำขนำดเม็ดทรำย
2. เครื่องทดสอบควำมแข็งแรงอัด (Universal Sand Strength Machine) ใช้สำหรับทดสอบควำมแข็ง
แรงอัดของทรำยในสภำวะชืน้ และในสภำวะแห้ง
3. เครื่องหำอัตรำลมผ่ำน (Electric Permeability Meter) ใช้วดั อัตรำลมผ่ำนในชิน้ งำนทดสอบ
4. เครื่องอบไล่ควำมชืน้ ใช้สำหรับไล่ควำมชืน้ ทีอ่ ยู่ในทรำย เพื่อให้ทรำยแห้ง
5. เครื่องชังระบบดิ
่
จติ อลใช้สำหรับชังทรำย
่
เบนโตไนต์ และน้ำ เพื่อให้ได้ปริมำณตำมทีก่ ำหนด
6. เครื่องผสมทรำยใช้สำหรับผสมทรำย เบนโตไนต์ และน้ ำเข้ำด้วยกันเพื่อให้ได้ทรำยที่เหมำะสมกับ
กำรทำแบบหล่อ
7. เครื่องอัดกระทุง้ ทรำยใช้สำหรับเตรียมชิน้ งำนทดสอบ ก่อนทำกำรทดสอบทดลองผลกำรทำงำน
3. ออกแบบกำรทดลองเบือ้ งต้น
ในกำรออกแบบกำรทดลองเบื้องต้นนัน้ จะใช้โปรแกรม Minitab ช่วยในกำรออกแบบกำรทดลองเพื่อศึกษำ
ปั จจัยทีม่ ผี ลอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำนของแบบหล่อทรำย ขัน้ ตอนต่อไปคือกำร
ออกแบบกำรทดลองเพื่อหำอัตรำส่วนผสมทีเ่ หมำะของปั จจัยหลักต่อไป ซึง่ กำรออกแบบกำรทดลองมี 2 ขัน้ ตอนดังนี้
3.1 เลือกปั จจัย สัญลักษณ์ และระดับ
ขัน้ ตอนนี้เป็ นกำรนำปั จจัยหลักประกอบด้วย น้ ำ เบนโตไนต์ และทรำย โดยนำมำออกแบบกำร ทดลอง
เพื่อหำอัตรำส่วนผสมทีเ่ หมำะของปั จจัยหลัก
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3.2 เลือกกำรออกแบบกำรทดลอง
ในกำรออกแบบกำรทดลองทีเ่ หมำะสมสำหรับกำรทดลองเบือ้ งต้นคือ กำรออกแบบเชิงแฟก
ทอเรียลเมื่อพิจำรณำปั จจัยทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด*3*ปั จจัย โดยแต่ละปั จจัยประกอบด้วย 2 ระดับ โดยกำรทดลอง เชิงแฟกทอเรียล
แบบบริบูรณ์ หรือทดลองร่วมปั จจัยทัง้ หมดเท่ำกับ (23) เท่ำกับ 8 กำรทดลองและซ้ำกำรทดลอง 3 ครัง้ รวมกำร
ทดลองทัง้ หมดเท่ำกับ 24 กำรทดลอง
4. ทดสอบทรำย
ในกำรทดสอบ จะทำกำรทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของแบบหล่อทรำย ตำมมำตรฐำน ของ A.F.S (American
Foundry Society) แบ่งเป็ น 2 ด้ำนคือ กำรทดสอบควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และกำรทดสอบหำอัตรำลมผ่ำน โดย
ใช้อตั รำส่วนผสมตำมกำรออกแบบกำรทดลอง
5. เก็บผลกำรทดสอบและวิเครำะห์ปัจจัยเบือ้ งต้น
5.1 ผลกำรทดสอบ
จำกผลกำรทดสอบกำรหำควำมแข็ง แรงอัดในสภำวะชื้น และอัต รำลมผ่ำ น น ำผลกำรทดลองที่ได้ม ำ
วิเครำะห์ผลโดยใช้โปรแกรม Minitab
5.2 วิเครำะห์ปัจจัยเบือ้ งต้น
ในกำรออกแบบกำรทดลองด้วยโปรแกรม Minitab เพื่อวิเครำะห์ขอ้ มูลและกรองปั จจัยเบือ้ งต้นให้เหลือ
เฉพำะปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบต่อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำน จำกนัน้ ทำกำรออกแบบกำรทดลอง
เพื่อหำค่ำทีเ่ หมำะสมของปั จจัย
6. ออกแบบกำรทดลองเพื่อหำค่ำทีเ่ หมำะสมของปั จจัย
จำกกำรทดลองเบือ้ งต้นจะทรำบปั จจัยหลักทีม่ ผี ลอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมแข็งแรงอัด ในสภำวะชืน้ และอัตรำ
ลมผ่ำน ขัน้ ตอนต่อไปคือ นำผลกำรทดลองทีไ่ ด้ไปออกแบบกำรทดลองเพื่อหำค่ำทีเ่ หมำะสมของปั จจัยหลักต่อไป ซึ่ง
ขัน้ ตอนกำรออกแบบกำรทดลอง ประกอบด้วยดังนี้
6.1 เลือกปั จจัย ข้อจำกัด
ขัน้ ตอนนี้เป็ นกำรนำปั จจัยหลักประกอบด้วย น้ำ เบนโตไนต์และทรำย โดยนำมำออกแบบกำรทดลองเพื่อ
หำอัตรำส่วนผสมทีเ่ หมำะของปั จจัยหลัก
6.2 เลือกกำรออกแบบกำรทดลอง
ในขัน้ ตอนนี้เป็ นกำรทดลองเพื่อหำค่ำที่เหมำะสมของปั จจัย จำกกำรออกแบบ โดยใช้หลักกำรทดลอง
แบบ Box-Behnken สำหรับกรณีศกึ ษำปั จจัยที่ 3 ระดับ (3-Level Design)
7.ทดสอบทรำย
เป็ นวิธกี ำรทดสอบทรำย เพื่อหำปั จจัยทีเ่ หมำะสม
8. วิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงสถิตแิ ละหำค่ำทีเ่ หมำะสมของแต่ละปั จจัย
นำผลกำรทดสอบของค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำนมำวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ เพื่อหำ
ปั จจัยทีเ่ หมำะสม โดยใช้โปรแกรม.Minitab.เพื่อวิเครำะห์ผลกำรทดลองทัง้ หมด
9.สรุปผลกำรทดลอง
สรุปผลกำรทดลองตำมจุดประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ จำกกำรวิเครำะห์ดว้ ยโปรแกรม.Minitab พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะต
ในกำรดำเนินงำนเพื่อเป็ นประโยชน์
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ผลการศึกษา
1. ปั จจัยหลักทีม่ ผี ลต่อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำน
ผลกำรดำเนินงำนนี้ผดู้ ำเนินงำนได้ออกแบบกำรทดลองเบื้องต้นโดยกำรนำเข้ำปั จจัย*3*ปั จจัย*คือ *น้ ำ*เบนโต
ไนต์แ ละทรำย*มำทำกำรออกแบบกำรทดลองแบบแฟกทอเรียล*23*แบบเต็มรูป.เพื่อกรองปั จจัยทัง้ *3*ปั จจัย*ให้เหลือ
ปั จจัยหลักทีม่ ผี ลต่อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำนอย่ำงมีนัยสำคัญ *ซึ่งมีกำรทดลองทัง้ หมด*24*กำร
ทดลองและผูด้ ำเนินงำนได้ทำกำรทดลองเพื่อหำค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำน*ดังตำรำงที*่ 1
ตารางที่*1**กำรตัง้ ค่ำปั จจัยและลำดับขัน้ กำรทดลอง กรณีมปี ั จจัยนำเข้ำ*3*ปั จจัย
ลำดับกำร
ทดลอง

ลำดับกำรทดลอง
ตำมกำรสุม่

น้ำ
(A)

เบนโตไนต์
(B)

ทรำย
(C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

19
15
24
18
7
6
9
10
17
3
4
1
2
21
5
14
8
22
20
12
16
23
11
13

5
5
7
7
5
7
5
7
5
5
7
5
7
5
5
7
7
7
7
7
7
5
5
5

10
10
10
7
10
7
7
7
7
10
10
7
7
7
7
7
10
7
10
10
10
10
10
7

83
87
87
83
87
87
83
83
83
83
83
83
83
87
87
87
87
87
83
83
87
87
83
87

ควำมแข็งแรงอัดใน
สภำวะชืน้
(lb/In2)
3.7
4.3
5.2
4.5
4.3
6.0
3.2
4.5
3.2
3.7
5.5
3.6
5.4
4.2
4.0
5.9
5.3
5.7
5.0
5.4
5.6
4.9
3.8
4.2

อัตรำลมผ่ำน
156
170
157
166
170
160
165
166
170
157
158
167
160
172
170
160
157
160
158
158
152
177
160
172

เมื่อได้ค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำนแล้ว ได้นำโปรแกรม Minitab ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่
สำมำรถวิเครำะห์ควำมแปรปรวนเข้ำมำช่วยในกำรสร้ำงกรำฟพำเรโตและเส้นระดับนัยสำคัญ*เพื่อช่วยในกำรวิเครำะห์
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ข้อมูลและกรองปั จจัยให้เหลือเฉพำะปั จจัยหลักทีม่ ผี ลอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลม
ผ่ำน ซึง่ กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนจำกกรำฟพำเรโตโดยพิจำรณำจำกเส้นระดับนัยสำคัญจะได้ปัจจัยหลักทีม่ ผี ลอย่ำง
มีนยั สำคัญต่อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำนอย่ำงมีนยั สำคัญ
เมื่อทำกำรพร็อตกรำฟพำเรโตทีร่ ะดับนัยสำคัญ α = 0.05 จะได้กรำฟพำเรโตทีแ่ สดงถึงผลกระทบของควำม
แข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ ดังภำพที่ 1

ภาพที่ 1 กรำฟพำเรโตแสดงผลกระทบต่อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้
จำกภำพที่ 1 ปั จจัยที่มผี ลต่ อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้นอย่ำงมีนัยสำคัญ เมื่อทำกำรกรองปั จจัยแล้ว จะ
เหลือปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบคือ น้ ำ ทรำย อันตรกิรยิ ำระหว่ำงเบนโตไนต์กบั ทรำย อันตรกิรยิ ำระหว่ำงน้ ำ เบนโตไนต์
และทรำย
จำกผลกำรทดลองข้ำงต้นผู้ดำเนิน งำนได้นำปั จจัยที่ได้ไปทำกำรวิเ ครำะห์ข้อมูลเพื่อหำค่ำ P-Valueเพื่อหำ
ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ ซึง่ ได้ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ดังตำรำงที่ 2
ตารางที่*2**ค่ำ P-Value ทีใ่ ช้ในกำรเลือกปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้
Term
Constant
น้ำ
เบนโตไนต์
ทรำย
น้ำ*เบนโตไนต์
น้ำ*ทรำย
เบนโตไนต์* ทรำย
น้ำ* เบนโตไนต์ *ทรำย

Effect
1.4083
0.1917
0.6750
-0.1917
-0.1083
-0.2583
-0.2417

Coef
4.6292
0.7042
0.0958
0.3375
-0.0958
-0.0542
-0.1292
-0.1208

SE*Coef
0.05575
0.05575
0.05575
0.05575
0.05575
0.05575
0.05575
0.05575

T
83.04
12.63
1.72
6.05
-1.72
-0.97
-2.32
-2.17

P-Value
0.000
0.000

0.105
0.000
0.105
0.346
0.034
0.046

จำกตำรำงที่ 2 ค่ำ P-Value มีค่ำน้อยกว่ำ0.05 จึงเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลต่อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ ซึง่ จะ
ได้ผล คือ น้ำ ทรำย อันตรกิรยิ ำระหว่ำงเบนโตไนต์กบั ทรำย อันตรกิรยิ ำระหว่ำงน้ำ เบนโตไนต์และทรำย
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ในทางเดียวกันเมื่อทาการพร็ อตกราฟพาเรโตที่ระดับนัยสาคัญ α = 0.05 จะได้ กราฟพาเรโตที่แสดงถึง
ผลกระทบของอัตราลมผ่าน ดังภาพที่ 2

ภาพที่*2**กรำฟพำเรโตแสดงผลกระทบต่ออัตรำลมผ่ำน
จำกภำพที่ 2 ปั จจัยทีม่ ผี ลต่ออัตรำลมผ่ำนอย่ำงมีนยั สำคัญ เมื่อทำกำรกรองปั จจัยแล้วจะเหลือปั จจัยหลักทีม่ ี
ผลกระทบ คือ น้ำ อันตรกิรยิ ำระหว่ำงน้ำกับทรำย เบนโตไนต์ อันตรกิรยิ ำระหว่ำงเบนโตไนต์กบั ทรำย ทรำยอันตร
กิรยิ ำระหว่ำงน้ำ เบนโตไนต์และทรำย
จำกผลกำรทดลองข้ำ งต้น ผู้ดำเนิน งำนได้นำปั จ จัย ที่ไ ด้ไ ปทำกำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล เพื่อ หำค่ำ *P-Value*
เพื่อหำปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อค่ำอัตรำลมผ่ำน*ซึ่งได้ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังตำรำงที่ *3
ตารางที่ 3 ค่ำ P-Value ทีใ่ ช้ในกำรเลือกปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ออัตรำลมผ่ำน
Term

Effect

Constant

Coef

SE*Coef

T

P-Value

163.25

0.5035

324.26

0.000

น้ำ

-7.833

-3.917

0.5035

-7.78

0.000

เบนโตไนต์

-4.833

-2.417

0.5035

-4.80

0.000

ทรำย

3.000

1.500

0.5035

2.98

0.009

น้ำ*เบนโตไนต์

-0.500

-0.250

0.5035

-0.50

0.626

น้ำ*ทรำย

-6.333

-3.167

0.5035

-6.29

0.000

เบนโตไนต์*ทรำย

3.000

1.500

0.5035

2.98

0.009

น้ำ*เบนโตไนต์*ทรำย

-2.333

-1.167

0.5035

-2.32

0.034
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จำกตำรำงที่ 3 ค่ำ P-Value ทีม่ คี ่ำน้อยกว่ำ 0.05 จึงจะเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลต่ออัตรำลมผ่ำนซึง่ จะได้ผล คือ
น้ำ เบนโตไนต์ ทรำย อันตรกิรยิ ำระหว่ำงน้ำกับทรำย อันตรกิรยิ ำระหว่ำงเบนโตไนต์กบั ทรำย อันตรกิรยิ ำระหว่ำงน้ำ
เบนโตไนต์และทรำย
จำกผลลัพธ์ทไ่ี ด้ในกำรสรุปกำรออกแบบกำรทดลองเบือ้ งต้นพบว่ำปั จจัยหลักทีม่ ผี ลต่อควำมแข็งแรงอัดใน
สภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำนอย่ำงมีนยั สำคัญ และนำปั จจัยหลักทีไ่ ด้น้ไี ปทำกำรออกแบบกำรทดลองเพื่อหำค่ำที่
เหมำะสม โดยมีปัจจัยหลัก คือ น้ำ เบนโตไนต์ และทรำย
2. ค่ำทีเ่ หมำะสมของปั จจัยจำกกำรออกแบบกำรทดลอง
จำกปั จจัยหลักทีม่ ผี ลต่อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำน อย่ำงมีนยั สำคัญนำมำออกแบบกำร
ทดลองเพื่อหำค่ำทีเ่ หมำะสมของปั จจัย ซึง่ ทำได้โดยกำรออกแบบกำรทดลองแบบ Box-Behnken โดยกำรออกแบบกำร
ทดลองนี้คณะผูด้ ำเนินงำน ได้กำหนดปั จจัย สัญลักษณ์และระดับสำหรับกำรทดสอบควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และ
อัตรำลมผ่ำนของชิน้ งำนทดสอบ ดังตำรำงที่ 4
ตารางที่ *4*ปั จ จัย *สัญ ลัก ษณ์ แ ละระดับ สำหรับ กำรทดสอบควำมแข็ง แรงอัด ในสภำวะชื้น และอัตรำลมผ่ำนของ
ชิน้ งำนทดสอบ*ในกำรออกแบบกำรทดลองแบบ*Box-Behnken

ปัจจัย

สัญลักษณ์

น้ ำ
เบนโตไนต์
ทรำย

A
B
C

ต่ำ
5
7
83

ระดับ
กลำง
6
8.5
85

สู ง
7
10
87

จำกตำรำงจะเห็นว่ำกำรทดสอบทรำยทีผ่ สมตำมกำรออกแบบกำรทดลองแบบ*Box-Behnkenโดยซ้ำกำรทดลอง*2*
ครัง้ *รวมกำรทดลองทัง้ หมดเท่ ำ กับ *30*กำรทดลองและท ำกำรทดสอบชิ้น งำนที่ผ่ ำนกระบวนกำรที่ถู ก ต้ อ งตำม
มำตรฐำน*เพื่อหำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้นและอัตรำลมผ่ำนของชิน้ ทดสอบ*ดังตำรำงที่*5*จำกนัน้ นำข้อมูลที่ได้ไป
วิเครำะห์หำค่ำอัตรำส่วนผสมทีเ่ หมำะสมของปั จจัย
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ตารางที่*5**ผลกำรทดลองค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำน
ลำดับกำร
ทดลอง

ลำดับกำรทดลอง
ตำมกำรสุม่

น้ำ
(A)

เบนโตไนต์
(B)

ทรำย
(C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6
19
26
11
3
4
13
28
18
9
27
5
14
30
1
16
2
25
21
7
12
29
24
15
23
8
17
22
10
20

7
7
6
6
5
7
6
6
5
6
6
5
6
6
5
5
7
6
7
5
6
6
6
6
7
7
7
5
6
5

8.5
10
7
7
10
10
8.5
8.5
10
7
10
8.5
8.5
8.5
7
7
7
10
8.5
8.5
10
8.5
7
8.5
8.5
8.5
7
8.5
10
8.5

83
85
87
87
85
85
85
85
85
83
87
83
85
85
85
85
85
83
83
87
87
85
83
85
87
87
85
87
83
83

ควำมแข็งแรงอัดใน
สภำวะชืน้
(lb/In2)
5.2
5.3
4.2
4.3
6.1
5.8
5.0
5.2
6.4
4.3
5.3
6.1
4.8
5.2
5.6
5.7
3.9
5.6
5.3
6.1
5.3
5.3
5.2
5.8
5.0
5.0
4.3
5.8
5.9
6.2

อัตรำลมผ่ำน
150
157
160
160
157
155
165
162
145
167
162
172
172
165
174
172
165
160
163
165
158
160
163
157
165
160
161
165
160
165

จำกตำรำงที่ 5 อัตรำส่วนผสมทีใ่ ห้ค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำนสูงทีส่ ดุ ในกำรทดลองคือ
น้ำ.=.5 เบนโตไนต์.=.7 และทรำย.=.85 และเมื่อนำอัตรำส่วนผสมมำเทียบเป็ นร้อยละได้คอื *น้ำ.=.5.154 %
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เบนโตไนต์.=.7.216 % และทรำย.=.87.630 %*และให้ค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ .=.5.6 lb/In2 และค่ำอัตรำลม
ผ่ำน.=.174
2.1**กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบจำลอง*(Model Adequacy Checking)
กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมถูกต้องของข้อมูล*เป็ นกำรตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำรทดลองในตำรำง
ที*่ 5.โดยอำศัยโปรแกรมทำงสถิต*ิ Minitab*มำช่วยในกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองประกอบด้วย*4*ขัน้ ตอนดังนี้
2.1.1**กำรตรวจสอบกำรกระจำยตัวแบบปกติ.(Normal*Distribution).ในกำรตรวจสอบกำรกระจำยตัวแบบ
ปกติ ข องข้ อ มู ล *ได้ จ ำกกำรน ำผลกำรทดลองใน ตำรำงที่ *5*โดยใช้ ก ำรพล็ อ ตควำมน่ ำจะเป็ นแบบปกติ *
(Normal*Probability*Plot)*ของข้อมูลพบว่ำกำรกระจำยของค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้นและค่ำอัตรำลมผ่ำน*มีกำร
กระจำยตัวตำมแนวเส้นตรงทำให้ประมำณได้ว่ำ *กำรแจกแจงแบบปกติของค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้นและค่ำ
อัตรำลมผ่ำนดังภำพที*่ 3 และภำพที*่ 4*ตำมลำดับ

ภาพที่*3**กรำฟแสดงกำรกระจำยแบบปกติของค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้

ภาพที่*4**กรำฟแสดงกำรกระจำยแบบปกติของค่ำอัตรำลมผ่ำน
2.1.2 กำรตรวจสอบควำมเป็ น อิสระ (Independent) ของควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้น และอัต รำลมผ่ ำน
พบว่ำกำรกระจำยตัวของค่ำควำมผิดพลำดมีควำมเป็ นอิสระต่อกัน ซึ่งได้จำกกำรนำผลกำรทดลองในตำรำงที่ 5 มำ
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สร้ำงเป็ นแผนภูมกิ ำรกระจำย (Scatter Plot) เมื่อพิจำรณำกำรกระจำยของข้อมูลบนแผนภูมพิ บว่ำกำรกระจำยของค่ำ
ควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้นและอัตรำลมผ่ำน มีรูปแบบทีเ่ ป็ นอิสระ*ไม่มรี ูปแบบที่แน่ นอน*แสดงให้เห็นว่ำค่ำควำม
คลำดเคลื่อน (Residuals) มีควำมเป็ นอิสระต่อกัน แสดงดังภำพที่ 5 และภำพที่ 6 ตำมลำดับ

ภาพที่*5**กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะ
ภำพที*่ 4-5**ชืน้ และลำดับกำรทดลอง

ภาพที่*6**กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของค่ำอัตรำลมผ่ำนและลำดับกำร
ภำพที*่ 4-6**ทดลอง
2.1.3 กำรตรวจสอบควำมเสถียรของควำมแปรปรวน ( : Variance Stability) ของควำมแข็งแรงอัดใน
สภำวะชื้นและอัตรำลมผ่ำน โดยใช้แผนภูมกิ ำรกระจำยของค่ำควำมคลำดเคลื่อนพบว่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำม
คลำดเคลื่อน มีค่ำควำมเสถียรอยู่ในระดับน่ำพอใจและรูปร่ำงกำรกระจำยตัวของข้อมูลไม่เป็ นรูปแบบ*แสดงดังภำพที่ 7
และภำพที่ 8 ตำมลำดับ
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ภาพที่*7**กรำฟแสดงกำรกระจำยตัวของควำมคลำดเคลื่อนเทียบกับค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้

ภาพที่*8**กรำฟแสดงกำรกระจำยตัวของควำมคลำดเคลื่อนเทียบกับค่ำอัตรำลมผ่ำน
2.1.4**กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนจำกผลกำรทดลองควำมถูกต้องของรูปแบบกำรทดลองพบว่ำไม่มคี วำม
ผิดปกติของกำรทดลองเกิดขึน้ และข้อมูลที่ได้มคี วำมน่ ำเชื่อถือ จึงได้นำข้อมูลในตำรำงที่ *5*มำทำกำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนของค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และค่ำอัตรำลมผ่ำน*โดยกำหนดควำมเชื่อมันที
่ ่*95*%*(α*=*0.05)*โดย
ใช้โปรแกรม*Minitab*มำทำกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองและสำมำรถแสดงผลกำรวิเครำะห์ได้ดงั ตำรำงที่ *6*และตำรำง
ที*่ 7*ตำมลำดับ
3**ข้อมูลเชิงสถิตแิ ละหำค่ำทีเ่ หมำะสมของแต่ละปั จจัย
กำรหำค่ำทีเ่ หมำะสมของแต่ปัจจัยเพื่อให้ค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และค่ำอัตรำลมผ่ำนทีม่ ำกทีส่ ดุ *
ในขัน้ ตอนนี้ จ ะต้ อ งก ำหนดขอบเขตของผลตอบได้แ ก่ *ค่ ำ ในระดับ ต่ ำ สุ ด *(Lower)ค่ ำเป้ ำ หมำย*(Target)*ร่ ว มทัง้
ก ำหนดค่ ำ น้ ำ หนั ก ของผลตอบ*(Weight)*และค่ ำ ควำมส ำคัญ ของผลตอบ*(Importance)*โดยค่ ำ ทั ง้ สองอยู่ ใ น
ระหว่ำง*0.1-1.0*ในโครงงำนนี้ให้น้ ำหนักและควำมสำคัญ ของผลตอบเท่ ำกับ *1*เนื่องจำกต้องเน้ นให้ผลตอบอยู่ใน
ขอบเขตทีก่ ำหนดและเข้ำใกล้ค่ำเป้ ำหมำยมำกทีส่ ดุ สำมำรถแสดงได้ดงั ตำรำงที่*8
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ตารางที่*8**ค่ำทีเ่ หมำะสมของปั จจัยทีม่ ผี ลต่อควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และค่ำอัตรำลมผ่ำน
Response Optimization
Parameters
Goal
Lower
อัตรำลมผ่ำน
Maximum
145.0
ควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้
Maximum
3.2
Starting Point
น้ำ*=*5*****เบนโตไนต์* =*7*****ทรำย*=*83
Global Solution
น้ำ*=*5*****เบนโตไนต์* =*7.45455*****ทรำย*=*83
Predicted Responses
อัตรำลมผ่ำน*=*173.513,*desirability *=*0.983204
ควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ *=*5.964*lb/In2,*desirability*=*0.863736
Composite Desirability*=*0.921536

Target
174.0
6.4

Upper
174.0
6.4

Weight
1
1

จำกตำรำงที่ 8 ผู้ดำเนิ น งำนเลือ กก ำหนดค่ ำเป้ ำหมำยของผลตอบ (Goal) เป็ น ค่ ำมำกที่สุด ของผลตอบ
(Maximum) โดยค่ำระดับต่ ำสุดของผลตอบ = 145 lb/In2 ค่ำเป้ ำหมำย = 174 lb/In2 เนื่องจำกกำรทดลองของค่ำควำม
แข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และค่ำอัตรำลมผ่ำนมำกทีส่ ุด =174 lb/In2 จึงกำหนดว่ำ Maximum = 174 lb/In2 เพื่อให้ได้ค่ำ
ควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้นและค่ำอัตรำลมผ่ำนมำกที่สุด ซึ่งอัต รำส่วนผสมที่เหมำะสมของแต่ ละปั จจัยจำกกำร
คำนวณของโปรแกรม โดยใช้ค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชื้นและค่ำอัตรำลมผ่ำนมำกที่สุดคือ น้ ำ = 5.0 เบนโตไนต์
=7.4545 และทรำย=83.และเมื่อนำอัตรำส่วนผสมมำเทียบเป็ นร้อยละได้คอื น้ำ=5.24 %.เบนโตไนต์=7.81.%.และ ทรำย
=86.95.%.โดยมีค่ ำ ท ำนำยของควำมแข็ง แรงอัด ในสภำวะชื้น และค่ ำ อัต รำลมผ่ ำ น=5.9640lb/In2.และ.173.5129.
ตำมลำดับ มีค่ ำกำรยอมรับ ร่ว ม (Composite Desirability) =.0.92154หรือ 92.154 % ค่ ำ กำรยอมรับ ของค่ ำ ควำม
แข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ =0.98320.หรือ 98.320.% ค่ำกำรยอมรับของค่ำอัตรำลมผ่ำน = 0.86347.หรือ 86.347.%.โดย
มีลกั ษณะของกรำฟของแต่ละปั จจัย

วิ จารณ์ และสรุปผล
จำกผลกำรวิจ ัยในกำรศึกษำถึง กำรหำอัตรำส่ วนผสมที่เหมำะสมส ำหรับกำรท ำแบบหล่ อทรำยปิ ง โดยกำร
ประยุกต์ใช้หลักกำรออกแบบกำรทดลอง พบว่ำอัตรำส่วนผสมที่เหมำะสมของแต่ละปั จจัยที่มผี ลต่อควำมแข็งแรงอัดใน
สภำวะชื้นและอัตรำลมผ่ำน*โดยกำรประมวลผลจำกโปรแกรม คือน้ ำ*=*5*เบนโตไนต์*=*7.4545*และทรำย*=*83*และเมื่อนำ
อัตรำส่วนผสมมำเทียบเป็ น ร้อยละได้คอื *น้ำ*=*5.24*%*เบนโตไนต์*=*7.81.%*และ ทรำย*=*86.95*%*และมีค่ำทำนำยควำม
แข็งแรงอัด ในสภำวะชื้ น และอัต รำลมผ่ ำน*(Predicted*Responses) *=*5.964*lb/In²*และ*173.513*ตำมล ำดั บ ส่ ว น
อัตรำส่วนผสมทีไ่ ด้จำกกำรทดลองจริงคือ*น้ ำ*=*5*เบนโตไนต์*=*7*และทรำย*=*85*เมื่อนำอัตรำส่วนผสมมำเทียบเป็ นร้อยละ
ได้คอื *น้ ำ*=*5.154*%*เบนโต ไนต์*=*7.216*%*และทรำย*=*87.630*%*และให้ค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และค่ำอัตรำ
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ลมผ่ำนคือ*5.6*lb/In²*และ174*ตำมลำดับ*จำกผลกำรประมวลผลด้วยโปรแกรมและผลกำรทดลองจริงจะเห็นได้ว่ำค่ำของกำร
ทดลองของทรำยแม่น้ำปิ งอยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้*
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจำกงำนวิจยั นี้ ได้ใช้ทรำยจำกแม่น้ำปิ งเพียงบริเวณเดียว*ซึง่ ทรำยแต่ละแหล่งจะมีขนำดของเม็ดทรำย
ทีไ่ ม่เท่ำกัน*อำจเป็ นไปได้ว่ำบริเวณอื่น จะให้ค่ำควำมแข็งแรงอัดในสภำวะชืน้ และอัตรำลมผ่ำนได้ดกี ว่ำก็ได้
2. ในกำรทดลองในกำรทำแบบหล่อทรำยชืน้ ควรมีกำรเปรียบเทียบกับทรำยซิลกิ ำ้
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิ ดของเสียในกระบวนการขึน้ รูปถังเก็บน้าพลาสติ ก
โพลีเอทิ ลีนขนาด 1000 ลิ ตร ด้วยกรรมวิ ธีการผลิ ตแบบเบ้าหมุน
Study of Factors that Effect to Defects in 1,000 liter Polyethylene Tank
Manufacturing by Rotation Molding Process.
พัชระ กัญจนกาญจน์1* และธานิท อ่อนปรางค์1
Patchara Kunjanakarn1* and Thanit Onprang1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการขึน้ รูปถังเก็บน้ าพลาสติกโพลีเอทิลนี
ขนาด 1000 ลิตร ด้วยกรรมวิธกี ารผลิตแบบเบ้าหมุน เพื่อหาระดับปั จจัยที่เหมาะสมซึ่งส่งผลให้เกิดของเสียน้อยที่สุด
โดยเฉพาะของเสียทีเ่ กิดจากอาการรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก การดาเนินงานเริม่ ต้นด้วยการศึกษาปั จจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อการเกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก จากทฤษฎีการผลิตแบบเบ้าหมุน สภาพการทางานจริง ทา
การระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของการเกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก โดยนาเสนอผ่านแผนภาพก้างปลา การ
วิเคราะห์สาเหตุและผลเริม่ จากการคัดกรองปั จจัยทีไ่ ด้จากการระดมสมองด้วยการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและทาการ
ทดลองแบบปั จจัยเดียว (OFAT) แล้วนาปั จจัยทีม่ นี ัยสาคัญมาทาการศึกษาต่อด้วยการทดลองแบบ 22 แฟคทอเรียล
เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างปั จจัยและหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีม่ นี ัยสาคัญต่อการเกิดรอยบวมภายในถังเก็บ
น้ าพลาสติก ผลการทดลองพบว่า ปั จจัยที่มคี วามสาคัญและส่งผลต่อการเกิดรอยบวมภายในถัง เก็บน้ าพลาสติก คือ
อุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์และระยะเวลาในการขึน้ รูปชิน้ งานและระดับค่าการทางานทีส่ ่งผลให้เกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้ า
พลาสติกน้อยทีส่ ดุ คือ อุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์อยู่ท่ี 280 องศาเซลเซียส และระยะเวลาขึน้ รูปที่ 1200 วินาที จากนัน้ ได้นา
ค่าพารามิเตอร์ใหม่ทไ่ี ด้ไปทาการทดลองยืนยันผลและประยุกต์ใช้ในการผลิตพบว่า จานวนของเสียจากอาการรอยบวม
ภายในถังเก็บน้ าพลาสติกลดลงเหลือ 3.33% จากเดิม 30% ของจานวนของเสียทัง้ หมด และส่งผลให้จานวนของเสีย
รวมในกระบวนการผลิต ถัง เก็บน้ าพลาสติก โพลีเอทิลีนขนาด 1000 ลิตร ลดลงเหลือ 8.66% จากเดิม 38% ของ
จานวนการผลิตทัง้ หมด
คาสาคัญ:
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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

บทนา
จากการศึกษากระบวนการผลิตถังเก็บน้าพลาสติกของบริษทั ที่ร่วมโครงการวิจยั พบว่าเป็ นการผลิตถังเก็บน้ า
พลาสติกชนิดโพลีเอทิลนี แบบ 3 ชัน้ และทาการผลิตทัง้ หมด 3 แบบ คือ Dew Extra, Dew และ Marton โดยแต่ละ
แบบจะมี 3 ขนาดความจุ คือ 1000,1500 และ 2000 ลิตร ด้วยกรรมวิธกี ารผลิตแบบเบ้าหมุน (Rotation Molding)
ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีเฉพาะสาหรับผลิตถังเก็บน้ าพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ การกาหนดค่าระดับปั จจัยการทางานที่ไม่
เหมาะสมโดยการลองผิดลองถูกในการปรับค่าปั จจัยในการทางานโดยไม่ได้ใช้หลักการทางวิชาการทีถ่ ูกต้อง ส่งผลให้
มีของเสียเกิดขึน้ ในกระบวนการผลิตเป็ นจานวนมากและอาการของเสียบางอาการไม่สามารถนาผลิตภัณฑ์มาแก้ไขหรือ
ตกแต่งได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและมีต้นทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้ จากการเก็บข้อมูลการผลิตเป็ นเวลา 1 เดือน พบ
ข้อมูลของเสียสามารถสรุปเป็ นกราฟเปรียบเทียบปริมาณการผลิตและปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ [1] ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กราฟเปรียบเทียบปริมาณการผลิตและปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้
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จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในการผลิตถังเก็บน้าพลาสติกโพลิเอทีลนี ขนาดความจุต่างๆ มี
จานวนของเสียเกิดขึน้ มาก ถึงแม้บางรุ่นจะเกิดขึน้ เพียง 4 ชิน้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและราคาขายทีม่ ี
มูลค่าสูงต่อชิน้ แล้วเกิดเป็ นต้นทุนความสูญเสียทีม่ มี ลู ค่าสูงมาก และในผลิตภัณฑ์รุ่น Dew Extra ขนาดความจุ 1000
ลิตร มีปริมาณของเสียมากทีส่ ุดจานวน 114 ถัง จากจานวนการผลิตทัง้ หมดต่อเดือน 300 ถัง คิดเป็ นร้อยละ 38 ของ
จานวนทีท่ าการผลิตทัง้ หมด จึงทาการเก็บและรวบรวมข้อมูลประเภทอาการของเสีย ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะในถังเก็บ
น้าพลาสติกโพลีเอทิลนี ขนาดความจุ 1000 ลิตร ย้อนหลัง 1 เดือน พบว่าอาการของเสียประเภทรอยบวมภายในถัง
เก็บน้ าพลาสติกเกิดขึน้ มากทีส่ ุด 78.9% ของปริมาณของเสียหรือคิดเป็ น 30% จากปริมาณของเสียทัง้ หมด 38% ดัง
แสดงในภาพที่ 2 ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดของเสียในกระบวนขึน้ รูปถังเก็บน้าพลาสติก
ขนาด 1000 ลิตร ด้วยกรรมวิธกี ารผลิตแบบเบ้าหมุน เพื่อหาแนวทางแก้ไขลดจานวนข้อบกพร่องให้น้อยลง โดยจะนา
หลักการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) มาใช้เพื่อหาค่าระดับปั จจัยที่เหมาะสมต่อการผลิต ถังเก็บน้ า
พลาสติกและลดจานวนของเสียให้น้อยลง
Pie Chart of Waste Product Dew Extra 1000 was 100%
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงสัดส่วนอาการของเสียในถังเก็บน้าพลาสติกความจุ 1000 ลิตร

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. ชุดแม่พมิ พ์แบบเบ้าหมุน
3. โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

2. เครื่องขึน้ รูปการผลิตแบบเบ้าหมุน
4. กล้องถ่ายรูปดิจติ อล

วิ ธีการศึกษา
1. ศึกษาสภาพปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงของกระบวนการผลิตถังเก็บน้าพลาสติกโพลิเอทีลนี ขนาด 1000 ลิตร
เพื่อรวบรวมข้อมูลของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตถังเก็บน้ าพลาสติกโพลิเอทีลนี ขนาด 1000 ลิตร และ
วิเคราะห์ความสเถียรภาพอาการของเสีย ประเภทต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตทัง้ หมดโดยใช้แผนภาพพาเรโต
แล้วจึงวิเคราะห์ความเสถียรภาพของจานวนของเสียจากอาการเกิดจากรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก เพื่อทวน
สอบว่าข้อมูลอยู่ภายใต้ความผันแปรมาจากธรรมชาติ ด้วยแผนภูมคิ วบคุมตามลักษณะจานวนของเสีย (NP Chart)
โดยเก็บ ข้อมูล จ านวนของเสีย จาก 20 ล๊ อตการผลิต ซึ่งท าการผลิตล๊ อตละชิ้น งาน 30 ชิ้น และวิเคราะห์ ผ ลด้ว ย
โปรแกรม Minitab
2. ศึกษาขัน้ ตอนการผลิตถังเก็บน้าพลาสติกโพลิเอทิลนี รุ่น Dew Extra 1000
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เพื่อทาความเข้าใจรายละเอียดในขัน้ ตอนและวิธกี ารต่างๆ รวมถึงศึกษาค่าระดับปั จจัยการทางานในปั จจุบนั
ของกระบวนการผลิตเพื่อหาขัน้ ตอนทีเ่ กิดปั ญหารอยบวมภายในถังเก็บน้าพลาสติก
3. หาสาเหตุของอาการรอยบวมภายในถังเก็บน้าพลาสติก
การหาสาเหตุ การเกิดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปถัง เก็บน้ าพลาสติก รุ่น Dew Extra 1000 ใช้แผนภาพ
ก้างปลา ในการวิเคราะห์ความผันแปรเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลนัน้ ๆ โดยมีการระดม
สมองจากผู้มีความรู้เฉพาะทางและผู้ มสี ่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทุกคนเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุ ของปั ญหาที่
เป็ นไปได้ทงั ้ หมดแล้วทาการพิสจู น์ตามข้อเท็จจริงสาหรับการแก้ปัญหาต่อไป
4. การพิสจู น์สาเหตุและแนวทางการเลือกปั จจัยมาทาการศึกษา
การพิสจู น์สาเหตุท่คี าดว่าส่งผลต่อการเกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก โดยการทดสอบกรองปั จจัย
(Screening Factors) ด้วยการทดลองแบบ OFAT เพื่อทดสอบการเปลีย่ นแปลงระดับของปั จจัยแต่ละตัวและวิเคราะห์
ผลการทดสอบแบบ Two Proportions การทดลองจะใช้สงิ่ ตัวอย่าง 30 ชิน้ ที่สามารถให้ค่าอานาจในการตรวจสอบ
0.89 ซึง่ เป็ นค่าทีท่ างโรงงานยอมรับได้ [1, 2]
5. การออกแบบการทดลอง
ใช้การออกแบบการทดลองแบบ 2k แฟคทอเรียลและการวิเคราะห์ผลตัวแปรตอบสนองแบบทากูชิ [3] ซึ่ง
เหมาะกับข้อมูลแบบนับ โดยการแปลงผลตัวแปรตอบสนองดีและเสียเป็ นข้อมูลเชิงตัวเลข 1 และ 0 ซึง่ 1 หมายถึง
งานทีเ่ ราสนใจคือการเกิดรอยบวม และ 0 หมายถึง อาการทีเ่ ราไม่ได้สนใจ คือ ชิน้ งานไม่มรี อยบวมหรืออาการอื่นที่
ไม่ใช่การเกิดรอยบวม การทดลองใช้จานวนสิง่ ตัวอย่าง 15 ชิน้ ซึง่ สามารถทาให้มสี งิ่ ทีส่ นใจจานวนไม่น้อยกว่า 10 ชิน้
[3] ดังนัน้ จึงต้องทาการทดลองทัง้ หมด 60 การทดลอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาผลของอิทธิพลหลัก (Main
Effect) และอิทธิพลร่วม (Interaction Effect) ของ 2 ปั จจัยทีผ่ ่านการพิสจู น์มาแล้วว่ามีอทิ ธิพลต่อสัดส่วนของเสียการ
เกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้าพลาสติกอย่างไร
6. การยืนยันผลการทดลอง
นาค่าระดับปั จจัยทีไ่ ด้จากการทดลองมาใช้ในการทางานปกติและทาการเก็บข้อมูลจานวนผลิตภัณฑ์บกพร่อง
จากอาการเกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก โดยการสุ่มตรวจจานวนชิน้ งาน 20 ล๊อต [4] ซึง่ ทาการผลิตล๊อตละ
ชิ้นงาน 30 ชิ้น ใช้แผนภูมิควบคุมจานวนของเสียเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าอยู่ในค่าควบคุมหรือไม่ แล้ว
กาหนดเป็ นมาตรฐานการทางานใหม่ในกระบวนการผลิตถังเก็บน้าพลาสติกโพลิเอทิลนี รุ่น Dew Extra 1000
7. สรุปผลการดาเนินงาน
8. จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสภาพปั ญหาที่เกิดขึน้ จริงของกระบวนการผลิตถังเก็บน้ าพลาสติกโพลิเอทีลนี ขนาด 1000
ลิตร นาข้อมูลอาการของเสียประเภทต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ถงั เก็บน้ าพลาสติกโพลิเอทีลนี แบบ รุ่น Dew Extra 1000 ลิตร
มาวิเคราะห์ความสเถียรภาพโดยใช้แผนภาพพาเรโต ซึง่ พบว่าปั ญหาของเสียทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่ 90 ชิน้ (78.9%) มา
จากอาการรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก แสดงดังภาพที่ 3 การจาแนกจานวนของเสียตามประเภทอาการของ
เสียสอดคล้องกับหลักพาเรโต สามารถคาดการณ์ได้ว่าอาการรอยบวมภายในถังเก็บน้าพลาสติกทาให้เกิดของเสียมาก
ทีส่ ุด แต่ในการเลือกปั ญหาจะพิจารณาจากประเด็นอื่นๆ เช่น ความรุนแรงและความเหมาะสมในการแก้ปัญหาด้วย
ด้วยเหตุผลนี้ผวู้ จิ ยั จึงเลือกทาการแก้ไขปั ญหาการเกิดของเสียจากอาการรอยบวมภายในถังเก็บน้าพลาสติก (Swelling)
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Pareto Chart of Type of waste
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ภาพที่ 3 แผนภาพพาเรโตแสดงอัตราส่วนของเสียทีเ่ กิดทัง้ หมด
วิเคราะห์กระบวนการผลิตในปั จุบนั เพื่อดูความเสถียรภาพของกระบวนการทางานเพื่อความแน่ใจว่าข้อมูลการเกิดรอย
บวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก ทีน่ ามาใช้ทาการวิเคราะห์มาจากสาเหตุธรรมชาติสามารถคาดการณ์ได้ว่าจานวนของ
เสียในกระบวนการมีค่าประมาณเท่าใด พบว่าข้อมูลมีความสุ่มรอบค่ากลาง คือ โดยธรรมชาติของกระบวนการมีของ
เสียอยู่ประมาณ 9-10 ชิน้ แสดงดังภาพที่ 4 เบือ้ งต้นสรุปได้ว่า การเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่องมีเสถียรภาพเพียงพอต่อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงว่าสัดส่วนของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการมีลกั ษณะเป็ นปั ญหาเรือ้ รังทีเ่ กิดขึน้ และมีชน้ิ งานที่
เกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้าพลาสติกเป็ นจานวนมาก
NP Chart of Swelling of Dew Extra 1000
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ภาพที่ 4 แผนภูมคิ วบคุมจานวนของเสียถังเก็บน้าพลาสติกโพลิเอทิลนี 1000 ลิตร
2. การศึกษาขัน้ ตอนการผลิตถังเก็บน้ าพลาสติกโพลิเอทิลนี รุ่น Dew Extra 1000 พบว่ามี 3 กระบวนการ
หลัก คือ กระบวนการผสมวัตถุดบิ , กระบวนการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์และกระบวนการประกอบตกแต่ง จากการศึกษาพบว่า
อาการรอยบวมภายในเก็บ ถังน้ าพลาสติกเกิดขึ้น ในขัน้ ตอนของกระบวนการขึ้น รูป ผลิต ภัณ ฑ์และเป็ นอาการที่ไม่
สามารถทาการตกแต่งได้
3. การระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของการเกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก ซึ่งได้แผนภาพก้างปลา
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของปั ญหาจานวนมาก เบื้องต้นปรึกษากับ ผู้เชี่ยวชาญและทาการวิเคราะห์
สาเหตุแต่ละเหตุอย่างมีระบบ ทาให้ทราบว่าสาเหตุหลักทีน่ ่าจะส่งผลต่อการเกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้าพลาสติกและ
คุม้ ค่าในการแก้ไขมากทีส่ ดุ น่าจะมากจากปั จจัยการทางาน คือ อุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์และเวลาอบขึน้ รูป เนื่องจากปั จจัย
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ดังกล่าวเป็ นตัวทาให้เนื้อพลาสติกหลอมละลาย จึงตัง้ ข้อสมมติฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากการตัง้ ค่าตัวแปรดังกล่าวไม่
เหมาะสม สาหรับปั จจัยอื่นๆ ที่เกิดจากการระดมสมองของทุกคน ได้ทาการทวนสอบอีกครัง้ หนึ่งโดยอาศัยความรู้
เฉพาะทางของผูเ้ ชีย่ วชาญและการวิเคราะห์เชิงกายภาพช่วยวิเคราะห์ถงึ สาเหตุและความเป็ นไปได้ทน่ี ่าจะส่งผลต่อการ
เกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก เพราะเมื่อดูกระบวนการทางานในปั จจุบนั สาเหตุบางประการเกิดขึน้ แค่ครัง้
คราวเท่านัน้ ไม่ใช่สาเหตุเรือ้ รังทีเ่ กิดขึน้ ในการทางานจริง
4. การพิสจู น์สาเหตุและแนวทางการเลือกปั จจัยมาทาการศึกษา มี 2 ปั จจัยดังนี้
ก. ผลการทดสอบกรองปั จจัยอุณหภูมิท่ใี ช้ในการอบแม่พิมพ์ การเลือกใช้อุณหภูมนิ ัน้ จะอ้างอิงตามคู่มือ
มาตรฐาน

ตารางที่ 1 ผลการทดลองจากการปรับค่าอุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์ทงั ้ สองระดับ
ระดับของปัจจัย (°C )
จานวนที่ตรวจสอบ (ชิ้ น)
จานวนผลิ ตภัณฑ์ที่เกิ ดรอยบวม (ชิ้ น)
300
350

30
30

5
12

การวิเคราะห์ผลการทดลอง ซึง่ จากข้อมูลทาการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Minitab ได้ผลดังภาพที่ 5
Test and CI for Two Proportions
Sample
1
2

X
5
12

N
30
30

Sample p
0.166667
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

ภาพที่ 5 ผลการทดลองความมีนยั สาคัญของสัดส่วนของเสียเนื่องจากอุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์
ผลการทดสอบพบว่าค่า P-value มีค่าน้อย แสดงว่าการเปลีย่ นระดับอุณหภูมกิ ารอบแม่พมิ พ์จาก 300-350
องศาเซลเซียส มีผลต่อจานวนชิน้ งานทีเ่ กิดรอยบวมอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปผลได้ว่าการปรับตัง้
อุณ หภู มิมีผลต่ อสัด ส่วนของเสีย เพราะถ้าหากว่าตัง้ อุ ณ หภู มิต่ าจะท าให้ก ารขยายของตัวหรือ หลอมละลายของ
พลาสติกโพลิเอทิลนี ที่อยู่ภายในแม่พิมพ์ขยายตัวช้าลง เมื่อได้รบั อุณหภูมเิ ป็ นเวลาที่นานเพียงพอและมีการหมุน
แม่พิมพ์เนื้อพลาสติกจะค่อยๆ ไหลเคลือบเป็ นชัน้ ๆ และเกาะติดกับผิวแม่พมิ พ์ ได้ดขี น้ึ ส่งผลให้มกี ารเกิดรอยบวม
ภายในชิน้ งานน้อยลง แต่ถ้าอุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์ต่ าเกินไปจะทาให้ผงพลาสติกโพลิเอทิลนี ทีอ่ ยู่ดา้ นในแม่พมิ พ์หลอม
ละลายไม่สมบูรณ์ ทาให้เนื้อพลาสติกไม่เคลือบกับผิวแม่พมิ พ์เป็ นชัน้ ในทางกลับกันถ้าอุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์สงู จะทาให้
เม็ดพลาสติกหลอมละลายเร็วจนเหลวเมื่อมีการหมุน ชุดแม่พมิ พ์จะทาให้เนื้อพลาสติกเกิดการไหลย้อยเหมือนน้ าสีได้
ส่งผลให้เกิดของเสียตามมา [5]
ข. ผลการทดสอบกรองปั จจัยระยะเวลาที่ใช้ในเวลาอบขึ้น รูป การเลือกใช้อุณ หภูมินัน้ จะอ้างอิงตามคู่มือ
มาตรฐาน
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองจากการปรับค่าเวลาอบขึน้ รูปทัง้ สองระดับ
ระดับของปัจจัย (sec.)
จานวนที่ตรวจสอบ (ชิ้ น)
1400
1600

30
30

จานวนผลิ ตภัณฑ์ที่เกิ ดรอยบวม (ชิ้ น)
3
10

การวิเคราะห์ผลการทดลอง ซึง่ จากข้อมูลทาการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Minitab ได้ผลดังภาพที่ 6
Test and CI for Two Proportions
Sample
1
2

X
3
10

N
30
30

Sample p
0.100000
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

ภาพที่ 6 ผลการทดลองความมีนยั สาคัญของสัดส่วนของเสียเนื่องจากเวลาอบขึน้ รูป
ผลการทดสอบพบว่าค่า P-value มีค่าน้อย แสดงว่าการเปลี่ยนระยะเวลาอบขึน้ รูปจาก 1400-1600 วินาที มีผลต่อ
จานวนชิ้นงานที่เกิดรอยบวมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปผลได้ว่า การปรับตัง้ เวลาอบขึน้ รูปมีผลต่อ
สัดส่วนของเสีย เพราะถ้าหากว่าตัง้ ระยะเวลาน้ อยจะทาให้การขยายตัวของผงพลาสติกโพลิเอทิลนี ภายในแม่พิมพ์
เกิดขึน้ น้อยและจะทาการเย็นตัวได้รวดเร็วก็จะไม่เกิดการรอยบวมภายในชิน้ งาน แต่ถา้ ตัง้ เวลานานการขยายตัวของ
พลาสติกมีมากอาจจะหลอมละลายจนเหลวเมือ่ มีการเย็นตัวด้วยระยะเวลาทีจ่ ากัดอาจจะทาให้เกิดการพองหรือยุบตัวได้
[5]
5. ผลการออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าระดับปั จจัยทีเ่ หมาะสมในการทางานและการศึกษาอิทธิพลร่วมของ 2
ปั จจัย ซึง่ ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดลอง 2 ปั จจัย 2 ระดับ
อุณหภูมิอบแม่พิมพ์
(องศาเซลเซียล)
300
350

เวลาในการอบขึน้ รูป (วิ นาที)
1400
1600
1000000000
1111111111
00000
10000
1100000000
1111111111
00000
11111

หมายเหตุ 1 หมายถึง ชิน้ งานเกิดรอยบวม และ 0 หมายถึง ชิน้ งานไม่มรี อยบวมหรืออาการอื่นทีไ่ ม่ใช่รอยบวม
การวิเคราะห์ผลการทดลองด้วย ANOVA ตามทีแ่ นวทางของทากูชิ [3] ได้เสนอไว้ ดังแสดงในภาพที่ 7
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General Linear Model: C8 versus TEMP, TIME
Factor
TEMP
TIME

Type
fixed
fixed

Levels
2
2

Values
300, 350
1400, 1600

Analysis of Variance for C8, using Adjusted SS for Tests
Source
TEMP
TIME
TEMP*TIME
Error
Total

DF
1
1
1
56
59

S = 0.262769

Seq SS
0.4167
10.4167
0.1500
3.8667
14.8500

Adj SS
0.4167
10.4167
0.1500
3.8667

R-Sq = 73.96%

Adj MS
0.4167
10.4167
0.1500
0.0690

F
6.03
150.86
2.17

P
0.017
0.000
0.146

R-Sq(adj) = 72.57%

ภาพที่ 7 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลอง 2 ปั จจัย 2 ระดับ
การวิเคราะห์สมั ประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R2) ค่า R-Sq = 73.96% หมายถึง ความผันแปรของข้อมูลเปอร์เซ็นต์
การเกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก 100 ส่วน มาจากปั จจัยทีส่ นใจคือ อุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์และเวลาในเวลาอบ
ขึน้ รูป 73.96 ส่วน โดยที่เหลือ 26.04 หน่ วย ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามาจากแหล่งความผันแปรใดซึง่ สัมประสิทธิการ
์
ตัดสินใจจากการทดลองครัง้ นี้อยู่ในระดับที่ดี แสดงว่าข้อ มูลมีสารสนเทศต่อการวิเคราะห์ ค่า R-Sq (adj) ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 72.57% มีค่าใกล้เคียงกับ ค่า R-Sq แสดงว่าจานวนข้อมูลเพียงพอ แสดงว่าการออกแบบการทดลองดีมสี าระ
ข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ [2, 6, 7]
การวิเคราะห์ความแปรปรวนจากตาราง ANOVA พิจารณาจากความมีนยั สาคัญของอิทธิพลร่วม 2 ปั จจัย (2Way Interaction Effect) พิจารณาผลกระทบของปั จจัยร่วมระหว่าง อุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์และเวลาอบขึน้ รูป พบว่า PValue มีค่ามาก (P-Value = 0.146) นัน้ คือตัวสถิติ F มีค่าน้อย (F = 2.17) ซึง่ สรุปได้ว่าอิทธิพลร่วมทัง้ สองปั จจัยมีผล
ต่อการเกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติกอย่างไม่มนี ัยสาคัญทีร่ ะดับความมีนัยสาคัญที่ 0.05 ดังนัน้ ในการจะปรับ
ค่าระดับของปั จจัยตัวใดตัวหนึ่งๆ จะไม่สง่ ผลกระทบกับอีกปั จจัยหนึ่ง ดังแสดงทิศทางอิทธิพลร่วมและอิทธิพลหลักของ
ทัง้ สองปั จจัยในภาพที่ 8
Interaction Plot (data means) for defective

Main Effects Plot (data means) for defective
TEMP
300
350

1.0

TEMP

0.9

TIME

0.8

0.8

0.7

Mean of C8

Mean

0.6

0.4

0.6
0.5
0.4
0.3

0.2

0.2
0.1

0.0
1400

0.0

1600
TIME

300

350

1400

1600

ก. กราฟทิศทางอิทธิพลร่วม
ข. กราฟทิศทางอิทธิพลหลัก
ภาพที่ 8 กราฟทิศทางอิทธิพลร่วมและอิทธิพลหลักของอุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์และเวลาในการอบ
จากภาพที่ 8 พบว่าเมื่อกาหนดค่าระดับการทางานของอุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์ทร่ี ะดับ 300 องศาเซลเซียล และ
กาหนดระดับการทางานของเวลาอบขึน้ รูปที่ระดับ 1400 วินาที จะมีจานวนของเสียจากอาการรอยบวมลดน้ อยลง
เกิดขึ้น เพีย ง 2-3 ชิ้น จากผลการทดลองสามารถสรุป สมมุ ติฐานได้ว่า ค่า การตอบสนองจากอิ ท ธิพ ลของปั จจัย มี
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คุณสมบัติเป็ นเชิงเส้น (Linear Effect) และเมื่อมีค่าระดับปั จจัยต่ าจะท าให้เกิดข้อบกพร่องที่ลดลง ทางผู้วจิ ยั และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจึงเห็นว่าน่าจะทดลองปรับลดอุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์และเวลาในการขึน้ รูปลงอีกดังนี้ ลดอุณหภูมลิ ง 20 องศา
เซลเซียส (การทีล่ ดลงครัง้ ละ 20 องศาเซลเซียส เนื่องจากในการตัง้ ค่าอุณหภูมมิ คี ่า ±5 องศาเซลเซียส ดังนัน้ การปรับ
ลดครัง้ ละ 5-10 องศาเซลเซียส อาจไม่ได้ผลการทดลองทีแ่ ท้จริง [1]) ลดเวลาในการอบขึน้ รูปลง 200 วินาที (การที่
ลดลงครัง้ ละ 200 วินาที เนื่องจากทางฝ่ ายผลิตได้เคยปรับลดเวลาการอบแม่พมิ พ์ท่ี 50-100 วินาที พบว่าไม่มผี ลความ
แตกต่างมากนักจึงทดลองปรับลดเวลาการอบขึน้ รูปลงครัง้ ละ 200 วินาที [1]) สาหรับปั จจัยการทางานอื่นที่ไม่ได้ทา
การเปลีย่ นระดับ การทางานจะใช้ค่าอ้างอิงการทางานในปั จจุบนั ดังตารางที่ 4 ผลการทดลองปรับลดระดับปั จจัย ดัง
แสดงในตารางที่ 5 พบว่าจานวนชิน้ งานเกิดรอยบวมลดลง โดยเฉพาะช่วงอุณหภูมอิ บ 280 องศาเซลเซียส และเวลา
อบขึน้ รูป 1200 วินาที มีของเสียเกิดขึน้ ประมาณ 1 ชิน้ แต่เมื่อลดอุณหภูมถิ งึ 260 องศาเซลเซียส และเวลาอบลดลง
ถึง 1000 วินาที พบว่าอุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์ต่ าเกินไปจะทาให้ผงพลาสติกโพลิเอทิลนี ทีอ่ ยู่ดา้ นในแม่พมิ พ์หลอมละลาย
ไม่สมบูรณ์จงึ ทดลองเพียง 3 ชิน้ เพราะป้ องกันความสูญเสีย ดังนัน้ ค่าระดับปั จจัยทีเ่ หมาะสม คือ ควรใช้ค่าอุณหภูมิ
อบแม่พมิ พ์ท่ี 280 องศาเซลเซียส และระยะเวลาขึน้ รูปที่ 1200 วินาที
ตารางที่ 4 แสดงค่าปั จจัยทีส่ ามารถควบคุมได้และทาการกาหนดค่าไว้ (Fix) [1]
ปัจจัยในการขึน้ รูป ค่าพารามิ เตอร์ที่ใช้ปัจจุบนั
หน่ วย ค่าเผือ่
แรงดันลมในการใส่ผง
90
psi
±10
พลาสติก (PE.)
เวลาในการเย็นตัว
600
sec.
โดยใช้ลมเป่ า (Precool)
เวลาในการเย็นตัว
600
sec.
โดยใช้น้า (Cooling)
ตารางที่ 5 ผลการทดลองลดระดับปั จจัยการทางาน
ครังที
้ ่ อุณหภูมิอบ เวลาอบ จานวน จานวนของเสีย
ทดลอง
(°C )
(sec.)
(ชิ้ น)
รอยบวม (ชิ้ น)
1
280
1200
10
1
2
260
1200
3
0
3
280
1000
3
4
260
1000
2
-

ข้อมูลระดับปัจจัยอ้างอิ ง
คู่มอื การปฏิบตั งิ านการขึน้ รูป
ผลิตภัณฑ์ (80-100 psi)
คู่มอื การปฏิบตั งิ านการขึน้ รูป
ผลิตภัณฑ์ (500-600 sec.)
คู่มอื การปฏิบตั งิ านการขึน้ รูป
ผลิตภัณฑ์ (500-600 sec.)
หมายเหตุ

ชิน้ งานมีคุณภาพดีไม่ค่อยมีรอยบวม
เริม่ มีอาการของเสีย เช่น พลาสติกเป็ นก้อน
การไหลตัวพลาสติกเกิดขึน้ ไม่เต็มแม่พมิ พ์
พลาสติกหลอมละลายไม่สมบูรณ์

6. การยืนยันผลการทดลอง จากค่าที่เหมาะสมของปั จจัยอุณหภูมิอบแม่พิมพ์ท่ี 280 องศาเซลเซียส และ
ปั จจัยเวลาอบขึน้ รูปที่ 1200 วินาที นามาเป็ นค่าปรับตัง้ การทางานในกระบวนการขึน้ รูปถังเก็บน้าพลาสติกขนาด 1000
ลิตร เพื่อทาการยืนยันผลการทดลองและเก็บข้อมูลจานวนชิน้ งานการเกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก ผลการ
ทดลองพบว่า จานวนของเสียทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉลีย่ ของผลิตภัณฑ์บกพร่องการเกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้าพลาสติกหลัง
การปรับปรุงการทางานเกิดขึน้ ประมาณ 1 ชิน้ ต่อล๊อต หรือร้อยละ 3.33 ดังแสดงในภาพที่ 9
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NP Chart of Swelling of Dew Extra 1000
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ภาพที่ 9 แผนภูมคิ วบคุมจานวนของเสียถังเก็บน้าพลาสติกโพลิเอทิลนี 1000 ลิตร
หลังปรับค่าปั จจัยการทางานใหม่

วิ จารณ์ และสรุปผล
การดาเนินโครงการวิจยั ในครัง้ นี้สาเร็จและบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการที่ได้กาหนดไว้ สามารถสรุปได้
ดังนี้
1. ปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญและส่งผลต่อการเกิดรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติก คือ อุณหภูมกิ ารอบแม่พมิ พ์
และระยะเวลาในการขึน้ รูปชิน้ งาน เพราะปั จจัยดังกล่าวมีหน้าทีท่ าให้เนื้อพลาสติกหลอมละลายและการไหลเคลือบเป็ น
ชัน้ ๆของพลาสติก การตัง้ ค่าระดับปั จจัยในการทางานไม่เหมาะสมทาให้เกิดของเสียเป็ นจานวนมาก หลังจากแก้ไข
โดยนาหลักการออกแบบการทดลองมาช่วยหาค่าระดับปั จจัยทีเ่ หมาะสมต่อการทางาน พบว่าถ้ากาหนดค่าระดับการ
ทางานของอุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์ทร่ี ะดับต่า (300 องศาเซลเซียล) และกาหนดระดับการทางานของเวลาอบขึน้ รูปทีร่ ะดับ
ต่า (1400 วินาที) อาการรอยบวมภายในถังเก็บน้าพลาสติกลดน้อยลง
2. จากผลการทดลองผูว้ จิ ยั และผูเ้ ชีย่ วชาญได้ปรับลดอุณหภูมอิ บแม่พมิ พ์และเวลาในการขึน้ รูปลงอีก โดยลด
อุณหภูมลิ งครัง้ ละ 20 องศาเซลเซียส และลดเวลาในการอบขึน้ รูปลงอีกครัง้ ละ 200 วินาที โดยทีป่ ั จจัยการทางานอื่นๆ
ไม่ได้ทาการเปลีย่ นระดับใช้ค่าอ้างอิงการทางานในปั จจุบนั พบว่าช่วงอุณหภูมอิ บที่ 280 องศาเซลเซียส และเวลาอบ
ขึน้ รูป 1200 วินาที เป็ นค่าระดับที่เหมาะสมในการทางานซึ่งจะส่งผลให้เกิดของเสียน้อยที่สุด เพราะถ้าอุณหภูมิอบ
แม่พมิ พ์ต่ามากเกินไปจะทาให้ผงพลาสติกโพลิเอทิลนี ทีอ่ ยู่ดา้ นในแม่พมิ พ์หลอมละลายไม่สมบูรณ์
3. หลังปรับปรุงกระบวนการผลิตถัง เก็บน้ าพลาสติกโพลีเอทิลนี แบบ 3 ชัน้ รุ่น Dew Extra 1000 มีจานวน
ของเสียจากอาการรอยบวมภายในถังเก็บน้ าพลาสติกลดลงจากเดิม 90 ถังต่อเดือน (ร้อยละ 30) เหลือเพียง 10 ถังต่อ
เดือน (ร้อยละ 3.33) และส่งผลให้จานวนของเสียรวมในกระบวนการผลิตถังน้าพลาสติกโพลีเอทิลนี แบบ 3 ชัน้ รุ่น Dew
Extra 1000 ลดลงจากเดิม 114 ถังต่อเดือน (ร้อยละ 38) เหลือเพียง 26 ถังต่อเดือน (ร้อยละ 8.66)
ข้อเสนอแนะ
1. ในการหาค่าระดับปั จจัยการทางาน ควรนาหลักการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment: DOE)
มาใช้ เพราะนอกจากจะช่วยให้มคี วามน่ าเชื่อถือแล้ว จะเป็ นการประหยัดทัง้ วัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ดกี ว่าการทดลอง
แบบลองผิดลองถูก
2. ค่าระดับปั จจัยอ้างอิงในการทางานทีไ่ ด้มาจากคู่มอื การทางานนัน้ เป็ นเพียงค่าการทางานทีช่ ่วยให้ผใู้ ช้งาน
เครื่องจักรสามารถกาหนดค่าได้อย่างรวดเร็วและใกล้เคียงค่าการทางานทีเ่ หมาะสม แต่ค่าการทางานที่เหมาะสมนัน้
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ต้องมีการใช้หลักวิชาการ การออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าดังกล่าว ซึง่ บางครัง้ อาจจะต่าหรือสูงกว่าค่าทีก่ าหนดมาให้
ในเบือ้ งต้นก็ได้ เพราะปั จจัยในการทางานจริงนัน้ ตัวแปรทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ มคี วามแตกต่างกันในแต่ละพื้นทีก่ าร
ทางาน
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วิ เคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์เทคโนโลยีทรานเฟอร์ดายส์ สาหรับผลิ ตชิ้ นส่วน
ยานยนต์
Analysis to Design Transfer Die Technology for Auto Parts
สัญญา คาจริง1*
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็ นประยุกต์เทคโนโลยีการจาลองสภาวะการขึน้ รูปโดยระเบียบวิธที างไฟไนต์เอลิเมนต์มาช่วยใน
การวิเคราะห์และออกแบบแม่พมิ พ์เทคโนโลยีทรานเฟอร์ดายส์ ชิน้ งานเป็ นชิน้ ส่วนหนึ่งของรถยนต์ คือ ชิน้ งาน Panel
Sill ผลิตจากวัสดุแผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนเกรด JAC 270-35 เคลือบสังกะสี หนา 1.4 มิลลิเมตร หลังการจาลองด้วยไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ พบว่าชิ้นงานสามารถทาการปั ม๊ ขึน้ รูปได้โดยไม่ก่อให้เกิดการเสียหายที่ช้นิ งาน จึงเข้าสู่กระบวนการ
ออกแบบแม่พมิ พ์ตามทีไ่ ด้ จากนัน้ ทาการสร้างทรานเฟอร์ดายส์ และทดสอบปั ม๊ งาน เพื่อให้ได้ชน้ิ งานตามแบบทีล่ ูกค้า
กาหนด พบว่าการทดสอบแม่พมิ พ์ครัง้ ที่ 1 จะได้ชน้ิ งานออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับแบบชิน้ งาน โดยมีการแก้ไขชุด
แม่พมิ พ์เพียงเล็กน้อยซึง่ ผลการตรวจสอบชิน้ งานตามตาแหน่งการตรวจสอบของแบบงานด้วยเครื่องมือวัด ผลปรากฎ
ว่าขนาดและผิวขอบงานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ทัง้ นี้สามารถสรุปได้ว่าการใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์มาช่วยในการ
ออกแบบแม่พมิ พ์ เป็ นผลทาให้บริษทั ฯ สามารถลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผิดพลาดในการ
ผลิตชุดแม่พมิ พ์จริง
คาสาคัญ:
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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

บทนา
กระบวนการผลิตชิน้ ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับปริมาณมากๆจาเป็ นต้องอาศัยการะบวนการผลิตด้วย
เครื่องมือพิเศษทีเ่ รียกว่า “แม่พมิ พ์”เพื่อสามารถนาไปประกอบเป็ นรถยนต์ สาหรับอุตสาหกรรมการการผลิตชิน้ ส่วนใน
ประเทศไทยเพื่อป้ อนให้กบั บริษทั รถยนต์ยห่ี อ้ ดังไม่ว่าจะเป็ น โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน มาสด้า เป็ นต้น บริษทั เจ พี ดับ
บิว เอ็นจิเนียริง่ จากัด จัดเป็ นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ของประเทศทีผ่ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่มคี ุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีแม่พมิ พ์ความแม่นยาสูง เนื่องจากชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความ
ซับซ้อนสูง ดังนัน้ เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากที่สุดและสามารถผลิตได้ทนั ความต้องการของ
ลูกค้าและสามารถส่งมอบได้ทนั ดังนัน้ ปั จจุบนั ทางบริษทั ได้นาเทคโนโลยีสมัยใหม่จากประเทศญี่ป่ ุน เข้ามาช่วยผลิต
ชิ้น งานที่ซ ับ ซ้อนด้วยการปั ม๊ ขึ้น รูป และสามารถหยิ บ จับ ชิ้น งานได้เองแบบอัตโนมัติผ่ านไปยังอีกชุด แม่ พิมพ์ห นึ่ ง
เทคโนโลยีดงั กล่าวทีว่ ่านี้เรียกว่า เทคโนโลยีแม่พมิ พ์ทรานเฟอร์ดายส์ พบว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทรานเฟอร์ดายส์
มักประสบปั ญหาบ่อยครัง้ ทัง้ ทางด้านเทคนิคและการจัดการผลผลิตให้ได้ตามเป้ าเนื่องจากชิน้ งานมีข นาดใหญ่และมี
ความซับซ้อนทีแ่ ตกต่างกันเป็ นผลทาให้การวิเคราะห์และออกแบบจาลอง การติดตัง้ การทดลอง และการผลิตจนเกิด
ปั ญ หาบ่อยครัง้ เนื่องจากวิศวกรและช่างเทคนิคยังขาดความเข้าใจและความชานาญในการดาเนินการแก้ไขปั ญ หา
ดังกล่าว จากปั ญหาดังกล่าวทางผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าควรมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยการวิเคราะห์
ออกแบบและจาลองการขึน้ รูปด้วยโปรแกรมจาลองก่อนการทางานและจากนัน้ จึงดาเนินการเปรียบและวิเคราะห์แก้ไข
ปั ญหาเพื่อผลการผลิตทีแ่ ม่นยาและมีความต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศได้
อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
การวิจยั ครัง้ นี้ทางผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาถึงขัน้ ตอนในการทางานของชุดแม่พิมพ์ Transfer Die Technology และ
ลักษณะของการขึน้ รูปชิ้นงาน ซึง่ ชิ้นงานเป็ นชิ้นส่วนรางยึดในรถกระบะยีห่ ้อหนึ่ง โดยทาง บริษทั เจ พี ดับบิว เอ็นจิ
เนียริง่ จากัด เล็งเห็นความสาคัญทีจ่ ะนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตเพิม่ มากขึน้ เช่น โปรแกรมช่วยใน
การวิเคราะห์แม่พมิ พ์ Highly Precisions Progressive Die เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบและทาให้การผลิตเป็ นไปได้ดว้ ย
ความรวดเร็ว จึงทาความร่วมมือกับศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะด้านแม่พมิ พ์ปัม๊ ตัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ เพื่อช่วยให้เกิดข้อบกพร่องในการทางานหรือการ Try Out แม่พิมพ์น้อยลง โดยทางผู้วจิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานและ
ขอบเขตการวิจยั ก็เพื่อทาให้การออกแบบ และการผลิตชุดแม่พมิ พ์ Transfer Die Technology เป็ นไปตามแบบงานที่
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ลูกค้ากาหนดด้วยการ Try Out แม่พมิ พ์น้อยทีส่ ุด รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จนทาให้ทางบริษทั ฯ สามารถ
ส่งมอบชิน้ งานให้ลูกค้าได้ทนั เวลาพอดี อีกทัง้ ทางผูว้ จิ ยั ต้องทาการศึกษาวิจยั แนวทางในการวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากการ
ออกแบบ (CAD) การผลิต (CAM) แม่พิมพ์ตามแบบแยกชิ้นที่กาหนดและวิเคราะห์ความสามารถของการรับ ภาระ
(CAE) เพื่อจัดสร้างแม่พมิ พ์ทเ่ี หมาะสมในการผลิตต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. การออกแบบชิน้ ส่วนแม่พมิ พ์ : โปรแกรม UG NX 5.0 , AUTO CAD 2007
2. การทดสอบ และการเก็บข้อมูล : เครื่องกดขนาด 100 ตัน , เครื่องวัด CMM - LASER,
MICROMETER,
DIAL GAUGE และVERNIER CALIPER
3. การจาลองการสภาวะการได้รบั ภาระ : โปรแกรม Msc Marc 2007r1

วิ ธีการศึกษา
1. แผนการดาเนินงานวิจยั แสดงในภาพ Flow Chart
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ภาพที่ 1 แผนการดาเนินงานวิจยั
2. ศึกษารายละเอียดชิน้ งาน
การดาเนินการออกแบบแม่พมิ พ์ Transfer Die Technology และจาลองสภาวะการขึน้ รูปโดยใช้โปรแกรมไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ เป็ นการร่วมมือกันของฝ่ ายวิศวกรบริษทั ฯและผูว้ จิ ยั ซึง่ ตัดสินใจเลือก Panel sill ซึง่ เป็ นชิน้ ส่วนยานยนต์
ของบริษัท ฯ ที่ก าลังจะมีการผลิตโดยวัสดุช้ินงานเป็ น เหล็กเกรด JIS - JAC 270C-35 หนา 1.4 มิลลิเมตร ซึ่งเป็ น
เหล็กกล้าแผ่นรีดร้อนเคลือบสังกะสี มีค่า Minimum Tensile Strength เท่ากับ 39.2 ksi ปริมาณการผลิต 50,000 ชิ้น
คุณภาพชิน้ งานมีพกิ ดั ความเผื่อทีม่ คี วามซับซ้อนระดับปานกลาง
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ภาพที่ 2 แบบและขนาดชิน้ งาน Panel sill
3. การวิเคราะห์สถานีการทางาน (Station Analysis)
จากลัก ษณะชิ้น งานสามารถวิเคราะห์งานได้ 3 สถานี โดยเริ่ม ต้น จากที่ช้ิน งานได้ผ่ านการตัด แผ่ น มา
เรียบร้อยแล้ว และได้เริม่ ป้ อนชิ้นงานเข้าสู่ระบบการตัดแผ่นแบบ Transfer Die โดยสามารถสรุปสถานีการทางานดัง
ภาพที่ 3 - 5 ตามลาดับ ดังนี้
3.1 สถานีตดั เจาะรู เพื่อให้ได้ขนาดและตาแหน่ง (Piercing)
3.2 สถานีการขึน้ รูปชิน้ งาน (Forming)
3.3 สถานีตดั ขอบ (Trimming)

ภาพที่ 3 แบบชิน้ งานสถานีท่ี 1 (Piercing)

ภาพที่ 4 แบบชิน้ งานสถานีท่ี 2 (Forming)
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ภาพที่ 5 แบบชิน้ งานสถานีท่ี 3 (Trimming)
4. การออกแบบสถานีป้อน (Station feed design)
การออกแบบสถานีป้อนจากรูปชิน้ งาน สามารถกาหนดการป้ อนได้ 3 สถานีหลัก ดังภาพที่ 6
Robot
swing

Robot
swing

Scrap Handling
Scrap Bin

Scrap Bin
Pitch

Pitch
Pierce
Station

From
Station

Trim
Station

ภาพที่ 6 การออกแบบสถานีป้อน (Station feed design)
จากการออกแบบสถานีต้องเริม่ วิเคราะห์จากศูนย์กลางของเครื่องกาหนดการเหวีย่ งหยิบจับของหุ่นยนต์จาก
ซ้ายไปขวามือ ทัง้ นี้ก็ได้ทาการออกแบบกาหนดระบบไดอะแกรมการเคลื่อนระบบป้ อนแผ่นตัดชิ้นงาน การกาหนด
สถานีขนถ่ายแผ่น Blank และระบบไหลป้ อนชิน้ งานจากระบบการจัดเก็บ หรือพาเล็ท (Pallet) เพื่อให้เกิดการไหลของ
ระบบอย่างต่อเนื่อง ตามลาดับ
5. การจาลองการขึน้ รูปด้วยไฟไนท์เอลิเมนต์ ( FEM-Forming Analysis )
5.1 ขัน้ ตอนการทางานของตัวโปรแกรม Msc Marc 2007 r1
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ภาพที่ 7 ลักษณะชิน้ งาน (Panel sill) ทีท่ าการวิเคราะห์

ภาพที่ 8 แบบจาลองสามมิตขิ องการขึน้ รูปชิน้ งาน

ภาพที่ 9 โปรแกรมการดึงไฟล์ขอ้ มูลและการสร้าง Mesh Blank

ภาพที่ 10 แบ่งเอลิเมนต์ของแบบจาลอง

ภาพที่ 11 แบ่งเอลิเมนต์ของแบบจาลอง Mesh Die

ภาพที่ 12 การกาหนดการตัง้ ค่าทัวไปของ
่
Process

5.2 การวิเคราะห์ผลการไฟไนท์เอลิเมนต์ของชิน้ งาน Panel Sill
ผลการจาลองการขึ้น รูป ชิ้น งานตลอดจนการออกแบบเพื่อก าหนดทิศ ทางการขึ้น รูป ปรากฏว่ า
ลักษณะชิน้ งานทีผ่ ่านการจาลองด้วยชุดโปรแกรมการขึน้ รูป สามารถดาเนินการปั ม๊ ขึน้ รูปชิน้ งานอย่างต่อเนื่องได้โดย
ไม่ก่อให้เกิดการเสียหายทีช่ น้ิ งาน ดังนัน้ ผลลัพธ์ทด่ี จี าการจาลองถือเป็ นการยืนยันกระบวนการได้ระดับหนึ่งจากนัน้ จะ
นาชิน้ งานเข้าสู่กระบวนการออกแบบแม่พมิ พ์ระบบทรานเฟอร์ดายส์ต่อไป ภายหลังจากทีไ่ ด้ผ่านการใช้โปรแกรมทาง
ไฟไนต์เอลิเมนต์ (โปรแกรม Msc Marc 2007 r1)
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ภาพที่ 13 ผลการวิเคราะห์ Strain

ภาพที่ 14 ผลการวิเคราะห์ Stress

ภาพที่ 15 ผลการวิเคราะห์ Rupture Risk
6. การออกแบบแม่พมิ พ์ทรานเฟอร์ดายส์ (Transfer die design)
จากผลการจาลองการขึน้ รูปด้วยวิธรี ะเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์ ปรากฎว่าชิน้ งานนี้ สามารถทาการปั ม๊ ขึน้ รูป
ได้โดยไม่ก่อให้เกิดการเสียหายทีช่ น้ิ งาน จึงเข้าสูก่ ระบวนการออกแบบ แม่พมิ พ์ตามขัน้ ตอนการทางานของชุดแม่พมิ พ์
ทีไ่ ด้ผ่านการใช้โปรแกรมทางไฟไนต์เอลิเมนต์ (โปรแกรม Msc Marc 2007 r1) โดยร่วมมือกันของพนักงานบริษทั ฯ ซึง่
มีความรูค้ วามสามารถเชิงประสบการณ์บวกกับการให้คาแนะนาการออกแบบเชิงทฤษฎี
7. การสร้างแม่พมิ พ์ทรานเฟอร์ดายส์ (Transfer die design)
หลังการพิจารณาร่วมกันในการออกแบบแม่พมิ พ์ แล้วจึงทาการสร้างแม่พมิ พ์แบบเทคโนโลยีทรานเฟอร์
ดายส์ (ชิ้นงาน Panel Sill) และทดสอบปั ม๊ ชิ้นงาน เพื่อให้ได้ช้นิ งานตามแบบที่ลูกค้าของ บริษัท เจ พี ดับบิว เอ็นจิ
เนี ย ริ่ง จ ากัด ต้อ งการโดยทางบริษัท ฯ กับ ทางศูน ย์เชี่ย วชาญเฉพาะด้านแม่ พิม พ์ปั ม๊ โลหะแผ่ น มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ร่วมมือกันสร้างชุดแม่พมิ พ์ฯ ซึง่ ใช้เครื่องจักรของบริษทั ฯ เป็ นส่วนใหญ่ในการสร้าง
เพื่อความเชื่อมันและความไว้
่
ใจให้กบั ลูกค้า สาหรับ การแก้ไขชุดแม่พิมพ์ Transfer Die Technology เกิดขึ้นเพีย ง
เล็กน้อยเท่านัน้ เนื่องจากกระบวนการออกแบบและการผลิตค่อนข้างมีคุณภาพ (CAD/CAM/CAE) ทาให้การ Try Out
แม่พิมพ์ครัง้ ที่ 1 ก็ได้ช้นิ งานออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับแบบชิ้นงาน โดยมีการแก้ไขชุดแม่พมิ พ์เพียงเล็กน้ อย ซึ่ง
หลังจากนัน้ ก็ทาการปั ม๊ ชิ้นงานออกมาเพื่อทาการตรวจสอบชิน้ งานให้ได้ตามขนาดต่างๆ ตามแบบงานทีก่ าหนดของ
ลูกค้า
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ภาพที่ 16 แม่พมิ พ์ตวั บน (Upper Die) สถานีท่ี 1

ภาพที่ 17 แม่พมิ พ์ตวั ล่าง (Lower Die) สถานีท่ี 1

ภาพที่ 18 แม่พมิ พ์ตวั บน (Upper Die) สถานีท่ี 2

ภาพที่ 19 แม่พมิ พ์ตวั ล่าง (Lower Die) สถานีท่ี 2

ภาพที่ 20 แม่พมิ พ์ตวั บน (Upper Die) สถานีท่ี 3

ภาพที่ 21 แม่พมิ พ์ตวั ล่าง (Lower Die) สถานีท่ี 3

8. ตรวจสอบชิน้ งาน Panel Sill ด้วยเครื่องวัดต่างๆ
หลังจากทาการทดสอบปั ม๊ ขึน้ รูปชิน้ งานพร้อมทาการ Try Out จนได้ชน้ิ งาน เพื่อจะนาไปสู่ขนั ้ ตอนการ
ตรวจสอบชิน้ งานตามตาแหน่ งการตรวจสอบของชิน้ งาน ดังภาพที่ 22 โดยทาการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดละเอียด
คือ เครื่องวัด CMM-LASER, MICROMETER, DIAL GAUGE และVERNIER CALIPER ซึง่ ผลการตรวจสอบชิ้นงาน
Panel Sill ตามมาตรฐานทีล่ กู ค้ากาหนดด้วย CHECK SHEET ในตาแหน่งต่างๆ ตามใบตรวจสอบ (CHECK SHEET)
แสดงรายละเอียดตามแบบดังภาพที่ 23 – 24 พบว่าขนาดของชิ้นงานเป็ นไปตามมาตรฐานของบริษัทและมาตรฐาน
ของลูกค้า
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ภาพที่ 22 ตาแหน่งต่างๆ ทีต่ อ้ งตรวจสอบของชิน้ งานปั ม๊ ขึน้ รูป

ภาพที่ 23 ตัวอย่างใบตรวจสอบ (CHECK SHEET)
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ภาพที่ 24 ผลการตรวจสอบชิน้ งาน Panel Sill
ในการตรวจสอบคุณภาพชิน้ งาน Panel Sill หลังการ Try Out จากการสุม่ ตรวจชิน้ งานในระยะเวลา 10 นาที/
ครัง้ เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
โดยทาการตรวจเช็คขนาดชิน้ งานในตาแหน่ งต่างๆ ตามใบตรวจเช็ค พบว่าคุณภาพขนาดของ
ชิน้ งานอยู่ในช่วงทีส่ ามารถยอมรับได้
ผลการศึกษา
การทดสอบปั ๊ม ขึ้น รูป ชิ้น งานพร้อ มท าการ Try Out จนได้ช้ิน งานที่ส มบู รณ์ เพื่อ จะน าไปสู่ข นั ้ ตอนการ
ตรวจสอบชิน้ งานตามตาแหน่งต่างๆ พบว่าจานวนชิน้ งานทีส่ ามารถผลิตได้ใน 1 วัน มีจานวน 5,365 ชิน้ เมื่อเทียบกับ
การผลิตก่อนการปรับปรุงซึง่ เพิม่ ผลผลิตได้ 49.99 % ถือว่าผลิตชิน้ งานได้ในปริมาณทีม่ ากเกือบหนึ่งเท่าเมื่อเทียบกับ
ก่อนการปรับปรุงระบบแม่พมิ พ์ แสดงดังกราฟภาพที่ 25 เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการผลิตพบว่า ก่อนการปรับปรุง
แม่พมิ พ์มคี ่าใช้จ่ายต่อชิน้ 15.85 บาท เมื่อทาการปรับปรุงแม่พมิ พ์แบบ Transfer Die Technology เกิดค่าใช้จ่ายใน
การผลิตต่ อชิ้น 11.22 บาท สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อวันหลังทาการผลิต ชิ้นงาน Panel Sill ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ต่างกันประมาณ 29.37 % ถือว่าก่อนทาการปรับปรุงเกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิต
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ที่สามารถผลิต มากกว่า แสดงกราฟค่าใช้จ่ายในการผลิต ชิ้นงานหลังทาการใช้แม่ พิม พ์ Transfer Die Technology
แสดงดังกราฟภาพที่ 26

ภาพที่ 25 จานวนชิน้ งานหลังทาการใช้แม่พมิ พ์ Transfer Die Technology

ภาพที่ 26 ค่าใช้จ่ายในการผลิตชิน้ งานหลังทาการใช้แม่พมิ พ์ Transfer Die Technology
วิ จารณ์และสรุปผล
จากการวิจยั นี้ถอื ได้ว่าเป็ นการนาเอาเทคโนโลยีการจาลองสภาวะการขึน้ รูป โดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
มาช่วยในการออกแบบแม่พมิ พ์ Transfer Die Technology ครัง้ แรก ทาให้เข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีหรือการนา
คอมพิวเตอร์มาช่วยในงานวิศวกรรม (CAE) ซึ่งหลังการพิจารณาร่วมกันของฝ่ ายวิศวกรบริษัทฯ และผู้วจิ ยั ในการ
ออกแบบแม่พมิ พ์แล้วจึงทาการสร้างแม่พมิ พ์ Transfer Die Technology (ชิน้ งาน Panel Sill เป็ นวัสดุแผ่นเหล็กกล้ารีด
ร้อนเกรด JAC 270-35 เคลือบสังกะสี หนา 1.4 มิลลิเมตร) และทดสอบปั ม๊ ชิ้นงาน เพื่อให้ได้ช้นิ งานตามแบบทีล่ ูกค้า
ของบริษัท ฯ ต้องการ พบว่าท าให้ลดความเสี่ย งและยังช่ วยลดเวลาในการสร้างชุ ดแม่ พิม พ์จริงเพราะผลจากการ
ออกแบบและสร้างแม่พมิ พ์ Transfer Die Technology โดยอาศัยเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE มาช่วย ทาให้สามารถส่ง
สินค้าได้ทนั เวลาเพราะการ Try out แม่พมิ พ์ครัง้ ที่ 1 ก็ได้ชน้ิ งานออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับแบบชิ้นงาน โดยมีการ
แก้ไขชุดแม่พมิ พ์เพียงเล็กน้อย ซึง่ หลังจากนัน้ ก็ทาการปั ม๊ ชิน้ งานออกมาและผลการตรวจสอบชิน้ งานตามตาแหน่งการ
ตรวจสอบ โดยท าการตรวจสอบด้ว ยเครื่อ งมือ วัด ละเอีย ดคือ เครื่อ งวัด CMM-LASER, MICROMETER, DIAL
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GAUGE และVERNIER CALIPER เพื่อให้เกิด ความเที่ยงตรงและแม่ น ย าในกระบวนการปั ม๊ ขึ้น รูป โลหะและให้ได้
ชิน้ งานทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานของบริษทั ฯ
ข้อเสนอแนะ
ความคุ้มค่าของการนาเทคโนโลยีการจาลองสภาวะการขึน้ รูป โดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์หรือการนา
คอมพิวเตอร์มาช่วยในงานวิศวกรรม (CAE) มาช่วยในการออกแบบแม่พมิ พ์ Transfer Die Technology มีประโยชน์
มากในการวิเคราะห์แม่พมิ พ์และชิ้นงานก่อนการสร้างแม่พมิ พ์จริง เพราะลดได้ทงั ้ เวลาและค่าใช้จ่ายแต่โปรแกรมไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ มีราคาค่อนข้างสูง ซึง่ อาจไม่เหมาะกับผูป้ ระกอบการระดับ SME ดังนัน้ ต้องมีการสร้างความเชื่อมัน่ และ
คุณประโยชน์ทห่ี ลากหลายของโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยสร้างผลงานออกมาในรูปของการวิจยั ให้มากขึน้ เพราะ
ความสามารถของโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์มมี ากกว่าการช่วยออกแบบแม่พมิ พ์
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พัฒ นาการออกแบบและวิ เคราะห์ เพื่ อ สร้ างแม่ พิ ม พ์ฉี ดพลาสติ ก แบบทางวิ่ งร้ อ น
สาหรับชิ้ นส่วนรถยนต์
Development and Analysis to Create Hot Runner Mould for Automotive Part.
ธานิท อ่อนปรางค์1
Thanit Onprang1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิว เตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (CAE) ในการจาลองเงื่อนไขการ
ฉีดขึน้ รูปพลาสติก ซอฟท์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ถูกใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์แม่พมิ พ์แบบทางวิง่ ร้อน ชิน้ ส่วนท่อ
แอร์รถยนต์ทาจากโพลีโพรพิลนี (PP) ถูกใช้ในงานวิจยั นี้ ผลจากการวิเคราะห์ดว้ ยไฟไนต์เอลิเมนต์แสดงให้เห็นว่ าไม่
พบจุดบกพร่อง ดังนัน้ เงื่อนไขที่ได้จากการจาลองด้วยวิธไี ฟต์เอลิเมนต์ถูกนามาวิเคราะห์และพิจารณาอีกครัง้ ร่วมกัน
ระหว่างผูว้ จิ ยั และวิศวกรของบริษทั ชิน้ งานทีไ่ ด้จากการทดลองฉีดครัง้ แรกมีความใกล้เคียงกับแบบชิน้ งาน อย่างไรก็ดี
ต้องปรับแก้แม่พมิ พ์บางส่วน ผลการตรวจสอบด้วย Checking Fixture แสดงให้เห็นว่า ขนาดและผิวชิน้ งานยอมรับได้
ดังนัน้ การใช้ซอฟท์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ในการออกแบบแม่พมิ พ์สามารถลดเวลา ต้นทุน และข้อผิดพลาดในการสร้าง
แม่พมิ พ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตาแหน่งการวางทางเข้าของน้าพลาสติก และตาแหน่งของรูหล่อเย็น
คาสาคั:

แม่พมิ พ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิง่ ร้อน ไฟไนเอลิเมนต์

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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บทนา
จากผลการศึกษาและสารวจสภาวะอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ของสานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนั บสนุนกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย พบว่าปั ญหาของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โดยส่วนใหญ่ คือ การไม่
สามารถตอบสนองความต้องการแม่พมิ พ์ท่ีมคี ุณภาพและมีความเทีย่ งตรงสูง และใช้เวลาในการผลิตและส่งมอบช้าไม่
ทันต่อความต้องการใช้งาน อีกทัง้ ราคาของแม่พมิ พ์ไม่สามารถแข่งขันได้ และการผลิตแม่พมิ พ์ทซ่ี บั ซ้อนยังไม่สามารถ
ทาได้ ซึง่ ปั ญหาเหล่านี้มสี าเหตุมาจากขาดการพัฒ นาอย่างเป็ นระบบในด้านต่างๆ คือ 1.ด้านการพัฒนาบุคลากรและ
สถานศึก ษา 2.ด้านการสนับ สนุ น ให้เกิด การลงทุ น 3.ด้านการพัฒ นาเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาของการพัฒ นา
อุตสาหกรรมที่ผ่านมา ประเทศไทยยังขาดการวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการค้นคว้า ทางเทคโนโลยีเพื่อนามาใช้ใน
อนาคต ซึง่ เมื่อพิจารณาจากสภาพเทคโนโลยีของไทยปั จจุบนั อาจกล่าวได้ว่าต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศแทบ
ทัง้ สิน้ การต้องพึง่ พาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็ นหลัก ทาให้มลู ค่าการนาเข้าสินค้าประเภทเทคโนโลยีสงู ขึน้ มาก ซึง่
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีจ่ าเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง และอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ทม่ี กี ารร่วมทุนระหว่างไทยและต่างชาติทม่ี สี ญ
ั ญาหรือพันธะผูกพันเกีย่ วกับการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์และ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมขนาดเล็กก็ยงั ต้องนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
ภายในประเทศไม่มขี ดี ความสามารถดีพอหรือผูป้ ระกอบการอาจไม่เต็มใจทีจ่ ะพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของตนเองเพราะไม่ คุ้ม กับ เงิน ลงทุ น และระยะเวลาที่ย าวนานในการพัฒ นาเทคโนโลยี นอกจากนี้ ก ารพัฒ นาขีด
ความสามารถ ทางเทคโนโลยีในอดีตด้วยวิธกี าร "ลอกเลียน และพัฒนา" สามารถทาได้ เนื่องจากยังไม่มอี ุปสรรคจาก
กฎเกณฑ์ "การปกป้ องทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญา" ที่มคี วามเข้มงวดยิ่งขึน้ ดังนัน้ การคาดหวังที่จะนาบทเรียนเดิมๆ และ
วิธกี ารเดิมๆ มาใช้ในการเพิม่ ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางการค้าจึงอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ในการ
ผลิตแม่พมิ พ์จะต้องอาศัยเทคโนโลยีหลายด้านเข้ามาเกีย่ วข้อง ไม่ว่าจะเป็ นด้านการออกแบบ (CAD/CAM/CAE และ
Rapid Prototype หรือการท าต้นแบบ) ด้านวัสดุศ าสตร์ (การอบชุ บแข็ง สารหล่อลื่น และสารหล่อเย็น และชิ้น ส่วน
มาตรฐาน) ด้านกรรมวิธใี นการผลิต (เครื่องมือกล และอุปกรณ์จบั ยึด) รวมทัง้ การประกันคุณภาพ (เครื่องมือวัดละเอียด
และเครื่องมือทดสอบ) การนาเทคโนโลยีท่ที นั สมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตแม่พมิ พ์จงึ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ แต่
ประเทศไทยยังขาดงานวิจยั และพัฒนาทางด้านแม่พมิ พ์อยู่มาก เนื่องมาจากปั จจัยหลายประการ เช่น ขาดบุคลากรทีม่ ี
ความรู้ทางด้านแม่พิมพ์ ขาดเอกสารทางวิชาการในสาขาแม่พิมพ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ผลของการวิจยั และพัฒ นาใน
ปั จจุบนั ไม่ได้ถูกนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเท่าทีค่ วร เนื่องมาจากขาดความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานที่ทาการวิจยั
และผูป้ ระกอบการ รวมถึงหน่ วยงานกลางทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์ถ่า ยทอดเทคโนโลยีให้กบั ผู้ประกอบการ ซึง่ ก่อให้เกิด
การเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตแม่พมิ พ์คุณภาพของประเทศ [11]
ปั ญ หาหนึ่ งที่เกิด ขึ้น ในขัน้ ตอนการออกแบบแม่ พิม พ์ฉี ด คือ ในกรณี ท่ีช้ิน งานมีขนาดใหญ่ ผู้ท่ีท าหน้ าที่
ออกแบบแม่พมิ พ์จะสามารถรูไ้ ด้อย่างไรว่าจะต้องวางตาแหน่ ง และจานวนของทางเข้าของน้าพลาสติกทีบ่ ริเวณใดของ
ชิ้นงานและจานวนเท่ าไร เพื่อจะมันใจได้
่
ว่าเมื่อสร้างแม่ พิมพ์ข้นึ มาเพื่อฉี ดชิ้ นงานแล้วจะได้ช้นิ งานที่เต็มแบบ ใน
ปั จจุบนั เทคนิคการใช้การจาลองทางไฟไนท์อลิ เิ มนท์ (Finite Element Analysis) มีความถูกต้องแม่นยาสูง และมีความ
รวดเร็วขึน้ มาก จึงได้มกี ารนาไปใช้กนั ในงานวิจยั อย่างกว้างขวาง ในการทานายพฤติกรรมในกระบวนการทางด้านการ
ขึ้น รูป พอลิเมอร์ เช่ น การออกแบบระบบหล่อ เย็น ในแม่ พิม พ์ฉี ด พลาสติก [4] ในงานวิเคราะห์ก าร ไหลใน Resin
Transfer Mould (RTM) [5], [6], [7] การหดตั ว ของแม่ พิ ม พ์ ฉี ด พลาสติ ก ที่ มี โ พรงแบบท าจากกระบวนการ
Stereolithography [8] การจาลองการฉีดที่เป็ นลาดับ (Sequential Injection Moulding) ของแม่พิมพ์ทางวิง่ ร้อน [9]
และการวิเคราะห์การไหลในชิน้ งานฉีดพลาสติกขนาดใหญ่อย่างเช่น Container ซึง่ แม่พมิ พ์มนี ้าหนักถึง 150 ตัน [10]
ปั จจุบนั บริษทั ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จากัด เป็ นบริษทั ประกอบกิจการเกีย่ วกับการผลิตชิน้ ส่วน
รถยนต์ตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งจาหน่ ายทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันเพื่อยึด
ลูกค้าเก่ าไว้แ ละพยายามสร้างลูก ค้าใหม่ ให้ได้ โดยเฉพาะการสร้างแม่พิมพ์ฉี ดพลาสติก เพื่อรับ งานผลิตชิ้น ส่ว น
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อุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ยานยนต์ ซึง่ เป้ าหมายของบริษัทไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จากัด ต้องการออกแบบและ
สร้างแม่พมิ พ์ทม่ี คี ุณภาพการส่งมอบทันเวลา และราคาทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาข้างต้น ทาง
บริษัทฯและทางคณะผู้วจิ ยั มีความประสงค์ท่จี ะทาการวิจยั เกี่ยวกับ การพัฒนาการออกแบบและวิเคราะห์เพื่อสร้าง
แม่พมิ พ์ฉีดแบบทางวิง่ ร้อน (Hot Runner Mould) ชิน้ ส่วนท่อแอร์ในรถยนต์ ทีท่ างบริษทั ฯ กาลังมีแผนการขยายงานรับ
งานการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ ซึง่ ต้องมีการเร่งพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พมิ พ์ฉีดแบบทางวิง่
ร้อ น (Hot Runner Mould) ซึ่งแม่ พิม พ์แ บบ Hot Runner นี้ เป็ น แม่ พิม พ์ฉี ด พลาสติก ที่มีความซับ ซ้อนและยังเป็ น
ปั ญหาอยู่มากของบริษทั ฯ โดยทางคณะผูว้ จิ ัยจะทาการศึกษาวิจยั แนวทางในการวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากกการออกแบบ
และวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการฉีด ระยะเวลาในการหล่อเย็น ความดันในการฉีด และวิเคราะห์เพื่อหาทางเข้าของน้ า
พลาสติกทีเ่ หมาะสมด้วยโปรแกรม CADMould เพื่อลดปั ญหาในการผลิต ซึง่ คาดว่าเมื่อเสร็จสิน้ โครงการจะทาให้บริษทั
สามารถผลิตชิน้ ส่วนท่อแอร์ในรถยนต์ดว้ ยแม่พมิ พ์ฉีดแบบทางวิง่ ร้อน (Hot Runner Mould) ทีม่ คี ุณภาพ เพื่อส่งมอบ
ได้ทนั เวลา อีกทัง้ ประหยัดต้นทุนในการผลิตด้วย

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 1600 ตัน
3. CNC EDM. Wire Cut Machine
5. Plain Grinding Machine
7. Software for Finite Element Analysis
Program CADMould

2. CNC Milling Machine
4. CNC EDM. Machine
6. Software for Mould Design Program UG NX
8. เม็ดพลาสติกพอลิโพรพีลนี (Polypropylene:PP)

วิ ธีการศึกษา
1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ศึกษาคุณสมบัตขิ องวัสดุชน้ิ งาน และระบบการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ร่วมกันกับบริษทั ฯ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีใ่ ช้
ในการออกแบบและผลิตแม่พมิ พ์ฉีดแบบทางวิง่ ร้อน (Hot Runner Mould)
3. จาลองสภาวะการฉี ด ชิ้น งานกับ ชิ้น ส่วนที่อ อกแบบแม่ พิม พ์ฉี ด แบบทางวิ่งร้อ น (Hot Runner Mould)
จานวน 1 ชุด
4. ดาเนินการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบทางวิง่ ร้อน (Hot Runner Mould) และจาลองสภาวะการฉีดโดยใช้
โปรแกรม CAD/CAM/CAE
5. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ทจ่ี ะใช้ในการสร้างแม่พมิ พ์ฉีดแบบทางวิง่ ร้อน (Hot Runner Mould)
6. ดาเนินการจัดสร้างแม่พมิ พ์ฉีดแบบทางวิง่ ร้อน (Hot Runner Mould)
7. ตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วนที่ผ่านการฉีดด้วยแม่พิมพ์ฉีดแบบทางวิ่งร้อน (Hot Runner Mould) ตาม
แบบงาน
8. ประเมินผลการใช้งานของแม่พมิ พ์และชิน้ ส่วน
9. สรุปผลการดาเนินงาน
10.จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
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ผลการศึกษา
การดาเนินการออกแบบแม่พมิ พ์ Hot Runner และจาลองการฉีดโดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ เป็ นการ
ร่วมมือกันของฝ่ ายวิศวกรบริษทั ฯและคณะผูว้ จิ ยั โดยชิน้ งานทีใ่ ช้ออกแบบคือชิน้ ส่วนท่อแอร์ในรถยนต์ดงั ภาพที่ 1 ซึง่
เป็ นชิน้ ส่วนรถยนต์ของบริษทั ฯ ทีก่ าลังจะมีการผลิต โดยวัสดุชน้ิ งานเป็ นพลาสติกพอลิโพรพีลนี (Polypropylene:PP)
ซึง่ มีผลการดาเนินงานดังนี้
1.การวิเคราะห์การฉีดขึน้ รูป
โดยขัน้ ตอนแรกต้องทราบทุกองค์ประกอบทีจ่ ะนามาเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์การฉีดขึน้ รูปก่อน โปรแกรม
ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ทใ่ี ช้เป็ นโปรแกรม CADMOULD ซึง่ ในการวิเคราะห์มรี ายละเอียดดังภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 4

ภาพที่ 1 แบบชิน้ งานท่อแอร์ในรถยนต์ [1]

ภาพที่ 2 Import ชิน้ งานท่อแอร์เข้ามาทีโ่ ปรแกรม CADMOULD

ภาพที่ 3 ทา Mesh ทีช่ น้ิ งานท่อแอร์เพื่อเข้าสูก่ ระบวนการ
ในวิเคราะห์ในขัน้ ตอนต่อไป

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ Time when filled ระยะเวลา
การฉีดเติมเต็มน้าพลาสติกทัง้ หมด 2.893 s

1.1 สรุปผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ เพื่อนาไปทาการฉีดจริง
ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์เราจะเริม่ จากการนาแบบชิ้นงานที่เป็ น 3 มิติ มาเข้าในโปรแกรม CADMOULD
หลังจากนัน้ ให้โปรแกรมทา Mesh ที่ชน้ิ งานเพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ในขัน้ ตอนต่อไป และเมื่อทา Mesh เสร็จ
แล้วจึงเริม่ ใส่ค่าพารามิเตอร์การปรับตัง้ การฉีดในโปรแกรม โดยเลือกข้อมูลเม็ดพลาสติกทีใ่ ช้ในการฉีดจากในโปรแกรม
โดยค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการปรับตัง้ การฉีด สรุปผลทีไ่ ด้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
พารามิ เตอร์ที่ปรับตัง้ การฉี ด
ค่าที่ได้จากการวิ เคราะห์ความดัน
- ความดันฉีด (bar)
- ความดันฉีดย้า (bar)
- แรงปิ ดแม่พมิ พ์ (tons)
ค่าที่ได้จากการวิ เคราะห์เวลา
- เวลาในการฉีด (s)
- เวลาในการฉีดย้า (s)
- เวลาในการหล่อเย็น (s)
- เวลาในการเปิ ด-ปิ ดแม่พมิ พ์ (s)
- Cycle Time (s)
ค่าที่ได้จากการวิ เคราะห์อณ
ุ หภูมิ
- อุณหภูมขิ องแม่พมิ พ์
- อุณหภูมใิ นการหลอมเหลวเม็ดพลาสติก
- อุณหภูมิ Hot-Runner
อื่นๆ
- ปริมาณในการฉีด (g)

ค่าที่ได้จากการวิ เคราะห์ด้วย CADMould
484
400
1,566.30
2.893
23.99
24
15
41.89
45 °C
227 °C
227 °C
1168.80

2.การออกแบบแม่พมิ พ์ฉีด Hot Runner
หลังจากที่ได้ทาการจาลองการฉี ดขึ้น รูป ชิ้นงานท่ อแอร์ในรถยนต์ด้วยโปรแกรม CadMould ที่ต้องผลิต
ชิน้ งานด้วยแม่พมิ พ์ Hot Runner Mould แล้ว เราก็นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ เช่น ตาแหน่ งหัว Hot Runner ซึ่ง
เป็ น ทางเข้าของน้ าพลาสติก ตาแหน่ งรูห ล่ อเย็น ระยะของรูห ล่ อเย็น เป็ น ต้น มาดาเนิ น การออกแบบแม่ พิมพ์ฉี ด
พลาสติกแบบ Hot Runner ด้วยโปรแกรม NX ซึง่ ผลการดาเนินการออกแบบได้ผลดังนี้

ภาพที่ 5 แม่พมิ พ์ฉีด Hot Runner ออกแบบด้วยโปรแกรม NX

492

ภาพที่ 6 แม่พมิ พ์ฉีด Hot Runner ด้านติดกับแผ่น Moving Plate

ภาพที่ 7 แม่พมิ พ์ฉีด Hot Runner ด้านติดกับแผ่น Fixed Plate

ภาพที่ 8 แสดงโครงสร้างแม่พมิ พ์ฉีด Hot Runner แบบเห็นชิน้ ส่วนภายใน
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3.การสร้างแม่พมิ พ์ Hot Runner
หลังการพิจ ารณาร่วมกันในการออกแบบแม่พิมพ์ จึงได้ทาการสร้างแม่พิมพ์ Hot Runner และทดลองฉีด
ชิน้ งาน เพื่อให้ได้ชน้ิ งานตามแบบทีล่ กู ค้าของบริษทั ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จากัด ต้องการ โดยทางบริษทั
ฯ กับทีมอาจารย์ผทู้ าการวิจยั ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแม่พมิ พ์ปั้มโลหะแผ่น มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิได้ร่วมมือกันสร้างแม่พิมพ์ Hot Runner ซึ่งใช้เครื่องจักรของบริษัทเป็ นส่วนใหญ่ ในการสร้างเพื่อความ
เชื่อมันและความไว้
่
วางใจให้กบั ลูกค้า ดังนัน้ จึงมีการสร้างแม่พมิ พ์ Hot Runner พร้อมทาการ Try out แม่พมิ พ์และ
การตรวจสอบชิ้นงานเพื่อ ให้พ ร้อ มส่งมอบให้กบั ลูก ค้าต่ อไป สาหรับการแก้ไขแม่ พิม พ์ Hot Runner เกิดขึ้น เพีย ง
เล็กน้อยเท่านัน้ เนื่องจากกระบวนการออกแบบและการผลิตค่อนข้างมีคุณภาพ โดยการใช้ CAD/CAM/CAE ทาให้การ
Try out แม่พิมพ์ครัง้ ที่ 1 ก็ได้ช้นิ งานมาค่อนข้างใกล้เคียงกับแบบชิ้นงาน โดยมีการแก้ไขแม่พมิ พ์เพียงเล็กน้อย ซึ่ง
หลังจากนัน้ ก็ทาการฉีดชิน้ งานออกมาเพื่อทาการตรวจสอบชิน้ งานให้ได้ตามขนาดต่างๆ ตามแบบงานดังภาพที่ 9 ถึง
ภาพที่ 11

ภาพที่ 9 แสดงเครื่องจักรทีใ่ ช้ผลิตและทดลองแม่พมิ พ์ฉีด Hot Runner [1]
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4.ผลการทดลองการฉีดจริง
ในหัวข้อนี้ได้นาผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับการฉีดตามตารางที่ 1 นามาเป็ นตัวอ้างอิงสาหรับทีจ่ ะใช้ในการตัง้ ค่า
ในการทดลองการฉีดจริง โดยผลการทดลองการฉีดได้ผลดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 10 แสดงการ Try out แม่พมิ พ์ Hot Runner [1]

ภาพที่ 11 แสดงชิน้ งานทีส่ มบูรณ์ทงั ้ ด้านนอกและด้านในจากการ Try out แม่พมิ พ์ Hot Runner [1]
ค่าทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม CADMould นัน้ ยังไม่ใช่ค่าทีจ่ ะนามาใช้จริง แต่สามารถนามาเป็ นค่า
เบือ้ งต้นในการฉีดจริงได้ สาเหตุอาจเกิดจากค่าตัวแปรบางค่าทีค่ วบคุมไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพของเครื่องฉีด
และคุณสมบัตขิ องพลาสติกทีน่ ามาฉีดจริงกับพลาสติกทีใ่ ช้ในการนามาวิเคราะห์โปรแกรมไม่เหมือนกัน เพราะการผลิต
ที่แตกต่างกันจากโรงงาน หรือเพราะหาพลาสติกที่เหมือนกับการวิเคราะห์ในโปรแกรมไม่ได้จงึ ต้องใช้พลาสติกที่มี
คุณสมบัตใิ กล้เคียงแทน ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม CADMould เมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดพลาสติกจริง จึงมีค่าที่
คลาดเคลื่อนไปบ้าง ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองฉีดเปรียบเทียบผลวิเคราะห์จากโปรแกรม CADMould
พารามิ เตอร์ที่ปรับตัง้ การฉี ด
ค่าที่ได้จากการวิ เคราะห์
1.ความดันฉีด (bar)
484
2.ความดันฉีดย้า (bar)
400
3.แรงปิ ดแม่พมิ พ์ (tons)
1,566.30
4.เวลาในการฉีด (s)
2.893
5.เวลาในการฉีดย้า (s)
23.99
6.เวลาในการหล่อเย็น (s)
24
7.เวลาในการเปิ ด-ปิ ดแม่พมิ พ์ (s)
15
8.Cycle Time (s)
41.89
9.อุณหภูมขิ องแม่พมิ พ์
45 °C
10.อุณหภูมใิ นการหลอมเหลวเม็ดพลาสติก
227 °C
11.อุณหภูมิ Hot-Runner
227 °C
12.ปริมาณในการฉีด (g)
1168.80

ค่าที่ใช้ในการฉี ดจริง
500
400
1,600
3
24
24
15
42
45 °C
227 °C
227 °C
1200

ซึง่ หลังจากนัน้ เมื่อนาชิน้ งานทีไ่ ด้จากการฉีดมาทาการตรวจสอบ ด้วยอุปกรณ์การตรวจสอบชิน้ งานทีเ่ รียกว่า
“Checking Fixture” พบว่าชิน้ งานมีขนาดและผิวตามแบบงานทีล่ กู ค้ากาหนด ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 แสดงการตรวจสอบขนาดชิน้ งานด้วย “Checking Fixture” [1]

วิ จารณ์ และสรุปผล
1. การนาเอาเทคโนโลยีด้าน Computer Aided Engineering (CAE) มาใช้ในการวิเคราะห์ก ารไหลตัวของ
พลาสติก เพื่อช่วยในการออกแบบและสร้างแม่พมิ พ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิง่ ร้อน (Hot Runner Mould) ผลทีไ่ ด้รบั คือ
พบว่าทาให้ลดความเสีย่ งและยังช่วยลดเวลาในการสร้างแม่พมิ พ์จริง
2. การออกแบบและสร้างแม่พมิ พ์ Hot Runner Mould โดยอาศัยเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE มาช่วย ทาให้
สามารถส่งสินค้าได้ทนั เวลา เพราะการ Try out ครัง้ แรก ก็ได้ช้นิ งานออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับแบบชิน้ งาน โดยมี
การแก้ไขแม่พิมพ์เพียงเล็กน้อย ซึ่งหลังจากนัน้ เมื่อนาชิ้นงานที่ได้จากการฉีดมาทาการตรวจสอบ ด้วยอุปกรณ์ การ
ตรวจสอบชิน้ งานทีเ่ รียกว่า “Checking Fixture” พบว่าชิน้ งานมีขนาดและผิวตามแบบงานทีล่ กู ค้ากาหนด
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทางานสูงสุด สถานประกอบการทีด่ าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก ถ้า
ต้องการให้สนิ ค้าสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ควรนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้มาช่วยในการผลิต
1. ด้านคอมพิว เตอร์ช่ วยในการออกแบบ (CAD) จะช่ วยเสริม งานทางด้านการมองเห็น สถานะภาพทาง
กายภาพและลักษณะการทางานของแม่พิมพ์ได้ ทาให้สามารถทดสอบการประกอบกันของชิ้นส่วนต่ างๆ ตลอดจน
สามารถปรับเปลีย่ นขนาดรูปร่างเพื่อให้ตรงกับความต้องการเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์ครัง้ ต่อไป ก็สามารถลด
เวลาในการเขียนแบบสังงานเพราะข้
่
อมูลจะมีการ ปรับเปลีย่ นทันทีก่ บั ภาพประกอบชิน้ ส่วนต่างๆ ของแม่พมิ พ์นนั ้
2. ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (CAE) ในการวิเคราะห์ชน้ิ งานฉีด ซึง่ ช่วยลดเวลาและความยุ่งยาก
ในการคานวณ โดยเฉพาะงานทีม่ รี ูปร่างซับซ้อนจะต้องอาศัยความชานาญและประสบการณ์ในการทางานมาก เพื่อให้
เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ในการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมจะช่วยทานายพฤติกรรมของสภาวะการฉีด
พลาสติกเมื่อมีการกาหนดเงื่อนไขค่าการปรับตัง้ พารามิเตอร์ในงานฉีดแต่ละครัง้ จากนัน้ ทาการพิจารณาผลที่เกิดขึน้
ของชิน้ งาน แล้วทาการปรับเปลีย่ นเงื่อนไขการฉีดและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ ยังสามารถนาเอา
ข้อมูลต่างๆ ช่วยในการนาเสนอต่อรองกับลูกค้าได้อกี ด้วย
3. คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) จะสามารถวางแผนการใช้เครื่องจักร กาลังการผลิต รวมถึงวิธกี าร
ผลิตชิ้นส่วนแม่พมิ พ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยา โดยความสามารถของโปรแกรมของเครื่องจักรที่ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ (CNC) จะจาลองสภาวะการการกัดจริง ทาให้เลือกวิธกี ารขึน้ รูป เครื่องมือตัด และประมาณระยะเวลาใน
การผลิต ทางด้านความถูกต้องแม่นยา ก็นาเอาข้อมูลจากแบบชิน้ งาน (CAD) เข้าสูข่ บวนการผลิตต่างๆ ซึง่ เงื่อนไขการ
ผลิตก็สามารถเลือกและปรับเปลีย่ นได้รวดเร็วเช่นกัน
4. การปรับตัง้ พารามิเตอร์เครื่องฉีด โดยนาเอาทฤษฎีและค่า เงื่อนไขต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อใช้กาหนดค่า
การปรับตัง้ พารามิเตอร์เบื้องต้นได้อย่างทันที และจะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ ตามประสิทธิภ าพของเครื่องฉีด
และตามสภาพของสิง่ เอือ้ อานวยของเครื่องฉีดพลาสติกแต่ละเครื่องด้วย ซึง่ จะเป็ นการลดเวลาสาหรับพนักงานในการ
ปรับตัง้ เครื่องฉีด
และเพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมในการทีจ่ ะให้สถานประกอบการ สามารถส่งสินค้าไปแข่งขันในตลาดโลก
ได้ ควรมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านต่างๆ ดังนี้
1. บุคลากรทางด้านการออกแบบแม่พมิ พ์จะต้องมีความรูท้ างด้าน Mold Design
2. บุคลากรทางด้านการวิเคราะห์ชน้ิ งานพลาสติกจะต้องมีความรูท้ างด้าน Plastic Rheology
3. บุคลากรทางด้านขบวนการผลิตจะต้องมีความรูท้ างด้าน Mold Making
4. บุคลากรทางด้านการปรับตัง้ เครื่องฉีดพลาสติกจะต้องมีความรูท้ างด้าน Quality Control
ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรจะต้องมีการอบรมเพิม่ เติมตลอดเวลา จะทาให้การประยุกต์ใช้
CAD/CAM/CAE และการปรับตัง้ พารามิเตอร์เครื่องฉีดเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตรงตามความ
ต้องการ และคุม้ ค่าในการลงทุนทางด้านโปรแกรมซอฟท์แวร์ เครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการผลิต

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รบั การสนับ สนุ น งบประมาณจากสถาบัน ไทย–เยอรมัน โครงการยกระดับ ขีด ความสามารถ
อุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ ปี 2556 ยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตแม่พมิ พ์ความเทีย่ งตรง
และความซับซ้อนสูง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และบริษทั ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
พาร์ท จากัด ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ผวู้ จิ ยั ในการเข้าไปดาเนินงานงานวิจยั

497

เอกสารอ้างอิ ง
1. บริษทั ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จากัด, ข้อมูลและรูปภาพ, 200 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
2. วิวฒ
ั น์ ตัน ติข จรโกศล และ ชัย รัต น์ แก้วดง. แม่ พิม พ์ฉี ด พลาสติก . พิม พ์ค รัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบัน พัฒ นา
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลละโลหะการ; 2549. หน้า1-358.
3. ชาลี ตระการกูล.การออกแบบแม่พมิ พ์ฉีด. พิมพ์ครัง้ ที่ 8. กรุงเทพฯ: เอช-เอน การพิมพ์; 2545. หน้า1-220.
4. Dimla D.E.,Camilotto M., Design and optimization of conformal cooling channels in injection moulding tool.
Journal of Materials Processing Technology; 2005. p.1292-1300.
5. Ajit R. Nalla, Michael Fuqua, James Glancey, Benoit Lelievre, A multi-segment injection line and real-time
adaptive, model-based controller for vacuum assisted resin transfer moulding. Composite part A, vol. 38;
2007. p.1058-1069.
6. Dirk Heider, Pavel Simacek, Aurimas Dominauskas, Hope Deffor, Suresh Advani, John W. Gillespie Jr.,
Infusion design methodology for thick-section, low-permeability preforms using inter-laminar flow media.
Composite Part A, vol. 38; 2007. p.525-534.
7. Jeffrey M. Lawrence, Peter Fried, Suresh G. Advani, Automated manufacturing environment to address
bulk permeability variations and race tracking in resin transfer molding by redirecting flow with auxiliary gates.
Composite Part A, vol. 36; 2005. p.1128-1141.
8. Harris R.A., Newlyn H.A., Hague R.J.M., Dickens P.M., Part shrinkage anomilies from stereolithography
injection mould Tooling. International Jourmal of Machine Tools & Manufacture, vol. 43; 2003. p.879-887.
9. Spina R., Injection moulding of automotive components: comparison between hot runner systems for a
case study. Journal of Materials Processing Technology, vol. 155-156; 2004. p.1497-1504.
10.Aisa J., Javierre C., De la Serna J.A., An example of simulation tools use for large injection moulds
design: The CONTENURTM 2400 l solid waste container. Journal of Materials Processing Technology, vol.
175; 2006. p.15-19.
11. http://www.nstda.or.th/industry/mold-indus. สืบค้ นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555.

498

วิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดัดงอขึน้ รูปตัววี โดยใช้ไฟไนต์เอลิ เมนต์
Analysis of Factors Affecting the V-Shaped Bending Using Finite Element
Method
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ศกึ ษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดัดงอขึน้ รูปตัววี โดยศึกษาทดลองกับเหล็กทีน่ ิยมใช้ในอุตสาหกรรมขึน้ รูป
โลหะ ได้แก่ เหล็กแผ่นเกรด SPCC เกรด SPCEN และเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 โดยใช้หลักการไฟไนต์เอลิ
เมนต์ ด้ ว ยโปรแกรม Hyperform Radioss Version 11.0 มาช่ ว ยจ าลองการดัด ชิ้น งานเริ่ม ต้ น ขนาด 40x140x2
มิลลิเมตร มุมการดัดคงทีเ่ ท่ากับ 60 องศา โดยมีรศั มีพนั ช์ เท่ากับ 5, 7 และ 10 มิลลิเมตร การศึกษาเปรียบเทียบผลที่
ได้จากการจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ กับการทดลองขึน้ รูปจริง จากการศึกษาพบว่าองศาของชิน้ งานทีไ่ ด้จากการดัด
ระหว่างไฟไนต์เอลิเมนต์กบั การขึน้ รูปจริงมีค่าใกล้เคียงกัน รัศมีการดัดทีเ่ หมาะสมสาหรับเหล็กแผ่น เกรด SPCC และ
เหล็กแผ่น เกรด SPCEN คือรัศมีของพันช์ เท่ากับ 10 มิลลิเมตร และกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 พบว่ารัศมี
ของพันช์ทเ่ี หมาะสม ทีค่ วรนามาใช้ในการออกแบบแม่พมิ พ์ คือรัศมีของพันช์ เท่ากับ 7 มิลลิเมตร
คาสาคัญ:

การดัดงอขึน้ รูปตัววี ไฟไนต์เอลิเมนต์

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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บทนา
ปั จจุบนั ระบบอุตสาหกรรมมีการพัฒนาเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สถาน
ประกอบการให้มขี ดี ความสามารถเพิม่ มากขึน้ จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองต่อ
ความต้ องการที่ห ลากหลายของคู่ค้า ดังนัน้ ทางองค์ก รหรือ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งจึงเล็งเห็น ความสาคัญ ที่จะน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตเพิม่ มากขึ้น เช่น โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์การขึน้ รูป เพื่อให้ง่ายในการ
ออกแบบและทาให้การผลิตเป็ นไปได้ดว้ ยความรวดเร็ว ในกระบวนการขึน้ รูปด้วยวิธกี ารดัดงอขึน้ รูปปั ญหาส่วนใหญ่เรา
จะเจอกับปั ญ หาการดีดตัวกลับของชิ้นงานหลังการขึน้ รูป จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องทราบความความสัมพันธ์ใหม่
ระหว่างการดีดตัวกลับกับองศาของแม่พมิ พ์ ที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของชิน้ งาน ดังนัน้ ทางบริษทั เอส อี ซี เอ็นจิ
เนียริง่ จากัด และผูว้ จิ ยั เล็งเห็นความสาคัญที่จะนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พมิ พ์
ดัดงอขึน้ รูป เพื่อผลิตชิน้ ส่วนทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่ ทีผ่ ่านมาการออกแบบจะเป็ นงานทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อนมาก
นักบางครัง้ อาศัยประสบการณ์ ก็เพียงพอ และในช่วงที่ผ่านลูกค้ามีการพัฒ นาการออกแบบที่ล้าหน้ าไปมาก ดังนัน้
ชิ้นส่วนที่สาคัญหลายๆชิ้นจึงต้องปรับปรุงการออกแบบใหม่ แต่กต็ ้องประสบกับปั ญหาเรื่องการออกแบบที่ซบั ซ้อน
ตลอดจนการเลือกวัสดุทต่ี ้องขึน้ รูปด้วยวิธดี ดั งอขึน้ รูป ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จะทาการศึกษาวิจยั ถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดัดงอขึน้
รูปเหล็กทีน่ ิยมใช้กนั มากในอุตสาหกรรม อาทิ เหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304, เหล็กแผ่น เกรด SPCEN และ SPCC
โดยใช้ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการออกแบบและ
พัฒนาชิน้ ส่วนยานยนต์ ทัง้ นี้ทางผูว้ จิ ยั ได้เลือกทีจ่ ะสร้างแม่พมิ พ์ดดั งอขึน้ รูป โดยกาหนดตัวแปรในการขึน้ รูป มุมพันช์
คงที่ 60 องศา และรัศมีพนั ช์ เท่ากับ 5, 7, 10 องศา เพราะบริษทั ได้ทาการผลิตบ่อยครัง้ สุดท้ายผลการวิจยั นี้ตอ้ งการ
ให้เกิดแนวทางในการเลือกรัศมีพนั ช์อย่างถูกต้อง เพื่อ ให้บริษัทสามารถผลิตชิ้นส่วนทีม่ ปี ริมาณ และคุณภาพ เพื่อส่ง
มอบได้ทนั เวลา และประหยัดต้นทุนในการผลิตทีส่ ญ
ู เสียไปกับการทดลองแม่พมิ พ์ ซึง่ การทดลองในแต่ละครัง้ ต้องเสีย
ทัง้ เวลาและค่าใช้จ่ายสูง
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1. การเตรียมการดาเนินงานวิจยั
เริม่ ต้นจากการศึกษาข้อมูลทางทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการขึน้ รูปโลหะ[1] โดยการดัดงอ, การไหลตัวของโลหะ
ในการขึน้ รูป, การดีดตัวกลับของวัสดุ, เครื่องมือวัด 3 มิต,ิ ทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์ และขัน้ ตอนต่อไป คือการจัดหา
วัตถุดบิ และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดลองศึกษาวิเคราะห์และทดสอบ
โดยการทดลองครัง้ นี้เป็ นการศึกษาวิเคราะห์และ
ทดสอบปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดัดงอขึน้ รูปตัววี ของวัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ เหล็กเกรด SPCC, SPCEN และเหล็กกล้าไร้สนิม
เกรด SUS 304 การทดลองเป็ นการสร้างแม่พมิ พ์ขน้ึ รูปดัดงอรูปตัววี โดยชิน้ งานก่อนการขึน้ รูปมีขนาด 40x140x2
มิลลิเมตร กาหนดความกว้างของปากดายคงทีเ่ ท่ากับ 60 องศา และจะใช้มุมพันช์ คงที่ 60 องศา แต่จะให้รศั มีพนั ช์
เท่ากับ 5, 7 ,10 มิลลิเมตร ซึง่ ค่ารัศมีพนั ช์ ดังกล่าวเป็ นค่ามาตรฐานทัวๆไป
่
ทีม่ กั ถูกนามาใช้ในการออกแบบสร้าง
แม่พมิ พ์ปัม๊ ขึน้ รูปดัดงอ
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2.
การสร้างแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์
ขัน้ ตอนการสร้างแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยโปรแกรมสาเร็จรูป Hyperform Radioss Version 11.0
มีขนั ้ ตอนการใช้โปรแกรมดังนี้

ก) เปิ ดโปรแกรม Hyperform Radioss Version
11.0

ข) สร้างแบบจาลองโดยการ Import File

ค) สร้าง Mesh

ง) กาหนดค่า Simulation

จ) กาหนดค่า Simulation
ฉ) ค่าทีไ่ ด้จากการจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์
ภาพที่ 1 ตัวอย่างขัน้ ตอนการสร้างแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์
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3. ออกแบบและสร้างแม่พมิ พ์ขน้ึ รูปตัววี
การทดลองชิน้ งานขึน้ รูปตัววี โดยทาการทดลองปั ม๊ จริงตามรูปร่างของพันช์และดาย โดยกาหนดมุมพันช์และ
ดายคงที่ 60 องศา ดังแสดงในภาพที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบกับการจาลองสภาวะการดัดงอขึน้ รูปตัววีดว้ ยวิธกี ารไฟไนต์เอ
ลิเมนต์ ทางผู้วิจยั ได้ทาการออกแบบชุดแม่พิมพ์ [2] โดยใช้โปรแกรมออกแบบและเขียนแบบ Auto Cad Version
2010 ดังแสดงในภาพที่ 3 และเลือกใช้เหล็ก SKD11 ชุบแข็งที่ความแข็งเท่ากับ 60 HRC [3] [4] มาผลิตเป็ น Punch
และ Die โดยผ่านกระบวนการ Wire Cut ตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ ส่วนชุด Die Set ผลิตจากเหล็กเกรด S50C ซึง่ เป็ นชุด
Die Set มาตรฐาน

ก) พันช์

ข) ดาย
ภาพที่ 2 รูปร่างของพันช์และดาย (Punch and Die)

ภาพที่ 3 การประกอบชุดแม่พมิ พ์ (Insert Punch and Insert Die)
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ค) พันช์และดาย

4.

ทดลองการขึน้ รูปชิน้ งาน โดยวิธกี ารดัดงอขึน้ รูปตัววี
จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงชุดเครื่องจักร ชุดอุปกรณ์ และชิน้ งานในการทดลองดัดงอขึน้ รูปตัววี โดยจะทา
การปั ม๊ ขึน้ รูปจริง จานวน 20 ชิน้ ต่อหนึ่งตัวแปรการทดลอง เริม่ จากเหล็กแผ่นเกรด SPCC ,SPCEN และเหล็กกล้าไร้
สนิ ม SUS 304 โดยไม่ ใช้สารหล่ อ ลื่น และก็เรีย งลาดับ การทดลองตามรัศ มีพ ัน ช์ 5, 7 ,10 องศา ตามลาดับ และ
แผนการทดลอง

ก) เครื่องกด ขนาด 80 ตัน

ข) การติดตัง้ ชุดแม่พมิ พ์กบั เครื่องกด

ค) ชุดแม่พมิ พ์ในการทดสอบ

ง) ชิน้ งานก่อนการขึน้ รูป

จ) การกดขึน้ รูปโดยวิธกี ารดัดงอ

ฉ) ชิน้ งานหลังการขึน้ รูป

ภาพที่ 4 ทดลองการขึน้ รูปชิน้ งานโดยวิธกี ารดัดงอ
5.
การตรวจสอบชิน้ งานด้วยเครื่อง CMM
การตรวจสอบชิน้ งานด้วยเครื่อง CMM เพื่อทาการวัดค่าของมุมทีเ่ กิดขึน้ หลังการขึน้ รูปโดยจะมีแสดงค่าทีไ่ ด้
จากการวัดด้วยเครื่อง CMM ดังภาพที่ 5 แล้วเก็บผลทีไ่ ด้เพื่อนาไปเปรียบเทียบกับค่าทีไ่ ด้จากไฟไนท์เอลิเมนต์ ทัง้ นี้
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ข้อมูลทีไ่ ด้นนั ้ มาจากการขึน้ รูปชิน้ งาน 3 ชนิด ได้แก่ เหล็กเกรด SPCC ,SPCEN และสแตนเลส SUS 304 โดยไม่ใช้
สารหล่อลื่นและทาการทดสอบ 5 ชิน้ ต่อ 1 ตัวแปรการทดลอง ชุดแม่พมิ พ์ทใ่ี ช้ในการทดลองนี้มมี ุม พันช์คงที่ 60 องศา
และรัศมีพนั ช์เท่ากับ 5, 7 ,10 องศา ซึง่ กาหนดความกว้างของปากดายคงที่ เท่ากับ 60 องศา

ก) การวัดชิน้ งานด้วยเครื่อง CMM

ข) ตัวอย่างผลการวัดชิน้ งานด้วยเครื่อง CMM

ภาพที่ 5 การตรวจสอบชิน้ งานด้วยเครื่อง CMM
ผลการศึกษา
1. ผลทีไ่ ด้จากการสร้างแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์
โปรแกรมจาลองสภาวะการขึน้ รูปดัดงอโครงการนี้เป็ นการใช้โปรแกรมการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์สาเร็จรูป
Hyperform Radioss Version 11.0 ในการวิเคราะห์การดีดตัวกลับ กับความเค้นทีเ่ กิดขึน้ ในชิน้ งาน และแรงทีใ่ ช้ในการ
ขึน้ รูป [5] ซึ่งแบบจาลองนี้จะทาการสร้างแบบจาลอง 2 มิติ โดยจะกาหนดสมบัติของชิ้นงานเป็ นแบบวัสดุยืดหยุ่น
พลาสติก (Elastic –Plastic) ส่วนพันช์และดาย จะกาหนดให้เป็ นวัสดุแข็งเกร็ง (Rigid Body) แต่เนื่องจากผลทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์ เป็ นการจาลองผลจากเงื่อนไขของกระบวนการทีผ่ ใู้ ช้จะต้องป้ อนข้อมูลต่างๆ ตามตัว
แปรทีก่ าหนดให้กบั โปรแกรม เพื่อประมวลผลการขึน้ รูปให้ได้ผลลัพธ์ทถ่ี ูกต้องและแม่นยา

ก) วัสดุ SPCC รัศมีพนั ช์ 5 มิลลิเมตร

ข) วัสดุ SPCC รัศมีพนั ช์ 7 มิลลิเมตร
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ค) วัสดุ SPCC รัศมีพนั ช์ 10 มิลลิเมตร
ภาพที่ 6 ผลการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของวัสดุชนิด SPCC รัศมีพนั ช์ 5, 7,10 มิลลิเมตร ตามลาดับ

ก) วัสดุ SPCEN รัศมีพนั ช์ 5 มิลลิเมตร

ข) วัสดุ SPCEN รัศมีพนั ช์ 7 มิลลิเมตร

ค) วัสดุ SPCEN รัศมีพนั ช์ 10 มิลลิเมตร
ภาพที่ 7 ผลการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของวัสดุชนิด SPCEN รัศมี Punch 5, 7,10 มิลลิเมตร ตามลาดับ
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ก) วัสดุ SUS 304 รัศมีพนั ช์ 5 มิลลิเมตร

ข) วัสดุ SUS 304 รัศมีพนั ช์ 7 มิลลิเมตร

ค) วัสดุ SUS 304 รัศมีพนั ช์ 10 มิลลิเมตร
ภาพที่ 8 ผลการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของวัสดุชนิด SUS 304 รัศมี Punch 5, 7,10 มิลลิเมตร ตามลาดับ
2. ผลทีไ่ ด้จากการวัดชิน้ งานด้วยเครื่อง CMM
จากการออกแบบสร้างแม่พมิ พ์ขน้ึ รูปเพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดัดงอขึน้ รูปตัววี ทีพ่ นั ช์และดาย ทามุมดัด
งอ 60 องศา รัศมีพนั ช์ 5, 7, 10 มิลลิเมตร โดยทาการทดลองกับวัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ เหล็กเกรด SPCC ,SPCEN และ
SUS 304 เพื่อเปรียบเทียบค่าการดีดตัวกลับของชิ้นงานหลังการปั ม๊ ขึน้ รูปจากผลทีไ่ ด้จากการปั ๊มขึน้ รูปจริงและการ
จาลองสภาวะการดัดงอขึน้ รูปด้วยวิธกี ารไฟไนต์เอลิเมนต์ ซึง่ การเก็บข้อมูลนัน้ จะทาการปั ม๊ ขึน้ รูปจริง จานวน 20 ชิน้
ต่อหนึ่งตัวแปรการทดลอง โดยสุม่ เพียงตัวแปรละ 5 ชิน้ เพื่อวัดหาค่าการดีดตัวกลับของชิน้ งานหลังการปั ม๊ ขึน้ รูปด้วย
เครื่องวัด CMM
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ตารางที่ 1 ค่าการดีดตัวกลับทีไ่ ด้จากการวัดด้วยเครื่อง CMM ทีร่ ศั มีของพันช์ 5 มิลลิเมตร

ตารางที่ 2 ค่าการดีดตัวกลับทีไ่ ด้จากการวัดด้วยเครื่อง CMM ทีร่ ศั มีของพันช์ 7 มิลลิเมตร

ตารางที่ 3 ค่าการดีดตัวกลับทีไ่ ด้จากการวัดด้วยเครื่อง CMM ทีร่ ศั มีของพันช์ 10 มิลลิเมตร
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3. เปรียบเทียบผลทีไ่ ด้จากการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์และการวัดชิน้ งานด้วยเครื่อง CMM
ผลทีไ่ ด้จากการเปรียบเทียบค่าการดีดตัวกลับของชิน้ งานหลังการปั ม๊ ขึน้ รูป หลังจากการดัดงอเหล็ก โดยใช้
แม่พมิ พ์ Punch และ Die ทามุมดัดงอ 60 องศา ทีร่ ศั มีของพันช์ 5, 7, 10 มิลลิเมตร ชิน้ งานก่อนปั ม๊ มีขนาด 40x140x2
มิลลิเมตร เมื่อพิจารณาจากค่ามุมทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างค่าของการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ และค่าทีไ่ ด้จากการทดสอบปั ม๊ ขึน้
รูปจริง พบว่าค่าทีไ่ ด้นนั ้ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับค่ามุมทีต่ อ้ งการ

ก) เหล็กแผ่น เกรด SPCC

ข) เหล็กแผ่น เกรด SPCEN

ค) เหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304
แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบค่าความต่างของการดีดตัวกลับ(แกน Y : องศา)

วิ จารณ์ และสรุปผล
การศึกษาวิเคราะห์และทดสอบปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดัดงอขึน้ รูปตัววี ของวัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ เหล็กแผ่นเกรด
SPCC , SPCEN และเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 โดยชิ้นงานก่อนปั ม๊ มีขนาด 40x140x2 มิลลิเมตร กาหนด
ความกว้างของปากดายคงทีเ่ ท่ากับ 60 องศา และจะใช้มุม Punch คงที่ 60 องศา แต่จะให้รศั มี Punch เท่ากับ 5, 7,
10 มิลลิเมตร ซึ่งได้ดาเนินการสร้างแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ และสร้างชุดแม่พมิ พ์พร้อมเก็บข้อมูลต่างๆทีไ่ ด้
จากการทดลองจริง เพื่อ ทาการเปรีย บเทียบความแตกต่ างของชิ้นงานที่ได้ห ลังทาการทดลอง พบว่าค่ามุ มที่ได้มี
เปอร์เซ็นต์ความต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึง่ ก็หมายความว่าการสร้างแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ มีความน่าเชื่อ เป็ น
ทีย่ อมรับได้ ทาให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขชุดแม่พิมพ์ อีกทัง้ การทดลองนี้ยงั สามารถสรุป
ประเด็นของการใช้รศั มีของพันช์ทเ่ี หมาะสม ดังนี้
1) การดัดงอขึน้ รูปตัววี ด้วยชุดแม่พมิ พ์ พันช์และดาย ทามุมดัดงอ 60 องศา กับวัสดุท่เี ป็ นเหล็กแผ่น เกรด
SPCC พบว่ารัศมีของพันช์ทเ่ี หมาะสม ควรนามาใช้ในการออกแบบแม่พมิ พ์ คือรัศมีของพันช์ เท่ากับ 10 มิลลิเมตร ซึง่
ค่ามุมจากการดีดตัวกลับของชิน้ งานทีไ่ ด้จากการจาลองทางไฟไนท์เอลิเมนต์ เท่ากับ 59.384 องศา และค่ามุมทีไ่ ด้จาก
การทดลองปั ม๊ ขึน้ รูปจริง เท่ากับ 60.053 องศา
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2) การดัดงอขึน้ รูปตัววี ด้วยชุดแม่พมิ พ์ พันช์และดาย ทามุมดัดงอ 60 องศา กับวัสดุท่เี ป็ นเหล็กแผ่น เกรด
SPCEN พบว่ารัศมีของพันช์ทเ่ี หมาะสม ควรนามาใช้ในการออกแบบแม่พมิ พ์ คือรัศมีของพันช์ เท่ากับ 10 มิลลิเมตร
ซึง่ ค่ามุมจากการดีดตัวกลับของชิน้ งานทีไ่ ด้จากการจาลองทางไฟไนท์เอลิเมนต์ เท่ากับ 59.980 องศา และค่ามุมทีไ่ ด้
จากการทดลองปั ม๊ ขึน้ รูปจริง เท่ากับ 60.103 องศา
3) การดัดงอขึน้ รูปตัววี ด้วยชุดแม่พมิ พ์ พันช์และดาย ทามุมดัดงอ 60 องศา กับวัสดุทเ่ี ป็ นเหล็กกล้าไร้สนิม
เกรดSUS 304 พบว่ารัศมีของพัน ช์เหมาะสม ที่ค วรน ามาใช้ในการออกแบบแม่ พิม พ์ คือ รัศ มีของพัน ช์ เท่ ากับ 7
มิลลิเมตร ซึง่ ค่ามุมจากการดีดตัวกลับของชิ้นงานทีไ่ ด้จากการจาลองทางไฟไนท์เอลิเมนต์ เท่ากับ 60.562 องศา และ
ค่ามุมทีไ่ ด้จากการทดลองปั ม๊ ขึน้ รูปจริง เท่ากับ 60.824 องศา
ข้อเสนอแนะ
ความคุม้ ค่าของการนาเทคโนโลยีการจาลองสภาวะการขึน้ รูป โดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์หรือการนา
คอมพิวเตอร์มาช่วยในงานวิศวกรรม (CAE) มาช่วยในการออกแบบแม่พมิ พ์ มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์แม่พมิ พ์
และชิ้น งานก่ อนการสร้างแม่ พิม พ์จริง เพราะลดได้ท งั ้ เวลาและค่ าใช้จ่าย ดังนัน้ ต้อ งมีก ารสร้างความเชื่อมัน่ และ
คุณประโยชน์ทห่ี ลากหลายของโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยสร้างผลงานออกมาในรูปของการวิจยั ให้มากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั เงินสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรรมการวิจยั แห่งชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557 และ
ขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีแม่พมิ พ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และบริษทั เอส อี ซี เอ็นจิเนียริง่ จากัด ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการวิจยั ครัง้ นี้
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การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อลดต้ นทุนด้ านพลังงานและเพิ่ มศักยภาพการผลิ ตข้าว
แต๋นสมุนไพร กลุ่มวิ สาหกิ จชุมชนบ้านหนองหม้อใหม่ ตาบลป่ าอ้อดอนชัย อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
The Knowledge Transfer to Energy Cost Reduction and Increase Pontentail in
Herb Crispy Rice Product at Ban Nongmomai Community Enterprise
Paoordonchai Subdistrict Muang District Chiangrai Province
ภักดี สิทธิฤทธิ ์กวิน1 ศิรพิ งษ์ ตรีรตั น์ 1 และสุเวช พิมน้ำเย็น2
Pakdee Sittiritkawin1*, Siripong trerat1 and Suwech pimnumyen2
บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมำยในงำนวิจยั ครัง้ นี้เพื่อทีต่ ้องกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ นกำรลดต้นทุนด้ำนพลังงำนในกำรผลิต ข้ำว
แต๋นสมุนไพรโดยใช้พลังงำนทดแทนจำกก๊ำชชีวภำพและกำรจัดกำรระบบสุขำภิบำลอำหำร รวมไปถึงกำรจัดทำบัญชี
ครัวเรือน เพื่อใช้ในกำรเพิม่ ศักยภำพกำรผลิตและควบคุมค่ำใช้จ่ำยของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนหนอง
หม้อใหม่ ซึง่ รูปแบบกำรดำเนินงำนวิจยั จะเน้นเป็ นกำรจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรูแ้ ละปฏิบตั จิ ริง โดยกิจกรรมหลักๆ
เป็ นทัง้ หมด 6 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมกำรสำรวจบริบทและสภำพแวดล้อมของชุมชน 2.กิจกรรมกำรค้นหำปั ญหำ
หรือควำมต้องกำรโดยชุมชนมีส่วนร่วม 3.กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำรกำรสร้ำงและกำรใช้งำนบ่อก๊ำซชีวภำพ 4.
กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรถ่ ำยทอดองค์ควำมรู้กำรสร้ำงตู้อบแห้งข้ำวแต๋นสมุนไพร 5.กิจกรรมกำรอบรม
ถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ รื่องกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำน 6.กิจกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เรื่องกำรจดบันทึกและทำบัญชีครัวเรือน ซึง่ ผลทีไ่ ด้เมื่อดำเนินกิจกรรมครบทัง้ หมดก็จะทำให้ชุมชนได้บ่อก๊ำชชีวภำพ ที่
สำมำรถนำก๊ำชชีวภำพมำใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้กบั ตูอ้ บแห้งข้ำวแต๋น ซึง่ ตูอ้ บแห้งสำมำรถอบข้ำวแต๋นได้ครัง้ ละประมำณ
2,400 แผ่น ใช้เวลำ 4 – 5 ชม. ใช้อุณหภูมิ 40C เป็ นสภำวะทีเ่ หมำะสมทีส่ ุด ทีท่ ำให้ขำ้ วแต๋นทอดออกมำแล้วสีสวย
และกรอบอร่อยเทียบเคียงได้กบั กำรตำกแดดธรรมชำติซง่ึ สำมำรถลดต้นทุนค่ำพลังงำนได้เป็ นอย่ำงดี ในส่วนของกำร
อบรมกำรถ่ ำยทอดองค์ค วำมรู้ในกำรจัด กำรระบบสุข ำภิบ ำลอำหำร และกำรอบรมให้ค วำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำบัญ ชี
ครัว เรือ นท ำให้ ส มำชิ ก ในกลุ่ ม มีค วำมรู้ค วำมเข้ำ ใจมำกขึ้น และยัง สำมำรถน ำควำมรู้ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รับ ปรุ ง
ขบวนกำรผลิตข้ำวแต๋นได้เป็ นอย่ำงดีดว้ ยเช่นกัน
คาสาคัญ :

ข้ำวแต๋น ก๊ำชชีวภำพ วิสำหกิจชุมชน
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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

บทนา
กำรบริโภคข้ำวแต๋นเป็ นในเขตจังหวัดทำงภำคเหนือเป็ นที่นิยมรับประทำนเป็ นขนมกินเล่น และนิยมซือ้ เป็ น
ของฝำกสำหรับนักเทีย่ ว จึงทำให้ขำ้ วแต๋นเป็ นทีน่ ิยมผลิตจำหน่ ำยเพิม่ รำยได้ให้กบั กลุ่มชุมชนต่ำงๆทีม่ กี ระจำยอยู่ทวั ่
เกือบทุกจังหวัดในเขตภำคเหนือตอนบน ซึ่งวิธกี ำรผลิตข้ำวแต๋นจะใช้ขำ้ วเหนียวมำนึ้งให้สุกและนำมำใส่พมิ พ์เป็ นรูป
วงกลม จำกนัน้ ต้องนำมำตำกแดด 2 - 3 วัน แต่ถำ้ ในช่วงฤดูฝนก็จะผลิตไม่ได้เนื่องจำกไม่สำมำรถนำข้ำวแต๋นมำตำก
แดดให้ขำ้ วแต๋นแห้งได้โดยเฉพำะในช่วงฝนตก และเมื่อแผ่นข้ำวแต๋นแห้งดีแล้วจึงนำมำทอดในน้ำมันร้อน ซึง่ เชือ้ เพลิง
ที่ใช้ก็จ ะเป็ น ก๊ ำชชีว ภำพ [1] และในอดีต ที่ผ่ ำนจนถึงปั จ จุ บ ัน ได้มีก ำรออกแบบตู้อบแห้งข้ำวแต๋ น ไว้ห ลำยแบบ
อย่ำงเช่นตู้อบพลังงำนแสงอำทิตย์ ได้ออกแบบโรงเรือนอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ทอ่ี อกแบบและพัฒนำขึน้ นี้มขี นำด
8 m x 20 m x 3. 5 m โดยระบบทีพ่ ฒ
ั นำขึน้ เป็ นแบบกึง่ อัตโนมัติ กล่ำวคือ เมื่อแสงอำทิตย์มคี วำมเข้มสูง โรงอบแห้งจะ
ได้รบั พลังงำนแสงอำทิตย์มำก อุณหภูมขิ องอำกำศภำยโรงอบจึงมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ แต่ในขณะเดียวกันแผงโซลำร์เซลล์
ก็จะผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำได้มำกขึน้ ด้วย ทำให้พดั ลมดูดอำกำศซึง่ ได้ร ับพลังงำนไฟฟ้ ำจำกแผงโซลำร์เซลล์จะดูดอำกำศ
ให้ไหลเวียนมำกขึน้ ทำให้อุณหภูมภิ ำยในโรงอบไม่สงู เกินไปในทำงกลับกัน เมื่อแสงอำทิตย์มคี วำมเข้มน้อยลง อำกำศ
ภำยในก็จะถูกดูดออกไปภำยนอกน้อยลงด้วย ทำให้อุณหภูมไิ ม่ลดลงต่ ำมำกนัก กำรทำงำนดังกล่ำวจึงไม่ต้องมีระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ควบคุมและไม่มีสวิท ซ์ปิดเปิ ด ผู้ใช้เพียงแต่ นำผลิตภัณฑ์เข้ำไปตำกและเมื่อแห้งก็เก็บออกมำทำให้
สะดวกต่อกำรใช้งำน [7] และตู้อบลมร้อนพลังงำนไฟฟ้ ำมีกำรออกแบบเครื่องอบข้ำวแต๋นขึน้ เพื่อลดระยะเวลำในกำร
ตำกเพิม่ ผลผลิตของกลุ่มชุมชน และลดกำรสิน้ เปลืองก๊ำชหุงต้มจำกกำรใช้ เตำอบ มีส่วนประกอบเป็ น ฮีตเตอร์ไฟฟ้ ำ
ขนำด 1,000 w จำนวน 3 ตัว เพื่อให้กำลังในกำรทำควำมร้อนและใช้มอเตอร์ขนำด 0.25 hp เป็ นตัวให้กำลังในกำรขับ
ชุดพัดลมเพื่อพำควำมร้อนไปยังห้องอบขนำด กว้ำง 79 cm ยำว 118.5 cm และสูง 64 cm นอกจำกนี้ ทีมงำนได้ใช้
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อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และรีเลย์ในกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำทำกำรควบคุมควำมร้อนภำยในห้องอบไม่ให้เกิน 60 C จึง
ช่วยประหยัดไฟฟ้ ำได้มำกกว่ำเครื่องอบทัวไป
่ ทัง้ นี้จำกกำรทดสอบเครื่องอบข้ำวแต๋นปรำกฏว่ำเมื่อนำมำเปรียบเทียบ
กับเครื่องอบข้ำวแต๋นทีใ่ ช้ไฟฟ้ ำร่วมกับก๊ำชของกลุ่มแม่บ้ำนศำลำหลวง ต.ศำลำ อ.เกำะคำ จ.ลำปำง พบว่ำเครื่องอบ
ข้ำวแต๋นโดยใช้พลังงำนไฟฟ้ ำสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยลงถึง 3 เท่ำ และใช้เวลำในกำรอบเพียง 3 ชม. ซึ่งสำมำรถ
ผลิตปริมำณข้ำวแต๋นได้มำกกว่ำเดิม 2 kg [2] และยังมีกำรพัฒนำเรื่องกำรอบแห้งข้ำวแต๋นด้วยเตำก๊ำชอินฟรำเรด [3]
โดยใช้พ ลังงำนควำมร้อ นจำกก๊ ำชชีวภำพ และปั ญ หำอีก ประกำรที่สำคัญ มำกคือ เรื่อ งระบบสุข ำภิบ ำลที่ย ังไม่ ได้
มำตรฐำนทำให้ไม่ผ่ำนกำรตรวจรับรองจำกหน่ วยงำนทีท่ ำหน้ำทีข่ น้ึ ทะเบียนผลิตภัณฑ์อำหำร รวมไปถึงควำมรูค้ วำม
เข้ำใจในเรื่องกำรทำบัญชีในกลุ่มวิสำหกิจและครัวเรือน จึงทำให้กำรควบคุมรำยรับ รำยจ่ำย กำไรและขำดทุนที่ไม่
ถูกต้อง ดังนัน้ ในงำยวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ท่จี ะใช้ก๊ำชชีวภำพมำพัฒนำต้นแบบสร้ำงตู้อบแห้งข้ำวแต๋นโดยใช้ก๊ำช
ชีวภำพ ทดแทนกำรตำกแห้งโดยแสงแดดตำมธรรมชำติซง่ึ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตก๊ำชชีวภำพและกำรนำก๊ำช
ชีวภำพไปใช้ประโยชน์ จะสำมำรถช่วยลดระยะเวลำกำรผลิตข้ำวแต๋ นให้เร็วขึ้น และลดต้นทุนกำรผลิต และกำรให้
ควำมรูโ้ ดยกำรอบรมในเรื่องกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร และกำรจัดทำบัญชีควบคู่กนั ไปด้วย

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. คอมพิวเตอร์แบบพกพำ
3. เครื่องวัดอุณหภูมิ

2. เครื่องชังน
่ ้ำหนักควำมละเอียดสูง
4. โปรแกรม Microsoft Office

วิ ธีการศึกษา
1. กำรสำรวจบริบทและสภำพแวดล้อมของชุมชน
กลุ่มเป้ าหมาย : กลุ่มเป้ ำหมำยของโครงกำรคือ สมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนหนอง
หม้อใหม่ ตำบลป่ ำอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย มีสมำชิกทัง้ สิน้ ประมำณ ๓๐ คน ประกอบด้วย ประธำน
กลุ่ม ๑คน รองประธำนกลุ่ม ๒คน และสมำชิกที่มหี น้ ำที่ต่ำงๆกันภำยในกลุ่ม ซึ่งสมำชิ กทัง้ หมดเป็ นประชำชนบ้ำน
หนองหม้อใหม่ทร่ี ่วมกลุ่มกันผลิตข้ำวแต๋นแฟนตำซีจำหน่ ำยเป็ นรำยได้เสริม ในช่วงเวลำทีไ่ ม่มกี ำรทำอำชีพหลัก โดย
กำรรวมกลุ่มของสมำชิกนัน้ เป็ นกำรรวมกลุ่มกันอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรไม่มกี ำรขึน้ ทะเบียนใดๆจำกหน่ วยงำนรำชกำร กลุ่ม
สมำชิกได้รบั เงินสนับสนุ นเพื่อทำกิจกรรมต่ำงๆเป็ นบำงโอกำส จำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กองทุนเงินล้ำน องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลป่ ำอ้อดอนชัย พัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำยเป็ นต้น แต่ไม่มเี งินสนับสนุนอย่ำงเป็ นทำงกำรทีไ่ ด้รบั อย่ำงต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันวิทยำลัยเชียงรำย ในฐำนะสถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ ได้ให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มดังกล่ำว ในด้ำนวิชำกำร กำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ นเรื่องต่ำงๆเป็ นประจำเสมอมำ
พืน้ ที่ดาเนิ นการ : บ้ำนหนองหม้อใหม่ ตำบลป่ ำอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย
ทำกำรศึกษำบริบทชุมชนในส่วนของ ควำมเป็ นอยู่ อำชีพ รำยได้ เศรษฐกิจ กำรศึกษำ ควำมสัมพันธ์ของ
บุค คลในชุม ชน เป็ น ต้น ซึ่งจะเป็ น จุด สำคัญ ในวิเครำะห์ชุ ม ชน โดยจะค ำนึ งถึงกำรมีส่วนร่วมกัน ค้น หำข้อมูลและ
วิเครำะห์ควำมเป็ นตัวตนของชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่
ผูน้ ำกลุ่มและตัวแทนสมำชิกเข้ำร่วม 8 คน ระยะเวลำดำเนินกำร 1 วัน
เครื่องมือสำหรับกำรวิเครำะห์ชุมชน
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กำรสังเกตกำรณ์ และกำรจดบันทึก ผ่ำนกำรประชุมร่วมกับชุมชน และใช้แบบสำรวจข้อมูลควำมต้องกำร
เทคโนโลยีของชุมชน จะถูกใช้เป็ นเครื่องมือทีท่ ำกำรศึกษำบริบทชุมชนในกลุ่มสมำชิกวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหน้องหมอ
ใหม่ ร่วมกับกำรลงพื้นทีช่ ุมชนด้วยกำรเดินสำรวจ กำรตรวจเยีย่ มและกำรทำกิจกรรมภำยในชุมชนรวมไปถึงลักษณะ
กำรประกอบอำชีพของคนในชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ดว้ ย
2. กำรค้นหำปั ญหำหรือควำมต้องกำรโดยชุมชนมีสว่ นร่วม
เพื่อให้คณะผู้วิจยั และชุมชนได้มคี วำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยอำศัยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
(PRA: Participatory Rural Appraisal) โดยให้สมำชิกในชุมชนได้แสดงควำมคิดเห็นให้มำกทีส่ ดุ และร่วมกันค้นหำและ
จัดลำดับควำมสำคัญของปั ญหำทีเ่ กิดขึน้ และต้องกำรแก้ไข วำงแผนกำรแก้ไขปั ญหำและจัดแบ่งสมำชิกในกลุ่มทีม่ คี วำม
เชีย่ วชำญในแต่ละด้ำน เพื่อเข้ำรับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ นแต่ละหัวข้อโดยทีมผูถ้ ่ำยทอดฯตระหนักถึงควำมสำมำรถ
และควำมเชีย่ วชำญทีแ่ ตกต่ำงกันของสมำชิกแต่ละคน ดังนัน้ กำรจัดแบ่งกลุ่มโดยสมำชิกเป็ นผูค้ ดั เลือกกันเอง เพื่อเข้ำ
รับกำรถ่ำยทอดฯนัน้ จะทำให้สมำชิกได้รบั ประโยชน์อย่ำงสูงสุดตำมควำมสมัครใจ โดยมีนักวิชำกำรเป็ นผู้สงั เกตกำร
และให้ขอ้ เสนอแนะเท่ำที่จำเป็ น โดยผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรในขัน้ ตอนนี้ประกอบด้วย ผูน้ ำชุมชน ผู้นำกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน สมำชิกกลุ่มและคณะนักวิชำกำร วิทยำกรจำนวน 3 คน
ผูน้ ำกลุ่มและตัวแทนสมำชิกเข้ำร่วม 14 คน
ประเด็นกิจกรรม
- แนะนำทีมนักวิชำกำรผูร้ ่วมโครงกำรถ่ำยทอดฯ
- แนะนำสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่
- อธิบำยหลักกำร เหตุผล ควำมจำเป็ น ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ จำกกระบวนกำรถ่ำยทอดฯ
- ตัวแทนกลุ่มวิสำหกิจฯเล่ำปั ญหำและสถำนกำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงของกลุ่ม
- ทีมนักวิชำกำรสรุปปั ญหำและเชื่อมโยงเข้ำสูก่ ระบวนกำรถ่ำยทอดฯ
- กลุ่มนักวิชำกำรจัดแบ่งเทคโนโลยีและองค์ควำมรูท้ จ่ี ะถ่ำยทอดออกเป็ นกลุ่มๆตำมปั ญหำ โดยแต่ละกลุ่มจะมี
นักวิชำกำรพีเ่ ลีย้ งประจำกลุ่ม ซึง่ จะทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูถ้ ่ำยทอดฯหลัก และดูแล ให้คำปรึกษำตลอดกระบวนกำร
- กลุ่มวิสำหกิจร่วมกันอภิปรำยกันเองเพื่อจัดแบ่งสมำชิกเข้ำรับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูต้ ำมกลุ่มทีจ่ ดั ไว้
- สมำชิกแต่ ละกลุ่มอภิปรำยภำยในกลุ่มเพื่อวำงแผนกำรทำงำนร่วมกับนักวิชำกำรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ ม ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
ก. คัดเลือกหัวหน้ำทีมเพื่อทำหน้ำทีป่ ระสำนงำนระหว่ำงสมำชิกและนักวิชำกำรพีเ่ ลีย้ ง
ข. กำหนดปฏิทนิ ทำงำน โดยเอือ้ ต่อกำรทำงำนทัง้ ของนักวิชำกำรพีเ่ ลีย้ งและสมำชิกกลุ่ม
3. กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำรสร้ำงและกำรใช้งำนบ่อก๊ำซชีวภำพ
3.1 สือ่ ประกอบกำรอบรม
1. คู่มอื กำรสร้ำงและใช้งำนก๊ำซชีวภำพในชุมชน โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
2. วัสดุประกอบกำรอบรมและสำธิต ประกอบด้วย อิฐมอญ ปูนซีเมน ท่อ PVC พร้อม วำล์ว
3.2 หัวข้อกำรฝึกอบรม
- กำรสร้ำงบ่อผลิตก๊ำซชีวภำพ ขนำดควำมจุ 4 ลบ.ม. แบบโดมยึด ผลิตจำกท่อซีเมน ใช้มลู วัวเป็ น
วัตถุดบิ [5]
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- กำรสร้ำงทีเ่ ก็บก๊ำซชีวภำพ
- กำรนำก๊ำซชีวภำพทีผ่ ลิตได้มำใช้ในกระบวนกำรผลิต
- กำรบำรุงรักษำบ่อผลิตก๊ำซและทีเ่ ก็บก๊ำซ
3.3 กำรประเมินผล
- กำรประเมินควำมรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับกำรใช้ประโยชน์จำกก๊ำซชีวภำพก่อนกำรฝึกอบรม
- กำรประเมินควำมรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับกำรใช้ประโยชน์จำกก๊ำซชีวภำพหลังกำรฝึ กอบรมโดยใช้
แบบประเมินผลให้ผเู้ ข้ำอบรบตอบแบบสอบถำม
- กำรประเมิน ควำมพึงพอใจในกำรรับกำรถ่ ำยทอดองค์ค วำมรู้กำรสร้ำงและกำรใช้งำนบ่ อก๊ำซ
ชีวภำพโดยใช้แบบประเมินผลให้ผเู้ ข้ำอบรบตอบแบบสอบถำม
- กำรประเมินประสิทธิภำพของบ่อก๊ำชชีวภำพ โดยกำรทดสอบเก็บผลกำรทดลองหำปริมำณก๊ำชที่
ได้ต่อวัน
4. กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำรกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูก้ ำรสร้ำงตูอ้ บแห้งข้ำวแต๋นสมุนไพร
4.1 สือ่ ประกอบกำรอบรม
1. คู่มอื กำรสร้ำงและใช้งำนตูอ้ บก๊ำซชีวภำพ โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
2. วัสดุประกอบกำรอบรมและสำธิต ประกอบด้วย เหล็กกล่อง เหล็กแผ่น สแตนเลส หัวก๊ำชอิน
ฟำเรด และ อุปกรณ์ควบคุมกำรทำงำนตูอ้ บ
4.2 หัวข้อกำรฝึกอบรม
- กำรสร้ำงตูอ้ บแห้งข้ำวแต๋นสมุนไพรโดยใช้พลังงำนจำกก๊ำซชีวภำพ [6] ควำมจุ 12 ถำด อบข้ำวแต๋นได้
ครัง้ ละ 2,400 แผ่น ตูอ้ บมีขนำด กว้ำง 150 cm. , ยำว 100 cm. ,สูง 150 cm.
- กำรใช้และกำรบำรุงรักษำเตำอบแห้งข้ำวแต๋นสมุนไพร
4.3 กำรประเมินผล
- กำรประเมินควำมรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับกำรสร้ำงและใช้ประโยชน์ตู้อบกับผลิตภัณฑ์อำหำรชุมชนก่อน
กำรฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมินผลให้ผเู้ ข้ำอบรบต่อแบบสอบถำม
- กำรประเมินควำมรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับกำรสร้ำงและใช้ประโยชน์ตูอ้ บแห้งข้ำวแต๋นสมุนไพร
หลังกำรฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินผลให้ผเู้ ข้ำอบรบต่อแบบสอบถำม
- กำรประเมินเปรียบเทียบต้นทุนด้ำนพลังงำนก่อนและหลังจำกกำรใช้พลังงำนของกำรถ่ำยทอด
โดยใช้กำรทดลองอบข้ำวแต๋น แล้วจดบันทึกผลนำมำวิเครำะห์อกี ครัง้
- กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรรับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูก้ ำรสร้ำงตูอ้ บแห้งข้ำวแต๋นสมุนไพร
- กำรประเมินประสิทธิภำพของตูอ้ บแห้ง โดยใช้กำรทดลองอบข้ำวแต๋นจริง แล้วจดบันทึกผลนำมำวิเครำะห์
อีกครัง้
5. กิจกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ รื่องกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ชุมชน ระยะเวลำดำเนินกำร 3 เดือน
5.1 สือ่ ประกอบกำรอบรม
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- คู่มอื ประกอบกำรบรรยำยเรื่อง กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะ
สำธำรณสุขศำสตร์วทิ ยำลัยเชียงรำย
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรม
เพื่อเพิม่ พูนควำมรูแ้ ละทัศนคติให้แก่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ เกี่ยวกับกำรจัดกำรสุขำภิบำล
อำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน [8] นำไปสูก่ ำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และสถำนทีผ่ ลิตให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน
ของกฎหมำย
5.2 หัวข้อกำรฝึกอบรม
เป็ นกำรอบรม โดยใช้เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้แบบมีส่วนร่วม ระหว่ำงวิทยำกรกับกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
บ้ำนหนองหม้อใหม่ โดยมีกจิ กรรมสำคัญ ได้แก่
- ประเมินควำมรู้ และทัศนคติเกีย่ วกับกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ก่อนกำรฝึกอบรม
- บรรยำยควำมสำคัญ ของระบบสุขำภิบำลอำหำร และหลักกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรในกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน โดยเน้นเนื้อหำในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธกี ำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
กำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจำหน่ ำย โดยมีส่อื Power Point และภำพวีดที ศั น์
ประกอบกำรบรรยำย มีกำรซักถำมแลกเปลีย่ นในระหว่ำงทีม่ กี ำรบรรยำย
- แนะนำกำรขอขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์อำหำรชุมชนตำมข้อกำหนดของรำชกำร
- ร่วมกันกำรวำงแผนดำเนิ นกำรโดยสมำชิก กลุ่มเพื่อน ำไปสู่กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรและกำรขอขึ้น
ทะเบียนมำตรฐำนอำหำรชุมชนตำมข้อกำหนด
5.3 กำรประเมินผล
- ประเมินควำมรูท้ ศั นคติเกีย่ วกับกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ประเมิน ควำมพึง พอใจในกำรรับ กำรถ่ ำยทอดองค์ค วำมรู้ก ำรจัด กำรสุข ำภิบ ำลอำหำรเพื่อยกระดับ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
สือ่ ประกอบกำรอบรม
- คู่มอื ประกอบกำรบรรยำยเรื่อง กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำกำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
- แบบทดสอบก่ อ น-หลัง กำรอบรม ถ่ ำยทอดองค์ค วำมรู้เรื่อ งกำรจัด กำรสุ ข ำภิบ ำลอำหำรเพื่อ ยกระดับ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงกำรวิจยั “กำรลดต้นทุนและเพิม่ ศักยภำพในกำรผลิตข้ำวแต๋นสมุนไพร กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน บ้ำนหนองหม้อใหม่ ต.ป่ ำอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงรำย
-แบบประเมินทัศนคติก่อน-หลังกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ รื่องกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงกำรวิจยั “กำรลดต้นทุนและเพิม่ ศักยภำพในกำรผลิตข้ำวแต๋น สมุนไพร กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน บ้ำนหนองหม้อใหม่ ต.ป่ ำอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงรำย
-ประเมินควำมพึงพอใจในกำรรับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูก้ ำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
6. กิจกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ รื่องกำรจดบันทึกและทำบัญชีครัวเรือนขัน้ พืน้ ฐำน
ระยะเวลำดำเนินกำร 2 เดือน
6.1 สือ่ ประกอบกำรอบรม
- คู่มอื ประกอบกำรบรรยำยเรื่อง กำรจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับวิสำหกิจชุมชน [4]
- ตัวอย่ำงบัญชีครัวเรือนสำหรับวิสำหกิจชุมชน
6.2 หัวข้อกำรฝึกอบรม
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- กำรประเมินควำมรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับกำรจดบันทึกและทำบัญชีครัวเรือนขัน้ พืน้ ฐำนก่อนกำรฝึกอบรม
- ควำมหมำยของกำรทำบัญชี
- ควำมสำคัญของกำรทำบัญชีครัวเรือน
- ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จำกกำรทำบัญชีครัวเรือน
- แบบฟอร์มรำยละเอียดเกีย่ วกับแบบฟอร์มต่ำงๆทีใ่ ช้ในกำรจัดทำบัญชีครัวเรือน
- กำรลงตำรำงรำยรับ – รำยจ่ำย
- เอกสำรประกอบกำรลงบัญชี
- จัดทำงบกำรเงินและวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
6.3 กำรประเมินผล
- กำรประเมินควำมรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับกำรจดบันทึกและทำบัญชี ครัวเรือนขัน้ พื้นฐำนหลังกำรฝึ กอบรม
โดยใช้แบบประเมินผลให้ผเู้ ข้ำอบรบตอบแบบสอบถำม
- กำรประเมิน ควำมพึงพอใจในกำรรับ กำรถ่ ำยทอดองค์ควำมรู้กำรจดบันทึก และทำบัญ ชีครัวเรือ นขัน้
พืน้ ฐำนโดยใช้แบบประเมินผลให้ผเู้ ข้ำอบรบตอบแบบสอบถำม

ผลการศึกษา
1. กิจกรรมกำรค้นหำปั ญหำหรือควำมต้องกำรโดยชุมชนมีสว่ นร่วม ผลทีไ่ ด้จำกกำรประชุมร่วมกับชุมชนดังนี้
1.1 ปั ญ หำในด้ำนกำรผลิต ที่ล่ำช้ำ เพรำะต้อ งพึ่งพำธรรมชำติม ำกเกิน ไป ในขัน้ ตอนกำรตำก
โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝน แทบจะไม่สำมำรถผลิตข้ำวแต๋นได้เลย จึงมีกำรเสนอแนะทำงออกของปั ญ หำโดยกำรสร้ำงบ่อ
ก๊ำชชีวภำพและสร้ำงตูอ้ บแห้งข้ำวแต๋นทีใ่ ช้ก๊ำชชีวภำพเป็ นเชือ้ เพลิงเพื่อนำมำอบแห้งข้ำวแต๋นแทนกำรตำกแดดโดยวิธี
ธรรมชำติ จะสำมำรถลดระยะเวลำกำรผลิตในช่วงนี้ได้เมื่อเทียบกับกำรตำกแดด และยังประหยัดพลังงำน
1.2 ปั ญหำด้ำนควำมสะอำดในขบวนกำรผลิตที่ทำงกลุ่ มชุนชนยังไม่เข้ำใจในแนวทำงกำรจัดกำร
สุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน เนื่องจำกกลุ่มชุมชนต้องกำรให้สนิ ค้ำได้ตรำมำตรฐำนสินค้ำ
เช่น มำตรฐำน อย. , มำตรฐำน GMP เพื่อยกระดับสินค้ำให้น่ำเชื่อถือจนสำมำรถจำหน่ ำยได้มำกขึน้ จึงมีกำรเสนอแนะ
ทำงออกของปั ญหำโดยกำรจัดอบรมให้ควำมรูใ้ นเรื่องดังกล่ำว
1.3 ปั ญหำกำรควบคุมต้นทุนรำยรับ,รำยจ่ำย และกำรพัฒนำบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ำให้น่ำสนใจและโดด
เด่น จึงมีกำรเสนอแนะทำงออกของปั ญหำโดยกำรจัดอบรม
2. ผลจำกกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำรกำรสร้ำงและกำรใช้งำนบ่อก๊ำซชีวภำพ กำรทดสอบบ่อก๊ำชชีวภำพ
จำกกำรทดลองโดยใช้มูลวัวในกำรหมักในบ่อก๊ำซชีวภำพแบบท่อซีเมน ขนำด 4 ลบ.ม อัตรำกำรเติมมูลวัว
โดยเฉลีย่ 2 กก./วัน ซึง่ ในกำรหมักแต่ละครัง้ จะทำกำรหำค่ำ ปริมำณกำรเกิดของก๊ำซ ได้ผลดังแสดงไว้ในภำพที่ 1
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ภาพที่ 1 ปริมำณกำรเกิดก๊ำซของมูลโค ในวันที่ 1,2 และ 3
3. ผลจำกกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำรกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูก้ ำรสร้ำงตูอ้ บแห้งข้ำวแต๋นสมุนไพร
กำรประเมินประสิทธิภำพของตูอ้ บแห้งข้ำวแต๋น
ในกำรทดลองตู้อบแห้งข้ำวแต๋นโดยใช้ก๊ำซชีวภำพ ในกำรทดลองเพื่อหำค่ำควำมร้อนในกำรอบไล่ควำมชืน้
ของข้ำวแต๋ น จนควำมชื้น สุด ท้ำยประมำณ 11 % d.b. ที่สำมำรถน ำไปทอดได้เหมือ นกำรตำกแสงแดดธรรมชำติ
ขัน้ ตอนในกำรทดลองมีดงั ต่อไปนี้
3.1. กำรทดลอง กำรอบไล่ควำมชืน้ ของข้ำวแต๋นเริม่ ต้น โดยหลังจำกทีน่ ำข้ำวแต๋นลงบนพิมพ์ เรำจะทำกำร
นำไปชังน
่ ้ำหนักน้ำหนักเพื่อหำค่ำควำมชืน้ เริม่ ต้นทีม่ อี ยู่ในข้ำวแต๋น
3.2. น้ำหนักข้ำวแต๋นเริม่ ต้น 6.70 g นำข้ำวแต๋นทีช่ งแล้
ั ่ ววำงลงบนถำด ข้ำวแต๋นแต่ละชิน้ มีน้ำหนักโดยเฉลีย่
เท่ำๆกันจำกนัน้ นำไปใส่ชนั ้ วำงของตู้อบเพื่อทำกำรทดลอง
3.3. ทำกำรติดตัง้ อุปกรณ์อบไล่ควำมชืน้ โดยใช้ก๊ำชชีวภำพ วัดค่ำและจับตัง้ เวลำตัง้ อุณหภูมกิ ำหนดค่ำในตูอ้ บ
ที่ 40 C และ 50 C จำกนัน้ ทุกๆ 30 นำที่เรำจะเปิ ดนำเอำข้ำวแต๋นมำชังน
่ ้ ำหนักหำค่ำควำมชื้นที่ระเหยออกไป
เรื่อยๆจนกว่ำควำมชืน้ สุดท้ำยประมำณ 11 % d.b. จำกนัน้ นำค่ำทีไ่ ด้มำเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรอบแห้ง
3.4. ทำกำรสลับเชื้อเพลิงเป็ นก๊ำช LPG วัดค่ำและตัง้ เวลำตัง้ อุณหภูมกิ ำหนดค่ำในตู้อบที่ 40 C และ 50
C จำกนัน้ ทุกๆ 30 นำที่เรำจะเปิ ดนำเอำข้ำวแต๋นมำชังน
่ ้ ำหนักหำค่ำควำมชื้นทีร่ ะเหยออกไปอบไปเรื่อยๆจนกว่ำ
น้ำหนักของข้ำวแต๋นอยู่นิ่งจำกนัน้ นำค่ำทีไ่ ด้มำเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรอบแห้ง
3.5. ทดลองอบข้ำวแต๋นเต็มถำด 12 ถำดจำนวน 2,400 ชิน้ น้ ำหนักเท่ำๆกันอบระยะยำว 4 ชัวโมงจำกนั
่
น้ สุ่ม
ข้ำวแต๋นมำ 2 ถำดละ 6 ชิน้ เพื่อหำค่ำเฉลีย่ เปรียบเทียบดูกำรกระจำยควำมร้อนในตู้อบแห้งว่ำกำรกระจำยควำมร้อน
ทัวถึ
่ งเท่ำกันหรือไม่
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ภาพที่ 2 กรำฟเปรียบเทียบเวลำกับเปอร์เซ็นต์ควำมชืน้ อุณหภูมิ 40 C และ 50 C C โดยใช้ ก๊ำชชีวภำพ

ภาพที่ 3. กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบระหว่ำงเวลำกับเปอร์เซ็นต์ควำมชืน้ ทีอ่ ุณหภูมิ 40 C และ 50 C
โดยใช้ ก๊ำช LPG
ตารางที่ 1 ปริมำตรก๊ำซชีวภำพ ทีใ่ ช้ในกำรอบข้ำวแต๋น ในอุณหภูมิ 40 C และ 50 C
ชนิดก๊ำชทีใ่ ช้

เวลำทีใ่ ช้ก๊ำซทัง้ หมด (hr.)

ก๊ำชชีวภำพ

40 C
300 min

50 C
180 min

40 C
32.67 m3

50 C
43.24 m3

ก๊ำช LPG

270 min

150 min

2.5 kg

2.2 kg
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ปริมำณก๊ำซทีใ่ ช้

จำกผลกำรทดลองอบแห้งข้ำวแต๋นแบบเต็มทัง้ ตู้อแห้งทำให้ทรำบถึงประสิทธิภำพของตู้อบในเรื่องของกำร
กระจำยควำมร้อนภำยในตู้อบได้อย่ำงสม่ ำเสมอ พิจำรณำได้จำกข้ำวแต๋นในแต่ละถำดมีอตั รำกำรแห้งที่ใกล้เคียงกัน
ทัง้ หมด จะสังเกตได้จำกรูป ที่ 4.10 , รูป ที่ 4.12 และรูปที่ 4.13 โดยที่น้ ำหนัก ของข้ำวแต๋ นทัง้ 6 ชิ้น ที่น ำมำจำก
ตำแหน่ งต่ำงๆในถำด มีน้ ำหนักใกล้เคียงกันทัง้ 2 ถำด ส่วนของเวลำทีใ่ ช้ในกำรอบแห้งจะใช้เพียงประมำณ 4 ชัวโมง
่
ทีอ่ ุณหภูมิ 40 C ซึง่ ทำให้ตูอ้ บมีประสิทธิภำพดีกว่ำกำรตำกด้วยแสงแดดธรรมชำติ ทีต่ อ้ งใช้เวลำถึง 2 วันด้วยกัน และ
จำกข้อมูลในตำรำงที่ 4.6 ทำให้ทรำบว่ำกรณีท่มี กี ำรใช้ก๊ำช LPG เป็ นเชือ้ เพลิงในกำรอบแห้งข้ำวแต๋นจะต้องใช้ก๊ำช
LPG ประมำณ 2.2 kg – 2.5 kg คิดเป็ นเงินได้ประมำณ 50 บำท/วัน (รำคำก๊ำช LPG อยู่ท่ี 20 บำท/kg x น้ ำหนักก๊ำช
LPG ทีใ่ ช้ไป 2.5 kg ) หรือประมำณ 1,500 บำท/เดือน ในส่วนของเวลำในกำรอบแห้งด้วย ก๊ำช LPG เปรียบเทียบ ก๊ำช
ชีวภำพ ใช้เวลำไม่ต่ำงกันมำกนัก จึงทำให้กลุ่มวิสำหกิจชุมชนสมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้และยังช่วยลดเวลำกำรลด
ผลิตข้ำวแต๋นได้อกี ด้วย
4. ผลจำกกิจกรรมกำรอบรมถ่ ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ รื่องกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน ทีม
วิทยำกรได้เน้นให้กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ ได้เข้ำใจถึงหลักกำรและมำตรฐำนกำรผลิตขัน้ ต้น (Primary
GMP) อันเป็ นสำระสำคัญตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง วิธกี ำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำร
เก็บรักษำอำหำรแปรรูป ที่บรรจุในภำชนะพร้อมจำหน่ ำย ซึ่งควบคุมกำรผลิตสำคัญ 6 ด้ำน คือ 1) สถำนที่ตงั ้ และ
อำคำรผลิต 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรผลิต 3) กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต 4) กำรสุขำภิบำล 5) กำร
บำรุงรักษำและทำควำมสะอำด 6) บุคลำกรและสุขลักษณะผูป้ ฏิบตั งิ ำน ซึง่ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่
ทุก คนที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ ำงเข้ำใจตรงกัน ว่ำ “ข้ำวแต๋ น สมุ นไพร” จัดเป็ น “อำหำรแปรรูป ที่บ รรจุ ในภำชนะพร้อ ม
จ ำหน่ ำ ย” ตำมประกำศประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับ ที่ 342) และต่ ำ งทรำบว่ ำ หำกต้ อ งกำรให้สำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) รับรองผลิตภัณฑ์สำมำรถยื่นขอได้ทส่ี ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย เนื่องจำก
ในกิจกรรมกรรมถ่ำยทอดควำมรูไ้ ด้มกี ำรแนะนำสถำนทีก่ ำรขอรับรองผลิตภัณฑ์ประกอบกับสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
บำงคนได้ทรำบมำบ้ำงแล้ว
โดยผลกำรประเมินควำมรู้หลังกิจกรรมอบรม จำนวน 10 คน คะแนนกำรทำข้อทดสอบของกลุ่มได้คะแนน
เฉลี่ย 5.00 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมำกว่ำคะแนนเฉลี่ยก่อนกำรอบรม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน จำก
คะแนนเต็ม 5 แสดงถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีเพิ่ม ขึ้น จำกกิจกรรมกำรอบรมถ่ ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรจัด กำร
สุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
สำหรับทัศนคติของผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน มีทศั นะคติทด่ี ขี น้ึ จำกกิจกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ รื่อง
กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชมุ ชน โดยมีคะแนนเฉลีย่ รวมหลังกำรอบรม 4.62 คะแนน
จำกคะแนนเต็ม 5 ซึง่ มำกกว่ำคะแนนเฉลีย่ รวมก่อนกำรอบรม ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ รวม 3.90 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5
หำกเรียงลำดับทัศนคติทก่ี ลุม่ สมำชิกมีควำมเห็นด้วย เรียงลำดับจำกคะแนนมำกไปน้อย เป็ นดังนี้
1. กลุ่มวิสำหกิจชุมชน บ้ำนหนองหม้อใหม่มคี วำมจำเป็ นต้องพัฒนำกำรผลิต ให้ได้ตำมมำตรฐำน
กำรผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) (คะแนนเฉลีย่ 4.80)
2. มำตรฐำนกำรผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) เพิม่ มูลค่ำของสินค้ำ (คะแนนเฉลีย่ 4.70)
3. มำตรฐำนกำรผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) ช่วยให้ผบู้ ริโภคมีควำมปลอดภัย (คะแนนเฉลีย่ 4.60)
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4. มำตรฐำนกำรผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) ช่วยให้ผผู้ ลิตเองมีสขุ ภำพทีด่ ี และ ช่วยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้ (คะแนนเฉลีย่ 4.50)
จำกกิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ รื่องกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน ทีม
วิทยำกรได้เน้นให้กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ ได้เข้ำใจถึงหลักกำรและมำตรฐำนกำรผลิตขัน้ ต้น(Primary
GMP) อันเป็ นสำระสำคัญตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง วิธกี ำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำร
เก็บรักษำอำหำรแปรรูปทีบ่ รรจุในภำชนะพร้อมซึง่ ผลกำรประเมินควำมรูห้ ลังกิจกรรมอบรม จำนวน 10 คน คะแนนกำร
ทำข้อทดสอบของกลุ่มได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 ซึง่ มำกกว่ำคะแนนเฉลีย่ ก่อนกำรอบรม ซึง่ มี
คะแนนเฉลีย่ 3.50 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 แสดงถึงควำมรูค้ วำมเข้ำใจทีม่ เี พิม่ ขึน้ จำกกิจกรรมกำรอบรมถ่ำยทอด
องค์ควำมรูเ้ รื่อง กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. ผลจำกกิจกรรมกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ รื่องกำรจดบันทึกและทำบัญชีครัวเรือนขัน้ พืน้ ฐำน
ผลกำรวิจยั จำกแบบสอบถำมและประเมินผลกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
แบบประเมินควำมรูแ้ ละทัศนคติ ก่อน-หลัง กำรอบรมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เรื่องกำรจด บันทึกและกำรทำ
บัญชีครัวเรือนพืน้ ฐำน
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ทัศนคติก่อนกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เรื่องกำรจดบันทึกและกำรทำบัญชีครัวเรือน
พืน้ ฐำนของสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ เฉลีย่ อยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็ น 2.90 โดยก่อนกำรอบรม
สมำชิกกลุ่มมีควำมรูใ้ นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีครัวเรือนเฉลี่ยเพียง 2.10 อยู่ในระดับน้อย และเมื่อเปรียบเทียบ
กับหลังกำรอบรมฯ แล้วนัน้ ทัศนคติของสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ทม่ี ตี ่อกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูฯ้
เฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็ น 3.26 สำหรับทัศนคติของสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด คือ กำ รทำ
บัญชีครัวเรือนเป็ นเรื่องที่ยุ่งยำกและไกลตัวลดลงเป็ นร้อยละ 1.90 กำรเปรียบเทียบควำมรู้ก่อน-หลังกำรเข้ำรับกำร
อบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เรื่องกำรจดบันทึกและกำรทำบัญชีครัวเรือนพื้นฐำนของสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำน
หนองหม้อใหม่ เกณฑ์กำรวัดควำมรูม้ ที งั ้ หมด 10 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 100
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรประเมินวัดควำมรู้ก่อนกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เรื่องกำรจดบันทึกและกำรทำ
บัญชีครัวเรือนพืน้ ฐำนของสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ ส่วนใหญ่จะมีองค์ควำมรูเ้ กีย่ วกับเรื่องกำรจด
บันทึกและกำรทำบัญชีครัวเรือนพืน้ ฐำน ในภำพรวมคะแนนเฉลีย่ 3.5 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 10 ซึง่ มีควำมรูน้ ้อยมำก
ส่วนกำรประเมินวัดควำมรูห้ ลังกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เรื่องกำรจดบันทึกและกำรทำบัญชีครัวเรือนพืน้ ฐำนของ
สมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ ส่วนใหญ่จะมี องค์ควำมรูเ้ กี่ยวกับเรื่องกำรจดบันทึกและกำรทำบัญชี
ครัวเรือนพืน้ ฐำนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 90-100 และในภำพรวมคะแนนเฉลีย่ 8.6 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบก่อน-หลัง กำร
อบรมฯ สมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ มีควำมรูเ้ พิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 51
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วิ จารณ์ และสรุปผล
1. เพื่อกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรลดต้นทุนด้ำนพลังงำนในกำรผลิตข้ำวแต๋ นสมุนไพรโดยใช้พลังงำน
ทดแทนจำกวัสดุชวี ภำพนำมำผลิตก๊ำชชีวภำพโดยกำรอบรมกำรสร้ำงบ่อก๊ำชและกำรสร้ำงเครื่องอบแห้ง โดยทีป่ ริมำณ
ก๊ำซชีวภำพทีผ่ ลิตได้จำกบ่อก๊ำชขนำด 4 ลบ.ม. อยู่ 357.25 kPa โดยใช้เวลำประมำณ 9 ชม. รำยละเอียดจำกตำรำงที่
4.1 ปริมำณกำรเกิดก๊ำชของมูลโค
จำกกำรทดลองอบแห้งข้ำวแต๋นโดยใข้ก๊ำชชีวภำพเป็ นเชือ้ เพลิงปรำกฏว่ำอุณหภูมทิ เ่ี หมำะในกำรอบแห้งอยู่
ทีอ่ ุณหภูมิ 40 C ใช้เวลำ 5 ชัวโมง
่
( 300 นำที ) โดยพิจำรณำจำกสีของข้ำวแต๋ นทีไ่ ม่เข้มเกินไปและเมื่อนำไปทอด
ด้วยน้ ำมันร้อนข้ำวแต๋นพองตัวได้ดไี ม่แตกต่ำงจำกข้ำวแต๋นทีไ่ ด้จำกกำรตำกแดดธรรมชำติ แต่ทอ่ี ุณหภูมิ 50 C ใช้
เวลำ 3 ชัวโมง
่
( 180 นำที ) ทำให้สขี องข้ำวแต๋นเข้มไม่สำมำรถใช้ได้ ถึงแม้จะใช้เวลำในกำรน้อยกว่ำก็ตำม ในส่วน
ของกำรทดลองอบแห้งข้ำวแต๋ น โดยใข้ก๊ ำช LPG เป็ น เชื้อ เพลิงปรำกฏว่ำอุณ หภู มิท่ีเหมำะสมในกำรอบแห้งอยู่ท่ี
อุณหภูมิ 40 C ใช้เวลำ 4.5 ชัวโมง
่
( 270 นำที ) เช่นกันและให้ผลใกล้เคียงกับกำรใช้ก๊ำชชีวภำพเป็ นเชือ้ เพลิง กำร
กระจำยอุณหภูมภิ ำยในตูอ้ บแห้งทำได้ค่อนข้ำงสม่ำเสมอโดยดูได้จำกผลตำรำงที่ 4.4 - 4.5 และรูปที่ 4.9 - 4.13
กำรลดต้นทุนด้ำนพลังงำน กรณีใช้ก๊ำชชีวภำพ สภำวะทีเ่ หมำะสมอยู่ท่ี 40 C ใช้เวลำ 5 ชัวโมง
่
ใช้ก๊ำช
ไป 32.67 ลบ.ม. ไม่มคี ่ำใช้จ่ำย เนื่องจำกมูลโค ไม่ได้ซอ้ื ชุมชนมีกำรเลีย้ งโคนมอยู่แล้ว แต่ในกรณีก ำรใช้ก๊ำช LPG
เป็ นเชือ้ เพลิง จะใช้ก๊ำชไป ประมำณ 2.5 kg คิดเป็ นมูลค่ำของก๊ำช โดยประมำณ 50 บำทต่อกำรอบ 1 ครัง้ ( รำคำ ก๊ำช
LPG อยู่ท่ี 20 บำท/กก.) โดยพิจำรณำที่สภำวะกำรท ำงำนเดียวกัน และให้ผ ลใกล้เคียงกันถึงแม้จะใช้เวลำสัน้ กว่ำ
เล็กน้อยก็ตำม ซึง่ จะทำให้สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ขำ้ วแต๋นได้ ประมำณเดือนละ 1,500 บำท ถ้ำมีกำรอบวันละ 1
ครัง้
2.เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ นกำรจัดกำรระบบสุขำภิบำลอำหำร ในกำรผลิตภัณฑ์ขำ้ วแต๋นสมุนไพร
หลังจำกกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมนี้
ผลแสดงว่ำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ทกุ คนทีเ่ ข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำงเข้ำใจตรงกันว่ำ 1) “ข้ำวแต๋นสมุนไพร” จัดเป็ น “อำหำรแปรรูปทีบ่ รรจุในภำชนะพร้อมจำหน่ำย” ตำม
ประกำศประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธกี ำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และ
กำรเก็บรักษำอำหำรแปรรูปทีบ่ รรจุในภำชนะพร้อมจำหน่ำย 2) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ได้รบั ควำมรู้
และทรำบมำตรฐำนกำรผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) ทัง้ 6 ด้ำน คือ ด้ำนสถำนทีต่ งั ้ และอำคำรผลิต ด้ำนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรผลิต ด้ำนกำรควบคุมกระบวนกำรผลิต ด้ำนกำรสุขำภิบำล ด้ำนกำรบำรุงรักษำและทำควำมสะอำด
ด้ำนบุคลำกรและสุขลักษณะผูป้ ฏิบตั งิ ำนและ 3) หำกต้องกำรให้สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) รับรอง
ผลิตภัณฑ์สำมำรถยื่นขอได้ทส่ี ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย
กิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ รื่องกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรเพือ่ ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ได้
เสริมสร้ำงทัศนคติทด่ี ตี ่อกลุ่มสมำชิกเพื่อยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชมุ ชนซึง่ กลุม่ สมำชิกต่ำงมีทศั นคติทด่ี ตี ่อ
มำตรฐำนกำรผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) โดยมีทศั นคติทด่ี ตี ่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ในประเด็นดังนี้ต่อไปนี้
ตำมลำดับคือ
1. กลุ่มวิสำหกิจชุมชน บ้ำนหนองหม้อใหม่มคี วำมจำเป็ นต้องพัฒนำกำรผลิตให้ได้ตำมมำตรฐำนกำร
ผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP)
2. มำตรฐำนกำรผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) ช่วยเพิม่ มูลค่ำของสินค้ำ
3. มำตรฐำนกำรผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) ช่วยให้ผบู้ ริโภคมีควำมปลอดภัย
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4. มำตรฐำนกำรผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) ช่วยให้ผผู้ ลิตเองมีสขุ ภำพทีด่ ี และช่วยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้ปลอดภัยสูอ่ ำเซียน
3.เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อใช้ในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยของกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนหนองหม้อใหม่
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ทัศนคติก่อนกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เรื่องกำรจดบันทึกและกำรทำบัญชีครัวเรือน
พื้นฐำนของสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย และเมื่อเปรียบเทียบกับหลังกำร
อบรมฯ แล้วนัน้ ทัศนคติของสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ทม่ี ตี ่อกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูฯ้ เฉลีย่ อยู่ใน
ระดับปำนกลำง คิดเป็ น 3.26 เนื่องจำกสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจบ้ำนหนองหม้อใหม่ คิดว่ำกำรทำบัญชีครัวเรือนเป็ นเรื่องที่
ยุ่งยำกและไกลตัวลดลงเป็ น 1.90
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรประเมินวัดควำมรู้ก่อนกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เรื่องกำรจดบันทึกและกำรทำ
บัญชีครัวเรือนพืน้ ฐำนของสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อใหม่ ส่วนใหญ่จะมีองค์ควำมรูเ้ กีย่ วกับเรื่องกำรจด
บันทึกและกำรท ำบัญ ชีครัวเรือนพื้นฐำน ในภำพรวมเฉลี่ย 3.5 คะแนน ส่วนกำรประเมินวัดควำมรู้หลังกำรอบรม
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เรื่องกำรจดบันทึกและกำรทำบัญชีครัวเรือนพืน้ ฐำนของสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหม้อ
ใหม่ ส่วนใหญ่จะมีองค์ควำมรูเ้ กีย่ วกับเรื่องกำรจดบันทึกและกำรทำบัญชีครัวเรือนพืน้ ฐำนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 90-100 และ
ในภำพรวมคะแนนเฉลีย่ 8.6 คะแนน

วิ จารณ์ และสรุปผล
จำกผลกำรทดลองอบแห้งข้ำวแต๋นด้วยก๊ำชชีวภำพพบว่ำเมื่ออุณหภูมิท่ใี ช้ในกำรอบมีค่ำสูงขึน้ จะทำให้
อัตรำกำรอบแห้งเร็วขึน้ ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นผลมำจำกอุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้ ทำให้กำรละเหยน้ำออกจำกข้ำวแต๋นได้ง่ำย เป็ นผล
ทำให้เมื่อใช้อุณหภูมทิ ่สี ูงจึงใช้เวลำในกำรอบแห้งสัน้ ลง ดังเช่นที่อุณหภูมิ 50 C ใช้เวลำ 180 นำที ซึ่งแห้งเร็วกว่ำที่
อุณหภูมิ 40 C ที่ต้องใช้เวลำในกำรถึง 300 นำที ด้วยกัน ซึ่งก็สอดคล้องกับงำนกับวิจยั เครื่องอบแห้งข้ำวแต๋นด้วย
ไฟฟ้ ำของ ไพโรจน์และคณะ:2552 ทีใช้เวลำในกำรอบประมำณ 3 ชัวโมงใกล้
่
เคียงกัน ในส่วนของประสิทธิภำพกำร
กระจำยควำมร้อนภำยในตู้อบแห้งทำได้ดี โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรของข้ำงแต๋นในแต่ละถำดใกล้เคียงกัน ซึ่งเกิด
จำกกำรออกแบบให้แต่ละชัน้ มีกำรกระจำยลมร้อนได้อย่ำงสม่ำเสมอทำให้ควำมร้อนจำกก๊ำชชีวภำพสำมำรถเข้ำถึงข้ำว
แต๋นได้เป็ นอย่ำงดี ซึง่ เมื่อเทียบกับกำรตำกกับแสงแดดธรรำชำติทไ่ี ม่สำมำรถควบคุมควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์และ
ควำมเร็วของลมทีพ่ ดั มำให้สม่ำเสอมได้ จึงทำให้ขำ้ วแต๋นทีต่ ำกด้วยวิธธี รรมชำติตอ้ งใช้เวลำถึง 2 วันถึงจะแห้ง ทำให้
ข้ำวแต๋นแห้งช้ำกว่ำกำรอบด้วยตูอ้ บแห้งนัน้ เอง ดังนัน้ กำรอบแห้งข้ำวแต๋นด้วยตูอ้ บแห้งด้วยก๊ำชชีวภำพจึงสำมำรถลด
เวลำในขบวนกำรผลิตในช่วงทีท่ ำให้ขำ้ วแต๋นแห้งได้เร็วกว่ำวิธตี ำกธรรมชำติถงึ 4 เท่ำ และตู้อบยังช่วยเพิม่ กำลังกำร
ผลิตข้ำวแต๋นได้มำกขึน้ เพรำะไม่ต้องรอข้ำวแต๋นทีต่ ำกแห้งอีกต่อไป รวมไปถึงกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนด้วย
เช่นกันซึง่ ผลมำจำกกำรใช้ก๊ำชชีวภำพทีผ่ ลิตจำกมูลสัตว์ทไ่ี ด้จำกสมำชิกในชุมชนซึง่ ไม่มคี ่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ ทำให้กลุ่ม
ผลิตข้ำวแต๋นสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ประมำณ 1,500 บำท/เดือน และในส่วนของกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำร
จัดกำรระบบสุขำภิบำลอำหำร ในกำรผลิตภัณฑ์ขำ้ วแต๋นสมุนไพรและกำรอบรมให้ควำมรูด้ ำ้ นกำรจัดทำบัญชีครัวเรือน
มีผลทำให้สมำชิกในกลุ่มมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มำกขึน้ ซึ่งพิจำรณำได้จำกผลกำรทดสอบก่อนและหลังกำรอบรมซึ่ง
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คะแนนจะเพิม่ มำกขึน้ โดยเกิดจำกกำรอบรมและได้ทดลองปฏิบตั จิ ริงจึงทำให้ชุมชนเกิดกำรเรียนรูร้ วมทัง้ กำรเปิ ดใจรับ
ฟั งอย่ำงตัง้ ใจ
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การพัฒนาระบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ดสาหรับเตาเผาขยะไร้ควันสานักงาน
โดยใช้หลักการตกตะกอนด้วยไฟฟ้ าแรงสูง
Development of Closed-Loop Control Detect Smoke System for Incinerator
Offices by Principle of Precipitate High Voltage
วิสตู ร อาสนวิจติ ร1* วรจักร์ เมืองใจ1 และพานิช อินต๊ะ1
Visut Asanavijit1*, Worrajak Muangjai1 and Panich Intra1
บทคัดย่อ
บทความนี้ได้นาเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ดสาหรับเตาเผาขยะไร้ควัน
สานักงานโดยใช้หลักการตกตะกอนด้วยไฟฟ้ าแรงสูงกระแสตรงขนาด 10 กิโลโวลต์เลือกใช้เซนเซอร์ตรวจจับควัน
รุ่นZX-MQ2ทาหน้าทีว่ ดั ปริมาณควันทีข่ าออกของตัวตกตะกอนและส่งค่าปริมาณควันทีว่ ดั ได้ไปทีไ่ มโครคอนโทรลเลอร์
Arduino R3 ประมวลผลเพื่อ ไปสังปรั
่ บ สวิต ซ์ความถี่ใช้งานของแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าแรงสูงกระแสตรงให้เหมาะสมกับ
ปริมาณของควันขาออก ซึง่ ได้ทาการทดสอบกับตัวตกตะกอนแบบแผ่นเพลตขนานมีขดลวดเป็ นขัว้ อิเล็กโทรด ผลการ
ทดสอบวัด ค่ า กระแส โคโรนาดิสชาร์จ ที่ร ะยะห่ างระหว่ า งอิเล็ก โทรดกับ แผ่ น ตกตะกอนขนาด 2 เซนติเมตร กับ
แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงขนาด 0 ถึง 14 กิโลโวลต์ พบว่าค่ากระแสโคโรนาดิสชาร์จทีไ่ ด้อยู่ในช่วงประมาณ 50 ถึง 375
ไมโครแอมป์ และได้ทาการทดสอบหาประสิทธิภาพการตกตะกอนอนุภาคควันเบือ้ งต้น พบว่าเครื่องต้นแบบตรวจสอบ
ควันแบบวงปิ ดทางานสัมพันธ์กนั แหล่งจ่ายไฟฟ้ าได้ดี ซึง่ ให้ผลเฉลีย่ ของอนุภาคควันลดลงได้ 70 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ :

อนุภาค การควบคุมแบบวงปิ ด เตาเผาขยะ ไฟฟ้ าแรงสูง

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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บทนา
ในปั จจุบนั การเผาขยะในชุมชนและสานักงานนัน้ มีมาก ซึง่ ในการเผาแต่ละครัง้ นัน้ จะเผาขยะโดยตรงไม่ผ่าน
ปล่องหรือกระบวนการใดที่จะกรองหรือบาบัดและกาจัดมลพิษทีอ่ อกมา จึงเกิดฝุ่ น ควัน ก๊าซ และสารพิษอื่นจากการ
เผาไหม้ แพร่กระจายไปได้ในบรรยากาศส่งผลทาให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ซึง่ ทาให้มผี ลในด้านสุขภาพของผู้คน การ
เผาขยะยังเป็ นปั ญหาหลักซึ่งทาให้เกิดปั ญหาหมอกควันทาให้การขับขีย่ านพาหนะไม่ค่อยสะดวก ทัศนะวิสยั ในการ
มองเห็นไม่ดี อาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ ตามมา อาจสูญเสียทัง้ ทรัพย์สนิ และร่างกายได้ [1] จากรายงานทางการแพทย์
พบว่า PM 10 มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของมนุ ษย์ ทาให้เกิดการทาลายยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดโรคหอบ
หืด ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมีการควบคุมปริมาณการแพร่กระจาย PM 10 เหล่านี้ เพื่อไม่ให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพของมนุ ษย์ การใช้เตาเผาในการกาจัดขยะในสานักงานเป็ นการลงทุนที่สงู ในระยะแรก โดยต้องมีระบบบาบัด
อากาศเสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง เนื่องจากเป็ นการใช้ความร้อนในการเผาไหม้ มวลสารทีเ่ กิดขึน้ จากการเผาไหม้ขยะมูล
ฝอยชุมชน ประกอบด้วย ฝุ่ น และก๊าซหลายชนิด ซึง่ ต้องมีการนามาบาบัดก่อนระบายออกสูบ่ รรยากาศภายนอก [1-9]
วิธกี ารกาจัดด้วยเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้ าสถิต (Electrostatic Precipitator) หรือ ESP ที่อาศัยแรงทางไฟฟ้ าสถิตที่
เกิดขึน้ ภายใต้สนามไฟฟ้ ากาจัดอนุ ภาคแขวนลอยในอากาศให้ประสิทธิภาพการตกตะกอนสาหรับอนุ ภาคสูงถึง 95
เปอร์เซ็นต์โดยไม่มกี ารสูญเสียของความดัน และสามารถทางานทีอ่ ุณหภูมสิ งู ถึง 800 องศาเซลเซียส
แต่เนื่องจากเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้ าสถิตที่ติดตัง้ ใช้งานกับเตาเผาขยะในปั จจุบนั [3]เป็ นระบบที่มขี นาด
ใหญ่ มีความซับซ้อน อีกทัง้ ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนาเข้าจากต่างประเทศ ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสูง จ่าย
ให้กบั ขัว้ ดิสชาร์จ (ประมาณ 10 ถึง 100 กิโลโวลต์) ต่อเนื่องตลอดเวลา ทาให้เกิดการใช้กาลังงานไฟฟ้ าต่อเนื่องตลอด
ซึง่ ในขณะทีไ่ ม่มอี นุ ภาคฝุ่ นระบบจะทางานตลอด ส่งผลทาให้เกิดการสูญเสียพลังงาน เครื่องตกตะกอนมีอายุการใช้งาน
สัน้ ลง สิน้ เปลืองค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและซ่อมบารุงมากขึน้
จากปั ญหาทีไ่ ด้กล่าวมาในงานวิจยั นี้จงึ ได้นาเสนอการศึกษาและพัฒนาระบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ดสาหรับ
เตาเผาขยะไร้ควันสานักงานทีใ่ ช้หลักการด้วยไฟฟ้ าแรงสูง โดยในการออกแบบจะใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ทีส่ ามารถ
พัฒนาและหาได้ภายในประเทศ ทดแทนชิน้ ส่วนจากต่างประเทศและไม่เป็ นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ระบบประกอบด้วย
แหล่งจ่ายไฟฟ้ าแรงดันสูง ตัวตกตะกอนทีถ่ ูกจ่ายไฟฟ้ าแรงดันสูงกระแสตรงทีข่ วั ้ อิเล็กโทรดทาให้เกิดสนามไฟฟ้ าความ
เข้มสูงสาหรับใช้ในการตรวจจับกลุ่มควันจากการเผาขยะ และมีระบบที่ตรวจสอบควันแบบวงปิ ดที่ต้องทาการศึกษา
เพื่อให้การทางานของการตรวจจับควันมีประสิทธิภาพทีส่ งู โดยให้มคี วามสัมพันธ์กบั พลังงานทีใ่ ช้งาน ซึง่ การศึกษานี้จะ
เป็ นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการกาจัดอนุภาคขนาดเล็กให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

หลักการของเครื่องตกตะกอนเชิ งไฟฟ้ าสถิ ต
ลัก ษณะโครงสร้างของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้ าสถิตดังแสดงรูปที่ 1 ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ขัว้
ดิสชาร์จ (Discharge electrode)และขัว้ ตกตะกอน (Collection electrode) เมื่อจ่ายไฟฟ้ าแรงดันสูงให้กบั ขัว้ ดิสชาร์จ
โดยที่ข วั ้ ตกตะกอนเป็ น กราวด์ จะท าให้เกิดปรากฎการณ์ โคโรนาดิสชาร์จ (Corona discharge) ขึ้น โดยรอบๆ ขัว้
ดิสชาร์จ จึงทาให้ไอออน (Ions) และอิเล็กตรอน (Electrons) จะถูกสร้างขึน้ ทีจ่ ุดทีเ่ กิดโคโรนาและทาให้เกิดการไหลของ
กระแสไอออน (Ionic current) ผ่านช่องว่างระหว่างขัว้ ดิสชาร์จกับขัว้ ตกตะกอน เมื่อมีฝนละอองลอยไหลผ่
ุ่
านเข้ามา
ในช่องว่างนี้จะทาให้เกิดการชนกันระหว่างอนุ ภาคกับไอออน โดยไอออนเกาะติดกับฝุ่ นละอองลอยเหล่านัน้ เป็ นผลทา
ให้ฝนละอองลอยได้
ุ่
รบั ประจุ และฝุ่ นละอองลอยทีม่ ปี ระจุ (Charged particulates) ถูกทาให้เคลื่อนทีไ่ ปยังขัว้ ตกตะกอน
ด้วยแรงทางไฟฟ้ าสถิตหรือทีเ่ รียกว่าแรงคูลอมบ์ (Coulomb force) และถูกสะสมตัวอยู่บนขัว้ ตกตะกอนโดยฝุ่ นละออง
ลอยทีต่ กตะกอนบนขัว้ ตกตะกอนจะถูกกาจัดออกจากขัว้ ตกตะกอนโดยการเคาะทีข่ วั ้ ตกตะกอนเพื่อให้ฝนุ่ หลุดออก [3]
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ภาพที่ 1 โครงสร้างของเครื่องตกตะกอนแบบแผ่นเพลตขนาน [11]

หลักการสร้างสัญญาณพัลส์
การควบคุมสัญญาณพัลส์ งานวิจยั นี้ได้เลือกใช้ไอซีเบอร์ TL494 เพื่อทาหน้าที่สร้างสัญญาณพีดบั เบิลยูเอ็ม
ควบคุมการทางานวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ โดยทางานในโหมดควบคุมจากแรงดันไฟฟ้ า ซึง่ วงจรฟลายแบคคอน
เวอร์เตอร์ จะทางานตามสมการ ดังนี้ [10]
 NS

N
Vout   P


  Vin  VSAT  tON

 VD
 T  tON 

(1)

เมื่อ T คือ คาบเวลาการทางานมอสเฟต t คือช่วงเวลาทีม่ อสเฟตนา กระแส N คือ จานวนรอบปฐมภูม ิ N s คือ จานวน
รอบทุตยิ ภูมิ V คือ แรงดันเอาต์พุต V คือ แรงดันทีอ่ นิ พุต V คือ แรงดันตกคร่อมมอสเฟตทีจ่ ุดอิม่ ตัว V คือ แรงดัน
ตกคร่อมไดโอด
p

ON

out

in

SAT

D

สนามไฟฟ้ าและการไหลของกระแสไฟฟ้ า
ความสัมพัน ธ์ระหว่างกระแส-แรงดัน (Current - Voltage relationship) สามารถอธิบายได้จากสมการของ
Maxwell ทีค่ รอบคลุมสมการ Poisson’s ของสนามไฟฟ้ า E คือ [7]
E 


0

(2)

เมื่อ  คือ ความหนาแน่ น ของประจุ (C/m3) และ  คื อ ค่ า เปอร์มิต ติ วิต้ี ข องสุ ญ ญากาศหรือ ที่ ว่ า ง (Free-space
permittivity) มีค่าเท่ากับ 8.854× 10-12 F/m ซึง่ สมการนี้ใช้ได้สาหรับแก๊สภายใต้สภาวะปกติ ในการศึกษานี้จะสมมุตใิ ห้
การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้ าเนื่องจากผลของประจุค้างของไอออน (Ion space charge) ในเครื่องตกตะกอนเชิง
ไฟฟ้ าสถิต ลัก ษณะแบบเส้น ลวด–แผ่ น บาง (Wire-plate) มีค่ าน้ อ ยมากๆ ดังนั น้ ค่ ากระแสโคโรนาเฉลี่ย (Average
corona current) I ทีเ่ ป็ นฟั งก์ชนศั
ั ่ กย์ไฟฟ้ าขัว้ ดิสชาร์จอิเล็กโทรดเครื่องตกตะกอนแบบเส้นลวด–แผ่นบาง ดังรูปที่ 2
[7]
0

c

Ic 

 0 Zi hL

cs 2 ln  d / ro 

V V  Vc 
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(3)

เมื่อ Z คือความสามารถในการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้ าของไอออน (Ion electrical mobility) สาหรับในการศึกษานี้จะใช้
ไอออนลบ (Negative ion) เนื่ องจะมีค่ าความสามารถในการเคลื่ อ นตัว ทางไฟฟ้ า สูง ซึ่งมีผ ลให้ป ระสิท ธิภ าพการ
ตกตะกอนสูงตามไปด้วย โดยมีค่าเท่ากับ 2.1 x10-4 m2/V.s สาหรับไอออนลบในอากาศ d คือรัศมีทรงกระบอกสมมูล
(Equivalent cylindrical radius) ( d  4s /  ส าหรับ s / c  0.6) r คือ รัศ มีข องขัว้ ดิส ชาร์จ h คือ ความสูง ของขัว้
ตกตะกอน L คือความยาวของขัว้ ตกตะกอน V คือแรงดันไฟฟ้ าทีจ่ ่ายให้กบั ขัว้ ดิสชาร์จ อิเล็กโทรด และ V คือแรงดัน
เริม่ เกิดโคโรนา (Corona onset voltage) หาได้จาก [7]
i

o

c

L

2s

2c

2ro

Collecting electrode

Discharing electrode

ภาพที่ 2 การจัดอิเล็กโทรดเครื่องตกตะกอนฯแบบเส้นลวด-แผ่นบาง [12]
(4)

Vc  ro Ec ln(d / ro )

สนามไฟฟ้ าเริม่ เกิดโคโรนา (Corona onset field)

Ec

สาหรับโคโรนาลบในอากาศหาได้จาก [14]


0.864  105 
Ec    32.2 



ro





(5)

298
P
 298  T 

เมื่อ  คือความหนาแน่ นของแก๊ส (Gas density)
ความดันทางาน (Operating pressure)

T

(6)

คืออุณหภูมทิ างานของแก๊ส (Operating temperature)

P

คือ

การอัดประจุไฟฟ้ าของอนุภาค
อนุ ภาคที่แขวนลอยในอากาศจะถูกอัดประจุ (Particle charging) ด้วยสัมผัสและการเกาะติดของไอออนทีถ่ ูก
สร้างขึน้ โดยปรากฏการณ์โคโรนาดิสชาร์จที่อเิ ล็กโทรด ไอออนจะถูกเคลื่อนย้ายโดยสนามไฟฟ้ าและหรือการแพร่เชิง
ความร้อน (Thermal diffusion) ในการศึกษานี้จานวนของประจุท่อี ยู่บนอนุ ภาคจะได้มาจากการอัดประจุแบบสนาม
(Field charging) เนื่องจากเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสาหรับอนุภาคทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.1 ไมโครเมตร โดย
การประมาณค่าจานวนประจุอนุภาคนี้ สามารถคานวณได้จาก [5]
2
 3   Ed p    K E eZ i N it 
np  


 
   2   4 K E e   1   K E eZ i N it 

(7)

เมื่อ  คือค่าคงทีข่ องการเป็ นฉนวนของอนุ ภาค (Dielectric constant of particle) E คือสนามไฟฟ้ า K คือค่าคงที่
จากสมการของคูลอมป์ (มีค่าเท่ากับ 9.0 x 109 N.m2/C2) d คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุ ภาค e คือค่าประจุ
E

p
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ของอิเล็กตรอน (มีค่าเท่ากับ 1.61 x 10-19C) N คือค่าความเข้มข้นจานวนของไอออน (Ion number concentration)
และ t คือเวลาในการอัดประจุ (Charging time) สาหรับเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้ าสถิตแบบสาย-แผ่น ค่าความเข้มข้น
จานวนของไอออนกับเวลาในการอัดประจุสามารถหาได้จาก [12] เมื่อ v คือความเร็วของของไหล
i

0

Icd
N it 
Z i ev0Vh

(8)

ประสิ ทธิ ภาพการตกตะกอน
ประสิทธิภาพการตกตะกอนโดยรวมทัง้ หมด (Overall collection efficiency)  ของเครื่องตกตะกอนเชิง
ไฟฟ้ าสถิตแบบเส้นลวด-แผ่นบาง ทีใ่ ช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสูงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถประเมินได้จากมวล
ของอนุภาคทีแ่ ผ่นกรองทดสอบวัดได้ทางขาเข้าและทางขาออก ทัง้ ก่อนผ่านและหลังแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดัน
สูง สามารถคานวณดังนี้ [3,13]
c c
(9)
overall  inlet outlet 100%
overall

cinlet

เมื่อ cinlet คือ ความเข้มข้นมวลของอนุภาคทีท่ างเข้า และ
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้ าสถิตแบบเส้นลวด-แผ่นบาง

coutlet

คือ ความเข้มข้นมวลของอนุภาคทีท่ างออกของเครื่อง

การออกแบบเครื่องต้นแบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ดสาหรับเตาเผาขยะไร้ควันสานักงาน
ความต้องการในการออกแบบ
ในการออกแบบงานวิจยั นี้ จะการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ด สาหรับเตาเผา
ขยะไร้ควันสานักงานโดยประยุกต์ใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสูงขนาด 10 กิโลโวลต์ โดยได้ทาการ
ออกแบบโครงสร้างและนาหลักการสร้างสัญญาณพีด ับเบิลยูเอ็มมาควบคุมสัญ ญาณพัลส์สวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้ าผ่าน
วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แบบเพิม่ ระดับแรงดันไฟฟ้ าแรงสูง เพื่อสาหรับสร้างสนามไฟฟ้ าความเข้มสูง นาเซนเซอร์
ตรวจจับ ควัน รุ่น ZX-MQ2 ท าหน้ าที่วดั ปริม าณควัน ที่ข าออกของตัวตกตะกอนและส่งค่ าปริม าณควัน ที่วดั ได้ไปที่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino R3 ประมวลผลเพื่อไปสังปรั
่ บสวิตซ์ความถีใ่ ช้งานของแหล่งจ่ายไฟฟ้ าแรงสูงกระแสตรง
ให้เหมาะสมกับปริมาณของควันขาออก สาหรับการออกแบบจะเลือกอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสมต่อการทางานและราคา โดยใช้
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมสาหรับการใช้งานภายในประเทศ ออกแบบให้มกี ารซ่อมบารุงหรือการถอดล้าง เปลีย่ นอุปกรณ์
ในขณะทางานได้ง่ายและมีราคาต้นทุนในการสร้างถูก และทีส่ าคัญทีส่ ดุ จะต้องมีความปลอดภัยจากไฟฟ้ าแรงสูงในขณะ
ทางาน ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายจึงได้มกี ารกาหนดรายละเอียดการออกแบบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์ในการออกแบบโดยรวมของเครื่องต้นแบบ
เกณฑ์ในการออกแบบ
คุณสมบัติ
ขนาดเครื่องต้นแบบ
ขนาดมิติ (กว้าง×ยาว×สูง) 12 ×16 ×30 เซนติเมตร
ขนาดตัวตกตะกอนสาหรับทดสอบ
ขนาดมิติ (กว้าง×ยาว×สูง) 20 ×30 ×15 เซนติเมตร
แรงดันไฟฟ้ าทีข่ วั ้ อิเล็กโทรด
ไม่เกิน 10 กิโลโวลต์
ความถีใ่ ช้งาน
ไม่เกิน 20 กิโลเฮิรต์
ประจุอนุภาค
ประจุบวก
ศักย์ไฟฟ้ า
ขัว้ บวก
อิเล็กโทรดใช้งาน
แบบเส้นลวด
อุณหภูมิ
ไม่เกิน 300 องศาเซลเซียส
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เกณฑ์ในการออกแบบ
แรงดันไฟฟ้ าอินพุต
เซนเซอร์ตรวจจับควัน
แบตเตอรี่

คุณสมบัติ
220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรต์
รุ่น ZX-MQ2
ใช้แบตเตอรีข่ นาด 12 โวลต์ ได้

รายละเอียดในการออกแบบ
เป้ าหมายในงานวิจยั นี้ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ด สาหรับเตาเผาขยะไร้
ควันสานักงานโดยประยุกต์ใช้งานร่วมกับ แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสูงขนาด 10 กิโลโวลต์ ซึ่งมีการเลือกใช้
อุปกรณ์ทเ่ี หมาะสมภายในประเทศ ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายจึงได้มกี ารยึดหลักในการออกแบบดังตารางที่ 1
เครื่องต้นแบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ด สาหรับเตาเผาขยะไร้ควันสานักงานแสดงในรูปที่3(ข) ออกแบบให้มี
ขนาดมิติ (กว้าง×ยาว×สูง) เท่ากับ 12×16×30 เซนติเมตร น้าหนักโดยรวมประมาณ 1 กิโลกรัม ตกตะกอนทีใ่ ช้สาหรับ
ทดสอบได้ออกแบบโดยใช้แผ่นสังกะสีทาหน้าทีเ่ ป็ นแผ่นเพลตสาหรับตกตะกอน และมีเส้นขดลวดเป็ นขัว้ อิเล็กโทรด มี
ขนาดมิติ (กว้า ง×ยาว×สู ง ) เท่ า กับ 20×30×15 เซนติ เ มตร โครงสร้า งต้ น แบบได้ อ อกแบบให้ มีก ารซ่ อ มบ ารุ ง
ปรับเปลี่ยนแก้ไขอุปกรณ์ ได้ง่าย วงจรของเครื่องต้น แบบตรวจสอบควัน แบบวงปิ ดจากเตาเผาขยะไร้ควัน สาหรับ
สานักงานจะประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง (DC Voltage Power Supply) ตัวสร้างสัญญาณพัลส์ความถี่สูง
(Pulse Generator) มอสเฟตกาลัง (Power MosFET) หม้อแปลงไฟฟ้ าแรงดันสูง (High Voltage Transformer) ไดโอด
เรียงแรงดันสูง (High Voltage Diode) ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino R3 และเซนเซอร์ตรวจจับควันรุ่น ZX-MQ2 ใน
การศึกษานี้ใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงขนาด 12 V จ่ายที่ขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้ าแรงสูงที่นา
หลักการทางานของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ โดยทางานในโหมดควบคุมจากแรงดันไฟฟ้ า มาผลิตแรงดันสูง
ประมาณ 10 กิโลโวลต์ถงึ 20 กิโลโวลต์ โดยมีชุดสร้างสัญญาณพัลส์ความถี่สงู ในการกาเนิดสัญญาณพัลส์ ในการผลิต
ความถี่จะใช้ไอซีเบอร์ TL494 เป็ นตัวกาหนดและผลิตความถี่ โดยจะเลือกใช้เซนเซอร์ตรวจจับควัน รุ่น ZX-MQ2 ทา
หน้าทีว่ ดั ปริมาณควันทีข่ าออกของตัวตกตะกอนและส่งค่าปริมาณควันทีว่ ดั ได้ไปทีไ่ มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino R3
ประมวลผลเพื่อไปสังปรั
่ บสวิตซ์ความถีใ่ ช้งานของแหล่งจ่ายไฟฟ้ าแรงสูงกระแสตรงให้เหมาะสมกับปริมาณของควันขา
ออกตามหลักการแบบวงปิ ด (Closed-Loop Control) ดังแสดงตามไดอะแกรมรูปที่ 3 (ก) จากนัน้ นาวงจรทัง้ หมด มา
ประกอบลงในกล่องจะต้องทาการฉนวนแยกชุดแหล่งจ่ายไฟกับวงจรสร้างสัญญาณความถี่ออกจากกัน เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ไฟฟ้ าแรงดันสูงลัดวงจรยังชุดควบคุมซึง่ จะทาให้เกิดการชารุดเสียหายขึน้ ได้ และทีม่ อสเฟตกาลังได้ทาการติดตัง้
แผงระบายความร้อนไว้เพื่อป้ องกันการเสียหายของมอสเฟตกาลังเนื่องจากความร้อน
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High voltage
transformer

DC voltage
power supply

High voltage diode
Output
voltage

Electrostatic
Precipitator

Power MosFET

Pusle generator

Sensor ZX-MQ2
Control

Arduino uno R3

(ก) ไดอะแกรมของเครื่องต้นแบบ

(ข) ภายในของเครื่องต้นแบบ
ภาพที่ 3 เครื่องต้นแบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ดสาหรับเตาเผาขยะ

ผลการศึกษา
การศึกษาคุณลักษณะกระแสและแรงดันไฟฟ้ าใช้งาน
ในการทดสอบคุณลักษณะของกระแสและแรงดันไฟฟ้ า (Current -Voltage Characteristics) โดยมีไดอะแกรม
ของอุปกรณ์และการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) เพื่อทาให้ทราบถึงสมรรถนะการทางานของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรงทีจ่ ่ายให้กบั เครื่องต้นแบบดักจับกลุ่มควันและการทางานของระบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ด ซึง่ จะส่งผลต่อ
ประสิท ธิภ าพการตกตะกอนของอนุ ภ าควัน โดยตรง ดังนั น้ จึงจ าเป็ น ต้อ งมีก ารวัด ค่ ากระแสดิสชาร์จ (Discharge
Current) จากขัว้ ดิสชาร์จและขัว้ ตกตะกอน ซึง่ กระแสไฟฟ้ าทีเ่ กิดจากการดิสชาร์จทีข่ วั ้ ดิสชาร์จของเครื่องตกตะกอนเชิง
ไฟฟ้ าสถิตแบบแผ่นเพลตขนานมีขดลวดกลมเป็ นขัว้ ดิสชาร์จ จะถูกวัดโดยตรงด้วย มัลติมเิ ตอร์แบบดิจติ อลผ่านขัว้
ตกตะกอน ซึง่ ในการศึกษานี้ได้ทาการวิเคราะห์ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขัว้ ดิสชาร์จต่อการเกิดโคโรนาดิสชาร์จ
ภายในตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้ าสถิตแบบเส้นลวด-แผ่นบาง โดยกาหนดให้ขวั ้ อิเล็กโทรดด้านนอก (Outer Electrode) มี
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ความยาว 300 มิล ลิเมตร และขัว้ อิเล็ก โทรดด้ า นใน (Inner Electrode) มีข นาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลางเท่ า กับ 0.38
มิลลิเมตร โดยขัว้ ดิสชาร์จและขัว้ อิเล็กโทรดด้านนอกจะถูกแยกจากกันทางไฟฟ้ า (Electrical Isolation) ด้วยฉนวน ดัง
แสดงรูป ที่ 4 (ข) สาหรับ อุป กรณ์ แ ละไดอะแกรมการทดสอบประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้ าแรงดัน สูงสาหรับ จ่า ย
แรงดันไฟฟ้ าให้ขวั ้ ดิสชาร์จในช่วง 0 ถึง 14 กิโลโวลต์ เพื่อสร้างโคโรนาดิสชาร์จ(Corona Discharge) มีการทดสอบกับ
ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับแผ่นตกตะกอนขนาด 3, 2.5 และ2 เซนติเมตร เพื่อหาระยะห่างทีเ่ หมาะสมสาหรับใช้งาน
DC High Voltage
Power Supply

Out Electrode
Inlet

Outlet
Corona Wire

Ammeter
µA

(ก) ไดอะแกรมของอุปกรณ์การวัดทดสอบ [15]
Collection Electrode
Outet

Inlet

Corona Wire

(ข) ลักษณะโครงสร้างตัวตกตะกอนสาหรับวัดทดสอบ
ภาพที่ 4 ไดอะแกรมของอุปกรณ์และวงจรการทดสอบคุณลักษณะกระแสและแรงดันไฟฟ้ าใช้งาน
ผลการทดสอบเบือ้ งต้นวัดค่ากระแสโคโรนาดิสชาร์จกับระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับแผ่นตกตะกอน เท่ากับ
3, 2.5 และ 2 เซนติเมตร ทีค่ ่าแรงดันไฟฟ้ าในช่วง 0 ถึง 14 กิโลโวลต์ ด้วยมัลติมเิ ตอร์แบบดิจติ อลผ่านขัว้ ตกตะกอนของ
ตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้ าสถิตแบบเส้นลวด-แผ่นบาง พบว่าค่ากระแสโคโรนาดิสชาร์จทีไ่ ด้อยู่ในช่วง 50 ถึง 375 ไมโคร
แอมป์ เมื่อพิจารณาทีร่ ะดับแรงดันไฟฟ้ า 10 กิโลโวลต์ สาหรับนามาใช้งาน พบว่าทีร่ ะยะห่าง 3, 2.5 และ 2 เซนติเมตร
จะให้ค่ ากระแสโคโรนาดิสชาร์จ เท่ ากับ 122 ไมโครแอมป์ 136 ไมโครแอมป์ และ150 ไมโครแอมป์ ตามลาดับ ซึ่ง
ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับแผ่นตกตะกอนทีร่ ะยะห่างช่องละ 2 เซนติเมตร มีค่ากระแสโคโรนาดิสชาร์จทีเ่ หมาะสม
กับเครื่องต้นแบบมากทีส่ ุด ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ เลือกออกแบบระยะห่างของตัวตกตะกอนและขัว้ อิเล็กโทรดทีร่ ะยะ 2
เซนติเมตร
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ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามระยะห่างของขัว้ ดิสชาร์จ [15]
จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดัน ที่เปลี่ยนแปลงตามระยะห่างของขัว้ ดิสชาร์จเมื่อจ่าย
แรงดันอินพุ ตในช่วง 0 ถึง 14 กิโลโวลต์ ที่ขวั ้ ดิสชาร์จ 0.38 มิลลิเมตร ระยะห่างขัว้ ตกตะกอน 2 เซนติเมตร จะให้
ค่ากระแสมากทีส่ ดุ โดยผลทดสอบทาให้ทราบว่ากระแสดิสชาร์จจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ตามแรงดันอินพุตทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อระยะห่าง
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จะทาให้กระแสโคโรนาดิสชาร์จน้อยลงตามไปด้วย
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการตกตะกอนของอนุภาคควัน
ในการทดสอบประสิทธิภาพการตกตะกอนของอนุ ภาคแสดงในรูปที่ 6 ประกอบด้วย เครื่องต้นแบบตรวจสอบ
ควันแบบวงปิ ดจากเตาเผาขยะไร้ควันสาหรับสานักงาน แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสูง มัลติมเิ ตอร์แบบดิจติ อล
ชุดปรับและวัดอัตราการไหล แผ่นกรองฝุ่ นละอองขนาดอนุ ภาคและปั ม๊ สุญญากาศ ขัน้ ตอนทดสอบจะจ่ายแรงดันไฟฟ้ า
ให้กบั ขัว้ ดิสชาร์จด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสูงขนาด 10 กิโลโวลต์ โดยนาควันที่ได้จากควันธูปเข้าสู่ตัว
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้ าสถิตแบบแผ่นเพลตขนาน จากนัน้ จึงเปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสูงให้กบั ระบบเพื่อ
ทดสอบการทางาน
DC High Voltage Supply

Sensor Smoke Detector
Fan

Outlet

Inlet
Corona Wire

Flowmeter 2
HEPA filter 2

Digital Ammeter

Collection Electrode

Insulator

Flowmeter 1
HEPA filter 1
Vacuum pump

ภาพที่ 6 ไดอะแกรมและอุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพการตกตะกอน
532

และตรวจเช็คระบบว่ามีจุดรัวไหลของควั
่
นหรือเกิดการเบรกดาวน์ในระบบ หากพบต้องปรับแก้ไขให้ระบบทางานได้
จากนั น้ ท าการสุ่ม เก็บ ตัว อย่ างอนุ ภ าคควัน ที่เวลา 15, 30 ,45 และ 60 นาที บริเวณทางเข้า และทางออกของตัว
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้ าสถิตแบบเพลตขนานด้วยวิธีการกรองอนุ ภาคจากแผ่นกรองฝุ่ นละอองขนาดเฉลี่ย 3 ไมครอน
จากนัน้ จึงนาตัวอย่างอนุภาคควันไปชังน
่ ้ าหนักเพื่อหาค่าประสิทธิภาพการตกตะกอนและทาการบันทึกผลการทดสอบ
สาหรับนามาวิเคราะห์
ตารางที่ 2 น้าหนักอนุภาคก่อนและหลังผ่านเครื่องต้นแบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ด
น้าหนักแผ่นกรอง
เวลาใช้
ประสิ ทธิ ภาพการ
(มิ ลลิ กรัม)
ทดสอบ
ตกตะกอนทัง้ หมด
แผ่น ก่อนเข้า มวลอนุภาคขา แผ่น หลังผ่าน มวลอนุภาคขา
overall (%)
เปล่า
เข้า(Cinlet) เปล่า
ออก(Coutlet)
47.8
54.1 6.3
45.2
46.6
1.4
77.7
15 นาที
49.7
62.2 12.5
47.2
50.4
3.2
74.4
30 นาที
47.9
61.5 13.6
47.5
51.4
3.9
71.3
45 นาที
47.2
64.3 17.1
45.9
52.7
6.8
60.2
60 นาที
ประสิ ทธิ ภาพการตกตะกอนของอนุภาคเฉลี่ย (Average)
70.9
ผลการชังน
่ ้ าหนักตัวอย่างอนุ ภาคก่อนและหลังผ่านเครื่องต้นแบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ด แสดงในตารางที่
2 โดยนาสมการที่ (9) มาใช้ในการคานวณหาประสิทธิภาพการตกตะกอนโดยรวมทัง้ หมด พบว่าค่าประสิทธิภาพการ
ตกตะกอนทีเ่ วลาทดสอบ 15, 30, 45 และ 60 นาที เท่ากับ 77.7, 74.4, 71.3 และ 60.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยมีค่า
ประสิทธิภาพการตกตะกอนเฉลีย่ 70.9 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ผลอนุภาคทีแ่ ผ่นกรองก่อนผ่านมีตะกอนสะสมมากกว่าหลังผ่าน
แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสูง และแผ่นเพลตก่อนผ่านจะมีการสะสมตะกอนควันธูปน้อยกว่าแผ่นเพลตหลังผ่าน
เนื่องจากอนุ ภาคควันได้ถูกผลัก ให้เข้ามาติดด้วยแรงทางไฟฟ้ าสถิต ดังแสดงในรูปที่ 7 และยังพบว่าเครื่องต้นแบบ
ตรวจสอบควันแบบวงปิ ดสามารถทางานสัมพันธ์กนั แหล่งจ่ายไฟฟ้ าได้ดี

(ก) แผ่นกรองก่อนผ่าน

(ข) แผ่นหลังผ่าน

(ก) แผ่นเพลตก่อนผ่าน

(ข) แผ่นเพลตหลังผ่าน

ภาพที่ 7 ตัวอย่างอนุภาคควันบนแผ่นกรองจากการสุมเก็บตัวอย่าง
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วิ จารณ์ และสรุปผล
ในบทความนี้ได้นาเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ด สาหรับเตาเผาขยะไร้
ควันสานักงานทีม่ ขี นาดมิติ (กว้าง×ยาว×สูง) เท่ากับ12×16×30 เซนติเมตร น้ าหนักโดยรวมประมาณ 1 กิโลกรัม จาก
การทดสอบวัดค่ ากระแสโคโรนาดิสชาร์จที่ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับแผ่น ตกตะกอนขนาด 2 เซนติเมตรกับ
แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงขนาด 0 ถึง 14 กิโลโวลต์ พบว่าค่ากระแสโคโรนาดิสชาร์จทีไ่ ด้อยู่ในช่วงประมาณ 50 ถึง 375
ไมโครแอมป์ และได้ทาการทดสอบหาประสิทธิภาพการตกตะกอนอนุ ภาคควันจากควันธูปเบือ้ งต้น พบว่าผลเฉลี่ย
ของอนุภาคควันลดลงได้ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่าระบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ดสามารถทางานสัมพันธ์กนั แหล่งจ่าย
ไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสูงได้ดี ซึง่ จะทาการตรวจสอบในสภาวะที่ควันน้อยระบบจะทางานจ่ายแรงดันไฟฟ้ าแรงสูงน้อย
และหากเซนเซอร์ตรวจจับควันมีปริมาณมากระบบก็จะสังให้
่ จ่ายแรงดันไฟฟ้ าแรงสูงให้กบั ตัวตกตะกอนมากขึน้ ตาม
ในการวิจยั ต่อไปควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของเครื่องต้น แบบตรวจสอบควันแบบวงปิ ดกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
กระแสตรงแรงสูง เพื่อจะวิเคราะห์ถงึ พลังงานที่ใช้ไป เพื่อทีจ่ ะสามารถนามาใช้ออกแบบตัวตกตะกอนให้มอี ายุการใช้
งานทีน่ านขึน้ ได้ และนาไปใช้งานในการทดสอบกับเตาเผาขยะไร้ควันสาหรับสานักงานจริงต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาการศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนและไฟฟ้ าของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน
สาหรับให้ความร้อนแก่อากาศ ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ประกอบด้วยส่วนประกอบสาคัญ 4 ส่วนคือ แผงโซล่าร์เซลล์
ช่องอากาศ เทอร์โมอิเล็กตริก และพัดลม พารามิเตอร์ทท่ี าการวัดได้แก่ ค่าอุณหภูมทิ ผ่ี วิ ต้านหลังของแผงโซล่าร์เซลล์
อุณหภูมทิ างด้านร้อนและเย็นของเทอร์โมอิเล็กตริก อุณหภูมอิ ากาศด้านเข้าและออกตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ อัตราการ
ไหลของอากาศ กาลังไฟฟ้ าของเทอร์โมอิเล็กตริก และทาการวัดข้อมูลของสภาวะอากาศแวดล้อมได้แก่ค่าความเข้ม
รังสีแสงอาทิตย์และอุณหภูมอิ ากาศแวดล้อม ผลการศึกษาจะได้ว่าค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้ าของเทอร์โมอิเล็กตริกมีค่า
เท่ากับ 1.8 โวลท์ และกาลังไฟฟ้ าเท่ากับ 0.17 วัตต์ ระบบตัวรับแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อนมีค่าพลังงาน
ความร้อนเท่ากับ 172.9 จูล/วินาที และประสิทธิภาพเท่ากับ 8.8%
คาสาคัญ:

โซล่าร์เซลล์ เทอร์โมอิเล็กตริก ตัวรังแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน

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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บทนา
พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานหมุนเวียนทีม่ คี วามสาคัญ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ การใช้ประโยชน์
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งได้ 2 แบบคือ ระบบพลังงานความร้อนซึ่งจะทาการเปลีย่ นรูปพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็ น
รูปพลังงานความร้อน และระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะทาการเปลีย่ นพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง ระบบ
ผลิตพลังงานความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทม่ี ใี ช้อยู่ในปั จจุบนั ประกอบด้วย เครื่องทาน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องกลันน
่ ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องอบแห้งอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้น ส่วนระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้ าต่ อเชื่อมกับสายส่ง ระบบสูบน้ า ระบบประจุไฟฟ้ าแบตเตอรี่ ระบบไฟ
สัญญาน สถานีทวนสัญญานโทรศัพท์ เป็ นต้น รูปแบบการเปลีย่ นรูปพลังงานแสงอาทิตย์ทก่ี ล่าวมาในตอนต้นนัน้ จะ
ใช้ แผ่นรับรังสีแสงอาทิตย์ สาหรับผลิตพลังงานความร้อน และใช้มอดูล เซลล์แสงอาทิตย์ สาหรับผลิตพลังงานไฟฟ้ า
แยกกันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้
จากประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์ จะมีค่าอยู่ประมาณ 6 – 15 เปอร์เซ็นต์ นันคื
่ อ ประมาณ 85
เปอร์เซ็นต์ของพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ หมดจะถูกสะท้อนออกไปมอดูลเซลล์แสงอาทิตย์หรืออาจถูกดูด กลืนกลายเป็ น
พลังงานความร้อน เมื่อมอดูลเซลล์แสงอาทิตย์ดูดกลืนแสงอาทิตย์เป็ นระยะเวลานาน จะทาให้อุณหภูมิขณะใช้งาน
มอดูลมีค่าเพิม่ ขึน้ ส่งผลทาให้ประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์มคี ่าลดต่ าลง ดังนัน้ การระบายความร้อนแก่
แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยน้าหรืออากาศจะทาให้อุณหภูมขิ องมอดูลเซลล์แสงอาทิตย์ลดต่าลง และสามารถนาพลังงาน
ความร้อนทีอ่ ยู่ภายในของไหลมาใช้ประโยชน์ได้อกี ด้วย
แผ่นรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโฟโตโวลตาอิก/ความร้อน เป็ นการประกอบระบบผลิตพลังงานความร้อนและ
พลังงานไฟฟ้ าเข้าเป็ นชุดเดียวกัน พลังงานความร้อนทีไ่ ด้สามารถนาไปใช้สาหรับทาน้ าร้อน หรืออุ่นอากาศสาหรับ
บ้านที่อยู่ในเขตหนาว และยังทาให้อุณหภูมขิ องมอดูลเซลล์แสงอาทิตย์มคี ่าลดต่ าลง ส่งผลทาให้ประสิทธิภาพเชิง
ไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์มคี ่าสูงขึน้ เกิดเสถียรภาพของคุณลักษณะเชิงไฟฟ้ า (ค่ากระแสไฟฟ้ า -แรงดันไฟฟ้ า) ของ
เซลล์แสงอาทิตย์ และอายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ยาวนานขึน้ เนื่องจากลดอัตราการเสื่อมสภาพของสารกึ่ง
ตัวนาไฟฟ้ าทีใ่ ช้ทาเซลล์แสงอาทิตย์ และความเครียดทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องมอดูลมีค่าต่าลง เป็ นต้น
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ า/ความร้อน (PV/T) เป็ นระบบทีส่ ามารถประโยชน์จากแผงโซล่าร์เซลล์ได้ 2 รูปแบบ
คือ พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้ า ซึง่ ส่งผลให้พลังงานรวมทีแ่ ผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้มคี ่าสูงขึน้ และสามารถนา
ความร้อนทีเ่ กิดจากแผงโซล่าร์เซลล์ไปใช้ประโยชน์ได้ ในส่วนของการใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานความร้อน เพื่อ ให้
ประสิท ธิภาพในการระบายความร้อนจากแผงโซล่าร์เซลล์ดีข้นึ ควรทาการระบายความร้อนแบบมีแรงขับ โดยใช้
พลังงานไฟฟ้ าทีเ่ กิดจากความร้อนของแผงโซล่าร์เซลล์เอง จ่ายให้แก่โมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก จะจ่ายไฟให้กบั พัดลมซึง่ มี
การออกแบบให้ลมไหลผ่านกรวยเพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนจากแผงโซล่าร์เซลล์ ซึง่ งานวิจยั
นี้ จะทาการศึกษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าและความร้อนของแผงโซล่าร์เซลล์ โดยใช้อากาศเป็ นของไหลสาหรับ
ระบายความร้อน ในรูปแบบของแผ่นรับรังสีแสงอาทิตย์ และใช้โมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตพลังงานไฟฟ้ าสาหรับพัด
ลม เพื่อขับลมให้ไหลผ่านแผ่นรับรังสีแสงอาทิตย์ ซึง่ จะทาให้ประสิทธิภาพโดยรวมของแผงโซล่าร์เซลล์มคี ่าสูงเพิม่ ขึน้
พลังงานหมุนเวียนเป็ นแหล่งพลังงานทีส่ าคัญสาหรับการประยุกต์ใช้งานในอนาคต [6] ได้มคี วามพยายาม
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะการปรับปรุงสมรรถนะการทางานของโซ
ล่าร์เซลล์ เพื่อให้มรี าคาหน่ วยไฟฟ้ าที่ผลิตได้มีค่าต่ าลง ซึ่งจะส่งผลทาให้ระบบโซล่าร์เซลล์มศี กั ยภาพ และมีความ
คุม้ ค่าในเชิงเศรษฐกิจ ซึง่ ระบบ PV/T เป็ นระบบผสมผสานการผลิตพลังงานไฟฟ้ าร่วมกับการผลิตพลังงานความร้อน
ซึง่ ในการใช้ระบบผสมผสาน จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ าจากภายนอกมาช่วยในการระบายความร้อนแก่แผงโซล่าร์เซลล์
โซล่าร์เซลล์เป็ นอุป กรณ์ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ า ในระหว่างที่เกิดการเปลี่ยนรูป
พลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ทถ่ี ูกดูดกลืนด้วยโซล่าร์เซลล์ จะส่งผลทาให้อุณหภู มขิ องแผงโซลาร์เซลล์มคี ่าสูงขึน้ และ
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ทาให้พลังงานไฟฟ้ าที่ได้จากแผงโซล่าร์เซลล์มคี ่าลดต่ าลงเมื่ออุณหภูมขิ องแผงโซล่าร์เซลล์มคี ่าสูงขึน้ [2] ดังนัน้ ถ้ามี
การออกแบบระบบผสมผสานที่ประกอบด้วยโซล่าร์เซลล์ ร่วมกับมอดูลเทอร์มออิเล็กตริกจะท าให้เกิดการส่งผ่าน
พลังงานทีถ่ ูกดูดกลืนไว้ ไปเป็ นพลังงานรูปอื่น และช่วยลดอุณหภูมขิ องโซล่าร์เซลล์ให้มคี ่าต่าลง และส่งผลทาให้ระบบ
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้มากกว่าแผงโซล่าร์เซลล์เพียงอย่างเดียว
เทอร์โมอิเล็กตริกมีขอ้ ดีคอื สามารถเปลีย่ นรูปพลังงานความร้อนเป็ นไฟฟ้ าได้โดยตรง โดยทีร่ ะบบมีขนาดเล็ก
จึงได้มีการศึกษาวิเคราะห์การผลิตไฟฟ้ าด้วยแผงโซล่าร์เซลล์และโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก และทาการเปรียบเทียบ
พลังงานไฟฟ้ าทีไ่ ด้จากระบบผสมผสานของแผงโซล่าร์เซลล์กบั โมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก เทียบกับ แผงโซล่าร์เซลล์อย่าง
เดียวผลทีไ่ ด้คอื ประสิทธิภาพของระบบผสมผสานจะมีค่าสูงกว่าประสิทธิภาพของแผงโซล่าร์เซลล์อย่างเดียว และทา
การเปรียบเทียบการทางานโดยใช้แบบจาลองของระบบทีส่ ร้างขึน้
นอกจากนี้ได้มกี ารประยุกต์ใช้ระบบโซล่าร์เซลล์สาหรับการผลิตไฟฟ้ าและความร้อน โดยสร้างให้อยู่ในรูปของ
แผ่นรับรังสีแสงอาทิตย์ ซึ่งจะได้พลังงานในรูปของไฟฟ้ า และอากาศร้อน [1] การศึกษาให้อากาศไหลผ่านตัวรังสี
แสงอาทิตย์แบบ PV/T เพียงครัง้ เดีย ว และท าการจาลองการท างานของระบบ ซึ่งได้ว่า ประสิท ธิภ าพเชิงไฟฟ้ า
ประสิท ธิภ าพเชิงความร้อน และประสิท ธิภ าพรวมของระบบในช่ วงฤดูห นาวจะมีค่ าเท่ ากับ 12.3% 19.4% และ
53.6% ตามลาดับ และในฤดูรอ้ นมีค่าเท่ากับ 9% 22.8% และ 47.8% ตามลาดับ
การเพิม่ ประสิทธิภาพของแผงโซล่าร์เซลล์สามารถทาได้ดว้ ยการระบายความร้อนให้อุณหภูมขิ องแผงโซลาร์
เซลล์มคี ่าลดต่าลง เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้สงู ขึน้ โดยทาท่อรูปกรวยสาหรับป้ อนลมเพื่อลดอุณหภุมขิ อง
เซลล์แสงอาทิตย์ [3] ในการใช้ลมจากกรวยเพื่อ ใช้ขบั ของไหลเพื่อการระบายความร้อนแก่โซล่าร์เซลล์ดว้ ยรูปแบบนี้
จะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพสูงสุดของโซล่าร์เซลล์ได้อกี 38% และเมื่อเปรียบเทียบกับระบบหล่อเย็นด้วยน้ า จะได้ว่า
ระบบหล่อเย็นด้วยอากาศจะมีขอ้ ดีกว่าคือสามารถควบคุมได้ง่ายกว่า และใช้พลังงานไฟฟ้ าในการทางานของระบบ
น้อยกว่า ขณะที่น้ าจะมีค่าความจุความร้อนสูงกว่า อย่างไรก็ตามระบบ PV/T แบบใช้อากาศจะสร้างอุปกรณ์ และ
เดินเครื่องได้ง่ายกว่า ซึง่ ส่งผลทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับการสร้างและการเดินเครื่องมีค่าต่ากว่าด้วย
การคานวณของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ของระบบ PV/T แบบทาความร้อนแก่น้ า [9] โดยการคานวณจากค่า
exergy สามารถคานวณได้ดว้ ยการคานวณสมดูล exergy ของส่วนประกอบต่างๆ ของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบ PV/T
จากผลการคานวณจะได้ว่า ค่าทีเ่ หมาะสมสาหรับประสิทธิภาพ exergy สูงสุดคือ ความเร็วของน้ าด้านเข้ามีค่าเท่ากับ
0.09 m/s ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อเท่ากับ 4.8 มิลลิเมตร ประสิทธิภาพ exergy สูงสุดเท่ากับ 11.36% นอกจากนี้
พารามิเตอร์ท่ศี กึ ษาบางตัวยังใช้หาผลของตัวแปรทางอากาศที่มผี ลต่อประสิทธิภาพ exergy ของระบบ PV/T ได้อกี
ด้วย

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก (Thermoelectric generation) มีขอ้ ดีคอื สามารถทางานได้โดย
ใช้ความร้อนเกรดต่าจากแหล่งกาเนิดความร้อนได้แก่ พลังงานความร้อนเหลือทิง้ นอกจากนี้ยงั สามารถติดตัง้ กับระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ า เทอร์โมอิเล็กตริกประกอบด้วยสารกึ่ง
ตัวนาชนิดเอ็น และชนิดพี ทาการต่อวงจรไฟฟ้ ากันแบบอนุ กรมและต่อวงจรความร้อนกันแบบขนาน แผนภาพการ
ติดตัง้ เทอร์โมอิเล็กตริกกับแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้ าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกแสดงดังภาพ 1
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แผงโซล่าร์ เซลล์
ความร้อน
ฉนวนไฟฟ้า , TH
ตัวนาไฟฟ้า
P

N

ฉนวนไฟฟ้า, TL
กระแสไฟฟ้า
ครี บระบายความร้อน

โหลดไฟฟ้า

ภาพที่ 1 การถ่ายเทความร้อนของแผงโซล่าร์เซลล์กบั เทอร์โมอิเล็กตริก
จากภาพที่ 1 เมื่อรังสีแสงอาทิตย์สอ่ งบนแผงโซล่าร์เซลล์ ส่งผลทาให้แผงโซล่าเซลล์มอี ุณหภูมสิ งู ขึน้ และเกิด
ความร้อนขึน้ ภายในแผงโซล่าร์เซลล์ ความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ในแผงโซล่าร์เซลล์จะถ่ายเทมายัง ด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็ก
ตริกทาให้มอี ุณหภูมเิ ท่ากับ TH และอุณหภูมทิ างด้านอุณหภูมติ ่ าเท่ากับ Tc ทาการลดอุณหภูมดิ ว้ ยครีบระบายความ
ร้อน ทาให้เกิดผลต่างอุณหภูมริ ะหว่างด้านทัง้ สอง และเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้ า I ไหลผ่านโหลดไฟฟ้ าที่ต่อ
วงจรอยู่กบั เทอร์โมอิเล็กตริก ค่ากาลังไฟฟ้ าเอาท์พุทจะขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ ผลต่างอุณหภูมิ คุณสมบัตขิ อง
สารกึง่ ตัวนาไฟฟ้ า และค่าความต้านทานไฟฟ้ าของโหลด
การพิจารณาการทางานของเทอร์โมอิเล็กตริกจะกาหนดให้เทอร์โมอิเล็กตริกเป็ นฉนวนไฟฟ้ าและความร้อนใน
ส่วนทีร่ อยต่อสัมผัสกับด้านร้อนและเย็น การไหลย้อนกลับของความร้อนที่เกิดขึน้ ในเทอร์โมอิเล็กตริก เกิดจากการ
สูญ เสีย จากความต้านทานไฟฟ้ าของจูล (Joule electrical resistive loss) และความสูญ เสียจากการน าความร้อ น
(Heat conduction loss) ผ่านสารกึง่ ตัวนาไฟฟ้ าระหว่างรอยต่อร้อนและเย็นเท่านัน้ การสูญเสียจูล (Joule loss) ทาให้
เกิดค่าความร้อนภายใน เท่ากับ I 2R เมื่อ I เท่ากับกระแสไฟฟ้ าที่เกิดขึน้ จากการผลิตไฟฟ้ าของเทอร์โมอิเล็กตริก
(หน่วย A ) R คือค่าความต้านทานไฟฟ้ าภายในเทอร์โมอิเล็กตริก (หน่วย  ) ค่าการสูญเสียจากการนาความร้อนมี
ค่าเท่ากับ k (TH –TC ) เมื่อ k คือค่าการนาความร้อนของเทอร์โมอิเล็กตริก (หน่ วย W/mK) แหล่งกาเนิดความร้อน
539

และด้ า นระบายความร้ อ นท าให้ เ กิ ด การถ่ า ยเทความร้ อ นผ่ า นในทิ ศ ทางเดี ย วโดยไม่ เ กิ ด การไหลย้ อ นกลับ
ค่าพารามิเตอร์สาหรับการคานวณการทางานของเทอร์โมอิเล็กตริกประกอบด้วย
ค่าแรงดันไฟฟ้ าเอาท์พุท มีค่าตามสมการ
(1)

ค่ากาลังไฟฟ้ าเอาท์พทุ มีค่าตามสมการ
(2)
เมื่อ

คือค่าสัมประสิทธิซี์ เบค (Seebeck coefficient) หน่วยคือ V/K

การประเมินสมรรถนะของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน จะได้ว่า ค่าพลังงานความร้อนที่
เกิดขึน้ (QU) คานวณได้จากสมการ
(3)
เมื่อ

คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s)
คืออุณหภูมอิ ากาศด้านออกจากตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ (C)
คือ อุณหภูมอิ ากาศด้านเข้าสูต่ วั รับรังสีแสงอาทิตย์ (C)
คือ ค่าความจุความร้อนจาเพาะ (J/kgK) โดยทีต่ าม ASHRAE handbook [11] ได้กาหนดให้
(4)

ค่าประสิทธิภาพรายชัวโมงของตั
่
วรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน คานวณได้จากสมการ

(5)
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แผงโซล่าร์เซลล์
TEG

ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์

ลมเข้า

ลมเข้า

ภาพที่ 2 ไดอะแกรมตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน
จากการทางานของโซล่าร์เซลล์/ความร้อน เป็ นระบบทีเ่ ปลีย่ นรูปพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยูใ่ นรูปพลังงาน
ไฟฟ้ าและพลังงานความร้อน ซึง่ เป็ นการรวมแผงโซล่าร์เซลล์เข้ากับแผ่นรับรังสีแสงอาทิตย์ (Solar thermal
Collector) โดยทาการเปลีย่ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ไปเป็ นไฟฟ้ า และความร้อนได้จากการทาให้ของ
ไหลไหลผ่านเพื่อดูดซับพลังงาน โดยปกติแผงโซล่าร์เซลล์จะมีประสิทธิภาพประมาณ 6 ถึง 20 % ขึน้ อยู่กบั ชนิดของ
โซล่าร์เซลล์และสภาวะอากาศ รังสีแสงอาทิตย์ทต่ี กกระทบบนแผงโซล่าร์เซลล์จะเปลีย่ นรูปเป็ นความร้อน ซึง่ ทาให้
อุณหภูมขิ องแผงโซล่าร์เซลล์มคี า่ สูงขึน้ และทาให้ประสิทธิภาพของแผงโซล่าร์เซลล์มคี ่าลดลง
ระบบที่ทาการศึกษาเป็ นตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์ /ความร้อน แสดงดังภาพที่ 2 เป็ นตัวรับรังสี
แสงอาทิตย์แบบใช้อากาศเป็ นของไหลทางาน (Working Fluid) ส่วนห่ อหุ้มของแผ่นโซล่าร์เซลล์ทาหน้ าที่เป็ นตัว
ดูดกลืนแสง (Absorber) อากาศไหลผ่านแผ่นรับรังสีเพียงครัง้ เดียว ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์ /ความร้อน
จะทาการติดตัง้ เอียงทามุมกับพื้นราบเท่ากับมุมละติจูดของตาแหน่ งที่ทาการทดสอบคือ 17 องศา ผิวด้านหลังของ
แผงโซล่าร์เซลล์ตดิ ตัง้ โมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกโดยให้สมั ผัสโดยตรง ด้านเย็นของเทอร์โมอิเล็กตริกทาการติดตัง้ ครีบ
ระบายความร้อน ที่ติดตัง้ อยู่บริเวณด้านลมเข้าสู่ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ จากนัน้ ทาการต่อวงจรไฟฟ้ าเข้ากับพัดลม
เพื่อ ให้ลมพัด เข้าสู่ตัว รับ รังสีแ สงอาทิต ย์ และติด ตัง้ ฉนวนความร้อ นในส่วนด้านหลังและด้านข้างของตัวรับ รังสี
แสงอาทิตย์ เพื่อลดการสูญเสียความร้อนในส่วนดังกล่าว แสดงภาพตัดขวางด้านหน้าและด้านข้าง แสดงดังภาพที่ 3

Ti

TEG

Tpv/t

ก. ภาพด้านข้าง
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To

TEG

ข. ภาพด้านหน้า

ภาพที่ 3 ภาพตัวขวางของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน
อุปกรณ์ ท่ใี ช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ของบริษัท Solarex รุ่น MSX-64 ขนาดความกว้าง
502 มิลลิเมตร ยาว 1108 มิลลิเมตร และขอบสูง 50 มิลลิเมตร ทาการติดตัง้ อยู่ตวั รับรังสีแสงอาทิตย์ขนาดความหนา
เท่ากับ 100 มิลลิเมตร ทาการหุม้ ฉนวนความร้อนทางด้านข้างและด้านหลังของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์ /
ความร้อ น ด้า นหลังของแผงโซล่ า ร์เซลล์ท าการติด ตัง้ เทอร์โมอิเล็ก ตริก (TEG) โมเดล 109401 ขนาด 30X30
มิลลิเมตร จานวน 8 โมดูล ต่อกันแบบอนุ กรม ให้ดา้ นร้อนสัมผัสกับแผงโซล่าร์เซลล์ และต้านเย็นสัมผัสกับครีบระบาย
ความร้อน โดยติดตัง้ ให้ครีบระบายความร้อนอยู่บริเวณลมเข้าของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ หน้าทีข่ องเทอร์โมอิเล็กตริก
คือใช้จ่ายไฟฟ้ าให้แก่มอเตอร์ของพัดลม
ในการทดสอบการทางานของระบบ จะทาการติดตัง้ โวลท์มเิ ตอร์ แอมป์ มิเตอร์ เทอร์โมคับเปิ้ ลเพื่อวัด
อุณหภูมใิ นส่วนต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมดิ า้ นเข้า อุณหภูมดิ า้ นออก อุณหภูมขิ องแผงโซล่าร์เซลล์ และอุณหภูมติ กคร่อม
เทอร์โมอิเล็กตริก เป็ นต้น ทาการวัดค่ารังสีแสงอาทิตย์ทต่ี กกระทบโดยใช้ไพรานอมิเตอร์ของบริษัท Kipp&Zonen
โมเดล CM11 ที่ติดตัง้ ในแนวเอียงเหมือนตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ ทาการวัดอัตราการไหลของอากาศโดยใช้แอนีโม
มิเตอร์ และทาการติดตัง้ แผงโซล่าร์เซลล์เปล่า เพื่อเป็ นตัวแปรควบคุมสาหรับเปรียบเทียบอุณหภูมิ ช่วงเวลาของการ
เก็บบันทึกข้อ มูลเท่ ากับ 30 นาที โดยต่ อเชื่อมสัญ ญาณเข้ากับ เครื่อ งบันทึกข้อ มูลอัต โนมัติของบริษัท Yokokawa
โมเดล 1000

ผลการศึกษา
จากผลการทดสอบตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน เป็ นเวลาต่อเนื่องกัน 3 วัน โดยทาการ
เก็บข้อมูลตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ช่วงเวลาทีท่ าการเก็บข้อมูลทุกๆ 30 นาที เมื่อทาการพิจารณาการทางาน
ของเทอร์โมอิเล็กตริกโดยการเขียนกราฟเปรียบเทียบความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กบั แรงไฟฟ้ าและกาลังไฟฟ้ าของเทอร์
โมอิเล็กตริกจาได้ว่า เมื่อค่าแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าจะมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ทต่ี ก
กระทบบนตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ แสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กบั แรงดันไฟฟ้ าและกาลังไฟฟ้ าของเทอร์โมอิเล็กตริกทีช่ ่วงเวลาต่างๆ
เมื่อพิจารณาอุณหภูมทิ ต่ี าแหน่ งต่างๆ ของการทดสอบตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน โดย
ท าการเก็บ ข้อ มูลอุ ณ หภู มิเฉลี่ย แผงโซล่ าร์เซลล์เปล่ า ( Tpv ) อุ ณ หภู มิเฉลี่ย ของแผงโซล่ าร์เซลล์ข องตัวรับ รัง สี
แสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน ( Tpv/t ) ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ (G) อุณหภูมอิ ากาศด้านเข้าตัวรับรังสี
แสงอาทิตย์ ( Ti ) และอุณหภูมอิ ากาศด้านออกตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ ( To ) ได้ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 5 จะได้
ว่าอุณหภูมทิ ส่ี ว่ นต่างๆ ของระบบจะมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ และอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของแผงโซ
ล่าร์เซลล์เปล่าจะมีค่าสูงกว่าอุณหภูมแิ ผงโซล่าร์เซลล์ของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน ซึง่ กรณีท่ี
อุณหภูมขิ องแผงโซล่าร์เซลล์มคี ่าต่า จะทาให้ประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้ าของโซล่าร์เซลล์มคี ่าสูงขึน้ ด้วย

ภาพที่ 5 ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กบั อุณหภูมทิ ต่ี าแหน่งต่างๆ กัน
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ภาพที่ 6 ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กบั พลังงานความร้อนของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน
การพิจารณาค่าความร้อนทีไ่ ด้จากแผ่นรับรังสีแสงอาทิตย์ โดยนาค่าความเร็วลม เพื่อคานวณหาอัตราการ
ไหลเชิงมวล ค่าผลต่างอุณหภูมผิ ลต่างอุณหภูมิ และการคานวณหาค่าความจุความร้อนจาเพาะของอากาศจากการ
สมการที่ 4 สามารถคานวณหาค่าพลังงานความร้อนของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อนด้วยสมการที่
3 ได้ความสัมพันธ์ของความเข้มรังสีแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนได้ดงั ภาพที่ 6 ซีง่ จะได้ว่าพลังงานความร้อนจะ
มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงตามค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กบั ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบ
โซล่าร์เซลล์ความร้อน แสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กบั ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน
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วิ จารณ์ และสรุปผล
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ า/ความร้อนด้วยโซล่าร์เซลล์ร่วมกับโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก ในงานวิจยั นี้ระบบจะมี
รูปแบบเป็ นตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบโซล่าร์เซลล์/ความร้อน การเปลีย่ นแปลงค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์มลี ักษณะ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมติ ่างๆ ของแผงโซล่าร์เซลล์ และการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟฟ้ าและ
กาลังไฟฟ้ าไฟฟ้ าของเทอร์โมอิเล็กตริก และมีปัจจัยหนึ่งทีม่ ผี ลต่อปริมาณต่างๆ คือ ค่าอุณหภูมอิ ากาศแวดล้อม เป็ น
ต้น จากผลการการทดสอบจะได้ว่าเทอร์โมอิเล็กตริกแรงดันไฟฟ้ าเท่ากับ 1.8 โวลท์ กาลังไฟฟ้ าเท่ากับ 0.17 วัตต์
ระบบสามารถผลิตความร้อนได้ 172.9 จูล/วินาที มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดเท่ากับ 8.8 เปอร์เซ็น และอุณหภูมิ
แผงโซลาร์เซลล์ของระบบที่ทดสอบจะมีค่าต่ ากว่าอุณหภูมขิ องแผงโซล่าร์เซลล์เปล่า ซึ่งจะได้ ว่าระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ า/ความร้อนด้วยโซล่าร์เซลล์ร่วมกับโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก จะสามารถใช้พลังงานในรูปของความร้อนแล้วยังทา
ให้ประสิทธิภาพของแผงโซล่าร์เซลล์มคี ่าสูงขึน้ ด้วย
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การเปรียบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของโครงข่ายประสาทเทียมกับการถดถอยพหุเชิ งเส้นใน
การทานายค่าการดีดตัวกลับในกระบวนการพับขึน้ รูปตัวยูเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
Comparison of artificial neural network and multiple linear regression efficiency
to predict spring-back value in U-bending of high strength steel
ภาสพิรฬุ ห์ ศรีสาเริง1* และ อาคม สงเคราะห์2
Bhadpiroon Sresomroeng1* and Arkhom Songkroh2
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทานายค่าการดีดตัวกลับของชิ้นงานเหล็กกล้า
ความแข็งแรงสูงเกรด SPFC 980Y (JIS) ทีผ่ ่านกระบวนการพับขึน้ รูปตัวยู ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชัน้ แบบ
ย้อนกลับ กับวิธกี ารถดถอยพหุเชิงเส้น มีปัจจัยนาเข้าในการทานายค่าการดีดตัวกลับประกอบด้วย รัศมีพนั ช์ (Rp) รัศมี
ดาย (Rd) เคลีย แรนซ์ (Cl) และแรงต้ านการเคลื่อ นที่พ ัน ช์ (Fc) โดยท าการฝึ ก สอนโครงข่า ยประสาทเทีย มแบบ
ย้อนกลับด้วยค่าองศาการดีดตัวกลับของชิน้ งานที่ได้จากการทดลองพับขึน้ รูปตัวยูจานวน 45 เงื่อนไข ผลจากการวัด
ประสิทธิภาพในการทานายค่าการดีดตัวกลับด้วยวิธกี ารค่าความคลาดเคลื่อนรากกาลังสองเฉลีย่ (Root Mean Square
Error; RMSE) พบว่าการทานายค่าการดีดตัวกลับด้วยวิธกี ารถดถอยพหุเชิงเส้นมีประสิทธิภาพดีกว่าโครงข่ายประสาท
เทียม โดยให้คา่ RMSE เท่ากับ 0.123 และ 0.128 ตามลาดับ
คาสาคัญ :
ตัวยู
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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 Ubending 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:
bending

Artificial Neural Network, Multiple Linear Regression, Spring-back, High Strength Steel, U-

บทนา
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (High Strength Steel; HSS) ถูกนามาใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตชิน้ ส่วนทีต่ อ้ งการ
ความแข็งแรงสูง เช่นชิน้ ส่วนรับแรงกระแทก แชสซีของรถยนต์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดน้าหนักให้กบั ตัวรถ ปั ญหาที่
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์พบ คือเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงเป็ นวัตถุดบิ ทีม่ คี วามแข็ง ขึน้ รูปยาก มีคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวมาก
เกิดการยึดติดกับผิวแม่พมิ พ์ (Adhesion) ได้ง่าย และทีส่ าคัญคือมีการดีดตัวกลับ (Spring-back) ของชิน้ งานหลังการ
ขึน้ รูปสูง การดีดตัวกลับของชิ้นงานโลหะหลังการขึน้ รูปเกิดหลังจากนาชิ้นงานออกจากแม่ พิมพ์ แล้วชิ้นงานไม่ได้
ขนาดตามที่ได้ออกแบบไว้ สาเหตุเนื่องจากในเนื้อวัสดุชน้ิ งานยังมีบางส่วนมีคุณสมบัตอิ ยู่ในช่วงยืดหยุ่น (Elasticity)
ทาให้ชน้ิ งานไม่ได้คุณภาพตามต้องการ การแก้ปัญหาการดีดตัวกลับอาจทาโดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error)
ในขัน้ ตอนการออกแบบเครื่องมือ หากทดลองขึน้ รูปแล้วได้ชน้ิ งานมีขนาดไม่เป็ นไปตามทีต่ ้องการก็ทาการแก้ไขหรือ
ปรับแต่ งแม่พิมพ์ใหม่ ซึ่งวิธกี ารนี้ต้องใช้ช่างที่ชานาญ และมีประสบการณ์ ด้านกระบวนการขึน้ รูปโลหะเป็ นอย่างดี
ดังนัน้ ในปั จจุบนั จึงมีการพัฒ นาซอฟท์แวร์ช่วยในการวิเคราะห์ก ระบวนการขึ้ นรูป โลหะโดยการจาลองการทางาน
(Simulation) ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method; FEM) ซึ่งวิธีการนี้ช่วยลดระยะเวลา และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในขัน้ ตอนการลองผิดลองถูก แต่อย่างไรก็ดซี อฟต์แวร์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์ก็มีราคาสูงมาก อีกทัง้ ในการ
จาลองการทางานจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลสมบัตขิ องวัสดุทถ่ี ูกต้องเพื่อความแม่นยาในการคานวณ และต้องใช้ระยะเวลาใน
การประมวลผลในแต่ละเงื่อนไขนาน ซึง่ ในกระบวนการขึน้ รูปโลหะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดการดีดกลับเป็ นจานวน
มากเช่น รัศมีมุมดัดหรือพับ ค่าเคลียแรนซ์ของดาย และความหนาของวัสดุเป็ นต้น
H. Livatyali [1] และคณะได้ทาการศึกษาตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดีดตัวกลับโดยเลือกการพับปี กแบบตรงมา
ใช้ในการทดลอง โดยทาการทดลองเพื่อ วิเคราะห์หาตัวแปรที่มอี ทิ ธิพล เช่น รัศมีมุมดาย รัศมีพนั ้ ช์ เคลียแรนซ์ แรง
แผ่นกดชิน้ งานและวัสดุ และใช้ผลการทดลองบางส่วนมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ จากการทาการศึกษาพบว่า
รัศมีดาย เคลียแรนซ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ทาให้การดีดตัวกลับเพิม่ ขึน้ การลดแรงแผ่นกดชิ้นงานมีผลต่อปริมาณการดีดตัวกลับที่
เพิ่ม ขึ้น อัตราส่วนเคลียแรนซ์กบั ความหนาที่เพิ่ม ขึ้น 10% ส่งผลให้ป ริม าณการดีด ตัวกลับ เพิ่ม ขึ้น 10% เช่ นกัน
หลัง จากที่ H. Livatyali ท าการศึก ษาและสรุป ผลการทดลองจบ ในปี เดีย วก็ได้ศึก ษาต่ อ ในช่ ว งที่สอง [2] ซึ่งเป็ น
การศึกษาเกีย่ วกับการลดการดีดตัวกลับ โดยออกแบบแม่พมิ พ์แบบ Coining และทาการทดลองเปรียบเทียบผลกับการ
ท านายด้วยวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ และยังประยุ ก ต์ก ระบวนการ Coining เพื่อ ไปปรับ ปรุง คุ ณ ภาพของการพับ แบบ
Heming เพื่อที่จะลดการเคลื่อ นตัว ของโลหะระหว่ างการพับ จากการศึก ษาพบว่า การท านายผลด้วยซอฟต์แ วร์
DEFORM และ ABAQUS ให้ผลสอดคล้องกับการทดลอง โดยวิธี Coining สามารถลดปั ญหาการดีดตัวกลับของชิน้ งาน
แต่การประยุกต์ใช้กระบวนการ Coining ก่อนการพับแบบ Heming ไม่สามารถช่วยควบคุมระยะดัดได้ตามทีต่ ้องการ
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นอกจากรายงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาแล้ว ยังมีคณะวิจยั กลุ่มอื่น [3-10] ศึกษาถึงการแก้ปัญหาการดีดตัวกลับของชิน้ งานวัสดุ
ชิน้ ทดสอบต่างชนิดกันและที่ต่างกระบวนการกัน อย่างไรก็ดจี ากรายงานวิจยั ที่ผ่ านมา ยังมีการประยุกต์ใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมในการศึกษาพฤติกรรมการดีดตัวกลับของชิน้ งานเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงจานวนน้อยชิน้ โดย Zemin
Fu [10] และคณะ ศึกษาการใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Neuron Network) ในการพยากรค่ารัศมีของพันช์ในการขึน้ รูป
ด้วยวิธกี าร Air-bending เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการขึ้นรูปที่อาจเกิดขึน้ ได้ ซึ่งในการพยากรณ์ ได้มกี ารสอน
(Train) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการขึน้ รูป และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของ โครงข่ายประสาทเทียมด้วย Genetic
Algorithm จนได้ค่าทีใ่ กล้เคียงกับผลการทดลอง และทาการเปรียบเทียบกับการจาลองด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ซง่ึ ผลที่
ได้จากทัง้ 3 วิธที ก่ี ล่าวมาแล้วข้างต้น มีผลทีใ่ กล้เคียงกัน และมีค่าความผิดพลาดเฉลีย่ ทีเ่ กิดขึน้ +0.61 / -0.62 ซึง่ ถือว่า
เป็ นค่าทีย่ อมรับได้ในกระบวนการผลิต นอกจากการใช้โครงข่ายประสาทเทียม Sebahattin Tiryaki และคณะ [11] ได้
ใช้การถดถอยเชิงเส้นมาช่วยทานายงานและเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโครงข่ายประสาทเทียม ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจทีจ่ ะนาโครงข่ายประสาทเทียมและการถดถอยเชิงเส้น มาประยุกต์ใช้กบั กระบวนการพับขึน้ รูปโลหะ เพื่อ
ช่วยทานายการดีดตัวกลับของชิน้ งานเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงในกระบวนการพับขึน้ รูปตัวยู (U-bending)
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทานายค่าการดีดตัวกลับของชิน้ งานเหล็กกล้า
ความแข็งแรงสูงชนิ ดรีดเย็น (Cold Roll Steel) เกรด SPFC 980Y (JIS) ที่ผ่ านกระบวนการพับขึ้น รูปตัวยู ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่นิยมใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโครงข่าย
ประสาทเทียมหลายชัน้ แบบย้อนกลับ (Neuron Network with Back Propagation) กับวิธกี ารถดถอยพหุเชิงเส้น โดยมี
ปั จจัยนาเข้าในการทานายค่าดังกล่าวประกอบด้วย รัศมีพนั ช์ (Rp) รัศมีดาย (Rd) เคลียแรนซ์ (Cl) และแรงต้านการ
เคลื่อนทีพ่ นั ช์ (Fc) ทัง้ นี้ผลทีไ่ ด้จะเป็ นประโยชน์ในการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อทานายค่าดีดตัวกลับของชิน้ งานเหล็กกล้า
ความแข็งแรงสูงเกรด SPFC 980Y (JIS) ซึง่ กาลังได้รบั ความนิยมนามาใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ใน
ปั จจุบนั

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
แม่พิมพ์ที่ใช้ในการทดลอง
แม่พมิ พ์พบั ขึน้ รูปตัวยูถูกออกแบบให้ง่ายต่อการถอดเปลีย่ นพันช์ และดายระหว่างการทดลองพับขึน้ รูปตัวยู
ชิน้ งานเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง เพื่อศึกษาอิทธิพลของรัศมีพนั ช์ และรัศมีดาย ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อค่าการดีดตัวกลับของ
ชิ้นงาน [1-2] การปรับค่าเคลียแรนซ์ของแม่พิมพ์ทาโดยการเปลี่ยนสเปสเซอร์ (Spacer) แรงต้านการเคลื่อนที่พนั ช์
ขนาด 7 kN ให้จากสปริง (Coil Spring) ผ่านตัวปลดชิน้ งาน ซึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวปลดชิน้ งานทีผ่ ่านการขึน้ รูปออกจาก
ดาย ชุดแม่พมิ พ์พบั ขึน้ รูปตัวยูท่ใี ช้ในการทดลองแสดงในภาพที่ 1 และค่าของตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจยั นี้แสดงใน
ตารางที่ 1
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ภาพที่ 1 แม่พมิ พ์พบั ขึน้ รูปตัวยู
ตารางที่ 1 ค่าของตัวแปรในการทดลองพับขึน้ รูปตัวยู
ตัวแปร
ค่าที่ใช้ในการทดลอง
รัศมีพนั ช์; Rp [mm]
0, 2, 6, 10, 15
รัศมีดาย; Rd [mm]
2, 5, 10
เคลียแรนซ์; Cl [mm]
0.9, 1.0, 1.1
แรงต้านการเคลื่อนทีพ่ นั ช์; Fc [kN]
7
วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงรีดเย็นเกรด SPFC 980Y (JIS) ถูกใช้ในการทดลอง มีสมบัติทางกลทีไ่ ด้จากการ
ทดสอบแรงดึง (Tensile Test) ตามมาตรฐาน ASTM E8 จานวน 5 ชิน้ ทดสอบ และการทดสอบความแข็ง (Hardness
Test) แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสมบัตทิ างกลของวัสดุทใ่ี ช้ในการทดลอง
สมบัติทางกล SPFC 980Y (JIS)
Tensile Strength [N/mm2]
1002
Yield Strength [N/mm2]
712
Elongation [%]
16
Hardness [HV]
332

550

ข้อมูลที่ใช้ในการป้ อนค่า
ผูว้ จิ ยั ทดลองพับขึน้ รูปตัวยูเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ตามเงื่อนไขของตัวแปรทีศ่ กึ ษาซึง่ มีทงั ้ สิน้ 45 เงื่อนไข
ทดลองพับขึน้ รูปเงื่อนไขละ 30 ตัวอย่าง ทาการวัดค่าองศาการดีดตัวกลับของชิน้ งานหลังการพับขึน้ รูป (Sb) ด้วยโปร
ไฟล์โปรเจคเตอร์ (Profile Projector) แล้วทาการหาค่าเฉลีย่ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการป้ อนค่าและเปรียบเทียบการทานาย
ค่าการดีดตัวกลับด้วยโครงข่ายประสาทเทียมและวิธกี ารถดถอยพหุเชิงเส้น ค่าองศาการดีดตัวกลับที่วดั ได้แสดงดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าการดีดตัวกลับของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงเกรด SPFC 980Y (JIS) ทีผ่ ่านกระบวนการพับขึน้ รูปตัวยู
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ลาดับที่

Rp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rp

Rd
2
2
2
5
5
5
10
10
10
Rd

Cl
0.9
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1
Cl

Fc
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Fc

Sb [ ◦ ]
85.17
83.73
86.53
90.51
89.15
87.27
89.66
89.07
87.60
Sb [ ◦ ]

ลาดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ลาดับที่

Rp
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Rp

Rd
2
2
2
5
5
5
10
10
10
Rd

Cl
0.9
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1
Cl

Fc
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Fc

Sb [ ◦ ]
85.47
85.45
85.60
85.45
86.34
85.12
86.19
85.55
84.57
Sb [ ◦ ]

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
2
5
5
5
10
10
10
2
2
2
5
5
5
10
10
10

0.9
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

86.60
86.11
87.84
88.18
88.60
90.17
88.39
88.28
89.05
88.48
89.17
89.19
91.78
91.50
94.02
94.36
93.64
95.33

37
38
39
40
41
42
44
43
45

15
15
15
15
15
15
15
15

2
2
2
5
5
5
10
10

0.9
1.0
1.1
0.9
1.0
1.1
1.0
0.9
1.1

7
7
7
7
7
7
7
7

88.92
89.88
92.07
95.12
96.87
99.45
97.51
97.54
98.31

เฉลีย่ (45 ลาดับ)
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89.66

การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนาเข้ากับค่าการดีดตัวกลับ
จากข้อมูลดังตารางที่ 3 ทาการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนาเข้ากั บค่าองศาของการดีดตัวกลับ (Sb)
ด้วยวิธที ดสอบ Pearson Correlation แบบ One-tailed เพื่อต้องการรูว้ ่าตัวแปรนาเข้ามีความสัมพันธ์แบบใดเมื่อเทียบ
กับค่าการดีดตัวกลับ ตัวแปรนาเข้าที่ทาการศึกษาได้แก่ 1) รัศมีพนั ้ ช์ (Rp) 2) รัศมีดาย (Rd) 3) เคลียแรนซ์ (Cl)
และ 4) แรงต้านการเคลื่อนทีพ่ นั ช์ (Fc)

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทีท่ าการศึกษา
จากผลการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทีท่ าการศึกษาจากภาพที่ 2 พบว่าตัวแปรนาเข้าทีม่ คี วามสัม พันธ์กบั
ค่าการดีดตัวกลับ ได้แก่ รัศมีพ นั ้ ช์ (Rp) กับ รัศมีด าย (Rd) เท่านัน้ ทัง้ นี้ เนื่องจากข้อมูลเฉลี่ย ค่าการดีดตัวกลับ เมื่อ
ปรับเปลีย่ นค่าเคลียแรนซ์ทงั ้ หมดมีความแตกต่างกันน้อยจึงไม่นาค่าดังกล่าวมาใช้ รวมทัง้ ค่าแรงต้านการเคลื่อนทีพ่ นั ช์
ทีไ่ ม่สามารถหาค่าความสัมพันธ์ได้เนื่องจากค่าดังกล่าวเป็ นค่าคงที่ ดังนัน้ สรุปได้ว่าค่าตัวแปรนาเข้าทีน่ ามาใช้ในการ
ทานายค่าการดีดตัวกลับในงานนี้ได้แก่ รัศมีพนั ้ ช์ (Rp) กับรัศมีดาย (Rd)
การจัดข้อมูลให้เหมาะสมกับการสอนและเรียนรู้
ข้อมูลนาเข้า และข้อมูลเป้ าหมาย ถูกลดทอนให้เหมาะสมกับโครงข่าย คืออยู่ในย่าน (0-1) โดยใช้สมการที่ (1)
Xn 

โดยที่

Xn
X

X min
X max

x  xmin
xmax  xmin

คือ ค่าข้อมูลทีผ่ ่านการลดทอน
คือ ค่าข้อมูลนาเข้าทีต่ อ้ งการลดทอนขนาด
คือ ค่าข้อมูลนาเข้าทีน่ ้อยทีส่ ดุ
คือ ค่าข้อมูลนาเข้าทีม่ ากทีส่ ดุ
ตารางที่ 4 ค่าต่าสุด และค่าสูงสุดของตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ข้อมูลที่ศึกษา
ค่าสูงสุด
ค่าตา่ สุด
รัศมีพนั ้ ช์ (Rp)
15
0
รัศมีดาย (Rd)
10
2
องศาของการดีดตัวกลับ (Sb)
99.45
83.73
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(1)

จากตารางที่ 4 ค่าทีผ่ ่านการลดทอนดังกล่าวสามารถคานวณย้อนกลับเพื่อแสดงค่าทีเ่ ป็ นจริงได้ โดยแสดง
สมการแยกเป็ นแต่ละตัวแปรได้ดงั ตารางที่ 5
ลาดับที่
1
2
3

ตารางที่ 5 สมการคานวณย้อนกลับของตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตัวแปร
สมการคานวณย้อนกลับ
รัศมีพนั ้ ช์ (Rp)
x  X n (15)
รัศมีดาย (Rd)
x  X n (8)  2
องศาของการดีดตัวกลับ (Sb)
x  X n (15.72)  83.73

วิ ธีการคัดเลือกข้อมูลในการฝึ กสอนและทดสอบระบบด้วย K-fold cross-validation
การตรวจสอบค่าความผิดพลาดในการคาดการณ์ ของโมเดล ผู้วิจ ัย ใช้วิธีการตรวจสอบแบบไขว้ (Cross
Validation) ด้วยเทคนิค K-fold cross-validation โดยการแบ่งข้อมูลออกเป็ น 3 ชุดเท่าๆกัน ซึง่ ประกอบด้วยชุดละ 15
ข้อมูล ทัง้ นี้กาหนดให้ขอ้ มูล 2 ชุดสาหรับใช้ในการฝึ กสอน ส่วนข้อมูลอี ก 1 ชุดใช้ในการทดสอบ โดยทาการทดสอบ
จานวน 3 ครัง้ ได้ค่าผิดพลาดรวมเฉลี่ย (Total Mean Square Error ; TMSE ) ของแต่ ละครัง้ เท่ากับ 0.020, 0.015
และ 0.019 ตามลาดับ จากผลการทดสอบดัง กล่าว พบว่าชุดข้อมูลที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยวัดด้วย
เทคนิค TMSE ได้แก่กลุ่มข้อมูลชุดที่ 2 ดังนัน้ จึงเลือกข้อมูลชุดดังกล่าวมาใช้ในการฝึกสอนและทดสอบระบบ
การสร้างโครงข่ายประสาทเทียมและองค์ประกอบการสอนและเรียนรู้
ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้สาหรับทาการศึกษา ซึ่งการสร้างแบบจาลองด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้ ไม่มกี ารกาหนดรูปแบบ และค่าพารามิเตอร์ในการศึกษาแบบตายตัว ดังนัน้ จึงต้องทาการ
ทดลองเพื่อ หาค่ า ที่เหมาะสมที่สุ ด มาใช้ในการพยากรณ์ ซึ่งผลที่ได้จ ากการทดลอง โดยแบ่ ง ตามชัน้ การท างาน
ประกอบด้วย
 ชัน้ ที่1 ได้แก่ชนั ้ นาเข้าข้อมูล (Input Layer) ประกอบด้วยตัวแปรนาเข้าได้แ ก่ ค่ารัศมี
พัน้ ช์ (Rp) และ ค่ารัศมีดาย (Rd)
 ชัน้ ที่ 2 ได้แก่ชนั ้ ซ่อน (Hidden Layer) กาหนดให้มหี นึ่งชัน้ ซ่อน จานวน 6 นิวรอน โดยใช้
ฟั งก์ชนการถ่
ั่
ายโอนแบบ ซิกมอยด์
 ชัน้ ที่ 3 ได้แก่ชนั ้ ผลลัพธ์ (Output Layer) กาหนดให้มเี พียง 1 นิวรอน คือ ค่าการดีดตัว
กลับ โดยใช้ฟังก์ชนการถ่
ั่
ายโอนแบบ เส้นตรง

ภาพที่ 3 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม
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ภาพที่ 4 แสดงผลการเรียนรูจ้ ากโครงข่ายประสาทเทียมทีศ่ กึ ษา
โครงข่ายประสาทเทียมกาหนดให้มกี ระบวนการสอนและเรียนรูแ้ บบย้อนกลับ โดยกาหนดค่า Learning Rate
เท่ากับ 0.2 และ Error Rate เท่ากับ 0.01 ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการเรียนรูแ้ ละย้อนกลับเพื่อปรับค่าน้ าหนักในชัน้ ซ่อนจนค่า
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ มีค่า Error Rate เข้าสูค่ ่าเป้ าหมายทีก่ าหนด ใช้การเรียนรูท้ งั ้ สิน้ 68 รอบ ดังแสดงในภาพที่ 4
การถดถอยพหุเชิ งเส้น
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรตาม (Response , Dependent variable , Y) ได้แก่ค่าการดีดตัว
กลับของชิน้ งาน (Sb) กับตัวแปรอิสระ (Predictor, Independent variable, X) จานวน 2 ตัวได้แก่ รัศมีพนั ้ ช์ (Rp) และ
รัศมีดาย(Rd) ได้ค่าความสัมพันธ์ดงั สมการที่ (2)
SP = 0.569 * Rp + 0.208 * Rd + 0.040

(2)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจากข้อมูลการฝึกสอนจานวน 45 ข้อมูล และข้อมูลทดสอบจานวน 15 ข้อมูลซึง่ ข้อมูลดังกล่าวได้
ผ่านการคัดเลือกข้อมูลที่มคี วามเหมาะสมด้วยเทคนิค K-fold cross-validation โดยผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 6
และการเปรียบเทียบผลการทานายแสดงในภาพที่ 5
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ตารางที่ 6 ผลการทานายค่าการดีดตัวกลับเปรียบเทียบค่าระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมกับวิธกี ารถดถอยพหุเชิงเส้น
ลาดับข้อมูล ค่าป้ อนเข้า
ค่าเป้ าหมาย
ค่าที่ได้จากการทานาย
ค่าที่ได้จากการทานาย
นาเข้า
(Rp , Rd)
ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ด้วยการถดถอยพหุเชิ ง
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

ภาพที่ 5 ผลการทานายค่าการดีดตัวกลับเปรียบเทียบกับค่าเป้ าหมายในการทดสอบ
จากตารางที่ 6 เมื่อทาการวัดค่าความคลาดเคลื่อนของการทานายด้วยวิธหี าค่าความคลาดเคลื่อนรากกาลัง
สองเฉลีย่ (Root Mean Square Error; RMSE) พบว่าการทานายค่าการดีดตัวกลับด้วยโครงข่ายประสาทเทียมได้ และ
วิธกี ารถดถอยพหุเชิงเส้น ให้ค่า RMSE เท่ากับ 0.128 และ 0.123 ตามลาดับ
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วิ จารณ์ และสรุปผล
บทความนี้นาเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียมกับการถดถอยพหุเชิงเส้นในการ
ทานายค่าการดีดตัวกลับชิน้ งานเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชนิดรีดเย็นเกรด SPFC 980Y (JIS) โดยมีปัจจัยนาเข้าใน
การทานายและหาค่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวประกอบด้วย รัศมีพนั ช์ (Rp) รัศมีดาย (Rd) เคลียแรนซ์ (Cl) และแรงต้าน
การเคลื่อนทีพ่ นั ช์ (Fc) ซึง่ หลังจากทีท่ าการวิเคราะห์ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรนาเข้ากับค่ าการดีดตัวกลับแล้ว
พบว่ามีเพียงตัวแปร รัศมีพนั ช์ (Rp) รัศมีดาย (Rd) เท่านัน้ ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะนามาเป็ นตัวแปรนาเข้าในการทานายค่าดีด
ตัวกลับ และการหาค่าความสัมพันธ์ของการถดถอยพหุเชิงเส้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกข้อมูล
ด้วยเทคนิค K-fold cross-validation เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการท านายให้กบั ระบบเครือข่าย โดยข้อมูลฝึ ก สอน
ประกอบด้วยข้อมูลจานวน 45 ข้อมูล และข้อมูลในการทดสอบจานวน 15 ข้อมูล
ผลจากการวัดประสิทธิภาพในการทานายค่าการดีดตัวกลับด้วยวิธกี ารค่าความคลาดเคลื่อนรากกาลังสอง
เฉลี่ย (RMSE) พบว่าการทานายค่าการดีดตัวกลับด้วยโครงข่ายประสาทเทียม และวิธกี ารถดถอยพหุเชิงเส้น ให้ค่า
RMSE เท่ากับ 0.128 และ 0.123 ตามลาดับ ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า วิธกี ารถดถอยพหุเชิงเส้น มีประสิทธิภาพทีส่ งู
กว่าโครงข่ายประสาทเทียม ในการทานายค่าการดีดตัวกลับชิน้ งานเหล็กกล้าความแข็ง แรงสูงในกระบวนการพับขึน้ รูป
ตัวยู จากสภาพแวดล้อมทีก่ าหนดในการวิจยั ฉบับนี้ ทัง้ นี้ประสิทธิภาพในการทานายค่าการดีดตัวกลับของเหล็กกล้า
ความแข็งแรงสูงจะมีค่าความแม่นยาทีน่ ่าเชื่อถือขึน้ อยู่กบั 1) การคัดเลือกตัวแปรในการศึกษา 2) การคัดเลือกข้อมูลทีด่ ี
ในการฝึ กสอนให้กบั เครือข่าย 3) การเลือกรูปแบบของโครงข่ายประสาทเทียมทีเ่ หมาะสม 4) ตัวแปรอิสระทีใ่ ช้ในการ
ทานายด้วยวิธถี ดถอยพหุเชิงเส้นต้องเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อย่างเชิงเส้นกับตัวแปรตาม
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การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบเครื่องดักจับฝุ่ นแบบเปี ยกสาหรับโรงสีข้าวชุมชน
Development and Applications of Wet Scrubber System for Community Rice Mill
นครินทร์ พงษ์ศรีลา1 ณรงค์ฤทธิ ์ อินทะ1 และวีระ พันอินทร์1*
Nakarin Pongsrila1, Narongrit Inta1 and Weera Punin1*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ทาการออกแบบและสร้างเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกทีเ่ หมาะสมกับโรงสีขา้ วชุมชน
บ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง เพื่อช่วยลดปั ญหาฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายในอากาศซึง่ เป็ นปั ญหาในพืน้ ทีช่ ุมชน
โดยทาการศึกษาค่ามาตรฐานความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการสีขา้ วของโรงสีขา้ วชุมชน ซึง่ ค่ามาตรฐานฝุ่ นละออง ณ
จุดปล่อยกาหนดไว้ไม่เกิน 0.100 mg/m3 และอัตราการไหลของน้ าทีเ่ หมาะสมต่ออัตราการไหลของอากาศ รวมทัง้ ทา
การออกแบบ Packing ชนิดอานม้าจากดินเบาให้มปี ระสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ นภายในเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์
แบบเปี ยก จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาทาการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสาเร็จ (SCRUBBER DESIGN) ผลการออกแบบ
และสร้างเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกที่เหมาะสมกับโรงสีขา้ วชุมชนพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ตัวถัง 0.5 m ความยาว 1.5 m และพืน้ ทีห่ น้าตัดของตัวถัง 0.25 m2 ส่วนผลการออกแบบ Packing ชนิดอานม้าจากดิน
เบาพบว่า Packing ผลิตที่อุณหภูมิ 950 °C ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ าและฝุ่ นดีท่สี ุด เมื่อนาเครื่องดักจับฝุ่ น
ชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกทีอ่ อกแบบไปติดตัง้ และทาการทดสอบกับโรงสีขา้ วชุมชนพบว่าสามารถลดปริมาณฝุ่ นละออง
ทีฟ่ ้ ุงกระจายในอากาศภายในโรงสีขา้ วชุมชนได้ถงึ 91.13 %
คาสาคัญ :

โรงสีขา้ ว ระบบบาบัดอากาศแบบเปี ยก 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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บทนา
ในปั จจุบนั ปั ญหาสิง่ แวดล้อมภายในประเทศไทยมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ซึง่ เป็ นผลโดยตรงมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมของประเทศ ปั ญหามลภาวะอันเนื่องมาจากฝุ่ นละอองในอากาศได้ทวีความรุนแรงขึน้
เรื่อยๆ นอกจากฝุ่ นละอองที่เกิดจากแหล่งธรรมชาติแล้วอุต สาหกรรมบางประเภทก็ เป็ นแหล่งกาเนิด ฝุ่ นละอองที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาพแวดล้อมได้ ฝุ่ นละอองทีแ่ ขวนลอยอยู่ในอากาศมีทงั ้ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กและขนาดใหญ่
โดยฝุ่ นละอองขนาดใหญ่จะทาให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ส่วนฝุ่ นละอองทีม่ ขี นาดเล็กกว่า
10 micron จะสามารถเล็ดลอดผ่านเข้าไปถึงระบบทางเดินหายใจส่วนล่างและถุงลมในปอดได้ เป็ นผลทาให้เกิดโรค
ทางเดินหายใจและโรคปอด โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองทาลายเนื้อเยื่อของปอดและพบว่าความรุนแรงของผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยจะขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบทีม่ อี ยู่ในฝุ่ นละอองด้วยสามารถประเมินและวิเคราะห์ ได้จากแหล่งทีม่ าของ
ฝุ่ นละอองนัน้ ๆ
ซึง่ ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมมีขา้ วเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยแหล่งปลูกข้าวทีส่ าคัญ
ของประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 67.5 [1] ของผลผลิตทัง้ หมด อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เดิมจากการ
ปลูกข้าวและแปรรูปข้าวเปลือกเป็ นข้าวสารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชนแต่ปัจจุบนั มีการเพิม่ กาลังผลิตเพื่อส่ง
ขายทัง้ ในและต่างประเทศแต่เนื่องจากลักษณะประกอบการของโรงสีขา้ วมักมีการร้องเรียนเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ต่างๆ
เช่น เครื่องโรงสีขา้ วทางานส่งเสียงดังและฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายออกมาจากขัน้ ตอนต่างๆ ในขัน้ ตอนกระบวนการผลิต
ซึง่ ประเทศไทยได้กาหนดค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุ งกระจายออกจากโรงสีขา้ วไว้ไม่เกิน 0.100 mg/m3 อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม [2] โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา
ดังนัน้ การควบคุมปั ญหาฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุ งกระจายภายในโรงสีขา้ วและชุมชนซึง่ เกิดจากกระบวนการผลิตของ
โรงสีข้าวนัน้ ผู้วิจ ัย ท าการออกแบบและสร้างเครื่องดัก จับ ฝุ่ นละอองชนิ ด สครับ เบอร์แ บบเปี ย กโดยน าไปติด ตัง้ ใน
โรงสีขา้ วชุมชนบ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง ซึง่ เป็ นโรงสีขา้ วขนาดกลางและเป็ นโรงสีขา้ วแห่งเดียวในชุมชน
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดักจับฝุ่ นละอองชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกโดยใช้ Packing ชนิดอานม้าสาหรับลดปั ญหาฝุ่ น
ละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายภายในโรงสีขา้ วและชุมชน

วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
1. เพื่อทาการออกแบบและสร้างเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกให้มปี ระสิทธิภาพการดักจับฝุ่ น
ภายในโรงสีขา้ วชุมชนเพื่อช่วยลดปั ญหาฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายในอากาศซึง่ เป็ นปั ญหาในพืน้ ที่เขตชุมชน

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
งานวิจยั เรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกนี้เพื่อใช้ในการดักจับ ฝุ่ นละออง
ทีฟ่ ้ ุงกระจายภายในโรงสีขา้ วชุมชนบ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง ซึง่ ทาการออกแบบและสร้างเครื่องดักจับฝุ่ น
เพื่อลดปั ญหาฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายภายในโรงสีขา้ ว โดยบริเวณรอบๆ โรงสีขา้ วเป็ นเขตชุมชนจึงเกิดปั ญหาฝุ่ นละออง
ทีฟ่ ้ ุงกระจายส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย แก่คนในชุมชน ดังนัน้ เครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกสามารถ
ช่วยลดปั ญหาฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายภายในโรงสีขา้ วได้อกี วิธหี นึ่ง ซึง่ มีรายละเอียดการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูล ทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับเครื่องดักจับฝุ่ นละอองในอากาศกระบวนการออกแบบและรูปแบบ
ของเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก และศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนั เกีย่ วกับปั ญหาฝุ่ นละอองในอากาศของ
โรงสีข้าวและพื้นที่โดยรอบชุมชนบ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง ซึ่งทาการสารวจและเก็บข้อมูลปั ญหาฝุ่ น
ละอองพืน้ ทีภ่ ายในโรงสีขา้ วและพืน้ ทีโ่ ดยรอบชุมชนบ้านกาดเมฆ ทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนโดยทาการ
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วัดและเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายภายในโรงสีขา้ วชุมชนบ้านกาดเมฆ เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบควบคุมรวมทัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นให้มคี วามเหมาะสมกับปั ญหาฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายในโรงสีข้าวชุมชน
2. การออกแบบระบบควบคุมฝุ่ นละอองทีเ่ กิดจากกิจกรรมส่วนต่างๆ ในกระบวนการสีขา้ วทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวัดขนาดปล่องและปริมาณฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการสีขา้ วเพื่อนามาวิเคราะห์เชิงทฤษฏีในการออกแบบ
ระบบควบคุมฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายในโรงสีขา้ วและทาการออกแบบระบบควบคุมปริมาณฝุ่ นละอองทีเ่ กิดจากกิจกรรม
ส่วนต่างๆ ในกระบวนการสีขา้ ว โดยจะใช้พดั ลมดูดอากาศเป็ นตัวควบคุมฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุ งกระจายและรวบรวมส่งมายัง
จุดเดียวกันเพื่อนาเข้าสูร่ ะบบบาบัดชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกต่อไป
3. การออกแบบและสร้างเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก ทาการวัดความเร็วลมและปริมาณฝุ่ น
ละอองทีม่ าจากพัดลมดูดอากาศ ณ ตาแหน่งปล่องปล่อยฝุ่ นละอองจากโรงสีขา้ วก่อนเข้าสูร่ ะบบบาบัดนาข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การวัดความเร็วลมและปริมาณของฝุ่ นละอองมาออกแบบขนาดของเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกให้มคี วาม
เหมาะสมกับโรงสีขา้ วชุมชน โดยคานวณจากสมการคณิตศาสตร์ท่เี กีย่ วข้องต่อมาทาการสร้างตัวถังเครื่องดักจับฝุ่ น
ชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้
4. ออกแบบและสร้างรูปทรงของ Packing ชนิดอานม้า และทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ า และศึกษา
หัวฉีดละอองน้ าและขนาดของหยดน้ า ที่เหมาะสมสาหรับการดักจับฝุ่ นละอองแล้วนา Packing ชนิดอานม้า หัวฉีด
ละอองน้า ทีเ่ หมาะสมมาติดตัง้ ภายในตัวถังของเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก
5. การทดสอบประสิทธิภาพเมื่อฝุ่ นละอองทีผ่ ่านจากการสีขา้ วเข้าสูเ่ ครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก
และท าการเปรีย บเที ย บก่ อ นและหลัง ติด ตัง้ เครื่อ งดัก จับ ฝุ่ นชนิ ด สครับ เบอร์แ บบเปี ยกภายในโรงสีข้า วชุ ม ชน
บ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง

ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั มีดงั นี้
1. ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาและเก็บ รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุ งกระจายในอากาศภายในจังหวัด
ลาปางมีแนวโน้ มที่เพิม่ สูงขึน้ ทุกๆ ปี ค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 และดัชนีคุณภาพอากาศ AQI [3] ภายในจังหวัด
ลาปาง มีค่าเกินมาตรฐานทุกๆ ปี และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในจังหวัด ของแต่ ละเดือน
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2553-2556 แสดงค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 (ภาพที่ 1) และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 แสดงค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ.ข้อมูลมลพิษจังหวัดลาปาง.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2556
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ภาพที่ 2 แสดงค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ.ข้อมูลมลพิษจังหวัดลาปาง.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2556
จากภาพที่ 1,2 แสดงค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI [4] จะเห็นได้ว่าค่าฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก PM10 และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ทุกๆ ปี และส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนภายในจังหวัดลาปางเป็ นอย่างมาก ซึง่ ค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กและค่าดัชนีคุณภาพอากาศ จะมีความชันมาก
สุดในช่วง เดือน มกราคม-เมษายน ในช่วง 4 เดือนนี้จะเป็ นช่วงฤดูรอ้ นและมีการเผาป่ าและประกอบไปด้วยการปล่อย
มลพิษทางอากาศทีม่ าจากการคมนาคมขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการปล่อยฝุ่ นละอองทีไ่ ม่ได้รบั การ
บาบัดจากกระบวนการสีขา้ วของโรงสีขา้ วด้วยจึงเป็ นเหตุให้ผวู้ จิ ยั จัดทางานวิจยั นี้ขน้ึ มา
2. รวบรวมรายละเอียดแหล่งกาเนิด ทีป่ ล่อยฝุ่ นละอองผ่านกระบวนการสีขา้ วทีใ่ ช้ในการออกแบบและสร้าง
เครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก ได้แก่ การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาของปล่อง
3. ทาการวัดความเร็วลมและเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายทัง้ ภายใน-ภายนอก และปากปล่องที่
ปล่อยฝุ่ นละอองทีม่ าจากพัดลมดูดอากาศทีป่ ะปนฝุ่ นละอองก่อนเข้าสู่ระบบบาบัดด้วยเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์
แบบเปี ยก ณ โรงสีขา้ วชุมชนบ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง
3.1 หาปริมาตรอากาศทีไ่ หลออกจากปากท่อโดยคานวณจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องและค่า
ความเร็วลม ณ ตาแหน่งปากปล่องทีป่ ล่อยฝุ่ นละออง
v=uxA
เมื่อ

(1)
3

v = ปริมาตรอากาศทีไ่ หลออกจากปากท่อ m / s
2
A = พืน้ ทีห่ น้าตัดของท่อ m
u = ความเร็วลมปากท่อ m / s

3.2 หาค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตรอากาศต่อความเร็วลมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากสมการ
Q=

v
e
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(2)

เมื่อ

3

Q = อัตราส่วนระหว่างปริมาตรอากาศต่อความเร็วลมทีเ่ พิม่ ขึน้ m / s
3
v = ปริมาตรอากาศทีไ่ หลออกจากปากท่อ m / s
e = ความเร็วลมทีเ่ พิม่ ขึน้ m / s

3.3 คานวณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีเ่ หมาะสมของเครื่องดักจับฝุ่ นละออง จากสมการ
2

D =

เมื่อ

Q×4

(3)



D = เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวถัง m
3
Q = ค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตรอากาศต่อความเร็วลมทีเ่ พิม่ ขึน้ m / s

3.4 คานวณหาปริมาณอากาศทีเ่ ครื่องดักจับฝุ่ นละอองจะได้รบั จากสมการ
Q = v  4 x

เมื่อ

2



(4)

3

Q = ปริมาณอากาศทีต่ วั ถังจะได้รบั m / s
x = ระยะทางของท่อจากปากท่อถึงตัวถัง m

4. การออกแบบเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกเพื่อประเมินศักยภาพความเป็ นไปได้ในการดักจับ
ฝุ่ นโดยการนาค่าทีไ่ ด้ทาการศึกษามาทาการออกแบบเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกโดยโปรแกรมสาเร็จรูป
SCRUBBER DESIGN [7,8] แล้วทาการเขียนแบบโดยโปรแกรมสาเร็จรูป SOLIDWORKS 2012 (ภาพที่ 3 และ 4)

ภาพที่ 3 แสดงการออกแบบโดยโปรแกรมสาเร็จรูป SCRUBBER DESIGN
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ภาพที่ 4 แสดงการเขียนแบบโดยโปรแกรมสาเร็จรูป SOLIDWORKS 2012
5. นาแบบทีไ่ ด้ทาการเขียนแบบมาทาการสร้างเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกตามทีไ่ ด้เขียนแบบ
5.1 นาแผ่นสังกะสีความหนา 0.1 cm ขึน้ รูปตัวถังสครับเบอร์แบบเปี ยกโดยมีลกั ษณะเป็ นกล่องสีเ่ หลีย่ ม 3
กล่อง ขนาดความกว้าง 50 cm ความยาว 50 cm และความสูง 50 cm
5.2 เสริมส่วนระบายน้าโดยทาการต่อออกจากตัวถังสครับเบอร์แบบเปี ยกทัง้ 3 กล่อง ในลักษณะพืน้ เอียง
โดยทามุมประมาณ 20 องศา ซึ่งมีความสูง 5 cm ยาว 40 cm และติดตัง้ ก๊อกระบายน้ าเพื่อใช้ระบายน้ าจากการฉีด
ละอองน้าในกระบวนการดักจับฝุ่ นละอองภายในเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก
5.3 เสริมจุดยึด Packing ภายในตัวถังสครับเบอร์แบบเปี ยกจานวน 2 ตาแหน่ง โดยทาการเสริมในกล่อง
ที่ 1 และกล่องที่ 3 ซึง่ มีขนาดทีย่ ่นื ออกมาจากภายในตัวถังด้านละ 3 cm ทัง้ หมด 4 ด้าน
5.4 วัดขนาดและทาการเจาะรูระหว่างกึง่ กลางบนตัวถังสครับเบอร์แบบเปี ยกจานวน 2 ตาแหน่ง เพื่อใช้ใน
การติด ตัง้ ระบบฉี ดน้ าของหัวฉีดละอองน้ าภายในเครื่องดักจับ ฝุ่ นชนิ ด สครับ เบอร์แบบเปี ยก โดยมีข นาดเส้นผ่ าน
ศูนย์กลาง 1.5 cm
5.5 สร้า งจุ ด เชื่อ มต่ อ กับ ปากปล่ อ งที่ ป ล่ อ ยฝุ่ นละอองจาก (Blower) ของโรงสีข้า ว โดยท าเป็ นท่ อ
ทรงกระบอก ทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 cm และมีความยาว 1 m
5.6 สร้างจุดปล่อยอากาศทีผ่ ่านกระบวนการบาบัดภายในส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดตัวถังสครับ
เบอร์แบบเปี ยก โดยมีลกั ษณะเป็ นท่อทรงสีเ่ หลีย่ มขนาดความกว้าง 20 cm ความยาว 20 cm และความสูง 1 m
5.7 ออกแบบและสร้างกล่องบรรจุ Packing จานวน 2 กล่อง เพื่อใช้บรรจุ Packing ชนิดอานม้า โดยมี
ลักษณะรูปทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าและติดช่องตรงกลางเป็ นลวดตาข่ายเพื่อให้อตั ราการไหลของอากาศไหลผ่านช่องตาข่าย
ได้สะดวก ซึง่ ขนาดของกล่องบรรจุ Packing มีความกว้าง 5 cm ความยาว 25 cm และความสูง 45 cm
5.8 ทาการประกอบตัวถังสครับเบอร์แบบเปี ยกทัง้ 3 ส่วนทีไ่ ด้ทาการสร้างขึน้ เข้าด้วยกัน ซึง่ มีขนาดความ
ยาวทัง้ หมด 150 cm
5.9 ทาการประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ให้เป็ นรูปแบบเครื่องดักจับฝุ่ นทีส่ มบูรณ์ (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 รูปแบบเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก
6. ศึกษาลักษณะรูปทรงและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Packing ชนิดวงแหวน และ Packing ชนิดอานม้า
เพื่อใช้เป็ นตัวช่วยดักจับฝุ่ นละอองภายในเครื่องดักจับฝุ่ นละอองชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก
6.1 ศึก ษาลัก ษณะรูป ทรง Packing ชนิ ด อานม้า โดยวิเคราะห์โครงสร้า งในส่ว นต่ า งๆ และขนาดที่
เหมาะสมกับการดักจับฝุ่ นละอองของ Packing ชนิดอานม้า
7. ทาการออกแบบและผลิต Packing ชนิดอานม้า จากดินเบาเพื่อนามาทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับ
ฝุ่ นละออง โดยแบ่งออกเป็ นขัน้ ตอน ดังนี้
7.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลดินเบาภายในจังหวัดลาปางเพื่อนามาเป็ นวัสดุหลักในการดักจับฝุ่ น
7.2 ท าการวิเคราะห์ ค่ า ประสิท ธิภ าพการดู ด ซับ น้ า ของดิบ เบาในแต่ ล ะอุ ณ หภู มิโ ดยแบ่ ง ออกเป็ น
4 อุณหภูมทิ ท่ี าการศึกษาได้แก่ 950 1000 1050 และ 1100 °C
7.3 ออกแบบและขึน้ แม่พมิ พ์ Packing ชนิดอานม้าทีผ่ ่านการวิเคราะห์โครงสร้างและขนาดทีเ่ หมาะสม ซึง่
มีขนาดความกว้างของ Packing ชนิดอานม้า 3 cm ความยาว 5 cm และความสูง 3 cm (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 แม่พมิ พ์ Packing ชนิดอานม้า
7.4 กระบวนการอัดดินเบาเข้ากับแม่พมิ พ์ Packing ชนิดอานม้า โดยผลิต Packing ชนิดอานม้าทัง้ หมด
600 ชิน้
7.5 นา Packing ชนิดอานม้า ทัง้ หมด 600 ชิน้ มาผ่านกระบวนการเผาในอุณหภูมทิ ผ่ี ่านการทดสอบของ
ดิบเบาให้มปี ระสิทธิภาพในการดูดซับน้าและฝุ่ นละอองดีทส่ี ดุ
7.6 นา Packing ชนิดอานม้า บรรจุลงในกล่องบรรจุ Packing (ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 7 กล่องบรรจุ Packing ชนิดอานม้า
8. ศึกษาหัวฉีดละอองน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 - 1 mm สาหรับของเหลว ในกรณี อากาศ และน้า จาก
สมการ
DD =

เมื่อ

5 × 10
vR

5

1.5

Q 
+ 29.6  L 
 QG 

(5)

DD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหยดน้า  m
vR = ความเร็วอากาศ cm / s

QL
QG

= อัตราการไหลของน้าต่ออัตราการไหลของอากาศ L / m

3

9. ติดตัง้ ระบบหัวฉีดละอองน้าและ Packing ชนิดอานม้า ภายในเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก
10. ทาการทดสอบหัวฉีดละอองน้ าในระดับแรงดันน้ า 5 ระดับได้แก่ 0.00 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 Bar
และติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกเพื่อใช้ในการบาบัดฝุ่ นละอองจากโรงสีขา้ วชุมชนบ้านกาดเมฆ
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 ทดสอบเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก
11. ทาการวัดปริมาณฝุ่ นละอองทีผ่ ่านกระบวนการบาบัดด้วยเครื่องดักจับฝุ่ นละอองชนิดสครับเบอร์แบบ
เปี ยกจากแรงดันน้า 5 ระดับ ได้แก่ 0.00 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 Bar จานวน 3 ครัง้ (ภาพที่ 9)
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ภาพที่ 9 วัดปริมาณฝุ่ นละอองทีผ่ ่านกระบวนการบาบัด
11. ทาการประเมินประสิทธิภาพและเปรียบเทียบหลังจากติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นละอองเมื่อฝุ่ นละอองทีป่ ล่อย
จากโรงสีขา้ วเข้าสูเ่ ครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก จากสมการ
ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ นละออง (Collection Efficiency) [5]
 = ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขาเข้า - ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขาออก ×100 %
ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขาเข้า

(6)

ผลการศึกษา
ผลการออกแบบตัวถังดักจับฝุ่ นชนิ ดสครับเบอร์แบบเปี ยก
จากการวัดความเร็วลม ณ ปากปล่องปล่อยฝุ่ นละอองจาก (Blower) โรงสีขา้ วชุมชนบ้านกาดเมฆ วัดค่าได้
เท่ากับ 11 m / s จากสมการหาปริมาตรอากาศทีไ่ หลออกจากปล่องโรงสีขา้ ว
แทนค่าความเร็วลมในสมการ
v=uxA
(1)
2
= 11×  r
= 11×  3.14 ×  0.1

2



3

v = 0.3454 m / s
3

เมื่อปริมาตรอากาศทีไ่ หลออกจากปล่องโรงสีขา้ วเท่ากับ 0.3454 m / s เพื่อหาค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตร
อากาศต่อความเร็วลมทีเ่ พิม่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดความเร็วลมเพิม่ ขึน้ อีก 15 m / s เพื่อป้ องกันปั ญหาเมื่อความเร็วลม
เพิม่ สูงขึน้ มากกว่า 11 m / s และเพิม่ ประสิทธิภาพอัตราการไหลของอากาศให้มากขึน้
แทนค่าความเร็วลมในสมการ

Q=
=

v

(2)

e
0.3454
4
3

Q = 0.08635 m / s
3

จากสมการค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตรอากาศต่อความเร็วลมทีเ่ พิม่ ขึน้ มีค่าเท่ากับ 0.086 m / s จากนัน้ นา
ค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตรอากาศต่อความเร็วลมทีเ่ พิม่ ขึน้ มาคานวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวถังดักจับฝุ่ น
ชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก
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แทนค่าความเร็วลมในสมการ

2

D =
=

Q×4

(3)


0.08635 × 4

3.14
= 0.11
= 0.11

D = 0.3316 m
จากการออกแบบพบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกได้เท่ากับ 0.3316 m
ผูว้ จิ ยั จึงขยายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวถังดักจับฝุ่ นเป็ น 0.5 m ซึ่งมีความยาวของตัวถังทัง้ หมดเท่ากับ 1.5 m
เพื่อเพิม่ อัตราการไหลของอากาศภายในตัวถังดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกและป้ องกันปั ญหาการอัน้ ลมไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อเครื่องดักจับฝุ่ นและโรงสีขา้ วชุมชนบ้านกาดเมฆให้เกิดความเสียหายได้
คานวณหาพืน้ ทีห่ น้าตัดตัวถังเครื่องดักจับฝุ่ นสครับเบอร์แบบเปี ยก
พืน้ ทีห่ น้าตัด = 0.5 x 0.5
= 0.25 m2
จากการออกแบบเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกผู้วิจยั ได้ทาการวัดระยะทางของท่อจากปล่อง
โรงสีขา้ วจนถึงเครื่องดักจับฝุ่ นละอองได้เท่ากับ 1.4 m เพื่อคานวณหาปริมาณอากาศทีเ่ ครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์
แบบเปี ยกจะได้รบั จากสมการ
2
Q = v  4 x 
แทนค่าความเร็วลมในสมการ
(4)
= 0.3454 ×  4 1.4 

2



3

Q = 8.5029 m / s

จากการค านวณปริม าณอากาศที่เ ครื่อ งดัก จับ ฝุ่ นละออง [6] จะได้ ร ับ เท่ า กับ 8.5029 m3 / s ซึ่ง เป็ น
อัตราส่วนทีเ่ หมาะสมจากการคานวณเพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกในครัง้ นี้
ภาพแสดงผลการออกแบบเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกแบบ 2 มิติ

ภาพที่ 10 การออกแบบเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกแบบ 2 มิติ
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ผลการออกแบบ Packing ชนิ ดอานม้า
การศึกษาลักษณะรูป ทรง Packing ชนิดอานม้า โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างในส่วนต่ างๆ และขนาดที่
เหมาะสมกับการดักจับฝุ่ นละอองของ Packing ชนิดอานม้า พบว่าขนาดความกว้าง 3 cm ความยาว 5 cm และความ
สูง 3 cm เป็ นขนาดทีเ่ หมาะสมในการออกแบบและติดตัง้ ในครัง้ นี้
การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ าและฝุ่ นของดิบเบาเพื่อทีจ่ ะใช้เป็ นวัสดุหลักในการผลิต Packing ชนิด
อานม้า ใน 4 อุณหภูมทิ ท่ี าการทดสอบดังนี้ 950 1000 1050 และ 1100 °C พบว่าอุณหภูมิ Packing ชนิดอานม้า ผลิต
ทีอ่ ุณหภูมิ 950 °C ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดูดซับน้าและฝุ่ นดีทส่ี ดุ (ภาพที่ 11)

ค่าความดูดซับน้า (%)

ประสิทธิภาพการดูดซับน้าและฝุ่นของดิบเบา
40
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ภาพที่ 11 ประสิทธิภาพการดูดซับน้าและฝุ่ นของดิบเบา
ผลการหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหยดน้า
จากการหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหยดน้ าจึงทาการทดลองหาขนาดของหยดน้ าในการออกแบบระบบ
ติดตัง้ โดยศึกษาหัวฉีดละอองน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัง้ แต่ 0.2-1 mm จากการหาประสิทธิภาพหัวฉีดละอองน้ า
โดยคานวณจากความเร็วอากาศเท่ากับ 11 cm/s อัตราการไหลของน้ าเท่ากับ 0.22 L/s และอัตราการไหลของอากาศ
เท่ากับ 8.5029 m3 / s ในกรณีอากาศและน้า จากสมการ
แทนค่าความเร็วลมในสมการ DD =

5 × 10
vR

5

1.5

Q 
+ 29.6  L 
Q 
 G
5

=

5 ×10 ×10
11

-2

+ 29.6

(5)

 
0.2

1.5

8.5029
=  0.4545 × 10  +  0.10677 
3

DD = 454.606 m
ผลการคานวณพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหยดน้าเท่ากับ 454.606 m เป็ นขนาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพที่
เหมาะสมในการดักจับฝุ่ นที่ปล่อยออกจากกระบวนการสีขา้ วของโรงสีขา้ วชุมชนบ้านกาดเมฆผู้วจิ ยั จึงทาการติดตัง้
หัวฉีดละอองน้าทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 500 m ในเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก
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ผลการวัดปริมาณฝุ่ นละออง
การวัด ปริม าณฝุ่ นละอองที่ม าจากกกระบวนการสีข้า วของโรงสีข้าวชุ ม ชนบ้านกาดเมฆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกพบว่าปริมาณฝุ่ นละอองภายในโรงสีขา้ ว เฉลีย่ เท่ากับ 0.25 mg/m3 ปริมาณฝุ่ นละอองภายนอกโรงสีขา้ ว เฉลีย่
เท่ากับ 0.15 mg/m3 และปริมาณฝุ่ นละออง ณ จุดปล่อยฝุ่ นละอองของโรงสีขา้ ว เฉลีย่ เท่ากับ 0.30 mg/m3
ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการดักจับฝุ่ นละออง
การทดสอบหาปริมาณฝุ่ นละอองทีผ่ ่านการติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก ณ โรงสีขา้ วชุมชน
บ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง ผู้วจิ ยั ได้แรงดันของน้า 5 ระดับ ดังนี้ 0.00 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 Bar โดย
ทาการวัด 3 ครัง้ ในแต่ละระดับน้า (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณฝุ่ นละอองใน 5 ระดับ แรงดันของน้า
ระดับแรงดันน้า (Bar)
ครัง้ ที่ 1
0.00
0.07
0.20
0.06
0.25
0.04
0.30
0.04
0.35
0.02

ปริมาณฝุ่ นละออง (mg/m3)
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.03
0.03

ค่าเฉลีย่
0.0766
0.0633
0.0500
0.0433
0.0266

จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบหาปริมาณฝุ่ นละอองที่ผ่านการติดตัง้ เครื่องดักจับ ฝุ่ นชนิด สครับ เบอร์
แบบเปี ยก ในระดับแรงดันน้ าที่ 0.00 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 Bar มีปริมาณฝุ่ นละอองเฉลีย่ เท่ากับ 0.0766 0.0633
0.05 0.0433 และ 0.0266 mg/m3 ตามลาดับ
จากการทดสอบหาปริมาณฝุ่ นละอองทีผ่ ่านการติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก ณ โรงสีขา้ ว
ชุมชนบ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง นาผลการทดสอบทีไ่ ด้มาประเมินประสิทธิภาพและเปรียบเทียบหลังจาก
ติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นละอองเมื่อฝุ่ นละอองทีป่ ล่อยจากโรงสีขา้ วเข้าสู่เครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก (ตาราง
ที่ 2) ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ นละออง (Collection Efficiency) [5]
 = ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขาเข้า - ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขาออก ×100 %
ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขาเข้า

(6)

ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ นละออง
ระดับแรงดันน้า (Bar)
ปริมาณฝุ่ นละออง (mg/m3)
ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ 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 ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ นละอองที่ผ่านการติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์
แบบเปี ยก ในระดับแรงดันน้ าที่ 0.00 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 Bar มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ นละอองเท่ากับ
74.46 78.90 83.33 85.56 และ 91.13 % ตามลาดับ
569

วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลการออกแบบและสร้า งเครื่อ งดัก จับ ฝุ่ นชนิ ด สครับ เบอร์แ บบเปี ยก ที่ เ หมาะสมกับ โรงสีข้า วชุ ม ชน
บ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง มีปริมาตรอากาศที่ไหลออกจากปล่องโรงสีขา้ วเท่ากับ 0.3454 m3 / s และ
อัตราส่วนระหว่างปริมาตรอากาศต่อความเร็วลมที่เพิ่มขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.086 m3 / s ตัวถังดักจับฝุ่ นละอองมีขนาด
ความกว้างเท่ากับ 50 cm ความยาวเท่ากับ 50 cm และความสูงเท่ากับ 50 cm มีความยาวของตัวถังทัง้ หมดเท่ากับ
1.5 m และมีพน้ื ทีห่ น้าตัดเท่ากับ 0.25 m2 เสริมส่วนระบายน้ าออกจากตัวถังดักจับฝุ่ นละอองลักษณะพืน้ เอียงโดยทา
มุมประมาณ 20 องศา มีความสูงเท่ากับ 5 cm และความยาวเท่ากับ 40 cm และติดตัง้ ก๊อกระบายน้ า เสริมจุดยึด
Packing ภายในตัวถังดักจับฝุ่ น 2 จุด ขนาดเท่ากับ 3 cm ทัง้ หมด 4 ด้าน เจาะรูกง่ึ กลางติดตัง้ ระบบฉีดน้ามีขนาดเส้น
ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเท่ า กับ 1.5 cm สร้า งจุ ด เชื่อ มต่ อ กับ ปากปล่ อ งที่ ป ล่ อ ยฝุ่ นละอองจาก (Blower) ของโรงสีข้า ว
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 20 cm และมีความยาวเท่ากับ 1 m สร้างจุดปล่อยฝุ่ นละอองทีผ่ ่านตัวถัง
ดักจับฝุ่ นขนาดความกว้างเท่ากับ 20 cm ความยาวเท่ากับ 20 cm และความสูงเท่ากับ 1 m ออกแบบและสร้างกล่อง
บรรจุ Packing จานวน 2 กล่อง มีรูปทรงสีเ่ หลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้างเท่ากับ 5 cm ความยาวเท่ากับ 25 cm และ
ความสูงเท่ากับ 45 cm วัดระยะทางของท่อจากปล่องโรงสีขา้ วจนถึงเครื่องดักจับฝุ่ นละอองได้เท่ากั บ 1.4 m ปริมาณ
อากาศทีเ่ ครื่องดักจับฝุ่ นละอองจะได้รบั เท่ากับ 8.5029 m3 / s ส่วนผลการออกแบบและสร้าง Packing ชนิดอานม้า
จากการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ าและฝุ่ นของดินเบาโดยการเผาในอุณหภูมทิ ่ี 950 °C มีค่าประสิทธิภาพการ
ดูด ซับ น้ าและฝุ่ นเท่ ากับ 34.07 % อุณ หภู มิท่ี 1000 °C มีค่ าประสิท ธิภ าพการดูด ซับ น้ าและฝุ่ นเท่ ากับ 31.73 %
อุ ณ หภู มิท่ี 1050 °C มี ค่ า ประสิท ธิภ าพการดู ด ซับ น้ า และฝุ่ นเท่ า กับ 29.29 % และอุ ณ หภู มิ ท่ี 1100 °C มีค่ า
ประสิทธิภาพการดูดซับน้าและฝุ่ นเท่ากับ 22.50 % ออกแบบและสร้าง Packing ชนิดอานม้า มีขนาดความกว้างเท่ากับ
3 cm ความยาวเท่ากับ 5 cm และความสูงเท่ากับ 3 cm
จากการทดสอบปริมาณฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการสีขา้ วของโรงสีขา้ วชุมชนบ้านกาดเมฆ มีปริมาณฝุ่ น
ละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายภายในโรงสีขา้ วเท่ากับ 0.25 mg/m3 ปริมาณฝุ่ นละอองทีฟ่ ้ ุงกระจายภายนอกโรงสีขา้ วเท่ากับ 0.15
mg/m3 และปริมาณฝุ่ นละออง ณ จุดปล่อยฝุ่ นละอองของโรงสีขา้ ว เท่ากับ 0.30 mg/m3 ซึ่งปริมาณฝุ่ นละอองที่ผ่าน
กระบวนการติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก ในระดับแรงดันน้ าที่ 0.00 Bar มีปริมาณฝุ่ นละอองทีผ่ ่าน
กระบวนการบาบัดเท่ากับ 0.076 mg/m3 ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ นละอองเท่ากับ 74.46 % ระดับแรงดันน้าที่ 0.20
Bar มีปริมาณฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการบาบัดเท่ากับ 0.063 mg/m3 ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ นละอองเท่ากับ
78.90 % ระดับแรงดันน้ าที่ 0.25 Bar มีปริมาณฝุ่ นละอองทีผ่ ่านกระบวนการบาบัดเท่ากับ 0.05 mg/m3 ประสิทธิภาพ
ในการดักจับฝุ่ นละอองเท่ากับ 83.33 % ระดับแรงดันน้ าที่ 0.30 Bar มีปริมาณฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการบาบัด
เท่ากับ 0.043 mg/m3 ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ นละอองเท่ากับ 85.56 % และระดับแรงดันน้าที่ 0.35 Bar มีปริมาณ
ฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการบาบัดเท่ากับ 0.026 mg/m3 ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ นละอองเท่ากับ 91.13 % เมื่อ
นามาเปรียบเทียบก่อนและหลังการติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยก พบว่าก่อนการติดตัง้ มีปริมาณฝุ่ น
ละออง ณ จุดปล่อยฝุ่ นละอองของโรงสีขา้ วทีย่ งั ไม่ได้ผ่านกระบวนการบาบัดด้วยเครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบ
เปี ยก เท่ากับ 0.30 mg/m3 และหลังการติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นชนิดสครับเบอร์แบบเปี ยกการผลิต Packing ชนิดอานม้า
ในอุณหภูมทิ ่ี 950 °C มีค่าประสิทธิภาพการดูดซับน้ าและฝุ่ นมากทีส่ ุดเท่ากับ 34.07 % ในระดับแรงดันน้ าที่ 0.35 Bar
มีปริมาณฝุ่ นละอองที่ผ่านกระบวนการบาบัดเท่ากับ 0.026 mg/m3 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่ นละอองมากที่สุด
เท่ากับ 91.13 %
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การตรวจวัดการแลกเปลี่ยนพลังงานโดยใช้เทคนิ คการวัดความแปรปรวนร่วมแบบ
หมุนวนในป่ าเต็งรังมหาวิ ทยาลัยพะเยา
Measurements of Energy exchange Using Eddy Covariance Technique in Dry
Dipterocarp Forest at the University of Phayao
มนตรี แสนวังสี1*, พิมพ์ศริ ิ สุวรรณพัฒน์ 1, มานะ ปั นยา1, ปฏิพทั ธ์ วงค์เรือง1 และ วัชระพงษ์ บุญเรือง2
Montri Sanwangsri, Pimsiri Suwannapat, Mana Panya, Patipat Vongruang and Wacharapong
Boonruang
บทคัดย่อ
การศึกษาการแลกเปลีย่ นพลังงาน (energy exchange) มีความสาคัญสาหรับอธิบายกระบวนการทางชีวภาพ
ต่างๆ ของระบบนิเวศป่ าไม้ พลังงานเป็ นส่วนหนึ่งของกลไลการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis process) และกระบวนการหายใจของพืช (plant respiration process)
โดยเฉพาะต้นไม้ในระบบนิเวศป่ าเต็งรัง (dry dipterocarp forest) ทีม่ กี ารปรับตัวเข้ากับภัยแล้งและไฟป่ าได้ค่อนข้างสูง
การตรวจวัดพลังงานทาให้เข้าใจความสามารถของระบบนิเวศป่ าไม้ ในการเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอน (carbon sink)
หรือ ปลดปล่ อ ยคาร์บ อน (carbon source) รวมถึง การตอบสนองต่ อ การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ (climate
change) และการเกิดไฟป่ า (wildfire) การศึกษานี้ใช้เทคนิคการวัดความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (eddy covariance
technique; EC) โดยศึกษารูปแบบของการแลกเปลีย่ นพลังงานในป่ าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงเดือน มิถุนายน
ถึง ตุลาคม ปี พ.ศ. 2556 พบว่าการแลกเปลีย่ นพลังงานมากที่สุด 66 % พลังงานถูกใช้ในการระเหยน้ า (latent heat
flux; LE) ค่าเฉลี่ยในช่วงการตรวจวัด (6.75 MJ/m2/day) ส่วนที่เหลือเก็บสะสมในชีวมวล (stored in biomass; Sb)
16% (1.73 MJ/m2/day) พลังงานถูกใช้ในการเผาอากาศ (Sensible heat flux; H) 14% (1.43 MJ/m2/day) และพลังาน
ความร้ อ นที่ เ ก็ บ สะสมในดิ น (Soil heat flux; Gs) 4% (0.43 MJ/m2 /day) ในเดื อ นสิ ง หาคมค่ า เฉลี่ ย LE (7.31
MJ/m2/day) สูงสุดซึ่งเป็ นช่วงที่มปี ริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนสูงสุด (259.87 mm) ทาให้ความชื้นในดินสูงขึ้น
(20.95%VWC)เช่นกัน ในขณะที่ค่าเฉลี่ย H (1.79 MJ/m2/day) สูงสุด ซึ่งพบในเดือนกันยายนซึ่งในเดือนเดียวกัน มี
ค่าเฉลีย่ รังสีสุทธิสงู สุดเช่นกัน 10.89 MJ/m2/day ในทางตรงกันข้ามค่าเฉลีย่ Gs ค่อนข้างต่ าตลอดการตรวจวัดทาให้
พลังงานส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในชีวมวล (Sb) ในช่วงดังกล่าวมีความสอดคล้องกับค่าเฉลีย่ การเปลีย่ นแปลงคาร์บอนสุทธิ
ของระบบนิเวศประมาณ 2.87 tonC/ha/month.
คาสาคัญ:

การแลกเปลีย่ นพลังงาน, ป่ าเต็งรัง, เทคนิคการวัดความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม,

วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม, มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา 56000
Science, School of Energy and Environment, University of Phayao, Phayao 56000.
* Corresponding author: sanwangsi@hotmail.com
1Environmental

572

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/m 2/day) peak was found in
September, in the same period, the average radiation maximum net as 10.89 MJ/m 2/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

บทนา
สมดุลพลังงานในระบบนิเวศป่ าไม้ (Energy balance in the forest ecosystem) หมายถึง พลังงานที่เข้ามา
และสะท้อนออกไปในลักษณะรังสีคลื่นสัน้ และรังสีคลื่นยาวจากระบบนิเวศ รังสีสว่ นเกินทีพ่ น้ื ผิวโลกพลังงานจะถูกใช้ใน
การระเหยน้ าและเผาอากาศ โดยองค์ประกอบหลักของสมดุลพลังงานคือ รังสีสุทธิ( Rn) ความร้อนทีใ่ ช้ในการระเหยน้ า
(LE) ความร้อนทีใ่ ช้ในการเผาอากาศ(H) และความร้อนทีเ่ ก็บไว้ในดิน(Gs) [1] สาหรับการถ่ายทอดพลังงานเป็ นปั จจัย
สาคัญต่อสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ บนโลก ซึ่งระบบนิเวศป่ าไม้มสี ่วนช่วยทาให้เกิดกระบวนการใช้พลังงานและการแลกเปลีย่ น
ระหว่างมวลชีวมณฑล (biosphere) และบรรยากาศ (atmosphere) พลังงานเป็ นส่วนหนึ่งของกลไกการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis process) และกระบวนการหายใจ
ของพืช (plant respiration process) อัตราการสังเคราะห์แสงจะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ปริมาณแสงทีพ่ ชื ได้รบั และความ
เข้มแสง การจะเรียนรูเ้ รื่องการแลกเปลีย่ นพลังงาน จาเป็ นทีจ่ ะต้องเข้าใจถึงสมดุลของพลังงาน (energy balance) ของ
ทัง้ ในระดับโลกและในระดับระบบนิเวศหนึ่งๆ สมดุพลังงานในระบบนิเวศจะมีการเปลีย่ นแปลงตามช่วงฤดูกาล ในช่วง
ฤดูฝนการคายน้าพืชเป็ นกระบวนหนึ่งทีท่ าให้ระบบนิเวศเย็นลง เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ทาให้ต้นไม้รอ้ นขึน้ การ
คายน้ าของพืชจะมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั รังสีดวงอาทิตย์ ความชืน้ ในดิน และคุณสมบัตทิ างสรีระของต้นไม้ นอกจากนี้
ยังพบว่าสมดุลพลังงานมีสว่ นเกีย่ วข้องทางตรงและทางอ้อมต่อผลผลิตคาร์บอนสุทธิเช่นกัน โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
สมดุลพลังงานกับการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 ซึ่งความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ า (Latent heat flux; LE) และพลังงาน
ความร้อนที่ใช้ในการเผาอากาศ (Sensible heat flux; H) มีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลทาให้การแลกเปลี่ยนคาร์บอนในระบบ
นิเวศเปลีย่ นแปลงตามไปด้วย [2] เช่นเดียวกับของ มนตรี แสนวังสี [3] ทีไ่ ด้ทาการศึกษาการแลกเปลีย่ นพลังงานในป่ า
เต็งรังราชบุรี การศึกษาเรื่องของสมดุลพลังงานสามารถตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (automatic
weather station) และอีกวิธหี นึ่งคือการใช้หอคอย (Tower) ในการตรวจวัดพลังงาน โดยใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วม
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แบบหมุนวน (Eddy covariance method) ซึง่ เป็ นหนึ่งในวิธที ่ไี ด้รบั การยอมรับทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัด และ
เป็ นวิธที ใ่ี ช้วดั ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4) รวมถึงพลังงานทีอ่ ยู่ในรูปของการระเหยน้า และเผาอากาศ
ได้โดยตรง [4] สาหรับการศึกษาในประเทศไทยมีการใช้เทคนิคดังกล่าวอยู่บา้ ง เช่นที่ สถานีเขาคอกม้า สถานีแม่เมาะ
สถานีสะแกราช และสถานีลุ่มน้ าแม่กลอง แต่เป็ นการใช้แบบชัวคราวไม่
่
ต่อเนื่องและได้มกี ารพัฒนาใช้ในพื้นที่สถานี
ราชบุรี การศึกษาในลักษณะนี้ทางภาคเหนือของประเทศไทยยังมีการศึกษาน้อยในอนาคตควรจะมีการศึกษาในระยะ
ยาวให้ครอบคลุมตลอดทัง้ ฤดูกาล แต่การศึกษาการแลกเปลีย่ นพลังงานในป่ าเต็งรังภายใต้สภาพภูมอิ ากาศแบบสุดขัว้
(Extreme) และการจากัดเรื่องของไฟป่ า ดังนัน้ การวัดของพลังงานทีจ่ ะช่วยปรับปรุงความเข้าใจเกีย่ วกับการแหล่งกัก
เก็บ คาร์บอนในระบบนิเวศป่ าไม้ท่ีตอบสนองต่ อปรากฏการณ์ ท างสภาพภู มิอากาศในอนาคต การศึกษาในครัง้ นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบการแลกเปลีย่ นพลังงานในป่ าเต็งรัง โดยใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
พืน้ ที่วิจยั
มีพน้ื ทีท่ งั ้ หมด 80 ha (มากกว่า 500 ไร่) โดยมีสถานีตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยาทีใ่ ช้หอคอย (Tower) ความสูง
42 เมตรเหนือพืน้ ดิน ตัง้ อยู่ ละจิจูต 19° 02΄ 14.38΄΄ ลองจิจดู 99° 54΄ 10.96΄΄ มีรศั มีการตรวจวัด 4 กิโลเมตรจาก
หอคอย ภายใต้ช่ือ (Dry dipterocarp forest flux Phayao site Thailand; DPT) ลัก ษณะภู มิป ระเทศเป็ น ภู เขาสูง มี
ความสูงเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 512 เมตรอยู่ในเขตพื้นทีมหาวิทยาลัยพะเยา และพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็ นป่ าไม้
แบบพลัดใบ (Deciduous forest) ประเภทป่ าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) ความสูงต้นไม้เฉลี่ย 15 เมตร ส่วนมาก
เป็ นไม้ใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกมากกว่า 4.5 เซนติเมตร (Diameter at Breast Height; DBH) ต้นไม้ส่วนใหญ่
เป็ นต้ น ยางเหี ย ง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq), ต้ น เต็ ง (Shorea obtuse Wall), ต้ น รัง (Shorea
siamensis Miq), ต้น ยางกราด (Dipterocarpus intricatus dyer) และต้ น พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb)
ตามลาดับ ลักษณะดินเป็ นดินร่วนเหนียวปนทราย อุณหูมเิ ฉลีย่ (พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2556) อยู่ในช่วง 9.0 ถึง
34.5 °C มีอุณหภูมเิ ฉลีย่ สูงสุดอยู่ในเดือนพฤษภาคม และอุณหภูมติ ่ าสุดอยู่ในเดือนธันวาคม ความชืน้ อยู่ในช่วง 16.8
ถึง 94.5 % และมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายปี 1,262.40 mm (TMD station, 1998-2007), 876.79 mm (พฤษภาคม ถึง
ธันวาคม 2556 จากหอคอยตรวจวัด)
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ภาพที่ 1 ทีต่ งั ้ ของหอคอยตรวจวัดในป่ าเต็งรังมหาวิทยาลัยพะเยา
(หมุดสีแดง Dry Dipterocarp forest flux Phayao site Thailand; DPT site)
วัสดุอปุ กรณ์
การศึก ษาเรื่อ งของสมดุ ล พลัง งาน ในปั จ จุ บ ัน นิ ย มใช้ก ารตรวจวัด จากสถานี ต รวจวัด อากาศอัต โนมัติ
(automatic weather station) ซึง่ จะมีค่าใช้จ่ายทีค่ ่อนข้างสูงแต่ทาให้มคี วามสะดวกรวดเร็วอย่างมากในการติดตัง้ และมี
ความถูกต้องของข้อมูลสูง และอีกวิธหี นึ่งคือการใช้เสาหรือหอคอย (Tower) ในการตรวจวัดพลังงานซึง่ จะติดตัง้ เครื่อง
ตรวจวัดไว้บนหอคอยและสามารถเก็บข้อมูลได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (Eddy
covariance method) ซึ่งเป็ นหนึ่งในวิธที ่ไี ด้รบั การยอมรับทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2), มีเทน(CH4) รวมถึงพลังงานความร้อนที่อยู่ ในรูปของการระเหยน้ า และเผาอากาศ การศึกษาสมดุลพลังงาน
จะต้องใช้เครื่องมือในการตรวจวัด และช่วยในการประเมินปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อสมดุลพลังงานจึงเลือกใช้อุปกรณ์
ดังต่อไปนี้
1. Net radiation sensor
2. Open-part CO2/H2O analysis
3. Three-dimensional sonic anemometer-thermometer
แสดงดังภาพที่ 2
Net radiation sensor (NR01 by Kipp & Zonen Campbell Scientific, Inc.) วัด รังสีค ลื่น สัน้ และ รังสีค ลื่น
ยาว ที่ เ ข้ า สู่ ร ระบ บ และออกสู่ ร ะบ บ นิ เ วศ , Open-part CO2/H2O analysis (EC150, Campbell Sci.) วั ด ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้า, Three-dimensional sonic anemometer-thermometer (CSAT3 Campbell Sci.) ใช้วดั
ความเร็วลม 3 ทิศทาง และอุณหภูมอิ ากาศ, LI-190SZ Quantum Sensor วัดแสงทีพ่ ชื สามารถสังเคราะห์แสงได้ หรือ
Photosynthetically active radiation; PAR, (WXT520 Weather Transmitter, Campbell) วัด ปริม าณน้ า ฝนรวมถึ ง
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ความชืน้ สัมพัทธ์ในอากาศ และ อุณหภูมอิ ากาศ ณ เวลาเดียวกัน, Camera ถ่ายภาพบริเวณป่ า ส่วนของใต้ดนิ จะติดตัง้
อุ ป กรณ์ ได้ แ ก่ Thermocouple วัด อุ ณ หภู มิ ดิ น 3 ระดับ คื อ ที่ ร ะดับ 5, 15 และ 50 เซนติ เ มตร, Water content
reflectometer (Time domain reflectometer; TDR) probes (CS616 Campbell Scientific, Inc.) วัดความชื้นในดิน 3
ระดับด้วยเช่นกัน
หลักการทางานของส่วนควบคุมในการติ ดตามข้อมูลตรวจวัด
สาหรับข้อมูลที่นามาวิเคราะห์สมดุลพลังงานจะต้องนาข้อมูลผ่านโปรแกรม EddyPro version 4.0 ซึ่งเป็ น
โปรแกรมที่ช่วยในการจัด การคุณ ภาพของข้อ มูลให้มีความถู กต้อ งและเป็ น โปรแกรมที่มีป ระสิท ธิภ าพสาหรับ การ
ประมวลผลข้อ มู ล ซึ่งสามารถค านวณฟลัก ซ์ข องไอน้ า (evapotranspiration), CO2, CH4 และ ก๊ า ซอื่น ๆ รวมถึง
พลังงาน (LE, H ) ด้วยวิธกี ารความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน โดยข้อมูลที่นาเข้าโปรแกรม EddyPro จะต้องเป็ น
ข้อมูลทีต่ รวจวัดด้วยความถี่ 10 Hz มาเฉลีย่ ให้เป็ นรายครึง่ ชัวโมงเพื
่
่อทีง่ ่ายต่อการนาไปวิเคราะห์ต่อไป
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจาก CO2, H2O vapor, ความเร็วลม 3 ทิศทางเก็บข้อมูลด้วยความถี่ 10 Hz (10
ค่าต่อววินาที) ส่วนข้อมูลอื่นๆ จะเก็บทุกๆ 10 นาที และ camera จะถ่ายภาพบริเวณป่ าทุกๆ 1 ชัวโมง
่
อุปกรณ์ทุก
ชนิดจะเก็บข้อมูบแบบ Real time บันทึกและควบคุมระบบด้วย Data logger (model CR1000 Campbell Scientific,
Inc.) สามารถ Down load ข้อมูลได้ 2 ทาง คือ ทางแรกทาการ Down load ข้อมูลผ่านช่องสัญญาณแบบไร้สาย ส่วน
ทางที่สอง Down load ข้อมูลโดยตรงโดยใช้ Computer PC และแปลงรูปแบบข้อมูลเป็ น ASCII ไฟล์ด้วยโปรแกรม
LoggerNet และนาไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมทางสถิตโิ ดยทาการเก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม 2556 ถึงปั จจุบนั

Rainfall and Net radiation

EC150 (CO2/H2O analyzer)

Data logger CR1000
Air temperature,
PAR sensor and Camera

Soil Moisture, Soil Temp
5, 15, 50 cm
ภาพที่ 2 แสดงไดอะแกรมเครื่องมือบนหอคอย
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การคานวณการแลกเปลี่ยนพลังงานโดยวิ ธี Eddy Covariance
เทคนิค EC จะตรวจวัดค่าความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ าและความร้อนทีใ่ ช้ในการเผาอากาศได้โดยตรงและ
สามารถคานวณค่า LE และ Gs ได้จากสามารถที่ 4 และ 5 ตามลาดับ ส่วนค่ารังสีสทุ ธิ (Net radiation) และ ความร้อน
ที่เก็บ ไว้ในดิน (Soil heat flux) ซึ่ง ในการทดลองนี้ ใช้ 0.3 [5] โดยคิด จากร้อ ยละของ Sensible heat จะสามารถ
คานวณหาสมดุลพลังงาน (Energy balance) ได้ดงั สมการนี้ [6,7,8]
𝑅𝑛 − 𝐺𝑠 = 𝐻 + 𝐿𝐸

สมการที่ 1

อย่างไรก็ตาม ค่ารังสีสทุ ธิ (Net radiation) หาได้จากรังสีคลื่นสัน้ ทีเ่ ข้าออกระบบกับรังสีคลื่นยาวทีเ่ ข้าออก
ระบบ สามารถคานวณรังสีสทุ ธิ ดังสมการนี้ [9]
𝑅𝑛 = (𝑆𝑊𝑖𝑛 − 𝑆𝑊𝑂𝑢𝑡 ) + (𝐿𝑊𝑖𝑛 − 𝐿𝑊𝑂𝑢𝑡 ) สมการที่ 2

SRin = รังสีคลื่นสัน้ ทีเ่ ข้ามาในระบบ (W/m2)
SROut = รังสีคลื่นสัน้ ทีอ่ อกจากระบบ (W/m2)
IRin = รังสีคลื่นยาวทีเ่ ข้ามาในระบบ (W/m2)
IROut
= รังสีคลื่นยาวทีอ่ อกจากระบบ (W/m2)
จากสมการสมดุลพลังงานข้างต้นสามารถคานวณค่า Latent heat และ Sensible heat ได้โดยตรงโดยใช้
เทคนิค Eddy covariance ซึง่ ความสัมพันธ์ของสมดุลพลังงาน ทัง้ สองสามารถ คานวณได้จากสมการดังนี้
′ 𝑣𝑈 ′ 𝑧) สมการที่ 3
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐿𝐸 = 𝜆𝑣(𝑓

LE
λv
f΄v
U΄z

= Latent heat flux ความร้อนทีใ่ ช้ในการระเหยของน้า (W/m2)
= ความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอ (2.45 MJ/Kg) [10]
= ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ ความหนาแน่นของไอน้า ณ ช่วงทีเ่ ราสนใจ
ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้ค่าเฉลีย่ เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที (Kg/m3)
= ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ ความเร็วเร็วในแนวดิง่ ณ ช่วงทีเ่ ราสนใจ
ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้ค่าเฉลีย่ เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที (m/s)
′ 𝑈 ′ 𝑧) สมการที่ 4
̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐻 = 𝜌𝑎𝐶𝑝(𝑇

H
= Sensible heat flux ความร้อนทีใ่ ช้ในการเผาอากาศ (W/m2)
𝜌a
= ความหนาแน่นของอากาศ (1.225 Kg/m3)
Cp
= ความจุความร้อน ณ ความดันคงที่ (1004.67 J/KgK) [11]
T'
= ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ อุณหภูมเิ ฉลีย่ ณ ช่วงทีเ่ ราสนใจ ซึง่ ในการศึกษา ครัง้ นี้ใช้ค่าเฉลีย่
เมื่อเวลา
ผ่านไป 30 นาที (K)
U΄z = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ ความเร็วเร็วในแนวดิง่ ณ ช่วงทีเ่ ราสนใจ ซึง่ ใน การศึกษาครัง้ นี้ใช้
ค่าเฉลีย่
เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที (m/s)
𝐺𝑠 = 0.3𝐻 สมการที่ 5

Gs

= Soil heat flux ความร้อนทีเ่ ก็บไว้ในดิน (W/m2)
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ผลการศึกษา
สภาพภูมอิ ากาศ
ผลการตรวจวัดสภาพภูมอิ ากาศในพื้นที่ศกึ ษาเพื่อใช้อธิบายร่วมกับสมดุลพลังงานพบว่ามีปริมาณฝนสะสม
ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 2556 เท่ากับ 815.54 มิลลิเมตร โดยเดือนสิงหาคมมีปริมาณน้าฝนสะสมมากทีส่ ดุ ถึง
259.87 mm แสดงดังภาพที่ 3 และมีจานวนวันที่ฝนตกตัง้ แต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 108 วันจากทัง้ หมด 153 วัน
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในฤดูฝน และยังพบว่าวันที่ 26 สิงหาคมเป็ นวันทีม่ ปี ริมาณน้ าฝนสะสมสูงสุดเท่ากับ 54.01
มิลลิเมตร ทาให้มคี วามชื้นในผิวดินเฉลี่ยค่อนข้างสูงอยู่ 20.95 %VWC ซึ่งความชืน้ ในดินจะมีค่าแปรผันตามปริมาณ
น้ าฝน และค่าอุณหภูมดิ นิ จะมีค่าแปรผันตามอุณหภูมอิ ากาศ พบว่าอุณภูมอิ ากาศสูงสุด 32.01 ºC พบในเดือนมิถุน
นายนเช่นเดียวกับอุณหภูมดิ นิ เช่นกัน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 3 ปริมาณน้าฝนรวม และ ความชืน้ ดินเฉลีย่ ทีร่ ะดับความลึก 5, 15 และ 50 เซนติเมตร
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ภาพที่ 4 อุณหภูมอิ ากาศเฉลีย่ สูงสุด ต่าสุด และ อุณภูมดิ นิ ฉลีย่ ทีร่ ะดับความลึก 5 cm
ตารางที่ 1 สมดุลพลังงานในแต่ละเดือนของระบบนิเวศป่ าเต็งรัง
สมดุลพลังงานในป่ าเต็งรัง
เดือน

Albedo

Rs
มิ ถนุ ายน 0.15 12.44
กรกฎาคม 0.15 12.82
สิ งหาคม
0.15 12.35
กันยายน
0.15 12.68
ตุลาคม
0.14 10.54
ค่าเฉลี่ย
0.15 12.17
±SD
0.004 0.93

Rn
10.46
10.80
10.56
10.89
8.94
10.33
0.80

MJ/m2/Day
H LE
1.06 6.48
1.19 6.47
1.61 7.31
1.79 7.04
1.49 6.42
1.43 6.75
0.30 0.41

Gs
0.32
0.36
0.48
0.54
0.45
0.43
0.09

Sb
2.60
2.78
1.16
1.52
0.59
1.73
0.94

Rn
100
100
100
100
100
100

H
10.17
11.01
15.22
16.46
16.61
13.89
3.08

%
LE
61.90
59.93
69.27
64.62
71.84
65.51
4.98

Gs
3.05
3.30
4.57
4.94
4.98
4.17
0.92

Sb
24.89
25.76
10.95
13.97
6.57
16.43
8.54

การแลกเปลี่ยนพลังงานในป่ าเต็งรัง
ในการศึกษานี้เราได้พจิ ารณารูปแบบการแลกเปลีย่ นพลังงานใน 24 ชัวโมง
่
สาหรับ รังสีดวงอาทิตย์(Rs), รังสี
สุท ธิ(Rn), ความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ า(LE), ความร้อนที่ใช้ในการเผาอากาศ(H), ความร้อนที่เก็บไว้ในดิน(Gs),
ความร้อนที่สะสมในชีวมวล(Sb) ทัง้ หมดนี้สามารถคานวณได้จากสมการสมดุลพลังงานยกเว้น Sb โดยประเมินจาก
พลังงานทีห่ ายไป ในช่วง มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2556 พบว่าค่าเฉลีย่ รวมของ Rs 12.17 MJ/m2/day, Rs สูงสุดพบใน
เดือน กรกฏาคมดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนค่าเฉลีย่ รวม Rn ในป่ าเต็งรังมีค่าประมาณ 10.33 MJ/m2/day ส่วน LE, H ,
Gs และ Sb มีค่ าประมาณ 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) ตามลาดับ ดังตารางที่ 1 สาหรับรูปแบบการเปลีย่ นแปลงพลังงานของ Rn, LE, H, Gs ใน
รอบวันจะมีลกั ษณะเป็ นไปตาม Rs แสดงให้เห็นว่ามีค่าเพิ่มขึ้นพร้อมกับได้รบั แสงตอนพระอาทิตย์ขน้ึ เฉลี่ยที่เวลา
7.00 น. และมีค่าสูงสุดในช่วงเวลาเทีย่ งวัน หลังจากนัน้ จะลดลงในช่วงตอนบ่ายจนกระทังพระอาทิ
่
ตย์ตกดินเฉลีย่ ทีเ่ วลา
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17.30 น. ดังภาพที่ 6 ตามลาดับ, การแลกเปลีย่ นพลังงานมากที่สุดพลังงานถูกใช้ในการระเหยน้ า (latent heat flux;
LE) ค่าเฉลีย่ ในช่วงการตรวจวัด (6.75 MJ/m2/day) ส่วนทีเ่ หลือเก็บสะสมในชีวมวล 1.73 MJ/m2/day พลังงานถูกใช้ใน
การเผาอากาศ (Sensible heat flux; H) 1.43 MJ/m2/day และพลังานความร้อนทีเ่ ก็บสะสมในดิน(Soil heat flux; Gs)
0.43 MJ/m2/day ในเดือนสิงหาคมค่าเฉลี่ย LE (7.31 MJ/m2/day) สูงสุดซึ่งเป็ นช่วงที่มปี ริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสะสมราย
เดือนสูงสุด (259.87 mm) ทาให้ความชืน้ ในดินสูงขึน้ ( 20.95%VWC )เช่นกัน ในขณะที่ค่าเฉลีย่ H (1.79 MJ/m2/day)
สูงสุดซึ่งพบในเดือนกันยายนซึง่ ในเดือนเดียวกันนี้พบว่ามีค่าเฉลี่ยรังสีสุทธิสงู สุด 10.89 MJ/m2/day สาหรับค่าเฉลี่ย
Gs ค่อนข้างคงทีต่ ลอดการตรวจวัดเนื่องจากมีสงิ่ ปกคลุมโดยพืชมากทาให้พลังงานส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในชีวมวล (Sb)

ภาพที่ 5 การเปลีย่ นแปลงขององค์ประกอบสมดุลพลังงาน เฉลีย่ นรายชัวโมงในรอบเดื
่
อน
ตัง้ แต่เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2556 (W/m2)
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ภาพที่ 6 การเปลีย่ นแปลงในรอบวันขององค์ประกอบสมดุลพลังงาน เฉลีย่ รายชัวโมง
่ สิงหาคม 2556 (W/m2)

วิ จารณ์และสรุปผล
การแลกเปลีย่ นพลังงานระหว่างบรรยากาศกับระบบนิเวศป่ าเต็งรังมหาวิทยาลัยพะเยา ตัง้ แต่เดือน มิถุนายน
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 พบว่าปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ และสังสีสุทธิ เฉลี่ยเท่ากับ 12.17 และ 10.33 MJ/m2/day
ตามลาดับการแลกเปลีย่ นพลังงานส่วนใหญ่ถูกใช้ในการระเหยน้า(latent heat flux; LE) 66 % ส่วนทีเ่ หลือเก็บสะสมใน
ชีวมวล (stored in biomass; Sb) 16% พลังงานถูก ใช้ในการเผาอากาศ (Sensible heat flux; H) 14% และพลังาน
ความร้อ นที่เก็บ สะสมในดิน (Soil heat flux; Gs) 4% ตามลาดับ ในช่ วงดังกล่ าวมีค วามสอดคล้องกับ ค่ าเฉลี่ย การ
เปลี่ยนแปลงคาร์บอนสุทธิของระบบนิเวศประมาณ 2.87 tonC/ha/month ปริมาณน้ าในดินและรังสีสุทธิมีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงส่วนประกอบของพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเกีย่ วข้องกับการแลกเปลีย่ นคาร์บอนของป่ าเต็ง
รัง
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็ นรายงานเบืย้ งต้นทีจ่ ะช่วยในการศึกษาในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดูแล้ง
ประกอบกับมีไฟป่ าภายใต้สภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ประจาวิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะยา และทีมงาน MiLab ที่
ได้กรุณาให้คาแนะนาตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาในครัง้ นี้ ขอขอบพระคุณการสนับสนุนจาก JICA-JST ของ
ญีป่ ่ นุ ภายใต้โครงการ IMPAC-T และวิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์
และสถานทีใ่ นการศึกษาทดลองในครัง้ นี้
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เอกสารอ้างอิ ง
1. นิพนพ์ ตัง้ ธรรม ทรงธรรม สุขสว่าง เเละ สาเริง ปานอุท.ั สมดุลพลังงานในระบบนิเวศป่ าเขตร้อน.การจัดการระบบ
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การประยุกต์ใช้ การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟสาหรับควบคุมความถี่โหลดและรถไฟฟ้ า
ในระบบไมโครกริ ด
Application of Model Predictive Control for Load Frequency and Electric Vehicle
Control in a Microgrid
จงลักษณ์ พาหะซา1
Jonglak Pahasa1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นาเสนอ การควบคุมประสานกันของการควบคุมความถีโ่ หลด (Load frequency control: LFC) และ
การควบคุ ม รถไฟฟ้ า (Electric Vehicle: EV) โดยใช้ก ารควบคุ ม แบบโมเดลพรีดิก ทีฟ (Model predictive control:
MPC) เพื่อลดการแกว่งของความถีใ่ นระบบไมโครกริดอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของโหลดและกาลังไฟฟ้ าทีผ่ ลิต
จากฟาร์มกังหันลม ผลการจาลองพบว่าการควบคุมด้วย MPC ทีน่ าเสนอ สามารถควบคุมความถีใ่ นระบบไมโครกริดได้
ดีกว่าการควบคุมด้วย PID อย่างชัดเจน นอกจากนี้ MPC ยังสามารถทาให้สถานะของการประจุ (State of charge:
SOC) ของแบตเตอรีได้ตามปริมาณทีก่ าหนด
คาสาคัญ:
รถยนต์ไฟฟ้ า

การควบคุ ม โมเดลพรีดิก ทีฟ ไมโครกริด การควบคุ ม ความถี่โหลด สถานะการประจุ แ บตเตอรี

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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บทนา
พลังงานลมเป็ น พลังงานทดแทนที่มีก ารน ามาใช้ในการผลิต ไฟฟ้ าเพิ่ม มากขึ้น ในปั จจุ บ ัน เนื่ อ งจากเป็ น
พลังงานสะอาด ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม แต่เนื่องจากความไม่แน่นอนของกาลังไฟฟ้ าผลิตได้จากฟาร์มกังหันลม
ส่งผลให้เกิดการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้ ากาลัง ดังนัน้ การแก้ปัญหาการแกว่งของความถี่อนั เนื่องมาจากการ
แกว่งของกาลังไฟฟ้ าที่ได้จากลมจึงได้รบั ความสนใจอย่างมากในปั จจุบนั โดยอุปกรณ์พ้นื ฐานที่ใช้ควบคุมความถี่ใน
ระบบไฟฟ้ ากาลังคือ LFC ซึง่ จะติดตัง้ มากับเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า เช่น เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าพลังความร้อน
นอกจากนี้ ในปั จจุบนั รถยนต์ไฟฟ้ า (Electric vehicle) กาลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันมากขึน้ ซึ่ง
ปกติการประจุแบตเตอรีของรถไฟฟ้ าจะกระทาในเวลากลางคืนและพร้อมๆ กันหลายๆ คัน ดังนัน้ จึงมีการประยุกต์การ
ประจุแบตเตอรีรถไฟฟ้ าเป็ นแบบควบคุมได้ เพื่อให้สามารถลดการแกว่งของความถีใ่ นระบบไฟฟ้ ากาลังได้ [1-3]
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น การควบคุมกาลังไฟฟ้ าผลิต ด้วย LFC เป็ นการควบคุมทางฝั ง่ ผูผ้ ลิต และการควบคุม
การประจุแบตเตอรีรถไฟฟ้ าเป็ นการควบคุมทางฝั ง่ ผูใ้ ช้ไฟ ดังนัน้ หากมีการประสานการควบคุมกาลังไฟฟ้ าผลิตและใช้
พร้อมกัน เพื่อให้เกิดสมดุลกาลังไฟฟ้ าขึน้ จะทาให้การเบีย่ งเบนความถี่ต่าทีส่ ุด ในทีน่ ้ี เนื่องจากความไม่แน่ นอนต่างๆ
เช่น ลม และโหลด เปลี่ยนไป จึงใช้การควบคุมแบบ MPC ออกแบบส่วนควบคุมของ LFC และสถานะการประจุแบ
ตเตอรีของรถไฟฟ้ า เนื่ องจากตัวควบคุม แบบ MPC มีค วามคงทนต่ อความไม่แน่ นอนของระบบ [4-5] และในการ
ออกแบบตัวควบคุมยังสามารถนาผลกระทบจากกาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากฟาร์มกังหันลม ให้เป็ นการรบกวนที่วดั ได้
(measured disturbance: md) เพื่อเป็ น อินพุ ตหนึ่งให้กบั ตัวควบคุ ม MPC ซึ่งจะทาให้ผลกระทบจากการแกว่งของ
กาลังไฟฟ้ าจากฟาร์มกังหันลม ได้รบั การพิจารณาและชดเชยด้วยการควบคุมประสานกันของ LFC และ SOC
นอกจากนี้ วัตถุประสงค์หลักอีกหนึ่งข้อ ของการควบคุมในงานวิจยั นี้คอื การควบคุมให้ SOC ของรถไฟฟ้ า มี
ปริมาณตามฟั งก์ชนั ทีก่ าหนด ในช่วงเวลาทีแ่ น่นอน ทาให้มนใจได้
ั่
ว่า รถไฟฟ้ าทีน่ ามาใช้เพื่อทาเสถียรภาพความถีน่ ้ี ยัง
สามารถประจุแบตเตอรีได้ในปริมาณทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการในเวลาทีแ่ น่นอนได้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ระบบไฟฟ้ ากาลัง
แบบจาลองเชิงเส้นของระบบไมโครกริดทีค่ วบคุม LFC และ EV ด้วย MPC ทีใ่ ช้ในการศึกษาแสดงดังภาพที่
1 โดยระบบประกอบด้วย ฟาร์มกังหันลมขนาด 800 kW กลุ่มโหลดขนาด 1,600 kW โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนทีส่ ามารถ
ควบคุมความถี่ได้ขนาด 1,000 kW รถไฟฟ้ าแบบ V2G ขนาดความจุแบตเตอรี 5 kW (16.28 kWh) จานวน 200 คัน
คิดเป็ น 1,000 kW ซึ่งเป็ นรถไฟฟ้ าแบบ V2G นัน่ คือเป็ นรถไฟฟ้ าที่สามารถรับและจ่ายไฟจากระบบไมโครกริดได้ทงั ้
สองทาง รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก [1-2] ภาพที่ 2 แสดงแบบจาลองโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน (Thermal power
plant: THP) ซึง่ มี LFC ทีค่ วบคุมได้
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ภาพที่ 1 แบบจาลองเชิงเส้นของระบบไมโครกริดทีใ่ ช้ในการศึกษา
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ภาพที่ 2 แบบจาลองโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน (THP) ทีม่ ี LFC

Charge

K max

V1G
0
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f max

V2G
Frequency deviation (Hz)

ภาพที่ 3 การควบคุมกาลังไฟฟ้ าของรถไฟฟ้ าต่อการเปลีย่ นแปลงความถีร่ ะบบไฟฟ้ ากาลัง
การควบคุมรถไฟฟ้ า
การควบคุมกาลังไฟฟ้ าของรถไฟฟ้ าต่อการเปลีย่ นแปลงความถี่ในระบบไฟฟ้ ากาลังแสดงดัง ภาพที่ 3 [4] เมื่อ
V1G คือการชาร์จทางเดียวของแบตเตอรีรถไฟฟ้ าจากระบบไฟฟ้ าสูแ่ บตเตอรี และ V2G คือการชาร์จ/ดิสชาร์จแบบสอง
ท
า
ง
แบตเตอรีสามารถทัง้ รับหรือจ่ายกาลังไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าได้ กาลังไฟฟ้ าเอาท์พุตของรถไฟฟ้ าถูกควบคุมแบบดรูปต่อ
การเปลีย่ นแปลงความถี่ โดยกาลังไฟฟ้ าจริงของรถไฟฟ้ า ( PV2G ) จะไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้ ากาลัง ด้วยการออกแบบตาม
การเปลีย่ นแปลงความถี่ (f ) ดังสมการ
PV2G

เมื่อ

Pmax

 K V2G  f ,

  Pmax ,
 P ,
 max

K V2G  f  Pmax

(1)

K V2G  f  Pmax
K V2G  f   Pmax

ก าลังไฟฟ้ าสูงสุด ของรถไฟฟ้ า ซึ่งจ ากัด ด้วยแรงดัน ไฟบ้า น,
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K V2G

คือเกนของ V2G, และ

f

คือการ

เปลีย่ นแปลงความถีข่ องระบบ โดย K V2G สามารถออกแบบด้วยฟั งก์ชนั ของค่าสูงสุดของเกน PHEV ( K max ) ในกรณี
ที่ SOC ถูกออกแบบให้มขี นาดคงทีร่ อบค่าค่าหนึ่ง K V2G สาหรับการควบคุมสมดุลของ SOC ทีน่ าเสนอใน [4] สามารถ
กาหนดได้ ดังสมการ
 
SOC  SOClow (high)
KV 2G  K max 1  
  SOCmax (min)  SOClow (high)







n






(2)

เมื่อ SOClow และ SOChigh คือ SOC ระดับต่าและระดับสูงสาหรับการชาร์จแบตเตอรี, SOCmin และ SOCmax คือ
SOC ระดับน้อยและระดับมากสาหรับการดิสชาร์จ, และ n คือค่าเฉพาะของการออกแบบ SOC ของแบตเตอรี
ดังอธิบายข้างต้น การแกว่งของความถี่สามารถปรับปรุงให้ดขี น้ึ โดยใช้การควบคุมแบบดรูป อย่างไรก็ตาม
K V2G สามารถเปลีย
่ นแปลงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการลดการแกว่งของความถี่ได้ ดังได้นาเสนอใน [3] ในบทความนี้
จึงได้ปรับ K V2G แบบเวลาจริงโดยใช้ MPC ซึง่ พิจารณาเป้ าหมายของ SOC ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามเวลาด้วย
การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ (MPC)
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y
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y
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ภาพที่ 4 หลักการพืน้ ฐานของตัวควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟ
หลักการควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟจะอาศัยข้อมูลในปั จจุบนั และอดีตของระบบ เพื่อทานายสัญญาณควบคุมใน
อนาคต [4-5] ภาพที่ 4 แสดงหลักการพื้นฐานของตัวควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟ เมื่อ y คือ ค่าเอาท์พุตจริง, y คือ ค่า
เอาท์พุตจริงทีไ่ ด้จากการทานาย, และ u คือสัญญาณอินพุตทีต่ ้องการควบคุม (สัญญาณเอาท์พุตของระบบทีต่ ้องการ
ควบคุม) โดยตัวควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟมีขนั ้ ตอนการทางานดังนี้
ขั น้ ที่ 1: ณ เวลาการชั ก ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล ในปั จจุ บ ั น แทนด้ ว ย k , ท าการค านวณ ชุ ด ของอิ น พุ ต
u(k  i  1), i  1, 2,3,..., M  ในชุดประกอบด้วยอินพุตปั จจุบนั ( u (k ) ) และ อินพุตในอนาคตจานวน M 1 ตัว โดย
เอาท์พุตจะคงค่าเดิมนอกเหนือจากช่วงการควบคุม M เมื่อได้ทาการคานวณอินพุตแล้ว จะได้ชุดของเอาท์พุต คือ
 y(k  i), i  1, 2,..., P ก็จะใกล้เคียงกับจุดกาหนด (set point) หรือจุดเป้ าหมาย (target) ของการควบคุมเท่าทีต่ วั หา
ค่าเหมาะสมจะทาได้ ซึง่ เป็ นผลเนื่องจากการทาการหาค่าเหมาะสม
ขัน้ ที่ 2: ใช้สญ
ั ญาณทีค่ านวณได้ในขัน้ ที่ 1 เพียงสัญญาณแรก ไปควบคุมระบบ,
ขัน้ ที่ 3: k  k  1 , กลับไปขัน้ ที่ 1
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โดยในการหาค่าสัญญาณควบคุมทีเ่ หมาะสมในขัน้ ที่ 2 นัน้ MPC จะทาการทานายสัญญาณควบคุมในอนาคต
โดยใช้แบบจาลองไดนามิกส์ (dynamic model) ซึง่ ปกติจะเป็ นแบบจาลองเชิงเส้น (linear model) ซึง่ ผลตอบสนองต่อ
สัญญาณอิมพัลส์ของระบบสามารถเขียนได้เป็ น
nT

y(k  1)  y(k )  A  i u(k  i)

(3)

i 0

เมื่อ y(k ) คือ เวกเตอร์การเคลื่อนที่ของสัญ ญาณที่ต้องการควบคุม ที่เวลา k , u (k ) คือ อินพุตที่เวลา k , nT คือ
จานวนสัมประสิทธิของผลตอบสนองอิ
มพัลส์, A คือเมทริกส์ระบบ และ  i คือเลขสัมประสิทธิซึ์ ง่ สามารถเขียนได้เป็ น
์
 i  gi 1  gi ,

(4)

i  0,..., nT

เมื่อ gi คือสเกลาร์, gi A คือเมทริกซ์สมั ประสิทธิผ์ ลตอบสนองอิมพัลซ์ลาดับที่ i ดังนัน้ ปั ญ หาของ MPC คือเพื่อ
คานวณ u (k ) ซึง่ เป็ นคาตอบของสมการกาลังสอง (quadratic program: QP) กาหนดเป็ น
M

  y (k  j )  r (k  j ) 
u ( k )M

T

min

j 1

Wy  y ( k  j )  r ( k  j ) 

(5)

 u (k )  u (k  1) Wu u (k )  u (k  1) 
T

ด้วยเงื่อนไข

nT

y(k  1)  y(k )  A  i u(k  i) ,
i 0

umax  u (k  1)  u (k )  umax  u (k  1) .

เมื่อ r (k  j ) คือ เงื่อนไขทีต่ อ้ งการ,
ควบคุม (control horizon)

Wy

และ

Wu

คือ เมทริกซ์ฟังก์ชนั น้าหนักค่าบวก, และ

M

คือ ช่วงเวลาการ

ผลการศึกษา
งานวิจยั นี้ ประยุกต์ใช้ MPC เพื่อควบคุมประสานกันของ LFC และ SOC ของการประจุแบตเตอรีในรถไฟฟ้ า
เพื่อลดการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริดอันเนื่องมาจากความไม่แน่ นอนของโหลดและกาลังไฟฟ้ าที่ผลิตจาก
ฟาร์มกังหันลม และ เพื่อควบคุมให้ได้ระดับ SOC ตามต้องการ เรียกวิธนี าเสนอนี้ว่า “MPC” โดยได้ทาการเปรียบเทียบ
กับอีกวิธี คือ การใช้ตัวควบคุมแบบ PID จานวนสองตัว ควบคุม LFC และ SOC การประจุแบตเตอรีของรถไฟฟ้ า
เรียกวิธกี ารควบคุมแบบนี้ว่า “PID”
ในขัน้ ตอนการออกแบบ MPC มีพารามิเตอร์กาหนดสาคัญ จานวน 3 ตัว ได้แก่ ช่วงเวลาการทานายเท่ากับ
10 s ช่วงเวลาการควบคุมเท่ากับ 2 s และช่วงเวลาการชักตัวอย่างเท่ากับ 0.1 s และ รูปแบบโหลดทีใ่ ช้ในกรณีศกึ ษา
แสดงดังภาพที่ 5 พลังงานไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากฟาร์มกังหันลม แสดงในภาพที่ 6 โดยได้ทาการศึกษา 2 กรณี รายละเอียด
เพิม่ เติม มีดงั นี้
กรณี 1: สมมุติให้มี SOCinitial  50% , และ SOCdestination  80% ในกรณีน้ี สมมุติให้ รถไฟฟ้ า ต้องการให้
ชาร์จตามสมการ (4) โดยใช้เวลา 8 ชัวโมง
่
( T2  T1  8 ) ผลการจาลองแสดงดังภาพที่ 7-9
กรณี 2: สมมุติให้มี SOCinitial  50% , และ SOCdestination  80% ในกรณีน้ี สมมุติให้ รถไฟฟ้ า ต้องการให้
ชาร์จโดยใช้เวลา 2 ชัวโมง
่
( T2  T1  2 ) ผลการจาลองแสดงดังภาพที่ 10-12
จากผลการจาลองทัง้ สองกรณี พบว่า MPC สามารถควบคุมให้ความถีร่ ะบบลดลง และปริมาณ SOC
ก็ได้ตามทีต่ อ้ งการ โดย SOC จะไม่เรียบ เพื่อชดเชยการแกว่งของความถีใ่ นระหว่างการประจุ
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ภาพที่ 5 โหลดแบบสุม่ กรณีศกึ ษา

ภาพที่ 6 กาลังไฟฟ้ าจากพลังงานลม กรณีศกึ ษา

ภาพที่ 7 SOC แบตเตอรีรถไฟฟ้ า กรณี 1
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ภาพที่ 8 การเบีย่ งเบนความถี่ กรณี 1

ภาพที่ 9 กาลังไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน กรณี 1

ภาพที่ 10 SOC แบตเตอรีรถไฟฟ้ า กรณี 2
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ภาพที่ 11 การเบีย่ งเบนความถี่ กรณี 2

ภาพที่ 12 กาลังไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน กรณี 2

วิ จารณ์และสรุปผล
งานวิจยั นี้ นาเสนอการประสานการควบคุม LFC และ SOC ของการประจุแบตเตอรีของรถไฟฟ้ า เพื่อลดการ
แกว่งของความถีใ่ นระบบไมโครกริดอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของโหลดและกาลังไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากฟาร์มกังหันลม
โดยใช้ MPC ซึ่ง เป็ น การควบคุ ม ก าลังไฟฟ้ าทางด้านผู้ผ ลิต ได้แ ก่ LFC และผู้ใช้ไฟได้แก่ ก ารประจุแ บตเตอรีข อง
รถไฟฟ้ า ผลการจาลองพบว่า MPC สามารถควบคุมความถี่ในระบบไมโครกริดได้เป็ นอย่างดี และดีกว่าการควบคุม
ด้วย PID นอกจากนี้ ในขณะเดียวกัน MPC ยังสามารถประจุแบตเตอรีได้ SOC ตามฟั งก์ชนั ทีก่ าหนดได้
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การปรับปรุงคุณภาพการกลึงโลหะเกรด SCM 415 ด้วยวิ ธีการออกแบบการทดลอง
เชิ งแฟคทอเรียล กรณี ศึกษาโรงปฏิ บตั ิ การสาขาวิ ศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิ ทยาลัยพะเยา
Quality Improvement of Lathe process on Steel SCM 415 Using Factorial Design
: A Case Study Industrial Engineering Laboratory, University of Phayao.
เอราวิล ถาวร1* ตฤน ทองปลิว1 และธีรเมต ศรีสุขวสุ1
Erawin Thavorn1*, Trin Thongpliw1 and Theeramate Srisukhawasu1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการกลึงโลหะเกรด SCM 415 สาหรับการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิของรายวิชาเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน โดยลักษณะทางคุณภาพของการกลึงโลหะ
พิ จ ารณาจากเส้น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของชิ้น งานและความหยาบผิ ว จากการเก็ บ ข้อ มู ล ที่ ผ่ า นมาพบว่ า ดัช นี ช้ีว ัด
ความสามารถของกระบวนการ (Cpk) ของเส้นผ่านศูนย์กลางและความหยาบผิวมีค่าเท่ากับ 0.42 และ 0.74 ตามลาดับ
ซึ่ง มีค่ าต่ ากว่า 1.33 ดังนัน้ ผู้วิจ ัย จึง ได้น าเทคนิ ค การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรีย ลมาประยุ ก ต์ใช้ ในการ
กาหนดค่าเงื่อนไขการตัดที่เหมาะสม โดยมีปัจจัยทีใ่ ช้ศกึ ษา 3 ปั จจัย คือ ความเร็วรอบ อัตราป้ อน และระยะป้ อนลึก
จากการทดลองและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมทางสถิตพิ บว่า ค่าเงื่อนไขการตัดทีเ่ หมาะสมทีไ่ ด้จากการทดลองส่งผลให้
ค่า Cpk ของลักษณะทางคุณภาพทัง้ สองมีค่าเพิม่ ขึน้
คาสาคัญ:

การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล การปรับปรุงคุณภาพ การกลึง 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
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บทนา
ปั จจุบ ัน สาขาวิช าวิศ วกรรมอุต สาหการ มหาวิท ยาลัยพะเยา ได้เปิ ด การเรียนการสอนรายวิช า 264101
เครื่อ งมือ พื้ น ฐานทางวิศ วกรรมและการใช้ ง าน (Engineering Tool and Operation) เพื่ อ เรีย นรู้วิธีใ ช้ เครื่อ งมื อ /
เครื่องจักร ปฏิบตั ิการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาดเล็กที่ทางานด้วยมือและงานเครื่องจักรกล ซึ่งการกลึงเป็ น
การปฏิบตั ิหนึ่งของรายวิชาดังกล่าว โดยลักษณะการปฏิบตั กิ ารคือ กลึงโลหะเกรด SCM 415 ให้มเี ส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ากับ 14 มิลลิเมตร และมีความยาว 200 มิลลิเมตร ลักษณะทางคุณภาพทีส่ าคัญ (Quality Characteristics) ของการ
กลึงโลหะ มีอยู่ 2 ชนิด คือเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน (Diameter) เนื่องจากชิ้นงานที่ได้จากการกลึงอาจจะเป็ น
ส่วนประกอบเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เพลา ลิม่ ตลับลูกปื น เป็ นต้น ซึง่ งานดังกล่าวนัน้ ต้องอาศัยขนาดทีแ่ ม่นยาของ
ชิ้น งานทัง้ สิ้น รวมถึงลัก ษณะทางคุ ณภาพอีก ชนิ ด คือ ความหยาบผิวของโลหะ (Roughness Surface) เนื่ องจาก
ชิน้ งานทีม่ คี ุณภาพผิวงานทีด่ ี เมื่อมีการประกอบชิน้ ส่วนจะส่งผลต่อความเสียดทานเมื่อต้องการให้มกี ารเคลื่ อนทีข่ อง
ชิน้ งานส่วนทีส่ มั ผัสกันและยังส่งผลต่อความสวยงาม จากการเก็บข้อมูลการผลิตทีผ่ ่านมาพบว่า ดัชนีชว้ี ดั ความสามารถ
ของกระบวนการ (Cpk) ของเส้นผ่านศูนย์กลางและความหยาบผิวมีค่าเท่ากับ 0.42 และ 0.74 ตามลาดับ ซึง่ มีค่าต่ากว่า
ค่าแนะนาที่ต่ าสุดคือ 1.33 [6] จากสาเหตุดงั กล่าวผู้วจิ ยั ได้ประยุกต์ใช้วธิ กี ารออกแบบการทดลองเชิง แฟคทอเรียล
(Factorial Design) เข้ามาใช้กาหนดเงื่อนไขการตัด ให้เหมาะสมเพื่อให้ค่า Cpk สูงขึน้ ส่งผลให้ของเสียลดลง อีกทัง้ ยัง
สามารถนาแนวทางของงานวิจยั นี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ปรับปรุงคุณภาพการกลึงโลหะเกรด SCM 415 ให้มคี ่าอัตราส่วนความสามารถของกระบวนการสูงขึน้
2. ศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อเส้นผ่านศูนย์กลางและความหยาบผิว
3. กาหนดเงื่อนไขการตัดทีเ่ หมาะสมสาหรับกระบวนการกลึงโลหะเกรด SCM 415

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจ ัย ได้ศึก ษางานวิจยั ที่เกี่ย วกับการปรับ ปรุงคุ ณ ภาพโดยประยุ ก ต์ใช้วิธีการออกแบบการทดลอง โดย
นวรัต น์ (2548) ได้ศึกษาหาจุด ที่เหมาะสมที่สุด ของกระบวนการ เพื่อท าให้ค่ าแรงเฉื อนลูก บอลมีค่าสูงสุด ภาย ใต้
ข้อจากัดที่เป็ นไปได้ และปรับปรุงค่าความสามารถของกระบวนการ โดยนาเอาหลักการออกแบบการทดลองแบบ
เซ็นทรัลคอมโพสิต และการทดลองแบบทากูชไิ ปประยุกต์ ผลการทดลองพบว่าแผนการทดลองทัง้ สองสามารถเพิ่ม
ค่าแรงเฉลีย่ ของแรงเฉือนลูกบอล เพิม่ ค่าความสามารถของกระบวนการ ให้ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพดี [1] รังสฤษฏ์ (2552)
ได้ศกึ ษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการเคลือบฟิ ลม์ บาง MoO3 ด้วยวิธกี ารอาร์เอฟ รีแอคทีพสปั ตเตอร์รงิ โดย
ใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติด้วยหลักการออกแบบเซ็นทรัลคอมโพสิต ผลการทดลองพบว่าที่ระดับปั จจัยที่
เหมาะสมในการเคลือ บฟิ ล์ม บางท าให้ ไ ด้ ค่ า อัต ราการเคลือ บของฟิ ล์ ม เท่ า กับ 7.89 นาโนเมตรต่ อ นาที และ
ค่าความขรุขระของพื้นผิว 41.9 นาโนเมตร [2] Erawin และคณะ (2011) ได้วจิ ยั เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับ
กระบวนการผลิตแกนกระทุ้งคลัตช์ท่มี ผี ลต่อลักษณะทางคุณภาพทีส่ าคัญคือเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหยาบผิว และ
รอบเวลาที่ใช้ในการผลิต ผลที่ได้จากการวิเคระห์ ทาให้ค่าความสามารถของกระบวนการของลักษณะทางคุณภาพมี
ค่าที่สูงขึ้น และเวลาในการผลิตลดลง [7] และผู้วจิ ยั ได้ค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการออกแบบการ
ทดลองกับกระบวนการกลึงโลหะ โดย Choudhury (1997) ได้วจิ ยั เพื่อหาตัวแบบทีใ่ ช้ในการพยากรณ์หาค่าความหยาบ
ผิวสาหรับการกลึงโลหะ EN 24T (290 BHN) ด้วยมีดตัด CNMA 12 04 04 (H13A) โดยใช้การออกแบบการทดลอง
ด้วยวิธพี ้นื ผิวสะท้อนและใช้เทคนิคของการออกแบบเชิงแฟคทอเรียล 23 ทาการศึกษาหาปั จจัยหลักในการตัด เช่น
ความเร็วตัด อัตราป้ อน และความลึกของการตัดเฉือนที่ส่งผลต่อค่าความหยาบผิว ผลวิเคราะห์พบว่าอัตราการป้ อน
ส่งผลต่อค่าความหยาบผิวมากกว่าความเร็วตัด และความลึกตัด [8] Aggarwal และคณะ (2008) ได้วจิ ยั เพื่อหาค่าที่
เหมาะสมของการกลึงเหล็ก AISI P20 ด้ว ยเครื่อ ง CNC ที่ส่งผลต่ อ ลัก ษณะคุ ณ ภาพ ด้วยวิธีก ารวิเคราะห์พ้ืน ผิว
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ตอบสนองผลการทดลองพบว่าสามารถกาหนดค่าพารามิเตอร์สาหรับการกลึงทีเ่ หมาะสมโดยมีลกั ษณะทางคุณภาพตรง
ตามเป้ าหมาย [9] ชาญชัยและคณะ (2554) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความเรียบผิวชิน้ งานในการกลึงปอกเพลาเหล็กกล้า
ชนิด 37 เพื่อหาเงื่อนไขการตัดเฉือนที่เหมาะสม โดยนาเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟคทอเรีย ลแบบ
เศษส่วน ¼ ของการออกแบบ 2k-p ผลการศึกษาพบว่าเงื่อนไขการตัดเฉือนทีเ่ หมาะสมคือ อัตราป้ อน ความเร็วตัด และ
ระยะป้ อนลึก เมื่อตรวจสอบความเรียบผิวชิน้ งานจากการทดลองยืนยันผลพบว่าผิวของชิน้ งานมีความเรียงใกล้เคียงกับ
ความเรียบผิวกาหนด จากการตัง้ ค่าทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของแต่ละปั จจัย [3]

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ชิ้น งานทดลองสาหรับ งานวิจยั นี้คือ โลหะเกรด SCM 415 ซึ่งมีธ าตุ อ งค์ป ระกอบสาคัญ คือ โครเมีย มและ
โมลิบดีนมั ผสมอยู่ ทาให้มคี วามเหนียว ทนต่อแรงดึงเพราะปริมาณคาร์บอนทีต่ ่ า เหมาะต่อการนามาทาการชุบแข็งผิว
ด้วยวิธคี าร์บูไรซิง่ เพื่อปรับปรุงให้มคี วามต้านทานการเสียดสี (Wear Resistance) ด้วยสมบัตดิ งั กล่าวจึงนิยมใช้งาน
โลหะเกรด SCM 415 ในชิ้นงานประเภทที่ต้องการความต้านทานการเสียดสีสูง ซึ่งชิ้นงานทดลองมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง เท่ากับ 16 มิลลิเมตร และมีความยาว 200 มิลลิเมตร ตามลาดับ โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่องกลึงกึง่ อัตโนมัติ ยีห่ อ้
Pinacho SP/165 มีดกลึงเหล็กรอบสูง (High Speed Steel; HSS) โดยใช้มุมมีดกลึง ประกอบด้วย มุมหลบ 8 องศา
มุมคายเศษ 17 องศา มุมเอียง 13 องศา มุมรวมปลายมีด 60 องศา ใช้น้ ายาหล่อเย็น Soluble Cutting oil TH-O10AL
อัตราส่วนของการผสมน้ า 1:20 ไมโครมิเตอร์ดจิ ติ อล (Digital Micrometer) ยี่ห้อ Mitutoyo สาหรับวัดขนาดของเส้น
ผ่านศูนย์กลาง และเครื่องวัดความหยาบผิว (Surface Finish Tester) รุ่น CV-R 190 สาหรับวัดความหยาบผิวของ
ชิน้ งาน
การวิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื ปรับปรุงลักษณะทางคุณภาพของกระบวนการกลึงโลหะเกรด SCM
415 ทาให้ผู้วจิ ยั ได้จดั ทาผังเหตุ และผลในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาด้านคุณภาพของการกลึงโลหะดังกล่าว
แสดงดังภาพที่ 1 และ 2 ซึง่ ผังเหตุและผลเป็ นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ในการจาแนกและแสดงถึงสาเหตุของปั ญหาที่
ส่งผลต่อการดาเนินการของกระบวนการ [4] โดยพบว่าสาเหตุทส่ี าคัญ ทีท่ าให้ค่า Cpk ของลักษณะทางคุณภาพทัง้ สอง
ต่า คือ การปรับตัง้ เงื่อนไขการตัดของกระบวนการกลึงทีไ่ ม่เหมาะสม
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ภาพที่ 1 ผังเหตุและผลแสดงปั ญหาค่า Cpk ของเส้นผ่านศูนย์กลางต่า
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ภาพที่ 2 ผังเหตุและผลแสดงปั ญหาค่า Cpk ของค่าความหยาบผิวต่า
การออกแบบการทดลอง
ผู้วิจ ัย ได้น าเทคนิ ค การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรีย ล มาช่ ว ยก าหนดเงื่อ นไขการตัด ที่
เหมาะสม เนื่องจากสามารถศึกษาปั จจัยได้หลายปั จจัยพร้อมกันและใช้ในการศึกษาผลกระทบหลักและร่วมระหว่าง
ปั จจัย ที่ส่งผลต่ อ ตัว แปรตอบสนอง [5] ทัง้ นี้ ตัวแปรตอบสนอง (Response Variable) ของงานวิจ ัย นี้ คือ เส้น ผ่ า น
ศูนย์กลาง มีหน่ วยเป็ น มิลลิเมตร (mm.) ความหยาบผิวมีหน่ วยเป็ นไมโครเมตร (µm.) โดยใช้วธิ ีการวัดแบบความ
หยาบผิวเฉลีย่ เลขคณิต (Roughness Average: Ra) ซึง่ เป็ นค่าทีน่ ิยมใช้กนั มากทีส่ ดุ และหลายมาตรฐานอ้างอิงค่านี้ใน
การกาหนดมาตรฐานความหยาบผิว ปั จจัยทีใ่ ช้ในการทดลอง มีอยู่ 3 ปั จจัยคือ ความเร็วรอบ (Spindle Speed) อัตรา
ป้ อน (Feed Rate) และระยะป้ อนลึก (Depth of Cut) ซึ่งแต่ละปั จจัยมีอยู่ 2 ระดับ แสดงดังตารางที่ 1 โดยระดับของ
ปั จจัยได้กาหนดจากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการกลึงโลหะและการระดมความคิดจากผู้วจิ ยั ร่วมกับ
ช่างผู้ดูแลเครื่องกลึง ดังนัน้ จานวนการทดลองเท่ากับ 23 = 8 ครัง้ และทดลองซ้า (Replicate) เท่ากับ 3 ครัง้ เพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนในการทดลอง รวมจานวนการทดลองของงานวิจยั นี้เท่ากับ 24 ครัง้
ตารางที่ 1 ระดับของปั จจัยทีใ่ ช้ในการทดลอง
ปัจจัย
A: ความเร็วรอบ
B: อัตราป้ อน
C: ระยะป้ อนลึก

ระดับของปัจจัย
(-1)
(+1)
140
860
0.25
1
0.5
1

หน่ วย
รอบต่อนาที
มิลลิเมตรต่อรอบ
มิลเิ มตร

ผลการศึกษา
การวิ เคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของงานวิจยั นี้ได้กาหนดระดับนัยสาคัญการทดสอบ เท่ากับ 0.05 โดย
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมทางสถิติ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2 และ 3 ตามลาดับ พบว่าปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลางคือ ความเร็วรอบ และอัตราป้ อน ส่วนปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความหยาบผิวคือ อัตราป้ อน เนื่องจากมีค่า P-Value
ต่ ากว่า 0.05 หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้ทดสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกับค่าผิดพลาด ของทัง้ 2 ตัวแปรตอบสนอง พบว่าข้อ
สมมติเกีย่ วกับค่าผิดพลาดถูกต้องทัง้ หมดคือมีการแจกแจงแบบปกติทม่ี คี ่าเฉลีย่ เท่ากับศูนย์มคี วามแปรปรวนคงทีแ่ ละ
เป็ นอิสระต่อกัน
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเส้นผ่านศูนย์กลาง
Source
A
B
C
A*B
A*C
B*C
A*B*C
Error
Total

DF
1
1
1
1
1
1
1
16
23

Seq. SS
0.032340
0.152163
0.012742
0.012467
0.006567
0.000975
0.022022
0.144664
0.383941

Adj. SS
0.032340
0.152163
0.012742
0.012467
0.006567
0.000975
0.022022
0.144664

Adj. MS
0.032340
0.152163
0.012742
0.012467
0.006567
0.000975
0.022022
0.009041

F
3.58
16.83
1.41
1.38
0.73
0.11
2.44

P
0.077
0.001
0.253
0.257
0.407
0.747
0.138

Adj. MS
14.1696
84.4613
1.3165
20.0696
8.2567
24.2185
0.2248
8.8180

F
1.61
9.58
0.15
2.28
0.94
2.75
0.03

P
0.223
0.007
0.704
0.151
0.348
0.117
0.875

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความหยาบผิว
Source
A
B
C
A*B
A*C
B*C
A*B*C
Error
Total

DF
1
1
1
1
1
1
1
16
23

Seq. SS
14.170
84.461
1.316
20.070
8.257
24.218
0.225
141.087
293.804

Adj. SS
14.170
84.461
1.316
20.070
8.257
24.218
0.225
141.087

การเลือกสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิ ต
ผู้วิจยั ได้น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ห าสภาวะที่เหมาะสมด้ วยฟั งก์ชนั Response
Optimizer ในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึง่ สภาวะทีเ่ หมาะสมทีไ่ ด้จากฟั งก์ชนั Response Optimizer แสดงดังภาพที่
3 คือ A B C เท่ากับ 1.0 -0.7381 และ -1.0 ตามลาดับ และเมื่อแปลงเป็ นค่าจริงทีใ่ ช้ในการผลิต A = 860 รอบต่อนาที
B = 0.348213 มิลลิเมตรต่ อรอบ และ C = 0.25 มิลลิเมตร ซึ่งทาให้เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานเท่ ากับ 14.0002
มิลลิเมตร และค่าความหยาบผิวเท่ากับ 2.2572 ไมโครเมตร โดยค่าความพึงพอใจรวมเท่ากับ 0.98876 หรือ 98.867%
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D
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0.98876 Low
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1.0
[1.0]
-1.0
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1.0
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-1.0
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-1.0
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Desirability
0.98876

Diameter
Targ: 14.0
y = 14.0002
d = 0.97765
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y = 2.2572
d = 1.0000

ภาพที่ 3 Optimization Plot ของการวิเคราะห์ดว้ ย Response Optimizer
การยืนยันผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาค่าพารามิเตอร์ทไ่ี ด้จากฟั งก์ชนั Response Optimizer มาทดลองผลิตจริงเพื่อยืนยันผล
โดยทดลองและสุม่ เก็บชิน้ งานทัง้ หมด 20 ครัง้ และบันทึกค่าของตัวแปรตอบสนองทัง้ สองชนิด หลังจากนัน้ ได้วเิ คราะห์
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังปรับปรุงพบว่า ค่า Cpk หลังการปรับปรุงของเส้นผ่านศูนย์กลางชิน้ งานเพิม่ ขึน้ จาก 0.42
เป็ น 1.09 และความหยาบผิวเพิม่ ขึน้ จาก 0.74 เป็ น 1.91 โดยแสดงการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงได้ดงั
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง
ลักษณะทางคุณภาพ
ค่า Cpk ก่อนการปรับปรุง
เส้นผ่านศูนย์กลางของชิน้ งาน
0.42
0.74
ความหยาบผิว

ค่า Cpk หลังการปรับปรุง
1.09
1.91

วิ จารณ์ และสรุปผล
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการกลึงโลหะเกรด SCM 415 ทีม่ ผี ลต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ชิน้ งานและความหยาบผิว โดยใช้วธิ กี ารออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล ปั จจัยทีใ่ ช้ในการทดลอง มีอยู่ 3 ปั จจัย
คือ ความเร็วรอบ อัตราป้ อน และระยะป้ อนลึก ซึง่ แต่ละปั จจัยมีอยู่ 2 ระดับ ทดลองซ้า 3 ครัง้ ดังนัน้ แผนการทดลอง
ของงานวิจยั นี้มจี านวนการทดลองเท่ากับ 24 ครัง้ หลังจากทดลองและวิเคราะห์ผลพบว่า ระดับปั จจัยทีเ่ หมาะสมทีไ่ ด้
จากการวิเคราะห์ดว้ ยฟั งก์ชนั Response Optimizer ในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตคิ อื ความเร็วรอบเท่ากับ 860 รอบ
ต่อนาที อัตราป้ อนเท่ากับ 0.342 มิลลิเมตรต่ อรอบ และความลึกตัดเท่ ากับ 0.25 มิลลิเมตร ทาให้เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของชิ้นงานมีค่าเท่ ากับ 14.0002 มิลลิเมตร และค่าความหยาบผิวเท่ ากับ 2.2572 ไมโครเมตร โดยค่ าความพึงพอใจ
รวมเท่ากับ 0.98876 หรือ 98.876% ซึ่งเมื่อนาค่าเงื่อนไขการตัดดังกล่าวมาทาการทดลองยืนยันผลเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุงพบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของชิน้ งานและความหยาบผิวมีค่า Cpk เพิม่
มากขึน้
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ข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ไม่ได้ศกึ ษาอิทธิพลทีเ่ กิดจากการสึกหรอของมีดกลึงซึง่ เป็ นแนวทางทีส่ ามารถนามาศึกษาต่อไปได้
ในอนาคต

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทีอ่ นุเคราะห์สถานทีแ่ ละ
อุปกรณ์ในการทาวิจยั

เอกสารอ้างอิ ง
1. นวรัตน์ จันทร์กระเวน. 2548. การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแรงเฉือนลูกบอลในกระบวนการ
เชื่อมวงจร กรณีศกึ ษา โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
2. รังสฤษฏ์ สุทธิคุณ. 2552. การประยุกต์การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการเคลือบฟิ ลม์
บาง. น.428-433. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครัง้ ที่ 7.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
3. ชาญชัย ศิวไิ ล และ สรรฐติชยั ชีวสุทธิศลิ ป์ . การวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ หมาะสมในงานกลึงปอกเพลาเหล็กกล้า ชนิด 37.
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2554; 18(2):65-74.
4. ทรงเกียรติ วิสุทธิพทิ กั ษ์กุล. การใช้สถิตเิ พื่อการปรับปรุงกระบวนการ. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว; 2545.
5. ประไพศรี สุทศั น์ ณ อยุธยา และพงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์. 2551. การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง (พิมพ์
ครัง้ ที่ 1). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ทอ้ ป จากัด.
6. Montgomery, D.C. 2009. Design and Analysis of Experiment 7th ed. John Wiley & Sons, Inc., New York.2.
7. Erawin Thavorn and Prapaisri Sudasna-na-Ayudthya. 2011. Parameter Setting for Rod Push Production
Process on Multiple Responses: A Case Study in Motorcycle Parts Factory. Silpakorn University Science
& Technology Journal 5(2): 19-25.
8. Choudhury, I.A. and M.A. El-Baradie. 1997. Surface roughness prediction in the turning of high-strength
steel by factorial design of experiments. Journal of Materials Processing Technology 67: 55-61
9. Aggarwal, A., H. Singh, P. Kumar and M. Singh. 2008. Optimization of multiple quality characteristics for
CNC turning under cryogenic cutting environment using desirability function. Journal of Materials
Processing Technology 205: 42-50.

598

กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริ งหน้ าจอสัมผัสแบบมัลติ ทชั ด้วยแสงอิ นฟราเรด
Virtual Whiteboard Multi-Touch Screen with Infrared Light
เอกลักษณ์ สุมนพันธุ1*์ ประมูล บัวน้อย1 ณัฐพงษ์ ใจรักษ์1 และอุดม โตนดทอง1
Ekkalak Sumonphan1*, Pramool Buanoi1, Nuttapong Jailuk1 and Udom Tanodtong1
บทคัดย่อ
การเรีย นการสอนแบบใช้เครื่อ งฉายท าให้เกิดความไม่ สะดวกในการเขีย นหรือ วาดภาพบนฉากรับ ภาพ
งานวิจยั นี้ได้นาเสนอระบบหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรดมาประยุกต์ใช้งานกับเครื่องฉาย โดยการ
ออกแบบปากกาอินฟราเรด เป็ นตัวระบุตาแหน่ งการเคลื่อนที่ ผ่านหลักการประมวลผลภาพ ที่มกี ารใช้กล้องเว็บแคม
ตรวจจับแสงอินฟราเรดสาหรับระบุพกิ ดั จุดศูนย์กลางของตาแหน่ งแสงอินฟราเรด เพื่อควบคุมเมาส์ไปยังตาแหน่ งที่
ต้องการ บนระบบปฏิบตั กิ ารอูบุนตู
ผลการวิจยั จากการใช้งาน พบว่าเมื่อนาปากกาอินฟราเรด ทีว่ าดรูปทรงพืน้ ฐานจานวน 5 รูปทรง เวลาเฉลีย่
อยู่ท่ี 13.74 วินาที เทียบกับการใช้เมาส์อยู่ท่ี 12.02 วินาที เวลาจะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่การระบุพิกดั จากปากกา
อินฟราเรดทาได้ง่ายกว่า นอกจากนี้การวางปากกาอินฟราเรดในลักษณะตัง้ ฉากที่ 90 องศา ทาให้แสงอินฟราเรด
ชัดเจน ส่งผลให้หลักการประมวลผลภาพตรวจจับแสงอินฟราเรดได้แม่นยามากทีส่ ดุ
คาสาคัญ:

ปากกาอินฟราเรด หน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั การประมวลผลภาพ ระบบปฏิบตั กิ ารอูบุนตู

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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บทนา
ปั จจุบนั การนาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเริ่มมีบทบาทสาคัญ โดยการนาเสนอผ่าน
เครื่องฉาย แต่การเรียนการสอนแบบใช้เครื่องฉายนัน้ ทาให้เกิด ความไม่สะดวกในการเขียนหรือการวาดบนฉากรับ
ภาพ ปั จจุบนั ได้มเี ทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ (Interactive Whiteboard) โดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสเพื่อนาเสนอสื่อการสอน
แต่ดว้ ยราคาทีแ่ พงจึงทาให้การใช้งานยังมีขอ้ จากัด [1] ได้พฒ
ั นากระดานอัจฉริยะทีม่ รี าคาถูกแต่จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์
Nintendo Wii Remote ร่วมประมวลผลกับ กระดานอัจ ฉริย ะที่พ ัฒ นาขึ้น [2] ได้ใช้ป ากกาอิน ฟราเรดร่วมกับ กล้อ ง
อิน ฟราเรดที่ใช้ในการตรวจจับ แสงอิน ฟราเรดจากปากกาในการระบุ ต าแหน่ งเคลื่อ นที่ข องเมาส์ วิธีการดังกล่า ว
จาเป็ นต้องใช้กล้อง Nintendo wii remote’s เพื่อใช้ตรวจจับแสงอินฟราเรด [3] ทาการพัฒนาระบบการตรวจจับแสงจาก
ปากกาอิน ฟราเรดเพื่อ ใช้ค วบคุ ม สื่อ การสอนบนกระดานอัจ ฉริย ะ แต่ ร ะบบดั งกล่ าวต้ อ งใช้ก ล้อ ง Kinect ในการ
ประมวลผลท่าทางจากค่าความลึกของภาพร่วมกับแสงอินฟราเรดจากปากกา เพื่อลดข้อจากัดของอุปกรณ์พกพา [4]
เสนอการรู้จาท่ าทางของมือ โดยวางโปรเจ็คเตอร์ไว้ด้านหลังเพื่อเก็บภาพการเคลื่อนไหวของมือ วิธีการดังกล่าว
จาเป็ นต้องมีอลั กอริทึมในการรูจ้ าท่าทางของมือร่วมประมวลผลด้วย เพื่อลดข้อจากัดของระบบรู้จาดังกล่าว [5] ได้
นาเสนอกระดานอัจฉริยะทีร่ ่วมกับการระบุตาแหน่ งของแสงอินฟราเรดผ่านการตรวจจับด้วยหลักการประมวลผลภาพ
เพื่อตรวจจับวัตถุทเ่ี ป็ นแสงอินฟราเรดจากค่ าการกระจายตัวของค่าพิกเซลแสงสว่างทีไ่ ด้จากฮิลโตแกรม (Histogram)
วิธกี ารดังกล่าวเมื่อสภาพแสงเปลีย่ นแปลงหรือเปลีย่ นตาแหน่ งของชุดกระดานอัจฉริยะทีอ่ อกแบบ จาเป็ นต้องทาการ
ปรับปรุงภาพพื้นหลังเพื่อเข้าสู่ขนั ้ ตอนการลบภาพพื้นหลัง (Background Subtraction) ในการยืนยันวัตถุ ท่เี ป็ นแสง
อินฟราเรด
งานวิจยั นี้ได้นาเสนอกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด ทีไ่ ด้นาเสนอ
เทคโนโลยีของระบบหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรดมาประยุกต์ใช้งานกับเครื่องฉาย ซึ่งจะใช้ปากกา
อินฟราเรดเป็ นตัวระบุตาแหน่ งการเคลื่อนทีข่ องเคอร์เซอร์เมาส์ผ่านหลักการประมวลผลภาพด้วย [6] ไลบรารีโ่ อเพ่นซีวี
(OpenCV Library) ทางานบน [7] ระบบปฏิบตั กิ ารอูบุนตู (Housani, 2009) เพื่อแทนการใช้เมาส์ของคอมพิวเตอร์ และ
ฉากรับเครื่องฉายที่ใช้เป็ นกระดานสามารถเขียนหรือวาดผ่านปากกาอินฟราเรดได้ โดยใช้กล้องเว็บคาเมร่า (Web
Camera) ราคาถูก ที่ห าได้ท วั ่ ไปท าการถอดกระจกฟิ ลเตอร์ก ัน แสงอิน ฟราเรดออกไป ท าให้สามารถตรวจจับ แสง
อิน ฟราเรดจากหลอดแอลอีดีอิน ฟราเรด เพื่อหาต าแหน่ ง ปากกาอิน ฟราเรด ที่สมั ผัสลงบนกระดานที่เกิด จุ ด แสง
อินฟราเรดของหลอดแอลอีดอี นิ ฟราเรด ในแนวแกน X และ Y ซึง่ ในการตรวจสอบจุดทีป่ ากกาอินฟราเรดสัมผัสลงบน
กระดาน เนื่องจากกล้องอินฟราเรดสามารถรับภาพตาแหน่ งทีเ่ กิดจุดตัดในแนวแกน X และ Y ได้ ในการสร้างกระดาน
ไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรดที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ
เพื่อให้การนาเสนอสือ่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเรียนการสอน เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ เนื่องจาก
ในการน าเสนอสื่อต่ างๆที่ต้องเชื่อมต่ อเข้ากับคอมพิวเตอร์และแสดงผลออกทางเครื่องฉายภาพลงสู่ฉากรับภาพผู้
นาเสนอจะต้องมีสลับการใช้งานระหว่างเมาส์กบั การเปลี่ยนแปลงสื่อที่นาเสนออยู่ จึงทาให้เสียเวลา แต่กระดานไวท์
บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรดนี้ สามารถเปลีย่ นแปลงสือ่ ทีน่ าเสนออยู่ได้ทนั ที เพียงแค่
ผู้นาเสนอใช้ปากกาอินฟราเรดสัมผัสลงบนกระดานแทนการใช้ เมาส์ จึงทาให้ผู้นาเสนอประหยัดเวลา และยังดึงดูด
ความสนใจต่อผูท้ ก่ี าลังรับชมการนาเสนอสือ่ ต่างๆ อีกด้วย

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่องฉายภาพ
3. ปากกาอินฟราเรด
4. กล้องเว็บแคม
5. กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด
6. โปรแกรม Virtual Whiteboard Multi-Touch Screen with Infrared Light ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มา
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วิ ธีการศึกษา
(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลกระบวนการทางานเกีย่ วกับกระดานอัจฉริยะ (IWB: Interactive White Board)
เพื่อนามาเป็ นแนวทางหลักการทางานของกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วย
แสงอินฟราเรด ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยาต่อผูใ้ ช้งานในการนาเสนอสือ่ ต่างๆ
(2) ออกแบบระบบการทางานและฮาร์ดแวร์ทใ่ี ช้ในการวิจยั
ในการออกแบบกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด ที่สร้างขึน้
จากวัส ดุ แ ผ่ น อะคริลิค ใสและกระดาษไข มีข นาดกว้า ง×สูง : 60×47 นิ้ ว และปากกาอิน ฟราเรดมีค วามยาว 15
เซนติเมตร เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในการนาเสนอสือ่ ต่างๆ
(3) ออกแบบซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในการประมวลผลภาพ
ในการออกแบบซอฟต์แวร์ จะต้องทาการศึกษาหลักการทางานของการประมวลผลภาพ การใช้ไลบรารี่
ของโอเพ่นซีวี (Open CV) บนระบบปฏิบตั กิ ารอูบุนตู (Ubuntu) เพื่อจะช่วยให้การทางานของโปรแกรมมีประสิทธิภาพ
(4) สรุปผลการดาเนินงาน
(5) จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลกระบวนการทางานเกีย่ วกับกระดานอัจฉริยะ
จากการศึกษาข้อมูลกระดานอัจฉริยะเป็ นอุปกรณ์ทน่ี ิยมใช้ประกอบการเรียนการสอนอีกประเภทหนึ่งที่มี
ความทันสมัย อุปกรณ์ดงั กล่าวเมื่อเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ทีเ่ ป็ นสื่อการเรียนการสอนและ
เมื่อสัมผัสที่ หน้าจอ ก็จะสามารถออกคาสังตามที
่
ต่ ้องการได้เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง แต่มคี วามละเอียดและการ
ใช้ได้หลากหลาย เหมาะสาหรับการเรียนรูท้ งั ้ ห้องเรียน และให้นักเรียนหลายคนเข้ามามีสว่ นร่วม การทางานจะคล้ายๆ
กับโทรศัพท์ระบบสัมผัส ในปั จจุบนั นี้ต้องยอมรับว่ากระดานอัจฉริยะ นัน้ ได้มกี ารนาเข้ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ ก็จะมีหลายยีห่ ้อ หลายเทคโนโลยี การทางานของกระดานอัจฉริยะ ประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน
ดังต่อไปนี้
1) กระดานอัจฉริยะ
2) โปรเจคเตอร์ (Projector)
3) คอมพิวเตอร์ (Computer)

USB Connect from the interactive
white board to computer

VGA Line Connect
to projector

ภาพที่ 1 การต่อใช้งานกระดานอัจฉริยะเข้ากับคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์
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จากภาพที่ 1 เป็ นส่วนประกอบทัง้ 3 ส่วน จะขาดสิง่ ใดสิง่ หนึ่งไปไม่ได้ ซึ่งกระดานอัจฉริยะนัน้ จะทาให้
ผูใ้ ช้งานสามารถที่จะควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ ปากกา และนิ้วมือ หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ สัมผัสไปทีก่ ระดาน
อัจฉริยะ ซึง่ จะอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งานคือไม่ต้องเดินไปทีค่ อมพิวเตอร์ ในการที่ จะเลื่อนเมาส์ เพื่อคลิก๊ หรือ
พิมพ์
(2) ออกแบบระบบการทางานและฮาร์ดแวร์ทใ่ี ช้ในการวิจยั
(2.1) การออกแบบกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด
การออกแบบฮาร์ดแวร์ในส่วนของหน้าจอกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสง
อินฟราเรด ดังภาพที่ 2 จะมีสว่ นประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่
1) แผ่นอะคลิลกิ ใส ทีม่ ขี นาดกว้าง×สูง: 150×120 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็ นจอในการรับภาพจากเครื่องฉาย
ภาพ และให้ปากกาอินฟราเรดสัมผัสลงบนแผ่นอะคลิลกิ ใส
2) กระดาษไข เพื่อช่วยให้การมองเห็นภาพทีไ่ ด้จากเครื่องฉายภาพชัดเจนมากยิง่ ขึน้ จะมีขนาดกว้าง×สูง:
150×120 เซนติเมตร

ภาพที่ 2 การออกแบบกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด
(2.2) การออกแบบโครงสร้า งของกระดานไวท์บ อร์ด เสมือ นจริงหน้ า จอสัม ผัสแบบมัลติท ัช ด้ว ยแสง
อินฟราเรด

200 cm
ภาพที่ 3 โครงสร้างด้านหลังกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด
จากภาพที่ 3 เป็ นด้านหลังของกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด ซึง่
โครงสร้างทาขึน้ มาจากเหล็กโดยมีความสูง 200 เซนติเมตร ความกว้าง 160 เซนติเมตร และความกว้างของฐาน 80
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เซนติเมตร และในส่วนของทีเ่ ป็ นจอรับภาพจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ทท่ี าขึน้ มาจากแผ่นอะคิลคิ ใสมีความกว้าง 150
เซนติเมตร และความสูง 120 เซนติเมตร ถ้าวัดตามแนวทแยงมุมแล้วจอจะมีขนาด 180 เซนติเมตร ในการประมวลผล
ต้องทางานร่วมกับขาตัง้ กล้องเว็บแคมทีย่ ดึ ติดกับทีว่ างเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยขาตัง้ กล้องเว็บแคมสามารถปรับระดับ
ความสูงต่าได้ 55 เซนติเมตร และความยาว 25 เซนติเมตร เพื่อให้ผใู้ ช้งานสามารถตัง้ กล้องเว็บแคมให้มองเห็นภาพที่
รับมาได้ทวทั
ั ่ ง้ กระดาน จะต้องวางตาแหน่ งของโต๊ะวางโปรเจคเตอร์ทต่ี ดิ ตัง้ กล้องเว็บแคมให้ได้ระยะห่า งประมาณ 200
เซนติเมตร และภาพทีฉ่ ายจากโปรเจคเตอร์จะเต็มจอบนฉากรับภาพพอดี
(2.3) การออกแบบปากกาอินฟราเรด

(

1.5
AA 1

)

15 cm

ภาพที่ 4 โครงสร้างภายในและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ทาปากกาอินฟราเรด
ภาพที่ 4 เป็ นโครงสร้างภายในและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ทาปากกาอินฟราเรด ซึง่ ปากกาอินฟราเรดทีท่ าขึน้
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักๆ เช่น หลอดแอลอีดอี นิ ฟราเรด สวิตซ์กดติดปล่อยดับ และแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 1 ก้อน
ปากกาอินฟราเรดนี้มหี น้าทีส่ ่งแสงอินฟราเรดไปให้กล้องเว็บแคมทีท่ าการติดตัง้ ไว้ เมื่อผูใ้ ช้งานกดปากกาอินฟราเรด
ลงบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด กล้องเว็บแคมจะมองเห็นจุดเป็ นแสง
อินฟราเรดและส่งข้อมูลไปให้โปรแกรมประมวลผลต่อไป
(2.4) ภาพรวมของระบบ
ดังภาพที่ 5 เป็ นภาพรวมการทางานของระบบ สามารถบอกรายละเอียดของการใช้งานได้ดงั นี้
1) ผูใ้ ช้ทาการเปิ ดคอมพิวเตอร์ และเปิ ดซอฟต์แวร์ทไ่ี ด้ทาการติดตัง้ เอาไว้ในคอมพิวเตอร์
2) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์รบั สัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย VGA และทาการฉาย
ภาพไปยังจอรับภาพ โดยลักษณะการฉายภาพเป็ นการฉายภาพจากด้านหลังของจอรับภาพ
3) จอภาพรับภาพจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
4) ปากกาอินฟราเรด (IR Pen : Infrared Pen) เมื่อกดใช้งานปากกาอินฟาเรดลงบนจอภาพจะเกิด
แสงอินฟาเรดจึงทาให้กล้องเว็บแคมสามารถมองเห็นตาแหน่งทีผ่ ใู้ ช้ได้สมั ผัสลงบนจอภาพ
5) กล้องเว็บแคมทีถ่ ูกทาขึน้ เพื่อให้สามารถมองเห็นแสงอินฟาเรดต่างจากกล้องเว็บแคมทัวไป
่ โดย
ถอดกระจกฟิ ลเตอร์ซง่ึ ทาหน้าทีก่ นั แสงอินฟราเรดไม่ให้เข้าไปในกล้องเว็บแคมออก แล้วต้องนาแผ่นฟิ ลม์ ฟล็อปปี้ ดสิ ก์
มาใส่ลงแทน เพื่อทาให้กล้องเว็บแคมสามารถมองเห็นแสงอินฟราเรด ซึง่ จะถูกติดตัง้ อยู่ดา้ นหลังของจอรับภาพเพื่อให้
สามารถมองเห็นจุดของแสงอินฟาเรด ตามทีผ่ ใู้ ช้งานได้สมั ผัสลงบนจอภาพจากด้านหน้าของจอภาพ เมื่อกล้องเว็บแคม
มองเห็นจุดของแสงอินฟาเรดแล้วจะทาการส่งภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยผ่านสายยูเอสบี และซอฟต์แวร์จะทาการ
ประมวลผลภาพได้ขอ้ มูลออกมาเพื่อแทนการเคลื่อนทีข่ องเมาส์จากคอมพิวเตอร์ลงบนจอภาพทีเ่ รียกว่า กระดานไวท์
บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟาเรด
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ภาพที่ 5 ภาพรวมของระบบการใช้งานกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด
(3) ออกแบบซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในการประมวลผลภาพ
การออกแบบซอฟต์แวร์ เมื่อโปรแกรมเริม่ ทางานโดยการติดต่อกับกล้องเว็บแคม เมื่อกล้องไม่พบวัตถุท่ี
เป็ นจุดแสงอินฟราเรดจะไม่บนั ทึกภาพ แต่ถา้ ตรวจสอบวัตถุทจ่ี บั ภาพได้เป็ นแสงอินฟราเรดจะบันทึกภาพ ตามภาพที่
6 (ก) และทาการแปลงภาพโดยใช้อลั กอริทมึ การกาหนดค่าแบ่งระดับ (Threshold) แล้วหาจุดเซ็นทรอยด์ (Centroid)
ของวัตถุท่กี ล้องมองเห็นตามแนวแกน x และ y เพื่อนาจุดเซ็นทรอยด์ท่หี าได้มาเป็ นตาแหน่ งการเคลื่อนที่ของเมาส์
ตามภาพที่ 6 (ข) ซึง่ ในส่วนของเมาส์จะมีฟังก์ชนการท
ั่
างานอยู่ ถ้าหากผูใ้ ช้งานสัมผัสหรือกดปากกาหนึ่งจุด จะแทน
การคลิก๊ ซ้ายของเมาส์ ถ้าผูใ้ ช้กดปากกาค้างไว้จะเป็ น Mouse Down, Mouse Up Mouse Move คือเลื่อนลง เลื่อนขึน้
และเคลื่อนย้าย เมื่อรับฟั งก์ชนเมาส์
ั่
มาเรียบร้อยตาแหน่ ง เคอร์เซอร์เมาส์ทอ่ี ยู่บนหน้าจอกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง
หน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟาเรด จะเคลื่อนทีไ่ ปตามทีผ่ ใู้ ช้เลือก ถ้าไม่ตอ้ งการทางานอีกให้กด ESC จบการ
ทางานของโปรแกรม
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(ก) แสงอินฟราเรดทีไ่ ด้จากปากกาอินฟราเรด
(ข) จุดเซนทรอยด์ทห่ี าได้จากแสงอินฟราเรด
ภาพที่ 6 หลักการทางานของซอฟต์แวร์

ภาพที่ 7 ใช้ปากกาอินฟราเรดเช็คตาแหน่งของเคอร์เซอร์เมาส์
จากภาพที่ 7 เป็ นการใช้ปากกาอินฟราเรดเช็คตาแหน่ งของเคอร์เซอร์เมาส์บนกระดานไวท์บอร์ดเสมือน
จริงหน้ าจอสัม ผัสแบบมัลติท ัช ด้ว ยแสงอิน ฟราเรด ถ้าหากเคอร์เซอร์เมาส์เคลื่อ นที่ ต รงตามต าแหน่ ง ของปากกา
อิน ฟราเรดแสดงว่ากล้อ งเว็บ แคมมองเห็น พื้น ที่ท งั ้ หมดของกระดาน แต่ ถ้าหากเมาส์เคลื่อ นที่ไ ม่ ตรงตามปากกา
อินฟราเรดเป็ นเพราะว่าตัง้ กล้องเว็บแคมไม่ตรงจึงทาให้การมองเห็นตาแหน่งของแสงอินฟราเรดผิดพลาด

ภาพที่ 8 ฟั งก์ชนั ่ Hover Click
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ในการใช้งานกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด ต้องใช้ฟังก์ชนั ่
Hover Click บน Ubuntu เป็ นตัวช่วยเสริมร่วมกับปากกาอินฟราเรด เพื่อทาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพได้ดมี ากขึน้
โดยฟั งก์ชนั ่ Hover Click ตามภาพที่ 8 คือ ฟั งก์ชนการท
ั่
างานของเมาส์ ที่ถูกสร้างขึน้ มาเพื่อใช้งานร่วมกับระบบจอ
สัมผัส บนระบบปฏิบตั กิ ารอูบุนตู ซึง่ จะมีฟังก์ชนให้
ั ่ เลือกในการใช้งาน ดังนี้
1) Single Cilck คือ คลิกซ้าย 1 ครัง้
2) Double Cilck คือ คลิกซ้าย 2 ครัง้ หรือทีเ่ รียกว่า ดับเบิล้ คลิก
3) Drag คือ ลาก
4) Secondary Click คือ คลิกขวา
(4) การทดสอบเวลาในการประมวลผลระหว่างใช้ปากกาอินฟราเรดและใช้เมาส์
เป็ นการทดสอบประสิทธิภาพระหว่างการใช้ปากกาอินฟราเรดและการใช้เมาส์ โดยวิธกี ารวาดภาพตาม
รูปภาพต้นฉบับบนโปรแกรม Paint สาหรับวาดรูปพื้นฐานบนระบบปฏิบตั ิการอูบุนตู เพื่อหาค่าเวลาเฉลี่ยในการใช้
ปากกาอินฟราเรดกับเมาส์ ซึง่ จะทาการทดสอบวาดภาพโดยใช้ปากกาอินฟราเรดเทียบกับการวาดด้วยเมาส์ ภาพละ 5
ครัง้
ตารางที่ 1 ผลการทดลองเปรียบเทียบวาดรูปทรงเรขาคณิตระหว่างเมาส์และปากกาอินฟราเรด จานวน 5 รูปทรง
เวลาเฉลี่ย
เวลาเฉลี่ย
รูปภาพที่
รูปภาพต้นฉบับ
ปากกาอิ นฟราเรด (วิ นาที)
เมาส์ (วิ นาที)
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

13.74

12.02

เวลาเฉลี่ย

จากผลการทดสอบตามตารางที่ 1 หาค่าเวลาเฉลีย่ ในการใช้ปากกาอินฟราเรดวาดภาพทัง้ 5 ภาพเวลา
เฉลีย่ ประมาณ 13.74 วินาที และค่าเวลาเฉลีย่ ในการใช้เมาส์วาดภาพทัง้ 5 ภาพ เวลาเฉลีย่ ประมาณ 12.02 วินาที จาก
ผลการทดสอบนัน้ จะเห็นได้ว่าค่าเวลาเฉลีย่ ในการทางานของเมาส์ใช้เวลาน้อยกว่าปากกาอินฟราเรด เพราะว่าเมาส์ใช้
พื้นที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพน้ อยกว่าปากกาอินฟราเรดที่ใช้พ้ื นที่บนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง
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หน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรดในการวาดภาพ และปากกาอินฟราเรดสามารถวาดภาพได้ตามเส้นที่มี
ลักษณะซับซ้อน เช่น รูปดาวได้ดกี ว่าการใช้เมาส์
จากภาพที่ 9 เป็ นกราฟเวลาเฉลีย่ ในการวาดภาพแต่ละภาพ ระหว่างการใช้ปากกาอินฟราเรดกับเมาส์ ใน
การวาดภาพจะเห็นได้ว่าเมื่อนาปากกาอินฟราเรดวาดภาพทีม่ คี วามยาก จะทางานได้ดกี ว่าการใช้เมาส์ในการวาด แต่
จากการทดสอบเมาส์จะมีเวลาเฉลีย่ ทีด่ กี ว่าการใช้ปากกาอินฟราเรดวาด เนื่องจากการทดสอบใช้เมาส์วาดจะวาดบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ตามการใช้งานปกติ ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้ปากกาอินฟราเรดวาด เพราะวาดบนกระดานไวท์
บอร์ด เสมือนจริงหน้ าจอสัม ผัสแบบมัลติท ัช ด้วยแสงอิน ฟราเรด จึงทาให้พ้ืน ที่ในการวาดมีข นาดไม่ เท่ ากัน แต่ ใน
ภาพรวมตัวอัลกอริทมึ สามารถประมวลผลตาแหน่งของแสงอินฟราเรดจากปากกาควบคุมตาแหน่งเมาส์ได้อย่างแม่นยา

20
18
16

เวลา (วินาที)

14
12
10

เมาส์

8

ปากกาอินฟราเรด

6
4
2

0

รูปทรงเรขาคณิตทีใ่ ช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบทีอ่ อกแบบ
ภาพที่ 9 เปรียบเทียบเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการวาดรูปทรงพืน้ ฐานด้วยเมาส์เทียบกับปากกาอินฟราเรด
(5) การทดสอบการมองเห็นแสงอินฟราเรดของปากกาอินฟราเรดผ่านกล้องเว็บแคม
ขัน้ ตอนนี้เป็ นการทดสอบประสิทธิภาพในการมองเห็นแสงอินฟราเรดของกล้องเว็บแคม ในการทดสอบจะ
ใช้ปากกาอินฟราเรดเป็ นอุปกรณ์ ในการทดสอบ โดยจะให้ผู้ทดสอบทามือเอียงตามมุม 45 องศา และ 90 องศา บน
กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด เพื่อหาความแตกต่างในการมองเห็นแสง
อินฟราเรดจากปากกาอินฟราเรด ทีก่ ล้องเว็บแคมมองเห็นเพื่อนาภาพทีไ่ ด้ไปแทนการเคลื่อนทีข่ องเคอร์เซอร์เมาส์ จะ
ทาการทดสอบ 10 ครัง้ ตามรูปแบบและผลการทดลองในตารางที่ 2 การทดสอบการมองเห็นแสงอินฟราเรดจากปากกา
อินฟราเรดของกล้องเว็บแคม จากการวางมือเอียงที่มุม 45 องศา 10 ครัง้ โดยมีการคานวณเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
เท่ากับ 30%
จากการวางมือทามุมกับกระดานในแนว 45 องศา ผลการทดสอบการมองเห็นแสงอินฟราเรดจากปากกา
อินฟราเรดของกล้องเว็บแคมในตาแหน่ งต่ างๆบนกระดานจานวน 10 ครัง้ การมองเห็นแสงอินฟราเรดจากปากกา
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อินฟราเรดของกล้องเว็บแคมให้ค่าการระบุพกิ ดั ตาแหน่งทีแ่ ม่นยา 30% เพราะจากการทดสอบมีความผิดพลาดจากการ
วางมือเอียง 45 องศา เนื่องจากแสงอิน ฟราเรดที่ได้จากปากกาอินฟราเรดไม่ ได้เปล่งแสงออกมาในแนวตรง จาก
ตาแหน่ งการมองเห็นของกล้องเว็บแคมผ่านหลักการประมวลผลภาพ ไม่สามารถระบุพกิ ดั ซึ่งเป็ นจุดเซ็นทรอยด์ของ
แสงอินฟราเรดได้สง่ ผลให้ไม่เกิดการส่งคาสังเพื
่ ่อการเคลื่อนตาแหน่งเมาส์บนหน้าจอ
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบใช้ปากกาอินฟราเรดทีม่ ุม 45 องศา 10 ครัง้
ลาดับที่

การทดสอบ

มุม (องศา) 45˚

1

มุมด้านบนซ้าย

ไม่ทางาน

2

มุมด้านบนขวา

ไม่ทางาน

3

มุมด้านล่างซ้าย

ทางาน

4

มุมด้านล่างขวา

ทางาน

5

ขอบด้านซ้าย

ไม่ทางาน

6

ขอบด้านขวา

ไม่ทางาน

7

ขอบด้านบน

ไม่ทางาน

8

ขอบด้านล่าง

ทางาน

9

ตรงกลางจอ

ไม่ทางาน

10

เปิ ดไอคอน

ไม่ทางาน

เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง

สถานะเคอร์เซอร์เมาส์

ผลการทดสอบ
ผ่าน ไม่ผา่ น
-



-





-



-

-



-



-





-

-



-


30%

ขัน้ ตอนต่อไปจะทาการทดสอบการมองเห็นแสงอินฟราเรดจากปากกาอินฟราเรดของกล้องเว็บแคม จาก
การวางมือทีม่ ุม 90 องศา 10 ครัง้ บนตาแหน่ งต่างๆตามหน้าจอ สาหรับรูปแบบการทดลองและผลการทดลอง แสดง
ตามตารางที่ 3 โดยมีการคานวณเปอร์เซ็นต์ผลการทดสอบการมองเห็นแสงอินฟราเรดจากปากกาอินฟราเรดของกล้อง
เว็บแคม การมองเห็นแสงอินฟราเรดจากปากกาอินฟราเรดของกล้องเว็บแคมทาได้ 100% เพราะจากการทดสอบไม่มี
ความผิดพลาดจากการมองเห็นแสงอินฟราเรดจากปากกาอินฟราเรดของกล้องเว็บแคม แสงอินฟราเรดทีไ่ ด้จากปากกา
อินฟราเรดได้เปล่งแสงออกมาในแนวตรง จึงทาให้กล้องเว็บแคมมองเห็นแสงอินฟราเรดได้อย่างชัดเจน เมื่อผ่านการ
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ประมวลผลบนหลักการประมวลผลภาพสามารถระบุตาแหน่ งของวัตถุและตรวจจับจุดเซ็นทรอยด์ของวัตถุ แปลค่าเป็ น
ตาแหน่ งพิกดั ของเมาส์ส่งชุดคาสังไปควบคุ
่
มตาแหน่ งเมาส์เคลื่อนไปตามตาแหน่ งของแสงอินฟราเรดบนปลายปากกา
ได้อย่างแม่นยา
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบใช้ปากกาอินฟราเรดทีม่ ุม 90 องศา 10 ครัง้
ผลการทดสอบ
ลาดับที่ การทดสอบ
มุม (องศา) 90˚ สถานะเคอร์เซอร์เมาส์
ผ่าน ไม่ผา่ น
1
มุมด้านบนซ้าย
ทางาน

2

มุมด้านบนขวา

ทางาน

3

มุมด้านล่างซ้าย

ทางาน

4

มุมด้านล่างขวา

ทางาน

5

ขอบด้านซ้าย

ทางาน

6

ขอบด้านขวา

ทางาน

7

ขอบด้านบน

ทางาน

8

ขอบด้านล่าง

ทางาน

9

ตรงกลางจอ

ทางาน

10

เปิ ดไอคอน

ทางาน

เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง



-



-



-



-



-



-



-



-



100%

วิ จารณ์ และสรุปผล
1. กระดานไวท์ บ อร์ด เสมื อ นจริง หน้ า จอสัม ผัส แบบมั ล ติ ท ั ช ด้ ว ยแสงอิน ฟราเรด สามารถใช้ ง านใน
สภาพแวดล้อมทีม่ แี สงสว่างมากได้ปกติ
2. ความแม่นยาของตาแหน่งเคอร์เซอร์เมาส์กบั ปากกาอินฟราเรดทางานได้อย่างถูกต้อง
3. ในการนาเสนอสือ่ ทีม่ คี วามซับซ้อนปากกาอินฟราเรดสามารถทางานได้ดกี ว่าการใช้เมาส์
4. การมองเห็นแสงอินฟราเรดจากการปากกาอินฟราเรดของกล้องเว็บแคมจะมองเห็นแสงอินฟราเรดได้ดี
เมื่อใช้ปากกาอินฟราเรดในการวางมือ 90 องศา จะทาให้เคอร์เซอร์เมาส์เคลื่อนทีไ่ ด้แม่นยาดีกว่า การวางมือ 45 องศา
5. ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานร่วมกับฟั งก์ชนั ่ Hover Click บน Ubuntu ได้ เพื่อทาให้การนาเสนอสื่อต่างๆ มี
ความน่าสนใจมากยิง่ ขึน้
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ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากในการตัง้ กล้องเว็บแคมให้มองเห็นแสงอินฟราเรดจากปากกาอินฟราเรดได้ทวทั
ั ่ ง้ กระดานไวท์
บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรดมีระยะไกล จึงทาให้ต้องใช้พ้นื ทีใ่ นการติดตัง้ กล้องเว็บ
แคมมากพอสมควร ควรเรียกใช้งานกล้องเว็บแคมทีม่ เี ลนส์ซมู เพื่อจะได้ลดระยะการมองเห็นของกล้องเว็บแคมระหว่าง
กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด ได้ใกล้มากยิง่ ขึน้
2. ควรพัฒนาระบบการทางานของกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรด
ให้สามารถใช้น้วิ มือสัมผัสได้ เพื่อความสะดวกในการนาเสนอสือ่ ต่างๆ ได้ดขี น้ึ
3. ควรพัฒนาโปรแกรมให้สามารถคาริเบต (Calibrate) หน้าจอในการมองเห็นของกล้องเว็บแคม เพื่อให้การ
ติดตัง้ ใช้งานกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทชั ด้วยแสงอินฟราเรดได้ง่ายขึน้ โดยการศึกษาข้อมูล
เกีย่ วกับหลักการประมวลผลภาพ และการเรียกใช้งานไลบรารีข่ องโอเพ่นซีวี

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอบขอบคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานทีเ่ ก็บผลการทดลอง
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การพัฒนาหัววัดแบบไม่ทาลายสาหรับการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์
แหนมหมูแบบแท่ง
“A development of Non-destructive sensors for Thai fermented pork products”
สดใส วิเศษสุด1,2* ทวีศกั ดิ ์ สรรเพชุดา2 กฤษฎา จินดา2 ธิตพิ งษ์ วงสาโท2 อนุวฒ
ั น์ ไชยวงค์เย็น2,
ละออ โควาวิสารัช2 และศุภชัย วรพจน์พศิ ุทธิ ์1
Sodsai Wisadsud1,2*, Taweesak Sanpechuda2, Krisada Chinda2, Thitipong Wongsatho2,
Anuwat Chaiwongyen2, La-or Kovavisaruch2 and Supachai Vorapojpisut1
บทคัดย่อ
ปั จจุบนั การแปรรูปอาหารถือว่ามีความสาคัญสาหรับประเทศไทย มีผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจด้านการเกษตร
แต่การแปรรูปอาหารหลายอย่างยังขาดการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการวางจาหน่ าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาหารหมัก
ดอง เช่น แหนมที่เป็ นอาหารพื้นบ้านที่นิยมบริโภคอย่างมาก การตรวจสอบแหนมมักจะประเมินด้วยด้วยสายตา
เท่านัน้ จึงขาดความแม่นยา ผูว้ จิ ยั จึงคิดค้นเครื่องมือในการตรวจสอบแหนมเพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รบั ข้อมูลความปลอดภัย
อาหาร ซึง่ แหนมอาศัยกระบวนการหมักจะเกิดกรดแลคติก ส่งผลให้ค่า pH ของแหนมเปลีย่ นแปลง ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและ
ออกแบบหัววัดอินเตอร์ดจิ เิ ตรดเป็ นหัววัดแบบไม่ทาลาย อาศัยหลักการแพร่ของสนามไฟฟ้ าทีเ่ ปลีย่ นแปลงค่าความจุ
ไฟฟ้ าบนหัววัด การวางแหนมวางบนหัววัดจะทาให้ค่าความจุไฟฟ้ าที่หวั วัดเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อบ่งบอกการ
เปลีย่ นแปลงของแหนมได้ การทดสอบหัววัดด้วยสารละลายกรดแลคติกที่ pH แตกต่างกันพบว่ากรดแลคติกที่ pH ต่ามี
ความจุไฟฟ้ าน้อยกว่าสารละลายกรดแลคติกที่ pH ปานกลาง จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์หวั วัดใช้กบั แหนมประเภทแท่ง
วัดค่าต่อเนื่องกัน 4 วันพบว่าเมื่อ แหนมผ่านการหมัก pH จะต่ าลงและค่าความจุไฟฟ้ าทีอ่ ่านได้กน็ ้อยลงสอดคล้องกับ
การทดสอบสารละลายกรดแลคติก
คาสาคัญ:
แหนมหมู

หัววัดอินเตอร์ดจิ ติ อลอิเล็กโตรด ความปลอดภัยอาหาร การตรวจวัดแบบไร้สมั ผัส กรดแลคติก
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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 nondestructive 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

บทนา
ปั จจุบนั การแปรรูปอาหารด้านการเกษตรถือว่ามีความสาคัญสาหรับประเทศไทย มีผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจ
ของประเทศ แต่การแปรรูปอาหารหลายอย่างยังขาดการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการวางจาหน่ าย เพื่อให้ผบู้ ริโภค
ได้รบั ทราบข้อมูลความสดใหม่หรือ เน่ าเสีย โดยเฉพาะอาหารประเภทหมักดอง ขาดรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารทาให้ไม่ปลอดภัยในการบริโภค ไม่มกี ารตรวจสอบทีถ่ ูกต้องก่อนการบริโภค
แหนมทีเ่ ป็ นอาหารพื้นบ้าน ที่นิยมบริโภคกันมากแบบไม่สุก การเลือกซือ้ แหนมในปั จจุบนั สาหรับผูบ้ ริโภค
สามารถพิจารณาก่อนซือ้ ได้จาก สี วันผลิต วันหมดอายุ ดมกลิน่ เป็ นต้น ถึงอย่างไรการพิจารณาแหนมก็สามารถดูได้
เฉพาะภายนอก ทาให้ผบู้ ริโภคยังไม่ได้รบั ข้อมูลทีแ่ ท้จริงก่อนนาไปบริโภค

ภาพที่ 1 แหนมทีจ่ าหน่ายตามท้องตลาด
รูปแบบการตรวจสอบแหนมเพื่อบ่งบอกว่าบริโภคได้อย่างปลอดภัย ตามข้อกากับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แหนม
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก1219-2547)[1] ต้องตรวจสอบผ่านห้องแลป คุณลักษณะที่ต้องการ
ดังนี้
 ค่า pH สถานะความเป็ นกรด-ด่าง(pH) มีถงึ กาหนดวัน เดือน ปี ทีว่ รบริโภคต้องไม่เกิน 4.6[2]
 ลัก ษณะทัว่ ไป แหนมต้องมีเนื้ อแน่ นและคงรูป ส่วนประกอบต่ างๆต้อ งผสมกัน อย่ างทัว่ ถึง มีสชมพู ต าม
ธรรมชาติทพ่ี ร้อมบริโภค มีกลิน่ และรสดี ปราศจากกลิน่ แปลกแปลอม เช่น กลิน่ อับ กลิน่ เหม็น
 ต้องปราศจากสิง่ แปลกปลอม ผม ขน (ยกเว้นขนฝั งในหนังหมู) กระดูก(ยกเว้นกระดูกอ่อนใบหู)
 โปรตีนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 ไขมันต้องไม่เกินร้อยละ 8
 วัตถุเจือปนอาหาร เช่น ฟอสเฟตในรูปของโมโนได โซเดียม ไม่เกินข้อกาหนด
 ถูกสุขลักษณะ เช่น จุลนิ ทรีย์ เชือ้ รา พยาธิ ไม่เกินข้อกาหนดตาม มอก.34
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ถึงจะบริโภคได้อย่างปลอดภัย แต่กระบวนการตรวจสอบต้องใช้เวลา และใช้หวั วัดค่า pH สัมผัสกับแหนมโดยตรง เมื่อ
นาแหนมมาวัดก็จะไม่สามารถนาไปบริโภคต่อได้

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง pH Meter ทีใ่ ช้ในการตรวจสอบแหนม
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการคิดค้นเครื่องมือในการตรวจสอบความปลอดภัยในการบริโภคแหนมแบบแท่ง ด้วยการ
วัดแหนมแบบไร้สมั ผัส งานวิจยั นี้ได้ออกแบบและสร้างหัววัดอินเตอร์ดจิ ติ อลคาปาซิทฟี อิเล็กโตรด[3] โดยหัววัดนี้อาศัยการ
แพร่ของสนามไฟฟ้ าบนผิวหัววัด หัววัดนี้สามารถนาไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ค่าความจุไฟฟ้ ากับค่า pH ของแหนมทีอ่ ายุ
เปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากเมื่ออายุแหนมผ่านไปหลายวันเกิดกระบวนการหมักทาให้เกิดกรดแลกติกขึน้ มามากขึน้ เรื่อยๆ ส่งผล
ให้ pH มีสภาวะเป็ นกรดมากขึน้ จึงเกิดเปลีย่ นแปลงค่าความจุไฟฟ้ า เมื่อมีวสั ดุไดอิเล็กตริก หรือวัสดุทม่ี ปี ระจุวางบนหัววัดจะ
ทาให้ค่าความจุไฟฟ้ าทีห่ วั วัดเกิดการเปลีย่ นแปลง

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
อินเตอร์ดิจิตอลอิเล็กโตรด[3] เป็ นอิเล็กโตรดสาหรับ ค่าความจุไฟฟ้ า โครงสร้างเป็ นการวางแผ่นตัวนาใน
แนวขนานกันไปเรื่อยๆ ลักษณะคล้ายหวีสองอันวางทาบกัน ทาให้มโี ครงสร้างเป็ นชิน้ เดียว เมื่อป้ อนแรงดันไฟฟ้ าให้กบั
ตัวนา พบว่าเกิดการสะสมประจุไฟฟ้ าทีแ่ ตกต่างกันบนผิวแผ่นตัวนา คานวณค่าความจุไฟฟ้ าดังสมการ C0 = 0

ภาพที่ 3 วงจรหัววัดอินเตอร์ดจิ ติ อลอิเล็กโตรด
จากหลักการพืน้ ฐานของตัวเก็บประจุ เมื่อนาตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนานทีม่ ปี ระจุไฟฟ้ าต่างกัน มาแยกออก
จากกันในแนวระนาบดังภาพ จะเห็นได้ว่า ยังคงเกิดการสะสมประจุไฟฟ้ าและสนามไฟฟ้ าระหว่างแผ่นตัวนา แต่ความ
ความจุไฟฟ้ าจะลดลงเมื่อระยะห่างเพิม่ ขึน้ ผลจากการแยกแผ่นตัวนาออกจากกันทาให้สามารถวางวัสดุไดอิเล็กตริก
หรือวัสดุทม่ี คี ่าความจุไฟฟ้ าต่างกันได้หลายขนาดโดยไม่ตอ้ งเปลีย่ นโครงสร้างของตัวเก็บประจุใหม่ รูปแบบนี้จงึ มีความ
เหมาะสมทีจ่ ะนาไปออกแบบหัววัด ผลการสะสมประจุบนโครงสร้างของอินเตอร์ดจิ ติ อลอิเล็กโตรด จะเกิดสนามไฟฟ้ า
ระหว่างซีต่ ลอดความยาวของซีอ่ เิ ล็กโตรด
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ภาพที่ 4 รูปแบบสนามไฟฟ้ าเมือ่ แยกตัวนาออกจากกันในแนวระนาบ
การออกแบบพัฒนาหัววัดอิ นเตอร์ดิจิเตรด
กระบวนการหมักแหนมเป็ นวิธกี ารเก็บถนอนอาหารรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเกิดกรดแลคติกขึน้ มาตามธรรมชาติ
ทาหน้าทีย่ บั ยัง้ การเจริญและทาลายจุลนิ ทรียท์ ท่ี าให้อาหารเน่ าเสียร่วมทัง้ จุลนิ ทรียท์ ก่ี ่อโรค กรดแลคติกในแหนมจะมี
ค่า pH อยู่ท่ี 4.6 ถึงจะบริโภคได้อยางปลอดภัยตาม มอก.แหนม กรดแลคติกธรรมชาติเกิดจากการหมักน้ าตาลกลูโคส
เกลือ[4][5] จึงผลิตกรดแลคติกขึน้ มา เมื่อมองสถานะการนาไฟฟ้ าของกรดแลคติกจะมีค่าการนาไฟฟ้ าน้อยลงเมื่อค่า
ความเข้มข้นของกรดเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากน้ าตาลกลูโคส เกลือนาไฟฟ้ าได้ไม่ดเี มื่อปริมาณความเข้มข้นมากขึน้ เมื่อ
พิจารณาค่าความจุไฟฟ้ าทีไ่ ด้จากกรดแลคติกที่ pH เข้มข้นก็จะอ่านได้น้อยกว่า pH ทีค่ วามเข้มข้นต่ ากว่า ตามไปด้วย
เช่นกัน
1. การออกแบบหัววัดแบบไม่ทาลาย สาหรับวัดแหนมหมูแบบแท่ง
การออกแบบหัววัดอินเตอร์ดจิ ติ อลอิเล็กโตรด อ้างอิง Y.Wang et al[6] ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าความจุไฟฟ้ ากับ ระยะห่างของซี่ ความกว้างของซี่ ความหนาลายวงจร และสารเคลือบผิวของลายวงจรหัววัด
อินเตอร์ดจิ ติ อลอิเล็กโตรด พบว่า ความกว้างของซี่และความหนาลายวงจรมีค่ามากขึน้ ทาให้ค่าความจุไฟฟ้ าเพิม่ มาก
ขึน้ ระยะห่างของซีแ่ ละสารเคลือบผิวลายวงจรมีค่ามากขึน้ ส่งผลให้ค่าความจุไฟฟ้ าลดลง การออกแบบหัววัดได้คานึงถึง
ค่าเหล่านี้
การจาลองการทางานหัววัดใช้โปรแกรม Sonnet EM ใช้จาลองและวิเคราะห์ข้อ มูลด้านสนามไฟฟ้ า การ
ออกแบบหัววัดแหนมหมูแบบแท่ง ขนาด 190 กรัม ต้องคานวณองค์ประกอบหัววัดดังนี้
 สนามไฟฟ้ าทีแ่ พร่จากหัววัดขึน้ มาได้ทร่ี ะยะ 5 มิลลิเมตรเพื่อให้สนามไฟฟ้ าทะลุผ่านเนื้อแหนมได้
 ความกว้างของซีแ่ กนตัง้ สองเส้นซ้ายขวา 3 มิลลิเมตร ทาหน้าทีเ่ ป็ นแกนหลักส่งผ่านแรงดันมายังซีต่ ่างๆ
 ความกว้างของซีแ่ นวนอนยาว 2 มิลลิเมตร และระยะห่างระหว่างซี่(Gap)ไม่ให้ห่างหรือชิดเกินไปเนื่องจาก
การวัดแหนมอาจมีความชืน้ ปนมาทาให้ค่าทีไ่ ด้ผดิ พลาดได้ง่ายระยะทีเ่ หมาะสม 1 เซนติเมตร
 วัสดุฐานรอง FR-4 ขนาด 0.38 มิลลิเมตร ขนาดบางเพื่อรองรับการโค้งงอได้
 ลายปริน้ วงจร ทองแดงความหนา 0.1 มิลลิเมตร

ภาพที่ 5 การจาลองหัววัดด้วยโปรแกรม Sonnet EM
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การออกแบบฐานรองหัววัด เพื่อวางแหนมได้
 ออกแบบความยาวที่ 20 เซนติเมตร ระยะจะสัน้ กว่าแหนมเพื่อให้ได้ค่าการวัดแท้จริง
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร มีขนาดเท่ากับแหนม
 ออกแบบเป็ นท่อยาวครึง่ ทรงกลม รัศมี 6 เซนติเมตร จะทาให้แนบเนื้อแหนมพอดี

ภาพที่ 6 การออกแบบฐานรองหัววัด
ผลการจาลองหัววัด พบว่าค่าความจุไฟฟ้ าสามารถรองรับการทางานได้สงู สุด 757 pF ความถี่ทท่ี างานได้ดกี บั แหนม
ช่ วง 20 Hz – 200 Hz เป็ น ช่ ว งความถี่ต่ ามีคุ ณ สมบัติท ะลุ ท ะลวงได้ดี และมีระยะการแพร่ข องสนามไฟฟ้ า ลึก 5
มิลลิเมตร เพื่อให้สนามไฟฟ้ าผ่านเนื้อแหนมได้

ภาพที่ 7 ผลการจาลองหัววัดด้วยโปรแกรม Sonnet EM
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2. การออกแบบระบบวัดความจุไฟฟ้ า

Arduino Mega2560

ภาพที่ 8 ระบบตรวจวัดค่าความแตกต่างสารละลาย pH แบบไร้สมั ผัส
การวัดค่าความจุไฟฟ้ าจากหัววัดแบบไม่ทาลายอาศัยหลักการทางานดังนี้ นาแหนมที่ทดสอบวางบนหัววัด
เพื่อทาการอ่านค่าความจุไฟฟ้ าทีอ่ ายุแหนมแตกต่างกัน จากนัน้ จะส่งสัญญาณทีไ่ ด้ไปให้กบั วงจรวัดค่าความจุไฟฟ้ าเพื่อ
ทาหน้าแปลงค่าความจุไฟฟ้ าเป็ นความถีส่ ญ
ั ญาณ และสัญญาณจะถูกส่งไปยังแผงวงจรไมโครคอลโทรลเลอร์(Arduino)
เพื่อทาหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลและประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์
การทดสอบนี้เป็ นการสอบเทียบการทางานของวงจรวัดค่าความจุไฟฟ้ า(C) หลายๆค่า ด้วยการอ่านค่าจากไม
โครคอลโทรลเลอร์(Arduino) โดยใช้ค่าความจุไฟฟ้ า 10 ค่า ค่าละ 10 ตัว ความจุตงั ้ แต่ 1pFจนถึง 100 pF จะได้ดงั นี้ค่า
แกนนอนเป็ นค่าความจุไฟฟ้ าที่นามาวัด แกนตัง้ เป็ นค่าความกว้างของคาบเวลาทีว่ ดั ได้(pulse) ทีว่ ดั ได้จากวงจรวัดค่า
ค่าสัมประสิทธิเท่
์ ากับ 0.99994

ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุไฟฟ้ าและความกว้างสัญญาณพัลส์
3. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุไฟฟ้ าและความเข้มข้นของสารละลายกรดแลคติก
การศึกษาความแตกต่างของค่าความจุไฟฟ้ า ด้วยการเตรียมสารละลายกรดแลคติกที่มี pH ตัง้ แต่ 2-7 โดยใช้
ปริมาตร 200 มิลลิลติ ร เพื่อศึกษาความแตกต่างของค่าความจุไฟฟ้ าที่วดั ได้ จากนัน้ บรรจุสารละลายกรดแลคติกทีค่ ่า
pHแตกต่ างกัน ลงในถุ ง และนาสารถุ งละลายกรดแลคติกไปวางบนหัววัดตรงกลางหัววัดจะได้พ้ืนที่สมั ผัส 6ตาราง
เซนติเมตรตามทีข่ ดี เส้นกากับไว้ การอ่านค่าจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็ นความกว้างของสัญญาณพัลส์ โดย
ทาการวัดค่าถุงละ 5 ครัง้ เพื่อให้เกิดความแม่นยาในการทดลอง
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ภาพที่ 10 ขัน้ ตอนการเตรียมสารละลายกรดแลคติกและวิธกี ารทดลอง
ตารางที่ 1 ค่าความจุไฟฟ้ าทีไ่ ด้จากการวัดสารละลายกรดแลคติก
สารละลายกรดแลคติ ก
(pH)
2
3
4
5
6
7

ความจุไฟฟ้ า

ครังที
้ ่1
398.73906
415.17692
422.9332
430.85276
438.44575
479.29546

ครังที
้ ่2
398.41248
413.21744
423.25978
431.96858
437.43879
482.94227
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ครังที
้ ่3
399.582725
416.347165
417.95285
431.587565
437.084995
484.68403

(pF)
ครังที
้ ่4
399.85488
417.35412
417.92564
433.54705
438.41853
482.2619

ครังที
้ ่5
400.56247
419.55854
417.54463
433.4654
438.30967
483.94923

ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุไฟฟ้ าและสารละลายกรดแลคติก
การทดสอบด้วยตัวตรวจวัดแบบไม่ทาลายเพื่อหาการเปลีย่ นแปลงค่าความจุไฟฟ้ าในสารละลายกรดแลคติกที่
ค่า pH ทีแ่ ตกต่างกัน จากการทดลองเมื่อสารละกรดแลคติกมีค่า pH ต่าสถานะเป็ นกรดค่าความจุไฟฟ้ าทีอ่ ่านได้จะมีค่า
น้อย แต่เมื่อสารละลายกรดแลคติกที่ pH เป็ นกลางค่าความจุไฟฟ้ าทีอ่ ่านได้จะมีค่ามากขึน้ เนื่องจากสภาวะของกรดแล
คติกทีเ่ ป็ นกรดมากไม่สามารถนาไฟฟ้ าได้ดี เมื่อเทียบกับpHทีเ่ ป็ นกลาง สารละลายกรดแลคติกทีเ่ ป็ นกลางจะไฟฟ้ าได้
ดีกว่า
การประยุกต์ใช้งาน
การทดสอบแหนมหมูประเภทแท่งขนาด 190 กรัม ก่อนทดสอบต้องตรวจสอบแหนมหมูทใ่ี หม่ ดูจากวัดเดือน
ปี ทผ่ี ลิตและการเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมติ ่า ทาการทดสอบด้วยวางแหนมหมูลงไปในหัววัดอินเตอร์ดจิ เิ ตรดแล้วทาการอ่าน
ค่า ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดลองและเก็บข้อมูลต่อเนื่องจานวน 4 วัน เพื่อศึกษาความแตกต่างของกรดแลคติกและค่าความจุ
ไฟฟ้ าทีเ่ ปลีย่ นแปลงในการวัดแต่ละวัน

ภาพที่ 12 พัฒนาหัววัดแบบใหม่สาหรับวัดแหนมหมูประเภทแท่ง

618

ภาพที่ 13 ขัน้ ตอนการทดสอบวัดแหนมหมูประเภทแท่ง
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุไฟฟ้ ากับอายุแหนม
วันทีท่ ดสอบ
24082014
25082014
26082014
27082014

เวลา
22.30
22.30
22.30
22.30

คาบเวลา(uS)
118.57
110.37
105.60
95.01

ค่าความจุไฟฟ้ า (pF)
305.47
283.16
270.18
241.35

ภาพที่ 14 ผลการประยุกต์ตวั ตรวจวัดแบบไร้สมั ผัสกับแหนมหมูประเภทแท่ง
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วิ จารณ์ และสรุปผล
การประยุกต์ตวั ตรวจวัดแบบไม่ทาลายกับแหนมหมูประเภทแท่งในแต่ละวันพบว่าค่าความจุไฟฟ้ ามีค่าลดลง
สอดคล้องกับการศึกษาความเข้มข้มของสารละลายกรดแลคติกทีไ่ ด้ทดสอบจากหัวข้อ 3 มาแล้ว ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฏี
เมื่อค่าความเข้มข้นของ pHแหนมเปลีย่ นแปลงมากขึน้ ค่าความจุไฟฟ้ าจะอ่านค่าได้น้อยลง ซึง่ ค่าความจุไฟฟ้ าทีอ่ ่านค่า
ได้จะน้อยกว่าค่าความจุไฟฟ้ าทีไ่ ด้จากวัดสารละลายกรดแลคติกโดยตรง เนื่องจากในแหนมหมูไม่มเี ฉพาะกรดแลคติกอ
ย่างเดียว มีสว่ นประกอบหลายอย่าง เช่น หนังหมู มันหมู กระเทียม เกลือ ข้าวสุก เป็ นต้น ซึง่ องค์ประกอบเหล่านี้ทาให้
สภาวะการเก็บประจุหรือยอมให้ประจุไหลผ่านยากกว่าสารละลายกรดแลคติกแบบริสทุ ธิ ์ การทดสอบวัดสารละลายกรด
แลกติก เพื่อ เป็ นการยืน ยัน ข้อมูล สามารถน าไปประยุก ต์วดั แหนมได้ การพัฒ นาต่ อยอดน าไปใช้งาน เพิ่มจานวน
ตัวอย่างแหนมในปริมาณที่มากขึน้ และนาไปเปรียบค่า pH ในช่วงเวลาเดียวกัน หาความสัมพันธ์ pH กับค่าความจุ
ไฟฟ้ าเพื่อบ่งบอกแหนมทีส่ ามารถรับประทานได้ อีกประการสามารถพัฒนาต่อยอดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
ชนิดอื่นๆได้
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การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพเตาหุงต้มเชื้อเพลิ งแกลบโดยใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
Development of an Efficiency Rice Husk Gasification Cook Stove by
Tubular Heat Exchanger
วีระ พันอินทร์1
Weera Punin1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบทดแทนแก๊ส LPG โดยทาการสารวจ
พฤติกรรมการประกอบอาหารในแต่ละมือ้ ของครัวเรือนชุมชนบ้านปางไฮ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ เพื่อนา
ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์การออกแบบเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ ให้มขี นาดเหมาะสมกับครัวเรือนจากการสารวจพบว่าใน
การประกอบอาหารแต่ละมือ้ ใช้เวลาเฉลีย่ ประมาณ 1 ชัวโมง
่
และปริมาณของเชือ้ เพลิงแกลบทีต่ อ้ งการ 1.5 kg จากนัน้
นาข้อมูลทีไ่ ด้มาคานวณหาขนาดของห้องเผาไหม้ของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบได้ดงั นี้ ความสูงเท่ากับ 60 cm และมี
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 16 cm ทาการติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดทองแดงและกาหนดอัตราการไหล
ของอากาศภายในท่อแลกเปลีย่ นความร้อน 5 ระดับคือ 0.008 0.012 0.016 0.020 และ0.024 m3/s จากนัน้ ทาการผลิต
เตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ ทดสอบ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ ด้วยวิธกี ารหาจุดเดือดของ
น้ า ผลการวิจยั พบว่าประสิทธิภาพเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ ที่อตั ราการไหลของอากาศ 0.024 m3/s มีประสิทธิภาพ
สูงสุดคือ 34% มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาต้นแบบศูนย์วจิ ยั 11% และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7 เดือน 27 วัน
คาสาคัญ :

ท่อแลกเปลีย่ นความร้อน เตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ แกลบ แก๊สหุงต้ม (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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บทนา
นับตัง้ แต่ ชาวบ้านในชุมชนบ้านปางไฮ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เริม่ รู้จกั การทาอาหารให้สุก
สาหรับการดารงชีวติ ประจาวัน การหุงต้มจึงกลายเป็ นกิจวัตรประจาวันของชาวบ้านตัง้ แต่นนั ้ มา เตาหุงต้มในยุคแรกจะ
ใช้ฟืนเป็ นเชือ้ เพลิงเรียกว่า เตาฟื น ต่อมาชาวบ้านรูจ้ กั การทาถ่านจึงเกิดเป็ นเตาถ่านขึน้ และต่อมาในระยะอีกไม่นาน
ชาวบ้านเริม่ หันมาใช้แก๊สเป็ นเชื้อเพลิงในการหุงต้มจึงเกิดเป็ นเตาหุงต้มขึน้ ปั จจุบนั การประกอบอาหารในครัวเรือน
ส่วนใหญ่หนั มาใช้แก๊สหุ งต้ม (LPG) เป็ นส่วนใหญ่ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ของประเทศไทยในวันที่ 1 กันยายน
2556 เป็ นต้นมา รัฐบาลได้ประกาศปรับราคาแก๊สหุงต้ม ทางด่วน ค่าไฟฟ้ า พร้อมกันในวันเดียวกันทาให้ ชาวบ้านใน
ชุมชนต้องประสบปั ญหากับต้นทุนทีส่ งู ขึน้ ซึง่ กาลังจะเป็ นเหตุผลของการขึน้ ราคาอาหารทาให้ชาวบ้านในชุมชนได้รบั
ผลกระทบโดยตรงกับค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ โดยมีการประกาศขึน้ ราคาแก๊สหุงต้ม (LPG) ขึน้ ราคา 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม
(แก๊สหุงต้ม 1 ถังใช้ประกอบอาหารได้ประมาณ 300 จาน) การปรับขึน้ แก๊สเดือนละ 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม หรือ 7.50
บาทต่อถัง (ถัง 15 กิโลกรัม) ค่าเฉลีย่ การใช้ 3 เดือนต่อถัง จากสถานการณ์ดงั กล่าวจึงมีผลกระทบหลายๆ ด้าน รวมไป
ถึงทาให้ประชาชนที่ประกอบการทาอาหารทัง้ ภาคครัวเรือนหรือกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องใช้แก๊สหุงต้ม
(LPG) ในการประกอบอาหารทุกครัง้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ จากเดิ มเป็ นจานวนมาก จึงทาให้ต้องหันมาใช้พลังงาน
ทดแทนทีไ่ ด้จากธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพื่อลดปั ญหาการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและลดปั ญหาภาวะโลกร้อนด้วยนัน้ ก็
คือสารชีว มวล ซึ่งคือ สารอิน ทรีย์ท่ีเป็ น แหล่ งกัก เก็บ พลังงานจากธรรมชาติแ ละสามารถน ามาใช้ผ ลิต พลังงานได้
สารอินทรียเ์ หล่านี้มแี หล่งทีม่ าต่างๆ กัน อาทิ พืชผลทางการเกษตร เศษวัสดุเหลือทิง้ การเกษตร ไม้และเศษหรือของ
เหลือจากจากอุต สาหกรรมและชุม ชน การใช้งานชีวมวลเพื่อท าให้ได้พ ลังงานอาจจะท าโดยน ามาเผาไหม้เพื่อน า
พลังงานความร้อนทีไ่ ด้ไปใช้ทดแทนแก๊สหุงต้ม (LPG) ซึง่ มีราคาเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องในขณะนี้
เตาหุงต้มเชือ้ เพลิงชีวมวล [1-3] เป็ นเตาทีจ่ ดั สร้างขึน้ เพื่อใช้สาหรับการหุงต้มอาหารในครัวเรือนโดยใช้เศษไม้
และเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรเป็ นเชือ้ เพลิง โดยเป็ นแบบแก๊สซิฟิเคชัน่ (Gasification) ซึง่ เป็ นระบบการเผาไหม้ใน
เครื่องแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) โดยควบคุมอากาศไหลเข้าในปริมาณจากัดทาให้เกิดการเผาไหม้ทไ่ี ม่สมบูรณ์จะได้แก๊ส
ทีส่ าคัญ ได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจน (H2) เป็ นหลักและเกิดมีเทน (CH4) เล็กน้อย แก๊สทีเ่ กิดขึน้
สามารถนาไปให้ความร้อนโดยตรงหรือนาไปเป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับเครื่องยนต์สนั ดาปภายในเพื่อผลิตไฟฟ้ าและสาหรับ
เตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบที่ศูนย์วจิ ยั พลังงานได้ออกแบบไว้นัน้ เป็ น เตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบซิไฟเออร์ชนิด Inverted
Down-draft คือ จะมีการเผาไหม้อยู่ดา้ นบนของเตาทาโดยทาให้โปรดิวเซอร์แก๊สทีไ่ ด้มคี วามสะอาดขึน้ เนื่องจากแก๊ส
ชีวมวลทีไ่ ด้ผ่านชัน้ ของการเผาไหม้ (Combustion) ทาให้น้ามันดินทีอ่ ยู่ในแก๊สชีวมวลเกิดการแตกตัวกลายเป็ นแก๊ส ซึง่
แก๊สเชือ้ เพลิงทีไ่ ด้สามารถนาไปเป็ นเชือ้ เพลิงในการประกอบอาหารในครัวเรือนได้ซง่ึ ลักษณะการเผาไหม้ของแก๊สทีไ่ ด้
จะคล้ายกับการใช้แก๊สหุงต้ม แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบทีพ่ บเห็นยังมีประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ทีต่ ่าและไม่สามารถเติมเชือ้ เพลิงได้แบบต่อเนื่องได้ทาให้ไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร
ดังนั น้ ผู้วิจยั จึง มีค วามสนใจที่จ ะออกแบบและสร้า งเตาหุ งต้ ม เชื้อ เพลิงแกลบโดยน านวัต กรรมทางด้า น
เทคโนโลยีของอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งอาศัยหลักการการถ่ ายเทความร้อนผ่านพื้นผิวโลหะจะให้อุณหภูมิ
อากาศทีอ่ ุ่นสูงขึน้ เพื่อนาความร้อนกลับมาใช้ในกระบวนการเผาไหม้เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิง
แกลบให้มีป ระสิท ธิภ าพสูงสุด และออกแบบระบบป้ อ นเชื้อเพลิงแกลบแบบต่ อ เนื่ อง รวมทัง้ น าเทคโนโลยีท่ีได้ไป
ถ่ายทอดให้กบั ชาวบ้านในชุมชนบ้านปางไฮ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความ
ยังยื
่ นทางด้านพลังงานภายในชุมชนต่อไป

622

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อทาการออกแบบและสร้างเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบในครัวเรือนทีเ่ หมาะสมกับครัวเรือนของชุมชนบ้าน
ปางไฮ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบก่อนและหลังติดตัง้ อุปกรณ์
แลกเปลีย่ นความร้อน
3. เพื่อศึกษาระยะเวลาคืนทุนเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบสาหรับส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานระดับ
ครัวเรือนของชาวบ้านในชุมชนบ้านปางไฮ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
งานวิจยั นี้เป็ นการพัฒนาและออกแบบเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบทีเ่ หมาะสมสาหรับครัวเรือนชุมชนบ้านปางไฮ
ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ โดยเริม่ จากการศึกษาสารวจพฤติกรรมการประกอบอาหารในแต่ละมือ้ ของแต่ละ
ครัวเรือน และระยะเวลาในการประกอบอาหารในแต่ละมือ้ แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้นาไปใช้ในการคานวณเพื่อออกแบบเตาหุง
ต้มเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับครัวเรือนทีม่ ขี นาดเหมาะสมกับครัวเรือนหลังจากนัน้ ทาการสร้างและหาประสิทธิภาพของเตา
หุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับครัวเรือน ซึง่ มีรายละเอียดการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลและลงพืน้ ทีส่ ารวจข้อมูลพืน้ ฐานในชุมชน การศึกษาข้อมูลเป็ นการศึกษางานวิจยั ที่ เกีย่ วข้อง
กับเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้นามาเป็ นข้อมูลในการสารวจข้อมูลพืน้ ฐานในชุมชนบ้านปางไฮ ตาบล
แม่พุง อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ ซึ่งประกอบด้วยปริมาณเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับนามาเป็ นเชื้อเพลิง ระยะเวลาในการ
ประกอบอาหารในแต่ละมือ้ ของครัวเรือน การใช้เตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบหุงต้ม (LPG) ในแต่ละครัวเรือน
2. การออกแบบเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสารวจมาคานวณและออกแบบขนาดของเตา
หุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนเพื่อช่วยลดความชืน้ ของเพลิงแกลบและเพิม่ ประสิทธิภาพของเตา
หุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบและการเพิม่ เทคนิคการป้ อนเชือ้ เพลิงให้กบั เตา จากนัน้ ทาการสร้างเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบและ
ติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนและการป้ อนเชือ้ เพลิง
3. การทดสอบประสิทธิภาพของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบต้นแบบศูนย์วจิ ยั และเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบทีไ่ ด้
ทาการออกแบบโดยใช้วธิ ีการหาจุดเดือดของน้ า จากนัน้ นาประสิท ธิภ าพของเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบทัง้ 2 แบบ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเตาเพื่อนาเตาทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีทส่ี ดุ นาไปใช้กบั ชุมชนต่อไป
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ภาพที่ 1 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลและลงพืน้ ที่สารวจข้อมูลพืน้ ฐานในชุมชน
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและลงพื้นที่สารวจข้อมูลพื้นฐานในชุมชนเพื่อเป็ นการกาหนดรูปแบบการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับครัวเรือน มีการลาดับการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลจากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับครัวเรือน
1.2 สารวจปั ญหาโดยได้ขอ้ มูลจากชุมชนบ้านปางไฮ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ โดยการสอบถาม
และการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนดังนี้
624

1.2.1 สารวจผลผลิตทางเกษตรกรรมจากการทานาข้าวเพื่อหาปริมาณเชือ้ เพลิงแกลบ
1.2.2 สารวจการประกอบอาหารในแต่ละมือ้ ของครัวเรือนและกิจกรรมการใช้เตาหุงต้ม
1.2.3 สารวจการค่าใช้จ่ายเนื่องจากการประกอบอาหารโดยใช้พลังงานของแก๊สหุงต้มสาหรับครัวเรือน
1.3 เมื่อได้ขอ้ มูลซึง่ นามาสรุปเพื่อหาแนวทางในการออกแบบเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ โดยการพัฒนาเตาหุง
ต้มเชือ้ เพลิงแกลบจากศูนย์วจิ ยั พลังงานโดยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ประหยัดเวลาและมีความ
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน
2. การออกแบบและสร้างเตาหุงต้มเชื้อเพลิ งแกลบ
การออกแบบเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ [4, 5] ได้พจิ ารณาจากข้อมูลการสารวจของชุมชนเกีย่ วกับการประกอบ
อาหารในแต่ ละมื้อ ระยะเวลาในการประกอบอาหารและการใช้ เตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบหุงต้ม (LPG) ในครัวเรือน
สาหรับการประกอบอาหาร ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลมาออกแบบเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับครัวเรือน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1 ขนาดของเตาปฏิกรณ์
1) พลังงานทีต่ ้องการ: หมายถึงจานวนของพลังงานความร้อนทีจ่ าเป็ นต่อระยะเวลาการทาอาหารต่อ
ชัวโมง
่

Qn = Mf ×Es
T

Qn
Mf
Es
T

(1)

(MJh-1)

= พลังงานทีต่ อ้ งการ
(energy needed)
= มวลของอาหาร (kg) (mass of food)
= พลังงานเฉพาะ (Kcal/kg) (specific energy)
= ระยะเวลาประกอบอาหาร (hr) (cooking time)

2) พลังงานที่ป้อนเข้าระบบหมายถึงจานวนปริมาณพลังงานที่ป้อนเข้าไปในเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ
ชุมชน

FCR =
FCR
Qn
HVf

g

Qn
HVf× g

(2)

= อัตราการใช้เชือ้ เพลิง (kg/hr) (fuel consumption rate)
= พลังงานทีต่ อ้ งการ (Kcal/hr) (energy needed)
= ค่าพลังงานของเชือ้ เพลิง (Kcal/kg) (calorific value)
= ประสิทธิภาพของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบชุมชน (%) (gasification efficiency)

3) เส้นผ่าศูนย์กลางของเตาปฏิกรณ์ (Reactor) สามารถคานวณโดยใช้สตู ร คือ
0.5

 1.27 FCR 
D=

 SGR 
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(3)

D
= เส้นผ่าศูนย์กลางของห้องเผาไหม้ (cm.) (reactor diameter)
FCR = อัตราการใช้เชือ้ เพลิง (Mgh-1) (fuel consumption rate)
SGR = อัตราการเกิดแก๊สชีวมวล (kgm-2h-1) (specific gasification rate)
4) ความสูงของเตาปฏิกรณ์ (Reactor) สามารถคานวณโดยใช้สตู ร คือ

H=
H
SGR
T
ρrh

SGR × T

(4)

rh

= ความสูงของห้องเผาไหม้ (cm.)
= อัตราการเกิดแก๊สชีวมวล (kgm-2h-1) (specific gasification rate)
= ระยะเวลาการใช้งาน (duty hour)
= ความหนาแน่นของเชือ้ เพลิง (kgm-3) (wood density)

5) ความเร็วลมทีป่ ้ อนเข้าสูเ่ ตา (Superficial Air Velocity)

Vs = 4 AFR2
 (D )

Vs
AFR
D

(5)
= ความเร็วของอากาศเข้าสูเ่ ตาปฏิกรณ์ (m/s) (superficial gas velocity)
= อัตราการไหลของอากาศ (m3/hr) (air flow rate)
= เส้นผ่าศูนย์กลางของเตาปฏิกรณ์ (m) (diameter of reactor)

2.2 วิ ธีการสร้างเตาหุงต้มเชื้อเพลิ งแกลบ
การสร้างเตาหุ งต้ม เชื้อเพลิงแกลบ [6] สร้างขึ้น จากวัสดุ ท่มี ีราคาถูกในท้องถิ่น โดยผ่านทฤษฎีก าร
ออกแบบเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับครัวเรือนเป็ นการพัฒนาจากเตาต้นแบบศูนย์วจิ ัยโดยใช้ท่อแลกเปลีย่ นความ
ร้อนและเทคนิคการเติมเชือ้ เพลิงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบโดยมีการสร้างตามการออกแบบ
ดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ
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2.2.1 การสร้างเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ
1) นาแผ่นเหล็กขนาดความหนา 0.3 เซนติเมตร ม้วนเป็ นท่อเหล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร ยาว 60
เซนติเมตร (ห้องเผาไหม้)
2) นาเหล็กแผ่นหนา 0.12 เซนติเมตร ขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 30เซนติเมตร ความสูง 10
เซนติเมตร เพื่อสร้างเป็ นห้องอากาศ
3) ตัดแผ่นเหล็กทรงกลมขนาดความกว้าง 0.16 เซนติเมตร หนา 0.12 เซนติเมตร เจาะรูเล็กๆ เพื่อสร้างเป็ น
หัวแก๊ส
4) นาพัดลมหอยโข่ง ขนาด 12 โวลต์ และAdapter ระบบ DC ซึง่ เป็ นเครื่องทีใ่ ช้สาหรับปรับความแรงของลม
ทีเ่ ข้าสูเ่ ตา
5) นาแผ่นสังกะสีมว้ นเป็ นท่อขนาด ความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร
สร้างเพื่อกันความร้อนและกันลม
6) นาอุปกรณ์ ท่ไี ด้จดั สร้างออกแบบไว้ประกอบเข้าเป็ นชุดเดียวกันจะ ได้ เตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบที่เสร็จ
สมบูรณ์
2.2.2 ติดตัง้ อุปกรณ์ท่อแลกเปลีย่ นความร้อน
การติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน [7] โดยใช้ท่อทองแดงเป็ นอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน
โดยมีขนั ้ ตอนการติดตัง้ ดังต่อไปนี้
1) นาท่อแลกเปลีย่ นความร้อนชนิดทองแดงขนาด 2 หุน (เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 0.635 เซนติเมตร) ยาว
10 เมตร ใช้ในการพันรอบห้องปฏิกรณ์เตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบในตาแหน่งห้องเผาไหม้ทงั ้ หมดจานวน 20 รอบ
2) การเจาะรูห้องเผาไหม้ทม่ี รี ะยะห่างจากช่องเติมเชือ้ เพลิงจนถึงรูทเ่ี จาะเท่ากับ 6 เซนติเมตร ทัง้ หมด 3 รู
โดยทีแ่ ต่ละรูห่างจากกัน 7.5 เซนติเมตร โดยทีข่ นาดของรูทเ่ี จาะเท่ากับ 0.738 เซนติเมตร
3) นาท่อทองแดงมาตัดจานวน 3 ท่อ เท่ากันโดยมีความยาวเท่ากับ 30 เซนติเมตร
4) เจาะท่อทองแดงเป็ นช่องขนาดเท่ากับ 0.317 เซนติเมตร ระยะห่างของช่องแต่ละช่อง 2.5 เซนติเมตร รอบ
ท่อทองแดงทัง้ 3 ท่อ ทัง้ หมดจานวน 10 รู
5) นาท่อเชื่อมต่อท่อทองแดงแบบ 4 ทาง จากนัน้ เชื่อมต่อกับท่อแลกเปลีย่ นความร้อนจานวนทัง้ หมด 3 ท่อ
และเชื่อมต่อกับท่อทองแดงทีพ่ นั กับห้องเผาไหม้เข้าด้วยกัน
2.2.3. เทคนิคการเติมเชือ้ เพลิงแกลบ
เทคนิคการเติมเชือ้ เพลิงนี้ โดยใช้สรูเกลียวลาเลียงเป็ นการลาเลียงเชือ้ เพลิงเข้าสูห้ ้องเผาไหม้
โดยมีวธิ กี ารทาดังนี้
1) สกรูเกลียวมีขนาดเบอร์ 22
2) นาแผ่นสังกะสีตดั ให้มขี นาดความกว้าง 26 เซนติเมตร ความยาว 16.5 เซนติเมตร และประกอบกับให้มี
ความสูง 15 เซนติเมตร
3) นาแผ่นสังกะสีทต่ี ดั แล้ว มาประกอบกับตัวเตา โดยมีความสูงจากห้องอากาศขึน้ ไป 13 เซนติเมตร สร้าง
เป็ นทีเ่ ติมเชือ้ เพลิง
4) การติดตัง้ เทคนิคการเติมเชือ้ เพลิงและสกรูเกลียวลาเลียงมาประกอบเชื่อมเข้ากับเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ
เสร็จสมบูรณ์
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ภาพที่ 3 แสดงเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ
2.2.4 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ นามาใช้ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ
เลือกโครงการหรือวิธดี าเนินการใดๆ โดยมีเป้ าหมายของการวิเคราะห์โครงการ คือการวิเคราะห์โครงการนัน้ ๆ จะต้อง
นาไปสู่ขอ้ สรุปขัน้ สุดท้ายในการเลือกลงทุนในโครงการต่างๆ ว่าควรลงทุนในโครงการนั ้นหรือไม่ การอาศัยเทคนิคใน
การวิเคราะห์การลงทุนจะช่วยให้มนใจได้
ั่
ว่าการลงทุนในโครงการลงทุนนัน้ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร เกณฑ์
ในการวิเคราะห์ ได้แก่
1) ระยะเวลาคืนทุน (PBP)
การพัฒนาประสิทธิภาพเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบโดยใช้ท่อแลกเปลีย่ นความร้อนมีต้นทุนการ
ผลิตเป็ นการลงทุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ อีกทัง้ ค่าไฟฟ้ า เพื่อใช้ในการผลิตเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ เมื่อ
ท าการผลิต ในช่ว งแรกจะอยู่ในสภาวะขาดทุ น แต่ เมื่อผ่ านไประยะหนึ่ งก็จะเริ่ม มีผลกาไรจากการผลิต ซึ่งเรีย กว่ า
ระยะเวลาคืนทุน และสามารถคานวณหาจุดคุม้ ทุนได้จากสมการต่อไปนี้
ระยะเวลาคืนทุน =

จานวนงวดก่อนคืนทุน + เงินส่วนทีย่ งั ไม่ได้คนื ทุน
กระแสเงินสดทีเ่ กิดขึน้ ในปี ทค่ี นื ทุน

(6)

3. ทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
การทดสอบประสิทธิภาพของเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบเป็ นการนาเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบที่ออกแบบและ
สร้างขึน้ และเตาต้นแบบศูนย์วจิ ยั มาทดสอบด้วยการหาจุดเดือดของน้ าโดยการต้มน้ าจานวน 3 กิโลกรัม ใช้เชื้อเพลิง
แกลบ 1.5 กิโลกรัม และควบคุมปริมาณอากาศทีป่ ้ อนระบบของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบให้เท่ากัน การหาประสิทธิภาพ
ของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบมีขนั ้ ตอนดังนี้
3.1 ขัน้ ตอนการใช้งานเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ
1) ใส่แกลบ 1.5 กิโลกรัม แล้วเสียบปลักพั
๊ ดลม
2) จุดไฟบนแกลบ แล้วเปิ ดพัดลม 12 V
3) เมื่อไฟติดแล้วให้นาหัวเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบวางบนปากเตา เสร็จแล้วนาหม้อมาวางบนหัวเตาหุง
ต้มเชือ้ เพลิงแกลบ
4) ควบคุมไฟแรงเบาได้จาก Adapter 12 VDC ทีต่ ่อกับพัดลม
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5) เมื่อแกลบหมด ให้ปิดพัดลมก่อน นาแกลบดาออกจากท่อ ถ้าต้องการใช้เตาต่อก็ให้เติมแกลบเข้าไป
ใหม่อกี ครัง้
6) หลังจากเสร็จสิน้ การเผาแล้วให้ทง้ิ ชิน้ งานไว้ในเตาจนเย็นตัวลง จึงค่อยนาตัวงานออกจากเตา
7) เมื่อใช้งานเตาจะให้ความร้อนจากด้านล่าง สูป่ ล่องเตาด้านบน
3.2 ทดสอบประสิทธิภาพของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบชุมชนหาได้จากสมการดังนี้

m c (T - T ) +m L
= i p p i e
mf ×CV

กาหนดให้

η
mi
Cp
Tp
Ti
me
L
mf
CV

(7)

= ประสิทธิภาพ (%)
= มวลของน้าเริม่ ต้น (kg)
= ค่าความจุความร้อนจาเพาะของน้า (kJ/kg oC)
= อุณหภูมทิ น่ี ้าเดือด (oC)
= อุณหภูมนิ ้าเริม่ ต้น (oC)
= มวลของน้าทีร่ ะเหย (kg)
= ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอ (kJ/kg)
= มวลของเชือ้ เพลิง (kg)
= ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิง (kJ/kg)

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับครัวเรือนทีท่ าการติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลีย่ น
ความร้อนชนิดทองแดงและกาหนดอัตราการไหลของอากาศภายในท่อแลกเปลีย่ นความร้อน 5 ระดับคือ 0.008 0.012
0.016 0.020 และ0.024 m3/s แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับครัวเรือน
ประสิ ทธิ ภาพของเตาหุงต้มเชื้อเพลิ งสาหรับครัวเรือน (%)
เตาต้นแบบ
RHS-1
RHS-2
RHS-3
RHS-4
3
3
3
(0.008 m /s)
(0.012 m /s)
(0.016 m /s)
(0.020 m3/s)
ศูนย์วิจยั
23%
25%
27%
30%
33%

RHS-5
(0.024 m3/s)
34%

หมายเหตุ: (Rice Hush Stove: RHS)

จากตารางผลการทดสอบประสิทธิภาพของเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับครัวเรือน จะพบประสิทธิภาพของ
เตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบต้นแบบศูนย์วจิ ยั มีค่าเท่ากับ 23 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประสิทธิภาพของเตา RHS-1 ทีอ่ ตั ราการ
ไหลของอากาศภายในท่อ แลกเปลี่ยนความร้อน เท่ ากับ 0.008 m3/s ผลการทดสอบประสิท ธิภ าพมีค่าเท่ ากับ 23
เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพของเตา RHS-2 ที่อตั ราการไหลของอากาศภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน เท่ากับ 0.012
m3/s ผลการทดสอบประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพของเตา RHS-3 ทีอ่ ตั ราการไหลของอากาศ
ภายในท่ อ แลกเปลี่ย นความร้อ น เท่ า กับ 0.016 m3/s ผลการทดสอบประสิท ธิภ าพมีค่ า เท่ า กับ 30 เปอร์เซ็น ต์
ประสิทธิภาพของเตา RHS-4 ทีอ่ ตั ราการไหลของอากาศภายในท่อแลกเปลีย่ นความร้อน เท่ากับ 0.020 m3/s ผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 33 เปอร์เซ็นต์ และประสิทธิภาพของเตา RHS-5 ทีอ่ ตั ราการไหลของอากาศภายใน
ท่ อ แลกเปลี่ย นความร้อ น เท่ า กับ 0.024 m3/s ผลการทดสอบประสิท ธิภ าพมีค่ า เท่ า กับ 34 เปอร์เซ็น ต์ ซึ่ง เป็ น
ประสิทธิภาพทีด่ ที ส่ี ุดและเมื่อนาเปรียบเทียบกับ เตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบต้นแบบศูนย์วจิ ยั มีประสิทธิภาพมากกว่า 11
เปอร์เซ็นต์
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ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาคืน ทุ น ของเตาหุ งต้ ม เชื้อ เพลิงแกลบสาหรับ ครัว เรือ นที่ท าการติด ตัง้ อุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดทองแดงที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเปรียบเทียบกับเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแก๊ส LPG แสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับครัวเรือนทีท่ าการติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน
ชนิดทองแดงกับเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแก๊ส LPG
เตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ (RHS-5)
เตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแก๊ส LPG
เดือน
ต้นทุน
ค่าไฟฟ้ า
รวม
ต้นทุน
ค่าแก๊ส LPG
รวม
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(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
จากตารางผลการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบสาหรับครัวเรือนทีท่ าการติดตัง้ อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดทองแดงกับเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบหุงต้มเชื้อเพลิงแก๊ส LPG พบว่าเตาหุงต้มเชื้อเพลิง
แกลบ (RHS-5) มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7 เดือน 27 วัน

วิ จารณ์ และสรุปผลการศึกษา
จากการออกแบบและสร้างเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ (RHS) ทีอ่ ตั ราการไหลของอากาศภายในท่อแลกเปลีย่ น
ความร้อน 5 ระดับคือ 0.008 0.012 0.016 0.020 และ0.024 m3/s ตามลาดับ ผลทดสอบพบว่าประสิทธิภาพเตาหุงต้ม
เชื้ อ เพลิ ง แกลบด้ ว ยวิธีก ารหาจุ ด เดื อ ดของน้ า มี ค่ า เท่ า กับ 25 27 30 33 และ 34 เปอร์ เซ็ น ต์ ต ามล าดับ ส่ ว น
ประสิทธิภาพเตาแบบศูนย์วจิ ยั มีค่าเท่ากับ 23 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนาเตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบมาเปรียบเทียบกับเตาจาก
ศู น ย์วิจ ัย พบว่ า ประสิท ธิภ าพเตา RHS-5 ที่อ ัต ราการไหลของอากาศ 0.024 m3/s มีป ระสิท ธิภ าพสูง สุ ด คือ 34
เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาต้นแบบศูนย์วจิ ยั 11 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ เตาหุงต้มเชือ้ เพลิงแกลบ ทีอ่ ตั ราการ
ไหลของอากาศ 0.024 m3/s รวมทัง้ มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7 เดือน 27 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับเตาหุงต้มเชือ้ เพลิง
แก๊ส LPG จึงมีความเหมาะสมทีจ่ ะนาไปใช้สาหรับหุงต้มอาหารในครัวเรือนของชุนชนชุมชนบ้านปางไฮ ตาบลแม่พุง
อาเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้เพื่อศึกษาศักยภาพในการนากากตะกอนจากระบบบาบัดน้ าเสียของกระบวนการ
ผลิตเครื่องสาอางค์ ซึง่ มีสว่ นประกอบหลักเป็ น น้ ามัน และไขมัน มาพัฒนาเป็ นเชือ้ เพลิงอัดแท่ง โดยการนาไปใช้อย่าง
เดียวและเพิม่ ประสิทธิภาพโดยการใช้ร่วมกับเชือ้ เพลิงอื่นๆ ได้แก่ แกลบดิบ ขีเ้ ถ้าแกลบ และผงถ่าน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค่า
พลังงานความร้อนของกากตะกอนก่อนและหลังการผสมร่วมกับเชือ้ เพลิงในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน และวิเคราะห์หา
อัต ราส่วนที่เหมาะสมในการผลิต เชื้อ เพลิง อัด แท่ งจากกากตะกอนของระบบบ าบัด น้ า เสีย ที่มีศ ัก ยภาพมากที่สุ ด
ผลการวิจยั เบือ้ งต้นพบว่า คุณสมบัตทิ างด้านพลังงานของเชือ้ เพลิงจากกากตะกอนอย่างเดียวมีค่าความร้อน 3,184.1
cal/g และมีความชื้น 66.69 % ทัง้ นี้ได้ทดสอบธาตุองค์ประกอบ (C, H, O, N, S) พบว่า ธาตุคาร์บอนมีปริมาณมาก
ที่สุด คือ 43.12 % รองลงมาพบธาตุออกซิเจน 15.19 % และธาตุไฮโดรเจน 8 % ธาตุ ไนโตรเจน 0.88 % ส่วนธาตุ
ซัลเฟอร์นนั ้ ไม่พบ ซึง่ ถือว่ายังไม่อยู่ในเกณฑ์ทจ่ี ดั ว่าเป็ นสมบัตทิ างด้านเชือ้ เพลิงทีด่ ีจงึ จาเป็ นต้องมีการพัฒนาและเพิม่
คุณภาพของเชือ้ เพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนระบบบาบัดน้ าเสียให้มากขึน้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ และทดแทนถ่านและ
ฟื น และเมื่อได้นา แกลบดิบ ขีเ้ ถ้าแกลบ และผงถ่าน เข้ามาผสมร่วมเพื่อเพิม่ ศักยภาพของกากตะกอนเชือ้ เพลิงอัดแท่ง
ใน 7 อัตราส่วน ดังนี้ 90:10 80:20 70:30 60:40 30:70 20:80 และ 10:90 โดยน้ าหนัก พบว่า เชื้อเพลิงร่วมที่นามา
ผสมกับกากตะกอนและสามารถให้ความร้อนได้นนั ้ คือ ผงถ่าน ซึง่ ให้ความร้อนสูงทีส่ ุด รองลงมาคือ ขีเ้ ถ้าแกลบ และ
แกลบดิบ ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงผสมจะเพิม่ มากขึน้ แปรผันตามอัตราส่วนผสมของเชือ้ เพลิงร่วมทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงเห็นได้
ว่ากากตะกอนจากระบบบาบัดน้ าเสียโรงงานผลิตเครื่องสาอางค์น้ีมีความเป็ นไปได้ท่จี ะนาไปพัฒนาสู่เชื้อเพลิงแท่ง
ผสมผสานต่อไป
คาสาคัญ :.

กากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย เชือ้ เพลิงอัดแท่ง ค่าความร้อน แกลบ ขีเ้ ถ้า 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

บทนา
ปั จจุบนั ของเสียอุตสาหกรรม หรือกากอุตสาหกรรม เป็ นปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามสาคัญมากขึน้ ในประเทศ
ไทย เนื่องจากการเปลีย่ นโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดย
ขาดการวางแผน และมาตรการรองรับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะปั ญหาสิง่ แวดล้อมจากของเสียอุตสาหกรรม ซึง่ ส่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน หากมีการจัดการทีไ่ ม่ถูกต้องเหมาะสม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มอี ย่างต่อเนื่องเป็ นผลให้จานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหม่และได้รบั
อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี ส่งผลให้ของเสียอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึง่ ของเสีย
อุตสาหกรรมจัดได้ว่าเป็ นมลพิษชนิดหนึ่งทีเ่ กิดจากโรงงาน โดยของเสียทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการกาจัด
ไม่ว่าจะเป็ น การนากลับมาใช้ใหม่ การนาไปเป็ นเชือ้ เพลิงผสมให้ค่าความร้อน การฝั งกลบอย่างปลอดภัย และการเผา
ทาลายโดยเตาเผาอุณหภูมสิ งู [1] โดยในปี งบประมาณ 2554 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มกี ารดาเนินโครงการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมและลดปริมาณกากทีต่ อ้ งฝั งกลบมาอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการดาเนินงานมุ่งเน้น
ส่งเสริมการนาของเสียทีเ่ กิดจากภาคการผลิตไปแปรรูปเพื่อนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) อันเป็ นแนวทางหลัก
หนึ่งใน 3Rs โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดปริมาณของเสียที่จะต้องถูกบาบัด และกาจัดให้เหลือน้อยที่สุด และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย โดยการนาร่องการใช้ประโยชน์ของ
เสียคัดเลือกของเสีย 5 ประเภทที่ยงั มีการขออนุ ญาตนาออกไปกาจัดในปริมาณมากได้แก่ กากตะกรันโลหะ เถ้าจาก
การเผาไหม้ กากตะกอนจากระบบบาบัดน้ าเสียแบบชีวภาพ กากตะกอนจากระบบบาบัดน้ าเสียทีป่ นเปื้ อนน้ ามัน และ
เปลือก/เมล็ดผลไม้ มาทาการศึกษาเพื่อคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการนาของเสียแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์
จากนัน้ ได้จดั ทาระบบสาธิตเพื่อนาของเสียไปใช้ประโยชน์ ตามรูปแบบที่คดั เลือก ซึ่งประกอบด้วย 2 รูปแบบหลัก
ได้แก่ การผลิตเชือ้ เพลิงแท่ง/อัดเม็ด และการผลิตบล็อกประสาน ซึง่ ผลการนาของเสียไปใช้ประโยชน์ผ่านระบบสาธิตที่
จัดทาขึน้ พบว่า มีความเหมาะสมทัง้ ทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และสิง่ แวดล้อมในทัง้ 2 รูปแบบของการนาไปใช้
ประโยชน์ [2]

633

การผลิตเชื้อเพลิงแท่ งโดยการใช้ประโยชน์ จากกากตะกอนจากระบบบ าบัด น้ าเสียนัน้ มีผู้ศึกษาซึ่งน่ าจะ
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครัง้ นี้ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขีเ้ ถ้าแกลบผสมซังข้าวโพดและกะลามะพร้าวด้วย
เทคนิ ค เอ็ก ซ์ ท รูช ัน่ โดยใช้แ ป้ ง เปี ย กเป็ นตัว ประสาน โดยมีส ัด ส่ ว นการผสมอยู่ ท่ี 30 : 70, 40 : 60 และ 50 : 50
ตามลาดับ การทดสอบค่าความร้อนเชือ้ เพลิงพบว่าโดยเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 6,000-6,900 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ความชืน้
อยู่ระหว่าง 5.7 – 5.8 % โดยน้า หนัก จากการศึกษาพบว่ามีความเป็ นไปได้ในการนา ไปใช้ในครัวเรือนหรือผลิตและ
จาหน่ ายในเชิงพาณิชย์ [3] การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากไขมัน น้ ามันผสมขีเ้ ลื่อย จากการทดลองนาน้ ามัน /
ไขมัน จากบ่อดักไขมันในร้านอาหารผสมกับขีเ้ ลื่อยในอัตราส่วน 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 โดยปริมาตร และมีการทดสอบ
องค์ประกอบเชือ้ เพลิงโดยใช้มาตรฐาน ASTM ได้แก่ ความชืน้ เถ้า สารระเหย คาร์บอนคงตัว กา มะถัน และค่าความ
ร้อน พบว่า น้ ามัน/ไขมัน จากบ่อดักไขมันผสมขีเ้ ลื่อย สามรถอัดแท่งได้ แต่เมื่อปริมาณขีเ้ ลื่อยเพิม่ ขึน้ ไม่สามารถอัด
แท่งได้ เชือ้ เพลิงมีค่าความร้อนสูงสุดอยู่ท่ี 7065, 6915, 6466 และ 6117 kcal/kg โดยอัตราส่วนที่ 1:3 ให้ค่าความร้อน
สูงสุด ซึง่ ใกล้เคียงกับขีเ้ ลื่อยและถ่านไม้ [4] ส่วนค้นคว้าและพัฒนาพลังงานได้ทาการศึกษาการนาถ่านแกลบอัดแท่งมา
ปรับปรุงคุณภาพและการผลิต โดยการนาเศษถ่านแกลบอัดแท่งของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาทีเ่ หลือทิง้ จาก
กระบวนการผลิตถ่านแกลบทีไ่ ม่สามารถอัดขึน้ รูปใหม่ให้เป็ นแท่งได้ พบว่าถ่านแกลบนี้ได้ผ่านการอบไล่ความชืน้ และ
สารระเหยต่างๆ ไปหมดแล้ว องค์ประกอบทีเ่ หลือส่วนใหญ่เป็ นคาร์บอนและเถ้า ดังนัน้ ในการนาเศษถ่านแกลบอัดแท่ง
มาปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้สามารถนา กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ [5] การผลิตเชือ้ เพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนน้ าเสีย
อุตสาหกรรมเพื่อเป็ นพลังงานทดแทน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนากากตะกอนน้ าเสียอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตเชือ้ เพลิงอัดแท่ง ซึง่ ได้มกี ารปรับปรุงคุณภาพกากตะกอนน้าเสียโดยการหมัก และเพื่อหาอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมใน
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งโดยผสมกับแกลบ และนาเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมาเผาเป็ นถ่ าน
พบว่า อัตราส่วนทีเ่ หมาะสมในการอัดแท่งกากตะกอนของเสียจากโรงงานผงชูรสและโรงงานนมอยู่ท่ี 1:1,2:1 และ 3:1
โดยปริมาณ จากการวิเคราะห์ปัจจัยในการอัดแท่ง ความสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้ าจะแปลตามเวลาซึง่ ขึน้ กับความชื้น
ของอัตราส่วนผสม [6] ศึกษาการใช้ประโยชน์ ของกากตะกอนจากโรงงานแป้ งมันดัดแปลงผสมกับเศษถ่ านผลิตเป็ น
เชื้อ เพลิง อัด แท่ ง โดยศึก ษาอัต ราส่ ว น (กากตะกอน: เศษถ่ า นโดยปริม าตร) เพื่ อ หาอัต ราส่ ว นที่เหมาะสมจาก
กระบวนการผลิตเชือ้ เพลิงอัดแท่ง พบว่าอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมของกากตะกอนจากโรงงานแป้ งมันดัดแปลงผสมกับเศษ
ถ่าน อัตราส่วนทีด่ ที ส่ี ดุ คือ 3:7 มีค่าความร้อน 5,885 แคลอรีต่อกรัม มีค่าความชืน้ ร้อยละ 7.13[7]
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาสนใจทีจ่ ะศึกษาของเสียอุตสาหกรรมเครื่องสาอางค์ของโรงงานผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ซึง่ วัตถุดบิ ที่
ใช้ในกระบวนการผลิตนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นสารประกอบประเภทลิพดิ และไขมัน ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารนากากตะกอนจาก
กระบวนการผลิตประเภทดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ มากนัก โดยการนากากตะกอนจากระบบบาบัดน้ าเสียไปผสมกับ
เชื้อ เพลิง ร่ ว มเพื่อ ให้ค่ า ความร้อ นเพิ่ม ขึ้น ทัง้ นี้ ผู้ศึก ษาได้เลือ กโรงงานภายในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางพลี จัง หวัด
สมุ ท รปราการ โดยโรงงานดังกล่าวเป็ น ผู้ผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ดูแลผิว ให้แก่ แบรนด์ท่ีรู้จกั และได้รบั ความเชื่อมัน่ อย่ าง
กว้างขวาง โดยทาการศึกษาเชือ้ เพลิงร่วมที่จะนามาผสมให้กบั กากของเสียจานวน 3 ชนิด คือ แกลบดิบ ขีเ้ ถ้าแกลบ
และผงถ่ าน เนื่ องจากแกลบนัน้ เป็ นชีวมวลที่สามารถหาได้ง่าย อีก ทัง้ ยังเป็ น ผลพลอยได้จากการท าเกษตรกรรม
ภายในประเทศไทย และผงถ่านซึง่ สามารถนาไปเป็ นเชือ้ เพลิงได้โดยตรง แต่หากนามาเป็ นเชือ้ เพลิงร่วมกับกากตะกอน
นัน้ จะมีคุณสมบัตแิ ตกต่างหรือไม่ ซึง่ การศึกษาศักยภาพของกากตะกอนจากโรงงานนัน้ ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดทีจ่ ะ
นามาใช้เป็ นวัตถุดบิ หลักผสมกับเชือ้ เพลิงร่วมดังกล่าวมาใช้ผลิตพลังงานความร้อน และลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดกาก
ตะกอนของโรงงาน อีกทัง้ ยังเป็ นตัวเปรียบเทียบนาไปสูแ่ นวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น
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วิ ธีการศึกษา
1. การเก็บตัวอย่างของกากตะกอน
เนื่องจากกระบวนการผลิตของโรงงานนัน้ ได้ดาเนินการผลิตทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ ซึง่ ใน 1
สัปดาห์ผลิตภัณฑ์ทโ่ี รงงานได้ทาการผลิตทัง้ หมดนัน้ จะหมุนเวียนสับเปลีย่ นการผลิตภายในสัปดาห์นัน้ การเก็บกาก
ตะกอนเพื่อมาวิเคราะห์จงึ ได้เก็บตัวอย่างเป็ นเวลา 1 อาทิต ย์ คือ 6 วัน ซึง่ กากตะกอนทีเ่ ก็บมานัน้ เป็ นกากตะกอนทีม่ า
จากระบบบาบัดน้ าเสียของโรงงานโดยระบบ Activated Sludge และสุดท้ายจะมาผ่านกระบวนการรีดน้ าออกโดย
Pressured Fitter Sludge ดังภาพที่ 1 [8]

ภาพที่ 1 กากตะกอนจากระบบบ าบัด น้ า เสีย จากอุ ต สาหกรรมเครื่อ งส าอางของโรงงานผลิต ภัณ ฑ์ ดู แ ลผิว ที่ไ ด้
ทาการศึกษา
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกากตะกอน
2.1 องค์ประกอบพืน้ ฐานของธาตุต่างๆ (Elemental analysis)
วิเคราะห์กากตะกอนด้วยเทคนิค Dynamic Flash Combustion โดยเครื่องมือทดสอบ CHNS-O Analyzer
รุ่น CE Instruments Flash EA 1112 Series ยีห่ อ้ Thermo Quest, Italy
2.2 ค่าความร้อน
วิเคราะห์โดยการใช้เครื่องมือทดสอบ Automatic bomb calorimeter ยีห่ อ้ Leco รุ่น AC-500
2.3 ค่าความชืน้
วิเคราะห์โดยการใช้เครื่องมือทดสอบ Moisture Analyzer รุ่น Sartorius model MA-150
3. การวิเคราะห์ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงร่วม
เชือ้ เพลิงร่วมทีน่ ามาวิเคราะห์หาค่าความร้อนนัน้ สามารถหาได้โดยทัวไป
่ ไม่ได้ระบุเจาะจงสถานทีท่ ท่ี าการเก็บ
ตัวอย่าง โดยใช้แกลบดิบทีเ่ หลือจากการสีขา้ ว ส่วนขีเ้ ถ้าแกลบนัน้ ได้จากส่วนทีเ่ หลือจากการนาไปจัดสวน และผงถ่าน
เป็ นถ่านสาหรับใช้ในครัวเรือนซึง่ ถูกนามาบดเป็ นผงถ่าน จากนัน้ นาเชือ้ เพลิงร่วมทัง้ 3 ชนิด ไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่องมือ
ทดสอบ Automatic bomb calorimeter ยีห่ อ้ Leco รุ่น AC-500 ซึง่ เชือ้ เพลิงร่วมแต่ละชนิดได้ทาการทดสอบซ้าจานวน
2 ครัง้
4. การคานวณค่าความร้อนจากการผสมกากตะกอน และเชือ้ เพลิงร่วมในอัตราส่วนต่างๆ
เนื่องจากได้กาหนดอัตราส่วนในการผสมระหว่างกากตะกอน และเชือ้ เพลิงร่วมเพื่อหาค่าพลังงานความร้อนจาก
การทีน่ ากากของเสีย และชีวมวลเพื่อพัฒนาค่าความร้อนของกากตะกอนนัน้ สามารถคานวณค่าความร้อนได้จากสมา
การที่ 1
จากสมการ Heating Value = [(HVตะกอน) x

𝑚𝑎𝑠𝑠กากตะกอน
𝑚𝑎𝑠𝑠ทัง้ หมด
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] + [HVแกลบ x

𝑚𝑎𝑠𝑠เชือ้ เพลิงร่วม
𝑚𝑎𝑠𝑠ทัง้ หมด

] …………(1)

โดยทีข่ อ้ มูลสาหรับการคานวณได้แก่
HVตะกอน
= ค่าความร้อนเฉลีย่ ของกากตะกอนทีว่ เิ คราะห์ได้ (Cal/g)
Massกากตะกอน
= น้าหนักของกากตะกอนตามอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ คือ 900 g, 800 g,
700 g…100 g
Massทัง้ หมด
= ปริมาณของน้าหนักทัง้ หมด คือ กากตะกอนและเชือ้ เพลิงร่วม 1,000 g
Massเชือ้ เพลิงร่วม = น้าหนักของเชือ้ เพลิงร่วม คือ แกลบดิบ ขีเ้ ถ้าแกลบ และผงถ่าน ตามอัตราส่วนที่
กาหนดไว้ ได้แก่ 100 g, 200 g, 300 g…900 g

ผลการศึกษา
1.
1.1

ผลการวิ เคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของกากตะกอน
องค์ประกอบพืน้ ฐานของธาตุต่างๆ

คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของเชือ้ เพลิงชีวมวลทีจ่ ะนามาใช้ผลิตพลังงานนัน้ ต้องศึกษาพลังงานและค่าความ
ร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวล ลักษณะทางเคมีของเชื้อเพลิงชีวมวล จะต้องมีการนาชีวมวลไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
พืน้ ฐานทางเคมีก่อนทุกครัง้ โดยองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีน้ีสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท องค์ประกอบพืน้ ฐานของ
ธาตุ ต่ า งๆ (Elemental analysis) เช่ น ร้ อ ยละของ C, H, O และ N บางครัง้ มี ก ารหาค่ า ร้ อ ยละของ S ซึ่ ง เป็ น
องค์ป ระกอบที่มีน้ อ ยและก่ อ ให้ เกิด สารพิ ษ ขณะเผาไหม้ และองค์ป ระกอบทัว่ ไป (Proximate analysis)[9] ซึ่ง ใน
การศึกษาในครัง้ นี้ จากการวิเคราะห์ พบว่ากากตะกอนมีค่าคาร์บอนร้อยละ 43.12 ไฮโดรเจนร้อยละ 8 ออกซิเจนร้อย
ละ 15.19 ไนโตรเจนร้อยละ 0.88 ส่วนซัลเฟอร์นนั ้ ตรวจวิเคราะห์ไม่พบ และทีเ่ หลือจะคิดเป็ นองค์ประกอบทัวๆไป
่
อื่นๆ
ร้อยละ 32.81 แสดงดังภาพที่ 2
อื่นๆ
คาร์บอน ( C )

ออกซิเจน (O)
15%

ซัลเฟอร์ (S)
0%
ไนโตรเจน (N)
1%

ไฮโดรเจน (H)
8%

ภาพที่ 2 องค์ประกอบพืน้ ฐานของธาตุต่างๆ
1.2

ค่าความร้อน และค่าความชืน้
ปริมาณค่าความร้อนทีว่ เิ คราะห์ได้ใน 1 อาทิตย์นนั ้ ในแต่ละวันมีค่าความร้อนทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ อาจเกิดขึน้
จากผลิตภัณฑ์ในแต่ ละวันมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กบั วัตถุดิบส่วนผสมที่ใช้ปริมาณมากน้ อยในผลิตภัณฑ์ไม่
เท่ากัน ทาให้กากตะกอนมีค่าความร้อนแสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อเฉลีย่ ค่าความร้อนของกากตะกอนใน 1 อาทิตย์นัน้
จะมีค่าความร้อนเท่ากับ 3,184.1 แคลอรีต่ ่อกรัม ส่วนค่าความชืน้ มีค่าเท่ากับ 66.69 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก
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ตารางที่ 1 ปริมาณค่าความร้อน และค่าความร้อนของกากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสียจากอุตสาหกรรม
เครื่องสาอางค์ โรงงานผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว
ตัวอย่างที่วิเคราะห์
(Sampling)
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
เฉลี่ย

ค่าความร้อน (แคลลอรี่ต่อกรัม)
Heating Value (Cal/g)

ค่าความชื้น (เปอร์เซ็นต์)
Moisture (%)

4,497.3
3,735.3
3,102.7
2,436.0
3,234.6
2,098.6
3,184.1

66.69

2. ผลการวิ เคราะห์หาค่าความร้อนของเชื้อเพลิ งร่วม
ผลจากการวิเคราะห์ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงร่วม ได้แก่ แกลบดิบ ขีเ้ ถ้าแกลบ และผงถ่านนัน้ แสดงดัง
ตารางที่ 2 พบว่า เชือ้ เพลิงร่วมทีจ่ ะนามาผสมร่วมกับกากตะกอนนัน้ ผงถ่านมีค่าความร้อนมากทีส่ ดุ คือ 7,825.1 แคลอ
รีต่ ่อกรัม รองลงมาคือขีเ้ ถ้าแกลบ มีค่าความร้อนเท่ากับ 7,452.6 แคลอรีต่ ่อกรัม และแกลบดิบมีค่าความร้อนเท่ากับ
3,269.0 แคลอรี่ต่อกรัม ซึ่งจะเห็นว่าผงถ่าน และขีเ้ ถ้าแกลบ ทีผ่ ่านการเผาไหม้มาแล้วนัน้ ให้ค่าความร้อนได้สงู และ
ใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 2 ปริมาณค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงร่วม
ประเภทเชื้อเพลิ งร่วม
แกลบดิบ
ขีเ้ ถ้าแกลบ
ผงถ่าน

ค่าความร้อน (แคลลอรี่ต่อกรัม) Heating Value (Cal/g)
ครังที
้ ่1
ครังที
้ ่2
เฉลี่ย
3,269.0
3,268.0
3,270.0
7,452.6
7,462.0
7,443.2
7,825.1
7,764.4
7,885.8

3. ผลการคานวณค่าความร้อนจากการผสมกากตะกอน และเชื้อเพลิ งร่วมในอัตราส่วนต่างๆ
จากการคานวณหาค่าความร้อนระหว่างกากตะกอน และเชื้อเพลิงร่วมนัน้ คานวณได้ต ามอัตราส่วนโดย
น้ าหนัก 9 อัตราส่วน คือ 90:10 80:20 70:30 60:40 30:70 20:80 และ 10:90 แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า กากตะกอน
และผงถ่านนัน้ ให้ค่าความร้อนสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ ขีเ้ ถ้าแกลบ และแกลบดิบ ซึง่ อัตราส่วนทีใ่ ห้ค่าความร้อนมากทีส่ ุด
คือ 10:90 โดยยิง่ มีการผสมเชือ้ เพลิงร่วมมากขึน้ จะทาให้ค่าความร้อนมีค่าเพิม่ ขึน้ ด้วย ซึง่ ค่าความร้อนนัน้ จะแปรผัน
ตรงตามปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ของเชือ้ เพลิงร่วม แต่การศึกษาในครัง้ นี้ต้องการนาของเสียจากโรงงานมาใช้ให้มากทีส่ ุด จึง
พิจารณาค่าความร้อนที่มกี ากตะกอนเป็ นส่วนผสมหลักเท่านัน้ คือ 90:10 80:20 70:30 60:40 ซึ่งอัตราส่วนที่ให้ค่า
ความร้อนสูงทีส่ ดุ เมื่อมีกากตะกอนเป็ นเชือ้ เพลิงหลัก คือ 60:40
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ตารางที่ 3 ผลการคานวณค่าความร้อนระหว่างกากตะกอน และเชือ้ เพลิงร่วม
อัตราส่วนโดยน้าหนัก
90:10
80:20
70:30
60:40
50:50
40:60
30:70
20:80
10:90

ค่าความร้อนระหว่างกากตะกอน และเชื้อเพลิ งร่วม
แกลบดิ บ
ขี้เถ้าแกลบ
ผงถ่าน
3,192.6
3,611.0
3,648.2
3,201.1
4,037.8
4,112.3
3,209.6
4,464.7
4,576.4
3,218.1
4,891.5
5,040.5
3,226.6
5,318.4
5,504.6
3,235.0
5,745.2
5,968.7
3,243.5
6,172.1
6,432.8
3,252.0
6,598.9
6,896.9
3,260.5
7,025.8
7,361.0

วิ จารณ์ และสรุปผล
การน ากากตะกอนจากกากระบบบาบัด น้ าเสีย อุตสาหกรรมเครื่องสาอางค์ข องโรงงานผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
สามารถน ามาใช้ให้เกิด ประโยชน์ ได้ เนื่ องจากกากตะกอนที่วิเคราะห์ได้ นัน้ มี สารระเหยจ าพวกไฮโดรคาร์บ อน
ไฮโดรเจน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ และก๊าซทีไ่ ม่เผาไหม้อ่นื ๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน ซึง่ จะพบได้
ในเชื้อเพลิง โดยปริมาณของสารระเหยจะอยู่ในช่วง 20-35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะช่วยให้เชือ้ เพลิงติดไฟง่ายขึน้ ทัง้ นี้กาก
ตะกอนนัน้ มีปริมาณของสารระเหยมากพอทีช่ ่วยให้ไฟติดง่าย 2 หากแต่เมื่อวัดปริมาณค่าความชืน้ แล้วกากตะกอนมีค่า
ความชืน้ ค่อนข้างมาก อาจทาให้การเผาไหม้มปี ระสิทธิภาพลดลง เนื่องจากความชืน้ ของกากตะกอนมีผลต่อค่าความ
ร้อนโดยตรง โดยหากกากตะกอนมีความชืน้ มากจะทาให้มกี ารสูญเสียความร้อนไปกับการระเหยความชื้นในระหว่าง
การเผาไหม้ ทาให้ค่าความร้อนทีไ่ ด้ต่ าลง ดังนัน้ ก่อนนากากตะกอนไปใช้ต้องทาให้กากตะกอนแห้งสนิท ซึง่ อาจนาไป
ตากแดดโดยธรรมชาติ หรือน าไปอบแห้งด้วยเตาอบ ส่วนค่าความร้อนของกากตะกอนนัน้ สามารถน ามาผสมกับ
เชือ้ เพลิงร่วมทีจ่ ะทาให้ค่าความร้อนเพิม่ ขึน้ นัน้ คือ ผงถ่าน ขีเ้ ถ้าแกลบ และแกลบดิบ ตามลาดับ ซึง่ ค่าความร้อนของ
เชือ้ เพลิงผสมจะเพิม่ มากขึน้ แปรผัน ตามอัตราส่วนผสมของเชือ้ เพลิงร่วมที่เพิม่ ขึน้ จึงเห็นได้ว่ากากตะกอนจากระบบ
บาบัดน้าเสียโรงงานผลิตเครื่องสาอางค์น้มี คี วามเป็ นไปได้ทจ่ี ะนาไปพัฒนาสูเ่ ชือ้ เพลิงแท่งผสมผสานต่อไป
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โครงการสารวจข้อมูลด้านการสื่อสารเบือ้ งต้นในปัจจุบนั ของชุมชนหงส์หิน
The survey of current basic communication information for Hong-Hin
community
วาสนา นากุ1* และเพียงพูน จักรแก้ว1
Wassana Naku1* and Piangpoon Jakkaew1
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงหนทางหรือวิธกี ารในการรับรูข้ า่ วสารของชุมชนในเขตพืน้ ที่
ตาบลหงส์หนิ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือประชากรทีอ่ ยู่ในตาบลหงส์หนิ จานวน 400
คน การเก็บข้อมูลอาศัยแบบสอบถามและนาไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยอาศัยการหาค่าร้อยละ
จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างในชุมชนเห็นความสาคัญของอุปกรณ์เทคโนโลยีทางด้านการสือ่ สารแม้ว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โทรศัพท์มอื ถือ ซึง่ ถือว่ามีความจาเป็ นกับชีวติ ประจาวัน
ในด้านการติดต่อสื่อสารหรือการให้ข่าวสารข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการดาเนินชีวติ และทางด้านของอินเตอร์เน็ตนัน้
ชุมชนให้ความสาคัญมากเพราะถือว่ามีบทบาทมากทีส่ ดุ ในขณะนี้โดยเฉพาะเครือข่ ายแบบไร้สาย และมีความต้องการ
ทีจ่ ะใช้อนิ เตอร์เน็ตทีค่ วามเร็วสูงและสามารถส่งผ่านข้อมูลได้มากที่สุดอีกด้วย โดยทีป่ ระเด็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายใน
การรับบริการนัน้ อาจไม่ใช่ประเด็นหลักหากค่าบริการอยู่ในช่วงที่ยอมรับ และเครือข่ายสามารถตอบสนองการใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ :

การเข้าถึงเทคโนโลยี คุณภาพในการให้บริการ โทรศัพท์มอื ถือ อินเตอร์เน็ต

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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บทนา
ปั จจุบนั ในสังคมไทยมีการพัฒนาทางด้านการสือ่ สารอย่างรวดเร็ว สิง่ สาคัญทีจ่ ะทาให้ผรู้ บั ข่าวสารหรือสมาชิก
ในชุมชนได้รบั ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง คือสื่อหรือตัวกลางทีใ่ ช้ในการส่ง ซึง่ ก็มหี ลายทาง ยกตัวอย่าง
เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ ดาวเทียม หนังสือพิมพ์ เครื่องกระจายเสียง ฯลฯ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ได้พฒ
ั นาไปตาม
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และความตื่นตัวทางสารสนเทศในด้านความต้องการทางด้านอินเตอร์เน็ตยังเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานที่
ภาครัฐหรือเอกชนจะนาไปแก้ไขให้ชุมชนเกิดการพัฒนา แต่ในบางพืน้ ทีเ่ ทคโนโลยีบางอย่างยังเข้าไม่ถงึ หรือประชากร
บางกลุ่มมีการเข้าถึงเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย เนื่องจากในบางชุมชนทีอ่ ยู่ ในชนบทมีอาชีพหลักเป็ นเกษตรกรพวกเขา
คิดว่าเทคโนโลยีดา้ นการสื่อสารไม่มคี วามจาเป็ นต่อการดารงชีวติ หรือประกอบอาชีพ หรืออาจจะยังไม่รถู้ งึ ความสาคัญ
ของการสือ่ สารว่ามีความจาเป็ นกับการใช้ชวี ติ ในโลกปั จจุบนั
ความรูท้ างด้านการสือ่ สารพืน้ ฐานในชุมชนจึงมีความสาคัญทีจ่ ะนาไปพัฒนาให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี น้ึ เมื่อได้รบั รูข้ ่าวสารข้อมูลได้อย่างทัวถึ
่ งและถูกต้อง หรือสามารถนาไปปรับใช้กบั การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หรือทางด้านการค้าขาย โดยเน้นไปทางด้านสารสนเทศความต้องการทางด้านอินเตอร์เน็ต เมื่อสมาชิกในชุมชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดกี ย็ ่อมส่งผลถึงคุณภาพของสังคมนัน้ ด้วย แล้วยังบ่งถึงตัวชีว้ ดั ทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีทไ่ี ด้
เข้าไปอย่างทัวถึ
่ ง
ดังนัน้ การเข้าถึงเทคโนโลยีมคี วามสาคัญและมีความจาเป็ นทีจ่ ะนาไปพัฒนาศักยภาพหรือคุณภาพชีวติ ของ
สมาชิกในชุมชน จึงได้มกี ารสารวจการใช้สอ่ื หรือช่องทางทีจ่ ะนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือในชีวติ ประจาวัน โดยเน้น
ทีอ่ ุปกรณ์บางอย่าง เช่นโทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น เพื่อเป็ นข้อมูลในกรณีศกึ ษาเพื่อพัฒนาในด้านอื่นของชุมชนนัน้ ต่อไป
แนวคิ ดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยได้ประกาศใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากกรอบนโยบาย IT2000
(พ.ศ. 2539-2543) มีเป้ าหมายในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติท่เี สมอภาค การลงทุนในด้าน
การศึกษาทีด่ ขี องพลเมืองและบุคลลากรด้านสารสนเทศ และการพัฒนาสารสนเทศและปรับปรุงบทบาทภาครัฐ เพื่อ
บริการทีด่ ขี น้ึ และสร้างรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศทีแ่ ข็งแกร่ง ผลลัพธ์ทไ่ี ด้คอื เกิดการแพร่กระจาย IT ไปสู่สงั คม
ชนบท เกิดการปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคมและ IT โดยมีการจัดตัง้ หน่ วยงานกากับดูแลการประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
และมีการเริม่ จัดทากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบ IT ของรัฐได้ผลเฉพาะกระทรวงทีม่ บี ุคลากร IT ที่
มีคุณภาพและตื่นตัวกับการทาแผน IT การบริการประชาชนด้วยระบบ IT ทีท่ นั สมัยยังทาอยู่ในวงจากัด การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบการศึกษาพัฒนาไปมากแต่ยงั ขาดเรื่องเนื้อหาสาระทีเ่ ป็ นภาษาไทย กรอบนโยบาย IT2010 (พ.ศ.
2544-2553) เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่องมือเพื่อยกระดับสถานภาพ
ของประเทศไทยในกลุ่ ม ผู้ต ามที่มีพ ลวัต (Dynamic adopters) ไปสู่ป ระเทศในกลุ่ ม ประเทศที่มีศ ัก ยภาพเป็ น ผู้น า
(Potential leaders) พัฒนาแรงงานความรู้ (Knowledge workers) ของประเทศไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มุ่งสู่
อุ ต สาหกรรมฐานความรู้ (Knowledge-based industry) และพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ eGovernment, e-Commerce, e-Industry, e-Education และ e-Society ผลลัพธ์คอื ค่าดัชนีผลสัมฤทธิทางเทคโนโลยี
์
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มทีม่ ศี กั ยภาพในการเป็ นผูน้ า แต่กอ็ ยู่ในระดับเริม่ ต้นของกลุ่ม การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศอยู่ในลาดับทีล่ ดต่ าลงเรื่อย ๆ โดยมีปัจจัยด้านโครงสร้างพืน้ ฐานเป็ นตัวฉุ ดรัง้ แผนแม่บท ICT
ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ. 2545-2551) เป้ า หมายเพื่อ พัฒ นาหรือ ยกระดับ เศรษฐกิจ ของประเทศโดยใช้ ICT ยกระดับ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์โดยเพิม่ การประยุกต์ใช้ ICT ใน
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ด้านการศึกษาและฝึ กอบรม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในชนบทเพื่ อการพัฒนาประเทศทีย่ งยื
ั ่ น ด้านทีม่ กี าร
บรรลุผลตามเป้ าหมายมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยภาคเอกชนมี
บทบาทมากในการดาเนินงาน ด้านการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช้ ICT ด้านการ
ใช้ ICT ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยและสังคมไทย โดยมีการดาเนินงาน เช่นการพัฒนาคุณภาพครู การสร้าง
โอกาสให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสและการตัง้ ศูนย์สารสนเทศชุมชน เป็ นต้น ด้านการใช้ ICT ในการบริหารและการให้บริการ
ของภาครัฐ ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทย ด้านการวิจยั และพัฒนาทางด้าน ICT และด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) มีเป้ าหมายเพื่อประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ประชากรทัง้ ประเทศมีความรอบรู้ ความสามารถ เข้าถึง สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี วจิ ารณญาณ รูเ้ ท่าทัน
มีคุณธรรมและจริยธรรม ยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศ เพิม่ บทบาท
และความสาคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเศรษฐกิจของประเทศ[1] โดยทีผ่ ่านมา
ได้มกี ารศึกษาหรือวิจยั ทางด้านนี้มาพอสมควร ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้าน
การเรียนการสอนผ่านช่องทางการสือ่ สารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้
นาเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสือ่ สารอย่างหลากหลายลักษณะในด้านการเรียนการสอน การสือ่ สาร
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงาน รวมทัง้ ยังใช้เป็ นสือ่ กลางในการเรียนการสอน การนาอินเตอร์เน็ตมาใช้นบั
ได้ว่าเป็ นอีกช่องทางที่จะช่วยให้การติดต่ อสื่อสารระหว่างกันมีความสะดวกยิง่ ขึ้น แต่ ปรากฏว่ายังมีนักศึกษาภาค
พิเศษบางกลุ่มหรือบางส่วนทีไ่ ม่ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทีม่ หาวิทยาลัยได้ให้บริการเหล่านี้ ทาให้นักศึกษาพลาด
โอกาสในการรับรู้ขอ้ มูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาเอง ได้ศกึ ษาปั ญหาที่ส่งผลต่อการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ด้านการเรียนการสอนผ่านช่องทางการสื่อสารของนักศึกษาภาคพิเศษ เพื่อนามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคพิเศษและเพื่อให้การติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และหน่ วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ จากการศึกษาพบว่า ช่องทางการสื่อสาร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ักศึกษาใช้ในการรับรูข้ ่าวสารคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของภาคพิเศษ และช่องทางอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น บอร์ดประชาสัมพัน ธ์ และโทรศัพท์ เป็ น
ต้น[2] การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของประชาชนในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัด
พิจติ ร เห็นว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับ
การดาเนิน การต่ าง ๆ ของรัฐเป็ นสิ่งจาเป็ น ตามประราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ก าหนดให้สทิ ธิแ ก่
ประชาชนในการเข้าถึงและรับรูใ้ นข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยวางหลักทัวไปว่
่ า ข้อมูลข่าวสารของราชการทัง้ หลาย
จะต้องเปิ ดเผยให้ประชาชนสามารถรับรู้ รับทราบ เข้าตรวจดูหรือขอเอกสารของราชการได้เสมอ ไม่ว่าจะมีส่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องการรู้หรือไม่กต็ าม เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สทิ ธิท างการเมืองได้
อย่างถูกต้องตรงกับความเป็ นจริง อันเป็ นการส่งเสริมให้มคี วามเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง่ ขึน้ หลักการนี้ใช้
ครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนตาบลอันถือเป็ นส่วนหนึ่งของราชการส่วนท้องถิน่ ซึ่งเป็ นรูปแบบการปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีม่ กี ารใกล้ชดิ กับชาวบ้านมากที่สดุ ซึง่ สะท้อนการกระจายอานาจให้แก่หน่วยการปกครองพืน้ ฐานของประเทศ
โดยแท้จริง ดังนัน้ จึงได้ศกึ ษาปั ญหาการรับรูแ้ ละการใช้สทิ ธิของประชาชนเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อ
เป็ นแนวทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เข้าถึงประชาชนและเป็ นข้อมูลในการบริหาร
จัดการของการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป[3] การศึกษาความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผูส้ งู อายุในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ในงานวิจยั นี้เห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสดั ส่วนของประชากรวัยสูงอายุเพิม่ มากขึน้ จนเกือบจะเป็ นครึง่ หนึ่งของประชากรวัยเด็กจนได้กา้ ว
เข้าสู่ก ารเป็ น สังคมผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่ม มากขึ้น แต่ จ านวนผู้สูงอายุ ท่ีมีก ารใช้ห รือ เข้าถึง
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังน้อยอยู่มาก จึงได้ศกึ ษาความต้องการ รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคของการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประชากรผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์
ที่ 3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประทรวง ICT จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้อ งการให้ห น่ ว ยงานภาครัฐหรือ ผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งให้ค วามส าคัญ ในการลดความเหลื่อ มล้ า ในการเข้า ถึง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารและจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์สาหรับการใช้งาน รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ น ICT ส่วน
ปั ญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารคือ การขาดความรูค้ วามสามารถและทักษะในการ
ใช้งานและการใช้งานมีความยุ่งยากซับซ้อน[4]
ในปั จจุบนั ของสังคมไทย ได้รบั การพัฒนาเข้าสู่ยุคของการเปลีย่ นแปลงจากชนบทสู่เมืองอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้
การพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาพื้นที่ในเมืองมีลกั ษณะแยกส่วนกัน ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุล
ของการพัฒนาชุมชนชนบท และจากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเทคโนโลยีการ
สือ่ สารมีความจาเป็ นสาหรับประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะการเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ผลจากการเพิม่ ขึน้ ของจานวนประชากรส่งผลให้ภาครัฐยังไม่สามารถจัดบริการได้
อย่างทัวถึ
่ งซึง่ อาจส่งผลให้ประชากรทีย่ งั ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ ขาด
โอกาสในการรับรูส้ งิ่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระดับท้องถิน่ ระดับประเทศและระดับสากล

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. ขัน้ ตอนการศึกษา
1.1 ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชากรเพื่อ
นามาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา
1.2 สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับการรับรูข้ า่ วสาร ความสาคัญและการใช้อุปกรณ์ทางด้านการสือ่ สาร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ารและความสาคัญในการรับข้อมูลข่าวสารจากโทรศัพท์
มือถือหรือจากอินเตอร์เน็ตของประชากรในชุมชน
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ ประชาชนในตาบลหงส์หนิ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา จานวน 6,999
คน (จากเทศบาลตาบลหงส์หนิ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา: ธันวาคม 2556) โดยแยกเป็ นชายจานวน 3,441 คน และ
หญิงจานวน 3,558 คน[5]
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผูศ้ กึ ษาใช้กลุ่มตัวอย่างตามวิธกี ารของ Taro Yamane [6] ฉะนัน้ จานวนประชากรทีน่ ามาใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 379 คน แต่ในการสารวจครัง้ นี้ใช้แบบสอบถามทัง้ สิน้ 400 ชุดเพื่อป้ องกันการผิดพลาดจากการกรอก
แบบสอบถามและเพื่อให้การวิเคราะห์มคี วามถูกต้องและชัดเจนมากขึน้
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ผลการศึกษา
จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถามนัน้ สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
1. ข้อมูลพืน้ ฐานของประชากรกลุ่มตัวอย่างในชุมชน
จากแบบสอบถามได้แสดงผลออกมาเป็ นร้อยละรวมถึงการอธิบายผล จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 59 อายุประชากรทีใ่ ช้ในการทาแบบสอบถามทีม่ จี านวนมากทีส่ ุดมีอายุ
56 ปี ขึ้น ไป คิด เป็ นร้อ ยละ 23 การศึก ษาประชากรที่ท าแบบสอบถามครัง้ นี้ มีก ารศึก ษามากที่สุ ด คือ ระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 39 อาชีพประชากรทีท่ าแบบสอบถามครัง้ นี้มอี าชีพมากทีส่ ุดคือ เกษตรกร คิดเป็ นร้อย
ละ 37 และสถานภาพของประชากรที่มากทีส่ ุดคือ สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 60 จากข้อมูลพืน้ ฐานที่ได้สารวจ
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มที่อายุเกือบจะเป็ น ผู้สูงอายุและมีอาชีพเป็ น เกษตรกร ซึ่งจะโยงไปถึงการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับการรับรูข้ า่ วสารและการใช้อุปกรณ์ทางด้านการสือ่ สาร
2. วิเคราะห์เกีย่ วกับการรับรูข้ า่ วสาร ความสาคัญและการใช้อุปกรณ์ทางด้านการสือ่ สาร
จากแบบสอบถามได้แสดงผลเกี่ยวกับการรับรูข้ ่าวสาร ความสาคัญและการใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบแผนภูมวิ งกลมโดยแสดงผลออกเป็ นร้อยละรวมถึงการอธิบายผลด้วย ดังนี้
เครือ่ งกระจายเสียงใน
ชุมชน
อินเตอร์เน็ต

22%

หนังสือพิมพ์/วารสาร

44%
22%

โทรศัพท์บา้ น

5% 7%

โทรศัพท์มอื ถือ

ภาพที่ 1 แสดงสือ่ กลางทีใ่ ช้ในการแจ้งข่าวสารของตนเองให้ผอู้ น่ื ทราบ
จากภาพ 1 เป็ นการแสดงสื่อกลางทีใ่ ช้ในการแจ้งข่าวสารของประชากรในชุมชนให้ผู้อ่นื ทราบ ยกตัวอย่าง
เช่น แจ้งงานบุญหรือโฆษณาขายของ แบ่งออกเป็ น 6 สื่อกลางด้วยกัน จะเห็นว่าสื่อกลางทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามใช้ใน
การแจ้งข่าวสารให้ผอู้ ่นื ทราบคือ จากเครื่องกระจายเสียงในชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 22 จากอินเตอร์เน็ตคิดเป็ นร้อยละ
22 จากหนังสือพิมพ์หรือวารสาร คิดเป็ นร้อยละ 7 จากโทรศัพท์บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 5 และจากโทรศัพท์มอื ถือ คิด
เป็ นร้อยละ 44
คอมพิวเตอร์
16%

29%

โทรศัพท์มอื ถือสมาร์ท
โฟน

55%

แท็บเล็ต

ภาพที่ 2 แสดงการใช้อนิ เตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สอ่ื สาร
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จากภาพ 2 เป็ นการแสดงการใช้อนิ เตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ ส่อื สารของประชากรในชุมชน ได้แบ่งออกเป็ น 3
ชนิด จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์คดิ เป็ นร้อยละ 55 โทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟนคิดเป็ นร้อยละ 29 และแท็บเล็ตคิดเป็ นร้อยละ 16
ตารางที่ 1 แสดงความต้องการความเร็วของการใช้อนิ เตอร์เน็ตและปริมาณข้อมูลเฉลีย่ ผ่านบริการอินเตอร์เน็ตต่อเดือน
ความเร็วของ
อิ นเตอร์เน็ต (เมกกะบิ ต
ต่อวิ นาที)

ร้อยละความต้องการใช้
ความเร็วของ
อิ นเตอร์เน็ต

ปริมาณข้อมูลของ
อิ นเตอร์เน็ต
(เมกกะบิ ต)

10
13
16
20
30

27
26
5
11
31

600
750
1000
2000
3000
Unlimited

ร้อยละความต้องการใช้
ปริมาณข้อมูลเฉลี่ยผ่าน
บริการอิ นเตอร์เน็ตต่อ
เดือน
13
10
13
10
6
48

จากตารางที่ 1 ได้แบ่งข้อมูลการสารวจออกเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็ นการแสดงความต้องการความเร็ว
ของการใช้อนิ เตอร์เน็ตของประชากรในชุมชน แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มความเร็ว จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ต้องการความเร็วของการใช้อนิ เตอร์เน็ตที่ 10 เมกกะบิตต่อวินาทีคดิ เป็ นร้อยละ 27, 13 เมกกะบิตต่อวินาทีคดิ เป็ นร้อย
ละ 26, 16 เมกกะบิตต่ อวินาทีคิดเป็ นร้อยละ 5, 20 เมกกะบิตต่อวินาทีคดิ เป็ นร้อยละ 11 และ 30 เมกกะบิตต่ อ
วินาทีขน้ึ ไปคิดเป็ นร้อยละ 31 และส่วนทีส่ องเป็ นการแสดงความต้องการใช้ปริมาณข้อมูลเฉลีย่ ผ่านบริการอินเตอร์เน็ต
ต่อเดือนของประชากรในชุมชน จะเห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการใช้ปริมาณข้อมูลเฉลีย่ ผ่านอินเตอร์เน็ต
ต่อเดือนที่ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย 500 เมกกะบิต คิดเป็ นร้อยละ 13, 750 เมกกะบิต คิดเป็ นร้อยละ 10, 1 กิกกะบิต
(1000 เมกกะบิต) คิดเป็ นร้อยละ 13, 2 กิกกะบิต (2000 เมกกะบิต) คิดเป็ นร้อยละ 10, 3 กิกกะบิต (3000 เมกกะบิต)
คิดเป็ นร้อยละ 6 และไม่จากัด (unlimited) คิดเป็ นร้อยละ 48
จะเห็นว่าในด้านการรับรูข้ ่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง โทรศัพท์มอื ถือยังถือว่าเป็ นอุปกรณ์ท่มี คี วามสาคัญมาก
ทีส่ ุดทีท่ าให้ประชากรมีความต้องการพูดคุยสื่อสารกันหรือถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ กัน ในส่วนของโทรศัพท์มอื ถือนัน้
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความจาเป็ นกับชีวติ ประจาวันในด้านการสื่อสารในชุมชนอย่างมาก ซึ่งชุมชนมีความต้องการ
เชื่อมต่ อเครือข่ายที่มีความรวดเร็ว และจากการสารวจครัง้ นี้ยงั ได้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในส่วนของความต้องการเชื่อมต่ อ
เครือข่ายทีไ่ ม่มกี ารรบกวนกันของสัญญาณ และยังต้องการใช้ปริมาณของข้อมูล เช่น ข้อความตัวหนังสือ หรืออาจจะ
เป็ นข้อความภาพมากทีส่ ุดอีกด้วย และเห็นว่าอินเตอร์เน็ตมีความสาคัญโดยการใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ ซึง่ จุดประสงค์
ส่วนใหญ่แล้วใช้อ่านข่าวสารต่าง ๆ โดยปั จจุบนั มีความต้องการเชื่อมต่อแบบไร้สายเนื่องจากมีความสะดวกและเป็ น
ระเบียบ อีกทัง้ ยังต้องการใช้การเชื่อมต่อทีร่ วดเร็วและการส่งผ่านข้อมูลยังคงต้องการปริมาณแบบไม่จากัด ราคาถูก
แม้ว่าประชากรอยู่ในช่วงผูส้ งู วัยและมีอาชีพเป็ นเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็ นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับโทรศัพท์มือถือหรือ
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ซึง่ ในส่วนของเครือข่ายทีไ่ ด้เข้ามาให้บริการไม่ว่าจะเป็ นของภาครัฐหรือเอกชนก็ไ ด้เข้ามามี
บทบาทในชุมชนและประชากรยินดีหรือพร้อมที่จะเสียค่าบริการแม้ว่าจะมีราคาสูง เพียงแต่มคี วามต้องการความเร็ว
และปริมาณของข้อมูลในขณะทีใ่ ช้อนิ เตอร์เน็ตนัน้ ค่อนข้างสูงหรือไม่จากัด
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการวิจยั ในชุมชนตาบลหงส์หนิ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา เห็นว่าประชากรในชุมชนเห็นความสาคัญของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่มอี ายุค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โทรศัพท์มอื ถือ
ซึ่งถือว่ามีความจาเป็ นกับชีวติ ประจาวัน ในด้านการติดต่ อสื่อสารหรือการให้ข่าวสารข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
ดาเนิ น ชีวิต และทางด้านของอิน เตอร์เน็ ต นัน้ ชุ ม ชนให้ค วามสาคัญ มากเพราะถือว่ามีบ ทบาทมากที่สุดในขณะนี้
โดยเฉพาะเครือข่ายแบบไร้สาย และมีความต้องการทีจ่ ะใช้อนิ เตอร์เน็ตทีค่ วามเร็วสูงและสามารถส่งผ่านข้อมูลได้มาก
ที่สุด ด้วย โดยที่ไม่ ได้ก ังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือพร้อมที่จะชาระค่าบริการในราคาที่ยอมรับ ได้ ถ้าเครือข่าย
สามารถตอบสนองการใช้ประโยชน์ ได้ อีกทัง้ จะเห็นว่าประชาชนมีค วามตื่นตัวทางด้านของเทคโนโลยีอย่างมาก
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในชนบทก็ตาม อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้มคี วามสอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์โดยการใช้เทคโนโลยีให้มปี ระโยชน์สงู สุด และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุ ม ชนในชนบทเพื่อ การพัฒ นาประเทศที่ย งั ่ ยืน อีก ทัง้ ยัง เป็ น การการพัฒ นาศัก ยภาพของผู้ป ระกอบการ โดย
ภาคเอกชนมีบทบาทมากในการดาเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ น ประโยชน์ ต่าง ๆ และช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยและสังคมไทยให้ดยี งิ่ ขึน้
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
1. ควรมีการทาวิจยั ในประเด็นเดียวกันนี้ในพืน้ ทีต่ าบลอื่น เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน จะทาให้สามารถ
กาหนดแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีได้สอดคล้องกัน
2. งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั หนึ่งคณะหนึ่งโมเดลของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึง่ มหาวิทยาลัยพะเยาถือว่าเป็ นแหล่ง
ความรูใ้ นท้องถิน่ ทีจ่ ะสามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้ความรูก้ บั ชุมชนรอบข้างได้มากขึน้ โดยนาเอาข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การวิจยั นี้มาเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนเพื่อทีจ่ ะเข้าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ โดยตระหนักถึง
ความสาคัญทางด้านเทคโนโลยีในชุมชนเพื่อไปให้ความรู้ หรือให้บริการทางด้านนี้
3. องค์ก รทางภาครัฐหรือ เอกชน ควรเข้า มาพัฒ นาทางด้า นเทคโนโลยีก ารสื่อ สารในชุ ม ชนให้ม ากขึ้น
เนื่องจากปั จจุบนั เทคโนโลยีได้พฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็วและได้กระจายตัวไปทุกพื้นที่แม้กระทังในชุ
่ มชนทีอ่ ยู่ในชนบท
เทคโนโลยีกไ็ ด้เข้าไปมีบทบาทในการดาเนินชีวติ และประชากรในชนบทก็ได้เห็นความสาคัญและมีความตื่นตัวทางด้าน
เทคโนโลยีพอสมควร
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การใช้ตะกอนน้าตาลเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิ งกลของอิ ฐมวล
เบาแบบอบไอน้า
Sugar Sediment Use for Improvement of Physical and Mechanical Properties of
Autoclaved Aerated Concrete
สมชาย มณีวรรณ์1 อรรถกร ทองทา1 และฉันทนา พันธุเ์ หล็ก1
Somchai Maneewan1, Atthakorn Thongtha1* and Chantana Punlek1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาองค์ประกอบทางเคมีของตะกอนน้ าตาล เพื่อทีจ่ ะนาไปเป็ นส่วนประกอบในการเตรียมอิฐมวลเบาแบบอบไอ
น้า ต่อจากนัน้ จะศึกษาอิทธิพลของการแทนทีป่ ูนขาวด้วยตะกอนน้ าตาลทีม่ ผี ลต่อสมบัตทิ างกายภาพและสมบัตเิ ชิงกลของอิฐมวลเบา
แบบอบไอน้ า โดยวิเคราะห์ความหนาแน่ น การดูดกลืนน้ า การต้านแรงอัด และการต้านแรงดัดของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้าตามมาตรฐาน
ASTM C642-97 และ ASTM C1555-03a พบว่า SiO2 เป็ นสารประกอบทีม่ สี ดั ส่วนมากทีส่ ุดทีพ่ บในตะกอนน้ าตาล รองลงมา คือ ปูนขาว
ซึง่ มีค่าอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 69.2 และ 15.57 ตามลาดับ ส่วนค่าความหนาแน่ นของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ ามีแนวโน้มลดลง ขณะทีค่ ่า
การดูดกลืนน้ า ปริมาตรรูพรุนเปิ ด ค่าการต้านแรงอัด และค่าการต้านแรงดัดมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมื่อปริมาณของตะกอนน้ าตาลเพิม่ ขึน้
โดยตัวอย่างที่มีปริมาณตะกอนน้ าตาลร้อยละ 7.5 โดยน้ าหนักมีค่ าความแข็งสูงที่สุด (5.2 N/mm2) และมีค่าต้านแรงดัด ค่ าความ
หนาแน่ น ค่าการดูดกลืนน้ า และปริมาตรรูพรุนเปิ ด เท่ากับ 1.95 N/mm2, 0.54 g/cm3, 0.39 g/cm3 และ 301 g/cm3 ตามลาดับ สัดส่วนที่
เหมาะสมทีส่ ดุ สามารถจัดอยู่ในชัน้ คุณภาพ G4 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541
คาสาคัญ :

อิฐมวลเบาแบบอบไอน้า ตะกอนน้าตาล ความแข็ง

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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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศผูส้ ่งออกน้ าตาลและผลิตภัณฑ์น้าตาลเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก [1-3] ทาให้มโี รงงาน
น้าตาลตัง้ อยู่หลายแห่งในพืน้ ทีข่ องประเทศไทย ขณะเดียวกันในระหว่างกระบวนการผลิตน้าตาล ก็จะมีปริมาณของเสีย
เกิดขึน้ จานวนมาก (มากถึงประมาณ 750,000 ตันต่อปี ) ตะกอนน้ าตาลเป็ นของเสียประเภทหนึ่งที่เกิดขึน้ หลังจาก
กระบวนการผลิตน้าตาลซึง่ มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตามมา
ในขณะเดียวกันอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ าในประเทศไทยก็ได้รบั ความสนใจในการนาไปใช้งานก่อสร้างอย่าง
มาก ทาให้มกี ารเจริญเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น อาคารทัง้ ภาครัฐและเอกชน คอนโดมิเนียม และบ้านพักอาศัย
เป็ นต้น จนทาให้มยี อดการจาหน่ายในประเทศไทยสูงถึงประมาณ 28,000,000 ตารางเมตร ในปี พ.ศ. 2555 ซึง่ ก็เป็ น
ผลมาจากอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ามีคุณสมบัตทิ โ่ี ดดเด่นและมีความน่ าสนใจ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องน้าหนักทีเ่ บาเนื่องจาก
เป็ นวัสดุทม่ี ชี ่องว่างหรือรูพรุนทีส่ งู ประมาณร้อยละ 80 ของปริมาตรทัง้ หมด มีค่าการนาความร้อนของวัสดุทต่ี ่ ากว่าอิฐ
เชิง พาณิ ช ย์อ่ืน ๆ มีค วามสามารถในการป้ อ งกัน ความร้อ นไหลผ่ า นในตัว วัสดุ ไ ด้สูง มีก ารหดตัว ต่ า ที่ส าคัญ ใน
กระบวนการก่อสร้างผนังอาคารยังมีความง่าย สะดวก และเร็วกว่าคอนกรีตแบบอื่นๆ [4-7] ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังการใช้อฐิ
มวลเบาแบบอบไอน้ าเป็ นวัสดุประกอบผนังอาคารสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ทีเ่ กิดจากการใช้พลังงานกับระบบ
ทาความเย็นเพื่อระบายความร้อนให้เกิดสภาวะความสบายให้กบั ผู้อาศัย โดยไม่ต้องมีการติดตัง้ วัสดุฉนวนกันความ
ร้อน [8]
เพื่อเพิ่มวัตถุ ดิบทางเลือกในการผลิตอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ าให้มากขึ้นและลดต้นทุ นการผลิต ได้พบว่ามีหลาย
งานวิจยั ที่ใช้ของเสียและขยะมาเป็ นวัตถุดบิ ทางเลือกในการผลิตอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ 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] แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่พบว่ามี
งานวิจยั ใดได้ใช้ตะกอนน้าตาลมาเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตอิฐมวลเบาแบบอบไอน้า ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีแนวคิดนาตะกอนน้าตาล
มาประยุกต์ใช้เป็ นวัตถุในการผลิตและปรับปรุงสมบัตทิ างความร้อนของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ า โดยการแทนทีส่ ดั ส่วนของปูน
ขาว และศึกษาปริมาณของตะกอนน้าตาลทีม่ คี วามเหมาะสม ต่อสมบัตทิ างกายภาพและสมบัตเิ ชิงกลของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้า

วิ ธีการศึกษา
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของตะกอนน้ าตาลด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ ต่อจากนัน้ เตรียมอิฐมวล
เบาแบบอบไอน้ า โดยใช้วตั ถุ ดิบ ในการผลิต คือ ทรายบดละเอียด ปูนขาว ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ยิป ซัม ตะกอน
น้าตาล และผงอลูมเิ นียม สาหรับสัดส่วนของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้าปกติจะใช้ปริมาณสัดส่วนของวัตถุดบิ ตัง้ ต้น ดังนี้
ทรายร้อยละ 62.52 ปูนขาวร้อยละ 17.17 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ร้อยละ 17.88 ยิปซัมร้อยละ 2.35 และผงอลูมเิ นียม
ร้อยละ 0.094 โดยน้าหนัก และจะมีการเติมตะกอนน้ าตาลลงไปเพื่อทดแทนสัดส่วนของปริมาณปูนขาวทีใ่ ช้ในการผลิต
โดยจะใช้ตะกอนน้ าตาลไปแทนที่ในสัดส่วนร้อยละ 0, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25 และ 30 โดยน้ าหนัก ดัง
แสดงในตารางที่ 1 หลัง จากนั น้ น าแต่ ละสัด ส่ว นของวัต ถุ ดิบ มาผสมให้เข้า กัน กับ น้ า และเทลงในแม่ พิม พ์ ข นาด
20×20×100 เซนติเมตร และปล่อยวัตถุดบิ ทีผ่ สมกันทิง้ ไว้เป็ นเวลา 120-180 นาทีเพื่อให้เกิดฟองอากาศและการเซตตัว
ของอิฐมวลเบาก่อนทาการอบไอน้า ต่อมานาอิฐมวลเบาไปอบไอน้ าทีแ่ รงดัน 12 บาร์ อุณหภูม1ิ 80-190 องศาเซลเซียส
หลังจากกระบวนการอบไอน้ าความดันสูง จะตัดอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ าในทุกสัดส่วนให้มขี นาด 7.5 เซนติเมตร×7.5
เซนติเมตร×7.5 เซนติเมตร และขนาด 4 เซนติเมตร×4 เซนติเมตร×16 เซนติเมตร แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
เพื่อทดสอบค่าต้านแรงอัดและค่าต้านแรงดัด ส่วนตัวอย่างขนาด 7.5 เซนติเมตร×7.5
เซนติเมตร×7.5 เซนติเมตร ที่เหลือจะนาไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
เพื่อทดสอบค่า
ความหนาแน่ น ค่าการดูดกลืนน้ าและปริมาตรรูพรุนเปิ ด ซึ่งค่าสมบัติต่างๆเหล่านี้ จะนาไปเปรียบเทียบกับค่าตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1505-2541
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ตารางที่ 1 ปริมาณของวัตถุดบิ ตัง้ ต้นของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้า

ปริมาณวัตถุดบิ ตัง้ ต้น (ร้อยละโดยน้ าหนัก)

วัตถุดบิ ตัง้ ต้น

0%
5%
7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 20% 25% 30%
17.167 16.309 15.879 15.450 15.021 14.592 14.163 13.734 12.875 12.017
ปูนขาว
ซีเมนต์
คงที่ 17.870
แร่แอนไฮไดร์
คงที่ 2.352
ผงอลูมเิ นียม
คงที่ 0.094
ทรายละเอียด
คงที่ 62.517

ตะกอน
น้าตาล

0

0.858

1.288

1.717

2.146

2.575 3.004

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของปูนขาวและตะกอนน้าตาล
Main oxide composition
ปูนขาว (ร้อยละ)
SiO2
Al2O3
0.50
Fe2O3
0.50
CaO
80.00
MgO
1.00
Na2O
0.20
K2O
0.42

3.433

4.292

5.150

ตะกอนน้าตาล (ร้อยละ)
69.20
7.08
0.92
15.57
0.12
0.90
1.20

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของปูนขาว และตะกอนน้ าตาลด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ ได้
แสดงไว้ในตารางที่ 2 ซึง่ พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของตะกอนน้ าตาลมีปริมาณของปูนขาวเจือปนอยู่ดว้ ยถึงประมาณ
ร้อยละ 15.6 สาเหตุเนื่องจากตะกอนน้ าตาลเป็ นของเสียประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการผลิตน้ าตาล ใน
ระหว่างกระบวนการผลิตน้ าตาลจะมีการใช้ปูนขาวเพื่อการฟอกสีให้เป็ นน้ าตาลทรายขาว ด้วยเหตุทต่ี ะกอนน้ าตาลมี
ส่วนประกอบของปูนขาวอยู่ จึง ทาให้ตะกอนน้ าตาลเป็ นทางเลือกหนึ่งทีม่ คี วามเหมาะสมเพื่อเป็ นส่วนประกอบหนึ่งใน
วัตถุดบิ หลักการผลิตอิฐมวลเบาแบบอบไอน้า โดยมีการแทนทีป่ นู ขาวด้วยตะกอนน้าตาล และทีส่ าคัญตะกอนน้าตาลยัง
มีค่าความหนาแน่นทีใ่ กล้เคียงกันกับปูนขาวด้วย
ค่าความหนาแน่ นของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้าทีม่ ตี ะกอนน้ าตาลในสัดส่วนต่างๆ ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1 และ
ตารางที่ 3 โดยค่าความหนาแน่ นของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ ามีแนวโน้ม ลดลงจาก 0.61 ถึง 0.54 g/cm3 เมื่อปริมาณ
ของตะกอนน้ าตาลเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 0 ถึง 30 โดยน้ าหนัก ค่าการดูดกลืนน้ าของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ ามีแนวโน้ม
ค่อนข้างคงที่ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.38-0.43 g/cm3 เมื่อปริมาณของตะกอนน้ าตาลเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 0 ถึง 30 โดย
น้าหนัก ดังแสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 3 ปริมาตรรูพรุนเปิ ดของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จาก 267
ถึง 315 cm3 เมื่อปริมาณของตะกอนน้าตาลเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 0 ถึง 30 โดยน้าหนัก ดังแสดงในภาพที่ 3 และตารางที่
3
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ภาพที่ 1 ค่าความหนาแน่นของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้าทีม่ ตี ะกอนน้าตาลในสัดส่วนต่างๆ

ภาพที่ 2 ค่าการดูดกลืนน้าของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้าทีม่ ตี ะกอนน้าตาลในสัดส่วนต่างๆ

ภาพที่ 3 ปริมาตรรูพรุนเปิ ดของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้าทีม่ ตี ะกอนน้าตาลในสัดส่วนต่างๆ
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ภาพที่ 4 แสดงค่าด้านแรงอัดของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ าทีม่ ตี ะกอนน้ าตาลในสัดส่วนต่างๆ ค่าด้านแรงอัด
ของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ ามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และมีค่าสูงสุดทีป่ ริมาณตะกอนน้ าตาลร้อยละ 7.5 โดยน้ าหนัก และค่า
ด้านแรงอัดจะมีค่าลดลงเมื่อปริมาณตะกอนน้ าตาลเพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 7.5 โดยน้ าหนัก ดังแสดงในภาพที่ 4 และ
ตารางที่ 3 และค่าความแข็งสูงสุดพบได้จากตัวอย่างทีม่ ตี ะกอนน้ าตาลเป็ นส่วนประกอบร้อยละ 7.5 โดยน้ าหนัก ซึง่ มี
ค่าประมาณ 5.2 N/mm2 ซึง่ ค่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความแข็งของงานวิจยั ทีม่ กี ารใช้ของเสียประเภทต่างๆมาเป็ น
ส่วนผสม ก็พบว่าอิฐมวลเบาแบบอบไอน้าทีม่ ตี ะกอนน้าตาลเป็ นส่วนประกอบ (5.2 N/mm2) มีความแข็งมากกว่าอิฐมวล
เบาที่มกี ารใช้ high-calcium fly ash and natural zeolite (4.51 N/mm2) [15], อิฐมวลเบาทีม่ กี ารใช้ coal bottom ash
(2.78 N/mm2) [11], อิฐมวลเบาทีม่ กี ารใช้ copper tailings and blast furnace slag (4.00 N/mm2) [9] และอิฐมวลเบาที่
มีความเป็ นฉนวนสูง (2.27 N/mm2) [17]. จากผลการทดลองนี้จงึ แสดงให้เห็นว่าการแทนที่ทรายด้วยตะกอนน้ าตาล
สามารถผลิตอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ าที่มีค่าความแข็งที่สูง และค่าที่ดที ่สี ุดยังมีคุณสมบัติจดั อยู่ในคุณภาพ G4 ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541
สาหรับค่าต้านแรงดัดของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้าทีม่ ตี ะกอนน้าตาลในสัดส่วนต่างๆ ได้แสดงดังภาพที่ 5 และ
ตารางที่ 3 พบว่าแนวโน้มของค่าต้านแรงดัดมีค่าไม่คงที่ เมื่อปริมาณของตะกอนน้าตาลมีค่าเพิม่ ขึน้ โดยพบค่าต้านแรง
ดัดมีค่าสูงสุดอยู่ประมาณ 2.10 N/mm2 จากตัวอย่างทีเ่ ติมตะกอนน้ า ตาลร้อยละ 15 แต่ว่าค่าต้านแรงดัดสูงสุดนี้ไม่ได้
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ G4 ( ร้อยละ 30 ของค่าต้านแรงอัด) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1505 -2541
เนื่องจากว่าค่าต้านแรงอัดสัดส่วนนี้ไม่ผ่านตามมาตรฐาน (ค่าต้านแรงอัดตามมาตรฐาน  5.0 N/mm2) ขณะทีส่ ดั ส่วน
ของตะกอนน้าตาลทีเ่ ติมลงไปร้อยละ 7.5 มีค่าต้านแรงดัดอยู่ทป่ี ระมาณ 1.95 N/mm2 และผ่านเกณฑ์คุณภาพ G4 ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541 ด้วย
จากเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องอิฐมวลเบาในสัดส่วนต่างๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1505 2541 ใน ชั ้น คุ ณ ภ าพ G4 พ บ ว่ า มี เ พี ย งสองสั ด ส่ ว น เท่ านั ้ น ที่ ผ่ าน เกณ ฑ์ คุ ณ ภ าพ G4 ต าม ม าต รฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541 ดังแสดงในตารางที่ 4 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสองสัดส่วนนี้กพ็ บว่า
สัดส่วนทีม่ สี ว่ นผสมของตะกอนน้าตาลร้อยละ 7.5 มีคุณสมบัตทิ ด่ี กี ว่า ไม่ว่าจะเป็ นค่าต้านแรงอัดและค่าต้านแรงดัดทีส่ งู
กว่า ยิง่ กว่านัน้ สัดส่วนทีม่ สี ่วนผสมของตะกอนน้ าตาลร้อยละ 7.5 ยังมีน้ าหนักทีเ่ บากว่า สัดส่วนที่ไม่มตี ะกอนน้ าตาล
เป็ นส่วนประกอบถึงร้อยละ 11.5

ภาพที่ 4 ค่าต้านแรงอัดของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้าทีม่ ตี ะกอนน้าตาลในสัดส่วนต่างๆ
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ภาพที่ 5 ค่าต้านแรงดัดของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้าทีม่ ตี ะกอนน้าตาลในสัดส่วนต่างๆ
ตารางที่ 3 ค่าความหนาแน่ น การดูดกลืนน้ า ปริมาตรรูพรุนเปิ ดของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ าที่มสี ่วนประกอบของ
ตะกอนน้าตาล
ปริมาณตะกอนน้าตาล ความหนาแน่น (g/cm3) การดูดกลืนน้า (g/cm3) ปริมาตรรูพรุนเปิ ด (cm3)
(ร้อยละโดยน้าหนัก)
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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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องอิฐมวลเบาในสัดส่วนต่างๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541
ในชัน้ คุณภาพ G4
สมบัติ
สัดส่วนการแทนทีด่ ว้ ยตะกอนน้าตาล (ร้อยละโดยน้าหนัก)
0
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√

√

3

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√

X

X

X

X

X

X

X

X

√

√

√

√

√

√

√

√

ค่าความหนาแน่น (g/cm )
ค่าการดูดกลืนน้า (g/cm )
2

ค่าต้านแรงอัด (N/mm )
2

Flexural strength (N/mm )

√

วิ จารณ์ และสรุปผล
การเติมตะกอนน้าตาลมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างกายภาพและสมบัตเิ ชิงกลของอิฐมวลเบาแบบอบไอ
น้า โดยการเติมตะกอนน้าตาลสามารถปรับปรุงความแข็งของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้าให้มคี ่าเพิม่ ขึน้ ได้ ปริมาณตะกอน
น้าตาลทีเ่ ข้าแทนทีป่ นู ขาวทีม่ คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ พบอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 โดยน้ าหนัก เนื่องจากปริมาณดังกล่าวมี
ผลทาให้อฐิ มวลเบาแบบอบไอน้ ามีค่าความแข็งสูงทีส่ ดุ ซึ่งมีค่าประมาณ 5.2 N/mm2 นอกจากนี้ยงั แสดงค่าต้านแรงดัด
1.95 N/mm2 ค่าความหนาแน่ นประมาณ 0.54 g/cm3 ค่าการดูดกลืนน้ าเฉลีย่ ประมาณ 0.39 g/cm3 และปริมาตรรูพรุน
เปิ ดประมาณ 301 g/cm3 ที่สาคัญสามารถลดน้ าหนักจากสัดส่วนเดิมได้ถึงร้อยละ 11.5 ซึ่งจัดอยู่ในชัน้ คุณภาพ G4
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505 -2541 ที่สาคัญ งานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ อย่างมากสาหรับการ
พัฒนาอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ าจากของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและอาจจะเป็ นวัสดุก่อสร้างทางเลือกของ
ประเทศไทยต่อไป
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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.
1

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
ศูนย์วจิ ยั ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและเทคโนโลยีสเี ขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
3 ศูนย์พฒ
ั นาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
1 Civil Engineering School of Engineering, University of Phayao, Phayao, 56000.
2 Green Infrastructure and Transportation Technology (GITT) Faculty of Engineering, Chaingmai University, Chiangmai, 50200.
3 Automotive Technology Development Center (ATDC), University of Phayao, Phayao, 56000.
*Corresponding author : t_nook_t@hotmail.com
2

656

Keywords:

traffic operation, signal, intersection

บทนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐเมื่อปี พ.ศ. 2553 แ ล ะ จ า ก ก า ร ที่
มหาวิท ยาลัย พะเยาได้ มีก ารขยายตัว ไม่ ว่ า จะเป็ นจ านวนนิ สิต ที่เพิ่ ม ขึ้น ทุ ก ปี และอีก ทัง้ จ านวนพนั ก งานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการขยายตัวของชุมชนในพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพะเยาเช่น เทศบาลตาบลแม่กา ทา
ให้การสัญจรไปมาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยค่อนข้างหนาแน่ นถึงแม้จะเป็ นถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 1 (ดัง
แสดงในรูปที่ 1) โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน การเดินทางในการทากิจกรรมต่างๆบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยจึงคับคัง่
และก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งจากข้อมูลทางด้านอุบตั ิเหตุท างถนนโดยสถานีตารวจภูธรเมืองพะเยาในรอบ
หลายๆปี ท่ผี ่านมาจะพบว่ามีจานวนการเกิด อุบตั เิ หตุทส่ี ูงสูงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเนื่องจากเส้นทางสายหลักทีใ่ ช้
เดินทางระหว่างจังหวัดตัดผ่านชุมชนบริเวณหน้ า มหาวิทยาลัยที่มผี ู้อาศัยอย่างหนาแน่ นและถนนบริเวณดังกล่าว
ประชาชนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นนิสติ และเจ้าหน้าทีข่ องหาวิทยาลัยจะใช้สญ
ั จรไปมาในชีวติ ประจาวัน ทาให้เกิดการตัดกันของ
กระแสจราจรบริเวณจุดกลับ รถเพื่อจะเข้าและออกมหาวิท ยาลัย โดยที่จุดกลับรถดังกล่าวทัง้ สองแห่ งอยู่เยื้องจาก
ทางเข้าออกมหาวิทยาลัยประมาณ 400-500 เมตร ซึง่ การตัดกันของกระแสจราจรมีแนวโน้มจะเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 1 คือ แนวเส้นทาง R3A ซึ่งเชื่อมระบบการขนส่งจากไทย-ลาว-จีน จึงทาให้มีปริมาณ
ยานพาหนะทีว่ งิ่ ในเส้นทางนี้เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก

ภาพที่ 1 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาซึง่ มีทางหลวงหมายเลข 1 ตัดผ่านและตาแหน่งจุดสารวจปริมาณจราจร
งานวิจยั นี้มุ่งทีจ่ ะศึกษาสารวจลักษณะกายภาพ, ปริมาณการจราจรและวิเคราะห์การจราจรบนเส้นทางสาย
หลักบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงการจัดระบบการจราจรให้เป็ นระเบียบ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้
ขับขีย่ วดยานพาหนะ โดยการติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมการจราจรอย่างเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์ตามข้อกาหนดและ
มาตรฐานของกรมทางหลวง พร้อมกันนี้แบบจาลองทางด้านวิศวกรรมจราจรจะถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของแนวคิดดังกล่าวด้วย
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วิ ธีการศึกษา
ในการศึกษานี้จะทาการสารวจปริมาณจราจรโดยการสารวจซึง่ ดาเนินการระหว่างเวลา 00.00-24.00 น. เป็ น
เวลา 24 ชัวโมง
่
จานวน 4 วัน คือ ในวันปกติและวันเสาร์-อาทิตย์ โดยทีต่ าแหน่งจุดสารวจมีทงั ้ หมด 3 จุด สองจุดแรก
คือจุดกลับรถเพื่อที่เข้าออกมหาวิทยาลัย ดังแสดงในรูปที่ 1 การสารวจประเภทนี้จะนาไปใช้เป็ น ข้อมูลพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ปริมาณจราจรบริเวณจุดกลับรถ ทัง้ นี้จะสามารถคาดการณ์ ปริมาณจราจรและกาหนดรูปแบบจุดกลับรถที่
เหมาะสมรวมทัง้ วิเคราะห์ถึงแนวโน้ มการปรับปรุง จุดกลับรถในอนาคตได้เป็ นอย่างดี และจุดที่ 3 คือทางเข้าออก
มหาวิทยาลัย โดยทาการนับยานพาหนะแบบแยกประเภท (Classified Traffic Count) โดยแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท
ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

รถจักรยานยนต์
รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคล
รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)
รถโดยสารประจาทาง
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)
รถพ่วง รถกึง่ พ่วง (10 ล้อขึน้ ไป)

เพื่อคานวณหาค่าเฉลีย่ ปริมาณจราจรต่อวัน (Average Daily Traffic, ADT) โดยทีป่ ริมาณจราจรทัง้ หมดจะถูก
ปรับเทียบให้มหี น่วยเทียบเท่ากับรถยนต์สว่ นบุคคล (Passenger Car Unit, PCU) เนื่องจากประเภทของยานพาหนะ
แต่ละชนิดมีขนาดและลักษณะการใช้งานแตกต่างกันออกไป ในจุดที่ 3 การสารวจปริมาณคนข้ามถนนไม่ว่าจะข้ามโดย
ใช้สะพานลอยหรือไม่กต็ าม มีการบันทึกไปพร้อมๆกับจานวนปริมาณจราจร
พืน้ ฐานของไฟสัญญาณไฟจราจร
หลักการทัวไปบริ
่
เวณทางแยกระดับเดียวกันเช่น(At-grade Intersection) เช่น บริเวณจุดตัดของถนน 2 ช่อง
จราจรจานวนสองสาย จะมียวดยานเข้าสูท้ างแยกสีด่ า้ น (Approach) ซึง่ แต่ละด้านนัน้ จะมียวดยานสามทิศทาง
(Movement) ได้แก่เลีย้ วซ้าย ตรง เลีย้ วขวา ซึง่ รวมแล้วหากเป็ นทางสีแ่ ยกจะมียวดยานเคลื่อนทีท่ งั ้ หมด 12 ทิศทาง
นอกจากนี้แล้วหากมีคนข้ามถนนด้วยแล้ว จะเกิดการตัดกันของกระแสจราจรด้วยกันเองและกระแสจราจรกับคนข้าม
ถนน (รูปที่ 2) ข้อดีและข้อเสียของการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร มีดงั นี้
- ช่วยในการจัดลาดับการเคลื่อนทีข่ องการจราจร
- ช่วยลดความถีข่ องอุบตั เิ หตุ และลดความรุนแรงของอุบตั เิ หตุเมื่อมีการชน
- ช่วยให้มกี ารเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของการจราจรถ้ามีการประสานสัญญาณไฟจราจรของทางแยกต่างๆ
อย่างเหมาะสม
- เป็ นการหยุดกระแสจราจรทีม่ ปี ริมาณมากเพื่อให้กระแสจราจรในทิศทางอื่น หรือคนเดินเท้าสามารถข้ามได้
- เพิม่ การเดินทางในเส้นทางอื่นเนื่องจากผูข้ บั ขีพ่ ยายามหลีกเลีย่ งทางแยกทีต่ ดิ สัญญาณไฟ
- เพิม่ จานวนอุบตั เิ หตุ โดยเฉพาะชนท้าย (Rear-end Collisions)
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ภาพที่ 2 จุดตัดกระแสจราจร (Conflict Points) บริเวณทางแยก
- ความล่าช้าเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ซึง่ เกิดจากการออกแบบไม่เหมาะสม เช่น รอบสัญญาณไฟจราจร (Cycle
Length) สัน้ หรือยาวเกินไปสาหรับความต้องการทีบ่ ริเวณทางแยกนัน้ ๆ
เกณฑ์ในการพิ จารณาเพื่อติ ดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
คู่มอื และมาตรฐานสัญญาณไฟจราจรของกรมทางหลวง
ได้กาหนดเกณฑ์การพิจารณาติดตัง้ สัญญาณไฟ
จราจรได้หรือไม่นนั ้
จะต้องมีการพิจารณาทัง้ ในด้านปริมาณจราจรในทิศทางสายหลักและทิศทางสายรอง จานวน
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดบริเวณทางแยก จานวนคนเดินข้ามถนน ซึง่ มีจานวนทัง้ หมด 5 เกณฑ์ หากผ่านเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้ สามารถทาการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรได้
เกณฑ์การพิ จารณาโดยใช้ปริมาณจราจร 1 ชัวโมง
่
พิจารณาจากปริมาณจราจร 1 ชัวโมง
่ ทีม่ ปี ริมาณจราจรสูงสุด บนถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้
1. ปริมาณจราจรบนถนนสายหลักในชัวโมงที
่
ส่ งู สุด สองทิศทางรวมกัน ( PCU/hr. )
2. ปริมาณจราจรบนถนนสายรองในชัวโมงเดี
่
ยวกันพิจารณาทิศทางทีม่ ปี ริมาณจราจรมากทีส่ ดุ ทิศทางเดียว
(PCU/hr. )
จากนัน้ นาปริมาณจราจรบนถนนสายหลักและถนนสายรองพล็อตลงบนกราฟดังแสดงในรูปที่ 3 หากปริมาณ
จราจรชัวโมงสู
่
งสุดอยู่เหนือเส้นกราฟอ้างอิง สมควรทีจ่ ะติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
เกณฑ์การพิ จารณาโดยพิ จารณาจานวนอุบตั ิ เหตุ
พิจารณาจากบริเวณทางแยกเกิดอุบตั เิ หตุแล้วทาให้มผี บู้ าดเจ็บหรือเสียชีวติ จานวนตัง้ แต่ 5 ครัง้ ขึน้ ไปใน
รอบหนึ่งปี
เกณฑ์การพิ จารณาโดยใช้ข้อมูลจานวนคนเดิ นข้ามถนน
พิจารณาปริมาณจราจรเข้าสูท่ างแยกจากถนนสายหลักตัง้ แต่ 600 คันต่อชัวโมงขึ
่
น้ ไป ในทิศทางเดียว และใน
ชัวโมงเดี
่
ยวกันนี้ มีปริมาณคนข้ามตัง้ แต่ 150 คนต่อชัวโมง
่ ขึน้ ไป
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ภาพที่ 3 เกณฑ์การพิจารณาติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรโดยใช้ปริมาณจราจร 1 ชัวโมง
่
เกณฑ์การพิ จารณาโดยโครงข่ายถนน
พิจารณาหากโครงข่ายถนนเป็ นทางหลวงแผ่นดินสายประธานนอกเมือง หรือชานเมืองวิง่ เข้าสู่ตวั เมือง หรือ
วิง่ ผ่านทะลุตวั เมือง การพิจารณาติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรขึน้ อยู่กบั วิศวกรผูร้ บั ผิดชอบ
เกณฑ์การพิ จารณาโดยใช้หลายปัจจัยประกอบกัน
หากเกณฑ์ในการพิจารณาติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร ในหัวข้อ 2.2.1-2.2.4 ไม่ผ่าน สามารถนาเกณฑ์ในกา
พิจารณาติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรตัง้ แต่ 2 เกณฑ์ขน้ึ ไปมาพิจารณาร่วมกัน หากผลของเกณฑ์ดงั กล่าวใกล้เคียงทีจ่ ะผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา ทางแยกนัน้ สามารถติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรได้

ผลการศึกษา
หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา มีทางแยกทีเ่ ชื่อมทางเข้าออกจากมหาวิทยาลัยพะเยากับทางหลวงสายหลัก (ทาง
หลวงหมายเลข 1) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นทางหลวงเชื่อมระหว่างจังหวัดพะเยาและจังหวัดลาปาง มี ขนาด 4 ช่องจราจรทีม่ ี
เกาะกลางเป็ นแบบร่องน้ า (depressed median) มีเขตทางรวม 60 เมตร ความเร็วออกแบบ 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ส่วนทางเข้าออกมหาวิทยาลัยพะเยาเป็ นถนนขนาด 4 ช่องจราจร (ดังแสดงในรูปที่ 4) สาหรับการเดินทางเข้าออกไป
ยังมหาวิทยาลัยพะเยาจะอนุ ญาติ เฉพาะรถยนต์เท่ านั ้น ในส่วนของรถจัก รยานยนต์ จะมีจุดจอดรถบริเวณหน้ า
มหาวิทยาลัยและมีรถโดยสารทีท่ างมหาวิทยาลัยจัดให้คอยรับส่ง
การพิ จารณาเกณฑ์เพื่อติ ดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
รูปที่ 5 แสดงข้อมูลปริมาณจารจรทีส่ ารวจตลอดระยะเวลา 24 ชม. โดยช่วงเวลาทีป่ ริมาณจราจรหนาแน่น
ทีส่ ดุ คือช่วงเวลา 17.00-19.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและเวลาเลิกทางาน จานวนปริมาณรถบนถนนสายหลัก
สองทิศทางรวมกันเท่ากับ 1650 PCU/hr และจานวนปริมาณจราจรบนถนนสายรองหรือทางเข้ามหาวิทยาลัยในทิศทาง
ทีม่ ากทีส่ ดุ เท่ากับ 380 PCU/hr ในส่วนประเภทของยานพาหนะบริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษาซึง่ พบว่า รถจักรยานยนต์มสี ดั ส่วน
สูงถึง 58 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรถยนต์สว่ นบุคคล รถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ มีสดั ส่วนรองลงมาตามลาดับ
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ภาพที่ 4 ลักษณะทางกายภาพบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพที่ 5 ปริมาณจารจรและประเภทของยานพาหนะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาตลอด 24 ชัวโมง
่
การแสดงการพิจารณาจากปริมาณจราจรทีท่ าการสารวจดังกล่าวสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 6 ซึง่ ในการพล็อต
ปริมาณจราจรในทิศทางสายหลักและทิศทางสายรองพบว่าค่าทีไ่ ด้อยู่บนเส้นกราฟทีอ่ า้ งอิง ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทส่ี ามารถ
ติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรได้
ในส่วนของการพิจารณาโดยใช้ขอ้ มูลอุบตั เิ หตุ จากการรวบรวมข้อมูลอุบตั เิ หตุในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมาบริเวณ
หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยการรวบรวมของสถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา พบว่า มีจานวนอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ บริเวณ
ดังกล่าวเฉลีย่ เกิน 7 ครัง้ ต่อปี ซึง่ มากกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด 5 ครัง้ ต่อปี ในขณะทีข่ อ้ มูลคนเดินข้ามถนนจากการสารวจ
ปริมาณคนข้ามถนนพบว่าจานวนคนข้ามถนนและใช้สะพานลอยจะมีจานวนมากทีส่ ดุ ช่วงเวลา 16.00-21.00 น. ด้วย
จานวนมากว่า 200 คนต่อชัวโมง
่
โครงข่ายถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเป็ นทางหลวงแผ่นดินสายประธานนอกเมือง
หรือชานเมืองวิง่ เข้าสูต่ วั เมือง หรือวิง่ ผ่านทะลุตวั เมือง ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทส่ี ามารถพิจารณาติดตัง้ ไฟสัญญาณจราจรได้
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320 PCU/hr

1650 PCU/hr

ภาพที่ 6 เกณฑ์การพิจารณาติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาโดยใช้ปริมาณจราจร 1 ชัวโมง
่
การพิ จารณาเกณฑ์เพื่อติ ดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
การพัฒนาแบบจาลองด้านการจราจร (Traffic Simulation Model) จะใช้เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงสภาพปั ญหาเหล่านัน้ และเพื่อทีจ่ ะสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ หลังจากทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น
ระบบจราจรใหม่ ในการศึกษาครัง้ นี้ได้ประยุกต์ใช้แบบจาลองระดับจุลภาค (Microscopic Model) ด้วยโปรแกรม
AIMSUN มาใช้ในการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์รปู แบบในกรณีทม่ี ที างแยกติดสัญญาณไฟจราจรกับรูปแบบดัง้ เดิมทีย่ งั
ไม่ได้ปรับปรุงดังแสดงในรูปที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงภาพ 3 มิติ ของโปรแกรม AIMSUN บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาแบบมีสญ
ั ญาณไฟจราจร
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการจราจรระหว่างแนวทางรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2
พบว่าเมื่อมีการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ส่งผลทาให้รถทีว่ งิ่ ทางตรงไม่ว่าจะ
เป็ นเส้นทาง พะเยา-ลาปาง หรือ ลาปาง-พะเยา เกิดความล่าช้า ในขณะทีเ่ ส้นทางออกจากมหาวิทยาลัยไปลาปาง หรือ
จากเส้นทางจากพะเยาเพื่อทีจ่ ะเข้ามหาวิทยาลัย จะใช้เวลาในการเดินทางลดลง ซึง่ เป็ นผลจากการร่นระยะทางและ
เวลาจากการทีไ่ ม่ตอ้ งวิง่ ไปยังจุดกลับรถทัง้ สองจุด ในขณะที่ความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างเส้นทางสายรองและ
662

พฤติกรรมการเดินทางของประชาชน
นิสติ ทัง้ สองข้างทางโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยากลับเพิม่ สูงขึน้ เนื่องจากผู้
เดินทางสามารถขับขีผ่ ่านทางแยกได้อย่างอิสระและปลอดภัยกว่าการเดินทางในปั จจุบนั
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ระยะเวลาเดินทาง
Approach
รูปแบบที่ 1 : เส้นทางเดิม

รูปแบบที่ 2 : สามแยกมี
สัญญาณไฟจราจร

Travel Time (Sec)
ออก ม.-พะเยา
ออก ม.-ลาปาง
พะเยา-ลาปาง
พะเยา- เข้า ม.
ลาปาง-เข้า ม.
ลาปาง-พะเยา

51.97
160.51
76.82
148.93
58.85
77.25

48.89
94.40
107.64
75.77
46.70
102.79

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษานี้ ความเป็ นไปได้ทางวิศวกรรมจราจรในการติดตัง้ สัญ ญาณไฟจราจรบริเ วณสามแยกหน้ า
มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในเกณฑ์ท่สี ามารถทาได้เมื่อใช้เกณฑ์ของกรมทางหลวงมาใช้ในการพิจารณา ด้วยจานวน
ปริมาณการจราจรในสายหลักทัง้ สองทิศทาง 1650 PCU/hr และปริมาณจราจรทิศทางขาออกจากมหาวิทยาลัย 380
PCU/hr และจากการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองทาให้เห็นว่า รูปแบบของทางแยกที่มสี ญ
ั ญาณไฟสามารถช่วยทาให้ผู้
เดินทางสามารถขับขีผ่ ่านทางแยกได้อย่างอิสระและยังสามารถช่วยลดอุบตั เิ หตุอนั เนื่องมาจากการตัดกระแสจราจรจาก
การเดินทางเพื่อเข้าออกมหาวิทยาลัย และเมื่อพิจารณาในด้านความปลอดภัยเป็ นหลักข้อเสนอแนะของรูปแบบทาง
แยกมีสญ
ั ญาณไฟบริเวณหน้ามหาลัยจะสามารถช่วยลดปั ญหาอุบตั เิ หตุซง่ึ เกิดจากการตัดกันของกระแสจราจรได้เป็ น
อย่างดี ซึง่ ในอนาคตควรมีการศึกษาถึงความคุม้ ค่าในการลงทุนในงานวิจยั ขัน้ ต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผู้จดั ทาต้องขอขอบคุณ กองบริหารงานวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สานัก
ทางหลวงที่ 2 จังหวัดแพร่ สถานีตารวจภูธรพะเยา สถานีตารวจทางหลวงพะเยา นิสติ สาขาวิศวกรรมโยธาชัน้ ปี ท่ี 4
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การพัฒนาตัวชี้วดั คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ตสาขาวิ ชา
คณิ ตศาสตร์ในมหาวิ ทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
A Development of the Educational Management Quality Improvement Index for
the Bachelor of Science program in Mathematics of Northeastern Rajabhat
Universities
ยุพร ริมชลการ1 และภิญโญ มนูศลิ ป์ 2*
Yuporn Rimcholakarn1 and Pinyo Manoosilp2*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ คือ1) เพื่อพัฒนาตัวชีว้ ดั คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตัวชีว้ ดั คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดาเนินการวิจยั มี 2 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนที่1 จัดทา
ตัวชี้ว ดั เชิงทฤษฎีโดยการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน แล้วจัดทาเป็ นตัวชีว้ ดั
คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ขัน้ ตอนที่ 2
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทีก่ าลัง
ศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 2-4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เปิ ดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ 5 สถาบัน จานวน 321 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการจัด ทาตัว ชี้ว ดั เชิง ทฤษฎีได้ตัวชี้วดั คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิท ยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จาแนกได้เป็ น 3 องค์ประกอบหลัก 10 องค์ประกอบย่อย
รวม 78 ตัวชีว้ ดั 2) ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวชีว้ ดั พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คาสาคัญ : ตัวชีว้ ดั คุณภาพการจัดการศึกษา, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
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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:
Mathematics

Educational Management Quality Improvement Index, The Bachelor of Science program in

บทนา
ปั ญ หาด้ า น สัง คม วัฒ นธรรม การเมือ ง การปกครอง สิ่ง แวดล้ อ มและการศึก ษาล้ว นเป็ นปั ญหาที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิรปู การศึกษานับเป็ นมาตรการสาคัญทีจ่ ะนาไปสูก่ ารพัฒนาที่
ยังยื
่ น โดยเฉพาะการแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ย่อมต้องการการจัดการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ด้วยการพัฒนาคนของประเทศให้มคี ุณภาพตามทีต่ ้องการ [3] การสร้างคนผ่านการบริหารการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จะส่งผลให้เราสามารถสร้างคนทีม่ คี ุณภาพเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลของโลกในยุคปั จจุบนั
ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่สงั คมยุคใหม่อนั เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูน้ ัน้
เครื่องมือทีส่ าคัญทีส่ ุดที่ถูกนามาใช้ในการพัฒนาประเทศก็คอื การศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็ นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หากประชาชนของประเทศมีคุณภาพการพัฒนาประเทศก็จะเป็ นไปอย่างมีคุณภาพด้วย การศึกษาเป็ นเครื่องมือ
สาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ส่งผลให้หลายประเทศทัวโลกต่
่
างหัน
กลับ มาทบทวนบทบาท และหาแนวทางการจัดการศึก ษาของตนอย่างจริงจัง ด้วยเป้ าหมายเพื่อ สร้างและพัฒ นา
กาลังคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะนาการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒ นธรรมของประเทศให้ก้าวสู่
ศตวรรษใหม่ได้อย่างมันคงสมภาคภู
่
มิ ความสาคัญดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสของการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาขึน้ ใน
ประเทศต่างๆ นัน่ คือ ได้มกี ารปฏิรูปการศึกษาเกิดขึน้ ในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิรูปการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเนื่องจากเป็ นการศึกษาในขัน้ สูงซึง่ มีบทบาทในการผลิตบุคลากรระดับผูน้ าในการพัฒนาประเทศ สร้าง
และเผยแพร่องค์ความรูอ้ นั จะนาไปสูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพได้ ในช่วง 20 ปี ทผ่ี ่านมาประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลียและญีป่ ่ นุ ต่างก็ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาโดยได้มี
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การกาหนดนโยบายให้ดาเนินการปฏิรปู การศึกษาอย่างจริงจัง มีการส่งเสริมให้ประชาชนของประเทศได้รบั การศึกษา
อย่างทัวถึ
่ งและเน้นให้ประชาชนได้ใส่ใจกับการเรียนรูต้ ลอดชีวติ [2] การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ดังกล่าว มีผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ จาเป็ นต้องปรับเปลีย่ นแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการศึกษาให้กา้ วทันและนาการเปลีย่ นแปลง ประชาชนมีความคาดหวังสูงเกีย่ วกับคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนัน้ คุณภาพและมาตรฐาน
ของการศึกษาจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นและมีความสาคัญทีจ่ ะต้องได้รบั การพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการและเป็ นที่
ยอมรับของสังคมทัง้ ในด้านความเชีย่ วชาญในวิชาชีพและในด้านความเป็ นเลิศทางวิชาการ
การปฏิรปู การศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีซง่ึ นับเป็ นการพัฒนา
คนของประเทศให้มคี วามรูค้ วามสามารถออกไปประกอบอาชีพ จาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั การปฏิรูปเป็ นอย่างยิ่ง การสร้าง
หลักเกณฑ์และรูปแบบของหลักสูตรจะช่วยทาให้สถาบันการศึกษาได้นาไปดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนและจัด
การศึกษาตามความสามารถของสถาบันทางการศึกษาแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ [3] ผลสะท้อนประการ
หนึ่งทีอ่ าจเห็นได้จากการทีน่ ักศึกษาเลือกสอบเข้าศึกษาในสถาบันใด คณะวิชาใดเป็ นอันดับแรก ย่อมสะท้อนถึงความ
นิยมและเชื่อมันในสถาบั
่
นนัน้ หรือคณะวิชานัน้ ว่าเป็ นแหล่งทีท่ าให้เขาได้รบั การศึกษาอย่างมีคุณภาพ [10]
สาหรับประเทศไทยมีหน่ วยงานและสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมคุณภาพการจัดการอุดมศึกษาเห็นได้
จากในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมามีการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ดาเนินการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพรวมทัง้ มีการควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็ นกระบวนการหนึ่งที่
ได้ดาเนินการอยู่แล้ว มหาวิทยาลัย เป็ นหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของการจัดการศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษาดังนัน้ ทุกหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนจึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องดาเนินการเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของตนเองให้มคี ุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็ นทีเ่ ชื่อถือในระดับ
สากลและมีค วามสามารถในการแข่งขัน ในแห่ ง สังคมยุ ค โลกาภิวตั น์ ที่ผ่ านมาระบบการประกัน คุ ณ ภาพได้มีการ
ดาเนินการในภาพรวมและใช้ดชั นีบ่งชีค้ ุณภาพ การประเมินคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ [8]
จะเห็นได้ว่าเริม่ มีการวิจยั เพื่อพัฒนาดัชนีชว้ี ดั คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ อย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้ [4]
การจัดการศึก ษาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ ละสถาบันอาจมีความแตกต่ างกัน ในด้านเป้ าหมายหรือความ
แตกต่างของแต่ละสาขาวิชาชีพแต่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาชีพก็ควรมีมาตรฐานทีท่ ดั เทีย ม
กัน มีความเชื่อถือได้ โดยเป็ นที่ยอมรับจากสังคมทุกภาคส่วนรวมถึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน มีความ
เหมาะสมและสามารถนาไปใช้ในทางปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็ นรูปธรรม ในการดาเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาจึง
ควรเริม่ จากการพัฒนาตัวชีว้ ดั ซึง่ ถือเป็ นเครื่องมือในการกาหนดหรือบ่งชีค้ ุณภาพการจัดการศึกษาทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ การ
พัฒนาตัวชีว้ ดั การจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงมีความสาคัญและจาเป็ นทีต่ ้อง
ดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อจะได้นาตัวชีว้ ดั ดังกล่าวไปเป็ นแนวทางในการดาเนินการและเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพ
ดังนั น้ ผู้วิจ ัย จึงสนใจศึก ษาการพัฒ นาตัวชี้วดั คุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาหลัก สูต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจะได้นาตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้การจัด
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นทีเ่ ชื่อมันในด้
่ าน
คุณภาพ เป็ นทีย่ อมรับของสังคมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การดาเนินการวิจยั ในโครงการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. เพื่อ พัฒ นาตัวชี้วดั คุ ณ ภาพการจัด การศึกษาหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตัวชี้วดั คุณภาพการจัดการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
การวิจยั นี้เป็ นการศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ขอ้ งเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาตัวชี้วดั โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 จัดทาตัวชี้ วดั เชิ งทฤษฎี
ดาเนินการโดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการศึกษาและองค์ประกอบของการจัดการศึกษาทัวๆ
่
ไป และการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสอบถามความคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการจัด
การศึกษา การพัฒนาตัวชี้วดั ทางการศึกษา องค์ประกอบของการวัดคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ จากเอกสาร หลักฐาน หนังสือ บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์
เอกสาร รวบรวมและสร้างเป็ นตัวชี้วดั การจัด การศึก ษาหลัก สูต รวิท ยาศาสตร์บ ณ
ั ฑิต สาขาวิช าคณิต ศาสตร์ใ น
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ประกอบด้ว ย 3 องค์ป ระกอบหลัก คือ องค์ป ระกอบปั จจัย ป้ อ นเข้า องค์ป ระกอบปั จ จัย
กระบวนการ และ องค์ประกอบผลผลิต มี 10 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านนักศึกษา ด้านอาจารย์ ด้านหลักสูตร ด้าน
ทรัพ ยากรสนั บ สนุ น การศึก ษา ด้า นปรัช ญาและวัต ถุ ป ระสงค์ ด้านการเรีย นการสอน ฝึ ก ประสบการณ์ และการ
ประเมินผล ด้านการบริหารจัดการ ด้านพุทธิพสิ ยั ด้านจิตพิสยั และ ด้านทักษะการปฏิบตั ิ แล้วจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
เพื่อดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
1.2 สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 7 คน โดยการใช้แบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง (Semi-structure interview)
ชนิดปลายเปิ ด เป็ นการใช้คาถามแบบไม่ชน้ี าและใช้การสัมภาษณ์แบบมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive interview) จานวน 6
ข้อ แล้วนาข้อสัมภาษณ์ ทไ่ี ด้ไปปรับปรุงแบบสอบถามทีจ่ ดั ทาไว้ในขัน้ ตอนที่ 1.1 เพื่อทาเป็ นแบบสอบถามสาหรับให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญท่านเดิมตอบอีกครัง้ หลังจากนัน้ ขอให้ผเู้ ชีย่ วชาญตอบแบบสอบถาม แล้วนาผลทีไ่ ด้มาสรุปจัดทาตัวชีว้ ดั
1.3 สร้างโมเดลเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็ นตัวชี้วดั การ
จัด การศึก ษาหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าคณิต ศาสตร์ใ นมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ โดยจาแนกเป็ น 3
องค์ป ระกอบหลัก 10 องค์ป ระกอบย่อ ย รวม 78 ตัว ชี้ว ัด เพื่อ น าไปใช้ในการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน
(Confirmatory Factor Analysis) [1] ในขัน้ ตอนที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 2 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นตัวชี้ วดั
ดาเนินการสอบถามผู้เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ อาจารย์ประจา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีเ่ ปิ ดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบเจาะจงโดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันละ 7 คน และเป็ นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ท่ี ก าลัง ศึ ก ษาในชั น้ ปี ที่ 2 ขึ้ น ไป สถาบั น ละ 58 คน จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เปิ ดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 5 สถาบัน รวมเป็ น
กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 325 คน
2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตัวชี้วดั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ จานวน 78 ตัวชีว้ ดั แยกตาม 3 องค์ประกอบ
หลัก 10 องค์ประกอบย่อย โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรวัดประเมินรวมค่า (summated rating scale)
จานวน 78 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยข้อความตัวชีว้ ดั และมาตรวัดประเมินรวมค่า 5 ระดับ
2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการทดสอบความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตัวชีว้ ดั ทีส่ ร้างขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ [6]

ผลการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการจัด ท าตัว ชี ้ ว ดั เชิ ง ทฤษฎี ได้ตัวชี้วดั คุณ ภาพการจัดการศึกษาหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จ าแนกได้ เป็ น 3 องค์ป ระกอบหลัก 10
องค์ประกอบย่อย รวม 78 ตัวชีว้ ดั ดังนี้
1.1 องค์ประกอบหลักปั จจัยป้ อนเข้า มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ
1.1.1.องค์ประกอบย่อยด้านนักศึกษา มีตวั ชี้วดั ที่ใช้ได้ 8 ตัวชี้วดั คือ คุณสมบัตพิ น้ื ฐานแรกเข้าเป็ น
นักศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย มีความถนัดพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ มีความใฝ่ รูเ้ พื่อสัมฤทธิผลทางการศึ
กษา
์
ของนักศึกษา มีความพึงพอใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีกระบวนการคัดเลือกและรับนักศึกษา มีสมั ฤทธิ ์
ผลเดิมด้านการศึกษาของนักศึกษา มีทศั นคติต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ มีความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์
1.1.2 องค์ประกอบย่อยด้านอาจารย์ มีตวั ชี้วดั ที่ใช้ได้ 12 ตัวชี้วดั คือ คุณวุฒขิ องอาจารย์ตอ้ งสาเร็จ
การศึกษาขัน้ ต่ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 1:25 ร้อยละห้า
สิบของอาจารย์มตี าแหน่ งทางวิชาการ มีประสบการณ์ความเชีย่ วชาญในวิชาชีพ มีทกั ษะความเชีย่ วชาญด้านการสอน
ภาระงานสอนของอาจารย์ไม่เกิน 15 คาบ/สัปดาห์ มีความเข้าใจหลักปรัชญาการอุดมศึกษาเป็ นอย่างดี เขียนเอกสาร
ทางวิชาการโดยเฉลีย่ หนึ่งเล่มต่อปี การเป็ นที่ยอมรับทางวิชาการจากบุคคลในวิชาชีพ อุทศิ ตนหรือทุ่มเทในวิชาชีพ
อาจารย์ มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านและทาวิจยั และ มีผลงานการตีพมิ พ์โดยเฉลีย่ 1 เรื่องต่อปี
1.1.3 องค์ประกอบย่อยด้านหลักสูตร มีตวั ชี้วดั ทีใ่ ช้ได้ 16 ตัวชี้วดั คือ มีคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบ
ในการพัฒ นาหลัก สูต รและบริห ารจัด การหลัก สูต รเป็ น ชุ ด เดีย วกัน การออกแบบหลัก สูต รต้อ งมีจุ ด มุ่ งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ทเ่ี ด่นชัดและสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง เน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการ มุ่งตอบสนองความต้องการของบุคคล
และสังคม เน้ น ให้นัก ศึก ษารู้จ ัก คิด วิเคราะห์ ตรงตามความต้อ งการของตลาดแรงงาน สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา การจัดหลักสูตรเป็ นสัดส่วนต่อหน่ วยการเรียน มี
เนื้ อ หาภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบ ัติ มีมิติความลุ่ม ลึก และกว้างในสาระ มีก ระบวนการพัฒ นาปรับ ปรุงและประเมิน
หลักสูตร กระบวนการสอบวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพ กาหนดผลสัมฤทธิการสอบวั
ดระดับความรูใ้ นสาขาวิชาชีพ
์
เฉพาะด้าน การได้รบั การรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. และ มีการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพคณิ ตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 350
ชัวโมง
่
1.1.4 องค์ประกอบย่อยด้านทรัพยากรสนับสนุ นการศึกษา มี ต วั ชี้ว ดั ที่ใช้ไ ด้ 6 ตัว ชี้ว ดั คือ การ
สนับสนุ นทรัพยากรมีการคานึงถึงความจาเป็ นในการบริหารหลักสูตร คานึงถึงความเพียงพอต่ อจานวนนักศึกษา
คุณ ภาพของเทคโนโลยีท่ีใช้ในปั จจุบ ัน ปริม าณและคุ ณ ภาพของหนังสือตาราและวารสารภาษาไทย ปริม าณและ
คุณภาพของหนังสือตาราและวารสารภาษาอังกฤษ และ มีหอ้ งทดลองศึกษาค้นคว้าเป็ นสัดส่วน
1.2 องค์ประกอบหลักปั จจัยกระบวนการ มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ
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1.2.1 องค์ประกอบย่อยด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์ มีตวั ชี้วดั ที่ใช้ได้ 4 ตัวชี้วดั คือ มีการกาหนด
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาและแสดงไว้ในเอกสารต่างๆ ของสาขาวิชาอย่างชัดเจน การกาหนดปรัชญาและ
วัตถุประสงค์กระทาโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ มีการกาหนดคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิต
ทัง้ ทางด้านความรูแ้ ละทักษะไว้อย่างชัดเจน และ ปรัชญาและวัตถุประสงค์มคี วามสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร
1.2.2 องค์ประกอบย่อยด้านการเรียนการสอนฝึกประสบการณ์และการประเมินผล มีตวั ชี้วดั ที่ใช้ได้
12 ตัวชี้วดั คือ การจัดอาจารย์สอนตรงตามคุณวุฒแิ ละประสบการณ์ มีการจัดทาประมวลรายวิชาทุกรายวิชา มีส่อื และ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีเอกสารประกอบการสอนทีม่ คี ุณภาพ กระตุ้นให้นักศึกษาคิดเป็ นทาเป็ นและมีสว่ น
ร่วม เน้ น การเรีย นการสอนโดยมีนักศึกษาเป็ น ศูน ย์ก ลาง เน้ น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เน้ นการน าความรู้ไป
ประยุกต์ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นคุณภาพและเทคนิควิธี มีการเรียนการสอนหรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มี
แหล่งฝึกประสบการณ์วชิ าชีพคณิตศาสตร์ทเ่ี หมาะสม และ มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
1.2.3 องค์ประกอบย่อยด้านการบริหารจัดการ มี ต วั ชี้ว ดั ที่ใ ช้ไ ด้ 10 ตัว ชี้ว ดั คือ มีก ารกาหนด
แผนพัฒนาทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว มีการกาหนดเป้ าหมายและภารกิจไว้อย่างชัดเจน มีการกาหนดภาระงานของ
อาจารย์ไว้อย่างชัดเจน มีการจัดระบบประกันคุณภาพ มีการกาหนดบทบาทและหน้าทีข่ องกรรมการบริหารสาขาวิชาไว้
อย่างชัดเจน มีแผนการใช้งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรอย่างเป็ นระบบ การบริหารยึด หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร
อาจารย์มีเสรีภาพทางวิชาการบนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ มีการแสวงหาความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่น ชุมชนและสาขาวิชาและใช้ทรัพ ยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และ มีฐานข้อมูลของสาขาวิชาที่เป็ น
ปั จจุบนั และสามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.3 องค์ประกอบหลักผลผลิต มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ
1.3.1 องค์ป ระกอบย่ อ ยด้า นพุ ท ธิพิสยั มี ต วั ชี ้ว ดั ที ่ใ ช้ไ ด้ 2 ตัว ชี ้ว ดั คือ นั ก ศึก ษามีค วามรู้ใ น
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ นักศึกษามีความเชีย่ วชาญในด้านคณิตศาสตร์
1.3.2 องค์ประกอบย่อยด้านจิตพิสยั มีต วั ชี้ว ดั ที่ใช้ได้ 8 ตัวชี้วดั คือ นักศึกษารับฟั งความคิดเห็น
ของผูอ้ ่นื นักศึกษามีความรับผิดชอบทางานจนสาเร็จ นักศึกษามีความสามารถในการทางานเป็ นทีม นักศึกษามีความ
ขยันหมันเพี
่ ยร นักศึกษามีระเบียบวินยั ในตัวเอง นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน นักศึกษามีความเชื่อมันใน
ตัวเอง และ นักศึกษามีบุคลิกภาพทีน่ ่าเชื่อถือ
1.3.3 องค์ประกอบย่อยด้านทักษะการปฏิบตั ิ มีตวั ชี้วดั ที่ใช้ได้ 4 ตัวชี้วดั คือ นักศึกษาประยุกต์ใช้
ความรูค้ วามสามารถกับงานทีท่ าในหน่วยงานได้ นักศึกษาพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ได้ นักศึกษามีความเชีย่ วชาญในการ
ใช้วสั ดุอุปกรณ์สาหรับวิชาชีพเฉพาะ และ บัณฑิตได้งานทาตรงตามสาขาทีส่ าเร็จการศึกษา
2. ผลการการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ 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 แสดงว่ า โมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิ จารณ์ และสรุปผล
1. จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถพัฒ นาตัวชี้วดั คุณ ภาพการจัด การศึก ษาหลักสูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จานวน 3 องค์ประกอบหลัก 10 องค์ประกอบ
ย่อย รวม 78 ตัวชีว้ ดั โดยทีอ่ งค์ประกอบด้านนักศึกษา 8 ตัวชีว้ ดั องค์ประกอบด้านอาจารย์ 12 ตัวชีว้ ดั องค์ประกอบ
ด้านหลักสูตร 14 ตัวชี้วดั องค์ประกอบด้านทรัพยากรสนับสนุ นการศึกษา 5 ตัวชี้วดั องค์ประกอบด้านปรัชญาและ
วัต ถุ ป ระสงค์ 4 ตัว ชี้ว ัด องค์ ป ระกอบด้ า นการเรีย นการสอนฝึ ก ประสบการณ์ แ ละการประเมิน ผล 12 ตัว ชี้ว ัด
องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 10 ตัวชี้วดั องค์ประกอบด้านพุทธิพสิ ยั 2 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบด้านจิตพิสยั 8
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ตัวชีว้ ดั และ องค์ประกอบด้านทักษะการปฏิบตั ิ 3 ตัวชีว้ ดั จากผลทีไ่ ด้ดงั กล่าวจะพบว่า ตัวชีว้ ดั ในองค์ประกอบย่อยทัง้
10 องค์ประกอบ ทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้ต่างก็เป็ นตัวชีว้ ดั ที่มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งมี
การน ามาใช้ ใ นการประเมิน คุ ณ ภาพของการจัด การศึก ษาในระดับ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะการประเมิน คุ ณ ภาพใน
ระดับอุดมศึกษา เพียงแต่อาจจะมีจานวนองค์ประกอบ และการแบ่งหมวดหมู่ของตัวชีว้ ดั ในแต่ละองค์ประกอบแตกต่าง
กัน ดังเช่ น แนวทางการประกัน คุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาของคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา(สกอ.) ที่ได้ก า หนด
องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็ น 10 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสติ นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงั คม องค์ประกอบที่ 6
การทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
และ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
องค์ประกอบและตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้จากการวิจยั ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการอีกหลายท่าน เช่น แนวคิดการ
วัดคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดมาตรฐานการศึกษาในระบบประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา [10] และแนวคิดใน
การประเมินคุณภาพการศึกษา [12] และยังมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามเป็ นเลิศทาง
วิช าการของหลัก สูต รปริญ ญาโทสาขาวิช าด้า นการวิจ ัย การวัด และประเมิน ผลการศึก ษาและสถิติก ารศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยปิ ดของรัฐ [9] รวมทัง้ ผลการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒ นาตัวบ่งชี้ ในการวัดคุณภาพการศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์ในสถาบันราชภัฏของ [5] นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่องพัฒนาตัวบ่งชีใ้ นการวัดคุณภาพของการจัด
การศึกษาในสถาบันราชภัฏ [7] อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรีข องสถาบัน การศึก ษาในประเทศสหรัฐอเมริก า [14] ซึ่ง การวิจ ัย ในแต่ ละเรื่อ งที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ต่ างมี
ผลการวิจยั เป็ นไปในทานองเดียวกันว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาควรจะประเมินจากองค์ประกอบและ
ตัวชี้วดั ต่ าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งองค์ประกอบย่อยทัง้ 10 องค์ประกอบและ 78 ตัวชี้วดั ที่ได้จากการวิจยั นี้ มีค วาม
ครอบคลุมองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้จากการวิจยั เรื่องต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาแล้วทัง้ สิน้
2. เมื่อ พิจารณาจากการเรีย งลาดับ ความสาคัญ ขององค์ป ระกอบย่ อ ยทัง้ 10 องค์ป ระกอบ ตามน้ าหนั ก
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบทีม่ นี ้ าหนักองค์ประกอบเรียงจากค่ามากทีส่ ุดไปหาค่าน้อยทีส่ ุดได้ดงั นี้ 1) ด้านการ
เรียนการสอนฝึ กประสบการณ์และการประเมินผล 2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านการบริหารจัดการ 4) ด้านอาจารย์ 5) ด้าน
จิตพิสยั 6) ด้านนักศึกษา 7) ด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์ 8) ด้านทรัพยากรสนับสนุ นการศึกษา 9) ด้านทักษะการ
ปฏิบตั ิ และ 10) ด้านพุทธิพสิ ยั ผลการวิจยั ในส่วนนี้ พบว่า อันดับความสาคัญขององค์ประกอบต่างๆ มีความแตกต่าง
จากผลการวิจยั เรื่องอื่นๆ เช่น ผลการพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามเป็ นเลิศทางวิชาการของหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาด้าน
การวิจยั การวัดและประเมินผลการศึกษาและสถิตกิ ารศึกษาในมหาวิทยาลัยปิ ดของรัฐ [9] ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ในการ
วัดคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ [5] ทีต่ ่างก็พบว่า อาจารย์เป็ นองค์ประกอบทีม่ คี วามสาคัญ
ทีส่ ุดเป็ นอันดับหนึ่ง และอันดับรองลงมาก็มคี วามแตกต่างจากงานวิจยั ครัง้ นี้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่างานวิจยั ครัง้ นี้เป็ น
การพัฒนาตัวชีว้ ดั คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ เป็ นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทเ่ี น้นการนาไปใช้เป็ นเครื่องมือในการประเมินและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ อาจจะมีกระบวนการจัดการศึกษาที่
ให้ความสาคัญในแต่ละองค์ประกอบแตกต่างกันจากการจัดการศึกษาในระดับหรือลักษณะอื่น และ อาจมีเหตุผลอื่นทีท่ า
ให้อนั ดับขององค์ประกอบแตกต่างจากงานวิจยั อื่น ๆ เช่น มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกัน มี
การวิเคราะห์ข้อมูลที่แ ตกต่ างกัน นักวิจยั บางท่ านให้ค่าเฉลี่ยในการอธิบายน้ าหนัก ความสาคัญ ขององค์ป ระกอบ
ในขณะที่ง านวิจ ัย ครัง้ นี้ ใช้ค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบจาการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิงยืน ยัน ในการอธิบ ายน้ าหนั ก
ความสาคัญ
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3. ผลจากการวิจยั ทีพ่ บว่าโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ตัวชี้วดั คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พฒ
ั นาขึน้ มีความ
สอดคล้องกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวชีว้ ดั ทัง้ 78 ตัว ต่างก็เป็ นตัวชีว้ ดั ทีม่ คี วามสาคัญในแต่ละองค์ประกอบย่อยที่
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงเป็ นสิง่ ยืนยันว่าตัวชี้วดั
ทัง้ หมดที่นามาศึก ษาครัง้ นี้เป็ น ตัว ชี้วดั ที่น อกจากจะมีคุณสมบัต ิข องการเป็ น ตัวชี้ว ดั ที่ด ี คือ มีความเที่ย งตรง มี
ความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ได้จริง นองจากนี้ยงั เป็ นกลุ่มตัวชีว้ ดั ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
คุณ ภาพการจัด การศึก ษาหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต ในสาขาวิช าต่า งๆ ในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครัง้ นี้มดี งั นี้
1. การน าผลวิจ ัย ไปใช้เพื่อ ประเมิน คุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้ ควรใช้องค์ประกอบทุกตัวในการประเมินไม่ควรละเลย
หรือตัดบางองค์ประกอบ หากจาเป็ นทีจ่ ะต้องเลือกใช้ตวั ชีว้ ดั เพียงบางตัวในแต่ละองค์ประกอบ ผูป้ ระเมินอาจพิจารณา
ตัดสินใจคัดเลือกตัวชีว้ ดั จากค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้อธิบายความเหมาะสมของตัวชี้วดั แต่ละตัว เช่น ค่าเฉลีย่ ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวชีว้ ดั ในแต่ละตัวในแต่ละองค์ประกอบย่อยเพื่อให้ได้ตวั ชีว้ ดั จานวนพอกับที่ต้องการจะตัดสินใจใน
การประเมินองค์ประกอบนัน้ ๆ และ ผูป้ ระเมินควรกาหนดเป้ าหมายของการประเมินและนาเป้ าหมายของการประเมิน
มาประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกตัวชีว้ ดั เนื่องจากเป้ าหมายของการประเมินแต่ละครัง้ มีความแตกต่างกัน เช่น
อาจต้องการประเมินเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา หรืออาจประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา
เป็ นต้น
2. การนาตัวชีว้ ดั ทัง้ 78 ตัว ไปใช้นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาสามารถกระทาได้ตาม
แนวทางต่อไปนี้ เช่น นาไปใช้เป็ นตัวกาหนดการควบคุมคุณภาพภายในของสาขาวิชา ซึ่งจะทาให้สาขาวิชามีความ
ชัดเจนในการตรวจสอบและสามารถติดตามคุณภาพภายในของสาขาวิชาได้ง่ายยิง่ ขึน้ หรืออาจนาไปเป็ นตัวกาหนด
นโยบายหรือกาหนดทิศทางของสาขาวิชา เช่น ในระดับคณะอาจมีการกาหนดนโยบายสนับสนุ นส่งเสริมให้อาจารย์ใน
คณะได้ทาการผลิตเอกสารตารา งานวิจยั หรือ เน้ นให้สาขาวิชามีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั
ดังกล่าว เป็ นต้น
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การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียปฏิ ปักษ์ Bacillus spp. จากดิ นบริ เวณแปลงปลูก
สตรอเบอร์รี่เพื่อใช้เป็ นตัวควบคุมทางชีวภาพ
Isolation and screening of antagonistic bacteria Bacillus spp. from soil in
strawberry plot for using as biocontrol agent
ธงชัย ศรีตะปั ญญะ1* กัลทิมา พิชยั 2 และอัจฉรียา ชมเชย2
Thongchai sritapunya1*, Kaltima Phichai2 and Atchareeya Chomchoei2
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อแยกเชือ้ และคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. จากดินบริเวณแปลงปลูก
สตรอเบอร์ร่ี ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธี dilution plate บนอาหาร Bacillus Medium Agar
(BMA) พบแบคทีเรียปฏิปักษ์ ท่แี ยกได้จานวน 16 ไอโซเลท แล้วนามาศึกษาการยับ ยัง้ การเจริญ ของเชื้อราจากดิน
บริเวณเดียวกัน โดยวิธี dual culture บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) พบว่า แบคทีเรีย ปฏิปั ก ษ์ ไอโซเลท
BS16 ยับยัง้ การเจริญเชือ้ รา 3 ไอโซเลท ได้แก่ F3 F7 และ F9 ได้ดที ส่ี ุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญเท่ากับ
21.56 ± 0.27 34.61 ± 0.60และ31.40 ± 0.63 ตามลาดับ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า Bacillus spp. BS16 สามารถใช้
เป็ นสารชีวภาพยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราในดินได้
คาสาคัญ:

การแยกเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ ชีวภาพ สตรอเบอร์ร่ี

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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บทนา
สตรอเบอร์ร่เี ป็ นไม้ผลเศรษฐกิจที่มกี ารปลูก กันมากทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่ยงั พบปั ญหาของโรค
และศัตรูทม่ี ารบกวนอยู่มากตัง้ แต่ระยะต้นกล้าไปจนถึงระยะเก็บเกีย่ วซึง่ โรคทีส่ าคัญของสตรอเบอร์ร่ี คือ โรคแอนแทรค
โนส(Anthracnose) โดยมีเชือ้ รา Collectotrichum sp. เป็ นสาเหตุของการเกิดโรค เชือ้ ราเหล่านี้ส่วนมากมาจากดินทีใ่ ช้
เพาะปลูกซึง่ เชือ้ จะเข้าทาลายรากและโคนของต้นสตรอเบอร์รท่ี าให้เกิดโรครากเน่ าและโคนเน่ า [1] ถ้าต้นกล้าพบการ
ติดเชื้อจะส่งผลมายังผลิตผลของสตรอเบอร์ร่ีอกี ด้วย การป้ องกันและกาจัดโรคนี้สามารถทาได้หลายวิธีแต่เกษตรกร
ส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีในการกาจัดเชือ้ ราอันเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคเนื่องจากได้ผลเร็วใช้เวลาน้อย ซึง่ หากมีการ
ใช้สารเคมีเป็ นระยะเวลานานก็อาจทาให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภคและเกษตรกรผูป้ ลูกอีกทัง้ ยังทาลายดินและสิง่ แวดล้อม
ก่อให้เกิดปั ญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย การควบคุมโดยชีววิธีเป็ นการควบคุมทางชีวภาพ (Biological control) โดย
การนาสิง่ มีชวี ติ มาควบคุมสิง่ มีชวี ติ ด้วยกัน เช่นการนาจุลนิ ทรียใ์ นกลุ่ม แบคทีเรียมาใช้ควบคุมเชือ้ ราซึง่ เป็ นสาเหตุของ
การเกิดโรคเราเรียกแบคทีเรียชนิดนี้ว่าเป็ นแบคทีเรีย ปฏิปักษ์สามารถพบได้ตามธรรมชาติ เช่น ผิวดินหรือดินทีม่ กี าร
เพาะปลูก แบคทีเรีย ส่วนใหญ่ ท่นี ิยมนามาใช้เป็ นแบคทีเรีย พวก Bacillus spp. และ Pseudomonas sp. ซึ่งมีความ
เกี่ย วข้อ งกับ การผลิต สารปฏิชีวนะใช้ในการควบคุ ม ทางชีว ภาพและการป้ อ งกัน พืช ผลทางการเกษตรและมีก าร
ศึกษาวิจยั กันอย่างแพร่หลาย เช่น งานวิจยั ของ Chitarra et al. พบว่าสารทีผ่ ลิตจาก B. subtilis สามารถยับยัง้ การงอก
ของ conidiospores Penicillium roqueforti ได้หลัง 8 ชัวโมงของการบ่
่
ม [2] และ Cho et al. มีการทดลองแยกเชือ้ B.
subtilis KS03 จากฟางข้ า วพบว่ า สามารถสร้ า งสารควบคุ ม ทางชี ว ภาพในการยั บ ยั ง้ เชื้ อ รา Gloeosporium
gloeosporioider ในการทดลองได้ [3]
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้จดั ทาขึน้ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ในการ
ยับ ยัง้ เชื้อราในดินที่แยกได้จากดินที่ใช้ปลูก สตรอเบอร์ร่ซี ่งึ เป็ น สาเหตุ ของการเกิดโรคในระดับห้องปฏิบ ัติการเพื่อ
คัดเลือกเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราได้มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับใช้
ควบคุมเชือ้ ราในดินซึง่ เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคของสตรอเบอร์รต่ี ่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การแยกเชื้อแบคทีเรียปฏิ ปักษ์ Bacillus spp. จากตัวอย่างดิ นที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์รี่
เก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกสตรอเบอร์รข่ี องเกษตรกร ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่รมิ จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อ
นามาแยกแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. โดยนาตัวอย่างดินมาเจือจางในสารละลาย 0.85% NaCl ทาการเจือจาง
แบบ serial dilution method แล้ว เลือ กระดับ ความเจือ จางที่ 10 -2 ถึง 10 -5 มาเลี้ย งลงบนอาหารเลี้ย งเชื้อ ด้ว ยวิธี
spread plate methodโดยใช้อาหารเลีย้ งเชือ้ สูตร 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) นาไปบ่มที่ตู้บ่มเชื้อตู้
บ่มเชือ้ ยีห่ อ้ CONTHERMรุ่น 1200 โดยใช้อุณหภูมใิ นการบ่ม 37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 1 วันจากนัน้ เลือกโคโลนีทม่ี ี
ลักษณะแตกต่างกันมา cross
streak ให้บริสทุ ธิแล้
์ วนาเชือ้ ทีค่ ดั แยกได้ไปศึกษาในขัน้ ตอนถัดไป
การศึกษาสัณฐานวิ ทยาของแบคทีเรียปฏิ ปักษ์ Bacillus spp.ที่แยกได้จากดิ น
ศึกษาลักษณะของโคโลนี (Colonial morphology) แบคทีเรียปฏิปัก ษ์ Bacillus spp. ที่แ ยกได้จากดิน โดย
บัน ทึก ขนาดโคโลนี ลักษณะโคโลนี (Form) ขอบโคโลนี (Margin) ลัก ษณะความนู น (Elevation) และสีของโคโลนี
พร้อมภาพถ่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยทาการย้อมสีแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ทีแ่ ยกได้โดยใช้วธิ กี ารย้อมสี
แบบ Simple stain ซึง่ เป็ นการย้อมสีแบคทีเรียด้วยสียอ้ มชนิดเดียวเซลล์จะติดสียอ้ มสม่าเสมอทัง้ หมดเพื่อศึกษารูปร่าง
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และขนาดสีทใี ช้ยอ้ มในการทดลองได้แก่ส ี Crystal violet โดยเตรียมสไลด์เชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. บริสทุ ธิ ์
ทีแ่ ยกได้ดว้ ยวิธี wet mount
แล้วนามาถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา ยีห่ อ้ NIKON รุ่น ECLIPSE E400 ขนาดกาลังขยาย 1,000 เท่า
แล้วบันทึกสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ทีแ่ ยกได้จากดินลงในตารางบันทึกผล
การแยกเชื้อราจากตัวอย่างดิ นที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์รี่
ใช้ตวั อย่างดินทีแ่ ปลงปลูกสตรอเบอร์รข่ี องเกษตรกร ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่รมิ จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อนามา
แยกเชือ้ ราจากดินที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์ร่โี ดยนาตัวอย่างดินมาเจือจางในสารละลาย 0.85% NaCl ทาการเจือจางแบบ
serial dilution method แล้วเลือกระดับความเจือจางที่ 10 -2 ถึง 10 -5 มาเลีย้ งลงบนอาหารเลีย้ งเชือ้ สูตร PDA : Potato
Dextrose Agar (g/L : มันฝรัง่ 200, Dextrose 20, Agar 15.0, pH 7) ด้วยวิธี spread plate method นาไปบ่มที่ตู้บ่ม
เชื้อตู้บ่มเชือ้ ยี่ห้อCONTHERM รุ่น 1200 โดยใช้อุณหภูมใิ นการบ่ม 25 องศาเซลเซียสนาน 2-3 วันจากนัน้ เลือกย้าย
โคโลนีของเชือ้ ราทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันด้วยวิธที ปี่ ลอดเชือ้ ลงบนอาหาร PDA ใหม่จนให้ได้เชือ้ บริสทุ ธิแล้
์ วนาเชือ้ ทีไ่ ด้
ไปศึกษาในขัน้ ตอนถัดไป
การศึกษาสัณฐานวิ ทยาของเชื้อราที่แยกได้จากดิ นที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์รี่
ศึกษาโดยสังเกตลักษณะสัณฐานวิทยา (Morphological Characteristics) ของเชือ้ ราทีแ่ ยกได้และสีของเชือ้ รา
ที่เจริญ บนอาหาร PDA ด้วยการถ่ ายภาพและศึกษาโครงสร้างของเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยการนาเชื้อรา
บริสทุ ธิที์ แ่ ยกได้จากดินทีแ่ ปลงปลูกสตรอเบอร์รม่ี าเลีย้ งด้วยวิธี slide culture technique เป็ นเวลา 2-3 วันหลังจากนัน้
นามาเตรียมสไลด์ด้วยวิธี wet mount ทาการย้อมสีด้วย lacto phenol cotton blue แล้วนามาถ่ ายภาพภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์แบบสองตายีห่ อ้ NIKON รุ่น ECLIPSE E400 ขนาดกาลังขยาย 400 เท่าแล้วบันทึกสัณฐานวิทยาของเชือ้ รา
ทีแ่ ยกได้
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของเชื้อแบคที เรียปฏิ ปักษ์ Bacillus spp. ในการยับยัง้ เชื้อราที่ แยกได้จากบนอาหารเลี้ยง
เชื้อในระดับห้องปฏิ บตั ิ การ
เตรียมเชือ้ ราทีแ่ ยกได้จากดิน ทัง้ 9 ไอโซเลท มาเลีย้ งบนอาหาร PDA บ่มไว้ทอ่ี ุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 7 วันส่วนเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. นามาขีดลงบนอาหาร NA : Nutrient Agar (g/L : Beef
extract 3, Peptone 5, Agar 15 pH 7.0-7.2) บ่มไว้ทอ่ี ุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 1 วันแล้วทดสอบ
ประสิทธิภาพการเป็ นเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ยบั ยัง้ การเจริญของเชือ้ ราทีแ่ ยกได้จากดินโดยวิธี Dual culture technique
โดยปลายด้านก้นของหลอดหยดสารขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร เจาะเส้นใยโคโลนีของเชือ้ ราทีเ่ ลีย้ งบน
อาหาร PDA วางบนอาหาร PDAจานใหม่ให้ห่างจากขอบจานเลีย้ งเชือ้ 2.5 เซนติเมตร ใช้ห่วงเขีย่ เชือ้ แตะโคโลนีเดีย่ ว
ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ทีม่ อี ายุ 1 วันทีข่ ดี เป็ นเส้นตรงด้านตรงกันข้ามโดยให้หา่ งจากขอบจานเลีย้ งเชือ้
ฝั ง่ ตรงข้าม 2.5 เซนติเมตร ขัน้ ตอนในการทดลองทาด้วยวิธเี ทคนิคปลอดเชือ้ (Aseptic technique) ดังภาพที่ 1
หลังจากนัน้ นาไปบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 วัน ทาการทดลองเปรียบเทียบกับชุดควบคุม วิธลี ะ 3
ซ้า บันทึกรัศมีของโคโลนีของเชือ้ ราทีใ่ ช้ทดสอบแล้วคานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญเติบโต (Percent
Inhibition of Radius Growth, PIRG)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การทดลองทัง้ หมดใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomize design) โดยผลการทดลอง
ถูกแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) จากนัน้
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
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วิธคี านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญเติบโต (Percent Inhibition of Radius Growth, PIRG) จากสูตร
เปอร์เซ็นต์ PIRG = R1-R2/R1 x 100 [4]

F

F

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1 ตาแหน่งการวางชิน้ วุน้ ของเชือ้ ราและตาแหน่งการขีดเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp.ทีท่ าการทดสอบ
ด้วยวิธDี ual culture technique (ก) ชุดควบคุม (ข) ชุดทดสอบ

ผลการศึกษา
การแยกเชื้อแบคทีเรียปฏิ ปักษ์ Bacillus spp. จากตัวอย่างดิ นที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์รี่
เมื่อแยกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. จากตัวอย่างดินทีใ่ ช้ปลูกสตรอเบอร์ร่ใี นพื้นทีเ่ กษตรกร ตาบล
โป่ งแยง อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้อาหารเลี้ยงเชือ้ เฉพาะสูตร BM : Bacillus Medium Agar พบว่ามีการ
เจริญของโคโลนีแบคทีเรียปฏิปักษ์เป็ นจานวนมากหลังจากนัน้ จึงได้คดั เลือกลักษณะโคโลนีทม่ี คี วามแตกต่างกัน อย่าง
ชัดเจน นามาcross streak บนอาหารใหม่จนได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ที่บริสุทธิทั์ ง้ หมด 16 ไอโซเลท
แล้วถ่ายภาพลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ทีแ่ ยกได้บนอาหารในจานเพาะเชือ้ ใหม่ ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 (ก)
การศึกษาสัณฐานวิ ทยาของแบคทีเรียปฏิ ปักษ์ Bacillus spp.ที่แยกได้จาก
ศึกษาลักษณะของโคโลนี (Colonial morphology) แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ทีแ่ ยกได้โดยบันทึกขนาด
โคโลนี (Size) ลักษณะโคโลนี (Form) ขอบโคโลนี (Margin) ลักษณะความนู น (Elevation) และสีของโคโลนี แสดงใน
ตารางที่ 1 ตารางบันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินที่ใช้ปลูก สตรอ
เบอร์รห่ี ลังจากนัน้ นาเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์มาย้อมด้วยสี Crystal violet แล้วนาไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าเชือ้
แบคทีเรียปฏิปักษ์ทแ่ี ยกได้ทงั ้ 16 ไอโซเลท ติดสีม่วงอมน้ าเงินและมีลกั ษณะรูปร่างเป็ นแบบแท่ง (Bacilli) ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 (ข)
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 2 สัณ ฐานวิท ยาลัก ษณะของโคโลนี บ นอาหาร BMA (Form) ขอบโคโลนี (Margin) ลัก ษณะความนู น
(Elevation) และสีโคโลนีของเชื้อ Bacillus spp.ที่แยกได้จากดินที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์รี 16 isolate BS1-BS16 เมื่อทา
การบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 1 วัน (ก) ภาพถ่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์ขนาดกาลังขยาย 1,000 เท่า
แสดงรูปร่างของเซลล์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. (ข)
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ตารางที่ 1 ตารางบันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp.ที่แยกได้จากดินที่ใช้ปลูกสตรอ
เบอร์ร่ี

Isolate
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
BS6
BS7
BS8
BS9
BS10
BS11
BS12
BS13
BS14
BS15
BS16

ลักษณะสัณฐานวิ ทยาของเชื้อแบคทีเรียปฏิ ปักษ์ Bacillus spp.ที่แยกได้จากดิ น
ขนาดโคโลนี ลักษณะโคโลนี ขอบโคโลนี
ลักษณะความนูน
สีของโคโลนี
(Size)
(Form)
(Margin)
(Elevation)
(Color)
Small
Circular
Entire
Convex
Yellow
Small
Circular
Undulate
Raised
White
Small
Circular
Undulate
Raised
White
Large
Irregular
Curled
Convex
White
Large
Irregular
Erose
Raised
Cream
Small
Irregular
Undulate
Flat
White
Small
Irregular
Erose
Raised
White
Large
Filamentous
Entire
Convex
Yellow
Large
Irregular
Erose
Raised
White
Large
Spindle
Undulate
Flat
White
Small
Circular
Entire
Umbonate
Yellow
Small
Irregular
Undulate
Raised
White
Small
Spindle
Entire
Raised
White
Small
Irregular
Undulate
Raised
Yellow
Large
Irregular
Undulate
Umbonate
White
Large
Irregular
Undulate
Raised
White

รูปร่างเซลล์
(Shape)
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Bacilli

การแยกเชื้อราจากตัวอย่างดิ นที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์รี่
เมื่อแยกเชือ้ ราจากตัวอย่างดินจากแปลงปลูกสตรอเบอร์รโ่ี ดยใช้อาหารเลีย้ งเชือ้ PDA พบว่าดินทีเ่ จือจางใน
สารละลาย 0.85% NaCl ที่ค วามเข้ม ข้น 10 -4 มีก ารเจริญ ของเชื้อราแบบกระจายตัวดีเกิดโคโลนี ท่ีไม่ ซ้อนทับ กัน
สามารถแยกลักษณะของโคโลนีทเ่ี กิดขึน้ จากการสังเกตด้วยตาเปล่ามองเห็นความแตกต่างกันระหว่างเชือ้ ราทีเ่ กิดขึน้
ได้อย่างชัดเจน
หลังจากนัน้ จึง sub culture เชือ้ ราทีม่ ลี กั ษณะทีต่ ่างกันลงบนอาหารเลีย้ งเชือ้ ใหม่จนได้เชือ้ ราบริสทุ ธิซึ์ ง่ ในการ
ทดลองสามารถแยกเชือ้ ราทีม่ คี วามต่างกันได้ทงั ้ หมด 9 ไอโซเลท ดังแสดงในภาพที่ 3 (ก)
การศึกษาสัณฐานวิ ทยาของเชื้อราที่แยกได้จากดิ นที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์รี่
จากการศึกษาสัณฐานวิทยา (Morphological Characteristics) ของเชือ้ ราทีแ่ ยกได้โดยบันทึกด้วย
การถ่ายภาพลักษณะสีและเส้นใยของเชือ้ ราทีเ่ จริญบนอาหาร PDA และศึกษาโครงสร้างของเชือ้ ราภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ โดยการนาเชือ้ ราบริสทุ ธิที์ แ่ ยกได้มาเลีย้ งด้วยวิธี slide culture technique [5] เป็ นเวลา 48-72 ชัวโมงหลั
่
ง
จากนัน้ นามาเตรียมสไลด์ดว้ ยวิธี wet mount ย้อมสีดว้ ย lacto phenol cotton blue แล้วนามาถ่ายภาพลักษณะ
โครงสร้าง เส้นใย และสปอร์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา ยีห่ อ้ NIKON รุ่น ECLIPSE E400 ขนาดกาลังขยาย
400 เท่าแล้วบันทึกสัณฐานวิทยาของเชือ้ ราทีแ่ ยกได้ทงั ้ 9 ไอโซเลทและพบว่ามีเชือ้ รา 3 ไอโซเลททีม่ ลี กั ษณะสัณฐาน
วิทยาคล้ายกับเชือ้ Collectotrichum spp. [6] คือ ไอโซเลท F3 ไอโซเลท F7 และไอโซเลท F9 ดังแสดงในภาพที่ 3 (ข)
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 สัณฐานวิทยาของเชื้อราที่แยกได้จากดินที่ใช้ปลูกสตรอเบอร์ร่ี 9 isolate F1-F9 (ก) ลักษณะของโคโลนีของ
เชือ้ ราบนอาหารบน PDA (ข) ภาพถ่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเชือ้ ราขนาดกาลังขยาย 400 เท่า
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของเชื้อแบคที เรียปฏิ ปักษ์ Bacillus spp.ในการยับยัง้ เชื้อราที่ แยกได้จากบนอาหารเลี้ยง
เชื้อในระดับห้องปฏิ บตั ิ การ
จากการทดลองเมื่อนาแบคทีเรียปฏิปักษ์ทงั ้ 16 ไอโซเลท ทีแ่ ยกได้มาทดสอบการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา
ทัง้ 9ไอโซเลท พบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์ทงั ้ 16 ไอโซเลท สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราได้ 3 ไอโซเลท คือไอโซเลท
F3 F7และ F9 แสดงดังภาพที่ 4 มีเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญเติบโตทีแ่ ตกต่างกัน โดยแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลท
BS 16 สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราทัง้ 3 ไอโซเลทได้ดที ส่ี ดุ ดังแสดงผลในตารางที่ 2

ภาพที่ 4 ผลการทดสอบการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ราโดยใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ BS16
บนอาหาร PDA กับเชือ้ ราไอโซเลท F3, F7 และF9 (A) ชุดควบคุม (B) ชุดทดสอบ
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ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญเติบโต ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์

BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
BS6
BS7
BS8
BS9
BS10
BS11
BS12
BS13
BS14
BS15
BS16

F1
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

เปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญเติ บโต (Percent Inhibition of Radius Growth, PIRG)
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
16.73 ± 0.42b
no
no
no
no 15.74 ± 0.45gh
no 25.94 ± 0.44c
8.06 ± 0.13e
no
no
no
no
17.13 ± 0.66f
no 22.16 ± 1.65de
6.82 ± 0.27gh
no
no
no
no
27.65 ± 0.30b no 19.40 ± 1.40f
5.12 ± 0.00j
n
no
no
no 16.52 ± 0.52fg
no 30.06 ± 1.02ab
14.11 ± 0.27c
no
no
no
no
34.43 ± 0.80a no 30.81 ± 0.77ab
4.50 ± 0.27k
no
no
no
no
33.74 ± 0.52a no 29.47 ± 1.26ab
7.60 ± 0.27ef
no
no
no
no
26.61± 0.31c
no 22.08 ± 1.29de
5.73 ± 0.13i
no
no
no
no
12.52 ± 0.15i
no 22.00 ± 2.11de
4.03 ± 0.27k
no
no
no
no 21.13 ± 0.66e
no 24.77 ± 0.29c
4.34 ± 0.27k
no
no
no
no
15.05 ± 0.30h no 23.68 ± 0.63cd
10.31 ± 0.14d
no
no
no
no
11.30 ± 0.53i
no 25.27 ± 1.45c
6.36 ± 0.27h
no
no
no
no
22.26 ± 0.52d no 28.63 ± 1.45b
8.06 ± 0.13e
no
no
no
no
12.09 ± 0.45ij no 26.11 ± 1.45c
no
6.35 ± 0.94h
no
no
no
12.00 ± 0.30ij no 29.47 ± 0.50ab
7.29 ± 0.27fg
no
no
no
no
12.52 ± 0.79i
no 24.43 ± 1.26cd
21.56 ± 0.27a
no
no
no
no
34.61 ± 0.60a no 31.40 ± 0.63a

* หมายเหตุ : อักษรต่างกันในคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
no หมายถึงเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ไม่ยบั ยัง้ การเจริญเติบโตเชือ้ ราได้

วิ จารณ์ และสรุปผล
การแยกและคัดเลือกเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. และเชือ้ ราจากดินทีใ่ ช้ปลูกสตรอเบอร์รใ่ี นงานวิจยั นี้
พบเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ได้ทงั ้ หมด 16 ไอโซเลท BS1-BS16 และเชื้อราได้ทงั ้ หมด 9 ไอโซเลท F1-F9 โดยใช้ดนิ ที่
ปลูก สตรอเบอร์รน่ี ้าหนัก 1 กรัม ทาให้เจือจางด้วยวิธี serial dilution แล้วเลือกทีร่ ะดับความเจือจาง 10 -2 ถึง 10 -5 มา
เลีย้ งบนอาหารเลีย้ งเชือ้ ด้วยวิธี spread plate technique โดยใช้อาหารเลีย้ งเชือ้ สูตรเฉพาะทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญของ
เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์และเชือ้ ราซึ่งทางผูว้ จิ ยั มีสมติฐานว่าแบคทีเรีย ปฏิปักษ์ Bacillus spp. ที่พบทัง้ หมดอาจจะเป็ น
ปฏิปักษ์กบั เชือ้ ราทีม่ อี ยู่ในดินทีใ่ ช้ปลูกสตรอเบอร์ร่ี โดยทัวไปนอกจากเชื
่
้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินจะมีคุณสมบัติในการ
ยับยัง้ เชือ้ ราก่อโรคแล้วยังมีจุลนิ ทรียอ์ กี หลายชนิดที่ มีคุณสมบัติอ่นื ๆ อีกที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ตวั อย่างเช่น
เชือ้ รา เชือ้ ยีสต์ และเชือ้ แอคติโนมัยซีส (Actinomycetes ) เป็ นต้น ซึง่ มีความสามารถในการผลิต แอลกอฮอล์ เอนไซม์
หรือแอนตี้ไบโอติก ดังเช่นงานวิจยั ของจาตุรงค์และสุพรรณี ทีแ่ ยกและคัดเลือก Bacillus spp.ทีผ่ ลิตเอนไซม์โปรติเอส
และไคติเนสจากดินเพื่อนามาพัฒนาใช้ในทางอุตสาหกรรม [7] การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียจากดินเพื่อผลิตแอนตี้
ไบโอติก ของ Musliu และ Salawudeen [8] ซึ่งการแยกเชื้อที่มคี ุณสมบัตติ ่างๆจากดินยังเป็ นที่นิยมทากันอย่างมาก
เนื่องจากในดินมีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพสิง่ แวดล้อมแต่ละพื้นที่ทาให้จุลนิ ทรียเ์ หล่านี้มคี วามหลากหลาย
เช่นเดียวกันโดยมีคุณสมบัตทิ แ่ี ตกต่างกันออกไปนอกจากแบคทีเรียทีม่ ฤี ทธิยั์ บยัง้ การเจริญของเชือ้ ราก่อโรคแล้วยังมี
เชือ้ ราทีส่ ามารถยับยัง้ เชือ้ ราก่อโรคด้วยกันในดินได้อกี เช่นเชือ้ ไตรโคเดอร์มาสามารถนามาใช้ในการควบคุมโรคพืชได้
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ในงานวิจยั ของสายทอง แก้วฉาย [9] การทดลองแยกเชื้อ Bacillus spp. ในงานวิจยั นี้พ บว่ามีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ทีก่ ล่าวมาข้างต้น เมื่อนาเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ทแ่ี ยกได้มาทาให้บริสุทธิและศึ
์ กษาสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์คอื ขนาดของโคโลนี ลักษณะของโคโลนี ขอบของโคโลนี ลักษณะความนู น สี [10] แล้วย้อมสีด้วย Crystal
violet แล้วนามาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าเชือ้ ทีแ่ ยกได้เป็ นเชือ้ Bacillus spp. [11] โดยศึกษาส่วนเชือ้ ราทีแ่ ยก
ได้ น ามาเลี้ย งด้ ว ยเทคนิ ค slide culture ย้ อ มสีด้ ว ย lacto phenol cotton blue แล้ ว น ามาถ่ า ยภาพภายใต้ ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาพบว่ามี 3 ไอโซเลท ทีม่ ลี กั ษณะสัณฐานวิทยาตรงกับเชือ้ รา Collectotrichum sp. ซึง่
สอดคล้องกับเอกสารประกอบการสอนของรัตยิ าคือ มีสปอร์เป็ นแบบเซลล์เดีย่ ว ปลายเรียวด้านใดด้านหนึ่งหรือพบทัง้
2 ด้านอาจพบรอยคอดกลางสปอร์ขนาดของสปอร์ 2.5-5.0 โครเมตร อาจพบการสร้าง setae หรือไม่กไ็ ด้ [6] เมื่อนา
เชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp.ทีแ่ ยกได้มาทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญเติบโตโดยคานวณออกมาเป็ น
ค่าเปอร์เซ็นต์ยบั ยัง้ การเจริญเติบโตของรัศมี Percent Inhibition of Radius Growth (PIRG) [4] พบว่าสามารถยับยัง้
เชือ้ ราทีแ่ ยกได้จากดินทีใ่ ช้ปลูกสตรอเบอร์ร่ี 3 ไอโซเลท ซึง่ มีลกั ษณะสัณฐานวิทยาคล้ายกับเชือ้ รา Collectotrichum
sp. ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Onuma et al. [12] ปั ทมวรรณ และพิศาลนาแบคทีเรีย Bacillus spp. ทีเ่ ป็ นปฏิปักษ์
ต่ อ เชื้อ สาเหตุ โ รคพื ช จ านวน 11 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการยับ ยัง้ การเจริญ ของเส้น ใยเชื้อ รา
Colletotrichum capsici จานวน 4 ไอโซเลทที่แยกได้จากก้าน ใบ และผลการศึกษาพบว่าสามารถยับยัง้ การเจริญของ
เชื้อรา Colletotrichum capsici ได้ [13] จากการทดลองผู้วจิ ยั พบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ทัง้ 16 ไอโซเล
ทสามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราได้เพียง 3 ไอโซเลท คือ F3 F7 และF9 เชือ้ รา F3 ถูกยับยัง้ ด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
BS16 BS1 และ BS5 ได้ดีท่ีสุดตามลาดับ โดยมีค่าเปอร์เซ็น ต์การยับ ยัง้ การเจริญ เติบ โตเท่ ากับ 21.56 16.73 และ
14.11 %ตามลาดับ เชื้อรา F7 ถูกยับยัง้ ด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ BS16 BS5 และ BS6 ได้ดที ่ีสุดตามลาดับโดยมีค่า
เปอร์เซ็น ต์ก ารยับ ยัง้ การเจริญ เติบ โตเท่ ากับ 34.61 34.43 และ 33.74 %ตามลาดับ และเชื้อ รา F9 ถู ก ยับ ยัง้ ด้ว ย
แบคทีเรียปฏิปักษ์ BS16 BS5 และ BS4 ได้ดีท่สี ุดตามลาดับโดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การยับ ยัง้ การเจริญ เติบโตเท่ากับ
31.40 30.81 และ 30.06 % ตามล าดับ แบคที เรีย ปฏิ ปั กษ์ Bacillus spp. ไอโซเลท BS 16 สามารถยับ ยัง้ การ
เจริญเติบโตของเชือ้ ราทัง้ 3 ไอโซเลท ได้ดที ส่ี ุดจากการทดลองซึง่ ผลการทดลองนี้ทางผูท้ ดลองจะได้นาเชือ้ แบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ Bacillus spp. ไอโซเลท BS16 ไปพัฒนาและเพาะเลีย้ งให้ได้ความหนาแน่นสูงและแล้วนามาทาเป็ นผลิตภัณฑ์
ชีวภาพเพื่อกาจัดเชือ้ ราใช้ในแปลง สตรอเบอร์รแ่ี ทนการใช้สารเคมีต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราของเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ทีแ่ ยก
ได้จากดินด้วยวิธอี ่นื อีกแล้วนาเชือ้ Bacillus spp. ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาพัฒนาเป็ นสารชีวภาพยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา
ในดิน

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นการวิจยั จากสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ และศูนย์วทิ ยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ประสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยัง้ เชื้ อ ราของสารสกัด สมุ น ไพรไทยประเภทเหง้า ต่ อ เชื้ อ
เกลือ้ น (Malassezia species)
The antifungal effect of Thai herb rhizome extracts against Malassezia species
สุปราณี คันธา1* กิตติศกั ดิ ์ โชติกเดชาณรงค์2 และวีรพงษ์ จันทะชัย2
Supranee Kunta1*, Kittisak Chotikadachanarong2 and Weerapong Juntachai2
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรประเภทเหง้าได้แก่ ขิง ข่า ขมิน้ และไพล ทีส่ กัดด้วย
เอทานอล เมทานอล และเฮกเซน ต่อการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ มาลาสซีเซีย (Malassezia) 3 สปี ชสี ไ์ ด้แก่ M. furfur, M. slooffiae และ
M. pachydermatis โดยวิธี agar disc-diffusion method พบว่ า สารสกัดหยาบข่ามีฤทธิย์ ับยัง้ การเจริญของเชื้อได้ดีท่ีสุดอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ รองลงมาคือสารสกัดหยาบไพล สารสกัดหยาบขิง และสารสกัดหยาบขมิน้ ตามลาดับ ความไวของเชือ้ มาลาสซีเซีย
แต่ละสปี ชสี ต์ ่อสารสกัดหยาบข่าในแต่ละตัวทาละลายให้ผลเหมือนชุดควบคุมของยาต้านเชือ้ รา ketoconazole การทดสอบค่าความ
เข้มข้นต่ าสุดที่ย ับยัง้ การเจริญของเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่ฆ่าเชื้อ (MFC) โดยวิธี macro broth dilution technique
พบว่ าสารสกัดหยาบข่ าใน 3 ตัวท าละลายให้ค่ า MIC และ MFC อยู่ระหว่ าง 0.04 - 0.31 มิลลิกรัมต่ อมิลลิลิตร และ 0.04 - 0.63
มิลลิกรัมต่ อมิลลิลิตร ตามลาดับ โดยสารสกัดหยาบข่าด้วยเฮกเซนให้ค่า MIC และ MFC ต่ าที่สุดในการยับยัง้ การเจริญของเชื้อ
มาลาสซีเซีย นอกจากนี้พบว่าเชือ้ M. pachydermatis มีความไวต่อสารสกัดหยาบข่ามากทีส่ ดุ ใน 3 สปี ชสี ท์ ใ่ี ช้ในการศึกษานี้
คาสาคัญ :
การยับ ยัง้ เชื้อ รา สมุ น ไพรไทย มาลาสซีเซีย ค่ า ความเข้ม ข้น ต่ า สุ ด ที่ย ับ ยัง้ การเจริญ ของเชื้อ
ค่าความเข้มข้นต่าสุดทีฆ่ า่ เชือ้

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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บทนา
เชื้อมาลาสซีเซีย (Malassezia spp.) เป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคผิวหนังหลายชนิด เช่น โรคเกลือ้ น (Pityriasis
versicolor), โรคผิวหนังอักเสบ (Atopic Dermatitis) [1,2] และโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) [3] ในปั จจุบนั พบเชือ้ มาลาสซี
เซีย 14 สปี ชสี ์ [4] แต่สปี ชสี ท์ พ่ี บเป็ นสาเหตุได้บ่อยในคนคือ M. globosa รองลงมาคือ M. sympodialis และ M. furfur
[5] สาหรับ M. pachydermatis เป็ นสปี ชสี ท์ เ่ี ป็ นสาเหตุของโรคผิวหนังในสัตว์เช่น สุนัขและแมว [6] แต่กส็ ามารถพบว่า
ก่อโรคในคนได้เช่นกัน [7] เชือ้ มีลกั ษณะคือเป็ นเซลล์รปู กลมขนาด 4-8 ไมโครเมตร อยู่รวมเป็ นกลุ่มและพบสายราสัน้ ๆ
เป็ นชนิด septate hyphae สามารถเจริญเติบโตที่อุณหภูมิ 30-34 องศาเซลเซียส และในที่ซ่งึ มีไขมันสูง (lipophilic)
เชือ้ จะก่อโรคกับผิวหนังเฉพาะชัน้ นอกสุดคือ stratum corneum เห็นเป็ นวงด่าง เนื่องจาก metabolic product ของเชือ้
จะไปยับยัง้ DOPA tyrosinase ซึง่ เป็ นเอนไซม์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการสร้าง melanin pigment [8] การรักษาโรคเกลือ้ นนัน้
ใช้ Selenium sulfide ฟอกตัวหรือ Sodium Thiosulfate solution 25% ทาทัง้ ตัว ในรายทีเ่ ป็ นมากและบริเวณกว้างหรือ
เป็ นเรือ้ รังให้ยา Ketoconazole หรือ Itraconazole ชนิดรับประทาน [9] มีรายงานพบว่าเชือ้ M. pachydermatis ดือ้ ยา
ต้านเชือ้ ราบางชนิด [10] เช่นไทอะเบนดาโซล (thiabendazole) [11], นาตาไมซิน (natamycin), ไมโคนาโซล ไนเตรต
(miconazole nitrate) [12] นิสเตติน (nystatin) [13] ซึ่งปั ญหาการดื้อยาดังกล่าวจัดเป็ นปั ญหาหลัก เป็ นผลทาให้การ
รักษาด้วยยาต้านจุลชีพนัน้ ทาได้ยาก อีกทัง้ ยาเหล่านี้ยงั มีราคาแพง บางผลิตภัณฑ์ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ดังนัน้
การใช้สมุนไพรจึงเป็ นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ รา ในตารายาแผนโบราณได้กล่าวถึงสมุนไพรไทย
หลายชนิดทีม่ สี รรพคุณในการรักษาโรคผิวหนังเช่นกลากเกลือ้ น [14] แต่การนามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการยับยัง้ การ
เจริญของเชือ้ หรือฆ่าเชือ้ ในทางวิทยาศาสตร์ยงั มีค่อนข้างน้อย จึงสนใจนาพืชสมุนไพรไทยประเภทเหง้า 4 ชนิด ได้แก่
ขิง (Zingiber officinale), ข่า (Alpinia galangal), ขมิน้ (Curcuma longa) และไพล (Zingiber cassumunar) มาเตรียม
สารสกัด ทาการทดสอบฤทธิและประสิ
ทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ มาลาสซีเซียเพื่อเป็ น
์
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุ นการเลือกใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคติดเชื้อทดแทนยาแผนปั จจุบนั รวมทัง้
เป็ นข้อมูลในการพัฒนาพืชสมุนไพรเป็ นยารักษาโรคติดเชือ้ ในอนาคตต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. การเตรียมสารสกัดสมุนไพร
การเตรียมสารสกัดหยาบสมุนไพรไทยประเภทเหง้า 4 ชนิดได้แก่ ขิง ข่า ขมิน้ และไพล ด้วยตัวทาละลาย 3
ชนิด คือ เอทานอล เมทานอล และเฮกเซน
1.1
คัดเลือกพืชสมุนไพรไทยประเภทเหง้า 4 ชนิดได้แก่ ขิง ข่า ขมิน้ และไพลโดยใช้เหง้าแก่ทม่ี ลี กั ษณะ
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็ นโรค จากตลาดสดเมืองใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ มาล้างด้วยน้ าให้สะอาดและผึง่ ให้สะเด็ดน้ า
จากนัน้ นามาหันให้
่ เป็ นชิน้ บางๆ
1.2
นาสมุนไพรทีห่ นแล้
ั ่ วไปอบในตูอ้ บลมร้อน อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
จากนัน้
นามาบดเป็ นผงให้ละเอียดโดยใช้เครื่องปั น่ เก็บผงสมุนไพรใส่ภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดฝาสนิทเพื่อนาไปใช้ในการสกัด
1.3
ชังสมุ
่ นไพรทีบ่ ดละเอียด 50 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 500 มิลลิลติ ร เติมตัวทาละลาย เอทานอล
เมทานอล และเฮกเซน ปริมาตร 200 มิลลิลติ ร (อัตราส่วนสมุนไพรต่อตัวทาละลาย 1:4 (w/v)) ทาการแช่และเขย่าโดย
ใช้เครื่องเขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
จากนัน้ นามากรองด้วย
กระดาษกรอง Whatman No.1 และแผ่นกรองทีผ่ ่านการฆ่าเชือ้ (Syringe Filter) ขนาด 0.45 ไมครอน ตามลาดับ
1.4

ระเหยตัวทาละลายออกเพื่อให้ได้สารสกัดหยาบสมุนไพรทีเ่ หนียวข้น ด้วยเครื่องกลันระเหยสารแบบ
่
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หมุน (Rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนไม่มตี วั ทาละลายระเหยออกมา จากนัน้ เก็บสารสกัดทีไ่ ด้
ใส่ในVial Tubes สีชา เก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส เพื่อรอการทดสอบต่อไป
2. การทดสอบฤทธิ์ ของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อการยับยัง้ การเจริญของเชื้อมาลาสซีเซีย
2.1 การทดสอบฤทธิของสารสกั
ดหยาบสมุนไพรต่อการยับยัง้ การเจริญ ของเชื้อมาลาสซีเซีย โดยวิธี agar
์
disc-diffusion method มีวธิ กี ารดังนี้
2.1.1 นาสารสกัดหยาบสมุนไพรไทยประเภทเหง้า 4 ชนิดได้แก่ ขิง ข่า ขมิน้ และไพล มาทาการเจือ
จางด้วยไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (Dimethyl Sulfoxide : DMSO) ให้มคี วามเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
2.1.2 น าเชื้ อ ทดสอบคือ เชื้อ อ้ า งอิง ได้ แ ก่ M. furfur CBS1878T, M. slooffiae CBS7956NT, M.
pachydermatis CBS1879NT และเชือ้ มาลาสซีเซียทีแ่ ยกจากสุนัขทีเ่ ป็ นโรคผิวหนังได้แก่ M. pachydermatis no.5(2),
no.8(2), no.16(2) และ no.17(1) มาขีด (streak plate) บนอาหารเลีย้ งเชือ้ ชนิดกึง่ แข็ง (mYPD agar) นาเข้าตูบ้ ่มเพาะ
เชือ้ ทีอ่ ุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
2.1.3 เตรียมเชือ้ เพื่อใช้ในการทดสอบโดยการเพิม่ จานวนเชือ้ ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ชนิดเหลว (mYPD
broth) ปริมาตร 50 มิลลิลติ ร ในตู้เขย่าควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 30 องศาเซลเซียส ความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 48
ชัวโมง
่
จากนัน้ นาเชือ้ ทดสอบไปวัดค่า OD (Optical Density) ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (absorbance) ทีค่ ่าความ
ยาวคลื่นเท่ากับ 600 นาโนเมตร ปรับเชื้อให้มีความเข้มข้นเท่ากับ OD 1 (ปริมาณเชื้อประมาณ 2.5 x 107 เซลล์ต่อ
มิลลิลติ ร)
2.1.4 ใช้ไม้พ ัน สาลีท่ีป ราศจากเชื้อ ชุ บ เชื้อ ทดสอบที่ป รับ ความเข้ม ข้น แล้ว จากนั น้ ท าการป้ า ย
(swab) ให้ทวบนผิ
ั่
วหน้าของอาหารเลีย้ งเชือ้ ชนิดกึง่ แข็ง
2.1.5 ใช้ ไ มโครปิ เปตต์ ดู ด สารสกัด สมุ น ไพรที่ เจื อ จาง ปริม าตร 10 ไมโครลิ ต ร หยดลงบน
แผ่นกระดาษกลม (paper disc) ทิง้ ไว้ให้แห้ง จากนัน้ คีบแผ่นกระดาษกลมด้วยปากคีบทีป่ ราศจากเชือ้ นาไปวางลงบน
ผิวหน้ าอาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิดกึ่งแข็ง ที่ทาการกระจายเชื้อไว้แล้ว สาหรับชุดควบคุมจะใช้ตัวทาละลาย DMSO และ
Ketoconazone ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร หยดลงบนแผ่นกระดาษกลมแทนสารสกัดสมุนไพร นาเข้าตู้
บ่มเพาะเชือ้ ทีอ่ ุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
2.1.6 บันทึกผลการทดลอง โดยการวัดจากขอบวงใสข้างหนึ่งไปยังขอบวงใสอีกข้างหนึ่ง ให้ผ่านจุด
ศูนย์กลางของกระดาษกลม เป็ นเซนติเมตรและขอบวงใสทีท่ าการวัดต้องเป็ นขอบวงใสทีช่ ดั เจนไม่มเี ชือ้ ขึน้ บางๆ
2.2. การทดสอบค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่ ย ั บ ยั ง้ การเจริ ญ ของเชื้ อ มาลาสซี เ ซี ย (minimal inhibitory
concentration : MIC) โดยวิธี macro broth dilution technique มีวธิ กี ารดังนี้
2.2.1 เขี่ยโคโลนีของเชื้อที่ต้องการทดสอบ ประมาณ 4 - 5 โคโลนี ที่เพาะเลี้ยงไว้ในจานอาหาร
เลีย้ งเชือ้ ทีม่ อี ายุประมาณ 48 ชัวโมง
่
นามาใส่ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ชนิดเหลวปริมาตร 4 มิลลิลติ ร เขย่าเพื่อให้เชือ้ กระจาย
ตัวออกจากกันและเลี้ยงเชื้อทดสอบในตู้เขย่าควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 30 องศาเซลเซียส ความเร็ว 150 รอบต่ อนาที เป็ น
เวลา 48 ชัวโมง
่
2.2.2 นาเชือ้ ทดสอบไปวัดค่า OD โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ ่าความยาวคลื่นเท่ากับ 600 นา
โนเมตร ปรับเชือ้ ให้มคี วามเข้มข้นเท่ากับ OD 1 โดยมีปริมาณเชือ้ ประมาณ 2.5 x 107 เซลล์ต่อมิลลิลติ ร
2.2.3 เตรียมสารสกัด ที่ใช้ในการทดสอบ โดยน าสารสกัด หยาบข่ามาเจือจางลงทีละ 2 เท่ าด้ว ย
DMSO ให้มคี วามเข้มข้นระหว่าง 0.78 -100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
2.2.4 ดูดสารสกัดทีเ่ จือจางและเชือ้ ทดสอบ ผสมลงในอาหารเหลวในหลอดทดลองโดยแต่ละหลอดมี
สารต่างๆ ดังนี้ อาหารเหลว 1.88 มิลลิลติ ร สารสกัดหยาบข่า 0.10 มิลลิลติ รและเชือ้ ทดสอบ 20 ไมโครลิตร สาหรับชุด
ควบคุมจะใช้ DMSO แทนสารสกัดหยาบข่า จากนัน้ นาเข้าตู้เขย่าควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 30 องศาเซลเซียส ความเร็ว 150
รอบต่อนาทีเป็ นเวลา 72 ชัวโมง
่
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2.2.5 อ่านผลการหาค่า minimum Inhibitory concentration (MIC) โดยกาหนดค่า MIC จากหลอดที่
ความเข้มข้นของสารสกัดต่าสุดทีไ่ ม่มเี ชือ้ ทดสอบเจริญหรืออาหารเลีย้ งเชือ้ ในหลอดไม่ขนุ่
2.2.6 นาสารละลาย 100 ไมโครลิตรจากหลอดทีไ่ ม่มคี วามขุน่ ทุกหลอดไปเกลีย่ (spread plate) บน
อาหารเลีย้ งเชือ้ ชนิดกึง่ แข็ง หาค่า minimal fungicidal concentration (MFC) จากความเข้มข้นของสกัดที่ให้ผลยับยัง้
การเจริญของเชือ้ ได้มากกว่า 99.9%
3. การวิ เคราะห์ผลการทดลอง
การวางแผนการทดลองใช้แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ Completely Randomized Design (CRD) โดยทา
การทดลองซ้า 3 ครัง้ แสดงผลการทดลองเป็ นค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One- way ANOVA) จากนั ้น ทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ย ด้ ว ยวิ ธี Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) (p<0.05)

ผลการศึกษา
1. การสกัดสารจากสมุนไพร

20
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methanol
hexane

15
10
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0
Ginger

Galangal
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Plai

แผนภูมิที่ 1 เปอร์เซ็นต์ผลผลิต (% yield) (กรัม) ของสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดต่อน้าหนักแห้ง
จากการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรไทยประเภทเหง้า 4 ชนิด ได้แก่ ขิง
ข่าขมิ้น และไพล เมื่อน ามาสกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด คือเอทานอล เมทานอล และเฮกเซน ได้สารสกัดหยาบ
สมุนไพรดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 1 พบว่าสารสกัดหยาบขมิน้ มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิต (% yield) สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือสารสกัด
หยาบขิง สารสกัดหยาบข่า และสารสกัดหยาบไพล ตามลาดับ โดยสารสกัดหยาบขมิ้นด้วยเมทานอล มีเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตเท่ากับ 15.82 รองลงมาคือสารสกัดหยาบขมิน้ ด้วยเอทานอล มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตเท่ากับ 14.22 และสารสกัด
หยาบขิงด้วยเมทานอล มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตเท่ากับ 11.70 ตามลาดับ
2. ฤทธิ์ ของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อการยับยัง้ การเจริญของเชื้อมาลาสซีเซีย
เมื่อนาสารสกัด หยาบสมุนไพร 4 ชนิดได้แก่ ขิง ข่า ขมิ้น และไพล ที่สกัดด้วยตัวทาละลาย 3 ชนิดคือ เอ
ทานอล เมทานอล และเฮกเซน ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร มาศึกษาฤทธิการยั
์ บยัง้ เชือ้ มาลาสซีเซีย 3 สปี
ชีส์ ได้แก่ M. furfur, M. slooffiae และ M. pachydermatis โดยวิธี agar disc diffusion method พบว่าสารสกัดหยาบ
ข่ามีฤทธิยั์ บยัง้ การเจริญของเชือ้ ได้ดที ส่ี ดุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) รองลงมาคือสารสกัดหยาบไพล สารสกัด
หยาบขิงและสารสกัดหยาบขมิ้น ตามลาดับ เมื่อแยกตามชนิดพบว่าสารสกัดหยาบข่าด้วยเฮกเซน มีฤทธิยั์ บยัง้ การ
เจริญของเชือ้ ได้ดที ส่ี ดุ (p<0.05) รองลงมาคือสารสกัดหยาบข่าด้วยเอทานอล และสารสกัดหยาบข่าด้วยเมทานอล โดย
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มีข นาดเส้น ผ่านศูน ย์กลางของวงใส (clear zone) เฉลี่ยเท่ ากับ 4.60±0.12 เซนติเมตร 4.43±0.17 เซนติเมตรและ
4.30±0.20 เซนติ เมตร ตามล าดับ และพบว่ า สารสกัด หยาบข่ า ด้ ว ยเฮกเซน มี ฤ ทธิย์ ับ ยัง้ การเจริญ ของเชื้อ M.
pachydermatis 1879NT ได้ดที ส่ี ุด (p<0.05) รองลงมาคือ M. furfur และ M. slooffiae โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวงใสเฉลีย่ เท่ากับ 4.60±0.12 เซนติเมตร3.10±0.10 เซนติเมตร และ 3.03±0.06 เซนติเมตร ตามลาดับ ในขณะที่
สารสกัดหยาบขิงและสารสกัดหยาบขมิน้ ไม่สามารถยับยัง้ เชือ้ M. furfur 1878T และ M. Slooffiae 7956NT (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย เส้น ผ่านศูน ย์กลางของวงใส (clear zone) ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เซนติเมตร) ของสารสกัด
หยาบ สมุนไพร 4 ชนิดต่อการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ มาลาสซีเซีย
ชนิด
ของ
สาร
สกัด
ขิง

ข่า

ขมิน้

ไพล
Keto
Cona
Zone

ตัวทา
ละลายทีใ่ ช้
ในการสกัด

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)

เอทานอล
เมทานอล
เฮกเซน
เอทานอล
เมทานอล
เฮกเซน
เอทานอล
เมทานอล
เฮกเซน
เอทานอล
เมทานอล
เฮกเซน

N
N
N
2.23±0.15c
2.90±0.10b
3.10±0.10a
N
N
N
0.73±0.06g
0.93±0.06f
0.97±0.12f

1.83±0.15e
1.83±0.15e
1.97±0.06e
4.43±0.17a
4.30±0.20b
4.60±0.12ab
0.87±0.06h
1.02±0.06g
1.17±0.12fg
1.30±0.10f
1.20±0.10fg
1.30±0.10f

N
N
N
2.27±0.12c
2.90±0.10b
3.03±0.06a
N
N
N
0.87±0.06h
0.97±0.06g
1.07±0.06f

1.00±0.00fg
0.93±0.06g
1.07±0.06f
3.43±0.06c
3.70±0.10b
3.87±0.06a
N
N
0.80±0.00h
0.93±0.06g
0.93±0.06g
1.23±0.12e

1.20±0.00hi
1.13±0.06i
1.03±0.06j
3.27±0.06b
3.53±0.06a
3.60±0.10a
N
N
0.80±0.00k
1.30±0.00g
1.23±0.06gh
1.20±0.00hi

1.03±0.06ef
1.00±0.00ef
0.83±0.06g
3.03±0.06b
3.13±0.06a
3.17±0.06a
N
N
0.80±0.00g
1.07±0.06e
1.00±0.00ef
0.97±0.06f

0.80±0.00f
0.90±0.00f
1.03±0.06e
3.40±0.10b
3.43±0.06b
3.60±0.10a
N
N
0.08±0.00f
1.33±0.15d
1.10±0.10e
1.03±0.06e

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 =ไม่ มี clear zone, อักษรต่ างกัน ในคอลัม น์ แ สดงว่ามีค วามแตกต่ างกัน อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ
(p<0.05)
การทดสอบค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดหยาบข่า ด้วยตัวทาละลายทัง้ 3 ชนิด คือเอทานอล เมทานอล
และเฮกเซน โดยวิธี macro broth dilution technique ต่อการยับยัง้ การเจริญของเชื้อ มาลาสซีเซีย 3 สปี ชสี ไ์ ด้แก่ M.
furfur, M. slooffiae และ M. pachydermatis พบว่าสารสกัดหยาบข่าด้วยเฮกเซน มีประสิทธิภาพต่อการยับยัง้ การเจริญ
ของเชือ้ ได้ดที ส่ี ดุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) รองลงมาคือสารสกัดหยาบข่าด้วยเอทานอล และสารสกัดหยาบข่า
ด้ว ยเมทานอล โดยมีค่ าความเข้ม ข้น ต่ าสุด ต่ อ การยับ ยัง้ การเจริญ ของเชื้อ (MIC) เท่ ากับ 0.04±0.00 - 0.08±0.00
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร 0.04±0.00 - 0.16±0.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ รและ 0.04±0.00 - 0.31±0.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่า MIC ของสารสกัดหยาบข่าในตัวทาละลาย 3 ชนิดต่อเชือ้ มาลาสซีเซีย
ชนิดของ
สารสกัด

M.furfur
1878T

M.pachy M.slooffiae M.pachy
M.pachy
M.pachy
7956NT
dermatis
dermatis
dermatis
dermatis
1879NT
no.5(2)
no.8(2)
no.16(2)
a
a
a
a
0.04±0.00 0.16±0.00 0.04±0.00 0.08±0.00 0.04±0.00a

ข่า
0.16±0.00a
เอทานอล
ข่า
0.16±0.00a 0.04±0.00a 0.31±0.00a 0.08±0.00a 0.04±0.00a 0.08±0.00a
เมทานอล
ข่า
0.08±0.00a 0.04±0.00a 0.08±0.00a 0.04±0.00a 0.04±0.00a 0.04±0.00a
เฮกเซน
*หมายเหตุ: อักษรต่างกันในคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)

M.pachy
dermatis
no.17(1)
0.04±0.00a
0.04±0.00a
0.04±0.00a

เมื่อทดสอบค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่ฆ่าเชือ้ (MFC) พบว่า สารสกัดหยาบข่าด้วยเฮกเซน มีประสิทธิภาพต่อ
การฆ่าเชือ้ ได้ดที ส่ี ดุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) รองลงมาคือสารสกัดหยาบข่าด้วยเอทานอล และสารสกัดหยาบ
ข่ า ด้ ว ยเมทานอลโดยมี ค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ า สุ ด ที่ ฆ่ า เชื้ อ เท่ า กับ 0.04±0.00 - 0.16±0.00 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิต ร
0.04±0.00 - 0.31±0.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และ 0.04±0.00 - 0.63±0.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลาดับ (ตาราง
ที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่า MFC ของสารสกัดหยาบข่าในตัวทาละลาย 3 ชนิดต่อเชือ้ มาลาสซีเซีย
ชนิดของ
สารสกัด

M.furfur
1878T

ข่า
เอทานอล
ข่า
เมทานอล
ข่า
เฮกเซน

0.31±0.00a

M.pachy M.slooffiae
7956NT
dermatis
1879NT
0.04±0.00a 0.31±0.00a

M.pachy
dermatis
no.5(2)
0.08±0.00a

M.pachy
dermatis
no.8(2)
0.08±0.00a

M.pachy
dermatis
no.16(2)
0.04±0.00a

M.pachy
dermatis
no.17(1)
0.04±0.00a

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

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: อักษรต่างกันในคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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วิ จารณ์ และสรุปผล
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสมุนไพรไทยประเภทเหง้า 4 ชนิดได้แก่ ขิง ข่า ขมิน้ และไพล ต่อการยับยัง้
การเจริญของเชือ้ มาลาสซีเซีย โดยวิธี agar disc diffusion method ให้ผลแตกต่างกันในแต่ละชนิดของสารสกัดและแต่
ละสปี ชีส์ของเชื้อ มาลาสซีเซีย แต่ พบว่าสารสกัดหยาบข่าของทุกตัว ทาละลายให้ผลต่ อการยับยัง้ การเจริญของเชื้อ
มาลาสซีเซียได้ดเี ช่นเดียวกับ ยาต้านเชือ้ รา ketoconazole สาหรับสารสกัดสมุนไพรอื่นๆ แม้ว่ามีฤทธิยั์ บยัง้ การเจริญ
ของเชือ้ มาลาสซีเซียน้อยกว่าข่า แต่กพ็ บว่าสารทีม่ ฤี ทธิต่์ อการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ มาลาสซีเซียของสมุนไพรต่างๆ
สามารถละลายอยู่ในสารที่เป็ น โพลาร์ต่ าสุด คือ เฮกเซนได้ดีท่ีสุด จึงคาดว่า น่ าจะเป็ น สารที่มีค วามเป็ น โพลาร์ต่ า
เช่นเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับรายงานว่า สาร a–และ b–turmerone , ar–turmerone, a- curcumen และ zingiberene
ในน้ ามันหอมระเหยขมิ้นมีฤทธิยั์ บยัง้ เชื้อ Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, Epidermophyton floccosum,
และ Microsporum gypseum [15] สาร
1'-acetoxychavicol acetate และ1'-acetoxyeugenol acetate ในข่ า
[16] สาร gingerol และ shogaol ในขิง [17] ซึง่ เป็ นสารในตระกูล phenylpropanoids ทีม่ คี ุณสมบัตสิ ามารถละลายได้ดี
ในตัวทาละลายที่มคี วามเป็ นโพลาร์ต่ า จึงน่ าจะเป็ นข้อมูลเบื้องต้นที่มปี ระโยชน์ในการเลือกตัวทาละลายเพื่อ ให้ได้สาร
สกัดทีม่ สี ารต้านเชือ้ ราจากสมุนไพรเหล่านี้
ความไวของเชือ้ มาลาสซีเซียต่อสารสกัดหยาบข่าในการทดสอบ ค่าความเข้มข้นต่ าสุดทีย่ บั ยัง้ การเจริญของ
เชือ้ หรือค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่ฆ่าเชื้อมาลาสซีเซีย ของสารสกัดหยาบข่าในแต่ละตัวทาละลายสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบโดยวิธี agar disc diffusion method พบว่าเชื้อ M. slooffiae มีความไวต่อสารสกัดหยาบข่าน้อยที่สุด และ M.
pachydermatis มีความไวต่อสารสกัดหยาบข่ามากทีส่ ดุ แต่พบว่า M. pachydermatis บางไอโซเลททีแ่ ยกได้จากสุนขั ที่
เป็ นโรค มีความไวต่ อสารสกัดน้ อยกว่าเชื้ออ้างอิง แสดงให้เห็นว่าความไวต่อสารสกัดของเชื้อมาลาสซีเซีย มีความ
แตกต่างกันตามสปี ชสี แ์ ละไอโซเลท ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nijima et al. (2011) พบว่าไอโซเลทของมาลาสซี
เซียทีแ่ ยกได้จากผิวหนังทีเ่ ป็ นโรคดือ้ ยาต้านเชือ้ รามากกว่าไอโซเลทจากผิวหนังปกติ [10]
จากการศึกษาประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ มาลาสซีเซียของสารสกัดหยาบสมุนไพร สามารถสรุป
ได้ว่า สมุนไพรไทยประเภทเหง้าทัง้ 4 ชนิดมีสารทีอ่ อกฤทธิในการต้
านเชือ้ มาลาสซีเซีย แต่ว่ามีฤทธิแตกต่
างกันไปใน
์
์
แต่ละสมุนไพรและตัวทาละลายทีใ่ ช้สกัด สารสกัดหยาบข่าให้ผลต่อการยับยัง้ การเจริญเชือ้ มาลาสซีเซียทัง้ 3 สปี ชสี ไ์ ด้ดี
ที่ค วามเข้มข้นต่ า สามารถน ามาประยุ กต์ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ มาลาสซีเซีย ได้ โดยเฉพาะ M.
pachydermatis ทีเ่ ป็ นสปี ชสี ห์ ลักและเป็ นสาเหตุของโรคผิวหนังในสัตว์ [18]
ข้อเสนอแนะ
ควรมีก ารศึกษากลไกในการยับ ยัง้ เชื้อ มาลาสซีเซีย ของสารสกัด หยาบข่า เพื่อที่จะได้ท ราบและนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอบคุณศูนย์วทิ ยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ที่ให้ค วามอนุ เคราะห์เครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ ในการท าวิจยั และขอบคุ ณ บัณ ฑิต วิท ยาลัย ที่สนั บ สนุ น ในการน าเสนอ
ผลงานวิจยั

689

เอกสารอ้างอิ ง
1. Gupta, AK., Batra, R., Bluhm, R., Boekhout, T. and Dawson, TL. Skin diseases associated with
Malassezia species. J Am Acad Dermatol. 2004 Nov; 51(5) : 785-798.
2. Ashbee, HR. Update on the genus Malassezia. Med Mycol. 2007Jun; 45(4) : 287-303.
3. Fry, L. and Baker, BS. Triggering psoriasis : the role of infections and medications. Clin Dermatol.
2007 Nov-Dec; 25(6) : 606-615.
4. Cafarchia, C., Gasser, RB., Figueredo, LA., Latrofa, MS. and Otranto, D. Advances in the
identification of Malassezia. Mol Cell Probes. 2011 Feb; 25(1) : 1-7.
5. องอาจ เลาหวินิจ. เอกสารคาสอนวิชาเชือ้ ราวิทยาทางสัตว์แพทย์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมคิ มุ้ กัน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2540.
6. Chang, HJ., Miller, HL., Watkins, N., Arduino, MJ., Ashford, DA., Midgley, G., Aguero, SM., PintoPowell, R., von Reyn, CF., Edwards, W., McNeil, MM., and Jarvis, WR. An epidemic of Malassezia
pachydermatis in an intensive care nursery associated with colonization of health care workers' pet
dogs. N Engl J Med. 1998 Mar; 338(11) : 706-711.
7. Fan, YM., Huang, WM., Li, SF., Wu, GF., Lai, K. and Chen, RY. Granulomatous Skin Infection Caused by
Malassezia pachydermatis in a Dog owner. Arch Dermatol. 2006 Sep; 142(9) : 1181-1184.
8. นงนุช วณิตย์ธนาคม. วิทยาเชือ้ ราทางการแพทย์. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ : พี บี ฟอเรนบุ๊คเซนเตอร์; 2540 : 19-21.
9. สุรเกียรติ อาชานานุ ภาพ. ตาราการตรวจรักษาโรคทัวไป
่ 2 . พิมพ์ครัง้ ที่ 5 . กรุงเทพฯ : โฮลิสติกพับลิสซิง่ ;
2553 : 983 - 985.
10. Nijima, M., Kano, R., Nagata, M., Hasegawa, A. and Kamata, H. An azole-resistant isolate of
Malassezia pachydermatis. Vet Microbiolo. 2011 Apr; 149(1-2) : 288–290.
11. Nascente, PS., Meinerz, AR., Faria, RO., Schuch, FD., Meireles, CA. and Mello, RB. CLSI broth
microdilution method for test susceptibility of Malassezia pachydermatis to thaibendazone. Braz. J.
Microbiol. 2009Jun; 40(2) : 222-226.
12. Robson, D., Moss, S., Trott, D., Burton, G. and Bassett, R. Evidence for possible clinically relevant
antifungal resistance in Malassezia pachydermatis : 10 cases. Dermatol ACVSc Sci Week; 2010
July 2-3 Gold Coast : 93-100
13. Nakano, Y., Wada, M., Tani, H., Sasai, K. and Baba, E. Effect of β-Thujaplicin on Anti-Malassezia
pachydermatis Remedy for Canine Otitis Externa. J Vet Med Sci. 2005Dec; 67(12) : 1243-1247.
14. กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. ตาราวิชาการสุคนธบาบัด กอง
การแพทย์ทางเลือก.พิมพ์ครัง้ ที่ 1.กรุงเทพฯ : สานักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสังเคราะห์ทางทหารผ่า นศึก;
2550 : 96-204.
15. Wuthi-udomlert, M., Grisanapan, W., Luanratana, O. and Caichompoo, W. Antifungal activity of
Curcumalonga grown in Thailand. Southeast Asian. J Trop Med Public Health. 2000; 31 Suppl 1 :
178-182.
16. วัชรี ชัยชมพูและกัลทิมา พิชยั . ผลของสารสกัดจากพืชต่อการยับยัง้ การเจริญของเชื้อราคอลเลทโททริคม.
ั่
วิจยั 2553; 3(2) กรกฏาคม-ธันวาคม : 18-25.

690

17. Gugnani, HC. and Ezenwanze, EC. Antibacterial activity of extracts of ginger (Zingiberofficinale) and
African oil bean seed Pentaclethra macrophylla. J Commun Dis1985; 17(3) : 233-236.
18. Yurayart, C., Suttidate, N., Chingchit, O., Surahat, S., Chindamporn, A. and Prapasarakul, N.
Isolation an Identification of Malassezia sp. Isolated from Atopic and Normal Dogs. Proceedings of
the 33rd Thai Veterinary Medical Association; Thailand, 31st october – 2nd November 200

691

โครงสร้างรังผึง้ จากวัสดุผสมของกระดาษและพอลิ เมอร์
Honeycomb structural product from the polymer-paper composite
รำพึง เจริญยศ1
Rampeung Jaroenyot1
บทคัดย่อ
โครงกำรนี้ได้ทำกำรศึกษำสมบัตทิ ำงกลและทำงกำยภำพของพลำสติกผสมทีไ่ ด้จำกกำรผสมระหว่ำงพลำสติก
พอลิเอทิลนี ควำมหนำแน่นสูงและกระดำษลัง ซึง่ สำมำรถนำไปใช้งำนทำงวิศวกรรมได้และเป็ นทำงเลือกหนึ่งในกำรนำ
วัสดุเหลือใช้มำเป็ นวัสดุผสม
ในกำรทดลองอัตรำส่วนผสม 3 อัตรำส่วนผสมได้แก่ อัตรำส่วนผสมระหว่ำงพอลิเมอร์กบั เศษกระดำษร้อยละ
80 : 20, 70 : 30 และ 60 :40 โดยน้ำหนักโดยเริม่ ทำกำรเตรียมพลำสติกผสมบนเครื่องผสมแบบสองลูกกลิง้ จำกนัน้ จึง
นำมำขึน้ รูปเป็ นแผ่นด้วยเครื่องอัดขึน้ รูปด้วยควำมร้อนแล้วนำไปตัดเป็ นชิน้ งำนทดสอบ เพื่อทดสอบสมบัตทิ ำงกลและ
ทำงกำยภำพตำมมำตรฐำน ได้แก่ กำรทดสอบแรงดัด (EN 310) แรงดึง (ASTM D3039) กำรดูดซึมน้ำ (EN 317) และ
กำรยึดเหนี่ยวตะปูเกลียว (EN 320) สำหรับ แผ่นโครงสร้ำงรังผึ้ง จะทดสอบกำรต้ำนแรงกด(ASTM C39) และกำร
ทดสอบแรงดึง (EN 319)แล้วท ำกำรเปรีย บเทีย บสมบัติต่ ำงๆของวัสดุ ผ สมที่มีก ระดำษในปริม ำณต่ ำงกัน เป็ น ตัว
เสริมแรงเพื่อนำวัสดุผสมในอัตรำส่วนทีด่ ที ส่ี ดุ ไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ต่อไป
จำกกำรทดสอบพบว่ำวัสดุผสมพอลิเมอร์กบั กระดำษ อัตรำส่วนร้อยละ 60 : 40 มีคุณสมบัติทำงกลและทำง
กำยภำพดีทส่ี ดุ คือสำมำรถรับแรงดัดโค้ง 1.91 MPa, รับแรงดึง18.09 MPa, กำรดูดซึมเมื่อแช่น้ ำร้อยละ 1.53, กำรยึด
เหนี่ยวตะปูเกลียวเท่ำกับ 1,741.3 N ส่วนแผ่นโครงสร้ำงรังผึง้ สำมำรถรับแรงกดเท่ำกับ 3914.52 Kg/m2 และค่ำกำร
ต้ำนแรงดึงเท่ำกับ 15.09 MPa.
คาสาคัญ :
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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 workpieces 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

บทนา
เนื่องจำกในปั จจุบนั มีกำรใช้กระดำษลังในประเทศไทยเป็ นจำนวนมำก ทัง้ กำรใส่เครื่องใช้เครื่องดื่ม หรือ
อุปกรณ์ ต่ำงๆ ประกอบกับควำมต้องกำรกำรใช้งำนกระดำษของคนไทยในแต่ละวัน จำนวนมำกเช่นกันจึงไม่ใช่เรื่อง
แปลกที่อุตสำหกรรมกำรผลิตกระดำษจะเป็ นอุตสำหกรรมใหญ่อกี ประเภทหนึ่งทำให้มวี สั ดุทเ่ี หลือจำกกำรใช้งำนแล้ว
เป็ นจำนวนมำกโดยเฉพำะในขัน้ ตอนกำรเสร็จจำกำรใช้งำนจะมีกระดำษเป็ นวัสดุเหลือทิ้งในปริมำณมำก หรือเมื่อนำ
สินค้ำออกจำกกล่องกระดำษหรือ เมื่อนำสิง่ ของไปใช้งำนแล้วสิง่ ทีเ่ หลือก็คอื ลังเปล่ำๆจึงไม่เห็นประโยชน์ทจ่ี ะนำไปใช้
งำนอีก เนื่องจำกไม่มคี วำมทนต่อแรงกระแทกและทำให้เปื่ อยยุ่ยเมื่อโดนน้ำ อำจจะทำให้กระดำษกลำยเป็ นขยะทีม่ ำก
ยิง่ ขึน้ นอกจำกนี้ได้มกี ำรนำกระดำษทีใ่ ช้แล้วนี้มำใช้ประโยชน์เพื่อเพิม่ คุณค่ำโดยกำรนำมำผลิตให้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
เช่น พื้นโต๊ะ เก้ำอี้ เฟอร์นิเจอร์หรือแผ่นฝำผนัง กำรผ่ำนกระบวนกำรและเพิม่ คุณภำพให้แก่กระดำษและให้มคี วำม
แข็งแรงมำกยิง่ ขึน้ และยังสำมำรถนำไปใช้ในงำนที่รบั แรงกดสูงๆได้ แต่เนื่องด้วยคุณลักษณะพิเศษของกระดำษจำก
กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี เี นื้อแน่ นแข็งแรงสำมำรถนำไปเป็ นส่วนประกอบของกำรผลิตแผ่นชิน้ ไม้อดั โดยกำรอัดผสมกับตั ว
ประสำนในลักษณะวัสดุผสม(Composite materials) แล้วขึน้ รูปวัสดุเป็ นโครงสร้ำงรังผึ้ง(Honey structure) ที่สำมำรถ
รับแรงได้มำกกว่ำไม้อดั ทัวไปโดยวั
่
สดุน้ีสำมำรถนำไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ในงำนก่อสร้ำงและผลิตภัณ ฑ์สำหรับ ใช้
ประโยชน์ทวๆ
ั ่ ไป
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้มแี นวคิดทีจ่ ะนำกระดำษลังทีเ่ หลือจำกกำรใช้งำนซึง่ มีจำนวนมำก มำผลิตเป็ นโครงสร้ำงรังผึง้
โดยผสมกับพอลิเอทิลนี ควำมหนำแน่นสูง ซึง่ ได้ทำกำรศึกษำสมบัตเิ ชิงกลและทำงกำยภำพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของพอลิ
เมอร์วสั ดุ ผสม(Polymer composite) เพื่อ หำปริมำณกำรเติม ส่วนผสมที่เหมำะสมที่สุดโดยที่ส มบัติทำงกลและทำง
กำยภำพไม่เปลีย่ นแปลงไปมำกนัก จำกกำรศึกษำ พบว่ำกำรใช้เนื้อพลำสติกเพียงอย่ำงเดียวในกระบวนกำรผลิตทำให้
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ผลิตภัณฑ์พลำสติกมีควำมแข็งแรงต่ ำ [1] นอกจำกนี้เนื้อของกระดำษลังซึ่งเป็ นวัสดุท่สี ำมำรถย่อยสลำยได้เองโดย
กระบวนกำรทำงชีวภำพ เมื่อนำมำผสมกับพลำสติกทำให้เนื้อกระดำษลังเป็ นตัวช่วยเร่งกำรย่อยสลำยตัวของพลำสติก
ให้รวดเร็วยิง่ ขึน้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุและอุปกรณ์
1) กระดำษลัง
2) กำวอีพ๊อกซี่
3) พอลิเมอร์ชนิดควำมหนำแน่นสูง (HDPE) [2]
4) เวอร์เนียร์สำหรับวัดขนำดของชิน้ ทดสอบ
5) เครื่องชังสำรเคมี
่
ดจิ ติ อล
6) ตะแกรงสำหรับแยกขนำดของกระดำษหนังจำกกำรบดขนำด 100 เมช
7) เครื่องเลื่อยวงเดือน
8) เครื่องปั น่ กระดำษใช้ในกำรปั น่ กระดำษให้มคี วำมละเอียด
9) เครื่องผสมแบบสองลูกกลิง้
10) เครื่องบดย่อยพลำสติก
11) ตูอ้ บเม็ดพลำสติกรุน่ UFE700
12) เครื่องอัดขึน้ รูปรุ่น LP20-B
13) เครื่องทดสอบแรงดัด
14) เครื่องทดสอบแรงดึง Universal Testing Machine
15) เครื่องทดสอบกำรดูดซึมน้ำ
16) เครื่องมือทดสอบกำรพองตัว
17) เครื่องมือทดสอบกำรยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียว
วิ ธีการศึกษา
1. ศึกษำปั ญหำและวิธกี ำรแก้ปัญหำ
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรลดจำนวนของสิง่ ทีเ่ หลือใช้แล้วนำมำกำหนดปั ญหำ วิธกี ำรลดจำนวน กำรวิเครำะห์
ปั ญหำและกำรพัฒนำปรับปรุงเพื่อนำมำผลิตเป็ นชิน้ งำนใหม่
2. สำรวจปั ญหำในพืน้ ที่
ผูว้ จิ ยั ทำกำรลงสำรวจพืน้ ที่ ในเขต อ. เมือง จ.นนทบุรี เพื่อสำรวจเกีย่ วกับปริมำณของกระดำษลังที่เหลือ
จำกกำรบรรจุสงิ่ ของ ซึ่งสำรวจจำกร้ำนซื้อวัสดุเก่ำที่มอี ยู่หลำยร้ำนในเขตพื้นที่ พบว่ำในแต่ละวันจะมีกระดำษลังที่
เหลือจำกกำรบรรจุสงิ่ ของจำนวนมำก ส่วนหนึ่งนำกลับมำขำยเพื่อนำไปรีไซเคิล แต่มบี ำงส่วนทิง้ ปนไปกับขยะทัวไป
่
ทำให้สน้ิ เปลืองวัตถุดบิ จำกธรรมชำติและพลังงำนในกำรผลิต จึงมีควำมคิดทีห่ ำแนวทำงจะลดกำรใช้วสั ดุ และพลังงำน
ลง โดยนำกลับมำผลิตรวมกับวัสดุอ่นื [3] เพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป
3. กำหนดกระบวนกำรดำเนินกำรวิจยั
3.1 กำรขึน้ รูปชิน้ ทดสอบ เป็ นกำรเตรียมพอลิเมอร์ชนิดควำมหนำแน่นสูงผสมกับกระดำษลัง[4] และขึน้ รูป
เป็ นชิน้ ทดสอบเพื่อทดสอบสมบัตเิ ชิงกลและทำงกำยภำพตำมทีก่ ำหนด
1)กนำกระดำษลังจำนวน 10 กก.ไปแช่น้ำเป็ นเวลำ 8 ชัวโมง
่ จำกนัน้ นำเข้ำเครือ่ งปั น่ ให้เป็ นเยื่อ
กระดำษ เป็ นเวลำ 30 นำที
2)กนำเยื่อกระดำษไปตำกแดดจนแห้ง
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ภาพที่ 1 กระดำษลังทีไ่ ด้หลังจำกกำรปั น่
3)กทำกำรลดขนำดอนุภำคของเยื่อกระดำษด้วยเครื่องบดละเอียด แล้วร่อนผ่ำนตะแกรงขนำด
100 เมช

ภาพที่ 2 กระดำษลังทีผ่ ่ำนกำรคัดขนำดด้วยตะแกรงขนำด 100 เมช
4)กกผสมเม็ดพลำสติกโพลีเอธีลนี และผงกระดำษในอัตรำส่วนผสม 80:20, 70:30 และ 60:40 โดย
ทำกำรผสมครัง้ ละ 300 กรัม ดังนี้
ก)กอบเม็ดพลำสติกเพื่อทำกำรไล่ควำมชืน้ ทีอ่ ุณหภูมิ 80 C [5] เป็ นเวลำ 4 ชัวโมง
่
ข)กนำเม็ดพลำสติกทีผ่ ่ำนกำรอบแล้วมำทำกำรผสมกับผงกระดำษให้เข้ำเป็ นเนื้อเดียวกัน
อัตรำส่วนละ 300 กรัม ต่ อกำรผสม 1 ครัง้ ตำมอัตรำส่วนต่ ำงๆโดยใช้เครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง กำรผสมจะใช้
อุณหภูมิ 180C เวลำในกำรผสม 10 นำที

ภาพที่ 3กกกำรหลอมพลำสติกให้เป็ นเนื้อเดียวกัน

ภาพที่ 4กกกำรผสมผงกระดำษเข้ำกับพลำสติก
ค)กเมื่อทำกำรผสมเสร็จแล้วทำกำรเก็บชิน้ งำนออกจำกลูกกลิง้
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ภาพที่ 5กกกำรใช้แผ่นเหล็กดักชิน้ งำนออกจำกลูกกลิง้
ง)กจำกนัน้ นำมำกดเป็ นตำสีเ่ หลีย่ มขนำดเล็กเพื่อให้ง่ำยต่อกำรหักเป็ นชิน้ ๆเพื่อนำไปบด
ให้เป็ นเม็ดเล็กๆอีกครัง้ หนึ่ง

ภาพที่ 6 ชิน้ วัสดุผสมกระดำษผสมพอลิเมอร์ควำมหนำแน่นสูง
จ)กทำกำรบดย่อยชิน้ วัสดุกระดำษผสมพอลิเมอร์ให้เป็ นเม็ดเล็กๆด้วยเครื่องบดย่อย
พลำสติก

ภาพที่ 7 เม็ดวัสดุผสมทีผ่ ่ำนกำรบดย่อยแล้ว
ฉ)กนำเม็ดวัสดุผสมทีไ่ ด้จำกำรบดไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 80 C เป็ นเวลำ 4 ชัวโมง
่
แล้วทำ
กำรอัดขึน้ รูปให้เป็ นแผ่นทีม่ คี วำมหนำตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ

ภาพที่ 8 วัสดุผสมทีไ่ ด้จำกกระบวนกำรอัดขึน้ รูปทัง้ 3 อัตรำส่วนผสม
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ช) กำรสร้ำงชิน้ ทดสอบ เป็ นกำรเตรียมชิน้ ทดสอบให้ได้ตำมมำตรฐำน โดยนำมำตัดและขึ้นรูป
ให้ได้ตำมขนำดมำตรฐำนของกำรทดสอบทีก่ ำหนดแต่ละชนิดและตำมจำนวนทีต่ อ้ งกำร

ภาพที่ก9กกชิน้ ทดสอบแรงดัดตำมมำตรฐำน EN 310 ขนำด

ภาพที่ 10 ชิน้ ทดสอบแรงดึงตำมมำตรฐำน ASTM D 3039
3.2 กำรทดสอบสมบัตทิ ำงกล (Mechanical properties testing) [6]
1)กกำรทดสอบแรงดัดงอ (Bending test) ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ EN 310 โดยใช้แท่นรองรับ
(Support span) ทีร่ ะยะ 50 มม.ควำมเร็วในกำรกดคือ 1.3 มม./นำที ซึง่ เครื่องจะทำกำรกดทีต่ ำแหน่งกลำงชิน้ ทดสอบ
ทำให้เกิดกำรโค้งงอเนื่องจำกจุดกด 3 จุด [7]

ภาพที่ 11กกำรนำชิน้ งำนทดสอบติดตัง้ บนเครื่องทดสอบ

ภาพที่ 12กกกำรเพิม่ แรงบนชิน้ ทดสอบ
2) กำรทดสอบแรงดึง (Tensile testing) ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ ASTM D3039 [11] เป็ นกำร
ทดสอบด้วยกำรดึงเป็ นกำรทดสอบแบบสถิติ ชิน้ งำนจะถูกยืดออกอย่ำงสม่ำเสมอจนชิน้ งำนเกิดกำรขำด
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ภาพที่ 13กกกำรติดตัง้ ชิน้ ทดสอบเข้ำกับเครื่องทดสอบ

ภาพที่ 14กกกำรขำดของชิน้ งำนทดสอบ
3.3 กำรทดสอบทำงกำยภำพ
1) กำรทดสอบกำรดูดซึมน้ำ (Water absorption) [9] ทำกำรทดสอบตำมมำตรฐำน EN 317
โดยกำรนำชิน้ ทดสอบไปอบที่ อุณหภูมิ 110 ± 5 C นำนไม่น้อยกว่ำ 48 ชัวโมง
่
แล้วชังน
่ ้ำหนัก จำกนัน้ นำไปแช่ในน้ ำ
กลันนำน
่
24 ชัวโมง
่
แล้วนำมำชังน
่ ้ำหนักอีกครัง้

ภาพที่ 15 กกำรนำชิน้ ทดสอบแช่น้ำทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง
2)กกำรทดสอบกำรยึดเหนี่ยวของตะปู เกลียว (Screw Holding Power) [10] ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ EN
320 โดยกำรนำชิ้นทดสอบทีต่ ดั เตรียมไว้แล้วไปปรับสภำวะที่อุณหภูมิ 20±2C ควำมชืน้ สัมพัทธ์ร้อยละ 65 ± 5 จน
น้ ำหนักคงที่ คือ น้ ำหนักของชิ้นทดสอบที่ชงั ่ 2 ครัง้ ห่ำงกัน 24 ชม.ต่ำงกันไม่เกินร้อยละ 0.1 แล้วเจำะรูเพื่อขันตะปู
เกลียวแล้วทำกำรทดสอบทันทีดว้ ยเครื่องดึง ซึง่ ในกำรทดสอบในกำรดึงตะปูเกลียวออกจำกชิน้ ทดสอบต้องไม่น้อยกว่ำ
30 วินำที
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ภาพที่ 16ก กำรเจำะรูเพื่อขันตะปูเกลียว

ภาพที่ 17 กำรทดสอบกำรดึงของตะปูเกลียว
3.4กกำรสร้ำงชิ้นทดสอบแผ่นโครงสร้ำงรังผึ้ง เป็ นกำรนำส่วนผสมที่ดที ่สี ุดที่ได้จำกกำร
ทดสอบทำงกลและทำงกำยภำพของวัสดุผสมมำทำเป็ นชิน้ ทดสอบแผ่นโครงสร้ำงรังผึง้ เพื่อนำไปทดสอบหำสมบัติตำ้ น
ควำมแข็งแรงทัง้ กำรทนต่อแรงกดและแรงดึง
1)กำรทดสอบแรงอัด ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ ASTM C39 [12]

ภาพที่ 18 กำรประกอบแผ่นเรียบกับลอนรังผึง้

ภาพที่ 19 กปิ ดด้ำนข้ำงโดยรอบและตกแต่ง

699

ภาพที่ 20กกกำรติดตัง้ แผ่นโครงสร้ำงรังผึง้ บนเครื่องทดสอบ
2) กำรทดสอบแรงดึง ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ EN319

ภาพที่ 21 กกำรติดตัง้ แผ่นโครงสร้ำงรังผึง้ บนเครื่องทดสอบ

ภาพที่ 22ก แผ่นโครงสร้ำงรังผึง้ ขำดทีก่ ำวยึดระหว่ำงแผ่นโครงสร้ำงรังผึง้
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3.5 สร้ำงผลิตภัณฑ์จำกโครงสร้ำงรังผึง้ พอลิเมอร์ผสมกระดำษ จำกอัตรำส่วนผสมทีม่ สี มบัตทิ ด่ี ี
ทีส่ ดุ

ภาพที่ 23 กำรประกอบรังผึง้ เพือ่ ทำพืน้ โต๊ะและเก้ำอี้

ภาพที่ 24กกกำรนำลอนประกอบกับพืน้ โต๊ะ

ภาพที่ 25กกโต๊ะทีเ่ สร็จสมบูรณ์
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ผลการวิ จยั
โครงกำรวิจยั ได้ท ำกำรศึกษำสมบัติทำงกลและทำงกำยภำพของวัสดุ ผสมพอลิเอทิลีนควำมหนำแน่ นสูง
(High-Density Polyethylene: HDPE) กับกระดำษลังในอัตรำส่วนทีแ่ ตกต่ำงกันเป็ นกำรนำวัสดุเหลือทิง้ มำประยุกต์ใช้
ในกำรผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ให้มคี วำมแข็งแรงทำงกลและทำงกำยภำพมำกขึน้ และเป็ นกำรลดกำรใช้วตั ถุดบิ จำก
ธรรมชำติ ช่วยลดปริมำณขยะจำกกระดำษ และเป็ นกำรสร้ำงทำงเลือกใหม่ให้กบั วัสดุทน่ี ำมำเสริมแรง รวมทัง้ เป็ นกำร
ช่วยลดกำรใช้พลังงำนในกำรผลิตและช่วยรักษำสิง่ แวดล้อม ซึ่งจำกผลกำรวิจยั สำมำรถสรุปผลของโครงกำรวิจยั ได้
ดังนี้
1)กกำรทดสอบแรงดัดงอ (Bending test)

ภาพที่ 26กกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำกำรทนต่อแรงดัดงอของวัสดุผสมกระดำษและพอลิเมอร์
2) กำรทดสอบแรงดึง (Tensile Testing)

ภาพที่ 27กกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำกำรทนต่อแรงดึงของวัสดุผสมกระดำษและพอลิเมอร์
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ภาพที่ 28กกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำมอดูลสั กำรทนต่อแรงดึงของวัสดุผสมกระดำษและพอลิเมอร์
3) กำรทดสอบกำรดูดซึมน้ำ (Water Absorption)

ภาพที่ 29กกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำกำรดูดซึมน้ำของวัสดุผสมกระดำษและพอลิเมอร์
4)กกำรทดสอบกำรยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียว (Screw Holding Power)

ภาพที่ 30 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำกำรยึดเหนี่ยวตะปูเกลียวของวัสดุผสมกระดำษและพอลิเมอร์
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จำกภำพที่ 26-30 จำกกำรทดลองวัสดุผสมพอลิเอทิลนี ควำมหนำแน่ นสูงกับกระดำษลัง จำนวน 3 อัตรำ
ส่วนผสม พบว่ำวัสดุผสมพอลิเอทิลนี ควำมหนำแน่ นสูงกับกระดำษลัง ในอัตรำส่วน 60 : 40 จะมีควำมสำมำรถในกำร
รับแรงดัดงอ, มอดูลสั กำรทนต่อแรงดึง, กำรยึดเหนี่ยวตะปูเกลียว ได้สงู กว่ำอัตรำส่วนผสมอื่นๆ แต่มจี ุดเสียคือ จะรับ
แรงดึงได้ต่ ำ และ มีอตั รำกำรดูดซึมน้ ำสูงกว่ำอัตรำส่วนผสมอื่นๆ เนื่องจำกเยื่อกระดำษมีจำนวนมำกกว่ำจึงสำมำรถ
ต้ำนทำนแรงดัดและมอดูลสั แรงดึงสูงกว่ำอัตรำผสมอื่นๆ และในกำรผสมเยื่อกระดำษได้กระจำยอยู่ในเนื้อของวัสดุผสม
ได้อย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรประสำนยึดเหนี่ยวระหว่ำงเยื่อกระดำษกับพอลิเอทิลนี เป็ นเนื้อเดียวกันทำให้มคี วำมแข็งแรง
กว่ำ

ภาพที่ 31 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำกำรทนต่อแรงอัดของแผ่นโครงสร้ำงรังผึง้

ภาพที่ 32กกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำกำรทนต่อแรงดึงของแผ่นโครงสร้ำงรังผึง้
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ภาพที่ 33 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำมอดูลสั กำรทนต่อแรงดึงของแผ่น โครงสร้ำงรังผึง้
จำกภำพที่ 31-33 เมื่อนำวัสดุแผ่นโครงสร้ำงรังผึง้ ทีผ่ ลิตจำกพอลิเอทิลนี ควำมหนำแน่นสูงกับกระดำษลัง ใน
อัตรำส่วน 3 อัตรำส่วน พบว่ำในอัตรำส่วน 60:40 จะมีควำมสำมำรถในกำรรับแรงอัด, แรงดึง, และมอดูลสั กำรทนต่อ
แรงดึง, สูงกว่ำอัตรำส่วนผสมอื่นๆ เนื่องมำจำกควำมแข็งแรงของแผ่นและชิน้ เล็กๆ ทีน่ ำมำประกอบเป็ นโครงสร้ำงรังผึง้
รวมทัง้ กำรประกอบรังผึง้ ทีด่ จี ะส่งผลต่อสมบัตโิ ครงสร้ำงโดยรวมด้วย

วิ จารณ์ และสรุปผล
จำกกำรทดลองพบว่ำวัสดุผสมพอลิเอทิลนี ควำมหนำแน่ นสูงกับกระดำษลัง ในอัตรำส่วน 60 : 40 นัน้ จะมีค่ำ
สมบัติทำงกลดีกว่ำพอลิเอทิลนี ควำมหนำแน่ นสูงกับกระดำษลัง ในอัตรำส่วน 70 : 30 และ 80 : 20 ซึ่งในกำรทดลอง
แผ่นโครงสร้ำงรังผึง้ ปรำกฎว่ำวัสดุผสมอัตรำส่วน 60 : 40 จะมีสมบัตใิ นกำรทนต่อแรงอัด แรงดึง และมอดูลสั กำรทนต่อ
แรงดึง, สูงกว่ำอัตรำส่วนผสมอื่นๆ เนื่องจำกเยื่อกระดำษจะมีควำมหนำแน่ นและผสมเป็ นเนื้อเดียวกับพอลิเอทิลนี ใน
จำนวนที่เหมำะสม รวมทัง้ กำรประสำนที่ดีในกำรประกอบเป็ นโครงสร้ำงรังผึ้งท ำให้ สำมำรถต้ำนทำนแรงดัด และ
มอดูลสั แรงดึงสูงกว่ำวัสดุ อตั รำส่วนผสมอื่นๆ เพรำะว่ำในกำรผสมเยื่อกระดำษได้กระจำยอยู่ในเนื้อของวัสดุผสมได้
อย่ำงสม่ ำเสมอจำนวนพอดีกบั พอลิเมอร์ มีกำรประสำนยึดเหนี่ยวระหว่ำงเยื่อกระดำษเป็ นเนื้อเดียวกันทำให้มคี วำม
แข็งแรงและมีสมบัตดิ ำ้ นอื่นๆ เช่น กำรดูดซึมน้ำและกำรยึดเหนี่ยวตะปูเกลียวดีขน้ึ ด้วย
ส่วนสมบัติดำ้ นกำรรับแรงดึง และกำรดูดซึมน้ ำ พบว่ำวัสดุผสมพอลิเอทิลนี ควำมหนำแน่ นสูงกับกระดำษลัง
ในอัตรำส่วน 60 : 40 นัน้ จะมีค่ำกำรรับแรงดึงได้น้อย และมีกำรดูดซึมน้ ำสูง เป็ นเพรำะปริมำณกระดำษมีมำกทำให้มี
ควำมแข็งเพิม่ และควำมเหนียวลดลง ทำให้ดูดซึมน้ ำได้ปริมำณมำกจึงทำให้ไม่สำมำรถรับแรงดึงได้สงู ๆ ซึง่ แสดงให้
เห็นว่ำกำรกระจำยตัวอย่ำงทัวถึ
่ งของเยื่อกระดำษในวัสดุผสมจะทำให้มสี มบัตดิ ำ้ นควำมแข็งเพิม่ ขึน้
ปำริชำติ ยศแก้ว, อภิสทิ ธิ ์ โฆษิตชัยยงค์ และ ณรงค์ฤทธิ ์ สมบัตสิ มภพ ได้ทำกำรวิจยั [8] เรื่องผลของปริมำณ
เส้นใยแก้วทีม่ ตี ่อสมบัตคิ วำมทนต่อแรงดัดงอและควำมต้ำนทำนกำรสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์และ
ผงไม้พบว่ำ ควำมทนทำนต่อกำรดัดงอมีค่ำสูงขึน้ ตำมปริมำณเส้นใยแก้วทัง้ นี้เป็ นผลมำจำกองค์ประกอบทำงเคมี และ
ลักษณะเฉพำะทำงกำยภำพของไม้ ส่วนสมบัตติ ำ้ นทำนกำรสึกหรอพบว่ำ กำรเติมเส้นใยแก้วในวัสดุเชิงประกอบ ส่งผล
ให้มคี ่ำควำมแข็งเพิม่ ขึน้ ทำให้อตั รำกำรสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบลดลง
ดังนัน้ สรุปได้ว่ำควำมแข็งแรงและควำมแข็งของวัสดุผสม พอลิเอทิลนี ควำมหนำแน่นสูงกับกระดำษลัง นัน้ จะมี
ค่ำควำมแข็งแรงแปรผันไปตำมจำนวนของพอลิเอทิลนี ควำมหนำแน่ นสูงกับเยื่อกระดำษที่ผสม รวมถึงรูปทรงกำร
ประกอบภำยในของโครงสร้ำงรังผึง้ ด้วย
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การเจริ ญเติ บโตภายใต้ สภาวะที่ มี แอลกอฮอล์สูงของยีสต์ทนแอลกอฮอล์ที่แยกได้
จากลูกแป้ งเหล้า
The growth of ethanol tolerant yeasts isolated from Thai rice cake starter
(Loogpang) under high ethanol concentration
วีรพงษ์ จันทะชัย1
Weerapong Juntachai1
บทคัดย่อ
ยีสต์ในลูกแป้ งมีบทบาทสาคัญในการหมักแอลกอฮอล์ในการผลิตสุราพืน้ บ้าน การคัดเลือกสายพันธุ์ยสี ต์ท่มี ี
ลัก ษณะพิเศษจึงมีค วามสาคัญ ในการพัฒ นาการผลิต สุร าพื้น บ้านและอาจน าไปประยุ ก ต์ใช้ในอุ ต สาหกรรมอื่น ๆ
ในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้แ ยกยีสต์ ท นแอลกอฮอล์จ ากลูก แป้ งเหล้าจากอ าเภอฮอด จัง ห วัด เชีย งใหม่ จ านวน 4 ไอโซเลท
(HD30-1, HD30-2, HD30-3 และ HD38) จากการศึกษาลักษณะโคโลนีของยีสต์ทนแอลกอฮอล์ พบว่าโคโลนีของทุก
ไอโซเลทมีลัก ษณะกลมนู น ขอบเรีย บ มีสี ข าว และเซลล์มีรูป ร่า งกลมหรือ ไข่ มีก ารแตกหน่ อ แบบ multilateral
เมื่อ น ามาวิเคราะห์ล ายพิม พ์ DNA ของยีสต์ ท นแอลกอฮอล์ด้ว ยเทคนิ ค PCR-RFLP บริเวณ ITS1-5.8S-ITS2
ของ ribosomal DNA (rDNA) พบว่ ามีรูป แบบใกล้เคีย งกับ ยีสต์ Saccharomyces serevisiae ผลการเจริญ เติบ โต
ของยีสต์ทนแอลกอฮอล์ในอาหาร YPD agar ทีม่ แี อลกอฮอล์ความเข้มข้น 16% พบว่ายีสต์ทนแอลกอฮอล์
ทุ ก ไอโซเลทสามารถเจริญ เติ บ โตได้ ยกเว้ น เชื้ อ อ้ า งอิ ง S. cerevisiae ที่ ไ ม่ ส ามารถเจริญ เติ บ โตได้ ส าหรับ
การเจริญเติบโตของยีสต์ในอาหาร YPD broth ทีค่ วามเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 10% พบว่าไอโซเลท HD30-1, HD30-3
และ HD38 เท่านัน้ ทีส่ ามารถเจริญเติบโตได้
คาสาคัญ:

ยีสต์ ลูกแป้ งเหล้า ความทนแอลกอฮอล์ 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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บทนา
ในการผลิตสุราพืน้ บ้านจัดเป็ นภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีส่ บื ทอดกันมานาน อาศัยการหมักโดยใช้กล้าเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ่ี
มีทงั ้ เชือ้ ราและยีสต์ทเ่ี รียกว่า ลูกแป้ งเหล้า ลูกแป้ งเหล้าทีผ่ ลิตโดยชาวบ้านในแต่ละท้องถิน่ มีการใช้วตั ถุดบิ ในการผลิต
แตกต่างกันออกไป เช่น ข้าว สมุนไพร แป้ งเชือ้ เป็ นต้น ทาให้ลกู แป้ งทีผ่ ลิตได้มปี ริมาณและชนิดของจุลนิ ทรียแ์ ตกต่าง
กั น ซึ่ ง เชื้ อ ราที่ พ บ ในลู ก แป้ งเห ล้ า ได้ แ ก่ ราใน สกุ ล Rhizopus, Mucor, Chlamydomucor, Aspergillus และ
Amylomyces ส่วนยีสต์ทพ่ี บได้แก่ ยีสต์ในสกุล Endomycopsis, Hansenula และ Saccharomyces [1] ในช่วงแรกของ
การหมัก เชือ้ ราจะเจริญเติบโตทาให้ได้น้ าตาลออกมา หลังจากนัน้ ยีสต์จะเจริญเติบโตขึน้ และเริม่ กระบวนการหมักได้
แอลกอฮอล์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เมื่อการหมักดาเนินต่อไป เชือ้ ราและยีสต์ท่ที นแอลกอฮอล์ ทเ่ี พิม่ ขึน้
สูงไม่ได้กจ็ ะทยอยตายไป เหลือแต่ ยสี ต์ทส่ี าคัญในกระบวนการหมักแอลกอฮอล์เช่น S. cerevisiae เจริญเติบโตขึน้ มา
แทนทีเ่ พราะมีความสามารถในการทนแอลกอฮอล์ได้สงู กว่าจุลนิ ทรียช์ นิดอื่นๆในลูกแป้ ง [2]
ความทนต่ อ ความเครีย ด (stress) เช่ น สภาวะ osmotic stress จากเกลือ , oxidative stress และสภาวะ
แอลกอฮอล์สงู เป็ นต้น เป็ นคุณสมบัตทิ แ่ี ตกต่างกันไปตามแต่ละสปี ชสี ข์ องยีสต์ โดยยีสต์ทม่ี กี ารศึกษาเกีย่ วกับ ethanol
stress มากที่สุดคือ S. cerevisiae ในฐานะที่เป็ นจุลินทรีย์สาคัญ ในกระบวนการหมักสุรา โดยพบว่าสามารถทนต่ อ
ความเข้มข้นแอลกอฮอล์ได้ถงึ ประมาณ 11% [3]
การแยกจุลนิ ทรียท์ ่มี คี ุณสมบัติพเิ ศษเช่นจุลนิ ทรียท์ ่มี คี วามทนต่อความเครียดที่เกิดขึน้ ในกระบวนการหมัก
เช่น แอลกอฮอล์ จากลูกแป้ งของแต่ละท้องที่ นอกจากเป็ นการอนุ รกั ษ์สายพันธุแ์ ละช่วยควบคุมคุณภาพการผลิตแล้ว
ยังอาจนาไปประยุกต์ใช้เป็ นกล้าเชือ้ ในอุตสาหกรรมการหมักเช่น การผลิต bioethanol ได้อกี ด้วย
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื การแยกยีสต์ทนแอลกอฮอล์จากลูกแป้ งเหล้าจากอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษา
การเจริญเติบโตของยีสต์ทนแอกอฮอล์ภายใต้สภาวะทีม่ แี อลกอฮอล์สงู

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. การแยกเชือ้ ยีสต์ทนแอลกอฮอล์
น าลูก แป้ งเหล้าบดละเอีย ด 1 กรัม ใส่ลงในอาหาร YPD broth และ YPD high glucose broth ที่มีก ลูโคส
10% (YPD-HG broth) ปริมาตร 100 ml แล้วนาไปเลีย้ งบนเครื่อง shaking incubator ทีอ่ ุณหภูมิ 30°C ความเร็วรอบ
150 rpm เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
เพื่อให้จุลนิ ทรีย์ในลูกแป้ งเจริญเต็มที่ จากนัน้ ย้ายไปบ่มแบบไม่เขย่าใน incubator ที่
อุณหภูมิ 30°C ทุก 24 ชัวโมงจะเติ
่
มแอลกอฮอล์ ปริมาตร 1 ml ลงในอาหารเหลว และนาอาหารเหลว 100 µl มาแยก
โคโลนีของเชื้อยีสต์ด้วยวิธี spread plate technique บนอาหาร YPD agar แล้วบ่มดูการเจริญของยีสต์ท่ยี งั มีชีวติ ที่
อุณหภูมิ 30°C เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
ทดสอบเช่นนี้ทุกวันจนกว่าจะได้โคโลนีสุดท้ายของยีสต์ท่สี ามารถเจริญใน YPD
broth ทีม่ แี อลกอฮอล์สงู ได้
นายีสต์ทนแอลกอฮอล์ท่แี ยกได้ไปเลี้ยงบนอาหาร YPD agar ที่อุณหภู มิ 30°C เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
แล้ว
นาไปศึกษาสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ยีสต์ทนแอลกอฮอล์ทุกไอโซเลทถูกเก็บรักษาไว้ทอ่ี ุณหภูมิ 4°C เพื่อ
นาไปศึกษาในลาดับต่อไป
2. การสกัด genomic DNA ของยีสต์
นาเซลล์ยสี ต์ท่เี ลี้ยงใน YPD broth ที่อุณหภูมิ 30°C ระยะเวลา 24 ชัวโมงมาท
่
าให้เซลล์แ ตกใน 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 เขย่าด้วยเครื่อง vortex จนเซลล์แตก หลังจากนัน้ เติม
TE buffer 200 µl แล้วนาไปปั น่ ตกตะกอนทีค่ วามเร็วรอบ 12000 rpm เป็ นเวลา 5 นาที นาส่วนใสของสารละลาย DNA
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ไปแยกส่วนทีไ่ ม่ต้องการออกจาก DNA ด้วยวิธี phenol chloroform extraction (1:1) และทา DNA ให้ตกตะกอนด้วย
วิธี ethanol precipitation นา DNA ทีไ่ ด้ละลายใน TE buffer เก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ -20°C
3. การตรวจหาชนิดของยีสต์ดว้ ยเทคนิค PCR restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)
นา DNA ที่สกัดแล้วมาตรวจยืนยันชนิดของยีสต์ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) amplification โดยใช้
primers จานวน 2 คู่ท่จี าเพาะต่อลาดับนิวคลีโอไทด์ Internal transcribed spacer (ITS) ของยีน rRNA คือ Forward
primer ITS1 (5 ’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3 ’) แ ล ะ Reverse primer ITS4
(5 ’TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) การเพิ่ ม ปริม าณยีน ด้ ว ยวิธี PCR amplification จะใช้ Taq DNA polymerase
(Thermo Scientific) โดยตัง้ ปฏิกริ ยิ าทีอ่ ุณหภูมิ 95°C เป็ นเวลา 3 นาที ตามด้วยปฏิกริ ยิ าเพื่อให้มกี ารสังเคราะห์ DNA
เพิม่ ปริมาณมากขึน้ ในแต่ละรอบ ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 Denaturation ที่อุณหภูมิ 95°C นาน 30 วินาที ขัน้ ที่ 2 Annealing ที่
อุณหภูมิ 51°C เป็ นเวลา 30 วินาที ขัน้ ที่ 3 Extension ทีอ่ ุณหภูมิ 72 °C เป็ นเวลา 1 นามี 30 วินาที ทาทัง้ 3 ขัน้ ตอน
จานวน 30 รอบ เมื่อปฏิกริ ยิ าเสร็จสมบูรณ์ตรวจสอบผลจากปฏิกริ ยิ า PCR ด้วยวิธี agarose gel electrophoresis
สาหรับการตรวจสอบลายพิมพ์ DNA (DNA fingerprinting) ใช้เอนไซม์ HaeIII และ AluI ตัดชิ้นส่วน DNA ของ ITS
region ทีไ่ ด้จากการทา PCR ดังกล่าว ตรวจสอบผลด้วยวิธี agarose gel electrophoresis
4. การศึกษาการเจริญเติบโตของเชือ้ ยีสต์ทนแอลกอฮอล์ภายใต้สภาวะทีม่ แี อลกอฮอล์สงู
เตรียมยีสต์ท่ไี ด้จากการ pre-culture ใน YPD broth เป็ นเวลา 24 ชัวโมงที
่
่ 30°C มาทาการปรับค่าความขุ่น
ให้ได้ OD = 1.0 นายีสต์ทเ่ี ตรียมแล้วไปทา 10 fold serial dilution แล้วหยดยีสต์แต่ละความเข้มข้นปริมาตร 3 µl ลงบน
YPD agar ที่มีแอลกอฮอล์ความเข้มข้นต่ างๆ บ่มที่อุณหภูมิ 30°C เป็ นเวลา 1-12 วันจนกว่าจะสามารถสังเกตการ
เจริญเติบโตของโคโลนีได้
สาหรับการทดสอบในอาหารเหลว ให้เตรียมยีสต์ดว้ ยวิธเี ดียวกัน แล้วนามาเลี้ยงในอาหาร YPD broth โดย
ปรับค่า OD เริม่ ต้นที่ 0.02 นาไปบ่มแบบเขย่าที่อุณหภูมิ 30°C ความเร็วรอบ 120 rpm เป็ นเวลา 19 วัน บันทึกการ
เจริญเติบโตโดยการวัดค่า OD

ผลการศึกษา
1. การแยกเชือ้ ยีสต์ทนแอลกอฮอล์และสัณฐานวิทยาของยีสต์ทนแอลกอฮอล์
เมื่อเติมแอลกอฮอล์ 1 ml ลงใน YPD และ YPD-HG broth ทุกวันและนามาแยกเชื้อด้วยวิธี spread plate
technique พบว่าจานวนโคโลนีท่ปี รากฏบน YPD agar มีจานวนลดลงเรื่อยๆตามความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ท่ี
เพิม่ ขึน้ ยีสต์จากลูกแป้ งสามารถมีชวี ติ ใน YPD ได้ถงึ วันที่ 38 (พบ 1 โคโลนี) และ YPD-HG broth ได้ถงึ วันที่ 30 (พบ
3 โคโลนี) ตามลาดับ แต่หลังวันที่ 39 และ 31 ในอาหารทัง้ สองไม่พบยีสต์เจริญอีกต่อไป
ลักษณะโคโลนีของยีสต์ทนแอลกอฮอล์ทแ่ี ยกได้ทุกไอโซเลทเหมือนกันคือ โคโลนีกลมนูน ขอบเรียบ มีสขี าว
(รูปที่ 1A-B) เมื่อนามาศึกษาสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า ทุกไอโซเลทมีลกั ษณะเซลล์ทก่ี ลมหรือรีแบบไข่
มีการแตกหน่อแบบ multilateral ซึง่ ทัง้ ลักษณะโคโลนีและเซลล์คล้ายกับยีสต์ S. cerevisiae (รูปที่ 2A-D)
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ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีของยีสต์ทนแอลกอฮอล์ท่แี ยกได้จากลูกแป้ งเหล้า อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (A) ไอโซเลท HD38
และ (B) ไอโซเลท HD 30-1, 30-2 และ 30-3

ภาพที่ 2 ลัก ษณะเซลล์ของยีสต์ท นแอลกอฮอล์จ ากลูก แป้ งเหล้า อ.ฮอด จ.เชีย งใหม่ ภายใต้ก ล้อ งจุลทรรรศน์ ที่
กาลังขยาย 400 เท่า (A) ไอโซเลท HD38 (B) ไอโซเลท HD30-1 (C) ไอโซเลท HD30-2 และ (D) ไอโซเลท HD30-3
2. การระบุชนิดของยีสต์โดยเทคนิค PCR-RFLP
ขนาดของ DNA ทีไ่ ด้จากการเพิม่ ปริมาณด้วยวิธี PCR ในบริเวณ ITS1-5.8S rDNA-ITS2 ของยีน rDNA ของ
ยีสต์ทนแอลกอฮอล์ท่ไี ด้ทุกไอโซเลทมีความใกล้เคียงกับขนาดของ DNA ของเชื้ออ้างอิง S. cerevisiae คือประมาณ
800 bp (รูปที่ 3A) เมื่อตรวจสอบผลการตัดชิน้ ส่วน DNA ด้วยเอนไซม์ HaeIII และ AluI โดยเทียบกับ DNA marker
(0.1-10 kbp) พบว่า ยีสต์ทนแอลกอฮอล์ทุกไอโซเลทให้แถบ (band) ของชิน้ ส่วน DNA ทีม่ ขี นาดและรูปแบบของแถบ
คล้ายกับ S. cerevisiae และใกล้เคียงข้อมูลจีโนมของ S. cerevisiae ในฐานข้อมูลยีนของ S. cerevisiae กล่าวคือ แถบ
ชิน้ ส่วน DNA เมื่อเทียบกับ DNA marker ทีม่ ขี นาดประมาณ 400 bp (ค่าตามการคานวณจากลาดับเบส คือ 311 bp),
300 bp (229 bp), และ 200 bp (ได้จากการทับซ้อนกันของชิน้ ส่วน DNA จานวน 2 ชิน้ ทีม่ ขี นาดตามการคานวณจาก
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ลาดับเบสคือ 172 กับ 128 bp) ในการตัดด้วย HaeIII (รูปที่ 3B) และแถบชิ้นส่วน DNA ที่มขี นาดประมาณ 800 bp
(755 bp) และ 100 bp (85 bp) (รูปที่ 3C)

ภาพที่ 3 การตรวจสอบชิน้ ส่วน DNA ด้วยวิธี agarose gel electrophoresis (A) ชิน้ ส่วน DNA ทีไ่ ด้จากการทา PCR
amplification บริเวณ ITS1-5.8S rDNA-ITS2 ทีอ่ ยู่ในยีน rDNA, (B) ชิน้ ส่วน DNA ทีไ่ ด้จากการตัดด้วย HaeIII และ
(C) ชิน้ ส่วน DNA ทีไ่ ด้จากการตัดด้วย AluILane; M: DNA marker 0.1-10 kbp, 1: S. cerevisiae, 2: HD30-1, 3:
HD30-2, 4: HD30-3, 5: HD38
3. การเจริญเติ บโตในสภาวะแอลกอฮอล์สูงของเชื้อยีสต์ไอโซเลทต่างๆ

จากการทดสอบการเจริญเติบโตบนอาหารแข็ง YPD ของยีสต์ทนแอลกอฮอล์ไอโซเลทต่างๆด้วยวิธี serial cell
dilution ทีค่ วามเข้มข้น 0% แอลกอฮอล์ พบว่าไม่แตกต่างจากเชือ้ อ้างอิง S. cerevisiae (รูปที่ 4A) แต่เมื่อนาไปทดสอบใน
อาหารทีม่ คี วามเข้มข้นแอลกอฮอล์ 10% พบว่ายีสต์ทุกไอโซเลทเจริญเติบโตได้ชา้ ลง โดยสามารถสังเกตเห็นโคโลนีได้
ในวันที่ 5 ของการบ่ม เชือ้ อ้างอิง S. cerevisiae มีการเจริญเติบโตน้อยกว่ายีสต์ทนแอกอฮอล์แต่ไม่มากนัก (รูปที่ 4B) เมื่อ
นาไปทดสอบกับอาหารแข็งทีม่ คี วามเข้มข้นแอลกอฮอล์ 16% ในวันที่ 12 ของการบ่ม พบว่าเชือ้ อ้างอิง S. cerevisiae ไม่
สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกความเข้มข้นเชื้อ แต่ ยสี ต์ทนแอลกอฮอล์ไอโซเลท HD30-2, HD30-3 และ HD38 สามารถ
เจริญเติบโตได้ถงึ ระดับความเข้มข้นเชือ้ 10-1 และ ไอโซเลท HD30-1 มีความทนต่อแอลกอฮอล์ทส่ี ุดคือพบการเจริญถึง
ระดับความเข้มข้นเชือ้ ที่ 10-2 (รูปที่ 4C)
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ภาพที่ 4 การเจริญเติบโตของยีสต์ทนแอลกอฮอล์บน YPD agar ที่อุณหภูมิ 30°C (A) 0% (v/v) ethanol ระยะเวลา
24 ชัวโมง,
่
(B) 10% (v/v) ethanol ระยะเวลา 5 วัน, และ (C) 16% (v/v) ethanol ระยะเวลา 12 วัน
เมื่อ น าไปทดสอบการเจริญ เติบ โตในอาหารเหลว YPD พบว่ า ที่ค วามเข้ม ข้น 0% แอลกอฮอล์ยีสต์ ท น
แอลกอฮอล์และยีสต์ S. cerevisiae มีการเจริญ เติบโตใกล้เคียงกัน (รูปที่ 4A) แต่ เมื่อนาไปเลี้ยงในอาหารที่มีความ
เข้ม ข้น แอลกอฮอล์10% พบว่าไอโซเลทที่สามารถเจริญ เติบ โตได้คือ HD30-1, HD30-3 และ HD38 แต่ ไม่ พ บการ
เจริญเติบโตของไอโซเลท HD30-1 S. cerevisiae ในไอโซเลททีพ่ บการเจริญเติบโตมีการเจริญเติบโตทีช่ ้าลงมากเมื่อ
เทียบกับสภาวะทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ โดยช่วง 8 วันแรกของการบ่มอยู่ในระยะ Lag phase และวันที่ 9-13 เป็ นระยะ Log
phase และเข้าสูร่ ะยะ Stationary phase หลังวันที่ 14 เป็ นต้นไป (รูปที่ 4B)
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ภาพที่ 5 การเจริญของยีสต์ทนแอลกอฮอล์ใน YPD broth ทีอ่ ุณหภูมิ 30°C (A) 0% (v/v) ethanol และ (B) 10% (v/v)
ethanol

วิ จารณ์ และสรุปผล
ในการแยกยีสต์จากลูกแป้ ง วิธี spread plate technique เป็ นวิธที ่นี ิยมใช้ จุลนิ ทรียท์ ่ไี ด้จะแตกต่างไปตาม
สภาวะการหมักคือ ในช่วงแรกจะได้ทงั ้ ยีสต์และราปะปนกัน แต่เมื่อความเข้มข้นแอลกอฮอล์สงู ขึน้ เชือ้ ราจะตายไปเหลือ
แต่ยสี ต์ เพื่อให้ได้ยสี ต์ทนแอลกอฮอล์ในงานวิจยั นี้จงึ ดัดแปลงวิธกี ารแยกเชือ้ โดยให้จุลนิ ทรียใ์ นลูกแป้ งเจริญเต็มที่ใน
อาหาร enriched medium ก่อน แล้วจึงคัดเลือกเชือ้ ทีท่ นแอลกอฮอล์โดยเติม แอลกอฮอล์ลงไปในอาหารทุกวันซึง่ ทาให้
ความเข้มข้นแอลกอฮอล์เพิม่ ขึน้ มากกว่าทีย่ สี ต์จะสามารถสร้างได้จากการหมักน้ าตาลทีม่ ใี นอาหาร แต่ ไม่เพิม่ สูงอย่าง
รวดเร็วจนยีสต์ไม่สามารถปรับตัวได้ เมื่อความเข้มข้นแอลกอฮอล์สงู ขึน้ เรื่อยๆเกินกว่าระดับแอลกอฮอล์ทไ่ี ด้จากการ
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หมักตามปกติ ยีสต์ทท่ี นแอลกอฮอล์สงู ไม่ได้กจ็ ะทะยอยตายไปเรื่อยๆ จนเหลือแต่ยสี ต์ไอโซเลททีส่ ามารถมีชวี ติ ได้ใน
สภาวะแอลกอฮอล์สงู เท่านัน้
สัณฐานวิทยาของยีสต์ทนแอลกอฮอล์มคี วามคล้ายกันในทุกไอโซเลทและมีลกั ษณะโคโลนี สัณฐานเซลล์ และ
การแตกหน่ อ คล้ายยีสต์อา้ งอิง S. cerevisiae แต่ขอ้ มูลนี้ยงั ไม่เพียงพอทีจ่ ะระบุชนิดยีสต์ได้ การแยกชนิดยีสต์ดว้ ยวิธี
PCR amplification ให้ผลทีแ่ ม่นยาและน่ าเชื่อถือได้ดกี ว่าวิธที างสัณฐานวิทยา จึงใช้เทคนิค PCR-RFLP เพื่อวิเคราะห์
ลายพิม พ์ DNA ของบริเวณ ITS1-5.8S rDNA-ITS2 ของยีน rDNA ที่นิ ย มใช้ในการจ าแนกสายพัน ธุ์ยีสต์ เมื่อ
เปรียบเทียบความยาวของชิน้ ส่วน DNA และ ลายพิมพ์ DNA ของยีสต์ทนแอลกอฮอล์จากลูกแป้ งเหล้ากับเชือ้ อ้างอิง S.
cerevisiae และข้อมูลลายพิมพ์ DNA ในงานวิจยั ของ Zarzoro et al. (1999) ทีศ่ กึ ษาการวิเคราะห์สายพันธุย์ สี ต์จานวน
132 สปี ชีส์ด้วยเทคนิค PCR-RFLP [4] พบว่ายีสต์ท นแอลกอฮอล์ทุ กไอโซเลตมีลายพิม พ์ DNA ใกล้เคีย งกับ S.
cerevisiae มากทีส่ ดุ จึงสามารถสรุปได้ว่ายีสต์ทนแอลกอฮอล์ทแ่ี ยกได้ทุกไอโซเลทน่าจะเป็ นยีสต์ในกลุ่ม S. cerevisiae
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tikka et al. (2013) ทีร่ ายงานว่ายีสต์ทนแอลกอฮอล์ทแ่ี ยกได้จากตัวอย่างพืชและผลไม้
ต่างๆล้วนเป็ น S. cerevisiae ทัง้ สิน้ และสามารถทนแอลกอฮอล์ได้ระหว่าง 7-12% (v/v) [5] แต่อย่างไรก็ตาม เทคนิค
PCR-RFLP เป็ นเทคนิคเบือ้ งต้นในการระบุชนิดของยีสต์อย่างคร่าวๆเท่านัน้ ดังนัน้ เพื่อระบุสายพันธุ์ ยสี ต์ทแ่ี น่ นอนจึง
ต้องอาศัยการหาลาดับเบส DNA มายืนยันต่อไป
โดยทัวไปเมื
่
่อแอลกอฮอล์เพิ่ม ขึ้นสูงถึง 8% (v/v) ยีสต์จะเริ่มมีการตอบสนองต่ อความเครียดแอลกอฮอล์
(ethanol stress) ต่างๆเช่น เปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของกรดไขมันในเยื่อหุม้ เซลล์ [6] กระตุ้นการสร้าง Heat shock
proteins เปลีย่ นแปลงระดับการแสดงออกของยีนและ metabolic pathways ของเซลล์ [7] ส่งผลในการลดหรือยับยัง้
การเจริญเติบโตของยีสต์ และหยุด cell cycle ซึง่ กระทบต่อการหมักเอทานอลโดยตรง [8] ระดับความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความเครียดจากแอลกอฮอล์ของยีสต์มีความแตกต่ างกันไปในแต่ละไอโซเลท โดยระดับความเข้มข้น
แอลกอฮอล์สงู สุดทีย่ สี ต์ S. cerevisiae ทัวไปในธรรมชาติ
่
สามารถเจริญได้คอื ประมาณ 11% (v/v) [9] แต่การปรับปรุง
สายพันธุด์ ว้ ยวิธที าให้กลายพันธุส์ ามารถทาให้ได้ S. cerevisiae ไอโซเลท K11และ SR4-3 ทีส่ ามารถทนแอลกอฮอล์ได้
สูงถึง 20% [10] ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้สองอย่างเกีย่ วกับยีสต์ทนแอลกอฮอล์ทแ่ี ยกได้จากลูกแป้ งเหล้าในงานวิจยั นี้
ว่า ภายใต้สภาวะความเข้มข้นแอลกอฮอล์สงู ยีสต์จะ หยุดการเจริญเติบโตไว้แต่ยงั สามารถมีชวี ติ อยู่ได้ หรือ สามารถมี
ชีวติ อยู่และเจริญเติบโตได้ จากข้อมูลพบว่า ในอาหารแข็งทีม่ แี อลกอฮอล์สงู ทุกไอโซเลทสามารถเจริญเติบโตได้ แต่ใน
อาหารเหลวทีม่ แี อลกอฮอล์สงู กลับพบความแตกต่างในการเจริญเติบโตของบางไอโซเลททีไ่ ม่สามารถเจริญเติบโตได้
แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อความเครียดจากแอลกอฮอล์ทแ่ี ตกต่างในแต่ละไอโซเลท และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ
ในการทนแอลกอฮอล์ท่ีแตกต่ างอย่ างชัด เจนกับ เชื้อ อ้า งอิง S. cerevisiae และอาจน าไปประยุ ก ต์ใช้ป ระโยชน์ ใน
อุต สาหกรรม bioethanol ได้ ซึ่งในงานวิจ ัย ต่ อ ไปจะศึก ษากลไกในการทนต่ อ แอลกอฮอลและการตอบสนองต่ อ
ความเครียดอื่นๆรวมถึงผลผลิตของการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์ทนแอลกอฮอล์ไอโซเลทต่างๆทีแ่ ยกได้ในงานวิจยั นี้
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พืน้ ที่การตอบสนองของปัจจัยในการสกัดเพกติ นและกรดคลอโรจีนิกจากเนื้ อผล
กาแฟโดยการสกัดด้วยน้า
Response surface modeling of process parameters for aqueous extraction of
pectin and chlorogenic acids from coffee pulp
กันตภาส กังสุวรรณ1* และไพโรจน์ วิรยิ จารี1
Kuntapas Kungsuwan1* and Pairote Wiriyacharee1
บทคัดย่อ
เนื้อผลกาแฟคือ ของเหลือจากการผลิตเมล็ดกาแฟทีม่ เี พกตินและกรดคลอโรจีนิกเป็ นองค์ประกอบ โดยการ
สกัดสารประกอบทัง้ สองชนิ ดออกจากของเสียดังกล่าวอาศัยวิธกี ารสกัดด้วยน้ าในสภาวะที่แตกต่ างกัน ซึ่งการสกัด
เพกตินต้องใช้อุณหภูมิสูงและในสภาวะที่เป็ นกรด ในทางกลับกันกรดคลอโรจีนิกจะถู กสกัดที่อุณหภูมปิ านกลางใน
สารละลายทีเ่ ป็ นกลาง เพราะฉะนัน้ การศึกษาผลกระทบของสภาวะการสกัดต่อสารทัง้ สองจึงมีความจาเป็ นเพื่อ ให้ได้
สารประกอบทัง้ สองในปริมาณทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ต้องการทีจ่ ะใช้พน้ื ทีก่ ารตอบสนองในการศึกษาผลกระทบ
ของความเข้มข้นของกรดตัง้ แต่ 0-0.1 โมลาร์ อุณหภูมกิ ารสกัดตัง้ แต่ 60-90 องศาเซลเซียส และระยะเวลาการสกัด
ตัง้ แต่ 30-120 นาที ต่อผลผลิตของเพกติน ระดับของเอสเทอริฟิเคชันของเพกติน และปริมาณของกรดคลอโรจีนิก จาก
การศึกษาพบว่า การเพิม่ ขึน้ ของปั จจัยทางการสกัดทัง้ สามส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตของเพกตินโดยมีค่าระหว่าง
ร้อยละ 1.63-7.99 ในขณะที่ความเข้มข้นของกรดที่เพิ่มขึน้ ร่วมกับ ระยะเวลาการสกัดที่นานขึน้ จะทาให้ระดับของเอ
สเทอริฟิเคชันของเพกตินมีค่าลดลง (ร้อยละ 33.98-60.65) ในทางกลับกันปริมาณของกรดคลอโรจีนิกจะมีค่าลดลงเมื่อ
ความเข้มข้นของกรดเพิม่ ขึน้ แต่จะเพิม่ ขึน้ เมื่ออุณหภูมกิ ารสกัดเข้าใกล้ 60 หรือ 90 องศาเซลเซียสโดยปริมาณกรด
คลอโรจีนิกที่ทดสอบได้มีค่าตัง้ แต่ 18.06-90.50 มิลลิกรัมต่ อสารสกัด หนึ่งร้อยมิลลิลิตร ผลการทดสอบฟั งค์ชนการ
ั่
ตอบสนองทีไ่ ด้พบว่าทัง้ สามความสัมพันธ์มนี ัยสาคัญทางสถิตแิ ละมีความเหมาะสมทีจ่ ะใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบ
จากสภาวะการสกัดด้วยน้าของเนื้อผลกาแฟ
คาสาคัญ:

การสกัดด้วยน้า เนื้อผลกาแฟ เพกติน กรดคลอโรจีนิก และพืน้ ทีก่ ารตอบสนอง
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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

(1)

× 100

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 (%) =

(2)

100𝑏
𝑎+𝑏

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 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝛽12 𝑥1 𝑥2 + 𝛽13 𝑥1 𝑥3 + 𝛽23 𝑥2 𝑥3 + 𝛽11 𝑥12 + 𝛽22 𝑥22 + 𝛽33 𝑥32

(3)

+𝛽123 𝑥1 𝑥2 𝑥3

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′ =

(4)

1
𝑌1

Table 1 23 factorial design with center points and test results
Process variables
Treatment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Label

(1)
a
b
ab
c
ac
bc
abc
cp1
cp2
cp3

Responses

Acid
concentration
(𝑥1 , M)

Temperature
(𝑥2 , °C)

Time
(𝑥3 , minute)

Pectin yield
(𝑌1 , %)

Degree of
esterification
(𝑌2 , %)

0
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0.1
0.05
0.05
0.05

60
60
90
90
60
60
90
90
75
75
75

30
30
30
30
120
120
120
120
75
75
75

1.91 ± 0.42
1.63 ± 0.03
3.77 ± 0.10
3.76 ± 0.07
2.50 ± 0.09
1.90 ± 0.00
3.79 ± 0.03
7.99 ± 0.37
2.25 ± 0.05
1.95 ± 0.13
2.16 ± 0.05

50.52 ± 0.35
36.94 ± 0.12
54.59 ± 1.61
39.71 ± 1.14
58.50 ± 0.26
39.07 ± 2.08
60.65 ± 1.49
33.98 ± 0.69
46.53 ± 0.25
50.65 ± 0.38
51.34 ± 0.25

Chlorogenic acid (𝑌3 )
mg/100 mL

%*

51.14 ± 0.38 0.82 ± 0.01
30.50 ± 2.76 0.49 ± 0.04
90.50 ± 0.26 1.45 ± 0.00
33.93 ± 1.25 0.54 ± 0.02
62.70 ± 2.24 1.00 ± 0.04
30.46 ± 2.31 0.49 ± 0.04
72.41 ± 1.99 1.16 ± 0.03
32.77 ± 0.58 0.52 ± 0.01
24.65 ± 1.41 0.39 ± 0.02
19.21 ± 1.54 0.31 ± 0.02
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
𝛽0
𝛽1
𝛽2
𝛽3
𝛽12

Pectin-1

Response (Y)
Degree of esterification

Chlorogenic acids

𝑌1′

( )

(𝑌2 )

(𝑌3 )

0.4
0.0098
-0.14
-0.044
-0.044

47.5
-9.32
0.49
1.3
-

20.64
-18.64
6.85
-5.42
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𝛽13
𝛽23
𝛽22

p-value (model)
p-value (lack of fits)
R2

0.0084
0.1544
0.8672

-2.2
0.0013
0.4267
0.9309

29.91
0.0004
0.1842
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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a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Figure 1 Effect of process variables on responses:
Effect of acid concentration and extraction temperature on yield of pectin
Effect of extraction temperature and extraction time on yield of pectin
Effect of acid concentration and extracting temperature on degree of esterification
Effect of acid concentration and extraction time on degree of esterification
Effect of acid concentration and extracting temperature on chlorogenic acid content
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
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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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การคัดกรองแบคที เรี ยโปรไบโอติ ค ที่ มี ความสามารถในการใช้ คาร์โบไฮเดรตเพื่ อ
พัฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ข้าวไทยเสริ มโปรไบโอติ ค
Screening of Probiotic Bacteria Capable of Carbohydrate Utilization for
Probiotic-Supplemented Thai Rice Products Development.
ฐาปกรณ์ ชุมพล1 ศรัณย์ พรหมสาย1* เยาวนุ ช พรมนวล1 เพิม่ พงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ ์ 1และสุจนิ นั ท์ มีไล้2
Thapakorn Chumphon1, Saran Promsai1*, Yaowanoot Promnuan1, Permpong Sriprasertsak1 and
Sujinan Meelai2
บทคัดย่อ
ในการคัดแยกเชือ้ แบคทีเรียตัวอย่างตัวเต็มวัยของผึง้ ตัวอ่อนผึง้ เกสรผึง้ น้าผึง้ และข้าวหมาก โดยใช้อาหาร
MRS ได้แบคทีเรียทัง้ หมด 157 ไอโซเลท และใช้เชือ้ มาตรฐาน Lactobacillus amylovorus TISTR1110 ในการทดลอง
เมื่อนาแบคทีเรียที่แยกได้ทงั ้ หมด ไปทดสอบความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดข้าว 10 สายพันธุ์ คือ
ข้าวโอ็ต ข้าวกล้องหอมมะลิ105 ข้าวขาวหอมมะลิ105 ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวเหนียวดา ข้าวขาวหอมมะลิ105(เพาะงอก)
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิแดง(เพาะงอก) ข้าวเหนียวลืมผัว และ ข้าวหอมมะลิสนี ิล พบว่าแบคทีเรียทีแ่ ยกได้ 2 ไอ
โซเลท คือ C11AM2, C12AM3 และเชือ้ L. amylovorus TISTR1110 มีความสามารถในการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต
ในเมล็ด ข้าวทุก สายพันธุ์ จากการตรวจสอบ ลักษณะทางสัณฐานวิท ยาและการทดสอบคุณ สมบัติทางชีวเคมีบ าง
ประการ พบว่าเชือ้ C11AM2 และ C12AM3 สามารถสร้างเอนไซม์คะตาเลส เคซีนเนส และเจลาตินเนสได้ ส่วนเชือ้ L.
amylovorus TISTR1110 สามารถหมักน้าตาล แมนนิทอล ซูโครส แลคโตส และกลูโคส และสามารถสร้างแก๊สจากการ
หมักน้าตาลแลคโตสได้ จากการทดสอบความสามารถในการอยู่รอดในระบบทางเดินอาหารจาลอง พบว่าเมื่อเวลาผ่าน
ไป 5 ชัวโมงเชื
่
อ้ L. amylovorus TISTR1110, C11AM2 และ C12AM3 มีปริมาณเชือ้ 4.0 × 105, 2.7× 104 และ 3.1 ×
104 CFU/ml ตามลาดับ ในการทดสอบความสามารถในการยับ ยัง้ เชื้อก่ อโรคในระบบทางเดินอาหาร 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 พบว่ามีเพียง C11AM2 ทีส่ ามารถยับยัง้ เชือ้ V. cholerae และ V. parahaemolyticus ได้ จากข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเชือ้ ทัง้ สามไอโซเลทมีคุณสมบัตเิ ป็ นโปรไบโอติคที่ดี สามารถนาไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ขา้ ว
เสริมโปรไบโอติคได้
คาสาคัญ: โปรไบโอติค คาริเออร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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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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บทนา
โปรไบโอติค (Probiotic) มาจากภาษากรีก แปลว่า เพื่อ ชีวิต [1] โปรไบโอติค หมายถึงสิ่งมีชีวิต ที่เรีย กว่ า
จุลนิ ทรีย์ จัดอยู่ในกลุ่มของแบคทีเรียรวมถึงยีสต์ ซึง่ เมื่อเข้าสูร่ ่างกายจะช่วยรักษาสมดุลของจุลนิ ทรียใ์ นลาไส้ จุลนิ ทรีย์
โปรไบโอติคพบได้ทวไปในสิ
ั่
ง่ แวดล้อม และผลิตภัณฑ์อาหารจากการหมักดอง โปรไบโอติคจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของ
มนุ ษย์และสัตว์ให้ดขี น้ึ โดยโปรไบโอติคต้องคงสภาพมีชวี ติ เท่านัน้ และต้องได้รบั ในปริมาณทีเ่ หมาะสมจึงจะทางานใน
ลาไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2] [3] ปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับโปรไบโอติค ออกมาในท้องตลาดจานวนมาก ทัง้ ใน
รูปของผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็ นต้น
Carrier หรือ คาริเออร์ เปรียบได้กบั โฮสต์หรือตัวพา เพื่อนาโปรไบโอติคไปยังอวัยวะต่างๆ ของมนุ ษย์ [4] ซึง่
มีความสาคัญ มากต่อโปรไบโอติค เนื่องจากสามารถช่วยให้จุลนิ ทรีย์โปรไบโอติครอดชีวติ ได้ยาวนานขึน้ คาริเออร์
เหล่านี้อาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพมนุ ษย์ คาริเออร์แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ คาริเออร์ท่ไี ด้จากผลิตภัณฑ์จากนมและ
คาริเออร์ท่ไี ด้จากผลิตภัณฑ์ ท่ไี ม่ใช่นม [5] เช่นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ รวมถึงธัญพืช ในปั จจุบนั มีการสรรหาคาริเออร์ท่ี
เหมาะสม เพื่อให้จุลนิ ทรียโ์ ปรไบโอติครอดชีวติ ได้ยาวนานขึน้ เพื่อประสิทธิภาพในการนาโปรไบโอติคไปใช้ประโยชน์
ข้าวจัดเป็ นอาหารหลักของประชากรโลก ข้าวเป็ นพืชทีป่ ลูกแทบทุกพืน้ ที่ รวมไปถึงประเทศไทยด้วย ข้าวเป็ น
ทัง้ อาหารหลัก สินค้าส่งออก และวิถีชวี ติ ของคนไทย [6] โดยเฉพาะประเทศไทยมีการส่งออกข้าวมากกว่า 175,000
ล้านบาท ต่อปี [7] ไทยเป็ นประเทศอันดับต้นๆ ทีม่ กี ารส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก ทาให้นานาประเทศรูจ้ กั ประเทศไทย
และข้าวหอมมะลิของไทย นอกจากข้าวหอมมะลิ ท่ีเป็ น ที่ยอมรับแล้ว ไทยยังมีข้าวพื้น เมืองอีก หลายสายพัน ธุ์ท่ีมี
ประโยชน์มาก เช่น ข้าวหอมมะลิสนี ิล ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวเหนียวดา รวมถึงข้าวไรซ์เบอรรี่ ซึง่ เป็ น
ข้าวทีม่ กี ารพัฒนาขึน้ ใหม่จากการนาข้าวไทย 2 สายพันธุม์ าผสมกัน [8] เป็ นต้น หากแต่ขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังทา
ให้ข้าวหลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ จึงสมควรจะมีการส่งเสริม ข้าวไทยพื้นเมืองให้ติดตลาดเพื่อเป็ นการอนุ รกั ษ์พนั ธุ์ขา้ ว
พืน้ เมืองให้คงอยู่ นอกจากนี้ดว้ ยคุณประโยชน์ทม่ี ใี นตัวข้าวเอง ถือเป็ นการส่งเสริมสุขภาพทางอ้อมของประชากรอีก
ทางหนึ่งด้วย
ปั จจุบนั พบว่าประชากรจานวนมากประสบปั ญหาด้านสุขภาพ ต้องพึง่ พายาปฏิชวี นะ ซึง่ เป็ นเหตุให้เชือ้ ก่อโรค
เหล่านี้ตา้ นทานต่อยาปฏิชวี นะหรือดือ้ ยา การรักษากินเวลายาวนานมากขึน้ สิง่ ทีต่ ามมาคือค่าใช้จ่ายทีส่ งู ขึน้ ในแต่ละปี
โปรไบโอติคถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีช่ ่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ต้านทานต่อโรคร้ายต่างๆ เช่น ยับยัง้ การเจริญ
ของเซลล์ในมะเร็งในลาไส้ ลดอัตราการเกิดไข้หวัด และลดการเกิดอาการอุจจาระร่วง เป็ นต้น [9] [10] [11] โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ถ้านามารวมเข้ากับประโยชน์ของข้าวสายพันธุไ์ ทย จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการปลูกข้าวพันธุพ์ น้ื เมือง เพื่อไม่ให้
เกิดการสูญหายของสายพันธุ์ ถือเป็ นการเพิม่ มูลค่าของข้าวให้สงู ขึน้ นอกจากนี้ยงั ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่ ที่
ไมได้เกิดจากการสังเคราะห์ทางเคมี
ในการศึก ษาครัง้ นี้ จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาหาแบคทีเรีย โปรไบโอติค ที่มีค วามสามารถใน การย่ อ ย
คาร์โบไฮเดรตในข้าวเพื่อพัฒนาเป็ นคาริเออร์ของแบคทีเ รียโปรไบโอติค ศึกษาความสามารถในการเจริญในสภาวะ
ทางเดินอาหารจาลองและความสามารถในการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ขา้ วเสริมโปรไบโอติค
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วิ ธีการศึกษา
1. การแยกเชื้อแบคทีเรีย
จุลนิ ทรียโ์ ปรไบโอติคแยกจากตัวอย่าง ผึง้ ตัวเต็มวัย ตัวอ่อนของผึง้ น้าผึง้ เกสรผึง้ และผลิตภัณฑ์จากข้าว
หมาก แยกตัวอย่างจุลนิ ทรียโ์ ปรไบโอติคด้วยวิธี dilution spread plate บนอาหารแข็ง De Man Rogosa and Sharpe
(MRS) บ่ มที่อุณ หภู มิ 37 องศาเซลเซียส เป็ น เวลา 24-48 ชัวโมง
่
แยกให้ ได้เชื้อ บริสุท ธิด์ ้วยวิธี streak plate ด้ว ย
อาหารแข็ง MRS บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24-48 ชัวโมง
่
หลังจากที่ได้เชือ้ บริสุทธิแล้
์ ว เก็บเชื้อในอาหารวุ้นเอียง MRS บ่มเชือ้ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 24-48 ชัวโมง
่
และเก็บรักษาเป็ น stock culture ทีอ่ ุณหภูมติ ่ากว่า 5-7 องศาเซลเซียส เพื่อรอทาการทดลอง
เชือ้ L. amylovorus TISTR1110 เป็ นเชือ้ มาตรฐานได้รบั จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
2. การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรีย
ศึกษาลักษณะโคโลนี บนผิวหน้าอาหารแข็ง MRS เช่น สี ขนาด รูปร่าง ผิวหน้า และลักษณะขอบ เมื่อ
ผ่านการบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24-48 ชัวโมง
่
จากนัน้ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ สังเกตการติดสีแกรม ลักษณะรูปร่าง และการเรียงตัว
3. การทดสอบความสามารถในการย่ อ ยคาร์โ บไฮเดรตในเมล็ด ข้ า ว ดัด แปลงจากวิ ธี ข อง
Ratithammatorn และคณะ [12]
นาแบคทีเรียทีแ่ ยกได้ทดสอบความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรต โดยเลีย้ งเชือ้ แบคทีเรีย ลงในอาหาร
แข็งที่ประกอบด้วย เปปโตน 1 เปอร์เซ็นต์ วุน้ 1.2 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดข้าวทีผ่ ่านการบด 3 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ขา้ ว
10 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวโอ็ต ข้าวกล้องหอมมะลิ105 ข้าวขาวหอมมะลิ105 ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวเหนียวดา ข้าวขาวหอม
มะลิ105(เพาะงอก) ข้าวหอมมะลิแดง หอมมะลิแดง(เพาะงอก) ข้าวเหนียวลืมผัว และ ข้าวหอมมะลิสนี ิล โดยใช้วิธี
point inoculation เชือ้ ทีต่ อ้ งการทดสอบลงไปกลางจานอาหารเลีย้ งเชือ้ บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2-5
วัน ท าการทดสอบ 3 ซ้ า ตรวจผลโดยการหยดสารละลายไอโอดีน ลงไปในจานอาหารเลี้ย งเชื้อ หากแบคทีเรีย มี
ความสามารถในการคาร์โ บไฮเดรตจากเมล็ด ข้าวได้จ ะพบโซนใสรอบรอยการเจริญ คัด เลือ กเชื้อ แบคทีเรีย ที่มี
ความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดข้าวเพื่อทาการทดลองต่อไป
4. การตรวจสอบคุณสมบัติทางสรีรวิ ทยาและทางชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดข้าว 3 ไอโซเลท ได้แก่ C11AM2,
C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110 ไปทาการทดสอบคุณสมบัตทิ างสรีรวิทยาและทางชีวเคมีดงั นี้
4.1 การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์คะตาเลส
ทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์คะตาเลส โดยหยดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
(H2O2) ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ ลงบนสไลด์ 1 หยด จากนัน้ ใช้ไม้จม้ิ ฟั นที่ปราศจากเชื้อเขีย่ เชือ้ ที่ต้องการทดสอบ
ละเลงลงบนสารละลายไฮโดรเจนเปอร์อ อกไซด์ หากพบฟองอากาศแสดงว่ าการทดสอบเป็ น ผลบวก ถ้ าไม่ เกิด
ฟองอากาศแสดงว่าให้เป็ นผลลบ
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4.2 การทดสอบความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรตในสภาวะที่มีออกซิ เจน/ไม่มีออกซิ เจน
ทดสอบความสามารถในการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตในสภาพทีม่ อี อกซิเจนหรือไม่มอี อกซิเจน(O-F test) โดย
วิธี stab เชื้อ ลงในอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว Hugh and Leifson O-F medium จากนัน้ เติม พาราฟิ นเหลวประมาณ 1
มิลลิลติ รลงไปบนผิวหน้าอาหาร อีกหนึ่งหลอดไม่เติมพาราฟิ น บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24-48 หาก
พบรอยเจริญ และเปลี่ยนสีอาหารในหลอดอาหารทัง้ สองหลอดแสดงว่า เชื้อสามารถย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตได้ทงั ้
สภาวะทีม่ อี อกซิเจนและไม่มอี อกซิเจน
4.3 การทดสอบตรวจสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ไลเปส
ทดสอบความสามารถในสร้างเอนไซม์ไลเปส โดยใช้วิธี point inoculation จุดเชื้อลงไปบนจานอาหารแข็ง
Nutrient (NA) ทีเ่ ติม Tween 80 2 เปอร์เซ็นต์ บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48-72 ชัวโมง
่
ตรวจดูการ
เจริญทีผ่ วิ หน้าอาหาร หากเชือ้ มีความสามารถในการย่อยไขมันจะเกิดโซนขุน่ รอบรอยเจริญของเชือ้
4.4 การทดสอบความสามารถในการเอนไซม์เคซีนเนส
ทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์เคซีนเนส โดยใช้เทคนิค point inoculation จุดเชื้อลงไปบนจาน
อาหารแข็ง NA ทีเ่ ติม Skim Milk 0.2 เปอร์เซ็นต์ บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48-72 ชัวโมง
่
ตรวจดูการ
เจริญทีผ่ วิ หน้าอาหาร หากเชือ้ มีความสามารถในการย่อยเคซีน จะเกิดโซนใสรอบรอยเจริญของเชือ้
4.5 การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์เจลาติ นเนส
ทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์เจลาตินเนสย่อยสลายเจลาติน โดยใช้เทคนิค point inoculation จุด
เชื้อลงไปบนจานอาหารแข็ง NA ที่เติม เจลาติน 0.5 เปอร์เซ็นต์ บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48-72
ชัวโมง
่
ตรวจดูการเจริญทีผ่ วิ หน้าอาหารโดยการหยดเมอคิวริคคลอไรด์( HgCl2) หากเชือ้ มีความสามารถในการย่อยเจ
ลาติน จะเกิดโซนใสรอบๆ รอยเจริญของเชือ้
4.6 การทดสอบความสามารถในการใช้น้าตาลและการสร้างแก๊ส
ทดสอบความสามารถในการหมักน้าตาลและการสร้างแก๊ส โดยใช้อาหาร Trypticase peptone yeast extract
medium (TYP) ที่เติม Bromocresol purple ปริมาตร 0.04 เปอร์เซ็นต์ และน้ าตาลกลูโคส ซูโครส แมนนิทอล และ
แลคโตส 1.0 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักต่อปริมาตร) ในหลอดอาหารบรรจุหลอดดักแก๊ส บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24-48 ชัวโมง
่
หากผลการทดสอบการหมักน้ าตาลเป็ นบวกจะเปลี่ยนสีของอาหารจากม่วงเป็ น เหลือง ส่วน
ความสามารถในการสร้างแก๊ส จะพบฟองอากาศในหลอดดักแก๊ส
5. การทดสอบความสามารถในการเจริ ญ ที่ ส ภาวะทางเดิ น อาหารจ าลอง ดัด แปลงจากวิ ธี ข อง
Axelsson [13]
นาเชือ้ แบคทีเรียทีม่ คี วามสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดข้าว 3 ไอโซเลท ได้แก่ C11AM2,
C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110 มาทดสอบความสามารถในการเจริญในสภาวะทางเดินอาหารจาลอง โดย
นาเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียกรดแลคติคปริมาตร 0.1 มิลลิลติ ร ทีม่ จี านวนเชือ้ ประมาณ 107 CFU/ml ใส่ในอาหาร
เหลว MRS ปริมาตร 10 มิลลิลติ ร ทีป่ รับค่าความเป็ นกรดด่างของอาหารเป็ น 2.5 (จาลองสภาวะในกระเพาะอาหาร)
นาไปบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่
นามาตรวจนับปริมาณเชือ้ ทีร่ อดชีวติ หลังจากผ่านสภาวะ
ทางเดินอาหารจาลองด้วยวิธี dilution plate count ในอาหารแข็ง MRS
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จากนัน้ นาอาหาร MRS ที่มเี ชื้อที่รอดชีวติ จากการทดลองข้างต้นมาปั น่ เหวีย่ งด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์ ที่
ความเร็ว 7,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที นาตะกอนเซลล์ทไ่ี ด้มาเติมด้วยอาหารเหลว
MRS ที่ปรับค่าความเป็ นกรดด่างของอาหารเป็ น 8.0 ปริมาตร 10 มิลลิลติ ร (จาลองสภาวะในลาไส้เล็ก) จากนัน้ บ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัวโมง
่
ตรวจนับปริมาณเชือ้ ทีร่ อดชีวติ หลังจากผ่านสภาวะในลาไส้เล็กจาลอง
ด้วยวิธี dilution plate count ด้วยอาหารแข็ง MRS ทาการทดสอบ 3 ซ้า
6. การตรวจสอบความสามารถในการยับ ยัง้ เชื้ อก่ อโรคในระบบทางเดิ น อาหาร โดยวิ ธี agar well
diffusion ดัดแปลงจากวิ ธีของ Tulumoglu และคณะ [14]
นาเชือ้ แบคทีเรียทีม่ คี วามสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดข้าว 3 ไอโซเลท ได้แก่ C11AM2,
C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110 เลีย้ งในอาหารเหลว MRS ปริมาตร 5 มิลลิลติ ร บ่มทีอ่ ุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18-24 ชัวโมง
่
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ทีค่ วามยาว
คลื่น 540 นาโนเมตร ให้ได้คา่ การดูดกลืนแสงที่ 0.5 เพื่อใช้เป็ นเชือ้ ตัง้ ต้น จากนัน้ ถ่ายเชือ้ ลงในอาหารเหลว MRS
ปริมาตร 250 มิลลิลติ ร ให้ได้ความเข้มข้นของเชือ้ 5 เปอร์เซ็นต์ บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
นามาปั น่ เหวีย่ งด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์ทค่ี วามเร็ว 7,000 รอบต่อนาที ทีอ่ ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที
จะได้สว่ นใส ปรับ pH ให้เป็ นกลางด้วย โซเดียมไฮดรอกไซค์ (NaOH) ทีป่ ราศจากเชือ้
นาแบคทีเรียทดสอบซึง่ เป็ นแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 10 ชนิด ได้แก่ 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) บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18-24 ชัวโมง
่
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่
ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ให้ได้ค่าการดูดกลืนแสงที่ 0.5 จากนัน้ เกลีย่ น้าเลีย้ งเชือ้ ลงบนอาหารแข็ง NA ด้วยไม้
พันสาลีปราศจากเชือ้ เจาะหลุมขนาด 6 มิลลิเมตร ด้วย cork borer
หยดส่วนใสทีไ่ ด้จากเชือ้ แบคทีเรียทีม่ คี วามสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดข้าว 3 ไอโซเลท
ลงไปในหลุมทีเ่ จาะไว้ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
ทาการทดสอบ
3 ซ้า โดยใช้อาหารเหลว MRS ทีป่ ราศจากเชือ้ เป็ น negative control และใช้ streptomycin ความเข้มข้น 0.1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร เป็ น positive control ทดสอบ 3 ซ้า

ผลการศึกษา
1. แยกจุลนิ ทรียจ์ ากตัวอย่าง ผึง้ ตัวอ่อนของผึง้ น้าผึง้ เกสรผึง้ และข้าวหมาก สามารถแยกแบคทีเรียได้
ทัง้ หมด 157 ไอโซเลท และเชือ้ L. amylovorus TISTR1110 เป็ นเชือ้ มาตรฐานทีแ่ ยกจากตัวอย่างอาหารสัตว์ ของ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2. จากการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือ้ ทีแ่ ยกได้จากตัวอย่าง ผึง้ ตัวเต็มวัย ตัวอ่อนผึง้ เกสรผึง้
น้าผึง้ และข้าวหมาก รวมถึง L. amylovorus TISTR1110 ตรวจสอบการเจริญบนผิวหน้าอาหารแข็ง MRS (ภาพที่ 1)
เมื่อนาโคโลนีไปตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาใต้กล้องจุลทรรศน์ (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีของไอโซเลท C11AM2(A), C12AM3(B) และ L. amylovorus TISTR1110(C)

ภาพที่ 2 ลักษณะเซลล์ของแบคทีเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบกาลังขยาย 1000 เท่า C11AM2(A),
C12AM3(B) และ L. amylovorus TISTR1110(C)
3. ความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดข้าวพบว่าจากตัวอย่าง 157 ไอโซเลท เชื้อแบคทีเรีย
2 ไอโซเลท คือ C11A3 และ C12AM3 ทีแ่ ยกได้จากผึง้ ตัวเต็มวัยและ L. amylovorus TISTR1110 มีความสามารถใน
การย่อยคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดข้าวได้ (ตารางที่ 1) (ภาพที3่ , 4, 5)
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ตารางที่ 1 ผลของความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดข้าวพันธุต์ ่างๆ เมื่อถูกย่อยด้วยเชือ้ แบคทีเรีย 3 ไอโซเลท
โซนใสรอบการเจริญ (มิลลิเมตร)
C11AM2
C12AM3
L. amylovorus TISTR1110
1. ข้าวโอ็ต
8.16±0.76a
2.16±0.28b
7.50±0.50b
2. ข้าวกล้องหอมมะลิ 105
9.33±0.57a
4.33±0.28e
20.00±0.50h
3. ข้าวขาวหอมมะลิ105
12.00±1.00b
0.66±0.28a
9.66±0.76c
4. ข้าวไรซ์เบอรรี่
14.00±1.00c
0.66±0.28a
11.83±0.28d
5. ข้าวเหนียวดา
16.33±2.08d
3.50±0.50d
19.00±0.86g
6. ข้าวขาวหอมมะลิ105 (เพาะงอก)
16.66±0.57d
4.50±0.50e
15.16±0.76e
7. ข้าวหอมมะลิแดง
21.50±0.50e
3.16±0.28cd
15.00±0.50e
8. ข้าวหอมมะลิแดง(เพาะงอก)
22.00±1.00ef
2.66±0.28bc
6.50±0.50a
9. ข้าวเหนียวลืมผัว
23.33±0.57f
7.50±0.50g
16.83±0.28f
10. ข้าวหอมมะลิสนี ิล
35.50±0.50g
6.33±0.57f
15.83±0.28e
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทีต่ ่างกันในแต่ละคอลัมน์ แสดงถึงค่าทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ โดยใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Range Test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
ข้าว

ภาพที่ 3 โซนใสจากการย่อ ยคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดข้าวไรซเบอรรี่ โดยไอโซเลท C11AM2(A), C12AM3(B) และ
L. amylovorus TISTR1110(C)

ภาพที่ 4 โซนใสจากการย่อยคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดข้าวเหนียวลืมผัวโดยไอโซเลท C11AM2(A), C12AM3(B) และ
L. amylovorus TISTR1110(C)
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ภาพที่ 5 โซนใสจากการย่อยคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดข้าวหอมมะลิ สนี ิลโดยไอโซเลท C11AM2(A), C12AM3(B) และ
L. amylovorus TISTR1110(C)
4. จากการการตรวจสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและทางชีวเคมีบางประการของเชื้อแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท
พบว่าเชือ้ C11AM2 และ C12AM3 สามารถสร้างเอนไซม์คะตาเลส เคซีนเนส และเจลาตินเนสได้ ส่วน L. amylovorus
TISTR1110 สามารถหมักน้ าตาลแมนนิทอล ซูโครส แลคโตส และกลูโคส และสามารถสร้างแก๊สจากการหมักน้ าตาล
แลคโตสได้ (ตาราง 2)
ตารางที่ 2 สัณฐานวิทยาและคุณสมบัตทิ างชีวเคมีของไอโซเลท C11AM2, C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110
การตรวจสอบ

ผลการทดสอบ
C12AM3
L. amylovorus TISTR1110
+
F
F

C11AM2
+
F

การสร้าง catalase
การทดสอบ O-F
การสร้างเอนไซม์
Lipase
Caseinase
+
+
Gelatinase
+
+
การหมักน้าตาล
Mannitol
+
Sucrose
+
Lactose
+
Glucose
+
การสร้างแก๊สจากน้าตาล
Mannitol
Sucrose
Lactose
+
Glucose
หมายเหตุ: + หมายถึง ให้ผลทดสอบเป็ นบวก
- หมายถึง ให้ผลทดสอบเป็ นลบ
F หมายถึง สามารถย่อยคาร์โบไฮเดรตได้ทงั ้ สภาวะทีม่ แี ละไม่มอี อกซิเจน
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5. จากการทดสอบความสามารถในการอยู่รอดในระบบทางเดินอาหารจาลองของเชื้อแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท
พบว่า เชือ้ L. amylovorus TISTR1110 มีความสามารถในการอยู่รอดในระบบทางเดินอาหารจาลองสูงสุด รองลงมาคือ
C12AM3 และ C11AM2 ตามลาดับ (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 จานวนเซลล์ของเชือ้ แบคทีเรีย C11AM2, C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110 ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เมื่อ
เลีย้ งในอาหาร MRS ทีม่ คี ่า pH ต่างๆ
6. จากการทดสอบความสามารถในการยับยัง้ เชือ้ ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร พบว่าเชือ้ ไอโซเลท C11AM2
มีความสามารถในการยับยัง้ เชือ้ V. cholerae และ V. parahaemolyticus โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสการ
ยับยัง้ 10.6±0.4 และ 9.1±0.1 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสามารถในการยับยัง้ เชือ้ ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร โดยเชือ้ แบคทีเรียทีค่ ดั เลือก 3ไอโซเลท
เชือ้ ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
Aeromonas hydrophila
Bacillus cereus
Escherichia coli
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus
Vibrio cholerae
Vibrio parahaemolyticus

โซนใสของการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียทดสอบ (มิลลิเมตร)
C11AM2
C12AM3
L. amylovorus TISTR1110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.6±0.4
0
0
9.1±0.1
0
0
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ภาพที่7 โซนใสของการยับยัง้ การเจริญของ V. cholerae(A), V. parahaemolyticus(B) โดยไอโซเลท C11AM2
หมายเหตุ: C11 หมายถึง C11AM2
C12 หมายถึง C12AM3
L หมายถึง L. amylovorus TISTR1110
N หมายถึง Negative control
P หมายถึง Positive control

สรุปผลและอภิ ปรายผล
จากผลการการแยกเชือ้ แบคทีเรียจากตัวอย่าง ผึง้ ตัวเต็มวัย ตัวอ่อนผึง้ เกสรผึง้ น้าผึง้ รวมถึงข้าวหมากพบว่า
ได้ เชื้อ แบคทีเรียทัง้ หมด 157 ไอโซเลท โดยแบคทีเรีย 2 ไอโซเลทที่แ ยกได้จ ากผึ้งตัว เต็ม วัย คือ C11AM2 และ
C12AM3 รวมถึง L. amylovorus TISTR1110 มีความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้ งในเมล็ดข้าว 10
สายพันธุ์ โดยเชื้อแบคทีเรียทัง้ 3 ไอโซเลทสามารถย่อยข้าวหอมมะลิสนี ิล ข้าวเหนียวลืมผัว และข้าวไรซ์เบอรรีไ่ ด้ดี
อย่ า งมีนั ย สาคัญ ซึ่งเป็ น ไปในลัก ษณะเดีย วกับ การทดลองของ Ratithammatorn และคณะ [12] ที่มีก ารทดสอบ
ความสามารถในการย่ อ ยแป้ ง ชนิ ด ต่ า งๆ โดย L. amylovorus เมื่อ น าเชื้อ แบคทีเรีย ทัง้ สามไอโซเลทมาทดสอบ
ความสามารถในการสร้างเอนไซม์ต่ างๆ พบว่าเชื้อ C11AM2 และ C12AM3 มีความสามารถในการผลิต เอนไซม์
คะตาเลส เคซีนเนส และเจลาตินเนส ส่วนเชื้อ L. amylovorus TISTR1110 ไม่สร้างเอนไซม์เหล่านี้ แต่สามารถหมัก
น้ า ตาลแมนนิ ท อล ซู โ ครส แลคโตส และกลู โ คส และสร้า งแก๊ ส จากการหมัก น้ า ตาลแลคโตส จากการทดสอบ
ความสามารถในการอยู่รอดในระบบทางเดินอาหารจาลองพบว่า เชือ้ L. amylovorus TISTR1110 มีความสามารถใน
การอยู่รอดในระบบทางเดินอาหารจาลองได้ดเี มื่อเทียบกับเชือ้ C11AM2 และ C12AM3 เพราะมีจานวนเชื้อเหลืออยู่
มากถึง 4.0 × 105 CFU/ml ในขณะที่ C11AM2 และ C12AM3 มีจานวนเชือ้ เหลืออยู่ เพียง 2.7 × 104, และ 3.1 × 104
CFU/ml ตามลาดับ และเมื่อนาไปตรวจสอบความสามารถในการยับยัง้ เชือ้ ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร พบว่ามีเพียง
เชือ้ C11AM2 เท่านัน้ ทีส่ ามารถยับยัง้ เชือ้ V. Cholerae และ V. parahaemolyticus ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการทดลองของ
Thirabunyanon และ Thongwittaya [15] ที่พ บว่าเชื้อโปรไบโอติค มีความสามารถในการยับ ยัง้ เชื้ อก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารได้หลายชนิดเช่น S. Typhimurium, E. coli, B. cereus และ V. cholerae
จากการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เชื้ อ C11AM2, C12AM3 และ L. amylovorus TISTR1110 เป็ นเชื้ อ ที่ มี
ความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้ ง ได้จากข้าวทุกสายพันธุ์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิสนี ิล ข้าวเหนียว
ลืมผัว และข้าวไรซ์เบอรรีซ่ ง่ึ เป็ นข้าวสายพันธุท์ ม่ี คี ุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็ นทีน่ ิยมของผูบ้ ริโภคแสดงให้เห็นว่า
ข้าวแต่ ละชนิดมีคุณสมบัติท่ดี ที ่จี ะพัฒนาเป็ นคาริเออร์ท่สี ามารถช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอดของโปรไบโอติคในระบบ
ทางเดินอาหารได้ นอกจากนี้เชือ้ แต่ละไอโซเลทมีความสามารถในการอยู่รอดในระบบทางเดินอาหารได้ค่อนข้างดี อีก
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ทัง้ เชื้อบางไอโซเลทยังสามารถยับยัง้ การเจริญของเชื้อก่อโรคได้อกี ด้วย การศึกษานี้จงึ สามารถที่จะพัฒนา ปรับปรุง
และนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทก่ี ่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในวงการอุตสาหกรรมอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพต่อไปได้
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การศึกษาประสิ ทธิ ภาพฟิ ล์ม TiO2/LDPE ในการย่อยสลายโทลูอีนในอากาศ
โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติ ค ออกซิ เดชัน
The Photocatalytic Oxidation of Toluene Using TiO2/LDPE Composite Film
กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์1 สุลกั ษณ์ สุมติ สวรรค์1* และโกวิท สุวรรณหงษ์2
Klanarong Intawong1, Sulak Sumitsawan1* and Kowit Suwannahong2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาประสิทธิภาพฟิ ลม์ TiO2/LDPE ในการย่อยสลายโทลูอนี ในอากาศ โดยกระบวนการ
โฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน โดยดูประสิทธิภาพของปฏิกริ ยิ าจากการวิเคราะห์โดยเครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโทกราฟี
และลักษณะของฟิ ลม์ ด้วยเครื่องมือ Scanning Electron Microscope (SEM) ภายใต้กล้อง SEM อนุ ภาคของ TiO2 บน
ผิวฟิ ลม์ มีการกระจายตัวดี แต่กส็ งั เกตเห็นกลุ่มก้อนของอนุ ภาคบนผิวหน้าฟิ ลม์ อาจเกิดจากการรวมตัวกันของอนุ ภาค
TiO2 ระหว่างขัน้ ตอนในกระบวนการเป่ าฟิ ลม์ ความเข้มข้นเริม่ ต้นโทลูอนี ที่ 100 ppm ฟิ ลม์ 15% TiO2/LDPE+BM3%
มีประสิทธิภาพการกาจัดโทลูอนี ดีท่สี ุดอยู่ท่ี 36% ตามด้วย 34% ของฟิ ลม์ 15% TiO2/LDPE+BM1% และ 29% ของ
10% TiO2/LDPE และจลนศาสตร์การเกิดปฏิกริ ยิ าเป็ นไปตามปฏิกิรยิ าอันดับหนึ่ง (First Order Reaction) ทุกฟิ ล์ม
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
คาสาคัญ:

โฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสง ไททาเนียมไดออกไซด์-โพลิเอทิลนี โทลูอนี

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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บทนา
ในสภาพแวดล้อมปั จจุบนั ทุกคนล้วนเลี่ยงไม่ได้ท่จี ะสัมผัสมลพิษและสารเคมีไม่ว่าอยู่ภายในหรือภายนอก
อาคาร ส่วนใหญ่ ประชาชนใช้เวลามากกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละวันในพื้นที่ภายในอาคาร [1] ดังนัน้ คุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร (Indoor Air Quality, IAQ) จึงเป็ นเรื่องสาคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพ สภาพแวดล้อมภายในอาคารด้านเคมี
(Chemical) เป็ นสาเหตุหลักของมลพิษอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่เป็ นสารเคมี (Chemical
gas pollutants) ที่อ าจก่ อ ให้ เกิด ปั ญ หาด้า นสุข ภาพ เช่ น การระคายเคือ งตา จมูก คอ ปวดหัว ไอ จาม ร่า งกาย
อ่อนเพลีย จนถึงการติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ [2] สารโทลูอนี (Toluene) หรือเมทิลเบนซีน (Methyl benzene) เป็ น
หนึ่งในสารอินทรียร์ ะเหยง่าย(Volatile organic compounds, VOCs) ที่เป็ นสารมลพิษสาคัญภายในอาคาร [3] โดยมี
ค่ า เฉลี่ย ความเข้ม ข้น ของโทลูอีน 110.19 มก./ลบ.ม (29 ppm) สูง ที่สุด ของสารประกอบอิน ทรีย์ระเหยในอาคาร
สานักงานในกรุงเทพมหานคร รองลงมาได้แก่ limonene, m/p-xylene, ethylbenzene และ o-xylene พบสารโทลูอี
นจากผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด สี หมึก กาว ทินเนอร์รวมทัง้ ควันบุหรี่ [4] และจากการตรวจวัดความเข้มข้นของโทลู
อีนในอู่พ่นสีรถยนต์ ยังพบว่ามีความเข้มข้นของโทลูอนี สูงถึง 485.96 มก./ลบ.ม (129 ppm) [5] โทลูอนี มีลกั ษณะเป็ น
ของเหลวไม่มสี ี ไอระเหยสามารถติดไฟง่ายในอุณหภูมแิ ละความดันปกติ [6] การสัมผัสหรือสูดดมโทลูอนี จะก่อให้เกิด
การระคายเคืองผิวหนัง ง่วงซึม เวียนศีรษะตลอดจนเกิดความบกพร่องต่อระบบประสาทส่วนกลาง [7] การแก้ไขปั ญหา
มลพิษภายในอาคาร วิธจี ดั การหรือบาบัดหลายวิธซี ง่ึ มีทงั ้ ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป เช่น วิธดี ูดซับ (Adsorption
process) เป็ นวิธที ใ่ี ช้กนั มากเพื่อบาบัดอากาศทีป่ นเปื้ อนในอาคาร เป็ นระบบทีง่ ่ายต่อการควบคุมและบารุงรักษา แต่ขดี
ความสามารถของกระบวนการดูดซับคือต้องมีการเปลี่ยนถ่ ายผงถ่ านกัมมันต์หรือฟื้ นฟู สภาพ (Regenerative) อยู่
บ่อยครัง้ เมื่อมลพิษนัน้ มีความเข้มข้นสูง [2, 8] ระบบกรองชีวภาพ (Biofiltration) เป็ นเทคโนโลยีท่มี ติ รกับสิง่ แวดล้อม
โดยอาศัยเชือ้ จุลนิ ทรียท์ อ่ี ยู่ในชัน้ ฟิ ลม์ ซึง่ ถูกตรึงกับวัสดุทม่ี รี พู รุนในการย่อยสลาย [9, 10] แต่เชือ้ จุลนิ ทรียซ์ ง่ึ เป็ นกุญแจ
สาคัญต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายทางชีวภาพ เพราะต้องเหมาะสมกับ สารอินทรียร์ ะเหยง่ายชนิดนัน้ ๆ 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
ก๊าซออกซิเจน [11]
กระบวนการเร่งปฏิกิรยิ าด้วยแสง (Photocatalytic Oxidation, PCO) เป็ นวิธหี นึ่งในการย่อยสลายมลพิษ
โดยวิธอี อกซิเดชันขัน้ สูง เป็ นเทคนิคทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการลดมลพิษทางอากาศ [12] ไม่ต้องลงทุนมากเมื่อเทียบกับ
วิธกี ารอื่น ทัง้ ยังสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ท่อี ุณหภูมหิ ้องและความดันปกติได้ สามารถออกซิไดซ์สารประกอบ
อินทรียท์ ม่ี คี วามเข้มข้นสูง [13] และผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายของปฏิกริ ยิ าจะอยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ า
(H2O) [14, 15] การเกิด ปฏิกิรยิ าจะอาศัย พลังงานแสงซึ่งนิยมใช้รงั สีอตั ราไวโอเลต (Ultraviolet radiation) ร่วมกับ
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสง (Photocatalyst) ที่ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ตัวเร่งปฏิกิรยิ าด้วยแสงในงานวิจยั นี้ได้
เตรียมขึน้ โดยเทคนิคเป่ าฟิ ลม์ (Blown film technique) เป็ นวิธที น่ี ิยมใช้ทาฟิ ลม์ พลาสติก โดยตรึง TiO2 บนโพลีเอทิลนี
(Low Density Polyethylene, LDPE) พลาสติกทีผ่ ลิตขึน้ จะมีลกั ษณะเป็ นฟิ ลม์ บาง คงทนต่อสารเคมีและสารทีม่ ฤี ทธิกั์ ด
กร่อน มีความยืดหยุ่น กึง่ โปร่งใส และต้นทุนการผลิตต่า [2]
การวิจยั นี้ทาการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยสลายโทลูอนี ในอากาศ โดยใช้ TiO2 ทีผ่ สมใน
แผ่นฟิ ลม์ LDPE และแผ่นฟิ ลม์ ทีม่ กี ารเติมสารปรุงแต่งทางการค้า (BM) ทีม่ สี ามารถปรับปรุงช่วงการดูดกลืนแสงให้ดี
ขึน้ รวมทัง้ ทาการวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องแผ่นฟิ ล์ม LDPE ด้วยเครื่อง SEM คานวณหาความกว้างของแถบพลังงาน
และปฏิกริ ยิ าการย่อยสลายโทลูอนี
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. การเตรียมตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสง
ฟิ ลม์ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสง TiO2/LDPE ถูกเตรียมขึน้ ด้วยวิธกี ารเป่ าฟิ ลม์ (Blown film extrusion)
เป็ นเทคโนโลยีในการผลิตพลาสติก ซึง่ ใช้ TiO2 (Wilson, China) แบบผง ผลึกขนาด 45 nm รวมกับ LDPE (PFTLIN)
และสารปรุงแต่ง โดยอาศัยการเป่ าโพลิเมอร์เหลวผ่านแบบทรงกลม เป่ าขึน้ รูปฟิ ลม์ ทีอ่ ุณหภูมชิ ่วง 1500C-1800C ให้ได้
ลูกโป่ งฟิ ลม์ ทรงกระบอก แล้วจึงพับลูกโป่ งฟิ ลม์ ให้เป็ นแผ่น [2]
2. ศึกษาลักษณะฟิ ลม์ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสง
ลักษณะโครงสร้างฟิ ล์ม ตัว เร่งปฏิกิรยิ าด้ว ยแสง TiO2/LDPE ทดสอบโดยใช้ Scanning Electron
Microscope (SEM, Model Jx A-840, JEOL, Japan) [2]
3.กระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน ในการกาจัดก๊าซโทลูอนี
ถังปฏิก รณ์ ป ฏิกิริย า (Shunyue 0.45 L) ท าจาก Stainless steel เชื่อ มต่ อ ด้ว ยท่ อ พลาสติก ขนาด 4 x 6 mm กับ
เครื่อ งวัด อัตราการไหล (OMEGA Tokyo-Japan) และเครื่องวัด อุณ หภู มิและความชื้น (HTC-2) ภายในถังปฏิก รณ์
ปฏิกริ ยิ าประกอบด้วยหลอดยูวี (Shunyue 6W) ความยาวคลื่น 254 nm จานวน 1 หลอด เป็ นแหล่งกาเนิดแสง และ
ฟิ ลม์ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสง ในระบบปิ ดแบบหมุนเวียน (Recirculation) โดยปั ม๊ (Yamano AP-10 220 V) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบจาลองกระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน
3.1 ทดสอบการย่อยสลายด้วยแสง
ใช้ micro syringe (SGE ขนาด 10 µL) ฉีดโทลูอีน (AR grade 99.5%, ACI Labscan) ปริมาณ 0.2 µL รูป
ของเหลวเข้าไปยังถังปฏิกรณ์ปฏิกริ ยิ าทีไ่ ม่มตี วั เร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสง อัตราการไหล 2 L/min ปล่อยให้ของเหลวระเหย
30 นาที หลังจากนัน้ ใช้ gastight syringe (VICI 1 mL) ดูดอากาศจากถังปฏิกรณ์ปฏิกริ ยิ า ปริมาณ 1 mL ฉีดเข้าเครื่อง
แก๊สโครมาโทกราฟี (SHIMADZU GC-2010 Plus) โดยใช้คอลัมน์ 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 เก็บ
ตัวอย่างทุก 10 นาที จนกว่าค่าทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์จะคงที่ จากนัน้ เปิ ดยูวเี พื่อทดสอบปฏิกริ ยิ าการย่อยสลายก๊าซโทลู
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อีน เก็บตัวอย่างทุก 10 นาที เป็ นเวลา 180 นาที หรือจนกว่าไม่เกิดปฏิกริ ยิ า ทดสอบและเก็บผลเป็ นจานวน 3 ครัง้
3.2 การกาจัดก๊าซโทลูอนี โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน
การย่ อ ยสลายก๊ าซโทลูอีน จะใช้ฟิ ล์ม ตัวเร่งปฏิกิริย าด้ว ยแสงชนิ ด TiO2/LDPE ที่สดั ส่วน TiO2 ต่ อ LDPE
แตกต่างกัน TiO2:LDPE เท่ากับ 10 และ 15 wt.% และความเข้มข้นเริม่ ต้นก๊าซโทลูอนี 100 ppm รอจนกว่าการดูดซับ
อิม่ ตัว จากนัน้ เปิ ดยูวีเก็บตัวอย่างจากถังปฏิกรณ์ ปฏิกริ ยิ า ปริมาณ 1 mL โดย gas tight syringe ฉีดวิเคราะห์ก๊าซ
โทลูอนี ด้วยเครื่อง GC ทุก 10 นาที เป็ นระยะเวลา 180 นาที หรือจนกว่าไม่เกิดปฏิกริ ยิ า ทาการทดสอบเช่นกันนี้กบั
ทุกตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสง ทดสอบและเก็บผลเป็ นจานวน 3 ครัง้

ผลการศึกษา
1. การสังเคราะห์ฟิลม์ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสง
คุณสมบัตขิ องฟิ ลม์ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสงทีส่ ดั ส่วน TiO2 ต่อ LDPE แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบสีของฟิ ลม์
จะเห็นชัดว่าฟิ ลม์ LDPE ซึง่ ไม่มสี ่วนประกอบของ TiO2 จะมีลกั ษณะเป็ นฟิ ลม์ โปร่งใส เทียบกับฟิ ลม์ 10% TiO2/LDPE
ทีม่ สี ขี าวขุน่ และสีฟ้าของฟิ ลม์ 15% TiO2/LDPE จากส่วนประกอบของ TiO2 และสารแต่งเติมในกระบวนการสังเคราะห์
ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วน TiO2 ต่อ LDPE ขนาด particle และความหนาของฟิ ลม์
Sample
TiO2 contents
Average particle size
TiO2/LDPE
(wt.%)
(nm)
Composite film thickness (nm)
1
10
50
30
2
15
50
30
2. ลักษณะฟิ ลม์ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสง
จากการศึกษาลักษณะฟิ ล์ม ตัวเร่งปฏิกิรยิ าด้วยแสง ทดสอบโดย Scanning Electron Microscope (SEM)
ลักษณะของฟิ ลม์ ภายใต้กล้องทีป่ ริมาณแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าฟิ ลม์ มีการกระจายตัวของ TiO2 ดีบน
ผิวหน้าฟิ ลม์ แต่กส็ ามารถสังเกตเห็นกลุ่มก้อนของอนุ ภาคบนผิวหน้าฟิ ล์มที่มปี ริมาณของ 10% TiO2/LDPE อาจเกิด
จากการรวมตัวกันของอนุ ภาค TiO2 ระหว่างขัน้ ตอนทีใ่ ช้ความร้อนในกระบวนการเป่ าฟิ ลม์ หากเปรียบเทียบกับฟิ ล์ม
15% TiO2/LDPE เห็นได้ว่ามีการกระจายของ TiO2 บนผิวฟิ ลม์ ทีส่ ม่าเสมอกว่า
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ภาพที่ 2 ภาพภายใต้กล้อง SEM (A) 10% TiO2/LDPE, (B) 15% TiO2/LDPE+BM1% และ
(C) 15% TiO2/LDPE+BM3%
3. กระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน ในการกาจัดก๊าซโทลูอนี
3.1 ทดสอบการย่อยสลายด้วยแสง
การย่อยสลายโทลูอนี จากการฉายแสงโดยแสงยูวที ป่ี ราศจากตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสงพบว่าสามารถลด
ปริมาณโทลูอนี ได้ 13% อาจเป็ นผลจากการแตกของโมเลกุลสารทีเ่ กิดการดูดกลืนโฟตอนเมื่อฉายแสงยูวี ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การย่อยสลายโทลูอนี โดยกระบวนการ Photolysis
3.2 การกาจัดก๊าซโทลูอนี โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน
การย่อยสลายโทลูอนี โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน ด้วยฟิ ล์ม ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสงที่มี
สัด ส่ ว น TiO2 ต่ อ LDPE แตกต่ า งกั น ความเข้ ม ข้ น เริ่ม ต้ น ของโทลู อี น 100 ppm พบว่ า ที่ 15% TiO2/LDPE มี
ประสิทธิภาพการกาจัด ดีกว่า 10% TiO2/LDPE ที่ 36% และ และ 29% ตามลาดับ อาจเนื่องจากส่วนที่เป็ นผิวตัวเร่ง
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ปฏิ กิริย าด้ ว ยแสงมีโ ฮล (Hole, h+) ที่ แ ตกตัว จากการดู ด กลืน แสง (Absorption) เพิ่ ม ขึ้น ตามปริม าณของ TiO2
เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน (Oxidation) กับไฮดรอกไซด์ออิ อน (Hydroxide ion, OH-) และน้า เกิดเป็ นไฮดรอกซิลเรดิคอล
(Hydroxyl radical, OHo) ทาปฏิกริ ยิ าออกซิไดซ์ (Oxidize) กับโมเลกุลโทลูอนี เป็ นผลให้การกาจัดมีประสิทธิภาพทีส่ งู
กว่ า [2,16] ส่ ว นฟิ ล์ ม 15% TiO2/LDPE ที่ มี ส่ ว นผสมของสารแต่ ง เติ ม โลหะหนั ก ต่ า งกัน 1% และ 3% พบว่ า
ประสิทธิภาพการกาจัดโทลูอนี ใกล้เคียงกัน คือ 34% ของ 15% TiO2/LDPE+BM1% และจลนศาสตร์การเกิดปฏิกริ ยิ า
เป็ นไปตามปฏิกริ ยิ าอันดับหนึ่ง(First Order Reaction) ทุกฟิ ลม์ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ดังแสดงในภาพที่ 5
ตารางที่ 2 การประยุกต์ใช้ Langmuir-Hinshelwood form, ln(C/C0) = -kKt = -K’t ทีป่ ริมาณ TiO2 ต่างกัน
Dosage of TiO2
Simplified Langmuir
K’ (min-1)
R2
Hinshelwood form
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 คือค่าความเข้มข้น หลังท าปฏิกิรยิ า (ppm), C0 คือค่าความเข้มข้น
เริม่ ต้น K’ คือค่า ค่าคงทีก่ ารเกิดปฏิกริ ยิ า (min-1) และ t คือค่าของเวลา (min-1)

10% TiO2/LDPE
15% TiO2/LDPE+BM1%
15% TiO2/LDPE+BM1%

ภาพที่ 4 แสดงประสิทธิภาพการกาจัดโทลูอนี โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน
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10% TiO2/LDPE
15% TiO2/LDPE+BM1%
15% TiO2/LDPE+BM3%

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ln(C/C0) ทีส่ ดั ส่วน TiO2 ต่างกัน

วิ จารณ์ และสรุปผล
การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสง TiO 2 /LDPE ทีเ่ ตรียมขึน้ โดยเทคนิคการเป่ าขึน้ รูป
สามารถกาจัดโทลูอนี ในอากาศได้ เมื่อทาปฏิกริ ยิ าโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน ลักษณะและ
องค์ประกอบของฟิ ลม์ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสงภายใต้กล้อง SEM การกระจายตัวของ TiO2 บนผิวฟิ ลม์ ทีส่ ม่าเสมอช่วย
เพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้เกิดแรงทางเคมีเพื่อดูดซับอนุภาคสารทีม่ ากขึน้
ซึง่ เป็ นปั จจัยหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน ก่อนเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันเมื่อฉายแสงยูวี สัดส่วนหรือองค์ประกอบฟิ ลม์
มีผลต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายโทลูอนี โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน เห็นได้จากฟิ ลม์ 1 5 %
T i O 2 / L D P E ทีม่ สี ว่ นผสมของสารแต่งเติมโลหะหนักส่งเสริมให้ความสามารถในการดูดกลืนแสงของฟิ ลม์ เพิม่ ขึน้ ที่
ความยาวคลื่น 4 5 0 n m ได้เมื่อเทียบกับ T i O 2 / L D P E ทีส่ ามารถดูดกลืนแสงได้ในช่วง 3 8 0 n m [ 1 7 ]
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ผลของสารควบคุมการเจริ ญเติ บโตต่อการเจริ ญและพัฒนาของชิ้ นส่วนใบของ
Aeschynanthus garrettii Craib. ในสภาพปลอดเชื้อ
Effects of plant growth regulators on growth and development of leaf explants of
Aeschynanthus garrettii Craib. in vitro
อนุพนั ธ์ กงบังเกิด1* และปราณี นางงาม1
Anupan Kongbangkerd1* and Pranee Nang-ngam1
บทคัดย่อ
การเพาะเลีย้ งชิน้ ส่วนใบของ Aeschynanthus garrettii Craib.ในสภาพปลอดเชือ้ บนอาหารสูตร Murashige
and Skoog (MS,1962) ทีเ่ ติม BA TDZ และ Kinetin ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา
12สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตรที่เติม BA0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้เกิดยอดใหม่โดยตรงเฉลีย่ 1.85 ยอดต่อ
ชิน้ ส่วน ในขณะทีก่ ารเติม TDZ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร กระตุน้ ให้เกิดยอดใหม่ผ่านการเกิดเป็ นแคลลัสเฉลีย่ 31.45 ยอด
ต่อชิน้ ส่วนเมื่อย้ายต้นอ่อนไปเลีย้ งบนอาหารสูตร MS ที่เติมออกซินได้แก่IBA IAA และ NAA ความเข้มข้น 0.1, 0.5,
1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ต้นอ่อนทีเ่ ลีย้ งบนอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม IAA 0.1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สามารถชักนาให้เกิดรากได้มากทีส่ ดุ 6.00 ราก ในขณะที่ IBA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้ค่าเฉลีย่ ความยาว
รากดีทส่ี ุด 2.30 เซนติเมตร และเมื่อนาต้นสมบูรณ์จากสภาพปลอดเชือ้ มาปลูกเลีย้ งในเรือนเพาะชาด้วยวัสดุปลูกชนิด
ต่างๆ เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ต้นอ่อนทีป่ ลูกด้วยวัสดุปลูกทีม่ สี ว่ นผสมของขุยมะพร้าว: ดินร่วน: ทราย อัตราส่วน
3:1:1 สามารถเจริญเติบโตและมีอตั ราการรอดชีวติ สูงสุด 97%
คาสาคัญ:

Aeschynanthus garrettii Craib.การเกิดอวัยวะสารควบคุมการเจริญเติบโต
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ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก65000
Tissue Culture Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok, 65000.
*Corresponding author : anupank@nu.ac.th
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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.

บทนา
พืชสกุลไก่ แดง (Aeschynanthus) อยู่ในวงศ์ Gesneriaceae หรือ วงศ์อฟั ริก ัน ไวโอเลตในประเทศไทยมัก
เรียกว่าวงศ์ชาฤาษีพชื สกุลนี้ พบทัวโลกประมาณ
่
160 ชนิด ในประเทศไทยพบประมาณ 20 ชนิด[11]พบทัวไปในเขต
่
ร้อน หรือกึง่ เขตร้อน [1] และเป็ นไม้ลม้ ลุกที่มอี ายุการเจริญกว้างสามารถเจริญได้ฤดูเดียวถึงหลายฤดูลกั ษณะทรงต้น
เป็ นไม้พุ่มหรือเป็ นไม้องิ อาศัยใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกันดอกเป็ นดอกเดีย่ วลักษณะการออกดอกจะออกดอกเดีย่ วหรือ
ออกเป็ นช่อดอกแบบช่อกระจุกหรือช่อกระจุกซ้อนก็ได้ลกั ษณะกลีบเลี้ยงของดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบ เชื่อมกัน ส่วน
ลักษณะกลีบดอกมี 5 กลีบเชื่อมติดกันเป็ นหลอดมีสขี าวเหลืองส้มชมพูแดงม่วงเขียว และเหลือง เชื่อมติดกันเป็ นหลอด
เกสรเพศผูม้ ี 4 อันอยู่เป็ นคู่ซง่ึ มีลกั ษณะดอกทีม่ สี สี นั สวยงามแตกต่างกันออกไป [3] A. garrettii Craib.เป็ นพืชสกุลไก่
แดง (Aeschynanthus) ประเภทอิงอาศัย ที่ดอกมีสแี ดง ออกเป็ นช่อจากซอกใบ มีดอกย่อยลักษณะสวยงามเป็ นถ้วย
ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมเป็ นหลอดโค้งงอ ปลายกลีบแยก 5 แฉก (ภาพที่ 1) มีเขตการกระจายพันธุใ์ นประเทศ
ศรีลงั กา อินเดีย จีน เอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ นิวกินี และหมู่เกาะโซโลมอน ประเทศไอซ์แลนด์และในประเทศไทยพบ
ในป่ าดิบ ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ [11] และเนื่องจากไก่แดงเป็ นพืชทีม่ ลี กั ษณะของดอกทีม่ สี สี ดสัน และ
สวยงาม จึงถูกลักลอบนาออกมาจากป่ าเพื่อปลูกเลีย้ งเป็ นธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับจึงทาให้สถานภาพของไก่แดงเสีย่ งต่อ
การสูญพันธุเ์ ป็ นอย่างยิง่ การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช เป็ นเทคนิคทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการช่วยขยายพันธุ์พชื หลายชนิด ที่
สามารถเพิม่ จานวนต้นให้ได้มาก และใช้เวลาน้อยอีกทัง้ ยังช่วยป้ องกันการสูญพันธุข์ องพืชสกุลไก่แดงป่ าอีกด้วยจาก
การศึกษาพบว่า รายงานการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชสกุลแดงนัน้ มีน้อยมาก อาทิ การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ Aeschynanthus
radicans [6] และ A. parviflorus [4, 5] เป็ นต้น ยังคงมีพชื สกุลไก่แดงอีกหลายชนิดทีม่ ศี กั ยภาพในการนามาพัฒนาและ
ขยายพันธุเ์ พื่อการค้าและการอนุ รกั ษ์ อีกทัง้ ยังไม่มรี ายงานการศึกษาเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุใ์ น A. garrettii
มาก่อน วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ต้องการทราบผลเบือ้ งต้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการทวีจานวนต้น
ใหม่ และศึกษาการย้ายปลูกต้นอ่อนที่ได้จากการเลีย้ งชิน้ ส่วนใบของ A. garrettii เพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตต้นพันธุ์
เป็ นจานวนมากเพื่อการค้าต่อไป
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ภาพที่ 1 ลักษณะดอกของ A. garrettiiCraib.

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
นาใบจากต้นอ่อนA. garrettii Craib.ในสภาพปลอดเชือ้ ทีม่ คี วามสูงประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร มาตัดชิน้ ส่วน
ใบให้มขี นาด 1×1 เซนติเมตร เลีย้ งบนอาหารแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) 1962 [12] ทีเ่ ติมผงวุน้ 7.5 กรัม
ต่อลิตร น้ าตาล 30 กรัมต่อลิตร และเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนินได้แก่ Benzyladenine (BA), 6furfurylaminopurine (Kinetin), Thidiazuron (TDZ) ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลี้ยงเป็ น
เวลา 12 สัปดาห์ สาหรับการทดลองชักนาให้เกิดราก นาต้นอ่อนในสภาพปลอดเชือ้ ทีม่ คี วามสูง 1.0-1.5 เซนติเมตรมา
เลีย้ งบนอาหารสูตร MS (1962) ทีเ่ ติมสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน ได้แก่ Naphthaleneacetic acid (NAA),
Indole-3-acetic acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA) ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลีย้ ง
เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ เลีย้ งภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ ความเข้มแสง 20 µmol.m-2.s-1 ให้แสง 12 ชัวโมงต่
่
อวัน ในห้องที่
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ทาการทดลองซ้า 1 ครัง้ ใช้ทรีทเมนต์ละ 20 ซ้า บันทึกผลการทดลอง แล้วนาข้อมูลไป
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยวิธี Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT)ที่ p≤ 0.05 จากนัน้ นาต้นอ่อนความสูง 1.5-2.0 เซนติเมตรย้ายปลูกในสภาพแวดล้อม
ปกติ โดยใช้วสั ดุปลูกผสม 4 ชนิด คือ ขุยมะพร้าว: ดินร่วน: ทราย,ขุยมะพร้าว: ดินร่วน: แกลบดา, พีทมอส: ดินร่วน:
ทรายและพีทมอส: ดินร่วน: แกลบดา ในอัตราส่วน 3:1:1 ตามลาดับ บันทึกผลการทดลอง อัตราการรอดชีวติ หลังจาก
เลีย้ งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ และวิเคราะห์ผลทางสถิติ

ผลการศึกษา
จากการทดลองเลีย้ งชิน้ ส่วนใบ A. garrettii Craib.ในสภาพปลอดเชือ้ บนอาหารแข็งสูตร MS (1962) ทีเ่ ติมสารควบคุม
การเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน3 ชนิดคือ BA TDZ และ Kinetin ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อชัก
นาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสัณฐานวิทยา เลีย้ งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์พบว่าในสัปดาห์แรกของการทดลองชิน้ ส่วนใบยังไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลง แต่เมื่อเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์ พบว่า บริเวณรอยตัดของใบทีเ่ ลีย้ งลงบนอาหารทีเ่ ติม BA และ TDZ ชิ้นส่วนมีการ
โค้งงอและเกิดเป็ นปุ่มเล็กๆ เกิดขึน้ ในขณะทีช่ น้ิ ส่วนใบทีว่ างเลี้ยงบนอาหารทีเ่ ติม Kinetin ยังไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงชิน้ ส่วนใบ
ยังคงสีเขียว และในอาหารสูตรทีไ่ ม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพบว่า ชิน้ ส่วนมีการโค้งงอและสีของชิน้ ส่วนก็เปลีย่ นเป็ นสี
เหลืองใส เมื่อเลีย้ งต่อไปจนถึง 8 สัปดาห์พบว่า สูตรทีเ่ ติม BA และ TDZ มีการพัฒนาการเกิดยอดใหม่และอัตราการเจริญเติบโต
ทีไ่ ม่แตกต่างกัน เมื่อเลีย้ งไปจนถึงสัปดาห์ท่ี 12 พบว่า ชิน้ ส่วนใบทีเ่ ลีย้ งบนสูตรทีเ่ ติม BA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนา
ให้เกิดยอดและตายอดเฉลีย่ แบบ Direct organogenesis เฉลีย่ ได้ดที ส่ี ดุ (1.85 และ 1.80 ยอดต่อชิน้ ส่วน ตามลาดับ) (ภาพที่ 2ก)
ในขณะทีส่ ตู รทีเ่ ติม TDZ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตรจะชักนาให้เกิดยอดใหม่เฉลีย่ แบบ Indirect organogenesis มากทีส่ ดุ (31.45 ยอด
ต่อชิน้ ส่วน) รวมไปถึงสูตรทีเ่ ติมTDZ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักนาให้เกิดตายอดเฉลีย่ แบบ Indirect organogenesis ดีทส่ี ดุ (43.45
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ยอดต่ อชิ้นส่วน) (ภาพที่ 2ข) ซึ่งลักษณะของยอดที่เกิดแบบ Direct organogenesis พบว่าลาต้นจะมีลกั ษณะอวบและสูง
ประมาณ 1-3 เซนติเมตร ต้นอ่อนทีไ่ ด้มลี กั ษณะสมบูรณ์ ใบมีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตรขึน้ ไป โดยทีม่ อี ตั ราการเกิดรากเป็ น
จานวนมาก ส่วนลักษณะของยอดทีเ่ กิดแบบ Indirect organogenesis พบว่าชิ้นส่วนจะพัฒนาไปเป็ นแคลลัสก่อนแล้วจึงพัฒนา
เกิดเป็ นยอด ตายอด และใบใหม่เกิดขึ้นบนแคลลัส ดังนัน้ จึงพบว่ าลาต้นที่เกิดจะมีลกั ษณะเรียวและสูง ไม่ ค่อยสมบูร ณ์
เนื่องจากใบจะมีขนาดเล็ก และมีอตั ราการเจริญของรากน้อยมาก
จากการทดลองนาต้นอ่อนที่มคี วามสูงประมาณ 1.0-1.5 เซนติเมตร ตัดรากออกให้หมด และเลีย้ งบนอาหารแข็งสูตร
MS (1962) ทีเ่ ติมออกซิน3 ชนิด ได้แก่ NAA,IAA และ IBA ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ เลีย้ ง
เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ต้นอ่อนยังมีการเกิดยอดใหม่ ใบ และรากเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยอาหารสูตร MS (1962) ที่เติม
IAA และ IBA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่ อลิตร ให้ความสูงต้นสูงที่สุด (1.67 และ 1.58 เซนติเมตร)แตกต่ างกันอย่ างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยต้นอ่อนที่เลีย้ งบนอาหารสูตรทีเ่ ติม IAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร จะชักนาให้เกิดรากได้ดที ส่ี ุด (6.00 ราก)
ในขณะทีอ่ าหารสูตรทีเ่ ติม IBA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้ค่าเฉลีย่ ความยาวรากดีทส่ี ดุ (2.30 เซนติเมตร) (ภาพที่ 2ค)
เมื่อทาการย้ายต้นอ่อนที่สมบูรณ์ ความสูงประมาณ 1.5-2.0 เซนติเมตรปลูกโดยใช้วสั ดุปลูกผสม 4 ชนิด คือ ขุย
มะพร้าว: ดินร่วน: ทราย,ขุยมะพร้าว: ดินร่วน: แกลบดา, พีทมอส: ดินร่วน: ทรายและพีทมอส: ดินร่วน: แกลบดา ในอัตราส่วน
3:1:1 เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ต้นอ่อนทีป่ ลูกลงในวัสดุปลูกผสมระหว่าง ขุยมะพร้าว: ดินร่วน: ทราย สามารถปรับตัวอยู่ใน
สภาพธรรมชาติได้ดที ส่ี ดุ มีอตั ราการรอดชีวติ สูงสุด (96.7 %) (ภาพที2่ ง)
ตารางที่ 1 ผลของไซโตไคนินต่อการเปลีย่ นแปลงสัณฐานวิทยาของชิน้ ส่วนใบ A. garrettii Craib. ทีเ่ วลา 12 สัปดาห์
ไซโตไคนิ น
(mg/L)

จานวนยอด

จานวนตายอด

Direct**

Indirect

Direct

Indirect

TDZ

0.1
0.5
1.0
2.0
0.1

1.85±0.90a
0.40±0.40b
0.00±0.00b
0.00±0.00b
0.00±0.00b

8.10±2.43ef
10.50±3.16de
3.25±1.55ef
3.20±1.61ef
15.85±3.83cd

1.80±0.76a
0.40±0.40b
0.00±0.00b
0.80±0.80b
0.00±0.00b

0.75±0.54e
3.85±1.40de
8.65±3.22de
12.85±3.67cd
19.45±6.32cd

Kn

0.5
1.0
2.0
0.1

0.00±0.00b
0.00±0.00b
0.00±0.00b
0.00±0.00b

24.05±4.50b
31.45±4.86a
21.25±2.76bc
0.00±0.00b

0.00±0.00b
0.00±0.00b
0.00±0.00b
0.00±0.00b

33.35±5.20b
34.70±4.48ab
43.45±5.45a
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

0.00±0.00b

0.00±0.00f

0.00±0.00b

0.00±0.00e

BA

Control

หมายเหตุ:* ตัวอักษรทีไ่ ม่เหมือนกันทีอ่ ยู่ในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 %วิเคราะห์ความแตกต่างโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
** Direct หมายถึง Direct organogenesis และ Indirect หมายถึง Indirect organogenesis
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ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงทางสัณฐานของต้นอ่อน A. garrettii Craib ทีเ่ ลีย้ งบนอาหารสูตร MS (1962) ทีเ่ ติม
ออกซินชนิดและความเข้มข้นต่างๆ เป็ นเวลา 12 สัปดาห์
ออกซิ น(mg/L)
NAA

IAA

IBA

Control

จานวนราก

ความยาวราก(ซม.)

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

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

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

4.13±0.40c

2.10±0.20ab

หมายเหตุ: *ตัวอักษรทีไ่ ม่เหมือนกันทีอ่ ยู่ในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 %วิเคราะห์ความแตกต่างโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test

ก

ข

ค

ง

ภาพที่ 3(ก-ค) การเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อเพาะเลีย้ ง A. garrettii Craib. จากการเลีย้ งชิน้ ส่วนใบบนอาหาร MS
(1962)ทีเ่ ติม BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ก) และเติม TDZ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ข)และต้นอ่อนทีเ่ ลีย้ งบน
อาหารสูตร MS (1962)ทีเ่ ติม IBA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค) ต้นอ่อนทีย่ า้ ยปลูกในสภาพแวดล้อมปกติโดย
ใช้ขยุ มะพร้าว: ดินร่วน: ทราย ในอัตราส่วน 3:1:1 (ง)
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ภาพที่ 2 อัตราการรอดชีวติ ของต้นอ่อน A. garrettii Craib.ทีป่ ลูกในวัสดุปลูกผสมแตกต่างกัน 4 ชนิด ในเรือนเพาะชา
เมื่อเวลาผ่านไป 8 สัปดาห์

วิ จารณ์และสรุปผล
ปั จจัยทีส่ าคัญในการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ นอกจากชิน้ ส่วนเริม่ ต้นทีน่ ามาเพาะเลีย้ ง (Explant) อาหาร หรือแสง
แล้ว สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช จัดเป็ นปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่งทีถ่ ูกนามาใช้เพื่อเพิม่ การสร้างจานวนยอด
ใหม่ได้ดใี นการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตทีน่ ิยมใช้คอื ไซโตไคนินทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นสารทีช่ ่วยใน
การแบ่งเซลล์ การขยายขนาดของเซลล์ การเจริญของกิง่ และลาต้นเร่งการแตกตาข้าง และช่วยชะลอการแก่ของพืช
รวมไปถึงสารในกลุ่ม ออกซิน ที่ก ระตุ้น ให้เกิด แคลลัส (Callus) การขยายตัว ของเซลล์ในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ [7]
ปั จจุบนั พืชวงศ์ไก่แดงเป็ นพืชอีกวงศ์หนึ่งทีป่ ระสบความสาเร็จในการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อดังตัวอย่างรายงานการทดลอง
เพาะเลี้ยงยอดของ A. hybridus บนอาหารสูตร MS (1962) และเติมฮอร์โมนไซโตไคนิน และพบว่า สามารถชักนาให้
เกิดยอดและตายอดได้ดี [9] และจากรายงานการเพาะเลีย้ งชิน้ ส่วนใบ A. radicans บนอาหารสูตร MS (1962) และเติม
ฮอร์โมนไซโตไคนินร่วมกับออกซินพบว่าสามารถชักนาให้พฒ
ั นาเกิดเป็ น Somatic embryo ได้ [3] รวมไปถึงการศึกษา
เพาะเลีย้ งชิน้ ส่วนใบของ A.parviflorus (D. Don) Spreng โดยนาชิน้ ส่วนใบมาเลีย้ งบนอาหาร MS ทีเ่ ติม TDZ และ BA
พบว่าสามารถชักนาให้เกิดยอดได้ทงั ้ 2 แบบ คือ ทัง้ แบบ Direct organogenesis และ Indirect organogenesis [4]
จากผลการทดลองเลีย้ งชิน้ ส่วนใบ A. garrettii Craib.ในสภาพปลอดเชือ้ บนอาหารแข็งสูตร MS(1962) ที่เติมไซโตไค
นินชนิดต่างๆ ได้แก่ BA, TDZ และ Kinetin ความเข้มข้น 0.10.51.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เลีย้ งเป็ นระยะเวลา 12
สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหารที่สามารถชักนาให้เกิดตายอดและยอดใหม่ได้ดที ส่ี ุดคือ สูตรอาหาร MS (1962) ทีเ่ ติม BA
ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้เกิดจานวนยอด และจานวนตายอดแบบ direct organogenesis
เฉลี่ย 1.85 และ 1.80 ยอดต่ อชิ้นส่วน และยังให้จานวนรากสูงที่สุด 7.90 รากต่อชิ้นส่วน ในขณะที่สูตรอาหารที่เติม
TDZ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้เกิดจานวนยอดใหม่แบบ Indirect organogenesis เฉลี่ย 31.45 ยอดต่ อ
ชิน้ ส่วน รวมไปถึงสูตรอาหารที่เติมTDZ ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้เกิดจานวนตายอดแบบ
Indirect organogenesis เฉลีย่ 43.45 ยอดต่อชิน้ ส่วน ซึง่ สอดคล้องกับรายงานการศึกษาวิจยั เพาะเลีย้ งชิน้ ส่วนใบของ
Lysionotus serratus D. Don. บนอาหารสูตร MS (1962) ทีเ่ ติม BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรเพียงอย่างเดียว และสามารถ
ชักนาให้เกิดยอดใหม่ขน้ึ โดยตรงจากเซลล์ผวิ ใบโดยไม่เกิดแคลลัส (Direct Organogenesis) และไม่ผ่านการเกิดแบบ
Somatic embryogenesis ได้ดี [10] นอกจากนี้ยงั พบว่า BA ให้ผลดีกว่า TDZ ที่ความเข้มข้นเดียวกันซึ่งสารควบคุม
การเจริญเติบโตทัง้ BA และ Kinetin ยังมีประสิทธิภาพในการชักนาตาข้างของกวาวเครือขาวให้พฒ
ั นาไปเป็ นยอดใหม่
ได้เช่นกัน [2] และจากการศึกษาผลของออกซินต่อการชักนาให้เกิดรากของ A. garrettii Craib. โดยนาต้นอ่อนทีม่ คี วาม
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สูงประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ทาการตัดรากออกให้หมด มาเลีย้ งบนอาหารแข็งสูตร MS (1962) ทีเ่ ติมออกซิน3 ชนิด
ได้แก่ NAA IAA และ IBA ความเข้มข้น 0.1 0.5 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ เลีย้ งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์
พบว่าอาหารสูตร MS (1962) ทีเ่ ติม IAA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะชักนาให้เกิดยอดใหม่ได้ดที ส่ี ดุ 1.40 ยอด สูตรอาหาร
ที่เติม IAA และ IBA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ความสูงต้นสูงที่สุด 1.67 และ 1.58 เซนติเมตรต้นอ่อนที่
เลีย้ งลงบนอาหารทีเ่ ติม NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถให้จานวนใบใหม่ได้สงู ทีส่ ุดถึง 9.13 ใบ อย่างไรก็ตาม ต้น
อ่อนทีเ่ ลีย้ งบนอาหารสูตรทีเ่ ติม IAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร จะชักนาให้เกิดรากได้ดที ส่ี ดุ 6.00 ราก ในขณะทีอ่ าหารสูตร
ทีเ่ ติม IBA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้ค่าความยาวรากดีทส่ี ดุ 2.30 เซนติเมตร ซึง่ ให้ผลการทดลองเช่นเดียวกับทีม่ ี
รายงานการศึกษาการชักนาให้เกิดรากจากต้นอ่อน Charybdis numidica และพบว่าอาหารสูตรที่เติม IAA สามารถ
กระตุน้ ให้ตน้ อ่อนเกิดการสร้างรากได้ดที ส่ี ุด [8] และผลจากการทดลองย้ายต้นอ่อน A. garrettii Craib. ปลูกโดยใช้วสั ดุ
ปลูก 4 ชนิด คือ ขุยมะพร้าว: ดินร่วน: ทราย,ขุยมะพร้าว: ดินร่วน: แกลบดา, พีทมอส: ดินร่วน: ทรายและพีทมอส: ดิน
ร่วน: แกลบดา ในอัตราส่วน 3:1:1 เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า วัสดุปลูกชนิดขุยมะพร้าว: ดินร่วน: ทราย สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสภาพธรรมชาติได้ดที ส่ี ดุ มีอตั ราการรอดชีวติ สูงถึง 97 % ซึง่ ให้ผลเช่นเดียวกับการทดลองย้ายต้นอ่อน A.
parviflorus (D. Don) Spreng. ที่ป ลูกในวัสดุ ผสมขุยมะพร้าว: ดิน ร่วน: ทราย อัต ราส่วน 3:1:1 และพบว่า สามารถ
เจริญเติบโต และมีอตั ราการรอดชีวติ สูงสุด 100% [5] รวมไปถึงรายงานการทดลองย้ายต้นอ่อน A. radicans Jack ใน
สภาพปลอดเชือ้ ออกปลูกยังในวัสดุปลูกผสมทีม่ สี ่วนผสมของขุยมะพร้าวและดินร่วนเป็ นส่วนผสมหลักพบว่า มีอตั รา
การรอดถึง 98 % [6] เนื่องจากดินร่วนผสมขุยมะพร้าว มีคุณสมบัตใิ นการอุม้ น้ าและระบายน้าได้ดใี นเวลาเดียวกัน จึง
ทาให้วสั ดุปลูกผสมดังกล่าวไม่แห้งจนเกินไป ทาให้ต้นอ่อน A. garrettii Craib. ซึ่งชอบความชื้นสามารถเจริญเติบโต
และพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีอตั ราการรอดชีวติ ทีด่ กี ว่าการใช้วสั ดุปลูกผสมชนิดอื่นๆ
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การยับยัง้ การเจริ ญเติ บโตของเชื้อจุลินทรียข์ องสารสกัดเพปไทด์จากถั ่วแปะยี
Microbial Inhibition of Peptide Extract from Lablab Bean (Dolichos lablab)
ตรีทพิ ย์ ชื่นสันต์1 และยุทธนา พิมลศิรผิ ล1*
Treethip Chuensun1 and Yuthana Phimolsiripol1*
บทคัดย่อ
ถัว่ แปะยีเ ป็ น ถัว่ ที่มีการปลูก กัน เป็ นจานวนมากในเขตภาคเหนื อ และเป็ น แหล่ งโปรตีนที่มีกรดแอมิโนที่
สามารถสกัด เป็ น เพปไทด์ ซึ่ง เพปไทด์มีฤ ทธิใ์ นการยับ ยัง้ การเจริญ เติบ โตของเชื้อ จุ ลิน ทรีย์ไ ด้ งานวิจ ัย นี้ จึง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัตกิ ารยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรียข์ องสารสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
โดยการนาสารสกัดเพปไทด์มา
ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย 3 ชนิด ได้แก่ Bacillus cereus, Staphylococcus aureus
และ Escherichia coli พบว่าสารสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ Bacillus cereus ได้
โดยมีค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (Minimum inhibitory concentration,
MIC) ที่ค วามเข้มข้น 200 มิลลิก รัม ต่ อ มิลลิลิต ร อย่ า งไรก็ต าม สารสกัด เพปไทด์จากถัว่ แปะยีไม่มีฤ ทธิใ์ นการฆ่า
เชือ้ จุลนิ ทรีย์
คาสาคัญ:

สารสกัดเพปไทด์ ถัวแปะยี
่
การยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรีย์

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.
Keywords:

Peptide Extract, Lablab Bean (Dolichos lablab), Microbial Inhibition
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บทนา
ปั ญหาจากอันตรายชีวภาพในอาหารทีท่ าให้เกิดโรคหรือเกิดอาหารเป็ น พิษมักมีสาเหตุมาจากเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ได้แก่ เชือ้ Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, รองลงมาได้แก่ Bacillus cereus, Shigella,
Campylobacter และ Clostridium botulinum [1] ซึง่ มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของอาหารด้วยทาให้ผผู้ ลิต อาหารมักใช้
สารเคมีเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้มากขึน้ เช่น potassium sorbate, dehydroacetate หรือ calcium propionate
เป็ นต้น ซึง่ หากร่างกายได้รบั เป็ นปริมาณสูงเป็ นเวลานานๆ จะทาให้ประสิทธิภาพการทางานของตับและไตลดลง และ
ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพในระยะยาว [2]จึ ง มี ก ารน าสารสกัด จากธรรมชาติ ม าใช้ ยื ด อายุ ก ารเก็ บ รัก ษาอาหาร เช่ น
ไคโตซาน (chitosan) ไทมอล (thymol) สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (grapefruit seed extraction) และสารสกัดจากมะนาว
(lemon extraction) มาใช้ในพาสตา [3] รวมถึงการใช้สารสกัดเพปไทด์ เนื่องจากเพปไทด์มสี มบัติในการต้านอนุ มูล
อิสระและการต้านจุลชีพ โดยพบว่า เพปไทด์ท่มี ผี ลในการยับยัง้ เชื้อจุลนิ ทรีย์จะประกอบด้วยกรดแอมิโน ได้แก่ (1)
leucine (2) valine (3) methionine และ (4) serine [4] โดยเพปไทด์ ท่ี ไ ด้ ม าจากแหล่ ง ธรรมชาติ จ ะไม่ ก่ อ ให้ เ กิด
ผลข้างเคียงกับร่างกายมนุ ษย์และมีศกั ยภาพสูงทีจ่ ะนาไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ คี ุณค่าต่อสุขภาพ หรือ
เป็ นยารักษาโรค [5] ดังนัน้ การผลิตเพปไทด์จากพืชและวัสดุเหลือทิง้ จะเป็ นการเพิม่ มูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร
และสามารถนาไปพัฒนาใช้ประโยชน์ดา้ นโภชนาการเสริมและทางการแพทย์ต่อไป
ถัวแปะยี
่
(Dolichos lablab) เป็ นพืชตระกูลถัวที
่ ่ปลูกกันแพร่หลายในท้องถิน่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือของ
ไทยและในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัง้ นี้เพราะมีคุณค่าทางอาหารและโปรตีนสูง นอกจากนัน้ ถัวเป็
่ นแหล่งโปรตีนที่
มีร าคาถู ก และนิ ย มน ามาใช้เ ป็ น อาหารอย่า งแพร่หลาย [6] โดยพบว่า ปริม าณโปรตีน ของถัว่ 3 สายพัน ธุ์ ได้แก่
Phaseolus angularis, Phaseolus calcaratus และ Dolichos lablab มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 24.9 ถึง 26.5 โดยในถัวทั
่ ง้
3 สายพันธุ์ มีกรดแอมิโนจาเป็ นในปริมาณเพียงพอต่อข้อกาหนดขององค์การอนามัยโลก [7-8] ซึง่ พบว่าการใช้สารสกัด
เพปไทด์จากถัวลิ
่ มา (Phaseolus lunatus L.) และถัวกราวด์
่
(Vigna sesquipedalis cv.) มีผลในการยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรีย์
Mycobacterium phlei, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis and Proteus vulgaris [9] แต่ยงั ไม่พบการนาถัวแปะยี
่
มาสกัดเป็ นสารเพปไทด์มาใช้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีเป้ าหมายในการศึกษาการสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
และศึกษา
สมบัตกิ ารยับยัง้ จุลนิ ทรีย์ 3 ชนิด ได้แก่ Bacillus cereus,Staphylococcus aureus และ Escherichia coli เพื่อประยุกต์
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1.วัสดุอปุ กรณ์
ถัวแปะยี
่
ทเ่ี ก็บเกีย่ วในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนมีนาคม 2557 จากเขตพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตากและเชือ้ จุลนิ ทรียบ์ ริสุทธิทั์ ง้ หมด 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อ Bacillus cereus, Staphylococcus aureus และ Escherichia
coli เอนไซม์ปาเปนที่ได้จากมะละกอ (Carica papaya) ที่ 20 U/gยี่ห้อ Sigma และเอนไซม์เปปซินที่ได้จาก Porcine
gastric ที่ 2000 U/g ยีห่ อ้ Merck (EC 3.4.23.1)
2. การศึกษาคุณภาพของถัวแปะยี
่
น าถัว่ แปะยีม าวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบทางเคมี ไ ด้แ ก่ ความชื้น เถ้ า ไขมัน โปรตีน เส้น ใยหยาบ และ
คาร์โบไฮเดรตตามวิธขี อง Association of Official Analytical Chemists (AOAC) [10] และวิเคราะห์กรดแอมิโนทีม่ ใี น
ถัวแปะยี
่
วธิ กี ารของ AOAC [11]
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3. การศึกษาการผลิ ตสารสกัดเพปไทด์ที่เหมาะสม
3.1 การสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ด้วยวิ ธีการเพิ่ มความแรงอิ ออน
นาถัวแปะยี
่
แห้งนามาบดเป็ นผงแบบหยาบเพื่อใช้ในการตกตะกอนโปรตีนมาเติมสารละลายบัฟเฟอร์ Tris-HCl
จากนัน้ ท าการเติม Dowex ลงไปเพื่อ ช่วยในการตกตะกอนโดยวิธีการตกตะกอนแบบลาดับส่วนด้วยเกลือ (ionic
strength หรือ salt fractionation precipitation) โดยใช้อตั ราส่วน Tris-HCl ต่อถัวแปะยี
่
ทป่ี ริมาณ 1:1 [12]
3.2 การศึกษาวิ ธีการสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ด้วยเอนไซม์ปาเปน
จัดการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Experiment) เพื่อศึกษาปริมาณเอนไซม์ปาเปน 3 ระดับ (ร้อยละ
1, 3 และ 5) ของปริมาณโปรตีนในถัวแปะยี
่
และระยะเวลาในการไฮโดรไลซิส 4 ระดับ (0, 24, 48 และ 72 ชัวโมง)
่
โดย
ใช้ถวแปะยี
ั่
บด 10 กรัม ต่อเอนไซม์ปาเปนที่ความเข้มข้นต่างกันจากนัน้ ทาการเติมสารละลายบัฟเฟอร์ปริมาณ 100
มิลลิลติ ร โดยทาการปรับพีเอชให้อยู่ในช่วง 6.0-7.0 ด้วยกรดไฮโดรคลอริก จากนัน้ นาตัวอย่างไปบ่มในอ่างควบคุม
อุณหภูมิ (Memmert, Germany) ทีอ่ ุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 0, 24, 48 และ 72 ชัวโมง
่
จากนัน้ นาตัวอย่างทีไ่ ด้
ไปทาการหยุดการเกิดปฏิกริ ยิ าของเอนไซม์ด้วยการต้มทีอ่ ุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที ต่อมานา
ตัวอย่างไปทาการปั น่ เหวีย่ งด้วยเครื่อง Centrifuge (Universal 320R, Hettich, USA) ด้วยความเร็ว 8500 รอบต่อนาที
อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซีย ส เป็ น เวลา15 นาที จากนั น้ น้ า ส่ ว นที่เ ป็ น ของเหลวไปอบแห้ง ด้ว ยตู้ อ บลมร้อ น (R3Controller,Binder, Germany) ทีอ่ ุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัวโมง
่
นาตัวอย่างทีเ่ ก็บไว้ในโถดูดความชืน้
เพื่อนามาใช้ทดสอบประสิทธิภาพของการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ [13]
3.3 การศึกษาวิ ธีการสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ด้วยเอนไซม์เปปซิ น
จัดการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Experiment) เพื่อศึกษาปริมาณเอนไซม์เปปซิน 3 ระดับ (ร้อยละ
1, 3 และ 5) ของปริมาณโปรตีนในถัวแปะยี
่
และระยะเวลาในการไฮโดรไลซิส 4 ระดับ (0, 6, 12 และ 24 ชัวโมง)
่
โดยนา
ถัวแปะยี
่
บด 10 กรัม ต่อเอนไซม์เปปซินทีค่ วามเข้มข้นต่างกัน และใช้น้ าทีท่ าการปรับพีเอชเท่ากับ 2 ด้วยกรดไฮโดร
คลอริก เป็ นสารละลายบัฟเฟอร์ปริมาณ 100 มิลลิลติ ร จากนัน้ นาตัวอย่างไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมทิ อ่ี ุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส นาน 0, 6, 12 และ 24 ชัวโมง
่
จากนัน้ นาตัวอย่างทีไ่ ด้ไปทาการหยุดการเกิดปฏิกริ ยิ าของเอนไซม์โดย
การต้มทีอ่ ุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที ต่อมานาตัวอย่างไปทาการปั น่ เหวีย่ งด้วยเครื่อง Centrifuge
(Universal 320R, Hettich, USA) ด้วยความเร็ว 8500 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที จากนัน้
น้าส่วนทีเ่ ป็ นของเหลวไปอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัวโมง
่ นาตัวอย่างทีเ่ ก็บไว้
ในโถดูดความชืน้ เพื่อนามาใช้ทดสอบประสิทธิภาพของการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ [13]
4. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการยับยัง้ การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์
4.1 Disc diffusion method
เตรียมเชือ้ จุลนิ ทรียท์ จ่ี ะใช้ทดสอบโดยทาการเลีย้ งใน Nutrient broth (NB) เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่ ทีอ่ ุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส และเขย่าด้วยความเร็ว 200 รอบต่อนาที ต่อมาทาการดูดเชือ้ มาใส่สารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น
ร้อยละ 0.85 และปรับความขุ่นให้ได้เท่ากับ McFarland No. 0.5 จากนัน้ ดูดเชื้อจุลินทรีย์มา 100 ไมโครลิตร ลงบน
Nutrient agar (NA) ใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยม (Spreader) เกลี่ยให้ทวทั
ั ่ ง้ จานอาหารเลี้ยงเชื้อ (plate) จากนัน้ นา paper
disc ทีเ่ ตรียมไว้มาวางจานละ 4 paper disc นาของผงแห้งมาทาละลายด้วยน้ากลันด้
่ วยความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลติ ร ต่อมานาไปผสมด้วยเครื่องเขย่าความถี่สงู (Sonicator) เป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้ นาสารสกัดทีผ่ สมได้มาทา
การหยดลง paper disc ที่เตรียมไว้ในปริมาณ 50 ไมโครลิตร แบ่งหยดครัง้ ละ 25 ไมโครลิตร แล้วทิ้งไว้ให้แห้งในตู้
ปลอดเชือ้ โดยใช้น้ ากลันเป็
่ นตัวอย่างควบคุม จากนัน้ นาไปบ่มเพาะทีอ่ ุณ หภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
โดยวัดขนาดบริเวณโซนใสรอบๆ paper disc (clear zone) [14]
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4.2 Broth dilution method
4.2.1 Minimum inhibitory concentration (MIC)
นาสารสกัดเพปไทด์ทไ่ี ด้มาทดสอบเพื่อหาค่าโดยการนาสารสกัดเพปไทด์ทไ่ี ด้ในรูปของผงแห้งมาทาละลาย
ด้วยน้ ากลันด้
่ วยความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่ อมิลลิลิตร ต่ อมานาไปผสมด้วยเครื่องเขย่าความถี่สูง (CP2600HT,
Crest, USA) เป็ นเวลา 30 นาทีต่อมาน้าไปปั น่ เหวีย่ งด้วยเครื่อง Centrifuge ด้วยความเร็ว 4000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที จากนัน้ ทาการเจือจางด้วยวิธี two-fold serial dilution โดยมีความเข้มข้นทัง้ หมด 4
ระดับ ได้แก่ 200, 100, 50 และ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ใน NB ทาการเตรียมเชือ้ จุลนิ ทรียท์ จ่ี ะใช้ทดสอบโดยทาการ
เลี้ยงใน NBโดยนาไปบ่มเพาะที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเขย่าด้วยความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง ต่ อ มาท าการดูด เชื้อ มา 1 มิลลิลิต ร ใส่ลงใน Trypticase soy broth (TSB) 50 มิลลิลิต ร แล้ว น าไปบ่ ม เพาะ
เชื้อจุลินทรีย์ท่ตี ู้บ่มเพาะเชื้อ 37 องศาเซลเซียส และเขย่าด้วยความเร็ว 200 รอบต่ อนาที เป็ นระยะเวลา 3 ชัวโมง
่
เพื่อให้เชือ้ จุลนิ ทรียอ์ ยู่ในช่วง mid-log phase จากนัน้ ดูดเชือ้ มาใส่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 0.85
และปรับความขุน่ ให้ได้เท่ากับ McFarland No. 1.0 โดยมีหลอดทีเ่ ป็ นตัวอย่างควบคุม เป็ นหลอดทีใ่ ส่เฉพาะน้ากลันและ
่
หลอดทีม่ นี ้ ากลันกั
่ บ NB นาไปบ่มเพาะทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมงอ่
่
านผลโดยสังเกตความขุน่
ของเชือ้ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลอดเปรียบเทียบกับหลอดควบคุมแล้วรายงานค่า MIC จากนัน้ นาตัวอย่างมาหาค่า MBC
4.2.2 Minimum bactericidal concentration (MBC)
น าหลอดที่ไ ม่ มีค วามขุ่น ของเชื้อ มาดูด ด้ว ยปิ เ ปตปริม าตร 10 ไมโครลิต รหยดและเกลี่ย โดยใช้ แ ท่ งแก้ว
สามเหลี่ยมให้ทวทั
ั ่ ง้ จานอาหารเลี้ยงเชื้อให้ทวผิ
ั ่ วหน้าอาหาร Muller Hinton agar ด้วยแท่งแก้วงอนาไปบ่มเพาะ 37
องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชัวโมงอ่
่
านค่า MBC ถ้าส่วนสกัดสามารถฆ่าเชือ้ ได้จะไม่พบการเจริญของเชือ้ จุลนิ ทรียบ์ น
จานอาหารเลีย้ งเชือ้ ดังกล่าว [14]

ผลการศึกษา
1. คุณภาพทางเคมีของถัวแปะยี
่
จากตารางที่ 1 พบว่าปริมาณโปรตีนทีต่ รวจวัดได้นนั ้ มีความใกล้เคียงกับปริมาณโปรตีนของถัวแปะยี
่
ทวไปคื
ั่ อ
ร้อยละ 20-25 [15] และพบว่า ถัวแปะยี
่
มปี ริมาณกรดแอมิโนทัง้ หมด 20 ชนิด โดยกรดแอมิโนทีม่ ใี นถัวแปะยี
่
สามารถใช้
บ่งชีอ้ งค์ประกอบของสารที่มคี วามสามารถในการต้านเชือ้ จุลนิ ทรีย์ เนื่องจากมีปริมาณ Leucine สูงถึง 2927 มิลลิกรัม
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ถั ว่ แ ป ะ ยี 100 ก รั ม ร อ ง ล ง ม า เ ป็ น Valine โ ด ย มี ป ริ ม า ณ 858.63 มิ ล ลิ ก รั ม มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
ถัวแปะยี
่
100 กรัม และรองลงมาเป็ น Serine และ Methionine มีปริมาณ 153.26 และ 137.36 มิลลิกรัมต่อถัวแปะยี
่
100 กรัม ตามลาดับ ดังตารางที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีก ารรายงานว่า Leucine, Valine, Methionine และ
Serine ทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้ [4]
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของถัวแปะยี
่
องค์ประกอบทางเคมี
ความชืน้
เถ้า
ไขมัน
โปรตีน
เส้นใย
คาร์โบไฮเดรต
หมายเหตุ ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (n = 3)

ร้อยละ (โดยน้าหนักเปี ยก)
10.75±0.20
3.50±0.01
0.57±0.06
23.25±0.03
0.16±0.01
61.77±0.17
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ตารางที่ 2 กรดแอมิโนทีพ่ บในถัวแปะยี
่
ชนิ ดของกรดแอมิโน
Lysine
Phenylalanine
Leucine
Histidine
Tyrosine
Isoleucine
Glutamic acid
Valine
Aspartic acid
Proline
Alanine
Glycine
Trytophan
Serine
Methionine
Threonine
Cystine
Arginine
Hydroxylysine
Hydroxyproline

ปริมาณ (มิ ลลิ กรัม / 100 กรัม)
5278
3860
2927
2256
1759
1578
1342
858.63
574.18
393.54
332.37
309.25
226.61
153.26
137.36
124.30
116.52
<5.00
<5.00
<5.00

2. การผลิ ตสารสกัดเพปไทด์ที่เหมาะสม
2.1 การสกัดเปปไทด์จากถัวแปะยี
่
ด้วยวิ ธีการเพิ่ มความแรงอิ ออน
จากการศึกษาพบว่า ถัวแปะยี
่
ท่ที าการบดแบบหยาบนัน้ เมื่อทาการตกตะกอนโดยในครัง้ แรกคือใช้อตั ราส่วน
Tris-HCl ต่อถัวแปะยี
่
ทป่ี ริมาณ 1:1 พบว่าในส่วนของของเหลวทีจ่ ะนาไปใช้ในการไฮโดรไลซีส (hydrolysis) ต่อไปนัน้ มี
ปริมาณน้อย ดังนัน้ จะทาการปรับสูตรเป็ นอัตราส่วน Tris-HCl ต่อถัวแปะยี
่
ท่ี 100:1 พบว่า มีส่วนที่ของเหลวมากขึน้
จากนัน้ นาส่วนของถัวแปะยี
่
ทต่ี กตะกอนไปทาการวิเคราะห์โปรตีน โดยพบว่าทีอ่ ตั ราส่วน Tris-HCl ต่อถัวแปะยี
่
เท่ากับ
1:1 ในส่วนของถัวแปะยี
่
ทต่ี กตะกอนอยู่นนั ้ มีปริมาณโปรตีนอยู่ถงึ ร้อยละ 10.88±1.55 ส่วนในอัตราส่วน Tris-HCl ต่อถัว่
แปะยี 100:1 มีส่วนของถัวแปะยี
่
ทต่ี กตะกอนอยู่นนั ้ มีปริมาณโปรตีนอยู่ถงึ ร้อยละ 12.60±2.26 ดังตารางที่ 3 ซึง่ เห็นได้
ว่าขัน้ ตอนของการตกตะกอนโปรตีนนัน้ ไม่สามารถตกตะกอนหรือแยกส่วนทีเ่ ป็ นโปรตีนออกมาได้ทงั ้ หมด ดังนัน้ จึงตัด
ขัน้ ตอนของการตกตะกอนโปรตีนออกเพื่อเป็ นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 3 ปริมาณโปรตีนในส่วนตะกอนทีไ่ ด้จากในขัน้ ตอนของการตกตะกอนโปรตีน
ตัวอย่าง
ปริมาณโปรตีน (ร้อยละ)
ทีอ่ ตั ราส่วน Tris-HCl : ถัวแปะยี
่
1:1
10.88±1.55
ทีอ่ ตั ราส่วน Tris-HCl : ถัวแปะยี
่
100:1
12.60±2.26
หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (n = 3)
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2.2 การศึกษาวิ ธีการสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ด้วยเอนไซม์ปาเปน
2.2.1การทดสอบDisc diffusion method
จากการทดสอบสารสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ทผ่ี ่านการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ปาเปน พบว่า ทุกระดับของ
การเติมเอนไซม์ทป่ี ริมาณร้อยละ 1, 3 และ 5 มีการไฮโดรไลซิสเป็ นระยะเวลา 0, 24, 48 และ 72 ชัวโมง
่
ไม่มฤี ทธิใน
์
การฆ่าเชื้อจุลนิ ทรีย์ทงั ้ 3 ชนิด ซึ่งการที่สารสกัดเพปไทด์ท่ไี ด้นัน้ ไม่มฤี ทธิในการฆ่
าเชื้อจุลนิ ทรีย์ อาจเนื่องมาจาก
์
ความเข้มข้นของสารสกัดเพปไทด์ ดังนัน้ จึงควรจะนาสารสกัดเพปไทด์ทไ่ี ด้มาทาการระเหยน้ าออกด้วยวิธเี ครื่องระเหย
แบบสุญญากาศ (evaporator) พบว่า เกิดบริเวณโซนใสรอบๆ paper disc (clear zone) เล็กน้อยในตัวอย่างสารสกัดที่
การเติมเอนไซม์ทป่ี ริมาณร้อยละ 1, 3 และ 5 มีการไฮโดรไลซิสเป็ นระยะเวลา 72 ชัวโมง
่
ดังภาพที่ 1

ก

ข

ภาพที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพในการยังยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรียโ์ ดยใช้สารสกัดเพปไทด์
โดยใช้เวลาไฮโดรไลซิส ที่ 72 ชัวโมง
่
ก.การเติมเอนไซม์ทป่ี ริมาณร้อยละ 1, ข. การเติมเอนไซม์ทป่ี ริมาณร้อยละ 3 และ
ค. การเติมเอนไซม์ทป่ี ริมาณร้อยละ 5

ค

จากภาพที่ 1 ในทุกระดับของการเติมเอนไซม์ทป่ี ริมาณร้อยละ 1, 3 และ 5 เป็ นระยะเวลา 72 ชัวโมง
่
ทีท่ าให้
เข้มข้น จะเห็นได้ว่าส่วนของวุน้ อาหารเลีย้ งเชือ้ B. cereus ในบริเวณรอบ paper disc ทีม่ กี ารจุ่มสารสกัดนัน้ มีสว่ นทีใ่ ส
จึงอธิบายได้ว่าสารสกัดทีส่ กัดได้นนั ้ มีฤทธิในการฆ่
าเชือ้ จุลนิ ทรีย์ โดยบริเวณรอบกระดาษทีม่ กี ารจุ่มสารสกัดทีม่ คี วาม
์
เข้มข้นของเอนไซม์รอ้ ยละ 1 นัน้ จะมีบริเวณส่วนใสนัน้ จะมีขนาดเล็ก รองลงมาเป็ นทีร่ ะดับความเข้มข้นของของเอนไซม์
ร้อยละ 3 และทีม่ มี บี ริเวณส่วนใสมากทีส่ ุดของบริเวณรอบกระดาษทีม่ กี ารจุ่มสารสกัดทีม่ คี วามเข้มข้นของเอนไซม์รอ้ ย
ละ 5 จึงอธิบายได้ว่าสารสกัดทีม่ กี ารเติมเอนไซม์ทป่ี ริมาณร้อยละ 1, 3 และ 5 เป็ นระยะเวลา 72 ชัวโมง
่
นัน้ มีฤทธิใน
์
การฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรีย์ B. cereus ได้ ส่วนเชือ้ S. aureus และ E. coli นัน้ สารสกัดเพปไทด์ทไ่ี ด้ไม่สามารถฆ่าได้ แต่จาก
การทดลองในการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อจุลนิ ทรียด์ ้วยวิธี disc diffusion method ที่ผ่านมานัน้ ทาโดย
การนากระดาษลงไปจุ่มในสารละลายจึงทาให้ไม่ทราบถึงปริมาณทีเ่ หมาะสมในการใช้ ดังนัน้ จึงได้ใช้สารสกัดเพปไทด์ท่ี
ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร โดยทาการหยดสารสกัดเพปไทด์ลงในกระดาษทีป่ ริมาณ 20 ไมโครลิตรพบว่า
การใช้สารสกัดเพปไทด์ทม่ี กี ารเติมเอนไซม์ทป่ี ริมาณร้อยละ 1, 3 และ 5 โดยไฮโดรไลซิสเป็ นระยะเวลา 72 ชัวโมง
่ โดย
ใช้ทค่ี วามเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ปริมาณ 20 ไมโครลิตร นัน้ ไม่มฤี ทธิในการฆ่
าเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้ เช่นเดียวกับ
์
ผลการทดลองของการใช้สารสกัดทีม่ กี ารไฮโดรไลซิสเป็ นระยะเวลา 0, 24 และ 48 ชัวโมง
่
ดังนัน้ จึงอธิบายได้ว่าสาร
สกัดทีเ่ ติมลงไปนัน้ อาจมีปริมาณทีน่ ้อยเกินไป จึงทาให้ไม่สามารถในการฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรีย์ B. cereus, S. aureus และ E.
coli ได้
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2.2.2 Minimum inhibitory concentration (MIC)
จากการน าสารสกัด เพปไทด์ท่ีไ ด้ม าทดสอบเพื่อ หาค่ า Minimum inhibitory concentration (MIC) เชื้อ B.
cereus, S. aureus และ E. coli ที่ 4 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 200, 100, 50 และ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ รโดยทีล่ กั ษณะ
ของตัวอย่างทีม่ กี ารยับยัง้ ของเชือ้ จุลนิ ทรียน์ ัน้ หลอดทดลองทีม่ เี ติมสารสกัดลงไปจะมีความใสกว่าหลอดทดลองของ
ตัวอย่างควบคุม (Control) ดังภาพที่ 2 พบว่า สารสกัดเพปไทด์ท่ไี ด้จากการไฮโดรไลซีสด้วยเอนไซม์ปาเปนนัน้ ไม่
สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียไ์ ด้
ข

ก

ภาพที่ 2 การทา Minimum inhibitory concentration (MIC)
ก. ตัวอย่างทีม่ กี ารยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ข. ตัวอย่างทีไ่ ม่สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรีย์
2.2.3 Minimum bactericidal concentration (MBC)
จากการศึกษาทดลองในส่วนของ MIC ด้วยสารสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ดว้ ยการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์
ปาเปนนัน้ ไม่มตี วั อย่างในหลอดทดลองทีใ่ สกว่าตัวอย่างควบคุมเลย จึงไม่สามารถทาการทดลองในส่วนของการหาค่า
MBC ได้
2.3 การศึกษาวิ ธีการสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ด้วยเอนไซม์เปปซิ น
2.3.1การทดสอบ Disc diffusion method
จากการศึกษาวิจยั วิธี disc diffusion method ต่อสารสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
พบว่า บริเวณโดยรอบของ
กระดาษ paper disc ทีม่ กี ารหยดสารสกัดเพปไทด์นัน้ ไม่เกิดโซนใส (clear zone) รอบๆ paper disc ต่อเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ B. cereus, S. aureus และ E. coli จึงกล่าวได้ว่าสารสกัดเพปไทด์ทไ่ี ด้นนั ้ ไม่สามารถฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ทัง้ 3 ชนิด ดังนัน้ จึงทาการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรียเ์ ป็ นลาดับต่อไป
2.3.2 Minimum inhibitory concentration (MIC)
จากการน าสารสกัด เพปไทด์ท่ีไ ด้ม าทดสอบเพื่อ หาค่ า Minimum inhibitory concentration (MIC) เชื้อ B.
cereus, S. aureus และ E. coli ที่ 4 ระดับ ความเข้ม ข้น ได้แ ก่ 200, 100, 50 และ 25 มิลลิก รัม ต่ อ มิลลิลิต ร โดยที่
ลักษณะของตัวอย่างที่มกี ารยับยัง้ ของเชื้อจุลินทรีย์นัน้ หลอดทดลองที่มีเติมสารสกัดลงไปจะมีความใสกว่าหลอด
ทดลองของตัวอย่างควบคุม โดยผลของการใช้สารสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ทค่ี วามเข้มข้นต่างๆ ทัง้ 12 สิง่ ทดลอง
และที่ 4 ระดับความเข้มข้นในการเติมลงไปในการทา MIC ต่อการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ทัง้ 3 ชนิด
ได้แก่ B. cereus, S. aureus และ E. coli แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ปริมาณทีน่ ้อยทีส่ ดุ ในการใช้ยบั ยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรีย์
ระยะเวลาในการ
ไฮโดรไลซีส
(ชัวโมง)
่

ปริมาณเอนไซม์ที่ใช้
ในการไฮโดรไลซีส
(ร้อยละ)

0

6

12

24

1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5

Minimum inhibitory concentration (MIC)
(มิ ลลิ กรัมต่อมิลลิ ลิตร)
Staphylococcus
Bacillus cereus
Escherichia coli
aureus
200
200
200
200
200
200
200
-

หมายเหตุ - : Not inhibition
จากตารางที่ 4 พบว่าสารสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ทไ่ี ด้นนั ้ มีความสามารถในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของ
เชือ้ B. cereus ได้ทค่ี วามเข้มข้นของสารสกัดปริมาณ 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร แต่ในขณะเดียวกันสารสกัดเพปไทด์
ไม่สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ S. aureus ได้ และการทดสอบเชือ้ E.coli นัน้ พบว่า สารสกัดเพปไทด์จากถัว่
แปะยีไ ม่ สามารถยับ ยัง้ การเจริญ เติบ โตของเชื้อ E.coli ได้ จากนัน้ น าตัว อย่ า งที่มีก ารยับยัง้ การเจริญเติบโตของ
เชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ปหาค่าความเข้มขัน้ ต่าสุดทีส่ ามารถฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้ (MBC)
2.3.3 Minimum bactericidal concentration (MBC)
จากการศึกษาทดลองในส่วนของ MIC ทาให้มเี พียงเชื้อ B. cereus ชนิดเดียวเท่านัน้ ที่สามารถนามาหาค่า
MBC ต่อได้ เนื่องจากในขัน้ ตอนของการทา MIC นัน้ สารสกัดเพปไทด์ทใ่ี ช้มคี วามสามารถในการยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของเชือ้ B. cereus ได้ และได้ทาการทดสอบหาค่า MBC โดยทาการนาหลอดทีไ่ ม่มคี วามขุ่นของเชือ้ มาดูดด้วยปิ เปต
ปริมาตร 10 ไมโครลิตรหยดและเกลี่ยโดยใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมให้ทวทั
ั ่ ง้ จานอาหารเลี้ยงเชื้อให้ทวผิ
ั ่ วหน้าอาหาร
Muller Hinton agar (MHA) นาไปบ่มเพาะ 37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่ พบว่า บริเวณด้านบนผิวหน้าอาหาร
เลี้ยงเชื้อ MHA นัน้ ยังคงมีการเจริญเติบโตขอเชื้อจุลินทรีย์อ ยู่ แสดงให้เห็น ว่าสารสกัดเพปไทด์ท่ีได้จากถัวแปะยี
่
มี
ประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้แต่ไม่มฤี ทธิในการฆ่
าเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้
์
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วิ จารณ์ และสรุปผล
สารสกัดเพปไทด์ทไ่ี ด้จากถัวแปะยี
่
ทไ่ี ด้จากการไฮโดรไลซีสด้วยเอนไซม์ปาเปนนัน้ ถึงแม้จะเกิดบริเวณส่วนใส
รอบๆ paper disc เล็กน้อยแต่เมื่อทาการหาปริมาณทีแ่ น่ นอนพบว่าไม่สามารถฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้ จากนัน้ เมื่อนามาทา
การทดสอบเพื่อหาค่า MIC พบว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อจุลินทรีย์ได้ ในขณะที่สารสกัด เพปไทด์จาก
ถัวแปะยี
่
ทไ่ี ด้จากการไฮโดรไลซีสด้วยเอนไซม์เปปซินมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ B. cereus
ได้โดยเอนไซม์เปปซินทีร่ อ้ ยละ 5 ของประมาณโปรตีนทีม่ ใี นถัวแปะยี
่
ทผ่ี ่านการไฮโดรไลซิส 0 ชัวโมง
่
ใช้ความเข้มข้น
200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ B. cereus ได้ โดยสามารถใช้สารสกัดใน
ตัวอย่าง เนื่องจากเชือ้ B. cereus เป็ นจุลนิ ทรียท์ ม่ี ลี กั ษณะเป็ นแกรมบวกซึง่ มีลกั ษณะของเซลล์ทส่ี ลับซับซ้อนน้อยกว่า
จุลนิ ทรียท์ ม่ี ลี กั ษณะเป็ นแกรมลบจึงทาให้สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตได้ [13] และอาจเนื่องมาจากประจุไฟฟ้ าทีม่ ใี น
กรดแอมิโ นนั น้ ไปท าการแลกเปลี่ย นประจุ จึง ท าให้เ กิด การเสีย หายบริเ วณผนั ง เซลล์ข องเชื้อ จุ ลิน ทรีย์จึง ท าให้
เชือ้ จุลนิ ทรียเ์ กิดการหยุดการเจริญเติบโต [16] อย่างไรก็ตาม สารสกัดเพปไทด์ทไ่ี ด้จากการไฮโดรไลซีสด้วยเอนไซม์
เปปซินไม่สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ E.coli ได้ เนื่องจากเชือ้ E.coli เป็ นจุลนิ ทรียช์ นิดแกรมลบ ซึง่ จุลนิ ทรีย์
ทีเ่ ป็ นแกรมลบนัน้ จะมีผนังเซลล์ทม่ี คี วามสลับซับซ้อนมากกว่าผนังเซลล์ของเชือ้ จุลนิ ทรียช์ นิดแกรมบวก [17]
สาหรับเชือ้ S. aureus สาเหตุทส่ี ารสกัดเพปไทด์ทไ่ี ด้จาการไฮโดรไลซีสด้วยเอนไซม์เปปซินไม่สามารถยับยัง้
การเจริญเติบโตได้นนั ้ เนื่องจากด้วยลักษณะของเชือ้ S. aureus นัน้ เป็ นเชือ้ ทีม่ คี วามสามารถในการทนอยู่ในสภาวะที่
ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตได้ดี [18] และจากการทดสอบฤทธิในการฆ่
าเชือ้ จุลนิ ทรียท์ งั ้ 2 วิธี ได้แก่ Disc diffusion
์
method และการหาค่าความเข้มขัน้ ต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้ (Minimum bactericidal concentration, MBC)
เป็ นการยืนยันผลได้ว่าสารสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ทไ่ี ด้จาการไฮโดรไลซีสด้วยเอนไซม์เปปซินนัน้ ไม่มฤี ทธิในการฆ่
า
์
เชื้อจุลนิ ทรียโ์ ดยหากจะเลือกใช้สารสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ควรเลือกใช้สารสกัดเพปไทด์จากถัวแปะยี
่
ทไ่ี ด้จาการ
ไฮโดรไลซีสด้วยเอนไซม์เปปซินเนื่องจากเอนไซม์เปปซินมีจานวนยูนิตต่อกรัมของเอนไซม์ท่สี ูงกว่า เอนไซม์ปาเปน
หลายเท่าตัวจึงทาให้ใช้ในปริมาณทีน่ ้อยกว่ามาก และด้วยปริมาณยูนิตทีส่ ูงกว่าจึงทาให้ใช้เวลาในการไฮโดรไลซีสที่
น้อยกว่าการใช้เอนไซม์ปาเปน
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การประยุกต์ใช้เอนไซม์ย่อยสลายลิ กนิ นจากเชื้อราขาว Fibrodontia sp.RCK783S
สาหรับบาบัดสีน้าทิ้ งจากโรงงานผลิ ตกระดาษสา
Application Ligninolitic enzyme from White Rot Fungi (Fibrodontia sp.RCK783S)
for Decolorized from Mulberry Paper Industry Effluent
อรนภา ไชยสาร1 และต่อพงศ์ กรีธาชาติ1*
Onnapha Chaisan1 and Torpong Kreetachat1*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับกิจกรรมเอนไซม์กลุ่มลิกนิโนไลติก (Ligninolitic enzyme) ทีผ่ ลิตจากเชือ้ รา
ขาวสายพันธุ์ Fibrodontia sp.RCK783S โดยได้ศกึ ษาการผลิตเอนไซม์แลคเคส แมงกานีสเปอร์ออกซิเดส และลิกนิน
เปอร์ออกซิเดส ภายใต้องค์ประกอบของอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีเ่ หมาะสมด้วยเทคนิคพืน้ ผิวตอบสนอง (RSM) สาหรับสภาวะ
ทีศ่ กึ ษามี 3 ปั จจัย ได้แก่ C/N ratio (กลีเซอรอลและแอมโมเนียมไนเตรต) CuSO4 และ L-asparagine ผลการทดลอง
พบว่ า สภาวะที่ เหมาะสมส าหรับ การผลิต เอนไซม์ ไ ด้ สู ง สุ ด ที่ C/N ratio 18.0 CuSO4 0.0035 กรัม /ลิต ร และ
L-asparagine 2.2256 กรัม/ลิตร ทีส่ ภาวะดังกล่าวจะพบกิจกรรมเอนไซม์แลคเคสสูงสุด 5,227 ยูนิต/ลิตร โดยมีปริมาณ
เพิม่ สูงขึน้ 4.19 เท่าเมื่อเทียบกับกิจกรรมเอนไซม์ในสภาวะทีย่ งั ไม่มกี ารปรับปรุง นอกจากนี้ยงั พบว่าประสิทธิภาพของ
การใช้ เ ชื้อ ราขาวสายพั น ธุ์ Fibrodontia sp.RCK783S ส าหรับ บ าบัด สีแ ละสารอิน ทรีย์ ล ะลายน้ า ของน้ า ทิ้ง จาก
โรงงานผลิตกระดาษสามีค่าเท่า กับ 60.58% และ 44.68% ตามลาดับ
คาสาคัญ: ลิกนิโนไลติกเอนไซม์; Fibrodontia sp.RCK783S; เชือ้ ราขาว; น้าทิง้ โรงงานกระดาษสา

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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บทนา
การผลิตเยื่อและกระดาษสาเป็ นอุตสาหกรรมพื้นบ้านขนาดเล็กที่มคี วามสาคัญยิง่ ทางเศรษฐกิจของชุมชน
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ ซึ่งปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีและขยายกาลังการผลิตก่อให้เกิด
มลภาวะจากกระบวนการผลิตโดยเฉพาะปั ญหาด้านคุณภาพน้าทิง้ จากกระบวนการผลิตซึง่ ส่วนใหญ่ จะมีสนี ้าตาลเข้มที่
เกิดจากสารประกอบลิกนินในวัตถุดบิ ทีป่ นเปื้ อนมาในน้ า [1] สารประกอบดังกล่าวเป็ นสารทีย่ ่อยสลายยากไม่สามารถ
บาบัดด้วยจุลนิ ทรียท์ วไปในระบบบ
ั่
าบัดน้ าเสียได้ ทัง้ นี้แนวทางการบาบัดสีทป่ี นเปื้ อนในน้าทิง้ นิยมใช้กระบวนการทาง
กายภาพและเคมี อาทิ การดูดซับ (Adsorption) กระบวนการออกซิเดชันขัน้ สูง (Advance oxidation process) การ
ตกตะกอนเคมี (Chemical precipitation) เป็ นต้น แต่กระบวนการดังกล่าวยังคงก่อให้เกิด การตกค้างของสารเคมีใน
สิง่ แวดล้อม การกาจัดตะกอนสลัดจ์ท่เี กิดขึน้ และเพิ่มต้นทุนในการบาบัดสูงขึน้ [2, 3] ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดปริมาณ
สารเคมีท่ใี ช้ในระบบบาบัดตลอดจนลดปริมาณสารเคมีท่อี าจตกค้างในสิง่ แวดล้อมกระบวนการทางชีวภาพ เป็ นอีก
กระบวนการทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ในงานบาบัดสีทป่ี นเปื้ อนในน้าทิง้ จากโรงงานผลิตกระดาษสาได้
การกาจัดสีในน้ าทิ้งโดยเชื้อราเป็ นการสร้างเอนไซม์นอกเซลล์ (Extracellular enzyme) กลุ่มลิกนิโนไลติก
(Ligninolitic enzyme) เช่น แลคเคส (Laccase) แมงกานีสเปอร์ออกซิเดส (Manganese peroxidase) และลิกนินเปอร์
ออกซิเดส (Lignin peroxidase) [4] พบได้ในเห็ดรากลุ่ม ทีม่ สี ขี าวหรือสีน้ าตาล สามารถเจริญเติบโตได้ดบี นขอนไม้ใน
ธรรมชาติ [5, 6] จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิจยั ทีผ่ ่านมา พบว่า เชือ้ ราขาวสามารถผลิตเอนไซม์ทส่ี ามารถย่อยสลาย
ลิกนินในน้าทิง้ จากกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษได้ โดย Phanerochaete chrysosporium เป็ นเชือ้ ราทีม่ กี ารศึกษา
การย่อยลิกนินมากที่สุด เนื่องจากสามารถย่อยสลายโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อนของสีได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยงั มีเชือ้ รา
ขาวชนิ ด อื่น ที่พ บว่ ามีก ารสร้างเอนไซม์ย่ อ ยสลายลิก นิ น เช่ น Bjerkandera adusta, Trametes hirsuta, Trametes
versicolor, Lentinus crinitus, Lentinus squarrosulus, Cerrena unicolor, Irpex lacteus เป็ น ต้น ซึ่งเชื้อราขาวแต่ ละ
ชนิดจะสร้างเอนไซม์ต่างชนิดกัน บางชนิดสร้างเอนไซม์ได้ทงั ้ 3 ชนิด บางชนิดสร้างเอนไซม์ได้เพียง 2 หรือ 1 ชนิด
เท่านัน้ [7, 8]
งานวิจ ัย นี้ จึงมีแ นวที่จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ากเชื้อ ราขาวที่พ บได้ ในภาคเหนื อ มาใช้ในการบ าบัด สีน้ า ทิ้ง จาก
โรงงานผลิตกระดาษสาโดยศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการสร้างเอนไซม์ย่อยสลายลิกนิน และทดสอบประสิทธิภาพใน
การบาบัดสีน้าทิง้ จากโรงงานผลิตกระดาษสาโดยเชือ้ ราขาว Fibrodontia sp.RCK783S

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. เชือ้ ราขาว
เชือ้ ราทีใ่ ช้ในการทดลองคือเชือ้ ราขาวสายพันธุ์ Fibrodontia sp.RCK783S ซึง่ ได้รบั ความอนุเคราะห์จากศูนย์
พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยเก็บรักษาบนอาหาร
Potato dextrose agar (PDA) ทีอ่ ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และต่อเชือ้ ทุกๆ 1 เดือน
2. การศึกษาการเจริญและการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินของเชือ้ ราขาว
ถ่ ายกล้าเชื้อราขาวอายุ 3 วัน จานวน 10 cork ลงในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิต รที่บ รรจุอาหาร Minimal
Medium (MM) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ที่มีน้ าตาลกลูโคสและยีสต์ สกัดเป็ นแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนตามลาดับ
จากนัน้ ทาการเพาะเลี้ยงบนเครื่องเขย่าความเร็ว 120 รอบต่อนาที ณ อุณหภูมหิ ้อง เป็ นระยะเวลา 14 วัน โดยเก็บ
ตัวอย่างทุกวันเพื่อวิเคราะห์หาน้าหนักเซลล์แห้งและวิเคราะห์กจิ กรรมย่อยสลายลิกนินของเชือ้ ราขาว
3. วิธวี เิ คราะห์กจิ กรรมเอนไซม์ย่อยสลายลิกนิน (Ligninolitic enzyme)
3.1 เอนไซม์แลคเคส วิเคราะห์จากอัตราการเพิม่ ขึน้ ของค่าการดูดกลืนแสงของ Cation radical (2, 2-Azinobis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate, ABTS•+) จากปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของ ABTS ตามวิธขี อง Eggert และคณะ
[9] ซึ่งวัดอัตราการเพิม่ ขึน้ ของค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร แล้วคานวณกิจกรรมของเอนไซม์
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จากค่ า Molar absorption coefficient ของ ABTS ซึ่งเท่ ากับ 36,000 โมลต่ อลิตรต่ อเซนติเมตร โดย 1 หน่ วยของ
เอนไซม์ คือปริมาณเอนไซม์ทส่ี ามารถออกซิไดซ์ ABTS 1 ไมโครโมล เป็ น ABTS•+ ในเวลา 1 นาที
3.2 เอนไซม์แมงกานิสเปอร์ออกซิเดส วิเคราะห์จากอัตราการเพิม่ ขึน้ ของค่าการดูดกลืนแสงของ Indamine
dye จากปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของ 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone (MBTH) ตามวิธขี อง Castello และคณะ
[10] ซึง่ วัดอัตราการเพิม่ ขึน้ ของค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 590 นาโนเมตร แล้วคานวณกิจกรรมของเอนไซม์
จากค่ า Molar absorption coefficient ของ MBTH ซึ่งเท่ ากับ 53,000 โมลต่ อลิต รต่ อเซนติเมตร โดย 1 หน่ วยของ
เอนไซม์ คือ ปริมาณเอนไซม์ทส่ี ามารถออกซิไดซ์ MBTH 1 ไมโครโมลเป็ น Indamine dye ในเวลา 1 นาที
3.3 เอนไซม์ลกิ นินเปอร์ออกซิเดส วิเคราะห์จากอัตราการเพิม่ ขึน้ ของค่าการดูดกลืนแสงของ Veratraldehyde
จากปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของ Veratryl alcohol ตามวิธขี อง Tein และ Kirk [11] ซึง่ วัดจากอัตราการเพิม่ ขึน้ ของค่าการ
ดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 310 นาโนเมตร แล้วคานวณกิจกรรมของเอนไซม์จากค่า Molar absorption coefficient
ของ Veratryl alcohol ซึ่งเท่ากับ 9,300 โมลต่อลิตรต่อเซนติเมตร โดย 1 หน่ วยของเอนไซม์ คือ ปริมาณเอนไซม์ท่ี
สามารถออกซิไดซ์ Veratryl alcohol 1 ไมโครโมลเป็ น Veratraldehyde ในเวลา 1 นาที
4. การศึกษาองค์ประกอบของอาหารเลีย้ งเชื้อ (Medium composition) ที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์แลค
เคสของเชือ้ ราขาวโดยเทคนิคพืน้ ผิวการตอบสนอง (Response surface methodology; RSM)
วางแผนการทดลองโดยวิธกี ารหาพืน้ ผิวการตอบสนอง (RSM) โดยศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการผลิตเอนไซม์ของ
เชื้อราขาวทัง้ หมด 3 ปั จจัย ได้แก่ C/N ratio (X1) CuSO4 (X2) และ L – Asparagine (X3) นามาออกแบบการทดลอง
ด้วยวิธกี ารออกแบบส่วนประสมกลาง (Central composite design; CCD แต่ละตัวแปรจะมี 3 ระดับ โดยมีรหัสของตัว
แปรคือ -1 0 และ +1 แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การกาหนดปั จจัยและระดับองค์ประกอบของอาหารทีเ่ หมาะสมในการผลิตเอนไซม์แลคเคสโดยวิธี RSM
ปัจจัย (Factor)
ระดับของแต่ละปัจจัย (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)
ถ่ ายกล้าเชื้อราขาวจานวน 10 cork ลงในฟลาสก์ข นาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอ าหาร Minimal medium
ปริมาตร100 มิลลิลติ ร ทีม่ กี ลีเซอรอล, แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3), คอปเปอร์ซลั เฟต (CuSO4) และ L-Asparagine
เพาะเลีย้ งบนเครื่องเขย่าความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที ณ อุณหภูมหิ อ้ ง เป็ นระยะเวลา 14 วัน เก็บตัวอย่างทุก 2 วัน
เพื่อวิเคราะห์กจิ กรรมเอนไซม์แลคเคส
5. การบาบัดสีของน้าเสียทีป่ นเปื้ อนลิกนินจากโรงงานผลิตกระดาษสาโดยเชือ้ ราขาว
กรองเชือ้ ราขาวที่เลี้ยงในอาหาร Minimal medium ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วชังตั
่ วอย่างเชือ้ ราขาว 10
กรัมเปี ยกลงในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลติ รซึ่งบรรจุน้ าเสียปริมาตร 100 มิลลิลติ ร ที่มอี าหาร Minimal medium สูตร
optimized เป็ นองค์ประกอบหลัก กาหนดให้ C/N ratio 18.0, L – asparagine 2.2256 กรัม, CuSO4 0.0035 กรัม ทา
การเพาะเลีย้ งบนเครื่องเขย่าทีค่ วามเร็ว 120 รอบต่อนาทีทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง เป็ นระยะเวลา 5 วัน วัดกิจกรรมเอนไซม์ทุก
24 ชัวโมง
่
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการลดความเข้มสีในวันที่ 5 ของการทดลอง โดยกรองตัวอย่างน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บาบัดด้วยเชือ้ ราขาวผ่านกระดาษกรองทีม่ ขี นาดรูพรุน 0.45 ไมโครเมตร แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 475 นาโน
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เมตร (คุณสมบัตนิ ้าทิง้ ก่อนการบาบัดด้วยเชือ้ ราขาว ดังนี้: pH อยู่ในช่วง 6.77-7.05, DOC อยู่ในช่วง 352.96 – 401.2
มิลลิกรัม/ลิตร และสีอยู่ในช่วง 1,375 – 1654 Pt/Co ยูนิต)

ผลการศึกษา
1. การศึกษาการเจริญและการผลิตเอนไซม์แลคเคสของเชือ้ ราขาว
เมื่อศึกษาการเจริญของเชือ้ ราขาวทีเ่ พาะเลีย้ งในอาหาร Minimal medium ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง ซึง่ เมื่อดูจากกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักเซลล์แห้งและกิจกรรมเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินของเชือ้ ราขาว Fibrodontia sp.RCK783S
ดังภาพที่ 1 พบว่าน้ าหนักเซลล์แห้งและกิจกรรมเอนไซม์เพิ่มขึ้นสูงสุดในวันที่ 9 ของการทดลอง โดยพบกิจกรรม
เอนไซม์แ ลคเคสมากที่สุด (1,248.46 ยูนิ ต /ลิต ร) ส่ว นความสัม พัน ธ์ระหว่างการเจริญ ของเชื้อราขาว Fibrodontia
sp.RCK783S กับความสามารถในการผลิตเอนไซม์แมงกานีสเปอร์ออกซิเดสและเอนไซม์ลกิ นินเปอร์ออกซิเดส นัน้
พบว่าเชื้อราขาว RCK783S ผลิตเอนไซม์ทงั ้ 2 ชนิดได้น้อยมาก (187.54 และ 7.53 ยูนิต/ลิตร ตามลาดับ) เมื่อเทียบ
กับเอนไซม์แลคเคส และหลังจากเวลาผ่านไป 9 วัน พบว่าทัง้ น้ าหนักเซลล์แห้งและกิจกรรมเอนไซม์ ทงั ้ 3 ชนิดมีค่า
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงาน วิจยั ของ Arora และ Gill [12] ที่พบว่าน้ าหนักเซลล์แห้งของ Phlebia spp. และกิจกรรม
จาเพาะของเอนไซม์แลคเคส (Specific activity) มีค่าลดลงสัมพัน ธ์กนั ในช่ วงท้ายของการเจริญ เติบ โตเมื่อเลี้ยงใน
อาหาร Minimal salt broth โดยอาจเกิดจากการสลายตัว (Autolysis) ของเซลล์เชือ้ ราเอง
จากผลการทดลองจึงอาจกล่าวได้ว่าเอนไซม์แลคเคสเป็ นเอนไซม์หลักในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินทีเ่ ชือ้ รา
ขาว Fibrodontia sp.RCK783S สามารถผลิตได้

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักเซลล์แห้งและกิจกรรมเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินของเชือ้ ราขาว RCK783S
2. การศึกษาองค์ประกอบของอาหารเลีย้ งเชือ้ (Medium composition) ทีเ่ หมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์แลค
เคสของเชือ้ ราขาวโดยวิธกี ารหาพืน้ ผิวการตอบสนอง (Response surface methodology; RSM)
การผลิตเอนไซม์แลคเคสจากเชือ้ ราขาว Fibrodontia sp.RCK783S โดยใช้องค์ประกอบของอาหารเลีย้ งเชื้อ
ตามการทดลองที่ออกแบบโดยวิธกี ารหาพื้นผิวการตอบสนอง (RSM) ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง CuSO4
และ L – asparagineในช่วงความเข้มข้น 0.002 – 0.004 และ 1.563 – 2.813 ตามลาดับ โดยพบกิจกรรมเอนไซม์แลค
เคสที่เกิดขึ้น เท่ ากับ 5,227 ยูนิ ต /ลิต ร เมื่อ ก าหนดให้ค วามเข้ม ข้น ของ CuSO4 เท่ ากับ 0.0028 กรัม /ลิต ร และ L–
asparagine เท่ากับ 2.235 กรัม/ลิตร นอกจากนี้ยงั พบว่าเมื่อกาหนดให้ความเข้มข้นของ C/N ratio เท่ากับ 18.0 และ
L- asparagine เท่ากับ 2.214 กรัม/ลิตร นัน้ มีกจิ กรรมเอนไซม์ 5,116 ยูนิต/ลิตร และเมื่อกาหนดให้ความเข้มข้นของ
C/N ratio เท่ากับ 17.8 และ CuSO4 เท่ากับ 0.0028 กรัม/ลิตร จะมีกจิ กรรมเอนไซม์ 5,061 ยูนิต/ลิตร
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ในแผนภาพแบบคอนทัวร์ (a) และแบบสามมิติ (b) ระหว่างปั จจัยของความเข้มข้นของ
CuSO4 และ L–asparagine ต่อกิจกรรมการผลิตเอนไซม์แลคเคส
3. การบาบัดสีของน้าเสียทีป่ นเปื้ อนลิกนินจากโรงงานผลิตกระดาษสาโดยเชือ้ ราขาว
จากกการทดลองการบาบัดน้ าทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษสา พบว่าเมื่อเพาะเลีย้ งเชื้อราขาวน้ าทิ้ง
ปริมาตร 100 มิลลิลติ ร ทีม่ อี าหาร Minimal medium สูตร optimized เป็ นองค์ประกอบหลัก เป็ นระยะเวลา 5 วัน (ภาพ
ที่ 3) พบว่าประสิทธิภาพในการลดสีและ DOC ของน้าทิง้ เท่ากับ 60.58% และ 44.68% ตามลาดับ โดยจากการศึกษา
การลดสีน้ าทิง้ จากหลายงานวิจยั พบว่า Datronia sp. KAPI0039 สามารถผลิตเอนไซม์แลคเคสและแมงกานีสเปอร์ออก
ซิเดส ซึ่งทาให้สรี -ี แอคทีฟของน้ าทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิง่ ทอลดลง [13] และ Aspergillus fumigates สามารถผลิต
เอนไซม์แลคเคส แมงกานีสเปอร์ออกซิเดสและไซลาเนสซึง่ มีประสิทธิภาพกาจัดสีโดยย่อยสลายลิกนินในช่วงความเป็ น
กรดด่าง 6.0-9.0 [14]

ภาพที่ 3 (a) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการลดค่าสี และ DOC, กิจกรรมเอนไซม์แลคเคส (b) ภาพสีของน้ าทิง้
ทีผ่ ่านการบาบัดโดยเชือ้ ราขาว Fibrodontia sp. RCK783S เป็ นระยะเวลา 5 วัน
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการทดลองสรุปได้ว่า
1. เอนไซม์แลคเคสเป็ นเอนไซม์หลักในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินทีเ่ ชือ้ ราขาว Fibrodontia sp.RCK783S
สามารถผลิตได้
2. องค์ประกอบของสารอาหารทีเ่ หมาะสมสาหรับเชือ้ ราขาว Fibrodontia sp. RCK783S ในการผลิตเอนไซม์
แลคเคส ได้แก่ C/N ratio 18.0, CuSO4 0.0035 กรัม/ลิตร และ L- Asparagine 2.2256 กรัม/ลิตร โดยสามารถปรับปรุง
การผลิตเอนไซม์แลคเคสได้ถงึ 4.19 เท่า ให้ค่ากิจกรรมสูงสุดเท่ากับ 5,227 ยูนิต/ลิตร
3. เชื้อราขาว Fibrodontia sp. RCK783S มีประสิทธิภาพในการลดสีและ DOC ของน้ าทิ้งจากโรงงานผลิต
กระดาษสา 60.58% และ 44.68% ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนาเชื้อราขาวสายพันธุ์ดงั กล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการบาบัดน้าเสียจากอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษต่อไป
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การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทราบการคายระเหยน้าในป่ าเต็งรัง ในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เทคนิคความ
แปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (Eddy covariance technique) โดยทาการตรวจวัดในช่วงเวลา 7.00 น. – 18.00 น. ของเดือน
มกราคมถึงกันยายน ปี พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาพบว่า ค่าการคายระเหยเฉลีย่ ของน้ าเท่ากับ 4.15 ±1.88 มิลลิเมตรต่อวัน
โดยพบว่าในเดือนสิงหาคมมีการคายระเหยมากทีส่ ุดเท่ากับ 5.49 ± 2.26 มิลลิเมตรต่อวัน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ น
ช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้าฝนสะสมรายเดือนสูงถึง 223.84 มิลลิเมตร และพบว่าความชืน้ ในดินเฉลีย่ มากขึน้ 18.29 เปอร์เซ็นต์
โดยปริมาตร ในขณะทีเ่ ดือนมีนาคมมีการคายระเหยน้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 2.04 ± 0.92 มิลลิเมตรต่อวัน เนื่องจากเป็ นช่วงฤดูแล้ง
และมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนเพียง 3.68 มิลลิเมตร และยังพบว่าความชืน้ ในดินเฉลี่ยต่ าที่สุด 9.89 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร เมื่อเทียบกับเดือนอื่น ๆ
คาสาคัญ:

การคายระเหยของน้า ความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน ป่ าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา

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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บทนา
สมดุลน้ าในระบบนิเวศป่ าไม้ (forest ecosystem water balance) หมายถึง น้ าทีอ่ ยู่ในระบบนิเวศปริมาณน้ าฝนที่
ตกลงสู่ระบบนิเวศจะถูกพืชใช้ไปในกระบวนการสังเคราะห์แสง การคายน้ า เก็บไว้ในลาต้น เก็บไว้ในดิน และระบายออก
จากดินสูร่ ่องน้าลาธาร สมดุลน้านับว่าเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญของระบบนิเวศซึง่ น้ามีความจาเป็ นต่อสิง่ มีชวี ติ ทุกรูปแบบทัง้
ภายในและภายนอกระบบนิเวศป่ านัน้ ๆ สมดุลของน้ าในระบบนิเวศคานวณได้จากผลต่างของปริมาณน้ าทีเ่ ข้าสู่ในระบบใน
ทุ ก รูป แบบเช่ น ฝน หมอก และน้ า ค้า งกับ ปริม าณน้ า ที่สูญ เสีย ไปจากระบบในรูป แบบของน้ า ในลาธาร น้ า ที่ร ะเหยสู่
บรรยากาศ ทัง้ ในรูปของการระเหยจากดินและการคายน้ าของพืชทีร่ วมเรียกกันว่า การคายระเหย (evapotranspiration)
การคายระเหยของน้ าเกีย่ วข้องโดยตรงกับวัฎจักรน้ าและสมดุลพลังงานเป็ นกระบวนการทีน่ ้ าระเหยจากชัน้ พื้ นดิน พืช และ
พืน้ น้า สูบ่ รรยากาศ [9]
การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ จากพืน้ ทีป่ ่ าต้นน้าไปเป็ นพืน้ ทีท่ างการเกษตรจะทาให้การคายระเหยของน้ า
เปลีย่ นไป การศึกษาการคายระเหยของน้ ามีรูปแบบการคายระเหยในปริมาณทีม่ ากในช่วงฤดูฝนและค่อยลดลงในช่วงฤดู
แล้ง ทัง้ นี้เพราะฤดูฝนมีปริมาณน้ าทีไ่ ด้จากฝนจานวนมากให้คายระเหยอยู่ตลอดเวลาในช่วงฤดูแล้งจะมีการคายระเหยของ
น้าทีน่ ้อยกว่าในช่วงฤดูฝน เนื่องจากปริมาณน้าฝนทีน่ ้อยจึงส่งผลให้ปริมาณการคายระเหยน้อยลงไปด้วย นอกจากปริมาณ
น้าฝนแล้ว ยังมีปัจจัย เช่น ความชืน้ ดินทีม่ ผี ลต่อการคายระเหยน้าของพืชด้วย [10] และเมื่อพิจารณาการคายระเหยรายวัน
พบว่าเมื่อเปรียบเทียบการคายระเหยรายวันจากท้องทีอ่ ่นื ในเขตเดียวกันไม่มคี วามแตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อพิจารณาเป็ น
ฤดูกาลพบว่า โดยรวมแล้วฤดูฝนมีการคายระเหยทีม่ ากกว่าฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามย่อมมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่
ชนิดป่ า ชนิดดิน และระยะเวลาในการศึกษา [1],[11] ซึง่ การคายระเหยถือว่ามีความสาคัญในสมดุลน้ ามาก เนื่องจากเป็ น
กระบวนทีม่ นี ้าออกจากระบบในปริมาณทีส่ งู กว่าน้าท่า และปริมาณน้าในดิน จากการศึกษาของ [2],[3],[4],[5] พบว่าค่าการ
คายระเหยเท่ากับ 52.27, 54.00, 65.18 และ 65.77 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึง่ การศึกษาการคายระเหยของน้ าในป่ าเต็งรัง
ของประเทศไทยยังมีการศึกษาทีน่ ้อยมาก โดยเฉพาะในจังหวัดพะเยา ทีม่ แี หล่งน้าทีส่ าคัญคือกว๊านพะเยา ซึง่ เป็ นทะเลสาบ
น้าจืดใหญ่เป็ นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และ อันดับ 3 ของประเทศไทย เป็ นแหล่งน้าธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองพะเยา มีทวิ เขา
ดอยหลวงทีเ่ ชื่อมต่อติดกันเป็ นฉากหลัง และเป็ นแหล่งป่ าต้นน้ าทีจ่ ะคอยมาเติมน้ าให้กบั กว๊านพะเยา ทัศนียภาพโดยรอบ
กว๊านพะเยา มีส่วนทาให้เ ป็ นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติท่สี วยงามจนกลายมาเป็ นหัวใจของเมืองพะเยา และพื้นที่
ตรวจวัดในมหาวิทยาลัยพะเยาก็เป็ นป่ าต้นน้ าสาคัญทีไ่ หลลงสู่กว๊านพะเยา โดยลักษณะของป่ าทัวไปในพื
่
น้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ น
ป่ าเต็งรังและมีป่าเบญจพรรณในพืน้ ทีบ่ างส่วน ป่ าจะผลัดใบในช่วงฤดูแล้งเพื่อรักษาน้ าในลาต้นและจะค่อยๆ ผลิใบในช่วง
เริม่ ฤดูฝน ป่ าเต็งรังจึงมีลกั ษณะทีท่ างกายภาพทีช่ ดั เจนทีต่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของฤดูกาล และมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นสุด
ขีด (Extreme) ซึง่ อาจจะเป็ นไปได้ว่าในอนาคตถ้าเกิดสภาพอากาศมีความความแปรปรวนขึน้ กระบวนการต่างๆของป่ าเต็ง
รังอาจจะยัง คงสามารถปรับตัวได้ [6] และช่วยรักษาสมดุลของน้ าในระบบนิเวศ และการคายระเหยของน้ า ไม่ให้มกี าร
เปลีย่ นแปลงไปตามสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวนอย่างรุนแรงขึน้ เรื่อยๆ
การศึกษาการคายระเหยสามารถมีวิธีตรวจวัด ด้วยกันหลายวิธี เช่น การใช้ ไลซิมิเตอร์ (Lysimeter) ซึ่งเป็ น
เครื่องมือขนาดใหญ่และทีม่ กี ารจาลองสภาพชัน้ ดิน ความชืน้ ดิน และประเภทพืชคลุมดิน อาจมีขนาดใหญ่ถงึ ประมาณ 5 x
5 เมตร จึงมีความยุ่งยากและใช้เวลาสูง, การใช้อตั ราส่วนโบเวน (Bowen ratio) ซึง่ เป็ นอัตราส่วนระหว่างความร้อนทีใ่ ช้เผา
อากาศ(Sensible heat) และความร้อนทีใ่ ช้ในการระเหยน้ า(Latent heat), ซินทิลโลมิเตอร์ (Scintillometer) ที่เป็ นเครื่องที่
สามารถวัดความแปรปรวนของอุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ และความชืน้ อากาศได้ , และการวัดความแปรปรวนร่วมแบบ
หมุนวน (Eddy covariance:EC) ซึ่งส่วนใหญ่ แล้ววิธี EC จะได้รบั ความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถวัดค่าไอน้ าได้
โดยตรง สามารถตรวจวัด ความแปรปรวนร่ว มระหว่า งความหนาแน่ นของไอน้ า และความเร็วลมในแนวตัง้ ระหว่าง
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บรรยากาศ กับ ระบบนิ เ วศพื้น ผิว ได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งมีค วามเร็ว ในการตรวจความถี่สูง นอกจากนี้ ย ัง ใช้ใ นการวัด การ
แลกเปลีย่ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (Carbon flux) และ การแลกเปลีย่ นพลังงาน (Heat flux) ได้อกี ด้วย [12],[13]
ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบค่าการคายระเหยของน้าจากป่ าเต็งรัง ในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้
เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน และวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงการคายระเหยตามเวลา

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้ ดาเนินการภายในพืน้ ป่ าเต็งรังในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี Tower ตรวจวัดพิกดั Latitude: 19° 02'
14.38"N, Longitude: 99° 54' 10.96" E (ระบุตาแหน่งโดย GPSMAP 60CSx, GARMIN ในเดือน มิถุนายน2555) มีลกั ษณะภูมิ
ประเทศเป็ นภูเขามีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 512 เมตร อยู่ในเขตพืน้ ที่ ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา และ
พื้นทีป่าส่วนใหญ่เป็ นป่ าไม้แบบพลัดใบ (Deciduous forest) ประเภทป่ าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) ซึงมีเนื้อทีทงั ้ หมด
ประมาณ 500 ไร่ (ประมาณ 80 ha) โดยทาการตรวจวัดในช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน ปี พ.ศ. 2557 (ภาพที่ 1)
อุปกรณ์
ข้อ มูลต่ า งๆที่ทาการตรวจวัด จากเครื่อ งมือ ที่ติด ตัง้ บน Tower (ตารางที่ 1, รูป ที่ 2) จะถู ก ส่ง ต่ อ ไปยังส่วนที
เชื่อมต่อ หรือ แผงควบคุม และ กล่องเก็บข้อมล (Data logger CR1000) ซึง่ จะทาหน้าทีใ่ นการเก็บข้อมูลทุก พารามิเตอร์
และคานวณในเบื้องต้น ตามคาสังของโปรแกรมที
่
ตงั ้ ค่าไว้มคี วามถี่ในการเก็บข้อมล 10 Hz (10 ค่าต่ อวินาที) สาหรับ
ตรวจวัด H2O vapor และความเร็วลม 3 ทิศทาง ส่วนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทีใช้เก็บข้อมูลทุก 10 นาที หลังจากนัน้ สามารถ
ดาวน์โหลด ข้อมูลสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านโปรแกรม Logger net version 4.0 ทีแ่ ปลงข้อมูลไว้ในรูปของ ASCII file
ซึง่ สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปคานวณ และวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิตติ ่อไป

University of Phayao
ภาพที่ 1 ทีต่ งั ้ ของหอคอยตรวจวัดในป่ าเต็งรังมหาวิทยาลัยพะเยา
(หมุดสีแดง Dry Dipterocarp forest flux Phayao site Thailand; DPT site)
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ตารางที่ 1 แสดงเครือ่ งมือและพารามิ เตอร์ที่ตรวจวัด
เครื่องมือ
พารามิเตอร์ทต่ี รวจวัด
Open-path H2O analyzer (EC150,campbellsci) ความเข้มข้นของ ไอน้า (g/m3)
NR01, Net radiometer sensor
รังสีคลื่นสัน้ เข้า – ออก (W/m2), รังสีคลื่นยาวเข้า –
ออก (W/m2)
CS650, Water content reflectometer
ความชืน้ ของดิน (%VWC)
Thermocouple
อุณหภูมดิ นิ (°c)
CSAT3,Three-dimensional sonic
ความเร็วและทิศทางลม 3 ทิศทาง (m/s)
anemometer-thermometer
WXT520 Weather transmitter
ปริมาณน้าฝน (mm), อุณหภูมิ (°c), ความชืน้ สัมพัทธ์ (%)
Data logger model CR1000
บันทึกข้อมูล

Rainfall and Net radiation

EC150 (CO2/H2O analyzer)

Data logger CR1000
Air temperature,
PAR sensor and Camera
ภาพที่ 2 ไดอะแกรมเครื่องมือบนหอคอย
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Soil Moisture, Soil Temp
5, 15, 50 cm

วิ ธีการคานวณโดยวิ ธี Eddy Covariance
จากสมการสมดุลพลังงานข้างต้นสามารถคานวณค่า Latent heat และ Sensible heat ได้โดยตรงโดยใช้เทคนิค
Eddy covariance ซึง่ ความสัมพันธ์ของสมดุลพลังงาน [14] ทัง้ สองสามารถ คานวณได้จากสมการดังนี้
′ 𝑣𝑈 ′ 𝑧)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐿𝐸 = 𝜆𝑣(𝑓

LE = Latent heat flux ความร้อนทีใ่ ช้ในการระเหยของน้า (W/m2)
λv = ความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอ (2.45 MJ/Kg)
f΄v = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ ความหนาแน่นของไอน้า ณ ช่วงทีเ่ ราสนใจ
ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้ค่าเฉลีย่ เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที (Kg/m3)
U΄z = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ ความเร็วเร็วในแนวดิง่ ณ ช่วงทีเ่ ราสนใจ
ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้ค่าเฉลีย่ เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที (m/s)
′ 𝑈 ′ 𝑧)
̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐻 = 𝜌𝑎𝐶𝑝(𝑇

H = Sensible heat flux ความร้อนทีใ่ ช้ในการเผาอากาศ (W/m2)
ρa = ความหนาแน่นของอากาศ (1.225 Kg/m3)
Cp = ความจุความร้อน ณ ความดันคงที่ (1004.67 J/KgK)
T' = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ อุณหภูมเิ ฉลีย่ ณ ช่วงทีเ่ ราสนใจ ซึง่ ในการศึกษา ครัง้ นี้ใช้คา่ เฉลีย่
เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที (K)
U΄z = ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ ความเร็วเร็วในแนวดิง่ ณ ช่วงทีเ่ ราสนใจ ซึง่ ใน การศึกษาครัง้ นี้ใช้
ค่าเฉลีย่ เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที (m/s)
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการคายระเหยปั จจัยของสภาพภูมอิ ากาศ (Weather Parameter) ซึง่ ได้แก่ พลังงานความร้อนทีไ่ ด้รบั
จากดวงอาทิตย์อุณหภูมอิ ากาศ ความชื้นของอากาศ และความเร็วลม สามารถตรวจวัดได้จาก Tower ซึ่งเมื่ออุณหภูมสิ งู ขึน้
ความร้อนทีท่ าให้น้าในระบบนิเวศระเหยสูบ่ รรยากาศคือเรียกว่า LE โดยพลังงาน 2.45 เม็กกะจูล จะทาให้น้า 1 กิโลกรัม ระเหย
กลายเป็ นไอ จึงสามารถคานวณค่าการคายระเหยจาก ค่า LE เพื่อหาค่าการคายระเหยทีใ่ นหน่วยมิลลิเมตรต่อวัน

ผลการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงค่ า จุ ล อุ ตุ นิ ย มวิท ยาได้แ ก่ อุ ณ หภู มิอ ากาศ (Air temperature), ความชื้น อากาศ (Relative
humidity), ปริม าณแสงสุท ธิ (Net radiation), อุ ณหภู มิดิน (Soil temperature), ความร้อ นที่ ใช้ร ะเหยน้ า (Latent heat)
ในช่วง 07.00 น. – 18.00 น. พบว่า อุณหภูมอิ ากาศ สูงสุดในช่วงฤดูแล้งในเดือนมีนาคม และต่ าสุดในช่วงฤดูหนาวเดือน
มกราคม (29.45 และ 20.84 องศาเซลเซียส ตามลาดับ) ส่วนความชืน้ อากาศมีค่าสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมเนื่องจาก
สภาพอากาศได้รบั ความชื้นจากปริมาณน้ าฝนในช่วงฤดูฝน และต่ าสุดช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนข้างแล้งเดือนมีนาคม
(76.86 และ 37.75 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ)
777

ปริมาณแสงสุทธิจะมีค่าในช่วงฤดูร้อนที่บริเวณเส้ นศูนย์สูดจะได้รบั แสงสูงสุดและค่อยๆ ลงในช่วงฤดูฝนโดยที่
ค่าสูงสุดอยู่ในเดือนพฤษภาคมและต่ าสุดในเดือนมกราคม (341.31 และ 225.69 วัตต์ต่อตารางเมตร) ส่วนอุณหภูมดิ นิ
สูงสุดในช่วงฤดูแล้งในเดือนเมษายน และต่าสุดในช่วงฤดูหนาวเดือนมกราคม (29.23 และ 20.24 องศาเซลเซียส ตามลาดับ)
ขณะทีค่ วามร้อนที่ ใช้ระเหยน้าจะมีค่าแปรผันตามปริมาณน้าในระบบนิเวศ ซึง่ มีค่าสูงสุดในช่วงหน้าฝนทีม่ กี ารระเหยน้า มาก
เดือนสิงหาคม และมีค่าต่าสุดในช่วงเดือนมีนาคมจากฤดูแล้งทีม่ กี ารระเหยน้าน้อย (148.81 และ 68.87 วัตต์ต่อตารางเมตร)
จากข้อมูลการตรวจวัดเดือนมกราคมถึงกันยายน ปี 2557 (ภาพที่ 3) การศึกษาพบว่าปริมาณน้าฝนจะมีอยู่ 2 ช่วง
คือ ช่วงปลายเดือนเมษายนคือฝนทีเ่ กิดจากร่องมรสุมพาดผ่าน และช่วงฝนทีต่ กตามฤดูการเกิดจากมรสุมเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มขึน้ เรื่อยๆในช่วงเดือนสิงหาคม จากข้อมูลการตรวจวัดเดือนมกราคมถึงกันยายน ปี 2557
การศึกษาพบว่าการคายระเหยของน้ าในช่วงอากาศแล้งเดือนมกราคมถึงมีนาคม มีปริมาณที่น้อย เนื่องจากช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็ นช่วงทีม่ ฝี นตกในปริมาณทีน่ ้อย (2.96 มิลลิเมตรต่อวัน) และจะมีค่าการคายระเหยทีส่ งู ขึน้ จากช่วงหน้าฝน (4.86
มิลลิเมตรต่อวัน) ส่วนความชืน้ ในดินจะมีค่าทีแ่ ปรผันไปตามฤดูกาลโดยทีช่ ่วงหน้าแล้งจะมีค่าที่ต่ า (9.89 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร) และจะเพิม่ ขึน้ ในช่วงหน้าฝน (18.29 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร)
ผลการศึกษาค่าการคายระเหยเฉลีย่ ของน้าเท่ากับ 4.15 (±1.88) มิลลิเมตรต่อวัน โดยพบว่าในเดือนสิงหาคมมีการ
คายระเหยมากทีส่ ุดเท่ากับ 5.49 (±2.26) มิลลิเมตรต่อวัน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ าฝนสะสม
รายเดือนสูงถึง 223.83 มิลลิเมตร ประกอบกับพบว่าความชืน้ ในดินเฉลีย่ สูงถึง (18.29 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร) ในขณะที่
เดือนมีนาคมมีการคายระเหยน้อยทีส่ ุดเท่ากับ 2.04 (±0.92) มิลลิเมตรต่อวัน เนื่องจากเป็ นช่วงฤดูแล้งและมีปริมาณน้ าฝน
สะสมรายเดือนเพียง 3.68 มิลลิเมตร และยังพบว่าความชืน้ ในดินเฉลีย่ ต่าทีส่ ดุ (9.89 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ค่าการตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยารายเดือน ปี 2557
เดือน
อุณหภูมอิ ากาศ ความชืน้ อากาศ
ปริมาณแสงสุทธิ
(องศาเซลเซียส) (เปอร์เซ็นต์) (วัตต์ต่อตารางเมตร)
มกราคม
20.84(±3.42) 62.13(±14.62)
กุมภาพันธ์ 25.22(±3.87) 45.02(±15.16)
มีนาคม
29.45(±3.71) 37.75(±12.40)
เมษายน 29.21(±2.86)** 49.69(±9.56)**
พฤษภาคม 28.16(±1.95)** 62.08(±6.94)**
มิถุนายน
***
***
กรกฎาคม 25.68(±1.37)** 76.49(±5.62)**
สิงหาคม
25.64(±1.43)
76.86(±5.26)
กันยายน 26.04 (±1.58)
74.34(±6.84)
เฉลี่ย
26.28 (±0.99)
60.54(±3.76)
หมายเหตุ ** ข้อมูลจากการตรวจวัดมีน้อยกว่า 50 %
*** ไม่มกี ารตรวจวัดในช่วงนี้

225.69
261.29
248.10
308.61**
341.31**
***
293.90**
294.51
297.08
283.81
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อุณหภูมดิ นิ
(องศา
เซลเซียส)
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)

ความร้อนทีใ่ ช้ระเหยน้า
(วัตต์ต่อตารางเมตร)
100.33
96.24
68.87
96.21
136.73
***
146.91
148.81
135.41
116.20

ภาพที่ 3 รูปแบบการคายระเหยของน้า(เส้นสีเขียว) ปริมาณน้าฝน(กราฟแท่งสีน้าเงิน) และค่าความชืน้ ในดิน (เส้นสีแดง)
ตารางที่ 3 ค่าปริมาณน้าฝนรวม ความชืน้ ในดิน และการคายระเหยของน้ารายเดือน ปี 2557
เดือน
ปริมาณน้าฝนรวม
ความชืน้ ในดิน
การคายระเหยของน้า
(มิลลิเมตร)
(เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร)
(มิลลิเมตรต่อวัน)
มกราคม
0.00
10.56 (±0.02)
3.56 (±2.20)
กุมภาพันธ์
0.00
10.07 (±0.03)
3.30 (±1.87)
มีนาคม
3.68
9.89 (±0.02)
2.04 (±0.92)
เมษายน
41.73
10.25 (±0.06)
3.62 (±1.38)
พฤษภาคม
40.33
12.06 (±0.04)
4.98 (±1.92)
มิถุนายน
***
12.21 (±0.04)
***
กรกฎาคม
127.38**
16.66(±0.06)
5.25 (±2.08)
สิงหาคม
223.83
18.29 (±0.10)
5.49 (±2.26)
กันยายน
147.40
16.75 (±0.15)
4.95 (±2.41)
เฉลี่ย
(รวม) 584.35
12.97 (±0.04)
4.15 (±1.88)
หมายเหตุ ** ข้อมูลจากการตรวจวัดมีน้อยกว่า 50 %
*** ไม่มกี ารตรวจวัดในช่วงนี้
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วิ จารณ์ และสรุปผล
การประเมินการคายระเหยของน้ า ระหว่างบรรยากาศกับระบบนิเวศป่ าเต็งรังมหาวิทยาลัย พะเยาตัง้ แต่เดือน
มกราคมถึงเดือ นกัน ยายน 2557 พบว่ า ค่ า การการคายระเหยของน้ ามากที่สุด ในเดือ นสิง หาคม เท่ า กับ 5.49 (±4.15)
มิลลิเมตรต่อวัน และน้อยทีส่ ดุ ในเดือนมีนาคมมีการคายระเหยน้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 2.04 (±0.92) มิลลิเมตรต่อวัน และเมื่อคิดค่า
การคายระเหยของน้าทัง้ 9 เดือน มีค่าเฉลียอยู่ท่ี 4.15 (±1.88) มิลลิเมตรต่อวัน ซึง่ การศึกษาของ [7] พบว่า ป่ าผสมผลัดใบ
ลุ่มน้าแม่กลองมีการคายระเหยเท่ากับ 2.17 มิลลิเมตรต่อวัน และป่ าเต็งรัง จ.นครราชสีมา [8] ทีม่ กี ารคายระเหยเท่ากับ 2.2
มิลลิเมตรต่อวัน
อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นี้เป็ นเพียงการศึกษาเบือ้ งต้น ซึ่งจะมีการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกฤดูกาลเพื่อการ
ประเมินการคายระเหยของน้าให้ครอบคลุมยิง่ ขึน้ ต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ประจาวิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะยา และทีมงาน MiLab ทีไ่ ด้
กรุณาให้คาแนะนาตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาในครัง้ นี้ ขอขอบพระคุณแหล่งเงินทุนสนับสนุ นจากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้งานวิจยั "การศึกษาสมดุลน้าในระบบนิเวศป่ าต้นน้าของลุ่มน้ากว๊านพะเยา"
ขอขอบพระคุณการสนับ สนุ นจาก JICA-JST ของญี่ป่ ุนภายใต้โครงการ IMPAC-T และวิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อ ม
มหาวิทยาลัยพะเยา ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และสถานทีใ่ นการศึกษาทดลองในครัง้ นี้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านฉาง และอาเภอ
แกลงจังหวัดระยอง เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงแหล่งอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรมควบคุมมลพิษ
สานักงานสาธารณสุขระยอง และสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 พบว่า พื้นที่
อาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านฉาง และอาเภอแกลง มีจานวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลทีต่ งั ้ อยู่ ใน
ท้องทีต่ งั ้ แต่ปี พ.ศ. 2550-2553 เป็ นจานวนมากทีส่ ดุ คือ 261,459 95,299 และ 36,306 คน ตามลาดับ มีจานวนผูป้ ่ วย
ใน 5 โรคที่สูงที่สุด ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบเลือด โรคระบบประสาท โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรค
ผิวหนัง ซึง่ มีแนวโน้มเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี โดยมีจานวนผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินหายใจสูงทีส่ ดุ ในทุกพืน้ ทีศ่ กึ ษา ซึง่
เชื่อ มโยงกับ มลพิษ อุ ต สาหกรรมที่มีซ ัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก กว่า 10
ไมครอนเป็ นองค์ประกอบ นอกจากนี้พบว่าฤดูกาลส่งผลต่อความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศทีแ่ ตกต่างกัน โดยทีใ่ น
ฤดูหนาวมีความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนสูงกว่า
ฤดู อ่ืน ๆ ส่ว นความเข้ม ข้น ของมลพิษ ทางอากาศที่ต่ า ที่สุด คือ ฤดู ฝ น ผลการศึก ษาโดยรวมให้ข้อ คิด การพัฒ นา
อุตสาหกรรมทีม่ อี ย่างต่อเนื่องในจังหวัดระยอง หากในอนาคตมีการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการกาหนดมาตรการที่แน่ ชดั ในการป้ องกันและลด
ผลกระทบของมลพิษอาจทีเ่ กิดขึน้
คาสาคัญ:
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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
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บทนา
มลพิษ ในอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสารมลพิษ เจือปนเป็ น ระยะเวลาที่จะทาให้เกิดผลเสีย ต่ อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ สารมลพิษในอากาศทีส่ าคัญและมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย [3] เช่น
1)
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนมีผลกระทบสามารถเข้าสูร่ ะบบทางเดินหายใจถึงถุงลมในปอด ทาให้เกิด
การอักเสบ และการระคายเคืองเรื้อรัง หากฝุ่ นละอองนัน้ เกิดจากการรวมตัวของก๊าซบางชนิด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ออกไซด์ของไนโตรเจนจะทาให้มพี ษิ มากกขึน้ โดยก่อให้เกิดการแพ้ ระคายเคืองผิวหนัง และทางเดินหายใจได้
2)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มผี ลกระทบทาให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
3)
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนมีผลกระทบทาให้เกิดการระคายเคือง เช่น ระคายเคืองคอและระบบทางเดินหายใจ
โดยพื้ น ที่ท่ี ศึก ษา คือ พื้ น ที่จ ัง หวัด ระยอง เนื่ อ งจากจัง หวัด ระยองเริ่ม มีก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ นจัง หวัด
อุตสาหกรรมนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2520 ทาให้จงั หวัดระยองมีความสาคัญในแง่การผลิต คือ 1. พื้นที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศทาให้ปัจจุบนั รายได้เฉลีย่ ต่อหัวประชากรของจังหวัดระยองสูงเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ 2. ฐานการผลิตหลัก
ด้านอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี 3. พืน้ ทีเ่ ป้ าหมายสาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและพลังงาน 4. มีความพร้อม
ในเชิงโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับอุตสาหกรรมหลัก [8] ซึง่ สิง่ ทีค่ วบคู่กบั การพัฒนาทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้เมื่อมีการเติบโตของ
อุตสาหกรรมคือการเกิดมลพิษเพิม่ มากขึน้ เช่นกัน ทัง้ นี้ ผู้ศกึ ษาสนใจเพียงพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ได้แก่ อาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านฉาง และอาเภอแกลง เนื่องจาก บริเวณใกล้เคียงอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี มกั มี
มลพิษจากกลิน่ และการปนเปื้ อนของสารเคมีในอากาศทีก่ ่อให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ ที่
ส่งผลให้เกิดการสะสมพิษในร่างกายจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพในระยะสัน้ และระยะยาว ก่อเกิดโรคต่ างๆ
มากมาย อาทิ โรคเกีย่ วกับทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคเกีย่ วกับระบบเลือด โรคเกีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อ และโรค
เกี่ยวกับระบบประสาท ดังนัน้ พื้นที่ท่สี นใจในการศึกษาคือพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดระยองที่มี
กิจกรรมการผลิตเกีย่ วกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเป็ นส่วนใหญ่ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผา
แดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุ ด) และนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [7] เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Enric Rovira ทาการศึกษาสุขภาพทางเดินหายใจและ
โรคภูมแิ พ้ในเด็กทีอ่ าศัยอยู่ใกล้กบั แหล่งปิ โตรเคมีโดยประเมินความสัมพันธ์ระหว่างที่พกั อาศัยในแหล่งปิ โตรเคมีของ
Tarragona (ประเทศสเปน) และโรคหอบหืดในเด็ก ผลปรากฎว่าเด็กและวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ใกล้กบั ที่ตงั ้ ของแหล่งปิ โตร
เคมีมปี ั ญหาเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจมากกว่าเด็กในบริเวณทีไ่ ม่มโี รงงานอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสาคัญ ซึง่ ปั ญหา
ดังกล่าวอาจจะเกีย่ วข้องกับการได้รบั มลพิษ [1]
งานวิจยั ชิน้ นี้จงึ มุ่งศึกษาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศและปั ญหาสุขภาพในพืน้ ที่
โดยรอบกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในจังหวัดระยอง โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปั ญหาสุขภาพของประชาชนใน
พืน้ ทีใ่ กล้เคียงกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และศึกษามลพิษทางอากาศในแต่ละฤดูกาล เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับ
หน่ ว ยงานรัฐและเอกชนน าไปก าหนดนโยบายในการจัด การปั ญ หาสิ่งแวดล้อ มในแหล่ งอุ ต สาหกรรมได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภ าพ พร้อ มหาแนวทางป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หาสิง่ แวดล้อมและสุขภาพในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1)
เลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษาในอาเภอเมืองระยอง อาเภอแกลง และอาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เนื่องจากเป็ น
พืน้ ทีท่ ม่ี จี านวนผูป้ ่ วยสูงทีส่ ดุ ในจังหวัดระยอง และเป็ นพืน้ ทีท่ ่มี นี ิคมอุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในอาเภอ
เมืองระยอง เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง และนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล เป็ นต้น

จุดเก็บข้อมูลผูป้ ่ วย
จุดเก็บข้อมูลมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีอามัยมาบตาพุด
จุดเก็บข้อมูลมลพิษทางอากาศ บริเวณศูนย์วจิ ยั พืชไร่

ภาพที่ 1 พืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
2)
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลปริมาณมลพิษทางอากาศ ได้แก่
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จากส่วนแผนงานและประมวลผล
สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ [5] ข้อมูลจานวนผูป้ ่ วยจานวน 75 โรค จากแต่ละอาเภอ จาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง [6] ข้อ มูลประชากรในแต่ ละอาเภอของจังหวัด ระยองจากระบบสถิติท างการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย [4] เป็ นต้น
3)
ศึกษางานวิจยั อื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านมลพิษทางสิง่ แวดล้อมและปั ญหาสุขภาพที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีทงั ้ ในและต่างประเทศ
4)
ศึกษาจานวนผูป้ ่ วยในแต่ละโรคทีส่ าคัญ ได้แก่ โรคเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ โรคเกีย่ วกับระบบ
เลือด โรคเกีย่ วกับระบบประสาท โรคเกีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อ และโรคผิวหนัง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550-2553
5)
ศึกษาความเข้มข้นของมลพิษในแต่ละฤดูกาลโดยแบ่งเป็ น 3 ฤดูกาลในแต่ละปี คือ ฤดูรอ้ น ได้แก่
เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ฤดูฝ น ได้แก่ เดือนมิถุน ายนถึงตุ ลาคม และฤดูห นาว ได้แก่ เดือนพฤศจิกายนถึง
มกราคม ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550-2553

ผลการศึกษา
จากการศึกษาจานวนผู้ป่วยในแต่ละโรคกับระยะเวลา พบว่า มีจานวนผู้ป่วยใน 5 โรค ได้แก่ โรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ โรคเกี่ยวกับระบบเลือด โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ และโรคผิวหนังของพื้นที่ใกล้เคียงแหล่ง
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในจังหวัดระยองโดยเฉพาะอาเภอเมืองระยอง อาเภอแกลง และอาเภอบ้านฉางมีอตั ราการเกิดโรคสูงกว่า
บริเวณอ าเภอรอบนอกอุ ตสาหกรรม เนื่ องจากบริเวณพื้นที่ 3 อาเภอดังกล่ าวมีโรงงานอุ ตสาหกรรมตัง้ อยู่เป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะอาเภอเมืองระยองเป็ นที่ตงั ้ ของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล เป็ นต้น ซึง่ ในนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ประกอบกิจการเกีย่ วกับปิ โตรเคมีเป็ นส่วนใหญ่ อีกทัง้ โรค
ทัง้ 5 ชนิดนี้มสี าเหตุมาจากมลพิษทีเ่ กิดจากการประกอบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีทม่ี ซี ลั เฟอร์ไดออกไซด์
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ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเป็ นองค์ประกอบ โดยเฉพาะโรคจากระบบทางเดินหายใจที่มี
จานวนผูป้ ่ วยสูงทีส่ ดุ
ตารางที่ 1 จานวนผูป้ ่ วยใน 5 โรคสูงสุดของจังหวัดระยอง
ชนิ ดโรค

อ.เมืองระยอง
คน
ร้อยละ
โรคเกีย่ วกับระบบประสาท
3,656
1
โรคเกีย่ วกับระบบเลือด
1,886
1
โรคเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ 16,752
6
โรคผิวหนัง
2,548
1
โรคเกีย่ วกับกล้ามเนื้อ
4,835
2
โรคอื่นๆ
231,782
89

จานวนผูป้ ่ วย
อ.บ้านฉาง
อ.แกลง
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
435
1
1,072
1
129
1
390
1
5,393
15
11,570
12
755
2
1,542
2
599
2
1,823
2
28,995
80
78,902
83

อ.รอบนอก
คน ร้อยละ
1,074
1
392
1
8,912
9
1,657
2
1,268
2
85,037 87

การศึกษาจานวนผู้ป่วยในแต่ ละโรค โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วย 4 จุด ได้แก่ อาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านฉาง
อาเภอแกลง และอาเภอรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม และใช้ขอ้ มูลปริมาณมลพิษ 2 จุด บริเวณสถานอนามัยมาบตาพุด
และบริเวณศูนย์วจิ ยั พืชไร่ จังหวัดระยอง เพื่อนามาประเมินหาอัตราผูป้ ่ วยและเปรียบเทียบกันในแต่ละพืน้ ทีแ่ ล้วพบว่ามี
จานวนผู้ป่วยใน 5 โรคทีม่ อี ตั ราสูงทีส่ ุด ได้แก่ โรคเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ โรคเกีย่ วกับระบบเลือด โรคเกีย่ วกับ
ระบบประสาท โรคเกีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อ และโรคผิวหนัง ซึง่ มีจานวนผูป้ ่ วยของโรคระบบทางเดินหายใจสูงที่สุดใน
ทุกพืน้ ทีศ่ กึ ษา โดยในอาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านฉาง อาเภอแกลง และอาเภอรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม มีรอ้ ยละ
ของผูป้ ่ วยโรคเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 6 15 12 และ 9 ตามลาดับ แม้รอ้ ยละของผูป้ ่ วยเป็ นจานวนน้อยแต่
หากคิดเป็ นจานวนประชากรจะเท่ากับ 16,752 5,393 11,570 และ 8,912 คน ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 1 ทา
ให้สามารถอธิบ ายได้ว่าโรคเกี่ย วกับ ระบบทางเดิน หายใจมีผ ลกระทบโดยตรงจากอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี ในพื้น ที่
ใกล้เคียง เนื่องจากในอากาศอาจมีมลพิษอุตสาหกรรมเจือปน เมื่อประชาชนหายใจเอาอากาศทีม่ มี ลพิษเข้าไปทาให้เกิด
การระคายเคืองต่ อระบบทางเดินหายใจก่อเกิดโรคตามมา ส่วนโรคที่มีจานวนผู้ป่วยรองลงมา ได้แก่ โรคเกี่ยวกับ
กล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับระบบประสาท และโรคเกี่ยวกับระบบเลือด ตามลาดับ ส่วนโรคอื่นๆแม้มปี ริมาณ
ผูป้ ่ วยรวมเป็ นจานวนมากแต่เนื่องจากหาความสัมพันธ์กบั มลพิษไม่ได้จงึ ไม่ได้ให้ความสาคัญกับชนิดโรคเหล่านัน้ เช่น
โรคนิ่วในถุงน้าดีและถุงน้าดีอกั เสบ สมองอักเสบจากเชือ้ ไวรัส เป็ นต้น
เมื่อศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอนกับ ฤดูกาลในแต่ ละปี พบว่า ในแต่ ละฤดูก าลส่งผลต่ อความเข้ม ข้นของมลพิษ ทางอากาศแตกต่ างกัน
รายละเอียดดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าในฤดูห นาวมีค่ าความเข้ม ข้น ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนได
ออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนสูงกว่าฤดูอ่นื ๆ ของทัง้ 2 สถานีตรวจวัด ยกเว้น ค่าความเข้มข้น
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของสถานีอนามัยมาบตาพุดที่มีค่าสูงที่สุดในฤดูร้อน แต่มคี ่าใกล้เคียงกันในทัง้ 3 ฤดู ของทัง้ 2
สถานีตรวจวัด ส่วนค่าความเข้มข้นทีต่ ่าทีส่ ดุ คือฤดูฝน เนื่องจากมลพิษอาจเกิดการจับตัวกับความชืน้ ในบรรยากาศกลัน่
ตัวกลายของเหลว จึงสามารถตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษได้ต่า
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ตารางที่ 2 ร้อยละเฉลีย่ ค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศในแต่ละฤดูกาล
ฤดูกาล

ฤดูฝน

ฤดูหนาว

PM10

140

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

หน่ วย

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ไนโตรเจนไดออกไซด์
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ไนโตรเจนไดออกไซด์
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ไนโตรเจนไดออกไซด์
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน

ฤดูรอ้ น

ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

120
100
80
60
40
20
0
2550

2551
Summer

โดย

สถานี อนามัย
ศูนย์วิจยั พืชไร่ระยอง
มาบตาพุด
ส่วนในพันล้านส่วน
26.15
11.91
ส่วนในพันล้านส่วน
25.10
20.29
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
40.39
29.83
ส่วนในพันล้านส่วน
24.62
7.11
ส่วนในพันล้านส่วน
20.80
15.79
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
29.52
25.34
ส่วนในพันล้านส่วน
21.14
13.38
ส่วนในพันล้านส่วน
38.02
28.86
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
62.64
47.94

พารามิ เตอร์

2552
Rainning

2553

Winter

Std.

2554

2555

Avg Summer

Avg Rainning

ปี
Avg Winter

ภาพที่ 2 ตัวอย่างเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในแต่ละฤดูกาล
หมายถึง ค่าเฉลีย่ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในฤดูหนาว มีค่า 62.64 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หมายถึง ค่าเฉลีย่ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในฤดูรอ้ น มีค่า 40.39 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หมายถึง ค่าเฉลีย่ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในฤดูฝน มีค่า 29.52 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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วิ จารณ์ และสรุปผล
การพัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ อี ย่างต่อเนื่องในจังหวัดระยอง ส่งผลให้จงั หวัดระยองกลายเป็ นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ, เป็ นฐานการผลิตหลักด้านอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และมีรายได้ต่อหัวของประชากรสูงเป็ นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ การพัฒนาที่เกิดขึน้ ทาให้จงั หวัดระยองประสบปั ญหาด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น มลพิษทาง
อากาศในบริเวณใกล้เคียงแหล่งพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม โดยเฉพาะอาเภอเมืองระยองซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของนิคมอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง และนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล เป็ นต้น จากการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมมลพิษต่างๆ โดยเฉพาะมลพิษอากาศทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
เสมอ ทาให้ปริมาณจานวนผู้ป่วยของพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ อาเภอเมืองระยอง อาเภอแกลง และอาเภอบ้านฉาง มี
จานวนผูป้ ่ วยสูงทีส่ ดุ ในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ โรคเกีย่ วกับระบบประสาท
โรคเกีย่ วกับระบบเลือด โรคเกีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อ และโรคผิวหนัง ซึง่ เป็ นชนิดโรคทีม่ จี านวนผูป้ ่ วยสูงทีส่ ดุ 5 อันดับ
แรก ซึง่ สาเหตุของโรคเหล่านี้ลว้ นมาจากมลภาวะทางอากาศทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการเกีย่ วกับอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมีซง่ึ มีซลั เฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเป็ นองค์ประกอบ และเมื่อ
ศึกษาจานวนผูป้ ่ วยในพืน้ ทีโ่ ดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม และความเข้มข้นมลพิษในแต่ละฤดูกาล พบว่า อุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีมีส่งผลกระทบโดยตรงกับ การเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ป่วยและมลภาวะที่เกิดขึ้น ฉะนัน้ หากในอนาคต
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเพิม่ มากขึน้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรให้ความสาคัญกับผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและสุขภาพมากขึน้ เช่นกัน อาจเป็ นในลักษณะของ การ
กาหนดมาตรการที่แน่ ชดั ในการป้ องกันและลดผลกระทบของมลพิษ เพื่อกาหนดนโยบายในการจัดการปั ญหามลพิษ
สิง่ แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิม่ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในบริหารจัดการมลพิษก่อนปล่อยสูส่ งิ่ แวดล้อม
โดยการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย และการแก้ไขกฎหมายสิง่ แวดล้อมทีล่ ้าสมัยให้ทนั สมัยมากยิง่ ขึน้ โดยอาจ
ใช้ขอ้ มูลทีศ่ กึ ษาในงานวิจยั ชิน้ นี้เป็ นแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
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การประยุกต์ใช้ ข้าวลอยน้ าและพืชน้ าในการดักจับของแข็งแขวนลอยลาน้ าต้ นน้ า
กว๊านพะเยา
Adaption of fioating rice and water plant in trap Suspended Solid Upstream
Kwan Phayao
วินสั เรืองแจ่ม1* จิราวัฒน์ แก้วหนองยาง1 และสุขทัย พงศ์พฒ
ั นศิร1ิ
Vinus Reangcham1*, jirawat Keawnongyang1 and Sukthai Pongpattanasiri1
บทคัดย่อ
สาเหตุสว่ นหนึ่งของการตืน้ เขินในกว๊านพะเยาเกิดจากกระบวนการทางการเกษตรบริเวณต้นน้าทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการแพร่ตะกอนทีไ่ หลลงสู่กว๊านพะเยา จึงมีการศึกษาระบบดักจับของแข็งแขวนลอยจากรากข้าวขาวดอกมะลิ 105
จอก แบบลอยน้าและสาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายญีป่ ่ นุ แบบใต้น้า โดยปลูกใส่กระถางส่วนรากจะอยู่กน้ กระถางส่วนลาต้น
จะอยู่บนกระถางและใช้เม็ดดินเผามวลเบาแทนการใช้ดนิ นาใส่แปลงลอยน้าและใต้น้าขนาดกว้าง 2.35 ยาว 2.35 เมตร
จานวน 36 กระถางต่อแปลง ทาการทดลอง 3 ซ้า โดยศึกษาในพื้นที่ลาน้ าสันป่ าถ่ อนและลาน้ าแม่ใส ออกแบบการ
ทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ ภายในบล็อก โดยศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยและคุณภาพน้ าก่อนไหลผ่านเข้าระบบและ
ออกระบบดักจับของแข็งแขวนลอย โดยตรวจสอบทุก 2 สัปดาห์ต่อครัง้ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยและ
คุณภาพน้า และเป็ นการใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีล่ าน้าในผลผลิตทางเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของแข็งแขวนลอยในลาน้ าสันป่ าถ่อนและลาน้ าแม่ใสมีค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย ก่อน
เข้าระบบสูงกว่าออกระบบ แสดงให้เห็นว่า การใช้ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 จอก สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายญี่ป่ ุน ดักจับ
ตะกอนและใช้ประโยชน์พน้ื ทีล่ าน้าแบบธรรมชาติในการกาจัดวัชพืชทีร่ ุกรานได้
คาสาคัญ:

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของแข็งแขวนลอย น้าเสียเกษตรกรรม การใช้ประโยน์พน้ื ที่
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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 .

บทนา
ปั ญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าในกว๊านพะเยา สาเหตุหลักมาจากการระบายน้ าเสียจากแหล่งกาเนิด
ต่างๆ คือ แหล่งชุมชน เกษตรกรรม โดยปกติแล้วแหล่งน้ าจะมีการฟอกตัวเองแล้วๆ ไหลลงสู่ลาน้ า ปั จจุบนั มีกจิ กรรม
จากประชาชนที่ท าให้เกิดสิ่งสกปรกลงสู่ลาน้ า จึงท าให้คุณ ภาพน้ าต่ ากว่ าเกณฑ์ม าตรฐาน ซึ่งได้จดั แหล่งก าเนิ ด
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ แหล่งกาเนิดที่แน่ นอน และแหล่งกาเนิดที่ไม่แน่ นอน สาหรับน้ าเสียทางการเกษตรจัดเป็ น
แหล่งกาเนิดทีไ่ ม่แน่นอน ปั จจุบนั แหล่งกาเนิดจากเกษตรกรรมเป็ นสาเหตุหนึ่งทีใ่ ห้ความสาคัญของน้าทีไ่ หลจากเกษตร
ลงสู่ลาน้ าทีอ่ าจมีสารพิษสะสมและอยู่อย่างกระจัดกระจาย จึงทาให้ยากต่อการป้ องกันและแก้ไขของปั ญหาน้ าเสียจาก
เกษตรกรรมเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงสูธ่ รรมชาติ จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพ มักจะอาศัยกระบวนการทางชีวภาพ เนื่องมาจากน้ าเสียทางเกษตรกรรมจะมีสารอินทรีย์และอนินทรีย์ท่ี
ปนเปื้ อนสูง จึงนิยมใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง และยังต้องมีบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการดู
และระบบ สาหรับพืน้ ทีต่ น้ น้าลาน้ากว๊านพะเยา ส่วนใหญ่พบว่าเป็ นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม โดยจะมีน้าเสียจากเกษตรกรรมมี
ของแข็งแขวนลอยไหลลงสู่ลาน้ าต้นน้ ากว๊านพะเยา โดยไม่การดักจับของแข็งแขวนลอยและผ่านการบาบัด จึงทาให้
ของแข็งแขวนลอยทับถมเป็ นตะกอนทีป่ ลายน้ าและน้ ามีสารอินทรียแ์ ละอนินทรียส์ งู ลาน้ าจึงตื้นเขินและน้ าไม่สามารถ
ไหลจึงเกิดน้าเสียในเวลาต่อมา
จากปั ญหาของกว๊านพะเยา จึงเลือกใช้ขา้ วลอยน้าและพืชน้าในการดักจับของแข็งแขวนลอยลาน้าต้นน้ากว๊าน
พะเยาเป็ นระบบทางธรรมชาติบาบัดธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายต่ า และยังเพิม่ ทัศนียภาพทีส่ วยงามและพืชยังสามารถสร้าง
รายได้ สาหรับ พืช ที่ใช้ในการดัก จับ ของแข็งแขวนลอยและปรับ คุ ณ ภาพน้ า เช่น ข้า วขาวดอกมะลิ กข 105 จอก
สาหร่ายพุงชะโด และสาหร่ายญีป่ ่ นุ
โดยงานวิจยั นี้ ประยุกต์ใช้ขา้ วลอยน้าและพืชน้าในการดักจับของแข็งแขวนลอยลาน้าต้นน้ากว๊านพะเยา โดย
จ าพวกพื ช ลอยน้ า คือ ข้า วขาวดอกมะลิ กข 105 จอก และพืช น้ า คือ สาหร่ า ยพุ ง ชะโดสาหร่ า ยญี่ ป่ ุ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยและคุณภาพน้ า และเป็ นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลาน้ าใน
ผลผลิตทางเศรษฐกิจ ซึง่ เป็ นพืชทีอ่ ยู่ในท้องถิน่ และเป็ นเทคโนโลยีอย่างง่ายประหยัดพลังงานและง่ายต่อการดูแลระบบ
และสามารถควบคุม ป้ องกันปั ญหาทีท่ าให้ตะกอนตื้นเขินในลาน้ าและปลายน้ า รวมถึ งคุณภาพน้ าก่อนไหลลงสู่กว๊าน
พะเยา
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วิ ธีการศึกษา
สารวจและคักเลือกพันธุพ์ ชื
1.ลงพืน้ ทีส่ ารวจลาน้า 2 ลาน้า ได้แก่ ลาน้าสันป่ าถ่อนและลาน้าแม่ใส ทีเ่ ป็ นต้นน้าก่อนไหลลงสูก่ ว๊านพะเยา
ทีส่ ามารถวางระบบดักจับของแข็งแขวนลอยได้และในพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบข้างยังเป็ นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและชุมชน
2.ลงพืน้ ทีส่ ารวจหาพืชดักจับของแข็งแขวนลอยในท้องถิน่ มาใช้ดกั จับของแข็งแขวนลอยในลาน้าทัง้ 2 ลาน้า
โดยพืชทีส่ ามารถดักจับของแข็งแขวนลอยได้ดี คือ จอก สาหร่ายพุงชะโด และสาหร่ายญีป่ ่ นุ
การวางแผนการทดลอง
1.สร้างแปลงระบบดักจับของแข็งแขวนลอย
1.1 การเตรียมแปลงไม้ไผ่ ด้านxด้าน ขนาด 2.35x2.35 เมตร โดยเตรียมแปลงไม้ไผ่ทงั ้ หมด 8 แปลงทดลอง
(2ลาน้า)
• แปลงข้าวขาวดอกมะลิ กข105 2 แปลง
• แปลงจอก 2 แปลง
• แปลงสาหร่ายพุงชะโด 2 แปลง
• แปลงสาหร่ายญีป่ ่ นุ 2 แปลง
1.2 เตรียมกระถางพลาสติก (Plastic flowerpot) ขนาด 5 นิ้ว ทัง้ หมด 144 กระถางและขนาด 8นิ้ว ทัง้ หมด
72 กระถาง (2ลาน้า)
• แปลงข้าวขาวดอกมะลิ กข105 ใช้กระถางขนาด 8 นิ้ว โดยใช้ 72 กระถาง ( 2ลาน้า)
• แปลงสาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายญีป่ ่ นุ ใช้กระถางขนาด 5 นิ้ว โดยใช้ 144 กระถาง (2 ลาน้า)
• แปลงจอก ไม่ใช้กระถาง
1.3เตรียม Poper เม็ดดินเผามวลเบา ขนาด Size XL 2 กระสอบ และSize XXL (พองพอง) 2 กระสอบ
• แปลข้าวขาวดอกมะลิ กข105 ใช้ขนาดเม็ดดินเผามวลเบา Size XXL
• แปลงสาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายญีป่ ่ นุ ใช้ขนาดเม็ดดินเผามวลเบา Size XL
2.การเตรียมกล้าพืช
2.1 ทาการเพาะข้าวขาวดอกมะลิ กข105 ในถาดเพาะและเลีย้ งไว้จนครบ 20 วัน และทาการย้ายลงกระถาง
เตรียมลงแปลง
2.2 เตรียม จอก ขนาดเล็กมาทาการเลีย้ งไว้ในน้าสะอาด และทาการตกแต่งในทีเ่ สียหายออก
2.3 เตรียมสาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายญีป่ ่ นุ ขนาดความยาว 30 เซนติเมตร โดยมัดและนาไปแช่น้าเพื่อ
เลีย้ งต่อไป
3.การออกแบบระบบดักจับของแข็งแขวนลอย
3.1 วางแปลงไม้ไผ่ทงั ้ 4 แปลง ห่างจากของลาน้า 2 เมตร โดย
• แปลงข้าวขาวดอกมะลิ กข105 กับแปลงจอก จะลอยอยูบ่ นผิวน้า โดยจะอยู่ดา้ นหน้าห่างจากจุดน้าเข้า 5
เมตร
• แปลงสาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายญีป่ ่ นุ ห่างจากแปลงข้าวขาวดอกมะลิ กข105 และแปลงจออก 2 เมตร
แปลงจะอยู่ใต้น้าลึก 1 เมตร โดยมีลกู ตุม้ ถ่วงเพื่อให้แปลงจมอยูใ่ ต้น้า
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ภาพที่ 1 ระบบดักจับของแข็งแขวนลอย
แขวนลอย

ภาพที่ 2 แปลงลอยน้าและใต้น้า
เก็บตัวอย่างน้า
-ทาการเก็บตัวอย่างน้าก่อนลงระบบของทัง้ 2 ลาน้า จะเก็บ 2 จุด คือ จุดน้าเข้า-ออก โดยเก็บ
• ของแข็งแขวนลอย (SS)
• ของแข็งทีล่ ะลายน้าทัง้ หมด (TDS)
• ปริมาณออกซิเจนทีล่ ายน้าทัง้ หมด (DO0,DO5)
5.การเตรียมพืชลงแปลง
5.1 ข้าวขาวดอกมะลิ กข105 วางลงในกระถางโดยให้สว่ นรากอยู่นอกก้นกระถางพลาสติก และใช้เม็ดดินเผา
เผามวลเบาใส่ในกระถาง เพื่อพยุงให้ให้ตน้ ข้าวตัง้ ตรง
5.2 จอก นาวางลงในแปลงทีบ่ นผิวน้าโดยจะวางต้นละ 1 ช่องของแปลง โดยทัง้ แปลงจะมีจอก 36 ต้น
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5.3 สาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายญีป่ ่ นุ ลงในกระถางพลาสติกและนาไปมัดติดกับแปลงโดยจะวางสาหร่ายพุง
ชะโด 36 กระถาง และสาหร่ายญีป่ ่ นุ 36 กระถาง
6. การเก็บตัวอย่าง
6.1 เก็บตัวอย่างของแข็งแขวนลอย
• ทาการสุม่ เก็บตัวอย่างภายในแปลงของพืชทัง้ 4 ชนิด ทัง้ หมด 3 ซ้า โดยนากรอบสีเ่ หลีย่ ม PVC ขนาด
50x50 เซนติเมตร วางครอบ โดยนาถุงพลาสติกใสครอบส่วนด้านล่างและด้านบน และนามาหาของแข็งแขวนลอย(SS)
จะทาการเก็บตัวอย่างพืชดักจับของแข็งแขวนลอยภายใน 14,28,42 วัน

ภาพที่ 3 การเก็บตัวอย่างภายในแปลง
6.2 เก็บตัวอย่างน้าเข้า-ออก
• ทาการเก็บตัวอย่างน้า (2ลาน้า) ทุก 7 วัน โดยเก็บจุดน้าเข้า-ออกของระบบ โดยเก็บ
-พีเอช (PH)
-ของแข็งแขวนลอย (SS)
-ของแข็งละลายน้าทัง้ หมด (TDS)
-ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายน้า (DO)
-ค่าการนาไฟฟ้ า
-ค่าความขุน่
-อัตราการไหลของน้า

793

ภาพที่ 4 การเก็บตัวอย่างน้า
6.3 ค่าชีวมวล
• นาตัวอย่างพืชทัง้ 4 ชนิด ทีท่ าการสุม่ จากกรอบสีเ่ หลีย่ ม PVC มาหาค่าชีวมวล โดย
-วัดความสูงของลาต้น
-วัดความยาวราก
-ชังน
่ ้าหนักสดพืช
-นาพืชอบทีอ่ ุณหภูมิ 80 องศา เวลา 24 ชัวโมง
่
-ชังน
่ ้าหนักแห้ง

ผลการศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพน้าจากระบบดักจับของแข็งแขวนลอย
1.ค่า Flow rate หรืออัตราการไหลของน้ามีผลต่อระบบดักจับของแข็งแขวนลอยในลาน้าสันป่ าถ่อนและลาน้า
แม่ใส มีอตั ราการไหล 46.8-79.8 เมตร/วินาที
2.ค่าพีเอช จากการทดลองพบว่าตลอดการทดลองค่าพีเอชของลาน้าสันป่ าถ่อนและลาน้าแม่ใสอยู่ในช่วง 6.87.4 เพราะฉะนัน้ การวางระบบดักจับของแข็งแขวนลอยไม่สง่ ผลต่อค่าพีเอชในลาน้าสันป่ าถ่อนและลาน้าแม่ใส และพืช
ดักจับของแข็งแขวนลอยไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงค่าพีเอช ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดลองของลาน้าสันป่ าถ่อนและลาน้าแม่ใส
ครังที
้ ่
1
2
3

ลาน้าสันป่ าถ่อน
เข้า
ออก
6.9
7
7.4
7.4
7.2
7.2
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ลาน้าแม่ใส
เข้า
ออก
6.8
6.9
6.9
7.2
7.3
7.2

2.ค่าการนาไฟฟ้ า (Conductivity) จากผลการทดลองพบว่า พืชดักจับของแข็งแขวนลอยมีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงค่าการนาไฟฟ้ า เนื่องจากพืชมีการดักจับของแข็งแขวนลอยหรือสามารถดักจับประจุแร่ธาตุอาหารในลาน้า
ทีไ่ หลผ่านระบบดักจับของแข็งแขวนลอย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าการนาไฟฟ้ าของลาน้าสันป่ าถ่อนและลาน้าแม่ใส
ครังที
้ ่
1
2
3

ลาน้าสันป่ าถ่อน
เข้า
177.2
120.7
116

ออก
123.2
119.7
131

ลาน้าแม่ใส
เข้า
112.9
115
190

ออก
109
110.2
208

3.ค่าปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายน้าทัง้ หมด จากการทดลองพบว่า ในการวางระบบดักจับของแข็งแขวนลอยใน
ทัง้ 2 ลาน้า แสดงให้เห็นว่า เมื่อน้าได้เข้าระบบดักจับของแข็งแขวนลอยมีค่าปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายน้าทัง้ หมดมี
คุณภาพทีด่ แี ละเมื่อไหลออกระบบมีคุณภาพทีด่ กี ว่าก่อนไหลเข้าระบบ
เพราะฉะนัน้ ในการวางระบบดักจับของแข็ง
แขวนลอยสามารถปรับคุณภาพน้าให้ดกี ่อนปล่อยลงสูต้ น้ น้ากว๊านพะเยา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดลองคุณภาพน้าก่อนเข้าและออก ของลาน้าสันป่ าถ่อนและลาน้าแม่ใส
ลาน้าสันป่ าถ่อน
ลาน้าแม่ใส
ครังที
้ ่
เข้า
ออก
เข้า
ออก
DO0
DO5
DO0
DO5
DO0
DO5
DO0
1
3.7
3.5
3.5
3.4
2.4
2.3
2.8
2
5
4.6
5.2
5
4.4
4.2
5
3
4
4.1
4.1
3.6
3.3
3.5
3.5

DO5
2.2
4.7
3.3

4.ค่าของแข็งแขวนลอยและของแข็งทีล่ ะลายน้าทัง้ หมด จาการทดลองพบว่า ในการวางระบบดักจับของแข็ง
แขวนลอยในลาน้าสันป่ าถ่อนและลาน้าแม่ใสสามารถดักจับของแข็งแขวนลอยและของแข็งทีล่ ะลายน้าได้โดยน้าไหลเข้า
และออกระบบ
จึงทาให้ของแข็งแขวนลอยและของแข็งทีล่ ะลายน้าทัง้ หมดมีค่าน้อยลงเมื่ออออระบบดักจับของแข็ง
แขวนลอยดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการทดลองค่าของแข็งแขวนลอยและของของแข็งละลายน้าทัง้ หมด

1

ลาน้า
ลาน้าสันป่ า
ถ่อน

เข้า
ออก
เข้า

ลาน้าแม่ใส

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

3

SS

200

133

67

TDS

200

267

64

SS

200

467

67

TDS

133

67

65

SS

200

67

67

TDS

133

467

83

SS

133

200

67

TDS

600

133

94

700

ของแข็งละลายนา้ ทัง้ หมด(TDS) mg/l

ของแข็งแขวนลอย(SS) mg/l

ออก

ครังที
้ ่
2

สันป่ าถ่อน
เข ้า
สันป่ าถ่อน
ออก
แม่ใส เข ้า
แม่ใส ออก

600
500

สันป่ าถ่อน เข้ า

400

สันป่ าถ่อน ออก

300

แม่ใส เข้ า

200

แม่ใส ออก

100
0

1

2

1

3

ภาพที่ 5 ค่าของแข็งแขวนลอย

2

3

ภาพที่ 6 ของแข็งทีล่ ะลายน้าทัง้ หมด

วิ จารณ์ และสรุปผล
จาการศึกษาของแข็งแขวนลอยและของแข็งทีล่ ะลายน้าทัง้ หมด พบว่าในช่วงแรกทีด่ กั จับของแข็งแขวนลอย
ของระบบค่าของแข็งแขวนลอยและของแข็งทีล่ ะลายน้าทัง้ หมด ของลาน้าสันป่ าถ่อนของแข็งแขวนลอยเข้าระบบ 200
mg/l และออกระบบ 200 mg/l และของแข็งทีล่ ะลายน้าทัง้ หมดเข้าระบบ 200 mg/l และออกระบบ 133 mg/l ลาน้าแม่ใส
ของแข็งแขวนลอยเข้าระบบ 200 mg/l และออกระบบ 133 mg/l และของแข็งทีล่ ะลายน้าทัง้ หมดเข้าระบบ 133 mg/l
และออกระบบ 600 mg/l เนื่องจากเป็ นการติดตัง้ ระบบครัง้ แรกซึง่ ระบบไปขวางลาน้าเดิมจึงเกิดการก่อกวนดินท้องน้า
เมื่อเก็บข้อมูลครัง้ ทีส่ อง ซึง่ เป็ นช่วงทีฝ่ นตกหนักจึงทาให้เกิดอัตราการไหลของน้าฝนในลาน้ามาก พบว่าค่าของแข็ง
แขวนลอยเข้าระบบต่ากว่าออกระบบ โดยลาน้าสันป่ าถ่อนมีค่าเท่ากับ 133 mg/l และออกระบบเท่ากับ 467 mg/l และ
ลาน้าแม่ใสมีค่าเท่ากับ 67 mg/l และออกระบบเท่ากับ 200 mg/l แต่ของแข็งละลายน้าทัง้ หมดพบว่า เข้าระบบสูงกว่า
ออกระบบ โดยลาน้าสันป่ าถ่อนมีค่าเท่ากับ 267 mg/l และออกระบบเท่ากับ 67 mg/l และลาน้าแม่ใสมีค่าเท่ากับ 467
mg/l และออกระบบมีค่าเท่ากับ 133 mg/l หลังจากเก็บข้อมูลครัง้ ทีส่ าม ปริมาณของแข็งแขวนลอยลาน้าสันป่ าถ่อนก่อน
เข้าระบบ 67 mg/l และออกระบบ 67 mg/l และของแข็งทีล่ ะลายน้าทัง้ หมดก่อนเข้าระบบ 64 mg/l และออกระบบ 65
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mg/l และลาน้าแม่ใสปริมาณของแข็งแขวนลอยก่อนเข้าระบบ 67 mg/l และออกระบบ 67 mg/l และของแข็งทีล่ ะลายน้า
ทัง้ หมดก่อนเข้าระบบเท่ากับ 83 mg/l และออกระบบ 94 mg/l เนื่องจากเป็ นช่วงทีค่ ่าของของแข็งแขวนลอยและ
ของแข็งทีล่ ะลายน้าทัง้ หมด ไม่แตกต่างกันมากนัน้ เกิดจากการเสียหายของระบบและตะกอนดินในลาน้าเกิดจากน้า
หลาก โดยเฉพาะผักตบชวาและเศษไม้ทม่ี ารบกวนระบบดักจับของแข็งแขวนลอย

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้รบั การสนั บ สนุ น จากอาจารย์ คณะวิท ยาลัย พลังงานและสิ่งแวดล้อ ม มหาวิท ยาลัย พะเยา
ขอบคุณประชาชนตาบลแม่ใส
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1. วนิ ดา ดวงใจสัก.การบ าบัดน้ าเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ าไหลบนผิวที่ปลู กด้วยข้าว .วารสาร
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ประสิ ทธิ ภาพการดักจับของแข็งแขวนลอย (Suspension Solid : SS)โดยวัสดุกรอง
ตะกอนในลาน้าสาขากว๊านพะเยา
Efficiency of detection suspended solids by filter sediment in river branches of
Phayao Lake.
จิราวัฒน์ แก้วหนองยาง1 วินสั เรืองแจ่ม1 และสุขทัย พงษ์พฒ
ั นศิร¹ิ *
Jirawat Kaewnongyang1, Venus Reangcham1 and Sukthai Pongpattanasiri1*
บทคัดย่อ
สาเหตุของการตืน้ เขินในกว๊านพะเยาเกิดจากกระบวนการทางการเกษตรบริเวณต้นน้ าทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการ
แพร่กระจายของตะกอน ไหลลงลาน้าทัง้ สาขา 11 สาย ทีไ่ หลลงสู่กว๊านพะเยา เพื่อศึกษาและทดสอบวัสดุกรองตะกอน
ที่ สามารถดักจับตะกอนได้ 3 ประเภท 12 ชนิด คือ 1.วัสดุจากพืช ได้แ ก่ ผักตบชวา ฟางข้าว เปลือกข้าวโพด และ
กาบมะพร้าว 2.วัสดุจากสัตว์ ได้แก่ ขนเป็ ด ขนไก่ ขนสุนัข และ เศษผม 3.วัสดุสงั เคราะห์ ได้แก่ ใยสังเคราะห์
เศษผ้า ฟองน้ า และเม็ด ดิน เผามวลเบา (พองพอง) โดยออกแบบ การทดลองแบบสุ่ม สมบูรณ์ ในบล็อก ( RCBD)
และมีวิธีก ารวางถุ งตัวอย่างวัสดุ 2 ระดับ คือ ระดับผิวน้ าและระดับ ใต้น้ าวัดห่ างจากผิวน้ าลงไปในน้ า 1.50 เมตร
เมื่อครบระยะเวลา 21 วัน 42 วันและ 63 วัน จากการทดลองพบว่า วัสดุแต่ละชนิดมีลกั ษณะทางกายภาพทีแ่ ตกต่างกัน
ทาให้ประสิทธิภาพในการดักตะกอนขึน้ อยู่กบั ลักษณะของวัสดุชนิดนัน้ ๆ สามารถสรุปได้ว่า ใยสังเคราะห์สามารถดักจับ
ตะกอนได้มากที่สุด และพองพองสามารถดักจับตะกอนได้น้อยที่สุด โดยขนเป็ ด ขนไก่ ขนสุนัข ผักตบชวาเกิดการ
ย่อยสลายระหว่างการทดลอง
คาสาคัญ:

วัสดุกรองตะกอน 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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บทนา
กว๊านพะเยาตัง้ อยู่ในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา เป็ น ทะเลสาบน้ าจืด ที่ใหญ่ เป็ น อันดับ 1 ของ
ภาคเหนือ เป็ นพืน้ ที่ ทีม่ คี วามหลากหลายทางระบบนิเวศทัง้ พืชและสัตว์ รวมไปถึงเป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของนกอพยพ
ในฤดูหนาว ที่อพยพมาจากประเทศที่มอี ากาศหนาวจัด ลงมาหากินในประเทศที่มอี ากาศอบอุ่นกว่า ปั จจุบนั กว๊าน
พะเยายังเป็ นพื้นที่สร้างความขัดแย้งทางความคิดอย่างต่อเนื่องจากแนวความคิดในการพัฒนา ทัง้ การถมทีเ่ พื่อสร้าง
บ้าน โรงแรมหรือร้านอาหาร การสร้างถนนรอบกว๊านเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง และการกาหนดขอบเขต
พืน้ ทีก่ ว๊านพะเยา กว๊านพะเยาเป็ นแหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ทส่ี ุดในภาคเหนือตอนบน มีลกั ษณะเป็ นแอ่งกระทะ เกิดจาก
การสร้างประตูกนั ้ เปิ ด -ปิ ดทางน้ าในพืน้ ทีศ่ ูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดพะเยา โดยรับน้ าจากแม่น้ าอิงเป็ น
แม่น้ าสายหลักที่ไหลเชื่อมต่ อระหว่าง กว๊านพะเยากับหนองเล็งทราย รวมทั ง้ ลาห้วยอีกหลายสายที่ไหลลงสู่กว๊าน
พะเยา ได้แก่ ห้วยแม่ปืม ห้วยแม่เหยียน ห้วยแม่ตุม้ ห้วยแม่ต๋าและห้วยทับช้าง กว๊านพะเยาตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดพะเยา ทางปลายด้านทิศใต้ของแนวภูเขาดอยห้วยน้ าขาว และแนวภูเขาดอนสันกลาง ด้านตะวันออกเป็ นทีต่ งั ้
ของชุมชนเมือง ด้านตะวันตกเป็ นทีร่ าบกว้างลาดจากแนวภูเขาลงสูก่ ว๊านพะเยา
จากการตรวจสอบและเฝ้ าระวังคุณภาพน้าทีม่ กี ารติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องดาเนินการปี ละ 4 ครัง้ ในแต่
ละสถานี กว๊านพะเยาซึง่ เป็ นแหล่งน้ าหลักของจังหวัดโดยผลการติดตามคุณภาพน้ าประจาปี 2551 พบว่าคุณภาพน้ า
อยู่ใ นเกณฑ์ เสื่อมโทรมถึงเสื่อ มโทรมมาก (ตามมาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 และ 5) โดยดัช นี
คุณ ภาพน้ าที่เป็ น ปั ญ หาสาคัญ อย่างต่ อเนื่ องของกว๊านพะเยา ได้แ ก่ ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) มีค่ าสูงเกิน
มาตรฐานแสดงให้เห็น ถึง ปริม าณสารอิน ทรีย์ ท่ีมีป ริม าณมาก จนท าให้จุ ลิน ทรีย์ มีค วามต้อ งการใช้อ อกซิเจนใน
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นแหล่งน้ าสูง ซึง่ อาจเกิดจากการชะล้างสิง่ ปฏิกูลจากชุมชน และการชะล้างหน้าดิน
จากการเกษตรไหลลงสูก่ ว๊านพะเยาโดยเฉพาะบริเวณสะพานขุนเดช ซึง่ เป็ นปากแม่น้าสายหลักทีไ่ หลลงกว๊านทาให้พดั
พาตะกอนทีแ่ ขวนลอยอยู่ในน้ า ไหลลงกว๊านเป็ นจานวนมากจึงเกิดการบดบังการส่องผ่านของแสงไปยังใต้น้า พืชใต้น้ า
จึงไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อเพิม่ ออกซิเจนให้กบั แหล่งน้าได้ จึงทาให้คุณภาพน้าเสือ่ มโทรมเหมือนเดิมและอาจเป็ น
การเพิม่ ธาตุอาหารในกว๊านพะเยาทาให้วชั พืชน้ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ปั จจุบนั กว๊านพะเยามีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
ของปลา พืชน้า มีปริมาณลดลงเนื่องจากปล่อยน้ าทิง้ จากชุมชน ครัวเรือน รวมทัง้ การเกษตรไหลลงสูก่ ว๊านพะเยา และ
การตื้นเขินของกว๊านทีเ่ กิดจากการพัดพาตะกอนของน้ าทาให้มปี ริมาณตะกอนแขวนลอยอยู่ในน้ าในปริมาณทีส่ งู มาก
อีกทัง้ วัชพืชต่ างถิ่นรุกราน จึงเป็ นสาเหตุ สาคัญ ที่พืชน้ าประจาถิ่นมีจานวนและปริมาณไม่เพียงพอต่ อต่ อการฟื้ น ฟู
คุณภาพน้ าดักจับตะกอนตามธรรมชาติ จึงมีแนวคิดที่จะสร้าง Bio lung stem ในพื้นที่ปากแม่น้ าสายหลักที่ไหลลงสู่
กว๊านพะเยาโดยวิธกี ายภาพ ซึง่ เป็ นการลดปริมาณตะกอนทีไ่ หลลงสู่กว๊านพะเยาและธาตุอาหารทีพ่ ดั พามากับตะกอน
ทีแ่ ขวนลอยในน้า
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วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
1.วิ ธีการเตรียมวัสดุ
วัสดุทใ่ี ช้ในการทดลองมีทงั ้ หมด 3 ประเภท 12 ชนิด ซึง่ มีลกั ษณะและปริมาตรทีแ่ ตกต่างกันจึงใช้การตวง
ปริมาตรของวัสดุแทนการชังน
่ ้าหนัก เพื่อให้มปี ริมาตรทีเ่ ท่ากัน โดยวิธใี นการเตรียมวัสดุมดี งั นี้
วัสดุประเภทพืช
ผักตบชวา : คัดเลือกเฉพาะส่วนก้านของผักตบ จากนัน้ นาไปตากแห้ง และนามาตัดให้มคี วามยาว
เท่าๆ กัน ขนาด 2 เซนติเมตร
ฟางข้าว : เป็ นฟางข้าวทีเ่ หลือจากการนวดข้าวด้วยมือ เพราะฟางข้าวจะมีลกั ษณะทีข่ อ้ นข้างคงรูป
ย่อยสลายได้ยาก
เปลือกข้าวโพด : เป็ นเปลือกข้าวโพดทีเ่ หลือจากการสีฝักข้าวโพด ซึง่ เศษพืชทีเ่ หลือใช้และเป็ น
ปั ญหาในการกาจัดในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารทาเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกทีจ่ ะเผาแทนการนามาใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบอื่นเพราะง่ายและรวดเร็ว
กาบมะพร้าว : จะใช้กาบมะพร้าวทีเ่ หลือใช้จากการทามะพร้าวเผา โดยจะนากาบมะพร้าวทีไ่ ด้มาสับ
ให้มขี นาด สีเ่ หลีย่ มด้านเท่าขนาด 2 เซนติเมตร
วัสดุประเภทสัตว์
ขนเป็ ด : ใช้ขนเป็ ดทีเ่ หลือจากการเชือดเป็ นในร้านอาหาร โดยจะเลือกเอาเฉพาะขนตรงบริเวณส่วน
ลาตัว เพราะมีลกั ษณะที่ สัน้ และเป็ นปุย จากนัน้ นาไปตากให้แห้งก่อนนามาตวงปริมาตร
ขนไก่ : : ใช้ขนเป็ ดทีเ่ หลือจากการเชือดเป็ นในร้านอาหาร โดยจะเลือกเอาเฉพาะขนตรงบริเวณส่วน
ลาตัว เพราะมีลกั ษณะที่ สัน้ และเป็ นปุย จากนัน้ นาไปตากให้แห้งก่อนนามาตวงปริมาตร
ขนสุนขั : ในการเลือกใช้ขนสุนขั ต้องเลือกจากร้านตัดขนสัตว์ทม่ี คี วามสะอาดถูกสุขลักษณะ เพราะ
ขนสุนขั ทีน่ ามาใช้อาจมีโรคของสัตว์ตดิ มาด้วย
เศษผม : การเตรียมเศษผมจะเลือกใช้เศษผมทีม่ คี วามยาวค่อนข้างยาว (ประมาณ 2 เซนติเมตร)
พอทีจ่ ะเกาะกันเป็ นกลุ่มก้อนได้ เพื่อป้ องกันวัสดุหลุดหายไปกับแหล่งน้า
วัสดุประเภทสังเคราะห์
ใยสังเคราะห์ : ส่วนของใยสังเคราะห์จะเลือกใช้ ใยสังเคราะห์แบบเดียวกับทีใ่ ช้ในการกรองน้าในตู้
ปลา เพราะรูค้ ุณสมบัตขิ องวัสดุก่อนแล้วพอสมควร สาหรับใช้ในการเปรียบเทียบกับวัสดุชนิดอืน่
ฟองน้า : จะเลือกใช้ฟองน้าทีเ่ หลือใช้จากการห่อขนส่งวัสดุ โดยฟองน้าจะมีลกั ษณะทีบ่ างและมี
ความสามารถในการดูดซับ ก่อนนาไปใช้ตอ้ งตัดฟองน้าให้มขี นาด สีเ่ หลีย่ มด้านเท่าขนาด 2 เซนติเมตร
เศษผ้า : จะใช้เศษผ้าทีเ่ หลือจากร้านตัดเย็บเสือ้ ผ้า เพื่อนามาใช้ประโยชน์ โดยก่อนนามาใช้ตอ้ ง
นาไปซักด้วยน้าเปล่าให้สะอาด แล้วตากให้แห้ง
เม็ดดินเผามวลเบา : ในการเลือกใช้เม็ดดินเผามวลเบา (พองพอง) จะเลือกใช้ เม็ดดินเผามวลเบาที่
มีขนาด ปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร) เพราะขนาดเล็กเกินไปก็จะลอดออกจากตาข่าย ใหญ่เกินไปก็จะทา
ให้ถุงตาข่ายไม่จมน้า และก่อนใช้ตอ้ งนาไปล้างด้วยน้าเปล่าเอาเศษดินออกให้หมด แล้วนาไปตากแห้ง
ถุงตาข่ายใส่วสั ดุ
ใช้ตาข่ายในร่อนทรงกระบอก รัศมี 20 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตรขนาดของรูตาข่าย 1
เซนติเมตร ลักษณะของเส้นในร่อน พันกันเป็ นเกลียว ทนต่อแสงแดด และความร้อน วิธใี นการปิ ดถุงตาข่ายใช้ หนวด
กุง้ ในการรัดแทนการใช้รวดทีจ่ ะเกินสนิมเมื่ออยู่ในน้า
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2. ออกแบบการทดลอง
ในการทดลองใช้การออกแบบ แบบ RCBD ( Randomized Complete Block Design) โดยการ
ติดตัง้ ระบบถุงดักตะกอนจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ระดับผิวน้า และระดับใต้น้า ในการติดตัง้ ถุงดักตะกอนจะต้องเว้น
ระยะห่างระหว่างระดับ 150 เซนติเมตร
3.การเตรียมพืน้ ที่
การเตรียมพืน้ ทีเ่ ริม่ จากการเลือกลาน้าสายหลัก ทีไ่ หลลงสูก่ ว๊านพะเยาคือ ลาน้าสันป่ าถ่อน ซึง่ มี
ลักษณะของลาน้าทีก่ ว้าง จะต้องนาวัชพืชน้า หรือสิง่ ต่างๆทีข่ วางทางน้าออกให้หมดในระยะ 100 เมตร เพื่อไม่ให้เกิด
การรบกวนระบบ และปั กไม้ไผ่เป็ นเสาขวางลาน้า จานวน 9 ต้น 3 แถว ระยะห่างของเสาระหว่างต้น 1 เมตร ระยะห่าง
ของแถว 2 เมตร เพื่อใช้ในการติดตัง้ ถุงดักตะกอน ดังรูป

ภาพที่ 1 แผนทีก่ ารเตรียมพืน้ ทีก่ ่อนติดตัง้ ระบบ วัสดุกรองตะกอน
4. วิ ธีติดตัง้
การติดตัง้ ถุงวัสดุกรองตะกอนจะแบ่งเสาติดตัง้ วัสดุออกเป็ น 3 บล็อก บล็อกละ 3 ต้น ในเสา 1 ต้นจะติดตัง้ ถุงวัสดุ
กรองตะกอน 2 ระดับๆละ 4 ชนิด โดยคัดเลือกจากการจับฉลาก ดังนัน้ เสา 3 ต้นจะมีถุงวัสดุกรองตะกอน ครบ 12 ชนิด
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ภาพที่ 2 รูปแบบการวางถุงวัสดุกรองตะกอนใน 2 ระดับ
5. วิ ธีการเก็บตัวอย่าง
วิธเี ก็บตัวอย่างจะใช้วธิ สี ุ่มแบบสมบูรณ์ การสุ่มในแต่ละบล็อกของแต่ละแถวจะไม่ตรงกัน แถวที่ 1 จะเก็บ
บล็อกที่ 1 แถวที่ 2 จะเก็บบล็อกที่ 2 และแถวที่ 3 จะเก็บบล็อกที่ 3 โดยวิธเี ก็บตัวอย่างมีดงั นี้
1. เขียนชื่อและรหัสถุงวัสดุดกั ตะกอนติดถุงพลาสติกทีจ่ ะใช้ครอบ
2. ใช้ถุงพลาสติกครอบถุงวัสดุกรองตะกอนทัง้ ใบโดยให้มนี ้าในถุง ประมาณ 2-3 ลิตร
3. แยกวัสดุกรองตะกอน ออกจากน้าและตะกอนทีอ่ ยูใ่ นวัสดุโดยใช้น้าทีค่ รอบกับวัสดุเป็ นตัวล้างตะกอน
4. นาน้าไปกรองหาปริมาณตะกอนทีว่ สั ดุกรองตะกอนสามารถดักจับได้ และนาวัสดุไปชังหาน
่ ้าหนักสดน้าหนักแห้ง

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3

ภาพที่ 3 รูปแบบการนับบล็อกและแถวเสายึดถุงวัสดุกรองตะกอน
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ผลการศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพน้ าจากระบบดักตะกอนโดยการประยุกต์ใช้วสั ดุทเ่ี หลือใช้และหาได้ง่ายในชุมชน การ
ดักจับตะกอนในต้นลาน้ากว๊านพะเยา ด้วยวัสดุเหลือใช้ในชุมชนได้ผลการทดลองดังนี้
1. ค่า Flow rate หรืออัตราการไหลของน้ ามาผลต่อระบบดักจับของแข็งแขวนลอยในลาน้ าสันป่ าถ่อน มีอตั รา
การไหล เท่ากับ 0.013 ถึง 0.021 เมตร/วินาที
2. น้าหนักของวัสดุกรองตะกอนเปรียบเทียบระหว่าง ก่อน-หลัง วางระบบกรองตะกอนในลาน้าสันป่ าถ่อน ทัง้
สองระดับน้า จากการทดลองพบว่า วัสดุประเภทสัตว์ ได้แก่ ขนเป็ ด ขนไก่ และขนสุนขั เกิดการย่อยสลายทาให้น้าหนัก
ของวัสดุหลังจากวางระบบเสร็จหายไป ส่วนวัสดุประเภทสังเคราะห์ ได้แก่ ใยสังเคราะห์ เศษผ้า ฟองน้า และเม็ดดินเผา
มวลเบา (พองพอง) ไม่มกี ารย่อยสลาย แต่มีน้ าหนักของวัสดุเพิ่มขึน้ อาจเกิดจากการแยกของแข็งแขวนลอยที่วสั ดุ
สามารถดักจับได้แต่ลา้ งออกไม่หมดจึงทาให้วสั ดุมนี ้าหนักเพิม่ มากขึน้ หลังวางระบบเสร็จ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ตารางน้าหนักวัสดุชนั ้ บน
หลังติ ดตัง้ (g)
ประเภทวัสดุ

วัสดุประเภทพืช

วัสดุประเภทสัตว์

วัสดุประเภท
สังเคราะห์

ชื่อวัสดุ

ก่อนติ ดตัง้ (g)

น้าหนักอุ้มอิ่ มด้วยน้า

น้าหนัก

ผักตบชวา

91.8

234.1

90.6

ฟางข้าว

69.1

151.89

67.2

เปลือกข้าวโพด

75.3

211.08

74.7

กาบมะพร้าว

136

966.82

139

ขนเป็ ด

101.4

200.99

91.2

ขนไก่

91.6

253.22

78.5

ขนสุนขั

89.2

237.09

85.9

เศษผม

81.2

237.21

81

ใยสังเคราะห์

25.4

136.51

28.9

เศษผ้า

118

246.68

120.5

ฟองน้า

24.1

69.87

30.6

เม็ดดินเผามวลเบา

378

533.75

378.5
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ตารางที่ 2 ตารางน้าหนักวัสดุชนั ้ ล่าง
ประเภทวัสดุ

วัสดุประเภทพืช

วัสดุประเภทสัตว์

วัสดุประเภทสังเคราะห์

ชื่อวัสดุ

ก่อนติ ดตัง้ (g)

หลังติ ดตัง้ (g)
น้าหนักอุ้มอิ่ มด้วยน้า

น้าหนัก

ผักตบชวา

96.1

284.05

95.8

ฟางข้าว

76.5

176.03

75.7

เปลือกข้าวโพด

82.2

250.96

82.5

กาบมะพร้าว

139

988.41

142

ขนเป็ ด

104.3

299.94

90.1

ขนไก่

95.1

254.3

84.4

ขนสุนขั

67.5

160.89

65.2

เศษผม

81.6

233.71

81.5

ใยสังเคราะห์

26.4

121.61

28.2

เศษผ้า

136.2

269.59

137.8

ฟองน้า

26.6

89.45

28.9

376.1

557.5

376

เม็ดดินเผามวลเบา

3. ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย จากการทดลองพบว่า วัสดุดกั ตะกอนชัน้ บน ประเภทพืช ฟางข้าวสามารถ
ดักจับตะกอนได้มากที่สุดคือ 64.86 กรัม ลองลงมา คือ กาบมะพร้าว สามารถดักจับตะกอนได้ 35.64 กรัม เปลือก
ข้าวโพดสามารถดักจับตะกอนได้ 27.04 กรัม และผักตบชวา สามารถดักจับตะกอนได้ 10.5 กรัม (ตารางที่ 3) วัสดุดกั
จับตะกอนประเภทสัตว์ เศษผม สามารถดักจับตะกอนได้มากที่สุด คือ 25.68 กรัม ลองลงมาขนเป็ ด สามารถดักจับ
ตะกอนได้ 11.78 กรัม ขนไก่ สามารถดักจับตะกอนได้ 11.34 กรัม และขนสุนัขสามารถดักจับตะกอนได้น้อยทีส่ ุด คือ
6.89 กรัม (ตารางที่ 4) ส่วนวัสดุประเภทสังเคราะห์ วัสดุทส่ี ามารถดักจับตะกอนได้มากทีส่ ดุ คือ ใยสังเคราะห์ สามารถ
ดักจับ ตะกอนได้ 169.67 กรัม ลองลงมาคือ ฟองน้ า สามารถดักจับตะกอนได้ 80.23 กรัม เศษผ้า สามารถดักจับ
ตะกอนได้ 23.46 กรัม และเม็ดดินเผามวลเบา (พองพอง) สามารถดักจับตะกอนได้น้อยทีส่ ดุ คือ 20.5 กรัม (ตารางที่ 5)
โดยวัสดุประเภทสัตว์ ได้แก่ ขนเป็ ด และขนไก่ เกิดการย่อยสลายระหว่างการทดลอง ทาให้เกิดตะกอนและสามารถดัก
จับตะกอนได้น้อยกว่าประเภทอื่น นอกจากการดักจับตะกอนแล้วการวางวัสดุไว้บนผิวน้ายังสามารถดักจับคราบน้ามัน
ได้อกี ด้วย [1,2]
ส่วนวัสดุดกั ตะกอนชัน้ ล่าง ประเภทพืช กาบมะพร้าวสามารถดักจับตะกอนได้มากทีส่ ดุ คือ 40.95 กรัม ลองลง
มา คือ เปลือกข้าวโพด สามารถดักจับ ตะกอนได้ 40.88 กรัม ฟางข้าว สามารถดักจับตะกอนได้ 33.88 กรัม และ
ผักตบชวา สามารถดักจับตะกอนได้ 10.4 กรัม (ตารางที่ 6) วัสดุดกั จับตะกอนประเภทสัตว์ ขนเป็ ด สามารถดักจับ
ตะกอนได้มากที่สุด คือ 85.76 กรัม ลองลงมาเศษผม สามารถดักจับตะกอนได้ 24.12 กรัม ขนสุนัข สามารถดักจับ
ตะกอนได้ 15.84 กรัม และขนไก่ สามารถดักจับตะกอนได้น้อยที่สุด คือ 7.75 กรัม (ตารางที่ 7) ส่วนวัสดุประเภท
สังเคราะห์ วัสดุทส่ี ามารถดักจับตะกอนได้มากทีส่ ุ ดคือ ใยสังเคราะห์ สามารถดักจับตะกอนได้ 76.3 กรัม ลองลงมาคือ
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ฟองน้ า สามารถดักจับตะกอนได้ 49.22 กรัม เศษผ้า สามารถดักจับตะกอนได้ 25.35 กรัม และเม็ดดินเผามวลเบา
(พองพอง) สามารถดักจับตะกอนได้น้อยทีส่ ดุ คือ 5.83 กรัม (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 3 ตารางปริมาณตะกอนทีว่ สั ดุประเภทพืชสามารถดักจับได้ (ชัน้ บน)
ชื่อวัสดุ
ผักตบชวา
ฟางข้าว
เปลือกข้าวโพด
กาบมะพร้าว

ปริมาณน้า (ml) ปริมาณตะกอนสด ปริมาณตะกอนแห้ง ปริมาณตะกอนที่วสั ดุ
(g)
(g)
สามารถดักจับได้(g)
3500
2.42
0.73
10.5
2300
6.42
2.02
64.86
2600
3.6
1.05
27.04
2200
3.58
1.4
35.64

ตารางที่ 4 ตารางปริมาณตะกอนทีว่ สั ดุประเภทสัตว์สามารถดักจับได้ (ชัน้ บน)
ชื่อวัสดุ
ขนเป็ ด
ขนไก่
ขนสุนขั
เศษผม

ปริมาณน้า
(ml)

ปริมาณตะกอนสด (g)

3100
2100
2650
2620

ปริมาณตะกอนแห้ง
(g)

2.34
2.08
2.12
2.69

0.78
0.78
0.71
1.06

ปริมาณตะกอนที่วสั ดุ
สามารถดักจับได้ (g)
11.78
11.34
6.89
25.68

ตารางที่ 5 ตารางปริมาณตะกอนทีว่ สั ดุประเภทสังเคราะห์สามารถดักจับได้ (ชัน้ บน)
ชื่อวัสดุ
ใยสังเคราะห์
เศษผ้า
ฟองน้า
เม็ดดิ นมวลเบา

ปริมาณน้า
(ml)

ปริมาณตะกอนสด (g)

2350
1700
2535
2500

ปริมาณตะกอนแห้ง
(g)

7.09
3.25
4.82
2.62

4.14
1.28
2.18
0.92

ปริมาณตะกอนที่วสั ดุ
สามารถดักจับได้ (g)
169.67
23.46
80.23
20.5

ตารางที่ 6 ตารางปริมาณตะกอนทีว่ สั ดุประเภทพืชสามารถดักจับได้ (ชัน้ ล่าง)
ชื่อวัสดุ
ผักตบชวา
ฟางข้าว
เปลือกข้าวโพด
กาบมะพร้าว

ปริมาณน้า
(ml)

ปริมาณตะกอนสด (g)

1925
2200
2800
3150

2.36
3.29
2.92
3.27
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ปริมาณตะกอนแห้ง
(g)
0.85
1.36
1.23
1.23

ปริมาณตะกอนที่วสั ดุ
สามารถดักจับได้ (g)
10.4
33.88
40.88
40.95

ตารางที่ 7 ตารางปริมาณตะกอนทีว่ สั ดุประเภทสัตว์สามารถดักจับได้ (ชัน้ ล่าง)
ชื่อวัสดุ

ปริมาณน้า (ml)

ขนเป็ ด
ขนไก่
ขนสุนัข
เศษผม

3200
1250
2475
2010

ปริมาณตะกอนสด
(g)

ปริมาณตะกอนแห้ง (g)

ปริมาณตะกอนที่วสั ดุ
สามารถดักจับได้ (g)

1.93
0.83
0.91
1.18

85.76
7.75
15.84
24.12

ปริมาณตะกอนแห้ง (g)

ปริมาณตะกอนที่วสั ดุ
สามารถดักจับได้ (g)

1.83
0.98
1.66
0.63

76.3
25.35
49.22
5.83

2.66
2.5
2.67
3.14

ตารางที่ 8 ตารางปริมาณตะกอนทีว่ สั ดุประเภทสังเคราะห์สามารถดักจับได้ (ชัน้ ล่าง)
ชื่อวัสดุ

ปริมาณน้า (ml)

ใยสังเคราะห์
เศษผ้า
ฟองน้า
เม็ดดิ นเผามวล

2890
3250
2300
2650

ปริมาณตะกอนสด
(g)
4.47
2.7
3.79
1.76

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าวัสดุดกั จับตะกอนชัน้ บน สามารถดักจับตะกอนได้ดกี ว่าชัน้ ล่าง โดยวัสดุประเภท
สังเคราะห์สามารถดักจับตะกอนได้ดที ส่ี ดุ

ปริมาณตะกอนที่วสั ดุสามารถดักจับได้ (กรัม)

180
160
140

ปริมาณตะกอนชัน้ บน

120

ปริมาณตะกอนชัน้ ล่าง

100
80
60
40
20
0

ชนิ ดวัสดุกรองตะกอน

ภาพที่ 4 กราฟแสดงปริมาณตะกอนทีว่ สั ดุสามรถดักจับได้
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วิ จารณ์ และสรุปผล
วัสดุท่สี ามารถดักจับตะกอนได้ดที ่สี ุดในชัน้ บนคือ วัสดุประเภทสังเคราะห์ ลองลงมา วัสดุประเภทพืช และ
ประเภทสัตว์ โดยวัสดุประเภทสังเคราะห์ วัสดุทส่ี ามารถดักจับตะกอนได้ดใี นชัน้ บนคือ ใยสังเคราะห์ และชัน้ ล่างคือ ขน
เป็ ด ส่วนวัสดุประเภทพืช วัสดุทส่ี ามารถดักจับตะกอนได้ ดใี นชัน้ บนคือ ฟางข้าว และใต้น้ าคือ กาบมะพร้าว และวัสดุ
ประเภทสัตว์ วัสดุท่สี ามารถดักจับตะกอนในชัน้ บนได้ดีท่สี ุด คือ เศษผม และชัน้ ล่างคือ ขนเป็ ด ซึ่งจากการทดลอง
พบว่า วัสดุประเภท สัตว์เกิดการย่อยสลาย จึงทาให้ดกั จับตะกอนได้น้อย ดังนัน้ วัสดุทเ่ี หมาะสาหรับใช้ใ นการดักจับ
ตะกอน ควรเป็ นวัสดุท่ยี ่อยสลายได้ยาก มีลกั ษณะทางกายภาพ ที่พรุน มีพ้นื ที่หรือเส้นใยให้ตะกอนค้างหรือเกาะได้
สามารถประยุกต์ใช้วสั ดุทเ่ี หลือใช้ในชุมชนทีม่ คี วามคงทนมาใช้ในการดักตะกอนได้ เพื่อเพิม่ มูลค่าหรือลดปริมาณขยะ
ของเหลือใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารอ้างอิ ง
1. บดีศร มันเกษตรกิ
่
จ. 2547. การใช้วสั ดุดดู ซับทางธรรมชาติในการกาจัดคราบน้ามัน. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ศิรพิ ร พงศ์สนั ติสขุ . 2541. การกาจัดคราบน้ามันในน้าโดยใช้วสั ดุธรรมชาติเป็ นตัวดูดซับ. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผลของโซเดียมอัลจิ เนตต่อการผลิ ตเมล็ดเทียมหญ้าหวาน
Effects of Sodium alginate on Artificial Seed Production of Stevia rebaudiana
Bertoni
เจนณรงค์ วงศ์แสนศรี1* กิตติศกั ดิ ์ โชติกเดชาณรงค์2 กัลทิมา พิชยั 2 และเฉลิมศรี นนทสวัสดิ ์ศรี3
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของโซเดียมอัลจิเนตต่อการผลิตเมล็ดเทียมจากชิน้ ส่วนข้อของหญ้าหวานทีไ่ ด้จากการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพปลอดเชือ้ โดยนาชิน้ ส่วนข้อของหญ้าหวานมาแช่
ในโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้น 2 3 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ชุดการทดลองละ 15 เมล็ด ทาการทดลอง 3 ซ้า ในอาหาร
เหลวสูตร MS ที่ไม่เติมแคลเซียมครอไรด์ (CaCl2.2H2O) ร่วมกับน้ าตาล 30 กรัมต่อลิตร และปรับ pH เป็ น 5.7 แล้ว
ใช้ปิเปตดูดเอาชิ้นส่วนข้อหญ้าหวานหยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ หลังจาก
เมล็ดเทีย มแห้ง น าเมล็ดเทียมที่ได้จากทุกชุดการทดลองเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 7 วัน
จากนัน้ ทดสอบการงอก และการเจริญเติบโตของต้นอ่อนโดยนาเมล็ดเทียมไปเลีย้ งบนอาหารวุน้ สูตร MS ทีอ่ ุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียส และให้แสงเป็ นเวลา 16 ชัวโมงต่
่
อวัน เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าเมล็ดเทียมหญ้าหวานทีใ่ ช้โซเดียมอัลจิ
เนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ สามารถงอกเป็ นต้นอ่อนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเพาะเลี้ยงเป็ น เวลา 3 สัปดาห์ และ
สัปดาห์ท่ี 4 พบว่าชุดการทดลองที่ใช้โซเดียมอัลจิเนตเข้มข้น 2 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ทาให้ต้นอ่อนมีจานวนใบเฉลี่ย
มากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05 ในขณะทีจ่ านวนยอด และความสูงเฉลีย่
ของต้นอ่อนไม่มคี วามแตกต่างจากชุดการทดลองอื่นๆ ในทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ:
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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 .2H2 O 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 H2 O
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

บทนา
หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) เป็ นพืชล้มลุกอายุยาวอยู่ในวงศ์ Asteraceae มีลกั ษณะคล้ายต้น
กะเพราหรือต้นแมงลัก มีสารสตีวโี อไซด์ (Stevioside) ซึ่งให้ความหวานประมาณ 300 เท่าของน้ าตาลซูโครส แต่ให้
แคลอรี่ต่ าเนื่องจากไม่ถูกย่อยให้เกิดพลังงานในร่างกาย จึงนิยมนามาใช้เป็ นสารที่ให้ความหวานสาหรับอาหาร และ
เครื่องดื่มแทนน้ าตาลทรายบางส่วนหรือทัง้ หมดเพื่อลดปริมาณแคลอรีใ่ นอาหาร และเครื่องดื่มสาหรับผู้ท่ตี ้องการลด
ความอ้ ว น หรือ ผู้ ป่ วยที่ เป็ นโรคเบาหวาน ซึ่ ง ไม่ ส ามารถบริโ ภคน้ า ตาลในปริม าณมากๆ ได้ โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุ ญาตให้นาสารสกัด สตีวโี อไซด์มาขึน้ ทะเบียนเป็ นสารหวานแทนน้ าตาลได้ [1]
หญ้าหวานจึงเป็ นทีต่ ้องการมากในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ประเทศญี่ป่ นุ มีการส่งออกสารสตีวโี อไซด์ถงึ 50 ตันในแต่
ละปี ซง่ึ มีมูลค่าถึง 220 ล้านดอลล่าแคนาดา [2] เกษตรกรไทยนาหญ้าหวานเข้ามาปลูกกันมากในเขตภาคเหนือ ได้แก่
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน และพะเยา เนื่องจากหญ้าหวานชอบอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมปิ ระมาณ 20-26 องศา
เซลเซียส และเจริญเติบโตได้ดเี มื่อปลูกในพืน้ ทีส่ ูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 600-700 เมตร โดยเกษตรกรมักจะทา
การขยายพันธุด์ ว้ ยวิธกี ารเพาะเมล็ดซึง่ อาจทาให้เกิดการกลายพันธุ์ รวมทัง้ พืชชนิดนี้มเี ปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดต่ า
มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการผสมตัวเองไม่ติด (self-incompatibility) ซึ่งเกิดจากการที่พืชผสมตัวเองตาม
ธรรมชาติ ภายในดอกเดียวกัน ระหว่างดอกภายในต้ นเดียวกัน หรือระหว่างต้นทีม่ จี โี นไทป์ เหมือน [3] การนาเทคนิค
การผลิตเมล็ดเทียมโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเลียนแบบเมล็ดทีไ่ ด้จากการผสมพันธุต์ ามธรรมชาติมาใช้เพื่อ
แก้ปัญหาอัตราการงอกของเมล็ดต่า โดยเมล็ดเทียมจะมีองค์ประกอบสาคัญเลียนแบบเมล็ดทีไ่ ด้จากธรรมชาติ ได้แก่ โซ
มาติกเอมบริโอ หรือ เอมบริโอทีไ่ ด้จากเพาะเลีย้ งเซลล์ร่างกาย อาหารสะสมเทียม และส่วนห่อหุม้ เอ็มบริโอ หรือเปลือก
หุม้ เมล็ดเทียม [4] เนื่องจากเมล็ดเทียมสามารถผลิตได้จานวนมากในระยะเวลาอันสัน้ สามารถผลิตได้ตลอดทัง้ ปี ลด
แรงงาน ลดพืน้ ที่ และย่นระยะเวลาในการผลิตเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ต้นทีไ่ ด้จากเมล็ดเทียมจะมีลกั ษณะเหมือนต้นแม่
ทุกประการ เพราะเป็ นการขยายพันธุแ์ บบไม่ใช้เพศ และเทคนิคเมล็ดเทียมยังเป็ นอี กทางเลือกสาหรับการเก็บรักษา
พันธุ์พชื อีกทัง้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่มคี วามสาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการผลิต
เมล็ดเทียมของพืชนัน้ มีปัจจัยทีส่ าคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตทีใ่ ช้ในผลิต
เมล็ดเทียม เนื่องจากเมื่อโซเดียมอัลจิเนตทาปฏิกริ ยิ ากับแคลเซียมอิออน จะเกิดเป็ นแคลเซียมอัลจิเนต ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็ นเจลห่อหุม้ เมล็ดเทียม โดยความแข็งของเจลจะแปรผันตามความเข้มข้นของ โซเดียมอัลจิเนต และจะส่งผลต่อการ
งอกของต้นอ่อนจากเมล็ดเทียม [5] ทัง้ นี้ความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตทีเ่ หมาะสมจะแตกต่างกันตามชนิดของพืช
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เช่นงานวิจยั ของ Mohammad et al. ในปี 2556 [6] ทาการศึกษาการเคลือบเอมบริโอของคาโนล่าในหลอดทดลองด้วย
โซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้น 2% พบว่าเมล็ดเทียมที่ผลิตได้มกี ารงอกได้ดี ในปี เดียวกัน Daud et al. [7] ผลิต
เมล็ดเทียมจากชิน้ ส่วนของปลายยอดต้นแอฟริกนั ไวโอเลต (Saintpaulia ionantha Wendl.) โดยใช้โซเดียมอัลจิเนต
3% มาห่อหุม้ พบว่าเมล็ดเทียมทีไ่ ด้มอี ตั ราการงอกสูงสุดที่ 84% เป็ นต้น ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตต่อการผลิตเมล็ดเทียม และการงอกของต้นอ่อนจากเมล็ดเทียมของหญ้าหวาน
เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการประยุกต์ใช้เทคนิคเมล็ดเทียมเพื่อการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรม และขยายพันธุห์ ญ้าหวานต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อหญ้าหวาน
นาต้นอ่อนหญ้าหวานในสภาพปลอดเชือ้ มาตัดชิน้ ส่วนข้อขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วเลีย้ งบน
อาหารวุ้น สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติม kinetin ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัม ต่ อลิตร ที่อุณหภู มิ 25
องศาเซลเซียส และให้แสงเป็ นเวลา 16 ชัวโมงต่
่
อวัน เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อชักนาให้เกิดยอดจานวนมากสาหรับ
นามาใช้ในการทดลองทัง้ หมด
การศึกษาผลของโซเดียมอัลจิ เนตต่อการงอกและการเจริญเติ บโตของเมล็ดเทียมหญ้าหวาน
ตัดชิน้ ส่วนข้อของหญ้าหวานทีป่ ลอดเชือ้ ความยาวประมาณ 3 ± 1 มิลลิเมตร แช่ในสารละลายโซเดียมอัลจิ
เนต (Food grade, Laboratory Reagents & Fine Chemicals) ความเข้มข้น 2 3 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารเหลว
สูตร MS ทีไ่ ม่เติม CaCl2.2H2O ร่วมกับน้าตาล 30 กรัมต่อลิตร และปรับ pH เป็ น 5.7 ใช้ปิเปตทีม่ ขี นาดความกว้างของ
ปากปิ เปตเท่ากับ 4 มิลลิเมตรดูดเอาชิ้นส่วนข้อหญ้าหวานในสารละลายโซเดียมอัลจิเนตแล้วหยดลงในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ (AR grade, Laboratory Reagents & Fine Chemicals) ความเข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ แช่ทง้ิ ไว้เป็ น
เวลา 45 นาที นาเมล็ดเทียมทีไ่ ด้มาวางบนกระดาษทิชชูทน่ี ่งึ ฆ่าเชือ้ แล้ว ปล่อยให้เมล็ดเทียมแห้งเป็ นเวลา 30 นาทีในตู้
ปลอดเชือ้ เก็บเมล็ดเทียมใส่ขวด Vial Tubes ทีน่ ่งึ ฆ่าเชือ้ แล้ว ปิ ดฝาให้แน่นแล้วพันฝาขวดด้วยพาราฟิ ลม์ เก็บใส่ถุงซิบ
นาไปเก็บ ทีอ่ ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสระยะเวลา 7 วัน จากนัน้ นาเมล็ดเทียมไปวางบนอาหารวุน้ สูตร MS ขวดละ 1
เมล็ด จานวน 15 เมล็ด ทาการทดลอง 3 ซ้า แล้วนาไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และให้แสงเป็ นเวลา 16
ชัวโมง
่
ต่อวัน เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ทาการบันทึกผลการทดลองโดยบันทึกลักษณะของเมล็ดเทียม วัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเมล็ดเทียมโดยใช้เวอร์เนีย (Vernier caliper, WINTON) เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเทียม การเจริญเติบโต
ของต้นอ่อนหญ้าหวานได้แก่ จานวนยอด จานวนใบ และความสูง

การวิ เคราะห์ข้อมูล
การทดลองทัง้ หมดใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomize design) โดยผลการทดลอง
ถูกแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) จากนัน้
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05

ผลการศึกษา
เมล็ดเทียมหญ้าหวานผลิตโดยการใช้โซเดียมอัลจิเนต ทุกชุดการทดลองเมล็ดเทียมที่ได้มลี กั ษณะกลมมน
สม่ าเสมอ ผิวเมล็ดเทียมมีลกั ษณะใส และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.95±0.05-3.97±0.48 มิลลิเมตร ขนาด
เมล็ดเทียมทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 (ตารางที1่ , ภาพที่ 1)
การศึกษาผลของโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้นต่างๆ ต่อการงอกของเมล็ดเทียมหญ้าหวานพบว่าเมล็ดเทียม
ทุกชุดการทดลองสามารถงอกเป็ นต้นอ่อนได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์แรก พบว่าสัปดาห์ท่ี 3 ชุดการ
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ทดลองโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์พบว่ามีการงอกครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะทีช่ ุดการทดลองอื่นมี
การงอกครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ท่ี 4 (ตารางที่ 2 )
การศึกษาผลของโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้นต่างๆ ต่อ การเจริญเติบโตของต้นอ่อนหญ้าหวานที่งอกจาก
เมล็ดเทียมพบว่าทุกชุดการทดลองมีจานวนยอดของต้นอ่อนเพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์ท่ี 4 ของ
การเลีย้ งบนอาหารวุน้ สูตร MS โดยจานวนยอดเฉลีย่ ของต้นอ่อนทุกชุดการทดลองไม่มคี วามแตกต่างกันในทางสถิติ ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 (ตารางที่ 3) ในขณะที่จานวนใบเฉลีย่ ของต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดเทียมพบว่าต้นอ่อนเริม่ มีการ
แตกใบตัง้ แต่สปั ดาห์แรกทีท่ าการเพาะเมล็ดเทียม และจานวนใบเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ อย่างรวดเร็วจนถึงสัปดาห์ท่ี 4 ของการ
เพาะเลีย้ งพบว่าชุดการทดลองที่ใช้โซเดียมอัลจิเนต 2 และ 5 เปอร์เซ็นต์ มีจานวนใบเฉลี่ยสูงสุดคือ 8.61±3.05 และ
8.96±2.66 ใบต่ อยอด ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
(ตารางที่ 4) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในด้านความสูงเฉลีย่ ของต้นอ่อนทีง่ อกจากเมล็ดเทียมนัน้ พบว่า ตัง้ แต่ สปั ดาห์แรก
ถึงสัปดาห์ท่ี 3 ความสูงของต้นอ่อนหญ้าหวานมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกชุดการทดลอง แต่ในสัปดาห์ท่ี 4 ชุด
การทดลองที่ใช้โซเดียมอัลจิเนต 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์มคี วามสูงคงที่ ในขณะที่ชุดการทดลองที่ใช้โซเดียมอัลจิเนต 2
และ 5 เปอร์เซ็น ต์ มีจ านวนใบเฉลี่ย มากว่ า ชุ ด การทดลองอื่น อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.05
(8.61±3.05 และ 8.96±2.66 ใบตามลาดับ) ในสัปดาห์ท่ี 4 (ตารางที่ 5) โดยที่ต้นอ่อนของหญ้าหวานที่งอกออกจาก
เมล็ดเทียมมีลกั ษณะลาต้นแข็งแรง ใบมีรปู ร่างปกติสเี ขียวอ่อน (ภาพที่ 2)

วิ จารณ์ และสรุปผล
งานวิจยั นี้ทาการเก็บเมล็ดเทียมไว้ทอ่ี ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมติ ่ า
ต่ อการเกิด อาการสะท้านหนาว (chilling injury) ของเนื้ อ เยื่อ ที่น ามาผลิต เป็ น เมล็ด เทีย ม พบว่ าอุ ณ หภู มิ 4 องศา
เซลเซียสไม่ทาอันตรายกับชิน้ ส่วนพืช และเมล็ดเทียมทุกชุดการทดลองสามารถงอกเป็ นต้นอ่อนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของสมยศ มีสุข ทีศ่ กึ ษาการเก็บรักษาเมล็ดเทียมในอุณหภูมติ ่ าที่ 4 องศาเซลเซียสสามารถเก็บรักษาเมล็ด
เทียมได้นานถึง 16 สัปดาห์
ผลของโซเดียมอัลจิเนตต่อผลิตเมล็ดเทียมหญ้าหวาน พบว่าโซเดียมอัลจิเนตเข้มข้น 2-5 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
สร้างเมล็ดเทียมทีม่ ลี กั ษณะกลม มน สม่าเสมอกันได้ ซึง่ สอดคล้องกับรายงานของ Castillo et al. [8] ทีก่ ล่าวว่าการใช้
โซเดียมอัลจิเนตทีค่ วามเข้มข้น 0.5-5.0 เปอร์เซ็นต์ มีความสามารถทาให้เมล็ดเทียมมีความแข็งแรง เพียงพอทีจ่ ะเกิด
เป็ นเมล็ดเทียมทีส่ มบูรณ์ได้ สาหรับการผลิตเมล็ดเทียมของหญ้าหวานด้วยโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์
พบว่าสามารถชักนาให้เมล็ดเทียมมีการงอกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็ นชุดการทดลองแรก หลังการเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 3
สัปดาห์ รวมทัง้ ช่วยส่งเสริมให้ตน้ อ่อนหญ้าหวานมีจานวนยอด จานวนใบ และความสูงเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับรายงาน
ของ Nirala et al. [9] ที่ผ ลิตเมล็ด เทีย มของ Vitis vinifera L. CV. Pusa โดยเคลือบโซมาติก เอ็ม บริโอ (Somatic
embryo) ด้วยโซเดีย มอัลจิเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การงอกเป็ นต้น สูงกว่าที่ไม่ได้เคลือบ และ
รายงานของ สมปอง และลัดดาวัลย์ [10] ที่ใช้อลั จิเนต 2 เปอร์เซ็นต์ เคลือบโซมาติกเอมบริโอของหญ้าแฝก เมล็ด
เทียมทีไ่ ด้มเี ปอร์เซ็นต์การงอกสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ และมีรายงานการใช้โซเดียมอัลจิเนตที่มคี วามเข้มข้นอื่นๆ เช่น
การใช้โซเดียมอัลจิเนตเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้กบั Carica papaya L. [11] การใช้โซเดียมอัลจิเนตเข้มข้น 3
เปอร์เซ็นต์กบั พืชหลายชนิด เช่น Punica granatum L. [12] Laelia anceps ssp. Dawsonii [13] กล้วยไม้มา้ วิง่ (Doritis
pulcherrima Lindl.) [14] กล้ ว ยไม้ ร องเท้ า นารี ค งกบ (Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein) [15] การใช้
โซเดีย มอัล จิเ นตเข้ม ข้น 4 เปอร์เซ็น ต์ ก ับ Zingiber officinale Rosc. [16] และการใช้โ ซเดีย มอัล จิเนตเข้ม ข้น 5
เปอร์เซ็นต์กบั Quercus suber L. [17] และ Cannabis sativa L. [18] ซึง่ ความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตมีผลต่อการ
งอกของต้นอ่อนจากเมล็ดเทียมเนื่องจากโซเดียมอัลจิเนตจะทาปฏิกริ ยิ ากับแคลเซียมไอออนทาให้เกิดเป็ นแคลเซียมอัล
จิเนลซึง่ มีลกั ษณะเป็ นเจล โดยความหนืด หรือความแข็งของเจลจะขึ้นกับความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนต ดังนัน้ การ
เพิม่ ความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตจึงส่งผลให้เจลทีห่ ่อหุม้ เมล็ดเทียมมีความแข็งเพิม่ มากขึน้ ตามลาดับ จึงส่งผลต่อ
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การงอกของเมล็ดเทียมของพืชแต่ ละชนิดแตกต่ างกันไป [19] ดังนัน้ ในการผลิตเมล็ดเทียมจึงต้องทดลองหาความ
เข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตทีเ่ หมาะสมกับชนิดของพืชทีจ่ ะศึกษา งานวิจยั นี้ทาให้ทราบความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิ
เนตทีเ่ หมาะสมต่อการผลิตเมล็ดเทียมจากชิน้ ส่วนข้อของหญ้าหวาน เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการเก็บรักษาพันธุพ์ ชื ทีห่ ายาก
และสามารถประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจการสามารถขนส่งแลกเปลีย่ นพันธุพ์ ชื ได้
สรุปผลการศึกษาครัง้ นี้พบว่า เมล็ดเทียมหญ้าหวานที่ใช้โซเดียมอัลจิเนตเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์
การงอกครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้เร็วที่สุดที่เพาะเมล็ดเทียมเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ และมีการเจริญเติบโตของต้นอ่อนใน
ส่วนของจานวนยอดและจานวนใบไม่แตกต่างจากชุดการทดลองอื่นๆ แต่พบว่ามีความสูงมากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลการผลิตเมล็ดเทียม เช่น ความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครส อุณหภูมทิ ใ่ี ช้เก็บ
รักษาเมล็ดเทียม เพื่อให้ได้เมล็ดเทียมทีม่ คี ุณภาพดีเหมาะในการเก็บรักษาพันธุ์ของหญ้าหวานต่อไป
ตารางที่ 1 ขนาดเส้น ผ่ า ศู น ย์ก ลางเฉลี่ย (มม.) ± ค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน ของเมล็ด เทีย มหญ้ า หวานที่ผ ลิต จาก
โซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้นต่างๆ
ชุดการทดลอง
โซเดียมอัลจิเนต 2%
โซเดียมอัลจิเนต 3%
โซเดียมอัลจิเนต 4%
โซเดียมอัลจิเนต 5%

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของเมล็ดเทียม (มม.)
3.96 ± 0.05a
3.95 ± 0.05a
3.97 ± 0.48a
3.97 ± 0.48a

*หมายเหตุ: อักษรต่างกันในคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การงอกเฉลีย่ ±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของต้นอ่อนหญ้าหวานที่งอกจากเมล็ดเทียมที่ผลิตโดย
โซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้นต่างๆ ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์ท่ี 4
ชุดการทดลอง
โซเดียมอัลจิเนต 2%
โซเดียมอัลจิเนต 3%
โซเดียมอัลจิเนต 4%
โซเดียมอัลจิเนต 5%

สัปดาห์ท่ี 1
48.89 ± 3.84a
11.11 ± 3.84b
11.90 ± 4.12b
62.78 ± 14.56a

เปอร์เซ็นต์การงอก
สัปดาห์ท่ี 2
สัปดาห์ท่ี 3
a
86.67 ± 0.00
100.00 ± 0.00a
68.89 ± 3.85b
86.66 ± 0.00c
64.23 ± 7.14b
92.38 ± 0.82b
92.23 ± 0.96a
92.23 ± 0.96b

สัปดาห์ท่ี 4
100.00 ± 0.00a
100.00 ± 0.00a
100.00 ± 0.00a
100.00 ± 0.00a

*หมายเหตุ: อักษรต่างกันในคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 3 จานวนยอดเฉลีย่ ±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของต้นอ่อนหญ้าหวานทีง่ อกจากเมล็ดเทียมทีผ่ ลิตโดยโซเดียมอัล
จิเนตความเข้มข้นต่างๆ ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์ท่ี 4
ชุดการทดลอง
โซเดียมอัลจิเนต 2%
โซเดียมอัลจิเนต 3%
โซเดียมอัลจิเนต 4%
โซเดียมอัลจิเนต 5%

จานวนยอด (ยอด/ชิน้ เนื้อเยื่อ)
สัปดาห์ท่ี 2
สัปดาห์ท่ี 3
ab
1.52 ± 0.58
2.13 ± 0.93a
1.26 ± 0.52b 1.80 ± 0.99a
1.19 ± 0.40b 2.17 ± 1.09a
1.76 ± 0.62a 2.09 ± 0.81 a

สัปดาห์ท่ี 1
1.32 ± 0.47a
1.00 ± 0.00a
1.33 ± 0.58a
1.42 ± 0.47a

สัปดาห์ท่ี 4
2.22 ± 0.97a
1.80 ± 0.99a
2.17 ± 1.09a
2.09 ± 0.81a

*หมายเหตุ: อักษรต่างกันในคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 4 จ านวนใบเฉลี่ย ±ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของต้ น อ่ อ นหญ้ า หวานที่ ง อกจากเมล็ด เที ย มที่ ผ ลิ ต โดย
โซเดียมอัลจิเนต ความเข้มข้นต่างๆ ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์ท่ี 4
ชุดการทดลอง
โซเดียมอัลจิเนต 2%
โซเดียมอัลจิเนต 3%
โซเดียมอัลจิเนต 4%
โซเดียมอัลจิเนต 5%

สัปดาห์ท่ี 1
2.54 ± 0.99ab
1.50 ± 0.58b
2.00 ± 1.63ab
3.00 ± 0.92a

จานวนใบ (ใบ/ต้น)
สัปดาห์ท่ี 2
สัปดาห์ท่ี 3
4.91 ± 2.39a 7.64 ± 2.57b
3.06 ± 1.55b 7.05 ± 2.37b
3.58 ± 1.89b 7.35 ± 2.49b
5.21 ± 2.00a 8.96 ± 2.66a

สัปดาห์ท่ี 4
8.61 ± 3.05a
7.05 ± 2.38b
7.36 ± 2.48b
8.96 ± 2.66a

*หมายเหตุ: อักษรต่างกันในคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 5 ความสู ง เฉลี่ย ± ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของต้ น อ่ อ นหญ้ า หวานที่ ง อกจากเมล็ด เที ย มที่ ผ ลิต โดย
โซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้นต่างๆ ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์ท่ี 4
ชุดการทดลอง
โซเดียมอัลจิเนต 2%
โซเดียมอัลจิเนต 3%
โซเดียมอัลจิเนต 4%
โซเดียมอัลจิเนต 5%

สัปดาห์ท่ี 1
2.83 ± 1.34ab
1.87 ± 0.48b
2.75 ± 1.66ab
4.19 ± 1.50a

ความสูง (มิลลิเมตร)
สัปดาห์ท่ี 2
สัปดาห์ท่ี 3
5.52 ± 2.83a
9.94 ± 5.91 a
3.32 ± 1.71b
7.64 ± 3.46b
4.03 ± 1.41b
8.57 ± 3.20ab
6.19 ± 2.94a
10.29 ± 7.52a

สัปดาห์ท่ี 4
12.19 ± 9.24 a
7.64 ± 3.46c
8.57 ± 3.20bc
10.31 ± 7.50ab

*หมายเหตุ: อักษรต่างกันในคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
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ภาพที่ 1 ลักษณะเมล็ดเทียมหญ้าหวานทีผ่ ลิตจากโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้นต่างๆ
ก.โซเดียมอัลจิเนต 2% ข.โซเดียมอัลจิเนต 3% ค.โซเดียมอัลจิเนต 4% ง.โซเดียมอัลจิเนต 5%

ก

ข

ค

ง

ภาพที่ 2 ลักษณะการงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนหญ้าหวานในโซเดียมอัลจิเนต 2%
ก.สัปดาห์ท่ี 1
ข.สัปดาห์ท่ี 2 ค.สัปดาห์ท่ี 3 ง.สัปดาห์ท่ี 4
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การควบคุมเชื้อราก่อโรคใบจุดในยางพาราโดยเชื้อจุลินทรียป์ ฏิ ปักษ์จากดิ น
Controlling of Para Rubber leaf spot disease by antagonistic microorganisms
from soil.
สุวรีย์ ปั นใจ1* กัลทิมา พิชยั 2 และอัจฉรียา ชมเชย2
Suwaree Panjai1*, Kaltima Phichai2 and Atchareeya Chomchoei2
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ แยกเชื้อ จุลิน ทรีย์ป ฏิปั ก ษ์ จ ากดิน บริเวณสวนปลูก ยางพาราต าบลกื้ด ช้า ง
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วนามาทดสอบการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราก่อโรคใบจุดทีแ่ ยกได้จากใบยางพารา
จานวน 8 ไอโซเลท จุลนิ ทรียท์ แ่ี ยกได้จากดินเป็ นรา 5 ไอโซเลท และแบคทีเรีย 6 ไอโซเลท เมื่อนาจุลนิ ทรียท์ งั ้ 2 ชนิด
มาทดสอบการยับยัง้ การเจริญของราโดยวิธี dual culture บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) พบว่าแบคทีเรีย
ไอโซเลท BS2 สามารถยับยัง้ เชือ้ รา ไอโซเลท F5, F7, F1 และ F4 ด้วยเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ (PIRG) 38.53 ± 0.97,
24.43 ± 0.65, 24.21 ± 1.32 และ 4.91 ± 0.62 ตามลาดับ และเชื้อรา ไอโซเลท FS7 สามารถยับยัง้ เชื้อรา ไอโซเลท
F8ได้ดที ส่ี ดุ ด้วยเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ 29.37 ± 0.45 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% (p ≤ 0.05)
คาสาคัญ:

โรคใบจุด การแยกเชือ้ ยางพารา จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์

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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บทนา
ยางพารา (Hevea Brasiliensis) เป็ นพืชที่ให้น้ ายางมากที่สุดในบรรดาพืชทีใ่ ห้น้ ายาง 12,500 ชนิด เป็ นไม้
ยืนต้นซึง่ มีถนิ่ กาเนิดดัง้ เดิมอยู่ในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ แต่ปัจจุบนั ทวีปเอเชียเป็ นแหล่งทีป่ ลูกยางมากทีส่ ุด
และเป็ นพืชเศรษฐกิจทีท่ ารายได้ให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราอย่างมาก ปั ญหาทีส่ าคัญของการปลูกยางพาราคือโรคพืช
[1]ปั จจุบนั มีการปลูกอย่ างแพร่กระจายทัว่ ประเทศ โดยมีพ้ืนที่ป ลูกยางพารา 16.89 ล้านไร่ พบปลูกมากที่ภ าคใต้
มากกว่า80% เนื่องจากภาคใต้เป็ นแหล่งทีอ่ ุดมสมบูรณ์ สภาพภูมอิ ากาศเหมาะแก่การปลูกยางพารา รองลงมาคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือ ตามลาดับ [2] เชือ้ รา Colletotrichum gloeosporioides
เป็ น สาเหตุ ของโรคใบจุด นู น , เชื้อ รา Helminthosporium เป็ น สาเหตุ ข องโรคใบจุด ตานก และเชื้อ รา Corynespora
cassiicola เป็ นสาเหตุของโรคใบจุดก้างปลา ซึง่ ในประเทศไทยโรคใบจุดนูน โรคใบจุดตานก และโรคใบจุดก้างปลา มี
ความสาคัญในต้นยางขนาดเล็ก เช่น ยางก่อนเปิ ดกรีด อายุ 1-3 ปี ต้นกล้ายาง ยางชาถุง และแปลงกิง่ ตา และโรคใบ
ร่วงชนิดหนึ่งในยางพารา สามารถเข้าทาลายทัง้ ใบ กิง่ ก้าน และฝั กยาง โดยในระยะยางผลิใบใหม่ ทาให้ใบเหีย่ วและ
หลุดร่วงทันที ในระยะทีใ่ บเจริญแล้วจะเห็นเป็ นจุดนูน และบางส่วนของใบบิดงอ ถ้าเข้าทาลายส่วนยอดหรือกิง่ ก้ าน จะ
ทาให้ยอดนัน้ แห้งตาย [3] มีรายงานว่า เชื้อ Colletotrichum สามารถทาให้เกิดอาการบนใบยางได้ 3 ลักษณะต่างกัน
คือ อาการใบจุดนูน อาการแอนแทรคโนส (anthracnose) และแผลแห้ง เชือ้ ราColletotrichum ทีม่ รี ายงานว่าทาให้เกิด
โรคกับยางพารามีหลาย species โดยแต่ละ species ทาให้เกิดอาการต่างกัน เช่น เชื้อ C. acutatum ทาให้เกิดโรคได้
รุนแรงกว่า C. gloeosporioides [4] ปั จจุบนั การระบาดของโรคนี้มแี นวโน้มเพิม่ ความรุนแรงขึน้ เป็ นลาดับ
ในปั จจุบนั มีการใช้สารเคมีในการป้ องกันกาจัดศัตรูพชื ซึง่ เป็ นเพียงการแก้ปัญหาในระยะสัน้ เท่านัน้ [5] ปั ญหา
ของการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื มากเกินไปก็คอื ทาให้เกิดมลพิษทางดินและผลกระทบทีเ่ ป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ ดังนัน้
การกาจัดโรคโดยชีววิธกี เ็ ป็ นอีกวิธหี นึ่งในการแก้ปัญหาการเข้าทาลายของศัตรูพชื การควบคุมโดยชีววิธี หมายถึง การ
นาสิง่ มีชวี ติ มาควบคุมสิง่ มีชวี ติ ด้วยกัน เช่น การนาจุลนิ ทรียใ์ นกลุ่มแบคทีเรียปฏิปักษ์มาใช้ควบคุมโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ รา
ซึง่ แบคทีเรียปฏิปักษ์สามารถหาได้จากธรรมชาติ เช่น ดินทีม่ กี ารเพาะปลูก ดังนัน้ การควบคุมโดยชีววิธจี งึ ได้รบั ความ
สนใจอย่างแพร่หลาย กลุ่มของแบคทีเรียทีไ่ ด้นามาใช้ในการควบคุม ได้แก่ Bacillus เนื่องจากเป็ นสายพันธุท์ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการผลิตสารปฏิชวี นะ บางสายพันธุส์ ามารถใช้ในการควบคุมทางชีวภาพและการป้ องกันการเกิดโรคต่อพืชผลทาง
การเกษตรได้
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้มเี ป้ าหมายทีจ่ ะแยกเชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์จากดิน นามาทดสอบการยับยัง้ การเจริญของ
เชือ้ ราก่อโรคใบจุดทีแ่ ยกได้จากใบยางพารา และนาไปทดสอบการยับยัง้ เชือ้ ราสาเหตุโรคใบจุดในระดับห้องปฏิบตั กิ าร

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. การเก็บตัวอย่างดิ นการแยกเชื้อแบคทีเรียปฏิ ปักษ์จากดิ นสวนยางพารา
ทาการเก็บตัวอย่างดินบริเวณในสวนยางพารา ตาบลกืด้ ช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บดินโดยเจาะ
ดินจากผิวดินลงไปลึก15 เซนติเมตร [6] แยกเชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์จากตัวอย่างดินให้บริสทุ ธิ ์ ด้วยวิธี soil dilution plate
โดย นาตัวอย่างดินมาทาการชังดิ
่ นตัวอย่าง น้ าหนัก 1 กรัม ใส่ในน้ ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้ แล้วทีม่ ปี ริมาตร 9 มิลลิลติ ร เขย่า
ด้วยเครื่องเขย่าให้เข้ากัน แล้วทา serial dilution จนถึงที่ระดับ 10-2 ใช้ปิเปตดูดสารแขวนลอยของตัวอย่างดินจาก
serial dilution ที่ระดับความ เข้มข้น 10-2- 10-5 ปริมาตร 0.1 มิลลิลติ ร หยดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ปริมาตร 15
มิลลิลติ รโดยวิธี spread plate technique ทา 3 ซ้า บ่มเลีย้ งเชือ้ ไว้ในอุณหภูมหิ อ้ ง (25-30 องศาเซลเซียส) เป็ นเวลา 3
วัน ท าการย้าย single colony ของแบคทีเรีย ที่เจริญ บนอาหาร น าไปเลี้ย งบนอาหารเลี้ย งเชื้อ nutrient agar (NA)
นาไปบ่มไว้ ทีอ่ ุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ ราต่อไป
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2. การศึกษาสัณฐานวิ ทยาของเชื้อจุลินทรียป์ ฏิ ปักษ์ที่แยกได้จากดิ นสวนยางพารา
ศึกษาลักษณะของโคโลนีทแ่ี ยกได้จากดิน โดยทาการบันทึกลักษณะของโคโลนี ขนาดโคโลนี ลักษณะความ
นูนและสีของโคโลนี โดยการถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ย้อมสีแบคทีเรียปฏิปักษ์ทแ่ี ยกได้โดยใช้วธิ กี ารย้อมสีแบบ
Simple Stain เพื่อศึกษาดูลกั ษณะรูปร่างของแบคทีเรียภายใต้กล้องจุ ลทรรศน์ โดยการย้อมสี Crystal Violet แล้วทา
การบันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียปฏิปักษ์
3. การเก็บตัวอย่างโรคและการแยกเชื้อสาเหตุจากโรคใบจุดยางพารา
ทาการเก็บตัวอย่างใบยางพาราทีเ่ ป็ นโรคจาก สวนยางพาราทีม่ โี รคใบจุด นามาแยกเชือ้ ราสาเหตุให้บริสทุ ธิใน
์
ห้องปฏิบตั กิ ารด้วย วิธี tissue transplanting method บนอาหารเลีย้ งเชือ้ potato dextrose agar (PDA) โดยทาการตัด
ชิน้ ส่วนของใบหรือก้านใบตรงส่วนทีเ่ ป็ นแผลออกเป็ นชิน้ เล็กๆ ให้มขี นาดประมาณ 5 มิลลิเมตร ด้วยใบมีดผ่าตัด นาไป
ฆ่าเชือ้ ทีผ่ วิ ด้วยการแช่ในสารละลายคลอร็อกซ์ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเวลา 2-4 นาที และล้างด้วยน้ ากลันที
่ น่ ่ึงฆ่าเชือ้ แล้ว
3 ครัง้ นาชิ้นส่วนไปวางบนกระดาษกรองที่ฆ่าเชือ้ แล้ว เพื่อดูดซับน้ าให้แห้ง ก่อนนาไปเพาะบนอาหารเลีย้ งเชือ้ PDA
บ่มเลี้ยงในห้องปฏิบตั ิการที่อุณหภูมิ 25-30 องศา เซลเซียส เป็ นเวลานาน 3-5 วัน จากนัน้ ทาการแยกเชือ้ ให้บริสุทธิ ์
โดยการตัดแยกส่วนปลายเส้นใยไปเลีย้ งบนอาหารเลี้ยงเชือ้ potato dextrose agar (PDA) จานใหม่ หลังจากบ่มเชื้อ
ต่อไปเป็ นเวลา 7 วัน ตัดปลายเส้นใยของเชือ้ ราไปเลีย้ งบนอาหาร PDA slant สาหรับนาไปใช้ในการศึกษาต่อไป
4. การศึกษาสัณฐานวิ ทยาของเชื้อราที่แยกได้จากใบและดินที่ปลูกยางพารา
นาเชื้อราที่แยกได้จากใบยางพาราที่เป็ นโรคใบจุดและดินที่ปลูกยางพารา มาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
potato dextrose agar (PDA) นาไปวางลงบนจานอาหารเลีย้ งเชือ้ บ่มเลีย้ งเชือ้ ใน สภาพห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นเวลา 7 วัน
จากนัน้ ทา slide culture โดยการตัดอาหาร potato dextrose agar (PDA) บริเวณขอบโคโลนีของเชือ้ ราเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ ม
จัตุรสั ขนาด 5x5 มิลลิเมตร วางบนแผ่นสไลด์ทฆ่ี า่ เชือ้ แล้ว และปิ ดทับก้อนเชือ้ ด้วย cover slip นา slide culture ไปวาง
ในจานเลีย้ งเชือ้ ให้ความชืน้ โดยใช้สาลีชุบน้ ากลันที
่ น่ ่ึงฆ่าเชือ้ แล้ว บ่มเลีย้ งไว้เป็ นเวลา 7 วัน จากนัน้ เอาก้อนเชือ้ ออก
และย้อมเส้นใยเชือ้ ราด้วย lactophenol cotton blue นาไปศึกษาลักษณะของเส้นใยและสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ตรวจสอบเชือ้ ราโดยการเปรียบเทียบลักษณะการเจริญของโคโลนีร่วมกับการสังเกตลักษณะส่วนต่างๆ ของเชือ้ รา
5. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเชื้อจุลินทรียป์ ฏิ ปักษ์ยบั ยัง้ การเจริญของเชื้อราจากยางพารา
นาเชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์ทแ่ี ยกได้จากแหล่งปลูกยางพารามาทดสอบความสามารถในการยับยัง้ การเจริญของ
เส้นใยเชื้อราจากใบยางพาราบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA โดยวิธี dual culture ทาการทดสอบโดยใช้ cork borer ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะโคโลนีของเชือ้ รานามาวางห่างจากขอบของจานเลี้ยงเชือ้ 2.5 เซนติเมตร และ
วางเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไว้ด้านตรงข้ามกัน ห่างจากขอบของจานเลี้ยงเชื้อ 2.5 เซนติเมตร วัดผลจากรัศมีการเจริญ
ของ เชื้อราสาเหตุโรคในจานทดลองเปรียบเทียบกับจานควบคุม ทาการบันทึกผลหลังปลูกเชือ้ เป็ นเวลา 7 วัน โดย
บันทึกลักษณะการยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชื้อราในลักษณะที่เป็ นแบบยับยัง้ การเจริญโดยเกิดเป็ นบริเวณใส และ
แบบยับยัง้ การเจริญโดยเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ จริญเข้าไปครอบคลุมเส้นใยเชือ้ ราทาให้เชือ้ ราไม่สามารถเจริญได้ โดยคานวณ
จากสูตร {(A-B)/A}x100 โดย A คือ รัศมีการเจริญของโคโลนีเชือ้ สาเหตุโรคในจานควบคุม และ B คือ รัศมีของโคโลนี
เชือ้ ราสาเหตุโรคในจานทดลอง
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
การทดลองทัง้ หมดใช้แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely randomize desingn) โดยผลการทดลอง
ถูกแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) จากนัน้
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
คานวณเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญ Percentage of inhibition (PIRG) = {(A-B)/A}x100

ผลการศึกษา
1. การเก็บตัวอย่างดิ นและการแยกเชื้อจุลินทรียป์ ฏิ ปักษ์จากดิ นสวนยางพารา
หลังจากทาการแยกเชือ้ แบคทีเรียปฏิปักษ์จากดินสวนยางพารา โดยใช้อาหารเลีย้ งเชือ้ potato dextrose agar
(PDA) พบว่าดินที่แยกได้จากสวนยางพาราทีน่ ามาเจือจางทีร่ ะดับความเข้มข้น 10-4 มีการเจริญเติบโตของเชือ้ ราและ
เชือ้ แบคทีเรียได้ดี จากนัน้ ทาการ sub culture เชือ้ ราลงบนอาหารเลีย้ งเชือ้ potato dextrose agar (PDA) และทาการ
แยกแบคทีเรีย ให้ได้โคโลนี เดี่ย วๆ โดยวิธีก าร streak plate ลงบนอาหารเลี้ย งเชื้อ nutrient agar (NA) เพื่อ ให้ไ ด้
เชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์ ทบ่ี ริสุทธิ ์ ซึง่ สามารถแยกเชื้อราได้จานวน 5 ไอโซเลท และเชื้อแบคทีเรียได้จานวน 6 ไอโซเลท
ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการเจริญเติบโตของเชือ้ ราทีแ่ ยกได้จากดินปลูกยางพารา

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการเจริญเติบโตของเชือ้ แบคทีเรียทีแ่ ยกได้จากดินปลูกยางพารา
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2. การศึกษาสัณฐานวิ ทยาของเชื้อจุลินทรียป์ ฏิ ปักษ์ที่แยกได้จากดิ นสวนยางพารา
ทาการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อ แบคทีเรีย บริสุทธิท์ ่แี ยกได้จากดินที่ปลูกยางพารา ที่เจริญบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient agar (NA) โดยทาการบันทึกลักษณะของโคโลนี ขนาดโคโลนี ลักษณะความนู น และสีของ
โคโลนี โดยการถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ย้อมสีแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่แี ยกได้โดยใช้วธิ กี ารย้อมสีแบบ Simple
Stain เพื่อศึกษาดูลกั ษณะรูปร่างของแบคทีเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยการย้อมสี Crystal Violet แล้วทาการบันทึก
ลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียปฏิปักษ์ พบว่าเชือ้ แบคทีเรียบริสุทธิที์ แ่ ยกได้จากดินจานวน 6 ไอโซเลท ติดสีม่วง
อมน้าเงิน โดยมีลกั ษณะรูปร่างเป็ นแท่งและมีรปู ร่างกลม ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการบันทึกผลลักษณะสัณฐานวิทยาของเชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์ทแ่ี ยกได้จากดิน
ลักษณะสัณฐานวิ ทยาของเชื้อแบคทีเรียปฎิ ปักษ์ที่แยกได้จากดิ น
ขนาดโคโลนี ลักษณะโคโลนี
Isolate
(Size)
(From)

ขอบโคโลนี
(Margin)

ลักษณะความนูน สีของโคโลนี
(Elevation)
(Color)

รูปร่าง
เซลล์
(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. การเก็บตัวอย่างโรคและการแยกเชื้อสาเหตุจากโรคใบจุดยางพารา
จากการเก็บตัวอย่างใบยางที่เป็ นโรคใบจุดจากสวนยางพารา จากตัวอย่างดินที่ใช้ปลูกยางพาราในพื้น ที่
ตาบลกืด้ ช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้อาหารเลีย้ งเชือ้ potato dextrose agar (PDA) พบว่ามีการเจริญ
เส้นใยของเชือ้ ราจานวนมาก แล้วนามา sub culture ลงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ให้ได้เชือ้ ราทีบ่ ริสทุ ธ์
ซึง่ สามารถแยกเชือ้ ราจากโรคใบจุดของยางพาราได้จานวน 8 ไอโซเลท ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะการเจริญเติบโตของเชือ้ ราทีแ่ ยกได้จากโรคใบจุดยางพารา
822

4. การศึกษาสัณฐานวิ ทยาของเชื้อราที่แยกได้จากใบและดิ นที่ปลูกยางพารา
ทาการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราบริสุทธิท์ ่ีแยกได้จากใบและดินที่ปลูกยางพารา ที่เจริญ บน
อาหารหารเลีย้ งเชือ้ potato dextrose agar (PDA) แล้วนาเชือ้ ราบริสทุ ธิที์ แ่ ยกได้ไปเลีย้ งโดยวิธกี าร slide culture วาง
ทิ้งไว้อุณ หภู มิห้องเป็ นระยะเวลา 48-72 ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ ทาการศึกษาของเส้น ใยและสปอร์ของรา แล้วท าการ
บันทึกภาพถ่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์ขนาดกาลังขยาย 400 เท่า แล้วทาการบันทึกลักษณะสัณฐานของเชือ้ ราทีแ่ ยกได้
ดังแสดงในภาพที่ 4 และภาพที่ 5

ภาพที่ 4 การเจริญเติบโตเส้นใยของเชือ้ ราทีแ่ ยกได้จากโรคใบจุดยางพารา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ขนาดกาลังขยาย 400 เท่า
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ภาพที่ 5 แสดงการเจริญเติบโตเส้นใยของเชือ้ ราทีแ่ ยกได้จากดินภายใต้กล้องจุลทรรศน์ขนาดกาลังขยาย 400 เท่า
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5. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเชื้อจุลินทรียป์ ฏิ ปักษ์ยบั ยัง้ การเจริญของเชื้อราจากยางพารา
นาจุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์ท่คี ดั เลือกจากดินปลูกยางพารา ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของ
เส้นใยของเชื้อราสาเหตุจากโรคใบจุดยางพาราในระดับห้องปฏิบตั ิการ แบบ dual culture โดยแยกเชื้อราจากดินได้
จานวน 5 ไอโซเลท และแยกเชือ้ แบคทีเรียได้จานวน 6 ไอโซเลท มาทดสอบประสิทธิภาพในการป้ องกันการเข้าทาลาย
ของเชื้อราสาเหตุจากโรคใบจุดยางพาราบนใบยางพารา ที่แยกได้จานวน 8 ไอโซเลท พบว่า จุลนิ ทรีย์ปฏิปักษ์ท่มี ี
ประสิทธิภาพในการป้ องกันการเข้าทาลายของเชือ้ ราสาเหตุจากโรคใบจุดยางพารา มีจานวน 2 ไอโซเลท คือ BS2 และ
FS8 โดย BS2 สามารถยับยัง้ F5, F7 และ F1 ได้ดที ่สี ุดตามลาดับ และ SF8 สามารถยังยัง้ F8 ได้ดที ส่ี ุด ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และภาพที่ 6
ตารางที่ 2 ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญ (Percent inhibition of radial growth-PIRG)
เปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญ (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: อักษรต่างกันในคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
NO คือ ไม่มกี ารยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ รา
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ภาพที่ 6 แสดงการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ราจากโรคใบจุดยางพาราโดยใช้เชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์ทแ่ี ยกได้จากดิน
ก. BS2 ยับยัง้ F5
ข. FS2 ยับยัง้ F8
ค. BS2 ยับยัง้ F7
ง. BS2 ยับยัง้ F1
จ. BS2 ยับยัง้ F4
ฉ. FS7 ยับยัง้ F5

วิ จารณ์ และสรุปผล
เก็บ ตัว อย่ า งดิน บริเวณในสวนยางพารา ต าบลกื้ด ช้ า ง อ าเภอแม่ แ ตง จัง หวัด เชีย งใหม่ ท าการแยก
เชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์จากดินด้วยวิธี soil dilution plate โดย นาตัวอย่างดินทาการชังดิ
่ นตัวอย่าง น้ าหนัก 1 กรัม โดย
แยกเชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์ได้ทงั ้ หมด 11 ไอโซเลท โดยเป็ นเชือ้ รา 5 ไอโซเลท FS3, FS4, FS5, FS6 และ FS7 และเชือ้
แบคทีเรียได้จานวน 6 ไอโซเลท BS1, BS2, BS8, BS9, BS10 และ BS11 จากการรายงานพบว่าแบคทีเรียบางสาย
พันธุ์ เช่น Actinomyces, Pseudomonas sp., Bacillus sp. และ Serratia sp. เป็ นต้น สามารถผลิตสารทีม่ ฤี ทธิในการ
์
ยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชื้อราได้ เช่น β-1,3-glucanase, cellulase, protease chitinase และ pafugin เป็ นต้น [7]
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ นริสา จันทร์เรือง และคณะ ได้ทาการแยกแบคทีเรียจากดินในสวนยางพาราจานวน 40 แหล่ง
ใน 13 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แบคทีเรียจานวน 800 สายพันธุ์ นามาทดสอบความสามารถในการยับยัง้ การเจริญของ
เส้นใยเชื้อรา Corynespora cassiicola ของยางพาราโดยวิธี dual culture [8] แล้วทาการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา
ของเชื้อ แบคทีเรีย บริสุท ธิท์ ่ีแ ยกได้จ ากดิน ที่ป ลูก ยางพารา ที่เจริญ บนอาหารเลี้ย งเชื้อ nutrient agar (NA) โดยดู
ลักษณะของโคโลนี ขนาดโคโลนี ลักษณะความนูน และสีของโคโลนี โดยการนาไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และย้อม
สีแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีแยกได้โดยใช้วิธกี ารย้อมสีแบบ Simple Stain โดยการย้อมสี Crystal Violet พบว่า โคโลนี มี
รูปร่างกลม หรือคล้ายเม็ดถัว่ ได้แก่ พวกคอกคัส (Coccus) โดยอยู่เดีย่ วๆ เรียกว่า Micrococcus และอยู่เป็ นกลุ่มคล้าย
พวงองุ่น Staphylococcus และโคโลนีมรี ูปร่างเป็ นท่อนได้แก่ พวกบาซิลลัส (Bacillus) ซึง่ มีรูปร่างและขนาดแตกต่าง
กัน [9] ทาการเก็บตัวอย่างโรคใบจุดจากยางพารา ทาการแยกเชือ้ ราจากใบยางพารามาเพาะเลีย้ งบนอาหาร potato
dextrose agar (PDA) ด้วยวิธี Tissue culture ให้ได้เชือ้ ราบริสทุ ธิ ์ โดยแยกเชือ้ ราจากโรคใบจุดของยางพาราได้จานวน
8 ไอโซเลท คือ F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 และ F8 จากนัน้ นาไปจาแนกชนิดเชื้อราสาเหตุ และศึกษาความรุนแรง
ของสายพัน ธุ์เชื้อ ต่ อไป แล้ว ท าการศึก ษาลัก ษณะสัณ ฐานวิท ยาของเชื้อ ราบริสุท ธิท์ ่ีแ ยกได้จากใบและดิน ที่ป ลูก
ยางพารา ที่เจริญ บนอาหารหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) แล้วนาเชื้อราบริสุท ธิที์ ่แยกได้ไปเลี้ยงโดย
วิธกี าร slide culture และย้อมเส้นใยเชื้อราด้วย lactophenol cotton blue นาไปศึกษาลักษณะของเส้นใยและสปอร์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าการเจริญเป็ นวงโคโลนีอย่างสม่ าเสมอ เส้นใยเป็ นทัง้ แบบไม่มีผนังกัน้ (non septate
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hypha) และเป็ น เส้น ใยแบบมีผ นั งกัน้ (septate hypha) และมีก ารเจริญ เติบ โตของเส้น ใยจากสปอร์ เช่ น เดีย วกับ
งานวิจยั ของ อรวรรณ ปิ ยะบุญ พบว่า Phytophthora spp. ทีแ่ ยกจากต้นยางพาราเป็ นชนิดพันธุ์ P. parasitica โดยดู
ได้จากลักษณะการเจริญของเส้นใยมีการเจริญเป็ นรูปใยแมงมุม ส่วนทีเ่ ป็ นแถบเข้มมีการเจริญเติบโตของเส้นใยได้ดี
และส่วนทีเ่ ป็ นแถบจาง ส่วนนี้จะเป็ นส่วนทีม่ กี ารเจริญเติบโตได้ชา้ ซึง่ มีปัจจัยคือแสง อีกประการคือการดูการสร้างสปอร์
ของราเมือกชนิดนี้โดยปกติแล้ว Phytophthora spp. แต่ละสายพันธุ์จะสร้างในสปอร์ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน [10]
จากนัน้ นาจุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์ท่คี ดั เลือกได้จากดิน ทาการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเส้นใย
ของเชือ้ ราสาเหตุจากโรคใบจุดยางพาราในห้องปฏิบตั กิ าร แบบ dual culture พบว่า จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
ในการป้ องกันการเข้าทาลายของเชื้อราสาเหตุจากโรคใบจุดยางพารา มีจานวน 2 ไอโซเลท คือ BS2 และ FS7 โดย
แบคทีเรียไอโซเลท BS2 สามารถยับยัง้ เชือ้ ราไอโซเลท F5, F7, F1 และ F4 ด้วยเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ (PIRG) 38.53
± 0.97, 24.43 ± 0.65, 24.21 ± 1.32 และ 4.91 ± 0.62 และเชือ้ ราไอโซเลท SF7 สามารถยับยัง้ เชือ้ ราไอโซเลท F8 ได้
ดีทส่ี ดุ ด้วยเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ 29.37 ± 0.45 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% (p ≤ 0.05) เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ได้ทา
การทดทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ รา Rhizoctonia solani ในห้องปฏิบตั กิ าร โดยเลีย้ ง
เชือ้ ราบนอาหาร PDA เมื่อเชือ้ ราอายุ 2 วัน ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร เจาะบริเวณขอบโคโลนี
ของเชือ้ นามาวางตรงกลางอาหารเลีย้ งเชือ้ PDA แล้ววัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเจริญของเส้นใยเชือ้ รา Rhizoctonia
solani ในแต่ละไอโซเลทเปรียบเทียบกับการเจริญของเชือ้ ราเพียงอย่างเดียว คัดเลือกเชือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการยับยัง้
การเจริญของเชื้อรา Rhizoctonia solani โดยเลือกไอโซเลทที่มรี ะดับการยับยัง้ ตัง้ แต่ 80 เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไปซึ่งจากผล
การทดสอบพบว่ามีจุลนิ ทรีย์ จานวน 5 ไอโซเลท ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อนาไปทดสอบในขัน้ ต่อไป [11]
สรุปผลการทดลองโดยได้ทาการแยกเชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์จากดินและแยกเชือ้ จากโรคใบจุดยางพารา โดยนา
เชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์จากดินมายับยัง้ เชือ้ จากโรคใบจุดยางพารา สามารถแยกเชือ้ จากโรคใบจุดยางพาราได้จานวน 8
ไอโซเลท และแยกเชือ้ จุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์จากดินได้จานวน 11 ไอโซเลท โดยเป็ นเชือ้ แบคทีเรีย 6 ไอโซเลท และเชือ้ รา 5
ไอโซเลท เมื่อนามาทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ เชื้อราทีเ่ กิดจากโรคใบจุดยางพารา พบว่ามี เชื้อจุลนิ ทรียป์ ฏิปักษ์
จากดินจานวน 2 ไอโซเลท คือ เชือ้ แบคทีเรีย ไอโซเลท BS2 และ เชือ้ ราไอโซเลท FS7 ทีส่ ามารถยับยัง้ เชือ้ ราจากโรค
ใบจุด
ยางพาราได้ดที ส่ี ดุ ด้วยเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ 38.53 ± 0.97 และ 29.37 ± 0.45 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% (p ≤ 0.05)

ข้อเสนอแนะ
ควรนาเชื้อจุลนิ ทรีย์ปฏิปักษ์ ท่มี ปี ระสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อราที่ดที ่สี ุด นาไปทดสอบการยับยัง้ เชื้อราใน
สภาพเรือนทดลองต่อไป
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การเปรี ย บเที ย บการใช้ ส ารละลายเจื อ จางน้ า เชื้ อ พื้ น ฐาน (Tris-egg yolk) กั บ
สารละลายเจือจางน้ าเชื้อทางการค้า (MJ-EX2TM Extender)ในการแช่แข็งน้ าเชื้อแพะ
ต่อคุณภาพตัวอสุจิภายหลังการแช่แข็ง
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 ทองทิพย์1* และวิวฒ
ั น์ พัฒนาวงค์1
Nittaya Thongtip1* and Wiwat Pattanawong1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารละลายเจือจางน้าเชือ้ พืน้ ฐาน (Tris-egg yolk) กับสารละลาย
เจือจางน้าเชือ้ ทางการค้า (MJ-EX2TM Extender) ต่อคุณภาพตัวอสุจแิ พะหลังการแช่แข็ง การศึกษาแบ่งออกเป็ นกลุ่ม 2
โดยกลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มควบคุม ใช้สารละลายน้าเชือ้ พืน้ ฐาน Tris-egg yolk และกลุ่มที่ 2 ใช้สารละลายเจือจางน้าเชือ้ ทาง
การค้า (MJ-EX2TM Extender) ตัวอย่างของน้าเชือ้ แพะจะถูกนาไปบรรจุในหลอดน้าเชือ้ ทีม่ ขี นาด 0.25 มิลลิลติ ร มีอสุจ ิ
เฉลีย่ ปริมาณ 200 × 106 ตัว/หลอด จากนัน้ นาตัวอย่างน้ าเชือ้ บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัวโมง
่
แล้ว
นาแช่แข็งโดยอังเหนือไอไนโตรเจนเหลวที่อุณ หภูมิ -121 องศาเซลเซีย ส เป็ นเวลา 13 นาที จากนัน้ เก็บรักษาใน
ไนโตรเจนเหลวทีอ่ ุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส หลังจากแช่แข็งน้ าเชือ้ ตัวอย่างแล้ว นามาทาการละลายทีอ่ ุณหภูมิ 40
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 45 วินาที จากนัน้ ประเมินคุณภาพน้ าเชือ้ ผลการศึกษาพบว่า อัตราการมีชวี ติ รอดกลุ่มที่ 2 มี
อัตรามากกว่ากลุ่มที่ 1 (49.36±2.01% และ 29.12±1.82% ) ซึง่ แตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนยั สาคัญยิง่ (P<0.01)
คาสาคัญ:

สารละลายเจือจางน้าเชือ้ น้าเชือ้ แช่แข็ง พ่อพันธุแ์ พะ

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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บทนา
ในประเทศไทยนัน้ การเลีย้ งสัตว์ถือว่าเป็ นอาชีพหลักของการเกษตรกร รองลงมาจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ต่างๆ โดยสัตว์ท่นี ิยมเลี้ยงกันมากก็คือ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่ และเป็ ด ซึ่งการพัฒนาการผลิตสัตว์ในแขนง
ต่างๆเป็ นไปเพื่อความต้องการของผูบ้ ริโภคทัวโลก
่
การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงด้านระบบสืบพันธุ์ ซึง่ เป็ นปั จจัย
หนึ่งในการผลิตสัตว์ให้ได้ตามความต้องการ เช่น การผสมเทียม การถ่ายตัวอ่อนไปยังแม่พนั ธุต์ วั ใหม่ การผลิตน้ าเชือ้
แช่แข็ง เพื่อให้สตั ว์ท่มี คี ุณภาพดีขน้ึ สามารถทนโรค ให้ผลผลิตดี จะเห็นได้ว่าสายพันธุท์ ด่ี นี ัน้ เป็ นความต้องการของ
เกษตรกรจานวนมาก ดังนัน้ การเก็บรักษาน้าเชือ้ พ่อพันธุด์ ี จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างมาก
น้าเชือ้ แช่แข็งจึงเป็ นเทคโนโลยีทต่ี อ้ งมีการพัฒนาเพื่อให้ได้อสุจไิ ม่ต่างจากอสุจสิ ด โดยพิจารณาจากอัตราการ
ผสมติดและอัตราการตัง้ ท้องตลอดจนอัตราการคลอดลูกสัตว์ทไ่ี ด้จานวนมากขึน้ (Nunes & Salgueiro, 2011) จะส่งผล
ถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรตัง้ แต่ระดับรายย่อยจนถึงระดับภูมภิ าคให้ได้รบั ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึน้
จึงจะสามารถนับว่าเป็ นความสาเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีดงั กล่าวได้
ในกระบวนการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง จาเป็ นต้องมีการเติมสารเจือจางน้ าเชื้อที่มสี ่วนประกอบของสารป้ องกัน
อันตรายจากการแช่แข็ง (cryprotectant) จากความสาเร็จในการทาน้ าเชือ้ แช่แข็ง สารทีน่ ิยมใช้ในการป้ องกันอันตราย
จากการแช่แข็ง คือ ไข่แดง และนมไขมันต่า (skim milk) (Leboeuf, Restalland & Salamon, 2000) ซึง่ สารทัง้ สองชนิด
นี้ ส ามารถท าปฏิกิริย ากับ Egg Yolk Coagulating Enzyme (EYCE) (Roy, 1957) และ Secreted Bulbourethral lll
(SBUlll) (Nunes & Salgueiro, 2011) ตามลาดับ ทีป่ ะปนอยู่ในเซมินอลพลาสมา (seminal plasma) ซึง่ มีการหลังจาก
่
ต่อมบัลโบยูเรทรอล (Bulbourethral gland) ในระบบสืบพันธุแ์ พะเพศผู้ ซึง่ การรักษาคุณภาพน้าเชือ้ ในกระบวนการทา
น้าเชือ้ แช่แข็งของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมให้ประสบผลสาเร็จนัน้ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยทีห่ ลากหลาย ซึง่ น้ายาเจือจางน้าเชือ้ ทีจ่ ะ
เลือกใช้นนั ้ เป็ นส่วนสาคัญหนึ่งทีต่ อ้ งพิจารณา
จากอดีตจนปั จจุบนั ได้มกี ารพัฒนาสูตรน้ายาเจือจางน้าเชือ้ มาอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลาย ทัง้ นี้น้ายา
เจือจางน้ าเชื้อที่เลือกใช้นัน้ สามารถรักษาคุณภาพอสุจใิ ห้ดที ่สี ุดทัง้ ในช่วงของการแช่เย็น ตลอดจนการลดอุณหภูมิ
จนกระทังแช่
่ แข็งในถังไนโตรเจนเหลว คุณภาพอสุจทิ ไ่ี ด้หลังจากการแช่แข็งน้าเชือ้ เมื่อเพิม่ อุณหภูมจิ นเท่ากับอุณหภูมิ
ของร่างกายของสัตว์เพื่อเตรียมนาไปผสมเทียมนัน้ อสุจติ ้องแข็ งแรง มีสดั ส่วนของอสุจทิ ่มี ีชีวติ และความสามารถ
เคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้าสูง อสุจยิ งั คงความสมบูรณ์ทงั ้ รูปร่างและให้อตั ราการผสมติด ไม่แตกต่างไปจากการผสมจริง ตาม
ธรรมชาติ การพัฒนาเทคนิคในการรักษาคุณภาพน้ าเชือ้ เพื่อให้ได้ผลดังกล่าวจึงถูกเริม่ และปรับปรุงให้ดขี น้ึ จนปั จจุ บนั
และการแช่แข็งน้ าเชื้อแพะให้ผลดีกว่าการแช่แข็งน้ าเชื้อแพะที่ผ่านมา (มาลี และคณะ, 2556) ในการศึกษาครัง้ นี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการใช้สารละลายเจือจางน้าเชือ้ พืน้ ฐาน (Tris-egg yolk) กับสารละลายเจือจางน้าเชือ้ ทาง
การค้า (MJ-EX2TM Extender) ในการแช่แข็งน้าเชือ้ แพะทีม่ ผี ลต่อคุณภาพตัวอสุจภิ ายหลังการแช่แข็ง

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. ขัน้ ตอนการรีดเก็บน้าเชื้อแพะ
- การเตรียมตัวล่อ โดยจะใช้แพะตัวเมียทีเ่ ป็ นสัด ซึง่ การใช้แพะตัวเมียทีเ่ ป็ นสัดเป็ นตัวล่อ จะช่วยกระตุน้ ความ
กาหนัดของแพะพ่อพันธุไ์ ด้ดกี ว่า การใช้แพะตัวผูห้ รือใช้หุ่นล่อ การเตรียมคอกรีดหรือบริเวณรีดน้ าเชือ้ จะต้องโล่ง พื้น
เรียบไม่ล่นื เงียบสงบไม่มสี งิ่ รบกวน
- การเตรียมแพะพ่อพันธุส์ าหรับรีดน้าเชือ้ โดยทาความสะอาดและตัดขนบริเวณรอบๆหนังหุม้ ลึงค์ให้สนั ้
- การเตรียมช่องคลอดเทียม (Artificial Vagina) ได้ทาการล่อกรวยยางและประกอบอุปกรณ์รดี น้ าเชือ้ ขึน้ เอง
โดยก่อนและหลังการใช้งานจะต้องล้างทาความสะอาด AV และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เช่น กรวยยาง ซึง่ ได้หล่อยางขึน้
830

เอง หลอดรับน้ าเชือ้ ให้ปราศจากเชือ้ เก็บไว้ในตูแ้ ห้งและสะอาด ต้องเตรียม AV ให้เพียงพอกับจานวนแพะพ่อพันธุท์ ่ี
จะรีดในแต่ละครัง้ เมื่อจะรีดน้าเชือ้ ให้ประกอบ AV สวมด้วยกรวยยาง และหลอดเก็บน้าเชือ้ คลุมด้วยถุงหรือหนังหุม้ เพื่อ
ป้ องกันการกระแทกและกันแสง เติมน้ าอุ่นอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ใน AV ให้เต็มปิ ดจุกให้แน่ นและอัดอากาศเข้า
ไปให้ยางใน AV ตึงพอประมาณ หล่อลื่นโดยใช้ K-Y Jelly
- เมื่อเตรียมตัวล่อและ AV พร้อมแล้ว นาพ่อพันธุม์ าเดินวนบริเวณด้วยท้ายของตัวล่อเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความ
กาหนัดมากทีส่ ุด ก่อนจะรีดน้ าเชือ้ ผูร้ ดี ถือ AV ด้วยมือข้างทีถ่ นัด ให้ปลายของ AV หันไปทางด้านหน้าของตัวล่อ เมื่อ
แพะพ่อพันธุข์ น้ึ ทับตัวล่อให้ผู้รดี จับที่หนังหุ้มลึงค์ เบี่ยงลึงค์เข้ามาสวมใน AV อย่างนุ่ มนวลและรวดเร็ว เมื่อแพะพ่อ
พันธุก์ ระแทกแสดงว่าหลังน
่ ้ าเชือ้ แล้ว และแพะพ่อพันธุจ์ ะลงจากตัวล่อให้ผรู้ ดี ผ่อน AV ตามลงมาด้วย ให้ปลาย AV ชี้
เอียงลงพืน้ เพื่อให้น้าเชือ้ ไหลลงในหลอดรับน้าเชือ้ (แพะพ่อพันธุบ์ างตัวอาจรีดซ้าได้อกี ครัง้ )
- เมื่อเสร็จแล้วให้บนั ทึกหมายเลขพ่อพันธุ์ ทีห่ ลอดรับน้ าเชือ้ แล้วนาน้ าเชือ้ ที่รดี ได้ไปยังห้องปฏิบตั ิการเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
2. การทดลองในห้องปฏิ บตั ิ การ (In vitro)
2.1 เตรียมน้ ายาเจือจางน้ าเชื้อมี 2 กลุ่มการทดลอง ได้แก่ กลุ่ม 1 (Tris-egg yolk) คือใช้น้ ายาพื้นฐานและ
กลุ่ม 2 คือ (MJ-EX2TM Extender)
2.2 ทาการรีดน้ าเชื้อแพะพ่อพันธุด์ ว้ ยมือ ตัวละ 5 ครัง้ ครัง้ ละ 5 ซ้า รวม 25 ซ้า น้ าเชือ้ สดที่ได้มานาไปแล้ว
ทาการตรวจการเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้าของอสุจแิ ละความปกติของอสุจแิ ละความเข้มข้นของอสุจิ เมื่อได้ตามค่าทีค่ าดหวัง
คือการเคลื่อนที่รายกลุ่ม 80-100%ไว้แล้ว นับจานวนอสุจแิ ละนามาเจือ จางด้วยน้ ายาเจือจางน้ าเชือ้ โดยไม่มกี ารปั น่
เหวีย่ ง และแต่ละครัง้ จะแบ่งน้ าเชือ้ สดออกเป็ น 2 กลุ่ม ปริมาตรน้ าเชือ้ เท่าๆกัน นามาเจือจางด้วยน้ายาเจือจางน้ าเชือ้
กลุ่มที1่ (สูตรพืน้ ฐาน) กลุ่มที2่ (สูตรทางการค้า) ความเข้มข้นของตัวอสุจเิ ท่ากับ 200x106 ตัว/มล. นาน้ าเชือ้ ทีเ่ จือจาง
แล้ว บรรจุ ในหลอดบรรจุน้ าเชื้อ ขนาด 0.25 มล. แช่ เย็น ที่อุ ณ หภู มิ 5 องศาเซลเซีย ส นาน 4 ชัว่ โมง อังเหนื อ ไอ
ไนโตรเจนเหลวทีอ่ ุณหภูมิ -121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 13 นาที หลังจากนัน้ นาหลอดน้าเชือ้ ลงแช่ในไนโตรเจนเหลว
ทีอ่ ุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส
2.3 เมื่อแช่แข็งน้ าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ทาการเพิม่ อุณหภูมเิ ป็ นการละลายน้ าเชื้อ (thawing) แล้วนาน้ าเชื้อมา
ตรวจวัดร้อยละอสุจทิ ม่ี ชี วี ติ ตัวเป็ น-ตาย ร้อยละการเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้าของอสุจพิ ร้อมทัง้ หาค่าเฉลีย่ และค่าเฉลีย่ ของ
ความผิดปกติของอสุจิ
2.4 การประเมินคุณภาพน้าเชือ้ การตรวจคุณภาพน้าเชือ้ หลังการแช่แข็งน้าเชือ้ โดยการละลายน้าเชือ้ แช่แข็ง
ในน้ าทีอ่ ุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 45 วินาที การตรวจสอบคุณภาพของตัวอสุจหิ ลังการแช่แข็งน้ าเชือ้ แพะ
ดูอตั ราการเคลื่อนไหว (motility) ประเมินคุณภาพโดยการหยดน้ าเชือ้ ลงบนสไลด์ทอ่ี ุ่นไว้ทอ่ี ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง (phase contrast microscope) โดยดูอตั ราการมีชวี ติ รอด (%live/dead) และ
ความผิดปกติของตัวอสุจิ ตรวจคุณภาพโดยการย้อมสี Eosin-Nigrosin และประเมินภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดแสง
สว่าง (light microscope) นับจานวนตัวอสุจทิ งั ้ หมด 100 ตัว และคานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์ของตัวอสุจทิ ม่ี ชี วี ติ
2.5 การวิเคราะห์ข้อ มูลทางสถิติ ท าการวิเคราะห์ค วามแตกต่ างทางสถิติโดยใช้แ ผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design: CRD) โปรแกรมส าเร็ จ รู ป (Statistics Package for the Socience:
SPSS 16.0 For Windows) ลิขสิทธิ ์ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ผลการศึกษา
ผลจากการผลิตน้ าเชือ้ แพะแช่แข็ง โดยการใช้สารละลายเจือจางน้ าเชื้อแพะทัง้ 2 กลุ่ม พบว่าสารละลายเจือ
จางน้ า เชื้อ แพะ กลุ่ ม ที่ 2 สูต รทางการค้า (MJ-EX2TM Extender) ให้ ผ ลดีก ว่ า โดยเฉพาะอัต ราการมีชีวิต รอดสูง
เปอร์เซ็น ต์ ตัว เป็ น -ตัว ตายที่ (49.36±2.01 - 50.64±2.01) ของอสุ จิสูง ซึ่ง กลุ่ ม ที่ 1 มีเปอร์เซ็น ต์ ตัว เป็ น -ตัว ตายที่
(29.12±1.82 – 70.76±1.77) ซึง่ แตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนยั สาคัญยิง่ (P<0.01) แต่ไม่สง่ ผลต่อความผิดปกติของตัว
อสุจิ ได้แก่ หัวขาด, หางขาด แต่มีจานวนหางงอ, หยดน้ าที่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) ซึ่งการ
พัฒนาสูตรสารละลายเจือจางน้ าเชือ้ แพะขึน้ มาใหม่ นี้จะเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกและอีกหนึ่งวิธที ส่ี ามารถส่งผลดีต่ออัตรา
การมีชวี ติ รอดสูงของตัวอสุจิ
ตารางที่ 1 ผลของคุณภาพน้าเชือ้ แพะก่อนและหลังแช่แข็งน้าเชือ้ ทีส่ ง่ ผลต่ออัตราการมีชวี ติ และความผิดปกติของตัวอสุจิ
Treatment
Viability
Abnormal
Life
dead
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
a
a
a
Tris-egg yolk 29.12±1.82 70.76±1.77 1.50 ±0.57 2.40±0.74 7.32±0.89
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 เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันทางสถิตอ
ิ ย่างมีนยั สาคัญยิง่ (P<0.01)
; ความผิดปกติของตัวอสุจิ (Abnormal) A : หัวขาด B : หางขาด C : หางงอ D : หยดน้า
a, b เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)

วิ จารณ์ และสรุปผล
ตลอด 1 ทศวรรษทีผ่ ่านมา นักวิจยั จากหลายประเทศได้ทาการทดลองเพื่อค้นหาสูตรน้ายาเจือจางน้ าเชือ้ แพะ
ที่ดีท่ีสุด ให้คุณภาพน้ าเชื้อแพะดีท่ีสุดเมื่อผ่ านกระบวนการแช่ แข็งทัง้ อัตราการรอดชีวิต และอัต ราการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้ าของอสุจิและพบว่าสูตรน้ ายาเจือจางที่ใช้และค่อนข้างเป็ นที่ยอมรับ ได้แก่ น้ ายาสูตรพื้นฐาน (Tris buffer)
รองลงมาคือ skim milk extender นอกจากนัน้ ยังมีการศึกษาโดยใช้สตู รน้ายาเจือจางน้ าเชือ้ ทางการค้าอีกด้วย (Nunes
& Salgueiro, 2011) นอกจากนี้ยงั มีรายการการใช้สตู รของสารละลายเจือจางน้าเชือ้ ในการทาน้ าเชือ้ แช่แข็งหลายชนิด
เช่น การศึกษาของ Rota and Linde-Forsberg (1995) ทีใ่ ช้สารละลายเจือจางน้ าเชือ้ สูตรทริส-ไข่แดง (egg-yolk Tris)
ครีม -ไข่แดง (egg-yolk cream) และนม-ไข่แดง (egg-yolk milk) ในการเก็บ รักษาเซลล์อสุจิท่ี 4 องศาเซลเซียส ซึ่ง
พบว่าสูตรทริสไข่แดงมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนทีข่ องเซลล์อสุจสิ นุ ขั หลังการเก็บรักษาสูงกว่าสูตรอื่น
ในน้ ายาเจือจางน้ าเชื้อสูตรทางการค้า ซึ่งมี gallic acid, ellagic acid, tannin acid เป็ นส่วนประกอบ (Bo et
al., 2010) ทีส่ ง่ ผลต่อเซลล์ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเซลล์และการตายของเซลล์ลดลง และมีอนุมูล
อิสระ (free radicals) นอกจากนี้สารละลายเจือจางน้าเชือ้ แต่ละสูตรทีใ่ ช้แช่เย็นหรือแช่แข็งก็มรี ายงานการใช้น้าตาลเป็ น
ส่วนประกอบที่แตกต่ างกันออกไปเช่นสูตร ทริส -ฟรุกโตส-ไข่แดง (egg-yolk TES-Tris) ใช้น้ าตาลฟรุกโตส (Foote,
1964) สูตรทริส-ไข่แดง ใช้น้าตาลกลูโคส (Province et al., 1984) หรือสูตรไข่แดงใช้น้าตาลแลคโตส (Yubi, Ferguson,
& Renton, 1987) เป็ นโมเลกุลทีว่ ่องไวต่อการเกิดปฏิกริ ยิ า เข้ามามีบทบาทช่วยในการต่อต้านหรือป้ องกันการเกิดออก
ซิเดชัน่ การรักษาสภาพเซลล์ เยื่อหุม้ ต่างๆได้ดี
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เนื่องจากน้ ายาเจือจางน้ าเชื้อที่ดีต้องสามารถคงสภาพเซลล์อสุจริ ะหว่างการทากระบวนการแช่แข็งน้ าเชื้อ
ป้ องกันเซลล์อสุจไิ ม่ให้ได้รบั ความเสียหายจากการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ มีความสามารถในการปรับสมดุลกรดด่างที่
เหมาะสมต่อเซลล์อสุจหิ รือบัฟเฟอร์ ป้ องกันการปนเปื้ อนจากจุลชีพจากการเติมยาปฏิชวี นะลงในน้ ายาเจือจางน้ าเชื้อ
และยังเป็ นแหล่งพลังงานในการเคลื่อนทีข่ องเซลล์อสุจิ (Garner & Hafes, 1993) ทัง้ นี้น้ายาเจือจางน้าเชือ้ ต้องสามารถ
รักษาความสมบูรณ์ของผนังเซลล์และอะโครโซม การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของเซลล์อสุจิ ความแข็งแรงของเซลล์อสุจิ
ความมีชวี ติ ของเซลล์อสุจแิ ละสามารถให้อตั ราการผสมติดทีส่ งู (Vidal et al., 2013)
การผลิตน้ าเชือ้ แช่แข็งแพะ ซึง่ น้าเชือ้ ทีร่ ดี เก็บได้มปี ริมาณน้อย การเตรียมน้ายาเจือจางให้มจี านวนพอเหมาะ
กับการใช้งานในแต่ละครัง้ และมีต้นทุนต่ าน่ าจะเป็ นทางเลือกที่เหมาะสม แต่ทงั ้ นี้อาจมีผลต่อการผลิตน้ าเชื้อในแต่ละ
ครัง้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของน้ ายาเจือจาง จึงอาจต้องมีน้ ายาเจือจางน้ าเชื้อที่ดี ในการลดความ
เสียหายจากกระบวนการแช่แข็ง (MJ-EX2TM Extender) เป็ นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อเพิม่ คุณภาพน้าเชือ้ ภายหลังการแช่แข็ง

กิ ตติ กรรมประกาศ
ในการทาการเปรียบเทียบการใช้สารละลายเจือจางน้าเชือ้ พืน้ ฐาน (Tris-egg yolk) กับสารละลายเจือจาน้าเชือ้
ทางการค้า (MJ-EX2TM Extender)ในการแช่แข็งน้ าเชือ้ แพะต่อคุณภาพตัวอสุจภิ ายหลังการแช่แข็งฉบับนี้เกิดขึน้ จาก
ความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่ าย ผู้เ ขียนขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิวฒ
ั น์ พัฒนาวงศ์ ประธานกรรมการทีป่ รึกษา ในการให้คาปรึกษาแนะนาและช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ตลอดจนเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ และห้องปฏิบตั กิ ารระบบสืบพันธุ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณ คุณ
อภิชาติ หมันวิ
่ ชา นักวิชาการสัตวบาลฟาร์มแพะ-แกะ ทีไ่ ด้กรุณาให้ความอนุ เคราะห์สตั ว์ทดลอง สถานที่ดาเนินงาน
ทดลอง ทีไ่ ด้ให้ความรูค้ าแนะนาและความช่วยเหลือ
สุดท้ายนี้ขา้ พเจ้าขอขอบพระคุณบิดา-มารดา ทีใ่ ห้ความรัก ความอบอุ่น คอยเป็ นกาลังใจสนับสนุ นการศึกษา
ของผูเ้ ขียนมาโดยตลอด และพีๆ่ เพื่อนๆทุกคนทีม่ สี ว่ นช่วยให้การศึกษาครัง้ นี้ผ่านลุลวงด้วยดี
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การอนุรกั ษ์ดินและน้าในพืน้ ที่ลาดชันของต้นกาแฟโดยใช้ระบบให้น้าใต้ผิวดิ นเซรามิ
กรูพรุน
Conservation of soil and water in the slope of the coffee by using a porous
ceramic subsurface irrigation system
วสันต์ ดีพลู 1 และอุ่นเป็ ง อินทจักร2*
Wasan Deephool1 and Unpeng Inthachak2*
บทคัดย่อ
ปั จจุบนั ในเขตภาคเหนือมีความต้องการปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร ร้อยละ 66 ของพื้นที่ เนื่องจากมีการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ ผิดประเภทถึง 6.2 ล้านไร่ โดยเป็ นพืน้ ที่ปลูกกาแฟ269,596ไร่ และมีการชะล้าง 41.95เปอร์เซ็นต์ จึงมี
แนวคิดในการใช้ระบบให้น้าใต้ผวิ ดินเซรามิกรูพรุน เพื่อประหยัดน้าและลดการชะล้างพังทลาย ในพืน้ ทีป่ ลูกกาแฟระยะ
เริม่ ต้น บนพืน้ ทีเ่ กษตรลาดชัน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยออกแบบการทดลองการใช้ระบบการให้น้ าใต้ผวิ ดิน เซรามิกรูพรุน
เปรียบเทียบ การให้น้ าปกติ พบว่าสภาพพืน้ ทีก่ ารทดลองมีอุณหภูมอิ ากาศสูงสุดเฉลีย่ 43.18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
อากาศต่าสุดเฉลีย่ 21.51 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์อากาศเฉลีย่ 96 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้าฝนเฉลีย่ 24.79
มิลลิเมตร โดยปริมาณน้าไหลบ่าแปลงทีม่ กี ารใช้ระบบการให้น้าใต้ผวิ ดินเซรามิกรูพรุน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 9.19 กิโลกรัม
เป็ นตะกอนเฉลีย่ 0.17กิโลกรัม และปริมาณน้ าไหลบ่าแปลงทีม่ กี ารให้น้ าปกติ มีค่าเท่ากับ 9.19กิโลกรัม เป็ นตะกอน
เฉลีย่ 0.23กิโลกรัม และการเจริญเติบโตของต้นกาแฟพบว่าแปลงทีใ่ ห้น้าปกติเฉลีย่ 3.32เซนติเมตรและแปลงทีม่ รี ะบบ
การให้น้าใต้ผวิ ดิน เซรามิกรูพรุนเฉลีย่ 3.04เซนติเมตร แต่ปริมาณการใช้น้าของต้นกาแฟในแปลงระบบการให้น้าใต้ผวิ
ดินเซรามิกรูพรุนน้อยกว่าปริมาณการใช้น้าของต้นกาแฟในแปลงการให้น้าปกติเฉลีย่ น้อยกว่า 2 เท่า
คาสาคัญ:

กาแฟ เกษตรทีส่ งู เซรามิกรูพรุน ระบบให้น้าใต้ผวิ ดิน การอนุรกั ษ์ดนิ และน้า
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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 2 4 .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:
conservation

Coffee, Highlandagricultural Porous, ceramic, Surface irrigation system, Soil and water

บทนา
ในระยะเวลาที่ผ่านมา พื้นที่หลายแห่งในทุกภาคของประเทศไทยได้ประสบกับปั ญหาสภาวะความแห้งแล้ง
มากผิดปกติ ทัง้ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง เนื่องจากความผันแปรของธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทาให้มปี ริมาณฝนตกน้อยลง
ซึง่ มีผลต่อการผลิตในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยจากการคาดการณ์ระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2555 พบว่าในเขต
ภาคเหนือ มีความต้องการน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 (ดิเรก และคณะ,2545) แต่ปริมาณน้ านัน้ มีอยู่อย่าง
จากัดจึงประสบกับปั ญหาการขาดแคลนน้า อีกทัง้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ารวมถึงดินยังขาดแคลนการปรับปรุง
รักษา ฟื้ นฟูทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมในทางด้านการเกษตร
นอกจากปั ญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง การเกษตรเองยังมีการสูญเสียน้ าอย่างเปล่าประโยชน์จากวิธกี าร
ให้น้ าแก่พชื ในแบบต่างๆ ดังเช่น การให้น้ าในสภาพปกติทม่ี กี ารให้น้ าคราวละมากๆ การให้น้ าแบบระบบหยด สปริง
เกอร์หรือระบบพ่นฝอย ซึง่ น้าบางส่วนจะสูญเสียน้ าไปจากการระเหย อีกส่วนหนึ่งซึมลงดินพ้นจากเขตรากพืช และเกิด
การชะล้างของหน้าดิน รวมทัง้ ทาให้หน้าดินแข็งตัวมากขึน้ ซึง่ ยากต่อการไถพรวนและการงอกของต้นกล้า และการรด
น้าอาจรบกวนใบพืชทาให้อตั ราการคายน้าสูง จากปั ญหาดังกล่าวจึงให้ความสาคัญต่อการใช้ระบบการให้น้าแก่พชื แบบ
เฉพาะจุด เพื่อลดการสูญเสียน้าพร้อมกับรักษาหน้าดิน การวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มีแนวคิดใช้ดนิ เผารูพรุนทีส่ ามารถอุม้ น้าและ
ให้น้าโดยตรงแก่พชื โดยใช้หลักการผลิตเซรามิกทีม่ คี วามพรุนตัวสูงเพื่อการให้น้าทางใต้ผวิ ดินแก่พชื
ด้วยเหตุดงั กล่าวผูว้ จิ ยั จึง ประยุกต์ใช้ระบบให้น้าใต้ผวิ ดินโดยใช้เซรามิกรูพรุนกับต้นกาแฟ สามารถลดการใช้น้ า
และลดการสูญเสียหน้าดิน เพื่อเป็ นการอนุรกั ษ์ดนิ และน้าในพืน้ ทีล่ าดชันทีเ่ สีย่ งต่อการชะล้างพังทลายและขาดแคลนน้า
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
จากการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาและออกแบบการทดลอง เพื่อใช้ในการวิจยั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั และเพื่อการทดสอบสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามลาดับ โดยแบ่งเป็ น 3ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การรวบรวมและศึกษาวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณสมบัติทางกายภาพที่สามารถนามาผลิตเซรามิกรูพรุน
(Collection of Materials and Physical Property of Porous Ceramic)
1.1 รวบรวมวัตถุดบิ และส่วนผสมเพื่อการทาเซรามิกรูพรุน
สารวจแหล่งดินกว๊านพะเยาที่นามาผลิตเครื่องปั ้นดินเผาของ ตาบลบ้านแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยาโดย
คานึงถึงความสะดวก หาง่ายและเป็ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
สารวจวัตถุ ดิบที่เป็ นอินทรีย์เพื่อน ามาผสมเพื่อเพิ่มรูพรุนให้ก ับเซรามิก ซึ่งเป็ นวัสดุ เหลือใช้ท่ีมีคุ ณสมบัติ
สลายตัวเมื่อถูกเผาทีร่ ะดับความร้อนไม่ต่ ากว่า 800 องศาเซลเซียสโดยคานึงถึงความสะดวกและง่ายในการจัดหาในพืน้ ที่
ใกล้เคียงจากนั น้ ผสมดินเหนี ยวกับสารเพิ่มรูพ รุ นตามอัตราผสมที่เตรียมไว้ น าไปเกรอะบนปู นพลาสเตอร์ให้ แห้ ง
พอประมาณ จากนัน้ นวดดินให้เป็ นเนื้อเดียวกัน แล้วนาดินไปกดอัดกับแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์ เพื่อทาเป็ นแท่งทดสอบ
โดยมีความยาว 12.00 เซนติเมตร กว้าง 2.00 เซนติเมตร หนา 1.00 เซนติเมตร บนผิวของแท่งดินจะทาเครื่องหมาย โดย
วัดความยาวเป็ นเส้นตรงยาว 10.00 เซนติเมตร แล้วนาแท่งดินไปผึง่ ในทีร่ ่มให้แห้ง จากนัน้ นาไปเผาด้วยเตาเผาโดยค่อยๆ
เพิม่ อุณหภูมจิ นถึง 800 องศาเซลเซียส หรือ 1200 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้เวลาในการเผาประมาณ 8 ถึง10 ชัวโมง
่ เมื่อได้
แท่งดินทีเ่ ผาแล้ว จึงทาการทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพ (ภาพ 1) ดังนี้

10 cm.
1 cm.

2 cm.
12 cm.
ภาพที่ 1แสดงลักษณะแท่งทดสอบเซรามิกรูพรุนของแต่ละส่วนผสม

1.2 การผลิตสูตรเซรามิก
ในการทดลองได้เลือกใช้ดนิ เหนียวจากกว๊านพะเยา บริเวณบ้านแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็ นแหล่ง
ดินเหนียวในการผลิตเครื่องปั ้นดินเผาในพืน้ ที่ และได้เลือกใช้ถ่านไม้ไผ่บดละเอียดทีร่ ่อนผ่านตะแกรงขนาด 100 ไมครอน
เป็ นส่วนผสมเพิม่ รูพรุนให้กบั เซรามิก โดยผสมดินเหนียวกับถ่านไม้ไผ่ดงั ตารางที่ 1 แล้วนาไปเผาทีอ่ ุณหภูมิ 800 องศา
เซลเซียส ซึง่ เป็ นอุณหภูมทิ โ่ี รงงานใช้เผาภาชนะเครื่องปั น้ ดินเผา
ตารางที่ 1แสดงส่วนผสมผลิตเซรามิกรูพรุน
สูตร
1
2
3
4
5
6

ดิ น
95
90
85
80
75
70

ถ่านไม้ไผ่
5
10
15
20
25
30
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1.3 การทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพของเซรามิกรูพรุน
1.3.1 การทดสอบการหดตัวหลังการเผา (Firing shrinkage test)
การทดสอบการหดตัวหลังการเผา คือการทดสอบการหดตัวที่เกิดขึน้ ของ
แท่งทดสอบหลังจากการเผา เพื่อศึกษาถึงขนาดของผลิตภัณฑ์ทเ่ี ล็กลงไปจากเดิมภายหลังจากการเผา ซึง่ วัดจากความยาว
ของเส้นทีข่ ดี ไว้บนแท่งทดสอบแล้วนาไปคานวณคิดเป็ นร้อยละ(ทวี, 2523: 52)
1.3.2 การทดสอบความแข็งแรง (Compressive test)
การทดสอบหาค่าความทนทานต่อแรงกด โดยมีสตู รคานวณ Modulus of
Rupture (MOR) เป็ นค่าโมดูลสั การแตกหัก (ปรีดา, 2539)
1.3.3 การทดสอบการดูดซึมน้า (Water absorption test)
การดูดซึมน้ าของดินจะขึน้ อยู่กบั ความพรุนตัว (Porosity) ของดิน อันหมายถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ สามารถทดสอบได้ดว้ ยวิธนี าดินทีเ่ ผาไฟแล้วทีย่ งั ไม่ได้เคลือบชังน
่ ้ าหนักและแช่ทง้ิ ไว้ในน้าประมาณหนึ่งคืนแล้ว
นาขึน้ มาชังใหม่
่
ถ้ามีความพรุนตัวมากน้าหนักก็จะเพิม่ ขึน้ มาก (ทวี, 2523: 53)
1.3.4ปริมาณการให้น้าของเซรามิกรูพรุน
ตอนที่ 2แผนการทดลองเซรามิกรูพรุนปลูกกาแฟ (Arabica coffee Cropping Experiment)
2.1 ออกแบบการทดลอง
2.1.1 การทดลองแบ่งออกเป็ น 2 การทดลอง
- การทดลองที่ 1 ปลูกกาแฟ + ให้น้าแบบปกติ ทาการทดลอง 10 ซ้า
- การทดลองที่ 2 ปลูกกาแฟ + เซรามิกรูพรุน ทาการทดลอง 10 ซ้า
2.1.2 การออกแบบแปลงทดลอง
พืน้ ทีล่ าดชัน 10 เปอร์เซ็นต์มขี นาดกว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร โดยมีรางดักตะกอน
ท้ายแปลง มีหมุดการชะล้างหน้าดิน การทดลองละ 18 หมุด แต่ละหมุดห่างกันกว้าง 0.5 เมตร ยาว 1 เมตรปลูกต้นกาแฟ
การทดลองละ10 ต้น แต่ละต้นห่างกันกว้าง 1 เมตรยาว1เมตร
2.2 การเก็บข้อมูล
2.2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้น้าของต้นกาแฟ
2.2.2 ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ
2.2.3 ข้อมูลทางกายภาพของดินในแปลงทดลอง
2.2.4 ข้อมูลสภาพอากาศ
2.2.5วิเคราะห์ผลการวิจยั โดยค่าทางสถิติ
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วิ จารณ์ และสรุปผล
1. คุณสมบัตทิ างกายภาพของเซรามิกรูพรุน
จากการทดสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพของเซรามิกรูพรุนพบว่าสูตรที่ 1 มีค่าการหดตัวหลังเผาน้อยทีส่ ุด คือ
5.31 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ สูตร 2 และสูตร 3 คือ 5.39 เปอร์เซ็นต์ และ 5.74 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และสูตร 45และ
6 ซึง่ มีค่าการหดตัวทีส่ งู กว่า 3 สูตรแรกพอสมควร เห็นได้ว่าค่าการหดตัวหลังการเผาทีน่ ้อยควรนามาพิจารณาในการ
ตัดสินใจเลือกสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ซง่ึ จะพิจารณาควบคู่ไปกับค่าการดูดซึมน้ า ค่าความแข็งแรงมากสุดคือสูตร 1
เท่ากับ 163.26 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร รองลงมาคือ สูตร 2 และ 3 คือ 122.92 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและ
74.57 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และสูตร 4, 5, และ 6 ซึง่ มีค่าความแข็งแรงทีต่ ่ ากว่า 3 สูตรแรกพอสมควรค่าการ
ดู ด ซึ ม น้ าม ากที่ สุ ด คื อ สู ต ร 6 เท่ ากั บ 42.33 เป อร์ เ ซ็ น ต์ รองลงม าคื อ สู ต ร 5432 และสู ต ร 1เท่ ากั บ
37.7633.5828.7423.14 และ 18.27เปอร์เซ็นต์
2. สภาพภูมอิ ากาศ
จากการศึกษาทดลอง การอนุรกั ษ์ดนิ และน้าในพืน้ ทีล่ าดชันของต้นกาแฟโดยใช้ระบบให้น้าใต้ผวิ ดินเซรามิก
รูพรุน พบว่า สภาพอากาศ พืน้ ทีก่ ารทดลองมีอุณหภูมอิ ากาศสูงสุดเฉลีย่ 43.18 องศาเซลเซียส อุณหภูมอิ ากาศต่าสุด
เฉลีย่ 21.51 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์อากาศเฉลีย่ 96 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้าฝนเฉลีย่ 24.79 มิลลิเมตร
ตารางที่ 2แสดงปริมาณน้าฝน อุณหภูมสิ งู อุณหภูมติ ่าและความชืน้ สัมพัทธ์
รายการ
มิ ถนุ ายน
ปริมาณน้าฝน(มิลลิเมตร)
22.00
อุณหภูมสิ งู (องศาเซลเซียส)
46.60
อุณหภูมติ ่า (องศาเซลเซียส)
19.00
ความชืน้ สัมพัทธ์ (ร้อยละ)
96.00

กรกฎาคม
26.36
43.69
21.85
96.00

3. ข้อมูลปริมาณการชะล้าง
จากการศึกษาทดลอง การอนุรกั ษ์ดนิ และน้าในพืน้ ทีล่ าดชันของต้นกาแฟโดยใช้ระบบให้น้าใต้ผวิ ดินเซรามิกรู
พรุน พบว่า ปริมาณน้ าไหลบ่าผิวดินในเดือนพฤษภาคมแปลงให้น้ าเซรามิกรูพรุนมีปริมาณน้ าไหลบ่า เท่ากับ 5.30
กิโลกรัม สูงกว่าแปลงให้น้าปกติเท่า 0.90 กิโลกรัม (ภาพ 2) เนื่องจากในช่วงแรกมีการขุดดินฝั ง่ เซรามิกจึงทาให้การชะ
ล้างมากกว่า แต่ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม พบว่า ปริมาณน้ าไหลบ่าผิวดินของแปลงเซรามิกรูพรุนสูงกว่า
แปลงให้น้ าปกติ เนื่องจากแปลงที่มีการใช้เซรามิกมีการอุ้มน้ าตลอดเวลาจึงทาให้ดินมีการไหลซึมผ่านได้ดีจึงมีค่า
ปริมาณน้ าไหลบ่าต่ ากว่าแปลงให้น้ าปกติ แต่เมื่อตรวจสอบหาปริมาณตะกอนที่ปนมากับน้ าไหลบ่า พบว่า ในเดือน
พฤษภาคมปริมาณตะกอนในน้าไหลบ่ามีความสัมพันธ์ไม่แตกต่างจากปริมาณน้าไหลบ่า แต่ในเดือนมิถุนายนและเดือน
กรกฎาคม พบว่า ปริมาณตะกอนที่ปนมากับน้ าไหลบ่าของแปลงให้น้ าปกติมปี ริมาณตะกอนสูงกว่าแปลงให้น้ าปกติ
โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม (ภาพ 3) ส่วนการวัดปริมาณการสูญเสียผิวดินโดยใช้ pin erosion (หมุด) พบว่าตะกอนดิน
มีการเคลื่อนทีจ่ ากโซนที่ 1 เคลื่อนทีม่ าสะสมในโซนที่ 2 ในสัปดาห์แรก และสัปดาห์ต่อมาเป็ นการเคลื่อนทีต่ ะกอนจาก
โซนที่ 2 เคลื่อนทีม่ าโซนที่ 3 (ภาพ 4 และภาพ 5) โดยแปลงทดลองให้น้าปกติสญ
ู เสียตะกอนผิวดิน เฉลีย่ เท่ากับ 0.23
กิโลกรัม และแปลงทดลองให้น้าใต้ผวิ ดินเซรามิกรูพรุนสูญเสียตะกอนผิวดิน เฉลีย่ เท่ากับ 0.17 กิโลกรัม
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ภาพที่ 3 แสดงกราฟปริมาณสูญเสียตะกอนผิวดิน
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ภาพที่ 4 แสดงกราฟปริมาณการสูญเสียหน้าดินแปลงทดลองทีใ่ ช้ระบบการให้น้าใต้ผวิ ดินเซรามิกรูพรุน
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ภาพที่ 5 แสดงกราฟปริมาณการสูญเสียหน้าดินแปลงทดลองทีใ่ ห้น้าปกติ (ทางผิวดิน)
4. ข้อมูลปริมาณการใช้น้า
จากการศึกษาทดลอง การอนุรกั ษ์ดนิ และน้าในพืน้ ทีล่ าดชันของต้นกาแฟโดยใช้ระบบให้น้าใต้ผวิ ดินเซรามิกรู
พรุน แปลงทดลองทีใ่ ห้น้ าปกติ (ทางผิวดิน) จะให้น้าในปริมาณ 500 มิลลิลติ รต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบกับการใช้เซรามิ
กรูพรุน พบว่า แปลงทดลองที่ให้น้ าทางใต้ผวิ ดิน มีการให้น้ าเฉลี่ยปริมาณ 256.51 มิลลิลติ รต่อสัปดาห์ แต่พบว่าการ
เจริญเติบโตของกาแฟพบว่ามีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน(ภาพ 6)
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ภาพที่ 6แสดงกราฟปริมาณการให้น้าของการให้น้าปกติและการให้น้าใต้ผวิ ดิน
5. ข้อมูลทางกายภาพของดิน
จากการศึกษาทดลอง การอนุรกั ษ์ดนิ และน้าในพืน้ ทีล่ าดชันของต้นกาแฟโดยใช้ระบบให้น้าใต้ผวิ ดินเซรามิกรู
พรุน พบว่า ความแข็งของหน้าดินแปลงทดลองให้น้าปกติ (ตารางที3่ ) เฉลีย่ 337.63 กิโลกรัมปาสคาความแข็งของหน้า
ดินแปลงทดลองให้น้ าใต้ผวิ ดินเซรามิครูพรุน (ตารางที่ 4) เฉลีย่ 259.9 กิโลกรัมปาสคาแรงเฉือนผิวดินแปลงทดลองให้
น้าปกติ เฉลีย่ 152.82 กิโลกรัมปาสคา แรงเฉือนผิวดินแปลงทดลองให้น้าใต้ผวิ ดินเซรามิครูพรุนเฉลีย่ 150.37 กิโลกรัม
ปาสคา
ตารางที่3 แสดงค่าความแข็งหน้าดินและแรงเฉือนผิวดินแปลงทดลองให้น้าปกติ
รายการ
พฤษภาคม
มิถุนายน
ความแข็งหน้าดิน(กิโลกรัมปาสคา)
219.92
408.04
แรงเฉือนผิวดิน(กิโลกรัมปาสคา)
159.36
152.00

กรกฎาคม
384.93
147.10

ตารางที่4 แสดงค่าความแข็งหน้าดินและแรงเฉือนผิวดินแปลงทดลองให้น้าใต้ผวิ ดิน(เซรามิครูพรุน)
รายการ
ความแข็งหน้าดิน (กิโลกรัมปาสคา)
แรงเฉือนผิวดิน(กิโลกรัมปาสคา)

พฤษภาคม
191.70
169.16

มิถุนายน
283.22
125.03

กรกฎาคม
304.78
156.91

6. ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ
จากการศึกษาทดลอง การอนุรกั ษ์ดนิ และน้าในพืน้ ทีล่ าดชันของต้นกาแฟโดยใช้ระบบให้น้าใต้ผวิ ดินเซรามิกรู
พรุน พบว่า การเจริญเติบโตของต้นกาแฟแปลงทดลองการให้น้าปกติมกี ารเจริญเติบโตเฉลีย่ 3.32 เซนติเมตร และการ
เจริญเติบโตของต้นกาแฟแปลงทดลองการให้น้ าใต้ผวิ ดินมีการเจริญเติบโตเฉลีย่ 3.04 เซนติเมตร แต่แปลงทีใ่ ช้เซรามิ
กรูพรุนมีการใช้น้าน้อยกว่าแปลงทีใ่ ห้น้าแบบปกติ 2 เท่า(ภาพ 7)
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ภาพที่ 7แสดงกราฟการเจริญเติบโตของต้นกาแฟระหว่างแปลงทดลองการให้น้าปกติและการให้น้าใต้ผวิ ดิน
สรุปผลการทดลอง
การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ าในพืน้ ทีล่ าดชันของต้นกาแฟโดยใช้ระบบให้น้าใต้ผวิ ดินเซรามิกรูพรุนพบว่าสภาพพืน้ ที่
การทดลองมีอุ ณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 43.18 องศาเซลเซียส อุณ หภู มิอากาศต่ าสุดเฉลี่ย 21.51 องศาเซลเซีย ส
ความชืน้ สัมพัทธ์อากาศเฉลีย่ 96 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ าฝนเฉลีย่ 24.79 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้าไหลบ่าแปลงทีม่ ี
การใช้ระบบการให้น้ าใต้ผวิ ดินเซรามิกรูพรุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.19 กิโลกรัม เป็ นตะกอนเฉลี่ย 0.17 กิโลกรัม และ
ปริม าณน้ า ไหลบ่ า แปลงที่มีก ารให้น้ า ปกติ มีค่ า เท่ า กับ 9.19 กิโลกรัม เป็ น ตะกอนเฉลี่ย 0.23 กิโลกรัม และการ
เจริญเติบโตของต้นกาแฟพบว่าแปลงทีใ่ ห้น้ าปกติเฉลีย่ 3.32 เซนติเมตรและแปลงทีม่ รี ะบบการให้น้ าใต้ผวิ ดิน เซรามิ
กรูพรุนเฉลีย่ 3.04 เซนติเมตร แต่ปริมาณการใช้น้ าของต้นกาแฟในแปลงระบบการให้น้ าใต้ผวิ ดินเซรามิกรูพรุนน้อย
กว่าปริมาณการใช้น้าของต้นกาแฟในแปลงการให้น้าปกติเฉลีย่ น้อยกว่า 2 เท่า
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ผลของการบาบัดเบือ้ งต้นของเศษการตัดแต่งกิ่ งไม้ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
และเถ้าลอยชีวมวลต่อการแปรเปลี่ยนคาร์บอนไนโตรเจนและของแข็งระเหยใน
กระบวนการผลิ ตปุ๋ยหมัก
Effect of Tree Pruning Waste Pretreatment by Sodium Hydroxide and
Biomass Fly Ash on Carbon, Nitrogen and Volatile Solids Variations in
Composting Process
กรวิพชั ญ์ ประพันธ์ศรี1* และสมใจ กาญจนวงค์1
Konvipat Praphunsri1* and Somjai Karnchanawong1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยชีวมวลในการบาบั ด
เบือ้ งต้นต่อการแปรเปลีย่ นคาร์บอน ไนโตรเจนและของแข็งระเหย ในกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมักจากเศษการตัดแต่งกิง่
ไม้ วัสดุทใ่ี ช้ในการผลิตปุ๋ ยหมัก คือ เศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรี โซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้ าชีวมวล
ในการศึกษาได้ทาการทดลอง 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยทีค่ วาม
เข้มข้นร้อยละ 1-3 และเถ้าลอยร้อยละ 6.2-18.6 น้ าหนักต่อน้ าหนักวัสดุหมัก ตามลาดับ ประกอบด้วยชุดการทดลอง
ย่อย 3 การทดลองและชุดการทดลองที่ 3 เป็ นชุดควบคุม การบาบัดเบือ้ งต้นถูกดาเนินการโดยการผสมเศษการตัดแต่ง
กิง่ ไม้กบั สารละลายด่างทิง้ ไว้เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
ความชืน้ ทีร่ อ้ ยละ 80 หลังจากนัน้ จะทาการหมักในกล่องโฟมปริมาตร
55 ลิตร โดยระหว่างการหมักมีการควบคุมความชื้นในกล่องโฟมให้อยู่ในช่วงร้อยละ 65-70 ทาการวัดอุณหภูมิท่จี ุด
กึง่ กลางวัสดุหมักและอุณหภูมบิ รรยากาศทุกวันวันละ 1 ครัง้ ทาการสุ่มตัวอย่างสัปดาห์ละครัง้ ในเดือนแรก หลังจากนัน้
ได้ทาการวิเคราะห์ทุกๆ 10 วัน เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่า พีเอช ความชืน้ เถ้า คาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจนรวม ค่าการ
นาไฟฟ้ า ของแข็งระเหยและอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน นับตัง้ แต่เริม่ ขึน้ กองหมักจนกระทัง้ สิน้ สุดระยะเวลารวม
105 วัน เมื่อสิน้ สุดการหมักได้นาปุ๋ ยหมักมาชังน
่ ้าหนักและหาลักษณะสมบัตขิ องปุ๋ ยหมักผลการศึกษาพบว่าโดยค่าของ
อุณหภูมติ ลอดการทดลองอยู่ในช่วง 27.0-27.7 องศาเซลเซียส เมื่อสิน้ สุดการหมักพบว่า มวลน้าหนักแห้งของของแข็ง
ระเหยชุดการทดลองทีใ่ ช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 3 มีสมรรถนะการย่อยสลายได้ดที ส่ี ดุ มีค่าการลดลงเท่ากับร้อยละ
51.88 และคาร์บอนชุดควบคุมมีสมรรถนะการย่อยสลายได้ดที ส่ี ดุ มีค่าการลดลงเท่ากับร้อยละ 50.18 มวลน้าหนักแห้ง
ของไนโตรเจนชุดควบคุมมีคา่ การสูญเสียไนโตรเจนน้อยทีส่ ดุ มีค่าการลดลงเท่ากับร้อยละ 29.01 ผลการศึกษานี้จงึ สรุป
ได้ว่าการบาบัดเบื้องต้นของเศษตัดแต่งกิ่งไม้มีผลต่ อการเพิ่มสมรรถนะการหมักน้ อยแต่ มีผลทาให้เกิดการสูญ เสีย
ไนโตรเจนมากขึน้ ทาให้ปยหมั
ุ๋ กทีไ่ ด้มปี ริมาณสารอาหารลดลง
คาสาคัญ :

การหมักปุ๋ ย โซเดียมไฮดรอกไซด์ เถ้าลอย เศษการตัดแต่งกิง่ ไม้
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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

บทนา
ในปั จจุบนั ภาคเหนือกาลังประสบปั ญหาเรื่องหมอกควันซึง่ เป็ นมลพิษทางอากาศ โดยมีสาเหตุสว่ นหนึ่งมาจาก
การกาจัดเศษวัสดุกงิ่ ไม้จากการตัดแต่งโดยการเผาในที่โล่ง ซึง่ ก่อให้เกิดหมอกควันสะสมในชัน้ บรรยากาศ โดยเศษ
วัสดุกงิ่ ไม้จากการตัดแต่งนัน่ สามารถกาจัดได้หลากหลายวิธี เช่น การฝั งกลบ การเผา และวิธหี นึ่งที่นิยมกันมาก คือ
การนาเศษวัสดุกงิ่ ไม้จากการตัดแต่งไปทาปุ๋ ยหมัก โดยปุ๋ ยหมักทีผ่ ลิตได้จะช่วยปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช
ในปั จจุบนั โรงไฟฟ้ าชีวมวลเป็ นโรงไฟฟ้ าที่ใช้วสั ดุประเภทชีวมวลอาทิเช่น กากอ้อย แกลบ ซังข้าวโพดและ
เศษไม้มาเผาไหม้เพื่อก่อให้เกิดพลังงานความร้อนและนาไปผลิตไฟฟ้ าสิง่ ที่หลงเหลือจากกระบวนการเผาไหม้คอื เถ้า
ลอยซึง่ มีแร่ธาตุ ซึง่ อาจนามาใช้ประโยชน์ได้โดยการนามาเป็ นวัสดุหมักร่วมในกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมักผลการศึกษาใน
อดีตพบว่าการเติมเถ้าลอยจากถ่านหินเป็ นวัสดุหมักร่วมกับสารอินทรียส์ ามารถปรับอุณหภูมิ พีเอชและช่วยในการย่อย
สลายสารอินทรียใ์ ห้ดขี น้ึ ทาให้ระยะเวลาในการหมักสัน้ ลง [1] และจากการศึกษาผลของการผสมสารด่างเพื่อช่วยในการ
เร่งปฏิกริ ยิ าการย่อยสลายในเศษกิง่ ไม้ โดยทาการเติมสารละลาย ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โพแตสเซียมไฮดรอก
ไซด์ และทาการวิเคราะห์ด้วยอินฟาเรดสเปคตรัม (Infrared Spectrum )และเอกเรย์ดฟิ แฟรคชัน่ (X-ray Diffraction)
พบว่าการเติมสารด่างจะช่วยทาให้ย่อยสลายของโครงสร้างเศษกิง่ ไม้ดขี น้ึ โครงสร้างของเซลล์พชื มีลกั ษณะหลวมและ
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บวม พันธะทางเคมีบางส่วนขาด [2] จึงอาจมีความเป็ นไปได้ในการนาสารด่างหรือเถ้าลอยซึง่ มีค่าพีเอชค่อนข้างสูงมา
ใช้ในการบาบัดเบื้องต้นของเศษกิง่ ไม้ก่อนนาไปหมักปุ๋ ย งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการบาบัดเบื้องต้น
โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้ าชีวมวลต่อสมรรถนะการหมักเศษการตัดแต่งกิง่ ไม้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วิ ธีการหมักปุ๋ย
การศึกษานี้เป็ นการทดลองการหมักวัสดุหมักทีใ่ ช้คอื เศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรโี ดยได้ทาการรวบรวมเศษการ
ตัดแต่งกิง่ จามจุรจี ากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นามาผ่านการลดขนาดให้มขี นาดด้วยเครื่องบดแบบใบมีดให้มขี นาดน้อย
กว่า 2.5 เซนติเมตร ในการศึกษาได้แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 ชุดการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 1 ชุดการทดลองที่ 1 มี
การใช้โซเดีย มไฮดรอกไซด์ในการบ าบัด เบื้อ งต้ น และชุ ด การทดลองที่ 2 มีก ารใช้เถ้ า ลอยชีว มวลในการบ าบัด
ประกอบด้วยชุดการทดลองย่อย 3 การทดลองและชุดการทดลองที่ 3 เป็ นชุดควบคุม โดยมีการทดลองของชุดการ
ทดลองย่อย 2 ซ้าการบาบัดเบือ้ งต้นได้ถูกดาเนินการโดยผสมเศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรีให้มคี วามชืน้ ร้อยละ 80 ด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เกรดอุตสาหกรรมและเถ้าลอยชีวมวล ในถังพลาสติกทิง้ ไว้เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
เถ้าลอย
ที่ใช้มาจากโรงไฟฟ้ าชีวมวล บริษัท สหโคเจน กรีน จากัด ตาบลป่ าสัก อาเภอเมือง จังหวัดลาพูนความเข้ม ข้นของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ทใ่ี ช้ในชุดการทดลองที่ 1 มีค่าร้อยละ 1, 2 และ 3 (น้าหนักต่อน้าหนักของวัสดุหมัก) ความเข้มข้น
ของเถ้าลอยชีวมวลที่ใช้ในการทดลองที่ 2 มีค่าร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 (น้ าหนักต่ อน้ าหนัก ของวัสดุหมัก) โดย
ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยชีวมวลทีใ่ ช้รอ้ ยละ 1 และ6.2 มีค่าความเป็ นเบสเทียบเท่ากับโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์รอ้ ยละ 0.88 ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยชีวมวลทีใ่ ช้รอ้ ยละ 2 และ12.4 มีค่าความเป็ นเบส
เทียบเท่ากับโซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 1.76 ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยชีวมวลทีใ่ ช้รอ้ ยละ 3 และ
18.6 มีค่าความเป็ นเบสเทียบเท่ากับโซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 2.64
หลังจากนัน้ วัสดุหมักผสมสารด่างได้ถูกนามากองผึ่งในที่โล่ง เพื่อลดความชื้นลงก่อนนาไปหมักในถังโฟม
ขนาด 55 ลิตรโดยน้ าหนักเริม่ ต้นของวัสดุหมักเท่ากับ 10 กิโลกรัม มีการควบคุมความชื้นในระหว่างการหมักให้อยู่
ในช่วงร้อยละ 65-70 และมีการพลิกกลับวัสดุหมักทุกวันเศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรมี พี เี อชเท่ากับ 6.1 โซเดียมไฮดรอก
ไซด์มคี ่าพีเอชเท่ากับ 13.4 ส่วนเถ้าลอยมีพเี อชค่อนข้างเป็ นด่าง ซึง่ มีค่าเท่ากับ 10.4 ค่าความชืน้ ของเศษการตัดแต่ง
ต้นไม้เท่ากับร้อยละ 60.16 โซเดียมไฮดรอกไซด์มคี ่าความชืน้ เท่ากับร้อยละ 14.70 ส่วนเถ้ามีปริมาณความชื้นร้อยละ
25.73
การเก็บตัวอย่างและการวิ เคราะห์ตวั อย่าง
ในระหว่างการหมักทาการวัดอุณหภูมทิ ่จี ุดกึง่ กลางชัน้ วัสดุหมัก และอุณหภูมบิ รรยากาศวันละ 1 ครัง้ และทา
การเก็บตัวอย่างสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ในเดือนแรกและทุก 10 วันหลังจากนัน้ เพื่อนามาวิเคราะห์หาของแข็งระเหยได้ตาม
AOAC (2005) [3] การวิเคราะห์หาพีเอชและค่าการนาไฟฟ้ าของตัวอย่างปุ๋ ยหมักถูกดาเนินการโดยการเจือจางตัวอย่าง
ปุ๋ ยหมัก ด้ ว ยน้ า กลัน่ ที่ อ ัต ราส่ ว น 1:10 วัด พี เ อช โดย pH meter ยี่ห้ อ HORIBA รุ่ น F21 ค่ า การน าไฟฟ้ า โดย
Conductivity meter ยี่ ห้ อ HANNA รุ่ น HI 9835 การวิเ คราะห์ ห าคาร์ บ อน ด้ ว ยวิธี Walkley and Black [4] การ
วิเคราะห์หาไนโตรเจน ด้วยวิธี Macro Kjeldahl [5] การหมักถูกดาเนินการเป็ นระยะเวลา 105 วัน เมื่อสิน้ สุดการหมัก
ได้มกี ารชังน
่ ้าหนัก

846

โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 1
(น้าหนักต่อน้าหนัก วัสดุหมัก)
ชุดการทดลองที่ 1

โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 2
(น้าหนักต่อน้าหนัก วัสดุหมัก)
โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 3
(น้าหนักต่อน้าหนัก วัสดุหมัก)

เถ้าลอยชีวมวลร้อยละ 6.2
(น้าหนักต่อน้าหนัก วัสดุหมัก)
เศษการตัดแต่ง
กิง่ จามจุร ี

ชุดการทดลองที่ 2

เถ้าลอยชีวมวลร้อยละ 12.4
(น้าหนักต่อน้าหนัก วัสดุหมัก)
เถ้าลอยชีวมวลร้อยละ 18.6
(น้าหนักต่อน้าหนัก วัสดุหมัก)

ชุดการทดลองที่ 3

ชุดควบคุมไม่มกี ารเติมสารด่าง

ภาพที่ 1 กรรมวิ ธีต่างๆ ในการบาบัดเบือ้ งต้นของวัสดุหมัก

วิ จารณ์ และสรุปผล
การแปรเปลี่ยนอุณหภูมิและลักษณะวัสดุหมักในระหว่างการหมัก
อุณหภูมิ
ผลการแปรเปลีย่ นอุณหภูมใิ นกองปุ๋ ยหมักได้แสดงในรูปที่ 2 พบว่า ชุดการทดลองทีผ่ สมโซเดียมไฮดรอกไซด์
มีอุณหภูมสิ งู กว่าชุดการทดลองที่ผสมเถ้าลอยชีวมวล ซึ่ง ในช่วง 7 วันแรกของการหมักอุณหภูมมิ คี ่าเพิม่ สูงขึน้ ในถัง
หมัก โดยชุดการทดลองที่ 1 ทีค่ วามเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 1, 2 และ 3 มีอุณหภูมสิ งู สุดที่ 34.6, 43.0
และ 43.9 องศาเซลเซีย ส ตามลาดับ มีอุ ณ หภู มิอ ยู่ ในช่ ว ง 21.6-34.6, 21.4-43.0 และ 21.4-43.9 องศาเซลเซีย ส
ตามลาดับ โดยมีอุณหภูมเิ ฉลีย่ 27.7, 27.5 และ 27.0 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ชุดการทดลองที่ 2 ทีค่ วามเข้มข้นของ
เถ้าลอยชีวมวลร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีอุณหภูมสิ งู สุดที่ 31.3, 31.5 และ 31.8 องศาเซลเซียส ตามลาดับ มีช่วง
อุณหภูมติ งั ้ แต่เริม่ จนสิน้ สุดการหมักอยู่ในช่วง 20.8-31.3, 21.2-31.5 และ 20.9-31.8 องศาเซลเซียส ตามลาดับ โดยมี
อุณ หภู มิเฉลี่ย 27.5, 27.6 และ 27.3 องศาเซลเซีย ส ตามลาดับ สาหรับ ชุ ด ควบคุ ม มีอุณ หภู มิสูงสุด ที่ 39.1 องศา
เซลเซียสมีอุณหภูมอิ ยู่ในช่วง 20.9-39.1 องศาเซลเซียสโดยมีอุณหภูมเิ ฉลีย่ 27.7 องศาเซลเซียส
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ผลการศึกษาพบว่าชุดการทดลองที่ 1 ทีม่ กี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการหมักขัน้ ต้นทีค่ วามเข้ม ข้นร้อยละ
2 และ 3 ของวัสดุหมักมีอุณหภูมสิ ูงในระยะเวลา 3 วันแรกซึ่งมีค่ามากกว่าชุดการทดลองอื่น ทัง้ นี้อาจจะเป็ นเพราะ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ทค่ี วามเข้ม ข้นสูงทาให้เกิดปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสและอาจมีผลต่อการเปลีย่ นโครงสร้างของลิกโน
เซลลูโลสในวัสดุหมักได้มากกว่าการใช้เถ้าลอยหรือในชุด ควบคุม ทาให้เกิดความร้อนได้สูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆ
อย่างไรก็ตามเมื่อการหมักดาเนินการต่อไป อุณหภูมขิ องวัสดุหมักในทุกชุดการทดลองจะมีค่าใกล้เคียงกันและใกล้กบั
อุณหภูมหิ อ้ ง
เมื่อพลิกกลับกองวัสดุหมักอุณหภูมภิ ายในกองวัสดุหมักจะมีค่าลดลง เนื่องจากมีการสูญเสียความร้อนออก
จากกองวัสดุหมัก แต่อุณหภูมจิ ะมีค่าลดลงในช่วงสัน้ ๆ และจะกลับมาเพิ่มขึน้ จากนัน้ ความแตกต่างดังกล่าวจะมีค่า
ลดลงคือ เมื่อทาการพลิกกลับกองปุ๋ ยแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมภิ ายในกองปุ๋ ยและพบว่า ทุกชุดการ
ทดลองมีอุ ณ หภู มิเข้าใกล้เคีย งกับ อุ ณ หภู มิห้อ งในขณะที่อายุ การหมัก 105 วัน โดยทัว่ ไปอุ ณ หภู มิในการหมักใน
ช่ว งแรกจะสูง 60-70 องศาเซลเซีย ส [6] แต่ เนื่ อ งจากการ
หมักในการทดลองนี้ใช้กล่องโฟมทีม่ ขี นาดเล็ก จึง อาจส่งผล
45
ให้เกิดการสูญเสียความร้อนในระบบหมักได้
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ภาพที่ 2 การแปรเปลี่ยนอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง
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พีเอช
ผลการแปรเปลี่ยนพีเอชในกองปุ๋ ยหมักได้แสดงในรูปที่ 3 พบว่า ค่าพีเอชของทุกชุดการทดลองมีแนวโน้ ม
เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆเมื่ออายุการหมักเพิม่ ขึน้ และชุดการทดลองที่ 1 มีพเี อชสูงกว่าชุดการทดลองที่ 2 และชุดควบคุมค่าพีเอช
เริม่ ต้นในชุดการทดลองที่ 1 ทีผ่ สมโซเดียมไฮดรอกไซด์ทส่ี ดั ส่วนส่วนร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 8.76, 9.32 และ
9.34 ตามลาดับ ชุดการทดลองที่ 2 ทีผ่ สมเถ้าลอยชีวมวลทีส่ ดั ส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากับ 8.12, 8.86
และ 8.77 ตามลาดับ ชุดควบคุมมีค่าพีเอชเท่ากับ 6.70 ซึง่ ค่าพีเอชค่อนข้างสูงเนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้า
ลอยมีคุณสมบัตเิ ป็ นด่าง ค่าพีเอชสุดท้ายในชุดการทดลองที่ 1 ที่ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ทส่ี ดั ส่วนส่วนร้อยละ 1, 2
และ 3 มีค่าเท่ากับ 10.10, 10.10 และ 10.19 ตามลาดับ ชุดการทดลองที่ 2 ทีผ่ สมเถ้าลอยชีวมวลทีส่ ดั ส่วนร้อยละ 6.2,
12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากับ 9.37, 9.51 และ 9.60 ตามลาดับ และชุดควบคุมมีค่าพีเอชเท่ากับ 9.07
จากการทดลองชุดการทดลองที่ 1 มีค่าพีเอชสูงกว่าชุดการทดลองที่ 2 เนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็ นเบส
แก่เมื่อทาปฏิกริ ยิ ากับน้ าสามารถแตกตัวได้ดกี ว่าเถ้าลอยชีวมวล โดยในช่วงใน 7 วันแรก ทุกชุดการทดลองจะมีค่าพี
เอชสูงขึน้ หลังจากนัน้ ค่าพีเอชจึงคงที่ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานทีด่ ขี องปุ๋ ยอินทรียม์ าตรฐานการใช้ปยุ๋
อินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร (2551) ต้องมีค่าพีเอชอยู่ระหว่าง 5.5-8.5 [7] ซึ่งจากการทดลองพบว่าทัง้ 3 ชุดการ
ทดลองค่าพีเอชสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ ยอินทรีย์
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ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชในวัสดุหมัก
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ค่าการนาไฟฟ้ า
ค่าการนาไฟฟ้ าในการทาปุ๋ ยหมักจะบอกถึงค่าความเค็มของปุ๋ ย ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้า
ความเข้มข้น สูงเกิน ไปจะท าให้ปุ๋ ยเป็ น อันตรายต่ อพืช เพราะพืชจะไม่ สามารถดูดน้ าและธาตุ อ าหารได้ ซึ่งผลการ
แปรเปลี่ยนค่าการนาไฟฟ้ าในกองปุ๋ ยหมักได้แสดงในรูปที่ 4 พบว่า ค่าการนาไฟฟ้ าของทุกชุดการทดลองมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ ไปในทางเดียวกัน เมื่ออายุการหมักเพิม่ ขึน้ ค่าการนาไฟฟ้ าเริม่ ต้นในชุดการทดลองที่ 1 ทีผ่ สมโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ท่สี ดั ส่วนส่วนร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 0.985, 2.113 และ 2.714 เดซิซีเมนต่อเมตร ตามลาดับ ชุดการ
ทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชีวมวลที่สดั ส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากับ 0.722, 0.747 และ 0.840 เดซิซี
เมนต่อเมตร ตามลาดับ และชุดควบคุมมีค่าการนาไฟฟ้ าเท่ากับ 0.460 เดซิซเี มนต่อเมตร ค่าการนาไฟฟ้ าสุดท้ายในชุด
การทดลองที1่ ทีผ่ สมโซเดียมไฮดรอกไซด์ทส่ี ดั ส่วนส่วนร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 1.871, 2.341 และ 2.655 เดซิ
ซีเมนต่อเมตร ตามลาดับชุดการทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชีวมวลที่สดั ส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากับ
1.166, 1.277 และ 1.482 เดซิซเี มนต่อเมตร ตามลาดับและชุดควบคุมมีค่าการนาไฟฟ้ าเท่ากับ 0.668 เดซิซเี มนต่ อ
เมตร
จากการทดลองชุดการทดลองที่ 1 มีค่าการนาไฟฟ้ าสูงกว่าชุดการทดลองที่ 2 เนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซด์
เป็ น เบสแก่ มีคุณ สมบัติละลายน้ าได้ดีกว่าเถ้าลอย โดยปริมาณเกลือที่ละลายน้ าจะแตกตัว ให้ป ระจุบ วกและลบใน
สารละลาย ทาให้สารละลายมีคุณสมบัตใิ นการนาไฟฟ้ าอย่างไรก็ตามค่าที่ได้ไม่เกินมาตรฐานปุ๋ ยที่ดี (ไม่เกิน 6 เดซิซี
เมน/เมตร) และอยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช [7]
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ปริมาณของแข็งระเหยได้
ผลการแปรเปลีย่ นปริมาณของแข็งระเหยได้ในกองปุ๋ ยหมักได้แสดงในรูปที่ 5 พบว่า ปริมาณของแข็งระเหยได้
ของทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มลดลงไปในทางเดียวกัน เมื่ออายุการหมักเพิม่ ขึน้ ปริมาณของแข็งระเหยได้เริม่ ต้นในชุด
การทดลองที่ 1 ที่ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่สี ดั ส่วนส่วนร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 92.08, 86.59 และ
82.24 ตามลาดับ ชุดการทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชีว มวลที่สดั ส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากับร้อยละ
85.23, 77.12 และ 72.58 ตามลาดับ และชุดควบคุมมีค่ าเท่ากับร้อยละ 93.21 เมื่อสิน้ สุดการหมักปริมาณของแข็ง
ระเหยได้สดุ ท้ายในชุดการทดลองที่ 1 ทีผ่ สมโซเดียมไฮดรอกไซด์ทส่ี ดั ส่วนส่วนร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับร้อยละ
83.75, 83.78 และ 80.08 ตามลาดับ ชุดการทดลองที่ 2 ทีผ่ สมเถ้าลอยชีวมวลทีส่ ดั ส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มี
ค่าเท่ากับร้อยละ 74.19, 67.61 และ 67.17 ตามลาดับ และชุดควบคุมมีค่าเท่ากับร้อยละ 89.86
จากชุดการทดลองที่ 1 ในแต่ละสัดส่วนมีค่าปริมาณของแข็งระเหยได้ใกล้เคียงกัน ส่วนชุดการทดลองที่ 2 มี
ค่าค่อนข้างต่างกันในแต่ละสัดส่วน โดยชุดการทดลองทีผ่ สมเถ้าลอยชีวมวลร้อยละ 18.6 พบปริมาณของแข็งระเหยได้
น้อยทีส่ ดุ รองลงมาคือร้อยละ 12.4 และ 6.2 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับชุดควบคุม เนื่องจากในเถ้าลอยชีวมวลทีใ่ ช้ในการ
บ าบัด เบื้อ งต้น มีป ริม าณสารอนิ น ทรีย์ในสัด ส่ วนที่สูงกว่ าสารอิน ทรีย์ เมื่อ ท าการหมัก จนอุ ณ หภู มิเสถีย รแล้วรวม
ระยะเวลาทัง้ สิน้ 105 วัน จะมีค่าลดลงจากตอนแรกเพราะปริมาณของแข็งระเหยเป็ นสารอินทรียท์ ่ถี ูกย่อยสลายโดย
จุลนิ ทรียใ์ นระหว่างการหมักและแปรสภาพเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์และน้า
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ปริมาณคาร์บอนอิ นทรีย์
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ผลการแปรเปลีย่ นปริมาณคาร์บอนอินทรียใ์ นกองปุ๋ ยหมักได้แสดงในรูปที่ 6 พบว่า ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์
ของทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเช่นเดียวกับของแข็งระเหย กล่าวคือมีปริมาณลดลงเมื่ออายุการหมัก
เพิ่ม ขึ้น อัน เนื่ อ งมาจากการย่ อ ยสลายของจุ ลิน ทรีย์ ป ริม าณคาร์บ อนอิน ทรีย์เริ่ม ต้น ในชุ ด การทดลองที่ 1 ที่ผ สม
โซเดียมไฮดรอกไซด์ทส่ี ดั ส่วนส่วนร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 50.75, 51.21 และ 48.81 ตามลาดับ ชุดการ
ทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชีวมวลที่สดั ส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากับร้อยละ 45.18, 43.83 และ 38.84
ตามลาดับ และชุ ดควบคุมมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 52.08 เมื่อสิ้นสุดการหมักปริมาณคาร์บอนอินทรีย์สุดท้ายในชุดการ
ทดลองที่ 1 ที่ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่สี ดั ส่วนร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 44.98, 44.57 และ 43.34
ตามลาดับ ชุดการทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชีวมวลที่ส ดั ส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากับร้อยละ 39.29,
35.97 และ 31.70 ตามลาดับ และชุดควบคุมมีค่าเท่ากับร้อยละ 46.90
จากชุดการทดลองที่ 1 ในแต่ละสัดส่วนมีค่าใกล้เคียงกันและมีค่าใกล้กบั ชุดควบคุม ส่วนชุดการทดลองที่ 2 ที่
ผสมเถ้าลอยชีวมวลร้อยละ 18.6 พบปริมาณคาร์บอนอินทรีย์น้อยทีส่ ุด รองลงมาคือร้อยละ 12.4 และ 6.2 ตามลาดับ
เมื่อเทียบกับชุดควบคุม เนื่องจากในเถ้าลอยชีวมวลมีปริมาณสารอนินทรียใ์ นสัดส่วนทีส่ งู กว่าสารอินทรีย์
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ก.ชุดการทดลองที่ 1
เทียบกับชุดควบคุม

ข.ชุดการทดลองที่ 2
เทียบกับชุดควบคุม

ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงคาร์บอนอิ นทรียใ์ นวัสดุหมัก
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ปริมาณไนโตรเจนรวม
ผลการแปรเปลีย่ นปริมาณไนโตรเจนรวมในกองปุ๋ ยหมักได้แสดงในรูปที่ 7 พบว่าปริมาณไนโตรเจนรวมของ
ทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มลดลงตามอายุการหมัก โดยในชุดทีม่ กี ารใช้สารด่างในปริมาณสูงมีการลดลงสูงกว่า แต่ชุด
ควบคุ มมีป ริมาณไนโตรเจนค่ อนข้างคงที่ต ามอายุ การหมัก ปริมาณไนโตรเจนเริ่มต้นในชุดการทดลองที่ 1 ที่ผสม
โซเดียมไฮดรอกไซด์ท่สี ดั ส่วนส่วนร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.92, 1.12 และ 0.89 ตามลาดับ ชุดการ
ทดลองที่ 2 ทีผ่ สมเถ้าลอยชีวมวลที่สดั ส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.91, 0.76 และ 0.89 และ
ชุ ด ควบคุ ม มีค่ า เท่ า กับ ร้อ ยละ 0.90 เมื่อ สิ้น สุด การหมัก ปริม าณไนโตรเจนสุด ท้า ยในชุ ด การทดลองที่ 1 ที่ผ สม
โซเดียมไฮดรอกไซด์ท่สี ดั ส่วนส่ วนร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.73, 0.65 และ 0.51 ตามลาดับ ชุดการ
ทดลองที่ 2 ที่ผ สมเถ้า ลอยชีว มวลที่สดั ส่ว นร้อ ยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่ าเท่ ากับ ร้อ ยละ 0.69, 0.55 และ 0.53
ตามลาดับ และชุดควบคุมมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.86
การลดลงของไนโตรเจนในชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้สารด่างในปริมาณมากอาจเกิดจากพีเอชทีส่ งู ในวัสดุหมัก
จากค่าพีเอชของชุดการทดลองที่ 1 ทีผ่ สมโซเดียมไฮดรอกไซด์มคี ่าพีเอชอยู่ในช่วง 9.70- 9.98 และชุดการทดลองที่ 2
ทีผ่ สมเถ้าลอยชีวมวลมีค่าพีเอชอยู่ในช่วง 9.20-9.42 ซึง่ มีสภาวะเป็ นด่าง อาจส่งผลทาให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนใน
รูปของแอมโมเนียมากจึงทาให้ค่าไนโตรเจนต่าลง [8]
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ข.ชุดการทดลองที่ 2
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ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนรวมในวัสดุ
หมัก
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อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
ผลการแปรเปลีย่ นอัตราส่วนในกองปุ๋ ยหมักได้แสดงในรูปที่ 8 พบว่า อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเริม่ ต้น
ในชุดการทดลองที่ 1 ที่ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่สี ดั ส่วนส่วนร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 69.90, 56.19 และ
72.77 ตามลาดับ ชุดการทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชีวมวลที่สดั ส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ18.6 มีค่าเท่ากับ 65.97,
74.44 และ 56.52 ตามลาดับ และชุดควบคุมมีค่าเท่ากับ 62.00 โดยทีอ่ ตั ราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย เมื่อสิน้ สุดการหมักอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในชุดการทดลองที่ 1 ทีผ่ สมโซเดียมไฮดรอกไซด์ทส่ี ดั ส่วน
ส่วนร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 61.45, 68.71และ 62.00 ตามลาดับ ชุดการทดลองที่ 2 ที่ผสมเถ้าลอยชีวมวลที่
สัดส่วนร้อยละ 6.2, 12.4 และ18.6 มีค่าเท่ากับ 46.96, 66.22 และ 60.09 ตามลาดับ และชุดควบคุมมีค่าเท่ากับ 54.33
จากชุดการทดลองที่1และชุดการทดลองที่ 2 มีค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนค่อนข้างสูง เนื่องจากการ
หมักยังไม่สมบูรณ์ซง่ึ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการหมักเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้อตั ราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนลดลงได้
ทาให้อตั ราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนไม่เป็ นไปตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย์ (20:1) [7] และจากกราฟมีค่าขึน้ ๆลงๆไม่
สม่าเสมอ ซึง่ เป็ นผลมาจากการสุม่ เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ทย่ี งั ไม่เหมาะสม
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ก.ชุดการทดลองที่ 1
เทียบกับชุดควบคุม

ข.ชุดการทดลองที่ 2
เทียบกับชุดควบคุม

ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงคาร์บอนต่อไนโตรเจนในวัสดุหมัก
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็น ถึงการลดลงของมวลของของแข็งระเหย มวลคาร์บ อนและมวลไนโตรเจน เมื่อ
พิจารณาการลดลงของมวลของของแข็งระเหยชุดการทดลองที่ 1 ทีใ่ ช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 3 ให้สมรรถนะหมักดี
ที่สุดสาหรับ ชุด การทดลองที่ 2 ที่ใช้เถ้าลอยร้อยละ 12.4 และ 18.6 ให้สมรรถนะการย่อ ยสลายได้ใกล้เคีย งกับ ชุ ด
ควบคุม ผลการลดลงของมวลของแข็งระเหยแสดงให้เห็นว่า ชุดการทดลองทีม่ กี ารบาบัดเบือ้ งต้นด้วยโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ทุกชุดการทดลองย่อยให้สมรรถนะของการย่อยสลายดีกว่าชุดควบคุมเล็กน้อย
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เมื่อพิจารณาการลดลงของมวลคาร์บอน พบว่าชุดการทดลองที่ 1 ที่ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1 ให้
สมรรถนะการหมักได้ใกล้เคียงกับชุดควบคุมผลการลดลงของมวลคาร์บอนแสดงให้เห็นว่า ชุดการทดลองทีม่ กี ารบาบัด
เบือ้ งต้นด้วยเถ้าลอยทุกชุดการทดลองย่อยให้สมรรถนะของการย่อยใกล้เคียงกันแต่มสี มรรถนะการย่อยสลายค่าน้อย
กว่าชุดควบคุมเล็กน้อย
เมื่อพิจารณาการลดลงของมวลไนโตรเจน พบว่าเมื่อสิน้ สุดการหมักชุดการทดลองที่ 1 ทีใ่ ช้โซเดียมไฮดรอก
ไซด์รอ้ ยละ 1 และชุดการทดลองที่ 2 ที่ใช้เถ้าลอยร้อยละ 6.2 มีค่าใกล้เคียงกับชุดควบคุมผลการลดลงของไนโตรเจน
แสดงให้เห็นว่า ชุดควบคุมมีค่าการสูญเสียไนโตรเจนต่ากว่าชุดการทดลองทีใ่ ช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และชุดการทดลอง
ทีใ่ ช้เถ้าลอย
จากผลการศึกษามวลของของของแข็งระเหย มวลคาร์บอนและมวลไนโตรเจนดังกล่าวข้างต้นแสดงให้ว่าการ
ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยส่งผลต่อสมรรถนะในการย่อยสลายได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน่ และยังส่งผลทาให้ค่า
การสูญเสียไนโตรเจนสูงขึน้ ซึง่ ไนโตรเจนเป็ นธาตุอาหารหลักทีใ่ ช้ในการเจริญเติบโตของพืช
ตารางที่ 1 ลักษณะสมบัตขิ องปุ๋ ยหมัก การลดลงของของแข็งระเหย มวลคาร์บอนและไนโตรเจนเมื่อสิน้ สุดการหมัก
ของแข็งระเหย
(กก. น้าหนักแห้ง )
ชุดการทดลอง

1

2
3

NaOH1%
NaOH2%
NaOH3%
Ash 6.2
Ash 12.4
Ash 18.6
Control

เริ่ มต้น

สิ้ นสุด

4.65
4.34
4.49
4.78
4.72
4.99
4.86

2.47
2.32
2.16
2.65
2.57
3.22
2.68

การ
ลดลง
(ร้อยละ)
46.85
46.50
51.88
44.69
45.50
35.48
44.84

มวลคาร์บอน
(กก. น้าหนักแห้ง )
เริ่ มต้น

สิ้ นสุด

2.49
2.42
2.66
2.53
2.68
2.66
2.73

1.25
1.52
1.63
1.34
1.42
1.40
1.36

การ
ลดลง
(ร้อยละ)
49.50
37.31
38.72
47.24
46.99
47.59
50.18

มวลไนโตรเจน
(กก. น้าหนักแห้ง )
เริ่ มต้น

สิ้ นสุด

0.047
0.056
0.049
0.051
0.046
0.061
0.047

0.028
0.027
0.024
0.032
0.027
0.033
0.034

การ
ลดลง
(ร้อยละ)
39.57
51.29
50.98
36.88
41.67
45.84
29.10

วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลการศึกษาการเปลีย่ นแปลงของการผลิตปุ๋ ยหมักจากเศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรโี ดยผ่านกระบวนการบาบัด
เบือ้ งต้นโดยการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยชีวมวลในแต่ละชุดการทดลอง พบว่าการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมทิ งั ้
3 ชุดการทดลอง มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีอุณหภูมเิ ฉลีย่ อยู่ในช่วง 27.0-27.7 องศาเซลเซียส เมื่อสิน้ สุด
การหมักค่าพีเอช ค่าการนาไฟฟ้ า และอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของชุดการทดลองทีใ่ ช้โซเดียมไฮดรอกไซด์มคี ่า
สูงกว่าชุดการทดลองทีใ่ ช้เถ้าลอยชีวมวลและชุดควบคุม เมื่อพิจารณาการลดลงของมวลน้าหนักแห้งของของแข็งระเหย
และคาร์บอนพบว่า มีค่าแตกต่างจากชุดควบคุมเพียงเล็กน้อยและการใช้สารด่างในการบาบัดเบือ้ งต้นจะก่อให้เกิด การ
สูญเสียไนโตรเจนมากขึน้ ผลการศึกษานี้จงึ สรุปได้ว่าการบาบัดเบือ้ งต้นของเศษตัดแต่งกิง่ ไม้มผี ลต่อการเพิม่ สมรรถนะ
การหมักน้อยแต่มผี ลทาให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนมากขึน้ ทาให้ปยหมั
ุ๋ กทีไ่ ด้มปี ริมาณสารอาหารลดลง
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ผลของการบาบัดเบือ้ งต้นของเศษการตัดแต่งกิ่ งไม้ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้า
ลอยชีวมวลต่อการแปรเปลี่ยนลิ กโนเซลลูโลสในกระบวนการผลิ ตปุ๋ยหมัก
Effects of Tree Pruning Waste Pretreatment by Sodium Hydroxide and Biomass
Fly Ash on Lignocelluloses Variations in Composting Process
ตฤณนภัทร์ มงคลเทพ1* และสมใจ กาญจนวงค์1
Tinnapat Mongkontep1* and Somjai Karnchanawong1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบาบัดเบือ้ งต้นของเศษการตัดแต่งกิง่ ไม้ดว้ ยโซเดียมไฮดรอก
ไซด์และเถ้าลอยชีวมวลต่อการแปรเปลีย่ นลิกโนเซลลูโลสในกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมัก แบ่งการทดลองเป็ น 3 ชุดการ
ทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 เศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรที ผ่ี ่านกระบวนการบาบัดเบือ้ งต้นด้วยโซดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ
1, 2 และ 3 ชุดการทดลองที่ 2 เศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรที ผ่ี ่านกระบวนการบาบัดเบือ้ งต้นด้วยเถ้าลอยร้อยละ 6.2, 12.4
และ 18.6 ซึ่งทัง้ โซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยมีค่าความเป็ นด่างเทียบเท่ากับโซเดียมไฮดรอกไซด์บริสุทธิร้์ อยละ
0.88, 1.76 และ 2.64 ตามลาดับ ในกระบวนการบาบัดเบื้องต้นมีการปรับความชื้นให้ได้รอ้ ยละ 80 ทิง้ ไว้ 48 ชัวโมง
่
จากนัน้ ทาการผึ่งอีก 24 ชัวโมง
่
ชุดการทดลองที่ 3 เศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรที ไ่ี ม่ผ่านกระบวนการบาบัดเบื้องต้น ทุก
ชุดการทดลองทาการหมักในกล่องโฟมปริมาณ 10 กิโลกรัม ขนาด 55 ลิตร ทาการรักษาความชืน้ ให้ได้รอ้ ยละ 65-70
พลิกกลับวันละ 1 ครัง้ ใช้เวลาในการหมัก 105 วัน วัดอุณหภูมทิ จ่ี ุดกึง่ กลางวัสดุหมัก และอุณหภูมบิ รรยากาศวันละครัง้
และท าการเก็บตัวอย่างวัสดุหมัก สัปดาห์ละครัง้ ในเดือนแรก หลังจากนัน้ ทุก 10 วัน เพื่อวิเคราะห์หา พีเอช ลิกโน
เซลลูโลส และลิกนิน
ผลการศึกษาเมื่อสิน้ สุดการหมักพบว่า อุณหภูมขิ องทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เดียวกัน การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการบาบัดเบือ้ งต้นทาให้วสั ดุหมักมีพเี อชสูงสุด รองลงมาคือการใช้เถ้าลอย และ
ชุดควบคุม เมื่อพิจารณาการลดลงของมวลน้ าหนักแห้งและมวลลิกโนเซลลูโลส ชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้เถ้าลอย มีการ
ลดลงของลิกโนเซลลูโลสใกล้เคียงกับชุดควบคุม แต่มกี ารลดลงของมวลลิกนินมากกว่า ส่วนชุดการทดลองที่มกี ารใช้
โซเดียมไฮดรอกไซด์พบว่า การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 1 มีการลดลงของมวลลิกโนเซลลูโลสใกล้เคียงกับชุด
ควบคุมแต่มกี ารลดลงของลิกนินมากกว่าชุดควบคุม การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 2 และ 3 สามารถลดมวลลิกโน
เซลลูโลสได้น้อยกว่าชุดควบคุมแต่ลดมวลลิกนินได้สงู กว่าชุดควบคุม การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าการบาบัดเบือ้ งต้น
ของเศษกิง่ ไม้ดว้ ยโซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยชีวมวลสามารถเพิม่ สมรรถนะการย่อยสลายลิกนินได้เพิม่ ขึน้
คาสาคัญ:

การหมักปุ๋ ย โซเดียมไฮดรอกไซด์ เถ้าลอย ลิกโนเซลลูโลส ลิกนิน
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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

บทนา
ในปั จจุบนั ภาคเหนือกาลังประสบปั ญหาเรื่องหมอกควันซึง่ เป็ นมลพิษทางอากาศ โดยมีสาเหตุสว่ นหนึ่งมาจาก
การเผาเพื่อกาจัดเศษวัสดุกงิ่ ไม้ และการเผาเศษวัสดุจากการเกษตร ก่อให้เกิดหมอกควันสะสมในชัน้ บรรยากาศบดบัง
ทัศน์วสิ ยั การเผายังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น อนุ ภาคมลสาร ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และกลุ่มก๊าซจาพวก
ไนโตรเจนออกไซด์ เป็ นต้น ทาให้คุณภาพอากาศแย่ลง ส่งผลต่อสุขภาพก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมายเกีย่ วกับทางเดิน
หายใจ [1] นอกจากการเผาแล้วเศษวัสดุกงิ่ ไม้ยงั ถูกกาจัดได้หลากหลายวิธี เช่น การนาวัสดุกงิ่ ไม้จากการตัดตกแต่งไป
ทาปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยหมักทีผ่ ลิตได้จากสารอินทรียจ์ ะช่วยปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เพิม่
ความอุ ด มสมบรู ณ์ ข องดิน เพราะในปุ๋ ยหมัก จะมีแ ร่ ธ าตุ อ าหารที่ ส าคัญ ส าหรับ พื ช คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม และยังมีแร่ธาตุอ่นื ๆ อีกเช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี ซึง่ มีสว่ นช่วยในการเจริญเติบโตของพืช [2]
เศษกิ่งไม้มีอ งค์ป ระกอบส่ว นใหญ่ เป็ น ลิก โนเซลลูโลสที่ช่ ว ยเสริม ความแข็งแรงให้ก ับ เนื้ อ เยื่อ ของกิ่งไม้
โดยเฉพาะลิกนิน ทีป่ ระกอบด้วยโมเลกุลทีเ่ ป็ นวงแหวน ภายในโครงสร้างจะเชื่อมด้วนพันธะอีเธอร์หรือคาร์บอนระหว่าง
2 โมเลกุ ล ท าให้ลิก นิ น ถูก ย่ อยสลายได้ยาก ขณะที่เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส ที่เพิ่ม ความแข็งแรงให้ผนังเซลล์
ประกอบด้วยกลูโคสเป็ นส่วนใหญ่ จะถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลส มีงานวิจยั เกีย่ วกับการบาบัดเบือ้ งต้นโดยใช้
กระบวนการไฮโดรไลซีส ด้วยสารเคมีประเภทด่าง พบว่าสารเคมีประเภทด่างจะช่วยเพิม่ อัตราการย่อยสลายลิกนินและ
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เพิม่ ความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลส ทาให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายเพิม่ สูงขึน้ [3] โดยทาให้โครงสร้าง
ของเซลล์มลี กั ษณะรูปร่างหลวมและบวม พันธะเคมีระหว่างลิกนินและเซลลูโลสลดลง และมีพนั ธะเคมีบางส่วนขาด
ปริมาณผลึกของลิกโนเซลลูโลสลดลง แต่รปู ร่างของผลึกไม่เปลีย่ นแปลง [4]
ในปั จจุบนั ได้มโี รงไฟฟ้ าชีวมวลก่อตัง้ เพิม่ ปริมาณมากขึน้ โรงไฟฟ้ าชีวมวลเป็ นโรงไฟฟ้ าทีใ่ ช้วสั ดุประเภทชีว
มวล อาทิเช่น กากอ้อย แกลบ ซังข้าวโพด และเศษไม้ มาเผาไหม้เพื่อก่อให้เกิดพลังงานความร้อน และนาไปผลิต
ไฟฟ้ า สิง่ ที่หลงเหลือจากกระบวนการเผาไหม้คอื เถ้าหนักและเถ้าลอย ซึ่งต้องมีการกาจัดเถ้าที่เกิดขึน้ มีงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับการนาเถ้าลอยชีวมวลมาใช้ประโยชน์โดยการนามาเป็ นวัสดุหมักร่วมในกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมัก พบว่า
การเติม เถ้าลอยชีว มวล สามารถปรับ พีเอชและช่ วยการย่อ ยสลายให้ดีข้นึ [5] ความสามารถในการอุ้มน้ าเพิ่ม ขึ้น
ปริมาณสารอาหารเพิม่ ขึน้ การนาไฟฟ้ าเพิม่ ขึน้ [6] เนื่องจากเถ้าลอยชีวมวลมีพเี อชอยู่ในช่วง 10-12 ซึ่งมีความเป็ น
ด่างสูง จึงอาจนามาใช้ในการบาบัดเบือ้ งต้นของเศษตัดแต่งกิง่ ไม้ก่อนนาไปทาปุ๋ ยหมัก ขณะทีส่ ารด่างชนิดโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ทห่ี าซือ้ ได้ง่าย และมักนิยมนามาบาบัดเบือ้ งต้นของสารอินทรียท์ ่ยี ่อยสลายได้ยาก จึงมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะ
นาเถ้าลอยชีวมวลและโซเดียมไฮดรอกไซด์ มาใช้เป็ นวัสดุในการบาบัดเบือ้ งต้นของวัสดุทย่ี ่อยสลายได้ยากเช่น เศษตัด
แต่งกิง่ ไม้ เพื่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซีสก่อนนาไปหมักปุ๋ ย
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ศึกษาถึงผลของการเติมด่างโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ และเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้ าชีวมวล
ในกระบวนการบาบัดเบือ้ งต้นของเศษการตัดแต่งกิง่ ไม้ในกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมักต่อการแปรเปลีย่ นลิกโนเซลลูโลส
และลิกนิน

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุหมักและสารด่าง
เศษการตัดแต่งกิง่ ไม้ ได้ทาการรวบรวมเศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรจี ากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตน้ จามจุรเี ป็ นพืช
ตระกูลถัว่ (Family Leguminosae) (Samaneasaman JacqMerr.) ก่อนทาการหมักเศษการตักแต่งกิง่ ไม้ได้ถูกนามาลด
ขนาดด้วยเครื่องบดแบบใบมีดให้มขี นาดประมาณเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ส่วนสารด่างทีใ่ ช้คอื โซเดียมไฮดรอกไซด์
เกรดอุตสาหกรรม มีค่าความเป็ นเบสร้อยละ 88 เทียบกับโซเดียมไฮดรอกไซด์บริสุทธิ ์ และ เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้ าชีว
มวล นามาจากโรงไฟฟ้ าชีวมวล บริษทั สหโคเจน กรีน จากัด ต.ป่ าสัก อ.เมือง จ.ลาพูน มีค่าความเป็ นเบสร้อยละ 14.2
เทียบกับโซเดียมไฮดรอกไซด์บริสทุ ธิ ์
วิ ธีการศึกษา
การศึก ษานี้ เป็ น การทดลองในห้อ งปฏิบ ัติก ารของภาควิช าวิศ วกรรมสิ่งแวดล้อ ม คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาการทดลองโดยแบ่งเป็ น 3 ชุดการทดลอง (รูปที่ 1) ชุดการทดลองที่ 1 นาเศษการตัดแต่งกิง่
จามจุรมี าผ่านกระบวนการบาบัดเบือ้ งต้นด้วยการผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยแปรค่า 3 ค่าให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 1,
2 และ 3 โดยน้ าหนักเปี ยกของเศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรซี ง่ึ มีค่าความเป็ นเบสเที ยบเท่าโซเดียมไฮดรอกไซด์บริสุทธิ ์
สัดส่วนร้อยละ 0.88, 1.76 และ 2.64 เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
และทาการกองผึง่ ลมอีก 24 ชัวโมง
่
ชุดการทดลองที่ 2 นา
เศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรมี าผ่านกระบวนการบาบัดเบือ้ งต้นด้วยการผสมเถ้าลอยโดยแปรค่า 3 ค่า ให้อยู่ในสัดส่วนร้อย
ละ 6.20, 12.40 และ 18.60 โดยน้ าหนักเปี ยกของเศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรี ซึ่งมีค่าความเป็ นเบสเทียบเท่าโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์บริสุทธิสั์ ดส่วนร้อยละ 0.88, 1.76 และ 2.64 เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
และทาการกองผึ่งลมอีก 24 ชัวโมง
่
ชุด
การทดลองที่ 3 ใช้เศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรที ไ่ี ม่ผ่านกระบวนการบาบัดเบือ้ งต้น ในการบาบัดเบือ้ งต้นของแต่ละชุดการ
ทดลองมีการปรับความชืน้ ให้อยู่ในช่วงร้อยละ 80 โดยการเติมน้า
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หลังการบ าบัดเบื้องต้น ท าการหมักเศษการตัดแต่ งกิ่งไม้ ในกล่องโฟมปริมาณ 10 กิโลกรัม ขนาด 55 ลิต ร
ระหว่างการทดลองทาการรักษาความชื้นภายในถังให้มคี ่าประมาณร้อยละ 65-70 ในการดาเนินการศึกษาได้ทาการ
ทดลองในแต่ละชุดการทดลองอย่างละ 2 ซ้า และทาการพลิกกลับวัสดุหมักวันละ 1 ครัง้ ใช้เวลาในการหมักนาน 105
วัน
การเก็บตัวอย่างและการวิ เคราะห์ตวั อย่าง
ในการศึกษาได้ทาการตรวจวัดอุณหภูมทิ จ่ี ุดกึง่ กลางของวัสดุหมัก และตรวจวัดอุณหภูมบิ รรยากาศทุกวัน วัน
ละครัง้ ในระหว่างการหมักมีการชังน
่ ้ าหนักและหาความชืน้ ทาการเก็บตัวอย่างทุกสัปดาห์ในเดือนแรก และทุก 10 วัน
หลังจากนัน้ โดยสุ่ม เก็บ ตัว อย่ า งจากวัสดุ ห มัก ที่ผ สมกัน เพื่ อ วิเคราะห์ห าลิก โนเซลลูโลส และลิก นิ น โดยวิธีก าร
Detergent Method [7] ท าการเจือจางตัวอย่างปุ๋ ยหมักด้วยน้ ากลันอั
่ ต ราส่วน 1:10 และท าการวัด พีเอชโดยใช้ pH
meter ยีห่ อ้ HORIBA รุ่น F21

วิ จารณ์ และสรุปผล
อุณหภูมิ
ผลการศึกษาพบว่าในช่วงแรกอุณหภูมใิ นชัน้ วัสดุหมักมีแนวโน้มสูงขึน้ (รูปที่ 2) จะเห็นว่าการใช้โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ทส่ี ดั ส่วนต่างๆ มีอุณหภูมสิ งู ทีส่ ดุ ใน 3 วันแรก โดยการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 3 อุณหภูมสิ งู ถึง 43.9
องศาเซลเซียส รองลงมา เป็ นชุดควบคุม และการใช้เถ้าลอยมีอุณหภูมสิ งู ทีส่ ดุ ใน 3 และ 5 วันแรกตามลาดับ ถึงแม้ว่า
การโซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยที่มีค่าความเป็ นด่างเท่ากัน คือร้อยละ 0.88, 1.76 และ 2.64 เนื่องจากการใช้
โซเดียมไฮดรอกไซด์ทม่ี ปี ริมาณมากขึน้ ทาให้เกิดปฎิ กริ ยิ าไฮโดรไลซิส อาจจะมีผลต่อการเปลีย่ นโครงสร้างของลิกโน
เซลลูโลสในเศษการตัดแต่งกิง่ ไม้มากกว่าการใช้เถ้าลอยและในชุดควบคุม เมื่อเกิดการย่อยสลายสารอินทรียส์ ่วนนัน้ มี
ผลทาให้เกิดความร้อนได้สงู กว่าชุดทดลองอื่นๆ อย่างไรก็ตามเมื่อการหมักดาเนินต่อไปอุณหภูมขิ องชุดการทดลองทีม่ ี
การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์กไ็ ม่ได้แตกต่างกับชุดการทดลองอื่นๆ
จากนัน้ จะเข้าสู่ระยะบ่มเพื่อย่อยสลายสารอินทรียท์ ม่ี โี ครงสร้างซับซ้อน อุณหภูมขิ องทุกชุดการทดลองยังคง
สูงกว่าอุณหภูมบิ รรยากาศ จากนัน้ อุณหภูมจิ ะค่อยๆ ลดจนเข้าใกล้อุณหภูมบิ รรยากาศ โดยอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของทุกชุด
การทดลองมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 27.0–27.7 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 1) และอุณหภูมสิ งู สุดของทุกชุดการทดลอง
มีค่าค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นระหว่างการหมักแบบเทกอง โดยทัวไปที
่
่พบอุณหภูมไิ ด้ถึง
60-70 องศาเซลเซียส [8] เนื่ องจากการศึก ษาครัง้ นี้ เป็ นการหมัก ในกล่องโฟมขนาดเล็ก จึงมีก ารสูญ เสียความร้อ น
มากกว่าการหมักในกองขนาดใหญ่
พีเอช
การเปลีย่ นแปลงพีเอชของทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มเปลีย่ นแปลงไปในทางเดียวกัน โดยชุดการทดลองทีม่ ี
การใช้โ ซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อ ยละ 1, 2 และ 3 มีค่ าพีเอชเริ่มต้น เท่ากับ 8.76, 9.32 และ 9.34 ตามลาดับ ชุ ดการ
ทดลองทีม่ กี ารเถ้าลอยร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าพีเอชเริม่ ต้นเท่ากับ 8.12, 8.86 และ 8.77 ตามลาดับ ซึง่ ค่าพี
เอชค่อนข้างสูงเนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยมีคุณสมบัตเิ ป็ นด่าง ส่วนชุดควบคุม มีค่าพีเอชเริม่ ต้น 6.70
จากนัน้ มีแนวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น เรื่อ ยๆ (รูป ที่ 3) พบว่าพีเอชสุดท้ายของชุด การทดลองที่มีก ารใช้โซเดีย มไฮดรอกไซด์
ร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าพีเอชเท่ากับ 10.10, 10.10 และ 10.19 ตามลาดับ ชุดการทดลองทีม่ กี ารเถ้าลอยร้อยละ 6.2,
12.4 และ 18.6 มีค่าพีเอชเท่ากับ 9.37, 9.51 และ 9.60 ตามลาดับส่วนชุดการทดลองควบคุมมีค่าพีเอชเท่ากับ 9.07
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เศษการตัดแต่งกิง่ จามจุรี

ชุดการทดลองที่ 1

ชุดการทดลองที่ 2

ชุดการทดลองที่ 3

บาบัดเบือ้ งต้นด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็ น
เวลา 48 ชัวโมง
่
ตาม
สัดส่วนทีก่ าหนด
ความชืน้ ร้อยละ 80

บาบัดเบือ้ งต้นด้วยเถ้าลอย
ชีวมวล เป็ นเวลา 48
ชัวโมง
่
ตามสัดส่วนที่
กาหนด
ความชืน้ ร้อยละ 80

ไม่ผ่านกระบวนการบาบัด
เบือ้ งต้น

สัดส่วนร้อยละ 1
[NaOH 1%]

สัดส่วนร้อยละ 6.2
[Ash 6.2%]

สัดส่วนร้อยละ 2
[NaOH 2%]

สัดส่วนร้อยละ 12.4
[Ash 12.4%]

สัดส่วนร้อยละ 3
[NaOH3%]

สัดส่วนร้อยละ 18.6
[Ash 18.6%]

[ควบคุม]

กองผึง่ ทิง้ ไว้ 24ชัวโมง
่

กองผึง่ ทิง้ ไว้ 24 ชัวโมง
่

ทาการหมักโดยปรับ

ทาการหมักโดยปรับ

ทาการหมักโดยปรับ

ความชืน้ ร้อยละ 65-70

ความชืน้ ร้อยละ 65-70

ความชืน้ ร้อยละ 65-70

* [ ] ชื่อชุดการทดลอง
ภาพที่ 1 รายละเอียดการศึกษา
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อายุการหมัก (วัน)

ก. การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องชุดการทดลองควบคุมและชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์

อุณหภูม ิ (องศาเซลเซียส)
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ข. การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องชุดการทดลองควบคุมและชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้เถ้าลอย
ภาพที่ 2 การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ
ตารางที่ 1 แสดงช่วงอุณหภูมิ อุณหภูมิ และอุณหภูมสิ งู สุด ของการทดลอง

ชุดการทดลอง
NaOH 1%
ชุดการทดลองที่ 1 NaOH 2%
NaOH 3%
Ash 6.2%
ชุดการทดลองที่ 2 Ash 12.4%
Ash 18.6%
ชุดการทดลองที่ 3 Control

ช่วงอุณหภูมิ
(องศา
เซลเซียส)
21.6 - 34.6
21.4 - 43.0
21.4 - 43.9
20.8 - 31.3
21.2 - 31.5
20.9 - 31.8
20.9 - 39.1
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อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศา
เซลเซียส)
27.7
27.5
27.0
27.5
27.6
27.3
27.7

อุณหภูมิสูงสุด
(องศา
เซลเซียส)
34.6
43.0
43.9
31.3
31.5
31.8
39.1

ในการศึกษามีการใช้ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยที่มคี ่าความเป็ นด่างเท่ากัน คือ ร้อยละ 0.88,
1.76 และ 2.64 ตามลาดับ พีเอชของปุ๋ ยหมักในชุดการทดลองที่มกี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 3 และชุดการ
ทดลองทีม่ กี ารใช้เถ้าลอยร้อยละ 18.6 มีค่าสูงสุด และชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์มผี ลทาให้พเี อชสู ง
กว่าชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้เถ้าลอย เนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็ นเบสแก่ เมื่อทาปฏิกริ ยิ ากับน้ าสามารถแตกตัว
ได้ดกี ว่าเถ้าลอย
พีเอชของปุ๋ ยหมักทีไ่ ด้จากทัง้ 3 ชุดการทดลองไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากกรมวิชาการเกษตร (2551)
[9] ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ดขี องปุ๋ ยอินทรีย์คอื ต้องมีค่าพีเอชอยู่ระหว่าง 5.5-8.5 เพราะเมื่อนาไปใช้ จะไปเพิ่ม
ความเป็ นด่างให้กบั ดินซึง่ อาจจะทาให้พชื ดูดซับธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตไม่เพียงพอ
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ก. การเปลีย่ นแปลงพีเอชของชุดการทดลองควบคุมและชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์
12
11

พีเอช

10

Control

9

Ash 6.2%

8

Ash 12.4%

7

Ash 18.6%

6
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

อายุการหมัก (วัน)

ข. การเปลีย่ นแปลงพีเอชของชุดการทดลองควบคุมและชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้เถ้าลอย
ภาพที่ 3 การเปลีย่ นแปลงพีเอช
ลิ กโนเซลลูโลส
จากผลการศึกษาปริมาณของลิกโนเซลลูโลสตลอดการทดลอง พบว่าทัง้ 3 ชุดการทดลองมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
เล็กน้อยเมื่ออายุการหมักเพิม่ ขึน้ (รูปที่ 4) โดยค่าเริม่ ต้นของชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 1, 2
และ 3 มีค่าเริม่ ต้นเท่ากับ ร้อยละ 62.44, 62.75 และ 63.40 ตามลาดับ ชุดการทดลองที่มีการเถ้าลอยใช้ร้อยละ 6.2,
12.4 และ 18.6 มีค่าเริม่ ต้นเท่ากับร้อยละ 61.79, 61.14 และ 64.79 ตามลาดับ และชุดควบคุมมีค่าเริม่ ต้นเท่ากับร้อยละ
61.10 จากนัน้ ทาการหมักไปจนถึงระยะเวลาการหมัก 105 วัน เมื่อสิน้ สุดกระบวนการหมักปริมาณลิกโนเซลลูโลสของ
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ชุ ด การทดลองที่มีก ารใช้โ ซเดีย มไฮดรอกไซด์ ร้อ ยละ 1, 2 และ 3 มีค่ า เท่ า กับ ร้อ ยละ 70.40, 66.60 และ 65.81
ตามลาดับ ชุดการทดลองที่มกี ารใช้เถ้าลอยร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากับร้อยละ 68.93, 68.43 และ 68.15
และชุดควบคุมมีค่าเท่ากับร้อยละ 70.16 เนื่องจากในการทดลองได้ใช้เศษการตัดแต่งกิง่ ไม้มอี งค์ประกอบส่วนใหญ่จะ
เป็ นลิกโนเซลลูโลส ซึง่ ลิกโนเซลลูโลสจะประกอบไปด้วยลิกนิน และพอลิแซ็กคาไรด์ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เพื่อ
ช่วยเพิม่ ความแข็งแรงให้กบั ต้นไม้ มีโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อน อัตราการย่อยสลายช้าทาให้พบปริมาณลิกโนเซลลูโลสเพิม่ ขึน้
เนื่องจากองค์ประกอบทีเ่ ป็ นสารอินทรียข์ องต้นไม้สว่ นอื่นย่อยสลายในสัดส่วนทีเ่ ร็วกว่า
จากการทดลองการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยที่มีค่ าเป็ น ความเป็ น ด่างเท่ ากัน คือร้อยละ 0.88
(NaOH 1%) พบปริมาณลิกโนเซลลูโลสมากกว่าการใช้เถ้าลอย (Ash 6.2%) แต่การใช้เถ้าลอยที่มีค่าความเป็ นด่าง
เท่ากับร้อยละ 1.76 และ 2.64 (Ash 12.4% และ Ash 18.6%) พบปริมาณลิกโนเซลลูโลสมากกว่าการใช้โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (NaOH 2% และ NaOH 3%)
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ลิ กนิ น
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลิกนินของทัง้ 3 ชุดการทดลอง พบว่ามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลิกนินเป็ นองค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลสทีม่ โี ครงสร้างซับซ้อนและแข็งแรง ทาให้อตั ราการย่อยสลาย
ช้ากว่าสารอินทรียป์ ระเภทอื่นๆ ทาให้พบค่าลิกนินเพิม่ มากขึน้ (รูปที่ 5) โดยค่าลิกนินเริม่ ต้นของชุดการทดลองทีม่ กี าร
ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเริม่ ต้นเท่ากับ ร้อยละ 26.82, 23.65 และ 25.46 ตามลาดับ ชุดการ
ทดลองที่มีการใช้เถ้าลอยร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเริม่ ต้นเท่ากับ ร้อยละ 26.36, 25.46 และ 28.43 และชุด
ควบคุมมีค่าเริม่ ต้นเท่ากับร้อยละ 25.91 เมื่อสิน้ สุดการหมักพบว่าค่าลิกนินของของชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์รอ้ ยละ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 40.96, 34.43 และ 35.74 ตามลาดับ ชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้เถ้าลอย
ร้อยละ 6.2, 12.4 และ 18.6 มีค่าเท่ากับร้อยละ 38.78, 38.42 และ 36.93 และชุดควบคุมมีค่าเท่ากับร้อยละ 45.54
การทีป่ ริมาณลิกนินมีสดั ส่วนเพิม่ มากขึน้ เมื่ออายุการหมักเพิม่ ขึน้ นัน้ มีสาเหตุมาจากลิกนินถูกย่อยสลายได้ชา้
กว่าสารอินทรียท์ ย่ี ่อยสลายได้ง่ายส่วนอื่น ดังได้กล่าวมาแล้วในเรื่องลิกโนเซลลูโลส
จากชุดการทดลองที่มกี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ทม่ี คี ่าเป็ นความเป็ นด่างเท่ากับร้อยละ 0.88 (NaOH 1%)
พบปริมาณลิกนินมากกว่าชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้เถ้าลอย (Ash 6.2%) แต่การใช้เถ้าลอยทีม่ คี ่าความเป็ นด่างเท่ากับ
ร้อยละ 1.76 และ 2.64 (Ash 12.4% และ Ash 18.6%) พบปริมาณลิกนินมากกว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH
2% และ NaOH 3%)
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การลดลงของมวล
เมื่อสิน้ สุดกระบวนการหมักได้ทาการวิเคราะห์น้าหนักมวลแห้งของทุกชุดการทดลอง พบว่า ในชุดการทดลอง
ที่ 1 ทีม่ กี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 1 มีการลดลงของมวลสูงถึง ร้อยละ 43.30 มากกว่า การใช้โซเดียมร้อยละ 2
และร้อยละ 3 ตามลาดับ ชุดการทดลองที่ 2 ที่มกี ารใช้เถ้าลอยร้อยละ 6.2 และ 12.4 มีค่าการลดลงใกล้เคียงกันคือ
ร้อยละ 45.83 และ 46.06 มากกว่าชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้เถ้าลอยร้อยละ 18.6 ส่วนชุดการทดลองควบคุมมีการลดลง
ร้อยละ 44.30 (ตารางที่ 2)
ผลการวิเคราะห์การลดลงของมวลลิกโนเซลลูโลส พบว่าชุดการทดลองทีก่ ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 1
มีการลดลงสูงถึงร้อยละ 36.15 มากกว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 2 และร้อยละ 3 ชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้เถ้า
ลอย และชุดการทดลองควบคุม มีการลดลงใกล้เคียงกัน อยู่ในช่วงร้อยละ 39.54-40.24 (ตารางที่ 2)
เมื่อพิจารณาการลดลงของมวลลิกนิน ซึ่งมีอตั ราการย่อยสลายช้ากว่าองค์ประกอบส่วนอื่น พบว่าชุดการ
ทดลองที่มกี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 1 มีการลดลงสูงถึงร้อยละ 13.63 มากกว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์
ร้อยละ 2 และ 3 อาจจะเป็ นเพราะการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ทส่ี ดั ส่วนมากขึน้ ทาให้ค่าพีเอชสูงขึน้ ซึง่ อาจมีผลให้พเี อช
มีค่าสูงกว่าสภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์ ชุดการทดลองทีก่ ารใช้เถ้าลอยร้อยละ 18.6 มีการลดลง
ของลิกนินสูงถึงร้อยละ 26.86 ซึง่ มากว่าการใช้เถ้าลอยร้อยละ 6.2 และ 12.6 ส่วนชุดควบคุมมีค่าการลดลงของลิกนิน
น้อยทีส่ ดุ ทีร่ อ้ ยละ 2.27 (ตารางที่ 2)
เมื่อพิจารณาถึงผลของการบาบัดเบื้องต้ นด้วยสารด่าง พบว่าชุดการทดลองที่มกี ารใช้เถ้าลอยสูงถึงร้อยละ
18.6 สามารถเพิม่ อัตราการลดลงของมวลลิกนินได้ดกี ว่าชุดควบคุม แม้ว่าการลดลงของมวลน้ าหนักแห้งและมวลลิกโน
เซลลูโลสจะการลดลงใกล้เคียงกัน แต่ชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เกินร้อยละ 1 มีค่าการลดลงของมวล
น้าหนักแห้งและมวลลิกโนเซลลูโลสน้อยกว่าชุดควบคุม และมีการย่อยสลายลิกนินสูงกว่าเพียงเล็กน้อย
ตารางที่ 2 การลดลงของมวลรวม มวลลิกโนเซลลูโลส และมวลลิกนิน
ชุดการทดลอง
NaOH 1%
ชุดการทดลองที่ 1 NaOH 2%
NaOH 3%
Ash 6.2%
ชุดการทดลองที่ 2 Ash 12.4%
Ash 18.6%
ชุดการทดลองที่ 3 Control

มวล
(กก. น้าหนักแห้ง)
ร้อยละ
เริม่ ต้น สิน้ สุด
ลดลง
4.92 2.79 43.30
4.87 3.10 36.34
5.01 3.45 31.13
5.04 2.73 45.83
5.08 2.74 46.06
5.07 2.88 43.20
5.08 2.83 44.30

866

มวลลิกโนเซลลูโลส
(กก. น้าหนักแห้ง)
ร้อยละ
เริม่ ต้น สิน้ สุด
ลดลง
3.07 1.96
36.15
3.06 2.06
32.68
3.18 2.27
28.61
3.11 1.88
39.55
3.11 1.88
39.54
3.48 1.96
40.24
3.13 1.98
36.74

มวลลิกนิน
(กก. น้าหนักแห้ง)
ร้อยละ
เริม่ ต้น สิน้ สุด
ลดลง
1.32 1.14 13.63
1.15 1.07 6.95
1.28 1.23 3.90
1.33 1.06 20.30
1.29 1.05 18.60
1.54 1.06 26.89
1.32 1.29 2.27

สรุป
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบ สมรรถนะของการผลิตปุ๋ ยหมักจากเศษการตัดแต่งกิง่ ไม้ท่ผี ่านกระบวนการ
บาบัดเบือ้ งต้น พบว่าอุณหภูมขิ องทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยอุณหภูมเิ ฉลีย่ 27.0-27.7 องศา
เซลเซียส พีเอชของปุ๋ ยหมักจากชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์มคี ่าสูงสุด รองลงมาคือปุ๋ ยหมักทีม่ กี ารใช้
เถ้าลอย และปุ๋ ยหมักจากชุดควบคุม เมื่อพิจารณามวลน้ าหนักแห้งมวลลิกโนเซลลูโลส มวลลิกนิน พบว่าในชุดการ
ทดลองทีม่ กี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ยละ 1 มีการลดลงของมวลลิกนินได้มากกว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์รอ้ ย
ละ 2 และ 3 และในชุดการทดลองทีม่ กี ารใช้เถ้าลอย พบว่าการลดลงของมวลน้ า หนักแห้ง มวลลิกโนเซลลูโลสมีค่าการ
ลดลงใกล้เคียงกันและพบว่าชุดการทดลองที่มีการใช้เถ้าลอยร้อยละ 18.6 มีการลดลงของมวลลิกนินมากกว่าชุดการ
ทดลองทีม่ กี ารใช้เถ้าลอยร้อยละ 6.2 และ 12.4 เมื่อเปรียบเทียบชุดควบคุมกับชุดทีม่ กี ารใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และชุด
ทีม่ กี ารใช้เถ้าลอย จะเห็นการใช้สารด่างจากเถ้าลอยชีวมวลสูงร้อยละ 18.6 สามารถเพิม่ อัตราการลดลงของลิกนินได้
ดีกว่า สามารถใช้ในกระบวนการบาบัดเบื้องต้นของเศษการตัดแต่งกิง่ ไม้ ได้ และการใช้สารด่างจากโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ในกระบวนการบาบัดเบือ้ งต้นไม่ควรเกินร้อยละ 1 เนื่องจากจะทาให้พเี อชของวัสดุหมักสูงเกินไปไม่เหมาะกับการ
เจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์ จุลนิ ทรียจ์ งึ ไม่สามารถย่อยสลายได้
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การประยุกต์ใช้ การค้ นหากฎความสัมพันธ์ในการวิ เคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเพื่อการ
วางแผนประชาสัมพันธ์
An Applying Association Rule Discovery to Analyze Student Data for Public
Relation Planning
วรายุ อินทะวงศ์1
Warayu Intawongs1
บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการประยุ ก ต์ ใ ช้ก ารค้ น หากฎความสัม พัน ธ์ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล นั ก ศึก ษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จัดเก็บข้อมูลนักศึกษาแบบสุ่มจานวน 5 ปี กาหนดค่าสนับสนุนขัน้ ต่าและค่า
ความเชื่อมันขั
่ น้ ต่าที่ 0.1 และ 0.7 ตามลาดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการค้นหากฎความสัมพันธ์สามารถค้นพบ
กฎทีน่ ่าสนใจหลายประการทีส่ ามารถนามาใช้ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์
คาสาคัญ:

การค้นหากฎความสัมพันธ์ ข้อมูลนักศึกษา การวางแผนประชาสัมพันธ์

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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บทนา
ในปั จจุ บ ั น การศึ ก ษาถื อ เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ นอย่ า งมาก โดยเฉพาะการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ซึง่ นับวันจะยิง่ มีการแข่งขัน ทัง้ ในส่วนของตัวผูเ้ รียนและส่วนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่วนของตัว
ผูเ้ รียน ต้องมีการแข่งขันกันในเรื่องการสอบเข้าเรียนต่อ เพราะในแต่ละสถาบันการศึกษา จะมีการจากัดจานวนผู้เข้า
เรียนในแต่ละสาขาวิชา ส่วนของสถาบันการศึกษา ก็มกี ารเปิ ดสาขาให้มคี วามหลากหลายยิง่ ขึน้ เพื่อรองรับนักศึกษาที่
ปั จจุบนั มีจานวนเพิม่ ขึน้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ช่อื ว่าเป็ นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิ ดโอกาสทางการศึกษาแก่
บุคคลทุกระดับชัน้ ในสังคม ให้สามารถเข้ามาศึกษาหาความรูด้ ว้ ยความเท่าเทียมกัน ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยมีการเปิ ดสอน
ทัง้ ในหลักสูตรทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2540 โดยมีการจัดตัง้ เป็ นหน่ วยงานอิสระ
นอกระบบราชการ มีการบริหารงานแบบพึง่ พาตนเอง ซึง่ นักศึกษาทีจ่ ะเข้าเรียนทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องผ่านการ
สอบคัดเลือกในวิชาพื้นฐานที่เกีย่ วข้องทางด้านวิศวกรรมตามทีท่ างคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กาหนดเอาไว้ ปั จจุบนั มี
การสอนใน 5 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม และ
วิศวกรรมพลังงาน
ด้วยการแข่งขันของแต่ ละสถาบันการศึกษาในปั จจุบนั ส่งผลให้จานวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง การ
ประชาสัมพัน ธ์แบบเดิมที่ไม่ ได้เฉพาะเจาะจงหรือเน้ น กลุ่มเป้ าหมายจึงเสมือนการต าน้ าพริกละลายแม่น้ า ไม่ เกิด
ประโยชน์และสิน้ เปลืองทรัพยากร การได้มาซึง่ ข้อมูลหรือสารสนเทศทีด่ แี ละมีประโยชน์ จะช่วยทาให้การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์สามารถทาได้อย่างตรงจุดและคุม้ ค่า
การทาเหมืองข้อมูล [1] เป็ นเทคนิคในการค้นหารูปแบบ ทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์กนั ของข้อมูลทีถ่ ูกซ่อนอยู่ใ น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือคลังข้อมูล ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการทาเหมืองข้อมูล จะถูกนาไปใช้ในลักษณะของการทานายผล
การพยากรณ์ พัฒนากระบวนการทางานขององค์กร และช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งในการทาเหมืองข้อมูล จะต้องใช้
ความรู้ท างด้านสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง การรู้จารูป แบบ และความรู้ทางด้านคณิ ต ศาสตร์ มาช่วยในการค้น หา
รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล ในปั จจุบนั ได้มกี ารนาเอาความรูด้ า้ นการทาเหมือนข้อมูล ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายๆ
ด้าน เช่น การตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การแพทย์ และงานทางด้านอุตสาหกรรม เป็ นต้น
การค้นหากฎความสัมพันธ์ [2] เป็ นการค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ แล้วนาผลไป
วิเคราะห์หรือทานายปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนและทางานต่อไป ตัวอย่างทีส่ าคัญและเด่นชัด
ของการค้นหากฎความสัมพันธ์ คือ การวิเคราะห์การซือ้ สินค้าของลูกค้า ซึง่ การค้นหากฎความสัมพันธ์น้ี เหมาะสมกับ
ข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะเป็ นข้อมูลรายการ
การค้นหากฎความสัมพันธ์ จะช่วยในการแสดงถึงสิง่ ที่ซ่อนอยู่ในฐานข้อมูล ว่าข้อมูลแต่ละรายการในทราน
แซกชันมี
่ ความสัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด โอกาสทีข่ อ้ มูลรายการใดๆจะพบถ้ามีขอ้ มูลอีกรายการหนึ่งอยู่มมี ากน้อย
เพียงใด เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลการขายสินค้า โดยเก็บข้อมูลจากระบบ ณ จุดขาย หรือร้านค้าออนไลน์ แล้วพิจารณา
สินค้าทีผ่ ู้ซอ้ื มักจะซือ้ พร้อมกัน เช่น ถ้าพบว่าคนที่ซอ้ื เทปวิดโี อมักจะซื้อเทปกาวด้วย ร้านค้าก็อาจจะจัดร้านให้สนิ ค้า
สองอย่างอยู่ใกล้กนั เพื่อเพิม่ ยอดขาย
การวิจยั ครัง้ นี้ จึงสนใจทีจ่ ะหาความสัมพันธ์และรูปแบบทีเ่ กิดขึน้ ของข้อมูลนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย รามค าแหง ในชัน้ ปี ที่ 1 โดยการประยุ ก ต์ ใช้ ก ารค้น หากฎความสัม พัน ธ์ เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง รูป แบบ
ความสัมพันธ์กนั ของข้อมูลนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จะมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการ
บริหารจัดการและวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ตรงจุดและเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุและอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล

2. โปรแกรม Weka

3. ชุดโปรแกรม Microsoft Office

วิ ธีการศึกษา
1. จัดเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามและขอข้อมูลในรูปแบบเอกสารทะเบียนประวัตนิ ักศึกษาจากงานบริการการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อนามาศึกษาขอบเขตข้อมุลที่สนใจจะศึกษาและบันทึกในโปรแกรม
Microsoft Excel โดยรวบรวมข้อมูลแบบสุ่มจากทะเบียนประวัตินักศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ.2550 ได้
ข้อมูลทดสอบจานวน 628 ชุดข้อมูล
2. แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมต่อการทดลอง
ผู้วจิ ยั ได้บนั ทึกข้อมูลขัน้ ต้นและจัดเก็บเขตข้อมูลของนักศึกษาในส่วนของอายุ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการ
สมัครเรียน ภูมลิ าเนา และผลการศึกษาภาคการศึกษาแรก จากนัน้ นาข้อมูลมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมต่อการ
ทดลองโดยกาหนดเงื่อนไขการแปลงดังนี้
เขตข้อมูลอายุ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ อายุต่ากว่า 20 ปี และ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
เขตข้อมูลวุฒกิ ารศึกษาทีใ่ ช้ในการสมัคร แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สายสามัญและสายอาชีพ
เขตข้อมูลภูมิลาเนา แบ่งเป็ น ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันตก
เขตข้อมูลผลการเรียน แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ผ่านและไม่ผ่าน โดยกาหนดว่าผ่าน คือ ได้ผลการเรียนในภาค
การศึกษาแรกมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม WEKA
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรม WEKA ซึ่งเป็ นโปรแกรมสาหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยทฤษฎีของการทาเหมือน
ข้อมูลมาใช้ โดยเลือกใช้ในส่วนของการค้นหากฎความสัมพันธ์ ซึง่ จะต้องกาหนดค่าสนับสนุนและค่าความเชื่อมัน่
ค่าสนับสนุน คือ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทีม่ เี งื่อนไขหรือความสัมพันธ์สอดคล้องตามกฎทีก่ าหนดไว้
เทียบกับข้อมูลทัง้ หมด เช่น กาหนด A และ B เป็ นข้อมูลใดๆ โดยที่ A เป็ นเงื่อนไขในการหาผลลัพ ธ์ และ B เป็ น
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
ค่าสนับสนุน (A, B) =
จานวนของรายการข้อมูลทีม่ ี A และมี B
จานวนของรายการข้อมูลทัง้ หมด
ค่าความเชื่อมัน่ คือ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทีม่ เี งื่อนไขหรือความสัมพันธ์สอดคล้องตามกฎทีก่ าหนด
ไว้เทียบกับข้อมูลที่เป็ นเงื่อนไข เช่น กาหนด A และ B เป็ นข้อมูลใดๆ โดยที่ A เป็ นเงื่อนไขในการหาผลลัพธ์ และ B
เป็ นผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
ค่าความเชื่อมัน่ (A, B) = จานวนของรายการข้อมูลทีม่ ี A และมี B
จานวนของรายการข้อมูลทีม่ ี A
ทัง้ นี้ ในการทดลองผูว้ จิ ยั กาหนดค่าสนับสนุนที่ 0.1 และคึว่ ามเชื่อมันที
่ ่ 0.7 ซึง่ ทาให้สามารถสกัดข้อมูลจนพบ
กฎทีเ่ หมาะสมต่อการนาไปใช้งาน
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ภาพที่ 1 การตัง้ ค่าโปรแกรม WEKA เพื่อประมวลผล

ผลการศึกษา
จากการประมวลผลข้อมูลนักศึกษาด้วยโปรแกรม WEKA โดยใช้วธิ กี ารค้นหากฎความสัมพันธ์ได้กฎทีแ่ สดง
ถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ผลการประมวลผลข้อมูล
จากการทดลองได้กฎหรือรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลจานวน 10 ข้อ กฎหรือรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลทีม่ คี วามน่าสนใจและเป็ นนัยยะทีส่ ามารถนามาใช้ในการปรับแผนการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์มดี งั นี้
ข้อ 1 มีกฎหรือรูปแบบทีแ่ สดงว่าผูท้ อ่ี ายุน้อยกว่า 20 ปี และสอบผ่าน จะเป็ นผูท้ จ่ี บจากสายสามัญ
ข้อ 2 มีกฎหรือรูปแบบทีแ่ สดงว่าผูท้ จ่ี บสายสามัญและอยู่ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง จะมีอายุน้อยกว่า 20 ปี ซึง่ เห็นได้
ค่อนข้างชัดว่านักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทม่ี าจากพืน้ ทีภ่ าคกลางนัน้ เป็ นผูท้ จ่ี บจากสายสามัญ การ
ประชาสัมพันธ์ในพืน้ ทีภ่ าคกลางจึงควรเจาะจงตามโรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่าทีจ่ ะไปเน้ นทีโ่ รงเรียนอาชีวะหรือ
โรงเรียนเทคนิค
ข้อ 3 มีกฎหรือรูปแบบทีแ่ สดงว่าผูท้ จ่ี บจากสายอาชีพและสอบผ่านในภาคการศึกษาแรก จะเป็ นผูท้ ม่ี อี ายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ทัง้ นี้ อาจเพราะผูท้ จ่ี บสายอาชีพและมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มักจะเป็ นผูท้ ท่ี างาน
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ประจา อยู่กบั บริษทหรือองค์กรทางด้านวิศวกรรม มีประสบการณ์และความรูใ้ นสายงานทีส่ ามารถนามาปรับใช้ในการ
เรียนได้ดกี ว่าผูท้ จ่ี บสายอาชีพแต่ไม่มปี ระสบการณ์ในการทางาน
ข้อ 5 มีกฎหรือรูปแบบทีแ่ สดงว่าผูท้ ม่ี อี ายุน้อยกว่า 20 ปี และอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็ นผูท้ ่ี
จบสายสามัญ ข้อนี้ทาให้น่าจะมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปทีโ่ รงเรียนต่างๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ถือว่าเป็ นพืน้ ทีใ่ หญ่ของประเทศ
ข้อที่ 6 มีกฎหรือรูปแบบทีแ่ สดงว่าผูท้ อ่ี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี และอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคใต้ จะเป็ นผูท้ จ่ี บจาก
สายอาชีพ ในทีน่ ้รี ่วม ปวช. และ ปวส. แสดงให้เห็นว่าหากสามารถทาการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนอาชีวะหรือ
โรงเรียนเทคนิคในพืน้ ทีภ่ าคใต้ น่าจะส่งผลทีด่ ตี ่อจานวนนักศึกษาให้เพิม่ มากขึน้
ข้อ 9 มีกฎหรื อรู ปแบบที่แสดงว่าผูท้ ี่จบจากสายอาชีพ จะเป็ นผูท้ ี่อายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี ซึ่งส่วนมากจะเป็ น
ผูท้ ี่มีงานประจาทาอยูแ่ ล้ว แต่ตอ้ งการมาเรี ยนเพื่อใช้ในการปรับวุฒิในสายงานให้สามารถเข้าสู่ตาแหน่งวิศวกรได้ หากมีการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรหรื อหน่วยงานทางด้านวิศวกรรมที่ทวั่ ถึง ก็จะเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มนักศึกษาให้กบั
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้

วิ จารณ์ และสรุปผล
การทดลองนี้ ได้ประยุกต์ใช้วธิ กี ารค้นหากฎความสัมพันธ์ในการสังเคราะห์ขอ้ มูลของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อนามาวิเคราะห์ผลต่อการนาไปใช้ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์รบั
สมัครนักศึกษาใหม่ในอนาคต
การทดลองได้เก็บข้อมูลนักศึกษาในส่วนของวุฒกิ ารศึกษา อายุ พืน้ ทีภ่ ูมภิ าคทีอ่ ยู่อาศัย รวมถึงผลการเรียน
ในภาคการศึกษาแรกของนักศึกษา โดยในการประมวผลด้วยโปรแกรม WEKA ได้กาหนดค่าสนับสนุ นและค่าความ
เชื่อมันที
่ ่ 0.1 และ 0.7 ได้กฎหรือรูปแบบความสัมพันธ์จานวน 10 ข้อ ซึ่งสามารถนามาเป็ นแนวทางในการนาเสนอ
ผู้บ ริห ารต่ อ การน าไปใช้ในการวางแผนการประชาสัม พัน ธ์รบั สมัค รนั ก ศึก ษาใหม่ ที่ปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ มีก ารเจาะจง
กลุ่มเป้ าหมาย ทาให้การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างกว้าง ไม่ตอบรับต่อกลุ่มเป้ าหมาย การนาผลการทดลองครัง้ นี้ไปใช้
น่ า จะท าให้ ก ารวางแผนประชาสัม พัน ธ์ส ามารถท าได้มีป ระสิท ธิภ าพและเจาะจงกลุ่ ม เป้ าหมายได้ เพื่ อ ให้ ก าร
ประชาสัมพันธ์คมุ้ ค่าและมุ่งเน้นไปทีก่ ลุ่มเป้ าหมายได้ดแี ละมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
งานต่อไปในอนาคต ผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาถึงปั จจัยทีส่ ่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยและข้อมูลทีท่ าให้นักศึกษามีผลการเรียนทีไ่ ม่ผ่านหรือได้เกรดเฉลีย่ เกิน
2.00 เพื่อเป็ นการสนับสนุ นดูแลนักศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและการ
บริหารการศึกษาต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
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การใช้เทคนิ คฐานกรณี คลุมเครือสาหรับพยากรณ์ การแพ้ยาหรืออาการข้างเคียงจาก
ยาบนโทรศัพท์มือถือ
The Drug Allergy or Side-effect Prediction System with a Fuzzy Case-Based
Reasoning Technique on Mobile Phone
อดิเรก รุง่ รังษี1 และเทวิน ธนะวงษ์1*
Adirek Roongrangsri1 and Tawin Tanawong 1*
บทคัดย่อ
ฐานกรณีเชิงเหตุผลซึง่ เป็ นเทคนิคหนึ่งทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพยากรณ์ผลของปั ญหาใหม่ได้ โดยการใช้
วิธกี ารแก้ไขปั ญหาหรือผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากปั ญหาเก่า ทีไ่ ด้จากการค้นหาด้วยวิธกี ารเปรียบเทียบค่าความคล้ายคลึง
ระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม เทคนิคดังกล่าวหากนาไปใช้พยากรณ์ผลจากการใช้ยาของผูป้ ่ วยภายใต้ลกั ษณะของปั ญหา
ใหม่นนั ้ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทาการปรับปรุงรูปแบบของการรับค่าแอททริบวิ ต์ทเ่ี กีย่ วข้องกับคาถามอาการทีเ่ กิดจาก
การใช้ยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าจากการตอบคาถามเหล่านัน้ สามารถเกิดการคลุมเครือได้ดงั เช่น ระยะเวลาของการเกิด
อาการหลังใช้ยา เป็ นต้น
ในงานวิจยั นี้ได้การนาเสนอการใช้เทคนิคฐานกรณีคลุมเครือสาหรับพยากรณ์การแพ้ยาหรืออาการข้างเคียง
จากยาบนโทรศัพท์มอื ถือ โดยได้ออกแบบระบบการทางานของโปรแกรมบนมือถือทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ผ่าน
เว็บเซอร์วิส พัฒ นาระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คลุมเครือ และสร้างระบบค้นหาฐานกรณี ท่มี ีลกั ษณะแอททริบิวต์ท่ี
คลุมเครือสาหรับใช้พยากรณ์ผลลัพธ์ของปั ญหาใหม่
คาสาคัญ:

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ การแพ้ยาหรือผลข้างเคียง โรคเรือ้ รัง ฐานกรณีปัญหาคลุมเครือ
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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

บทนา
ในปั จจุบ ัน การดารงชีวติ ความเป็ นอยู่ของผู้คนจานวนมากมีการเปลี่ย นแปลงไปอย่างรวดเร็วภายใต้การ
ทางานที่รบี เร่งและต้องแข่งขันกันสูงเพื่อการอยู่รอดในสังคมปั จจุบนั จึงทาให้ผู้คนจานวนมากเกิดปั ญ หาทางด้าน
สุขภาพตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเราจะพบว่าในปั จจุบนั มีผู้ป่วยจานวนมากที่จะต้องได้รบั การรักษาตัวทัง้ ใน
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนเป็ นจานวนมาก สิง่ เหล่านี้จงึ เป็ นอุปสรรคทีบ่ นทอนความมั
ั่
นคงในชี
่
วติ ของ
บุคคลจานวนมาก โดยจะมีผลกระทบทัง้ การดารงชีวติ ในครอบครัว ปั ญหาเงินทองทีจ่ ะต้องสารองหรือจัดเตรียมไว้เมื่อ
ยามเจ็บป่ วย และหากเป็ นความเจ็บป่ วยที่เรื้อรังก็ย่อมก่อให้เกิดภาระของบุค คลในครอบครัวมากยิ่งขึ้นตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาของความเจ็บป่ วยของบุคคลจานวนมากนัน้ อาจจะมีสาเหตุหลากหลายนานาประการ แต่สงิ่ หนึ่งที่
มิอาจมองข้ามได้นนก็
ั ่ คอื ความเจ็บป่ วยทีเ่ กิดจากการแพ้ยาหรือเกิดจากผลข้างเคียงจากการใช้ยา ซึง่ โดยปกติแล้วโรค
บางโรค เมื่อเกิดเจ็บป่ วยขึน้ ก็จาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั การรักษาโดยการใช้ยารักษา ซึง่ ยาบางชนิดก็ไม่สามารถจะใช้รกั ษา
อาการป่ วยให้หายอย่างราบรื่นได้ ทัง้ นี้เนื่องจากอาจก่ออาการไม่พึงประสงค์ และมักทาให้ผู้ป่วยสับสนว่า อาการที่
เกิดขึน้ นัน้ เป็ นเพราะแพ้ยา หรือเป็ นเพียงแค่ผลข้างเคีย งจากการใช้ยา ซึ่งในปั จจุบนั ในประเทศไทยมีการใช้ยา
จานวนมากในผูป้ ่ วย โดยยาแต่ละชนิด ย่อมมีทงั ้ คุณและโทษควบคู่อยู่ดว้ ยเสมอ ในการใช้ยาจึงต้องใช้อย่างรูเ้ ท่าทันว่า
ยาแต่ละชนิด ออกฤทธิอย่
์ างไร ใช้ขนาดเท่าไหร่ จึงจะปลอดภัย [6]เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เราจะพบว่าอาการข้างเคียง
จากยาและการแพ้ยานัน้ สาหรับอาการข้างเคียงจากยาเกิดจากฤทธิของยาจะพบได้
มากกว่าคือร้อยละ 95 อาการจะ
์
รุนแรงน้อยกว่า [1] และอัตราการตายน้อยกว่า ส่วนการแพ้ยาแม้จะพบได้น้อยคือประมาณร้อยละ 5 แต่อาการมักจะ
รุนแรงกว่า และมีอตั ราการตายสูงกว่า เนื่องจากแพทย์ไม่สามารถทานายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดกับใครและอย่างไร [7] ดัง้
นัน้ โดยทัวๆ
่ ไปแล้วเราจะจดจาและสังเกตยาทีแ่ พ้ เพื่อหลีกเลีย่ งการเกิดการแพ้ยาซ้า และควรหยุดการใช้ยาอย่างพร่า
เพรื่อ แต่เมื่อหลีกเลีย่ งทีจ่ ะใช้ยาไม่ได้เราจาเป็ นทีจ่ ะต้องหาองค์ความรูท้ ่ีจะช่วยในการใช้ยาให้ถูกต้องมิใช่ทาการซือ้ ยา
ตามคาบอกเล่าของผู้คนหรือในโฆษณาทางสื่อต่ างๆ ที่มีจานวนมากมาบริโภคโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง
[4][5] ก็มโี อกาสทีจ่ ะทาให้สขุ ภาพของตัวเองทรุดลงกว่าเดิมและเกิดปั ญหาของโรคทีย่ ากจะทาการเยียวยารักษาได้ ซึง่
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ในปั จจุบนั นี้เราจะพบว่าเทคโนโลยีเข้ามามีอทิ ธิพลต่อการดาเนินชีวติ ความเป็ นอยู่ของบุคคลทัวไปเป็
่
นจานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุปกรณ์โทรศัพท์มอื ถือทีส่ ามารถพกพาได้สะดวกและมีขนาดทีก่ ะทัดรัด ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั จะมีแอป
พลิเคชันจานวนมากบนอุปกรณ์ มอื ถือที่มใี ห้เลือกใช้ทงั ้ เพื่อความบันเทิงหรือเพื่อสุขภาพต่างๆ มากมายก็ตาม แต่
ผูว้ จิ ยั พบว่าแอปพลิเคชันทีจ่ ะนามาใช้เพื่อให้ผปู้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ กี ารทานยาจานวนมากสามารถใช้เป็ นองค์ความรูเ้ พื่อ
ทานายการแพ้ยาหรืออาการข้างเคียงจากยารวมทัง้ สามารถช่วยแนะนาการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ ูกต้องเมื่อเกิดการแพ้ยาหรือ
ได้รบั ผลข้างเคียงของยานัน้ ยังมิได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยที่ มคี วามสนใจที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังหรือผูป้ ่ วยทัวๆ
่ ไปอย่างจริงจัง
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะดาเนินการพัฒนาเครื่องมือทีช่ ่วยคาดการณ์การใช้ยาทีไ่ ม่ถูกต้องและทาให้เกิด
ความเจ็บป่ วยทีร่ ุนแรงมากขึน้ ภายใต้งานวิจยั ทีช่ ่อื ว่า การใช้เทคนิคฐานกรณีคลุมเครือสาหรับพยากรณ์การแพ้ยาหรือ
อาการข้างเคีย งจากยาโทรศัพ ท์มือ ถือ ซึ่งระบบการท างานของงานวิจยั นี้ โดยได้อ อกแบบระบบการท างานของ
โปรแกรมบนโทรศัพท์มอื ถือที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ [9] รวมทัง้ มีองค์ประกอบที่สาคัญของการทางานของ
โปรแกรมอันประกอบไปด้วย การพัฒ นาระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สาหรับใช้เก็บ ฐานกรณี คลุมเครือ และจัดเก็บ
คุณสมบัตขิ องยาทีเ่ หมาะสมในการรักษาโรคเรือ้ รังและโรคแทรกซ้อน จัดเก็บจัดเก็บประวัตขิ องการใช้ยาสาหรับผูป้ ่ วย
โรคเรือ้ รัง ผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL บนระบบเว็บเซอร์วสิ พัฒนาระบบจัดเก็บลักษณะอาการทีเ่ กิดจากการ
แพ้ยาและผลข้างเคียงของการใช้ยาในวัยผูใ้ หญ่ และ วัยชราในรูปแบบกรณีปัญหาเก่า (เรียกว่าเคสเก่า หรือปั ญหาเก่า)
[11][14] ที่มีลกั ษณะเป็ นฐานกรณี คลุมเครือ สร้างระบบค้นหาด้วยเทคนิคฐานกรณี คลุมเครือ ออกแบบฐานกรณี ใน
ลักษณะคลุมเครือของแอททริบวิ ต์ และกาหนดค่าระดับน้ าหนักที่สาคัญในการใช้ค้นหาตรวจสอบ [3] ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั หวัง
เป็ นอย่างยิง่ ว่าแอปพลิเคชันทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ มานี้สามารถเป็ นเครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเรือ้ รังที่
ทานยาเป็ นจานวนมากมีความสะดวกสบายต่อการเป็ นองค์ความรูท้ จ่ี ะใช้ยาให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษทีจ่ ะเกิด

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1). การใช้หลักการทางตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) [13]
จากการอธิบ ายปั ญ หา (Problem description) โดยทัว่ ๆ ไปนั น้ เราจะพบว่ าในบางครัง้ ปั ญ หาอุ ป สรรคที่
เกิดขึน้ ของการอธิบายปั ญหา ก็คอื ความคลุมเครือ (หรือเรียกว่าฟั ซซี) ทีเ่ กิดขึน้ ตัวอย่างเช่น “ปวดศีรษะอย่างรุนแรง”
หรือ “ปวดศีรษะน้อย” เป็ นต้น จากสองประโยคข้างต้นภายใต้คยี ์เวิรด์ ของคาว่า “รุนแรง” และ “น้อย” ถือได้ว่าเป็ น
ลักษณะค่าทีค่ ลุมเครือ อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะนาหลักการทางานของ ฟั ซซีลอจิก (Fuzzy logic) ซึง่
เป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนหรือคลุมเครือของข้อมูลมาประยุกต์ใช้งาน ซึง่ โดยทัวไปแล้
่
ว
เราจะพบว่าหลักการทางานของฟั ซซีเซตจะถู กนามาใช้ในการแทนแนวคิดของภาษา ดังเช่น ‘น้อย’, ‘ปานกลาง’ เป็ น
ต้น เราเรียกคาเหล่านี้ว่าค่าของตัวแปรภาษา (Linguistic value) หรือพจน์ภาษา (Linguistic term) ซึ่งเป็ นค่าของตัว
แปรภาษา (Linguistic variable) แต่ละตัวแปรภาษาถูกนิยามเป็ น ห้าทูเพิล (quintuple) คือ ( , T( ), U, g, m) โดยที่
x เป็ นชื่อของตัวแปรภาษา T( ) เป็ นพจน์ภาษา (Linguistic term) ของตัวแปรภาษา ในเซตสากล สาหรับ U, g
เป็ นกฎวากยสัมพันธ์ (Syntactic rule) ทีใ่ ช้ในการสร้างพจน์ภาษา และ m เป็ นฟั ซซีเซตทีอ่ ยู่บนเซตสากล U นัน่ คือ m:
TP~(U) ตัวอย่างของตัวแปรภาษา ซึง่ มีตวั แปรภาษา คือ ‘ปวดศีรษะ’ และT( ) หรือพจน์ภาษาคือ ‘น้อย’, ‘ปาน
กลาง’, ‘รุนแรง’ และ ,‘รุนแรงมาก’ (ดังภาพที่ 1 ) นอกจากนี้ ฟั งก์ชนั ความเป็ นสมาชิก (Membership function) ซึง่ เป็ น
ฟั งก์ชนั ที่มีการกาหนดระดับความเป็ นสมาชิกของตัวแปร เช่น ฟั งก์ชนั สีเ่ หลี่ยมคางหมู โดยมีรูปแบบของชนิดของ
ฟั งก์ชนั ความเป็ นสมาชิก ดังต่อไปนี้ คือ
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1). ฟั งก์ ช ัน สี่เ หลี่ ย มคางหมู (Trapezoidal membership function) เป็ นฟั งก์ ช ั น สี่เ หลี่ ย มคางหมู ท่ี มี 4
พารามิเตอร์คอื { , , , }
เงื่อนไขกรณี <
เงื่อนไขกรณี  
เงื่อนไขกรณี  
เงื่อนไขกรณี  
เงื่อนไขกรณี 
Linguistic variable

ระดับการปวดศีรษะ

น้อย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก

Linguistic values
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 1 3 7 10 13 15
20
ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างของตัวแปรภาษา (Linguistic variable)
2). สถาปัตยกรรมของระบบการทางานในงานวิจยั
6

ผูใ้ ช้
1

json

4

5
3

อินเทอร์เน็ต

เว็บเซอร์วสิ
ค้นหาภายใต้ฐาน
กรณีเชิงคลุมเครือ

2
MySQL
ภาพที่ 2 แสดงสถาปั ตยกรรมของระบบในงานวิจยั
การทางานหลักๆ ของสถาปั ตยกรรมระบบงานวิจยั (ดังภาพที่ 2) จะแบ่งรายละเอียดของการทางานมีดงั นี้คอื
ขัน้ ตอนที่ 1,2 แอพพลิเคชันบนมื
่
อถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ท่เี ชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะทาการส่งข้อมูล
ผ่าน อินเทอร์เน็ตไปยังเว็บเซอร์วสิ
ขัน้ ตอนที่ 3 เว็บเซอร์วสิ จะทาการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยการส่งค่าข้อมูลทีต่ ้องดึงไปยังฐานข้อมูลๆจะ
ทาการค้นหา(ในทีน่ ้ีเป็ นการนาเสนอการค้นหาภายใต้ฐานกรณีเชิงคลุมเครือ ) และส่งข้อมูลกลับมายังเว็บเซอร์วสิ (กรณี
ทีบ่ นั ทึกข้อมูลหรืออัพเดทข้อมูล ในขัน้ ตอนที่ 4 จะส่งค่า กลับมายังแอพพลิเคชันบนมื
่
อถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
เช่นกันว่าการบันทึกสมบูรณ์ดหี รือไม่)
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ขัน้ ตอนที่ 4,5 เว็บเซอร์วสิ จะแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล JSONแล้วส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต
ขัน้ ตอนที่ 6 เมื่อข้อมูลส่งมาถึงแอพพลิเคชันบนมื
่
อถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์แอพพลิเคชันจะท
่
าการ
แปลงข้อมูลในรูปแบบของJSON ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลทีร่ ะบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์สามารถนามาใช้งานได้ โดยใช้
ฟั งก์ชนั ของ JSON ในการแปลงข้อมูล เมื่อแปลงข้อมูลเสร็จแล้วข้อมูลเหล่านัน้ เราก็สามารถนาไปใช้งานได้ทนั ที
3). การกาหนดปัญหาใหม่ภายใต้ลกั ษณะของฐานกรณี คลุมเครือ (Fuzzy Case-based reasoning)
ในงานวิจยั นี้ได้กาหนดค่าพจน์ภาษาเชิงฟั ซซีทใ่ี ช้พน้ื ฐานภายใต้การรวบรวมข้อมูลสาหรับการสร้างชุดคาถาม
จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และเภสัชกรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลวังทอง โรงพยาบาล
กาแพงเพชร โดยอาศัยพืน้ ฐานหลักการนารันโจ [8] ทีใ่ ช้ชุดคาถามทีม่ กี ารให้คาตอบแต่ละข้อเป็ นตัวเลข เพื่อใช้คานวณ
ค่าผลลัพ ธ์เข้าด้วยกัน แล้วนามาค่ามาแปลความหมายเป็ นผลการประเมินอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่
เกิดขึน้ โดยจะจัดเป็ นระดับความน่าจะเป็ น ( Probability scale ) ซึง่ อัลกอริธมึ นี้ประกอบด้วยคาถาม 10 ข้อทีน่ ิยมใช้
โดยมีคะแนนกากับไว้ ในกรณีทต่ี อบว่า ใช่, ไม่ใช่ และไม่ทราบ ตามลาดับตัวอย่างเช่น attr1: เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
ขึน้ หลังจากได้รบั ยา หากตอบว่าใช่ จะมีคะแนนเป็ น +2 หรือตอบว่าไม่ใช่จะมีคะแนนเป็ น -1 ซึง่ ในงานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
ดาเนินการปรับปรุงโดยการนามาประยุกต์ใช้กบั พจน์ภาษาเชิงฟั ซซี เพื่อกาหนดรายละเอียดของคาถามให้สามารถบอก
ระดับของการระยะเวลาการเกิดอาการ ทาให้คาตอบมีรายละเอียดมากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับอาการทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ทานยามากทีส่ ดุ โดยสามารถแสดงตัวอย่างของรายละเอียดดังนี้ (ดังตารางที1่ )
ตารางที่1 แสดงค่าของคาตอบภายใต้ลกั ษณะฟั ซซีแอททริบวิ ต์จากตัวอย่าง attr1: “ระยะเวลาของอาการทีเ่ กิดขึน้ หลัง
ได้รบั ยา” ในลักษณะ Fuzzy Linguistic Term
ระยะเวลาของอาการที่
เกิดขึน้ ลักษณะเชิงฟั ซซี
เร็วมาก
เร็ว
ปานกลาง
ช้า

ประเภท
Trapezoidal
Trapezoidal
Trapezoidal
Trapezoidal


0
3
6
15

การกระจายข้อมูล (คะแนน)


1
2
5
8
10
14
20
24


4
9
16
30

นอกจากนี้ในงานวิจยั ฉบับนี้ได้ดาเนินการออกแบบจาลองปั ญหาใหม่ (new problem) (ดังภาพที่ 3) และการ
จัด เก็บเคสเก่า (ปั ญ หาเก่ า) (ดังภาพที่ 4) จากการใช้ระบบค าถาม-ตอบที่มีพ้นื ฐานการใช้แอททริบิวต์คาถามจาก
อัลกอริธมึ นารันโจ โดยจะจาแนกคาถามออกเป็ นแอททริบวิ ต์ภายใต้เคสเก่าและกาหนดระดับของค่าจากคาถามที่มี
ความคลุมเครือเป็ นระดับชัน้ ของค่าเพื่อนามาใช้คานวณหาความสัมพันธ์ของคาถามทัง้ หมด พร้อมทัง้ จะทาการแมท
ชิง่ ระหว่างปั ญหาใหม่กบั คาถามเก่า ที่นาค่าระดับน้ าหนักของแอททริบิวต์ (ดังตารางที่ 2) ที่กาหนดขึ้นจากการขอ
คาปรึกษาจากแพทย์และเภสัชกรเพื่อค้นหาผลลัพธ์ของปั ญหาใหม่ภายใต้ค่าความคล้ายคลึงกับปั ญหาเก่า มากที่สุด
ทัง้ นี้ เพื่อนาไปผลลัพธ์ท่ไี ด้เป็ นข้อสรุปผลในลักษณะ 3 แนวทาง นัน่ คือ ยาแพ้ใด เกิดจากอาการข้างเคียงจากยาใด
หรือไม่เกิดผลอาการใดๆ
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การอธิ บายปัญหา
ระยะเวลาของอาการที่เกิดขึ้นหลังได้ รับยา
: ประมาณ 7 วัน
อาการเกิดขึน้ อีกเมือ่ เริม่ ใช้ยาใหม่
: 13 วัน
อาการรุนแรงขึน้ หรือลดลง [เมือ่ ลดขนาดของยา] : ปานกลาง
มีปฏิกริ ยิ าคล้ายกับเมือ่ ได้รบั ยาครัง้ ก่อน
: อาจจะใช่
อาการดีขน้ึ เมือ่ หยุดยาทีส่ งสัยหรือเมือ่ ให้ยาต้านที่จาเพาะเจาะจง : น้ อย
ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ สามารถเกิดจากสาเหตุอน่ื นอกเหนือจากยาทีส่ งสัย : ใช่

ภาพที่ 3 แบบจาลอง new problem
การอธิ บายปัญหา
แอททริบวิ ต์1:
แอททริบวิ ต์2:
แอททริบวิ ต์3:
…
…
แอททริบวิ ต์n:
ผลของปัญหา
ภาพที่ 4 แบบจาลอง old case
ตารางที่2 แสดงระดับค่าน้าหนักของแอททริบวิ ต์
ชื่อแอททริบิวต์
ค่าระดับน้าหนัก
ระยะเวลาของอาการทีเ่ กิดขึน้ หลังได้รบั ยา
9
อาการเกิดขึน้ อีกเมื่อเริม่ ใช้ยาใหม่
6
อาการรุนแรงขึน้ หรือลดลง[เมื่อลดขนาดของยา]
5
มีปฏิกริ ยิ าคล้ายกับเมื่อได้รบั ยาครัง้ ก่อน
4
อาการดีขน้ึ เมื่อหยุดยาสงสัยหรือเมื่อให้ยาต้านทีจ่ าเพาะเจาะจง
3
ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ สามารถเกิดจากสาเหตุอ่นื
1
นอกเหนือจากยาทีส่ งสัย
4). การออกแบบฐานข้อมูลเชิ งฟัซซีและการกาหนดฟัซซีแอททริบิวต์
4.1) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงฟั ซซี (Fuzzy database) [10]
รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ยาที่ ใ ช้ ร ัก ษาอาการของโรค 10 ชนิ ด ได้ แ ก่ ไข้ ห วัด ปวดศี ร ษะ ตั ว ร้ อ น
โรคกระเพาะอาหาร โรคตับอักเสบ โรคหอบหืด สิว โรคต้อหิน โรคข้อกระดูกเสือ่ ม โรคอ้วน ทีเ่ กีย่ วข้องในงานวิจยั
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ภายใต้ระบบจาลองฐานข้อ มูล phpMyAdmin สาหรับ ทดสอบระบบการดึงข้อ มูลเพื่อแสดงผล ซึ่งประกอบไปด้ว ย
ฐานข้อมูลรายละเอีย ดของยา ฐานข้อมูลผลกระทบจากยา และฐานข้อมูลอาการข้างเคีย งจ ากยาที่ใช้ งานวิจยั นี้
จะนาเสนอวิธกี ารจัดเก็บเคสโดยได้ออกแบบขอบเขตรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับเคสด้วยลักษณะ Conceptual schema
ภายใต้เทคนิควิธี NIAM [12] (ดังภาพที่ 5) แล้วทาการแมปเป็ น Relation schema เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
(ดังภาพที่ 6) โดยตารางที่ทาการจัดเก็บรายละเอียดเกีย่ วกับเคสและนิยามต่างๆ ของฐานกรณีจะดาเนินการภายใต้
โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL สาหรับแนวทางของการจัดเก็บเคสสามารถจัดเก็บได้ทุกรูปแบบของ
เคสภายใต้ลกั ษณะที่ได้นิ ยามตามรูป แบบของเคส สาหรับการจัดเก็บ กรณี ปัญ หาเก่า จะจัด เก็บกรณี ปั ญ หาเก่ า
ภายใต้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบฟั ซซี [3] ซึ่งจะแสดงเพียงบางส่วนดังตารางที่ 3-5 โดยตารางที่ทาการจัดเก็บ
ก ร ณี ปั ญ ห า เก่ า ที่ มี ก า ร ด า เนิ น ก า ร ภ า ย ใต้ โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์

ภาพที่ 5 แสดงการจาลองความสัมพันธ์บางส่วนในระดับแนวคิดเชิง NIAM
ตารางที่ 3 Case
CaseId
…

ตารางที่ 4 Problem description

SolutionId
…

CaseId

Attribute1

…

…

Attribute2

…

Attributen

…

ตารางที่ 5 Fuzzy term
fTerm
…

type
….

possDistribution


…




…

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบฟั ซซี
5). เทคนิ คสาหรับการค้นหาเคสเชิ งคลุมเครือ
สาหรับการค้นหาเคสเชิงคลุมเครือเพื่อนามาใช้แก้ไขให้กบั ปั ญหาใหม่นัน้ ในงานวิจยั ฉบับนี้ได้ประยุกต์ใช้
สมการคณิตศาสตร์สาหรับการค้นค่าความคล้ายคลึง (Similarity measure) [14] มีดงั ต่อไปนี้ คือ
n

โดยที่
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คือปั ญหาใหม่

คือ เคสเก่า
สาหรับในงานวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอเคสเชิงคลุมเครือ (หรือเรียกว่า Fuzzy Case-Based Reasoning) ซึ่ง
กาหนดให้เป็ นเคสเก่า โดยได้นามาใช้เปรียบเทียบระหว่างเคสเก่ากับปั ญหาใหม่ ภายใต้ลกั ษณะของฟั ซซีแอททริบวิ ต์ท่ี
มีค่าอยู่ระหว่าง 0< f(T,S) < 1 ซึง่ เกิดจาการระบุค่าจากผูใ้ ช้ในการตอบคาถามเพื่อให้ระบบดาเนินการค้นหาข้อสรุป
ของการใช้ยาว่าเกิดอาการแพ้ยาหรือเกิดจากอาการข้างเคียงของยา ดังนัน้ จากแนวคิดการนาเสนอเคสเชิงคลุมเครือ
นัน้ ท าให้เราทราบได้ว่า การที่จะได้ม าซึ่งเคสที่จะน ามาใช้สาหรับ เป็ นข้อสรุป จากปั ญ หาใหม่ได้นัน้ จะต้องมีการ
ด าเนิ น การในการค้น หาซึ่ง เราเรีย กว่ า Fuzzy case retrieval ซึ่ง ในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้ ใช้ ห ลัก การทางฟั ซซีเซ็ต เพื่ อ
ดาเนินการค้นหาเคสเชิงคลุมเครือด้วยลักษณะ 5 รูปแบบ [10] นันก็
่ คอื
รูปแบบที่ 1. การทา Fuzzy case retrieval ในลักษณะค่าคริสป์ กับค่าประมาณ โดยค่าดีกรีท่คี านวณได้ท่ี
มากกว่าหรือเท่ากับค่า thresholdจะผ่านเงื่อนไข และเป็ นคาตอบของการquery ด้วยค่าดีกรีนนั ้ ๆ
คือค่าคริสป์ ใดๆ
และ คือค่าทีอ่ ธิบาย
ค่าประมาณ

รูปแบบที่ 2. การทา Fuzzy case retrieval ในลักษณะ พจน์ ภาษาฟั ซซี (Fuzzy linguistic term) กับพจน์
ภาษาฟั ซซี (Fuzzy linguistic term) การเปรียบเทียบกันระหว่างค่าพจน์ภาษาฟั ซซี 2 ค่าใดๆ ในแอทริบวิ ต์เดียวกัน
ซึง่ วิธกี ารหาค่าดีกรีความคล้ายคลึง ระหว่าง 2 ฟั ซซีเซ็ตใดๆ โดยเราจะได้ผลลัพธ์ความคล้ายคลึงของค่าดีกรีระหว่างคู่
พจน์ภาษาฟั ซซีทม่ี คี ่ามากกว่าหรือเท่ากับค่า t (Threshold)
)

ความกว้างด้านล่าง (bottom width)
ความกว้างด้านบน (top width)
รูป แบบที่ 3. การท า Fuzzy case retrieval ในลัก ษณะ ค่ า คริส ป์ (Crisp) กับ พจน์ ภ าษาฟั ซซี (Fuzzy
linguistic term) เพื่อทาการหาว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าคริสป์ แล้ว จะอยู่ในระดับดีกรีความเป็ นสมาชิกทีด่ กี รีเท่าใด
ของค่าพจน์ภาษาฟั ซซีนนั ้ ๆ
โดยที่ คือค่าคริสป์ ใดๆ

รูปแบบที่ 4. การทา Fuzzy case retrieval ในลักษณะค่าประมาณกับค่าประมาณ เป็ นการหาค่าความสูง
ของจุดซ้อนทับ (intersection) ทีส่ งู ทีส่ ดุ ของ 2 ฟั งก์ชนั สมาชิกใดๆ โดยใช้หลักของสมการต่อไปนี้ คือ
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รูปแบบที่ 5. การทา Fuzzy case retrieval ในลักษณะค่าประมาณ (Approximate Value) กับพจน์ภาษาฟั ซ
ซี โดยค่าประมาณ (Approx ) จะนิยามโดยใช้ฟังก์ชนั สมาชิกรูปสามเหลี่ยม (Triangle membership function)
โดยการเปรีย บเทียบกับ ค่าพจน์ ภ าษาฟั ซ ซี ห าได้จากความสูงของจุด ของส่ว นซ้อ นทับ (Intersection) ที่สูงที่สุด 2
ฟั งก์ชนั สมาชิกใดๆ โดยเงื่อนไขของสมการเป็ นดังต่อไปนี้ คือ
โดยที่

คือค่าประมาณ
คือค่า marginของกราฟ
ฟั งก์ชนั สมาชิก รูปสามเหลีย่ ม

ผลการศึกษา
ตัวอย่ างของการจัด เก็บ ปั ญ หาเก่ า (เคสเก่า ) ในที่น้ี จะแสดงรายละเอีย ดของปั ญ หาเก่ าไว้จานวน 10 เคส
ทีเ่ กิดจากการใช้ชนิดของยาเพื่อรักษาโรคชนิดเดียวกัน รายละเอียดดังนี้ คือ (ดังตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดของกรณีปัญหาเก่าจานวนหนึ่งทีไ่ ด้ทาการจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล
รหัสเคสเก่า

เ กิ ด ห ลั ง เกิ ด ขึ้ น อี ก เมื่ อ รุ น แ ร ง ขึ้ น ปฏิ กิ ร ิย าคล้ า ย อาการดี ข้ึ น ปฏิกริ ยิ าที่เกิด ผ ล ลั พ ธ์ ที่
ไ ด้ รั บ ย า เริ่ ม ใช้ ย าให ม่ ห รื อ ล ด ล ง กับได้ร บั ยาครัง้ เมื่ อ ห ยุ ด ย า ส าม ารถ เกิ ด เกิด ขึ้น ของ
(หน่วย:วัน)
(หน่วย: วัน)
(เมือ่ ลดยา)
ก่อน
สงสัย
จากสาเหตุอ่นื
ปั ญหา

oldCase1
oldCase2
oldCase3
oldCase4
oldCase5
oldCase6
oldCase7
oldCase8
oldCase9
oldCase10

ช้า
ปานกลาง
2
ประมาณ 5
ประมาณ 2
ปานกลาง
ช้า
3
เร็วมาก
ช้า

ประมาณ7
14
ปานกลาง
เร็ว
เร็วมาก
ประมาณ 7
ช้า
เร็วมาก
เร็ว
ประมาณ15

น้อย
ปานกลาง
รุนแรง
ปานกลาง
รุนแรงมาก
น้อย
น้อย
รุนแรง
รุนแรงมาก
น้อย

อาจจะใช่
ไม่น่าใช่
น่าจะใช่
ไม่น่าใช่
ใช่แน่
อาจจะใช่
ไม่น่าใช่
ใช่แน่
ใช่แน่
อาจจะใช่

น้อย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
น้อย
น้อยทีส่ ุด
มาก
มาก
น้อย

ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ไม่ทราบ
ไม่ใช่
ไม่ทราบ
ไม่ใช่
ใช่

ไม่น่าใช่
ไม่น่าใช่
น่าจะใช่
อาจจะใช่
ใช่แน่
ไม่น่าใช่
ไม่น่าใช่
ใช่แน่
ใช่แน่
ไม่น่าใช่

สาหรับผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างปั ญหาเก่ากับปั ญหาใหม่สามารถแสดงถึง
ขัน้ ตอนการหาผลลัพธ์ โดยการค้นหาปั ญหาเก่า (Case retrieval) สาหรับกระบวนค้นหาปั ญหาเก่า ในงานวิจยั ฉบับนี้
จะนาเสนอจานวน k ซึง่ ค่า k ในทีน่ ้ีกาหนดไว้จานวน 10 เคส ทีไ่ ด้จากการเปรียบเทียบจานวน150 กรณีปัญหาเก่าที่
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ได้ทาการจัดเก็บในฐานข้อมูล ดังนัน้ ปั ญหาเก่าจานวน 10 รายการที่ได้น้ี จะเกิดจากหลักการค้นหาที่มรี ายละเอียด
ดังต่อไปนี้ คือ
ขัน้ ตอนที่1: จะเริม่ ด้วยการใช้คยี ์หลักที่กาหนดขึน้ มาสาหรับใช้ในการค้น หาซึ่งจะประกอบไปด้วย
แอททริบวิ ต์หลักๆ จานวน 4 ตัว เพื่อค้นหาปั ญหาเก่าจากฐานข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้จานวนมาก นัน่ ก็คอื “เกิดขึน้ หลังจาก
ได้รบั ยา” “เกิดขึน้ อีกเมื่อเริม่ ใช้ยาใหม่” “อาการรุนแรงขึน้ หรือลดลง(เมื่อลดขนาดของยา)” และ “มีปฏิกริ ยิ าคล้ายกับ
เมื่อได้รบั ยาครัง้ ก่อน” ตามลาดับ อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าแอททริบวิ ต์ทไ่ี ด้กาหนดนี้ สามารถมีค่าได้ทงั ้ ในลักษณะค่า
ปกติ หรือค่าประมาณ หรือค่าคลุมเครือ ได้ตามลาดับ ดังนัน้ เมื่อทาการค้นหาจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้วธิ กี ารวัดระดับค่าเพื่อ
ตรวจสอบความคล้ายคลึงกันภายใต้สตู รทีใ่ ช้งานโดยค่าของแต่ละแอททริบวิ ต์มลี กั ษณะต่างๆ กัน
ขัน้ ตอนที่2: จะทาการเปรียบเทียบค่าความคล้ายคลึงแต่ละแอททริบวิ ต์ของคียห์ ลักระหว่างปั ญหา
ใหม่กบั ปั ญหาเก่า สาหรับการคานวณค่าระหว่างแอททริบวิ ต์ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ สามารถเกิดจากสาเหตุอ่นื นอกเหนือจาก
ยาทีส่ งสัย นัน้ จะพบว่าเป็ นการเปรียบเทียบภายใต้ independent type นันคื
่ อ ปฏิกริ ยิ าทีส่ ามารถเกิดจากสาเหตุอ่นื
น อ ก เห นื อ จ า ก ย า ที่ ส ง สั ย :
โ ด ย ที่
เป็ น แ ล ะ
นัน้ เป็ นแอททริบิวต์ของปั ญหาเก่า และปั ญหาใหม่ท่ี i และมีแอททริบิวต์ตัวที่j ของปั ญหาเก่าและ
ปั ญหาใหม่ ตามลาดับ ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบจะพบว่า Sim(ใช่,ไม่ใช่) = 0 นอกจากนี้เราสามารถแสดงตัวอย่างของ
คานวณค่าแอททริบวิ ต์การเกิดอาการขึน้ อีกเมื่อได้รบั ยาใหม่(ปั ญหาใหม่ “ 13 วัน”,ปั ญหาเก่ากรณีท่ี 4 (หรือ oldCase4)
อาการที่เกิดขึน้ “เร็ว ” ดังนัน้ จึงท าการเปรียบเทียบค่าของปั ญ หาใหม่ท่ตี ้องการพยากรณ์ กับพจน์ ภาษาฟั ซซีของ
ปั ญหาเก่า ซึง่ ในงานวิจยั นี้ จึงขอแสดงตัวอย่างวิธกี ารคานวณจากความสัมพันธ์ของค่าแอททริบวิ ต์ทไ่ี ด้กล่าวข้างต้น
โดยจะนาเสนอการเปรียบเทียบทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้สตู รการคานวณ (ดังภาพที่ 7)
จากภาพที่ 7 เราสามารถคานวณค่าเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง ค่าคริสป์ นัน่ คือค่า มีค่าเท่ากับ13 วัน กับ
ค่าพจน์ภาษาฟั ซซีของแอททริบวิ ต์ “เกิดอาการขึน้ อีกเมื่อได้รบั ยาใหม่” มีค่าคือ “เร็ว” ดังนัน้ การหาค่า degree = 0.67
จะได้จาก = 13 ,  = 15 และ  = 12 ตามเงื่อนไข
เมื่อ
ของสูตรการค านวณรูป แบบที่ 3
ระหว่างค่าคริสป์ กับพจน์ภาษาฟั ซซี
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ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง “ 13 วัน” กับ “เร็ว”

สาหรับภาพที่ 8 เป็ นการแสดงถึงค่าความคล้ายคลึงระหว่างปั ญหาเก่ากับปั ญหาใหม่ทแ่ี สดงจานวน 10 กรณี
ปั ญหาเก่า โดยเราจะพบว่าปั ญหาเก่า oldCase4 เป็ นปั ญหาเก่าทีม่ คี ่าความคล้ายคลึงมากทีส่ ดุ นันคื
่ อ มีค่าเท่ากับ 0.40
และมีปัญ หาเก่าที่ oldCase2, oldCase6, oldCase10, oldCase1, oldCase9, oldCase7, oldCase3, oldCase8 และ
oldCase5 ซึ่ ง มี ค่ า ความคล้ า ยคลึง เท่ า กับ 0.31, 0.27, 0.25, 0.20, 0.17, 0.15, 0.14, 0.13และ 0.12 ตามล าดับ
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สาหรับภาพที่ 9 นัน้ แสดงถึงรายละเอียดการเปรียบเทียบค่ าความคล้ายคลึงภายใต้แอททริบวิ ต์ ของแต่ละกรณีปัญหา
เก่ากับปั ญหาใหม่

ภาพที่ 8 แสดงค่าความคล้ายคลึงระหว่างกรณีปัญหาเก่ากับปั ญหาใหม่

ภาพที่ 9 แสดงค่าเปรียบเทียบแต่ละแอททริบวิ ต์ของปั ญหาเก่า

(ก) เลือกโรค

(ข) เลือกชื่อยา/ตอบคาถามระบบ
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(ค) ผลลัพธ์จากการใช้ยา

ภาพที่ 10 แสดงบางส่วนของการใช้งานแอพพลิเคชันส
่ าหรับตรวจการแพ้หรือการได้รบั ผลข้างเคียงจากยา
ตัวอย่างการทางานของแอพพลิ เคชันที
่ ่ได้พฒ
ั นา
การทางานของระบบโปรแกรมจะกาหนดโรคชนิดต่างๆ จานวน 10 ชนิด (ดังภาพที่ 10 (ก) (ข) และ (ค)
ตามลาดับ) โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกโรคและยาทีท่ านได้ โดยยาทีท่ านนัน้ สามารถเลือกได้ไม่เกิน 3 ชนิดต่อการทานยา 1
ครัง้ หลังจากนัน้ ระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ผ่านคาถามและให้ผู้ใช้ตอบการใช้ยาโดยคาถามเหล่านี้กค็ ือแอททริ บวิ ต์ท่ถี ูก
กาหนดอยู่ภายใต้ปัญหาใหม่ แล้วเมื่อตอบคาถามเสร็จสิน้ ระบบก็จะดาเนินการค้นหาผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกับเคสเก่าแล้ว
นาผลลัพธ์จากเคสเก่ามาใช้เป็ นคาตอบให้กบั ปั ญหาใหม่ตามลาดับ
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบ
เริม่ จากใช้แบบสอบถามการใช้งานระบบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน และเภสัชกร 10 ท่าน จาก
โรงพยาบาลวังทอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลกาแพงเพชร มีรายละเอียดของผลการประเมิน
ดังตารางที่ 7 ซึง่ ผลลัพธ์จากการทางานของระบบทีจ่ ดั เรียงลาดับผลของการพยากรณ์ภายใต้การเปรียบเทียบระหว่าง
ปั ญ หาใหม่กบั เคสเก่าเป็ น ที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในระดับดี แต่ ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนาให้เพิ่มเติมในส่วนของการ
นาเสนอเนื้อหาหรือปั จจัยนาเข้า ซึง่ จะเป็ นส่วนทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความถูกต้องของระบบมากยิง่ ขึน้
ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจในระบบงานสาหรับนาไปใช้งาน
รายการประเมิ น
1. ความถูกต้องผลการทานายของระบบ
2. ความเหมาะสมด้านการนาไปใช้งาน
3. ความพึงพอใจด้านการนาเสนอเนื้อหานาเข้า
4. ความพึงพอใจด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
รวม
การหาค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจโดยที่ =
ค่า คือค่าข้อมูล และค่า คือจานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ

3.55
3.87
3.73
4.53
4.04

ระดับความพอใจ
SD
0.61
ดี
0.62
ดี
0.82
ดี
0.49
ดีมาก
0.64
ดี

ซึง่ ค่า คือค่าเฉลีย่ ของแต่ละรายการ ค่า

คือ ความถี่

การหาค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจโดยที่
=
ซึง่ ค่า
คือส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่า คือความถี่ ค่า คือค่าข้อมูล ค่า คือค่าเฉลีย่ ของแต่ละรายการ และค่า คือจานวน
ผูเ้ ชีย่ วชาญ

วิ จารณ์ และสรุปผล
ในงานวิจยั ได้แสดงถึงการประยุกต์ใช้ฐานกรณีคลุมเครือ (หรือ Fuzzy case-based reasoning) เพื่อปรับปรุง
และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการท างานของปั ญ หาเก่า ที่มีการจัด เก็บ ไว้ผ่ านเว็บเซอร์วิสภายใต้ระบบจัดการฐานข้อมูล
MySQL ท าให้รูป แบบของการจัด เก็บ ข้อ มู ลนั น้ มีป ระโยชน์ แ ละสอดคล้อ งกับ การตอบค าถามทางการแพทย์ ท่ีมี
รายละเอียดของค่าระดับของอาการหรือผลที่เกิดขึน้ จากการใช้ยา ทาให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถทราบผลของการ
่
ทานายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการใช้ยาภายใต้โรคทีผ่ ใู้ ช้ระบุได้ ซึง่ รูปแบบการทางานของงานวิจยั ได้ตอบสนองต่อผู้ ใช้ทจ่ี ะทา
ให้เกิดความสะดวกด้วยการทางานผ่านอุปกรณ์มอื ถือ จึงถือได้ว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นอย่างยิง่ ของการนาหลักการของการ
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นาเสนอปั ญหาเก่ามาใช้ทานายผลจากปั ญหาใหม่ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นของการดูแล
สุขภาพด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม จากการทางานของงานวิจยั ดังกล่าว จะพบว่า ในการตรวจสอบเพื่อระบุผลจากการ
ใช้ยานัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษาปั จจัยอื่นๆ รวมทัง้ ประวัตกิ ารใช้ยาและผลจากการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารของ
ผูป้ ่ วยเพื่อนามาใช้ในการพยากรณ์ผลจากการใช้ยาเพื่อให้เกิดความ ทัง้ นี้ เพื่อความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ของแอปพลิเค
ชัน จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องอาศัยข้อมูลและวิธกี ารทางการแพทย์ทเ่ี ชีย่ วชาญเพิม่ เติม เพื่อให้ผลงานจากการวิจยั นี้
สามารถนาไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทัง้ มีการรับรองได้ว่าสามารถเป็ นเครื่องมือหนึ่งทีน่ าไปใช้ตรวจพยากรณ์การใช้
ยาของผู้ป่วยได้อย่างน่ าเชื่อถือยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ อุปสรรคอย่างหนึ่งของผูว้ จิ ยั ก็คอื ระยะเวลาที่จากัดของการปฏิบตั ิงานใน
งานวิจยั ชิน้ นี้จงึ ทาให้รปู แบบการตรวจระดับค่าน่าเชื่อทางโปรแกรมจาเป็ นทีจ่ ะต้องดาเนินการในโอกาสต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
ในการจัด ทาการใช้เทคนิ คฐานกรณี ค ลุม เครือสาหรับ พยากรณ์ ก ารแพ้ยาหรืออาการข้างเคีย งจากยาบน
โทรศัพท์มอื ถือ สาเร็จลุล่วงตามวัตถุ ประสงค์ได้ด้วยความกรุณาอย่างยิง่ จากการสนับสนุ น จากทุนวิจยั งบประมาณ
รายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี 2556 รวมทัง้ ได้รบั ความร่วมมือจากแพทย์หญิงนพวรรณ มุตโตเพลง เภสัชกร
หญิงปิ ยะมาสบุญเพ็ง รวมทัง้ หน่ วยงานองค์กรด้านสาธารณสุขต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สุดท้ายนี้ผู้วจิ ยั
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่มไิ ด้ออกนาม ณ ที่น้ีด้วย ที่มสี ่วนทาให้โครงการวิจยั
ประสบความสาเร็จด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
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การพัฒนาสื่อมัลติ มีเดียเพื่อการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์เรื่องเรขาคณิ ตบนแท็บเล็ต
A Development of Multimedia for Learning Mathematics Geometry on Tablet
ณัฐวดี หงษ์บุญมี1* และจิตติญา จรโพธิ1์
Nattavadee Hongboonmee1* and Jittiya Jronpho1
บทคัดย่อ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์นับว่ามีความสาคัญและมีความจาเป็ นมากโดยเฉพาะสาหรับเด็ก ระดับประถมศึกษา
เนื่องจากความรูท้ างคณิตศาสตร์นนั ้ สามารถนาไปใช้ในการดารงชีวติ ใฝ่ หาความรู้ และสามารถแสดงความคิดได้อย่าง
ชัดเจนเป็ น พื้นฐานในการเรียนรู้ทางคณิ ตศาสตร์ท่ีดีต่อไปในอนาคต ดังนัน้ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กประถมวัย จึงพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตบนแท็บเล็ต โดยการ
พัฒนาสื่อมัลติมเี ดีย นี้ เริม่ จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องเรขาคณิตสาหรับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่1ี
จากนัน้ ทาการวิเคราะห์เนื้อหาและทาการออกแบบ Storyboard จากนัน้ พัฒนาสื่อมัลติมเี ดียซึ่งประกอบด้วยบทเรียน
แบบฝึกหัด และเกมเสริมทักษะโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash สาหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความ จากนัน้
นาไปทดลองใช้และประเมินผลกับผูใ้ ช้จานวน 30 คน ผลการประเมินพบว่าผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจในสื่อมัลติมเี ดีย อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียมีความน่ าสนใจ ทาให้ผู้
ศึกษาเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง และสือ่ นี้สามารถเข้าถึงได้ทงั ้ ในรูปแบบของแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนระบบปฎิบตั ิ
การแอนดรอยด์
คาสาคัญ:

คณิตศาสตร์ เรขาคณิต แท็บเล็ต สือ่ มัลติมเี ดีย

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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บทนา
คณิต ศาสตร์ม คี วามสาคัญ ต่อ การพัฒ นาความคิด ของมนุ ษ ย์เ ป็ น อย่า งมาก ท าให้ม นุ ษ ย์มีค วามคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมผี ล เป็ นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้วนรอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถู กต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็ น
เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง คณิตศาสตร์จงึ มีประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวติ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยงั ช่วยพัฒนาคนให้เป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ มีความสมดุล
ทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่าง
มีความสุข
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษานัน้ เป็ นเรื่องของการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
จากสื่อต่างๆ [1] เพื่อให้เกิดวิสยั ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ฝึ กการสังเกตเพื่อให้เป็ นผูม้ เี หตุผล และเกิดความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนจะต้องได้รบั การเรียนรูแ้ ละพัฒนาความสามารถถึงขัน้ เรียนรูใ้ นการแก้ปัญหา มีความรูพ้ น้ื ฐานทางคณิตศาสตร์
เพียงพอทีจ่ ะนาไปใช้ในการดารงชีวติ คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ใฝ่ หาความรู้ และสามารถแสดงความคิดได้อย่ าง
ชัดเจน ถ้าผู้เรียนได้รบั การพัฒนาความสามารถอย่างสม่ าเสมอ ก็จะช่วยพัฒนาให้ สามารถตัดสินใจในการใช้ยุทธวิธี
แก้ปั ญ หา ซึ่งเป็ น การพัฒ นาความคิด ภาษาตลอดจนอารมณ์ แ ละสังคมได้ และในปั จ จุบ ัน สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาทางการเรียนในสังคมยุคใหม่ โดยเฉพาะการสร้างสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่
โดยการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (Tablet for Education) เป็ นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และแสวงหาองค์
ความรูใ้ นรูปแบบต่างๆที่มอี ยู่ในรูปแบบทัง้ Offline และ Online ให้ผู้เรียนได้มโี อกาสศึกษาหาความรู้ ฝึ กปฏิบตั ิและ
สร้างองค์ความรูต้ ่างๆได้ดว้ ยตนเอง ดังนัน้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ที่
มุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ คณะผูศ้ กึ ษาจึงเห็นถึงความสาคัญของการสร้างสือ่ การสอนคณิตศาสตร์บนเท็บแล็ต
จากที่กล่าวมาในเบื้องต้น คณะผู้ศกึ ษาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ป.1
เรื่องเรขาคณิตบนแท็บเล็ตระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องจากสือ่ การเรียนรูเ้ รขาคณิตสาหรับ
แท็บเล็ตยังมีน้อย โดยแอพพลิเคชันจะมี
่
ภาพประกอบเป็ นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ พร้อมทัง้ มี
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรูแ้ ละเกมเสริมทักษะเพื่อผ่อนคลาย ซึง่ ผูเ้ รียนจะได้รบั ความรูพ้ น้ื ฐาน สามารถจัด
กลุ่มและจาแนกรูปเรขาคณิ ตได้ เป็ นการเรียนรู้อย่างมีปฏิสมั พันธ์ และเวลาไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเรียน ช่วยทาให้
ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียเสริมการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิต
สาหรับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ให้สามารถนาไปใช้บนแท็บเล็ตระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ได้ และประเมินผลความพึง
พอใจในการใช้สอ่ื มัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตสาหรับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 บนแท็บเล็ต
การพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์มขี อบเขตในการทางานดังนี้
1. ขอบข่ายเนื้อหา สื่อการเรียนรูเ้ รื่องเรขาคณิตเป็ นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิต [2]
2. ส่วนเนื้อหา สือ่ การเรียนรูแ้ บ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
2.1 รูปเรขาคณิต, สีเ่ หลีย่ ม, สามเหลีย่ ม, วงกลม, วงรี
2.2 การจัดกลุ่มเรขาคณิต
2.3 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์ในลักษณะของรูปร่าง ขนาดหรือสี
3. เกมฝึกทักษะ เป็ นเกมพิชติ เรขาคณิต
4. แบบทดสอบในสือ่ การเรียนรู้ เป็ นตัวเลือก 3 ตัวเลือก
4.1 แบบทดสอบก่อนเรียน มี 10 ข้อ
4.2 แบบทดสอบหลังเรียน มี 10 ข้อ
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คณะผูว้ จิ ยั ได้กาหนดคานิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ ช้ภายในงานวิจยั นี้ดงั นี้
1. สื่อการเรียนรูม้ ลั ติมเี ดีย หมายถึงการนาสื่อหลายๆชนิด เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง มาใช้รวมกัน
โดยใช้โปรแกรม Flash และนาเสนอในรูปแบบของ Application บนแอนดรอยด์เพื่อไปใช้บนแท็บเล็ต
2. เรขาคณิ ต หมายถึงรูป เรขาคณิ ต สี่ เหลี่ย ม สามเหลี่ย ม วงกลม วงรี ซึ่งผู้เรีย นเรีย นแล้วสามารถท า
แบบฝึกหัดและแบบวัดผลสัมฤทธิได้
์
3. ผูใ้ ช้ หมายถึงผูใ้ ช้สอ่ื มัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปี ท่ี 1 เรื่องเรขาคณิต
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พิน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 [3]
เป็ นสาระหลักทีจ่ าเป็ น สาหรับผูเ้ รียนทุกคน ประกอบด้วยความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับ จานวนและการดาเนินการ การวัด
เรขาคณิต พีชคณิต ในการจัดการเรียนรูผ้ สู้ อนควรบูรณาการสาระต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ามวัย
และพัฒนาการของเกณฑ์อย่างเต็มตามศักยภาพ มาตรฐานการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทจ่ี าเป็ นสาหรับผูเ้ รียนในกลุ่มสาระ
เรขาคณิต มีดงั นี้
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบายและวิเคราะห์รปู เรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิตไิ ด้
มาตรฐาน ค 3.2 : ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกีย่ วกับปริภูมิ (Spatial reasoning) และการใช้
แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric mode) ในการแก้ปัญหาได้
2. แนวคิดเกีย่ วกับสือ่ มัลติมเี ดีย ประกอบด้วย
2.1 ความหมายของสื่อมัลติมเี ดีย [4] หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อ
ความหมายโดยการผสมผสานสื่อ หลายชนิ ด เช่ น ข้อความ กราฟิ ก(Graphic) ภาพเคลื่อ นไหว(Animation) เสีย ง
(Sound) และวีดทิ ศั น์ (Video) เป็ นต้น และถ้าผูใ้ ช้สามารถทีจ่ ะควบคุมสื่อให้นาเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า
สื่อมัลติมเี ดียปฏิสมั พันธ์(Interactive Multimedia) การปฏิสมั พันธ์ของผู้ใช้สามารถจะกระทาได้โดยผ่านทางคียบ์ อร์ด
(Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) เป็ นต้น การใช้ส่อื มัลติมเี ดียในลักษณะปฏิสมั พันธ์กเ็ พื่อช่วยให้ผู้ใช้
สามารถเรียนรูห้ รือ ทากิจกรรม รวมถึงดูส่อื ต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ สื่อต่าง ๆที่นามารวมไว้ในสื่อมัลติมเี ดียเช่น ภาพ
เสียง วีดทิ ศั น์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์อนั เป็ นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแนวทางใหม่ ที่
ทาให้การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจ เพิม่ ความสนุกสนานในการเรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้
2.2 องค์ประกอบของสือ่ มัลติมเี ดีย ประกอบด้วย
2.2.1 ข้อความหรือตัวอักษร (Text) ถือว่าเป็ นองค์ประกอบพืน้ ฐานที่สาคัญของระบบมัลติมเี ดียที่นาเสนอ
ผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
2.2.2 ภาพนิ่ง (Still Image) เป็ น ภาพที่ไม่ มีการเคลื่อนไหว เช่ น ภาพถ่ าย ภาพวาดและภาพลายเส้น
ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมเี ดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร
2.2.3 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หมายถึง ภาพกราฟิ กที่มีก ารเคลื่อ นไหว เพื่อแสดงขัน้ ตอนหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2.2.4 เสียง (Sound) เป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ าคัญของมัลติมเี ดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณ
ดิจติ อลซึง่ สามารถเล่นซ้ากลับไปกลับมาได้โดยใช้โปรแกรมทีอ่ อกแบบมาโดยเฉพาะ
2.2.5 วีดโี อ (Video) เป็ นองค์ประกอบของมัลติมเี ดียทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างมากเนื่องจากวิดโี อในระบบ
ดิจติ อลสามารถนาเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับ เสียงได้สมบูรณ์ มากกว่า
องค์ประกอบชนิดอื่น ๆ
2.3 ขัน้ ตอนการพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดีย [5] ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาบทเรียนรูปแบบใด จะเริม่ ต้นด้วยการกาหนด
หัวเรื่องเป้ าหมายวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ าหมายผู้ใช้ จากนัน้ ก็ทาการวิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design) การ
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เขียนสตอรีบ่ อร์ด (Storyboard) พัฒนา (Development) สร้าง (Implementation) ประเมินผล (Evaluation) และนาออก
เผยแพร่ (Publication)
3. แนวคิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต (Tablet) [6] เป็ นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่งที่มขี นาด
เล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พกพาง่าย น้ าหนักเบา มีคยี ์บอร์ด (keyboard) ในตัว หน้าจอเป็ นระบบสัมผัส (Touchscreen) ปรับหมุนจอได้อตั โนมัติ แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทัวไป
่ ระบบปฏิบตั ิการมีทงั ้ ที่เป็ น
Android iOS และ Windows ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีทงั ้ ทีเ่ ป็ น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G การ
ใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษานัน้ ปั จจุบนั ผูเ้ รียนและผูส้ อนมีแท็บเล็ตพีซเี ป็ นของตนเองอย่างทัวถึ
่ ง เป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะ
ช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตช่วยเพิ่มแรงจู งใจของผู้เรียนและมีผลกระทบใน
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน รวมทัง้ สนับสนุ นให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและ
์
การเข้าถึงองค์ความรูน้ อกห้องเรียนอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียน
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง คือ สุรศักดิ ์ ปาเฮ [7] ได้ทาการศึกษาเรื่อง แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา: โอกาสและความ
ท้าทาย (Tablet for Education: The Opportunity and Challenge) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้แท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษาในโรงเรียนโดยเน้ นไปที่กลุ่มเป้ าหมายคือ เด็กนักเรียนประถมศึก ษาปี ท่ี 1 และเพื่อเป็ นการสร้างความรู้
เบื้องต้นต่ อการสร้างเป็ นกรอบแนวคิดที่จะนาไปสู่การปฏิบตั ิให้บงั เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ และการจัด
การศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ ายทัง้ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และ
นักเรียนทีต่ อ้ งมีความรู้ ทักษะและสร้างความพร้อมในกรอบแนวคิดให้ตรงกันทีจ่ ะนาไปสู่การปฏิบตั ริ ่วมกันได้อย่างลง
ตัวและเหมาะสม
วรรณา พิมพันธุ์ [8] ได้ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมเี ดีย ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมเี ดียทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เรื่อง พืน้ ฐานทางเรขาคณิต สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังการเรียนกับเกณฑ์ท่ี
์
กาหนด เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
์
นักเรียนทีม่ ตี ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมเี ดียทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เรื่อง พืน้ ฐานทางเรขาคณิตกับเกณฑ์ท่ี
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนทัพทันอนุ สรณ์ อาเภอทัพทัน
จังหวัดอุทยั ธานี จานวน 40 คน ทีก่ าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) ใช้เวลาในการสอน 15 คาบ คาบละ 50 นาที แบบแผนการทดลองครัง้ นี้เป็ นแบบ One – Group
Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อ มูลโดยใช้ค่าสถิติ t-test for Dependent samples และค่ าสถิติ t-test for One
samples

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. Hardware ประกอบด้วย
- หน่วยประมวลผลกลาง CPU Intel Core2Duo ขึน้ ไป
- หน่วยความจาแรม 2 GB DDR RAM ขึน้ ไปและฮาร์ดดิสก์ขนาด 250 GB ขึน้ ไป
2. Software ประกอบด้วย
- โปรแกรม Adobe Flash CS6 ใช้ทา Animation เคลื่อนไหว
- โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ใช้ในการตกแต่งรูปภาพตัวการ์ตูน
- โปรแกรม Nero Start Smart ใช้ในการจัดการตกแต่งตัดเสียง
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วิ ธีการศึกษา
วิธดี าเนินการศึกษาวิจยั มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลในการจัดทาสื่อการเรียนรู้ และวิเคราะห์ปัญ หาความต้องการเบื้องต้นของสื่อการ
เรียนรูแ้ ละผูใ้ ช้ คณะผูศ้ กึ ษาได้ทาการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับเรื่องเรขาคณิตป.1 และข้อมูลเกีย่ วกับโปรแกรมทีใ่ ช้ใน
การพัฒ นาสื่อมัลติมีเดียจากเอกสาร หนังสือ งานวิจยั และจากเว็บไซต์ต่าง ๆรวมทัง้ รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
เรขาคณิต
2. วางแผนออกแบบระบบให้สอดคล้องกับผูใ้ ช้ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ใ นขัน้ ตอนที่ 1 นามาทาการวิเคราะห์
ความต้องการของผูใ้ ช้สอ่ื มัลติมเี ดีย ว่าควรมีองค์ประกอบของสือ่ ในลักษณะใดบ้าง มีขอ้ มูลอะไรในสื่อมัลติมเี ดีย ซึง่ จะ
ตรงความต้องการของผูเ้ รียน
3. ออกแบบหน้ าจอของสื่อ การเรีย นรู้ ท าการออกแบบโดยการร่ างสตอรี่บ อร์ด ของสื่อ มัลติมีเดีย เพื่ อการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิต บนแท็บเล็ต และออกแบบโครงสร้างของสือ่ มัลติมเี ดีย เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบโครงสร้างของ
สือ่ มัลติมเี ดียก่อนนาไปพัฒนาต่อไป
3.ดาเนินการพัฒนาสือ่ การเรียนรูแ้ ละเขียนโปรแกรม ทาการพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียบนแท็บเล็ต ตามแบบสตอรี
บอร์ดทีไ่ ด้ทาการออกแบบไว้ โดยจะยึดหลักในการออกแบบและการพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียที่ทาให้ผูเ้ รียนเกิดความเข้าใจ
ในสื่อ มัล ติ มี เดี ย โดยจะใช้ โ ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โปรแกรม Adobe Flash CS6 โปรแกรม Adobe
Illustrator CS6 โปรแกรม Adobe Premiere Pro

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการสร้างสือ่ มัลติมเี ดีย
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5. ทดสอบและปรับ ปรุง ท าการทดสอบปรับ ปรุงแอพพลิเคชัน่ โดยทดลองติดตัง้ แอพพลิเคชันที
่ ่พ ัฒ นา
เรียบร้อยแล้วลงแท็บเล็ต
6. ทดสอบประสิทธิภ าพและความพึงพอใจ จัดท าแบบฟอร์มแบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้ เรีย นสื่อ
มัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตบนแท็บเล็ต และให้กลุ่มเป้ าหมายทาการประเมินตามแบบฟอร์มที่
ได้จดั ทาขึน้
7. สรุปผลการดาเนินงาน ดาเนินการจัดทาสรุปผลการกาเนินงานทัง้ หมด
8. จัดทารายงานวิจยั และคู่มอื การใช้งาน ขัน้ ตอนสุดท้ายคือจัดทารูปเล่มรายงานและคู่มอื การใช้งาน

ผลการศึกษา
สือ่ มัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิต สามารถสรุปผลการดาเนินงานโดยมีรายละเอียดต่างๆ
ดังนี้
ผลการการออกแบบสื่อมัลติ มีเดีย
การออกแบบสือ่ มัลติมเี ดีย สามารถแยกรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2 แผนผังโครงสร้างในการสร้างสือ่ มัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรู้
1.การออกแบบหน้าบทเรียนและการออกแบบเนื้อหาภายในบทเรียน เป็ นการกาหนดองค์ประกอบของเนื้อหา
บทเรียน ซึง่ แบ่งเนื้อหาหลัก ๆ เป็ นทัง้ หมด 5 เมนูหลักคือ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน และเกม รายละเอียดแผนผังโครงสร้างของการสร้างสือ่ มัลติมเี ดีย ดังภาพที่ 2
2. การออกแบบลาดับภาพและเนื้อหา คณะผูศ้ กึ ษาได้ออกแบบลาดับภาพและเนื้อหาการบรรยายในการใช้สอ่ื
การเรียนรูเ้ รื่องเรขาคณิต มีตวั อย่างรูปแบบของ Storyboard ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบสตอร์รบี อร์ดบางส่วน
ลาดับ
1

ลักษณะภาพ

บทบรรยาย/ดนตรี
หน้ า หลัก ของสื่อการเรีย นรู้ ก่ อ นเข้า สู่
บทเรียน

2

ออกแบบหน้าเมนูหลัก แสดงเนื้อหาเมนู
ภายในแอพพลิเคชัน่

3

เมนู ย่ อ ยของบทเรีย น เพื่ อ แยกเข้ า สู่
เนื้อหาย่อย

4

เมนู ย่ อ ย อธิบ ายความหมายของรู ป
เรขาคณิต

5

ฉากอธิบาย เรขาคณิตแสนสนุก
ตอนที่ 1 เป็ น movie ความยาวไม่มาก
เพื่อความสนุกสนานในการเรียนรู้

6

สร้างแบบทดสอบก่ อนเรีย น โดยสร้าง
เป็ นแบบเลือกตอบ มี 3 ตัวเลือกซึ่งแต่
ละข้อ มีค าตอบที่ถู ก ต้ อ งเพีย งค าตอบ
เดียว
หน้าสรุปผลคะแนน การทาข้อสอบครบ
10 ข้อ ก่อนเรียนและหลังเรียน

7

8

หน้าเกมพิชติ เรขาคณิต
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ผลจากการพัฒนาสื่อมัลติ มีเดีย
ผลจากการพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดีย สามารถสรุปผลการดาเนินงานโดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงหน้าหลักเพื่อเข้าสูบ่ ทเรียนและหน้าเมนูหลัก
เมื่อคลิกที่เข้าสู่บทเรียนในหน้ าหลักแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอเมนู หลัก ซึ่ง ในหน้าเมนู หลักนี้จะมีเมนูอยู่ 5 เมนู
ผู้ใ ช้ ส ามารถเลือ กเมนู ใ ดก่ อ นก็ไ ด้ ประกอบด้ว ยเมนู จุ ด ประสงค์ ก ารเรีย นรู้ แบบทดสอบก่ อ นเรีย น บทเรีย น
แบบทดสอบหลังเรียน และเกม

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเมนูบทเรียน

ภาพที่ 5 แสดงหน้าเมนูความหมายของรูปเรขาคณิต
ในหน้ าบทเรียนความหมายของรูป เรขาคณิ ต นี้ ผู้ใช้งานต้อ งเลือ กว่ าจะเรีย นบทเรีย นความหมายของรูป
เรขาคณิตรูปใด แบ่งเป็ นรูปวงรี รูปวงกลม รูปสามเหลีย่ ม รูปสีเ่ หลีย่ ม โดยเนื้อหาจะแต่ละรูปเรขาคณิตจะอธิบายถึง
ลักษณะรูปร่าง ส่วนประกอบในแต่ละรูปโดยมีเสียงบรรยายประกอบกับรูปภาพทีท่ าให้เข้าใจง่ายและเพลิดเพลิน
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ภาพที่ 6 แสดงหน้าอธิบายเนื้อหาของรูปสีเ่ หลีย่ มและหน้าจออธิบายเนื้อหาของรูปวงกลม
เมื่อเลือกบทเรียนรูปเรขาคณิตแล้ว คลิกเข้าไปจะเป็ น movie สัน้ ๆ ซึง่ จะอธิบายความรูเ้ กีย่ วกับรูปเรขาคณิต
นัน้ ๆ เป็ นการให้ความรูพ้ ร้อมความสนุกสนาน

ภาพที่ 7 แสดงหน้าพิน็อคคิโอกับโอเน็ตพูดคุยกัน
ในบทเรียนเรขาคณิตแสนสนุ กนี้จะเป็ นการพูดคุยกันระหว่างพี่พนิ ็อคคิโอ และน้องโอเน็ตช่างสงสัยเกี่ยวกับ
เรื่องเรขาคณิตรอบตัวทีท่ าให้ผใู้ ช้เรียนรูไ้ ด้ง่ายและเพลิดเพลินในระหว่างทีเ่ รียนก็สามารถทาแบบฝึกหัด หรือกดข้ามไป
ยังเรื่องถัดไปได้ หรือจะกลับไปหน้าเมนูบทเรียนก็ได้

ภาพที่ 8 หน้าตัวอย่างบทเรียนเรขาคณิตแสนสนุก
ในแบบทดสอบก่อนเรียนจะมีทงั ้ หมด 10 ข้อ ผูเ้ รียนต้องทาให้ครบทัง้ 10 ข้อก่อน เมื่อทาครบแล้วจะมีสรุปผล
สอบแสดงคะแนนทีไ่ ด้ในตอนท้าย
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียน

ภาพที่ 10 สรุปผลสอบก่อนเรียน
ในแบบทดสอบหลังเรียนจะมีทงั ้ หมด 10 ข้อ ผูเ้ รียนต้องทาให้ครบทัง้ 10 ข้อก่อน โดยแบบทดสอบหลังเรียนนี้
จะเหมือนกับแบบทดสอบก่อนเรียน เมื่อทาครบแล้วจะมีสรุปผลสอบแสดงคะแนนทีไ่ ด้ในตอนท้าย

ภาพที่ 11 หน้าหลักเพื่อเข้าสูแ่ บบทดสอบหลังเรียน
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างแบบทดสอบหลังเรียน

ภาพที่ 13 สรุปผลสอบหลังเรียน

ภาพที่ 14 เกมพิชติ เรขาคณิต
เกมพิชติ เรขาคณิตมีวธิ กี ารเล่นคือ นาภาพเรขาคณิตทีม่ รี ปู วงกลม วงรี รูปสามเหลีย่ มและ รูปสีเ่ หลีย่ ม ทีอ่ ยู่
ด้านล่างไปใส่ในถัง หรือลากไปวางในถังให้ตรงตามรูปภาพหน้าถัง จะมีการจับเวลาทีใ่ ช้ไปในการเล่น และบอกจานวน
รูปเรขาคณิตทีใ่ ส่ถูกและผิดจานวนเท่าใดเมื่อผูเ้ ล่นใส่รปู เรขาคณิตเหล่านี้ลงในถังหมดแล้ว
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ภาพที่ 15 แสดงผลเกมพิชติ เรขาคณิตและหน้าจออธิบายคู่มอื การใช้งาน

วิ จารณ์ และสรุปผล
วิ จารณ์ผล
เมื่อพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียเรียบร้อยแล้ว ได้นาไปทดลองใช้งานและประเมินผลกับผู้ใช้จานวน 30 คน ซึ่งผู้ท่ี
ทดลองใช้และประเมินผลคือนักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 สามารถสรุปผลการประเมินได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมิน
รายการประเมิน
1.ด้านเนื้อหา
1.1 มีขอ้ มูลสมบูรณ์ชดั เจน
1.2 ภาษาเข้าใจง่าย
2.ด้านการใช้งาน
2.1 ระยะเวลาในการแสดงสือ่ เหมาะสม
2.2 ใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน
3.ด้านการออกแบบ
3.1 ความเหมาะสมของตัวอักษร
3.2 ความเหมาะสมของโทนสี
3.3 ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
4.ด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
4.1 ได้รบั ความรูเ้ รื่องเรขาคณิต
รวม

มาก
ทีส่ ดุ
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ดุ
4
3
2
1

S.D.

5
6

20
16

5
8

0
0

0
0

4.00
3.93

0.58
0.68

2
5

18
20

10
5

0
0

0
0

3.73
4.00

0.57
0.58

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

12
71

16
136

2
45

0
0

0
0

4.33
4.10

0.60
0.63

จากตาราง พบว่าผลการประเมินสื่อมัลติมีเดียคะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่ อยู่ท่ี ความเหมาะสมของตัวอัก ษร
ความเหมาะสมของโทนสี ความเหมาะสมของเสียงประกอบ ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.27 และได้รบั ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง
เรขาคณิตเพิม่ มากขึน้ ค่าเฉลีย่ ที่ 4.33 มีขอ้ มูลสมบูรณ์ ชดั เจน ใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.00 และเมื่อ
สรุปในภาพรวมพบว่า ผูป้ ระเมินทัง้ 30 คนมีความเห็นว่า สื่อมัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตบน
900

แท็บเล็ตมีค่าเฉลีย่ ระดับ 4.10 ซึง่ หมายความว่า สือ่ มัลติมเี ดียเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตบนแท็บเล็ตใน
ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และมีค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานรวม 0.63
สรุปผล
การจัดทาสื่อมัลติมเี ดียเพื่อเป็ นสื่อในการเรียนรูใ้ นรายวิชาคณิตศาสตร์ ในบทเรียนเรื่องเรขาคณิตสาหรับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 1 บนแท็บเล็ต จัดทาขึน้ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทาบทเรียนเรขาคณิต แบบฝึ กหัดและเกม
เสริมทักษะในรูปแบบสื่อมัลติมเี ดีย โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator
CS6 และโปรแกรม Nero Start Smart เป็ นเครื่องมือหลักในการจัดทาสื่อ และภายในสื่อมัลติมเี ดียนี้ประกอบไปด้วย
ส่วนของบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน และเกมพิชติ เรขาคณิต หลังจากคณะผูศ้ กึ ษาได้นาสือ่ มัลติมเี ดียนี้
ไปทดลองใช้กบั นักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ได้ผลว่าสื่อมัลติมเี ดียนี้ได้ผลเป็ นที่น่าพึงพอใจสามารถที่จะ
นาไปเป็ นสื่อช่วยในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ รวมถึงสื่อที่คณะผู้ศึกษาได้ทาขึ้นนัน้ อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
ทางานบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอย์ ซึง่ ทาให้สามารถใช้งานได้ทงั ้ เครื่องแท็บเล็ต และ Smartphone ระบบแอนดรอย์
ซึง่ ผูส้ นใจสามารถเปิ ดใช้งานได้แบบพกพา โดยไม่จาเป็ นต้องนัง่ เรียนอยู่ภายในห้องเรียนเท่านัน้ และสื่อดังกล่าวจะ
สามารถเป็ นประโยชน์แก่ผู้ทส่ี นใจอื่น ๆ นอกจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการทดสอบสามารถทาให้เกิดความเข้าใจเป็ น
อย่างดีเกีย่ วกับเรื่องเรขาคณิต

กิ ตติ กรรมประกาศ
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2552
Land-Use Change in Krabi Province of Thailand in 2000 and 2009
ซูไฮมี บูยา1 ภัทราวรรณ ทองคาชุม1 และเกือ้ ฤทธิบรู ณ์1*
Suhaimee Buya1, Phattrawan Tongkumchum1 and Kua Rittiboon1*
บทคัดย่อ
การศึก ษาครัง้ นี้ มุ่ งเน้ น ไปที่ก ารใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน จัง หวัด กระบี่ในปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2552 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การเติบโตของเมืองระหว่างสองปี ของข้อมูลจากกรมพัฒนาทีด่ นิ การเปลีย่ นแปลง
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ สามารถแสดงผลโดยใช้แผนทีแ่ ละกราฟ ในขณะทีก่ ารวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกใช้ในการ
ประมาณความน่ าจะเป็ นของการเป็ นเมือง ผลการวิจยั พบว่าพืน้ ที่ทางการเกษตรมีขนาดลดลงและพื้นที่เมืองมีขนาด
เพิม่ ขึ้น ผลการศึกษาพบว่า การเติบโตของเมืองในปี พ.ศ. 2552 มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์ท่ดี ินในปี พ.ศ.
2543 และทาเลในจังหวัดกระบี่ ซึง่ ร้อยละ 24.3 (95% CI: 14.1, 29.4) ของเมืองในปี พ.ศ. 2543 ยังคงเป็ นเมืองในปี
พ.ศ. 2552 และร้อยละ 2.7 (95% CI: 1.8, 7) ของพื้นที่เบ็ดเตล็ด ในปี พ.ศ. 2543 กลายเป็ นเมืองในปี พ.ศ. 2552
พืน้ ทีบ่ ริเวณอาเภอเมือง มีแนวโน้มทีจ่ ะมีการเติบโตของเมืองมากกว่าบริเวณอื่นๆ
คาสาคัญ:

การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ การเติบโตของเมือง แผนที่ กราฟ การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติก

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 (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 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 northeast 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

U: Urban and built up
land

Level 2
U1: Town and Commercial
U2: Village
U3: Institutional land
U4: Transportation and Utility
U5: Industrial land
U6: Other
A1: Paddy field

A3: Perennial
A: Agricultural land

A4: Orchard
A7: Pasture and farm house
A9: Aquacultural land
F1: Evergreen forest
F2: Deciduous forest
F: Forest land

F3: Mangrove forest
F4: Swamp forest
F5: Forest Plantation
W1: Natural water body

W: Water body
W2: Reservoir (Built-up)
M1: Rangeland
M: Miscellaneous land

M2: Marsh and Swamp
M3: Mine, pit
M4: Other
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Level 3
U201: Village
U401: Airport
U502: Factory
U601: Recreation area
U602: Golf course
A100: Abandoned field
A101: Rice paddy
A301: Mixed perennial
A302: Para rubber
A303: Oil palm
A304: Eucalyptus
A306: Magosa
A312: Coffee
A401: Mixed orchard
A403: Durian
A405: Coconut
A408: Cashew
A701: Pasture
A903: Shrimp farm
F100: Disturbed evergreen
F101: Dense evergreen
F200: Disturbed deciduous
F201: Dense deciduous
F300: Mangrove swamp
F400: Swamp forest
F500: Disturbed forest plantation
F501: Dense forest plantation
W101: River, Canal
W102: Natural water resource
W201: Reservoir
W202: Farm pond
M101: Grass
M102: Scrub
M300: Abandoned mine, pit
M302: Laterite pit
M402: Beach

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
 pij
ln
1 p
ij

Where, p ij is probability of urban, 


    i   j


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 2000
Urban
Agricultural
Forest
Water body
Miscellaneous
Location
Region1
Region2
Region3
Region4
Region5
Region6
Region7
Region8
Region9
Region10
Region11
Region12
Region13

Land-use in 2009
Urban
1257 (24.3)
7473 (2.1)
909 (0.9)
58 (1.2)
189 (2.7)

Non-urban

Chi-square

p-value

13115.8

< 0.001

5648.6

< 0.001

3907 (75.7)
345098 (97.9)
99233 (99.1)
4619 (98.8)
6890 (97.3)

629 (1.6)
468 (1.5)
1218 (3.1)
658 (1.1)
651 (1.3)
170 (0.6)
1292 (6.3)
2408 (5.6)
853 (1.4)
645 (2.0)
332 (1.2)
334 (1.3)
228 (1.6)

38101 (98.4)
29982 (98.5)
38603 (96.9)
58926 (98.9)
47867 (98.7)
27944 (99.4)
19297 (93.7)
40564 (94.4)
58741 (98.6)
32006 (98.0)
27971 (98.8)
26012 (98.7)
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|)

-3.74

0.03

0.02

< 0.001

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

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

Constant
Land-use in 2000

Location

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
Land-use in 2000
Location

Df

Deviance

Pr(>Chi)

4

91394

< 0.001

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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ระบบการติ ดตามและประเมิ นโครงการมหาวิ ทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิ มพระเกียรติ
Project Tracking and Evaluation System For Maejo University - Phrae Campus
ณัฐพงศ์ พยัฆคิน1* กัญณัฎฐวัฒน์ วรรธนะอม1 และพงศ์นรินทร์ ดวงจันทร์1
Nattapong Payakkin1* ,Kannatthawat wantana amon1 and Pongnarin Dnangchan1
บทคัดย่อ
ระบบการติดตามและประเมินโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาขึน้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อช่วยให้ทราบความคืบหน้าโครงการลดภาระการทางานของเจ้าหน้าที่ เพิม่ ประสิทธิภาพการประเมินผลและการ
รายงานโครงการ โดยเจ้าของโครงการสามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มความคืบหน้าโครงการ ทาให้เจ้าหน้า
สามารถรวบรวมและสารวจตรวจสอบความคืบหน้าโครงการได้อย่างรวดเร็ว
ในการพัฒ นาระบบติดตามและประเมิน โครงการมหาวิท ยาลัยแม่ โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ภ าษา
ASP.NET(VB) เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server ในการจัดการฐานข้อมูล
ของระบบติดตามและประเมินโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยแบ่งการทางานเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนของเจ้าของโครงการและส่วนของเจ้าหน้าที่
ผลการศึกษาพบว่า ระบบสามารถลดภาระงานของเจ้าหน้ าทีฝ่ ่ ายนโยบายและแผนได้เป็ นอย่างดี ข้อมูลถูก
จัดเก็บอย่างเป็ นระบบ ระเบียบและค้นหาข้อมูลได้สะดวก ถูกต้อง และเป็ นระบบทีใ่ ห้เจ้าของโครงการสามารถรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการ ในส่วนของเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายนโยบายและแผนก็สามารถสรุปและประเมินโครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้อกี ด้วย
คาสาคัญ:

การติดตามและประเมินโครงการ

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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บทนา
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็ นหน่ วยงานทีม่ พี นั ธกิจ/ภารกิจ ทีส่ าคัญคือ การเรี ยนการ
สอน การวิจยั การบริการวิชาการ การทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่
เฉลิมพระเกียรติ ได้แบ่งเป็ นพันธกิจ/ภารกิจ ออกเป็ น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์[1] เพื่อตอบสนองและพัฒนามหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตทีเ่ ป็ นนักปฏิบตั ิ ทันต่อการเปลีย่ นแปลง มีความเชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชา และเป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติความเป็ นเลิศด้านการวิจยั และนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็ นเลิศด้านการวิจยั และนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบูรณาการองค์ความรูท้ เ่ี พิม่ ศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การดารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้มกี ารกาหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุ นให้แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์สามารถสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ โดยผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมศึกษางานวิจยั ของ นิตยา [2] ซึง่ ได้ศกึ ษาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการงานนโยบายและแผน ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้
พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน โดยใช้ภาษาพีเอชพี ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล และพีเอชพีมายแอดมิน เป็ น
เครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล โดยระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาประกอบไปด้วย ระบบบริ หารโครงการวิจยั และระบบ
บริหารงบประมาณ ซึง่ เมื่อทดสอบโดยผูใ้ ช้ พบว่า ระบบทางานได้ถูกต้อง รายงานสารสนเทศด้านงบประมาณ และด้าน
งานวิจยั ตรงตามความต้องการ สามารถนาไปใช้ในการวางแผนปฏิบตั งิ านของสานักหอสมุดได้ แต่กย็ งั มีจุดอ่อนของ
ระบบคือ ระบบยังไม่ มีระบบจัดการข้อมู ลข่าวสาร ค่ าสง ประกาศ ของงานนโยบายและแผนผ่านทางระบบ ยังไม่
สามารถออกรายงานในรูปแบบของกราฟได้
สุทศั น์ [3] ได้ศกึ ษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการงบประมาณ สาหรับงานนโยบายและแผน
คณะมนุ ษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดทาโปรแกรมสาหรับการบันทึก การสรุป ข้อมูลการใช้งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือ โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล 2005 เซริฟเวอร์ สาหรับใช้
ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์วชิ วลสตูดโิ อดอทเนต ในการออกแบบและพัฒนาส่วน
ติดต่อผูใ้ ช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และพบว่า ระบบดังกล่าว ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการจั
ดทารายงาน แสดงข้อมูลได้
์
รวดเร็ว อานวยความสะดวกต่อการดาเนินงาน เจ้าหน้าทีง่ านนโยบายและแผน นอกจากนี้ยงั ให้สารสนเทศทีช่ ่วยในการ
ตัดสนใจกับผูบ้ ริหารได้ แต่ระบบยังขาดในส่วนของการจัดการข่าวสาร ประชาสัมพันธ์งานแต่ละด้ าน ของงานนโยบาย
และแผน
มาโนชญ์ [4] ได้ศกึ ษาการพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือคือ ระบบปฏิบตั กิ ารไมโครซอฟท์วนิ โดว์เอ็กซ์พี เครื่องมือ
พัฒนาเว็บไซต์ อโดบี้ มาโครมีเดียดรีมวีพเวอร์ 8 เครื่องมือพัฒนากราฟฟิ กอโดบี้ โฟโตช๊อป ซีเอสทู โปรแกรมวิชวล
สตูดโิ อ ด็อจเน็ต 2005 เอสคิวแอลเซรฟเวอร์ 2005 โปรแกรมไมโครซอฟท์ วิสโอ้ 2003 โปรแกรมอินเทอร์เน็ต อิน
ฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส 8 โปรแกรมเว็บ บราวเซอร์อิน เทอร์เนต เอ็ก ซ์โพลเรอร์ เครื่อ งมื อ ในการจัด ท าเอกสาร
ไมโครซอฟท์ออฟฟิ ศ โดยมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาระบบเพื่ออานวยความสะดวกให้
บุคลากรทุกหน่ วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผูบ้ ริหารสามารถใช้ขอ้ มูลร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ
ได้ขอ้ มูลสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ และใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ให้การจัดการติดตามโครงการตาม
แผนปฏิบตั กิ าร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดเวลาการทางานที่ซ้าซ้อน และมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
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ด้านการจัดเก็บข้อมูล การสืบคนข้อมูล และในการนาเสนอข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหาร ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบอื่นๆ ต่อไป
ซึง่ ในส่วนของการติดตามและประเมินโครงการสนับสนุ นประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติทผ่ี ่านมานัน้ ยังขาดระบบการติดตามและประเมิน โครงการ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและไม่สามารถเรียกใช้ขอ้ มูล
เพื่อการบริหารได้อย่างทันถ่วงที
จากปั ญหาข้างต้น ผูจ้ ดั ทาระบบจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินโครงการในรูปแบบ
ของโปรแกรมสาเร็จ รูป เพื่อ สนั บ สนุ น และพัฒ นาระบบการก ากับ ติด ตามและประเมิน โครงการสนั บ สนุ น ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้มคี วามถูกต้อง สะดวก ลดขัน้ ตอนทางด้านเอกสารและ
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อการดาเนินงานของผูใ้ ช้ระบบได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการวางแผนในปี ต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1 ขอบเขตด้าน Hardware
1) คอมพิวเตอร์แบบพกพา
2) เครื่องพิมพ์เอกสาร
2 ขอบเขตด้าน Software
1) Microsoft Visual Studio 2010 พัฒนาระบบ
2) Microsoft SQL Server 2005 พัฒนาฐานข้อมูล
3 ขอบเขตด้านภาษาคอมพิวเตอร์
1) ASP.NET VB
2) HTML
3) SQL
4 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) ข้อมูลโครงการของคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2) รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5 ขอบเขตด้านผูใ้ ช้งาน
1) หัวหน้าโครงการ
2) เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน

วิ ธีการศึกษา
การวิ เคราะห์ระบบ
1. การวิเคราะห์ระบบงานเดิม
ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาระบบงาน โดยเริม่ จากการรวบรวมข้อมูลจากระบบงานปั จจุบนั ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆ อยู่ในรูปของ
เอกสารจานวนมากๆ พบว่ามีขอ้ จากัดของระบบงานประสานงานโครงการวิจยั เป็ นผลเนื่ องมาจากความไม่ต่อเนื่องของ
งานและการจัดเก็บเอกสาร ซึง่ เป็ นระบบทีท่ าด้วยมือ การบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในกระดาษ การจัดเรียงข้อมูลแยกเป็ น
โครงการแต่ไม่มกี ารจัดเรียงข้อมูลเป็ นลาดับมีการประสานงานระหว่าง เจ้าของโครงการ งานนโยบายและแผน งานคลัง
และพัสดุ ซึง่ การประสานงานต่างๆ ต้องสาเนาอกสารครัง้ ละหลายชุดเพื่อให้ทุกฝ่ ายประสานงานกันได้แต่ในภาพรวม
ของการติดตามงาน แต่ ละงานจะรับ ผิดชอบเป็ นส่วนๆ โดยที่ไม่สามารถมองเห็น ภาพรวมของวงจรทัง้ ระบบ และ
ติดตามงานยังต้องใช้วธิ กี ารเปิ ดดูขอ้ มูลในสัญญาโครงการแต่ละโครงการหรือเจ้าหน้าที่บนั ทึกไว้ เป็ นรายๆ ไป ทาให้
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ต้องมีก ารดาเนิน การศึกษาปั ญ หาที่จะทาการแก้ไขและศึกษาความเป็ น ไปได้ข องระบบสารสนเทศระบบใหม่ ท่จี ะ
พัฒ นาขึ้น เพื่อให้ต อบสนองกับ ความต้องการในการติดตามงานโครงการตัง้ แต่ เริ่ม ไปจนกระทัง่ ปิ ดโครงการผ่า น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบเดิม ได้แก่
1) ระบบการจัดเก็บข้อมูลยังมีความซับซ้อน
2) บุคลากรแต่ละแผนกไม่สามารถใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้ทาให้เสียเวลาในการค้นหาและคัดลอกข้อมูล
3) เอกสารมีจานวนมาก ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล บางครัง้ เอกสารสูญหายทาให้ขอ้ มูลสูญ
หายไปด้วย
4) ฐานข้อมูลไม่เป็ นปั จจุบนั การเก็บข้อมูลบางอย่างซ้าซ้อน แต่ การเก็บข้อมูลทีส่ าคัญไม่ครบถ้วน
5) ไม่มรี ะบบแจ้งเตือนและติดตามกิจกรรมทีส่ าคัญ
2. การวิเคราะห์ระบบงานใหม่
จากการวิเคราะห์ระบบงานเดิม ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้ทาการศึกษาและรวบรวมมาพัฒนาเป็ นระบบงานใหม่
ขึน้ ให้เป็ นระบบสารสนเทศในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน่ โดยใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดจากระบบงานเดิม โดยความต้องการของระบบงานใหม่สามารถจาแนกเป็ นกลุ่มต่างๆ ตามความ
ต้องการผูใ้ ช้ดงั นี้
1) ผูด้ แู ลระบบ
(1.1) สามารถก าหนดชื่อ ผู้ ใ ช้ (username) และ รหัส ผ่ า น (password) ของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
เพื่อให้ผใู้ ช้ระบบสามารถจัดการเพิม่ แก้ไข และลบข้อมูลต่างๆ ตามสิทธิทไ่ี ด้รบั
(1.2) สามารถจัดทาการสารองข้อมูลในฐานข้อมูลทัง้ ได้
2) เจ้าของโครงการ
(2.1) สามารถจัดการเพิม่ แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้
(2.2) สามารถเข้าระบบเพื่อดูขอ้ มูลโครงการของตนเองได้
(2.3) สามารถเข้าระบบติดตามกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการของตนเองได้
(2.4) สามารถเรียกดูขอ้ มูลการรับเงินทุนโครงการของตนเองได้
(2.5) สามารถเพิม่ หัวข้อกระทูใ้ หม่หรือเพิม่ ข้อความคิดเห็นได้
3) เจ้าหน้าทีบ่ ริหารโครงการ
(3.1) สามารถจัดการเพิม่ แก้ไข และลบข้อมูลต่างๆ ของโครงการได้
(3.2) สามารถจัดการเพิม่ แก้ไขและลบข้อมูลกิจกรรมต่างๆ สาหรับติดตามงานได้
(3.3) สามารถจัดการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูล
การขอทุนโครงการได้
(3.4) สามารถจัดการเพิม่ แก้ไข และลบ แบบฟอร์มต่างๆ รวมทัง้ ระเบียบประกาศ
ข้อบังคับต่างๆ ให้ผดู้ แู ลระบบดาวน์โหลดได้
(3.5) สามารถจัดการเพิม่ แก้ไข และลบข้อมูลแหล่งทุนได้
(3.6) สามารถจัดการเพิม่ แก้ไขและลบข้อมูลผลงานโครงการของสถาบันการศึกษาได้
(3.7) สามารถออกรายงานงานเบือ้ ต้นโดยมีขอ้ มูลทีท่ นั สมัยเสมอได้ทนั สมัยเสมอได้ทนั ที
(3.8) สามารถช่วยให้การจัดทารายงานต่างๆ มีความสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
(3.9) มีฐานข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์สถาบันฯ
(3.10) สามารถเพิม่ หัวข้อกระทูใ้ หม่หรือเพิม่ ข้อความแสดงความคิดเห็นได้
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3. การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆดังนี้
3.1) การวิเคราะห์ระบบ
3.1.1) แผนภาพแสดงข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) ผูว้ จิ ยั ใช้แผนภาพนี้แสดงข้อมูลทีเ่ ข้าสู่
ระบบ ข้อมูลทีอ่ อกจากระบบ อีกทัง้ ยังเป็ นตัวกาหนดขอบเขตของระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูล
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3.1.2) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ผูว้ จิ ยั ใช้แผนภาพกระแสข้อมูลเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้
เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลทีม่ อี ยู่ในระบบและการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ ในระบบ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล Level 0
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3.1.3) แบบจาลองข้อมูล (Entity relation Diagram: E-R Diagram) เป็ นแผนภาพทีแ่ สดงความสัมพันธ์ต่างๆ
ของข้อมูลทีอ่ ยู่ภายในฐานข้อมูล ซึง่ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กบั แผนภาพกระแสข้อมูล
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
3.2) การสร้างและพัฒนา
ในขัน้ ตอนการพัฒ นาระบบ ผู้วิจ ัย ได้ป ระยุ ก ต์ใช้ห ลัก ทฤษฎีก ารออกแบบเว็บ แอพลิเคชัน่ โดยใช้ภ าษา
ASP.NET เลือกใช้ภาษา HTML ในการสร้างหน้าเว็บเพจและใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005
3.3) การทดสอบและประเมินระบบ
เมื่อพัฒนาระบบเสร็จสิน้ แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบระบบภาพรวมของระบบว่ามีความถูกต้องและตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่กี ล่าวไว้หรือไม่ รวมถึงการหาข้อผิดพลาดเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ จากนัน้ จึงทาการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบด้วยเทคนิ ค Black Block Testing โดยใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่องมือและเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์หรือมาตรฐานในการประเมิน โดยการหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อระบบที่ถูกพัฒนาขึน้ จะใช้มาตรา
ส่วนประเมินค่าแบบลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบการติดตามและประเมินโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ ในการออกแบบพัฒนาระบบการติดตามและประเมินโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผูว้ จิ ยั
ได้พฒ
ั นาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา ASP.NET โดยมีผลการพัฒนาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนของผูด้ ูแลระบบ ดัง
ภาพที่ 4 และเจ้าของโครงการ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4 หน้าจอในส่วนของผูด้ แู ลระบบ

ภาพที่ 5 หน้าจอในส่วนของเจ้าของโครงการ
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ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ เมื่อทาการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินโครงการมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เสร็จสิน้ เรียบร้อยแล้ว จึงนาระบบไปประเมินความพึงพิงใจโดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม
ได้แก่ ผูด้ ูแลระบบจานวน 5 คน และเจ้าของโครงการจานวน 25 คน ซึง่ ผูพ้ ฒ
ั นาได้ทาการอธิบาย อบรมและสาธิตการ
ใช้ระบบ จากนัน้ ผูป้ ระเมินทาการประเมินความพึงพอใจโดยแบบสอบถาม ซึง่ มีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูด้ แู ลระบบ
รายละเอียดการประเมิ น

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1. ระบบให้ขอ้ มูลความถูกต้องตรงตามความต้องการ
2. ระบบช่วยทางานได้สะดวกรวดเร็ว
3. ระบบมีความน่าเชื่อถือ
4. ระบบให้ขอ้ มูลครอบคลุมความต้องการ
5. ระบบให้ขอ้ มูลชัดเจน
6. ประสิทธิภาพในการค้นหารายชื่อโครงการตามเงือนไขทีต่ อ้ งการ
7. รายละเอียดข้อมูลการติดตามตรงความตามต้องการ
8. ประสิทธิภาพการสรุปข้อมูลโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
9. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ต่อยอดสรุปผล ต่อการประชุม
สรุปงาน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูด้ แู ลระบบ

4.60
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4.60
4.60
4.20
4.40
4.00
4.80

0.48
0.40
0.48
0.48
0.40
0.48
0.00
0.40

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

4.60

0.48

ดีมาก

4.51

0.40

ดีมาก

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

0.49
0.36
0.48
0.42
0.48
0.49

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

0.48
0.48

ดีมาก
ดีมาก

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยเจ้าของโครงการในแต่ละด้าน
รายละเอียดการประเมิ น

X

1. ระบบให้ขอ้ มูลความถูกต้องตรงตามความต้องการ
2. ระบบช่วยทางานได้สะดวกรวดเร็ว
3. ระบบมีความน่าเชื่อถือ
4. ระบบให้ขอ้ มูลครอบคลุมความต้องการ
5. ระบบให้ขอ้ มูลชัดเจน
6. ประสิทธิภาพในการค้นหารายชื่อโครงการตามเงือนไขที่
ต้องการ
7. ความสะดวกในการกรอกข้อมูลการติดตามโครงการในระบบ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยเจ้าของโครงการ
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4.52
4.84
4.36
4.24
4.36
4.52
4.36
4.57

วิ จารณ์ และสรุปผล
สรุป
การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็ นการวิจยั เชิง
ประยุกต์และพัฒนา ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาระบบการติดตามและประเมิน โครงการในรูปแบบของ โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อ
สนับสนุ นและพัฒนาระบบการกากับติดตามและประเมินโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้มคี วามถูกต้อง สะดวก ลดขัน้ ตอนทางด้านเอกสารและเพิม่ ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อ
การดาเนินงานของผูใ้ ช้ระบบได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถ นาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการวางแผนในปี ต่อไป โดยแบ่งระดับของผู้ใช้งานออกเป็ น 2 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบ
และเจ้าของโครงการ ซึง่ มีขอบเขตการใข้งานทีแ่ ตกต่างกันออกไป โดยพัฒนาตามขัน้ ตอนการดาเนินงาน 5 ขัน้ ตอน
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ระบบ โดยวิเคราะห์ระบบงานเดิมและนาปั ญหาที่ได้มาวิเคราะห์ระบบงานใหม่ 2) การพัฒนา
ระบบ ผู้ พ ัฒ นาได้ใช้ แ ผนภาพกระแสข้อ มู ล (Context Diagram) และแผนภาพกระแสข้อ มู ล Level0 (Data Flow
Diagram Level 0) เป็ น เครื่อ งมือ ในการออกแบบ 3) การพัฒ นาระบบใช้ภ าษา ASP.NET และภาษา HTML เป็ น
ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบ และใช้ภาษา SQL เป็ นระบบการจัดการฐานข้อมูล 4) การทดสอบระบบ ทดสอบ
โดยใช้หลัก Beta-Testing และ Alpha-Testing และ 5) การประเมินความพึงพอใจของระบบด้วยเทคนิค Black Block
Testing โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ โดยนาค่าทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่ งแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินของผูด้ แู ลระบบจานวน 5 คน พบว่าได้ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.51
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 และผลการประเมินของเจ้าของโครงการ จานวน 25 คน พบว่ามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.57 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินโครงการ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นี้มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก สามารถนาไปใช้งานได้จริงตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้ระบบ ลดขัน้ ตอนทางด้านเอกสารและเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน สามารถรายงานความคืบหน้าโครงการที่
รับผิดชอบผ่านระบบได้ ในด้านผูด้ แู ลระบบสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการและแผนโครงการในปี
ต่อๆไป
ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาระบบติดตามและประเมินโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั พบว่า
ระบบยังมีบางส่วนควรพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึน้ และรองรับการใช้
งานของผูใ้ ช้ทม่ี คี วามต้องการทีห่ ลากหลาย โดยข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบต่อไปมีดงั ต่อไปนี้
1) ระบบที่พฒ
ั นาควรเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความเร็วการประมวลผลของระบบให้ดียงิ่ ขึ้นเนื่องจากการ
ประมวลผลบางครัง้ ค่อนข้างช้า จากปริมาณข้อมูลทีม่ จี านวนมาก
2) ควรมีระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าทีห่ รือเจ้าของโครงการทราบเมื่อใกล้ถงึ กาหนดการหรือระยะเวลาสิน้ สุดในแต่
ละกิจกรรมในโครงการ

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้ าที่งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติท่คี อยให้
คาแนะนาและเป็ นทีป่ รึกษาในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
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เว็บไซต์มหาวิ ทยาลัยราชภัฏกับการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน
Is Rajabhat Universities Website Conformance to W3C Standards?
ไพศาล สุธบี รรเจิด1* และพณณา ตัง้ วรรณวิทย์2
Phaisarn Sutheebanjard1* and Panana Tangwannawit2
บทคัดย่อ
การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บจะทาให้ผู้ ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้ ตามที่
เว็บไซต์ได้ถูกออกแบบไว้อย่างถูกต้อง มาตรฐานเว็บถูกกาหนดโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) ซึง่
เป็ น องค์ก รระหว่า งประเทศท าหน้ าที่พ ัฒ นามาตรฐานที่ใช้งานในเว็บ เช่ น เอชทีเอ็ม แอล (HTML) และ CSS แต่
เนื่องจาก W3C ประกาศใช้มาตรฐานเว็บออกมาเป็ นจานวนมาก แต่ในทางปฏิบตั อิ งค์กร W3C ไม่มอี านาจในการบังคับ
ใช้มาตรฐานเว็บ ทาให้ปัจจุบนั มีการใช้มาตรฐานเว็บแตกต่างกัน ออกไป ในงานวิจยั นี้จงึ ทาการศึกษาการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานเว็บในประเทศไทย โดยเฉพาะเว็บ ไซต์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึง่ ประกอบไปด้วย 40 มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ โดยแยกตามกลุ่ ม พื้ น ที่ ไ ด้ 5 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม รัต นโกสิน ทร์ กลุ่ ม ภาคกลาง กลุ่ ม ภาคเหนื อ กลุ่ ม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่ามี 1 เว็บไซต์ทผ่ี ่านการตรวจสอบมาตรฐาน แต่เมื่อพิจารณา
เว็บไซต์จาแนกตามมาตรฐานเอชทีเอ็มแอลพบว่าเว็บไซต์ทใ่ี ช้มาตรฐาน HTML5 ซึง่ เป็ นมาตรฐานล่าสุดมีจานวนมาก
ถึง 21.05% และการกาหนดรหัสของชุดตัวอักษรทีใ่ ช้ในเว็บไซต์สว่ นมากกาหนดรหัสของชุดตัวอักษรเป็ น utf-8 ซึง่ เป็ น
รหัสมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากในปั จจุบนั
คาสาคัญ:

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เอชทีเอ็มแอล มาตรฐานเว็บ รหัสของชุดตัวอักษร

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.
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บทนา
การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บจะทาให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้ าถึง และใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่
เว็บไซต์ได้รบั การออกแบบไว้อย่างถูกต้อง มาตรฐานเว็บถูกกาหนดโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C)
ซึง่ เป็ นองค์กรระหว่างประเทศทาหน้าทีพ่ ฒ
ั นามาตรฐานทีใ่ ช้งานในเว็บ เช่น HTML, CSS, Ajax, WCAG, OWL, URIs,
HTTP, XML, SOAP, WSDL และอีกหลายมาตรฐาน ซึ่งการกาหนดมาตรฐานเว็บ นัน้ เป็ นประโยชน์ให้กบั การเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้ และเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ ดังนัน้ เว็บไซต์ท่ใี ห้บริการกับผู้ใช้งานทัวไปเป็
่
น
จานวนมาก เช่ น เว็บไซต์ของรัฐบาล และเว็บไซต์ของมหาวิท ยาลัย จึงควรต้องพัฒ นาเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน ดัง
งานวิจยั ของ Baowaly และ Bhuiyan [1] ในปี 2012 ทีท่ าการตรวจสอบเว็บไซต์ของรัฐบาลประเทศบังคลาเทศจานวน
10 เว็บไซต์ ว่าปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบคือ http://validator.w3.org/ [4] ผล
การตรวจสอบปรากฏว่าไม่มเี ว็บไซต์ใดผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน และในปี 2005 Chen et al. [2] ทาการตรวจสอบ
เว็บไซต์ต่าง ๆ ว่าปฏิบตั ติ ามมาตรฐานหรือไม่ โดยทาการตรวจสอบเว็บไซต์ทงั ้ หมดสีก่ ลุ่มคือ กลุ่มทีห่ นึ่งเลือกเว็บไซต์
1,000 อันดับแรกทีจ่ ดั อันดับโดย Alexa.com กลุ่มทีส่ องทาการสุม่ ด้วยหมายเลขไอพีจานวน 1,100 เว็บไซต์ กลุ่มทีส่ าม
ท าการสุ่ม ค าค้น หาใน Google, Yahoo และ Teoma แล้ว เลือ กเว็บ ไซต์ 10 อัน ดับ แรกของแต่ ละค าค้น มาจานวน
31,540 เว็บไซต์ และสองเดือนต่อมาทาการเลือกกลุ่มทีส่ โ่ี ดยทาการสุ่มด้วยหมายเลขไอพีจานวน 1,700 เว็บไซต์ ผล
จากการตรวจสอบปรากฏว่ามีเว็บ ไซต์ท่ีผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคิด เป็ น 5% จากจานวนเว็บ ไซต์ท่ตี รวจสอบ
ทัง้ หมด
มาตรฐานของภาษาเอชทีเอ็มแอลมีหลายเวอร์ชนั โดยแต่ละเวอร์ชนั มีการพัฒนาปรับปรุงให้ภาษาเอชทีเอ็ม
แอลมีความสามารถมากขึ้น แต่กลับปรากฏว่ามีเว็บไซต์จานวนมากที่ไม่มกี ารปรับปรุงเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานใหม่ ๆ
ดังผลการศึกษาของ Beatty et al. [3] ในปี 2008 ที่ทาการตรวจสอบเว็บไซต์จานวน 1,000 เว็บไซต์ พบว่ามีเพียง
51.2% เท่านัน้ ที่ใช้มาตรฐาน XHTML 1.0 Transitional ทัง้ ทีม่ าตรฐาน XHTML 1.0 Transitional มีการประกาศใช้มา
ตัง้ แต่ปี 2000 ซึง่ Beatty et al. เรียกเหตุการณ์น้ีว่า “Rack to the Buttom” หมายถึงการอยู่กบั มาตรฐานเดิมโดยไม่มี
การปรับปรุงให้ได้มาตรฐานใหม่ ปั จจุบนั มาตรฐานของภาษาเอชทีเอ็มแอลเวอร์ชนั ล่าสุดคือ HTML5 ซึง่ ทาง W3C ได้
ประกาศแนะน าให้ ใ ช้ (W3C Proposed Recommendation) ในวั น ที่ 28 ตุ ล าคม 2014 [5] ซึ่ ง W3C Proposed
Recommendation นี้ ในทางปฏิบ ัติแล้วก็ถือว่าเป็ น มาตรฐานหรือที่เรียกว่า “de facto standard” [2] แต่ ป รากฏว่ามี
เว็บไซต์บางส่วนได้ปรับปรุงเว็บไซต์ไปใช้มาตรฐานนี้แล้ว เนื่องจาก HTML5 มีการพัฒนาจากมาตรฐานเดิมมากทาให้
ได้รบั ความสนใจจากผู้พฒ
ั นาเว็บ ไซต์ โดย HTML5 สามารถทางานร่วมกับภาษาไทยได้ด้วยรหัสของชุดตัวอักษร
(Character Sets) ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมทัง้ tis-620 และ utf-8
ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ตรวจสอบเว็บ ไซต์ ท่ีป ฏิบ ัติต ามมาตรฐาน W3C การเลือ กเวอร์ช ัน
มาตรฐานของเอชทีเอ็มแอล และการกาหนดรหัสของชุดตัวอักษรทีใ่ ช้งานในเว็บไซต์ โดยในงานวิจยั นี้ทาการตรวจสอบ
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเว็บของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึง่ ประกอบไปด้วย 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยสามารถ
แยกตามกลุ่มพืน้ ทีไ่ ด้ 5 กลุ่มคือ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กลุ่มภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นกลุม่ มหาวิทยาลัยทีพ่ ฒ
ั นามาจาก “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” ทีต่ งั ้ อยู่ในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าคของประเทศ ซึง่ ในเวลาต่อมาได้เปลีย่ นชื่อเป็ น “วิทยาลัยครู” ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มี
พระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ ยกฐานะวิทยาลัยครูให้เป็ น "สถาบันราชภัฏ" อย่างเป็ นทางการ โดยให้สถาบันราชภัฏ
เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา ท้องถิน่ มีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง ทาการวิจยั
ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู จากนัน้ ได้มกี ารพระราชทานชื่อเป็ น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ในปี พ.ศ. 2547 ตามพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏมีทงั ้ หมด 41 แห่ง แต่ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ได้รวมเข้า
เป็ นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม ดังนัน้ ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีทงั ้ หมด 40 แห่ง โดยแบ่งตามพืน้ ที่
ออกได้เป็ น 5 กลุ่มคือ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มภาคกลาง กลุม่ ภาคเหนือ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต้
ดังนี้
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กลุ่มรัตนโกสินทร์ ประกอบไปด้วย 6 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุ สิต มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุ รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กลุ่มภาคกลาง ประกอบไปด้วย 9 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
กลุ่มภาคเหนือ ประกอบไปด้วย 8 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ลาปาง มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิต ถ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กลุ่ ม ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ประกอบไปด้ ว ย 12 มหาวิท ยาลัย คือ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุ ด รธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
กลุ่มภาคใต้ ประกอบไปด้วย 5 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาษาเอชทีเอ็มแอล หรือ HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language ภาษาเอชทีเอ็มแอลเป็ นภาษา
มาร์กอัพ (Markup Language) ที่มกี ารใช้งานอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ในยุคแรกภาษาเอชทีเอ็มแอลใช้ในการ
กาหนดรูปแบบหัวข้อ และกาหนดรูปแบบตัวอักษรอย่างง่ายได้เท่านัน้ ต่อมาได้มกี ารประกาศใช้มาตรฐาน HTML 2.0
ในปี 1995 มาตรฐาน HTML 3.2 ในปี 1997 มาตรฐาน HTML 4.0 ในปี 1998 และในปี 1999 องค์กร W3C ประกาศใช้
มาตรฐาน HTML 4.01 ซึ่งเป็ นการพัฒนาปรับปรุงเพิม่ เติมจาก HTML 4.0 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทได้แก่ Strict,
Transitional และ Frameset โดยแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้
- HTML 4.01 Strict เป็ นการกาหนดให้เขียนเอกสารตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถใช้ แท็ก (Tag) ที่
ทาง W3C นิยามว่าล้าสมัย (Deprecate) หรือให้เลิกใช้ (Obsolete) โดยแท็กต่าง ๆ ทีล่ า้ สมัยหรือเลิกใช้น้ี ให้
ใช้งานคาสังที
่ ม่ ใี น CSS แทน และไม่สามารถใช้คาสัง่ Frameset ได้
- HTML 4.01 Transitional สามารถร่วมใช้แท็กต่าง ๆ ทีล่ า้ สมัยหรือเลิกใช้ได้ ทาให้เบราเซอร์ทไ่ี ม่รองรับ CSS
สามารถใช้งาน HTML 4.01 Transitional ได้ แต่ไม่สามารถใช้คาสัง่ Frameset ได้ เช่นเดียวกับ HTML 4.01
Strict
- HTML 4.01 Frameset ชุดคาสังจะเที
่
ยบเท่ากับ HTML 4.01 Transitional แต่สามารถใช้คาสัง่ Frameset ได้
โดยคาสัง่ Frameset เป็ นคาสังที
่ ใ่ ช้ในการแบ่งพืน้ ทีก่ ารทางานบนหน้าจอออกเป็ นส่วนย่อย ๆ
ภาษาเอกซ์เอชที เอ็ม แอล หรือ XHTML ย่ อ มาจาก Extensible Hyper Text Markup Language ภาษา
เอกซ์เอชทีเอ็มแอลเป็ นภาษามาร์กอัพ (Markup Language) ที่เป็ นการเขียน HTML ในรูปแบบ XML โดยที่ XHTML
1.0 มีการประกาศใช้ในปี 2000 เป็ นการนาเอา HTML 4.01 มาพัฒ นา แต่ จะมีความเข้ม งวดเรื่องโครงสร้างภาษา
มากกว่า HTML 4.01 โดย XHTML 1.0 แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทเช่นเดียวกับ HTML 4.01 ได้แก่ Strict, Transitional
และ Frameset โดยแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้
- XHTML 1.0 Strict เป็ นการกาหนดให้เขียนเอกสารในรูปแบบ XML ทีเ่ คร่งครัด โดยสามารถใช้ส่วนประกอบ
และคุณสมบัตขิ องเอชทีเอ็มแอลได้ ยกเว้นส่วนทีใ่ ช้ในการตกแต่งเอกสารให้ใช้ CSS แทน และไม่สามารถใช้
คาสัง่ Frameset ได้
- XHTML 1.0 Transitional เป็ นการกาหนดให้เขียนในรูปแบบ XML ที่เคร่งครัด โดยสามารถใช้ส่วนประกอบ
และคุณสมบัตขิ องเอชทีเอ็มแอลได้ รวมถึงส่วนทีใ่ ช้ในการตกแต่งเอกสารได้ แต่ไม่สามารถใช้คาสัง่ Frameset
ได้
- XHTML 1.0 Frameset เป็ นการกาหนดให้เขียนในรูปแบบ XML ทีเ่ คร่งครัด โดยสามารถใช้สว่ นประกอบและ
คุณสมบัตขิ องเอชทีเอ็มแอลได้ รวมถึงส่วนทีใ่ ช้ในการตกแต่งเอกสาร และใช้คาสัง่ Frameset ได้
ภาษาเอชทีเอ็มแอลมีการกาหนดรูปแบบเอกสาร หรือ DTD ย่อมาจาก Document Type Definition ซึ่งเป็ น
การกาหนดโครงสร้างของเอกสาร ว่าใช้มาตรฐานเอชทีเอ็มแอล หรือเอกซ์เอชทีเอ็มแอล และใช้เวอร์ชนั ใด การประกาศ
ว่าเอกสารใช้ม าตรฐานใดท าได้โดยการใช้แท็ก <!DOCTYPE> ที่บ รรทัด แรกของเอกสาร การประกาศใช้เอกสาร
เอชทีเอ็มแอล(รวมถึงเอกสารเอกซ์เอชทีเอ็มแอล) แต่ละเวอร์ชนั สามารถประกาศ <!DOCTYPE> ได้ดงั แสดงในตารางที่
1
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ตารางที่ 1 การประกาศใช้เอกสารเอชทีเอ็มแอลแต่ละเวอร์ชนั
เวอร์ชนั
การประกาศชนิ ดของเอกสาร <!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 เป็ นภาษามาร์กอัพ (Markup Language) สาหรับการเขียนเว็บทีท่ างองค์กร W3C ได้ประกาศแนะนา
ให้ใช้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2014 (W3C Proposed Recommendation) [5] ทีไ่ ด้ถูกพัฒนาขึน้ มาโดย WHATWG (The
Web Hypertext Application Technology Working Group) ซึ่งได้มกี ารเพิม่ เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างเพิ่มเติมเข้ามา
โดยเทคโนโลยีทเ่ี พิม่ เข้ามาใน HTML5 เป็ นการนาเทคโนโลยีทม่ี กี ารใช้งานอยู่ในแบบออฟไลน์ และการวาดกราฟิ ก ให้
มาทางานบนเว็บได้อย่างสะดวก ซึง่ คุณลักษณะทีเ่ พิม่ เข้ามาใน HTML5 ทีน่ ่าสนใจมีดงั ต่อไปนี้
- Multimedia: รองรับการอ่านไฟล์เสียง (Audio) และวีดโี อ (Video) ได้ดว้ ยแท็ก <video> และ <audio> ทาให้
ไม่จาเป็ นต้องใช้วธิ ฝี ั งโค๊ด (Embed Code) ในการอ่านไฟล์เสียงและวีดโี อ
- Graphics: รองรับการวาดภาพกราฟิ กได้ดว้ ยแท็ก <canvas> และ <SVG>
- Local Storage: การเก็บข้อมูลลงบนเครื่องของผูใ้ ช้ทงั ้ ในรูปแบบของไฟล์ และในรูปแบบ SQL รวมไปถึงการ
เก็บแคชของแอพลิเคชัน
- Semantics and Forms: เป็ นการเพิ่มส่วนประกอบที่มีความหมายทาให้การทา SEO หรือ Search engine
optimization มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เช่น headers, footers, menus, sections and articles และมีการเพิม่
ความสามารถให้กบั ฟอร์มโดยการเพิม่ ส่วนประกอบของฟอร์ม เช่น การเพิม่ อินพุทชนิดใหม่ (Input type) ทีม่ ี
การตรวจสอบความถูกต้องของอินพุทให้โดยอัตโนมัติ (validation)
- CSS3: เพิม่ ความสามารถใหม่ ๆ ให้กบั CSS เช่น การทาเอนิเมชัน (animation)
เนื่องจาก HTML5 เป็ นมาตรฐานใหม่ ดังนัน้ การเลือกใช้งาน HTML5 จึงจาเป็ นต้องคานึง ถึงการรองรับของ
บราวเซอร์ดว้ ย ว่าบราวเซอร์รองรับคุณสมบัตกิ ารทางานของ HTML5 ได้มากน้อยเพียงใด เพราะในปั จจุบนั บราวเซอร์
รองรับ คุ ณ สมบัติก ารท างานของ HTML5 ได้ไ ม่ เท่ า กัน เช่ น บราวเซอร์ท่ีท างานแบบเดสก์ท อป (Desktop) เช่ น
Chrome เวอร์ชนั 37 รองรับ 512 คุณสมบัติ Firefox เวอร์ชนั 32 รองรับ 475 คุณสมบัติ Internet Explore เวอร์ชนั 11
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รองรับ 376 คุณสมบัติ Opera เวอร์ชนั 24 รองรับ 504 คุณสมบัติ และ Safari เวอร์ชนั 7.0 รองรับ 397 คุณสมบัติ ดัง
สรุปในตารางที่ 2 (http://html5test.com/)
ตารางที่ 2 การรองรับคุณสมบัติ HTML5 ของบราวเซอร์ทท่ี างานแบบเดสก์ทอป

บราวเซอร์ท่ีท างานในโมบาย (Mobile) รองรับ คุ ณ สมบัติการท างานของ HTML5 ได้ด ังต่ อ ไปนี้ Android
เวอร์ชนั 4.4.3 รองรับ 434 คุณสมบัติ BlackBerry เวอร์ชนั 10.2 รองรับ 491 คุณสมบัติ Chrome เวอร์ชนั 35 รองรับ
490 คุณสมบัติ Firefox เวอร์ชนั 30 รองรับ 473 คุณสมบัติ iOS เวอร์ชนั 7.0 รองรับ 412 คุณสมบัติ Opera เวอร์ชนั
22 รองรับ 486 คุ ณ สมบั ติ และ Windows Phone เวอร์ ช ั น 8.1 รองรับ 372 คุ ณ สมบั ติ ดั ง สรุ ป ในตารางที่ 3
(http://html5test.com/)
ตารางที่ 3 การรองรับคุณสมบัติ HTML5 ของบราวเซอร์ทางานในโมบาย

บราวเซอร์ท่ีทางานในแท็บเล็ต (Tablet) รองรับ คุณสมบัติการท างานของ HTML5 ได้ดงั ต่ อไปนี้ Android
เวอร์ชนั 4.4.3 รองรับ 434 คุณสมบัติ BlackBerry เวอร์ชนั 2.1 รองรับ 412 คุณสมบัติ Chrome เวอร์ชนั 35 รองรับ
490 คุณสมบัติ Firefox เวอร์ชนั 30 รองรับ 473 คุณสมบัติ Internet Explore เวอร์ชนั 11 รองรับ 376 คุณสมบัติ iOS
เวอร์ ช ั น 7.0 รองรับ 412 คุ ณ สมบั ติ และ Opera เวอร์ ช ั น 22 รองรับ 486 คุ ณ สมบั ติ ดั ง สรุ ป ในตารางที่ 4
(http://html5test.com/)
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ตารางที่ 4 การรองรับคุณสมบัติ HTML5 ของบราวเซอร์ทางานในแท็บเล็ต

รหัสของชุดตัวอักษร (Character Sets) ใช้ในการเขียนภาษาเอชทีเอ็มแอลเพื่อให้เว็บบราวเซอร์แสดงหน้า
เว็บได้อย่างถูกต้องตรงตามภาษาที่ได้กาหนดไว้ รหัสของชุดตัวอักษรที่ใช้ในภาษาเอชทีเอ็มแอลสามารถแบ่งได้เป็ น
สองประเภทใหญ่ ๆ คือแอสกี (ASCII) และยูนิโคด (Unicode)
แอสกี (ASCII) เป็ นรหัสของชุดตัวอักษรทีป่ ระกอบไปด้วยตัวอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอน
และสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยแต่ละรหัสจะใช้แทนตัวอักษรหนึ่งตัว เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอพิมพ์ใหญ่
(A) เป็ นต้น โดยรหัสแอสกีเริม่ ใช้ครัง้ แรกในปี 1967 โดยมีตวั อักษรได้ทงั ้ หมด 128 ตัว (7 บิต) ต่อมารหัสแอสกีได้รบั
การปรับปรุงในปี 1986 ให้มตี วั อักษรทัง้ หมด 256 ตัว (8 บิต) ตัวอักษรทีเ่ พิม่ มา 128 ตัวใช้สาหรับแสดงตัวอักษรของ
ภาษาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงภาษาไทยด้วย รหัสแอสกีปกติใช้พ้นื ที่เก็บข้อมูล 1 ไบต์ (8 บิต) ต่อ 1 ตัวอักษร ยกเว้นบาง
ภาษา เช่น ญีป่ ่ นุ จีน เกาหลี ฯลฯ ทีใ่ ช้พน้ื ทีเ่ ก็บข้อมูล 2 ถึง 4 ไบต์ ต่อ 1 ตัวอักษร
รหัส ISO-8859-1 เป็ นค่าปริยายของชุดตัวอักษรสาหรับ HTML 4 และชุดตัวอักษร ISO-8859-11 (เทียบเคียง
ได้กบั ชุดตัวอักษร tis-620) เป็ นชุดทีม่ ตี วั อักษรภาษาไทยรวมอยู่ดว้ ย รหัสแอสกีทร่ี องรับภาษาไทยทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมใช้กนั
คือ tis-620 ซึ่งเป็ นรหัสภาษาไทยที่กาหนดโดย สมาคมมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (สมอ) โดย tis-620 มีรหัสแทน
ตัวอักษรเป็ นรหัสเดียวกันกับ ISO-8859-11 และ windows-874 ซึ่งเป็ นรหัสภาษาไทยที่ไมโครซอฟท์กาหนดขึ้นมา
โดยเป็ นการพัฒนาเพิม่ เติมมาจาก tis-620 ด้วยการเพิม่ ตัวอักษรบางตัวเข้าไป ทาให้ได้จานวนตัวอักษรในชุดเพิม่ มาก
ขึน้
แต่ เนื่องจากการชุดตัวอักษรที่เป็ นรหัสแอสกีมีจานวนตัวอักษรจากัด ดังนัน้ ใน HTML5 ค่าปริยายของชุด
ตัวอักษรจึงเปลีย่ นมาใช้ utf-8 ซึง่ utf-8 เป็ นรหัสแบบ Unicode ทีม่ รี หัสตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เกือบจะครบทุก
ตัวทีม่ ใี ช้ในภาษาต่าง ๆ ในปั จจุบนั
ยูนิ โคด (Unicode) เป็ นรหัสของชุ ดตัวอัก ษรที่รองรับภาษาส่วนใหญ่ ท่มี ีในปั จจุบ ัน ซึ่งยูนิ โคดได้รบั การ
พัฒ นาโดยยู นิ โคดคอนซอร์เทีย ม (Unicode Consortium) ซึ่งเป็ น องค์ก รไม่ แ สวงหาผลก าไร [6] ยูนิ โคดสามารถ
นาไปใช้งานได้ดว้ ยชุดตัวอักษรแบบต่าง ๆ ชุดตัวอักษรทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั มากทีส่ ุดคือ utf-8 (รหัสทีใ่ ช้แทนตัวอักษร 1 ตัวใช้
พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ 1 ไบต์ถงึ 4 ไบต์) โดยที่ utf-8 เป็ นรหัสภาษานานาชาติรวมถึงสามารถใช้ภาษาไทยได้ ข้อดีของการการ
กาหนดรหัสของชุดตัวอักษรเป็ น utf-8 คือเว็บไซต์สามารถแสดงผลร่วมกันหลายภาษาได้ในหน้าเดียวกัน ในขณะทีก่ าร
ก าหนดรหัส ของชุ ด ตัว อัก ษรเป็ น tis-620 และ windows-874 เว็บ ไซต์ ส ามารถแสดงผลได้เพี ย งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเท่านัน้
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วิ ธีการศึกษา
การศึกษาทาโดยตรวจสอบหน้าเว็บไซต์หลักของ 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึง่ สามารถแบ่งตามพืน้ ทีไ่ ด้เป็ น 5
กลุ่มคือ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต้ ด้วยเครื่องมือ
http://validator.w3.org โดยการตรวจสอบประกอบไปด้วย
- การปฏิบ ัติต ามมาตรฐานเว็บ ด้ว ยการตรวจสอบจ านวนข้อผิด พลาด (Error) จากการไม่ ป ฏิบ ัติต าม
มาตรฐานของภาษาเอชทีเอ็มแอล
- การเลือกเวอร์ชนั มาตรฐานของภาษาเอชทีเอ็มแอล
- การกาหนดรหัสของชุดตัวอักษร (Character Sets) ทีใ่ ช้ในเอกสารเอชทีเอ็มแอล

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจานวน 40 มหาวิทยาลัย โดยทาการตรวจสอบวันที่ 6
พฤศจิกายน 2557 พบว่าสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือ http://validator.w3.org ได้ 38 มหาวิทยาลัย โดย
แบ่งตามกลุ่มได้ดงั ตารางที่ 5 และหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตรวจสอบไม่ได้จานวน 2 มหาวิทยาลัย
โดยแจ้งข้อความผิดพลาดในการตรวจสอบคือ “Sorry! This document cannot be checked.”
ตารางที่ 5 จานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏทีท่ าการตรวจสอบเว็บไซต์หลักแยกตามกลุม่
จานวนมหาวิทยาลัย
จานวนมหาวิทยาลัย
% มหาวิ ทยาลัยในกลุ่ม
กลุ่ม
ในกลุ่ม
ในกลุ่มที่ทาการตรวจสอบ ที่ทาการตรวจสอบ
100.00
กลุ่มรัตนโกสินทร์
6
6
88.89
กลุ่มภาคกลาง
9
8
100.00
กลุ่มภาคเหนือ
8
8
91.67
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12
11
100.00
กลุ่มภาคใต้
5
5
รวม
40
38
95.00
ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ท่ี ป ฏิ บ ั ติ ต ามมาตรฐาน W3C จากการตรวจสอบเว็ บ ไซต์ ข อง 38
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มีเพีย งหนึ่ ง เว็บ ไซต์ เท่ า นั น้ ที่ผ่ า นการตรวจสอบจากเครื่อ งมือ http://validator.w3.org คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึง่ ผลการตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาด (Error) และผลจากการตรวจสอบทัง้
38 เว็บไซต์ตามมาตรฐาน W3C มีค่าสถิตทิ ส่ี าคัญของจานวนข้อผิดพลาดสรุปได้ดงั ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าสถิตทิ ส่ี าคัญของจานวนข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบเว็บไซต์ของ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ค่าสถิ ติที่สาคัญ
จานวนข้อผิดพลาด (Error)
น้อยทีส่ ดุ (Minimum)
0.00
ค่าเฉลีย่ (Average)
233.47
มากทีส่ ดุ (Maximum)
1,316.00
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
300.73
ตารางที่ 6 แสดงค่าสถิตขิ องจานวนข้อผิดพลาด (Error) ทีต่ รวจสอบได้จากเว็บไซต์ของ 38 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ซึง่ จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างค่าน้อยทีส่ ดุ (Minimum) และค่ามากทีส่ ดุ (Maximum) แสดงให้
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เห็นถึงความแตกต่างกันในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน W3C ของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในขณะที่
ค่าเฉลีย่ ของจานวนข้อผิดพลาด (Error) มีจานวน 233.47 ข้อ
ผลการตรวจสอบค่าเฉลีย่ ของจานวนข้อผิดพลาด (Error) ที่ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของ 38 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ แยกตามกลุ่มพืน้ ทีแ่ สดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าเฉลีย่ ของจานวนข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบเว็บไซต์ของ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏแยกตามกลุ่ม
กลุ่ม
ค่าเฉลี่ยของข้อผิดพลาด (Average of Error)
กลุ่มรัตนโกสินทร์
148.00
กลุ่มภาคกลาง
319.50
กลุ่มภาคเหนือ
273.25
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
142.82
กลุ่มภาคใต้
334.20
ค่าเฉลี่ย (Average)
233.47
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยของจานวนข้อผิดพลาด (Error) ที่ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของ 38 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ แยกตามกลุ่มพื้นที่ จะเห็นได้ว่ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบตั ิตาม W3C ได้ดที ่สี ุดโดยมีค่าเฉลี่ยของ
ข้อผิดพลาด (Average of Error) น้อยที่สุดจานวน 142.82 ข้อ และรองลงมาคือกลุ่มรัตนโกสินทร์จานวน 148.00 ข้อ
ในขณะที่กลุ่มภาคใต้มคี ่าเฉลีย่ ของข้อผิดพลาด (Average of Error) มากที่สุดจานวน 334.20 ข้อ หรือคิดเป็ น 234%
เมื่อเทียบกับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการตรวจสอบการเลือ กปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานเอชที เอ็ม แอล และการก าหนดรหัส ของชุ ด ตัว อัก ษร
(Character Sets) ทีใ่ ช้ในเอกสารเอชทีเอ็มแอล จากเว็บไซต์ของ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จานวนของเว็บไซต์จาแนกตามมาตรฐานเอชทีเอ็มแอลและการกาหนดรหัสของชุดตัวอักษร
<!DOCTYPE> (จานวนเว็บไซต์)
Character Sets
HTML 4.01 Transitional XHTML 1.0 Transitional HTML5 รวม
6
tis-620
3
2
1
5
windows-874
1
4
27
utf-8
3
17
7
รวม
7
23
8
38
ตารางที่ 8 แสดงจานวนของเว็บไซต์จาแนกตามมาตรฐานเอชทีเอ็มแอล จากการตรวจสอบเว็บไซต์ของ 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรากฏว่ามีการใช้งานมาตรฐานเอชทีเอ็มแอลอยู่สามมาตรฐานเรียงตามลาดับการประกาศใช้
มาตรฐานของ W3C คือ HTML 4.01 Transitional, XHTML 1.0 Transitional และ HTML5 ซึง่ เว็บไซต์ท่ใี ช้มาตรฐาน
HTML 4.01 Transitional มีจานวนน้อยทีส่ ุดคือ 7 เว็บไซต์ ในขณะที่ XHTML 1.0 Transitional มีจานวนมากทีส่ ุดคือ
23 เว็บไซต์ แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ ส่วนมากในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการพัฒ นาให้รองรับ มาตรฐานเว็บ ใหม่
นอกจากนี้มเี ว็บไซต์ของ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏทีใ่ ช้มาตรฐาน HTML5 ซึง่ เป็ นมาตรฐานล่าสุดจากทาง W3C เป็ นการ
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ได้มาตรฐานเว็บอย่างต่อเนื่องของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากนี้ใน
ตารางที่ 8 ได้แสดงจานวนของเว็บไซต์จาแนกตามการกาหนดรหัสของชุดตัวอักษร ซึง่ จะเห็นได้ว่าการกาหนดรหัสของ
ชุดตัวอักษรเป็ น utf-8 ได้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ เป็ นจานวนถึง 27 เว็บไซต์ และนอกจากนี้เว็บไซต์ทก่ี าหนดรหัสของชุด
ตัวอักษรเป็ น utf-8 มีแ นวโน้ มที่จ ะพัฒ นาเว็บ ไซต์ให้ได้ม าตรฐาน HTML5 มากกว่า เว็บไซต์ท่ีก าหนดรหัสของชุ ด
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ตัวอักษรเป็ น tis-620 หรือ windows-874 ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์ท่ใี ช้ มาตรฐาน HTML5 มีจานวน 7 เว็บไซต์จาก
ทัง้ หมด 8 เว็บไซต์มกี ารกาหนดรหัสของชุดตัวอักษรเป็ น utf-8
ค่าเฉลี่ยของข้อผิดพลาดจาแนกตามมาตรฐานเอชทีเอ็มแอล และการกาหนดรหัสของชุดตัวอักษรแสดงใน
ตารางที่ 9 โดยเว็บไซต์ทใ่ี ช้มาตรฐาน HTML5 มีความใส่ใจในการพัฒนาเว็บให้ได้มาตรฐานมากกว่ากลุ่มเว็บไซต์ทใ่ี ช้
มาตรฐานแบบ XHTML 1.0 Transitional และ HTML 4.01 Transitional ดัง จะเห็น ได้ จ ากเว็บ ไซต์ ท่ีใช้ ม าตรฐาน
HTML5 มีค่าเฉลี่ยของจานวนข้อผิดพลาดน้อยที่สุดจานวน 83.75 ข้อ ในขณะที่เว็บไซต์ท่ใี ช้มาตรฐาน XHTML 1.0
Transitional และ HTML 4.01 Transitional มีค่าเฉลีย่ ของข้อผิดพลาดใกล้เคียงกันจานวน 273.65 ข้อ และ 272.57 ข้อ
ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลีย่ ของข้อผิดพลาดจาแนกตามมาตรฐานเอชทีเอ็มแอล และการกาหนดรหัสของชุดตัวอักษร
<!DOCTYPE> (ค่าเฉลี่ยของข้อผิดพลาด)
Character Sets
HTML 4.01 Transitional XHTML 1.0 Transitional HTML5
เฉลี่ย
397.67
tis-620
383.00
564.00
109.00
224.00
windows-874
110.00
252.50
198.74
utf-8
216.33
244.47
80.14
เฉลี่ย
272.57
273.65
83.75
233.47
จานวนของเว็บไซต์จาแนกตามมาตรฐาน และกลุ่มมหาวิทยาลัยแสดงในตารางที่ 10 โดยเมื่อแยกตามกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ของกลุ่มภาคใต้มกี ารใช้มาตรฐาน HTML5 มากทีส่ ดุ ที่ 40% ในขณะทีก่ ลุ่มภาคกลาง
และกลุ่มภาคเหนือมีการใช้มาตรฐาน HTML5 น้อยทีส่ ดุ ที่ 12.50%
ตารางที่ 10 จานวนของเว็บไซต์จาแนกตามมาตรฐานเอชทีเอ็มแอลและกลุ่มมหาวิทยาลัย
Doctype (%)
กลุ่ม
HTML 4.01 Transitional XHTML 1.0 Transitional
กลุ่มรัตนโกสินทร์
16.67%
50.00%
กลุ่มภาคกลาง
25.00%
62.50%
กลุ่มภาคเหนือ
12.50%
75.00%
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18.18%
63.64%
กลุ่มภาคใต้
20.00%
40.00%
รวม
18.42%
60.53%

HTML5
33.33%
12.50%
12.50%
18.18%
40.00%
21.05%

รวม
100%
100%
100%
100%
100%
100%

จานวนของเว็บไซต์จาแนกตามการกาหนดรหัสของชุดตัวอักษร และกลุ่มมหาวิทยาลัย แสดงในตารางที่ 11
โดยเมื่อแยกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มมหาวิทยาลัยมีการกาหนดรหัสของชุดตัวอักษรเป็ น
utf-8 ในสัดส่วนทีส่ งู กว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป โดยเฉพาะกลุ่มภาคกลางทีม่ กี ารกาหนดรหัสของชุดตัวอักษรเป็ น utf-8
มากทีส่ ดุ ที่ 100%
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ตารางที่ 11 จานวนของเว็บไซต์จาแนกตามการกาหนดรหัสของชุดตัวอักษร และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Character Sets (%)
กลุ่ม
tis-620
windows-874
utf-8
รวม
100.00
กลุ่มรัตนโกสินทร์
16.67
16.67
66.67
100.00
กลุ่มภาคกลาง
100.00
100.00
กลุ่มภาคเหนือ
12.50
25.00
62.50
100.00
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18.18
18.18
63.64
100.00
กลุ่มภาคใต้
40.00
0.00
60.00
รวม
15.79
13.16
71.05
100.00

วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลการศึกษาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานเว็บโดยการตรวจสอบจานวนของข้อผิดพลาดจากการไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานภาษาเอชทีเอ็มแอล จากหน้าแรกของเว็บไซต์ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่ามี 1 เว็บไซต์ (คิดเป็ น 2.63%)
ทีผ่ ่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก W3C โดยทีไ่ ม่พบข้อผิดพลาด ซึง่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏควรต้อง
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานมากกว่านี้ เพื่อให้ผใู้ ช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่
เว็บไซต์ได้ถูกออกแบบไว้อย่างถูกต้อง และเมื่อพิจารณาเว็บไซต์จาแนกตามมาตรฐานเอชทีเอ็มแอลพบว่าเว็บไซต์ทใ่ี ช้
มาตรฐาน HTML5 มีจานวนมากถึง 21.05% ทัง้ ที่มีการประกาศแนะนาให้ใช้มาตรฐาน HTML5 ในวันที่ 28 ตุลาคม
2557 หรือเพียง 9 วันหลังจากการประกาศใช้งานมาตรฐาน HTML5 (งานวิจยั นี้ทาการตรวจสอบเว็บไซต์ในวันที่ 6
พฤศจิกายน 2557) ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า 21.05% เป็ นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยั ของ Beatty et al.
[3] ในปี 2008 ที่พ บว่ามีเพียง 51.2% เท่ านัน้ ที่ใช้ม าตรฐาน XHTML 1.0 Transitional ทัง้ ที่ม าตรฐาน XHTML 1.0
Transitional มีการประกาศใช้มาตัง้ แต่ปี 2000 นัน่ เป็ นเพราะว่าเว็บไซต์บางส่วนได้ใช้ HTML5 ตัง้ แต่ HTML5 ยังเป็ น
รุ่นทดลอง จึงเป็ นที่น่าสนใจว่า มาตรฐาน HTML5 นัน้ ได้รบั การยอมรับอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
XHTML 1.0 Transitional และผลการศึกษาการกาหนดรหัสของชุดตัวอักษร (Character Sets) พบว่าเว็บไซต์สว่ นมาก
กาหนดรหัสของชุดตัวอักษรเป็ น utf-8 ซึง่ เป็ นรหัสมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากในปั จจุบนั
การวิจยั ในครัง้ นี้ทาการศึกษาโดยการตรวจสอบเว็บไซต์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึง่ เป็ นกลุ่มหาวิทยาลัย
ทีก่ ระจายอยู่ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทยทาให้สามารถวิเคราะห์การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานแยกตามกลุ่มพืน้ ที่
ได้ แต่ผลการศึกษาแยกตามกลุ่มพืน้ ทีจ่ ะถูกต้องมากยิง่ ขึน้ ถ้าการวิจยั ครัง้ ต่อไปมีการนาแนวทางการวิจยั นี้ไปตรวจสอบ
เว็บไซต์ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อไป
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บทคัดย่อ
การเข้าถึงข้อมูลรายงานเพื่อการบริหารจัดการน้ าเขื่อนสิริกิติเ์ ป็ นสิ่งสาคัญและจ าเป็ นต่ อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การศึกษามีจุ ดมุ่ งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการน้ าของเขื่อนสิริกิติผ์ ่ านเว็บแบบ
Responsive กระบวนการวิจยั เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากรายงานสภาพน้ าและการระบายน้ ารายวัน และจากรายงาน
ความต้องการในการประชุมสัมมนาผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย จากนัน้ นาไปวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สรุปเป็ นสารสนเทศที่สาคัญ แล้ว
นามาวิเคราะห์ออกแบบระบบด้วยหลักการพัฒนาแบบ Agile จากนัน้ พัฒนาระบบในรูปแบบ Responsive Web Application
โดยใช้ PHP และ HTML เป็ นภาษาในการพัฒนา MySQL เป็ นฐานข้อมูล phpMyAdmin ในจัดการฐานข้อมูล และ Apache
เป็ น Web sever แล้วนาระบบไปทดลองและประเมินการใช้งานกับกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน และกลุ่มผูใ้ ช้ทวไปจ
ั ่ านวน
10 คน ผลการประเมินพบว่าผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก ระบบนี้สามารถช่วยให้ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียได้รบั ทราบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ าของเขื่อนสิรกิ ติ ตรงตามความต้
ิ์
องการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ทุกเวลา ทุกสถานทีใ่ นการเข้าถึงข้อมูล และสามารถเสนอข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการน้ าเขือ่ นสิรกิ ติ ได้
ิ์
คาสาคัญ:

ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการน้า เขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ เว็บแบบ 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. …………………
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บทนา
เขือ่ นสิรกิ ติ สร้
ิ ์ างปิ ดกัน้ ลาน้ าน่าน ณ บริเวณ ตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ า
น่านในปี พ.ศ. 2511 เพื่อกักเก็บน้าสาหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน และผลิตกระแสไฟฟ้ า อ่างเก็บน้ามีปริมาตรความ
จุ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับความสูง 162 เมตร ระดับน้ าทะเลปานกลาง (รทก.) ปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าเฉลี่ย
ประมาณ 6,000 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ าเฉลี่ยประมาณ 5,500 ล้าน ลบ.ม. ต่ อปี ภารกิจที่สาคัญของเขื่อนสิรกิ ิติค์ ือการ
บริหารจัดการน้าต้องกักเก็บน้าไว้ให้มากทีส่ ดุ ในฤดูฝน (พ.ค.– ต.ค.) เพื่อการอุปโภค-บริโภค ส่วนในฤดูแล้ง (พ.ย. – เม.ย.) จะทา
การระบายน้าเพื่อเกษตรกรรม โดยมีคณะอนุ กรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้าเป็ นผูก้ าหนดแผนการระบาย
น้า เพื่อเป็ นการเพิม่ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลรายงานเพื่อการบริหารจัดการน้าเขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม
ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานข้อมูลของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง อีกทัง้ เพิม่ ศักยภาพใน
ด้านการบริหารจัดการน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถาปั ตยกรรมของการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้า ของ
เขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ ผ่านเว็บแบบ Responsive ประกอบด้วยส่วน 5 ส่วนดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานีตรวจวัดปริมาณน้าฝนด้านเหนือเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ ตรวจวัดปริมาณน้าฝน ในแต่ละจุดตรวจวัด ส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายเข้าสู่ฐานข้อมูล และสถานีตรวจวัดด้านท้ายน้ าเขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ ตรวจวัดปริมาณน้ าในลาน้ า ส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายเข้าสูฐ่ านข้อมูล
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ า ส่งมอบแผนการระบายให้กบั เขื่อนสิรกิ ิติ ์ เพื่อใช้ระบายน้ าตามแผน ซึ่ง
ประกอบด้วย ปริมาณน้าระบาย ช่วงเวลาทีร่ ะบายผ่านเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ า ให้สอดคล้องกับปริมาณ
น้ากักเก็บในอ่างเก็บน้า ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้า และปริมาณน้าในลาน้าท้ายเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์
ส่วนที่ 3 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณน้ าด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ ข้อมูลปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้ า
และนาข้อมูลทัง้ หมดเข้าสูร่ ะบบเพื่อประมวลผลเป็ นปริมาณน้าในอ่างเก็บน้า ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้า และปริมาณน้าระบาย
1

4

2

5

3

ภาพที่ 1 สถาปั ตยกรรมของการศึกษา
ส่วนที่ 4 ระบบประมวลผลข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในฐานข้อมูล นาเสนอเป็ นสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ าของ
เขื่อนสิรกิ ิติ ์ ประกอบด้วย ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า ปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ า ปริมาณน้ าระบาย และแผนการ
ระบายน้า ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นการแสดงผลให้พอดีกบั อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทัง้ แนวตัง้ และแนวนอนได้
ส่วนที่ 5 ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและผูใ้ ช้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ป้ อนเข้าระบบ เพื่อประมวลผล นาเสนอ
ให้กบั ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อใช้บริหารจัดการน้าต่อไป
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วิ ธีการศึกษา
1. ระเบียบวิธกี ารศึกษาที่ใช้ในการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ าของเขื่อนสิรกิ ิติ ์ ผ่านเว็บแบบ
Responsive ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
1.1 ส่วนการศึกษารูปแบบความต้องการของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ าของเขื่อน
สิรกิ ติ ิ ์ ผ่านเว็บแบบ Responsive โดยวิธกี ารศึกษาระบบงาน รวบรวมเอกสาร และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ข้อมูลระดับ
น้ า ข้อมูลแผนการระบายน้ า ข้อมูลจากการจัดงานสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่เจ้าหน้ าที่ ผู้บริหาร ผู้ใช้ระบบ
จากนัน้ นาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อให้ทราบรูปแบบความต้องการสารสนเทศที่
สาคัญ และสารสนเทศทีค่ วรทราบสาหรับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการน้าของเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ ผ่านเว็บแบบ Responsive
1.2 ส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ าของเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ ผ่านเว็บแบบ Responsive
โดยการนาผลจากการรวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้มาทาการวิเคราะห์และออกแบบ ด้วย DFD และพัฒนาระบบโดยเขียน
โปรแกรมด้ ว ยภาษา PHP ฐานข้อ มู ล MySQL, มี phpmyAdmin ติ ด ต่ อ ฐานข้อ มู ล ด้ ว ยภาษาพี เอชพี ใช้ จ ัด การ
ฐานข้อ มูล ใช้ Apche เป็ น web server มีลกั ษณะเป็ น web application แบบ Responsive ซึ่งสามารถรองรับ ทุ ก
อุปกรณ์ เช่น Desktop Labtop iPad Tablet และโทรศัพท์มอื ถือ
1.3 ส่วนของการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ าของ
เขื่อนสิรกิ ิติ ์ ผ่านเว็บแบบ Responsive ดาเนินการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริห ารจัด การน้ าของเขื่อนสิริกิติ ์ ผ่ านเว็บ แบบ Responsive โดยใช้แ บบสารวจกับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง ทัง้ ในส่วนผูใ้ ช้งาน และผูร้ บั ผิดชอบระบบ
2.วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1.การบริห ารจัด การน้ า คือ ความพยายามที่จ ะน าน้ าจากแหล่ง น้ าไปใช้ในกิจ กรรมที่เกี่ย วข้อ งให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด ด้วยหลักการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิการ การติดตาม การประเมินผล และการ
วิเคราะห์ปรับปรุงแผนงาน โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ ุด เกิดความขัดแย้งระหว่างผูใ้ ช้ น้ าน้อยที่สุด และเกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ [1]
องค์ประกอบในการบริหารจัดการน้า 1)ปริมาณน้ าต้นทุน และความเชื่อถือได้ 2)ปริมาณ ความต้องการน้ าใน
เวลาที่ต้องการ 3)ความสามารถ และประสิทธิภาพในการส่งน้ า 4) คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายติดตามผล ผูใ้ ช้น้า เกษตรกรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
โครงสร้างระบบการบริหารจัดการน้ าเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ ดังแสดงในภาพที่ 2 ประกอบด้วย คณะกรรมการ นโยบาย
น้ าและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย (กบอ.) มีคณะอนุ กรรมการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้า และคณะทางานวางแผนเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เป็ นผูก้ าหนดแผนการระบายน้า
ของเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเขื่อนสิรกิ ติ จะท
ิ ์ าการระบายน้ าให้ได้ตามแผนการ
ระบายน้าทีก่ าหนด [2]

940

(
(

.)
.)

.

/

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการน้าเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์
การคานวณหาปริมาณน้าในอ่างก็บน้า ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้าและการคานวณหาค่าอื่น ๆ ทีส่ าคัญดังนี้
การวัดระดับน้ าของเขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ จากอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ าทัง้ ทางด้านเหนือน้ า และท้ายน้ า มีหน่ วยเป็ นเมตรจาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง (ม.รทก.) เพื่อนาไปคานวณหาปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าทีร่ ะดับ 130-164 ม.รทก.
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้า (Storage) =245195.296-(6309.474812xEL)+(59.91993611xEl2)-(0.2500944912 x El3)
+(0.0004024617687 x El4)
(1)
ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้าของเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ (Inflow) =(Storage1-Storage2)+Release+Spillway+Evaporator (2)
ปริมาณน้าระบายผ่านเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า (Release)= (Power x 3665.271957) / (Head x Overall Efficiency) (3)
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้ อ หา (Content Analysis) เป็ นการจัด ระเบียบข้อมูล การจัด กลุ่ มข้อมูล การ
สังเคราะห์ขอ้ มูล การหารูปแบบจากข้อมูล การกาหนดคาสาคัญ (Keyword) ที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่ขอ้ เท็จจริง การ
สรุปประเด็นสาคัญ และการแปลความหมายเพื่อตอบปั ญหาการวิจยั ประกอบด้วย 1) ตัง้ เกณฑ์เพื่อคัดเลือกเอกสาร
และหัวข้อทีจ่ ะดาเนินการวิเคราะห์ 2) วางเค้าโครงของข้อมูลโดยการจัดทารายการแล้วแบ่งประเภทข้อมูล 3) คานึงถึง
บริบท (Context) สภาพแวดล้อมประกอบของข้อมูลเอกสารที่นามาวิเคราะห์ 4) การวิเคราะห์เนื้อหาตามเนื้อหาที่
ปรากฏ (Manifest Content) อยู่ในเอกสาร [3]
2.3 Responsive web design แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลบนหน้าต่ างเบราว์เซอร์
โดยสามารถปรับเปลีย่ นไปตามชนิดของอุปกรณ์ได้ เพื่อตอบสนองกับหน้าจอของอุปกรณ์ผใู้ ช้ให้เหมาะสมทีส่ ุดกับทุก
ความละเอียดของจอภาพทุกขนาดได้ ทัง้ เดสก์ทอป และอุปกรณ์ โมบายล์หรือ อุปกรณ์ เคลื่อนที่ (Mobile Device) มี
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ลักษณะและรูปแบบทีส่ อดคล้องไปในทางเดียวกัน และเพื่อความสะดวกต่อการดูแลเว็บไซต์ โดยใช้หลักการพัฒนาด้วย
เทคนิค Fluid Grid, Fluid Image (Flexible Images) และ Media Queries [4]
2.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและมีความสอดคล้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการน้าของเขือ่ นสิรกิ ติ ผ่ิ ์ านเว็บแบบ Responsive ดังนี้
อนุ รกั ษ์ บัวบังใบ [5] ได้พฒ
ั นาระบบแสดงข้อมูลการใช้น้ าประปาผ่านโทรศัพท์มอื ถือระบบปฏิบตั ิการกูเกิ้ล
แอนดรอยด์ เพื่อแสดงข้อมูลการใช้น้ าและการชาระค่ าน้ า รายเดือนของผู้ใช้น้ า โดยใช้ภาษาจาวาเชื่อมต่ อกับ ระบบ
ฐานข้อมู ล SQLite แสดงผลโดยใช้ โปรแกรม Eclipse ติ ดตัง้ Plug-in Android SDK และใช้ Android Emulator เพื่ อ
ทดสอบ โปรแกรมสามารถใช้งานได้เป็ นอย่างดี
สุ ก ั ญ ญา สุ ด ดี [6] ได้ พ ั ฒ นาแอพพลิ เคชั น่ รับ ช าระเงิ น ค่ า ไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคบน
โทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ใ่ี ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ เพื่อเพิม่ ช่องทางในการรับชาระค่ากระแสไฟฟ้ าและอานวยความสะดวก
และลดค่าใช้จ่ายให้กบั ผูใ้ ช้ โดยใช้ ภาษาจาวา ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle Server และโปรแกรม eclipse IDE ร่วมกับ
โปรแกรม JDK ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจในระดับดี
อนั น ตชั ย อิ น ถา [7] ได้ พ ั ฒ นาระบบให้ บ ริ ก ารรับ สั ง่ สิ น ค้ า แบบส่ ง ถึ ง ที่ ผ่ า นเว็ บ เบราว์ เซอร์ บ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้า และให้บริการรับสังสิ
่ นค้าจากผู้บริโภค รูปแบบเว็บไซต์ โปรแกรม
ประยุกต์ (Web applica-tion) รองรับการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อลดข้อจากัดด้านแพลตฟอร์ม
(Platform) ของอุปกรณ์ทแ่ี ตกต่างกัน ผูใ้ ช้ได้รบั ความสะดวกรวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลในทุกทีท่ ุกเวลาทีต่ อ้ งการ
ยุพา ของสู้ [8] ได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศ สาหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น ผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ โดยใช้ โปรแกรมฐานข้อมูล เอสคิวแอล เซิรฟ์ เวอร์ และภาษาเอเอสพี ใช้เว็บเบราเซอร์โอเปรา และใช้
การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เนตด้วย จีพอี าร์เอส แสดงผลกราฟบนโทรศัพท์มอื ถือด้วย Macromedia Flash ผลการประเมิน
มีความพึงพอใจในระดับดี
กัลยา แก้วทอง [9] ได้พฒ
ั นาระบบการค้นหาข้อมูลการโจรกรรมรถและการสืบจับคนร้ายผ่านทางระบบเว็บ
เซอร์วสิ บนอุปกรณ์แบบพกพา โดยใช้ Nusoap สร้างเว็บเซอร์วสิ ส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ภาษา WML ใช้งานบน
แว็บ (WAP) โดยมีโปรแกรม Apache Web Server ฐานข้อมูล MySQLและภาษา PHP ใช้งานบนอุปกรณ์แบบพกพาผ่าน
ระบบเว็บเซอร์วสิ และคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บแอพพลเคชัน่ ระบบมีประสิทธิภาพในระดับดี
โดยสรุปผู้ศกึ ษาได้นาแนวคิดเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ า การวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงเนื้อหา การออกแบบเว็บไซต์แบบ
Responsive Web Design และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ าของเขื่อน
สิรกิ ติ ิ ์ ผ่านเว็บแบบ Responsive
3.วิธดี าเนินการศึกษา
3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content Analysis) จัดทาแผนที่ขอ้ มูล (Data Mapping) โดยการ
เปรียบเทียบทข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ าของเขื่อนสิรกิ ติ แิ ์ ละข้อมูลเอกสารการสัมมนาผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้
เป็ นสารสนเทศทีส่ าคัญ
3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ DFD เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผูศ้ กึ ษาได้นามาประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์ ระบบ 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 พัฒนาระบบ ด้วยโปรแกรมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL โดยมี Apache เป็ น web server ในรูปแบบ
เว็บแอพพลิเคชันแบบ
่
Responsive

942

3.4 ทดสอบและติ ดตัง้ ระบบ และตรวจสอบความถู กต้ องพร้อมทัง้ น าระบบเข้าใช้ งาน ปรับปรุ งและแก้ไข
ข้อผิดพลาดของระบบให้สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์
3.5 ประเมินผลความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ ทัง้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน Function Requirement
Test ด้าน Function Test ด้าน Usability Test และด้าน Security Test ด้วยแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ มาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ

ผลการศึกษา
4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ระบบงานปั จจุบนั พบว่า ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้าตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอื่น ๆกประกอบด้วย ด้านขอบเขตข้อมูล ด้านรูปแบบการแสดงผลและการปรับ ขนาด
หน้าจออัตโนมัติ
4.2 ผลการศึกษาความต้องการระบบงาน รวบรวมจากรายงานสภาพน้ าและการระบายน้ ารายวันของเขื่อน
สิรกิ ติ ิ ์ รายงานการประชุมการสัมมนาผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรูปแบบเป็ นการประชุมสัมมนา ชีแ้ จงเรื่องการบริหาร
จัดการน้ าลุ่มน้ าน่ านประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ เขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหาร
จัดการน้ าร่วมกัน ระหว่างเขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ กรมชลประทาน กรมประมง และเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ จ.
สุโขทัย จ.พิษณุ โลก จ.พิจติ ร และ จ.นครสวรรค์ อีกทัง้ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ต.วังกะพี้ อ.ตรอน และ อ.พิชยั จ.
อุตรดิตถ์ ผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานเขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ ตัวแทนกรมชลประทาน กรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ และสื่อมวลชน
ท้องถิน่ ดังแสดงในภาพที่ 3และรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อจากัดทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาระบบ

ภาพที่ 3 การประชุมการสัมมนาชีแ้ จงเรื่องการบริหารจัดการน้าลุ่มน้าน่านประจาปี 2556
4.3 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากการวิเคราะห์เนื้อหา โดยได้นาข้อมูลทัง้ หมดมาทาการออกแบบ
ระบบ โดยการกาหนดบริบท (Context Description) การทางานโดยรวมของระบบ ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แผนภาพบริบท (Context Diagram)
4.4 ผลการพัฒนาระบบ ในส่วนติดต่อผูใ้ ช้งานคือหน้าจอข้อมูลสภาพน้ ารายวันเป็ นหน้าจอแสดงผลหลักของ
ระบบ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หน้าจอข้อมูลสภาพน้ารายวัน
4.5 หน้าจอแสดงรายงานสภาพน้าแบบกราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ ดังแสดงในภาพที่
6
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ภาพที่ 6 หน้าแผนภูมสิ ภาพน้าในอ่างเก็บน้าเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์
4.6 หน้าแผนภูมขิ อ้ มูลน้าไหลเข้าเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ โดยเชื่อมโยงจากปุ่มปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้าของหน้าจอ
ข้อมูลสภาพน้ารายวัน ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แผนภูมขิ อ้ มูลน้าไหลเข้าเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์
4.7 หน้าแผนภูมขิ อ้ มูลน้าไหลเข้าเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ โดยเชื่อมโยงจากปุ่มปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้าของหน้าจอ
ข้อมูลสภาพน้ารายวัน ดังแสดงในภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 แผนภูมขิ อ้ มูลน้าระบายจากเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์
4.8 การประเมินความพึงพอใจระบบโดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน และกลุ่มผูใ้ ช้ทวไปจ
ั ่ านวน 10 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจระบบทัง้ 4 ด้าน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบทัง้ 4 ด้าน
ความพึงพอใจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูใ้ ช้ทวไป
ั่
SD
SD
4.48
0.51
4.32
0.60
4.25
0.52
4.40
0.66
4.02
0.64
4.36
0.64
4.20
0.77
4.24
0.61
4.36
0.63

หัวข้อประเมิ น
ด้าน Function Requirement Test
ด้าน Function Test
ด้าน Usability Test
ด้าน Security Test
สรุป

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูเ้ ชีย่ วชาญต่อระบบ อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ (x ̅)=4.24 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)=0.61และผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม
ของกลุ่มผูใ้ ช้ทวไป
ั ่ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ (x ̅) 4.36 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)=0.63
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สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ าของเขื่อนสิรกิ ิติ ์ ผ่านเว็บแบบ Responsive โดย
รวบรวมข้อมูลจากรายงานสภาพน้ าและการระบายน้ ารายวันและข้อมูลจากรายงานการประชุมสัมมนาผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
นาไปวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สรุปเป็ นสารสนเทศที่สาคัญ โดยนาหลักการพัฒนารูปแบบ Agileมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาระบบ
โดยใช้ภาษา PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL ระบบจัดการฐานข้อมูล PHPmyAdmin และ Apache Web server มีลกั ษณะเป็ น
Web Application แบบ Responsive โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากสามารถนาไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.2 ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบในอนาคตเพิ่มเติม ดังนี้ ระบบ Data Logger น าเข้า
ข้อมูลสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิ ดเพื่อให้เห็นสภาพน้ าของเขื่อนสิรกิ ติ ได้
ิ ์ ชดั เจน ระบบจาลองระดับน้ าด้านท้าย
น้า เพื่อพยากรณ์ ระดับน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการระบายน้าได้ และระบบการแจ้งเตือนระดับน้าวิกฤต ด้วยระบบ SMS หรือ E-mail
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บทคัดย่อ
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเป็ นเรื่องทีส่ าคัญอย่างยิง่ ในการบริหารงบประมาณขององค์กร การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณระดับคณะของมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านเว็บ
แอพพลิเคชัน่ รวมทัง้ ประเมินระบบ การศึกษาเริม่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามปั ญหา และความต้องการจาก
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของคณะ จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ออกแบบระบบโดยใช้หลักการพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว (Rapid
Application Development : RAD) ระบบถู ก พัฒ นาในรูป แบบเว็บ แอพพลิเคชัน่ โดยใช้ภ าษา PHP และระบบจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย MySQL ระบบนี้ได้นามาทดสอบทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการประเมินระบบพบว่าผูใ้ ช้
ระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวม 𝑥̅ เท่ากับ 3.96 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
เท่ากับ 0.37 ระบบสามารถแสดงรายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่ และส่งออกรายงานใน
รูปแบบ Excel ระบบทีจ่ ดั ทาขึน้ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการทางาน ช่วยอานวยความสะดวกให้แต่ละหน่วยงานในคณะ
ให้สามารถวางแผนการใช้จ่าย และดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้ได้
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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

บทนา
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้ภาครัฐทุกส่วนนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือ ระบบ GFMIS เข้ามาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อเป็ นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังของ
ภาครัฐ ซึง่ สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจให้กบั ผูบ้ ริหารองค์กร โดยระบบ GFMIS ถูกสร้างเสร็จและทุกส่วนราชการ
เริม่ ใช้งานจริงตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2547 มหาวิทยาลัยต่างๆ ทัวประเทศ
่
รวมถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้ใช้ระบบดังกล่าว
ควบคู่กบั ระบบบัญชี 3 มิติ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ ใช้ระบบดังกล่าวเพื่อ ทาให้ระบบการบริหารงบประมาณภายใน
มหาวิทยาลัยให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จากการทีไ่ ด้นาระบบบัญชี 3 มิติ มาใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของ
คณะวิทยาศาสตร์ พบว่า ระบบบัญชี 3 มิตสิ ามารถควบคุมงบประมาณด้านการเงิน พัสดุ และบัญชีได้พอสมควร แต่ยงั ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานในระดับคณะซึ่งเป็ นหน่ วยงานย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทีม
พัฒนาระบบยังพัฒนาระบบไม่รองรับกับความต้องการของเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ช้งานระดับหน่ วยงานย่อยภายในคณะ และในการ
พัฒนาระบบด้านการออกรายงานผลการเบิกจ่ายยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการของผูบ้ ริหารระดับคณะอีกด้วย ทาให้
เจ้า หน้ า ที่ท่ีร ับ ผิด ชอบต้ อ งท าการบัน ทึก และประมวลผลบนกระดาษ ท าให้ เสีย เวลาในการท างานนี้ อีก ทัง้ อาจเกิด
ข้อผิดพลาดในการคานวณผล ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณระดับคณะ
เพื่อช่วยในเรื่องของการติดตามแผนผลการเบิกจ่ายทีห่ น่วยงานย่อยภายในคณะสามารถประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
ของหน่วยงานย่อยของตนเองได้ ระบบนี้สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าทีก่ ารเงินของคณะฯและของภาควิชา
ในเรื่องของการติดตามแผนผลการเบิกจ่ายที่หน่ วยงานย่อยภายในคณะ และช่วยประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของ
หน่ วยงานย่อยภายในคณะได้ รวมทัง้ ช่วยสนับสนุ นในเรื่องของการวางแผนและตัดสินใจในการบริห ารงบประมาณของ
ผูบ้ ริหารระดับคณะทาให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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แนวคิ ดเกี่ยวกับการเบิ กจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ หมายถึงแผนงานทีแ่ สดงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรในลักษณะทีเ่ ป็ นตัวเลข ทัง้ ทีเ่ ป็ นจานวน
เงินและไม่ใช่จานวนเงิน แต่โดยปกติจะมุ่งเน้นไปทีต่ วั เงินเป็ นหลัก ซึง่ การจัดทางบประมาณจะกาหนดขึน้ ตามแผนงานใน
รอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ [1] ส่วนการจัดทางบประมาณหรือการวางแผนงบประมาณ คือ การจัดทาแผนการดาเนิน งานอย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขององค์กร สาหรับระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งในภายหน้า แผนงบประมาณอาจจะเป็ นแผนระยะยาว
ซึง่ ครอบ คลุมระยะเวลา 3 หรือ 5 หรือ 10 ปี ขา้ งหน้า หรืออาจจะเป็ นแผนระยะสัน้ ซึง่ โดยปกติจะเป็ นแผนการดาเนินงาน
สาหรับระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี ขา้ งหน้า [2]
ในส่วนการบริหารงบประมาณ หลังจากงบประมาณได้รบั การอนุ มตั แิ ล้ว กองแผนงานจะแจกจ่ายงบประมาณที่
ได้รบั อนุ มตั นิ ้ไี ปยังทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปปฏิบตั ใิ นส่วนทีต่ นรับผิดชอบ ซึง่ การนางบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั แิ ล้วไปใช้เป็ น
แนวทางปฏิบตั งิ านของหน่วยต่างๆ เรียกว่า การบริหารงบประมาณ ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1) การดาเนินการตามแผนงบประมาณ เป็ นหน้าทีข่ องหน่วยปฏิบตั กิ าร ทุกหน่วยปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะต้องรับผิดชอบใน
การดาเนินการให้เป็ นไปตามงบประมาณในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่ วยปฏิบตั กิ ารของตน ถ้าผลการปฏิบตั งิ านไม่เป็ นไปตาม
งบประมาณแล้วจะทาให้เกิดผลที่ไม่ดี ซึ่งสาเหตุเกิดจากความบกพร่อง หรือการไม่มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแล้ว
หน่วยปฏิบตั กิ ารนัน้ ๆ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
2) การควบคุม งบประมาณ บางองค์กรมีห น่ วยงานที่รบั ผิด ชอบเรื่องงบประมาณโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็ น ฝ่ าย
การงบประมาณซึง่ มีหน้าทีค่ วบคุมการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็ นไปตามงบประมาณ ควบคุมโดยให้หน่ วยงาน
ส่งรายงานผลการปฏิบ ัติง านมาเป็ น ระยะๆ ตามแต่ จ ะก าหนดเพื่อ ติด ตาม ตรวจสอบ การปฏิบ ัติง านอย่ างใกล้ชิด ที่
นอกเหนือจากหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ มีหน้าทีค่ วบคุมการทางานของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานอยู่แล้ว
3) การประเมิน ผลการปฏิบ ัติงาน หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบต่ องบประมาณโดยตรง คือ ฝ่ ายการงบประมาณจะ
รับ ผิด ชอบประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของหน่ วยงานต่ างๆ ในองค์ก ร โดยรับ รายงานผลการปฏิบ ัติงานจริงจากหน่ ว ย
ปฏิบตั กิ ารแล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงบประมาณของหน่วยงานทีต่ งั ้ ไว้
4) การสังการเพื
่
่อการแก้ไข การบริหารงบประมาณในขัน้ นี้เป็ นขัน้ สุดท้าย เมื่อผ่านการประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่ วยงานต่างๆ แล้ว เช่น เกิดผลแตกต่างในทางไม่ดฝี ่ ายบริหารต้องดาเนินการแก้ไข โดยเสนอทางเลือกทีจ่ ะใช้ใน
การแก้ไขข้อบกพร่องในการทางานต่างๆ พร้อมทัง้ ข้อได้เปรียบเสียเปรียบในแต่ละวิธี เพื่อนาเสนอให้ผู้มอี านาจตัดสินใจ
เลือกหนทางแก้ไข และสังการไปยั
่
งหน่วยงานนัน้ ๆ การตัดสินใจเลือกทางแก้ไขนี้ฝ่ายบริหารสมควรจะรับฟั งแนวทางแก้ไข
จากหน่วยงานนัน้ ๆ ซึง่ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารมาประกอบการพิจารณาด้วย เนื่องจากฝ่ ายปฏิบตั กิ ารใกล้ชดิ ในการปฏิบตั งิ านและมี
ประสบการณ์จากข้อเท็จจริงมากกว่าผูบ้ ริหาร ซึง่ แม้จะมีความรู้ ความชานาญและมีประสบการณ์ในการบริหารมากกว่าแต่ก็
ขาดประสบการณ์ตรง การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบตั งิ านได้ผลดีขน้ึ เป็ นไปตามเป้ าหมายนี้ จะต้องมีการติดตามด้วย
ว่าการแก้ไขนัน้ ได้ผลมากน้อยเพียงไร และนาไปเป็ นข้อมูลในการวางแผนงบประมาณในโอกาสต่อไปได้ [3]
แนวคิ ดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง ระบบทีร่ วบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยการรวมทัง้
สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทัง้ ในอดีต ปั จจุบนั และรวมถึงสิง่ ที่คาดว่าจะเป็ นไปใน
อนาคต เพื่อนามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศทีช่ ่วยสนับสนุนการทางาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของ
ผูบ้ ริหาร เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมีหน้าทีห่ ลัก 2
ประการ คือ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทัง้ จากภายใน ภายนอก และทัง้ อดีตและปั จจุบนั มาไว้ดว้ ยกันอย่างเป็ น
ระบบ 2) ท าการประมวลผลข้อ มูลอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ให้ได้สารสนเทศที่ช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิบ ัติงานและการ
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บริหารงานของผูบ้ ริหาร ดังนัน้ ถ้าระบบใดประกอบด้วยหน้าทีห่ ลักสองประการ ตลอดจนสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีห่ ลัก
ทัง้ สองได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ แล้ว ระบบนัน้ ก็สามารถถูกจัดเป็ นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้ ระบบนี้ไม่
จาเป็ นจะต้องสร้างขึน้ จากระบบคอมพิวเตอร์ อาจสร้างขึน้ มาจากอุปกรณ์ใดก็ได้ แต่ต้องสามารถปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักทัง้ สอง
ประการได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ แต่เนื่องจากปั จจุบนั คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์ ทม่ี ปี ระสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ จึงออกแบบระบบสารสนเทศให้มคี อมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์หลักในการจัดการสารสนเทศ [4]
แนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การพัฒ นาระบบ หมายถึง กระบวนการของการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างระบบสารสนเทศตัง้ แต่ เริม่ ต้น
วิเคราะห์ปัญหาระบบจนกระทังน
่ าระบบไปใช้ ซึง่ แสดงขัน้ ตอนของกิจกรรมทีต่ อ้ งทาตามลาดับก่อนหลัง วิธกี ารพัฒนาระบบ
มี 2 วิธี คือ 1) วิธวี งจรพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle - SDLC) ปั จจุบนั เรียกว่าเป็ นวิธกี ารพัฒนาระบบ
แบบเดิม ต้องใช้ระยะเวลานานและทรัพยากรมาก เป็ นการดาเนินงานตามขัน้ ตอนที่กาหนดไว้อย่างแน่ นอน ขัน้ ตอนของ
วงจรพัฒนาระบบ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา การศึกษาความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การ
วิเคราะห์ เพื่อ ตัด สิน ใจ การออกแบบ การสร้า งระบบ และการใช้ร ะบบ 2) วิธีพ ัฒ นาระบบงานแบบรวดเร็ว (Rapid
Application Development - RAD) วิธีน้ีย ังคงใช้หลัก การของวงจรพัฒ นาระบบ โดยการน ามาจัดท าเป็ น ระบบใหม่ ลด
ขัน้ ตอนบางอย่างลง ทาให้พฒ
ั นาระบบได้เร็ว ลดงบประมาณ เกี่ยวกับบุคลากร เวลา ทรัพยากรต่างๆ มีโปรแกรมช่วย
พัฒนาระบบทีส่ ามารถเรียนรู้ได้เร็วใช้งานง่าย ขณะเดียวกัน การกาหนดความต้องการของระบบและความคาดหวังที่จะ
ได้รบั ของระบบสามารถเข้าใจได้ง่าย สนับสนุ นการเข้ามามีสว่ นร่วมของผูใ้ ช้ให้มากทีส่ ุด การใช้วธิ พี ฒ
ั นาระบบแบบรวดเร็ว
ต้องคานึงถึงเครื่องมือ คน วิธกี าร และการบริหารจัดการ วิธีก ารพัฒ นาระบบแบบรวดเร็ว สามารถลดขัน้ ตอนของวงจร
พัฒนาระบบจาก 7 ขัน้ ตอน เหลือเพียง 4 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย การวางแผนกาหนดความต้องการ การออกแบบโดยผูใ้ ช้
การสร้างระบบ และ การเปลีย่ นระบบ ในวิธกี ารพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว สามารถจาแนกการพัฒนาออกเป็ น (1) การพัฒนา
ระบบร่วมกัน (Joint Application Development – JAD) โดยผูใ้ ช้และผูพ้ ฒ
ั นาระบบมีส่วนร่วมในการกาหนดความต้องการ
ของระบบร่วมกัน (Joint requirement planning – JRP) ออกแบบระบบร่วมกัน (Joint Application Design – JAD) และ
รวบรวมข้อมูลร่วมกัน เพื่อลดเวลา ค่าใช้จ่าย (2) การจัดทาต้นแบบ (Prototyping) เป็ นการจัดสร้างระบบทดลองหรือระบบ
ต้นแบบก่อนการพัฒ นาระบบทัง้ หมด ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้ทาการทดสอบหาข้อบกพร่องและประเมินค่าของระบบ นาไป
ปรับปรุง และทดสอบประเมินใหม่วนซ้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็ นทีย่ อมรับของผูใ้ ช้ระบบ จึงนาไปปรับเปลีย่ นเป็ นระบบจริง
วิธนี ้ีทาให้ผใู้ ช้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาระบบ เหมาะสมกับสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่สามารถกาหนดความต้องการทีช่ ดั เจน แน่ นอน
ได้ แม้ว่าจะไม่รวมคุณสมบัตขิ องงานประยุกต์ไว้ทงั ้ หมด เพราะยังเป็ นระบบทีย่ งั ไม่ได้รบั การทดสอบอย่างสมบูรณ์ ไม่มี
ข้อมูลจานวนมากและครบถ้วน จึงอาจมีขอ้ บกพร่องได้ แต่กส็ ร้างได้อย่างรวดเร็ว และประหยัด (3) การใช้ซอฟต์แวร์เคส
(Computer-Aided Software Engineering – CASE) เป็ น ซอฟต์ แ วร์ส าเร็จ ที่ช่ ว ยสนั บ สนุ น การพัฒ นาระบบ และสร้า ง
แบบฟอร์มต่ างๆ ให้มีมาตรฐาน ถือเป็ นเครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพทาให้มีมาตรฐานและมี
โครงสร้างทีด่ ี อุปสรรคคือมีราคาสูง ต้องใช้เวลาฝึ กอบรมในการใช้ค่อนข้างมาก ซอฟต์แวร์เคส เช่น Oracle’s Developer
2000, Rational ROSE, Visio และ (4) การวิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object-Oriented Analysis and
Design – OOAD) เป็ นการมองระบบเป็ นกลุ่มของวัตถุ ปั จจุบนั ใช้วธิ นี ้ีมากทัง้ การวิเคราะห์ ออกแบบ และโปรแกรม การ
พัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็ นการใช้แนวคิดในการวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มีเครื่องมืออัตโนมัตชิ ่วย
สนับสนุนมากในทุกขัน้ ตอน [5]
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ในการศึกษานี้ ผูศ้ กึ ษาได้นาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว (RAD) แบบ Prototype มาใช้งาน
ซึ่งเป็ น กระบวนการของการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างระบบสารสนเทศ กล่ าวคือ ตัง้ แต่ เริ่ม ต้น วิเคราะห์ปั ญ หา
ออกแบบระบบ จนกระทังน
่ าระบบไปใช้งาน ซึง่ แบบ Prototype นี้ใช้เวลาในการพัฒนาระบบไม่มากนัก เนื่องจากขัน้ ตอน
การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างระบบสารสนเทศ จะถูกกระทาไปพร้อมๆ กัน
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ตระกูลศิลป์ ตัง้ รัตนประเสริฐ และปรเมษ ชูประสิทธิ ์ ได้ศกึ ษาเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานนโยบายและแผนการควบคุมงานการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาระบบงาน
นโยบายและแผน ให้สามารถนามาใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงผลการติดตามการดาเนินงานด้านนโยบายและ
แผน ให้สมั พันธ์กบั งานทางด้านการควบคุมงานการเงิน และสามารถนาผลการดาเนินงานทีไ่ ด้นนั ้ มาช่วยสรุป วิเคราะห์
ในกระบวนการทางด้านนโยบายและแผน รวมถึงงานทางด้านการเงิน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายในการ
นาเสนอข้อมูล [6]
ชนกานต์ ชื่นชมน้อย ได้ศกึ ษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุ นรายงานบัญชีหน่ วยงานย่อย กรณีศกึ ษา :
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยจัดทาฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลการเงิน จัดเก็บข้อมูลการจ่ายเงิน จัดเก็บข้อมูลโครงการ
และจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน สรุปรายงานเงินคงเหลือรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี รวมถึง
สรุป รายงานเงิน คงโครงการแต่ ละโครงการ โดยประยุ ก ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนอผ่ านเว็บ เทคโนโลยี โดย
โปรแกรมมีการออกแบบเพื่อให้ใช้งานตามโครงสร้างของระบบบัญชีคู่ ผูใ้ ช้ สามารถเลือกใช้ได้ตามขัน้ ตอน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตามระดับสิทธิในการเข้
าถึงข้อมูล สามารถควบคุม รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลได้เป็ นอย่างดี มีการ
์
ออกแบบหน้าจอให้ใช้งานง่าย [7]
ปั ท มนัน ท์ สนจุ้ย ได้พ ัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ การติดตามการเบิก จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข อง
มหาวิทยาลัย กรณีศกึ ษา กองคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อให้ได้ระบบงานใหม่ทถ่ี ูกต้องตาม
รูปแบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของมหาวิทยาลัยและตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ โดย
สามารถเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการท างานได้ดี สามารถลดขัน้ ตอนการท างานของระบบ และสามารถใช้งานผ่ านเว็บ
เทคโนโลยีมคี วามสะดวกรวดเร็วในการใช้งานระบบ [8]
ธิดารัตน์ วุฒศิ รีเสถียรกุล และผณินทร เสือแพร ได้นาซอฟต์แวร์ SAP (System, Application and Products in
Data Processing) มาประยุกต์ใช้กบั ระบบจัดการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยควบคุมด้านต้นทุน
กาไร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ สามารถทาให้ผบู้ ริหารดูขอ้ มูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งการ ไม่ว่าจะเป็ นในอดีต ปั จจุบนั และยังนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปพยากรณ์สงิ่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต อีก
ทัง้ รูป แบบรายงาน ค่าใช้จ่ายต่ างๆ มีลัก ษณะเป็ น สากล สามารถน ามาประยุ กต์ ปรับ ปรุงให้สอดคล้องกับ รายงานที่
มหาวิทยาลัยใช้อยู่ได้ และยังใช้งานได้กบั รูปแบบทีก่ รมสรรพากรกาหนด [9]

วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
วิธกี ารดาเนินการศึกษาในระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณระดับคณะของมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านเว็บ
แอพพลิเคชัน่ ได้แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการศึกษาวิธกี ารดาเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณระดับคณะ และ ความต้องการระบบจาก
ผูใ้ ช้ในหน่วยงานย่อยของคณะ
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2. ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ ซึง่ ได้นาข้อมูลความต้องการของผูใ้ ช้งานจริง
มาใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ โดยมีการวิเคราะห์ออกแบบระบบทีน่ าหลักการพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว การพัฒนา
ระบบนี้อยู่ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน่ ซึง่ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ Open Source เป็ นหลัก โดยใช้ Apache เป็ น Web Server และ
ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย MySQL
3. ขัน้ ตอนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ หรือเจ้าหน้าทีท่ วไป
ั ่ และผูด้ แู ลระบบ
เครื่องมือทีใ่ ช้ศกึ ษา ประกอบด้วย แบบจาลองกระบวนการ ได้แก่ ดีเอฟดีหรือแผนภาพกระแสข้อมูล (data
flow diagram - DFD) ผังโครงสร้างระบบงาน แบบจาลองข้อมูล ได้แก่ อีอาร์ดี หรือแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
(entity-relationship diagram - ERD)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาระบบงานปั จจุบนั
จากการวิเคราะห์ระบบงานปั จจุบนั พบว่าระบบงานทีใ่ ช้อยู่ยงั มีการแสดงผลข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในบางส่วน
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1)
ระบบงานปั จจุบนั ไม่มรี ายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องทารายงานขึน้ ใหม่ทุกครัง้ โดยบันทึกลงบนกระดาษ ไม่ว่าจะเป็ นรายงานประจาเดือน ประจาไตรมาส และประจาปี
จึงทาให้การทางานเกิดความล่าช้าในรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล ประมวลผล และนามาสรุปเป็ นไฟล์เอกสาร Excel
2)
ข้อมูลทีต่ อ้ งนามาจัดทารายงานต่างๆ นัน้ ต้องทาการสรุป แยกประเภทรายการ โดยเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ทาให้ต้องทาสรุปรายงานแบบแยกประเภทหลายรายการ ซึง่ อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในขัน้ ตอนการสรุป รวมเงิน หรือ
แยกหมวดหมู่รายการต่างๆ ได้
3)
ผู้บ ริห ารและเจ้า หน้ า ที่ก ารเงิน เกิด ความยุ่ ง ยากในการควบคุ ม ดู แ ล เร่ ง รัด ติด ตามการเบิก จ่ า ย
งบประมาณของคณะและภาควิชา เนื่องจากระบบงานปั จจุบนั สามารถสรุปรายงานได้เพียงว่าในแต่ละงบประมาณ กองทุน
และหน่วยงานนัน้ ๆ มีรายจ่ายและจานวนเงินคงเหลือเท่าไร แต่ไม่มรี ายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทีแ่ สดงถึง
การวางแผน และผลของการใช้จ่ายงบประมาณนัน้ ๆ ในแต่ละเดือน จึงทาให้ไม่ทราบถึงการเบิกจ่ายหรือการทางานว่า ได้
กระทาตามทีไ่ ด้วางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนหรือไม่ อย่างไร
ผลการวิเคราะห์ความต้องการระบบงานใหม่
จากการศึกษาขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานระบบงานปั จจุบนั และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้ จากระบบงานเดิมแล้ว ผู้
ศึกษาจึงเกิดความสนใจทีจ่ ะนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณขึน้ เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สามารถควบคุมการเบิกจ่ายและการดาเนินการในโครงการ
ต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนงานทีไ่ ด้มกี ารวางแผนไว้ และจากการศึกษา วิเคราะห์ และผลของการออกแบบระบบงานใหม่
พบว่า ระบบควรมีการกาหนดสิทธิผู์ ใ้ ช้และการเข้าถึงของข้อมูลได้ การจัดการรายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
และเรียกดูรายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ได้ โดยสามารถเรียกดูขอ้ มูลต่างๆ ผ่านเว็บ
แอพพลิเคชันได้
่ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินงานการใช้งานระบบใหม่ดงั แสดงในภาพที่ 1 ดังนี้
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START

Phase

/

END

ภาพที่ 1 ระบบงานใหม่
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบจาลองกระบวนการ โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (data flow diagram - DFD)
เพื่อให้ง่ายต่อการดาเนินการออกแบบกิจกรรมและตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
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1. Context Diagram ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์
2. Process Hierarchy Chart ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 Process Hierarchy Chart ระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์
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3.Data Flow Diagram (DFD Level 0) ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 Data Flow Diagram Level 0
ผลการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเว็บแอพพลิเคชันของคณะวิ
่
ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร สามารถแสดงหน้าจอหลัก และหน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลแผนค่าใช้จ่าย สาหรับเจ้าหน้าทีธ่ ุรการดังภาพ 5

ภาพที่ 5 หน้าจอหลักของระบบ (ก) หน้าจอแสดงและการจัดการข้อมูลแผนค่าใช้จ่าย สาหรับเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (ข)
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ภาพที่ 6 หน้าจอเพิม่ ข้อมูลแผนค่าใช้จ่าย สาหรับเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (ก)
วางแผนค่าใช้จ่ายของแผนค่าใช้จ่าย สาหรับเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (ข)

ภาพที่ 7 หน้าจอเพิม่ ข้อมูลการเบิกจ่าย (ก) และ หน้าจอการยกเลิกข้อมูลการเบิกจ่าย (ข)
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างรายงานของปี งบประมาณ 2555

ภาพที่ 9 ตัวอย่างรายงานรูปแบบ Excel
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ภาพที่10 หน้าจอกราฟแสดงจานวนแผนค่าใช้จ่ายต่อกองทุน

วิ จารณ์ และสรุปผล
การพัฒนาระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเว็บแอพพลิเคชันของคณะวิ
่
ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร เป็ นระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อช่วยในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ทาให้ทราบว่าในแต่ละหน่ วยงานมีการวาง
แผนการใช้จ่ายไว้อย่างไร และมีการดาเนินการตามแผนทีไ่ ด้วางไว้หรือไม่ โดยการพัฒนาระบบการติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณนี้มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ปั ญหา และความต้องการจากเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและผูบ้ ริหาร ซึง่ ในการพัฒนาระบบ
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณนี้ได้นาแนวคิดเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้ในการบริหารจัดการ
งบประมาณและการติดตามการเบิก จ่ายงบประมาณ แนวคิด เกี่ยวกับ หลัก การพัฒ นาระบบแบบรวดเร็ว (RAD) แบบ
Prototype มาใช้ ซึ่ง RAD เป็ นกระบวนการของการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างระบบสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลเนื่องจากฐานข้อมูลใช้ในการเก็บและรักษาข้อมูลอย่างเป็ นระเบียบ มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์
กัน และแนวคิดเกี่ยวกับโอเพนซอร์สเนื่องจากโอเพนซอร์สเป็ นฟรีแวร์และเปิ ดโอกาสให้บุคคลอื่นนาเอาระบบนัน้ ๆ ไป
พัฒนาได้ โดยที่โอเพนซอร์สมีความยืดหยุ่นสูง น่ าเชื่อถือ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน และยังมีการรักษาความ
ปลอดภัย โดยการพัฒ นาระบบการติด ตามการเบิก จ่ายนี้ ใช้ได้กบั ระบบปฏิบ ัติก าร Windows สาหรับขัน้ ตอนในการ
วิเคราะห์ของการพัฒนาระบบนัน้ ผูศ้ กึ ษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลและปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบงานปั จจุบนั จากเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
และผูบ้ ริหาร จากนัน้ นาผลจากการสัมภาษณ์ หรือรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ขนั ้ ตอนการวิเคราะห์ โดยผู้ศกึ ษาเลือกใช้การวิเคราะห์
ระบบตามแนวทางใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการดาเนินการออกแบบกิจกรรม และตรวจสอบ
ผู้วิจยั ได้ท าการแปลผลสิง่ ที่ค้นพบในลักษณะการตีความส่วนที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับวัตถุ ประสงค์ใน
การศึกษา และแนวคิด ทฤษฎี รวมทัง้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ พบว่า จากการศึกษาและรวบรวมขัน้ ตอน วิธกี าร การติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณของระบบงานปั จจุบนั สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ยงั มีการแสดงผลข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใน
บางส่วน ดังนี้
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- ระบบงานปั จจุบนั ไม่มรี ายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องทารายงานขึน้ ใหม่ทุกครัง้ ไม่ว่าจะเป็ น รายงานประจาเดือน ประจาไตรมาส และประจาปี จึงทาให้การทางานเกิด
ความล่าช้าในรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล ประมวลผล และนามาสรุปเป็ นไฟล์เอกสาร Excel
- ข้อมูลทีต่ อ้ งนามาจัดทารายงานต่างๆ นัน้ ต้องทาการสรุป แยกประเภทรายการ โดยเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ทาให้ต้องทาสรุปรายงานแบบแยกประเภทหลายรายการ ซึง่ อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในขัน้ ตอนการสรุป รวมเงิน หรือ
แยกหมวดหมู่รายการต่างๆ ได้
- ผู้บ ริห ารและเจ้า หน้ า ที่ก ารเงิน เกิด ความยุ่ ง ยากในการควบคุ ม ดู แ ล เร่ ง รัด ติด ตามการเบิก จ่ า ย
งบประมาณของคณะและภาควิชา เนื่องจากระบบงานปั จจุบนั สามารถสรุปรายงานได้เพียงว่าในแต่ละงบประมาณ กองทุน
และหน่วยงานนัน้ ๆ มีรายจ่ายและจานวนเงินคงเหลือเท่าไร แต่ไม่มรี ายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทีแ่ สดงถึง
การวางแผน และผลของการใช้จ่ายงบประมาณนัน้ ๆ ในแต่ละเดือน จึงทาให้ไม่ทราบถึงการเบิกจ่ายหรือการทางานว่า ได้
กระทาตามทีไ่ ด้วางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนหรือไม่ อย่างไร
ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาระบบให้สามารถทาการเรียกดูขอ้ มูลพื้นฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ อาทิ
เช่น ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลกองทุน ข้อมูลหมวดค่าใช้จ่าย ข้อมูลค่าใช้จ่าย ข้อมูลแผนค่าใช้จ่าย เป็ นต้น ทัง้ นี้ระบบ
ยังสามารถทาการเพิม่ แผนค่าใช้จ่าย วางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละแผนค่าใช้จ่าย ทาการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถแสดง
รายงานผลการติด ตามการเบิก จ่ า ยงบประมาณ และสามารถช่ ว ยท าให้ก ารท างานของบุ ค ลากรคณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลามากยิง่ ขึน้ และระบบยังสามารถแสดงรายงานการติดตามการ
เบิกจ่ายได้ตามเงื่อนไขทีผ่ ใู้ ช้งานเลือก สามารถส่งออกเป็ นไฟล์เอกสาร Excel ออกจากระบบได้ เพื่อใช้เสนอต่อผูบ้ ริหาร
ต่อไป และเนื่องจากเป็ นการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของผูใ้ ช้ จึงมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน จานวน
10 ท่ าน ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่ มีค วามพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย รวม 𝑥̅ เท่ ากับ 3.96 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.37 โดยระบบทีจ่ ดั ทาขึน้ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการทางาน ช่วยอานวยความสะดวกให้แต่
ละหน่วยงานในคณะให้สามารถวางแผนการใช้จ่าย และดาเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้ได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูท้ จ่ี ะทาการวิจยั ต่อหรือการศึกษาเรื่องอื่นๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การศึกษาในครัง้
นี้ โดยสามารถแบ่งข้อเสนอแนะเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1)
ข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้งานระบบ
- ตัวเลือกการแสดงรายงานควรให้เลือกเป็ นประจาเดือนเท่านัน้
- การวางแผนของแผนค่าใช้จ่ายนัน้ ควรมีการตรวจเช็คจานวนเงินเพื่อไม่ให้เกินกว่าจานวนเงินทีไ่ ด้รบั
- ตัวเลือกการแสดงกราฟควรมีหลายรูปแบบ และสามารถกาหนดเงื่อนไขในการคานวณ และแสดงผลได้
2)
ข้อเสนอแนะจากผู้วจิ ยั ควรเพิ่มเติม ปรับปรุงและพัฒ นาระบบในอนาคต ให้ครบวงจรกับระบบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ กล่าวคือ ควรพัฒนาระบบให้ผบู้ ริหารสามารถจัดการสถานะของการเบิกจ่ายได้ในระบบ เพื่อทีร่ ะบบ
การทางานจะได้มคี วามสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การพัฒนาในรูปแบบเว็บแบบ Responsive
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ประโยชน์เชิ งคุณค่า
การพัฒนาระบบยังมีประโยชน์กบั หน่วยงานอีกหลายประการด้วยกัน ดังนี้
1)
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ทวไป
ั ่ ผู้ดูแลระบบ และคณาจารย์ได้รบั รูถ้ ึงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2)
เมื่อผู้รบั ผิดชอบโครงการหรือแผนค่าใช้จ่ายทราบถึงศักยภาพหรือแผน/ผลการเบิกจ่ายของโครงการที่
ตนเองรับผิดชอบ ซึง่ จะทาให้มคี วามกระตือรือร้นมากขึน้ และนาผลการเบิกจ่ายดังกล่าวกลับไปพัฒนา เร่งรัดการทางาน
ของตนเอง เพื่อให้เป็ นไปตามการวางแผนทีห่ น่วยงานของตนได้ทาการวางแผนไว้
3)
เมื่อบุคลากรทุกคนภายในหน่ วยงานกระทาตามการวางแผนของหน่ วยงานแล้ว จะส่งผลให้การทางาน
ของหน่วยงานนัน้ ๆ เป็ นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4)
รายงานการเบิก จ่ายงบประมาณเป็ น ประโยชน์ ต่ อหน่ วยงานอย่ างมาก ในการวางแผนเพื่อ พัฒ นา
หน่ วยงาน และถือเป็ นข้อมูลสารสนเทศในการกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาและนโยบายในการของบประมาณสนับสนุ น
จากทางมหาวิทยาลัยได้
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การพัฒนาออนโทโลยีระบบเฝ้ าระวังสุขภาพสาเหตุเกิ ดจากสิ่ งแวดล้อม
A Development of Ontology for Health Surveillance System Caused by
Environment
เกวรินทร์ จันทร์ดำ1 และอรสำ เตติวฒ
ั น์2*
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บทคัดย่อ
สุขภำพเป็ นสิง่ สำคัญต่อกำรดำเนินชีวติ ของมนุษย์ เพรำะกำรมีสขุ ภำพร่ำงกำยทีแ่ ข็งแรงทำให้วถิ คี วำมเป็ นอยู่
ของชุมชนมีคุณภำพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ กำรวิจยั นี้มจี ุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำและพัฒนำออนโทโลยีสำหรับจัดกำรควำมรูด้ ำ้ นกำร
เฝ้ ำระวังสุขภำพที่มีสำเหตุ เกิด จำกสิง่ แวดล้อม ขัน้ ตอนกำรวิจยั เริ่ม จำกกำรวิเครำะห์รูป แบบกระบวนกำรท ำงำน
DPSEEA Model เพื่อหำปั จจัยที่เชื่อมโยงระหว่ำงสุขภำพกับสิง่ แวดล้อมทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม จำกนัน้ นำข้อมูลมำ
วิเครำะห์และออกแบบออนโทโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับสุขภำพกับสิง่ แวดล้อม และดำเนินกำรสร้ำงฐำนควำมรูอ้ อนโทโลยีดว้ ย
โปรแกรม Hozo Ontology Editor เพื่อพัฒนำระบบเฝ้ ำระวังสุขภำพที่มสี ำเหตุเกิดจำกสิง่ แวดล้อม ให้สำมำรถจัดกำร
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่มีประโยชน์ ต่อ ชุมชน ระบบนี้จะช่วยสนับสนุ นกำรป้ องกันโรคที่อำจเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมของ
ชุมชน รวมทัง้ กำรเสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัยของคนในชุมชนให้มสี ุขภำพร่ำงกำยที่ดี นำไปสู่กำรเป็ นชุมชนที่มคี วำม
ยังยื
่ นทำงด้ำนสุขภำพ
คาสาคัญ :

ออนโทโลยี กำรเฝ้ ำระวัง สุขภำพ สิง่ แวดล้อม

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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บทนา
องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization: WHO) เป็ นองค์กรหลักที่ดูแลด้ำนสุขภำพอนำมัยได้ให้
ควำมหมำยของสุขภำพ (Health) ไว้ว่ำ สุขภำพ หมำยถึง ภำวะแห่งควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำร
ดำรงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสขุ และมิได้หมำยควำมเฉพำะเพียงแต่ควำมปรำศจำกโรคหรือควำมพิกำรทุพลภำพ
เท่ำนัน้ [1] และกำรมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงเป็ น สิง่ ที่สำคัญ อย่ำงยิ่งสำหรับกำรดำรงชีวิตของของมนุ ษย์ เพรำะ
สุขภำพเป็ นสิง่ ทีเ่ งินซือ้ ไม่ได้ โดยมนุษย์ทุกคนต้องดูแลเอำใจใส่สขุ ภำพของตนเองให้มคี วำมแข็งแรงเพื่อป้ องกันโรคภัย
ไข้เจ็บ แต่ทงั ้ นี้สุขภำพของคนเรำไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั กำรดูแลตนเองเท่ำนัน้ ยังมีอกี หลำยปั จจัยเข้ำมำเกีย่ วข้อง เช่น ปั จจัย
ด้ำนสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพ ดังนัน้ มนุ ษย์ควรมีควำมรูก้ ำรเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิด
จำกสิง่ แวดล้อม เพื่อป้ องกันอันตรำยและโรคภัยไข้เจ็บ ที่อำจเกิดขึ้น ได้ [2, 3] โดยหำกชุม ชนใดมีสุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรงจะก่อให้เกิดเป็ นชุมชนที่ยงยื
ั ่ นด้ำนสุขภำพได้ (Healthy Community) [4] และกำรเฝ้ ำระวังสิง่ แวดล้อม (environmental surveillance) เป็ นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งที่มกี ำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง มีระบบวิเครำะห์ขอ้ มูล
แปลผล และกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรให้ผเู้ กีย่ วข้องทรำบ เพื่อนำไปสูก่ ำรควบคุมป้ องกันโรคต่อไป อำจกล่ำวได้ว่ำกำร
เฝ้ ำระวัง ครอบคลุมถึงกำรเก็บข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำรตรวจ ติดตำมทำงด้ำนสิง่ แวดล้อม (environmental monitoring) หรือ
ตรวจสอบด้ำนชีวภำพ (biological monitoring) รวมทัง้ ผลที่ได้จำกกำรสำรวจและกำรตรวจคัดกรองด้วย [5] โดยใช้
เทคโนโลยีช่วยในกำรเก็บข้อมูลและประมวลผล
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นแรงขับเคลื่อนรูปแบบหนึ่งในกำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลเพื่อเป็ นแหล่งองค์ควำมรู้
สนับสนุ นส่งเสริมด้ำนสุขภำพ และในปั จจุบนั มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรจัดกำรควำมรู้ วิเครำะห์
สนับสนุ น กำรตัดสินใจหำทำงเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ ในกำรดูแลรักษำสุขภำพ และเทคโนโลยียงั สำมำรถช่วยในกำรจัดกำรข้อมูล
ควำมรูท้ ำงด้ำนสุขภำพที่กระจัดกระจำยให้มกี ำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็ นระเบียบแบ่งเป็ นหมวดหมู่ ท่งี ่ำยต่อกำรเข้ำใจ
ของคนทัวไป
่ ซึ่งมีงำนวิจยั หลำกหลำยรูปแบบที่จดั ทำฐำนข้อมูลเป็ นแหล่งองค์ควำมรูจ้ ดั เก็บควำมรู้ทำงด้ำนสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อ ม ตัว อย่ ำงเช่ น กำรศึก ษำวิจยั เกี่ย วกับ ระบบสำรสนเทศผ่ ำน Web Application เช่ น กำรศึก ษำวิจ ัย
เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศกำรใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์เพื่อช่วยเก็บรวบรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนข้อมูลสุขภำพชุมชน (Web
Base Information Systems) สนับสนุ นกำรตัดสินใจกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ [6], กำรศึกษำวิจยั เกีย่ วกับกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศภูมศิ ำสตร์เพื่อจัดเก็บแหล่งข้อมูลทรัพยำกรธรรมชำติและข้อมูลสำธำรณสุขของชุมชน (Geographicbased community information system) ซีง่ สำมำรถจัดเก็บข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขของชุมชนนำไปสู่กำรตัดสินใจด้ำน
สุขภำพของชุมชนเชิงพื้นที่ได้ [7], กำรศึกษำวิจยั เกี่ยวกับระบบสนับสนุ นกำรตัดสินใจเพื่อประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
สิง่ แวดล้อมโดยควำมเสีย่ งสำหรับกำรจัดทำ Environmental Risk Assessment โดยเกิดจำกกำรกระทำของมนุษย์และ
ภัย ธรรมชำติแ ละส่งผลกระทบต่ อ สุข ภำพของคนในชุ ม ชน (ERA Decision-Making Process) [8], กำรศึก ษำวิจ ัย
เกีย่ วกับระบบสนับสนุ นกำรตัดสินใจกำรเฝ้ ำระวังโรคจำกสิง่ แวดล้อมในประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นภำคเหนือ
ของประเทศไทย โดยรำยงำนข้อมูลโรคแบบทันทีตำมเวลำจริง (Real time) เพื่อช่วยให้ชุมชนมีกำรเฝ้ ำระวังโรคแบบ
ทันเวลำและเหตุกำรณ์ (E-Health Services System) [9]
ปั จจุบนั รูปแบบกำรจัดกำรควำมรูเ้ รื่องสุขภำพและสิง่ แวดล้อม มีกำรพัฒนำจัดเก็บองค์ควำมรูใ้ นรูปแบบของ
ฐำนควำมรูอ้ อนโทโลยี (Ontology) ก่อให้เกิดกำรจัดกำรควำมรูเ้ ชิงควำมหมำย (Semantic Knowledge Management)
มีกำรสกัดควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญแต่ละด้ำน (Expert System) ทำให้ได้ประโยชน์ ในกำรค้นหำคำตอบที่ชดั เจนและมี
ถูกต้องเพิม่ มำกขึน้ [10] โดยกำรจัดกำรควำมรูแ้ บบออนโทโลยีเป็ นกำรแสดงโครงสร้ำงของแนวคิดทีบ่ รรยำยขอบเขต
ขององค์ควำมรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ออนโทโลยีประกอบไปด้วยกำรนิยำมควำมหมำยหรือแนวคิด (Concepts) ซึ่งเป็ น
พื้น ฐำนส ำคัญ ในกำรสร้ำงฐำนควำมรู้ ซึ่ง แนวคิด เหล่ ำ นี้ จ ัด เรีย งอยู่ในลำดับ ชัน้ กำรถ่ ำ ยทอดควำมสัม พัน ธ์ โดย
แนวควำมคิด (Concepts) เพื่อ ก ำหนดขอบเขตของควำมรู้ท่ีสำมำรถท ำกำรอธิบ ำยรำยละเอีย ดได้ , กำรก ำหนด
คุ ณ สมบัติ (Properties) เพื่ อ อธิบ ำยรำยละเอีย ดคุ ณ สมบัติ ต่ ำ งๆ ที่ ข องแนวควำมคิด , กำรสร้ำ งควำมสัม พัน ธ์
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(Relationships) เพื่อแสดงรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวควำมคิด โดยมีกำระบุควำมสัมพันธ์ไว้เป็ นแบบต่ำงๆ
ควำมสั ม พั น ธ์ แ บบล ำดั บ ชั ้น (Subclass of หรื อ is-a hierarchy) ควำมสั ม พั น ธ์ แ บบเป็ นส่ ว นหนึ่ ง (Part-of)
ควำมสัม พัน ธ์เชิง ควำมหมำย (Syn-of) และควำมสัม พัน ธ์ก ำรเป็ น ตัว แทน (Instance-of) [10, 11] โดยมีง ำนวิจ ัย
หลำกหลำยรูปแบบในกำรนำควำมรู้ออนโทโลยีมำประยุกต์ใช้งำนด้ำนสุขภำพและสิง่ แวดล้อม เช่น กำรศึกษำวิจยั
เกี่ยวกับระบบเฝ้ ำระวังผลกระทบสำเหตุเกิดจำกสิง่ แวดล้อม โดยสิง่ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่ อสุขภำพของ
ชุมชน (Ontology EIA System) [12], กำรศึกษำวิจยั เกีย่ วกับระบบออนโทโลยีเพื่อเป็ นฐำนควำมรูช้ ่วยเพิม่ ควำมชำญ
ฉลำดให้ ก ับ ระบบสำรสนเทศเพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ควำมรู้ก ำรรัก ษำโรคเรื้อ รัง (Ontology-based Chronic Disease
healthcare System) [13], กำรศึกษำวิจยั เกีย่ วกับระบบกำรวิเครำะห์รูปแบบควำมต้องกำรของระบบกำรจัดกำรควำมรู้
เรื่องกำรดูแลรักษำโรคไตเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยแบบเฉพำะบุคคล เพื่อนำระบบออนโทโลยีช่วยแนะนำกำรดูและรักษำ
ผู้ป่ วยที่เป็ นโรคไตเรื้อ รัง [14] และกำรศึกษำเกี่ยวกับ กำรวิเครำะห์รูป แบบควำมต้อ งกำรของระบบสนับ สนุ น กำร
ประมำณกำรสัมผัสแคดเมียมผ่ำนกำรบริโภคอำหำรโดยใช้ออนโทโลยีเพื่อช่วยในกำรให้ควำมรูแ้ ก่ชุมชนเกีย่ วกับสำร
แคดเมีย่ ม [15]
จำกรูปแบบกำรทำงำนออนโทโลยีทช่ี ่วยในกำรอนุ มำนควำมรูใ้ หม่ๆ ทีแ่ ตกต่ำงจำกทีไ่ ด้กำหนดไว้เดิมมีควำม
คล้ำยกับควำมสำมำรถของมนุ ษย์ทส่ี ำมำรถอนุ มำนประเภทของสิง่ ของเพื่อศึกษำ แยะแยะ แจกแจง จัดหมวดหมู่คำด
เดำคุณลักษณะโดยกำรอนุ มำนได้ [16] ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษำรูปแบบควำมสัมพันธ์ของสุขภำพทีม่ ผี ลมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของสิง่ แวดล้อม เพื่อสร้ำงฐำนควำมรู้ระบบออนโทโลยีกำรเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุ เกิดจำกสิง่ แวดล้อม
สำมำรถช่วยส่งเสริมคุณภำพชีวติ ควำมเป็ นอยู่ของมนุษย์ให้มสี ขุ ภำพร่ำงกำยทีแ่ ข็งแรงต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. วัสดุอปุ กรณ์
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติ
- CPU Intel Pentium III Processor, 800MHz หรือสูงกว่ำ
- Ram 256 MB หรือสูงกว่ำ
- Hard Disk 30 MB หรือมำกกว่ำ
1.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
- โปรแกรม Hozo Ontology Editor
- โปรแกรม Microsoft Windows 7
- โปรแกรม JAVA JDK 1.6.0 for Windows
2. วิ ธีการศึกษา
2.1 ศึกษำกระบวนกำรทำงำนของ DPSEEA Model
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษำรูปแบบกำรทำงำนของ DPSEEA Model เป็ นโมเดลพัฒนำโดยองค์กำรอนำมัยโลก
ในปี ค.ศ. 1999 โดย Carlos F. Corvalan และคณะ ใช้สำหรับกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสุขภำพกับ
สิง่ แวดล้อมเข้ำด้วยกัน ครอบคลุม ปั จ จัยที่เป็ น สำเหตุ ให้เกิด แรงกดดัน ต่ อสภำพสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ก ำร
เปลี่ย นแปลงของสภำพแวดล้อ ม อัน เป็ น เหตุ ให้เกิด ควำมเสี่ย งและผลกระทบต่ อ สุข ภำพในที่สุด อีก ทัง้
DPSEEA Model ยังครอบคลุมถึงกำรดำเนินกำรที่มีผลต่ อกำรเปลี่ยนแปลงปั จจัยนำไปสู่แนวทำงเพื่อเป็ น
มำตรำกำรป้ องกัน ควบคุม และแก้ไข ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภำพได้
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2.2 กำรลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก และ อำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก
ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล โดยร่วมรับฟั งกำรประชุมกลุ่มของชุมชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตำกเกีย่ วกับกำร
แก้ปั ญ หำสำรปนเปื้ อ นแคดเมี่ยมในสิง่ แวดล้อม และเข้ำร่วมรับ ฟั งกำรประชุม กลุ่ม ของชุม ชน อำเภอเนิ น มะปรำง
จังหวัดพิษณุ โลก เกีย่ วกับปั ญหำสำรพิษตกค้ำงในสิง่ แวดล้อม หำกในอนำคตมีนโยบำยกำรทำอุตสำหรกรรมเหมืองแร่
ในชุมชนเกิดขึน้
2.3 นำเสนอกรอบแนวคิดกำรใช้ DPSEEA Model เพื่อออกแบบพัฒนำออนโทโลยีระบบเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุ
เกิดจำกสิง่ แวดล้อม โดยมีกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้
1. ศึกษำวิเครำะห์ขอ้ มูลเกีย่ วข้องกับกำรเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิดจำก
สิง่ แวดล้อมตำมหลักกำรแนวคิด DPSEEA Model
Driving forces
Pressures
State

Actions

Exposure

Effects

2. วิเครำะห์ออกแบบออนโทโลยีระบบเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิดจำกสิง่ แวดล้อม

3. พัฒนำออนโทโลยีระบบเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิดจำกสิง่ แวดล้อม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดออนโทโลยีกำรเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิดจำกสิง่ แวดล้อม
จำกภำพที่ 1 แสดงถึงกรอบแนวคิดกำรพัฒนำออนโทโลยีระบบเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิดจำกสิง่ แวดล้อมมี
กำรศึกษำรูปแบบกระบวนกำรทำงำนของ DPSEEA Model ซึง่ เป็ นโมเดลทีพ่ ฒ
ั นำโดยองค์กำรอนำมัยโลก โดยโมเดล
ดังกล่ำวเหมำะสำหรับกำรเชื่อมโยงควำมสัม พันธ์กำรเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิดจำกสิง่ แวดล้อม [17] และโมเดลมี
องค์ประกอบ 6 ด้ำน คือ องค์ประกอบแรก Driving forces (แรงขับ เคลื่อ น) องค์ป ระกอบที่ส อง Pressures (แรง
กดดัน ) องค์ ป ระกอบสำม State (สภำพสิ่ง แวดล้อ มที่ เปลี่ย นไป) องค์ ป ระกอบสี่ Exposure (กำรได้ ร ับ สัม ผัส )
องค์ประกอบห้ำ Effects (ผลกระทบต่อสุขภำพ) และองค์ประกอบหก Actions (กำรดำเนินกำร)
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ผลการศึกษา
1. วิ เคราะห์ออกแบบออนโทโลยีระบบเฝ้ าระวังสุขภาพสาเหตุเกิ ดจากสิ่ งแวดล้อม
กำรออกแบบออนโทโลยีร ะบบเฝ้ ำ ระวังสุข ภำพจำกสิง่ แวดล้อ ม ได้สกัด ควำมรู้จ ำกผู้เ ชี่ยวชำญ ซึ่งเป็ น
นักวิชำกำรด้ำ นกำรทำงำนวิจยั เกี่ยวกับกำรป้ องกันสำรพิษ ปนเปื้ อ นในสิง่ แวดล้อ ม และกำรเฝ้ ำระวังสำรพิษ จำก
สิง่ แวดล้อ ม อีก ทัง้ ผู้ว ิจ ยั ได้ใ ช้ข ้อ มูล จำกกำรประชุม ในเวทีร ะดมควำมคิด เห็น เพื่อ ให้เ กิด กำรมีส่ว นร่ว มในกำร
กำหนดเขตพื้น ที่แ ละมำตรกำรคุ ้ม ครองสิง่ แวดล้อ มและกำรเฝ้ ำ ระ วัง ทำงสุข ภำพ 3 ตำบล ในอำเภอแม่ส อด
จัง หวัด ตำก คือ ตำบลพระธำตุ ผ ำแดง ตำบลแม่ต ำว ตำบลแม่กุ มำประกอบในกำรสร้ำ งองค์ค วำมรู้อ อนโทโลยี
และยังมีกำรนำเอำข้อมูลกำรเฝ้ ำ ระวังสุข ภำพจำกสิง่ แวดล้อ ม จำกกำรร่วมประชุมเวทีสมั มนำแลกเปลี่ย นเรียนรู้
เรื่อ งวิจ ยั สภำพนิเ วศวิท ยำและวิถ ีช ุม ชนเพื่อ ส่ง เสริม และอนุ ร กั ษ์สิง่ แวดล้อ ม กรณีศ ึก ษำอำเภอเนิน มะปำง
จัง หวัด พิษ ณุ โ ลก โดยได้นำข้อ มูล เพื่อ สกัด เป็ น องค์ค วำมรู้ด ้ำ นกำรเฝ้ ำ ระวัง สุข ภำพที่เ กิด จำกสิง่ แวดล้อ ม ได้
ดังต่ อไปนี้
Driving forces (แรงขับเคลื่อน)
- นโยบำยกำรพัฒนำสังคม (ค่ำนิยม, สังคม, วัฒนธรรม ฯลฯ)
- นโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (กำรพัฒนำเศรษฐกิจ , รำยได้, ค่ำครองชีพ ฯลฯ)
- นโยบำยกำรพัฒนำกำรเมือง (กฎหมำย, ข้อบังคับ ฯลฯ)
Pressures (แรงกดดัน)
- กำรผลิตที่เพิ่มขึ้น (กำรเพิ่มโรงงำนอุตสำหรรม, กำรใช้สำรเคมีเพิ่มขึ้น ฯลฯ)
- ก ำ ร บ ร ิโ ภ ค ที ่เ พิ ่ม ขึ ้น (ก ำ ร ใ ช ้น้ ำ เพิ ่ม ขึ ้น , ก ำ ร ใ ช ้ป ่ ำ ไ ม ้เ พิ ่ม ขึ ้น , ก ำ ร ใ ช ้แ ห ล ่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีเพิ่มขึ้น ฯลฯ)
- กำรปล่อ ยของเสีย ที่เ พิ่ม ขึ้น (ปล่อ ยสำรพิษ ของแข็ง , ปล่อ ยสำรพิษ ของเหลว, ปล่อ ยสำรพิษ
ทำงอำกำศ)
State (สภาพสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป)
- ทรัพยำกรธรรมชำติท่เี กิดกำรเปลี่ย นแปลง (ดิน , แหล่งน้ำ , อำกำศ, ป่ ำไม้ ฯลฯ)
- สิง่ คุกคำมตำมธรรมชำติที่เปลี่ย นแปลง (ดิน ถูก ทำลำย, แหล่ง น้ำ ถูก ทำลำย, กำรปล่อ ยมลพิษ
ทำงอำกำศ ฯลฯ)
- ภำวะมลพิษ ในสิง่ แวดล้อ ม (สำรมลพิษ ปนเปื้ อ นในดิน , สำรมลพิษ ปนเปื้ อ นในน้ ำ , สำรมลพิษ
ทำงอำกำศ ฯลฯ )
Exposure (การได้รบั สัมผัส)
กำรได้รบั สัมผัสนอกร่ำงกำย (กำรสัมผัสทำงผิวหนัง)
- กำรเข้ำสู่ร่ำงกำย (กำรดื่ม , กำรกิน, กำรหำยใจ)
Effects (ผลกระทบต่อสุขภาพ)
- กำรมีสุขภำพดี
- กำรเจ็บป่ วย
- กำรพิกำร
- กำรเสียชีวิต
Actions (การดาเนิ นการ)
- นโยบำยแก้ปั ญ หำสัง คม (กำรพัฒ นำคุณ ภำพชีว ิต ประชำชน, กำรเพิ่ม โอกำสทำงกำรศึก ษำ,
กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ , กำรปรับปรุงและอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ฯลฯ)
- นโยบำยแก้ปัญหำเศรษฐกิจ (กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต , กำรควบคุ มผลผลิต ฯลฯ)
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- นโยบำยแก้ปั ญ หำกำรเมือ ง (กำรออกกฎหมำยคุ้ม ครองทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิง่ แวดล้อ ม,
กำรออกกฎหมำยควบคุมกำรปล่อยมลพิษ ฯลฯ)
- กำรให้ค วำมรู้ชุม ชนเฝ้ ำ ระวัง โรคจำกสิง่ แวดล้อ ม (ผลกระทบสิง่ แวดล้อ มที่เ ปลี่ย นแปลงไปมี
ผลต่ อสุขภำพอย่ำงไรบ้ำง, กำรเฝ้ ำระวังโรค, กำรป้ องกันโรคสำเหตุ เกิดจำกสิง่ แวดล้อม ฯลฯ)
2. ผลการออกแบบออนโทโลยีระบบเฝ้ าระวังสุขภาพสาเหตุเกิ ดจากสิ่ งแวดล้อม ใช้ หลักการออกแบบตาม
หลัก DPSEEA Model
กำรพัฒนำฐำนควำมรู้ออนโทโลยีด้ำนกำรเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิดจำกสิง่ แวดล้อม ซึ่งเป็ นกำรนำข้อมูล
สรุปผลกำรแยกองค์ประกอบที่สำคัญของ DPSEEA Model เพื่อใช้ในกำรออกแบบและพัฒนำฐำนควำมรูอ้ อนโทโลยี
ด้วยโปรแกรม Hozo Ontology Editor [11] พร้อมจัดหมวดหมู่และควำมสัมพันธ์ของข้อมูลควำมรู้ ดังแสดงในภำพที่ 2

ภาพที่ 2 กำรใช้โปรแกรม Hozo Ontology Editor สร้ำงฐำนควำมรูอ้ อนโทโลยี
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ภาพที่ 3 ออนโนโลยีระบบเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิดจำกสิง่ แวดล้อมตำมรูปแบบ DPSEEA Model
จำกภำพที่ 2 และ ภำพที่ 3 แสดงผลกำรออกแบบออนโทโลยีร ะบบเฝ้ ำระวัง สุ ข ภำพสำเหตุ เกิด จำก
สิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักกำรออกแบบตำม DPSEEA Model โดยกำรสร้ำงองค์ควำมรูข้ องแต่ละองค์ประกอบ 6 ด้ำนของ
DPSEEA Model ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่หนึ่ง Driving forces ซึ่ง เป็ น แรงขับ เคลื่อ นที่เ กิด จำกนโยบำย
ต่ ำ งๆ ของรัฐบำลเป็ น ส่ว นใหญ่ องค์ประกอบที่สอง Pressures ซึง่ เป็ นแรงกดดันต่ำงๆ ก่อให้เกิดกำรผลิตทีเ่ พิม่ ขีน้
องค์ประกอบสำม State ทำให้สภำพสิง่ แวดล้อมมีกำรเปลีย่ นไปตำมนโยบำย องค์ประกอบสี่ Exposure เป็ นกำรได้รบั
สัม ผัส สำรพิษ ต่ ำงๆ ที่เกิด จำกสิ่ง แวดล้อ มที่เปลี่ย นแปลงไป องค์ป ระกอบห้ำ Effects สำรพิษ ในสิ่ง แวดล้อ มส่ ง
ผลกระทบต่อสุขภำพ และองค์ประกอบหก Actions เป็ นกำรหำแนวทำงป้ องกำรมำตรำกำรดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำ
กำรออกแบบออนโทโลยีระบบเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุ เกิดจำกสิง่ แวดล้มตำม DPSEEA Model ได้รบั กำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของออนโทโลยีจำกเชี่ยวชำญ ซึ่ง เป็ น นัก วิช ำกำรด้ำ นกำรทำงำนวิจ ยั เกี่ย วกับ กำรป้ อ งกัน
สำรพิษ ปนเปื้ อ นในสิง่ แวดล้อ ม และกำรเฝ้ ำ ระวัง สำรพิษ จำกสิง่ แวดล้อ ม โดยออนโทโลยีดงั กล่ำวสำมำรถนำไป
ประยุกต์เชื่อมต่ อกับ ฐำนข้อมูล (Database Mapping) สร้ำงเป็ น เว็บ แอพพลิเคชันระบบเฝ้
่
ำระวังสุขภำพที่เกิดจำก
สิง่ แวดล้อม ในรูปแบบ Semantic Web ต่อไปได้
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ภาพที่ 4 ออนโนโลยีระบบเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิดจำกสิง่ แวดล้อมตำมรูปแบบมุมมอง WC-Tree
3. แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบออนโทโลยี
กำรสกัดควำมรู้จำก DPSEEA Model เพื่อสร้ำงออนโทโลยีกำรเฝ้ ำระวังสุขภำพสำเหตุเกิดจำกสิง่ แวดล้อม
โดยโมเดลดัง กล่ ำ วสำมำรถเชื่อ มโยงควำมสัม พัน ธ์ร ะหว่ ำ งสุ ข ภำพกับ สิ่ง แวดล้อ ม โดยหำกสิ่ง แวดล้อ มมีก ำร
เปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภำพของผูท้ อ่ี ำศัยอยู่ในสิง่ แวดล้อมนัน้ ทันที ดังแสดงภำพที่ 5 ตัวอย่ำงของ
ระบบสำมำรถให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรป้ องกันสำรพิษสำเหตุเกิดจำกกำรใช้สำรเคมีกำรทำกำรเกษตรของชุมชน
D : มีนโยบำยพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจกำรส่งออกพืชเกษตรเพื่อมุ่งหำรำยได้เข้ำประเทศ
P : เกิดกำรขยำยพืน้ ทีเ่ พำะปลูกเชิงเดีย่ วเพิม่ ขึน้
S : ทำให้เกิดกำรใช้สำรเคมีทำงด้ำนกำรเกษตรในชุมชนเพิม่ ขึน้
E : ส่งผลให้คนในชุมชนได้รบั สัมผัสสำรเคมีเข้ำสูร่ ่ำงกำย
E : สำรเคมีทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่คนในชุมชน
A : มีกำรกำหนดกฎระเบียบ, กำหนดกำรใช้ปริมำณสำรเคมี, วิธเี ฝ้ ำระวังสุขภำพ
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D : มีนโยบำยพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจกำรส่งออกพืชเกษตรเพื่อมุง่ หำรำยได้เข้ำประเทศ
P : เกิดกำรขยำยพืน้ ทีเ่ พำะปลูกเชิงเดีย่ วเพิม่ ขึน้

A:
- กำหนดฎระเบียบ

S : ทำให้เกิดกำรใช้สำรเคมีทำงด้ำนกำรเกษตรในชุมชนเพิม่ ขึน้

- กำหนดกำรใช้
ปริมำณสำรเคมี

E : ส่งผลให้คนในชุมชนได้รบั สัมผัสสำรเคมีเข้ำสูร่ ่ำงกำย

- วิธเี ฝ้ ำระวังสุขภำพ

E : สำรเคมีทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่คนในชุมชน

ภาพที่ 5 แสดงกำรให้ควำมรูก้ ำรเฝ้ ำระวังสุขภำพทีเ่ กิดจำกสำรพิษในสิง่ แวดล้อมจำกกำรใช้สำรเคมีเพื่อกำรเกษตร

วิ จารณ์ และสรุปผล
สรุปผล
กำรพัฒ นำออนโทโลยีระบบเฝ้ ำระวังสุข ภำพสำเหตุ เกิด จำกสิ่งแวดล้อม ผู้วิจยั ได้ศึก ษำวิเครำะห์ข้อ มู ล
เกี่ย วข้อ งกับ กำรเฝ้ ำระวัง สุ ข ภำพที่มีส ำเหตุ เกิด จำกสิ่ง แวดล้อ มตำมหลัก กำรแนวคิด DPSEEA Model โดยมี
กระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่ำงสุขภำพและสิง่ แวดล้อม โดยเริม่ ตัง้ แต่ กำรมีนโยบำยแรงขับ เคลื่อน
ทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง ที่เป็ นแรงกดดันทำให้มีกำรเพิ่มผลผลิตในด้ำนต่ำงๆ เพิ่มขึ้น และส่งผลต่ อกำร
เปลีย่ นแปลงสภำพสิง่ แวดล้อม คนในชุมชนได้รบั สัมผัสสำรพิษหรือสำรปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
สุข ภำพของคนในชุ ม ชนเกิด โรคภัย ไข้เจ็บ ที่เกิด จำกกำรเปลี่ย นแปลงของสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่งกำรเปลี่ย นแปลงของ
สิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อสุขภำพสำมำรถนำมำกำหนดเป็ น ฏระเบียบเพื่อแก้ไขปั ญหำด้ำนสิง่ แวดล้อมทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลง
ไปในทำงทีก่ ่อให้เกิดผกระทบต่อสุขภำพของคนในชุมชน และมีกำรกำหนดควบคุมกำรใช้สำรเคมีหรือสิง่ ทีเ่ ป็ นสำรพิษ
อันตรำยทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ระบบสำมำรถช่วยสนับสนุ นกำรป้ องกันโรคทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมของชุมชน ทำให้เกิดกำรเสริมสร้ำงให้
คนในชุมชนได้ตระหนักถึงกำรดูแลรักษำสุขภำพทีเ่ กิดจำกสิง่ แวดล้อม เสริมสร้ำงสุขอนำมัยให้มรี ่ำงกำยทีแ่ ข็งแรง
ข้อเสนอแนะ
1. จำกผลกำรวิจยั นี้สำมำรถนำผลทีไ่ ด้ไปใช้พฒ
ั นำเว็บแอพพลิเคชันและโมบำยแอพพลิ
่
เคชัน่ เพื่อกำรจัดกำร
ควำมรูด้ ำ้ นสุขภำพในเฝ้ ำระวังสุขภำพจำกสิง่ แวดล้อม ซึง่ ระบบนี้จะมีประโยชน์ต่อชุมชนผูท้ ส่ี นใจ
2. กำรจัดกำรควำมรูด้ ำ้ นกำรเฝ้ ำระวังสุขภำพทีเ่ กิดจำกสิง่ แวดล้อม ในอนำคตสำมำรถเพิม่ ขอบเขตข้อมูลใน
กำรจัดกำรด้ำนอื่นเพื่อให้ครอบคลุมมำกยิง่ ขึน้ เช่น กำรเฝ้ ำระวังโรคระบำดวิทยำ
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กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวทางการประยุกต์ ใช้ รหัสแท่ งสองมิ ติเพื่อจัดการครุภณ
ั ฑ์ในวิ ทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิ ทยาการ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Framework of Applying Quick Response Code for Equipment Management in
College of Integrated Science and Technology Rajamangala University of
Technology Lanna
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต1*, ธนากร นาเมืองรักษ์1 และนิพนธ์ เขือ่ นแก้ว1
Paipan Thanalerdsopit1*, Tanakorn Namungrak1 and Nipon Kuankeaw1
บทคัดย่อ
ปั จจุบนั มีเทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธิภาพและใช้งบประมาณไม่สงู สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการใน
หน่วยงานราชการมากมาย ดังนัน้ งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้รหัสแท่งสองมิติ (Quick
Response Code; QR Code) สาหรับการควบคุมครุภณ
ั ฑ์ในหน่ วยงานราชการโดยทาการศึกษาที่วทิ ยาลัยเทคโนโลยี
และ สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เครื่องมือและวิธกี ารศึกษาได้แก่การทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้อง การสัมภาษณ์ การจัดทาแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมครุภณ
ั ฑ์โดยใช้วธิ กี ารบริหารแบบ
ลีนเพื่อทาการ เปรียบเทียบ ผลการศึกษาแสดงแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวกับระบบการควบคุมครุภณ
ั ฑ์
เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ซ่งึ มีความสอดคล้องกับวิธกี ารบริหารแบบลีน
ทัง้ นี้ผลการวิจยั ดังกล่าวจะนาไปทดสอบการใช้งานจริงเพื่อทาการประเมินในการหาผลสัมฤทธิจากแนวคิ
ดดังกล่าวอีก
์
ทัง้ สามารถนาไป ประยุกต์ใช้ในการจัดการงานด้านอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
คาสาคัญ:

รหัสแท่งสองมิติ การควบคุมครุภณ
ั ฑ์

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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บทนา
งานพัสดุสานักงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมีหน้าทีภ่ ารกิจหลักได้แก่ดาเนินการประสานงาน ใน
การ เริม่ ต้นจัดซือ้ จัดจ้างและควบคุมพัสดุและครุภณ
ั ฑ์ภายในวิทยาลัยเพื่อให้การปฏิบตั งิ านดังกล่าวมีประสิทธิภาพและ
บรรลุ เป้ าหมายจึงต้องมีการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ สานักงานตลอดจนเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อให้ทนั เป็ นการลด
ระยะเวลาการทางานช่วยลดปริมาณทรัพยากรให้ใช้น้อยลงและช่วยเพิม่ คุณภาพในการให้บริการแก่ผรู้ บั บริการ [1] ซึง่
เทคโนโลยีทน่ี ามา ประยุกต์ใช้ในการจัดการสานักงานควรง่ายและสะดวกต่อ การจัดการทัง้ ผูใ้ ช้งานและผูร้ บั บริการอีก
ทัง้ ควรใช้งบประมาณที่ ไม่สูงและมีความปลอดภัยต่ อข้อมูล ของหน่ วยงานประเทศญี่ป่ ุ นซึ่ง เป็ นประเทศที่คิด ค้น
เทคโนโลยีท่ี ทันสมัยจะมีการใช้ เทคโนโลยีรหัสแท่ง สองมิติ (QR Code) คือใช้บนั ทึกข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดแบบ
ปกติ ข นาดเล็ก ราคาถู ก และยัง เป็ น มาตรฐานสากลที่ก าหนดโดยองค์ ก รระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยมาตราฐาน
International Standardization and Organization; ISO) และคณะกรรมมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขา
อิเ ล็ค ทรอเทคนิ ค (International Electrotechique Commission; IEC) 18004 ซึ่ง ใช้ก ัน อย่ า งแพร่ ห ลายในด้า นการ
บริห ารจัด การเพื่อ ให้เ กิด ความสะดวก ถู ก ต้อ งและรวดเร็ว เช่ น การใช้บ ัน ทึก ข้อ มูลการตรวจคนเข้า เมือ งหรือใช้
เทคโนโลยีดงั กล่าวในด้านการค้าและตลาดเพื่อใช้ใน การส่งเสริมการขาย เช่นคูปองส่วนลดในการใช้สนิ ค้าและบริการ
กระทังด้
่ านการบริการสาธารณสุข ใช้ระบุขอ้ มูลคนไข้ใน โรงพยาบาลลดข้อผิด พลาดในการรักษา [2] ในปี พ.ศ.2553
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้เริม่ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนา เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิตกิ บั มาตรฐาน
ภาษาไทย (QR Code) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี อิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติประเทศไทยและ Center of
the International Cooperation for Computerization (CICC) ประเทศญีป่ ่ นุ ภายใต้ การสนับสนุนจากเด็นโซ่เวฟและซา
โต้ซง่ึ รหัสแท่งสองมิติเป็ นเทคโนโลยีทช่ี ่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั กระบวนการต่างๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริหารจัดการและการให้บริการของหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนดังนัน้ จากที่กล่าวถึง คุณลักษณะทีด่ ขี อง QR Code
ทาให้ถูกหน่ วยงานต่ างๆนามาใช้ในการจัดการงานเพื่อทาให้เกิด ประสิทธิภาพในการ ปฏิบตั ิงานและ การบริหาร
จัดการทีด่ ใี นองค์กรงานพัสดุวทิ ยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงมีแนวคิด ในการประยุกต์ใช้ รหัสแท่งสองมิติใน
การควบคุมครุภัณฑ์ภายในวิทยาลัย เพื่อให้สอดรับการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีท่ี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้นามาใช้ในหน่วยงาน งานวิจยั นี้วตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวคิดในการประยุกต์ ใช้รหัส
แท่งสองมิตสิ าหรับงานพัสดุสานักงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการซึ่งออกแบบเครื่องมือวิจยั บนพื้นฐานของ
หลักการวงจรของเดมมิง่ ได้แก่การวางแผน (Plan: P) การดาเนินงาน (Do: D) การประเมินผล (Check: C) และการ
ปรับปรุง (Act: A) ซึง่ ผลการศึกษาจะได้แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code ทีเ่ หมาะสมกับระบบการจัดการ
พัสดุของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึง่ ผลจากงานวิจยั สามารถนาแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
งานด้านอื่นๆ และนาไปทดสอบการใช้งานจริงและประเมินเพื่อหาผลสัมฤทธิจากแนวคิ
ดจากงานวิจยั นี้
์

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อ พัฒ นาระบบการจัด การครุ ภัณฑ์โ ดยใช้เ ทคโนโลยีร หัสแท่ ง สองมิติของวิท ยาลัยเทคโนโลยี และสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลานนา อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐาน
ระบบการจัดการแบบลีน (Lean Management System)
ในปี ค.ศ.1980 ได้เกิดคาว่า (Lean) เพื่อใช้อธิบายระบบการผลิตของบริษัทโตโยต้า (Toyota Production
System)โดยพบว่าบริษัทโตโยต้าสามารถผลิตรถยนต์แข่งขันได้ทวโลกเนื
ั่
่ องจากมีการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ออกแบบการผลิตการตลาดและการบริการซึ่งการพัฒนาดังกล่าวมีปัจจัยความสาเร็จอยู่ท่กี ารกาจัดความสูญ เสียใน
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กระบวนการและการใช้ประโยชน์จากบริษทั ทีจ่ ดั ส่งชิน้ ส่วนให้โตโยต้า เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้าทีใ่ ช้รถยนต์
ระบบการผลิตแบบลีน จึงเป็ นในการผลิตที่คอื มุ่งกาจัดความสูญเสียที่เกิดขึน้ ในกระบวนการผลิตหากทาการผลิต
จานวนมากแต่ตอ้ งทาการผลิต แบบทันเวลาพอดี
การใช้ลนี ในองค์กรคือองค์กรทีด่ าเนินการโดยปราศจากความสูญเปล่าในทุกๆ กระบวนการ มีความสามารถ
ในการปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและผูร้ บั ผลงานได้ทนั ท่วงที มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง
คุณสมบัตขิ องลีน
 หลักการและเทคนิคของลีน ได้รบั การนาไปใช้และประสบความสาเร็จในองค์กรทุกภาคส่วน
 ลีนมีหลักการทีไ่ ม่ซบั ซ้อนและง่ายในการตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ทุกประเภท
 สามารถปฏิบตั ไิ ด้กบั บุคลากรในองค์กรทุกคน อีกทัง้ ต้นทุนการทาระบบไม่สงู
 แนวคิดลีนมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่ างๆ เช่น การบริหารองค์รวม Total (
:tuality ManagementTQM), ซิกส์ซกิ มา (Six Sigma) เป็ นต้น
 บุคลากรในองค์กรทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละนาไปใช้ได้ง่าย
ในปี พ.ศ. 2540 มีการปฏิรูประบบราชการโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางานของระบบราชการทัง้
บทบาทหน้าที่โครงสร้างอานาจในระดับต่ างระบบการบริหารงานและวิธกี ารทางานเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการ
ทางานที่สูงขึน้ ระบบการจัดการคุณภาพที่ถูกนามาใช้กนั อย่างแพร่หลายเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานลดความ
เสียหายและมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ได้แก่ระบบลีน (Lean System) ซึง่ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ
พืน้ ฐานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ทัง้ การผลิตและการบริการโดยมุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าทีเ่ กิดจากการดาเนินงาน อีก
ทัง้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการได้ให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ได้แก่ความพึงพอใจของประชาชนมากขึน้
โดยปรับปรุงงานบริการเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนซึง่ เป็ นผลมาจากการมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งส่วนราชการต้องพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องมีการประเมินและ วิเคราะห์กระบวนการให้บริการเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงซึง่
สิง่ สาคัญคือการเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านให้มสี ่วนร่วมใน การแก้ไขปรับปรุงงานนัน้ ๆ เพราะเป็ นผู้รบั ผิดชอบโดยตรง
ซึง่ การสร้างการมีส่วนร่วมนี้จะทาให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความเต็มใจทีจ่ ะพัฒนาและปรับปรุงงานให้มี ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
เนื่องจากผูป้ ฏิบตั งิ านจะได้รบั ผลดีจากการปฏิบ ัตงิ านทีท่ าให้เกิดความ ความสะดวกรวดเร็วและได้ผลงานทีม่ ีคุณภาพ
ทัง้ นี้ แ นวคิด ของลีน ของภาครัฐนัน้ จะต้อ งมีอ งค์ป ระกอบที่สาคัญ 3 ส่ว น องค์ป ระกอบที่เ ท่ า กัน ได้แ ก่ ป ระชาชน,
กระบวนงานและผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ ประชาชนต้องได้รบั ประโยชน์สขุ ,กระบวนงานต้องมี การลดความสูญเสียในการทางาน
และผูป้ ฏิบตั งิ านไม่ตอ้ งเพิม่ ภาระงาน [3]

วิ ธีวิทยาการวิ จยั

ภาพที่ 1 วิธกี ารวิจยั
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จากภาพที่ 1 งานวิจยั นี้ใช้พน้ื ฐานการจัดการจากวงจรของเดมมิง่ โดยมีขนั ้ ตอนการวิจยั 4 ขัน้ ได้แก่
ตารางที่ 1 วิธกี ารประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติ
ขัน้ ตอน
รายละเอียด
การสืบค้นวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การวางแผนงานร่วมการจับกลุ่มผูท้ ม่ี สี ว่ นทีเ่ กีย่ วข้อง
วางแผนงาน
ในงานพัสดุได้แก่
 ผูป้ ฏิบตั งิ านพัสดุ ผูพ้ ฒ
ั นาระบบงานพัสดุ
การดาเนินงาน
 การรวมกลุ่มอภิปรายเพื่อให้ได้เป้ าหมายทีต่ อ้ งการลดขัน้ ตอนในการทางาน และเพิม่
ประสิทธิภาพในงานควบคุมพัสดุ
การประเมินความเป็ นไปได้ของกรอบแนวคิดการนาเทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิตมิ าใช้ใน
การควบคุม พัสดุมดี งั นี้
การตรวจประเมินงาน
 ให้อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญมาประเมินกรอบแนวคิดวิธกี ารความเป็ นไปได้จากการพัฒนา
ระบบ
ขัน้ ตอนต่อไปคือการนากรอบแนวคิดทีไ่ ด้จากการดาเนินการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในงาน
การปรับปรุง
การใช้รหัสแท่งสองมิตใิ นการควบคุมครุภณ
ั ฑ์ซง่ึ จะมีการเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิของการ
์
ดาเนินงาน ดังกล่าวต่อไป

ผลการศึกษา
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพผลการศึกษาพบว่าแนวคิดในการพัฒนาระบบแท่งสองมิติสามารถทาได้
โดย นาข้อมูลของพัสดุทต่ี ้องการควบคุมซึง่ ได้แก่ช่อื ครุภณ
ั ฑ์,หมายเลขครุภณ
ั ฑ์, วันทีล่ งทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ แหล่งทีต่ งั ้
ของ ครุภณ
ั ฑ์ ชื่อผู้ควบคุมครุภณ
ั ฑ์พร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์เพื่อติดต่อเมื่อมีปัญหาหรือ ต้องการสอบถาม เรื่อง
เกี่ยวกับ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ทัง้ นี้กรอบแนวคิดจะนาข้อมูลของครุภณ
ั ฑ์แต่ละชิน้ นาเข้าสู่ระบบอินเตอร์เนตภายในของ
วิทยาลัย ทัง้ นี้ระบบดังกล่าวจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ โดยการใช้เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิตติ ดิ ไว้กบั ตัวครุภณ
ั ฑ์ และ
ทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์ โดยสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดวิธกี ารควบคุมครุภณ
ั ฑ์โดยใช้รหัสแท่งสองมิติ
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นการควบคุมครุภณ
ั ฑ์โดยการประยุกต์ใช้รหัสแท่งสองมิติในการลดเวลา ในการ
สืบค้น ครุภณ
ั ฑ์ และสามารถตรวจสอบว่าครุภณ
ั ฑ์นนั ้ มีอยู่ ณ สถานทีเ่ ก็บจริงหรือไม่ โดยการใช้มอื ถือหรือ แทปเล็ตที่
มีโปรแกรม อ่านรหัส แท่งสองมิตอิ ่านแถบรหัสแท่ง ข้อมูลครุภณ
ั ฑ์ พร้อมรูป และข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่างๆ ก็จะปรากฏให้ผู้
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ควบคุมครุภณ
ั ฑ์ ได้นาไปใช้ ทัง้ นี้เป็ นการลดต้นทุนและเวลาในการควบคุมดูแลครุภณ
ั ฑ์ ได้เป็ นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องกับ
ระบบลีนทีจ่ ดั การ ลดเวลา ลดกระบวนการทางาน ลดต้นทุนเพื่อมุ่งให้งานบรรลุความสาเร็จ ตามเป้ าหมาย ทีว่ างไว้

สรุปผลและอธิ ปรายผล
การพัฒนาระบบการควบคุมครุภัณฑ์โดยใช้รหัสแท่งสองมิติของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการใน
งานวิจยั ทีน่ าเสนอครัง้ นี้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัจจุบนั ให้เป็ นประโยชน์แก่การทางานเป็ นการลดต้นทุน และ
เวลาในการทางาน ทัง้ นี้ยงั ต้องมีการพัฒนาให้เกิดระบบงานขึน้ จริง เพื่อ ประเมินผลในประสิทธิภาพและความพึงพอใช้
ของผูใ้ ช้งานจริง เพื่อให้สอดคล้องกับการวิจยั ของชุลกี รและคณะ [5] ทีไ่ ด้ทาการศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมครุภณ
ั ฑ์
กรณีศกึ ษา : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย นอกจากนี้ระบบ
ดังกล่าว ยังต้องคานึงถึงเรื่องความปลอดภัย ของการเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จากผูไ้ ม่ประสงค์ดตี ่อทรัพย์สนิ
ของราชการ ทัง้ นี้ระบบทีจ่ ะพัฒนาดังกล่าวมีการป้ องกันโดยให้ป้อนข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านก่อนการเข้าถึงข้อมูล
ครุภณ
ั ฑ์ในระบบ คอมพิวเตอร์ดว้ ย

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนาและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาทีส่ นับสนุนทุนวิจยั นี้
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การสารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา
A Survey of Community Problems and Needs in Tambon Dong Jane, Amphoe
Phukamyao, Phayao
บุญศิร ิ สุขพร้อมสรรพ์1
Boonsiri Sukpromsun1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสารวจข้อมูลพืน้ ฐาน บริบททางสังคมของชุมชน ตาบลดงเจน อาเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยา และศึกษาสภาพปั ญหารวมถึงความต้องการของชุมชน ในตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ หัวหน้ า ชุ มชน หัวหน้ าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือน จานวน 345
ตัวอย่าง โดยดาเนินการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมในการตอบแบบสอบถามปั ญหาและความต้องการของชุมชน การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสัมภาษณ์ทวไป
ั ่ การค้นหาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ นารายละเอียดข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา พร้อมอภิปรายผลเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปั ญหาทีส่ าคัญของชุมชนในตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัด พะเยา มีความ
เกีย่ วข้องกับปั ญหาด้านอาชีพและรายได้ของชุมชน โดยเฉพาะการมีรายได้ทไ่ี ม่แน่ นอน ผลิตผลทางการเกษตรมีราคา
ตกต่ า เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่งผลให้รายได้ของประชากรขึน้ อยู่กบั กลไก
ตลาดทางการเกษตร นอกจากนี้ยงั มีปัญหาด้านชีวติ ความเป็ นอยู่และครอบครัว และปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมร่วมด้วย
ส่วนประเด็นความต้องการในการพัฒนาให้ชุมชนมีสภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ มีลกั ษณะทีส่ อดคล้องกับสภาพปั ญหา
ของชุมชน โดยความต้องการทางด้านเศรษฐกิจยังคงเป็ นความต้องการที่สาคัญที่สุดทีช่ ุมชนควรได้รบั การแก้ไขเป็ น
อันดับต้นๆ
สาหรับการแก้ไขปั ญหาของชุมชนควรให้ความสาคัญในการสนับสนุ นการพัฒนาตนเองโดยเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากชาวชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความเป็ นจริงของสภาพปั จจุบนั
ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ เป็ นการพัฒนาทีม่ าจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
คาสาคัญ:

ปั ญหาและความต้องการของชุมชน ภูกามยาว

1สาขาวิชาภูมส
ิ ารสนเทศศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
Information Science, School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao, 56000.
*Corresponding author : yeanbsy@hotmail.com
1Geographic

979

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

บทนา
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็ นสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ที่มปี ณิธานในการจัด การเรียนการสอนเพื่อเป็ น
แหล่งการวิจยั ทีเ่ น้นการสร้างปั ญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ เป็ นทีพ่ ่งึ พิงและแหล่งอ้างอิง
ทางวิช าการ อัน จะน าไปสู่ค วามมัน่ คง เข้ม แข็ง และพัฒ นาของชุ ม ชน [4] ซึ่ง การจะบรรลุ พ ัน ธกิจ ดัง กล่ า วนั น้
มหาวิทยาลัยจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเข้าไปศึกษา เรียนรู้ ทาความเข้าใจเรื่องราวของชุมชน เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอดีต สถานการณ์ ปัจจุบนั ปั จจัยแวดล้อมภายในชุมชน การทาความรู้จกั ชุมชนก่อนที่จะลงมือพัฒ นาหรือ
ดาเนินกิจกรรมใดๆ ภายในชุมชน ถือเป็ นหัวใจสาคัญและมีผลต่อความสาเร็จของการพัฒนาชุมชน [2] เพราะนอกจาก
จะทาให้สามารถทราบถึงปั ญหาและความต้องการแล้ว ยังสามารถกาหนดเป้ าหมาย และทิศทางการพัฒนาได้อย่างตรง
ความต้องการและสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงของชุมชน มิฉะนัน้ แล้วการดาเนินกิจกรรมการพัฒ นาต่ างๆ ที่
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการในชุมชนจะไม่สามารถเข้าถึงหรือได้รบั ความร่วมมือ รวมทัง้ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชนได้
ทัง้ นี้เพื่อสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปั ญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน”
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเน้นการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นจังหวัดพะเยาตามนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด โดยแบ่งพืน้ ที่
ความรับผิดชอบให้คณะและวิทยาลัย รับผิดชอบเป็ น 1 คณะ 1 อาเภอ โดยเน้นให้คณะและวิทยาลัย ศึกษาประเด็น
ปั ญหาที่มผี ลกระทบสูง และเลือกพื้นที่ท่ผี ู้นาชุมชนมีความตัง้ ใจจริงในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ซึ่งทางคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รบั ความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนในอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
สาหรับการริเริม่ จัดทาแผนปฎิบตั กิ ารพัฒนาพืน้ ทีใ่ นรูปแบบของโครงการ กิจกรรม และการดาเนินงานๆ ตามแนวคิด
การพัฒนา 1 คณะ 1 อาเภอ แต่อย่างไรก็ตามการจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าวจาเป็ นต้องคานึงถึงข้อมูล
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พืน้ ฐานและบริบทของชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้สะท้อนข้อเท็จจริงและปรากฏการณ์ทางสังคมของ
ชุมชนในเขตตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้ จงึ มุ่งเน้ น การสารวจข้อมูลพื้นฐาน บริบทของชุมชน ตาบลดงเจน อาเภอภู กามยาว
จังหวัดพะเยา เพื่อรวบรวมไว้เป็ นข้อมูลพื้นฐานอันจะสะท้อนวิถีชีวติ การดารงอยู่ของสมาชิกในชุมชนนัน้ ทัง้ ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม และภูมปิ ั ญญาทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่งชีถ้ งึ สภาพปั ญหาและ
ความต้องการของคนในชุมชน รวมทัง้ นาไปใช้ประกอบการวางแผนจัดทาโครงการ หรือ กิจกรรมการพัฒนาต่ า งๆ
ภายในชุมชน เพื่อให้การดาเนินการทีจ่ ดั ทาขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ได้อย่างแท้จริง อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดปฎิสมั พันธ์อนั ดีทงั ้ ภายในและภายนอกชุมชน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. สารวจข้อมูลพืน้ ฐาน บริบททางสังคมของชุมชน ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2. ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการของชุมชนในตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
วิธกี ารดาเนินการวิจยั เรื่องการสารวจสภาพปั ญหาและความต้องการของชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา ได้ดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนและรายละเอียดต่อไปนี้
1. ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ชใ้ี ห้เห็นถึงบริบททางสังคม ปั ญหา และความต้องการของชุมชนในตาบลดงเจน อาเภอ
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุตยิ ภูมดิ งั นี้
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือข้อมูลภาคสนาม เป็ นข้อมูลเพื่อการวิจยั ทีเ่ ก็บรวบรวมจากการ
สารวจ ในการศึกษาครัง้ นี้นอกจากจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 345 ตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามแล้ว
ยังได้นาวิธกี ารสัมภาษณ์ประชากรในพืน้ ทีต่ าบลดงเจน อาเภอภูกามยาว มาร่วมวิเคราะห์ดว้ ย เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงที่
ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุด ซึง่ จะเป็ นข้อมูลบริบทชุมชน ปั ญหาและความต้องการของประชากรในชุมชน ทัง้
ทางด้านชีวติ ความเป็ นอยู่และครอบครัว ด้านอาชีพและรายได้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านสังคม
และด้านการมีสว่ นร่วมและธรรมภิบาล รวมถึงแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปั ญหาในพืน้ ที่
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับบริบทชุมชน และเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
วิจยั โดยรวบรวมจากเอกสาร สิง่ พิมพ์ งานวิจยั หน่วยงานในพืน้ ทีศ่ กึ ษาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เทศบาลตาบลดงเจน องค์การ
บริหารส่วนตาบลดงเจน เป็ นต้น
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้สาหรับการวิเคราะห์ในระดับครัวเรือน ประกอบด้วย หัวหน้าชุมชน ประชากรทีเ่ ป็ น
หัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกที่อยู่ภายในครัวเรือน ซึ่งมีความพร้อมในการตอบแบบสอบถามและให้สมั ภาษณ์ โดย
จะต้องมีความเข้าใจในบริบทชุมชนพอสมควร และทราบถึงการดาเนินชีวติ ของสมาชิกในครอบครัว สามารถทีจ่ ะแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีครัวเรือนทัง้ หมด 2,463 ครัวเรือน
ขนาดตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ได้เลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างระดับทัง้ หมดในตาบลดงเจน โดยใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธกี ารของทาโร ยามาเน่ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% และกาหนดความคลาดเคลื่อน (e) ขนาด
ประชากรทีย่ อมรับได้ .05 [5]
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3. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ใช้เครื่องมือสาหรับการศึกษาค้นคว้าให้บรรลุวตั ถุประสงค์ อันได้แก่ แบบบันทึกการ
สารวจข้อมูลบริบทชุมชนในตาบลดงเจน และเครื่องมือแบบสอบถาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การสารวจข้อมูลชุมชน
ครอบคลุมในด้านข้อมูลพื้นฐาน ศักยภาพ และบริบทชุมชนด้านต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการตระหนัก ถึงปั ญหาและ
ความต้องการของชุมชน [3]
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ในด้านลักษณะส่วนบุคคลจะทาการตรวจสอบรายการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยค่าสถิติ วิเคราะห์จานวนค่าความถี่ และค่าร้อยละ ด้านสภาพปั ญหาและความต้องการของชุมชนวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยค่าสถิติ วิเคราะห์แจกแจงค่าความถี่และค่าร้อยละ สาหรับความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดของข้อมูลจะถูกนามาวิเคราะห์ร่วมกับเนื้อหาด้วยการจัดระเบียบข้อมูล อภิปราย
ผลการวิจยั เชิงพรรณา

ผลการศึกษา
การสารวจสภาพปั ญหาและความต้องการของชุมชน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้แบ่ งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็ น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริบทชุมชนตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว
การศึก ษาบริบ ทชุ ม ชนได้ท าการส ารวจครอบคลุ ม ข้อ มู ล ทัว่ ไปของชุ ม ชน สภาพแวดล้อ มชุ ม ชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยสภาพทัวไปของพื
่
้นที่ศกึ ษามีลกั ษณะเป็ นพืน้ ที่ลาดชันเอียงจากภูเขา บางส่วนเป็ น
พืน้ ที่ราบสาหรับทาการเกษตร มีชุมชนตัง้ ถิ่นฐานอยู่โดยรอบ เกษตรกรได้มกี ารปรับสภาพป่ าละเมาะเป็ นสวนผลไม้
และทีไ่ ร่ ส่วนทีส่ งู เป็ นป่ าเขาลาเนาไพรคงสภาพป่ าไม้ไว้เช่นเดิม ลักษณะการตัง้ ถิน่ ฐานจะปรากฏเป็ นแบบชุมชนชนบท
โดยบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็ นบ้านชัน้ เดียวและบ้านสองชัน้ ก่อสร้างด้วยไม้ และอิฐฉาบปูน เป็ นลักษณะครอบครัวเดีย่ ว มี
การสร้างที่พ ัก อาศัยในพื้น ที่ทากินหรือพื้น ที่เกษตรกรรมของตนเองที่มีระยะห่างจากเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ดีมีบ าง
ครอบครัวเป็ นครอบครัวขยาย แต่การก่อสร้างบ้านใหม่จะไม่ไกลจากบ้านเดิมหรือบ้านใหญ่นกั บางบริเวณมีการสร้างที่
อยู่อาศัยรวมกันเป็ นกลุ่มบ้านกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็ นสังคมแบบเอือ้ อาทร ส่วนสภาพเศรษฐกิจ ประชากรในตาบลดงเจนมี
การประกอบอาชีพที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ยงั คงให้ความสาคัญกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีจานวนทัง้ สิน้
1,985 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 80.59 ส่วนอาชีพค้าขายพาณิ ชกยรรมมีจานวนทัง้ หมด 260 ครัวเรือน หรือ
ประมาณร้อยละ 10.55 ทางด้านอาชีพรับราชการประกอบด้วยครัวเรือนทัง้ หมด 86 ครัวเรือน หรือประมาณ 3.49 และ
อาชีพอื่นๆ อีก 132 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 5.3

982

ภาพที่ 1: แผนทีข่ อ้ มูลพืน้ ฐาน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
บริบทสภาพแวดล้อมชุมชน หากพิจารณาในด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการขัน้ พื้นฐานของชุมชน
พบว่า มีการให้บริการอย่างเพียงพอและทัวถึ
่ งทัง้ ตาบล ทัง้ เส้นทางคมนาคม ไฟฟ้ า ประปา สาธารณสุขชุมชน และ
สถานศึกษา ส่วนประเภทของภูมปิ ั ญญาในชุมชนตาบลดงเจน ประกอบด้วย ภูมปิ ั ญญาด้านสุขอนามัย จากการสารวจ
ข้อมูลในพืน้ ทีพ่ บว่า ประชาชนในชุมชนตาบลดงเจนยังคงมีการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิน่ พืชสมุนไพร ในการบารุง
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สุขภาพ และบรรเทารักษาอาการในรูปแบบของอาหารพื้นบ้าน ยาพืน้ บ้าน พิธกี รรมพืน้ บ้าน กายภาพบาบัดพืน้ บ้าน
ส่วนภูมปิ ั ญญาด้านสิง่ ประดิษฐ์และเทคโนโลยีพน้ื บ้าน ส่วนใหญ่เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเกษตรกรรม การประมง และ
อุป กรณ์ ในชีวิต ประจาวัน พบมากที่สุด คือ เครื่องจัก รสาน แห มีด เคีย ว และการท าไม้ก วาดดอกหญ้า ไม้กวาด
ทางมะพร้าว ซึง่ ความรูใ้ นงานหัตถกรรมเหล่านี้สว่ นใหญ่เป็ นองค์ความรูท้ อ่ี ยู่กบั กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ และกลุ่มวัยกลางคน
ทางด้านกลุ่มองค์กรชุมชนนัน้ การรวมกลุ่มองค์กรของชุมชนในตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว มีลกั ษณะเป็ นการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทีม่ กี ารดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มอาชีพเสริมแม่บา้ นหมู่ 12 กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
ข้าวกล้อง วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมภูกามยาว และวิสาหกิจุชมชนบ้านกว้านกลางสามัคคี
จากการสารวจทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน พบว่า ทรัพยากรน้ าทีส่ าคัญในตาบลดงเจน ประกอบด้วย อ่าง
เก็บน้ า 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าร่องติ้ว อ่างเก็บน้ าร่องปอ และอ่างเก็บน้ าหนองขวาง โดยมีวตั ถุประสงค์การก่อสร้าง
เพื่อเก็บกักน้า ทาการเกษตร เป็ นแหล่งน้าสาหรับผลิตน้าประปาหมู่บา้ น และเพื่อช่วยกักเก็บน้าไว้ใช้ฤดูแล้ง นอกจากนี้
ตาบลดงเจนยังเป็ นทางผ่านของลาน้า-ลาห้วยต่างๆ กว่า 26 สาย เช่น แม่น้าอิง ลาน้าแม่ทง ลาน้าร่องทง ลาน้าร่องเฮีย้
เป็ นต้น นอกจากนี้พน้ื ทีต่ าบลดงเจนมีพน้ื ทีป่ ่ าไม้ทย่ี งั อุดมสมบูรณ์ เพราะถูกรายล้อมไปด้วยม่อนหรือภูเขาต่างๆ เช่น
ม่อนภูเขียว ม่อนภูปอ ม่อนกู่ ม่อนดอยป่ าสัก ม่อนดอยงิว้ และม่อนดอยป่ าสัก รวมไปถึงเขาด้วน ปั จจุบนั ตาบลดงเจนมี
พื้นที่ป่าไม้ท่ยี งั อุดมสมบูรณ์ทงั ้ หมดกว่า 7,000 ไร่ ทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเทีย่ วที่สาคัญ ได้แก่
อ่างเก็บน้าร่อง วัดพระธาตุปปู อ และวัดพระธาตุดอยจุก
2. สภาพปัญหาของชุมชน
จากการสารวจสภาพปั ญหาของชุมชน พบว่า ปั ญหาทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ดุ สาหรับชุมชนในตาบลดงเจน คือ
ปั ญหาด้านอาชีพและรายได้คดิ เป็ นร้อยละ 71 ปั ญหาสาคัญรองลงมา คือ ปั ญหาด้านชีวติ ความเป็ นอยู่และครอบครัว
คิดเป็ นร้อยละ 38 ของจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด และปั ญหาอันดับที่ 3 คือ ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อม คิดเป็ น
ร้อยละ 27 โดยประเด็นที่สาคัญทีส่ ุดของปั ญหาด้านอาชีพและรายได้ คือ การที่ประชากรทีม่ รี ายได้ท่ไี ม่แน่ นอน หรือ
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ซึ่งมีสาเหตุ มาจากเกษตรกรเองที่ขาดทักษะความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ การ
ปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดขี น้ึ รวมทัง้ ขาดหน่ วยงานทีจ่ ะมาจัดสรร วางแผนการปลูก วางแผนการผลิตสินค้าเกษตร
ให้แ ก่ เกษตรกร เพราะเกษตรกรก่ อ นที่จ ะตัด สิน ใจปลูก อะไรมัก จะอ้า งอิงราคาผลผลิต ในปั จจุ บ ัน และจากกา รที่
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียวไม่มกี ารประกอบอาชีพอื่นเป็ นอาชีพเสริม จึงส่งผลให้
ได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาเหล่านี้โดยตรง
อัน ดับที่สอง ปั ญ หาด้านชีวติ ความเป็ นอยู่และครอบครัว โดยเฉพาะประเด็นด้านสุขภาพอนามัยหรือโรค
ประจาตัว เป็ นสิง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบให้แก่สมาชิกในชุมชนมากทีส่ ดุ เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
สุข ภาพ วิธีก ารป้ อ งกัน ควบคุ ม โรคประจ าตัว และโรคติด ต่ อ และขาดการดู แ ล เฝ้ าระวัง ป้ อ งกัน จากหน่ ว ยงาน
สาธารณสุขให้ครอบคลุมทัวพื
่ ้นที่ นอกจากนี้ยงั ปั ญหาการขาดการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานและครอบครัว รวมถึง
ต้องรับภาระเลีย้ งดูสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากลักษณะสภาพครอบครัวทีเ่ ปลีย่ นไป ทาให้
ขนาดของครอบครัวเล็กลง มีการอพยพย้ายถิน่ เพื่อออกไปทางานนอกพืน้ ทีม่ ากขึน้ รวมถึงขาดเวลาให้กนั และกันของ
คนภายในครอบครัว
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แผนภูมิที่ 1: ลาดับความสาคัญของปั ญหาในตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญอันดับที่สามของตาบลดงเจน พบว่า ปั ญหาจากภัยธรรมชาติ
เช่น ภัยแล้งและฝนทิง้ ช่วงจะมีผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน้าเพื่ออุปโภคและบริโภค เนื่องจากประชาชนในพืน้ ที่
ศึกษาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นส่วนใหญ่ ภัยแล้งจึงส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พื้นดินขาด
ความชุ่มชืน้ พืชขาดน้า พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตทีไ่ ด้มคี ุณภาพต่ า รวมถึง มีปริมาณลดลง ซึง่ ส่วนใหญ่ภยั แล้ง
มักเกิดในเวลาทีม่ ฝี นทิง้ ช่วงเป็ นเวลานาน นอกจากนี้ยงั พบปั ญหามลพิษทางอากาศทีส่ บื เนื่องมาจากการเผ่าป่ าและการ
เผาไผ่ตายขุยทีเ่ พิม่ มากขึน้ เนื่องจากไผ่ตายขุยเป็ นเชือ้ เพลิงในการเผาไหม้อย่างดีในการเกิดไฟป่ า และสาเหตุของการ
เกิดไฟป่ ายังพบว่าเป็ นฝีมอื ของคนเกือบทุกกรณี
อย่างไรก็ตาม นอกจากปั ญหาสาคัญอันดับต้นๆ ของตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาดังทีก่ ล่าว
มาแล้ว ยังปรากฏปั ญหาอื่นๆ ด้วยเช่น ปั ญหาโครงสร้างพืน้ ฐาน ปั ญหาสังคม ปั ญหาการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
และปั ญหาอื่นๆ เช่น ปั ญหาด้านศาสนา สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการขาดการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดี
งาม
3. ความต้องการของชุมชน
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนปรากฏผลให้เห็นว่า อันดับความต้องการของชุมชนในการแก้ไข
ปั ญหามีความสอดคล้องกับสภาพปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน โดยสามอันดับแรกของความต้องการทีส่ าคัญที่สุด คือ ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน ด้านชีวติ ความเป็ นอยู่ และ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมชุมชน โดยปั ญหาด้านอาชีพ
และรายได้หรือปั ญหาด้านเศรษฐกิจชุมชนนับเป็ นปั ญหาทีส่ มาชิกในชุมชนต้องการทีจ่ ะให้แก้ไขมากที่สุด โดยเฉพาะ
การส่งเสริมความรูด้ า้ นการเกษตร การปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติท่เี อื้อต่อการประกอบอาชีพ และการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพเฉพาะของชุมชน เช่น อุตสาหกรรม และหัตถกรรมในครัวเรือน นอกจากนี้ความต้องการให้มกี ารประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และการส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันระหว่างครอบครัวก็เป็ นอีกความ
ต้องการหนึ่งของประชาชนเพื่อตอบสนองความต้ องการของชุมชนด้านชีวติ ความเป็ นอยู่และครอบครัว จากความ
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คิดเห็นของประชากรที่เกีย่ วข้องกับความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม พบว่า ประชากรส่วน
ใหญ่ตอ้ งการให้มกี ารขุดลอกคลองส่งน้า ขุดสระ หรือแหล่งน้าขึน้ ใหม่เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมถึงการ
ตรวจสอบและควบคุมอย่าเข้มข้นเพื่อมิให้ประชาชนบุกรุกทีส่ าธารณะและเผาทาลายป่ า
นอกจากนี้ความต้องการด้านอื่นๆ ได้แก่ ความต้องการด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ความต้องการด้านสังคม และ
ความต้องการด้านการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล ถือเป็ นอีกความต้องการหนึ่งทีจ่ ะตอบสนองการดาเนิน ชีวติ ในชุมชน
ให้เป็ นไปอย่างปกติสุข อย่างไรก็ดี ความต้องการเหล่านี้จะได้รบั การตอบสนองมากหรือน้อยเพียงใดนัน้ ถือเป็ นหน้าที่
ของสมาชิกในชุมชนเองต้องหาทางร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกชุมชนช่วยกันตอบสนอง
ความต้องการด้านต่างๆ ของชุมชนให้ได้อย่างเหมาะและเพียงพอกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

สรุปผลและอธิ ปรายผล
ผลจากการศึกษาครัง้ นี้มปี ระเด็นทีน่ ่ าสนใจบางประการทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นควรนาเสนอเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยใช้
เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาการกาหนดการวางแผนพัฒนาชุมชน เพื่อให้การแก้ไขปั ญหาตรงกับความต้องการของ
ชุมชนมากทีส่ ุด โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนและความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชน ถือเป็ นกระบวนการสาคัญ
ในการได้มาซึง่ ปั ญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชน [1] มิฉะนัน้ แล้วการดาเนินการต่างๆ จะเป็ นการเสียทัง้ เวลา
และงบประมาณ จึงกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นหัวใจสาคัญ ของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนตาม
หลักการประชาธิปไตยและหลักการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของความเป็ นมนุ ษย์ รวมทัง้ ยังเป็ นมาตรการ
และวิธกี ารตามแนวคิดยุตธิ รรมชุมชน เพราะหากปั ญหาในระดับชุมชนไม่ได้รบั การป้ องกันและแก้ไขทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
อีกทัง้ ยังขาดกระบวนการและวิธกี ารที่เหมาะสมแล้ว ผลที่ตามมา คือ การสะสมของปั ญหาในระดับชุมชนจะขยาย
ลุกลามเป็ นปั ญหาระดับชาติทม่ี คี วามซับซ้อนมากขึน้ ฉะนัน้ การมีสว่ นร่วมจึงเป็ นเรื่องทีส่ าคัญต่อชุมชนเพราะทาให้คน
ในชุมชนได้ทากิจกรรมร่วมกัน ร่วมแสดงความคิดเห็น และยังทาให้เกิดความสามัคคีต่อกันภายในชุมชน ทัง้ นี้กข็ น้ึ อยู่
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและผูน้ าชุมชนด้วยว่ามีการเข้าถึงประชาชนในชุมชนมากน้อยเพียงใด และสามารถสร้างความ
มันใจให้
่
แก่สมาชิกในชุมชนได้หรือไม่

กิ ตติ กรรมประกาศ
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การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ปี
การศึกษา 2557 ใน 6 ด้านคือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านสุขาภิบาลอนามัย และสิง่ แวดล้อม ด้านกลุ่มเพื่อน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารและด้านหอพัก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี
ที่ 1 ปี ท่ี 2 และปี ท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร รวมทัง้ หมด 63 คน เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วน 5 ระดับ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจ ัย พบว่ า นั ก ศึก ษามีค วามพึง พอใจต่ อ สภาพแวดล้อ มของโครงการวิท ยาลัย เทคโนโลยีฐ าน
วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ค่าเฉลีย่ โดยรวมทัง้ 6 ด้าน อยู่
ในระดับมาก ทัง้ นี้ หากพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านอาคารสถานที่ ด้านสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดล้อม ด้านกลุ่ม
เพื่อน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารและด้านหอพัก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก สาหรับ
แนวทางสุขาภิบาลอนามัยและสิง่ แวดล้อมมีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยมีขอ้ เสนอแนะได้แก่ ควรแก้ไขและ
ปรับเปลีย่ นห้องน้ าห้องส้วมให้เป็ นแบบชักโครก ควรมีการจัดการโรงอาหารให้ความสะอาดถูกสุขลักษณะในการกาจัด
กากอาหารทีม่ สี นุ ขั และแมว และน้าทีใ่ ช้ภายในหอควรมีความสะอาดและเพียงพอต่อการใช้มากกว่านี้ ด้านการเรียนการ
สอน นักศึกษามีความพึงพอใจมากทีส่ ุดในที่คะแนนเฉลี่ย 3.82 แนวทางการแก้ไขเพิม่ เติมคือ เพิม่ วัสดุอุปกรณ์การ
ทดลองในห้องปฏิบตั ิการให้มากขึน้ มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียน เพิม่ การอานวยความสะดวกและรวดเร็วในการ
บริการแก่นกั ศึกษา
คาสาคัญ:
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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:
Biotechnology

Students’ Satisfaction, Environments, Science Based Technology, College Agricultural

บทนา
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิท ยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร วิท ยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลาพูน มีวสิ ยั ทัศน์มุ่งหวังสร้างสถาบันให้เป็ นสถาบันทีม่ คี ุณภาพ เป็ นทีย่ อมรับของผูเ้ รียน เพื่อให้ผเู้ รียนเรียน
อย่างมีความสุข ได้เรียนในสภาพแวดล้อมทีด่ ี สภาพแวดล้อมทางการเรียน (Learning Environment) หมายถึง สภาวะ
ใด ๆ ที่มผี ลต่อการเรียนรู้ของมนุ ษย์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ ที่เป็ นรูปธรรม และนามธรรม สภาพแวดล้อมที่ เป็ น
รูปธรรม (Concrete Environmental) หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่ สภาพต่าง ๆ ที่
มนุ ษย์ทาขึน้ เช่น อาคาร สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ อุปกรณ์ หรือสื่อต่าง ๆ รวมทัง้ สิง่ ต่าง ๆ ที่อยู่ตาม ธรรมชาติ อัน
ได้ แ ก่ ต้ น ไม้ พื ช ภู มิ ป ระเทศ ภู มิ อ ากาศ ส่ ว นสภาพแวดล้ อ มที่เ ป็ นนามธรรม (Abstract Environment) หรื อ
สภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา (Psychological Environmental) ได้แก่ ระบบคุณค่าที่ยดึ ถือซึ่งเป็ นส่วนสาคัญ ของ
วัฒนธรรม ของกลุ่มสังคมข่าวสาร ความรู้ ความคิด ตลอดจนความรูส้ กึ นึกคิดและเจตคติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นของ ตัวเอง
หรือคนอื่นก็ตาม [1] นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมทางการเรียนยังหมายถึงด้านกายภาพประกอบด้วยแสงสว่าง สี เสียง
บริเวณทีว่ ่าง เฟอร์นิเจอร์ และลักษณะของสถานทีท่ ใ่ี ช้เรียนรูส้ ่วนสภาพ แวดล้อมทีเ่ ป็ นนามธรรม หรือสภาพแวดล้อม
ทางด้านจิตวิทยา [2] ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน เพื่อเป็ น
ข้อ มูลให้อ งค์ก รที่เ กี่ยวข้องภายในโครงการสามารถนาไปประกอบการพัฒนาให้สอดคล้อ งกับความต้องการของ
นักศึกษา ซึ่งจากการสารวจพบว่า ปั ญหาสภาพแวดล้อมภายในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูนทีค่ วรศึกษาแบ่งออกได้เป็ น 6 ด้าน คือ
1. สภาพแวดล้อมภายในทางด้านอาคารสถานที่ ความสะอาดภายในห้องเรียน ความสะอาดของบริเวณ
ภายนอกห้องเรียน ความร่มรื่นของบริเวณภายในสถาบัน อุณหภูมแิ ละการถ่ายเทอากาศภายในห้องเรียน ความสะอาด
บริเวณทีพ่ กั ผ่อนความเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้าห้องสมุดและทางอินเตอร์เน็ต
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2. สภาพแวดล้อมภายในด้านสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดล้อม ห้องน้ า ห้องส้วม โรงอาหาร ร้านค้า ร้านถ่าย
เอกสารมีความสะอาดสุขลักษณะ มีเพียงพอความต้องการของนักศึกษา และเอือ้ ความสะดวกสบายให้กบั นักศึกษา
3. สภาพแวดล้อมภายในด้านการเรียนการสอน ความเหมาะสมของเนื้อหา การใช้สอ่ื การเรียน ความสามารถ
ของอาจารย์ วิธกี ารสอนของอาจารย์รวมทัง้ การส่งเสริมของวิธกี ารสอนของอาจารย์กบั เนื้อหาวิชา
4. สภาพแวดล้อมในด้านกลุ่มเพื่อนการมีน้ าใจ เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ ความสามัคคีและการยอมรับซึง่ กัน
และกันระหว่างกลุ่มนักศึกษา ความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาให้เข้ากับผูอ้ ่นื
5. สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริหารการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการศึกษา วิชาการ การเรียน และการศึกษาต่อ
กิจกรรมต่างๆ มุ่งสนองความต้องการแสดงออกของนักศึกษาเป็ นสาคัญการเปิ ดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
6. สภาพแวดล้อมภายในด้านหอพัก มีรวั ้ ประตูทางเข้า-ออก อยู่ในสภาพใช้งานได้ ผนัง พืน้ เพดาน อยู่ใน
สภาพดี มันคง
่ แข็งแรงจัดแบ่งบริเวณทีท่ างานเป็ นสัดส่วน มีน้ าดื่มทีส่ ะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพียงพอมี
ระบบป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ า ยาสามัญประจาบ้าน
จากสภาพปั ญหาทัง้ 6 ด้าน ดังกล่าว การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน จา
นาไปสูแ่ นวทางการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
2. เพื่อ หาแนวทางการส่ง เสริมสภาพแวดล้อ มของโครงการวิท ยาลัย เทคโนโลยีฐานวิท ยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีชวี ภาพ การเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
กลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1 ปี ท่ี 2 และปี ท่ี 3
สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร รวมทัง้ หมด 63 คน แบ่งเป็ นชายจานวน 10 คน หญิงจานวน 53 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามจานวนทัง้ หมด 40 ข้อ โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นคาถามแบบรายการและใช้
เป็ นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ และตอนที่ 2 เป็ นคาถามปลายเปิ ด โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสถิตพิ น้ื ฐาน เช่น ค่าเฉลีย่
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม โดยมี
ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95 % ของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
ด้วยการตอบแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับดังนี้ 4.21-5.00 เห็นด้วย
ระดับมากทีส่ ุด 3.41-4.20 เห็นด้วยระดับมาก 2.61-3.40 เห็นด้วยระดับปานกลาง 1.80-2.60 เห็นด้วยระดับน้อย 1.001.80 เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
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ผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ปี การศึกษา
2557 กลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้นนั ้ เป็ นนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ปี
การศึกษา 2557 จานวน 63 คน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความพึงพอใจของต่อสภาพแวดล้อมของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ปี การศึกษา 2557 ทัง้ 6 ด้าน คือ ด้านอาคาร
สถานทีอ่ าคารสถานที่ ด้านสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดล้อม ด้านกลุ่มเพื่อน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหาร
และด้านหอพัก จากข้อมูลแบบสอบถาม 63 ฉบับ พบว่ามีนกั ศึกษาเพศหญิง 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.12 นักศึกษา
เพศชาย 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.88 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียน
การสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านกลุ่มเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.78 ด้านการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ด้านอาคารสถานที่และด้านหอพักมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ เดีย วกัน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.57 ส่ ว นด้า นสุ ข าภิบ าลอนามัย
สิง่ แวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.08 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
ความพึงพอใจของสภาพแวดล้อมรวม
1.ด้านอาคารสถานทีอ่ าคารสถานที่
2.ด้านสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดล้อม
3.ด้านกลุ่มเพื่อน
4.ด้านการจัดการเรียนการสอน
5.ด้านบริหาร
6.ด้านหอพัก
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมรวม

ค่าเฉลี่ย
( X̅ )
3.57
3.08
3.78
3.82
3.76
3.57
3.53

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)
.574
.631
.523
.512
.585
.694
.488

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุปผลและอภิ ปรายผล
จากผลการศึก ษานั ก ศึก ษามีค วามพึง พอใจต่ อ สภาพแวดล้อ ม ของโครงการวิท ยาลัย เทคโนโลยีฐ าน
วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ปี การศึกษา 2557 จานวน 63
คน ทัง้ 6 ด้าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.53 ด้านทีน่ กั ศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกลุ่มเพื่อน ด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านหอพัก และด้านทีไ่ ด้รบั ความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ด้านสุขาภิบาลอนามัยและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า สภาพแวดล้อมภาย
วิทยาลัยมีความสาคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ มากควรแนวทางการส่งเสริมสภาพแวดล้อมของ
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
ดังนี้ แก้ไขและปรับเปลี่ยนห้องน้ าห้องส้วมให้เป็ นแบบชักโครกน้ าที่ใช้ควรมีค วามสะอาดและเพียงพอต่ อการใช้
มากกว่านี้ มีการจัดการโรงอาหารให้ความสะอาดถูกสุขลักษณะในการกาจัดกากอาหารที่มีสุนัขและแมว มีความ
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สามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาให้มากว่านี้ มีการสอนเสริมนอกเวลา เพิม่ วัสดุอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบตั กิ ารให้
มากขึน้ และเพิม่ การอานวยความสะดวกและรวดเร็วในการบริการแก่นกั ศึกษา

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลการวิจยั ภายใต้โครงการนี้ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาประจาปี 2557
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิ ชาการจัดการเชิ งกลยุทธ์ โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เทคนิ ค 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 ลออเลิศลักขณา1
Khanjana Laorlurtluckkana1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอน
์
ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ก่อนและหลังการเรียน โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเทคนิค Webbed และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุ ทธ์ โดยรูปแบบ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เทคนิ ค Webbed ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุ รกิจ ชัน้ ปี ท่ี 3 ปี ก ารศึก ษา 2556 มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ สวนดุ สิต ศูน ย์ก ารศึก ษานอกที่ตัง้ ลาปาง
จานวน 6 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประจา
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 (มคอ.3) 2. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังการเรียน (Posttest) ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3. แบบสอบถามความ พึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรีย นการสอนใน
รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed สถิตทิ ใ่ี ช้ในงานวิจยั SPSS for
Window Version 17.0
ผลการวิจยั มีดงั นี้ คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยรูปแบบ
การเรีย นรู้แ บบบู ร ณาการ เทคนิ ค Webbed ในรายวิช าการจัด การเชิง กลยุ ท ธ์ พบว่ า ค่ า เฉลี่ย ของคะแนนจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.28
นักศึกษามีความพึงพอใจต่ อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี และคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา ซึ่ง
คะแนนมีความแตกต่างกัน โดยค่าเฉลีย่ ของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลีย่ ของคะแนนร้อยละ 88
ซึง่ อยู่ในค่าระดับคะแนนดีมาก
คาสาคัญ :

ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ความพึงพอใจ การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed
์

1สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง ลาปาง 52100
Major Faculty of Management Science, Suan Dusit Rajabhat University of Lampang, Lampang 52100.
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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
บทนา
ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีพลังงานและ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึน้ กว่าทีผ่ ่านมา เช่น การเปลีย่ นแปลงเพื่อ
ปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ป่ ุน และอินเดีย การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทีส่ ่ งผลต่อความเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย ดังนัน้ เพื่อเป็ นแหล่งความรูท้ ่ตี อบสนองการ
แก้ไขปั ญหาวิกฤติและชีน้ าการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมคิ ุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึน้
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [1] ระบบการศึกษาที่ผเู้ รียนสามารถบูรณาการความรูท้ ่ไี ด้เรียนจากห้องเรียน
เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชีวติ จริงจึงมีความสาคัญในการแก้ปัญหา การพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้าน ซึง่ การศึกษา
ขัน้ พื้นฐานของประเทศนับว่าเป็ นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ การจะก้าวออกเดินไปข้างหน้าหรื อเข้าศึกษาต่อ ถ้า
คุณ ภาพการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานไม่ ดีอ ย่ าได้ห วังว่าเราจะประสบความสาเร็จ เพื่อเป็ น การตอบสนองต่ อแผนพัฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) [2] ทีม่ ุ่งเป้ าหมายให้สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นแหล่ง
องค์ความรู้และพัฒ นากาลังคนระดับสูงที่ มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยังยื
่ น มีบทบาทสูงในสังคมประชาคม
อาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกๆทีใ่ นประเทศไทยในปั จจุบนั
จึงให้ความสาคัญกับการศึกษาทีม่ ุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (Student Center) และการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
(Integrated Instruction) เพื่อให้เกิดผลดีแก่ตวั ผูเ้ รียนมากทีส่ ดุ [3]
ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความสาคัญ และความจาเป็ นทีผ่ เู้ รียนต้องเกิดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จึงได้ทาการวิจยั
์
ในชัน้ เรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอนใน
์
รายวิช าการจัด การเชิง กลยุ ท ธ์ โดยรูป แบบการเรีย นรู้แ บบบู ร ณาการ เทคนิ ค Webbed โดยมีก ลุ่ ม เป้ าหมาย
คือ นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอก
ทีต่ งั ้ ลาปาง ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed มีความ
เหมาะสมในการที่จะนามาพัฒนาการสอนในวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ [4] เนื่องจากเป็ นวิธกี ารสอนที่ผู้เรียนจะได้
เรียนรูเ้ นื้อหาต่างๆ และฝึ กทักษะหลาย ๆ ทักษะอย่างเชื่อมโยงกัน โดยเนื้อหาทีจ่ ะทาการสอนกับผูเ้ รียนนัน้ จะมีความ
สอดคล้องกันในหลากหลายวิชา ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อผูเ้ รียนมากยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั หวังว่า เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ตาม
แผนการสอน โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed แล้ว นักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และมี
์
ความสนใจในการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึง่ จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูด้ ยี งิ่ ขึน้
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการ
์
เชิงกลยุทธ์ก่อนและหลังการเรียน โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed

สมมติ ฐานการวิ จยั
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค
Webbed ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนภายหลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน
์

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรูข้ องนักศึกษาทีม่ ตี ่อ
์
การจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed

รูปแบบการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
เทคนิค Webbed

ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อ
การจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มเป้ าหมาย
การศึกษาในครัง้ นี้ ใช้ประชากรทัง้ หมด ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชัน้ ปี ท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 6 คน
คาจากัดความที่ใช้ในงานวิ จยั
1.
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชัน้ ปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง ทีก่ าลังเรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ความคิดเห็น ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีไ่ ด้รบั การ
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมีทงั ้ พฤติกรรมด้านบวก และ ด้านลบ คือ มีความพึงพอใจหรือ ความไม่พึง
พอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
3.
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน หมายถึง คะแนนการทดสอบของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้
์
จากการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน เป็ นคะแนนที่จะวัดระดับความสามารถของผูนักศึกษาว่ามีความรู้เท่าใด
โดยประเมินจากการทดสอบแบบ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เองและได้ตรวจสอบคุณภาพ จากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว
4.
การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed หมายถึง การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการระหว่างวิชา
หลายวิชาเข้าด้วยกัน เป็ นการสอนทีม่ คี วามเชื่อมโยงหัวข้อเรื่องไปสูว่ ชิ าต่าง ๆ ทีม่ ปี ระเด็นหรือเนื้อหาทีม่ คี วามสัมพันธ์
กัน คล้ายคลึงกัน หรือต่อเนื่องกัน ทีส่ ามารถนามาจัดรวมให้เป็ นหัวข้อเดียวกัน
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5.
วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอก
ทีต่ งั ้ ลาปาง ได้จดั การเรียนการสอนขึน้ ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 โดยมีนกั ศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็ น
ผู้เรียน ซึ่งเป็ นวิชาที่ศกึ ษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่ างของการวางแผน และการ
บริหารทัวไป
่ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนดเป้ าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการ
วางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผล และการติดตาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ซึง่ เป็ นแหล่งข้อมูลทีไ่ ด้โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่ อ การเรีย นการสอน โดยใช้รูป แบบการเรีย นรู้แ บบบู รณาการเทคนิ ค Webbed และใช้แ บบแผนทดลองชนิ ด
Pre-Post Design ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลังเรียน (Post-test) และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
2. จากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Source) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นทฤษฎี
แนวคิด และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
และ วิจยั ทีบ่ รู ณาการเทคนิค Webbed รวมถึงเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
ตัวแปรใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเทคนิค Webbed
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรูข้ องนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบการ
์
เรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed และความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบ
การเรียนรู้ แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
2.แบบทดสอบก่ อ นเรีย น (Pre-test) และแบบทดสอบหลัง การเรีย น (Post-test) ในรายวิช าการจัด การ
เชิงกลยุทธ์ จานวน 25 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วคานวณดัชนีความ
สอดคล้องภายใน (IOC)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการ เทคนิค Webbed ในรายวิชาการวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
การดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิง ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลังเรียน (Post-test) ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผนการสอน
1.1 จัดเตรียมเอกสารทีจ่ ะนาไปใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้
1.2 นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนการสอน โดยรูป แบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ เทคนิ ค
Webbed มาเรียบเรียง เพื่อให้ได้รปู แบบการจัดการเรียนการสอนทีม่ ลี าดับขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน [5]
1.3 พิจารณาข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษา ทัง้ ก่อนและหลังใช้รูปแบบ
์
การจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed
1.4 กาหนดแผนวิจยั เชิงทดลอง
ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนิ นการตามแผนการสอน
2.1 อาจารย์ผู้วจิ ยั ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เทคนิค Webbed ให้นกั ศึกษาทราบ
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2.2 ทาการทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
2.3 ดาเนินการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed ตามแผนทีก่ าหนดไว้
รวม 15 สัปดาห์ โดยผูส้ อนดูแลและให้คาปรึกษา
2.4 หลังเสร็จการจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed ครบทัง้ 15
สัปดาห์ ทาการทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
2.5 ให้ผเู้ รียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อจัดการเรียนการสอนโดย
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed
ขัน้ ตอนที่ 3 การวัดและการประเมิ นผล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาทัง้ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
์
การ เทคนิค Webbed ซึง่ แบ่งผลการประเมินแบ่งเป็ น 8 ระดับ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษา
์
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
90 – 100
ดีเยีย่ ม
85 - 89
ดีมาก
75 - 84
ดี
70 - 74
ดีพอใช้
60 - 69
พอใช้
55 - 59
อ่อน
50 - 54
อ่อนมาก
0 - 49
ตก

ค่าระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติ พ รรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับ อธิบ ายตัว แปรต่ า ง ๆ ได้แ ก่ ค่ า ร้อ ยละ (percentage)
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) ตามลักษณะตัวแปร
2. สถิตอิ า้ งอิง (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ทีก่ ลุ่มอย่างสัมพันธ์กนั (t-test
dependent samples) โดยนาไปใช้วเิ คราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจและผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน โดยรูปแบบการ
์
เรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed ตามลักษณะตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐาน
เกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ในการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วธิ ี Likert Scale มี
ช่วงคะแนนดังต่อไปนี้
ค่าเฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับดี
ค่าเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.01 - 1.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
3. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ได้นาไปใช้กบั การสังเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed และสร้างรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed
4. การประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the social Science) [6]
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ผลการศึกษา
การวิจยั ในชัน้ เรียนเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการ
์
เรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ได้
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for the Social Science
for Window) ซึง่ ผูว้ จิ ยั เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed แบ่งเป็ น 5 ด้านดังนี้
1. ด้านผูส้ อน
2. ด้านกระบวนการเรียนการสอน
3. ด้านการวัดและการประเมินผล
4. ด้านสิง่ อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
5. ด้านรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
.
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีม่ ตี ่อการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

แปลผล

1.
ด้านผูส้ อน
4.52
1.59
ดีมาก
2.
ด้านกระบวนการเรียนการสอน
4.20
1.20
ดี
3.
ด้านการวัดและการประเมินผล
4.30
1.29
ดี
4.
ด้านสิง่ อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
3.81
0.89
ดี
5.
ด้านรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
4.29
1.46
ดี
รวม
4.22
1.28
ดี
จากตารางที่ 2 พบว่าจากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการการ
จัด การเรีย นการสอนรูป แบบบู ร ณาการ เทคนิ ค Webbed พบว่ า มีค่ า คะแนนเฉลี่ย 4.22 และ ค่ า ส่ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน 1.28 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed อยู่ในระดับ
ดี
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านผูส้ อน
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
ด้านผูส้ อน

แปลผล

1.
ผูส้ อนมีความตรงต่อเวลาในการเข้าสอน
4.67
1.79
ดีมาก.
2.
ผูส้ อนสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรูใ้ นห้องเรียน
4.67
1.79
ดีมาก
ให้น่าสนใจ
3.
ผูส้ อนแจกแผนการสอนและชีแ้ จงรายละเอียดในการ
4.00
1.10
ดี
สอนอย่างชัดเจน
4.
ผูส้ อนมีการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาวิชา
4.83
2.17
ดีมาก
5.
ผูส้ อนอธิบายวิธกี ารจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
4.50
1.64
ดี
การ เทคนิค Webbed ให้เข้าใจชัดเจน
6
ผูส้ อนมีการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
4.50
1.64
ดี
ในรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
7.
ผู้สอนมีค วามรู้ ความสามารถในการถ่ ายทอดการ
4.33
1.30
ดี
จัด การเรีย นการสอนในรูป แบบบู รณาการ เทคนิ ค
Webbed
8.
ผูส้ อนมีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
4.67
1.79
ดีมาก
9.
ผูส้ อนเลือกใช้กจิ กรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
4.67
1.79
ดีมาก
และสอดคล้องกับบทเรียน
10. ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการ
4.50
1.64
ดี
เรียนการสอน
รวม
4.52
1.59
ดีมาก
จากตารางที่ 3 พบว่าจากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านผู้สอน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.52 และ ค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.59 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ใน
ด้านผูส้ อน อยู่ในระดับดีมาก
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน

แปลผล

1.
จานวนบทเรีย นมีค วามเหมาะกับ เวลาเรีย นตลอด
4.83
2.17
ดีมาก
ภาคการศึกษา
2.
บทเรียนทีส่ อนมีความเชื่อมโยงเนื้อหากับการเรียน
4.00
1.10
ดี
การสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
3.
นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอน
3.83
1.30
ดี
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed
4.
กระบวนการเรียนการสอน มีการค้นคว้าข้อมูลจาก
4.67
1.79
ดี
แหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ
5.
สัดส่วนเวลา การบรรยายและการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed
3.67
0.84
ดี
มีความเหมาะสม
รวม
4.20
1.20
ดี
จากตารางที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย
4.20 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.20 นักศึกษามีความพึงพอใจต่ อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ
เทคนิค Webbed ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี
ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านการวัดและการประเมินผล
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

ด้านการวัดและการประเมิ นผล
แปลผล

1.
มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการวัดและประเมินผล
4.33
1.30
ดี
ทุกครัง้
2.
มีการวัดและประเมินผลเป็ นไปหลักเกณฑ์
3.67
0.84
ปานกลาง
3.
มีการชีแ้ จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลทีช่ ดั เจน
4.67
1.79
ดีมาก
4.
มีการแจ้งผลการประเมินแก่นกั ศึกษาทุกครัง้
4.50
1.64
ดี
5.
นักศึกษามีความมันใจว่
่ าการวัดและประเมินผลมีความ
4.33
1.30
ดี
ถูกต้อง
รวม
4.30
1.29
ดี
จากตารางที่ 5 ผลจากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านการวัดและการประเมินผล พบว่า มีค่าคะแนนเฉลีย่ 4.30 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 นักศึกษามีค วามพึงพอใจต่ อการจัด การเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิ ค
Webbed ในด้านการวัดและการประเมินผลอยู่ในระดับดี
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านสิง่ อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

แปลผล

1.
สือ่ การเรียนการสอนมีคุณภาพ เหมาะสมกับรูปแบบการ
4.83
2.17
ดีมาก
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
2.
สื่อการเรียนการสอนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
4.33
1.30
ดี
เนื้อหาวิชา
3.
สือ่ การเรียนการสอนตรงกับความต้องการของนักศึกษา
4.00
1.10
ดี
4.
เอกสารทางวิชาการมีเพียงพอกับความต้องการ
3.67
1.79
ดี
5.
สภาพแวดล้อมของห้องเรียนมีบรรยากาศทีเ่ หมาะสมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบบูรณาการ เทคนิค
3.83
0.84
ดี
Webbed
6.
ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
3.50
0.84
ปานกลาง
การเรียนการสอน
7.
สิง่ อานวยความสะดวกในห้องเรียนมีความพร้อมต่อการ
3.00
1.10
ปานกลาง
จัดการเรียนการสอน
8.
สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการ
3.33
1.10
ปานกลาง
เรียนการสอน
รวม
3.81
0.89
ดี
จากตารางที่ 6 ผลจากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านสิง่ อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน พบว่า มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.81 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 นักศึกษามีความพึงพอใจต่ อการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านสิง่ อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการจัด การเรียนการสอนรูป แบบบูรณาการ เทคนิ ค Webbed ในด้านรูป แบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิ ค
Webbed
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิ ค Webbed

แปลผล

1.
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
4.33
1.30
ดี
ช่วยให้นกั ศึกษารูจ้ กั การทางานอย่างมีลาดับขัน้ ตอน
2.
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
4.50
1.64
ดี
ช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษาทางานเป็ นทีม
3.
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
4.67
1.79
ดีมาก
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาอยากเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้
4.
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
ช่วยส่งเสริม ให้นัก ศึกษาได้มีก ารแลกเปลี่ย นความ
4.83
2.17
ดีมาก
คิดเห็นร่วมกัน
5.
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
4.50
1.64
ดี
จูงใจให้นกั ศึกษามีการพึง่ พาซึง่ กันและกัน
6.
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
3.50
0.84
ดี
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้แสดงความคิดเห็นมากขึน้
7.
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
4.33
1.79
ดี
ช่วยให้นกั ศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนมากขึน้
8.
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
4.17
1.30
ดี
ทาให้นกั ศึกษารูจ้ กั คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาร่วมกัน
9.
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
1.30
4.33
ดี
ฝึกใหนักศึกษารูจ้ กั ค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
10. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสสร้างมนุ ษยสัมพันธ์กบั
3.33
0.45
ดี
เพื่อนในกลุ่ม
11. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
4.50
1.64
ดี
ฝึกให้นกั ศึกษายอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
12. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed
4.50
1.64
ดี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
รวม
4.29
1.46
ดี
จากตารางที่ 7 ผลจากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed พบว่า มีค่า
คะแนนเฉลีย่ 4.29 และ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.46 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรีย นการสอนรูปแบบ
บูรณาการ เทคนิค Webbed ในด้านรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed อยู่ในระดับดี
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ส่วนที่ 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน โดย
์
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
ตารางที่ 8 ตารางแสดงคะแนนทดสอบและค่าระดับคะแนนก่อนการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed
ลาดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คะแนนก่อนเรียน ค่าระดับคะแนน
1
54812802002
นางสาวปั ณฐิตา ตันหยงมัด
60
พอใช้
2
54812802003
นางสาวลีนา ทองมีแสง
52
อ่อนมาก
3
54812802005
นางสาวศิวาพร ก้อนเชือ้ รัตน์
48
ตก
4
54812802006
นางสาวพัทรมน สืบไชย
68
พอใช้
5
54812802011
นางสาวเกศรา วงศ์ใหญ่
56
อ่อน
6
54812802013
นางสาวพัชรินทร์ จันแก้ว
40
ตก
รวม
54
อ่อนมาก
จากตารางที่ 8 แสดงผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชัน้ ปี ท่ี
์
3 ปี การศึกษา 2/2556 ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ก่อนการจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เทคนิค Webbed พบว่ามีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนอยู่ในระดับพอใช้ 2 คน อยู่ในระดับคะแนนอ่อน 1 คน อยู่
์
ในระดับคะแนนอ่อนมาก 1 คน และอยู่ในระดับคะแนนตก 2 คน โดยมีค่าเฉลีย่ ของคะแนนร้อยละ 54 ซึง่ อยู่ในค่าระดับ
คะแนนอ่อนมาก
ตารางที่ 9 ตารางแสดงคะแนนทดสอบและค่าระดับคะแนนหลังการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed
ลาดับ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
คะแนนหลังเรียน ค่าระดับคะแนน
1
54812802002
นางสาวปั ณฐิตา ตันหยงมัด
92
ดีเยีย่ ม
2
54812802003
นางสาวลีนา ทองมีแสง
88
ดีมาก
3
54812802005
นางสาวศิวาพร ก้อนเชือ้ รัตน์
88
ดีมาก
4
54812802006
นางสาวพัทรมน สืบไชย
96
ดีเยีย่ ม
5
54812802011
นางสาวเกศรา วงศ์ใหญ่
84
ดี
6
54812802013
นางสาวพัชรินทร์ จันแก้ว
80
ดี
รวม
88
ดีมาก
จากตารางที่ 9 แสดงผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชัน้ ปี ท่ี 3
์
ปี ก ารศึก ษา 2/2556 ในรายวิช าการจัด การเชิงกลยุท ธ์ หลังการจัด การเรียนการสอน โดยรูป แบบการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เทคนิค Webbed พบว่ามีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนอยู่ในระดับดีเยีย่ ม 2 คน อยู่ในระดับคะแนนดีมาก 2 คน
์
และอยู่ในระดับคะแนนดี 2 คน โดยมีค่าเฉลีย่ ของคะแนนร้อยละ 88 ซึง่ อยู่ในค่าระดับคะแนนดีมาก
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงคะแนนทดสอบ ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนและหลัง การเรียนการสอนใน
์
รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed
ลาดับ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
ก่อนเรียน หลังเรียน ค่าระดับคะแนน
1
54812802002 นางสาวปั ณฐิตา ตันหยงมัด
60
92
เพิม่ ขึน้
2
54812802003 นางสาวลีนา ทองมีแสง
52
88
เพิม่ ขึน้
3
54812802005 นางสาวศิวาพร ก้อนเชือ้ รัตน์
48
88
เพิม่ ขึน้
4
54812802006 นางสาวพัทรมน สืบไชย
68
96
เพิม่ ขึน้
5
54812802011 นางสาวเกศรา วงศ์ใหญ่
56
84
เพิม่ ขึน้
6
54812802013 นางสาวพัชรินทร์ จันแก้ว
40
80
เพิม่ ขึน้
54
88
เพิ่ มขึน้
รวม
จากตารางที่ 10 แสดงผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชัน้ ปี ท่ี
์
3 ก่ อนเรียนและหลังเรียน วิชาการจัด การเชิงกลยุท ธ์ โดยจัด การเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้แ บบบูรณาการ
เทคนิค Webbed พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 6 คน และมีค่าเฉลี่ยนคะแนน
์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 6 คน

สรุปผลและอภิ ปรายผล
สรุปผลการวิ จยั
1. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
เทคนิ ค Webbed ในรายวิช าการจัด การเชิงกลยุท ธ์ พบว่ า ค่ าเฉลี่ย ของคะแนนจากแบบสอบถามความพึง พอใจ
ภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.22 และ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.28 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับดี ซึง่ แบ่งเป็ น 5 ประเด็น คือประเด็นที่ 1 เป็ นประเด็นด้านผูส้ อน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.52 และ
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.59 นักศึกษามีความพึงพอใจประเด็นด้านผูส้ อนอยู่ในระดับดีมาก ซึง่ ประเด็นด้าน
ผู้สอนที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็ นเรื่องผู้สอนมีความตรงต่ อเวลาในการสอน ผู้สอนสามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนรูใ้ นห้องเรียนให้น่าสนใจ ผูส้ อนมีการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาวิชา ผูส้ อนมีความรับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนการสอน และผูส้ อนเลือกใช้กจิ กรรมการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับบทเรียน ประเด็น
ที่ 2 เป็ นประเด็นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.20 และ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.20 นักศึกษามีความพึงพอใจประเด็นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี ซึ่งประเด็นด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ทีน่ กั ศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็ นเรื่องจานวนบทเรียนมีความเหมาะสม
กับเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษา ประเด็นที่ 3 เป็ นประเด็นด้านการวัดและการประเมินผล มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.30และ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.29 นักศึกษามีความพึงพอใจประเด็นด้านการวัดและการประเมินผลอยู่ใน
ระดับดี ซึง่ ประเด็นด้านวัดและการประเมินผล ทีน่ กั ศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็ นเรื่องมีการชีแ้ จงเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลที่ชดั เจน ประเด็นที่ 4 เป็ นประเด็นด้านสิง่ อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน มีค่า
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.81 และ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 นักศึกษามีความพึงพอใจประเด็นด้านสิง่ อานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี ซึง่ ประเด็นสิง่ อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ที่
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก เป็ นเรื่องสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพ เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ประเด็นที่ 5 เป็ น ประเด็น ด้านรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิ ค
Webbed มีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.29 และ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.46 นักศึกษามีความพึงพอใจประเด็น
ด้านรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed อยู่ในระดับดี ซึ่งประเด็นด้านรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ
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เทคนิ ค Webbed ที่นั ก ศึก ษามีค วามพึง พอใจในระดับ ดีม าก เป็ น เรื่อ งการเรีย นการสอนแบบบู รณาการ เทคนิ ค
Webbed กระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ และการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed ช่วยส่งเสริม
ให้นกั ศึกษาได้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน
2. จากการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบบูรณาการ เทคนิ ค
Webbed ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชัน้ ปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2556 จานวน 6 คน พบว่ามีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนอยู่ในระดับดีเยีย่ ม 2 คน อยู่ในระดับคะแนนดีมาก 2 คน และอยู่ใน
์
ระดับคะแนนดี 2 คน โดยมีค่าเฉลีย่ ของคะแนนร้อยละ 88 ซึง่ อยู่ในค่าระดับคะแนนดีมาก
อภิ ปรายผล
จากผลวิจยั ในชัน้ เรียนสามารถสรุปผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ี
์
ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed
ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชัน้ ปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
จากผลการวิจยั พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed อยู่ในระดับดี และ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนเพิม่ ขึน้ หลังจากมีการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค Webbed ซึ่งเป็ นผลมา
์
จากประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed เป็ นวิธกี ารสอนให้นักศึกษาได้รจู้ กั ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง รูจ้ กั การทางานทีเ่ ป็ นขัน้ ตอน การเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาต่าง ๆ มีการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียนมากขึน้
และสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ การเรียนรูแ้ บบบูรณาการเป็ นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เป็ นการเรียนรู้ท่เี ชื่อมโยงเนื้อสาระทัง้ หลายเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง อีกทัง้ เป็ นการบูรณาการหลักสูตรยังเป็ นวิธกี ารสร้างการศึกษาให้มคี วามหมายยิง่ ขึน้ ด้วย และ
สอดคล้องกับคากล่าวที่ว่าการสอนแบบบูรณาการจะสอดคล้องกับชีวติ จริงของเด็ก ช่วยให้นักเรียรนมองเห็นความ
เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ทัง้ ยังกระตุ้นให้เด็กใฝ่ รู้ เนื่องจากเขาสามารถนาเนื้อหาและ
ทักษะทีเ่ รียนไปใช้ได้ในชีวติ จริง [7]
2. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed เป็ นวิธกี ารสอนทีม่ สี อ่ื การเรียนการสอนทีห่ ลากหลายที่
น่ าสนใจ มีการจัดกิจกรรมในชัน้ เรียน ทาให้นักศึกษามีความสนุ กสนานในการเรียน ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้
อยากทากิจกรรมทางการเรียนมากขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี ทีก่ ล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นการบูรณาการ เป็ นการนาเนื้อหาสาระทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน มาสัมพันธ์ให้เป็ นเรื่องเดียวกันและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจในลักษณะที่เป็ นองค์รวม และสามารถนาความรูค้ วามเข้าใจไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ [8]
3. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed เป็ นวิธกี ารสอนทาให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น
ทางการเรียน กระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีความต้องการอยากเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้ ช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษาแสวงความรูด้ ว้ ยตนเอง
และมีความรับผิดชอบของการทางานที่ตนเองได้รบั มอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจ ั ยของ รศ.กัสมา กาซ้อน ที่
กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนที่ได้ศกึ ษาแบบบูรณาการนัน้ ได้รูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สนใจ กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมตลอดเวลาในการเรียนรู้ วางแผนงานตามลาดับ ค้นคว้าและเพิ่มเติมความรู้อย่าง
สม่าเสมอ ผูเ้ รียนอยากค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมทางบัญชี มีความสุขในการเรียน มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการจัดทาบัญชี รูส้ กึ
สนุกและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ [9]
4. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เทคนิค Webbed เป็ นวิธกี ารสอนที่ช่วยนักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนหลังจากได้การเรียนรู้แบบบูรณาการ เทคนิค Webbed สูงขึน้ กว่าก่อนได้รบั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เทคนิค
Webbed ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะมาศ อาจหาญ พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ได้รบั การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาฟิ สกิ ส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 [10] และ
์
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รศ. พิศเพลิน เขียวหวาน ดร.วิชติ บุญสนอง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนใน
์
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึก ษา และการงานอาชีพ และเทคโนโลยี หลังจากได้รบั การเรียนรู้แบบบูรณาการสูงกว่าก่ อนเรีย นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 [11]
5. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี ่อ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่ อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ อยู่ในระดับดี ซึ่งทัง้ นี้เป็ น
เพราะการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเป็ นการเรียนทีม่ กี ารผสมผสานการสอนหลายวิธี และเป็ นการสอนทีม่ กี ารเชื่อมโยงวิชา
หลายวิชาเข้าด้วยกัน เป็ นการวางแผนทางานร่วมกันในทีม ทาหนักศึกษาได้พฒ
ั นาความสามารถของตนเองในการทา
กิจกรรมการบูรณาการ สอดคล้องกับแนวคิดของว่า การสอนแบบบูรณาการเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ย
ตนเอง ซึ่งต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชา และเพื่อสนองความสนใจของนักเรียน บรรยากาศในชัน้ เรียรจะไม่
เครียด กระตุน้ ให้นักเรียนเรียนอย่างสนุ นกสนาน และส่งเสริมการเรียนรูท้ จ่ี ะทางานร่วมกัน ยอมรับผูอ้ ่นื และในการจัด
กิจกรรมให้นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ ทาการทดลองเอง ทาให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี และเกิดทักษะในการปฏิบตั กิ าร
ทดลอง [12]
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. เพื่อส่งเสริมให้มกี ารนาผลการวิจยั ไปบูรณาการใช้ในการทากิจกรรมกลุ่ม ในแต่ละรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้มกี ารนาผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการของนักศึกษา
3. เพื่อให้มกี ารนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรจะมีก ารสร้า งแบบประเมิน นั ก ศึก ษา ทัง้ ก่ อ นและหลัง การเรีย นรู้ ให้ มีห ลากหลายมากขึ้น ทัง้
แบบทดสอบปรนัย และอัตนัย เพื่อวัดความรูผ้ นู้ กั ศึกษาได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
2. ควรจะจะมีการติดตามผลการวิจยั ภายหลังต่อเนื่อง ในระยะเวลาทีน่ านมากขึน้ เพื่อจะได้รถู้ งึ พฤติกรรมของ
นักศึกษาว่ามีการเปลีย่ นแปลงในเชิงบวกหรือไม่
3. ควรมีการศึกษาวิจยั ในเรื่องของพฤติกรรมของนัก ศึกษาภายหลัง จากได้รบั การเรียนรู้แ บบบูรณาการ
เทคนิค Webbed
4. ควรศึกษาวิจยั เปรียบเทียบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการในเทคนิคต่าง ๆ
5. ควรมีการทาการวิจยั เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน โดยมีเนื้อหา
ตามบริบทของชุมชน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
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งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงเป็ นอย่างดี เนื่องด้วยได้รบั ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และได้รบั
ความร่วมมือในการทาวิจยั จากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชัน้ ปี ท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง ปี การศึกษา 2556
ขอขอบคุณ ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสติ ศูน ย์การศึกษานอกที่ตงั ้ ลาปาง ที่ได้ให้คาแนะน า
ปรึกษา และชี้แนะแก้ไขข้อบกพร่องในการทาวิจยั ครัง้ นี้ จนเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่ านที่มสี ่วน
ช่วยในการทาการวิจยั ในชัน้ เรียนครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญทีต่ รวจแก้ไขงานวิจยั เจ้าหน้าทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนาทุกท่าน ทีช่ ่วยในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆ ดาเนินการให้ขนั ้ ตอนกระบวนการต่างๆในงานวิจยั ในชัน้ เรียนฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ: ช่องว่างระหว่างยุทธศาสตร์กบั ความจริ ง
Medical tourism: the gap between strategy and truth
พัชรินทร์ สิรสุนทร1* และดำรงค์ ตุม้ ทอง2
Patcharin Sirasoonthorn1* and Damrong Tumthong2
บทคัดย่อ
บทควำมนี้ เป็ น ส่ว นหนึ่ งของกำรศึก ษำวิจ ัย เรื่อ ง กำรพัฒ นำระบบกำรท่ อ งเที่ย วเพื่อ สุข ภำพที่มีค วำม
รับผิดชอบต่อสังคม จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักคือ 1) เพื่อสำรวจสถำนภำพของสถำนบริกำร
สุข ภำพที่ด ำเนิ น ธุ ร กิจ กำรท่ อ งเที่ย วเพื่อ สุ ข ภำพในจัง หวัด พิษ ณุ โ ลก 2) เพื่อ วิเครำะห์ ค วำมสอดคล้อ งระหว่ ำ ง
ยุท ธศำสตร์และกำรปฏิบตั ิ ควำมพร้อมและควำมเป็ นไปได้ในกำรพัฒ นำระบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพที่มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ของจังหวัดพิษณุโลก และ 3) จัดทำข้อเสนอแนะในระดับปฏิบตั กิ ำร
ผลกำรศึกษำพบว่ำ จังหวัดพิษณุ โลกมีควำมพร้อมทำงด้ำนบริบท ที่ตงั ้ ลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง
พืน้ ฐำนและระบบขนส่งสำธำรณะ โดยธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรท่องเทีย่ วประเภทนี้มสี ำมระดับคือ ระดับเล็ก ได้แก่ ห้อง
นวดเพื่อสุขภำพ สปำ และสถำนเสริมควำมงำม ขนำดกลำง ได้แก่ สปำ รีสอร์ท และ สถำนบริกำรนวดเพื่อสุขภำพ
คลินิกสุขภำพของเอกชน และสถำนเสริมควำมงำม ระดับใหญ่ได้แก่ โรงพยำบำลเอกชนทัง้ หกแห่ง โดยปั ญหำหลักของ
สถำนบริก ำรขนำดเล็กได้แก่ กำรมีทรัพยำกรจำกัด ขำดพนักงำนและเงินทุน ส่วนสถำนบริกำรขนำดกลำง ได้แก่
ปั ญหำด้ำนกำรแข่งขันเชิงธุรกิจ ขำดเครือข่ำยและขำดเงินลงทุน เพื่ปรับปรุงกิจกำร ส่วนธุรกิจขนำดใหญ่ มีลกั ษณะ
ผูกขำดและเชื่อมโยงกับเครือข่ำยบริกำรสุขภำพระดับนำนำชำติ ปั ญหำหลักของกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพในจังหวัด
พิษ ณุ โลก ได้แ ก่ กำรไม่ เชื่อ มโยงกัน ระหว่ ำ งนโยบำยและกำรปฏิบ ัติ สภำพดัง กล่ ำ วท ำให้ เกิด ช่ อ งว่ ำ งที่ท ำให้
ผูป้ ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กยำกทีจ่ ะเข้ำร่วมแข่งขันในธุรกิจกำรท่องเทีย่ วประเภทนี้ได้ แม้ว่ำจะเป็ นกลุ่มที่
ยินดีและต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพมำกที่สุด นอกจำกนี้ ยังพบปั ญหำควำมไม่
สอดคล้อ งกัน ระหว่ ำ งนโยบำย แผนงำนงบประมำณ และกำรปฏิบ ัติ ท ัง้ ในระดับ กลุ่ ม ยุ ท ธศำสตร์ก ลุ่ ม จัง หวัด
ยุทธศำสตร์จงั หวัด และยุทธศำสตร์ของหน่ วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องทัง้ ของภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภำคเอกชน ผูเ้ ขียนเสนอว่ำ กำรพัฒนำระบบกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพของจังหวัดพิษณุ โลกให้มปี ระสิทธิภำพ ควร
พัฒ นำระบบคิด และกำรบริห ำรจัด กำรธุ รกิจที่มีค วำมรับ ผิดชอบต่ อสังคม และกำรสร้ำงเสริม ควำมเข้ม แข็งให้แ ก่
เครือข่ำยของผู้ประกอบกำรระดับกลำงและระดับเล็ก ส่วนผู้ประกอบกำรระดับใหญ่ ควรเสริมสร้ำงทักษะกำรบริกำร
โดยเน้นด้ำนควำมเข้ำใจและกำรพัฒนำทักษะกำรบริกำรให้แก่นกั ท่องเทีย่ วทีม่ คี วำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
พฤติก รรมกำรบริกำร และข้อ จำกัด ด้ำนกำรสื่อสำรของผู้ให้บ ริกำรทัง้ ด้ำนภำษำและวัฒ นธรรมกำรใช้บ ริกำรของ
นักท่องเทีย่ วแต่ละประเภทในสถำนประกอบกำรทุกระดับ
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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

บทนา
กำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ หมำยถึง กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ ทีม่ เี ป้ ำหมำยเพื่อ เข้ำรับบริกำรด้ำนสุขภำพ
ซึ่งส่วนใหญ่ ครอบคลุมบริกำรด้ำนศัลยกรรม (Surgery) เช่น ทันตกรรม (Dental Surgery) หัวใจ (Cardiac Surgery)
เสริมควำมงำม (Cosmetic Surgery) บริกำรด้ำนสุขภำพทำงเลือก (Alternative Treatment) เช่น นวด สปำ และฝั งเข็ม
เป็ น ต้น ในปั จจุบ ัน มี 50 ประเทศทัว่ โลก ที่ระบุให้ก ำรท่ องเที่ย วทำงสุขภำพเป็ น อุต สำหกรรมแห่งชำติ (National
Industry) ในจำนวนนี้ มี 5 ประเทศในอำเซียน ได้แก่ Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand และ Brunei
กำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ (Medical Tourism /Medical Travel /Health Tourism) ถูกริเริม่ ขึน้ เป็ นครัง้ แรกเมื่อ
หลำยพัน ปี มำแล้วในยุคกรีก ดังพบหลักฐำนกำรเดินทำงท่ องเที่ยวไปยังอำณำนิคมเล็กๆ ทัว่ เมดิเตอเรเนียน เช่ น
Salonic Gulf ทีเ่ รียกว่ำ “Epidauria” เพื่อรับบริกำรในเมืองสปำ (Spa Town) และใน Sanitarium ต่อมำในช่วงศตวรรษ
ที่ 18 ก็พบว่ำ ในอังกฤษมีผู้ป่วยที่เข้ำรับบริกำรในสปำและที่จดั บริกำรน้ ำแร่เพื่อสุขภำพ และแก้ไขอำกำรเจ็บป่ วย
จำนวนมำก อำทิ Gout, Liver disorder และ bronchitis [10]
ปั จจัยสำคัญ ทีท่ ำให้กำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพได้รบั ควำมนิยมเพิม่ มำกขึน้ ตำมลำดับ ในรอบทศวรรษทีผ่ ่ำนมำ
ประกอบด้วย 2 ปั จจัยหลัก ปั จจัยแรก ได้แก่ ปั จจัยผลัก (Push Factor) จำกประเทศต้นทำง ได้แก่ ปั ญหำค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนสุขภำพในประเทศต้นทำงที่สงู มำก ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรเดินทำงลดต่ ำลง ปั ญหำกำรรอคอยเพื่อรับบริกำรสุขภำพที่
ยำวนำน ปั ญหำมำตรฐำนของบริกำรสุขภำพทีต่ ่ำและไม่พอเพียง ปั ญหำเชิงนโยบำยในส่วนของกำรประกันสุขภำพของ
ประเทศที่พฒ
ั นำแล้วหลำยประเทศ ที่ไม่ครอบคลุมบริกำรด้ำน Orthopedic Surgery เช่น Knee /Hip Replacement
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ทัน ตกรรม เป็ น ต้ น สำหรับ ปั จ จัย ดึง (Pull Factor) ของประเทศปลำยทำง ได้แ ก่ กำรพัฒ นำด้ำนเทคโนโลยีแ ละ
มำตรฐำนของกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ค่ำบริกำรด้ำนรักษำพยำบำลและบริกำรสุขภำพถูกกว่ำประเทศต้น
ทำง และกำรเติบโตขึน้ ของธุรกิจสุขภำพภำคเอกชน ดังรำยงำนของ University of Delaware [12] ทีก่ ล่ำวว่ำ ค่ำใช้จ่ำย
ของกำรศัลยกรรมในอินเดีย ไทย และอำฟริกำใต้ คิดเป็ นเพียงหนึ่งในสิบหรือถูกกว่ำนัน้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำใช้จ่ำย
ทีผ่ ปู้ ่ วยต้องจ่ำยในสหรัฐอเมริกำหรือประเทศในยุโรปตะวันตก
ในปั จ จุ บ ัน นั ก ท่ อ งเที่ย วเพื่ อ สุ ข ภำพส่ ว นใหญ่ เดิน ทำงมำจำกประเทศในยุ โ รป ตะวัน ออกกลำง ญี่ ป่ ุ น
สหรัฐอเมริก ำ และแคนำดำ ตำมลำดับ Deloitte Consulting พยำกรณ์ ว่ ำ กำรเติบ โตของธุ รกิจกำรท่ อ งเที่ย วเพื่อ
สุขภำพของสหรัฐอเมริกำ จะเพิม่ ขึน้ อีกเป็ นสิบเท่ำในทศวรรษหน้ำ ซึง่ ในปี ค.ศ.2007 สหรัฐอเมริกำมีนกั ท่องเทีย่ วเพื่อ
สุขภำพแล้วเป็ นจำนวนถึง 750,000 คน และต่อมำได้เพิม่ ขึน้ เป็ นหนึ่งล้ำนคนในปี ค.ศ.2008 ทัง้ นี้ กำรเติบโตของธุรกิจ
กำรท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกำ ได้เพิม่ ผลตอบแทนให้นักธุรกิจด้ำนสุขภำพแล้ว มำกกว่ำหนึ่งพันล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ
[10] รำยงำนว่ำ ประเทศปลำยทำงในเอเซียซึง่ เป็ นทีน่ ิยมมำกของนักท่องเทีย่ วเชิงสุขภำพ ได้แก่ Brunei, Hong Kong,
India, Malaysia, Philippines, Singapore และ Thailand
ในปี ค.ศ.2009 อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพทัวโลกก่
่
อให้เกิดรำยได้เกือบ 60 พันล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ
แก่ผลู้ งทุน [8], [11] นอกจำกนี้ ยังพบว่ำจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพทัวโลกได้
่
เพิ่ มขึน้ จำก 19 ล้ำนคนในปี ค.ศ.
2005 เป็ น 25.8 ล้ำนคนในปี ค.ศ.2007 คิด เป็ น อัต รำกำรเติบ โตถึง 16.5% แต่ อ ย่ ำงไรก็ต ำม [14] ตัง้ ข้อสังเกตว่ ำ
อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ไม่ได้เติบโตอย่ำงรวดเร็วในรูปของปริมำณของนักท่องเที่ยวเท่ำนัน้ แต่พบว่ำ
นักท่องเที่ยวได้ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพของบริกำรและควำมรวดเร็วมำกกว่ำ ควำมต้องกำรเข้ำรับบริกำรสุขภำพ
รำคำถูกเช่นในอดีต
สภำพปั ญหำดังกล่ำว ทำให้ในปี ค.ศ.2004 World Health organization ได้รเิ ริม่ นโยบำย “World Alliance for
Patient Safety” ขึน้ โดยมีเป้ ำหมำยเพื่อ ช่วยสถำนบริกำรสุขภำพและรัฐบำลของประเทศต่ำงๆ ทัวโลก
่
ในกำรดำเนิน
นโยบำยผู้ป่ วยปลอดภัย (Patient Safety Policy) เมื่อเกิด ธุรกิจ กำรท่ องเที่ยวเพื่อสุขภำพขึ้นในประเทศนัน้ ๆ [21]
นอกจำกปั ญหำข้ำงต้น ยังพบปั ญหำกำรขำดจริยธรรมทำงกำรแพทย์ ของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพใน
ประเทศต่ำงๆ ทัวโลก
่
เช่น ปั ญหำกำรปลูกถ่ำยอวัยวะทีไ่ ด้มำอย่ำงผิดกฎหมำยและละเมิดสิทธิมนุ ษยชนของประเทศ
ปลำยทำง ในปี ค.ศ.2008 ประเทศไทย ถู ก ร้อ งเรีย นด้ำนจริย ธรรมและละเมิด สิท ธิผู้ป่ วยในกรณี ข อง Stem Cell
Treatments [13] และปั ญหำควำมพยำยำมลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนประกันสุขภำพของประเทศต้นทำง โดยกำรผลักดัน
ให้ผู้ซอ้ื ประกันเข้ำรับบริกำรด้ำนสุขภำพ จำกกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพแทนกำรใช้บริกำรจำกประเทศต้นทำงซึง่ มักมี
รำคำแพงกว่ำมำก [20]
แม้ว่ำ อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพจะทำรำยได้มหำศำลทัง้ ในระดับโลก ภูมภิ ำค และประเทศ แต่
กลับพบว่ำ ยังไม่มรี ะบบกำรจัดกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพทีม่ คี วำมรับผิดชอบเพื่อสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในประเทศ
กำลังพัฒ นำ ในกรณี ของประเทศไทย พบปั ญ หำมำกมำยทัง้ ด้ำนจริยธรรม คุณธรรม กำรดำเนินธุรกิจที่ขำดควำม
รับผิดชอบ ปั ญหำควำมล้ำสมัยของกฏหมำย และแนวปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวข้อง โดยพบว่ำ หลังเหตุกำรณ์กำรก่อกำรร้ำยใน
วันที่ 11 กันยำยน กลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศตะวันออกกลำง ได้รบั ควำมลำบำกเพิ่มมำกขึ้น ในกำรขอวีซ่ ำเข้ำ
ประเทศสหรัฐอเมริกำเพื่อรับกำรรักษำพยำบำล นักท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพกลุ่มนี้ จึงหันมำใช้บริกำรกำรท่องเที่ยว
สุขภำพในประเทศไทยแทน เนื่องจำกระยะทำงใกล้กว่ำ รำคำถูกกว่ำ และคุณภำพกำรรักษำอยู่ในมำตรฐำนสำกล [7]
กำรเติบโตของธุรกิจกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพในประเทศไทย ได้เริม่ ขึ้นในปี ค.ศ.2005 โดยโรงพยำบำล
กรุงเทพ ได้เปิ ดรับ นักท่ องเที่ยวเพื่อสุขภำพ เป็ น จำนวนถึง 150,000 คน ต่ อมำในปี ค.ศ.2006 กำรท่ องเที่ยวเพื่อ
สุขภำพ ได้นำรำยได้เข้ำประเทศมำกกว่ำ 36.4 พันล้ำนบำท โดยพบว่ำ บริกำรด้ำนสุขภำพ ซึ่งเป็ นที่นิยมมำกได้แก่
ศัลยกรรมเพื่อควำมงำม กำรปลูกถ่ำยและเปลีย่ นอวัยวะ กำรรักษำอำกำรเจ็บป่ วยด้วยโรคกระดูกและข้อ ทันตกรรม
และกำรผ่ำตัดหัวใจ นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้บริกำรสุขภำพทำงเลือกอื่นๆ เช่น สปำ กำรบำบัดทำงกำยภำพและจิตใจ
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เป็ นต้น ในปั จจุบนั สถำนบริกำรทีใ่ ห้บริกำรกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ อำทิ โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ กลุ่ มสถำนบริกำร
ในเครือโรงพยำบำลพญำไท และกลุ่มโรงพยำบำลกรุงเทพฯ ซึง่ ดำเนินงำนโดย Dusit Medical Services เป็ นต้น [15],
[16]
อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำ ประเทศปลำยทำงหลำยประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทย ประสบปั ญหำที่เกิดขึน้ จำกกำร
ดำเนินธุรกิจท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพข้ำมชำติในลักษณะดังกล่ำวมำกมำย เช่น อัตรำเสีย่ งและอำกำรแทรกซ้อนทีเ่ พิม่ มำก
ขึน้ ในกลุ่มนักท่องเทีย่ ว เนื่องจำกกำรเดินทำงระยะไกลเร็วเกินไป ภำยหลังกำรเข้ำรับบริกำรทำงสุขภำพหรือผ่ำตัด กำร
ขำดแคลนนโยบำยที่ดีและครอบคลุมประเด็นปั ญหำ หำกเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรรักษำ (Medical Malpractice)
สภำพดังกล่ำวล้วนนำมำซึง่ ควำมไม่พงึ พอใจในบริกำรของนักท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ นอกจำกนี้ ยังพบปั ญหำและควำม
เข้ำใจผิดทีเ่ กิดจำกข้อจำกัดด้ำนภำษำทีใ่ ช้ในกำรสือ่ สำรระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรแพทย์กบั นักท่องเทีย่ ว ปั ญหำคุณภำพ
หลังกำรบริกำร และปั ญหำกำรขำดแคลนแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ซึง่ เดิมประเทศไทยก็มปี ั ญหำรุนแรงอยู่แล้ว
โดยผลกำรสำรวจล่ำสุดพบว่ำ ประเทศไทยมีแพทย์ท่สี ำมำรถทำเวชปฏิบตั ิได้จำนวน 31,939 คน สัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชำกรของประเทศไทยคือ 1: 1,985 คน แพทย์ภำครัฐจำนวน 21,500 คน คิดเป็ นสัดส่วนต่อประชำกรของประเทศ
ไทย 1 : 2,948 คน และแพทย์ของกระทรวงสำธำรณสุขจำนวน 11,025 คน คิดเป็ นสัดส่วนต่อประชำกรในประเทศไทย
1: 5,750 คน ซึง่ นับว่ำยังต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนขององค์กำรอนำมัยโลก [1]
โดยในปั จ จุ บ ัน พบว่ ำ กำรด ำเนิ น นโยบำยของภำครัฐได้ส่ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภำพชีวิ ต และสุข ภำพของ
ประชำชนในหลำยมิติ ตัวอย่ำงเช่น นโยบำยกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ภำยใต้โครงกำร เช่น “Amazing Thailand” ที่
เน้นกลยุทธ์เรื่อง สุขภำพทำงเลือก อำทิ สปำ โรงพยำบำล และผลิตภัณฑ์สมุนไพร และโครงกำร “Medical Hub” ที่
มุ่งเน้ นให้ประเทศไทยเป็ น ศูนย์กลำงด้ำนสุขภำพในภู มิภ ำค ท ำให้ป ริมำณนักท่ องเที่ยวเพื่อสุขภำพจำกภำยนอก
ประเทศเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง [6], [19]
จังหวัด พิษ ณุ โลก เป็ น จังหวัด หนึ่ งใน 9 จัง หวัด ภำคเหนื อ ตอนล่ ำง (ประกอบด้ว ยจังหวัด พิจิต ร สุโขทัย
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ ตำก และกำแพงเพชร) และเป็ นจังหวัดในภำคเหนือตอนล่ำงกลุ่มที่ 1 ซึ่ง
ประกอบด้วย พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ ตำก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ที่ประกำศยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษร ในกำรเป็ นศูนย์กลำงของภำคเหนือตอนล่ำง และเป็ นจังหวัดที่เป็ นเมืองบริกำรสี่ แยกอินโดจีน (Phitsanulok:
Indochina Service’s City) อีกทัง้ ยังได้กำหนดเป้ ำประสงค์หลักประกำรแรก ในกำรเป็ นศูนย์กลำงกำรบริกำรด้ำนกำร
ขนส่งสินค้ำ ผู้โดยสำร ICT และกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ และมีกำรประกำศกลยุท ธ์ในกำรส่งเสริมสนับสนุ น ให้เป็ น
ศูน ย์ก ลำงด้ำนสุข ภำพเพื่อ ให้ ป ระชำชนมีสุข ภำพแข็งแรงสมบู รณ์ (Healthy Province) พร้อ มกับ ประกำศให้ กำร
ท่องเทีย่ วเป็ นยุทธศำสตร์ทส่ี ำคัญ โดยกำรเน้นกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเทีย่ วทีห่ ลำกหลำย ทัง้ ด้ำนระบบ เครือข่ำย
ข้อมูล ควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว [4]

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อสำรวจสถำนภำพของสถำนบริกำรสุขภำพทีด่ ำเนินธุรกิจกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพในจังหวัดพิษณุโลก
2) เพื่อวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์และกำรปฏิบตั ิ ควำมพร้อมและควำมเป็ นไปได้ในกำร
พัฒนำระบบกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพทีม่ คี วำมรับผิดชอบต่อสังคม ของจังหวัดพิษณุโลก และ 3) จัดทำข้อเสนอแนะใน
ระดับปฏิบตั กิ ำร
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ผู้เขีย นใช้ ก ำรวิจ ัย แบบผสมผสำน ได้ แ ก่ กำรวิจ ัย เชิง ปริม ำณ ประกอบด้ว ย กำรส ำรวจสภำพ ระบบ
กระบวนกำร และปั ญ หำอุปสรรคของกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพในจังหวัดพิษณุ โลก โดยใช้แบบสอบถำม เพื่อสรุป
วิเครำะห์สภำพตำมองค์ป ระกอบกำรท่ องเที่ยวเพื่อสุขภำพ 7 ประกำรคือ MTGR, MTDR, MTPs, TMSRs, MTIs,
MTSs และ MTs ประชำกรที่ใช้ศึก ษำประกอบด้วย ผู้บ ริห ำรหรือ เจ้ำของสถำนประกอบกำรที่ให้บ ริก ำรด้ำนกำร
ท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ได้แก่ โรงพยำบำลเอกชน คลินิกสุขภำพ โรงแรม สถำนเสริมควำมงำมเพื่อสุขภำพ และสถำน
บริกำรสุขภำพทำงเลือก ทัง้ ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก สุ่ มตัวอย่ำงด้วยกำรสุม่ แบบผสมผสำน ระหว่ำงกำร
สุ่มแบบชัน้ ภูมิ จำแนกตำมขนำดและประเภทของสถำนบริกำรสุขภำพ ได้ขนำดตัวอย่ำงจำนวนทัง้ สิน้ 155 แห่ง กำร
เก็บข้อมูลใช้วธิ กี ำรสัมภำษณ์ โดยใช้แบบสอบถำม แบบเลือกข้อตอบ และวิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตแิ บบพรรณำ ได้แก่
ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล โดยใช้ตำรำง แผนภำพ และกำรพรรณำ
กำรวิเครำะห์
กำรวิจยั เชิงคุ ณ ภำพ ประกอบด้วย กำรประชุ ม กลุ่ ม แบบเจำะจง (Nominal Group Discussion) และกำร
สัมภำษณ์ เจำะลึก (In-depth Interview) ผู้ประกอบกำรหรือผู้แทนที่เกี่ย วข้องกับกำรจัดกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพใน
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสำรวจและวิเครำะห์ศกั ยภำพ ควำมพร้อมและควำมเป็ นไปได้ในกำรจัดกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ
ทีม่ คี วำมรับผิดชอบต่อสังคม ของจังหวัดพิษณุ โลก เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แนวสัมภำษณ์เชิงลึก สัมภำษณ์ตรงกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จำนวนทัง้ สิน้ 45 รำย โดยกำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลอกกลุ่มตัวอย่ำงคือ เป็ นผูป้ ระกอบกำรหรือผูบ้ ริหำรของ
สถำนบริกำรที่จดั กิจกรรมเพื่อกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ มำเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ทัง้ เพศหญิงและชำย ไม่
จำกัดระดับ กำรศึก ษำ ไม่มีปั ญ หำสุข ภำพจิตและควำมจำ เต็ม ใจให้ข้อ มูลตัง้ แต่ เริ่ม ต้น จนสิ้นสุดกระบวนกำรวิจ ัย
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธกี ำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis) และกำรวิเครำะห์เรื่องเล่ำ (Narrative Analysis)
นำเสนอข้อมูลด้วยภำพถ่ำย และกำรพรรณำโดยใช้กรณีศกึ ษำ
กำรวิ จ ั ย เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ำรเพื่ อกำรเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Learning Appraisal /PLA) มี
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ 1) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำวิจยั ด้วยวิธวี จิ ยั แบบต่ำงๆ 2) จัดทำ
ระบบกำรท่ องเที่ยวเพื่อสุขภำพ จังหวัดพิษ ณุ โลก และ 3) วิเครำะห์สรุป เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยให้แก่
หน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้กำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรแบบมีส่วนร่วม 2 ครัง้ โดยกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรศึกษำครัง้ นี้
ประกอบด้ว ย กลุ่ ม ตัว อย่ ำ งผู้ ให้ ข้อ มู ล จำกกำรศึก ษำเชิง ปริม ำณ และกำรศึก ษำเชิง คุ ณ ภำพ กิจ กรรมครัง้ แ รก
ประกอบด้วย 1) กำรแนะนำตัวของผูเ้ ข้ำร่วมประชุม 2) กำรบรรยำยสรุปข้อค้นพบทีไ่ ด้จำกผลกำรวิจยั 3) กำรบรรยำย
สรุปเพื่อคืนข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำรดำเนินโครงกำรวิจยั 4) กำรแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละกำรสอบถำมควำมคิดเห็น และ 5) กำร
ถอดบทเรียนทีไ่ ด้จำกกำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำร สำหรับกำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรแบบมีสว่ นร่วมครัง้ ที่ 2 ประกอบด้วย
1) ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมกล่ำวทักทำยและแนะนำตัว 2) กำรบรรยำยสรุปจำกวิทยำกรผูเ้ ชีย่ วชำญด้ำนกำรจัดกำรท่องเทีย่ ว
เพื่อสุขภำพ 3) กำรแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละกำรสอบถำมควำมคิดเห็น 4) ถอดบทเรียนทีไ่ ด้จำกกำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำร
เพื่อ น ำไปสัง เครำะห์ ข้อ มู ล เพื่ อ ประกอบกำรจัด ท ำข้อ เสนอแนะ วิเครำะห์ ข้อ มู ล โดยใช้วิธีก ำรแบบ Baconian
Technique และ Content Analysis หลังจำกนัน้ จึงตรวจสอบควำมตรงของผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยวิธแี บบสำมเส้ำ
(Multi-angulations Method)
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บทควำมนี้นำเสนอผลกำรศึกษำในประเด็นสำคัญโดยสรุปดังนี้
1. สถำนภำพกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยสรุปผลกำรศึกษำ 3 ส่วนคือ
1.1 บริบททัวไปด้
่ ำนกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพของจังหวัดพิษณุโลกโดยสรุปพบว่ำ พิษณุ โลก เป็ นจังหวัดทีม่ ี
ควำมเหมำะสมในด้ำนสภำพแวดล้อ มทำงกำยภำพ อัน ประกอบด้วย กำรเป็ น จังหวัด ขนำดใหญ่ ที่เชื่อ มต่ อ เขต
ภำคเหนือตอนล่ำงและภำคกลำงตอนบนของประเทศไทย ใช้เวลำไม่นำนด้วยระยะทำงทีไ่ ม่ไกลในกำรเดินทำงไปกลับ
กรุงเทพมหำนคร นอกจำกนี้ ยังมีอำณำเขตบำงส่วนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ ด้ำนทิศ เหนือ ที่เชื่อมต่อกับ
อำเภออำเภอพิชยั อำเภอทองแสนขัน และอำเภอน้ ำปำด (จังหวัดอุตรดิตถ์) และแขวงไชยบุรี ประเทศลำว ซึ่งสภำพ
ทำงกำยภำพดังกล่ำว นับว่ำเอือ้ อำนวยในกำรพัฒนำเส้นทำงและระบบโครงข่ำยกำรท่องเทีย่ วทีข่ ยำยออกไปเชื่อมต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้ำนได้ไม่ยำก แต่ในส่ว นของสภำพภูมอิ ำกำศ อำจเป็ นอุปสรรคอยู่บ้ำง เนื่องจำกพื้นที่ของจังหวัด
พิษณุโลกตัง้ เส้นรุง้ ที่ 16 องศำ 18' 09'' ถึง 17 องศำ 44' 38'' เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศำ 48' 06'' ถึง 101 องศำ 05'
47'' ตะวันออก อยู่สงู จำกระดับน้ำทะเลเพียงประมำณ 227 เมตร ทำให้กำรจัดกำรท่องเทีย่ วในพืน้ ทีต่ อนกลำงมำทำงใต้
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น ที่รำบ และตอนใต้ซ่งึ เป็ นที่รำบลุ่ม ตัง้ อยู่ใ นเขตลุ่มแม่น้ ำน่ ำนและแม่น้ ำยม เช่น อำเภอบำงระก ำ
อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิรำม เนินมะปรำง และบำงส่วนของอำเภอวังทองอำจกระทำได้ในบำงช่วงเวลำของ
ปี เท่ำนัน้ เนื่องจำกประสบปั ญหำน้ ำท่วม แต่ในพื้นที่ตอนบน ตอนกลำง เป็ นเขตเทือกเขำสูงและที่รำบสูง ทีม่ อี ำกำศ
หนำวเย็นเกือบตลอดปี และพื้นที่ทำงด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ในส่วนของอำเภอวังทอง วัดโบสถ์ เนิน
มะปรำง นครไทย และชำติตระกำรก็มเี ขตภูเขำสูง ทำให้มคี วำมเหมำะสม หำกจะขยำยโครงข่ำยระบบกำรท่องเทีย่ ว
เพื่อสุขภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ด้ำนรีสอร์ท สปำ เพื่อกำรส่งเสริมและฟื้ นฟูสขุ ภำพหลังกำรรักษำพยำบำล สำหรับกำร
คมนำคมนับว่ำ มีควำมสะดวกสบำยทัง้ ด้ำนกำรคมนำคมทำงอำกำศ ทำงรถประจำทำง และรถไฟ ส่วนสภำพทัวไปของ
่
สถำนบริกำรสุขภำพพบว่ำ โรงพยำบำลทัง้ ของรัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุ โลกดำเนินงำนตำมมำตรฐำนบริกำร แต่
สภำพแออัดและไม่พอเพียงของบุคลำกรและควำมชำนำญในกำรบริกำรนักท่องเทีย่ วของโรงพยำบำลรัฐ เป็ นอุปสรรคที่
สำคัญต่อกำรจัดกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ในขณะทีโ่ รงพยำบำลเอกชนทัง้ 6 แห่งมีควำมพร้อม และได้เริม่ พัฒนำระบบ
โครงข่ำยบริกำรเชื่อมโยงกับสถำนบริกำรในโครงข่ำยธุรกิจจำกส่วนกลำงและนำนำชำติแล้ว
1.2 ข้อมูลทัวไปส่
่ วนบุคคลของผู้ให้ขอ้ มูลพบว่ำ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่
ระดับปริญญำตรีและต่ำกว่ำปริญญำตรี ส่วนใหญ่ อำยุระหว่ำง 26-45 ปี และเป็ นเจ้ำของธุรกิจ
1.3 ข้อมูลด้ำนสถำนบริกำรและธุรกิจกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ จังหวัดพิษณุ โลก ประเภทของสถำนบริกำร
นัน้ ส่วนใหญ่ ให้บริกำรในคลินิก มีประสบกำรณ์กำรให้บริกำรแก่นกั ท่องเทีย่ วมำนำนกว่ำ 5 ปี ประเภทของผลิตภัณฑ์
ที่ให้บ ริก ำร กำรท่ อ งเที่ย วเพื่อ สุขภำพ ส่วนใหญ่ ได้แ ก่ กลุ่ม บ ำบัด รัก ษำทำงกำรแพทย์ ประเภทของบริก ำรกำร
ท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ทีใ่ ห้บริกำร ส่วนใหญ่ บริกำรส่งเสริมสุขภำพทัวไป
่ สำหรับประเทศต้นทำงของนักท่องเทีย่ วมำใช้
บริกำรและซือ้ ผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่มำจำกทวีปเอเชีย โดยหน่ วยงำน /องค์กรกำรท่องเทีย่ วทีอ่ ยู่ในวงจรกำรท่องเทีย่ ว
เพื่อสุขภำพ ทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถำมเข้ำไปเกีย่ วข้องมำกทีส่ ุด ได้แก่ กำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์
สำหรับนักท่องเทีย่ ว
2. สรุปประเด็นสำคัญด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภำพที่มคี วำมรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย สำระสำคัญ
ดังนี้ 7 ด้ำนคือ กำรบริหำรจัดกำร สิทธิมำนุ ษยชน แรงงำน สิง่ แวดล้อม ธรรมำภิบำล ผูใ้ ช้บริกำร และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒ นำสังคม โดยทุ ก ด้ำ นในภำพรวมค่ ำเฉลี่ย อยู่ในระดับ มำก (2.82, 2.86, 2.77, 2.71, 2.68, 2.90, 2.61)
ตำมลำดับ
3. สรุ ป ประเด็น ปั ญ หำอุ ป สรรค ระบบ และกระบวนกำรของกำรจัด กำรท่ อ งเที่ย วเพื่อ สุข ภำพที่มีค วำม
รับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่พอสรุปได้ว่ำ ประกอบด้วย
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3.1 ปั ญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและระบบบริกำร ทีพ่ บว่ำต้องมีกำรปรับปรุงอีกมำก ทัง้ ในส่วนของโครงสร้ำง
พืน้ ฐำน เช่น สภำพถนนในช่วงพิจติ ร-พิษณุ โลก และเส้นทำงย่อยทัง้ ในพืน้ ทีเ่ ขตเมืองและเส้นทำงทีเ่ ชื่อมต่อกับอำเภอ
ต่ำงๆ ทีส่ ภำพถนนบำงช่วงขรุขระ เป็ นหลุมเป็ นบ่อ มีน้ำท่วม หรือน้ ำขังในช่วงฤดูฝน โดยในส่วนของปั ญหำทีพ่ บจำก
บริกำรรถไฟ ได้แก่ ปั ญหำเรื่องตำรำงเวลำทีค่ ลำดเคลื่อน ทำให้นักท่องเทีย่ วไม่สำมำรถวำงแผนกำรเดินทำงได้ ปั ญหำ
เรื่องควำมสะอำดทัง้ บริเวณชำนชลำ และห้องน้ ำบนรถไฟ และปั ญหำเรื่องควำมปลอดภัยบนรถไฟของนักท่องเที่ยว
นอกจำกนี้ พบปั ญ หำเรื่องกำรขับรถเร็ว ดื่มสุรำ และควำมประมำทของพนักงำนขับรถประจำทำง สภำพรถที่ขำด
มำตรฐำน ห้องน้ ำบนรถและสถำนีขนส่งสกปรก และปั ญหำมิจฉำชีพ โดยเฉพำะในช่วงเทศกำล หรือวันหยุดรำชกำรที่
ต่อเนื่อง
3.2 ปั ญหำควำมไม่สอดคล้องต้องกันระหว่ำงนโยบำยระดับจังหวัด ระดับ กลุ่มจังหวัด ระดับหน่ วยงำนและ
ระดับชุ ม ชน สภำพดังกล่ ำวส่งผลท ำให้ กำรบริห ำรจัด กำรงบประมำณ ไม่ สอดคล้องกับประเด็น ยุ ท ธศำสตร์ และ
แนวทำงกำรนำนโยบำยไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ และไม่สำมำรถบรรลุตำมเป้ ำหมำยทีว่ ำงไว้ได้ นอกจำกนี้ ยังพบประเด็นปั ญหำ
เรื่องควำมไม่ชดั เจนของกรอบระยะเวลำในกำรบรรลุค่ำเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ ตลอดจนควำมไม่ชดั เจนของตัวชีว้ ดั
3.3 ปั ญหำด้ำนควำมพร้อมและควำมเป็ นไปได้เชิงธุรกิจ โดยสรุปพบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันไปตำมขนำดของ
สถำนประกอบกำร โดยปั ญ หำที่พ บมำกในสถำนบริกำรขนำดใหญ่ ได้แ ก่ วัฒ นธรรมกำรให้บ ริกำรนัก ท่ องเที่ย ว
ชำวต่ำงชำติ ข้อจำกัดด้ำนภำษำ ระบบกำรประชำสัมพันธ์ให้เข้ำถึงนักท่องเที่ยวทีอ่ ยู่นอกเครือข่ำยระบบสุขภำพของ
ตนเอง สถำนบริกำรขนำดกลำง และขนำดเล็ก พบปั ญหำด้ำนควำมพร้อม อำทิ ปั ญหำด้ำนอำคำรสถำนทีซ่ ง่ึ ส่วนใหญ่มี
ควำมคับแคบ ปั ญหำด้ำนควำมสะอำด ปั ญหำขำดควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อ ยตำมมำตรฐำนสำกล ขำดทักษะในกำร
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ และปั ญหำด้ำนควำมรู้ ควำมชำนำญในกำรประกอบธุรกิจกำรท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภำพ
3.4 ปั ญหำด้ำนกำรดำเนินธุรกิจที่มคี วำมรับผิดชอบต่อสังคม พบประเด็นสำคัญโดยสรุปคือ สถำนบริกำรที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับกำรจัดกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพทีม่ คี วำมรับผิดชอบต่อสังคม และมีทศั นคติทด่ี ี
ของกำรเข้ำมีสว่ นร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำระบบกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ เพรำะเห็นว่ำ จะเป็ นกำรเพิม่ รำยได้
ส้รำงชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ธุรกิจทีต่ นเองประกอบกำรอยู่ และจังหวัดพิษณุโลกในภำพรวม
4. ระบบ และกระบวนกำรจัด กำรท่ อ งเที่ย วเพื่อ สุ ข ภำพที่มีค วำมรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม ที่มีอ ยู่ ในจังหวัด
พิษ ณุ โลก ผลกำรศึกษำพบว่ำมีควำมแตกต่ ำงกัน ตำมขนำดของสถำนประกอบกำร โดยจำแ นกประเภทของกำร
ประกอบกำรออกเป็ น 3 ลักษณะทีส่ ำคัญ ได้แก่ สถำนประกอบกำรทีด่ ำเนินธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่
โดยระบบและกระบวนกำรทีพ่ บ ได้แก่
4.1 สถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ อยู่ในรุปแบบของ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และกิจกำรแฟรนไชส์
หรือธุรกิจสัมปทำน โดยใช้กระบวนกำรที่เป็ นทำงกำรภำยใต้ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ มำตรำ 1012 และ
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1069 ตำมลำดับ
4.2 สถำนประกอบกำรขนำดกลำง ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ กิจกำรเจ้ำของคนเดียว และสืบทอดต่อกันใน
กลุ่มลูกหลำน เพื่อนสนิท หรือผู้ร่วมก่อตัง้ จึงมีมเี ครือข่ำยแบบไม่เป็ นทำงกำร ระบบกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ มักไม่มี
รูปแบบตำยตัว มีควำมยืดหยุ่นสูง และดำเนินกำรในลักษณะระบบคู่ขนำน คือ ทัง้ ในรูปแบบและกระบวนกำรที่เป็ น
ทำงกำรและไม่เป็ นทำงกำร
4.3 สถำนประกอบกำรเพื่อกำรท่องเทีย่ วเชิงสุขภำพขนำดเล็ก ในจังหวัดพิษณุ โลก ผูป้ ระกอบกำรทีใ่ ห้ขอ้ มูล
ส่วนใหญ่ เป็ นเจ้ำของและเป็ นผู้ให้บริกำรพร้อมๆ กัน ระบบและกระบวนกำรที่ใช้ไม่ชดั เจน ตำมควำมสะดวกของ
ผูป้ ระกอบกำร
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัวไปด้
่ ำนกำรจัดกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ จังหวัดพิษณุโลก
ประเด็น
ประเภทของกิ จกรรม
โรงแรม
รีสอร์ท /สปำ /บริกำรสุขภำพทำงเลือก
โรงพยำบำล
คลินิก
สถำนเสริมควำมงำมเพื่อสุขภำพ
อื่นๆ
ประสบการณ์การจัดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวเพือ่ สุขภาพ
เคย
ไม่เคย
ไม่ทรำบ
สถานที่จดั การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
ในโรงพยำบำล
ในรีสอร์ท
ในท่ำอำกำศยำน
ในเรือสำรำญ
ให้บริกำรด่วนหน้ำร้ำนและหลังร้ำน
ในวัด /ในชุมชน
ร่วมมือกับสำยกำรบินและโรงพยำบำล
ในคลินิก
อื่นๆ
ขนาด
ใหญ่ (กำลังคน >200 คน)
กลำง (กำลังคน 50-200 คน)
เล็ก (กำลังคน 49-10)
จิว๋ (น้อยกว่ำ 10)
ระยะเวลาการเปิ ดบริการ
< 1 ปี
> 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

จานวน
(155 )

ร้อยละ (%)

13
3
8
113
13
5

8.4
1.9
5.2
72.9
8.4
3.2

109
42
4

70.3
27.1
2.6

6
1
3
0
1
1
0
135
8

3.9
0.6
1.9
0.0
0.6
0.6
0.0
87.1
5.2

6
0
22
127

3.9
0.0
14.2
81.9

18
28

11.6
18.1

จำกตำรำง 1 พบว่ำ ประเภทของสถำนบริกำรนัน้ ส่วนใหญ่ ให้บริกำรในคลินิก จำนวน 113 แห่ง (ร้อยละ
72.9) รองลงมำ เป็ นบริกำรในโรงแรม และสถำนเสริมสวยควำมงำม จำนวน 13 แห่งเท่ำกัน (ร้อยละ 8.4) และน้อยทีส่ ดุ
บริกำรในรีสอร์ท สปำ และสถำนบริกำรทำงเลือก จำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ 1.9)
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สำหรับประสบกำรณ์ กำรให้บริกำรแก่นักท่องเทีย่ วของแต่ละสถำนบริกำรนัน้ พบว่ำมำกที่สุด เคยให้บริกำร
จำนวน 109 แห่ง (ร้อยละ 70.3) รองลงมำ ไม่เคยให้บริกำร จำนวน 42 แห่ง (ร้อยละ 27.1) และ น้อยทีส่ ุดไม่ทรำบว่ำมี
บริกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ จำนวน 4 แห่ง (ร้อยละ 2.6)
รูปแบบกำรให้บริกำรกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ส่วนใหญ่ให้บริกำรในคลินิก จำนวน 135 แห่ง (ร้อยละ 87.1)
รองลงมำ ในโรงพยำบำลจำนวน 6 แห่ง (ร้อยละ 3.7) และน้อยทีส่ ุด ไม่มกี ำรบริกำรในเรือสำรำญ/เรือท่องเทีย่ ว ควำม
ร่วมมือระหว่ำงสำยกำรบินกับโรงพยำบำล ส่วนของขนำดสถำนบริ กำร ส่วนใหญ่ ขนำดจิว๋ จำนวนพนักงำน 1-9 คน
จำนวน 127 แห่ง (ร้อยละ 81.9) รองลงมำ ขนำดเล็ก จำนวนพนักงำน 10-49 คน จำนวน 22 คน (ร้อยละ 14.2) และ
น้อยทีส่ ดุ ไม่ปรำกฏได้แก่ ขนำดกลำง
ตารางที่ 2 แสดงกำรประกอบธุรกิจกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ
จานวน
(155 )

ประเด็น
ระยะเวลาการเปิ ดบริการ (ต่อ)
> 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
> 5 ปี
อื่นๆ
ประเภทของผลิ ตภัณฑ์ที่ให้บริการ
ศัลยกรรม
กำยภำพบำบัด
สันทนำกำรและกำรออกกำลังกำย
บริกำรสุขภำพทำงเลือก (สมำธิ โยคะ ฯลฯ)
อื่นๆ
ประเภทของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
กำรท่องเทีย่ วเชิงบำบัดรักษำ
ศัลยกรรมใหญ่ (ผ่ำตัดหัวใจ กระดูกสันหลัง ฯลฯ)
ศัลยกรรมเล็ก (ทันตกรรม ศัลยกรรมตกแต่ง ฯลฯ)
กำรท่องเทีย่ วเพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพ
กำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพทำงเลือก
วิถธี รรมชำติ
อื่นๆ
ทวีปต้นทางของนักท่องเที่ยว
ยุโรป
อเมริกำ
เอเซีย
ตะวันออกกลำง
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อื่นๆ
1015

ร้อยละ (%)

18
71
20

11.6
15.8
12.9

16
90
2
8
39

10.3
58.1
1.3
5.2
25.2

5
36
50
8
8
48

3.2
23.2
32.3
5.2
5.2
31.0

30
11
63
2
4
2
43

19.4
7.1
40.6
1.3
2.6
1.3
27.7

ตารางที่ 2 แสดงกำรประกอบธุรกิจกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ (ต่อ)
จานวน
ร้ อ ย ล ะ
(155 ) (%)

ประเด็น
หน่ วยงาน /องค์กรที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ประกันสุขภำพ
สหภำพท่องเทีย่ ว
สมำคมกำรท่องเทีย่ ว
องค์กรภำครัฐ

33
12
7
15

21.3
7.7
4.5
9.7

จำกตำรำง 2 ระยะเวลำทีป่ ระกอบกิจกำรกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ส่วนใหญ่ระยะเวลำมำกกว่ำ 5 ปี จำนวน
71 แห่ง (ร้อยละ 15.8) รองลงมำ ระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี จำนวน 28 แห่ง (ร้อยละ 18.1) และน้อย
ทีส่ ดุ น้อยกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เท่ำกัน จำนวน 18 แห่ง (ร้อยละ 11.6)
ประเภทของผลิตภัณฑ์ทใ่ี ห้บริกำร กำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบำบัดรักษำทำงกำรแพทย์
จำนวน 90 แห่ง (ร้อยละ 58.1) รองลงมำ อื่นๆ จำนวน 39 แห่ง (ร้อยละ 25.2) และน้อยทีส่ ดุ กลุ่มนันทนำกำรและกำร
ออกกำลังกำยจำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 1.3) ประเภทของบริกำรกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ทีใ่ ห้บริกำร ส่วนใหญ่ บริกำร
ส่งเสริมสุขภำพทัวไปจ
่ ำนวน 50 แห่ง (ร้อยละ 32.3) รองลงมำ อื่น ๆ จำนวน 48 แห่ง (ร้อยละ 31.0) และน้อยที่สุด
กำรผ่ำตัดใหญ่ เช่น หัวใจ กระดูกสันหลัง และส่วนอื่นๆ ของร่ำงกำย จำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 3.2)
สำหรับประเทศต้นทำงของนักท่องเทีย่ วมำใช้บริกำรและซือ้ ผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่มำจำกทวีปเอเชีย จำนวน 63
คน (ร้อยละ 40.6) รองลงมำ ทวีปยุโรป จำนวน 30 คน (ร้อยละ 19.4) และน้อยที่สุด ได้แก่ จำกทวีปนิวซีแลนด์ และ
ภูมภิ ำคตะวันออกกลำง จำนวน 2 คน (ร้อยละ 1.3) คนกลำงของระบบกำรท่องเที่ยวทีส่ ถำนบริกำรไปเกี่ยวข้องมำก
ทีส่ ดุ ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มอื่นๆ จำนวน 71 คน (ร้อยละ 45.8) รองลงมำ บริษทั ประกันภัยด้ำนสุขภำพ จำนวน 33 แห่ง
(ร้อยละ 21.3) และน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ สมำคมกำรท่องเทีย่ ว จำนวน 7 แห่ง (ร้อยละ 4.5)

สรุปผลและอภิ ปรายผล
บทควำมนี้สะท้อนประเด็นสำคัญของข้อค้นพบหลัก 4 ประกำรคือ 1) สถำนภำพกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ
ได้แก่ สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ เช่น ที่ตงั ้ อำณำเขตติดต่อ เส้นทำงคมนำคม โครงสร้ำงพื้นทีแ่ ละสิง่ อำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ ภูมอิ ำกำศ 2) สถำนบริกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ได้แก่ ประเภท รูปแบบบริกำร ขนำด
3) ควำมรับรู้ ควำมต้องกำร และควำมตระหนักในกำรให้บริกำรที่มคี วำมรับผิดชอบต่อสังคม และ 4) ปั ญหำอุปสรรค
ระบบ และกระบวนกำรของกำรจัดกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ กล่ำวได้ว่ำ สถำนภำพขององค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร
ท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพในจังหวัดพิษณุ โลกและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพมีจำนวน
มำก อำทิ ประเด็นด้ำนผลกระทบด้ำนกำรท่องเทีย่ วกับสภำวะสุขภำพ กำรบริกำรข้อมูลแกนักท่องเทีย่ ว และบริกำรกร
แพทย์ทำงเลือกเพื่อ กำรท่องเที่ยว เป็ นต้น แต่ เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำ สถำนะขององค์ควำมรู้ในประเด็นดังกล่ำว กลับ มี
ลักษณะกระจัดกระจำย ขำดกำรบูรณำกำรเข้ำสู่ประเด็นเชิงนโยบำย และไม่นำไปสู่กำรวำงแผนเชิงกลยุท ธ์เพื่อกำร
ขับเคลื่อนประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ เพื่อกำรจัดกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพทีย่ งยื
ั ่ นและเป็ นรูปธรรม ตัวอย่ำงเช่น
งำนด้ำนกำรประเมินผลกระทบด้ำนกำรท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อสภำวะสุขภำพของประชำชน ซึง่ งำนเหล่ำนี้ ส่วนใหญ่
สะท้อนสภำพควำมไม่พร้อมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทัง้ ในระดับปั จเจกบุคคล หน่ วยงำนหรือองค์กรระดับท้องถิน่ และ
หน่วยงำนภำครัฐ มำกกว่ำปั ญหำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ตัวอย่ำงเช่น งำนของสุธน เพ็งคุม เรื่องกำรประเมินผลกระทบ
ทำงสุขภำพจำกแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทำงท่องเทีย่ วพิษณุ โลก-หล่มสัก มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อประเมินผลกระทบต่ อ
1016

สุขภำพจำกกำรท่ องเที่ยวในเส้นทำงพิษ ณุ โลก-หล่มสัก ครอบคลุมพื้นที่ 11 ตำบล ที่ตงั ้ เรียงรำยอยู่ตำมทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 12 เริม่ จำกตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุ โลก ถึงตำบลหล่ มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยใช้กำรวิจยั เอกสำร วิจยั เชิงปริมำณ และกำรวิจยั เชิงปฏิบตั ิกำรแบบมีส่วนร่วม ผลกำรศึกษำพบว่ ำ
เส้นทำงท่องเที่ยวดังกล่ำว ครอบคลุมเนื้อที่ 1,491.38 ตำรำงกิโลเมตร 146 หมู่บ้ำน ประชำกร 122,228 คน 37,521
ครัวเรือน ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีน้ำสะอำดสำหรับบริโภคและมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี หมู่บำ้ นส่วนใหญ่ไม่มปี ั ญหำขยะมูล
ฝอยหรือน้ ำเสีย มีหมู่บำ้ นเยงส่วนน้อยที่มปี ั ญหำขยะมูลฝอยและน้ ำเสีย สภำพทำงสังคมด้ำนควำมปลอดภัยในชีวติ
ทรัพย์สนิ และสุขภำพจิต พบปั ญ หำเล็กน้อยจำกกำรถูกทำร้ำยร่ำงกำย และกำรฆ่ ำตัวตำย กำรท่องเที่ยวก่อให้เกิด
ผลกระทบทัง้ ด้ำนบวกและด้ำนลบ ผลกระทบทำงตรงด้ำนบวก ได้แก่ รำยได้เพิม่ ขึน้ มีกำรควบคุมป้ องกันอุบตั เิ หตุดขี น้ึ
มี อ ำชี พ หลำกหลำย สำมำรถเข้ ำ ถึ ง สิน ค้ ำ และบริก ำรได้ ม ำกขึ้น ลดกำรย้ ำ ยถิ่ น เกิ ด กำรรวมกลุ่ มและฟื้ นฟู
ศิลปะวัฒนธรรม ทัศนียภำพรื่นรมย์ขน้ึ ทำงอ้อม ได้แก่ ด้ำนกำรศึกษำ กำรสื่อสำร บริกำรสุขภำพครอบคลุม มีกำร
แก้ไขปั ญหำยำเสพติด มีควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สนิ เพิม่ ขึน้ ผลกระทบด้ำนลบ ได้แก่ กำรกระจำยรำยได้ไม่
ทัวถึ
่ ง ขำดทักษะในอำชีพ ใหม่ มีสนิ ค้ำฟุ่ มเฟื อยหรือสินค้ำที่เป็ นอัน ตรำยต่ อสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น เกิดกำรจ้ ำงงำน
แรงงำนต่ำงถิน่ แรงงำนต่ำงด้ำว ปั ญหำกำรถือครองทีด่ นิ สิง่ แวดล้อมถูกทำลำย ขยะและน้ ำเสียเพิม่ ขึน้ และไม่มรี ะบบ
จัดกำรทีเ่ หมำะสม ค่ำใช้จ่ำยครัวเรือนสูงขึน้ กำรขยำยตัวของระบบสำธำรณูปโภคขำดแคลนในบำงแห่ ง เกิดค่ำนิยมที่
ไม่ถูกต้อง ผลกระทบทีไ่ ม่มคี วำมเปลีย่ นแปลง ได้แก่ สภำพถนน กำรคมนำคม และไฟฟ้ ำ [5]
งำนของสมภพ สุทศั น์วริ ยิ ะ เรื่องกำรประเมินสถำนกำรณ์ ด้ำนอนำมัยสิง่ แวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวภูทบั เบิก
ตำบลวังบำล อำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็สะท้อนสภำพปั ญ หำในทำนองเดียวกัน โดยงำนศึกษำฉบับนี้ มี
จุดมุ่งหมำยเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ ด้ำนอนำมัยสิง่ แวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวภูทบั เบิก ตำบลวังบำล อำเภอหล่มเก่ำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้ได้แก่ ประชำชนทีอ่ ำศัยอยู่ในแหล่งท่องเทีย่ ว ภูทบั เบิก ตำบลวังบำล อำเภอหล่ม
เก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 527 คน ศึกษำโดยวิธวี จิ ยั เชิงปริมำณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม เก็บข้อมูล
ระหว่ ำ งวัน ที่ 1-30 มิถุ น ำยน 2555 วิเครำะห์ข้อ มูลโดยกำรหำค่ ำ ควำมถี่ และร้อ ยละ ผลกำรศึก ษำพบว่ ำ แหล่ ง
ท่องเทีย่ วภูทบั เบิกอยู่ในสภำวะเสีย่ งด้ำนอนำมัยสิง่ แวดล้อม ด้ำนน้ ำดื่มน้ ำใช้ส่วนใหญ่มำจำกระบบประปำภูเขำทีไ่ ม่มี
กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำก่อนจ่ำยให้ประชำชนในพืน้ ทีใ่ ช้ ปั ญหำน้ ำดื่มน้ ำใช้ทพ่ี บคือมีตะกอน มีสี มีกลิน่ กำรปรับปรุง
คุณภำพน้ำดื่มใช้วธิ กี ำรต้ม ส่วนระบบน้ำใช้พบว่ำมีสภำพดี ท่อน้ ำไม่รวซึ
ั ่ ม มีผดู้ ูแลและทำควำมสะอำด ภำชนะ/ถังเก็บ
น้ำ ท่อน้ำ ข้อดีต่อกำรท่องเทีย่ ว ได้แก่ ไม่พบว่ำมีสว้ มตัง้ อยู่ในรัศมี 10 เมตรของระบบประปำ ด้ำนขยะมูลฝอย พบว่ำ
มีภำชนะรองรับขยะมูลฝอยในบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว มีกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิง้ และมีนำ
กลับมำใช้ใหม่ โดยขยะเปี ยกได้แก่เศษอำหำร จะนำไปเป็ นอำหำรเลีย้ งสัตว์ ขยะแห้งได้แก่กระดำษ และขวดพลำสติก
จะนำกลับมำใช้ใหม่ ระบบจัดกำรเก็บรวบรวม /กำจัดขยะมูลฝอยดำเนินกำรโดย อบต. ปั ญหำทีพ่ บคือ ผูเ้ ก็บขน/กำจัด
ขยะมูลฝอยขำดควำมรู้ และสถำนทีจ่ ดั กำรขยะมูลฝอยมีพน้ื ทีจ่ ำกัด ระบบกำจัดขยะมูลฝอยยังไม่ถูกสุขลักษณะ ด้ำนน้ ำ
เสียของชุมชนพบว่ำเกิดจำกกำรใช้น้ำชำระล้ำงร่ำงกำยของนักท่องเทีย่ วและกำรใช้ชวี ติ ประจำวันของประชำชน ปั ญหำ
ทีพ่ บคือไม่มแี หล่งรวบรวมน้ำเสีย น้ำเสียครัวเรือนส่วนใหญ่จะปล่อยตรงลงพื้นทีโ่ ล่ง และยังไม่มสี ถำนที/่ ระบบบำบัดน้ ำ
เสียรวม ด้ำนส้วมและกำรก ำจัดสิง่ ปฏิกูล พบว่ำส่วนใหญ่ ใช้ส้วมนัง่ รำบ กรณี ส้วมเต็ม จะใช้บ ริกำรรถดูด ส้วมจำก
ภำยนอก ไม่มรี ะบบกำจัดสิง่ ปฏิกลู ในพืน้ ที่ [3]
นอกจำกนี้ ยังพบแหล่งข้อมูล ของหน่วยงำนภำครัฐทีส่ ะท้อนปั ญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและข้อจำกัด
ของระบบกำรประชำสัมพันธ์ในด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพของจังหวัดพิษณุ โลก ของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ
Web-site ที่แสดงข้อมูลเป็ นภำษำไทย เพีย งภำษำเดีย วและข้อมูลที่ข ำดควำมทันสมัย เช่น Tourism Investment:
Geo-informatics System [2] แสดงข้อมูลเป็ นภำษำไทยเกี่ยวกับ กำรท่องเที่ยวในจังหวัดพิษ ณุ โลกระหว่ำงปี พ.ศ.
2549-2551 โดยขำดข้อมูลทีจ่ ำเป็ นตำมควำมต้องกำรของนักท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ เช่น สถำนบริกำรสุขภำพในจังหวัด
พิษณุ โลก อำทิ รำยชื่อ สถำนทีต่ งั ้ ประเภท รูปแบบ อัตรำค่ำบริกำร นอกจำกนี้ ยังพบ Web-site: Tourism.com ของ
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Thailand Medical Tourism ที่เผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นภำษำอังกฤษ แต่ ไม่พบข้อมูลของจังหวัดพิษณุ โลกใน Destination
Guide [17] เช่นเดียวกัน เป็ นต้น
สำหรับประเด็นกำรศึกษำวิจยั ด้ำนกำรจัดบริกำรสุขภำพนัน้ ในปั จจุบนั พบว่ำมีอยู่เป็ นจำนวนมำกในฐำนข้อมูล
วิจ ัย ของหน่ ว ยงำนต่ ำงๆ และองค์ก รทัง้ ภำครัฐและเอกชน ทัง้ ในภำษำไทยและภำษำต่ ำ งประเทศ ในรูป แบบที่
หลำกหลำย อำทิ Web-site บทควำมวิชำกำร เอกสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ และสิง่ พิมพ์รูปแบบต่ำงๆ แต่อย่ำงไรก็
ตำม กำรศึกษำวิจยั และข้อมูลในประเด็นนี้มลี กั ษณะกระจัดกระจำย และไม่ปรำกฏว่ำมีกำรนำมำใช้เพื่อกำรวำงแผน ใน
กำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรเป็ นเมืองบริกำร กำรท่ องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ของจังหวัดพิษณุ โลกที่เป็ นรูปธรรม โดยส่วน
ใหญ่ ผลงำนกำรศึกษำวิจยั ที่พ บ อำทิ งำนของ Thakkar, Rajiv N. เรื่อง Medical Tourism ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของกำร
ท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ ทีม่ เี ป้ ำหมำยเพื่อใช้บริกำรด้ำนศัลยกรรมในโรงพยำบำลของประเทศไทย ทีร่ วดเร็วและประหยัด
กว่ำกำรใช้บริกำรในประเทศสหรัฐอเมริกำ พร้อมให้คำแนะนำว่ำ ผูท้ จ่ี ดั บริกำรต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญ 3 ประกำรคือ
1) กำรได้รบั ประโยชน์ของผูม้ ำใช้บริกำร 2) กำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร และกำรบริหำรจัดกำรสิง่ อำนวย
ควำมสะดวกเพื่อกำรท่ องเที่ยวเพื่ อสุขภำพ และ 3) ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น กำร
ประกันภัย และข้อจำกัดของกฏหมำยของประเทศปลำยทำง แต่ ก็มุ่งเน้ น กำรเผยแพร่ผลงำนและแนวคิดเรื่องกำร
ท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพเพื่อผลประโยชน์ทำงด้ำนธุรกิจเป็ นสำคัญ ไม่ใช่กำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพทีม่ คี วำมรับผิดชอบต่อ
สังคม [18] หรือในกรณีของ Web-site: my.MED.holiday ในบทควำมชื่อ Why Medical Tourism in Thailand ซึง่ เสนอ
ว่ำ ประเทศไทย เป็ นประเทสหนึ่งของบรรดำประเทศปลำยทำง ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมมำกทีส่ ดุ ในด้ำนกำรจัดกำรท่องเทีย่ วเพื่อ
สุขภำพ โดยในแต่ละปี มนี ักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศมำใช้บริกำรมำกกว่ำหนึ่งล้ำนคน โดยในปี พ.ศ.2012 พบว่ำมี
จำนวนผูม้ ำใช้บริกำรประเภทนี้เพิม่ มำกขึน้ ถึง 2.5 ล้ำนคน พร้อมระบุขอ้ ดีของกำรมำใช้บริกำร 8 ประกำร ได้แก่ รำคำ
ไม่แพง มีมำตรฐำนระดับโลก แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์มมี ำตรฐำนสูง บริกำรยอดเยีย่ ม ให้บริกำร
แบบองค์รวมและมีทำงเลือกมำก มีเครือข่ำยบริกรดีเยี่ยม ขัน้ ตอนกำรเข้ำรับบริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และสำมำรถ
พักผ่อนและฟื้ นฟูสภำพร่ำงกำยภำยหลังกำรเข้ำใช้บริกำรได้ดว้ ย
นอกจำกนี้ ในรอบทศวรรษทีผ่ ่ำนมำ ผลงำนวิจยั บทควำม และเอกสำรทำงวิชำกำรจำนวนมำกล้วนสนับสนุ น
และชี้ให้เห็น ถึง ควำมสำคัญ ของกำรจัด กำรท่ องเที่ย วเพื่อ สุข ภำพของประเทศไทย อำทิ งำนของ Horowitz เรื่อ ง
Medical Tourism: Globalization of the Health Care Marketplace ที่ช้ีให้เห็น ถึงกำรเพิ่ม ขึ้น ของนัก ท่ อ งเที่ยวเพื่อ
สุขภำพจำกประเทศต่ำงๆ ทัวโลก
่
โดยเฉพำะนักท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ ทีเ่ ดินทำงมำใช้บริกำร
กำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพในประเทศไทย โดยบริกำรทีน่ ิยมมำกทีส่ ดุ ได้แก่
1) Cosmetic Surgery อำทิ Breast Augmentation /Mastopexy /Breast reduction, Facelift
/Blepharoplasty, Liposuction /Body contouring
2) Dentistry อำทิ Cosmetic Dentistry, Dental reconstruction /Prosthodontics
3) Cardiology and Cardiac surgery อำทิ Coronary artery bypass, Cardiac valve replacement
/Reconstruction, Percutaneous coronary angioplasty /Stenting, Stem cell therapy for heart failure
4) Orthopedic Surgery and Spine Surgery อำทิ Hip replacement/resurfacing, Knee replacement,
Arthroscopy /joint reconstruction, Laminectomy /Spinal decompression, Disk space reconstruction /Disk
replacement
5) Bariatric Surgery อำทิ Gastric bypass, Laparoscopic adjustable gastric banding (Lap-Band;
Inamed /Allergan, Inc.; Irvine, California), Body contouring subsequent to massive weight loss
6) Reproductive System อำทิ In vitro fertilization, Hysterectomy, Prostatectomy/transurethral
resection, Gender reassignment procedures
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7) Organ and Tissue Transplantation อำทิ Solid organ transplantation, Bone marrow transplantation,
Stem cell therapy
8) บริกำรอื่นๆ อำทิ LASIK eye surgery, General medical evaluation/checkup, และกำรตรวจวินิจฉัยอื่นๆ [11]
ทัง้ นี้ เป็ นทีน่ ่ ำสังเกตว่ำ ในขณะทีบ่ ริษทั ประกันภัยทีใ่ ห้บริกำรประกันภัยสุขภำพแก่นักท่องเทีย่ ว ได้ขำนรับ
กับกระแสกำรเติบโตของธุรกิจกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพในประเทศต่ำงๆ ทัวโลก
่
รวมทัง้ บรรดำประเทศด้อยพัฒนำทีม่ ี
มำตรฐำนทำงกำรตรวจรัก ษำที่ ไ ด้ ร ับ กำรยอมรับ จำกประเทศไทย อำทิ Blue Cross Blue Shield ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ได้ขยำยกำรประกันภัย เพื่อให้ครอบคลุมกำรให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพในต่ำงประเทศ ใน
กรณี ของประเทศไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจังหวัดพิษ รุโลก กลับไม่ ปรำกฏหลัก ฐำนกำรปรับตัวเพื่อขำนรับ กับกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจำกหน่ วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในภำครัฐ ในทำงตรงข้ำม กลับ พบว่ำมีกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบและมำตรฐำนของบริกำร ทัง้ ที่อยู่ในรูปของกำรควบกิจกำร และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยธุรกิจ
สุขภำพของโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดพิษณุ โลก กับเครือข่ำยธุรกิจจำกส่วนกลำงอย่ำงเข้มข้นและจริงจังต่อเนื่อง
อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนและองค์กรระหว่ำงประเทศจำนวนมำก ตัง้ ข้อสังเกตว่ำสภำวะควำมไร้เสถียรภำพทำงกำรเมือง
และรัฐประหำรในช่วงปี พ.ศ.2556-2557 คำดว่ำน่ ำจะส่งผลกระทบต่อ กำรจัดกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพของประเทศ
ไทยในอนำคต ดังพบประเด็น วิเครำะห์และกำรตัง้ ข้อสังเกตของสำนักพิม พ์ระหว่ำงประเทศหลำยสำนักว่ำ สภำพ
ดังกล่ำว อำจทำให้ประเทศไทยสูญ เสียกำรจัดลำดับ กำรเป็ นประเทศปลำยทำงลำดับต้นๆ ตำมควำมต้องกำรของ
นักท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพทัวโลก
่
[9]
ข้อเสนอแนะ
1. จังหวัดพิษณุ โลก ควรมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ชดั เจน โดยกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วดั ค่ำเป้ ำหมำย ให้มี
ควำมสอดคล้องกับกรอบระยะเวลำตำมแผนยุทธศำสตร์ เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยได้ใน ปี พ.ศ.2560
2. ควรเน้ นกำรพัฒ นำที่บูรณำกำร ยุทธศำสตร์ทงั ้ 6 ประกำร ที่มีลกั ษณะเชื่อมโยงเข้ำกับกำรเป็ นจังหวัด
บริกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพ โดยเน้นพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง มีกำรออกแบบ land scape ทีถ่ ูกต้องและเหมำะสม
ควรมีกำรพัฒนำในสถำนทีท่ ่องเที่ยวให้มอี ตั ลักษณ์ ดึงเอำภู มปิ ั ญญำในท้องถิน่ มำเป็ นสินค้ำ และส่งเสริมกำรมีอำชีพ
ให้กบั คนในท้องถิน่ ควบคู่กบั กำรพัฒนำระบบกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพทีเ่ ชื่อมโยงกันทัง้ ระบบ
3. ควรมีหน่ วยงำนที่รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรประชำสัมพันธ์ และพัฒนำระบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ ที่
สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำย แผน และกลยุทธ์ไปสูก่ ำรปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรม
4. มีก ำรรณรงค์อ ย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง อำทิ จัด ทริป ให้ก ับ นัก ท่ อ งเที่ย วเพื่อ สุขภำพ ที่ต้ องกำรกิจกรรมด้ำนกำร
นันทนำกำรและกำรฟื้ นฟู โดยกำรแนะนำสถำนที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพในแต่ละจุด จัดเส้นทำงอำนวยควำมสะดวก
ให้กบั นักท่องเที่ยว เช่น หลังจำกท่องเที่ยวและใช้บริกำรสุขภำพ ณ จุดๆ หนึ่งหรือสถำนบริกำรหนึ่งๆ แล้ว ควรไป
แหล่งใดต่ อไป และควรมีเอกสำรระบุจุดเด่นของสถำนบริกำรเพื่อสุขภำพแต่ ละแห่ง เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของ
นักท่องเทีย่ วตัง้ แต่ยงั พำนักอยู่ในสถำนทีต่ น้ ทำง เป็ นต้น
5. เร่งพัฒนำควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยระบบบริกำรกำรท่องเทีย่ วเพื่อสุขภำพในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ ด้ำนภำษำ วัฒนธรรมกำรใช้บริกำรสุขภำพ
6. เร่งปรับปรุงโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของจังหวัดพิษณุโลก โดยอำจเริม่ จำกในเขตเทศบำลเมือง และเทศบำลตำบล
ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของสถำนบริกำรกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพก่อน หลังจำกนัน้ จึงขยำยขอบเขตกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำง
พื้น ฐำนให้ครอบคลุม ทัง้ จังหวัด อำทิ เส้นทำงรถเข็น รถจักรยำน ทำงลำด สัญ ญำณไฟจรำจร รถขนส่งสำธำรณะ
เป็ นต้น
7. สนับสนุ นงบประมำณให้กบั หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อจัดกำรศึกษำวิจ ัย เพื่อกำรพัฒนำระบบกำรท่องเทีย่ ว
เพื่อสุขภำพทีเ่ ป็ นรูปธรรมมีมำตรฐำนสำกล
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการพัฒนากรอบแนวคิด โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อรวบรวม
ข้อมูลองค์ความรู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงทฤษฎี แนวคิด รวมถึงแนวคิดที่สามารถนามาและพัฒนาตัวบ่งชี้
มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะได้ ซึง่ จากการศึกษาพบว่า ตัวบ่งชีม้ ูลค่าทรัพยากรท่องเทีย่ วทาง
ธรรมชาติประเภทเกาะ ได้แก่ สถานภาพของพันธุ์พืชที่ปรากฏ ชนิดของหินตะกอนที่ปรากฏ ชนิดของปะการัง ตาม
ลักษณะโครงสร้างทีป่ รากฏ คุณภาพน้ าทะเล และประเภทของแหล่งน้าผิวดินทีม่ ใิ ช่ทะเล ทัง้ นี้ในการพัฒนาตัวบ่งชีค้ วร
ใช้เครื่องมือในการวิจยั อนาคตด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยเป็ นเทคนิคที่มุ่ ง
แสวงหาผลสรุปจากความคิดเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องออกมาอย่างเป็ นระบบ ข้อมูลทีไ่ ด้มาจึงมีความถูกต้องน่ าเชื่อถือ ซึง่
การวิจยั อนาคตเป็ นการค้นคว้าองค์ความรูก้ บั อนาคตโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมี การวางแผน การ
คาดการณ์หรือการพยากรณ์ และการตัดสินใจ เพื่อผลทีจ่ ะได้จากเทคนิคนี้จะเป็ นประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย การ
วางแผน เพื่อให้เกิดความยังยื
่ นในการตัดสินใจการนาไปปฏิบตั ใิ นระยะยาว
กรอบแนวคิด นี้จึงเป็ น ส่ว นหนึ่ งสาหรับ ในการพัฒ นางานวิท ยานิ พ นธ์ในหัวข้อ ”การพัฒ นาตัว บ่งชี้มูลค่ า
ทรัพยากรท่องเทีย่ วธรรมชาติประเภทเกาะ” ต่อไป
คาสาคัญ :

แหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติ มูลค่า ตัวบ่งชี้

1สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย
่ วแบบูรณาการ

คณะการจัดการการท่องเทีย่ ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ 10240
of Integrated Tourism Management, The Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development
Administration Bangkok 10240.
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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

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว (Tourism Industry) เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งทีส่ ร้างรายได้ให้แก่ทุกประเทศทัวโลก
่ บาง
ประเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็ นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศนัน้ ประเทศไทยเองก็เป็ น
ประเทศหนึ่งที่มรี ายได้สาคัญมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากข้อมูลของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้
จัดกิจกรรมค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทีเป็ นที่นิยมสูงสุด 100 อันดับภายใต้โครงการ “100 Amazing Places in Thailand”
โดยได้ท าการสารวจความคิดเห็นของนักท่ อเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่ องเที่ยวไทยในหัวข้อ “Your amazing places in
Thailand that always amazes you” ที่ได้จากการสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์ ไปยังนักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติท่เี คย
เดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย จานวน 3,389 คน จาก 68 ประเทศ โดยทาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง
เมษายนในปี 2554 พบว่าแหล่งท่องเทีย่ วทีเป็ นทีน่ ิยม 10 อันดับแรก ได้แก่ หมู่เกาะพีพ,ี เกาะเต่า, หาดพัทยา, อัลค่าซ่า
คาบาเร่ต์, หาดป่ าตอง, เกาะเสม็ด, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั , ตลาดนัดจตุ จกั ร, อ่าวมาหยา และหาดจอมเทียน
ตามลาดับ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วเนื่องกับทะเลถึง 8 แห่งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับพืน้ ทีท่ างทะเล โดยทีใ่ น 100 อันดับสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ทีเป็ นทีน่ ิยมสูงสุด เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วประเภทชายหาดและหมู่เกาะถึง 31 แห่ง จากสถิตขิ า้ งต้นแสดงให้เห็นว่ากว่า 1 ใน
3 ของแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมของนักท่องเทีย่ วต่างชาติเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเล[1, 26]
แหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้มกี ารนามาพัฒนาให้เกิดกระบวนการกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วขึน้ ล้วนแต่ต้องมีการนา
ทรัพ ยากรธรรมชาติในพื้นที่นัน้ มาเป็ นต้นทุน ซึ่งการนาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ ในเชิงการท่องเที่ยว เช่น
ชายหาด น้ าทะเล เขตพื้นที่อุท ยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวอาจไม่จาเป็ นที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือมีก ารเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็ น ส่งผลกระทบด้านลบต่ อแหล่งท่ องเที่ยว ในปั จจุบนั จากจานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่ม ขึ้น และการท าการตลาดของหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งกับ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ย วของประเทศไทย ได้ส่ งผลให้
นักท่องเทีย่ วจานวนมากหลังไหลเข้
่
ามา เกิดการแอดอัดของนักท่องเทีย่ วในบางพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ วทัง้
ชาวไทย และต่างชาติ อุดมศักดิ ์ ศีลประชาวงศ์ ได้อธิบายลักษณะของแหล่งท่องเทีย่ วว่า สินค้าทีไ่ ม่มกี ารซือ้ ขายกันใน
ตลาดอาจมีลกั ษณะเป็ นสินค้าสาธารณะ (Public goods) เพราะแหล่งท่องเทีย่ วไม่ได้ถูกผลิตขึน้ โดยผูผ้ ลิตเอกชน และ
นักท่องเทีย่ วหรือผูบ้ ริโภคเองก็ไม่ได้จ่ายในราคาตลาด [25]
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ในขณะทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วถูกพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่องจนมีผลกระทบตามมา ซึง่ ระบบราคา
ทีเ่ ป็ นการเรียกเก็บจากค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆทีถ่ ามผูด้ แู ลแหล่ งท่องเทีย่ วเป็ นผูเ้ รียกเก็บจึงอาจ
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การน ามาใช้ ใ นการฟื้ นฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากไม่ ท ราบต้ น ทุ น ที่ แ ท้ จ ริง ที่ เ กิด จากการน า
ทรัพ ยากรธรรมชาติม าใช้ ในขณะที่ก ารประเมิน มูลค่ า แหล่ งท่ อ งเที่ย วในเชิงเศรษฐศาสตร์นัน้ จะท าได้เพีย งการ
เทียบเคียงมูลค่าปั จจุบนั ของแหล่งท่องเทีย่ วกับมูลค่าทีน่ กั ท่องเทีย่ วเต็มใจจะจ่ายซึง่ เป็ นมูลค่าขัน้ ต่ าเท่านัน้ ไม่ใช่มลู ค่า
ที่แท้จริง และเนื่องด้วยการใช้วธิ ีการทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์เพื่อประเมินมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวเป็ นศาสตร์ท่ี
ซับ ซ้อนและยากต่ อการท าความเข้าและใช้งาน จึงท าให้ผู้ท่ีเกี่ ยวข้อ งกับ แหล่งท่ องเที่ยวโดยตรงไม่สะดวกในการ
ประเมินมูลค่าของแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ โดยตรง แม้ว่าจะมีเทคนิคในการประเมินมูลค่าต่างๆ จะสามารถนามาใช้ในการ
วัดผลประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่กไ็ ม่อาจทีจ่ ะสามารถมาใช้ทดแทนความคิดเห็นของผู้เชีย่ วชาญ จาเป็ นที่
จะต้องใช้ความเห็นและการวิเคราะห์ของผูเ้ ชีย่ วชาญประกอบการตัดสินใจด้วย[25]
บทความการพัฒนากรอบแนวนี้มแี นวคิดทีจ่ ะพัฒนากรอบแนวคิดในเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีท้ เ่ี หมาะสมต่อการ
นาไปพัฒนาเป็ นเครื่องมือในการประเมินมูลค่าทรัพยาการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติประเภทเกาะทีไ่ ด้มกี ารนามาพัฒนา
เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว โดยมุ่งหวังทีท่ ราบถึงตัวบ่งชีส้ าคัญทีเ่ หมาะสมต่อการเลือกสรรมาเป็ นตัวบ่งชีใ้ นการกาหนดมูลค่า
เพื่อทีจ่ ะได้ทราบถึงมูลค่าโดยตรงของสิง่ เหล่านี้แทนการใช้การเทียบมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ซง่ึ แม้จะมีความแม่นตรงก็
ก็คลาดเคลื่อนได้ และอาจนาตัวบ่งชี้ทอ่ี าจจะได้มาเหล่านัน้ ไปกาหนดมูลค่าทางการตลาด จนนาไปสูงเครื่องมือสาหรับ
การประเมิน มูลค่าที่ง่ายต่ อ การนาไปใช้งาน อีก ทัง้ เพื่อ เป็ น การก าหนดกรอบหรือเกณฑ์มูลค่ าของทรัพ ยากรทาง
ธรรมชาติให้ชดั เจน เป็ นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ รวมไปถึงกระตุ้นแนวคิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุ รกั ษ์
สาหรับ หน่ วยงาน กลุ่มบุคล หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการแหล่งท่ องเที่ยวนาไปใช้เป็ นแนวทางต่ อยอดและพัฒ นาเป็ น
เครื่องมือขัน้ พื้นฐานในการวัดประเมิน มูลค่าทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติอย่างยังยื
่ น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาและพัฒนากรอบแนวคิดการพัฒนาตัวบ่งชีม้ ลู ค่าทรัพยากรท่องเทีย่ วทางธรรมชาติประเภทเกาะ

วิ ธีวิทยาการศึกษา
การวิจยั เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ” เป็ นการศึกษาวิจยั
เพื่อให้ได้มาซึง่ ตัวบ่งชีท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องในการนาไปประเมินมูลค่าของแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
เกาะในพื้น ที่ท างทะเล โดยเป็ น วิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจ ัย ได้ท าการศึก ษาค้น คว้า เอกสาร
(Document Research) จึงมีขนั ้ ตอนการศึกษาดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี รวมไปถึงงานวิจยั ที่มีค วามเกี่ย วข้อง ผู้วิจยั ได้ทาการรวบรวมจาก
ฐานข้อมูลในห้องสมุด สื่อออนไลน์ โดยใช้คาสาคัญ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ (Indicator), การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Nature
Tourism), การประเมินมูลค่า
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นสาคัญคือ ระเบียบวิธวี จิ ยั และผล
ของการศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 3 ผู้วจิ ยั สังเคราะห์ผลที่ได้จากงานวิจยั การทบทวนวรรณกรรม ได้ออกมาเป็ นขัน้ ตอนแนวคิดใน
การสร้างและพัฒนาเพื่อให้เกิดตัวบ่งชี้
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ผลการศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ (Nature Attraction) หมายถึ ง สถานที่ ท่ี เ ปิ ดใช้ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วโดยมี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสิง่ ดึงดูดใจให้นักท่องเทีย่ วมาเยือน ซึง่ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็ นความงดงามตาม
สภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่สาคัญทางธรณีวทิ ยาและภูมศิ าสตร์อนั เป็ นเอกลักษณ์
หรือ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่น นั น้ ๆ สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ ท่ีมีลัก ษณะพิเศษ (Special Environmental
Features) หรือสภาพแวดล้อมทีม่ คี ุณค่าทางวิชาการก็ได้ [9, 22, 23]
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประเภทเกาะ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วประเภทเกาะ หมายถึง สถานที่ท่ีเปิ ด ใช้เพื่อ เกิด กิจ กรรมการท่ อ งเที่ย ว โดยมีเกาะเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ดี งึ ดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน และนันทนาการใน
รูปแบบทีใ่ กล้ชดิ กับธรรมชาติ และอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรูเ้ ข้าไปอีกด้วย ซึง่ กิจกรรมการท่องเทีย่ วที่
เกิดขึน้ ในแหล่งท่องเทีย่ วประเภทเกาะ ได้แก่ การดาน้า การดาน้าดูปะการังและสัตว์ทะเลต่างๆ การเล่นน้า การเทีย่ วชม
ชายหาด การดูนก การดูสตั ว์ตามธรรมชาติ เป็ นต้น [9, 23]
การประเมิ นมูลค่า
แนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับการประเมินมูลค่าทีจ่ ะนาเสนอในทีน่ ้ี เป็ นการอธิบายตามแนวคิด และทฤษฎีทเ่ี ป็ นที่
รู้จกั และนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายในการประเมินมูลค่าเป็ นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็ นการน าเสนอแนวคิด
เบื้อ งต้ น แก่ ผู้ท่ีส นใจในด้านการประเมิน มู ลค่ า ของผู้ท่ีต้ อ งศึก ษาในลายละเอีย ดเกี่ย วกับ การประเมิน มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ต่อไป[9, 10, 14, 15, 25, 27]
มูลค่าโดยรวมทางเศรษฐศาสตร์ (Total Economic Value) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. มูลค่าการใช้ประโยชน์ (Use Value)
1.1
มูลค่าการใช้โดยตรง (Direct Use Value) หมายถึง มูลค่าที่คดิ จากรายได้การใช้ทรัพยากรโดยตรง
เช่น รายได้จากการจับสัตว์น้า รายได้จากการท่องเทีย่ วในแหล่งปะการังรวมถึงค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั นักท่องเทีย่ ว รวมทัง้
การลงทุนในการบูรณะทรัพยากร ซึง่ การใช้ประโยชน์จะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การใช้ประโยชน์จากการดึงทรัพยากร
มาใช้ (Extractive Use) เช่น การจับสัตว์น้ามาเพื่อการบริโภค และ 2) การใช้ประโยชน์แบบไม่ดงึ ทรัพยากรมาใช้ เช่น
การทากิจกรรมทีช่ ายหาดของนักท่องเทีย่ ว
1.2
มูลค่าการใช้ทางอ้อม (Indirect Use Value) หมายถึง มูลค่าการใช้ทรัพยากรทีไ่ ม่สามารถนามาขาย
ได้โดยตรง คือไม่มรี าคาผ่านตลาด แต่มคี ุณค่ามหาศาลและยากต่อการประเมิน เช่น การรักษาไว้ซ่งึ ระบบนิเวศให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ในทะเล เป็ นทีเ่ ลีย้ งตัว วางไข่ อนุบาล เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยและเจริญเติบโตของทรัพยากรสัตว์และพืชใน
ห่วงโซ่อาหาร และจากการศึกษาในงานวิจยั หลายเรื่องพบว่า การใช้ทรัพยากรทางอ้อมนี้มมี ลู ค่ามากกว่ารายได้จากการ
ใช้ประโยชน์โดยตรงอย่างมา
1.3
มูลค่าที่เกิดจากการเลือกที่จะสงวนไว้ใช้ในอนาคต (Option Value) หมายถึง มูลค่าที่สงั คมให้แก่
ทรัพยากรเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตหากต้องการใช้ เช่น การประกาศเขตพืน้ ทีร่ กั ษาพันธ์สตั ว์ป่า การประกาศเขตห้ามจา
สัตว์น้าในพืน้ ทีท่ างทะเลขในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็ นต้น
2. มูลค่าไม่ใช้ประโยชน์ (Non-Use Value) หมายถึงคุณค่าของทรัพยากรจากการไม่ได้ใช้ทรัพยากรโดยตรงแต่
บุคคลหรือสังคมมีความต้องการให้ทรัพยากรนี้ดารงอยู่เพื่อตนเองและบุคคลอื่นในอนาคตโดยที่ประชาชนไม่ได้รบั
ประโยชน์จากทรัพยากรนัน้ เลยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมูลค่าไม่ใช้ประโยชน์ได้แก่
2.1 มูลค่าการคงอยู่ (Existence Value) หมายถึง มูลค่าที่สะท้อนความต้องการของบุคคล ที่ปรารถนาให้
ทรัพยากรดารงคงอยู่ต่อไปในอนาคต แม้ว่าผู้บริโภคนัน้ จะไม่ได้มสี ่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ หรือไม่มโี อกาสได้ใช้
ทรัพยากรนัน้ เลยก็ตาม แต่ผบู้ ริโภครูส้ กึ พอใจทีจ่ ะให้ทรัพยากรนัน้ คงอยู่ต่อไป
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2.2 มูลค่าเพื่อลูกหลาน (Bequest Value) หมายถึง มูลค่าของสิง่ แวดล้อมทีบ่ ุคคลรุ่นปั จจุบนั ต้องอนุรกั ษ์ไว้ให้
ลูกหลานได้เห็นหรือได้ใช้ประโยชน์
มูลค่ า ทรัพ ยากรทางทะเลเป็ น การคิด มูลค่ าโดยดัด แปลงจากเทคนิ ค การคิด มูลค่ าทางเศ รษฐศาสตร์โดยรวมของ
ทรัพยากรทัวไป
่ โดยมี 2 ลักษณะ คือ
1. การคิดมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยตรง หมายถึง ทรัพยากรทัง้ ที่มีชีวติ และไม่มชี ีวติ ซึ่งเป็ นผลผลิตหรือ
บริการทีม่ รี าคาในตลาดโดยตรง สามารถนารายได้ไปประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์โดยตรง นอกจากนี้การประเมิน
มูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยตรง ยังสามารถนารายได้ทเ่ี กิดจากกิจกรรมนันทนาการหรือการท่องเทีย่ วมาคิดเป็ นมูลค่า
ของทรัพยากร
2. การคิดมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยอ้อม เป็ นการมุ่งประเมินแบบบูรณาการของมูลค่าทางระบบนิเวศโดยเน้น
ทางด้านสิง่ แวดล้อมและชีววิทยา ซึ่งไม่มรี าคาโดยตรงทางการตลาด แต่มวี ธิ กี ารประเมินเพื่อสะท้อนมูลค่าออกมา ที่
นิยมใช้มอี ยู่ดว้ ยกัน 6 วิธี คือ
2.1
การประเมิ น มู ล ค่ า ทรัพ ยากรทางทะเลโดยการเที ย บเคี ย งราคาผ่ า นตลาด (Market based
technique) เป็ นการประเมินมูลค่าสินค้าใดๆ ทีไ่ ม่ได้ซอ้ื ขายในตลาดโดยตรง เพียงแต่ใช้ราคาในตลาดเป็ นตัวกลางใน
การเทียบเคียง
2.2
การประเมิน มูลค่ าทรัพ ยากรทางทะเลโดยการเทีย บเคีย งส่ว นเพิ่ม ผลผลิต (Marginal effect on
production) มี 2 แบบ คือ การเทียบเคียงผลผลิตโดยตรงลดลง ตามหลักการทีว่ ่า หากระบบนิเวศถูกกระทบกระเทือน
ผลผลิตจะลดลง และทาให้มลู ค่าผ่านตลาดลดลงด้วย อีกแบบคือการเทีย บเคียงทางผลผลิตชีวภาพ ทรัพยากรบางชนิด
อาจไม่มคี ุณค่าทางเศรษฐกิจในด้านการใช้บริโภค แต่มคี ุณค่ามหาศาลด้านอุตสาหกรรมทางชีวภาพ
2.3
การประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเลโดยการเทียบเคียงกับการลงทุน (Cost-based technique)
เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าทรัพยากรจากการใช้หลักการสละผลประโยชน์ทค่ี วรจะได้ เพื่อหลีกเลีย่ งผลกระทบเพื่อรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มี 3 ลักษณะ คือ การประเมินมูลค่าทรัพยากรจากการเสียโอกาส การประเมินมูลค่า
ทรัพยากรจากการลงทุนในเชิงป้ องกัน (Preventive cost) และการลงทุนทดแทน (Replacement cost)
2.4
การประเมิ น มู ล ค่ า ทรัพ ยากรทางทะเลด้ ว ยวิธีก ารส ารวจด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ (Contingent
Valuation Method: CVM) เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าโดยทางอ้อม ใช้พน้ื ฐานการวิจยั โดยการสอบถามผูใ้ ช้ทรัพยากรว่า
เต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to pay: WTP) หรือเต็มใจที่จะรับการชดเชย (Willingness to accept: WTA) ในการใช้
ทรัพยากรและให้คงอยู่ตลอดไป วิธนี ้ีใช้หลักการประเมินสถานการณ์ซ่งึ สมมุตใิ ห้ทรัพยากรมีการเปลี่ยนแปลงซึง่ เป็ น
สถานการณ์ สมมุ ติท่ีมีโอกาสเกิด ขึ้นจริง เป็ น วิธีท่ีนิ ย มใช้กนั มากในงานวิจยั ที่มีก ารศึก ษาเรื่อ งการประเมิน มูลค่ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.5
การประเมินมูลค่าทรัพ ยากรทางทะเลด้านนันทนาการหรือการท่องเที่ยว (Travel Cost Method:
TCM) แนวคิดของวิธกี ารนี้ คือ ทรัพ ยากรให้คุณประโยชน์ ในทางนันทนาการแก่ ผู้เดินทางซึ่งจะมีค่ าใช้จ่ายเกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทาง ฉะนัน้ จึงนาค่าใช้จ่ายและค่าเวลาทีส่ ญ
ู เสียไปในการเดินทางเป็ นตัวแทนของราคา
2.6
การประเมินมูลค่าทรัพยากรโดยวิธปี ระเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม (Hedonic Price Method: HPM)
เป็ น การประเมิน มู ล ค่ า ทรัพ ยากรผ่ านตลาดขึ้น กับ องค์ป ระกอบของทรัพ ยากรโดยเน้ น การบริก ารด้านคุ ณ ภาพ
สภาพแวดล้อม เช่น ความสวยงามของภูมทิ ศั น์ อากาศบริสทุ ธิ ์ และอื่นๆ ซึง่ คุณภาพสิง่ แวดล้อมเหล่านี้จะมีผลต่อความ
เต็มใจทีจ่ ะจ่ายของผูใ้ ช้ทรัพยากร
ตัวบ่งชี้
จากการศึกษานิยาม ความหมายของตัวบ่งชีท้ ม่ี ผี นู้ ิยามไว้ทไ่ี ด้จากการรวบรวมพอจะสรุปได้วา่ ตัวบ่งชี้ คือสิง่ ที่
สามารถให้ค่าหรือบ่งบอกคุณลักษณะของสิง่ หรือเรื่องทีจ่ ะทาการวัด ซึง่ ผลทีไ่ ด้จะออกมาในทางสถิติ โดยทีต่ วั บ่งชีน้ นั ้
จะต้องบ่องบอกถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของสิง่ ทีจ่ ะทาการวัด รวมไปถึงสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการวัดนัน้ ต้องเฉพาะเจาะจงด้วย
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ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ร่างตัวบ่งชีม้ ูลค่าทรัพยากรท่องเทีย่ วทางธรรมชาติประเภทเกาะดังทีป่ รากฏในหัวข้อตัวบ่งชีท้ ่ี
เกีย่ วข้องในงานวิจยั นี้ในส่วนท้ายของบทความ [3, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 29]
ประเภทของตัวบ่งชี้
1.
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ คือ ตัวชีว้ ดั ทีถ่ ูกกาหนดขึน้ เพื่อใช้วดั สิง่ ทีน่ บั ได้ หรือสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะเชิงกายภาพ
โดยมีหน่ วยการวัด เช่น จานวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็ นต้น ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณจะเหมาะสาหรับการวัดในสิง่ ทีจ่ บั
ต้องได้ เป็ นรูปธรรม และมีความชัดเจน
2.
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณทีใ่ ช้วดั สิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม (ตัวชีว้ ดั เชิงสังคม) การวัดในหลายกรณีจะเกีย่ วกับสิง่ ที่
เป็ นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ระดับความเข้าใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้ แม้จะไม่มลี กั ษณะเชิง
กายภาพทีส่ ามารถนับเป็ นจานวนได้อย่างชัดเจน แต่สามารถวัดเป็ นเชิงปริมาณได้ โดยสร้างเครื่องมือวัดเพื่อใช้วดั สิง่ ที่
เป็ นนามธรรมเหล่านี้ขน้ึ เช่น การวัดความพึงพอใจอาจทาได้โดยการพัฒนาเครื่องมือวัด ซึง่ ได้ แก่ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ เพื่อให้ผู้รบั บริการเป็ นผู้ประเมิน โดยคะแนนสูง หมายถึง พึงพอใจมาก ส่วนคะแนนต่ า หมายถึง พึงพอใจ
น้อย ทัง้ นี้ คะแนนที่ได้รบั มาจากผูร้ บั บริการแต่ละราย เมื่อนามาประมวลผลร่วมกันจะได้คะแนนเฉลีย่ ทีแ่ สดงถึงระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการโดยรวม
3.
ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ คือ ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้วดั สิง่ ที่ไม่เป็ นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็ นหน่ วยวัดใดๆ แต่จะเป็ น
การวัดทีอ่ งิ กับค่าเป้ าหมายทีม่ ลี กั ษณะพรรณนา หรือเป็ นคาอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ ระดับค่าเป้ าหมายต่างๆ
ตัวชีว้ ดั และค่าเป้ าหมายนี้ จึงทาหน้าทีเ่ สมือนหนึ่งเป็ นเกณฑ์หรือกรอบกากับการใช้วจิ ารณญาณของผูป้ ระเมิน
คุณลักษณะของตัวบ่งชี้ที่ดี
คุณลักษณะของตัวบ่งชีท้ ด่ี ปี ระกอบด้วย[18]
1.
Specific : S = เจาะจง มีความเฉพาะเจาะจง ตัวชีว้ ดั ควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุ่งไปยังสิง่ ที่วดั
ควรกาหนดตัวชีว้ ดั ให้ชดั เจน ไม่กากวม เพื่อมิให้เกิดการตีความผิดพลาดและเพื่อสือ่ สารความเข้าใจให้ตรงกันทัวทั
่ ง้ องค์กร
2.
Measurable : M = วัดได้ เป็ นตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถนาไปวัดผลการปฏิบตั งิ านได้จริง ข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
วัดสามารถนาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลทีไ่ ด้จากตัวชีว้ ดั อื่นและใช้วเิ คราะห์ความหมายทางสถิตไิ ด้
3.
Attainable/ Achievable : A = บรรลุผล สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ องค์กรไม่ควรใช้ตวั ชีว้ ดั ผลการ
ดาเนินงานหลักทีอ่ งค์กรไม่สามารถควบคุมให้เกิดผลได้โดยตรง
4.
Realistic : R = เป็ น จริงได้ มีค วามสมจริง ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ น งานหลัก มีค วามเหมาะสมกับ
องค์กรและไม่ใช้ตน้ ทุนการวัดทีส่ งู เกินไป
5.
Time Bound : T = ภายใต้กรอบเวลาทีเ่ หมาะสม สามารถใช้วดั ผลการปฏิบตั งิ านได้ภายในเวลาที่
กาหนด ควรปรับปรุงตัวชีว้ ดั ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
เครือ่ งมือในการคัดเลือกตัวบ่งชี้
ในการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้นนั ้ มีวธิ กี ารมากมาย แต่วธิ กี ารที่ได้เป็ นที่ นิยมและได้รบั โดยทัวไป
่ และความ
น่าเชื่อถือ รวมไปถึงมีการนาใช้ไปอย่างแพร่หลายมีอยู่ดว้ ยกันสองวิธี ได้แก่เทคนิคเดลฟาย และเทคนิค EDFR ซึ่ ง
ทัง้ สองเทคนิคนัน้ เป็ นเทคนิคในการศึกษา หรือการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต ได้มผี ใู้ ห้ทศั นะเกีย่ วกับการศึกษาวิจยั
อนาคตว่า เป็ นการวางเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดให้เกิดวิง่ ทีค่ าดหวังขึน้ และเป็ นสิง่ ทีจ่ ะกระทาในอนาคต การวิจยั
อนาคต (Future Research) เป็ นการวิจยั ทีม่ จี ุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายถึงทางเลือกอนาคตทีเ่ ป็ นไปได้แบบต่างๆ สาหรับ
การประเมินสถานภาพในปั จจุบนั และบ่งชี้ผลที่เป็ นไปได้ การวิจยั ในปั จจุบนั นัน้ มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมมาก
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เนื่องจากได้มกี ารประยุกต์ บูรณาการเทคนิคกับวิธกี ารวิจยั แบบอื่นๆมาใช้ร่วมด้วย คาว่าการวิจยั อนาคต มีทม่ี าจาก
ภาษาอังกฤษคาว่า “Futures Research” ซึ่งเป็ นคาศัพท์เฉพาะ (Technical Term) ที่ส่อื ถึงแนวคิด วิธี กระบวนการ
และระเบียบที่ใช้ในการศึกษาแนวโน้มที่มคี วามเป็ นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องที่ทาจะการศึกษา ทัง้ แนวโน้มที่พ่งึ
ประสงค์ และไม้พ่งึ ประสงค์ จึงได้ให้มีตัว “S” ต่อท้ายคาว่า Future เพื่อสะท้อนแนวคิดว่าเรื่องของอนาคตนัน้ ซึ่งมี
ความเป็ นไปได้ในหลายทิศทาง จึงต้องทาการศึกษาแนวโน้มทีค่ าดว่าเป็ นไปได้เหล้านัน้ ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ผูท้ ท่ี าการศึกษาวิจยั ในเรื่องอนาคตอย่างเป็ นระบบโดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั อนาคต เรียกว่านักวิจยั อนาคต ส่วนนักคิดและ
นักทฤษฎีเกีย่ วกับอนาคตเรียกว่า นักอนาคตนิยม คาทีใ่ ช้เรียกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ คือ นักอนาคต[13, 7, 4,]
การวิ จยั ด้วยเดลฟาย (Delphi Forecasting)
เทคนิคเดลฟายเป็ นเทคนิคหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายในการใช้สร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ เทคนิคเดล
ฟายนัน้ เป็ นวิธกี ารในการทีใ่ ห้ผเู้ ชีย่ วชาญในศาสตร์ท่เี กีย่ วข้องหลายท่านได้เข้าร่วมในงานวิจยั ซึง่ จุดเด่นของเทคนิค
เดลฟายคือผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ข้าร่วมในงานวิจยั นัน้ จะไม่มที างทราบผลคาตอบของผูเ้ ชีย่ วชาญท่านอื่น ทาให้ลดแรงกดดัน
ในการนาเสนอความคิดเห็นได้ ทาให้ได้ประเด็นคาตอบในเรื่องวิจยั ดีขน้ึ ในการเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญจาในรูปของ
การใช้แบบสอบถาม ซึง่ ผูว้ จิ ยั จาเป็ นทีจ่ ะต้องสรุปประเด็นต่างๆทีไ่ ด้จากการสอบถามผูเ้ ชีย่ วชาญออกมาในรุปของสถิติ
โดยผูว้ จิ ยั นัน้ จะต้องส่งผลคาตอบกลับไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านอีกด้วย ดังนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเองจะต้องให้ความร่วมมือ
ในการตอบข้อคาถามของผูว้ จิ ยั ทีก่ าหนดในแต่ละรอบอย่างเต็มใจ อีกทัง้ ผูเ้ ชียวชาญแต่ละท่านจะไม่ทราบว่ามีผใู้ ดบ้างที่
ได้รบั การคัดเลือกเข้ามาในงานวิจยั ชิน้ นัน้ [5, 8, 28, 29]
ข้อดีของเทคนิคเดลฟายพอสรุปได้ดงั นี้
1.
ผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นของตนในงานวิจยั ชิน้ ได้อย่างไม่มขี อ้ จากัด แต่ไม่
ถูกชักจูงในทางความคิดหรือถูกปิ ดกัน้ ทางความคิดจากผลความคิดเห็นผูว้ จิ ยั ท่านอื่นๆ
2.
เทคนิคเดลฟายช่วยลดปั ญหาในเรื่องของการที่จะมาพบปะกันของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านในงานวิจยั
เพื่อแสดงความคิดเห็น อาทิ การลดปั ญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านลงได้ การทีต่ ้องนัด
หมายวัน เวลา สถานทีท่ ผ่ี เู้ ชีย่ วชาญจะมารวมกลุ่มโยพร้อมหน้า
3.
เทคนิคเดลฟายเป็ นการใช้วธิ กี ารทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล เป็ นการลดอคติ (bias) ทาให้
ข้อมูลทีอ่ อกมานัน้ มีความน่าเชื่อถือ
4.
เป็ นเทคนิคทีเ่ หมาะสาหลับคาถามทีม่ เี กณฑ์ระดับความยากสูง ทีจ่ าเป็ นต้องมีหลายมิตใิ นการตอบ
คาถาม อีกทัง้ ต้องประเมินข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ คุณค่าทางสังคม
ข้อเสียของเทคนิคเดลฟาย
1.
เนื่องจากเป็ นการใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้คาตอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จึงอาจใช้เวลานานในการได้รบั
การตอบกลับแบบสอบถามจากผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือในขณะทางานวิจยั อาจมีผเู้ ชีย่ วชาญบ้างท่านติดภารกิจทีส่ ง่ ผมต่อการ
ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานวิจยั ต่อได้
2.
ผูเ้ ชีย่ วชาญอาจรูส้ กึ เหนื่อยหน่ายในการให้ความร่วมได้ เพราะผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านจะเป็ นต้องตอบ
คาถามให้มผี ลคาตอบออกมาในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกันมาก และเป็ นประเด็นคาถามเดียวกันหลายๆรอบ
ขัน้ ตอนในการดาเนินงานวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายสามารถสรุปได้ดงั นี้
1.
กาหนดปั ญหา หรือเรื่องทีจ่ ะทาการศึกษา ซึ่งยังคงเป็ นเรื่องทีย่ งั ไม่มคี าตอบทีช่ ดั เจน และสามารถ
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญในสาขาศาสตร์นนั ้ ๆ เป็ นผูต้ ดั สิน
1027

2.
การเลือกผู้เชี่ยวชาญ ขัน้ ตอนนี้สาคัญ มากเนื่องจากลักษณะเฉพาะของรูปแบบงานวิจยั ด้วยวิธีน้ี
จาต้องอาศัยข้อคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึ่งจะส่งผลต่อความน่ าเชื่อในงานวิจยั โดยทีก่ ลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้เลือกมานัน้
สามารถให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ได้มากน้ อยเพียงใด ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องคานึงถึงในเรื่องความสามารถของผูเ้ ชีย่ วชาญ
จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ วิธกี ารเลือกสรรผูเ้ ชีย่ วชาญ และความเต็มใจในการให้ความร่วมมือของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3.
การทาแบบสอบถาม ซึง่ จาเป็ นต้องส่งแบบสอบถามให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 4 รอบ โดยทีใ่ นรอบที่ 1
แบบสอบถามฉบับแรกจะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด ทีค่ รอบคลุมประเด็นคาถามปั ญหางานวิจยั ซึง่ การวิเคราะห์คา
ตอนนั น้ ผู้วิจ ัย ต้ อ งรวบรวมความคิด เห็น และวิเคราะห์ สัง เคราะห์ อ อกมาให้ เป็ นประเด็น สาคัญ เพื่อ น าไปสร้า ง
แบบสอบถามในรอบต่อไป
การสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 2 นี้ ผู้วิจยั ต้อ งนาคาตอบที่ได้ในรอบที่ 1 มาสร้างเป็ นแบบสอบถามชนิด
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อให้มกี ารให้ค่าน้ าหนักความสาคัญจากผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ เหตุผลที่เห็นด้วยไม่
เห็นด้วยของแต่ละประเด็น อีกทัง้ ยังความทีก่ ารให้ผเู้ ชีย่ วชาญเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติมลงไปได้ และเมื่อได้แบบสอบถาม
คืนผูว้ จิ ยั ต้องนาคาตอบทีไ่ ด้จากการสอบถามในรอบที่ 2 มาคานวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และ
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range)
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้นาผลคาตอบของแต่ละประเด็นในแบบสอบถามรอบที่ 2 มาโดยทีถ่ า้ ค่าพิสยั ระหว่างวอไทล์แคบ
ไม่ห่างกันมากแสดงว่า คาตอบทีว่ เิ คราะห์ออกมานัน้ มีผลความเห็นของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญทีส่ อดคล้องกัน แต่ถ้าค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์มคี ่าทีก่ ว้างมาก แสดงว่าผลคาตอบทีไ่ ด้นามาวิเคราะห์นนั ้ มีความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญไม่สอดคล้อง
กัน ผู้วิจยั จาจะต้องสร้างแบบสอบถามใหม่เป็ น แบบสอบถามรอบที่ 3 โดยมีข้อความ ข้อคาถาม ประเด็นคาถาม
เดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 2 แต่เพิม่ ตาแหน่ งของค่ามัธยมฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และเครื่องหมายแสดง
ตาแหน่ งที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนัน้ ๆที่ได้ตอบในแบบสอบถามรอบที่ 2 ลงไป แล้วจึงส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนัน้ ได้
ยืนยันคาตอบเดิมหรือเปลีย่ นแปลงคาตอบใหม่ โดยทีจ่ าเป็ นต้องให้ผเู้ ชีย่ วชาญอธิบายเหตุผลหากมีการเปลีย่ นแปลง
คาตอบ
หากการวิเคราะห์ผลของการสอบถามผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 4 ซึง่ ได้ทาตามขัน้ ตอนเดินซ้าเหมือนแบบสอบถาม
รอบที่ 3 มีคาตอบที่สอดคล้องกัน และส่งผลให้ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์แคบลงก็ให้ยุติกระบวนการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามได้ แต่ถ้าคาตอบยังคงมีความแตกต่างกัน ให้ทาการสร้างแบบสอบถามใหม่ในรอบที่ 4 โดยมีขอ้ ความ
แบบสอบถามเหมือนในรอบที่ 3 อีกครัง้ หนึ่ง แต่ โดยทัวไปแล้
่
วการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายนี้ ส่วนมากสามารถได้
ข้อสรุปในประเด็นคาถามจากแบบสอบถามในรอบที่ 3 และหากจะให้มกี ารสอบถามในรอบที่ 4 ข้อสรุปทีไ่ ด้มกั ออกมา
คล้ายคลึงใกล้เคียงกับรอบที่ 3
การวิ จยั ด้วย EDFR
การวิจยั อนาคตด้วย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็ นเทคนิคทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ โดย ดร.
จุมพล พูลภัทรชีวนิ (ตาแหน่ ง ขณะนัน้ ) เป็ นผู้พฒ
ั นาขึน้ โดยใช้การผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจยั แบบ เดลฟาย
(Delphi) และเทคนิคการวิจยั แบบ EFR (Ethnographic Futures Research) เป็ นเทคนิคการวิจยั ทีร่ วมเอาจุดเด่นหรือ
ข้อ ดีข องสองเทคนิ ค มาเข้า ด้ว ยกัน การวิจ ัย แบบเทคนิ ค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็ น
เทคนิควิธกี ารวิจยั อนาคตทีต่ อบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อ พืน้ ฐานของการวิจยั อนาคตมากวิธหี นึ่งในปั จจุบนั โดย
ในรอบแรกของการวิจยั จะใช้การสัมภาษณ์แบบเทคนิคในรูปแบบของ EFR ทีป่ รับปรุงแล้วจะเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก
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(Indepth Interview) หลังจากสัมภาษณ์ในรอบแรกผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์แล้วสร้างเป็ นเครื่องมือ ซึง่ มักจะ
เป็ นแบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตอบตามรูปแบบของเทคนิคเดลฟายต่อไป[2, 4, 5]
ส่วนในขัน้ ตองการวิจยั ด้วยเทคนิค EDFR จะคล้ายคลึงกับเทคนิคเดลฟาย ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1.
การกาหนดและคัดสรรผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ส่วนนี้สาคัญมากเหมือนเทคนิคเดลฟาย เพราะ ผูเ้ ชีย่ วชาญจะ
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีน่ ่าเชื่อถือออกมา อีกทัง้ ผูว้ จิ ยั ต้องติดตามกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นการส่วนตัว อธิบายจุดมุ่งหมายต่างๆของ
งานวิจยั ระยะเวลา และโยชน์ของงานวิจยั นัน้ ๆ
2.
การสัมภาษณ์ดว้ ยเทคนิค EDFR ในรอบที่ 1 ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เริม่ การสัมภาษณ์จากภาพ
อนาคตทีม่ คี วามเป็ นไปได้มากทีส่ ุด ทัง้ นี้เพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญคิดในหลายแง่มุม ซึง่ การสัมภาษณ์ให้ผเู้ ชีย่ วชาญมองในแง่
บวกก่อนแล้วตามด้วยแง่ลบมีความเป็ นไปได้มากทีส่ ดุ ซึง่ หากผูว้ จิ ยั ต้องการข้อมู ลเพิม่ เติมก็สามารถทีจ่ ะสัมภาษณ์ใน
ประเด็นต่างๆทีต่ อ้ งการได้ และเพิม่ ประเด็นคาถามนัน้ ในการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญท่านต่อๆไป
3.
นาผลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 นัน้ มา วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้มา เพื่อสร้างเป็ นแบบ
สอบต่ อไป ซึ่งจาเป็ นที่จะต้องมีการตัดข้อความที่ซ้ ากัน หรือส่วนที่เกินจากการของงานวิจยั ออกไป แล้วสรุปเป็ น
ประเด็นสาคัญทีม่ กี ารเขียนเป็ นภาษาทีส่ นั ้ กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผูเ้ ชีย่ วชาญไว้ให้มากทีส่ ดุ
การท า EDFR ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ให้ มี ก ารน าแบบสอบถามไปสอบถามผู้ เ ชี่ ย วชาญ และน า
แบบสอบถามนัน้ มาวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้นื ฐาน เพื่อทาการจาแนกข้อมูลหาฉันทามติ (Consensus) ซึ่งผลลัพ ธ์ของ
คาถามที่ผู้เชี่ยวชาญจะได้รบั ตอบกลับไปนัน้ จะอยู่ในรูปของสถิติค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) ซึ่งผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านจะได้รบั ข้อมูลในรูปแบบของสถิติ ซึ่งเป็ นคาตอบ
ของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญทราบความเหมือนหรือความแตกต่างของในแต่ละคาตอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญท่าน
อื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านได้ทบทวนคาตอบของตนเองอีกครัง้
4.
การนาผมของการตอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ต ามเกณฑ์ท่ีได้กาหนดไว้ ซึ่ง
โดยทัวไปจะยึ
่
ดถือตามเกณฑ์ท่คี ่ามัธยฐานที่ 3.5 ขึ้นไป กล่าวคือมีแน้ วโน้ มความเป็ นไปได้ค่อนข้างสูง และความ
สอดคล้องของคาตอบโดยพิจราณาจากค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ทไ่ี ม่เกิน 1.5
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) ดังนี้
ค่ามัธยฐาน (Median) จากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับและได้จดั ทาช่องให้ผเู้ ชีย่ วชาญสาหรับการเพิม่
ตัวบ่งชี้ ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญคิดว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องเพิม่ เติม และยังไม่ได้คดั เลือกมา โดยอันดับคะแนนทีใ่ ห้มคี วามหมายดังนี้
5 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าตัวบ่งชีม้ คี วามเหมาะสมในการนามาพัฒนาตัวบ่งชี้
4 คะแนน
เห็นด้วย ว่าตัวบ่งชีม้ คี วามเหมาะสมในการนามาพัฒนาตัวบ่งชี้
3 คะแนน
ไม่แน่ใจ ว่าตัวบ่งชีม้ คี วามเหมาะสมในการนามาพัฒนาตัวบ่งชี้
2 คะแนน
ไม่เห็นด้วย ว่าตัวบ่งชีม้ คี วามเหมาะสมในการนามาพัฒนาตัวบ่งชี้
1 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าตัวบ่งชีม้ คี วามเหมาะสมในการนามาพัฒนาตัวบ่งชี้
และค่ามัธยฐานทีค่ านวณได้จากคาตอบของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ ดังนี้
ค่ามัธยฐานระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง ข้อความนัน้ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าตัวบ่งชี้มีความ
เหมาะสมต่อการนามาพัฒนาตัวบ่งชี้
ค่ามัธยฐานระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง ข้อความนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วย ว่าตัวบ่งชีม้ คี วามเหมาะสมต่อ
การนามาพัฒนาตัวบ่งชี้
ค่ามัธยฐานระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ข้อความนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญไม่แน่ใจ ว่าตัวบ่งชีม้ คี วามเหมาะสมต่อ
การนามาพัฒนาตัวบ่งชี้
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ค่ามัธยฐานระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง ข้อความนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญไม่เห็นด้วย ว่าตัวบ่งชีม้ คี วามเหมาะสม
ต่อการนามาพัฒนาตัวบ่งชี้
ค่ามัธยฐานระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ข้อความนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าตัวบ่งชีม้ คี วาม
เหมาะสมต่อการนามาพัฒนาตัวบ่งชี้
พิสยั ระหว่างควอไทล์ เป็ นการพิจารณาความสอดคล้องกันของความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยกาหนดเกณฑ์แสดงค่า
ความสอดคล้อง ดังนี้
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 0.00 – 0.50 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญมีความสอดคล้องกันสูงมาก
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 0.51 – 1.99 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญมีความสอดคล้องกันปานกลาง
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 2.00 – 2.99 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญมีความสอดคล้องกันต่า
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ สูงกว่า 3.00 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญไม่มคี วามสอดคล้องกัน
การพิจ าณาข้อ ความเพื่อ น าไปก าหนดเป็ น ตัว บ่ ง ชี้ ในการพัฒ นาตัว บ่ งชี้มูลค่ า ทรัพ ยากรท่ อ งเที่ย วทาง
ธรรมชาติประเภทเกาะทีเ่ หมาะสม จะใช้ขอ้ ความทีม่ คี ่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ของตัวบ่งชี้ ทีม่ คี ่าน้อยกว่า 1.50 ซึง่ แสดง
ว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญมีความสอดคล้องกันสูง

สรุปผลและอภิ ปรายผล
วิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุปผลจากเอกสาร
และทาการสมภาษณ์เชิงลึก
กับกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องโดย
ใช้การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
ในการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้

นาข้อมูลทีไ่ ด้มาเข้าสู่
กระบวนการของ EDFR
ด้วยเทคนิคเดลฟาย

วิธีการประเมินตามตัวบ่งชี้

สรุ ปผล
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั

กรอบแนวคิดในงานวิจยั จากภาพที่ 1 เป็ นผลทีไ่ ด้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่ง
ผู้วจิ ยั สรุปออกมเป็ น กรอบแนวคิดในการดาเนินการศึกษาวิจยั ข้างต้น จากการศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจยั พบว่า
เทคนิ คที่ใช้สาหรับ การสร้างและพัฒ นาตัวชี้วดั มีห ลากหลายวิธี แต่ วธิ ีท่เี ป็ นที่ความนิยมในการน ามาใช้งานนัน้ คือ
เทคนิค EDFR ซึง่ เป็ นเทคนิคทีเ่ กิดจากการนาเทคนิคเดลฟาย และเทคนิค EFR มาผสมผสานกัน ซึง่ จะให้ผลทีม่ คี วาม
น่ า เชื่อ ถื อ เพราะจะมีก ารน าวิธีก ารสัม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ย วชาญจากเทคนิ ค EFR มาใช้ ง านก่ อ น จึ ง ได้ อ อกมาเป็ น
แบบสอบถาม แล้วดาเนินการตามในส่วนเทคนิคเดลฟายในเรื่องของแบบสอบถามต่อไป แต่ขอ้ จากัดในการใช้เทคนิค
เหล่านี้คอื ระยะเวลา เพราะผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านล้วนมีเวลาว่างทีจ่ ะตอบแบบสอบถามแตกต่างกัน ฉะนัน้ การกาหนด
ระยะเวลาในการวิจยั ไม่ให้นานจน ผูเ้ ชีย่ วชาญท่านอื่นเกิดความเหนื่อยหน่าย หรือเกิดความราคาญเกินไปเป็ นสิง่ สาคัญ
โดยจาต้องมีการเผื่อสาหรับการรอการตอบรับแบบสอบถามกลับจากผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อมาใช้สรุปผล ซึง่ สามารถอธิบายได้
ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาค้นคว้า และทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องจากเอกสารที่เกีย่ วข้องต่างๆ อาทิ หนังสือ บทความ
วารสารทางวิชาการ รายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกับการสร้างพัฒนาตัวบ่งชี้ การประเมินมูลค่า และ
แหล่งท่องเทีย่ วประเภทเกาะ
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2. ผูว้ จิ ยั ติดต่อขอความร่วมมือจากผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อใช้ในการดาเนินงานวิจยั กลุ่มประชากรในการศึกษานี้ ได้แก่
ผูเ้ ชีย่ วชาญตลอดจนผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในด้านแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเล หรือแหล่งท่องเทีย่ วประเภทเกาะ โดย
เป็ นผู้เชี่ยวชาญในส่วนของภาครัฐ และหรือภาคนักวิชาการ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ จะพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผสมผสานกับ การสุ่ มตัวอย่ างแบบปากต่ อปาก (Snowball Sampling
Techniqu) ซึง่ เป็ นการศึกษาทีต่ ้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณ์ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
3. ผู้วิจยั ดาเนิ น การศึกษาวิจยั ด้ว ยเทคนิ ค EDFR ในรอบที่ 1 ด้วยการสัม ภาษณ์ เชิงลึก ในกลุ่ มผู้เชี่ย วชาญ
เพื่อให้ได้ตวั บ่งชีท้ ผ่ี เู้ ชีย่ วชาญคาดว่ามีความเกีย่ วข้องในงานวิจยั
4. นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการทา EDFR ในรอบที่ 1 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อใช้เก็บข้อมูล
ด้วยเทคนิคเดลฟายในการทา EDFR ในรอบที่ 2 แล้วจึงสอบถามผูเ้ ชีย่ วชาญ เมื่อได้ผมออกมาถึงสรุปผลให้อยู่ในรูป
ของสถิติ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) ส่งผลที่ได้
กลับไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญ ทาซ้าแบบนี้สองรอบ
5. นาผลที่ได้จากการสรุปผลด้วยการเก็บข้อมูลจากเทคนิค EDFR ในรอบที่ 3 มาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของคาตอบด้วยวิธกี ารทางสถิตอิ กี ครัง้ หากผลทีไ่ ด้ยงั ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ผวู้ จิ ยั จึงทาการเก็บข้อมูล
ซ้าอีกครัง้ แล้วจึงสรุปผล
จากผลการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชีม้ ลู ค่าทรัพยากรท่องเทีย่ วธรรมชาติประเภทเกาะในตัวบ่งชีท้ เ่ี กีย่ วข้องมี 2
ส่วน ได้แก่ ส่วนของกลุ่มตัวแปรหรือปั จจัยที่เป็ นลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะที่จะนามา
พัฒนาเป็ นตัวบ่งชี้ และในส่วนของการประเมินมูลค่าตามตัวบ่งชีท้ ไ่ี ด้จากการพัฒนาตัวแปรหรือปั จจัยในส่วนแรก
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องในงานวิ จยั นี้ [11, 12, 16, 17]
1. สถานภาพของพันธุพ์ ชื ทีป่ รากฏ
1.1 สูญพันธุ์ (Extinct)
1.2 สูญพันธุใ์ นธรรมชาติ (Extinct in the wild)
1.3 ใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (Critically endangered)
1.4 ใกล้สญ
ู พันธุ์ (Endangered)
1.5 มีแนวโน้มใกล้สญ
ู พันธุ์ (Vulnerable)
1.6 มีความเสีย่ งน้อย (lower risk)
2. ชนิดของหินตะกอนทีป่ รากฏ
1.1 กรวด (Gravel)
1) ก้อนหินมนใหญ่ (Boulder)
2) กรวดใหญ่ (Cobble)
3) กรวดกลาง (Pebble)
4) กรวดเล็ก (Granule)
1.2 ทราย (Sand)
1) ทรายหยาบ (Coarse sand)
2) ทรายปานกลาง (Medium Sand)
3) ทรายละเอียด (Fine Sand)
4) ทรายละเอียดมาก (Very Fine Sand)
1031

3. ชนิดของปะการังทีป่ รากฏตามลักษณะโครงสร้าง
1.1 ปะการังก้อน (massive coral)
1.2 ปะการังกึง่ ก้อน (sub-massive coral)
1.3 ปะการังเคลือบ (encrusting coral)
1.4 ปะการังกิง่ ก้าน (branching coral)
1.5 ปะการังกลีบซ้อน(foliaceous coral)
1.6 ปะการังแผ่น (tabulate coral)
1.7 ปะการังดอกเห็ด (mushroom coral)
4. คุณภาพของน้าทะเล
1.1 คุณภาพน้าทะเลเพื่อการสงวนรักษาธรรมชาติ ได้แก่ น้าทะเลซึง่ มีสสี ภาพธรรมชาติ และสามารถเป็ น
ประโยชน์เพื่อ
1) การศึกษาวิจยั หรือการสาธิตทางด้านวิทยาศาสตร์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อสภาพแวดล้อม
2) การใช้ประโยชน์จากทัศนียภาพและธรรมชาติ หรือ
3) การจัดการและการอนุรกั ษ์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแก่สภาพแวดล้อม
1.2 คุณภาพน้าทะเลเพื่อการอนุรกั ษ์แหลงปะการัง
1.3 คุณภาพน้าทะเลเพื่อการอนุรกั ษ์แหล่งธรรมชาติอ่นื ๆ นอกจากแหล่งปะการัง
1.4 คุณภาพน้าทะเลเพื่อการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝั ง่
1.5 คุณภาพน้าทะเลเพื่อการว่าย
1.6 คุณภาพน้าทะเลเพื่อการกีฬาทางน้าอย่างอื่นนอกจากการว่ายน้า
1.7 คุณภาพน้าทะเลบริเวณแหล่งอุตสาหกรรม
5. ประเภทของแหล่งน้าผิวดินทีม่ ใิ ช่ทะเล
1.1 แหล่งน้าทีม่ สี ภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้าทิง้ จากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็ นประโยชน์
เพื่อ
1) การอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชือ้ โรคตามปกติก่อน
2) การขยายพันธุต์ ามธรรมชาติของสิง่ มีชวี ติ ระดับพืน้ ฐาน
3) การอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้า
1.2 แหล่งน้าทีไ่ ด้รบั น้าทิง้ จากกิจกรรมยางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ
1) การอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชือ้ ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทัวไป
่
ก่อน
2) การอนุรกั ษ์สตั ว์น้า
3) การประมง
4) การว่ายน้าและกีฬาทางน้า
1.3 แหล่งน้าทีไ่ ด้รบั น้าทิง้ จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ
1.1 การอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชือ้ โรคตามปกติและผ่านและผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้าทัวไปก่
่ อน
1.2 การเกษตร
1.4 แหล่งน้าทีไ่ ด้รบั น้าทิง้ จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ
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1) การอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชือ้ โรคตามปกติและผ่านและผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้าเป็ นพิเศษก่อน
2) การอุตสาหกรรม

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาในครัง้ นี้ได้รบั ความกรุณาและอนุ เคราะห์จากอาจารย์ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ ทีไ่ ด้กรุณาให้ความรู้ คาปรึกษา คาแนะนาและข้อคิดต่างๆ ตลอดจนแรงสนับสนุ น การให้ความช่วยเหลือ
กาลังใจจากครอบครัว และเพื่อนๆทุกคนซึ่งเป็ นส่วนช่วยให้การดาเนินการทางานให้สาเร็วลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ผู้ศกึ ษา
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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การสืบค้นและจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาและอนุรกั ษ์
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเวียงหนองหล่ม อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
Exploration and Management of Historical Heritage for Tourism Development
and Conservation of Wiang Nong Lom, Mae Chan District, Chiang Rai Province.
นิคม ธรรมปั ญญา1* และประภาพร พนมไพร2
Nikom Tammapanya1*and Prapaporn Panomprai2
บทคัดย่อ
การสืบค้นและจัดการมรดกทางประวัตศิ าสตร์เพื่อการพัฒนาและอนุรกั ษ์แหล่งท่องเทีย่ วชุมชนเวียงหนองหล่ม
อ าเภอแม่ จ ัน จัง หวัด เชีย งราย เป็ นการวิจ ัย เชิ ง ส ารวจ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สืบ ค้น และถ่ า ยทอดบัน ทึก เรื่อ งราว
ประวัตศิ าสตร์ของชุมชนในยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม และอนุ รกั ษ์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเวียงหนองหล่ม ทาการศึกษาบริบทชุมช น
ศึก ษาข้อ มู ล เกี่ย วกับ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 การสัม ภาษณ์ ผู้ สูง อายุ ท่ี อ ยู่ ในเหตุ ก ารณ์ แ ละมีส่ ว นร่ ว มในสงคราม
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยผู้ท่อี าศัยอยู่ในชุมชน ตลอดจนการจัดเวทีประชาคมเพื่อทวนสอบข้อมูลและระดมความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทางประวัติศาสตร์ และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า
บริเวณชุมชนเวียงหนองหล่มเป็ นแหล่งประวัตศิ าสตร์เส้นทางการเดินทัพของทหารไทยในยุคสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดย
มีสถานทีย่ นื ยันทางประวัตศิ าสตร์จานวน 3 แห่ง คือ คูคลองทีใ่ ช้ในการหลบภัย, ต้นไม้ใหญ่ทเ่ี ป็ นจุดสังเกตการณ์และ
เตือนภัย รวมถึงสถานที่ท่ีทหารใช้ตงั ้ ค่ ายบริเวณชุมชนบ้านกิ่วพร้าว และบ้านป่ าสักหลวง โดยมีการจัดท าแผนที่
ท่องเทีย่ วแหล่งประวัตศิ าสตร์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เวียงหนองหล่มร่วมกันเพื่อให้ยุวมัคคุเทศก์สามารถนาโปรแกรมการ
ท่องเทีย่ วดังกล่าวไปใช้ได้จริงในการนานักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าเยีย่ มชมพืน้ ทีช่ ุมชนวียงหนองหล่ม
คาสาคัญ:

การท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ การอนุรกั ษ์แหล่งท่องเทีย่ ว ชุมชนเวียงหนองหล่ม
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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

บทนา
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทาให้เกิดการท่องเทีย่ วเข้าออกประเทศได้อย่างเสรีไม่
ว่าจะเป็ นนักท่องเทีย่ วชาวไทย หรือนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยได้เห็นความสาคัญจึง
ได้ผลักดันให้มแี หล่งท่องเที่ยวเพิม่ ขึน้ ในจังหวัด เชียงราย อีกทัง้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ว่าด้วยยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและ
สังคม ได้ให้ความสาคัญในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและประวัตศิ าสตร์ จังหวัดเชียงรายมีศกั ยภาพในด้านกายภาพ ด้าน
การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติ และด้านการบริหารจัดการ [1] และ
จังหวัดเชียงรายยังเป็ นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานในจีนตอนใต้ผ่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ าทา
และแขวงบ่อแก้วของ สปป.ลาว เข้าสู่ประเทศไทย โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เป็ นที่เชื่อมต่ อ ทาให้
นักท่องเทีย่ วมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาท่องเทีย่ วมากยิง่ ขึน้
ในเขตอ าเภอแม่ จ ัน จัง หวัด เชีย งราย เป็ น อีก พื้น ที่ห นึ่ ง ซึ่ง มีป ระวัติศ าสตร์ท่ีน่ า สนใจ เนื่ อ งจากใน ช่ ว ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2482-2488) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2484 ประเทศไทยได้มกี ารจัดตัง้ กองทัพภาคพายัพ ได้
ทาการจัดตัง้ กองทัพอยู่ทอ่ี าเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย [3] เพื่อทาการเคลื่อนทัพเข้ายึดเมืองเชียงตุงและเมืองยอง และ
ได้ทาการเกณฑ์ชาวบ้านที่เป็ น ชายไทยในอาเภอแม่ จนั เข้าร่วมขบวนการในสงครามโลกครั ้งที่ 2 นอกจากนี้พ้ืน ที่
ดังกล่าวยังเป็ นแหล่งประวัตศิ าสตร์การเดินทัพ เมื่อเสร็จสิน้ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 แล้ว ชาวบ้านในพืน้ ทีส่ ว่ นหนึ่งซึง่ อยู่ใน
เหตุ ก ารณ์ ย ัง คงจดจ าภาพเหตุ ก ารณ์ ป ระวัติศ าสตร์ค รัง้ นั น้ ได้ เป็ นอย่ า งดี รวมไปถึ ง ยัง มีส ถานที่ซ่ึง เป็ นแหล่ ง
ประวัตศิ าสตร์ อาทิ สถานทีจ่ ดั ตัง้ กองทัพทหารซึง่ ได้มกี ารจัดตัง้ อยู่ในบริเวณวัดป่ าสักหลวง วัดห้วยน้าราก วัดพระธาตุ
ดอยกู่แก้ว วัดกิว่ พร้าว และวัดป่ าถ่อน เป็ นต้น แหล่งเส้นทางการเดินทัพของทหาร สถานที่บอกสัญญาณเตือนภัย
รวมถึงสถานทีท่ ใ่ี ช้หลบภัย
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การศึกษาวิจยั การสืบค้นและจัดการมรดกทางประวัตศิ าสตร์เพื่อการพัฒนาและอนุรกั ษ์แหล่งท่องเทีย่ วชุมชน
เวียงหนองหล่ม อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการสืบค้นเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์จาก
คนในพื้นที่ ซึ่งเป็ น ผู้สูงอายุและเป็ นผู้อยู่ร่ว มหรือรับรู้ข้อมูลต่ าง ๆ ในเหตุ การณ์ ท างประ วัติศาสตร์ เพื่อ ถ่ ายทอด
เรื่องราวเมื่อครัง้ อดีต สามารถสร้างความน่ าสนใจแก่นักท่องเทีย่ วทีต่ ้องการศึกษาร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ ตลอดจน
วัฒนธรรมพื้นถิ่นนอกจากนี้ยงั เป็ นการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของเรื่องราวประวัติศาสตร์ในชุมชนของ
ตนเอง อีกทัง้ ยังเป็ นการฟื้ นฟูแหล่งท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ทห่ี ลายคนอาจหลงลืมหรือคนรุ่นใหม่อาจยังไม่ทราบถึง
ความสาคัญและความเป็ นมา ทาให้ชุมชนสามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ นต่อไปได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
(1) เพื่อสืบค้นและถ่ายทอดบันทึกเรื่องราวประวัตศิ าสตร์ของชุมชนในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง และ (2)
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมและอนุ รกั ษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ พื่อตอบสนองต่อนโยบาย HUB ทางด้านการท่องเทีย่ วของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการสารวจและรวบรวมข้อมูลเชิงปฐมภูมแิ ละทุติยภูมิ เพื่อสืบค้นและถ่ ายทอดเรื่องราวจาก
ผูส้ งู อายุ และแหล่งประวัตศิ าสตร์ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณพืน้ ทีเ่ วียงหนองหล่ม อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การวิจยั มีวธิ กี ารศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกีย่ วข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
บริบ ทชุ มชนเทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย, ประวัติศาสตร์เกี่ย วกับเวียงหนองหล่ม , ข้อมูล
เกี่ย วกับ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และแนวคิด และทฤษฎี เกี่ย วกับ การท่ อ งเที่ย วชุ ม ชน วิธีก ารวิจ ัย ล าดับ ถัด ไปเป็ น
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมร่วมกับคณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์ผสู้ งู อายุ
ที่ อ ยู่ ใ นเหตุ ก ารณ์ ช่ ว งสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในชุ ม ชนเวี ย งหนองหล่ ม จานวน 61 คน ซึ่ ง มี ก ารจัด ท าบั น ทึ ก
วี ดี ทั ศ น์ เรื่ อ ง รา ว เห ตุ ก า รณ์ แ ล ะ บ ท สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ สู ง อ า ยู ที่ มี ป ระส บ ก า รณ์ ใน เห ตุ ก า รณ์ ค รั ้ง นั ้ น
แล้วจึงได้ทาการจัดเวทีประชาคม โดยมีตวั แทนจากหน่ วยงานเทศบาล ตัวแทนหน่ วยงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา
ชาวบ้านในชุมชน และผู้สงู อายุท่อี ยู่ในเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เพื่อจัดทาแนวทางการพัฒนาและอนุ รกั ษ์
แหล่งท่องเทีย่ วประวัตศิ าสตร์ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณพืน้ ทีเ่ วียงหนองหล่ม

ผลการศึกษา
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า บริบทชุมชนเทศบาลตาบลจันจว้า พบว่าลักษณะภูมปิ ระเทศ
ของเทศบาลตาบลจันจว้าเป็ นพืน้ ทีร่ าบลุ่ม พืน้ ทีเ่ ป็ นเนินเขาเตีย้ และพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นพืน้ ทีช่ ุ่มน้า ทาให้เหมาะสมสาหรับการ
เพาะปลูก โดยสามารถทาการปลูกข้าวได้ถงึ ปี ละ 2 ครัง้ ส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวไท
ลือ้ (คนยอง) ที่อพยพมาจากลาพูนแต่มบี างกลุ่มทีม่ าจากเชียงใหม่ (บ้านป่ าสักหลวง) มาจากลาปาง (บ้านกิว่ พร้าว)
นอกจากนี้ยงั มีแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจ อาทิเช่น พืน้ ทีช่ ุ่มน้ าเวียงหนองหล่ม ปางควาย หนองมโนราห์ วัดพระทศพล
(วัดป่ าหมากหน่อ) วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว และศูนย์จนั จว้าศึกษา (ศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช) เป็ นต้น [2]
ในส่วนของประวัติสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในพื้นที่ชุมชนเวียงหนองหล่ม พบว่าเคยเป็ นเส้น ทางการเดินทัพ
ของทหารกองหนุ นกองพลที่ 3 กองพลที่ 4 กรมทหารราบที่ 13 และกองพลทหารม้า ซึ่งทาให้มเี หตุการณ์ เรื่องราว
และแหล่งประวัตสิ งครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีม่ อี ยู่ในพืน้ ทีช่ ุมชนเวียงหนองหล่ม มากมาย
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ในการลงพื้น ที่สมั ภาษณ์ ผู้สูงอายุ ท่มี ีป ระสบการณ์ อยู่ในเหตุ ก ารณ์ ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยนัก เรีย น
โรงเรีย นจัน จว้าวิท ยาคมและทางคณะผู้วิจ ัย จากการสัม ภาษณ์ ผู้สูงอายุ พบว่ า ผู้สูงอายุ ท่ีอ ยู่ในเหตุ ก ารณ์ ช่ ว ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีอ ายุ 80 ปี ขึ้น ไป ซึ่ง ผู้ สูง อายุ บ างคนได้ เป็ นลู ก หาบส่ ง เสบีย งให้ ท หารจนไปถึ ง เชีย งตุ ง
และบางคนก็ได้เป็ นทหารไปร่วมรบที่เชียงตุงด้วย ในส่วนแหล่งประวัตศิ าสตร์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณเวียงหนอง
หล่มได้มปี ระวัตศิ าสตร์และหลักฐานทีห่ ลงเหลืออยู่ จานวน 3 แหล่ง คือ (1). คูคลองทีใ่ ช้ในการหลบภัย (2). ต้นไม้ทม่ี ี
ไว้บอกสัญญาณเมื่อเครื่องบินรบมา และ(3). สถานทีต่ ่างๆ ทีก่ องทัพทหารใช้เป็ นทีต่ งั ้ กองทัพ มีจานวน 5 แห่ง โดยที่
แหล่ ง ประวัติศ าสตร์ท ัง้ 3 แหล่ งนี้ มีค วามส าคัญ ดังนี้ (1). คู ค ลองต่ างๆ ซึ่งใช้เป็ น หลุ ม หลบภัย โดยเมื่อ ระหว่ า ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมื่อชาวบ้านเห็นเครื่องบินทิง้ ระเบิดบินผ่านท้องฟ้ าเข้ามาในพื้นทีใ่ นหมู่บา้ น ชาวบ้านก็จะรีบพา
ลูกหลานเข้ามาหลบภัยในคูคลองต่างๆ เพราะในคูคลองนัน้ จะมีตน้ ไม้และพุ่มไม้ต่าง ๆ ปกคลุมบดบังไม่ให้เครื่องบินรบ
มองเห็นได้ ซึง่ คูคลองเหล่านัน้ จะพบอยู่บริเวณ “หมู่บา้ นกิว่ พร้าว” และในแต่ละบ้านก็จะมีหลุมหลบภัยของตัวเองด้วย
แต่หลุมหลบภัยดังกล่าวนัน้ ก็ผ่านไปเป็ นเวลานาน ทาให้เกิดความเสียหายและถูกทับถมด้วยใบไม้ก่อหญ้ารวมถึงหินดิน
ทราย (2). ต้นไม้ทใ่ี ช้เป็ นแหล่งบอกสัญญาเมื่อมีเครื่องบินรบหรือข้าศึกมา โดยการนากระเดื่องหรือทีช่ าวบ้านเรียกว่า
“กะหล๊ก” ทีใ่ ห้สญ
ั ญามามัดห้อยไว้บนต้นไม้น้ีและทาทีพ่ กั ไว้บนต้นไม้ดว้ ยเพื่อให้คนเฝ้ าเวรยามอยู่ดา้ นบนต้นไม้ ค่อย
ให้สญ
ั ญาเมื่อเห็นเครื่องบินรบ และมีการแบ่งเวรยามเฝ้ าวันละ 4 คน ซึง่ ต้นไม้นนั ้ ก็อยู่บริเวณหมู่บา้ นกิว่ พร้าว (3). วัด
และโรงเรียนต่างๆ ที่ทหารเข้าไปจัดตัง้ กองทัพ มีจานวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดกิว่ พร้าว วัดป่ าสักหลวง วัดพระธาตุดอยกู่
แก้ว วัดหนองปึ ง และโรงเรียนบ้านกิว่ พร้าว ซึง่ กองทัพทหารในขณะนัน้ ได้มกี ารจัดตัง้ กองทัพตามวัดและโรงเรียนใน
ชุมชนเวียงหนองหล่ม เพื่อเป็ นฐานทีต่ งั ้ และกองกาลังสนับสนุนในการส่งกาลังพลไปรบทีเ่ ชียงตุง
ผลที่ได้จากการจัดเวทีประชาคม ที่ได้ทาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
และอนุ รกั ษ์ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณพื้น ที่เวียงหนองหล่ม ซึ่งมีตัวแทนจาก
หน่ วยงานเทศบาล ตัวแทนหน่วยงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้านในชุมชน และผูส้ งู อายุทอ่ี ยู่ในเหตุการณ์ช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
1. จัดทาแผนที่แหล่งประวัติศาสตร์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณเวียงหนองหล่ม ซึ่งมีแหล่งประวัติศาสตร์
อยู่ด้วยกัน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย คูคลองที่ใช้ในการหลบภัย , ต้นไม้ท่มี ีไว้บอกสัญ ญาณเมื่อเครื่องบินรบมา และ
สถานทีต่ ่างๆ ทีก่ องทัพทหารใช้เป็ นทีต่ งั ้ กองทัพ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนทีท่ ่องเทีย่ วแหล่งประวัตศิ าสตร์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เวียงหนองหล่ม
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2. จัดทารายการนาเทีย่ วของมัคคุเทศก์น้อยทีจ่ ะถ่ายทอดเรื่องราวและแหล่งประวัติศาสตร์สงครามโลกครัง้ ที2่
ในชุมชนเวียงหนองหล่มเพื่อเป็ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนทางโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมและทางคณะผูว้ จิ ยั จึงมี
การจัด ตัง้ กลุ่ ม มัค คุ เทศก์ น้ อ ยและกิจ กรรมการถ่ า ยทอดเรื่อ งราวและแหล่ ง ประวัติ ศ าสตร์ส งครามโลกครัง้ ที่ 2
ในชุมชนเวียงหนองหล่ม ให้แก่นกั ท่องเทีย่ วและผูท้ ส่ี นใจ โดยทีกาหนดการดังต่อไปนี้
- การเยี่ย มชมห้ อ งประวัติ ศ าสตร์ส งครามโลกครัง้ ที่ 2 ณ.ศู น ย์ว ัฒ นธรรมเฉลิม ราชโรงเรีย น
จันจว้าวิทยาคม โดยในห้องประวัตศิ าสตร์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีส่อื วีดที ศั น์ขอ้ มูล สงครามโลกครัง้ ที2่ ทีเ่ กิดขึน้ บริเวณ
เวียงหนองหล่ม พร้อมนิทรรศการเรื่องราวผูส้ งู อายุทอ่ี ยู่เหตุการณ์ และแผนทีแ่ หล่งประวัตศิ าสตร์สงครามโลกครัง้ ที่ 2
ในชุ ม ชน เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ร ับ รู้ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ นมาของประวัติ ศ าสตร์ ส งครามโลกครัง้ ที่ 2
ในชุมชนเวียงหนองหล่ม
- เยีย่ มชมแหล่งประวัตศิ าสตร์ บริเวณคูคลองทีใ่ ช้เป็ นทีห่ ลบภัย ที่มเี รื่องราวระหว่างสงครามโลกครัง้
ที่ 2 เมื่อชาวบ้านเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดบินผ่านท้องฟ้ าเข้ามาในพื้นที่ในหมู่บา้ น ชาวบ้านก็จะรีบพาลูกหลานเข้ามา
หลบภัยในหลุมหลบภัยทีแ่ ต่ละบ้านขุดไว้ หรือแม้กระทังคู
่ คลองต่างๆ เพราะใน คูคลองนัน้ จะมีต้นไม้และพุ่มไม้ต่างๆ
ปกคลุมบดบังไม่ให้เครื่องบินรบมองเห็นได้ ซึง่ คูคลองเหล่านัน้ จะพบอยู่บริเวณ “หมู่บา้ นกิว่ พร้าว” ปั จจุบนั หลุมหลบภัย
ทีแ่ ต่ละบ้านขุดไว้ได้ถูกทับถมไปหมดแล้ว คงเหลือแต่คคู ลองทีใ่ ช้หลบภัย
- เยี่ ย มชมแหล่ ง ประวัติ ศ าสตร์ บริเ วณต้ น ไม้ ท่ี ใ ช้ ใ นการแขวนกระโหล๊ ก เพื่ อ ให้ ส ั ญ ญาณ
เมื่อมีเครื่องบินรบมา โดยต้นไม้ต้นนี้ทาทีพ่ กั ไว้บนต้นไม้ดว้ ยเพื่อให้คนเฝ้ าเวรยามอยู่ดา้ นบนต้นไม้ ค่อยให้สญ
ั ญาเมื่อ
เห็นเครื่องบินรบ และมีการแบ่งเวรยามเฝ้ าวันละ 4 คน ซึง่ ต้นไม้นนั ้ ก็อยู่บริเวณ หมู่บา้ นกิว่ พร้าว
- เยีย่ มชมแหล่งประวัตศิ าสตร์ บริเวณวัดและโรงเรียน ทีท่ หารใช้เป็ นฐานทีต่ งั ้ กองกาลังสนับสนุ นใน
การส่งกาลังพลไปรบทีเ่ ชียง ได้แก่วดั กิว่ พร้าว วัดป่ าสักหลวง วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว วัดหนองปึ ง และโรงเรียนบ้านกิว่
พร้าว
3. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการจัดเวทีประชาคม บริเวณเวียงหนองหล่ม พบว่าพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ยงั รกร้างว่างเปล่ามี
ไมยราพยักษ์ขน้ึ จานวนมาก บางสถานทีช่ าวบ้านรุกล้าเข้ามาทาการเกษตรในพื้นทีส่ าธารณะ ซึง่ เมื่อนักท่องเทีย่ วมา
เยีย่ มชมกลับไม่ได้พบสิง่ ทีค่ วรจะให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสเช่น วิถชี วี ติ ทัง้ ๆ ทีบ่ รรยากาศโดยรอบบริเวณสวยงาม และ
อากาศดีมาก จึงต้องการให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาดูแลและบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ ห้สวยงามมากขึน้ และคงความเป็ น
เวียงหนองหล่มเอาไว้ โดยหน่ วยงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องจะนาข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดเวทีประชาคมไปประชุม
เพื่อวางแผนในการปรับปรุงต่อไป

สรุปผลและอธิ ปรายผล
ในส่วนแหล่งประวัติศาสตร์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณเวียงหนองหล่มได้มปี ระวัตศิ าสตร์ จานวน 3 แหล่ง
คือ (1). คูคลองทีใ่ ช้ในการหลบภัย (2). ต้นไม้ทม่ี ไี ว้บอกสัญญาณเมื่อเครื่องบินรบมา และ(3). สถานทีต่ ่างๆ ทีก่ องทัพ
ทหารใช้เป็ นทีต่ งั ้ กองทัพ
เรื่องราว ประสบการณ์ของผูส้ ูงอายุ และแหล่งประวัติศาสตร์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้มกี ารจัดทาเป็ นแผนที่
และวีดีท ัศ น์ ป ระวัติศ าสตร์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณเวีย งหนองหล่ ม ให้ม ัค คุ เทศก์น้ อ ยถ่ า ยทอดผ่ า นกิจ กรรม
ตามกาหนดการณ์ ท่ไี ด้จดั ทาขึน้ มาให้แก่นักท่องเทีย่ วและผู้สนใจต่อไป เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเมื่อครัง้ อดีต ตลอดจน
วัฒนธรรมพื้นถิ่นนอกจากนี้ยงั เป็ นการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของเรื่องราวประวัติศาสตร์ในชุมชนของ
ตนเอง อีกทัง้ ยังเป็ นการฟื้ นฟูแหล่งท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ทห่ี ลายคนอาจหลงลืมหรือคนรุ่นใหม่อาจยังไม่ทราบถึง
ความส าคั ญ และความเป็ นมา ในส่ ว นการพั ฒ น าพื้ น ที่ ค วรมี ค วามร่ ว มมื อ ในหน่ วยงานภาครั ฐ เอกชน
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และคนในชุม ชนพื้นที่ ในการปรับ ภูมิทศั น์ โดยรอบชุม ชนวียงหนองหล่ม โดยเฉพาะแหล่งคูค ลอง ต้นไม้ใหญ่ ท่ใี ช้
สังเกตการณ์ และเป็ นจุดส่งสัญญาณเตือนภัย ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่สาคัญ
เพื่อให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ AEC

ข้อเสนอแนะ
จากผลของการศึกษาวิจยั ทาให้สามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม และอนุ รกั ษ์แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัตศิ าสตร์ของชุมชนเวียงหนองหล่ม ดังต่อไปนี้
1. กระตุน้ ให้ประชาชนในท้องถิน่ ได้เห็นถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ในช่วงสงครามโลกครัง้
ที่ 2 ทีไ่ ด้ขอ้ มูลจากการบอกเล่าประสบการณ์ และสถานทีท่ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ควรอนุ รกั ษ์
ให้คงอยู่ต่อไปด้วยการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน
2. ส่งเสริม ให้ทุก ภาคส่วนได้แก่ ประชาชน เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทช่วยกัน
ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของ
ชุมชน
3. ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรจัดทางบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ
4. การดาเนินการพัฒนาปรับภูมทิ ศั น์โดยรอบชุมชนวียงหนองหล่ม โดยเฉพาะแหล่งคูคลอง ต้นไม้ใหญ่ทใ่ี ช้
สังเกตการณ์และเป็ นจุดส่งสัญญาณเตือนภัย
5. การบริหารจัดการและผลักดันให้เกิดการรวบรวมหลักฐาน นิทรรศการเส้นทางการเดินทัพ เรื่องราวการ
สัมภาษณ์ผสู้ งู อายุ ภาพถ่าย และวีดที ศั น์ เพื่อจัดทาเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เวียงหนองหล่ม
เพื่อเป็ นการเผยแพร่ขอ้ มูลและสืบสานเรื่องราวในอดีตทีน่ ับวันจะเลือนหายไปให้กลับมานาเสนอต่อคนรุ่นใหม่ สามารถ
รองรับนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนผูท้ ส่ี นใจในการศึกษาหาข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์
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ทีใ่ ห้คาแนะนา ให้ขอ้ มูล เสนอแนะแนวทาง และองค์ความรูอ้ นั เป็ นประโยชน์ต่อโครงการวิจยั เป็ นอย่างยิง่
ขอขอบพระคุณผูส้ งู อายุชุมชนเวียงหนองหล่มทีก่ รุณาให้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ซง่ึ เป็ นข้อมูลทีท่ รงคุณค่าแก่
การบันทึกและถ่ายทอดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบา้ นเมืองและคนรุ่นหลังสืบไป
ขอขอบคุณหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการ
ดาเนินโครงการจนสาเร็จลุล่วง
ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ที่ให้ความร่วมมือในการลงพืน้ ทีเ่ พื่อ สัมภาษณ์และ
เก็บข้อมูล การนาเสนอข้อมูล ตลอดจนการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกันจนเสร็จสิน้ โครงการท้ายทีส่ ุดนี้ขอขอบคุณ
คณะผูว้ จิ ยั ทุกท่านทีช่ ่วยให้โครงการวิจยั ดาเนินการได้อย่างราบรื่นและได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดี หวังเป็ นอย่างยิง่
ว่าโครงการวิจยั ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชนเวียงหนองหล่มสาหรับผู้ท่ี
สนใจต่อไป
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แนวความคิ ดการสร้างความจงรักภักดีสาหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนในการมา
ุ่
ท่องเที่ยวประเทศไทย
Concept for Japanese tourists loyalty towards Thailand as destination
นพพล ครบปรัชญา1* และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล1
Noppol Krobprachaya1* and Chokechai Suveatwatanakul1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดการสร้างความจงรักภักดีสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ ุน
ในการมาท่องเทีย่ วประเทศไทย โดยศึกษารวบรวมบทความ องค์ความรูจ้ ากทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้าง
กรอบแนวคิดสาหรับการวิจยั โดยมีกลุ่มตัวแปรต้น 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) ข้อมูลประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด คนหรือพนักงาน กระบวนการให้บริการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดย
ตัวแปรตามในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ความจงรักภักดีสาหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุนในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ประกอบด้วย การบอกต่อเชิงบวก การกลับมาเทีย่ วซ้า การมีสว่ นร่วมในการปกป้ อง ความเชื่อมัน่ ความพึงพอใจ
โดยการศึกษาครัง้ นี้จะนาไปใช้ในการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ “การสร้างความจงรักภักดีสาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวญีป่ ่ นุ ในการมาท่องเทีย่ วประเทศไทย” ต่อไป
คาสาคัญ

ความจงรักภักดี นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ ท่องเทีย่ ว

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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บทนา
จากกระแสความเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วมีการแข่งขันกันมากขึน้ [1] โดยในแต่ละประเทศ
จะมีการทาการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้ไปเที่ยวในประเทศของตนเอง โดยจากการศึกษา
สาหรับกรณีการท่องเทีย่ วของประเทศไทยมีโอกาสในการเติบโตทางด้านการท่องเทีย่ วได้อกี มาก ในการหาปั จจัยด้าน
การตลาดก็มคี วามสาคัญมากขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ ว และสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทาง
ธุรกิจต่อการสร้างความจงรักภักดีในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในการรักษาจานวนนักท่องเที่ยวรายเก่าและการ
สร้างนักท่องเทีย่ วรายใหม่ให้มากขึน้ [2] จากโอกาสนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ ทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศมีจานวนมาก
มีคุณภาพและศักยภาพในการเดินทางท่องเทีย่ วจึงเป็ นโอกาสหนึ่งของการท่องเทีย่ วในประเทศไทย
ด้านแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 [1] ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสินค้า บริการและ
ปั จจัยสนับสนุ นการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและเพิ่ มมูลค่าทางด้านการ
ท่องเทีย่ ว การรักษาความปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขัน
เสริมโอกาสและแรงจูงใจในการพัฒนาสินค้า มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยว ให้สามรถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเทีย่ วได้ และในยุทธศาสตร์ท่ี 4 คือ การสร้างความเชื่อมันและส่
่
งเสริมการท่องเทีย่ ว ซึง่ มุ่งเน้นให้นกั ท่องเทีย่ ว
รับรู้ เข้าใจภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทางทีด่ ี รวมไปถึงการดาเนินการตลาดเชิงรุก จึงมีความสาคัญทีจ่ ะพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วของประเทศไทยตามแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติในฉบับดังกล่าว
โดยทางด้านนโยบายของรัฐบาลประเทศญี่ป่ ุนมีการส่งเสริมและสนับสนุ นการเดินทางออกต่างประเทศ โดย
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ ร้อยละ 33 จะเดินทางไปท่องเทีย่ วต่างประเทศหนึ่งครัง้ ต่อหนึ่งปี โดยมีการใช้จ่ายในต่างประเทศ
เฉลี่ย โดยประมาณ 1800 เหรียญสหรัฐ และจากจ านวนประชากรของชาวญี่ป่ ุ นที่มีม ากกว่าจานวนประชากรของ
ประเทศไทย และมีโครงสร้างประชากรที่มีลกั ษณะเป็ นสังคมของผู้สูงอายุท่ีมีมากขึ้น มีการคาดการณ์ ว่าแนวโน้ ม
โครงสร้างประชากรจะคงเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องไปถึงปี 2050 [2] โครงสร้างสัดส่วนของประชากรผูส้ งู อายุจะมีการ
เพิ่มขึน้ ในอนาคตอย่างต่ อเนื่อง ผู้ท่อี ยู่ในวัยเกษียณอายุก็มกี ารขยายตัวเช่นเดียวกัน โดยผู้ท่อี ยู่ในวัยเกษียณหรือ
ผูส้ ูงอายุกจ็ ะมีกาลังซื้อที่สูง มีความพร้อมในด้านเวลาในการท่องเที่ยว เป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั ประเทศไทยในการ
พัฒนาสินค้าด้านการท่องเทีย่ วและบริการด้านการท่องเทีย่ วได้ในอนาคต
แผนการตลาดการท่ อ งเที่ ย วของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ.2557 [3] เป็ นการเน้ น จ านวน
นักท่องเที่ยวซ้าซึง่ เป็ นนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุนในกรณีเดินทางมาท่องเที่ยวซ้าจะมีผู้
เดินทางติดตามมาด้วย 1-3 คน และใช้เวลาอยู่ประเทศไทย 7 วัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความสนใจ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุนเป็ นนักท่องเที่ยวที่มคี ุณภาพ โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเน้นการเพิ่มจานวน
นักท่องเทีย่ วซ้าให้มมี ากขึน้
ด้านสถานการณ์ ความปลอดภัย [2] ก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ปลายทางเพื่อการ
ท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุน โดยปั จจุบนั ประเทศไทยมีสถานการณ์ความไม่มนคงต่
ั่
างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมันของการเดิ
่
นทางมาท่องเทีย่ วประเทศไทย เช่น การก่อการร้าย การชุมนุ มประท้วง เป็ นต้น อีกทัง้ จากผล
ส ารวจทัศ นคติ นั ก ท่ อ งเที่ย วเพื่อ การวางแผนเชิง รุ ก ในการเจาะลู ก ค้า ใหม่ ส าหรับ 4 ตลาดในเอเชีย [2] พบว่ า
นักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุนมีระดับการรับรูเ้ กีย่ วกับประเทศไทยมากแต่ประเทศไทยไม่ได้จดั อยู่ในกลุ่มทีน่ ักท่องเทีย่ วชาว
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ญี่ป่ ุนให้ความสนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวในอนาคต โดยนักนักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุนจะพิจารณาเลือกประเทศที่จะ
เดินทางไปท่องเทีย่ วเป็ น 3 ประเทศแรก คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอิตาลี
เพื่อให้สอดคล้องกับ ความเป็ น มาและความสาคัญ ของปั ญ หา โดยที่ป ระเทศไทยมีทงั ้ โอกาสในการดึงดูด
นักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุนให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ทัง้ ทางด้านนโยบายของประเทศไทยและประเทศญี่ป่ ุนที่
สนับสนุนเรื่องการเดินทางท่องเทีย่ ว แต่กม็ ปี ั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาแนวความคิดการสร้างความจงรักภักดีสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ ในการมาท่องเทีย่ วประเทศไทย

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
งานการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ซึง่ มีการวิจยั เอกสารโดยมีการทบทวน
เอกสาร บทความ วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review) โดยมีการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท หนังสือ
บทความวิชาการ งานวิจยั และหลักฐานทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ กับการสร้างความ
จงรักภักดีสาหรับนักท่องเทีย่ วในการมาท่องเทีย่ วประเทศไทย แล้วนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์รวบรวมตัวแปรที่
เกีย่ วข้องทีส่ ง่ ผลต่อความจงรักภักดีสาหรับนักท่องเทีย่ วในการมาท่องเทีย่ วประเทศไทย โดยมีขนั ้ ตอนการศึกษาดังนี้
ขัน้ ที่ 1 รวบรวมทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างความจงรักดีในการมาท่องเทีย่ วประเทศไทย
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในสองประเด็นทีส่ าคัญคือ
ระเบียบวิธวี จิ ยั และผลการศึกษา
ขัน้ ที่ 3 สังเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั โดยแบ่งจัดแบ่งเป็ น ตัวแปรต้น 2 กลุ่ม และตัวแปรตามอีก1กลุ่ม
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กรอบแนวคิ ดงานวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- รายได้ต่อเดือน
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- สถานภาพสมรส

ความจงรักภักดีสาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่นในการมาท่องเที่ยว
ประเทศไทย
- การบอกต่อเชิงบวก
- การกลับมาท่องเทีย่ วซ้า
- การมีสว่ นร่วมในการปกป้ อง
- ความเชื่อมัน่
- ความพึงพอใจ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. การจัดจาหน่าย (Place/Distribution)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. คนหรือพนักงาน (People)
ตัวแปรต้น
6. กระบวนการให้บริการ (Process)
7. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evidence)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
ผลการศึกษา
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
1) เพศ โดยทิพย์วรรณ ทัดเทียมเพชร ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเทีย่ วใน
ประเทศไทยของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจ
เลือกแหล่งท่องเทีย่ วในประเทศไทยสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ
พบว่านักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ ทีม่ เี พศแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นในภาพรวมของด้านบริการท่องเทีย่ วแตกต่างกัน [4]
ในอีกด้านหนึ่ง เอกลักษณ์ เลาหวรานนท์ [5] ได้ศกึ ษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของชาวญีป่ ่ ุนทีอ่ าศัยใน
กรุงเทพมหานครในวันหยุด พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุนกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของชาวญี่ป่ ุนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนัน้ เพศเท่านัน้ ที่ไม่มคี วามแตกต่าง สอดคล้องกับกฤษฎา สัง
ขมณี [6] ได้ศกึ ษาเรื่องความจงรักภักดีของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกับต่างชาติ ในเขตชะอา หัวหิน และปราณบุรี – สาม
ร้อยยอด มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อความจงรักภักดีด้านทัศนคติ ความจงรักภักดีด้านพฤติกรรมและ
ความจงรัก ภัก ดีโ ดยรวมของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยและชาวต่ า งชาติท่ีมีต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว โดยพบว่ า เพศของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่แี ตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และ
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และณัฐวรรณ มุกดาพิทกั ษ์ [7] ซึง่ ได้ศกึ ษาเรื่องทัศนคติ
ความพึงพอใจ โดยรวม ความจงรักภักดีและพฤติกรรมผู้ใช้บริการของสายการบินนกแอร์เทีย่ วบินภายในประเทศใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลสรุปผลวิจยั ได้ว่าเพศทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
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2) อายุ โดยกฤษฎา สังขมณี [6] นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่มี อี ายุแตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วในชะอ า หัว หิน ปราณบุ รี -สามร้อ ยยอด ในด้า นทัศ นคติ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ พ บว่ า นั ก ท่ อ งเที่ย ว
ชาวต่างชาติมอี ายุทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเทีย่ วในชะอา หัวหินปราณบุรี-สามร้อยยอด ด้าน
พฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3) อาชีพ โดยกฤษฎา สังขมณี [6] พบว่ านั กท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ ท่ีมีอาชีพ แตกต่ างกันมีผลต่ อความ
จงรักภักดีต่ อแหล่งท่ องเที่ยวด้านทัศนคติแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แลพบว่านักท่ องเที่ยว
ชาวต่างชาติมอี าชีพทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเทีย่ วในชะอา หัวหินปราณบุรี-สามร้อยยอด ด้าน
พฤติกรรมแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยอาชีพเป็ นสิง่ ที่เกี่ยวข้องกับชัน้ ของสังคมของบุคคล
รวมถึงมีความสัมพันธ์กบั สถานภาพทางเศรษฐกิจ นักธุรกิจมีแนวโน้มทีจ่ ะเดินทางท่องเทีย่ วซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการติดต่อ
ทางธุรกิจ เช่น การเข้าร่วมการประชุม สัมมนา เจรจาทางด้านการค้า ครูกจ็ ะมีแนวโน้มเดินทางท่องเทีย่ วซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ การไปเป็ นวิทยากรหรือสอนนอกสถานที่ ในอีกด้านหนึ่งของอาชีพผูม้ รี ายได้
น้อย ก็จะมีแนวโน้มในการเดินทางท่องเทีย่ วน้อยไปด้วย ซึง่ ถูกมองว่าการท่องเทีย่ วเป็ นสิง่ ทีฟ่ ่ ุมเฟื อย [8]
4) สถานภาพ โดยกฤษฎา สังขมณี [6] พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทม่ี สี ถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อ
ความจงรัก ภักดีต่ อแหล่งท่ องเที่ยวด้านทัศ นคติไม่แ ตกต่ างกัน แต่ พ บว่านักท่ อ งเที่ย วชาวต่ างชาติมีสถานภาพที่
แตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเทีย่ วในชะอา หัวหินปราณบุร-ี สามร้อยยอด ด้านพฤติกรรมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยสถานภาพเป็ นขัน้ ตอนการดาเนินชีวติ ของแต่ละบุคคล ซึง่ ดารงชีวติ ใน
แต่ละช่วงมีอทิ ธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของแต่ละบุคคล จะทาให้พฤติกรรมและความต้องการของแต่
ละบุคคลแตกต่างกันออกไป โดยมีความสัมพันธ์กบั สภาพทางการเงินและความสนใจของแต่ละคน [8]
5) รายได้ต่อเดือน โดยกฤษฎา สังขมณี [6] พบว่านักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทม่ี รี ายได้แตกต่างกันมีผลต่อความ
จงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทัศนคติแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพบว่านักท่ องเที่ยว
ชาวต่างชาติมรี ายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในชะอา หัวหินปราณบุรี-สามร้อย
ยอด ในด้านพฤติกรรมแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยจิระวัฒน์ อนุ วขิ านนท์ ให้ความเห็นว่า
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย อานาจในการซื้อ รายได้ การออมเงิน ร่วมไปถึงทัศนคติท่เี กี่ยวกับการใช้จ่าย
นักการตลาดต้องให้ความสนใจด้านแนวโน้มรายได้ของนักท่องเทีย่ ว เพราะเนื่องจากรายได้จะเป็ นสิง่ หนึ่งทีม่ ผี ลต่ออานาจ
การซื้อ ผู้มรี ายได้ดี มีสถานภาพเศรษฐกิจที่ดี ก็จะเป็ นกลุ่มนักท่ องเที่ยวที่ดี โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มรี ายได้สูงต้องการ
ความหรูหรา ซึง่ นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ยนิ ดีทจ่ี ะซือ้ สินค้าด้านการท่องเทีย่ วเพื่อแลกกับการบริการทีด่ ที ส่ี ดุ [8]
6) ระดับการศึกษา โดยกฤษฎา สังขมณี [6] พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทม่ี รี ะดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเทีย่ วใน ชะอา หัวหินปราณบุรี -สามร้อยยอด ในด้านทัศนคติ ไม่แตกต่างกัน
และยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่มี รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อแหล่งท่ องเทีย่ วใน
ชะอา หัวหินปราณบุร-ี สามร้อยยอดในด้านพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน โดยระดับการศึกษาเป็ นปั จจัยหนึ่งโดยพบว่าผู้มี
การศึกษาสูงมีแนวโน้มทีจ่ ะมีการเปรียบเทียบคุณภาพกับราคา การค้นหาประวัตติ รวจสอบความเป็ นมาของผูใ้ ห้บริการ
ที่มีค วามน่ าเชื่อถือ ตลอดกระทัง่ การเปรีย บเทีย บองค์ก รที่มีก ารบริก ารเหมือ นกัน จากการค้น หาข้อ มูลด้านการ
ท่องเทีย่ วและการบริการจากแหล่งต่างๆเพิม่ เติม แล้วตัดสินใจเลือกทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ โดยใช้เหตุผลประกอบ [8]
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ส่วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยการท าการตลาดโดยพื้นฐานมีท ัง้ หมด 4 ตัว คือ ราคา การจัดจ าหน่ าย การส่งเสริมการตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ [9] แต่ ส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการตลาดด้านบริการจะมีความแตกต่ างออกไปจากสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการเพิม่ เรื่องเกีย่ วกับพนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งเป็ นปั จจัยใน
การส่งมอบการบริการ คือ ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps [9] ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่ าย การส่งเสริม
การตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ โดยวีระวัฒน์ ค้าขาย [10] ได้ระบุไว้ว่าส่วนประสม
ทางการตลาดมีมากขึน้ จะทาให้มคี วามพึงพอใจมากขึน้
1) ผลิต ภัณ ฑ์ นิ ภ าพร ปาวพรม [11] ได้ศึก ษาส่วนประสมทางการตลาดพบว่าปั จ จัย ด้านผลิต ภัณ ฑ์มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบกับความจงรักภักดีของลูกค้าแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม บ้านด่านเกวียน อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา โดยกฤษฎา สังขมณี [6] พบว่านักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ ว
โดยรวมในระดับมาก โดยสินค้าและบริการ ทีม่ อบให้ตามความต้องการของผูบ้ ริโภค [9] ซึง่ การบริการจะเป็ นผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ม่สามารถจับต้องได้ โดยการบริการจะมีคุณภาพเช่นเดียวกับสินค้า [8]
2) ราคา นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศกึ ษาส่วนประสมการตลาดพบว่าปั จจัย ด้านราคามีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบกับ ความจงรัก ภัก ดีข องลูก ค้า แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทางวัฒ นธรรม บ้านด่ านเกวีย น อ าเภอโชคชัย จัง หวัด
นครราชสีมา โดยผลประโยชน์หรือคุณค่าของสินค้าและบริการ [9] [8] ในกรณีเป็ นธุรกิจ ราคาคือสิง่ ที่เป็ นตัวกาหนด
รายได้ของธุรกิจ โดยรายได้จะนามาใช้ทดแทนต้นทุนในการจัดการสินค้าและบริการเพื่อสร้างกาไร โดยราคาสูงความ
คาดหวังของลูกค้าทีจ่ ะได้รบั บริการทีด่ กี จ็ ะสูงตามไปด้วย
3) การจัดจาหน่ าย นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศกึ ษาส่วนประสมการตลาดพบว่าปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบกับความจงรักภักดีของลูกค้าแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม บ้านด่านเกวียน อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงสร้างของช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ช่วยในการกระจายสินค้าให้ถึงมือผูบ้ ริโภค [9] โดย
การให้บริการผ่านร้าน บริการถึงบ้านลูกค้า บริการผ่ านตัวแทน บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [8] ซึ่งประกอบไปด้วย
องค์กรต่างๆในระบบการท่องเที่ยวทัง้ ทางภาครัฐและภาคเอกชน เช่น บริษัทนาเที่ยว บริษัทขนส่ง สายการบิน การ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เป็ นต้น [9]
4) การส่งเสริมการตลาด นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดพบว่าปั จจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความจงรักภักดีของลูกค้าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านด่ านเกวียน
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมการสื่อสารและออกแบบสิง่ จูงใจสาหรับการบริการเพื่อกระตุ้นให้ผบู้ ริโภค
เกิดความสนใจ รับรู้ และเกิดพฤติกรรมการซือ้ เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย การให้
สมัครเป็ นสมาชิก โครงการสะสมคะแนน เป็ นต้น [9] โดยการเจาะกลุ่มลูกค้าระดับสูงต้องใช้การประชาสัมพันธ์เรื่องการ
สร้างภาพลักษณ์ และถ้าเป็ นกลุ่มลูกค้าระดับกลางหรือระดับล่างใช้การประชาสัมพันธ์แบบลดแลกแจกแถม [8]
5) พนักงาน นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศกึ ษาส่วนประสมการตลาดพบว่าปั จจัยด้านด้านบุคลากรหรือพนักงานมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบกับความจงรักภักดีของลูกค้าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านด่านเกวียน อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา โดยคนหรือพนักงานที่ทางานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัย
แรงงานคนหรือพนักงานเพื่อส่งมอบคุ ณภาพและการบริการให้กบั ลูกค้า โดยพนักงานถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่จะท าให้มี
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ความสาเร็จ [9] ประกอบไปด้วยบุคลากรในองค์กรทัง้ หมด ซึ่งรวมตัง้ แต่ พนักงานในทุกๆระดับ รวมทัง้ ผู้บริหารในการ
ให้บริการ [8]
6) กระบวนการให้บริการ นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศกึ ษาส่วนประสมการตลาดพบว่าปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความจงรักภักดีของลูกค้าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านด่าน
เกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยกระบวนการทีต่ อ้ งอาศัยพนักงานในการส่งมอบบริการทีด่ แี ละมีคุณภาพ
ซึง่ มีหลายขัน้ ตอน โดยในแต่ละขัน้ ตอนจะต้องมีการเชื่อมโยงทีด่ ี โดยขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่งมีการผิดพลาดเกิดขึน้ อาจ
ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบการให้บริการได้ ซึง่ จะทาให้ลกู ค้าไม่พอใจ [9]
7) สิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพ นิ ภ าพร ปาวพรม [11] ได้ศึก ษาส่ ว นประสมการตลาดพบว่ า ปั จ จัย ด้า น
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความจงรักภักดีของลูกค้าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
บ้านด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยรูปแบบหรือสภาพแวดล้อมทีม่ ลี กั ษณะทางกายภาพ ที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมของการให้บริการ เป็ นสิง่ ที่ลูกค้าใช้เป็ นเครื่องหมายแทนการให้บริการ โดยลูกค้าใช้สงิ่ แวดล้อมทาง
กายภาพเป็ นปั จจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการซึง่ อาจะมีผลกระทบต่อการบริการที่มคี ุณภาพ เช่น การตกแต่งสถานที่
เครื่องแบบพนักงาน ป้ ายประชาสัมพันธ์ รูปแบบของอาคาร เฟอร์นิเจอร์ทใ่ี ช้ตกแต่ง เป็ นต้น [9] [8]
โดยสามารถสรุปตัวแปรต้นได้ 2 ชุด ได้แก่ 1.ข้อมูลประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ 2.ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การ
จัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด คนหรือพนักงาน กระบวนการให้บริการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
แนวความคิ ดเกี่ยวกับความจงรักภักดี
ความหมายของความจงรักภักดี
ความพึงพอใจทีม่ คี วามสม่าเสมอ โดยใช้ความรูส้ กึ อารมณ์ รูส้ กึ ถึงความคุม้ ค่าในการใช้บริการ โดยมีผลทา
ให้มคี วามต้องการในการมาใช้บริการซ้าและมีความต้องการมาใช้บริการอย่างสม่าเสมอกับธุรกิจหรือบริการนัน้ ให้นาน
ทีส่ ุด [9] [12] โดยความจงรักภักดีอาจจะเกีย่ วข้องมากกว่าการซือ้ ซ้า [17] โดยการวัดความจงรักภักดี มีการวัดในด้าน
ของพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็ นการใช้เกณฑ์ในการวัด คือ การซือ้ อย่างต่อเนื่องหรือซื้อซ้า ความถี่ในการซือ้ และด้าน
ทัศนคติเป็ นการแสดงความจงรักภักดีด้านจิตวิทยา ความผูกพัน หรือความพึงพอใจ เป็ นการวัดระดับความรูส้ กึ หรือ
ทัศนคติจองตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ [12]
ความจงรักภักดี
1) การบอกต่ อเชิง บวก นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดกับ
ความจงรักภักดีของลูกค้า ได้ผลพบว่า ปั จจัยทางด้านการตลาดมีความสัมพันธ์กนั กับ ความจงรักภักดีดา้ นการบอกต่อ
เชิงบวก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชาญ เจียมจิณ ณวัตร [13] ที่ท าการศึกษาเรื่องปั จจัยบริการที่ส่งผลต่ อความ
จงรักภักดีของลูกค้าบริษทั คูปองท์ (ประเทศไทย) จากัด โดยยังมีงานวิจยั หลายชิน้ ทีไ่ ด้พูดเกีย่ วกับความจงภักดีดา้ น
การบอกต่อเชิงบวกเพิม่ เติม กฤษฎา สังขมณี [6] ได้ผลการวิจยั พบว่านักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมคี วามจงรักภักดีดา้ น
การบอกต่ อในการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับ ธนกฤตา วรรัตน์ โภคา [14] ที่พบว่ากลยุทธ์การตลาดธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุข ภาพในด้านผลิตภัณ ฑ์บริการมีผ ลกระทบทางตรงต่ อความจงรักภักดี ด้านพฤติกรรมการบอกต่ อ โดย
ณัฐวรรณ มุกดาพิทกั ษ์ [7] ได้ศกึ ษาเรื่องทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม ความจงรักภักดีและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการ
ของสายการบินนกแอร์เที่ยวบินภายในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ผลพบว่า ถ้านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
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มากในการใช้บริการมากจะมีความจงรักภักดีในด้านการบอกต่อให้ผอู้ ่นื มาใช้บริการมากขึน้ ด้วย มีความคิดเห็นตรงกัน
กับ วีระวัฒ น์ ค้าขาย [10] พบว่ าปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดบริก ารมีอิท ธิพ ลทางตรงด้านการบอกต่ อ ท าให้
นักท่องเทีย่ วบอกต่อให้กบั ผูอ้ ่นื เกีย่ วกับความพึงพอใจของตน โดยเศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ ์ [15] กล่าวไว้ว่าถ้าเจ้าของตรา
สินค้าสามารถทีจ่ ะสือ่ สารให้ผบู้ ริโภคเกิดทัศนคติทด่ี แี ละไว้วางใจต่อตราสินค้า โดยใช้การสือ่ สารการตลาดทีเ่ หมาะสมก็
จะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความจงรักภักดี โดยจะมีการบอกต่อแนะนาให้คนรูจ้ กั ใช้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และใน
ส่วนของ สุดารัตน์ มานะ [16] พบว่าความจงรักภักดีเชิง ผลได้ ด้านคาบอกเล่า พบว่าลูกค้ามีระดับความคิดเห็นต่ อ
ความจงรักภักดีเชิงผลได้ดา้ นคาบอกเล่าอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาแต่ละปั จจัยพบว่า ปั จจัยด้านการสนับสนุนให้
เพื่อนหรือคนรูจ้ กั ไปใช้บริการสถานบริการมีน้อยกว่าปั จจัยด้านอื่นๆ โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ใช้แนวทางทางการตลาด
เพิม่ เติมในการชวนเพื่อนหรือคนรูจ้ กั มาใช้บริการให้มากขึน้
2) การกลับมาเที่ยวซ้า นิภาพร ปาวพรม [11] ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดกับ
ความจงรัก ภัก ดีข องลูก ค้าโดยผลการวิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์แ ละผลกระทบโดยพบว่ า ปั จ จัย ทางการตลาด ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายและด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อด้านความตัง้ ใจทีจ่ ะกลับมาเยีย่ มชม
สอดคล้องกับ กฤษฎา สังขมณี [6] ถ้านักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมคี วามจงรักภักดีดา้ นแล้วจะมีแนวโน้มมากในกลับมา
ท่องเทีย่ วซ้า โดยวีระวัฒน์ ค้าขาย [10] ถ้านักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจก็จะทาให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความจงรักภักดีและ
มาเที่ยวซ้ามากขึ้น โดยธนกฤตา วรรัตน์ โภคา [14] พบว่าในกรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณสมบัติตามที่ผู้บริโภค
คาดหวัง ผูบ้ ริโภคจะมีความพึงพอใจและมีแนวโน้มในการซือ้ ซ้า โดยวิชาญ เจียมจิณณวัตร [13] ได้ผลการวิจยั ว่าปั จจัย
ด้านการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดี สอดคล้องกับ เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ ์ [15]ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่องการ
สื่อสารการตลาด ทัศ นคติความไว้ว างใจกับ ความจงรักภัก ดีในตราสิน ค้าผลิตภัณ ฑ์บ ารุงผิวชายวัยท างานในเขต
กรุงเทพมานคร ในส่วนของ MARTIN OPPERMANN [18] ได้ศกึ ษาเรื่องความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวได้กล่าว
เกี่ยวกับการตลาดคือการบอกต่อ ข้อมูลให้เกิดการท่องเที่ยวซ้าโดยกลุ่มความจงรักภักดีท่มี คี วามแตกต่างกันก็จะใช้
การตลาดทีม่ คี วามแตกต่างกันไปด้วย และสุดารัตน์ มานะ [16] พบว่าความภักดีเชิงทัศนคติมอี ทิ ธิพลความจงรักภักดี
เชิงผลได้มอี ทิ ธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีเชิงผลได้สงู มาก โดยสามารถพิจารณาจากการซือ้ ซ้า
ณัฐวรรณ มุกดาพิทกั ษ์ [7] ได้ศกึ ษาเรื่องทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม ความจงรักภักดีและพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บริการของสายการบินนกแอร์เที่ยวบินภายในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ถ้านักท่องเที่ยวมีค วามพึง
พอใจมากในการใช้บริการมากแต่ผลความจงรักภักดีในด้านการกลับมาใช้ซ้าหรือความถี่ในไม่ได้มากขึน้ ตามความพึง
พอใจ
Bob McKercher and Basak Denizci Guillet [19] ได้ศกึ ษาเรื่องนักท่องเที่ยวหรือตลาดที่มคี วามจงรักภักดี
โดยการทดสอบผลวิจยั กับนักท่องเที่ยวทีเ่ ข้ามาในฮ่องกงพบว่านักท่องเทีย่ วที่เข้ามาของแต่ละปี จากต่างประเทศที่มี
จุดมุ่งหมายการไปเที่ยวซ้าในระยะเวลา 12 เดือน ในแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่เคยไปเป็ นครัง้ สุดท้าย โดยผลสารวจในปี
2005 ประเทศไทยได้อยู่ในอันดับแรกของของนักท่องเทีย่ วมีความตัง้ ใจอยากเดินทางท่องเทีย่ วซ้าแต่หลังจากปี 2005
มีนักท่องเที่ยวสนใจไปเที่ยวประเทศไทยซ้าลดน้ อยลง ผลสรุป จากสถิตินั ก ท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวซ้ าในแหล่ง
ท่องเทีย่ วเดิมไม่มคี วามแตกต่างทางนัยสาคัญต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะกลับมาท่องเทีย่ วซ้าแหล่งท่องเทีย่ วเดิมในแต่ละปี
3) การมีส่วนร่วมในการปกป้ อง เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ ์ [15] พบว่าการสื่อสารทางการตลาด ด้านทัศนคติและ
ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกกับระดับความจงรักภักดีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ในด้านการ
มีสว่ นร่วมในการปกป้ อง
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สุดารัตน์ มานะ [16] พบว่าระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีเชิงผลได้ดา้ นการแสดงตัวโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยระบุว่าสถานบริการที่สามารถนาเสนอการบริการที่ดี มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการ สามารถทาให้
ลูกค้ายอมรับในคุณค่าที่รบั รู้ต่อสถานบริการแล้ วจะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจ มีความเข้าใจ โดย
สามารถจดจาไว้เป็ นความรูแ้ ละประสบการณ์ ซึ่งเป็ นความจงรักภักดีเชิงทัศนคติและจะเกิดเป็ นความจงรักภักดีเชิง
ผลได้ทม่ี คี วามลึกซึง้ ทาให้ลกู ค้าออกมาปกป้ องสินค้าเมื่อผูอ้ ่นื มีการพูดในทางทีผ่ ดิ
4) ความเชื่อมัน่ ธนกฤตา วรรัตน์โภคา [14] ได้ทาเรื่องผลกระทบของกลยุทธ์ การตลาดธุรกิจท่องเทีย่ วเชิงสุช
ภาพทีม่ ตี ่อความจงรักภักดีของลูกค้ากลุ่มเจอเนอเรชันบี
่ ได้ผลพบว่ากลยุทธ์การตลาดธุรกิจท่องเทีย่ วด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายมีผลกระทบทางตรงต่อความจงรักภักดีดา้ นการร้องเรียนซึง่ จะทาให้นกั นักท่องเทีย่ วขาดความเชื่อมัน่
สุดารัตน์ มานะ [16] ได้ระบุว่าลูกค้าจะมีความหนักแน่ น ความเชื่อมันในสิ
่ ง่ ตนเองชอบต้องอาศัยพืน้ ฐานของ
ความเข้าใจมาก่อนซึง่ เกีย่ วของกับทัศนคติ ด้านความมันใจต่
่ อคุณภาพการบริการ โดยพบว่าลูกค้ามีระดับความคิดเห็น
ต่อระดับการรับรูต้ ่อคุณภาพการบริการในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาแต่ละปั จจัย พบว่าลูกค้ามีระดับการรับรูต้ ่อระดับ
คุณภาพการบริการทีน่ ้อยในด้านพนักงานมีระดับความรูเ้ กีย่ วกับบริการทีน่ าเสนอ
เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ ์ [15] การสือ่ สารการตลาด ทัศนคติและความไว้วางใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ
ความจงรักภักดีหนักแน่ นในสิง่ ทีช่ อบ สอดคล้องกับ วิชาญ เจียมจิณณวัตร [13] โดยผลวิจยั พบว่าปั จจัยด้านการตลาด
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดี
5) ความพึงพอใจ นิภาพร ปาวพรม [11] ปั จจัยทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกค้าด้านความประทับใจหรือความชอบ
สุดารัตน์ มานะ [16] ความจงรักภักดีเชิงทัศนคติดา้ นความเข้าใจ ด้านความรูส้ กึ ด้านพฤติกรรมและด้านการ
กระทา โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือเคยใช้บริการแล้วจดจาโดยมีความเข้าใจต่ อปั จจัยด้านบริการ ที่ครบวงจรเพื่อ
ตอบสนองความต้องการได้มกกว่าทีอ่ ่นื ซึง่ อาจเกิดจากการปรับปรุงคุณภาพการบริการและสร้างคุณค่าทีร่ บั รูเ้ พิม่ ขึน้ ทา
ให้เกิดความไว้วางใจและพึงพอใจตามไปด้วย
กฤษฎา สังขมณี [6] โดยผลการศึกษาพบว่านักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติประเมินการท่องเทีย่ วในชะอา หัวหิน
และปราณบุร-ี สามร้อยยอด โดยเปรียบเทียบกับสิง่ ทีค่ าดไว้ อยู่ในระดับมากกว่าทีค่ าดหวังไว้ นอกจากนัน้ ยังเห็นว่า มี
ความคุม้ ค่ากับเวลาและความพยายามในการท่องเทีย่ วครัง้ นี้มากทีส่ ดุ
โดยจากการศึก ษางานวิจยั และบทความที่เกี่ย วข้องสามารถที่จะสรุป ได้ว่า ความจงรักภักดีสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น การบอกต่อเชิงบวก การกลับมาท่องเทีย่ วซ้า การมีสว่ นร่วมในการปกป้ อง ความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจได้
ดังตารางต่อไปนี้
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สรุปและอภิ ปรายผล
ผลจากศึกษาค้นคว้าตรวจเอกสารดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็ นแนวความคิดสาหรับการศึกษางานวิจยั
ในครัง้ นี้สาหรับตัวแปรต้นคือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด
พนั ก งาน กระบวนการให้บ ริก าร และสิ่งแวดล้อ มทางกายภาพ โดยตัว แปรตามในการศึก ษาครัง้ นี้ ได้แ ก่ ความ
จงรักภักดีสาหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุนในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยประกอบไปด้วย การบอกต่อเชิงบวก การ
กลับมาเทีย่ วซ้า การมีสว่ นร่วมในการปกป้ อง ความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจ
ตัวแปรต้น
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1.1 เพศ หมายถึง เพศของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศชาย และเพศหญิง
1.2 อายุ หมายถึง อายุของนักท่องเทีย่ วแบ่งเป็ นช่วงอายุ ต่ ากว่าอายุ 20 ปี อายุ 20-30 ปี 30-40 ปี 40-50 ปี
50-60 ปี และ อายุ 60 ปี ขน้ึ ไป
1.3 อาชีพ หมายถึง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทั เอกชน แม่บา้ น ธุรกิจส่วนตัว
1.4 สถานภาพ หมายถึง สถานภาพการครองคู่ แยกเป็ น 3 สถานภาพ คือ โสด สมรส และหม้ายหรือหย่าร้าง
1.5 รายได้ต่อเดือน หมายถึง ต่ ากว่า 200,000 เยน 200,001-400,000 เยน 400,001-600,000 เยน 600,001800,000 เยน 800,001-1,000,000 เยน มากกว่า 1000,000 เยน
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1.6 ระดับ การศึก ษา หมายถึง วุ ฒิการศึกษาที่นักท่ องเที่ยวได้รบั คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
2.1 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและการบริการทางด้านการท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็ นสินค้าจับต้องได้และเป็ นสินค้า
ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ โดยผูข้ ายเป็ นผูส้ ง่ มอบสินค้านัน้ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความจาเป็ นให้กบั นักท่องเทีย่ ว
2.2 ราคา หมายถึง มูลค่าสินค้าหรือการบริการที่แสดงออกมาในรูปของจานวนเงิน ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่
นักท่องเทีย่ วต้องจ่ายเพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นในการได้รบั สิทธิ ความสะดวกสบาย ความพอใจทีจ่ ะได้รบั สินค้าหรือการ
บริการเป็ นการตอบแทน
2.3 การจัดจาหน่าย หมายถึง กระบวนการทางการตลาดทีท่ าให้สนิ ค้าของผูผ้ ลิตไปสูผ่ บู้ ริโภค โดยมีการจัด
หน่ายโดยตรงให้กบั ลูกค้า จัดจาหน่ายโดยผ่านตัวกลาง จัดจาหน่ายโดยผ่านตัวแทนจาหน่ าย และการจัดหน่ ายผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์
2.4 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การจัดการส่งเสริมการขายที่เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดในการจัดการ
ตลาดทีส่ าคัญของสินค้าด้านการท่องเทีย่ ว เป็ นการแจ้งข่าวสาร จูงใจและให้เกิดการรับรู้ เป็ นการเตือนความทรงจาและ
มีการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อการท่องเทีย่ ว
2.5 พนักงาน หมายถึง บุ คลากรที่ท างานด้านบริการในอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว เป็ นบุคลากรที่ให้ความ
ช่วยเหลือหรือบริการนักท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทน าเที่ยว พนักงานขายตั ๋ว และพนักงาน
ให้บริการด้านการท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
2.6 กระบวนการให้บริการ หมายถึง กระบวนการการส่งมอบบริการให้กบั ผูร้ บั บริการด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็วโดยอาศัยพนักงาน และทาให้ผรู้ บั บริการเกิดความประทับใจ
2.7 สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง การนาเสนอให้เห็นถึงความเป็ นรูปธรรม โดยสร้างคุณภาพโดยรวม
และรูปแบบการให้บริการทีม่ คี ุณค่ากับผูร้ บั บริการ ทัง้ ทางด้านกายภาพ การตกแต่งสถานทีข่ องสถานทีใ่ ห้บริการ การ
แต่งกายของพนักงานหรือผูใ้ ห้บริการ และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ
ตัวแปรตาม
1. ความจงรักภักดีสาหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ความจงรักภักดี หมายถึง ความพึงพอใจทีม่ คี วามสม่าเสมอโดยใช้ความรูส้ กึ อารมณ์รสู้ กึ ถึงความคุม้ ค่าในการ
ใช้บริการ โดยมีผลทาให้มคี วามต้องการในการมาใช้บริการซ้าและมีความต้องการมาใช้บริการอย่างสม่าเสมอกับธุรกิจ
หรือบริการนัน้ ให้นานทีส่ ุด โดยแบ่งออกเป็ น การบอกต่อเชิงบวก การกลับมาเทีย่ วซ้า การมีส่วนร่วมในการปกป้ อง มี
ความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจ
การบอกต่อเชิงบวก หมายถึง ความเต็มใจของนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะแนะนาบริการหรือสถานทีท่ ่องเทีย่ ว และพูด
ในสิง่ ทีด่ ๆี เกีย่ วกับการบริการด้านการท่องเทีย่ วให้ผอู้ ่นื ได้ฟังรวมๆถึงการสนับสนุนให้เพื่อนญาติมติ รหรือคนรูจ้ กั ได้ไป
ท่องเทีย่ วหรือใช้บริการเช่นเดียวกับตนเอง
การกลับมาเทีย่ วซ้า หมายถึง พฤติกรรมหรือความตัง้ ใจของนักท่องเทีย่ วในการเดินทางมาท่องเทีย่ วประเทศ
ไทยอีกครัง้ หรือมีแนวโน้มทีจ่ ะเดินทางมาท่องเทีย่ วประเทศไทย ทีเ่ กิดขึน้ จากประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการเดินทางมา
ท่องเทีย่ วประเทศไทย
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การมีส่ว นร่ ว มในการปกป้ อ ง หมายถึง นั ก ท่ อ งเที่ย วปรารถนาที่จ ะปกป้ องสิน ค้าและบริก ารต่ างๆและ
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องประเทศไทย โต้แย้งในสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นความจริงจากประสบการณ์ของตนเองทีไ่ ด้รบั
ความเชื่อมัน่ หมายถึง ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถและทักษะที่ดีในการให้บริการและสามารถที่จะ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการด้วยกริยามารยาททีด่ มี คี วามสุภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
สามารถทีจ่ ะทาให้ผรู้ บั บริการเกิดความเชื่อมันและไว้
่
วางใจว่าได้รบั บริการทีด่ เี ยีย่ มทีส่ ดุ
ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ระดับ ความรู้ สึก หรือ ประสบการณ์ ข องตนเองที่ ไ ด้ ร ับ จากผู้ ใ ห้ บ ริก าร เกิ ด
ประสบการณ์ทด่ี ตี ่อทัศนคติของผูร้ บั บริการ ในการเดินทางมาท่องเทีย่ วประเทศไทย
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณความกรุณาและอนุ เคราะห์อย่างดียงิ่ จาก ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล รองคณบดีคณะการ
จัดการการท่องเทีย่ ว และอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ทีไ่ ด้ให้ความเมตตา กรุณาให้ความรู้ คาปรึกษา คาแนะนาและ
ข้อคิดต่างๆ รวมทัง้ แรงสนับสนุ น กาลังใจจากเพื่อนๆทุกคน รวมไปถึงครอบครัว ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือซึง่ เป็ นส่วนช่วย
เป็ นแรกผลักดันการทางานของผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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ปัจจัยความเป็ นผูป้ ระกอบการกับประสิ ทธิ ผลของบริ ษทั นาเที่ยวขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
The Corporate Entrepreneurship Factors and Effectiveness of Small and Medium
Tour Operator
ชญานันท์ ใสกระจ่าง1*และเกศรา สุกเพชร1
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การที่มีอทิ ธิพลต่ อประสิทธิผลการ
ด าเนิ นงานของบริ ษั ทน าเที่ ยวขนาดกลางและขนาดย่ อม ผ่ านการทบทวนวรรณ กรรมอย่ างเป็ นระบบ
(Systematic Review) ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ ประกอบด้วย 5 ตัวแปรย่อย ได้แก่ การ
สร้างธุรกิจใหม่, การสร้างนวัตกรรม, การปรับองค์การใหม่, การดาเนินงานเชิงรุก และการกล้าเผชิญความเสีย่ ง ซึง่ มีอทิ ธิพล
ต่อ ปั จจัยประสิทธิผลขององค์การ ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเงิน (Financial Perspective) ประกอบด้วย 5 ตัวแปรย่อย
คือ อัตราการเติบโตของยอดขาย, อัตราการเติบโตของรายได้, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA), อัตราผลตอบแทน
จากผูถ้ ือหุ้น(ROE) และอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ (2) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย
คือ ความพึงพอใจของลู กค้า , ส่ วนแบ่ งการตลาด และคุ ณภาพบริการ (3) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process
Perspective) ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย คือประสิทธิภาพในการดาเนินงาน, นวัตกรรมการบริการ ความปลอดภัยและการ
ติดตามตรวจสอบ และ (4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)ประกอบด้วย 2 ตัวแปรย่อย
คือ ความพึงพอใจของพนักงาน และการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
คาสาคัญ:

ความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ ประสิทธิผลขององค์การ ผลการดาเนินงาน บริษทั นาเทีย่ ว

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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บทนา
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีจานวนทัง้ สิน้ 499,214 แห่ง ซึ่งร้อยละ 99.9 ของสถาน
ประกอบการดังกล่าวล้วนเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ มีบทบาทสาคัญต่อมิตทิ างด้านเศรษฐกิจของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ที่เป็ นแหล่งจ้างงาน สร้างรายได้ และเป็ นกลไกในการแก้ไขปั ญหา
ความยากจนให้แก่ประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าว มีธุรกิจอยู่หลายประเภทด้วยกัน ทัง้ ธุรกิจ
สนับสนุน ธุรกิจเกีย่ วเนื่อง และธุรกิจหลักซึง่ เป็ นแหล่งรายได้หลักและเป็ นธุรกิจทีม่ จี านวนสถานประกอบการมากทีส่ ุด
คิดเป็ นร้อยละ 72.8 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้ หมดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจดังกล่าว ได้แก่
ธุรกิจโรงแรมทีพ่ กั ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร และธุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ [1]
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็ นหนึ่งในธุรกิจหลักที่มอี ทิ ธิพลมากที่สุดในโซ่อุปทานท่องเที่ยว [2] ทีผ่ ่านมา
ธุรกิจนาเที่ยว (Tour Operator) เหล่านี้เคยอาศัยความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และต้นทุนแรงงานที่มี
ราคาต่า แต่ปัจจุบนั ความได้เปรียบดังกล่าวกลับกลายเป็ นข้อจากัด ทาให้ตอ้ งเผชิญกับภาวะการถดถอยทางการแข่งขัน
[3] ทาให้มผี ปู้ ระกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจและออกจากธุรกิจอยู่บ่อยครัง้ โดยล่าสุด สานักทะเบียนธุรกิจนาเทีย่ วและ
มัคคุเทศก์ ระบุว่า ในหกเดือนแรกของปี 2555 มีผปู้ ระกอบการขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วไปแล้ว กว่า
263 ราย ซึง่ ถือเป็ นจานวนทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน [4] จากสภาวการณ์ดงั กล่าว จะเห็นว่าบริษทั
นาเทีย่ วไม่สามารถนากลยุทธ์การแข่งขันรูปแบบเดิมมาใช้ได้อกี ต่อไป จาเป็ นต้องปรับตัวใหม่เพื่อให้อยู่รอดท่ามกลาง
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยังยื
่ น ขืน้
(Sustainable Competitive Advantage) [5] ความได้เปรีย บในการแข่ง ขัน อย่ างยัง่ ยืน ดังกล่าวมุ่ งเน้ น ที่ก ารพัฒ นา
องค์การจากฐานทรัพยากรภายใน (Resource-based) [6] ซึง่ แนวคิดทีก่ าลังได้รบั ความนิยมและถูกกล่าวถึงเป็ นอย่าง
มากในวาสารด้านธุรกิจ ระดับ โลกรวมถึง ได้รบั ความสนใจจากแวดวงนักวิชาการในปั จจุบนั ว่าสามารถสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างยังยื
่ น คือ ความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship) [5, 7]
ความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์การ (CE) เป็ น กลยุ ทธ์ท่ีถู กน ามาใช้เพื่อสร้างคุณ ค่าให้ธุรกิจจากการใช้
ทรัพยากรภายใน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรภายในให้สามารถคิดและแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เสมือนกับเป็ นผู้ประกอบการเองโดยตรง [8, 9] จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความเป็ น
ผูป้ ระกอบการขององค์การ (CE) ส่วนใหญ่ถูกใช้อธิบายถึงคุณลักษณะของความเป็ นผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดใหญ่ แต่มนี กั วิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นแย้งว่าการศึกษาวิเคราะห์เรื่องความเป็ นผูป้ ระกอบการ
ขององค์การ (CE) ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะประสบผลสาเร็จมากกว่า [10, 11, 12, 13] อีกทัง้ งานวิจยั ที่
พบในประเทศไทยส่วนใหญ่มกั มุ่งศึกษาเฉพาะคุณลักษณะทางจิตวิทยาทีม่ หี น่ วยการวิเคราะห์ในระดับบุคคลมากกว่าที่
จะศึก ษาในระดับ องค์ก าร และงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งกับ ความเป็ น ผู้ป ระกอบการขององค์ก าร (CE) ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ
ประสิท ธิผ ลการด าเนิ น งานโดยรวมขององค์ก ารธุ รกิจ ยัง มีอ ยู่ เพีย งจ านวนน้ อ ย [14] โดยส่ว นใหญ่ จ ะวัด ผลการ
ดาเนินงานเพียงมิตเิ ดียว อาทิเช่น ผลการดาเนินงานด้านการเงิน [11, 12, 15] ส่วนด้านอื่นๆ ยังพบเห็นอยู่น้อยมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ เพื่อให้บริษทั นาเทีย่ วขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถปรับตัว
เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และมีขดี ความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยังยื
่ น อีกทัง้ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รายสาขาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว (พ.ศ.2555 - 2559) ทีม่ ุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผปู้ ระกอบการให้มศี กั ยภาพ
และองค์ความรูใ้ นการดาเนินธุรกิจและกาหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วให้มบี ทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ [1] จึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องทาการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปั จจัยความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ ที่มอี ทิ ธิพลต่อ
ประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษทั นาเทีย่ วขนาดกลางและขนาดย่อม และนาเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทไ่ี ด้จาก
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การศึกษาดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิผลการดาเนินงานให้แก่บริษทั นาเทีย่ วขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้มขี ดี ความสามารถในการแข่งขันอย่างยังยื
่ นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปั จจัยความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษทั นา
เทีย่ วขนาดกลางและขนาดย่อม

วิ ธีวิทยาการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารวิจยั เอกสารทีม่ กี ารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review) โดย
สืบค้นงานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ และหลักฐานทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดและทฤษฎีความเป็ น
ผูป้ ระกอบการขององค์การ และประสิทธิผลขององค์การ จากฐานข้อมูลของห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยฐานข้อมูลในประเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
ในรู ป อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ ข องไท ย (Thai Digital Collection) และฐานข้ อ มู ล ต่ างป ระเท ศ ได้ แ ก่ ScienceDirect,
Emerald, Hospitality & Tourism Complete, Business Source Complete, Academic Search Complete แ ล ะ
Google Scholar โดยก าหนดคาสาคัญ ในการสืบค้น (Key words) คือ ความเป็ น ผู้ป ระกอบการขององค์การ ได้แ ก่
ความเป็ นผู้ ป ระกอบการขององค์ ก าร, Corporate Entrepreneurship, Corporate Entrepreneurial, Corporate
Venturing, Internal Entrepreneurship, Intrapreneurship และ Intrapreneuring และประสิท ธิผลขององค์ก าร ได้แก่
ผลการดาเนินงาน, การวัดผลการดาเนินงานแบบสมดุล, Performance และ Balanced Scorecard จากนัน้ นาข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์เพื่อรวบรวมตัวบ่งชีท้ เ่ี กีย่ วข้องกับความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ และประสิทธิผลขององค์การ

ผลการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาปั จจัยความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การที่มอี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผล
การดาเนินงานของบริษทั นาเทีย่ วขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถสรุปผลการศึกษาได้เป็ น 3 ประเด็น คือ 1. ความ
เป็ นผู้ ป ระกอบการขององค์ ก าร (Corporate Entrepreneurship) 2. ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร (Organizational
Effectiveness) และ 3. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีปัจจัยความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การกับประสิทธิผลของบริษทั นา
เทีย่ วขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้
1. ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship) ผลการศึกษาพบว่า ความเป็ น
ผูป้ ระกอบการขององค์การ (CE) ถูกเรียกในหลากหลายชื่อด้วยกัน ได้แก่ Intrapreneuring, Intrapreneurship, Internal
Entrepreneurship, Corporate Venturing, Corporate entrepreneurial, Internal Entrepreneurship และ Corporate
Entrepreneurship [16] ซึง่ ในปั จจุบนั การศึกษาวิจยั ในเรื่องดังกล่าวมีแนวทางศึกษาอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ,
ระดับปั จเจกบุคคล และระดับองค์การ [17] ซึง่ ในระดับองค์การนี้ พบว่า ความเป็ นผู้ประกอบการจะส่งผลโดยตรงต่อ
ความอยู่รอดขององค์การธุรกิจ เนื่องจากเป็ นกลยุทธ์ท่ชี ่วยสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจจากการใช้ทรัพยากรภายในทาให้
องค์การมีผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลการดาเนินงานด้านการเงิน ทีเ่ มื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้วจะ
ยิง่ ทวีคณ
ู เพิม่ มากขึน้ [18] สอดคล้องกับ ก้องเกียรติ บูรณศรี [14] ทีศ่ กึ ษาพบว่า ความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ
มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานขององค์การทัง้ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงานด้านการ
เรียนรู้ ด้านลูกค้า และด้านกระบวนการภายใน รองลงมาตามลาดับ จากการทบทวนวรรณกรรม มีนักวิชาการจานวน
มากได้นาเสนอตัวบ่งชี้ท่สี าคัญ สาหรับใช้ในการศึกษาเรื่อง ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) ผู้ศึกษาได้
รวบรวมไว้ดงั แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การรวบรวมตัวบ่งชีค้ วามเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ (CE)
ลาดับ

ชื่อผู้ศึกษา

ตัวบ่งชี้ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ (CE)
1

2

3

X
X
X
X
X
X
X

X

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zahra and Covin (1997)
Ozdemirci (2001)
Antoncic and Hisrich (2003)
Mokaya (2012)
Antoncinc and Hisrich (2000)
Antoncic and Hisrich (2001)
Luo and Zhou (2005)
Zahra (1993)
Zahra (1995)
Lumpkin and Dess (2001)
Yang, Zhang and Wang (2007)
Guth and Ginsberg (1990)

13

Narayanan, Yang and Zahra (2008)

14
16

Hornsby, Naffziger, Kuratko and
Montagno (1993)
ก้องเกียรติ บูรณศรี (2553)

X

X

15

Wang and Zhang (2009)

X

X

17

กฤศกร จิรภานุเมศ (2553)

18

ภาณี อุบลศรี (ม.ป.ป.)

X

X

X

19

Longnecker and Moore (1991)

X

X

X

20

Rodermund and Silbereisen (1999)

X

X

21

อาทิตย์ วุฒคิ ะโร (2543)

X

X

22

อุบลวรรณา ภวกานันท์ (2553)

23

ปรารถนาโฆสิโต (2554)

X

24
25

ปรัชนันท์ กังวานปิ ยศักดิ ์ (2550)

X

Simsek, Lubatkin, Veiga, and Dino
(2009)

X

26

Rojas, Morales and Sanchez (2011)

X

X

27

X

X

X

28

Cemal Zehir; Muceldili and Songul
Zehir (2012)
Saly (2001)

X

X

X

29

Zhang, Wan and Jia (2008)

X

รวมจานวนตัวบ่งชี้ CE

19

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

15

X

18

X

X

X

X

X

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

X

X
X

X
X

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

13

15

2

1

7

1

1

2

4

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปตัวบ่งชีค้ วามเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ (CE) ทีถ่ ูกอ้างอิงถึงมากทีส่ ุด 5 ตัว
บ่งชี้ เรียงตามลาดับได้แก่ การสร้างนวัตกรรม (Innovativeness), การกล้าเผชิญความเสีย่ ง (Risk Management), การ
สร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing), การดาเนินงานเชิงรุก (Proactive Management) และการปรับองค์การ
ใหม่ (Reorganization) ซึ่งตัวบ่งชี้ท่สี งั เคราะห์ได้ดงั กล่าวสอดคล้องกับโมเดลความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ
(CE) ที่ Antoncic and Hisrich [15] ได้ศกึ ษาไว้ก่อนหน้านี้ ปั จจัยของความเป็ นผูป้ ระกอบการตามโมเดลของ Antoncic
and Hisrich ดังกล่าวประกอบด้วยตัวบ่งชืท้ ส่ี าคัญดังนี้
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(1) การสร้างธุรกิ จใหม่ (New Business Venturing) เป็ นตัวบ่งชี้ซ่งึ แสดงถึงคุณลักษณะของความเป็ น
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ด่นชัดทีส่ ุด โดยมีตวั ชีว้ ดั ทีแ่ สดงถึงการสร้างธุรกิจใหม่ ได้แก่ อัตราส่วนของรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากธุรกิจ
ใหม่, จานวนธุรกิจใหม่ทส่ี ร้างขึน้ , ส่วนแบ่งการตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ จากธุรกิจใหม่, การขยายสายธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรม
เดิม, การขยายสายธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่, การสร้างสายผลิ ตภัณฑ์ใหม่ และการสร้างความแปลกใหม่ให้แก่
สินค้าและบริการในตลาดเดิม เป็ นต้น [16, 19, 20]
(2) การสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) การสร้างนวัตกรรมยังถือเป็ นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ท่สี าคัญ ที่สุดที่
แสดงถึงความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) เช่น กัน [15] โดยมีตัวชี้วดั ได้แก่ จานวนผลิตภัณฑ์ท่เี พิ่มขึ้น ,
จานวนครัง้ ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั บุคคลภายนอก, จานวนครัง้ ในการฝึ กอบรมการสร้างนวัตกรรม, ค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจยั และพัฒนา และการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์นวัตกรรม เป็ นต้น [14]
(3) การปรับองค์การใหม่ (Reorganization) เป็ นการปรับโครงสร้างขององค์การ เปลีย่ นแนวคิดทางธุรกิจ
เปลีย่ นกลยุทธ์ หรือเปลีย่ นวิธกี ารดาเนินงานทัง้ ระบบ โดยมีนกั วิชาการหลายท่าน [16, 20, 21] นาเสนอตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดง
ถึงการปรับองค์การใหม่ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ, การปรับเปลี่ยนแผนกหรือหน่ วยงานเพื่อสร้า ง
นวัตกรรมเพิม่ , การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการแข่งขัน, ความมีอสิ ระในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของหน่ วยธุรกิจใน
องค์การ, และการสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เป็ นต้น
(4) การด าเนิ นงานเชิ งรุ ก (Proactive Management) เป็ นคุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ามารถท าให้ พ นั ก งาน
เตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสและอุปสรรคทีจ่ ะเกิดขึน้ และช่วยป้ องกันความเสียหายหรือตักตวงผลประโยชน์ทเ่ี กิดจาก
สถานการณ์ ท่ไี ม่คาดฝั นได้อย่างทันท่วงที สาหรับตัวชี้วดั ที่แสดงถึง การดาเนินงานเชิงรุก ได้แก่ การตัดสินใจที่กล้า
หาญหรือแข็งขัน, ความเป็ นผูน้ าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และการแข่งขันทีพ่ ร้อมขจัดคู่แข่ง เป็ นต้น [21]
(5) การกล้าเผชิ ญ ความเสี่ ยง (Risk Management) เป็ นคุณลักษณะเชิงกลยุทธ์ท่ีองค์การต้องตัดสินใจ
อย่างรวดเร็วภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่ นอน เพื่อแสวงหาโอกาสในการเอาตัวรอดจากการแข่งขันทีร่ ุนแรง โดยมี
ตัว ชี้ว ัด คือ การกล้า เผชิญ ความเสี่ย งจากสภาพแวดล้อ มและตลาด, การกล้า เผชิญ ความเสี่ย งจากกระบวนการ
ดาเนินงาน, การกล้าเผชิญความเสีย่ งด้านการเงิน และการกล้าเผชิญความเสีย่ งด้านกฎหมาย เป็ นต้น [22]
ปั จจัยวัดความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ (CE) ทัง้ 5 ปั จจัยข้างต้น มีผลการศึกษา [11, 12, 14, 21, 30,
40] ชีใ้ ห้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีอทิ ธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลขององค์การ เพราะสามารถปรับปรุงผลการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลกาไรทีเ่ พิม่ ขึน้
2. ประสิ ทธิ ผลขององค์การ (Organizational Effectiveness) การศึกษาเรื่องประสิทธิผลมักจะ
ครอบคลุมถึงเรื่อง “การวัดผลการดาเนินงานขององค์การ (Organizational Performance)” [23, 24, 25]
2.1 ผลการด าเนิ นงานขององค์ ก าร (Organizational Performance) จากการทบท วน
วรรณกรรม พบว่า การวัดผลการดาเนินการในยุคแรกมีแนวทางในการวัดผลอยู่หลายแนวทางด้วยกัน ได้แก่ การวัดผล
โดยเน้นการบรรลุเป้ าหมาย (The Goal - Attainment Approach) การวัดผลเชิงระบบ (The System Approach) การ
วัดผลเชิงกลยุทธ์ - กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้อง (The Strategic - constituencies Approach) การวัดผลการแข่งขัน - คุณค่า (The
Comperting - Values Approach) ซึ่งแนวทางในการวัดผลดังกล่าว ทาให้องค์การต้องประสบปั ญหาในเชิงปฏิบตั ิไม่
สามารถวัดผลการดาเนินงานได้อย่างรอบด้าน [26, 27] รวมถึงไม่สามารถใช้วดั หรือประเมินทรัพยากรทีไ่ ม่สามารถจับ
ต้องได้ โดยมุ่งวัดแค่เพียงผลการดาเนินงานในระยะสัน้ มากกว่าการเสริมสร้างความสามารถเชิงแข่งขันในระยะยาว
จากปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ การวัดผลการดาเนินงานในยุคใหม่จงึ มีการนาปั จจัยด้านอื่นๆ มาใช้เพิม่ มากขึน้ โดยคานึงถึงเรื่อง
ความสมดุล (Balance) ในแต่ ละด้านเป็ น สาคัญ ซึ่ง การวัดผลการดาเนิ น งานดังกล่าวมีช่อื เรีย กว่า “การวัดผลการ
ดาเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard)” นันเอง
่
[28]
1) การวัดผลการดาเนิ นงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC) ถูกคิดค้นขึน้ โดย Robert
Kaplan และDavid Norton [29] โดยใช้เป็ น เครื่องมือในการถ่ ายทอดวิสยั ทัศน์ และแปลงกลยุ ทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิใน
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หน่ ว ยงานต่ างๆ ผ่ านการวัด และประเมิน ผลองค์ก ารจากทัง้ 4 มุ ม มองได้แ ก่ 1) มุ ม มองด้านการเงิน (Financial
Perspective) 2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process
Perspective) และ 4) มุ ม มองด้ า นการเรีย นรู้แ ละการพัฒ นา (Learning and Development Perspective) ส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่า การวัดผลการดาเนินงานแบบสมดุล (BSC) ถูกนามาใช้ในธุรกิจโรงแรมเป็ นส่วนใหญ่
ส่วนธุรกิจนาเที่ยวนัน้ มีอยู่น้อยมาก โดยมีตัวชี้วดั ที่ในระยะหลังมีแนวโน้มถูกนามาใช้มากที่สุด คือ ตัวชี้วดั ด้านการ
เรียนรูแ้ ละการพัฒนา และด้านลูกค้า ส่วนตัวชีว้ ดั ด้านการเงิน และด้านกระบวนการภายในมีแนวโน้มถูกนามาใช้น้อยลง
[30] จะเห็นว่า การวัดผลการดาเนินงานแบบสมดุล (BSC) ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั จากทัง้ 4 มุมมอง ได้แก่
(1) มุ ม มองด้ า นการเงิ น (Financial Perspective) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ า มี
นักวิชาการจานวนมากได้นาเสนอตัวชี้วดั สาหรับการวัดผลการดาเนินงานด้านการเงินในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้
ศึกษาได้รวบรวมแสดงให้เห็นดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การรวบรวมตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานด้านการเงินในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อผูศ้ ึกษา
Chen, Hsu, and Tzeng (2011)
Evans (2005)
Kuo and Chou (2008)
Doran, Haddad and Chow (2008)
Denton and White (2000)
Atkinson (2006)
Brignall and Ballantine (1995)
Kim and Lee (2007)
Tyagi and Gupta (2013)
Harris and Mongiello (2001)
Atkinson and Brown (2001)
Tseng, Kuo and Chou (2008)
Antoncic and Prodan (2008)
Lee and Jang (2007)
Lernner and Haber (2001)
Reichel and Haber (2005)
Antoncic and Hisrich (2001)
Sourouklis and Tsagdis (2013)
Chen, Hsu and Tzeng (2011)
Wu and Lu (2012)
Chen (2010)
Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011)
Huang (2008)
Harrington (2004)
Antoncic and Hisrich (2003)
Antoncic and Zorn (2004)
Yang, Li-Hua, Zhang and Wang (2007)

รวมตัวชี้วดั ด้านการเงิ น

1

2

3

ตัวชี้วดั ด้านการเงิ น (Financial Perspective)
4
5 6 7 8
9 10

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

11

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

1 = ROA
2 = ROE
3 = ROS
4 = ROI
5 = Revenue growth
6 = Sales revenue
7 = Sales growth
8 = Net profit growth
9 = Cash flow
10 = Cost controls

X
X

9

X
X

X

X

X
X

7

6

12

1

X
X
X

X

14

9

2

2

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปตัวชีว้ ดั ด้านการเงินทีถ่ ูกอ้างอิงถึงมากทีส่ ดุ ในงานวิจยั ด้านอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ย ว จ านวน 5 ตัว ชี้ว ัด ได้แ ก่ อัต ราการเติ บ โตของยอดขาย (Sales growth), อัต ราการเติบ โตของรายได้
(Revenue growth), อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA), อัตราผลตอบแทนจากผูถ้ อื หุน้ (ROE) และอัตราการ
เติบโตของกาไรสุทธิ (Net profit growth) เป็ นต้น
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(2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มีตวั ชีว้ ดั ทีถ่ ูกรวบรวมไว้ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การรวบรวมตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานด้านลูกค้าในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ลาดับ

ชื่อผูศ้ ึกษา

1

2

3

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

ตัวชี้วดั ด้านลูกค้า (Customer Perspective)
4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chen, Hsu and Tzeng (2011)
Evans (2005)
Kuo and Chou (2008)
Doran, Haddad and Chow (2008)
Denton and White (2000)
Phillips and Louvieris (2005)
Detta (n.d.)
Kim and Lee (2007)
Sainaghi (2010)
Harris and Mongiello (2001)
Atkinson and Brown (2001)
Tseng, Kuo and Chou (2008)
Jogaratnam and Tse (2006)
Geller (1985)
Brown and McDonnell (1995)
Sourouklis and Tsagdis (2013)

17

Wu and Lu (2012)

18

20

Zigan and Zeglat (2010)
Fitzgerald, Johnston, Brignall, Silvestro and
Voss (1991)
Avci, Madanoglu and Okumus (2011)

21

Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011)

22

Huang (2008)

23

Ozdemirci (2011)

X

24

Yang, Zhang and Wang (2007)

X

25

ก้องเกียรติ บูรณศรี (2553)

26

Tyagi and Gupta (2013)

27

Brignall and Ballantine (1995)

X

X

28

Atkinson (2006)

X

X

19

รวมตัวชี้วดั ด้านลูกค้า

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

1 = Service quality
2 = Customer satisfaction
3 = Customer
loyalty/retention
4 = Customer price-value
Perception
5 = Customer complaints
6 = Customer profitability
7 = New - customer
Acquisition
8 = Market segmentation
9 = Market share
10 = Company Image

X

X

X

X

X
X

X
X

13

18

X

7

3

3

2

2

4

14

4

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปตัวชี้วดั ด้านลูกค้าทีถ่ ูกอ้างอิงถึงมากทีส่ ุด ในงานวิจยั ด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจานวน 3 ตัวชี้วดั ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction), ส่วนแบ่งการตลาด (Market
Share) และคุณภาพบริการ (Service Quality) เป็ นต้น
(3) มุ ม มองด้ านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ผู้ศึก ษาได้สงั เคราะห์
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า จานวนความถี่ของการใช้ตวั ชี้วดั มีค่ากระจายแตกต่างกันไปตามรูปแบบและกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ด้วยเหตุ น้ี ผู้ศึกษาจึงพิจารณาเลือกใช้ตัวชี้วดั ของ Shwu-Ing and Hsin-Yi ซึ่งศึกษาเรื่องการประเมินผลการ
ดาเนินงานของบริษัทตัวแทนท่องเทีย่ ว (E-Travel Agencies) ทีม่ รี ูปแบบการดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทนาเทีย่ ว
มากทีส่ ดุ เพื่อใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ซึง่ มีตวั ชีว้ ดั คือ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Operating Efficiency), นวัตกรรม
การบริการ (Service Innovation) และความปลอดภัยและการติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny) เป็ นต้น [31]
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(4) มุ ม มองด้ า นการเรี ย นรู้แ ละการพัฒ นา (Learning and Development Perspective) ผู้
ศึกษาได้รวบรวมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง นาเสนอให้เห็นในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การรวบรวมตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ลาดับ

ชื่อผูศ้ ึกษา

ตัวชี้วดั ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Developing Perspective)
1

2

3

1

Chen, Hsu, and Tzeng (2011)

2

Evans (2005)

X

3

Kuo and Chou (2008)

X

4

Doran, Haddad and Chow (2008)

X

X

X

5

Denton and White (2000)

X

X

X

6

Phillips and Louvieris (2005)

X

X

X

7
8
9
10
11
12
13

Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011)
Kim and Lee (2007)
Harris and Mongiello (2001)
Geller (1985)
Brown and McDonnell (1995)
Avci, Madanoglu and Okumus (2011)
ก้องเกียรติ บูรณศรี (2553)

X
X
X
X
X
X

X

รวมตัวชี้วดั ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

11

5

4

5

X

X

X

7

8

X

X

9

X
X

X

6

X
X
X
X
X

X
X
X

X

1 = Employee satisfaction
2 = Employee retention
3 = Training and development
4 = Employee professional ability
5 = Employee productivity
6 = Improve Service and Facility
7 = Employee education

X

X

8

2

3

2

1

1

4

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปตัวชี้วดั ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาที่ถูกอ้างอิงถึงมากที่สุด ในงานวิจยั ด้าน
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ย ว จ านวน 2 ตัว ชี้ว ัด ได้แ ก่ ความพึงพอใจของพนัก งาน (Employee satisfaction) และการ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training and development) เป็ นต้น
3. กรอบแนวคิ ดเชิ งทฤษฎี ปัจจัยความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การกับประสิ ทธิ ผลของบริ ษัทนา
เที่ ยวขนาดกลางและขนาดย่อม จากการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง ความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ (CE) และ
ประสิทธิผลขององค์การในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว สามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดเชิงระบบของความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี
ระหว่างปั จจัยความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ (CE) ซึง่ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชีส้ าคัญ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ ประสิทธิผล
ของบริษัทนาเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และ
ด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา ดังแสดงในกรอบแนวคิด ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ปั จจัยความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การกับประสิทธิผลของบริษทั นาเทีย่ วขนาดกลางและขนาดย่อม
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3.1 ปัจจัยความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ (CE) หมายถึง ความสามารถโดยรวมของบริษทั นาเทีย่ ว
ในการแสวงหาวิธีก ารใหม่ ๆ โดยใช้ค วามคิด ริเริ่ม สร้า งสรรค์ สร้า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ สิน ค้ า หรือ บริก าร และปรับ ปรุ ง
กระบวนการทางานของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึน้ โดยวัดจากคุณลักษณะของบริษัทนาเทีย่ วที่มี
ความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การจาก 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
(1) การสร้างธุรกิ จใหม่ (New Business Venturing) หมายถึง การสร้างความแปลกใหม่ให้แก่
สินค้าหรือบริการในธุรกิจ นาเที่ยวหรือธุรกิจใหม่ ที่อยู่ในตลาดเดิมหรือขยายตลาดใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว โดยวัดได้จากตัวชี้วดั คือ จานวนธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทนาเที่ยวสร้างขึน้ , การขยายสายธุรกิจใหม่ใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว, การขยายสายธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่, การสร้างสายผลิตภัณฑ์ใหม่ และการสร้างความ
แปลกใหม่ให้แก่สนิ ค้าและบริการทางการท่องเทีย่ วในตลาดเดิม เป็ นต้น [11, 15, 16, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40]
(2) การสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึง การรวบรวม หรือการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ที่
เกีย่ วกับการเพิม่ คุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการดาเนินงานของบริษทั นาเทีย่ ว โดยวัดได้จากตัวชีว้ ดั
คือ จานวนผลิตภัณฑ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ , จานวนครัง้ ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั บุคคลภายนอก, จานวนครัง้ ในการฝึกอบรม
การสร้างนวัตกรรม, ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนา และการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์นวัตกรรม เป็ นต้น [11, 14, 15,
16, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,41, 42, 43, 44]
(3) การปรับ องค์ก ารใหม่ (Reorganization) หมายถึ ง การปรับ เปลี่ย นกลยุ ท ธ์ การเปลี่ย น
โครงสร้างบริษทั นาเทีย่ ว เปลีย่ นแนวคิดทางธุรกิจ หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารดาเนินงานใหม่ เพื่อให้เอือ้ ต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้บริษทั นาเทีย่ วสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงภายใน
บริษัท โดยวัดได้จากตัวชี้วดั คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท , การปรับเปลี่ยนแผนกหรือหน่ วยงานเพื่อสร้าง
นวัตกรรมเพิม่ , การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ทางการแข่งขัน และความมีอสิ ระในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของหน่วยธุรกิจใน
บริษทั นาเทีย่ ว เป็ นต้น [11, 15, 16, 19, 20, 21, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40]
(4) การดาเนิ นงานเชิ งรุก (Proactive Management) หมายถึง การเป็ นบริษัทนาเที่ยวที่มคี วาม
พยายามเป็ น ผู้บุ ก เบิก ทดลองท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง ก่ อนบริษัท อื่น เพื่อ หาโอกาสทางธุ รกิจ และสร้างความเป็ น ผู้น าใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว โดยวัดได้จากตัวชีว้ ดั คือ การตัดสินใจทีก่ ล้าหาญหรือแข็งขัน, ความเป็ นผูน้ าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
และการแข่งขันทีพ่ ร้อมขจัดคู่แข่ง เป็ นต้น [11, 14, 15, 16, 20, 21, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46]
(5) การกล้าเผชิ ญความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง ความสามารถของบริษทั นาเทีย่ วใน
การประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ภายใต้สถานการณ์ทไ่ี ม่แน่นอนอย่างชาญฉลาด โดยตัง้ ใจทีจ่ ะ
ยอมแลกทรัพยากรของบริษทั กับโอกาสทีจ่ ะให้ได้มาซึง่ สิง่ ทีต่ อ้ งการ เมื่อพิจารณาแล้วว่ามีความคุม้ ค่าทีจ่ ะเสีย่ ง โดยวัด
ได้จากตัวชีว้ ดั คือ การกล้าเผชิญความเสีย่ งจากสภาพแวดล้อมและตลาด, การกล้าเผชิญความเสีย่ งจากกระบวนการ
ดาเนินงาน, การกล้าเผชิญความเสีย่ งด้านการเงิน และการกล้าเผชิญความเสีย่ งด้านกฎหมายเป็ นต้น [14, 15, 21, 32,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53]
3.2 ประสิ ทธิ ผลขององค์การ หมายถึง ผลการดาเนินงานของบริษัทนาเที่ยวทีอ่ าศัย การวัดผลจากแนวคิด
การวัดผลการดาเนินงานแบบสมดุล (BSC) ซึง่ ให้ความสาคัญทัง้ ผลการดาเนินงานในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน รวมถึง
ความสมดุลระหว่างผลการดาเนินงานในระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ผลการด าเนิ นงานด้ านการเงิ น (Financial Performance) วัด ได้จากตัว ชี้วดั 5 ตัว ได้แ ก่
อัตราการเติบโตของยอดขาย [11, 20, 31,32, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63], อัตราการเติบโตของรายได้
[31, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74], อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) [11, 32, 54, 60, 61, 63,
64, 67, 71, 72, 73], อัตราผลตอบแทนจากผูถ้ อื หุน้ (ROE) [11, 32, 60, 63, 64, 71, 72, 73, 74] และอัตราการเติบโต
ของกาไรสุทธิ [20, 54, 56, 57, 58, 64, 68, 69, 70]
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(2) ผลการด าเนิ นงานด้ า นลู ก ค้ า (Customer Performance) วัด ได้จ ากตัว ชี้ว ัด 3 ตัว ได้แ ก่
ความพึงพอใจของลูกค้า (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
บริการ (Service Quality) [54, 55, 56, 57, 58, 64, 72, 75, 76, 77, 82, 83, 84]
(3) ผลการดาเนิ นการด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) วัดได้จาก
ตัว ชี้ว ัด 3 ตัว ได้ แ ก่ ประสิท ธิภ าพในการด าเนิ น งาน (Operational Efficiency), นวัต กรรมการบริก าร (Service
Innovation) และความปลอดภัยและการติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny)(Shwu-Ing and Hsin-Yi, 2011) [31]
(4) ผลการด าเนิ นงานด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นา (Learning and Development
Performance) วัดได้จากตัวชีว้ ดั 2 ตัว ได้แก่ ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) [14, 31, 54, 55,
65, 66, 67, 75, 78, 79, 80] และการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training and Development) [14, 55, 65, 66, 67,
75, 78, 84]

สรุปและอภิ ปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง ปั จจัยความเป็ นผูป้ ระกอบการกับประสิทธิผลของบริษทั นาเที่ยวขนาดกลางและขนาด
ย่อม พบว่า ปั จจัยความเป็ นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 5 ปั จจัยหลัก ได้แก่ การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business
Venturing), การสร้างนวัตกรรม (Innovativeness), การปรับองค์การใหม่ (Reorganization), การดาเนิ นงานเชิงรุก
(Proactive Management) และการกล้าเผชิญความเสีย่ ง (Risk Management) ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของบริษัท
นาเทีย่ วขนาดกลางและขนาดย่อม ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเงิน (Financial Perspective) ประกอบด้วย 5 ตัวแปร
ย่อย คือ อัตราการเติบโตของยอดขาย, อัตราการเติบโตของรายได้, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA), อัตรา
ผลตอบแทนจากผู้ ถื อ หุ้ น (ROE) และอัต ราการเติ บ โตของก าไรสุ ท ธิ (2) ด้ า นลู ก ค้ า (Customer Perspective)
ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย คือ ความพึงพอใจของลูกค้า, ส่วนแบ่งการตลาด และคุณภาพบริการ (3) ด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย คือ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน, นวัตกรรม
การบริการ ความปลอดภัยและการติดตามตรวจสอบ และ (4) ด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา (Learning and Growth
Perspective) ประกอบด้วย 2 ตัวแปรย่อย คือ ความพึงพอใจของพนักงาน และการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ผล
จากการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับ ก้องเกียรติ บูรณศรี (2553) [14] ที่ศกึ ษาพบว่าความเป็ นผู้ประกอบการของ
องค์การมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การทัง้ 4 ด้าน ทัง้ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา เช่นเดียวกับ Peters and Waterman (1982) [85] และ Zahra (1993) [33] ที่ศกึ ษาพบว่า
องค์การทีม่ กี จิ กรรมทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างความเป็ นผูป้ ระกอบการจะทาให้องค์การมีผลการดาเนินงานดีขน้ึ โดยเฉพาะผล
การดาเนินงานด้านการเงินที่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งแล้วจะยิง่ ทวีคูณเพิม่ มากขึน้ [18] สอดคล้องกับ Rojas (2011) [38]
และ Antoncic and Prodan (2008) [60] ทีศ่ กึ ษาพบว่า ความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การมีสว่ นช่วยในการสร้างผล
กาไรทางด้านยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดให้แก่องค์การ ดังนัน้ บริษทั นาเทีย่ วขนาดกลางและขนาดย่อมจึงควร
ให้ความสาคัญกับการออกแบบกิจกรรมภายในให้เอื้อต่อการสร้างความเป็ นผู้ประกอบการ โดยอ้างอิงจากปั จจัยวัด
ความเป็ น ผู้ป ระกอบการขององค์ก ารจากทัง้ 5 ปั จ จัย ข้า งต้ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ปั จ จัย ด้า นการสร้างนวัต กรรม
(Innovativeness) การปรับ องค์ก ารใหม่ (Reorganization) และการกล้าเผชิญ ความเสี่ย ง (Risk Management) ซึ่ง
Johanna and Cristina (2004) [86] ชีใ้ ห้เห็นว่ามีอทิ ธิพลอย่างยิง่ ต่อการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันให้แก่คน
ในองค์การขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้องค์การไม่ควรให้มุ่งเน้นเฉพาะผลการดาเนินงานในระยะสัน้ เพียงอย่าง
เดียว แต่ควรให้ความสาคัญกับผลการดาเนินงานในระยะยาวด้วยซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตมากกว่า ดังนัน้ จึงอาจกล่าว
ได้ว่า ความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การเป็ นกลยุทธ์สาคัญทีถ่ ูกนามาใช้เพื่อช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ให้แก่ องค์ก าร โดยท้ายที่สุดแล้ว Covin และ Slevin (1991) [12] ได้เน้ น ย้ าให้เห็นว่าความเป็ นผู้ป ระกอบการของ
องค์การเป็ นกลยุทธ์ทช่ี ่วยทานายการเติบโตขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อมได้เป็ นอย่างดี
กรอบแนวคิด นี้ สามารถน าไปใช้ ต่ อ ยอดเพื่ อ ศึก ษาให้ ท ราบถึง แนวทางในการพัฒ นาประสิท ธิผ ลการ
ดาเนินงานให้แก่บริษทั นาเทีย่ วขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการศึกษาวิจยั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
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การพัฒนากรอบแนวคิ ดแนวทางการพัฒนาเยาวชนกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมสู่การท่องเที่ยว: กรณี ศึกษา นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนปัว อาเภอปัว จังหวัดน่ าน
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บทคัดย่อ
การพัฒ นากรอบแนวคิด โดยการศึก ษาทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ น ระบบจาก
ฐานข้อมูลของหน่ วยงาน สถาบันทัง้ ไทยและต่างประเทศในรูปแบบของบทความวิชาการและเอกสารงานวิจยั ฉบับเต็ม
เพื่ อ ท าการรวบรวมองค์ ค วามรู้ โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พ ฤติ ก รรมการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเทีย่ วของเยาวชน เพื่อระดมหาแนวทางการพัฒนาเยาวชนร่วมกับ
ภาคีการท่องเทีย่ วหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับกับการพัฒนาเยาวชนต่อไป จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มี 2 ปั จจัย
สาคัญ ที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมของเยาวชนดังต่อไปนี้ 1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลีย่ ของครอบครัว และ 2.
ปั จจัยส่งเสริม ได้แก่ การรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การอบรมเลีย้ งดู ความรู้
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และเจตคติต่อการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การทบทวนวรรณกรรมของปั จจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวของเยาวชนจะนาสู่การรับรู้ถึงพฤติกรรมเยาวชนต่อการอนุ รกั ษ์และหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาคีการ
ท่องเทีย่ วหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาเยาวชนในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
กรอบแนวคิด นี้ จ ะน าไปใช้ในการพัฒ นางานวิท ยานิ พ นธ์ “แนวทางการพัฒ นาเยาวชนกับ การอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมสู่การท่องเที่ยว กรณี ศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปั ว อาเภอปั ว
จังหวัดน่าน”
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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

บทนา
ภายใต้สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงของการท่องเทีย่ วไทยทีม่ แี นวโน้มการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ อันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการ
ออกกฎหมายลดข้อจากัดในการเคลื่อนย้ายของนักท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดการกระจายตัวเดินทางไปยัง
ประเทศอื่นในเขตอาเซียนเพิม่ มากขึน้ รวมถึงหลายประเทศมีการพัฒนาสร้างเส้นทางการท่องเทีย่ วและนาเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆ [4] ตลอดจนแนวโน้ ม สถานการณ์ การท่ องเที่ยวไทยที่ต้องประสบกับปั ญ หาวิกฤตและความเสีย่ ง
ทางด้านการเมือง ราคาน้ามัน และภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ซึง่ ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ การท่องเทีย่ วไทยเป็ นอย่างยิง่ [1]
สะท้ อ นให้ เ ห็น ว่ า ประเทศไทยยัง ต้ อ งเผชิญ กระแสการเปลี่ย นแปลงทัง้ ภายในและภายนอกประเทศที่ผ ัน ผวน
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และ แผนพัฒ นาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.
2555-2559 จึง ได้เน้ น การสร้า งภู มิคุ้ม กัน ในประเทศให้เข้ม แข็ง ทัง้ ทุ น ทางสังคม ทุ น ทางเศรษฐกิจ และทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม เพื่อเตรียมพร้อมและรองรับ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคตอย่างยังยื
่ น โดยเฉพาะการให้ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ประเทศ โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคีในการสร้างสมดุลในคุณภาพและความยังยื
่ นพร้อมรองรับกิจกรรมทางการ
ท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย [1][4] ซึง่ ในอดีตทีผ่ ่านมา นโยบายรัฐได้เน้นเพียงวิธกี ารกระตุ้นเศรษฐกิจ มุ่งเน้นไปทีก่ จิ กรรม
ทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์เป็ นหลัก โดยมองชุมชนเป็ นเพียงสินค้าการท่องเที่ยว และขาดการบูรณาการ
รวมถึงความชัดเจน จึงทาให้ขาดความเชื่อมต่อผสมผสานวิธเี ดิมกับโลกาภิวฒ
ั น์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็ น
เพียงการมีสว่ นร่วมแบบสมยอมรับประโยชน์ [18] และขาดความตระหนักถึงปั ญหาและการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง [35]
โดย ภราเดช พยัควิเชียร ได้กล่าวไว้ว่า การเพิ่มศักยภาพการพัฒ นาการท่องเที่ยวของจังหวัดและแหล่ง
ท่องเทีย่ วต่างๆในประเทศไทยเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคตอย่างยังยื
่ นนัน้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการ
ดาเนินกิจการการท่องเทีย่ วในขอบเขตความสามารถของคนในชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ
ความเป็ นอยู่ของชุมชน มีความตระหนักในการพัฒนาให้เป็ นชุมชนความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้อยู่ค่กู บั ชุมชนสืบ
ต่อไป โดยให้ความสาคัญกับการฟื้ นฟู เผยแพร่ตลอดจนอนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เน้ นการมีส่วนร่วมของ
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ชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว [18] ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ เย็นใจ เลาหวณิช ที่กล่าวไว้ว่า
ปั ญหาสิง่ แวดล้อมเกิดจากมนุษย์ การแก้ไขปั ญหาจึงต้องมุ่งแก้ทม่ี นุษย์ โดยพยายามค้นหาบ่อเกิดพฤติกรรมมนุษย์ คือ
ค่านิยมและความเชื่อ วิธกี ารแก้คอื ปลูกฝั งค่านิยมและความเชื่อที่เหมาะสมทางด้านสิง่ แวดล้อมให้แก่บุคคลซึ่ งอาจ
สาเร็จได้ดว้ ยการให้การศึกษาทัง้ ในและนอกระบบโรงเรียน ซึง่ ชุมชนส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมีระดับการมีส่วนร่วมค่อนข้าง
สูง แต่ยงั ขาดความมีสว่ นร่วมของเยาวชนซึง่ เป็ นทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ุณค่าของสังคมในการสืบสานองค์ความรู้ รวมถึง
ฟื้ นฟู อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ของตน [22] โดยปั จจัยสาคัญทีท่ าให้เยาวชนขาดการมีสว่ น
ร่วมอาทิเช่น การเปลีย่ นแปลงสภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและมุมมองของผูใ้ หญ่ทค่ี ดิ ว่าเยาวชนเปรียบเสมือน
ตัวปั ญหา มีแต่ ขอ้ บกพร่อง ซึ่งนาไปสู่การไร้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชุมชน [37] รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการใช้ชวี ติ ของคนรุ่นใหม่เนื่องจากอิทธิพลจากสื่อมวลชนสร้างความต้องการบริโภค จนกลายเป็ นวิกฤต
เยาวชนไทยซึง่ สูญเสียจิตสึกนึกสาธารณะเพื่อส่วนรวมอย่างเห็นได้ชดั [32] และการพูดคุยหรือสังสอนเยาวชนเกี
่
ย่ วกับ
การฟื้ นฟู อนุ รกั ษ์เป็ นสิง่ ทีท่ าได้ยาก เนื่องจากธรรมชาติของเยาวชนจะคิดถึงแต่ตนเอง [36] ทาให้เยาวชนส่วนใหญ่ไม่
มีโอกาสในการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และพัฒนาชุมชนของตนให้พร้อมรองรับการท่องเทีย่ ว
การเน้นการเพิม่ พูนความสามารถของเยาวชนทีม่ อี ยู่ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ โดยสอดคล้องกับรายงานการ
พัฒนาโลกปี 2550 ของธนาคารโลก อ้างใน สุภทั ร ชูประดิษฐ์ ในหัวข้อ “Development and the Next Generation” ได้
มุ่งเป้ าไปทีเ่ ยาวชนคนรุ่นใหม่กบั การพัฒนาหรือบทบาทในการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
ในประเทศที่กาลังพัฒนาอย่างประเทศไทย และเพื่อเป็ นการรักษาระดับการเจริญเติบโตและการแข่งขันของประเทศ
ไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้นนั ้ การให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเยาวชนเป็ นสิง่ ทีท่ ุกฝ่ ายควรตระหนัก [27]
โดยเราจะเห็นว่า ปั ญหาของเยาวชนจากการเปลีย่ นแปลงไปของระบบสังคมไทยนัน้ มีเป็ นจานวนมาก อาทิเช่น การ
ย้ายจากบ้านเกิดสูส่ งั คมเมือง การวิง่ ตามกระแสโลกาภิวตั น์ทเ่ี น้นวัฒนธรรมบริโภคนิยม และชุมชนยากทีจ่ ะสนองความ
ต้องการของเยาวชน เนื่องจากขาดทรัพยากรองค์ความรูท้ จ่ี ะช่วยให้เยาวชนก้าวเข้าสูก่ ารเป็ นผูใ้ หญ่ทส่ี มบูรณ์ [2] ทาให้
นาไปสู่ความห่วงใยจากหลายฝ่ ายอยู่ไม่น้อยว่า เยาวชนยุคโลกาภิวตั น์จะสามารถเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมได้
มากน้อยเพียงใด [32]
ขอบเขตการศึกษาของผูว้ จิ ยั คือ อาเภอปั ว จังหวัดน่ าน ซึง่ ถูกยกให้เป็ นเมืองแบบอย่างในการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ด้านพิทกั ษ์ป่า รักษาสิง่ แวดล้อมพร้อมมีวถิ ีชวี ติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง อีกทัง้ ยังคงรักษาไว้ซง่ึ เอกลั กษณ์ลา้ นนาและ
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ [11] แต่การขยายตัว
ทางการท่องเทีย่ วของน่ านทีเ่ ป็ นไปอย่างก้าวกระโดดในหลายปี ทผ่ี ่านมา ทาให้อาเภอปั ว รวมถึงภาพรวมของจังหวัด
น่านกาลังจะเติบโตขึน้ จากเดินทีเ่ ป็ นเมืองทีเ่ งียบสงบ พัฒนาเป็ นเมืองแห่งการท่องเทีย่ ว
การเปลี่ยนแปลงของจังหวัด น่ าน ท าให้ จ ังหวัด น่ านตระหนั ก และได้ ก าหนดเป้ าหมายซึ่งระบุ เด่ น ชัดใน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการพืน้ ทีเ่ ชื่อมโยงการท่องเทีย่ ว ยุทธศาสตร์ท่ี 4 โดยมีเป้ าหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคีทเ่ี กีย่ วข้องกับการบริหารการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น เพื่อเพิม่ รายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนและชุมชนท้องถิน่ สร้างจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน ซึง่ เป็ นกาลังสาคัญของชาติ ซึง่ จาก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดความสามารถของอาเภอปั วตามแผนยุทธศาสตร์อาเภอ ทราบได้ว่า เยาวชนยังขาด
การตระหนักในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรท้องถิน่ และขาดความรูใ้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ ว [33]
งานวิจยั ชิ้น นี้ได้เล็งเห็นถึงปั ญ หาข้างต้น และได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของเยาวชน เพื่อพัฒนาเป็ นกรอบ
แนวคิด และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเยาวชนกับผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียจากการท่องเทีย่ วและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
การพัฒ นาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเกิดการอนุ รกั ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มพร้อมรองรับ กิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วต่อไป
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แนวคิ ดด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ความหมายของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อาร์ เอฟ ดาสมานน์ (R. F. Dasmann 1976 :275) ได้กล่าวไว้วา่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม หมายถึง การใช้
สิง่ แวดล้อมอย่างสมเหตุสมผล เพื่อทีจ่ ะเอือ้ อานวยให้การมีชวี ติ อยู่ของมนุษย์มคี ุณภาพสูงสุดตลอดไป ซึง่ สอดคล้องกับ
เกษม จันทร์แก้ว (2540 : 111 – 112 ) ซึง่ กล่าวว่า การอนุรกั ษ์ หมายถึง การใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อการมีใช้
ตลอดไป นอกจากจะใช้เพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว ยังรวมถึงการเก็บเอาไว้ชมเชย ฟื้ นฟู และพัฒนาให้ดขี น้ึ ซึง่ สอดคล้อง
กับ จันทรวิภา อ่อนพึง่ (2545) ซึง่ มองการอนุรกั ษ์เป็ น การรูจ้ กั ใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและประหยัด โดยใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากทีส่ ดุ เพื่อเอือ้ อานวยให้คุณภาพสูงในการสนองความเป็ นอยู่ของมนุษย์ และคงไว้ซง่ึ ปริมาณและคุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติป้องกันและกาจัดสิง่ ทีเ่ ป็ นปั ญหาสิง่ แวดล้อมมิให้เกิดขึน้ [40] [5] [8]
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในบริบทการท่องเทีย่ ว
นิว ัติ เรือ งพานิ ช (2546) ได้ให้คาจ ากัด ความของ ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ มในบริบ ทของการ
ท่องเทีย่ ว คือ ทรัพยากรทัง้ ทางด้านชีวภาพและกายภาพเช่น พืน้ ทีป่ ่ า สัตว์ป่า น้ าตก ถ้า ชายหาด เกาะ แก่ง ปะการัง
ฯลฯ ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเหล่านี้มีความงดงามโดดเด่น เอื้อประโยชน์ ต่อการพักผ่อนหย่อนใจและ
การศึกษาธรรมชาติ [15]
การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจึงสรุปได้ว่าหมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้อมตามมา และสูญเสียน้อยทีส่ ุด ซึง่ ในบริบทของการท่องเทีย่ วอาเภอปั ว
จังหวัดน่ านนัน้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้แก่ พื้นทีอ่ ุทยานแห่งชาติดอยภูคา ป่ าดึกดาบรรพ์ น้ าตกศิลาเพชร
น้าตกตาดหลวง น้าตกวิมารธารา น้าตกต้นตอง ถ้ากุง้ ถ้าเสือดาว ถ้านาง ถ้าผี ถ้าผาฆ้อง เป็ นต้น
แนวคิดพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (2546) ได้ให้ความหมายว่า การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ย าวนาน และก่ อให้เกิดผลเสียหายต่ อ สิง่ แวดล้อ มน้ อ ย และการอนุ รกั ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มจึงมีค วามหมายรวมไปถึง การพัฒ นาคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ มด้ว ย การอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมสามารถกระทาได้หลายวิธที งั ้ ทางตรงและทางอ้อมดังนี้ [31]
1. การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยทางตรง ซึง่ ปฏิบตั ไิ ด้ในระดับบุคคล องค์กร และระดับ
ประเทศ ทีส่ าคัญ ได้แก่ 1. การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าทีม่ คี วามจาเป็ น เพื่อให้มที รัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิด
ประโยชน์ อย่างคุ้ม ค่ามากที่สุด 2. การน ากลับ มาใช้ซ้ าอีก สิง่ ของบางอย่างเมื่อมีการใช้แ ล้วครัง้ หนึ่งสามารถที่จ ะ
นามาใช้ซ้าได้อกี เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็ นต้น 3. การบูรณซ่อมแซม สิง่ ของบางอย่างเมื่อใช้เป็ นเวลานานอาจเกิด
การชารุดได้ เพราะฉะนัน้ ถ้ามีการบูรณะซ่อมแซม ทาให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อกี 4. การบาบัดและการ
ฟื้ นฟู เป็ นวิธกี ารที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบาบัดก่อน เช่น การบาบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่
แหล่งน้าสาธารณะ ส่วนการฟื้ นฟูเป็ นการรือ้ ฟื้ นธรรมชาติให้กลับสูส่ ภาพเดิม เช่น การปลูกป่ าชายเลน เพื่อฟื้ นฟูความ
สมดุ ล ของป่ าชายเลนให้ ก ลับ มาอุ ด มสมบู ร ณ์ เป็ นต้ น 5. การใช้ สิ่ง อื่น ทดแทน เป็ น วิธีก ารที่จ ะช่ ว ยให้ มีก ารใช้
ทรัพ ยากรธรรมชาติน้ อยลงและไม่ ทาลายสิ่งแวดล้อม และ 6. การเฝ้ าระวังดูแลและป้ อ งกัน เป็ น วิธีการที่จะไม่ให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมถูกทาลาย เช่น การเฝ้ าระวังการทิ้งขยะสิง่ ปฏิกูลลงแม่น้ าคูคลองการจัดทาแนว
ป้ องกันไฟป่ าเป็ นต้น
2. การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้ 1. การพัฒนา
คุณภาพประชาชน โดนสนับสนุ นการศึกษาด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกต้องตามหลักวิชา
ซึง่ สามารถทาได้ทุกระดับอายุทงั ้ ในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆและนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวล
ชนต่ า งๆ 2. การใช้ ม าตรการทางสัง คมและกฎหมาย การจัด ตัง้ กลุ่ ม ชุ ม ชน ชมรม ส มาคม เพื่ อ การอนุ ร ัก ษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทัง้ ทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วย
จิตสานึกในความมีคุณค่าของสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรทีม่ ตี ่อตัวเรา 3. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิน่ ได้มสี ว่ นร่วมใน
การอนุ รกั ษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสือ่ มโทรม เพื่อประโยชน์ในการดารงชีวติ ในท้องถิน่ ของ
ตน 4. ส่งเสริมการศึกษาวิจยั ค้น หาวิธีการและพัฒ นาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกับ ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมให้เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มกี ารประหยัดพลังงานมากขึน้ เป็ นต้น และ 5. การกาหนดนโยบายและวางแนวทางของ
รัฐบาล ในการอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อเป็ นหลักการให้หน่ วยงานและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ย วข้อ งยึด ถือ และน าไปปฏิบ ัติร วมทัง้ การเผยแพร่ ข่ า วสารด้ า นการอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
วิทย์ วิสเวทย์ (2525 :24 อ้างใน วิชาญ มณีโชติ 2535:26) กล่าวถึงพฤติกรรมทีบ่ ุคคลกระทาต่อสิง่ แวดล้อม
มี 3 ลักษณะ คือ 1. พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการกระทา เช่น การบารุงรักษา การปรับปรุง การเปลีย่ นแปลง การประหยัด
ซึง่ พฤติกรรมเหล่านี้จดั เป็ นพฤติกรรมควบคุม อนุ รกั ษ์ และทาลายสิง่ แวดล้อม 2. พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความรูส้ กึ ความ
รัก ความผูกพัน และเมตตาสงสาร ในรูปพฤติกรรมการเลี้ยงดู การซาบซึ้งในความงามของศิลปะและธรรมชาติ การ
สะสม เป็ นต้น พฤติกรรมนี้จดั เป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ต่อสิง่ แวดล้อม และ 3. พฤติกรรมที่
แสดงถึงความเชื่อ เช่น การกราบไหว้สงิ่ ศัก ดิส์ ทิ ธิ ์ การเชื่อโชคลาง พฤติกรรมประเภทนี้ จัดว่าเป็ น ความสัมพัน ธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ[24]
จากการทบทวนวรรณกรรม พฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว
สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทได้แ ก่ พฤติก รรมการอนุ รกั ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มทางตรง และ
พฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทางอ้อมดังนี้
1. พฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทางตรง ได้แก่ การปฏิบตั ไิ ด้ในระดับบุคคล
เอง เช่น การช่วยกันเก็บขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยว การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ/ข้อห้ามของแหล่งท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
2. พฤติกรรมการอนุ รกั ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทางอ้อม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเทีย่ วร่วมกับทางโรงเรียน การเข้าร่วมชมรมอนุรกั ษ์ การมี
ส่วนร่ว มกับ หน่ ว ยงานภาครัฐและเอกชนในรูป แบบของเครือ ข่ ายเพื่อ การแบ่ งปั น ประสบการณ์ การเรีย นรู้ และ
ประชาสัมพันธ์การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการท่องเทีย่ วภายในชุมชน และการมีส่วนร่ วมในการออกแบบ
คิดค้น พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีผศู้ กึ ษาไว้เป็ นจานวนมากและมีการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงขอยกผลงานบางส่วนทีน่ ่ าสนใจ
ไว้ดงั นี้
ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
ภิรดี ลี้ภากรณ์ ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่ อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษใน
ชุ ม ชนมาบชลู ด อ.เมือ ง จ.ระยอง พบว่ า เพศมีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ การมีส่ ว นร่ ว มในการจัด การสิ่ง แวดล้อ ม [19]
ปรารถนา ปรีชาลัย ได้ศกึ ษาระดับของลักษณะการมีส่วนร่วม ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีส่วนร่วมและปั ญหา
และอุปสรรคของการมีสว่ นร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นต่อการจัดการสิง่ แวดล้อม พบว่า ผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมในการ
จัดการสิง่ แวดล้อมสูงสุด คือ เพศชาย ในทางตรงกันข้าม รัชนี จันทร์ทรงกลด ศึกษาการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
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อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสารวิทยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีระดับ
การมีสว่ นร่วมมากกว่าเพศชาย [16]
ทัศนีย์ พงศ์สมัคร ทาการศึกษาพฤติกรรมในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพพรหมคีรี พบว่า ตัวแปรเพศของนักเรียนทีม่ คี วามแตกต่างกันไม่มผี ลทาให้พฤติกรรมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับ ยรรยง ไชยลังกา ซึง่ ศึกษา ความคิดเห็นของเยาวชนต่อการอนุ รกั ษ์และพัฒนาแม่น้ าอิง :
ศึกษากรณี อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พบว่า ปั จจัยด้านเพศ ไม่มผี ลต่อความคิดเห็นของเยาวชนต่อการอนุ รกั ษ์
และพัฒนาแม่น้าอิง [12]
จากการศึก ษางานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ ง พบว่า ปั จ จัย ด้านเพศ มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ การมีส่ว นร่ว มรวมถึง การ
แสดงออกทางพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของเยาวชน
ระดับการศึกษา
มารีย ัม เจ๊ ะ เต๊ ะ ศึก ษา ปั จ จัย ที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การอนุ ร ัก ษ์ สิ่ง แวดล้อ มในโรงเรีย นของนั กเรีย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศกึ ษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้นทีม่ รี ะดับชัน้ เรียนต่างกัน มีกาอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในโรงเรียนต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ จีรภา ทอง
สร้าง ทีศ่ กึ ษา การผลิตสื่อสาหรับนักเรียนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม กรณีศกึ ษา โรงเรียนคลอง
กุ่ม สานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนทีม่ รี ะดับชัน้ การศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติในการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน [20] [9]
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกีย่ วข้อ ง พบว่า นักเรียนระดับชัน้ การศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่แตกต่างกัน ทัง้ นี้ในการศึกษาของผู้วจิ ยั ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6 โรงเรียนปั ว อาเภอปั ว จังหวัดน่าน
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว
จันทรวิภา อ่อนพึ่ง ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สังกัด
สานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั ในกลุ่มรวมพบว่า รายได้เฉลีย่ ของครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม [8]
สุวทิ ย์ จันทร์สงเคราะห์ ศึกษาเรื่อง ความรูค้ วามเข้าใจ และการปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับครัวเรือน กรณีศกึ ษาของตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิประทั
์ บช้าง จังหวัดพิจติ ร พบว่า ประชาชนทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อ
ครอบครัว ต่ ากว่ า 5000 บาท มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก ปรัช ญ าเศรษ ฐกิ จ พ อเพี ย งด้ านการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ุด เพราะเนื่องจากรายได้ของครอบครัว ค่อนข้างน้อย ในครอบครัวจึงต้อง
ประหยัด อดออมมากกว่าผูท้ ม่ี รี ายได้สงู กว่า การดาเนินชีวติ ประจาวันจึงสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[30]
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า ความแตกต่างของรายได้เฉลีย่ ของครอบครัว มีผลต่อการแสดงออก
ทางพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปัจจัยส่งเสริม
การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ภิรดี ลี้ภากรณ์ ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษใน
ชุมชนมาบชลูด อ.เมือง จ.ระยอง พบว่า ปั จจัยด้านการรับรูข้ า่ วสารของประชาชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีสว่ น
ร่วมในการจัด การสิง่ แวดล้อม เนื่อ งจากกระบวนการให้ความรู้แก่ป ระชาชนเป็ น ส่วนที่ท าได้ยาก ประชาชนจึงได้
แสดงออกในการมีส่วนร่วมในการรับข้อมูลข่าวสารเป็ นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศรีเพ็ญ เนื่องจานงค์ ที่
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พบว่า การรับรูข้ า่ วสารมีความสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาองค์กร และควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนรับรูต้ งั ้ แต่
เริม่ ต้น ซึง่ กระบวนการทาแผนต้องเกิดจากการมีสว่ นร่วมของชุ มชน ดังนัน้ องค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนจึงเน้นการ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารเป็ นหลัก [19][25]
Roger (1973 อ้างใน สุภาวสุทธ์ เพชรนุ้ย, 2543) เชื่อว่า สือ่ มวลชนมีบทบาทสาคัญในการเพิม่ ความรู้ แพร่กระจาย
ข่ าวสาร เปลี่ ยนแปลงทัศ นคติ ข องบุ คคลได้ และมี อิท ธิพ ลต่ อการเปลี่ยนแปลงทั ศนคติ ของบุ ค คลได้ มากกว่ า [28]
พงษ์ศกั ดิ ์ ฉัตรเตชะ ได้ศกึ ษาบทบาทกระบวนการการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้
ในพื้นที่ป่าอนุ รกั ษ์ พบว่า ปั จจัยด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านป่ าไม้ของประชาชนมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านในการอนุ รกั ษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารควรเกิดจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุ น
ส่งเสริมองค์กรในพืน้ ทีป่ ่ าอนุรกั ษ์ทม่ี ศี กั ยภาพในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ในรูปแบบป่ าชุมชน โดยรัฐให้การสนับสนุ น
ด้านเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารวิชาการและรับรองสิทธิตามกฎหมาย[17]
บทวิเคราะห์สถานการณ์เด็กและสตรีในบริบทของประเทศไทยปี 2011 โดย UNICEF พบว่า การรับรูข้ า่ วสาร
ของเยาวชนในสือ่ ต่างๆเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างการมีสว่ นร่วมของพลเมืองและความเข้มแข็งของชาติ[39]
Lee ศึกษา ทัศนคติด้านสิง่ แวดล้อมและการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยแอฟริกนั อเมริกนั
พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติสามารถยังยื
่ นได้ จะต้องเกิดจากความร่วมมือและการรับรูข้ า่ วสารทีด่ จี ากคนในชุมชน [43]
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พบว่า การ
รับรูข้ า่ วสารเป็ นปั จจัยสาคัญทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ประกอบไปด้วย
การรับรูข้ า่ วสารจากสือ่ เช่น อินเตอร์เน็ต รายการโทรทัศน์ นิตยสาร วิทยุ โปสเตอร์ประขาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ เป็ นต้น และการรับรูข้ า่ วสารจากผูส้ อ่ื สาร เช่น ครู เพื่อน ผูป้ กครอง ผูใ้ หญ่บา้ น พระสงฆ์
กลุ่มอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
การอบรมเลีย้ งดู
การอบรมเลีย้ งดู และทัศนคติของพ่อแม่ เป็ นสิง่ สาคัญต่อพัฒนาการของเด็ก (กุศล สุนทรธาดา, 2542 อ้างใน
นารีรตั น์ โพธิสุ์ วรรณ์, 2553) การทีเ่ ด็กจะเติบโตขึน้ มามีบุคลิกภาพลักษณะอย่างใดนัน้ นอกจากจะขึน้ อยู่กบั พันธุกรรม
แล้ว การอบรมเลีย้ งดูเป็ นปั จจัยหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญอย่างและส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จาก
การศึกษาของ นารีรตั น์ โพธิสุ์ วรรณ์ เรื่อง ปั จจัยเชิงเหตุท่มี ผี ลต่อพฤติกรรมการติดเกมของวัยรุ่น พบว่า การอบรม
เลี้ย งดูมีความสัม พันธ์ก ับพฤติกรรมการติดเกม โดยวัย รุ่น ที่ได้รบั การอบรมเลี้ยงดูท่ไี ม่เหมาะสมมีแ นวโน้ มที่จะมี
พฤติกรรมการติดเกมมากกว่าวัยรุ่นที่การบรมเลี้ยงดูท่เี หมาะสม อภิปรายได้ว่า หากผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูแบบให้
ความรัก ความเข้าใจ เอาใจใส่ หากิจกรรมต่ าง ๆ ร่วมกันภายในครอบครัว ผู้ปกครองที่สามารถให้คาปรึกษาหรือ
คาแนะนาทีด่ ใี นเรื่องต่างๆชีใ้ ห้เห็นถึงผลดีและผลเสียของการเล่นเกมก็จะทาให้วยั รุ่นมีพฤติกรรมการติดเกมทีน่ ้อยลง
[13] ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัยของ จัน ทรวิภ า อ่ อนพึ่ง ซึ่งได้ท าการศึก ษา พฤติก รรมการอนุ รกั ษ์ สงิ่ แวดล้อมของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สังกัดสานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า การได้รบั การอบรมเลีย้ งดู
แบบรักสนับสนุ นเป็ นตัวแปรทางสังคมทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม อาจเป็ นผลเนื่องมาจาก
การที่นัก เรีย นได้ร ับ การอบรมที่ถู กวิธี และเหมาะสมมาตัง้ แต่ เยาว์ว ัย การอบรมเลี้ยงดูส่งผลต่ อการพัฒ นาจิต ใจ
จริยธรรมและพฤติกรรม ดังนัน้ การอบรมเลีย้ งดูจงึ มีความสาคัญมา[8]
บทความของ James L. Dennis เรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมของวัยรุ่น พบว่า การอบรมเลี้ยงดูเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น เมื่อวัยรุ่นกระทาการผิด พวกเขาจะโทษครอบครัวว่าเป็ น
สาเหตุทท่ี าให้พวกเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นนี้ [42]
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปั จจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว มีความสัมพันธ์ ต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กล่าวคือ หากครอบครัวมีการเอาใจใส่ ให้
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ความรู้ และให้การสนับสนุ นในด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ย่อม
ทาให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทด่ี ี
ความรูเ้ กี่ยวกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
สิง่ ทีเ่ ป็ นจุดอ่อนสาหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยนัน้ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภริ มย์ศาสนต์ กล่าวไว้ใน
บทความ ปฎิรปู บทบาทเด็กไทย พัฒนาอย่างไรสู่ “อาเซียน” ชีว้ ่าคือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ งั คมต้องการให้เด็กมีให้เด็กเป็ น ฉะนัน้ ครูควรส่งเสริมให้เด็กทากิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็ น
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ หรือเรียนรูจ้ ากชุมนุมชมรมต่างๆ ทีน่ อกเหนือจากกรอบการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน เพื่อให้เด็ก
เกิดความรูแ้ ละนาไปใช้อย่างสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป ซึง่ สอดคล้องกับ Fall ซึง่ ศึกษา การสร้างคุณค่ากับความ
ผูกพัน: ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูข้ องนักเรียนในการมีสว่ นร่วมในชุมชนและการฝึกงานด้านการประชาสัมพันธ์พบว่า
นักเรียนจะมีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในชุมชนนัน้ โรงเรียนจะต้องให้ความรูโ้ ดยเพิม่ หลักสูตรให้นกั เรียนได้มโี อกาสใน
การทากิจกรรมร่วมกับชุมชน[21][41]
สมนึก อ่องเอิบ อ้างใน สุภาสุทธ์ เพชรนุ้ย, 2543 พบว่า การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรทีป่ ระสบความสาเร็จมักต้อง
ประกอบด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ ายและเงื่อนไขสาคัญคือการให้การศึกษาและความรูเ้ กีย่ วกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อให้ทุกคนรักและหวงแหนธรรมชาติเห็นความสาคัญและประโยชน์ร่วมกัน[32]
Yeh, M.H. ศึกษาเรื่อง การท่องเทีย่ วโดยชุมชน การมุ่งอานาจ และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในบริบทของ
นโยบายการท่องเทีย่ วประเทศไต้หวัน พบว่า ปั จจัยด้านความรูแ้ ละทักษะของประชาชน มีความสาคัญต่อระดับการมี
ส่วนร่วมและการวางแผนนโยบายและการแก้ปัญหาในชุมชน[55]
Abdul Rasid Abdul Razzaq et al. ศึกษา การพัฒนาทุนมนุ ษย์เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนชนบท: การใช้
วิธกี ารเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ พบว่า การสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนในกระบวนการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วจะสามารถทาให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างดี[38]
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกีย่ วข้องพบว่า คนในชุมชนรวมถึงเยาวชนจะมีส่วนร่วมรวมถึงการแสดงออกทาง
พฤติกรรมการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมนัน้ ชุมชนรวมถึงเยาวชนเองจะต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ
เห็นความสาคัญและประโยชน์ร่วมกันเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีข่ องตน
เจตคติ ต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
นันทพร มณีรตั น์ ศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของ
นั ก ศึ ก ษารายวิ ช าชี วิ ต กั บ สิ่ ง แ วดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ บ ลราชธานี พบว่ า เจตคติ ต่ อ การอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของนักศึกษา
เพราะปั จจุบนั นักศึกษามีความเชื่อมันในตนเองมาก
่
ถ้านักศึกษามีความเชื่อมันในสิ
่ ง่ ทีถ่ ูกต้อง จะส่ง ผลให้นักศึกษามี
เจตคติทถ่ี ูกต้องด้วยเช่นกัน[14]
จันทรวิภา อ่อนพึ่ง ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สังกัด
สานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนที่มเี จตคติต่อการอนุ รกั ษ์สูง มีพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมสูงด้วย ซึง่ ปั จจัยด้านเจตคติ เป็ นตัวแปรทางจิตทีส่ าคัญและมีอทิ ธิพลทางจิตใจต่อพฤติกรรมทีน่ ่ าปรารถนา
คือพฤติกรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม[8]
สุภาวสุทธ์ เพชรนุ้ย ศึกษาเรื่อง การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของประชาชนหมูบ่ า้ นฝาย ตาบล
ศิลาแลง อาเภอปั ว จังหวัดน่าน พบว่า ปั จจัยด้านเจตคติทด่ี ตี ่อการอนุรกั ษ์จะส่งผลต่อการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ ถึงแม้ลกั ษณะพืน้ ฐานความเป็ นอยู่และสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บา้ นไม่อยู่ในเกณฑ์
ที่ดีห รือร่ ารวย แต่ ป ระชาชนในหมู่บ้านโดยทัว่ ไปมีความยิน ดีท่ีจะช่ วยกัน อนุ รกั ษ์ และมองการณ์ ไกลในการเห็น
ประโยชน์จากการอนุรกั ษ์ต่อไปในอนาคต[28]
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Chen, L.J. ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม พบว่า เมื่อเยาวชนมีโอกาสเข้าเป็ นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมการท่องเทีย่ วจะทาให้เยาวชนมีเจตคติทด่ี ตี ่อการอนุรกั ษ์และแสดงออกทางพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ได้ด[ี 38]
Lee, T.H. ศึกษา การวิเคราะห์อทิ ธิพลของคนในชุมชนต่อการสนับสนุนการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น พบว่า หาก
ชุมชนมีเจตคติทด่ี ตี ่อกิจกรรมการท่องเทีย่ วและได้รบั ผลประโยชนจากการมีสว่ นร่วม จะส่งผลต่อการมีพฤติกรรมทีด่ ตี ่อ
การอนุรกั ษ์ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wang และ Pfister ซึง่ ได้ทาการศึกษา ทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการ
ท่องเทีย่ วและการรับรูผ้ ลประโยชน์สว่ นบุคคลในชุมชนชนบท พบว่า ปั จจัยด้านเจตคติของประชาชน จะส่งผลกระทบ
ต่อการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีจ่ ะเกิดขึน้ ในชุมชน[44] [48]
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า ปั จจัยด้านเจตคติ เป็ นตัวแปรทางจิตทีส่ าคัญและมีอทิ ธิพลทางจิตใจ
ต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เมื่อเยาวชนมีโอกาสเข้าเป็ นส่วนหนึ่ง
ในกิจกรรมการท่องเทีย่ วจะทาให้เยาวชนมีเจตคติทด่ี ตี ่อการอนุรกั ษ์ และส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมและการ
มีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเทีย่ วร่วมกันทางชุมชน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบริเวณแหล่ง
ท่องเทีย่ ว
2. เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาเยาวชนกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สูก่ ารท่องเทีย่ ว

วิ ธีวิทยาการศึกษา
การวิจยั เรื่อง “การพัฒนากรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาเยาวชนกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมสูก่ ารท่องเทีย่ ว: กรณีศกึ ษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปั ว อาเภอปั ว จังหวัดน่าน” เป็ นการ
ศึกษาวิจยั เพื่อให้นามาซึง่ ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบริเวณแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการศึกษาดังนี้
ขัน้ ที่ 1 รวบรวมทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางการพัฒนาเยาวชนกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆของงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องในสองประเด็นทีส่ าคัญคือ
ระเบียบวิธวี จิ ยั และผลการศึกษา
ขัน้ ที่ 3 สังเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั โดยแบ่งจัดเป็ น ตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม และตัวแปรตาม 1 กลุ่ม

ผลการศึกษาวิ จยั
ผลการศึกษาจากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั สรุป เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั
ได้ดงั นี้ โดยปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ของครอบครัว และปั จจัยส่งเสริมได้แก่ การรับรู้
ข่า วสารเกี่ย วกับ การอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม การอบรมเลี้ย งดู ความรู้เกี่ย วกับ การอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจตคติต่อการอนุ รกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ล้วนเป็ นปั จจัยที่
ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยทางตรงและทางอ้อม
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ตัวแปรอิ สระ
(Independent variable)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. รายได้เฉลีย่ ของครอบครัว

ตัวแปรตาม
(Dependent variable)
พฤติ กรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
1. พฤติกรรมการอนุรกั ษ์โดยทางตรง
2. พฤติกรรมการอนุรกั ษ์โดยทางอ้อม

ปัจจัยส่งเสริม
1. การรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. การอบรมเลีย้ งดู
3. ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4. เจตคติต่อการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา: การพัฒนาเยาวชนกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สูก่ ารท่องเทีย่ ว: กรณีศกึ ษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปั ว อาเภอปั ว จังหวัดน่าน
ตัวแปรต้น
1. ปั จจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ หมายถึง เพศของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศชายและเพศหญิง
1.2 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาปั จจุบนั ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1,
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2, มัธยมศึกษาปี ท่ี 3, มัธยมศึกษาปี ท่ี 4, มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 6
1.3 รายได้เฉลีย่ ของครอบครัว หมายถึง รายได้ทไ่ี ด้รบั ในแต่ละเดือน แบ่งออกเป็ น 6 ระดับ ได้แก่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 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 บาทขึน้ ไป
2. ปั จจัยส่งเสริม
2.1 การรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หมายถึง การทีเ่ ยาวชนได้รบั รู้
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเทีย่ วจากสือ่ เช่น อินเตอร์เน็ต
รายการโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ เสียงตามสาย หนังสือเรียน เป็ นต้น และจากผูส้ อ่ื สาร เช่น
ครู เพื่อน ผูป้ กครอง ผูใ้ หญ่บา้ น พระสงฆ์ กลุ่มอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
2.2 การอบรมเลีย้ งดู หมายถึง การทีค่ รอบครัวปฏิบตั ติ ่อเยาวชนในชีวติ ประจาวันเพื่อเลีย้ งดูและปลูกฝั งให้
เยาวชนมีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมรวมถึงการให้โอกาสเยาวชนได้มสี ว่ นร่วมใน
กิจกรรมการอนุรกั ษ์ทงั ้ ในสถาบันการศึกษา ชุมชน รวมถึงหน่วยงานหรือเครือข่ายการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
2.3 ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หมายถึง การรับรูถ้ งึ ความหมายของการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง และสามารถนาความรูน้ นั ้ มาปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์
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2.4 เจตคติต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หมายถึง ความรูส้ กึ การเห็นคุณค่า หรือท่าที
ของเยาวชนทีม่ ตี ่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว
ตัวแปรตาม
1. พฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยทางตรง หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยการช่วยเก็บขยะบริเวณรอบแหล่งท่องเทีย่ ว การปฏิบตั ิ
ตนตามกฎระเบียบ/ข้อห้ามของแหล่งท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
2. พฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยทางอ้อม หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ร่วมกับทางโรงเรียน การ
เข้าร่วมชมรมอนุรกั ษ์ การมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรูปแบบของเครือข่ายเพือ่ การแบ่งปั น
ประสบการณ์ การเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการท่องเทีย่ วภายในชุมชน และการ
มีสว่ นร่วมในการออกแบบ คิดค้น พัฒนาเครือมือเพื่อช่วยในการอนุรกั ษ์ เป็ นต้น

สรุปผลและอภิ ปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมของเยาวชนนัน้ ได้แก่ ปั จจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ของครอบครัว การรับรูข้ ่า วสารเกีย่ วกับ
การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การอบรมเลีย้ งดู ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อ ม และเจตคติต่อ การอนุ รกั ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งปั จจัยดังกล่ าวล้วนเป็ น ตัวก าหนด
พฤติกรรมการอนุ รกั ษ์ของเยาวชนทัง้ สิน้ ซึ่งการศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ จะทาให้รบั รูถ้ ึง พฤติกรรมของเยาวชนต่อการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว และพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดในการหาแนวทางการ
พัฒนาเยาวชนกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ กรอบแนวคิดดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จะนาไปพัฒนาในงาน
วิทยานิพนธ์เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาเยาวชนกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมสู่การท่องเทีย่ ว
ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากการท่องเทีย่ วและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเยาวชนต่อไป
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โชคชัย สุเวชวัฒนกูล รองคณบดีคณะการจัดการการท่องเทีย่ ว ทีใ่ ห้ความรูแ้ ละคาปรึกษา คาแนะนาตลอดการทางาน
วิจยั และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. บุษบา สิทธิการ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลั ยแม่ฟ้า
หลวง ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการท่องเทีย่ วภาคเหนือ ทีใ่ ห้คาแนะนา และกาลังใจอันดียงิ่ ระหว่างการปฏิบตั งิ านเป็ นผูช้ ่วย
สอน ตลอดจนกาลังใจจากครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกคนทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งให้การทางานวิจยั ดาเนินไปอย่างราบรื่น
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การพัฒนากรอบแนวคิ ดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
เพื่อเสริ มสร้างพฤติ กรรมความภักดีต่อตราสิ นค้าแก่ผเ้ ู ข้าร่วมกิ จกรรม
Developing conceptual framework of Guidelines for developing employee
competencies in MICE industry for increasing brand loyalty behavior of
participant
ธนพล รุง่ เรือง1* และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล1
Tanapon Rungroueng1* and Chokechai Suveatwatanakul1
บทคัดย่อ
การพัฒนากรอบแนวคิดในครัง้ นี้ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมความภักดี
ต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 18 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่ง
เป็ นตัวแปรต้น ประกอบด้วย 1) ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ดา้ นคุณลักษณะ ต้นทุน และการมีไว้ใช้ 2) ความรูเ้ กีย่ วกับ
ลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้ าหมายเชิงธุรกิจ ปั จจัยความสาเร็จหลัก และกระบวนการ
ตัดสินใจ 3) ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเกีย่ วกับสถานการณ์การแข่งขัน 4) ความรู้
เกี่ยวกับเหตุ การณ์ ปัจจุบนั ทัง้ ในและต่ างประเทศ 5) ทักษะการคิดเป็ นตรรกะ การทาความเข้าใจ การประยุกต์ การ
วิเคราะห์ และการพิจารณ์ 6) ทักษะการสือ่ สารทีช่ ดั เจน กระชับ และมีตรรกะ 7) ทักษะการทางาน และการวางแผนเป็ น
หมู่คณะ 8) ทักษะการนาเสนอที่ชดั เจน และมีตรรกะ 9) ทักษะต้นทุนกาไรเบื้องต้น 10) ทักษะการประสานงาน 11)
สัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับสูง 12) ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 13) เชาวน์ปัญญา 14) ความมีเกียรติใน
ตนเอง 15) ทัศนคติเชิงบวกเกีย่ วกับปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน 16) ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด 17)
ความมีจติ บริการ 18) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลง ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตรา
สินค้าของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็ นตัวแปรตาม ประกอบด้วย 1) การบอกต่อเชิงบวก 2) การกลับมาใช้บริการซ้า 3)
การมีสว่ นร่วมในการปกป้ องตราสินค้า
โดยการพัฒนากรอบแนวคิดในครัง้ นี้จะนาไปเป็ นข้อมูลในการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ”
ต่อไป
คาสาคัญ:
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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

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว (Tourism Industry) เป็ นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งทีม่ บี ทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย สามารถนารายได้เข้าสู่ประเทศปี ละนับแสนล้านบาทและมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ทุกปี เป็ นทีเ่ ชื่อกันว่า
การท่องเที่ยวเป็ นเส้นทางลัดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการท่องเที่ยวจะดึงดูดเงินตราต่างประเทศ ทาให้คนใน
ท้อ งถิ่น มีอ าชีพ และมีร ายได้ ประเทศไทยก็อ าศัย การท่ อ งเที่ย วเป็ น กลยุ ท ธ์ใ นการพัฒ นาเศรษฐกิจ และประสบ
ความสาเร็จจนกลายเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของโลก อีกทัง้ รูปแบบการท่องเทีย่ วของประเทศไทยทีม่ ี
ความหลากลาย เช่น การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการจัดการประชุมหรือสัมมนา การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เป็ นต้น [1,2,3]
แต่สดั ส่วนทีส่ าคัญทีส่ ุดทีน่ ามาซึง่ นักท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพและรายได้อย่างมหาศาลในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา คือ
การท่องเที่ยวเพื่อการจัดการประชุมหรือสัมมนาองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล การท่องเที่ยวเพื่อการจัดการ
ประชุมหรือสัมมนานานาชาติ การท่องเทีย่ วเพื่อการจัดการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเทีย่ วพิเศษ
เรียกรวมกันว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition or Event: MICE) เนื่องจาก
อุตสาหกรรมไมซ์เป็ นธุรกิจการท่องเทีย่ วประเภทหนึ่งทีส่ ามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆได้อย่างเป็ นรูปธรรม
และเห็นผลในแง่รายได้ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม จากการท่องเทีย่ วทีม่ กี ารเติบโต นักท่องเทีย่ วได้พกั ผ่อนร่วมไปกับการ
ประกอบธุรกิจ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาทางอาชีพด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี 2542
ประเทศไทยได้มกี ารพัฒนาธุรกิจนี้อย่างจริงจังและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสวนกระแส
ปั จจัยลบทางด้านเศรษฐกิจ ทัง้ ด้านการจัดการประชุมหรือสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลที่ในแต่ ละปี มีอตั รา
เพิ่ม ขึ้น กว่ า ร้อ ยละ 10 ส่ง ผลให้ต ลาดการจัด การแสดงสิน ค้า หรือ นิ ท รรศการขยับ ตัว สูงขึ้น ตามอีก ร้อ ยละ 20 ซึ่ง
อุตสาหกรรมไมซ์นัน้ เป็ นภาคธุรกิจที่มมี ูลค่าตลาดสูงประมาณปี ละเกือบ 50,000 ล้านบาท โดยในปี 2550 มีจานวน
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพิ่มขึ้น 797,000 คน คิดเป็ นจานวนร้อยละ 18 และช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2550
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จานวน 54,993 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับรายรับโดยประมาณเมื่อปี 2549 จานวน 46,747 ล้าน
บาท อีกทัง้ จานวนนักท่องเทีย่ วกลุ่มไมซ์ทงั ้ หมด (คน) นับตัง้ แต่เริม่ เก็บสถิตนิ ักท่องเทีย่ วกลุ่มไมซ์เป็ นต้นมา (2546) มี
นักท่องเทีย่ วในกลุ่มนี้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในปี 2550 มีจานวนนักท่องเทีย่ วสูงสุดที่ 857,244
แต่ด้วยวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจและปั ญหาทางการเมืองภายในประเทศ ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ลดลง
เหลือประมาณ 720,000 คน ในปี 2551 หลังจากนัน้ จานวนนักท่องเทีย่ วเริม่ มีการฟื้ นตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง จนกระทังใน
่
ปี 2554 จานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เข้ามายังประเทศไทยมากถึงเกือบ 800,000 คน เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 8 เมื่อ
เทียบกับปี 2553 และจานวนนักท่องเทีย่ วกลุ่มไมซ์แยกตามกลุ่มธุรกิจ ธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติมจี านวนสูง
ทีส่ ุด โดยมีนักท่องเทีย่ วในกลุ่มนี้เข้ามามากถึง 235,070 คน ส่วนกลุ่มการประชุมและการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใกล้เคียงกัน หลังปี 2547 โดยมีนักท่องเที่ยวอยู่ท่ปี ระมาณ 200,000 คน/ต่อปี ในขณะที่จานวน
นักท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจการจัดการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ จาก 88,115 ในปี 2553 เป็ น 150,376 คน ในปี 2554
(กลุ่มงานองค์ความรูไ้ มซ์ - สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ) [4,5]
สภาพปั จจุบนั ของอุตสาหกรรมไมซ์มกี ารเจริญเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ลักษณะการจัดกิจกรรมไมซ์ใน
อดีตกับปั จจุบนั จึงมีความแตกต่างกัน เนื่องจากหลายปั จจัย อาทิ เช่น ขนาดของศูนย์ประชุมหรือโรงแรม สถานที่ตงั ้
ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีไว้บ ริก าร เป็ น ต้น ในอดีต การจัด กิจ กรรมไมซ์ไ ม่ มีค วามซับ ซ้อ น ท าให้ก าร
บริหารงานในธุรกิจเป็ นไปได้อย่างไม่ยาก เนื่องจากคู่แข่งในธุรกิจยังมีน้อย แต่ในปั จจุบนั สภาพเหล่านี้ได้เปลีย่ นแปลง
ไป การจัดกิจกรรมไมซ์มคี วามซับซ้อนเพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ อีกทัง้ คู่แข่งในธุรกิจที่เพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ สิง่ อานวยความ
สะดวกทีค่ รบครันเกิดขึน้ จานวนมาก จึงจาเป็ นต้องมีการระดมเงินทุนและแรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพจานวนมากเพื่อสร้าง
สิง่ ดึงดูดใจต่างๆให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้าและเกิดความประทับใจ เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมไมซ์ทเ่ี กิดขึน้ ภายใน
ธุรกิจศูนย์ประชุมและธุรกิจโรงแรม เป็ นต้น แผนกทีถ่ อื ว่ามีความสาคัญมากต่ออุตสาหกรรมไมซ์ คือ แผนกจัดกิจกรรม
ไมซ์ ซึ่งจะมีการปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าตลอดการจัดงาน ดังนัน้ บุคลากรในแผนกดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะในการให้บริการในฐานะบุคลากรผูจ้ ดั กิจกรรมไมซ์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่ าง
สูงสุดและเกิดพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า
การทางานในปั จจุบนั รูปแบบของการปฏิบตั ิงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการพัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็ นใน
ด้านการพัฒ นาความรู้ (Knowledge) ด้านการพัฒ นาทักษะ (Skill) ด้านการพัฒ นาเจตคติ (Attitudes) และด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพ (Personality) เพื่อให้ผใู้ ห้บริการมีสมรรถนะในการให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผูร้ บั บริการ
มากทีส่ ดุ ทัง้ นี้เพราะในอุตสาหกรรมไมซ์ ผูจ้ ดั กิจกรรมไมซ์ถอื เป็ นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนงานให้สาเร็จลุล่วงทัง้ ใน
การจัดการประชุมหรือสัมมนาองค์กร การท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล การจัดการประชุมหรือสัมมนานานาชาติ การจัดการ
แสดงสิน ค้า หรือนิ ท รรศการ และกิจ กรรมการท่ องเที่ย วพิเศษ แต่ เนื่ อ งจากในปั จ จุบ ัน การศึก ษาด้านบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ยงั มีอยู่น้อยมากในประเทศไทย และสมรรถนะหลักของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ทม่ี อี ยู่ในปั จจุบนั
ยังไม่มกี ารศึกษาถึงมุมมองด้านอุปสงค์ เป็ นเพียงการศึกษาจากมุมมองด้านอุปทานเพียงด้านเดียวเท่านัน้ เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องทัง้ มุ ม มองด้านอุ ป สงค์และมุ ม มองด้านอุป ทาน ซึ่งวัด จากพฤติก รรมความภัก ดีต่อ ตราสิน ค้าของ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม โดยชีใ้ ห้เห็นถึงสมรรถนะหลักทีแ่ ท้จริงของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ และอาจนาไปพัฒนาเป็ น
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพการท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (MRA) ของตาแหน่ งผูจ้ ดั กิจกรรม
ไมซ์ในอนาคต ดังนัน้ จากสาเหตุดงั กล่าวข้างต้นจึงทาให้เห็นถึงความสาคัญของการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในการก้าวสู่ความเป็ นสากลของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
สอดคล้องกับนโยบายการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ตามแผนการพัฒนาของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) ซึง่ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้ [6,7,8]
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โดยการพัฒนากรอบแนวคิดในครัง้ นี้จะนาไปเป็ นข้อมูลในการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม”
ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
แนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)
1.1 ความหมายของสมรรถนะ
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะความสามารถของบุคคลทีแ่ สดงออกมาในเชิงพฤติกรรมทีส่ ่งผลให้บุคลากร
ปฏิบตั งิ านหรือกระทาสิง่ ต่างๆได้ตามมาตรฐาน และส่งผลให้องค์กรดาเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามวัตถุประสงค์ ประสบ
ความสาเร็จ และบรรลุเป้ าหมายตามที่ต้องการ ซึง่ สามารถวัดและสังเกตเห็นได้ว่าเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ
และลักษณะอื่นๆทีโ่ ดดเด่นกว่าบุคคลอื่นๆในองค์กร [9,10,11,12,13]
1.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ
สมรรถนะมีองค์ประกอบหลักทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วพันกันและสนับสนุนซึง่ กันและกัน 3 ประการ คือ [7,8]
1.2.1 การแสดงออกทางความรู้ (Knowledge)
- ประเภทของความรู้
(1) ความรู้ใ นตัว ของมนุ ษ ย์ห รือ ความรู้โ ดยนั ย (Tacit Knowledge) หมายถึ ง ความรู้
เฉพาะตัวที่เกิด จากประสบการณ์ การศึก ษา การสนทนา การฝึ ก อบรม เจตคติแ ต่ ละบุ ค คล เป็ น ความรู้บ วกกับ
สติปัญญาและประสบการณ์
(2) ความรู้เชิง ประจัก ษ์ ท่ีป รากฏชัด เจน (Explicit Knowledge) หมายถึ ง ความรู้ท่ีไ ด้
ถ่ายทอดจากบุคคลออกมาในรูปของการบันทึกตามรูปแบบต่างๆ ซึง่ เป็ นสารสนเทศนันเอง
่
- ลักษณะความรูใ้ นองค์กร
(1) ความรู้พ้ืน ฐาน (Core Knowledge) เป็ นความรู้ในระดับ พื้น ฐานที่ทุ ก คนในองค์ก ร
ต้องการหรือต้องรู้
(2) ความรู้เฉพาะ (Advanced Knowledge) เป็ น ความรู้ท่ีท าให้อ งค์ก รไปสู่จุ ด ของการ
แข่งขันได้ เป็ นความรูท้ ม่ี คี วามเฉพาะเจาะจงซึง่ แตกต่างจากคู่แข่งขัน
(3) ความรูท้ เ่ี ป็ นเลิศ (Innovative Knowledge) เป็ นความรูท้ ท่ี าให้องค์กรเป็ นเลิศ สามารถ
เป็ นผูน้ าทางการตลาดได้
1.2.2 การแสดงออกทางทักษะ (Skill) เป็ นสิง่ จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ ซึง่ มีอยู่ 2 อย่าง คือ
(1) ทักษะทัวไป
่ (Generic Skills) หมายถึง ทักษะทัวไปเป็
่
นทักษะที่มนุ ษย์ต้องใช้ทุกวันเพื่อการมี
ชีวติ อยู่
(2) ทักษะวิชาชีพ (Profession Skills) หมายถึง ทักษะทีม่ นุษย์จาเป็ นต้องมีเพื่อใช้ในการหาเลีย้ งชีพ
1.2.3 การแสดงออกทางคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ได้แก่ บทบาททีแ่ สดงออกต่อสังคม (Social role)
ภาพลักษณ์ของบุคคลทีม่ ตี ่อตนเอง (Self image) ความเชื่อ (Trait) และแรงจูงใจ (Motive)
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1.3 สมรรถนะหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ [49]
1.3.1 ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ดา้ นคุณลักษณะ ต้นทุน และการมีไว้ใช้
1.3.2 ความรู้เกี่ย วกับ ลูก ค้า วัต ถุ ป ระสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้อ งการ เป้ าหมายเชิงธุ รกิจ ปั จจัย
ความสาเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ
1.3.3 ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเกีย่ วกับสถานการณ์การแข่งขัน
1.3.4 ความรูเ้ กีย่ วกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ทัง้ ในและต่างประเทศ
1.3.5 ทักษะการคิดเป็ นตรรกะ การทาความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ และการพิจารณ์
1.3.6 ทักษะการสือ่ สารทีช่ ดั เจน กระชับ และมีตรรกะ
1.3.7 ทักษะการทางาน และการวางแผนเป็ นหมู่คณะ
1.3.8 ทักษะการนาเสนอทีช่ ดั เจน และมีตรรกะ
1.3.9 ทักษะต้นทุนกาไรเบือ้ งต้น
1.3.10 ทักษะการประสานงาน
1.3.11 สัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับสูง
1.3.12 ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
1.3.13 เชาวน์ปัญญา
1.3.14 ความมีเกียรติในตนเอง
1.3.15 ทัศนคติเชิงบวกเกีย่ วกับปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน
1.3.16 ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด
1.3.17 ความมีจติ บริการ
1.3.18 ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลง
2. อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
2.1 ความหมายของอุตสาหกรรมไมซ์ [2,4,5]
Meetings หมายถึง กิจกรรมการท่องเทีย่ วเพื่อการจัดการประชุมหรือสัมมนาองค์กร
Incentive Travels หมายถึง กิจกรรมการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล
Conventions หมายถึง กิจกรรมการท่องเทีย่ วเพื่อการจัดการประชุมหรือสัมมนานานาชาติ
Exhibitions หมายถึง กิจกรรมการท่องเทีย่ วเพื่อการจัดการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
2.2 ความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์
2.2.1. เกิดการสร้างงานและการกระจายรายได้ส่ธู ุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เนื่องจากการดาเนินการท่องเทีย่ วรูปแบบ
ไมซ์ต้องอาศัยองค์ประกอบหรือสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่จดั งาน โรงแรม ที่พกั การคมนาคมขนส่ง
อาหารเครื่องดื่ม บริการสุขภาพ ร้านจาหน่ายสินค้าของทีร่ ะลึก สถานทีท่ ่องเทีย่ ว สถานบันเทิง เป็ นต้น
2.2.2. การท่องเทีย่ วรูปแบบไมซ์ ทาให้รฐั บาลมีรายได้จากภาษีเงินได้
2.2.3. เกิด การพัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากร การจัด การท่ อ งเที่ย วรูป แบบไมซ์ เสริม สร้า งความรู้ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผูร้ ่วมงาน
2.2.4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่อ งของการพัฒ นาและลงทุ น ด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน สิง่ อานวยความสะดวก การบริการ กาหนดมาตรฐานการฝึกอบรม และการดาเนินงานด้านการตลาด
สาหรับส่งเสริมการท่องเทีย่ วรูปแบบไมซ์
2.2.5. การประชาสัมพันธ์ประเทศ
2.2.6. ประชาชนทัวไปได้
่
รบั ประโยชน์จากการลงทุนของรัฐในส่วนโครงสร้างและสิง่ อานวยความสะดวกที่
สร้างขึน้ รองรับการท่องเทีย่ วรูปแบบไมซ์ เช่น ถนน ระบบขนส่งมวลชน
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2.2.7. ก่ อให้เกิด การเรีย นรู้สงิ่ ใหม่ ๆ ในด้านวิช าการโดยเฉพาะอย่า งยิ่งในการจัด ประชุ ม และนิ ทรรศการ
นานาชาติ ซึง่ มีการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
2.2.8. สร้างอาชีพด้านการท่องเทีย่ วทีถ่ าวร จากสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทยทีเ่ อือ้ อานวยให้สามารถจัด
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วรูปแบบไมซ์ได้ตลอดทัง้ ปี ซึง่ ต่างจากประเทศทีม่ อี ากาศหนาวจัดในฤดูหนาวทีไ่ ม่
เอือ้ อานวยต่อการจัดประชุม ดังนัน้ หากได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มทีก่ จ็ ะนาไปสู่การสร้างอาชีพที่เกีย่ วข้อง
กับการท่องเทีย่ วทีถ่ าวรไม่เป็ นเพียงแต่การท่องเทีย่ วตามฤดูกาลดังเช่นทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้
โดยสรุปการท่องเทีย่ วรูปแบบไมซ์ นอกจากมีความสาคัญหลักในการนาเงินตราเข้าสูป่ ระเทศแล้ว ผลพลอยได้
จากการพัฒ นาประเทศ/ภูมิภาคสู่การเป็ น ผู้น าด้านไมซ์ยงั ส่งผลดีต่อการพัฒ นาหลายๆด้าน เช่น การพัฒนาระบบ
สาธารณู ป โภค การก่อ สร้างและการลงทุ น ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับ นั กท่ องเที่ย ว การรัก ษาสภาพแวดล้อ ม สถานที่
ท่องเทีย่ ว ตลอดจนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้สปู่ ระเทศ/ภูมภิ าคอีกด้วย [5]
3. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand loyalty behavior)
3.1 พฤติ กรรมหลังการซื้อส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า
พฤติกรรมหลังการซือ้ เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ เพราะเป็ นสิง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในกระบวนการตัดสินใจ
ทีจ่ ะกลับมาใช้บริการซ้าหรือไม่ ถ้าเกิดความพึงพอใจ พฤติกรรมภายหลังการซื้อก็จะกลับมาใช้บริการซ้า แต่ถ้าเกิด
ความไม่พงึ พอใจ พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ครัง้ ต่อไปก็จะไม่เกิดขึน้ [14,15,16]
3.2 ความหมายของพฤติ กรรมความภักดีต่อตราสิ นค้า
พฤติ ก รรมความภั ก ดีต่ อ ตราสิน ค้ า หมายถึ ง ความตัง้ ใจที่จ ะกลับ มาใช้ บ ริก ารซ้ า อีก ครัง้ ซึ่ง เกิด จาก
ประสบการณ์ทผ่ี ่านมาของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมว่าได้รบั ความพึงพอใจหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด [50,51,52,53,54,55]
3.3 ปัจจัยของพฤติ กรรมความภักดีต่อตราสิ นค้า
ปั จจัยของพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า โดยทัวไปมี
่
3 ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตรา
สินค้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การบอกต่ อเชิงบวก, การกลับมาใช้บริการซ้า , การมีส่วนร่วมในการปกป้ องตรา
สินค้า [53,55,56,57,58,59,60,61,62]

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ขัน้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั ทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ที่ 2 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากขัน้ ที่ 1 เพื่อสรุปเป็ นองค์ความรูใ้ นสองประเด็นสาคัญ คือ
1) สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
2) พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า
ขัน้ ที่ 3 ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยสามารถ
แบ่งตัวแปรต้นและตัวแปรตามได้ดงั นี้
1) ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย
18 ตัวแปรย่อย
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า ประกอบด้วย 3 ตัว
แปรย่อย
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ผลการศึกษา
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้ อิทธิพลของ
สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
1) ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ดา้ นคุณลักษณะ ต้นทุน และ
การมีไว้ใช้
2) ความรูเ้ กีย่ วกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์
ความต้องการ เป้ าหมายเชิงธุรกิจ ปั จจัยความสาเร็จหลัก
และกระบวนการตัดสินใจ
3) ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และ
ข่าวกรองเกีย่ วกับสถานการณ์การแข่งขัน
4) ความรูเ้ กีย่ วกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
5) ทักษะการคิดเป็ นตรรกะ การทาความเข้าใจ การ
ประยุกต์ การวิเคราะห์ และการพิจารณ์
6) ทักษะการสือ่ สารทีช่ ดั เจน กระชับ และมีตรรกะ
7) ทักษะการทางาน และการวางแผนเป็ นหมู่คณะ
8) ทักษะการนาเสนอทีช่ ดั เจน และมีตรรกะ
9) ทักษะต้นทุนกาไรเบือ้ งต้น
10) ทักษะการประสานงาน
11) สัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับสูง
12) ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
13) เชาวน์ปัญญา
14) ความมีเกียรติในตนเอง
15) ทัศนคติเชิงบวกเกีย่ วกับปั ญหาและอุปสรรคในการ
ทางาน
16) ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด
17) ความมีจติ บริการ
18) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลง

พฤติ กรรมความภักดี
ต่อตราสิ นค้า
1) การบอกต่อเชิงบวก
2) การกลับมาใช้บริการซ้า
3) การมีสว่ นร่วมในการปกป้ องตรา
สินค้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เ พื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย 18 ตัวแปร
ย่อย ดังนี้
1) ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ดา้ นคุณลักษณะ ต้นทุน และการมีไว้ใช้
2) ความรูเ้ กีย่ วกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้ าหมายเชิงธุรกิจ ปั จจัย
ความสาเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ
3) ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเกีย่ วกับสถานการณ์การแข่งขัน
4) ความรูเ้ กีย่ วกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ทัง้ ในและต่างประเทศ
5) ทักษะการคิดเป็ นตรรกะ การทาความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ และการพิจารณ์
6) ทักษะการสือ่ สารทีช่ ดั เจน กระชับ และมีตรรกะ
7) ทักษะการทางาน และการวางแผนเป็ นหมู่คณะ
8) ทักษะการนาเสนอทีช่ ดั เจน และมีตรรกะ
9) ทักษะต้นทุนกาไรเบือ้ งต้น
10) ทักษะการประสานงาน
11) สัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับสูง
12) ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
13) เชาวน์ปัญญา
14) ความมีเกียรติในตนเอง
15) ทัศนคติเชิงบวกเกีย่ วกับปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน
16) ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด
17) ความมีจติ บริการ
18) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลง
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย
ดังนี้
1) การบอกต่อเชิงบวก
2) การกลับมาใช้บริการซ้า
3) การมีสว่ นร่วมในการปกป้ องตราสินค้า

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อชัยยุทธ รุ่งเรือง และคุณแม่กรรณิกา หาญพจมาน ทีใ่ ห้การสนับสนุ นการศึกษา
แก่ข้าพเจ้าและเล็งเห็นถึงความสาคัญ ของการศึกษาตลอดมา ตลอดจนความรัก กาลังใจ ความช่วยเหลือ ที่ทาให้
ข้าพเจ้าสามารถผ่านอุปสรรคทัง้ หลายมาได้ รวมทัง้ คุณธนาภรณ์ รุ่งเรือง น้องสาว ที่คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าอยู่เสมอ
ตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล รองคณบดีฯ คณะการจัดการ
การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความเมตตา ความรัก
ความห่วงใย และคอยเอาใจใส่ดแู ล ตลอดจนเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อถ่ายทอดความรู้ คาปรึกษา คาแนะนา และข้อคิด
ต่างๆ รวมทัง้ คณาจารย์ทุกท่านของคณะการจัดการการท่องเทีย่ ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทีช่ ่วยประสิทธิ ์
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ท่สี นับสนุ นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปริญญาโทแก่ขา้ พเจ้า อีกทัง้ ท่านอาจารย์อรรธิกา พังงา และคณาจารย์จากสาขาการโรงแรม และสาขาการจัดการ
โรงแรมและท่องเทีย่ ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตศรีราชา ทีผ่ ลักดันให้ขา้ พเจ้าศึกษา
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ต่อในระดับปริญญาโท รวมถึงครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ขา้ พเจ้าได้เคยศึกษาเล่าเรียนมาตลอดระยะเวลา 24 ปี ท่ผี ่านมา ที่
ช่วยถ่ายทอดองค์ความรูต้ ่างๆแก่ขา้ พเจ้าจนข้าพเจ้ามีความรูต้ ดิ ตัวมาจนถึงทุกวันนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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สมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเที่ยวตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพ
อาเซียน
The tour leader’s competencies by the ASEAN Mutual Recognition Arrangement
framework
ธนณัฏฐ์ โชคปรีดาพานิช1* และเกศรา สุกเพชร1
Tananat Chokpreedapanich1* and Katesara Sukpech1
บทคัดย่อ
การศึก ษาสมรรถนะพื้น ฐานอาชีพ ผู้นาเที่ยว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้น ฐานอาชีพ อาเซียน เป็ น
การศึกษาเฉพาะผูน้ าเทีย่ ว (Tour Leader) เพื่อรองรับต่อการกาหนดกฎเกณฑ์ใหม่สาหรับผูน้ าเทีย่ ว จึงเป็ นทีม่ าของ
วัตถุ ประสงค์งานวิจยั เพื่อศึกษาถึงสมรรถนะพื้นฐานอาชีพ ผู้นาเที่ยวตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานอาชีพ
อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) โดยกระบวนการศึกษา ได้มกี ารทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กรอบมาตรฐานวิช าชีพ มัค คุ เทศก์ ไ ทย และกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้ น ฐานอาชีพ อาเซีย น (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement) เพื่อ น ามาก าหนดเป็ น กรอบในการสัม าาษณ์ เชิง ลึก กึ่งโครงสร้า งกลุ่ ม ผู้เชี่ย วชาทที่
เกี่ยวข้องกับผู้น าเที่ยวและการท่องเที่ยวต่ างประเทศ ใน 5 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการนาเที่ยว ผู้นาเที่ยว ผู้เดิน ทาง
ท่องเทีย่ ว หน่วยงานราชการและเอกชนทีด่ แู ลการท่องเทีย่ ว และงานการศึกษาด้านการท่องเทีย่ ว จานวน 15 ท่าน โดย
ใช้เทคนิคลูกบอลหิมะ (Snow Ball) ในการหาผู้เชี่ยวชาททัง้ 5 กลุ่ม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะพื้นฐานอาชีพ
ผูน้ าเทีย่ วทีจ่ าเป็ นและมีความสาคัทประกอบไปด้วย 15 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การบริการ 2) ความรูเ้ กีย่ วกับประเทศที่
นาเทีย่ วและความรูท้ วไป
ั ่ 3) จรรยาบรรณ จริยธรรม และความซื่อสัตย์ 4) การจัดการ 5) ความปลอดาัยและสุขอนามัย
6) าาษาและการสื่อสาร 7) บุคลิกาาพและการแต่งกาย 8) การแก้ไขปั ทหาต่างๆ 9) ทัศนคติในการให้บริการเชิงบวก
10) การสันทนาการ 11) ความชานาทในเส้นทางท่องเทีย่ ว 12) การติดต่อและประสานงาน 13) ทักษะในการนาเทีย่ ว
14) ความเข้าใจในเอกสารและคู่มอื ต่างๆ 15) ความอดทนอดกลัน้ ต่อสถานการณ์
คาสาคัญ:

ผูน้ าเทีย่ ว สมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ ว กรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพอาเซียน
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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

บทนา
การก้าวเข้าสู่ก ารเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น หรือ AEC (ASEAN Economic Community) [1] ในปี
2558 ประเทศไทยซึ่งจะมีบทบาทสาคัทในการเป็ นผู้ประสานงานหลักในสาขาการท่องเที่ยวและการบิน จึงต้องเร่ง
พัฒนาความรู้ และมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรทางการท่องเทีย่ วของไทย ให้มรี ะดับมาตรฐานเดียวกันกับประเทศ
ต่างๆ าายใต้กรอบความร่วมมือท่องเทีย่ วอาเซียน ซึง่ เป็ นตัวสะท้อนบทบาททีส่ าคัทของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีม่ ผี ล
ต่อเศรษฐกิจของาูมาิ าค าายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม และสาาพแวดล้อมทางการท่องเทีย่ ว โดยได้
ร่วมกันกาหนดแบบแผน นโยบาย และมาตราการต่างๆ ในการจัดการการท่องเทีย่ วของอาเซียน ซึง่ มีสว่ นสาคัทต่อการ
เร่งรัดให้เกิดการเปิ ดเสรีการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในาูมาิ าคนี้ ทาให้เกิดความต้องการของบุคลากรต่างๆ
มากมายโดยเฉพาะบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อมาตอบสนองและอานวยความสะดวกต่ อก ารเดินทางมาของ
นักท่องเทีย่ ว ซึง่ ในการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียนนี้ ได้กาหนดให้กระบวนการออกวีซ่าเป็ นไปในมาตรฐานเดียวกัน
และมีการยกเว้นวีซ่าให้คนชาติอาเซียน นอกจากนี้ยงั จะมีการเร่งรัดการจัดทา ASEAN Single Visa เพื่อการส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการส่งเสริมการตลาดร่วมกัน สิง่ ต่ างๆเหล่านี้กเ็ พื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์
อาเซียนในฐานะแหล่งท่องเทีย่ วแหล่งเดียวกัน โดยมีการกาหนดให้มมี าตรฐานการพัฒนาเป็ นทีย่ อมรับร่วมกัน ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมด้านการให้บริการด้านหนึ่ง ที่มคี วามสาคัทและส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศต่างๆเป็ นอย่างมากนัน้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการกาหนดมาตรฐานต่างๆให้มคี วามเหมาะสมและใกล้เคียงกัน
ทัง้ หมดในทุกประเทศของกลุ่มอาเซียน ไม่ว่าจะเป็ นด้านแหล่งท่องเทีย่ ว ทีพ่ กั การให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งจะสอดคล้องต่ อการส่งเสริม การท าการตลาดร่วมกัน ส่งเสริมการลงทุ นในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วในฐานะแหล่งท่องเทีย่ วแหล่งเดียวกัน ดังนัน้ ในการบูรณาการการพัฒนาาูมาิ าคร่วมกัน จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมี
การกาหนดกรอบมาตรฐานของสถานที่ท่ องเที่ยว ที่พกั การให้บ ริการ รวมถึงบุ คลากรทางการ ท่องเที่ยวให้เป็ น ที่
ยอมรับและมีมาตรฐานเดียวกัน
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ซึง่ ในส่วนของบุคลากรทางการท่องเทีย่ วนัน้ จะเป็ นส่วนหนึ่งของการโยกย้ายแรงงานฝี มอื หลังจากการเปิ ด
เสรีก ารค้าและการบริก าร โดยจะมีก ารก าหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้น ฐานอาชีพ อาเซีย น ASEAN Mutual
Recognition Arrangements หรืออาจเรียกอย่างสัน้ ๆ ว่า ASEAN MRA [2] ขึน้ มา เพื่อเป็ นมาตรฐานกลางของทุกๆ
ประเทศ ซึง่ ในการกาหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพในสาขาบริการและการท่องเที่ยวที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้
อาเซียนนัน้ ได้มีการกาหนดประเาทอาชีพและตาแหน่ งงานไว้ทงั ้ สิน้ 32 ตาแหน่ งงาน อันได้ แก่ สาขาการโรงแรม
จานวน 23 ตาแหน่ งงาน และสาขาธุรกิจนาเที่ยว จานวน 9 ตาแหน่ งงาน โดยผู้นาเทีย่ วก็เป็ นส่วนหนึ่งในบริบทของ
หมวดมัคคุเทศก์ในสาขาการท่องเที่ยวนี้ด้วย ซึ่งนับว่าเป็ นสิง่ ที่อาเซียนให้ความสาคัทเป็ นอย่างมาก โดยสมาชิก 9
ประเทศในอาเซียนได้มกี ารลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมกันไปเมื่อปี 2552 ซึง่ ประเทศไทยในขณะนัน้ ยังไม่สามารถลง
นามได้ เนื่ อ งจากติด เงื่อ นไขต้ อ งผ่ า นการพิจ ารณาของรัฐ สาาตามรัฐธรรมนู ท ของประเทศเสีย ก่ อ น ซึ่ง ต่ อ มา
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติในทีป่ ระชุมเมื่อวันที่ 22 กุมาาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยได้มกี ารเห็นชอบในการยกร่าง
กฎกระทรวง ของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา 2555 และได้มกี ารประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในเวลาต่อมา จึง
สามารถกล่าวได้ว่าการเปิ ดเสรีการค้าและการบริการได้มผี ลอย่างสมบูรณ์ต่อประเทศไทย ซึ่งจะทาให้มกี ารโยกย้าย
แรงงานฝีมอื ระหว่างกันอย่างเสรี ดังนัน้ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา จึงต้องมีการจัดเตรียมแผนและการดาเนินการ
ให้เป็ นไปอย่างสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการท่องเที่ยว ปี 2554-2558 โดยจัดให้มีการสารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการด้านแรงงานและการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจนาเทีย่ ว ผูน้ าเทีย่ ว และมัคคุเทศก์ ตลอดจนการ
จัด ตัง้ หน่ วยงานที่จะท าหน้ า ที่ดูแ ลในการควบคุ ม มาตรฐานต่ า งๆให้เป็ น ไปตามข้อ ตกลงระหว่ างกัน ซึ่งกรมการ
ท่องเที่ยวได้จดั ให้มกี ารวัดประเมินผลมัคคุเทศก์ตามรูปแบบที่กาหนด [3] ซึง่ ยังคงไม่สมั พันธ์ต่อลักษณะงานและการ
ทางานของผูน้ าเทีย่ วนัก
ผู้นาเที่ยวนับเป็ นหนึ่งในบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่สาคัท โดยเฉพาะรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ ซึง่ เป็ นหนึ่งในรูปแบบการท่องเทีย่ วของโลกทีส่ าคัท [4] ซึง่ ผูน้ าเทีย่ วจะเป็ นผูด้ แู ลนักท่องเทีย่ วในการ
เดินทางออกจากประเทศของตน เช่น ประเทศไทย ไปท่องเทีย่ วยังประเทศอื่นๆ(Outbound Tourism) นับเป็ นหนึ่งใน
ประเาทการเดิน ทางที่มีความสาคัท มากในโลกของการท่ องเที่ย ว นอกจากนี้ ผู้น าเที่ยวซึ่งเป็ น ผู้ดูแลโดยตรง ก็มี
ความสาคัทในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ามัคคุเทศก์ท่ที าหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทเ่ี ดินทางเข้ามายังประเทศไทยเลย แต่เมื่อย้อนดูในเรื่องของการศึกษา และการรองรับสนับสนุ น รวมถึง
งานวิจยั ต่างๆ กลับพบว่ามีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับผูน้ าเทีย่ วอยู่น้อยมาก หรือแทบจะไม่มกี ารศึกษาอยู่เลย ทัง้ ๆทีค่ วามเป็ น
จริงในเชิงการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทัง้ 2 ส่วนของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ทัง้ การท่องเที่ยวโดยการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ (Inbound) และการท่องเที่ยวโดยการเดินทางออกนอกประเทศ (outbound) ต่างต้อง
ตอบสนองสอดรับ กัน ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ และความสัม พัน ธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในปั จ จุ บ ัน แนวโน้ ม การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทุกปี อัน
เนื่องมาจากความสะดวกในการเดินทางทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในปั จจุบนั เช่น การงดเว้นวีซ่าสาหรับคนไทย ราคาแพคเกจทัวร์
ทีถ่ ูกลง รายได้ทม่ี ากขึน้ การเข้าถึงสินค้าทีง่ ่ายขึน้ ล้วนเป็ นปั จจัยทีท่ าให้เกิดการเดินทางมากขึน้ ของนักท่องเทีย่ วชาว
ไทย ทาให้ความสาคัทของผูน้ าเทีย่ วทีม่ มี าตรฐาน มีประสบการณ์ และมีความรู้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั การคานึงถึง เพื่อ
รักษาไว้ซง่ึ ประโยชน์ของผูเ้ ดินทางทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองไว้ตามกฎหมายว่า บุคคลย่อมมีเสรีาาพในการเดินทาง [5] ซึง่
ในการเดินทางท่องเทีย่ วนี้ถอื เป็ นปั จจัยพืน้ ฐานสาคัทอย่างนึงของมนุษย์ ทีเ่ กิดจากแรงจูงใจ ตามทฤษฎีแรงจูงใจในการ
เดินทาง ตามรายงานของพิทยะ [6] ทีว่ ่าในการเดินทางนัน้ นักท่องเทีย่ วคาดหวังทีจ่ ะได้สมั ผัสสิง่ แวดล้อม ได้พบปะกับ
คนในท้องถิน่ เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศทีเ่ ดินทางไป ได้พกั ผ่อนและสร้างเสริมสัมพันธ์าาพาายในครอบครัว
ในสาาพแวดล้อมทีน่ ่ าสบาย ได้ทากิจกรรมทีน่ ักท่องเทีย่ วสนใจ มีสุขาาพดี ได้รบั การคุม้ กันและความปลอดาัย ได้รบั
การยอมรับนับถือและได้รบั สถานาาพทางสังคม รวมถึงเป็ นการให้รางวัลแก่ตวั เอง และยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ Loy
[7] ทีม่ ุ่งเน้นไปถึงปั จจัยในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง อันประกอบไปด้วยปั จจัยผลักดัน(Push Factors) และปั จจัย
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ดึงดูด(Pull Factors) ในการตัดสินใจเดินทางออกจากสิง่ แวดล้อมเดิมๆ ซึง่ เมื่อดูในมิตพิ น้ื ฐานนี้แล้ว ทาให้ผนู้ าเทีย่ วยิง่
ทวีความสาคัทมากขึน้ ต่อการเดินทางของคนไทยไปในสิง่ แวดล้อมใหม่ๆ เช่น ต่างประเทศ ทีม่ แี นวโน้มมากขึน้ โดย
เป็ นบุคคลที่สามารถสร้างความสาเร็จให้กบั การเดินทาง รวมถึงผลประกอบการของบริษทั นาเทีย่ วทีม่ ากขึน้ ด้วย อัน
หมายถึงรายได้จากการจัดเก็บาาษีทเ่ี กิดจากการนาเทีย่ วทีจ่ ะมากขึน้ ตามไปด้วยเช่นกัน
ซึง่ บริบทของผูน้ าเทีย่ วนัน้ เริม่ มีการกล่าวถึงและกาหนดบทบาทหน้าทีไ่ ว้ในส่วนของบทบัททัตเิ กีย่ วกับผูน้ า
เที่ยวอย่างชัด เจนเป็ น ครัง้ แรกในพระราชบัท ทัติธุรกิจน าเที่ยวและมัค คุ เทศก์ 2551 [8] โดยให้ค วามหมายไว้ว่ า
“ผู้รบั ผิดชอบในการดูแ ลและอานวยความสะดวกแก่ นักท่ อ งเที่ย วในการเดิน ทางไปท่ อ งเที่ย วในต่ างประเทศ” ซึ่ง
หมายความว่า “ผู้นาเที่ยว” เป็ นคาบัททัติเฉพาะสาหรับผู้ท่จี ะดูแลการเดินทางของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไป
ท่องเทีย่ วในต่างประเทศ(Outbound Tourism) แต่กย็ งั คงไม่ได้มกี ารให้ความสาคัทมากนัก ในการศึกษาหรือต่อยอดใน
การพัฒนาบุคคลกลุ่มนี้เลย จนกระทังมาชั
่ ดเจนมากขึน้ เมื่อมีการประกาศให้มกี ารขึน้ ทะเบียนผูน้ าเทีย่ ว ตามประกาศ
กฎกระทรวงเมื่อต้นปี 2557 [9] อันเป็ นผลมาจากแนวความคิด การรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซีย น
(ASEAN Economic Community : AEC) เพื่อให้เกิดความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ าายใต้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ
การลงทุน เงินทุน แรงงานฝี มอื อย่างเสรี และลดปั ทหาความยากจน ความเลื่อมล้าทางสังคม จึงทาให้ธุรกิจาาคการ
ท่องเทีย่ วและาาคธุรกิจบริการ ซึง่ จะมีการเปิ ดโอกาสให้เกิดการโยกย้ายแรงงานฝีมอื อย่างเสรีดว้ ยนัน้ โดยเฉพาะผูน้ า
เทีย่ วซึง่ เป็ นกลุ่มบุคลากรทางการท่องเทีย่ วทีก่ าหนดให้มกี ารขึน้ ทะเบียนเป็ นครัง้ แรก พร้อมทัง้ มีการออกบัตรประจาตัว
ผู้นาเที่ยว ซึ่งเป็ นบัตรชนิดและประเาทใหม่ ของการท่องเที่ยวไทย จึงจาเป็ นต้องมีการกาหนดมาตรฐานสมรรถนะ
พื้ น ฐานอาชี พ ผู้ น าเที่ ย ว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้ น ฐานอาชีพ อาเซี ย น (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement) เพื่อกาหนดมาตรฐานและประเมินบุคลากรทางการท่องเที่ยว อันเป็ นการยกระดับมาตรฐานของผู้นา
เทีย่ วให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นของนักท่องเทีย่ วและาาคธุรกิจบริการ ตามทฤษฎีของ Maslow ได้พดู ถึงขัน้
แห่งความต้องการจาเป็ น(Hierarchy of needs) ทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงความต้องการต่อไปในระดับสูงขึน้ เมื่อตนได้ใน
สิง่ ที่ตนคาดหวังไว้ก่อนหน้านัน้ แล้ว [10] ดังนัน้ จึงจะเห็นได้ว่าผู้นาเที่ยวย่อมมีส่วนสาคัทเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วไปยังต่างประเทศ ผูน้ าเทีย่ วจะมีบทบาทสาคัทในการดูแลอานวยความสะดวก
ให้บริการ ให้ความบันเทิง ให้ความรู้ ตลอดจนบริหารจัดการและประสานงานระหว่างาาคธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วและ
ธุรกิจบริการ ให้การนาเทีย่ วเหล่านัน้ เป็ นไปโดยเรียบร้อย ดังนัน้ ผูน้ าเทีย่ วจึงถือว่าเป็ นบุคลากรทางการท่องเทีย่ วทีค่ วร
ได้รบั การดูแลและสนับสนุนตามกฎหมายตามทีม่ บี ทบัททัตไิ ว้ รวมทัง้ จะเป็ นอีกหนึ่งกลุ่มบุคลากรทางการท่องเทีย่ วที่
จะอยู่าายใต้การโยกย้ายแรงงานฝี มอื หลังจากการเปิ ดเสรีการค้าและการบริการอาเซียน จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการให้
ความสาคัทในการสนับสนุ น ทางการศึกษาวิจยั และการฝึ กอบรม เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
พืน้ ฐานอาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) ซึง่ จะสอดรับกับแผนการช่วยเหลือและผลักดันให้
ผูป้ ระกอบการไทยและมัคคุเทศก์ให้สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ โดยการพัฒนากลุ่มผูน้ าเที่ยวซึ่งจะมีความรู้
ความสามารถในด้านาาษาอังกฤษ และมีความรูค้ วามเข้าใจในวัฒนธรรม าาษาต่างชาติ ทัง้ ในส่วนของประเทศเพื่อน
บ้านและประเทศต่างๆทัวโลกมากกว่
่
า
ในการจัดให้มกี ารขึน้ ทะเบียนผูน้ าเทีย่ วและมีการออกบัตรประจาตัวผูน้ าเทีย่ วนัน้ จาต้องมีการอนุ โลมให้กบั
กลุ่มผู้นาเที่ยวที่ประกอบอาชีพนี้อยู่แล้วแต่ไม่เคยได้รบั การอบรมมัคคุเทศก์มาก่อน ให้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนาายใน
120 วัน นับจากวันประกาศใช้ในราชกิจจานุ เบกษา ซึง่ จะมีกระบวนการรับรองจากบริษทั ทีท่ างาน และจากทางสมาคม
การท่องเทีย่ วต่างๆตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด ซึง่ ในกลุ่มนี้ก่อให้เกิดกลุ่มผูน้ าเทีย่ วแฝง คือ บริษทั นาเทีย่ วหลายบริษทั
ได้ใช้โอกาสนี้ในการนารายชื่อของพนักงานในทีท่ างานของตน ซึง่ เป็ นบุคคลทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่
มากในการนาเทีย่ วมาขึน้ ทะเบียนด้วย และกลุ่มสุดท้ายทีส่ ามารถมาขึน้ ทะเบียนผูน้ าเทีย่ วได้ คือกลุ่มของมัคคุเทศก์ท่ี
ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์ต่างประเทศ หรือมัคคุเทศก์ทม่ี บี ตั รสีบรอนซ์เงิน หรือมัคคุเทศก์Inbound ซึง่ ในส่วนนี้บางท่าน
ก็อาจไม่เคยนาทัวร์ต่างประเทศเลย เนื่องจากทาทัวร์เพียงแต่ในประเทศอย่างเดียว แต่กส็ ามารถมาขอขึน้ ทะเบียนมี
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บัตรผูน้ าเทีย่ วได้ ซึง่ ในกระบวนการนี้ย่อมไม่ตรงกับบทบาทหน้าทีแ่ ละการปฏิบตั งิ านของผูน้ าเทีย่ ว รวมถึงนิยามตาม
ความหมายในพระราชบัททัตธิ ุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ 2551 อีกทัง้ ยังไม่สามารถกาหนดคุณลักษณะมาตรฐานของ
ผู้นาเที่ยวที่เหมาะสมในการนาเที่ยวได้ เนื่องจากลักษณะของการนาเที่ยวต่ างประเทศ กลุ่มลูก ค้า าาษา สถานที่
ประวัตศิ าสตร์ สาาพแวดล้อม สังคม กฎหมาย ฯลฯ ย่อมเปลีย่ นแปลงไปตามลักษณะงานและเส้นทางการเดินทาง ซึง่ มี
ความหลากหลายค่อนข้างมาก จากนโยบายนี้ประกอบกับในอดีตจนถึงปั จจุบนั ยังไม่มกี ารกาหนดหลักสูตรพืน้ ฐาน องค์
ความรูท้ เ่ี หมาะสม และคุณลักษณะสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพของผูน้ าเทีย่ ว จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะทีเ่ หมาะสม เพื่อสร้างสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ วทีเ่ หมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ เพราะเมื่อ
เดินทางไปยังต่างประเทศแล้ว ผูน้ าเทีย่ วจะเป็ นผูท้ ่มี คี วามสาคัทและมีความจาเป็ นอย่างมากต่อนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทาง
ท่องเทีย่ วไปยังต่างประเทศ ซึง่ นักท่องเทีย่ วจาต้องได้รบั การดูแล คุม้ ครอง บริการ และจัดการการท่องเทีย่ วให้เป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามโปรแกรมการท่องเทีย่ ว พร้อมทัง้ อานวยความสะดวกสบาย และสร้างความสนุ กสนานในการ
เดินทางท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่แทนบริษัทท่องเที่ยวในประเทศไทย ในการติดต่อประสานงานกับบริษัท
ท่องเทีย่ วทีใ่ ห้บริการในต่างประเทศ ให้ดาเนินการไปตามโปรแกรมการเดินทาง ได้รบั การบริการทีไ่ ด้มาตรฐานตามที่
ได้ตกลงกันไว้ ป้ องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษทั และธุรกิจอื่นๆที่ไปใช้บริการ ซึง่ ถือเป็ นสิทธิตามกฎหมายที่
รัฐบาลเองต้องให้การดูแลรับผิดชอบ และสร้างหลักประกันแก่นกั ท่องเทีย่ วชาวไทยเหล่านัน้ ได้ และถือเป็ นการลดาาระ
ต่ อการดูแลนักท่องเที่ยวชาวไทยเหล่านัน้ หากเกิดปั ท หาจากการท่องเที่ยวเมื่ออยู่ในต่ างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงผู้นาเที่ยวยังสามารถเป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ี รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติรจู้ กั คนไทยและประเทศไทย รวมถึงสถานการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศ
ไทยได้มากขึน้ เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย หรือให้อาิสทิ ธิแก่
์ ชาวไทยได้อกี ด้วย เช่น
ประเทศที่ป่ ุนทีใ่ ห้การงดเว้นวีซ่าแก่นักท่องเทีย่ วชาวไทย เนื่องจากนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางไปมีการจับจ่ายใช้
สอย ไม่สร้างปั ทหาเมื่อเดินทางไปในประเทศของเค้าเป็ นต้น ถือเป็ นการส่งผลในด้านบวกต่อคนไทยทุกคนในวงกว้าง
อีกด้วย ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดแล้วนัน้ จะเห็นว่า ทางกรมทางท่องเทีย่ วเองก็ยงั ไม่มกี ารกาหนดคุณลักษณะของผูน้ าเทีย่ วที่
ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานอาชีพอาเซียน(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) และ
กลุ่มของผูน้ าเทีย่ วทีม่ าขึน้ ทะเบียนในครัง้ นี้กม็ คี วามหลากหลาย โดยมีทงั ้ กลุ่มของผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์ ประกอบอาชีพ
ผูน้ าเทีย่ วมานาน แต่ไม่เคยได้รบั การฝึกอบรมหรือมีบตั รสีบรอนซ์เงิน กลุ่มของผูน้ าเทีย่ วแฝงทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์หรือมี
ประสบการณ์ ไม่เพียงพอ และกลุ่มของผู้ท่ผี ่านการฝึ กอบรมมัคคุเทศก์มีบตั รสีบรอนซ์เงิน ซึ่งอาจจะมีประสบการณ์
หรือไม่มปี ระสบการณ์การการนาเที่ยวเลย ดังนัน้ จึงไม่สามารถวัดได้ว่าใครมีคุณสมบัติ ทัง้ ในด้านความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติทเ่ี หมาะสมต่อการเป็ นผูน้ าเทีย่ วมากน้อยเพียงไร และต้องมีการพัฒนาสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ วในด้าน
ใดบ้าง ซึง่ หากผูน้ าเทีย่ วที่ไม่ได้มาตรฐานเป็ นผูน้ าเที่ยวหรือจัดการการเดินทาง ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวนักท่องเทีย่ ว
และบริษทั ทัง้ ในด้านความพึงพอใจ และความปลอดาัยได้ จึงเป็ นประเด็นสาคัทในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ทม่ี ุ่งเน้นไปยัง
ผูน้ าเทีย่ วทีม่ าขึน้ ทะเบียนเป็ นผูน้ าเทีย่ วกับกรมการท่องเทีย่ วเป็ นสาคัท
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ จึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับ สมรรถนะพื้นฐานอาชีพผู้นาเที่ยว ตามกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะพื้น ฐานอาชีพ อาเซียน(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) โดยมุ่ งหวังเพื่อเป็ น แนวทางในการ
กาหนดกรอบมาตรฐานของผูน้ าเทีย่ วไทย ให้เหมาะสมต่อความเป็ นจริงและความจาเป็ นต่ออาชีพ การดาเนินงาน และ
เหตุการณ์ ทางการท่องเที่ยวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในโอกาสอันใกล้ โดยเน้นเสนอแนวทางของการศึกษาวิจยั ด้วย
แนวคิดสมรรถนะพื้นฐานอาชีพ (Competency Based) [11] ซึ่งเน้ นไปถึงการหาสมรรถนะแต่ ละด้านที่สาคัท ในการ
ทางานของบุคคลต่ออาชีพ ว่ าสามารถทางานได้ถูกต้องเหมาะสมในระดับต่างๆอย่างไร ซึง่ สอดคล้องกับหลักความรู้
เกีย่ วกับสมรรถนะทีส่ าคัทตามแนวคิด Competency ของ David C. McClelland [12] รวมทัง้ การพัฒนาให้กา้ วหน้าสู่
ระดับทีไ่ ด้มาตรฐาน ซึง่ ในส่วนของงานวิจยั นี้จะมุ่งเน้นทีต่ วั ผูน้ าเทีย่ วโดยเฉพาะ ให้เกิดความสอดคล้องต่อการกาหนด
มาตรฐานของบุ ค ลากรด้านการท่ อ งเที่ย วของรัฐและประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น เพื่อ ให้ ท ราบถึง ระดับ ความรู้
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ความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วของไทย าายใต้กรอบหลักสูตรสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพของอาเซียน หรือ
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals ซึง่ ถือเป็ นมาตรฐานสมรรถนะ (Competency
Standard) ทีใ่ ช้เป็ นโครงสร้างหลักในการศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึงสมรรถนะพื้นฐานอาชีพทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬากาหนดการวัดคุณาาพไว้ ซึ่งผลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในบริบทของผู้นาเที่ยว ซึ่ง
จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการศึกษาและสร้างการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาให้มากขึน้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึง สมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ วตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพอาเซียน (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement)

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้เริม่ การศึกษาจากการศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง เป็ นการศึกษาข้อมูลทุตยิ าูมทิ ม่ี ี ทัง้ ใน
ส่วนของเอกสาร งานวิจยั และบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับผูน้ าเทีย่ ว การวัดและประเมินผลของกรมการท่องเทีย่ ว และกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานอาชีพ อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) โดยใช้การสังเคราะห์เชิง
เนื้อหา เพื่อให้ได้แนวของมาตรฐานและการวัดผลาายใต้กรอบของสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement) เพื่อเป็ นแนวทางในการสัมาาษณ์เชิงลึกกึง่ โครงสร้างกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาททีเ่ กีย่ วข้องกับผู้ นา
เทีย่ วและการท่องเทีย่ วต่างประเทศ
ในการสัม าาษณ์ ซึ่ง ถื อ เป็ นการเก็บ ข้อ มู ล ชัน้ ปฐมาู มิ นั น้ ผู้ วิจ ัย ได้ ใช้ เทคนิ ค ลู ก บอลหิม ะ (Snow ball
technique) [13] ในการหากลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาททีเ่ กีย่ วข้องกับผูน้ าเทีย่ วและการท่องเทีย่ วต่างประเทศ โดยอาศัยการแนะนา
ของหน่ วยตัวอย่างที่นักวิจยั ได้เข้าไปสัมาาษณ์เก็บ ข้อมูลไปแล้วที่มคี ุณลักษณะตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
และให้ช่วยแนะนาเพื่อนหรือคนรูจ้ กั ที่มีลกั ษณะตรงกับที่นักวิจยั ต้องการ แล้วผู้วจิ ยั ไปตามสัมาาษณ์ เก็บข้อมูลจาก
บุคคลทีไ่ ด้รบั การแนะนาต่อไป ผูว้ จิ ยั ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทังได้
่ กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนทีต่ ้องการ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้กระจายกลุ่มตัวอย่างไปใน 5 กลุ่ม ตามแนวคิดผูเ้ กีย่ วข้องและมีสว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) [14] โดยกาหนดกลุ่ม
ละ 3 ท่านเท่าๆกันตามหลักการ เพื่อเป็ นการสร้างคุณค่าของผูน้ าเทีย่ วให้เกิดขึน้ ตามความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้อง ซึง่
ในที่น้ีผนู้ าเที่ยวจะเป็ นตัวแปรสาคัทของความสาเร็จหรือล้มเหลวของโปรแกรมทัวร์นัน้ ๆ ซึ่งผู้วจิ ยั ได้สงั เคราะห์กลุ่ม
ผูใ้ ห้สมั าาษณ์ไว้ 5 กลุ่ม ได้แก่ผปู้ ระกอบการนาเทีย่ ว ผูน้ าเทีย่ ว ผูเ้ ดินทางท่องเทีย่ ว หน่ วยงานราชการและเอกชนที่
ดูแลการท่องเทีย่ ว และงานการศึกษาด้านการท่องเทีย่ ว จานวนทัง้ หมด 15 ท่าน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะในปั จจุบนั ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ ว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพอาเซียน ว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร มากน้ อยเพีย งใด และต้อ งพัฒ นาไปอย่างไรบ้าง ซึ่งผลจากการสังเคราะห์เชิงเนื้ อหาที่ได้จะน ามาซึ่งการ
วางแผน และกาหนดนโยบายในการพัฒนาผูน้ าเทีย่ วได้รอบด้านต่อไป

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาลักษณะสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ ว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) ในเบื้องต้น พบว่า ในส่วนของการบริการการท่องเที่ยวได้มีการพูดถึง
สมรรถนะพื้นฐานอาชีพอาเซียนไว้กว้างๆ [2] โดยในส่วนของสมรรถนะหลัก เน้นไปในส่วนของการทางานร่วมกับ
เพื่อ นร่ ว มงาน ลู ก ค้า ในสาาพที่ห ลากหลาย โดยค านึ ง ถึง หลัก สุ ข อนามัย และความปลอดาัย มีก ารสื่อ สารที่มี
ประสิทธิาาพ และมีทกั ษะทางาาษาทีด่ ี สามารถแก้ปัทหา และหมันหาความรู
่
้ในด้านการท่องเทีย่ ว เข้าใจในสินค้าและ
บริการ อุปกรณ์ในการทางาน รวมถึงนาเสนอแก่ลูกค้าได้ สามารถใช้ส่อื อิเลคทรอนิกส์ในการทางานได้ เข้าใจในระบบ
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การเงิน และในส่ว นงานของผู้น าเที่ย ว หรือ าายใต้ ก รอบของมัค คุ เทศก์ หรือ TOUR GUIDE SERVICES ตาม
สมรรถนะพื้น ฐานอาชีพ รอง ก็ก ล่าวเพียงคร่าวๆถึง การท างาน เช่น รับผิดชอบในหน้ าที่ จัดสรรทรัพ ยากรที่มีได้
จัดการรายละเอียดต่างๆของการเดินทาง ยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรม และยังประกอบด้วยสมรรถนะวิชาชีพ
หรือส่วนของการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขัน้ ตอนการทางาน เป็ นต้น
โดยกรอบสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพอาเซียน(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) นี้มกี ารนาไปปรับใช้
เพื่อกาหนดกรอบมาตรฐานของบุคลากรทางการท่องเทีย่ วของไทย ซึง่ กาหนดให้มมี าตรฐาน 3 ด้าน[15] ประกอบด้วย
ด้านความรู้ ที่กล่าวถึงความเข้าใจอุตสาหกรรม พระราชบัททัติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ไทยและอาเซียน
การใช้าาษาไทยและาาษาต่างประเทศ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณ ความปลอดาัย และรูปแบบ
การท่องเทีย่ วยังยื
่ น ส่วนในด้านทักษะการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ก็เน้นไปทีก่ ารทางาน การ
รับเข้า-ส่งออก มารยาทและการแต่งกาย การบริการด้วยจิตบริการ การอานวยความสะดวก ความเข้าใจโปรแกรมทัวร์
การนาเทีย่ วด้วยข้อมูลความรู้ และความสนุ กสนาน การคานึงถึงสวัสดิาาพและความปลอดาัย และการแก้ไขปั ทหาที่
เกิดขึน้ และในส่วนสุดท้ายด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึง่ เน้นย้าถึงความรักและเคารพในการปกครองและสถาบันต่างๆ
การตระหนักรู้ในหน้ าที่รบั ผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรักและศรัทธาในอาชีพ ซึ่งในหลายส่วนกาหนดไว้เพื่อ
รองรับต่อมัคคุเทศก์ทน่ี านักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศเทีย่ วในประเทศไทยเท่านัน้
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมาาษณ์ยงั กลุ่มตัวอย่าง โดยการสัมาาษณ์แบบเจาะลึกกึง่ โครงสร้างจากกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาท
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูน้ าเทีย่ วและการท่องเทีย่ วต่างประเทศ ตามผลสังเคราะห์เบือ้ งต้นถึงสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ ว
ทีม่ ใี นปั จจุบนั ที่ควรมี และการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานอาชีพผู้นาเที่ยวตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) จาก 5 กลุ่ม บุคคล จานวน 15 ท่ าน ซึ่งประเด็นในการสัม าาษณ์ เป็ น
ลักษณะคาถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด ผลการศึกษาทีไ่ ด้จากการสัมาาษณ์ ดว้ ยการวิเคราะห์และสังเคราะห์สมรรถนะ
พืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเที่ยวที่มใี นปั จจุบนั ที่ควรมี และการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพอาเซียน (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement) พบว่า มีองค์ประกอบของสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ วทีเ่ กีย่ วข้องชัดเจนตาม
ลักษณะงาน และคาอธิบายงานสาหรับผูน้ าเทีย่ ว 15 ด้าน โดยเรียงตามระดับของการพูดถึงของคาตอบทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลให้
ความสาคัท ดังนี้คอื
1) การบริการ
2) ความรูเ้ กีย่ วกับประเทศทีน่ าเทีย่ วและความรูท้ วไป
ั่
3) จรรยาบรรณ จริยธรรม และความซื่อสัตย์ 4) การจัดการ
5) ความปลอดาัยและสุขอนามัย
6) าาษาและการสือ่ สาร
7) บุคลิกาาพและการแต่งกาย
8) การแก้ไขปั ทหาต่างๆ
9) ทัศนคติในการให้บริการเชิงบวก
10) การสันทนาการ
11) ความชานาทในเส้นทางท่องเทีย่ ว
12) การติดต่อและประสานงาน
13) ทักษะในการนาเทีย่ ว
14) ความเข้าใจในเอกสารและคูม่ อื ต่างๆ
15) ความอดทนอดกลัน้ ต่อสถานการณ์ต่างๆ
ในการวิเคราะห์ผลการสัมาาษณ์กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาททีเ่ กีย่ วข้องกับผูน้ าเทีย่ วและการท่องเทีย่ วต่างประเทศทัง้ 5
กลุ่ม อันได้แก่ ผูป้ ระกอบการนาเทีย่ ว ผูน้ าเทีย่ ว ผูเ้ ดินทางท่องเทีย่ ว หน่วยงานราชการและเอกชนทีด่ ูแลการท่องเทีย่ ว
และงานด้านการศึกษาการท่องเทีย่ วแล้วนัน้ เมื่อมีการเปรียบเทียบผลในแต่ละกลุ่มต่างก็มคี วามสอดคล้อง และตอบรับ
ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
ผูป้ ระกอบการ
กลุ่มผูป้ ระกอบการ อันได้แก่
1. อาจารย์ ชัยธวัชว์ ไทยง
2. นาย ธงชัย แก้วทิพรัตน์

-

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ชัยทัวร์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฮีตนั ทราเวล จากัด
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3. นางสาว นยุรี เชนทร

-

ผูจ้ ดั การทัวไป
่ บริษทั เอ็กซ์เพรส ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ จากัด

มุ่งเน้นไปที่ ความรูค้ วามสามารถ ทักษะาาษาและการสื่อสาร การประสานงาน การสันทนาการ จรรยาบรรณ
และจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตทัง้ ต่อสถานประกอบการและลูกค้าซึง่ เป็ นสิง่ จาเป็ นพืน้ ฐานทางอาชีพของผูน้ าเทีย่ วที่
ควรจะมีมากทีส่ ุด ปั จจุบนั ถือได้ว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงมากเท่านัน้ ซึง่ ต้องได้รบั การพัฒนาให้อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ต่อไป ทัง้ นี้การจัดการเอกสาร การสร้างบรรยากาศความสนุ กสนานในการเดินทาง เป็ นลัก ษณะพืน้ ฐานทางอาชีพของ
ผู้นาเที่ยวที่ต้องได้รบั การพัฒนาด้วยเช่นกัน ประกอบกับการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดาัยซึ่งความรู้ใน
ปั จจุบนั ถือได้ว่าอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางเท่านัน้ ซึง่ เป็ นเรื่องทีจ่ าเป็ นและสาคัทต่อการเดินทางท่องเทีย่ วเป็ นอย่าง
มาก จึงเป็ นประเด็นที่ควรมีมาตรฐานสาหรับพืน้ ฐานทางอาชีพผูน้ าเทีย่ วที่จาเป็ นต้องมีและได้รบั การพัฒนาอย่างเป็ น
ขัน้ ตอน อาทิ การจัดตัง้ หน่ วยงานกลางสาหรับการคัดเลือกผูน้ าเทีย่ วบนพืน้ ฐานมาตรฐานอาชีพเดียวกัน โดยในกลุ่มนี้
เมื่อศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดแต่ละประเาทของการประกอบธุรกิจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดความต้องการ
ของประเาทธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่บริษัทรองรับ ซึง่ จาเป็ นต้องมีทกั ษะของสมรรถนะวิชาชีพ หรือค่าประสบการณ์ ใน
การมองและวิเคราะห์ ปั ท หา เพื่ อ การแก้ไ ขปั ท หาที่ต รงจุ ด และมีป ระสิท ธิา าพ รวมทัง้ ต้ อ งสามารถจัด การต่ อ
สถานการณ์ การจัดการอารมณ์และความเครียดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ รวมทัง้ สามารถจัดการาาพรวมของกลุ่มลูกค้าหรือ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปท่องเทีย่ วให้อยู่ในความเรียบร้อยได้
ผูน้ าเที่ยว
ส่วนในกลุ่มของผูน้ าเทีย่ ว อันได้แก่
1. นางสาว อมรรัตน์ อินธุเวศ
2. นาย เฉลิมพล เปล่งขา
3. นาย จักรพันธ์ เกษมปราการ -

เส้นทางประจา เส้นทางแปลกใหม่ / ทัวโลก
่
เส้นทางประจา เส้นทางยุโรป / กลุ่มประเทศอาหรับ
เส้นทางประจา เส้นทางเอเชีย

ผูศ้ กึ ษาสามารถนามาผลสัมาาษณ์มาวิเคราะห์และตีความได้ว่า ผู้นาเที่ยวควรจะมีลกั ษณะที่มคี วามรูเ้ รื่อง
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ ประวัติศ าสตร์ ศาสนาและความเชื่อ สิง่ ควรทา ไม่ควรทา พืชและสัตว์ ความรูท้ วไปและ
ั่
อื่นๆ มีความสามารถในการจัดการเรื่องต่างๆ อาทิ เอกสาร การประสานงาน การจัดการสุขลักษณะและความปลอดาัย
ฯลฯ พร้อมทัง้ มีทศั นคติทด่ี ตี ่ออาชีพ จรรยาบรรณ ไหวพริบ การมีจติ สาธารณะ ทักษะในการสือ่ สาร ทักษะในการแก้ไข
ปั ท หา การสร้างาาพลักษณ์ การแต่ งกายและบุคลิกาาพที่ดี การรู้จกั กาลเทศะ การเข้าใจถึงพฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น การอบรมเรื่องต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านและการ
หาความรูเ้ พื่อเสริมสร้างความสามารถใหม่ๆของตนเอง นอกจากนัน้ ต้องพยายามสร้างลักษณะเฉพาะ จุดเด่น หรือจุด
ขายของตัวเอง สิง่ ที่ตวั เองมีพเิ ศษหรือเหนือกว่า ทาให้คดิ ถึงเราเมื่อมีคนต้องการว่าจ้างทางาน เป็ นการเพิม่ มูลค่าให้
ตัวเอง และควรมีการแบ่งปั นถ่ายทอด ให้โอกาสแก่เพื่อนร่วมงานหรือรุ่นน้องใหม่ๆทีเ่ ข้ามาทางาน รวมทัง้ เป็ นครูทด่ี ใี น
การสอนงานด้วย
ผูเ้ ดิ นทางท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางท่องเทีย่ วนัน้ มีการเดินทางไปสอบถามนักท่องเทีย่ วทีส่ นามบินสุวรรณาูมิ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นาย อนันต์ เชีย่ วชาทกิจการ เส้นทางประเทศอังกฤษ
2. นาย สิรชิ ยั สาลีดษิ ฐ์
เส้นทางประเทศเกาหลี
3. นาง สมบัติ ตรีไพชยนต์ศกั ดิ ์ เส้นทางแสวงบุท สังเวชนียสถาน
ในด้านของผูเ้ ดินทางท่องเทีย่ ว มีความเข้าใจและความคาดหวังในตัวผูน้ าเทีย่ ว ตามลักษณะดังต่อไปนี้ คือ
1) การให้บริการด้วยใจ ยิม้ แย้มแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็ นอย่างดี
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2) มีความรูท้ วไป
ั ่ ความรูเ้ ฉพาะเจาะจง และความชานาทเส้นทาง
3) การจัดการทีด่ ี เช่น เอกสาร โปรแกรมเดินทาง เวลาในแต่ละจุด
4) จรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรมในวิชาชีพและไม่ถอื ประโยชน์สว่ นตนเป็ นหลัก
5) การติดต่อประสานงานคล่องแคล่วว่องไว เตรียมพร้อมและทันต่อสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
6) การสร้างความมันใจและความไว้
่
วางใจให้กบั ลูกค้าหรือผูเ้ ดินทาง
7) บุคลิกาาพและการแต่งกายต้องสุาาพ เหมาะสมกับกาลเทศะของผูน้ าเทีย่ ว
8) าาษาและการสือ่ สารทัง้ าาษาอังกฤษ และาาษาทีส่ าม หรือาาษาท้องถิน่
9) ความรูแ้ ละการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดาัยของลูกค้า
10) การสร้างบรรยากาศและความสนุกสนานตลอดการเดินทาง
หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ส่วนของหน่ ว ยงานาาครัฐและาาคเอกชนที่เกี่ยวข้อ งกับ การท่ อ งเที่ย วนัน้ ผู้ศึกษาได้มุ่งเน้ น ไปยังผู้ว าง
นโยบายหลักๆ และเกีย่ วข้องกับาาพรวมทางการท่องเทีย่ วและผูน้ าเทีย่ ว อันได้แก่
1. นาย วิสตู ร เพียรพัฒน์
นายกสมาคมผูน้ าเทีย่ วแห่งประเทศไทย(สผนท.)
2. นาย ธวัชชัย อรัททิก
ผูว้ ่าการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
3. ดร. สุวตั ร สิทธิหล่อ
ปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
โดยทัง้ 3 ท่านได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้นาเที่ยวที่ดวี ่าต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง บน
ความหลากหลายของเส้นทางการเดินทาง มุ่งเน้นการจัดการความรู้ การจัดการโปรแกรมการเดินทาง การจัดการทัวไป
่
การติดต่อประสานงาน การพัฒนาด้านาาษาที่สองและาาษาทีส่ าม ปรับตัวให้เหมาะสมต่อ ความหลากหลายของการ
เดินทางและความต้องการของกลุ่มลูกค้า การมีจรรยาบรรณเป็ นสิง่ สาคัท มีความซื่อสัตย์ มีหวั ใจบริการ รักในอาชีพ มี
ทัศนคติเชิงบวก บุคลิกาาพที่ดี และการจัดการสุขลักษณะและความปลอดาัยเป็ นสิง่ จาเป็ นทีต่ ้องได้รบั มาตรฐานและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า นอกจากนัน้ อีกสิง่ ทีส่ าคัทมากๆในส่วนนี้คอื ความ
เข้า ใจในกฎหมายและพระราชบัท ทั ติต่ า งๆที่ใช้ การให้ ค วามร่ ว มมือ กับ าาครัฐในการจัด เก็บ ข้อ มู ล หรือ การ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ พร้อมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด สามารถชีแ้ จงบอกกล่าว แจ้งความต้องการ
หรือปั ทหาทีเ่ กิดขึน้ ให้าาครัฐทราบผ่านทางสมาคมตัวแทน โดยเสนอะแนะให้ผปู้ ระกอบอาชีพสมัครเป็ นสมาชิกของ
สมาคมเพื่อผลประโยชน์และการคุม้ ครองต่างๆ
งานด้านการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
กลุ่มงานด้านการศึกษา ได้มกี ารเข้าพบอาจารย์ท่สี อนด้านการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ โดยตรงในการ
ทางานด้านท่องเทีย่ ว โดยเคยสัมผัสงานผูน้ าเทีย่ วและมัคคุเทศก์มาก่อน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
อ. ปิ ย สุดสิ สุ ดี - หัวหน้าาาควิชาการจัดการการท่องเทีย่ วและโรงแรม สถาบันรัชต์าาคย์
2.
ดร. ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ
- หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3.
อ. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง - าาควิชาการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตาูเก็ต
โดยกลุ่มงานด้านการศึกษา ได้กล่าวว่า ผูน้ าเทีย่ วต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่อย่างเสมอทัง้ ด้านาาษาและการ
สื่อสาร อาทิ าาษาอังกฤษ และการพัฒนาาาษาที่ 3 หรือาาษาท้องถิ่นด้วย มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องต่างๆ เช่น
ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม การดาเนินชีวติ แหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ การจัดการอย่างเป็ นระบบและรอบคอบ มีมารยาท มี
จรรยาบรรณ จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตทัง้ ต่อตนเอง ลูกค้า และสถานประกอบการ การคานึงถึงสุขอนามัยและ
ความปลอดาัยของลูกค้า การสร้างาาพลักษณ์ทด่ี ี บุคลิกาาพและการแต่งกายทีเ่ หมาะสม ตลอดไปจนถึงการถ่ายทอด
องค์ความรูส้ ่ลู ูกค้าได้อย่างเป็ นขัน้ ตอนและมีความเป็ นมืออาชีพ ทัง้ นี้ต้องมีการให้บริการทีด่ ี มีทศั นคติเชิงบวก แก้ไข
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ปั ทหาตามสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและดี ซึง่ สิ่งเหล่านี้จะต้องมีเป็ นพืน้ ฐานของผูน้ าเทีย่ วและต้องได้รบั การพัฒนา
อย่างต่ อเนื่อ งด้วย นอกจากนี้ ในกลุ่มการศึก ษายังได้เสนอแนะเรื่องของการพัฒ นาหลัก สูตร หรือการสอนที่ควรมี
เพิม่ เติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการต่อยอดความเป็ นผูน้ าเทีย่ วให้กบั มัคคุเทศก์ในประเทศ หรือ หากมีการทา
หลักสูตรผูน้ าเทีย่ ว ก็ควรเสริมความรูค้ ่ขู นานของประวัตศิ าสตร์ไทยกับสากลลงไปด้วย
จากการประมวลผลทัง้ 5 กลุ่ม จะเห็นได้ว่า หลายๆประเด็นทีห่ วั หน้าทัวร์ จาเป็ นต้องมีความรู้ ความสามารถ
ทีแ่ ตกต่าง หลากหลาย รวมทัง้ ความรับผิดชอบทีม่ ากขึน้ อาทิเช่น องค์ความรูข้ องประเทศทีเ่ ดินทางไปท่องเทีย่ ว ทีต่ อ้ ง
รูก้ ว้างมากกว่าแค่ประเทศไทยเพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกันต้องมีความรูค้ ู่ขนานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและ
ช่วงเวลานัน้ ๆ เมื่อเทียบกับประวัตศิ าสตร์ต่างประเทศ ความรูแ้ ละทักษะทางาาษาและการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิาาพบน
พื้นฐานของความหลากหลายทัวโลก
่
ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง สิง่ พึงระวัง รวมทัง้ กฏระเบียบ กฏหมาย
รวมถึงค่านิยมทีม่ คี วามหลากหลาย เป็ นต้น

วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลของการศึกษาทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกฎและมาตรวัดผล
ต่างๆที่มีการกาหนดสามารถตอบรับ และสอดคล้องต่ อผลการศึกษาวิจยั จากการสัมาาษณ์ ท าให้ทราบถึงลักษณะ
สมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ ว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement) ทีเ่ หมาะสม โดยเมื่อดูในรายละเอียดตามตารางที่ 1 จะพบว่ามี 5 สมรรถนะทีม่ ผี ลการศึกษาเกินร้อยละ
80 คือ การบริการ ความรูเ้ กีย่ วกับประเทศทีน่ าเทีย่ วและความรูท้ วไป
ั ่ จรรยาบรรณ จริยธรรม และความซื่อสัตย์ การ
จัดการ ความปลอดาัยและสุขอนามัย และผลรองลงมาทีร่ อ้ ยละ 73.3 เท่ากันคือ าาษาและการสื่อสาร บุคลิกาาพและ
การแต่งกาย การแก้ไขปั ทหาต่างๆ ส่วนทีม่ คี ่ากลางๆ ในช่วงร้อยละ 50-70 คือ ทัศนคติในการให้บริการเชิงบวก การ
สันทนาการ ความชานาทในเส้นทางท่องเทีย่ ว การติดต่อและประสานงาน และในส่วนทีม่ กี ารกล่าวถึงต่ ากว่าร้อยละ
50 นัน้ มีด้วยกัน 3 สมรรถนะ คือ ทักษะในการนาเที่ยว ความเข้าใจในเอกสารและคู่มอื ต่ างๆ ความอดทนอดกลัน้ ต่อ
สถานการณ์ต่างๆ
ตารางที่ 1 แสดงสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ วทีค่ น้ พบจากการสัมาาษณ์
ข้อค้นพบสมรรถนะพืน้ ฐาน
อาชีพผูน้ าเที่ยว

ขีดความถี่

ค่ารวม

ร้อยละ

1) การบริการ
2) ความรูเ้ กีย่ วกับประเทศทีน่ าเทีย่ วและความรูท้ วไป
ั่

///// ///// ////
///// ///// ///

14
13

93.3
86.6

3) จรรยาบรรณ จริยธรรม และความซื่อสัตย์

///// ///// ///

13

86.6

4) การจัดการ

///// ///// ///

13

86.6

5) ความปลอดาัยและสุขอนามัย

///// ///// //

12

80.0

6) าาษาและการสือ่ สาร

///// ///// /

11

73.3

7) บุคลิกาาพและการแต่งกาย
8) การแก้ไขปั ทหาต่างๆ

///// ///// /
///// ///// /

11
11

73.3
73.3

9) ทัศนคติในการให้บริการเชิงบวก

///// /////

10

66.6

10) การสันทนาการ

///// ////

9

60.0

11) ความชานาทในเส้นทางท่องเทีย่ ว

///// ///

8

53.3
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ข้อค้นพบสมรรถนะพืน้ ฐาน
อาชีพผูน้ าเที่ยว

ขีดความถี่

ค่ารวม

ร้อยละ

12) การติดต่อและประสานงาน
13) ทักษะในการนาเทีย่ ว

///// ///
///// /

8
6

53.3
40.0

14) ความเข้าใจในเอกสารและคูม่ อื ต่างๆ

/////

5

33.3

15) ความอดทนอดกลัน้ ต่อสถานการณ์ต่างๆ

///

3

20.0

เมื่อนามาวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการทางานและการคัดเลือกผูน้ าเทีย่ วตามลักษณะงานและความเหมาะสม จะเห็นว่า
ในส่วนของผู้ประกอบการ จะอิงกับกลุ่มลูกค้าและลักษณะงานเป็ นหลัก ซึง่ จะมีการคัดคุณลักษณะสมรรถนะ
พืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกันออกไปให้เหมาะกับกลุ่มเดินทาง นอกเหนือจากคุณลักษณะโดยรวมข้างต้น ซึง่ ใน
กลุ่มลูกค้าที่เลือกเดินทางไปกับเฉพาะบริษัท หรือเฉพาะเส้นทาง ในจานวนคนที่ไม่มากนัก จะมุ่งเน้ นไปที่ ความรู้
จรรยาบรรณ และบุ คลิกาาพของผู้นาเที่ยว แสดงให้เห็นว่าลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการความรู้ ในเรื่องต่ างๆค่ อนข้างมาก
รวมทัง้ ความน่ าเชื่อถือที่เกิดจากบุคลิกาาพที่เหมาะสม ในขณะที่ ลูกค้าแบบการให้รางวัล หรือไปเป็ นหมู่คณะ มัก
ต้องการความชานาททีด่ ี ทัศนคติท่ดี ี คิดบวก อดทน ทักษะในการแก้ปัทหาทีด่ ี แสดงให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็ น
กลุ่ม ที่ต้องการความเอาใจใส่ค่ อนข้างมาก รวมทัง้ ในการเดิน ทางอาจเกิดปั ท หาและการเปลี่ย นแปลงได้เสมอ จึง
ต้องการผูน้ าเทีย่ วทีม่ คี วามชานาทและมีความอดทนและคิดบวก และในส่วนสุดท้ายของผูเ้ ดินทางทีม่ าจากการจาหน่าย
ร่วม ซึง่ มีความแตกต่าง หลากหลายของผูเ้ ดินทางค่อนข้างสูง จะเน้นถึงทัศนคติท่ดี ี เน้นการให้บริการ สนุ กสนาน รัก
ในอาชีพ และความจริงใจซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและผูป้ ระกอบการ เป็ นหลัก ซึง่ สะท้อนให้เห็นของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ว่ามีความ
หลากหลาย ต้องการการดูแล ไม่เน้นความรูม้ ากนัก และผูน้ าเทีย่ วต้องสร้างความไว้วางใจมากขึน้ ในกลุ่มนี้
ส่วนของผู้นาเที่ยวเองนัน้ จะมุ่งเน้นไปที่ความรู้เรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง ความสามารถในการจัดการ มี
ทัศนคติท่ดี ตี ่ออาชีพ จรรยาบรรณ ไหวพริบ การมีจติ สาธารณะ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการแก้ไขปั ทหา การ
สร้างาาพลักษณ์ การแต่งกายและบุคลิกาาพทีด่ ี การรูจ้ กั กาลเทศะ การเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
ซึง่ จุดหลักๆทีผ่ นู้ าเทีย่ วมองคือการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โอกาสในการได้งาน
มีไหวพริบ เข้าใจตามความเป็ นจริงทัง้ ในส่วนของลูกค้า และสถานการณ์ซง้ึ ต้องมีการพลิกแพลงแก้ไข โดยบางครัง้ ไม่
สามารถแจ้งต่อลูกค้าในทุกเรื่องได้ แต่ต้องมีการประสานผลประโยชน์ให้ผ่านไปได้ดว้ ยดี ซึง่ การสร้างคุณลักษณะของ
สมรรถนะทีม่ อี ย่างกว้างขวางจะทาให้สามารถรองรับต่อกลุ่มลูกค้า และผูป้ ระกอบการทีห่ ลากหลายมากขึน้ รวมทัง้ การ
สร้างการแบ่งปั นและกลุ่มเครือข่ายในอาชีพ
ผูเ้ ดินทางท่องเทีย่ วเองนัน้ ต้องการการเข้าใจและมีความคาดหวังในตัวผูน้ าเทีย่ วค่อนข้างมาก แทบจะกล่าว
ได้ว่าส่วนใหท่ จะฟั งตามที่ผู้นาเที่ยวบอก ซึ่งการสร้ างความมันใจและความไว้
่
วางใจ บริการด้วยใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
ควบคุมอารมณ์ ไม่ถอื ประโยชน์สว่ นตนเป็ นหลัก คล่องแคล่วว่องไว ทันต่อสถานการณ์ มีการสร้างบรรยากาศของทัวร์ท่ี
ดี มีบุคลิกาาพทีเ่ หมาะสมกับกาลเทศะนัน้ เป็ นสมรรถนะทีส่ าคัท เพราะในความเป็ นจริงนัน้ การเลือกเดิน ทางซ้า หรือ
การเลือกเดินทางไปในเส้นทางใหม่ นักท่องเทีย่ วส่วนใหท่จะให้ความสาคัทกับตัวบุคคล คือ ผูน้ าเที่ยว โดยจะเลือก
เดินทางไปกับผูน้ าเทีย่ วทีต่ นถูกใจ ประทับใจ ได้รบั การดูแลดีและรูส้ กึ พิเศษ ซึง่ บางครัง้ ถึงขัน้ ให้หวั หน้าทัวร์จดั ทัวร์ให้
ตนเฉพาะกลุ่ม หรือกลายเป็ นคนสนิทกันไปได้ในทีส่ ดุ นอกจากนี้ ความรู้ ความชานาท การจัดการ ติดต่อประสานงาน
ความสนุกสนาน
จรรยาบรรณ คุณธรรมในวิชาชีพ ก็ยงั เป็ นสิง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วคานึงถึง
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ในส่วนของหน่วยงานาาครัฐและาาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วนัน้ จะเน้นย้าถึงการพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอ ความสามารถในการจัดการความรู้ โปรแกรมการเดินทาง จัดการทัวไป
่ ประสานงาน การพัฒ นาด้านาาษา
โดยเฉพาะการ ปรับตัวต่อความหลากหลาย คานึงถึงจรรยาบรรณ และมีความเข้าใจในกฎหมายและพระราชบัททัติ
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ การให้ความร่วมมือผ่านสมาคมตัวแทน เพื่อเป็ นการสะท้อนสถานการณ์และความต้องการที่
แท้จริงให้กบั าาครัฐทราบ เพื่อการแก้ไข วางแผนและนโยบายได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ จากจุดนี้จะเห็นได้ว่าส่วน
ของหน่วยงานาาครัฐและาาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วนัน้ จะให้ความสาคัทไปในส่วนของกฏเกณฑ์และการ
วัดผล รวมทัง้ การแสวงหาความร่วมมือเพื่อการวางแผนและวางนโยบายเป็ นสาคัท ซึง่ ส่วนนี้ควรมีการศึกษาให้รอบ
ด้าน ในทุ ก มิติ ทัง้ ส่ว นของผู้ป ระกอบการ นัก ท่ อ งเที่ย ว าาคการศึก ษามาประกอบกัน ต่ อ สถานการณ์ จ ริง เช่ น
กฏเกณฑ์และการวัดผลในหลายๆข้อทีย่ งั ไม่ครอบคลุมในส่วนของผูน้ าเทีย่ วและการเดินทางท่ องเทีย่ วยังต่างประเทศ
(Outbound Tourism) รวมถึงโครงสร้างและลักษณะงานของผูน้ าเทีย่ วทีแ่ ตกต่างจากข้อมูลทีม่ อี ยู่ ต้องให้มกี ารส่งเสริม
ในการสนับสนุนการศึกษามากขึน้
สุดท้ายในด้านการศึกษาจะมุ่งเน้นไปทีก่ ารพัฒนาตัวเองอยู่อย่างเสมอ ทัง้ ด้านาาษาและการสือ่ สารซึง่ เป็ นสิง่
ที่ด้านการศึกษาให้ความสาคัท การพัฒ นาองค์ความรู้เรื่องต่ างๆ การจัดการอย่างเป็ นระบบและรอบคอบ ความมี
มารยาท รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสริมความรูค้ ่ขู นานสู่ลกู ค้าอย่างมีระบบ มีทศั นคติเชิงบวก แก้ไขปั ทหา
ตามสถานการณ์ได้ ส่วนของการศึกษานัน้ จะให้ความสาคัทต่อการเรียนรูแ้ ละการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์
เป็ นสาคัท แต่กย็ งั คงต้องรอการประสานงานหรือการสนับสนุ นจากาาครัฐเพื่อการวางแผนในการกาหนดโครงสร้าง
หลักสูตรหรือรายวิชาที่เหมาะสมต่อผู้นาเที่ยวและการท่องเที่ยวต่างประเทศ(Outbound Tourism) อยู่ จึงเห็นควรว่า
หน่วยงานการศึกษาควรเป็ นหน่วยงานผลักดันเพื่อการตอบสนองต่อาาครัฐแทน
โดยเมื่อรวมเข้ากับ กรอบมาตรฐานของบุ คลากรทางการท่ องเที่ยวของไทย[13] ซึ่งกาหนดไว้ 3 ด้าน คือ
ความรู้ ทักษะการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รวมถึงในส่วนสาคัท คือ สมรรถนะ
พืน้ ฐานอาชีพอาเซียน(ASEAN Mutual Recognition Arrangement)[2] ในส่วนของสมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง และ
สมรรถนะวิช าชีพ จะเห็น สอดคล้อ งกัน คือ เน้ น ไปในส่ว นการท างานร่วมกับ เพื่อนร่วมงานและลูก ค้า ในสาาพที่
หลากหลายยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรม รับผิดชอบในหน้าที่ มีการสื่อสารที่ มปี ระสิทธิาาพ และมีทกั ษะทาง
าาษาทีด่ ี เข้าใจในสินค้าและบริการรวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรทีม่ ไี ด้อย่างมีประสิทธาาพ สามารถแก้ปัทหา หมันหา
่
ความรู้ และคานึงถึงสุขอนามัยและความปลอดาัยที่ดี ซึ่งทัง้ หมดนี้กส็ อดรับและมีแนวโน้มหรือทิศทางในการกาหนด
ลักษณะสมรรถนะพื้นฐานอาชีพ ผู้น าเที่ยว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้น ฐานอาชีพ อาเซียน (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement)ทีเ่ หมาะสมและต้องได้รบั การยอมรับและการพัฒนา รวมถึงการศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวาง
ขึน้
ซึง่ เมื่อมีการสังเคราะห์และวิเคราะห์โดยละเอียดแล้ว สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในาาพรวมของการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์งานวิจยั ถึง สมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพผูน้ าเทีย่ ว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement) สามารถรวบรวมและสรุปเป็ น 5 ลักษณะสาคัท ตามผลทีไ่ ด้เกินร้อยละ
80 กล่าวคือ
1. ด้านการให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
2. ด้านการบริหารและการจัดการ
3. ด้านความรูแ้ ละทักษะการดาเนินงานตามโปรแกรมการเดินทาง
4. ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูน้ าเทีย่ ว
5. ด้านสุขอนามัยและความปลอดาัย
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ซึ่งผลที่ได้น้ี จะมีการนาไปพัฒนาเพื่อสอบถามตามลักษณะตัวอย่างงานในแต่ละประเด็นกับกลุ่มผู้นาเที่ยว
เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะต่างๆ ทัง้ 3 ด้าน อันได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง และสมรรถนะวิชาชีพ ตามกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะพืน้ ฐานอาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) ต่อไป
ข้อเสนอแนะการวิ จยั
การศึกษาวิจยั สมรรถนะพื้นฐานอาชีพ ผู้น าเที่ยว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ อาเซียน(ASEAN
Mutual Recognition Arrangement) บ่งชีใ้ ห้เห็นความต้องการ และความจาเป็ นในการพัฒนาในส่วนของการท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศ (Outbound Tourism)เป็ นอย่างมาก เพื่อรองรับต่อการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งบทบาท
หน้าทีข่ องทัง้ มัคคุเทศก์และผูน้ าเที่ยวจะต้องสอดประสาน หรืออาจเป็ นบุคคลเดียวกันต่อไปก็ได้ เพราะจะไม่มขี อ้ จากัด
ในเรื่องของเขตแดนในการเดิน ทางอีกต่ อไป รวมทัง้ การตอบสนองต่ อ การท่ องเที่ยวด้านนี้ ท่เี พิ่ม ขึ้น อย่างมาก จึง
จาเป็ นต้องมีการสร้างมาตรฐานผู้นาเที่ยวที่ดใี นการดูแลสิทธิขนั ้ พื้นฐานของคนไทยที่เ ดินทางท่องเที่ยว ผู้วจิ ยั จึงขอ
เสนอแนะให้มกี ารศึกษาเพิม่ เติมในเรื่องต่างๆต่อไปดังนี้
1. มีการกาหนดกรอบมาตรฐานของบุคลากรทางการท่องเทีย่ วของไทย ในส่วนของผูน้ าเทีย่ วเพิม่ เติม เพื่อให้
สอดคล้องต่อความเป็ นจริงของสมรรถนะต่างๆทีต่ ้องใช้ในการปฏิบตั หิ น้าที่ อันมีความแตกต่างกับมัคคุเทศก์ทบ่ี ท
ั ทัติ
ไว้ในปั จจุบนั ในหลายๆส่วน
2. ด้ า นการศึก ษา ให้ มีห ลัก สูต รหรือ รายวิช าเฉพาะเกี่ย วกับ ผู้ น าเที่ย วและการท่ อ งเที่ย วต่ า งประเทศ
(Outbound Tourism) รวมถึงการต่อยอดหลักสูตรการเรียนและการอบรมของมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับการรวมตัวของกลุ่ม
อาเซียน
3. จัดให้มกี ารศึกษาวิจยั เกีย่ วกับผูน้ าเทีย่ วมากขึน้ ให้มคี วามหลากหลาย ครอบคลุมในมิตติ ่างๆ
4. มีการกาหนดนโยบายและแผนของาาครัฐให้รองรับต่อการเปลีย่ นแปลงของการทาการท่องเทีย่ วแบบตลาด
เดียวของอาเซียนทีป่ ั ทหาในเรื่องของพรมแดนจะลดบทบาทลง รวมทัง้ การทาแพคเกจทัวร์แบบหลายประเทศ
5. วางแผนยุทธศาสตร์ และการตัง้ รับ ของการเข้ามาของกลุ่มทุนต่างชาติ และโอกาสของไทยในการเป็ นผู้
ประสานงานหลัก ในสาขาการท่ อ งเที่ย วและการบิน รวมทัง้ ปรับ มุ ม มองเพื่อ การสร้า งรายได้จ ากการท่ อ งเที่ย ว
ต่างประเทศ(Outbound Tourism)

กิ ตติ กรรมประกาศ
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บทบาทของกฎหมายอย่างอ่อนกับการพัฒนากฎหมายในอนาคต
Role of Soft law and the development of law
ภัทราวรรณ รัตนเกษตร1
Patrawan Rattanakaset1
บทคัดย่อ
หากความคิดของยุค สมัยใหม่ (modern) ซึ่งเป็ นช่วงหลังการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ทาให้สิ่งต่างๆถูกกาหนด
ภายใต้หลักเกณฑ์และทฤษฎี แต่ยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) กลับตรงกันข้าม กล่าวคือ เป็ นยุคทีเ่ น้นเสรีภาพและ
อิสระของบุคคลไม่เชื่อเรื่องความเป็ นสากลเพราะเชื่อว่าแต่ละคนแต่ละวัฒนธรรมนัน้ มีเหตุผลของตัวเอง สิง่ ที่ดที ่สี ุด
สาหรับคนหนึ่งไม่สามารถนามาตัดสินว่าดีสาหรับผูอ้ ่นื ดังนัน้ ในยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) กฎหมายจึงไม่ควร
ทาลายหรือลดคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์หรือทาให้ศลี ธรรม จริยธรรม และแนวทางปฏิบตั ขิ องคนในสังคมเสื่อมถอยลง
รวมทัง้ ไม่ควรยึดถือเฉพาะ “แบบ” ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตายตัว จนบีบคัน้ ทางสังคมเกินกว่าทีจ่ ะช่วยควบคุมให้
สังคมเป็ นระเบียบ ในขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ของกฎหมายทีส่ ร้างจากปทัสถานของคนในสังคมเป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ามารถ
พัฒ นาและส่งเสริมให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทของกฎหมายอย่างอ่อน (soft law)ที่ไม่มี
สภาพบังคับ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบของกฎหมายในยุค หลังสมัยใหม่ (postmodern) โดยการขยายความ
เข้าใจ“รูปแบบของกฎหมาย” ให้มคี วามหมายครอบคลุมกว้างกว่าความหมายของกฎหมายทีว่ ่ากฎหมายต้องเป็ นคาสัง่
มีสภาพบังคับ และมีบทลงโทษเท่านัน้ ซึง่ ในประเด็นนี้อาจก่อให้เกิดการพัฒนากฎหมายในอนาคตให้ยงยื
ั ่ นควบคู่ไปกับ
การฟื้ นฟูศลี ธรรมได้
คาสาคัญ:

ปทัสถาน กฎเกณฑ์ของกฎหมาย กฎหมายอย่างอ่อน กฎหมายเคร่งครัด

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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บทนา
เมื่อ ศึก ษาถึงวิว ัฒ นาการทางกฎหมายเราจะพบว่ า “กฎ” มีอ ยู่แล้วตามธรรมชาติท งั ้ ในคน สัต ว์ และพืช
ทัง้ หมดล้วนแล้วแต่มกี ฎเกณฑ์ทแ่ี สดงอานาจการควบคุมอยู่ในตัวมันเอง ซึง่ แน่นอนว่ามนุษย์ย่อมมีการพัฒนาทางด้าน
สติปั ญ ญามากกว่า สิง่ เหล่านี้ โดยเฉพาะความมีเหตุ ผลทางด้านศีลธรรม ความสามารถในการแยกแยะระหว่ างสิง่
ถูกต้องกับสิง่ ไม่ถูก ต้อง การแยกแยะสิง่ ที่ควรออกจากสิง่ ที่ไม่ค วร นอกจากนี้ เมื่อมนุ ษ ย์มีค วามสามารถรับรู้ท าง
ศีลธรรมและหาเหตุผลมาประกอบก็จะชีใ้ ห้เห็นได้ในตัวเองว่าอะไรคือถูกและอะไรคือผิด เป็ น สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เองอัตโนมัติ
จากการเชื่อมโยงกันของเหตุ และผล พัฒ นาเป็ นความประพฤติปฏิบตั ิของคนในกลุ่มจนกลายเป็ น ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทเ่ี ห็นว่าถูกต้องและควรปฏิบตั ติ าม หากมีการฝ่ าฝืนก็จะถูกตาหนิและมีความชัวเกิ
่ ดขึน้ ในตัวเองและหากมีการ
บัง คับ ให้ เป็ นไปตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี ดัง กล่ า วอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น เรื่อ ยๆ ก็จ ะมีผ ลท าให้ เกิด
ขนบธรรมเนี ย มที่มีลักษณะ “บังคับ ” ที่เราเรียกว่า “กฎหมายประเพณี ” อย่างไรก็ต ามถึง แม้ว่ ายุ ค กฎหมายจารีต
ประเพณีได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่กไ็ ม่อาจปฏิเสธได้ว่ากฎหมายจารีตประเพณียงั คงมีการก่อตัวและดารงอยู่ในสังคมใน
ปั จจุบนั จนกระทังมี
่ การพัฒนาและเกิดการเปลีย่ นผ่านจากยุคกฎหมายประเพณีเข้าสู่กฎหมายทีเ่ ป็ นรูปแบบมากขึน้
หรือเรียกว่ายุค “รูปแบบของกฎหมาย” เป็ นการนากฎเกณฑ์ของกฎหมายที่มีอยู่มาเขียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและ
ปรากฏตัวในรูปกฎหมายเคร่งครัด (hard law) ความเคร่งครัดนี้เอง ทาให้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายกลายเป็ นแบบพิธที ่ี
แน่ นอนตายตัวทีไ่ ม่ใช่เพียงแค่ความยุตธิ รรมลอยๆ ซึง่ ทาให้ความเคร่งครัด ชัดเจนนี้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางของ
กฎหมายและยึดสิง่ นี้เป็ นสรณะ[1]
อย่างไรก็ตาม ความเป็ นกฎหมายคืออะไร และกฎหมายควรเป็ นอย่างไร เป็ นคาถามทีท่ าให้ตอ้ งย้อนกลับมา
ศึกษาความหมายและแนวคิดในเชิงนิตปิ รัชญาก่อนเป็ นลาดับแรก
ในกรณี น้ี เดวิท ฮูม นัก นิ ติป รัช ญาชาวสกอตแลนด์ ผู้ให้ก ำเนิด ลัท ธิไม่เชื่อ ถือ หรือสังสัย (Scepticiam)
ซึง่ ต่อมำได้พฒ
ั นำสู่ลทั ธิประจักษ์วำท (Empiricism) ทีเ่ ชื่อว่าความคิดของมนุ ษย์ลว้ นเป็ นผลจากประสบการณ์หรือมี
ประสบการณ์เป็ นสิง่ สนับสนุ น ภายใต้ทฤษฎีของ ฮูม นามาซึง่ กฎแห่งความเป็ นเหตุผลของธรรมชาติ ทีน่ ามาซึง่ ความ
สงสัยว่าในความเป็ นเหตุเป็ นผลของธรรมชาติน่าจะมีความหมายเพียงการเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องของเหตุการณ์เท่านัน้
ไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์ท่จี าเป็ นต่ อกัน ซึ่งส่ง ผลให้เหตุ อย่างหนึ่งไม่จาเป็ นต้องก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งเสมอไป
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลจึงเป็ นความเข้าใจของมนุ ษย์ทเ่ี กิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติซ้าๆ กันจน
เกิดความเคยชิน สังสมเป็
่
นปกตินิสยั ในการคิด[2]
ด้วยเหตุน้ี ฮูม จึงถือว่ำระเบียบหรือคำสังทำงศี
่
ลธรรมต่ำงๆไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำสิง่ นัน้ เป็ น “สิง่ ทีค่ วรจะเป็ น”
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื ลักษณะอันเป็ นบรรทัดฐำนไม่อำจสรุปได้ว่ำมำจำกสิง่ ที่ ปรากฏอยู่แล้ว ในเมื่อมันอยู่ในสิง่ ที่
เรีย กว่ า “สิ่ง ที่เป็ น อยู่จ ริง ” ส่งผลให้ศีลธรรมและเกณฑ์อ ัน เป็ น บรรทัด ฐานต่ างๆ เป็ น เพีย งสิ่งสัม พัท ธ์ท่ีสามารถ
แปรเปลีย่ นได้ภายใต้ความคิดมนุษย์
ต่ อ มา ฮัน ส์ เคลเซ่ น นัก ปรัช ญาชาวออสเตรีย เชื้อ สายยิว ได้ค้น หาความหมายว่ ำ “กฎหมำยคือ อะไร”
โดยอำศัยทฤษฎีของ ฮูม เป็ นฐำนในกำรพัฒ นำควำมคิด โดยในมุม มองของเคลเซ่ น มองว่า “กฎหมำยคืออะไร”
ต้องแยกออกจำกปั ญ หำว่ำ “กฎหมำยควรจะเป็ นอะไร” เพรำะคำตอบในคำถำมอัน หลังนี้ ต้องอาศัย กฎเกณฑ์ท าง
ศีลธรรม จริยธรรม และสังคมมาเป็ นเครื่องมือในการอธิบาย ซึง่ มีความเปลีย่ นแปรไม่แน่นอน ขึน้ อยู่กบั บริบทของสังคม
และความคิดมนุ ษย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เคลเซ่น จึงเห็นว่าทฤษฎีกฎหมายต้องให้ ความสนใจเฉพาะเรื่องทีก่ ฎหมาย
บัญญัตขิ น้ึ ใช้จริงๆ โดยมีองค์ประกอบเรื่องสภาพบังคับ การลงโทษ หรือการข่มขู่ เพิม่ เติมเข้ามานอกเหนือจาก “สิง่ ที่
ควรจะเป็ นหรือควรจะเกิดขึน้ แต่ตอ้ งเป็ นสิง่ ทีม่ นุษย์ควรประพฤติปฏิบตั โิ ดยแน่นอน” ด้วยเหตุน้ี นิยามของบรรทัดฐาน
(norms) ซึ่งหมายถึงสิง่ ที่ควรจะเป็ นหรือควรจะเกิดที่มนุ ษย์ควรจะประพฤติปฏิบตั ิ จึงดูเบาและอ่อนไปเมื่อเทียบกับ
ทฤษฎีกฎหมายของเคลเซ่น [3]
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ดังนัน้ ความหมายของกฎหมายตามความเข้าใจโดยทัวไปภายใต้
่
แนวคิดของเคลเซ่น คือ กฎเกณฑ์อนั มี
สภาพบังคับและมีบทลงโทษในกรณีทม่ี กี ารฝ่ าฝื น ด้วยเหตุน้ีกฎหมายจึงเปรียบเสมือนสิง่ ทีใ่ ช้กาหนดมาตรฐานความ
ประพฤติของมนุษย์โดยผูใ้ ช้หรือมีอานาจปกครองกาหนดขึน้ และบังคับให้ทุกคนปฏิบตั ติ าม [4]
ปั จจุบนั ในยุคของ postmodern ทีเ่ น้นเสรีภาพและอิสระของบุคคลไม่เชื่อเรื่องความเป็ นสากลเพราะเชื่อว่าแต่
ละคนแต่ละวัฒนธรรมนัน้ มีเหตุผลของตัวเอง และที่สาคัญ ในยุคนี้เห็นว่าสิง่ ที่ดที ่สี ุดสาหรับคนหนึ่งไม่สามารถนามา
ตัดสินว่าดีสาหรับผูอ้ ่นื
ดัง นั น้ กฎหมายที่ดีไ ม่ ค วรท าลายหรือ ลดคุ ณ ค่ า ความเป็ นมนุ ษ ย์ห รือ ท าให้ ศีล ธรรม
จริยธรรมและแนวทางปฏิบตั ิของคนในสังคมเสื่อมถอยลง รวมทัง้ ไม่ควรยึด ถื อเฉพาะ “แบบ” ของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ตายตัว จนบีบคัน้ ทางสังคมเกินกว่าทีจ่ ะช่วยควบคุมให้สงั คมเป็ นระเบียบและมีความยุตธิ รรม
การกาเนิ ดกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายในยุ ค postmodern หรือ ในยุ คโลกาภิวตั น์ จึงควรมีลกั ษณะเป็ น
กฎหมายอย่างอ่อนรวมอยู่ดว้ ยในการให้ความสาคัญกับการควบคุมและใช้เป็ นแนวทางในการควบคุมสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กฎหมายควรเป็ นไปเพื่อค้นหาคาตอบของการผสานและการอยู่ร่ วมกันของวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย ลาดับชัน้
ความเข้ม ข้น ของกฎหมายอย่ า งอ่ อ นเมื่อ เทีย บกับ รูป แบบของของกฎหมายอาจจะเป็ น วิถีท างอัน จ าเป็ น ในการ
เปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจและสังคมให้ดขี น้ึ ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้ ในประชาคมร่วมกันของอาเซียน
และประชาคมร่วมกันของยุโรป
เพื่อเข้าถึงความซับซ้อนของสังคมและวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายดังกล่าว กฎหมายทีส่ ามารถปรับใช้ได้ในยุคนี้
จึงไม่อาจปฏิเสธกฎหมายที่มีลกั ษณะอย่างอ่อนซึ่งไม่ยดึ ติดกับรูปแบบที่เคร่งครัดตายตัวมากเกินไป แต่ปัญหาอยู่ท่ี
กฎหมายทีเ่ รียกวา มีลกั ษณะอย่างอ่อน (soft law) ไม่มสี ภาพบังคับทีเ่ คร่งครัดตายตัวนี้มสี ถานะเป็ นกฎหมายหรือไม่
เพราะเมื่อเปรียบเทียบความเป็ น soft law กับ “แบบ” ของกฎหมายที่เคร่งครัด ก็จะเกิดคาถามว่าแนวความคิดเรื่อง
soft law นี้เป็ นความคิดเดียวกันกับ “กฎหมาย” หรือเป็ น “กฎเกณฑ์ของกฎหมาย” หรือไม่ เพราะถ้าหาก “แบบ” ของ
ความเป็ นกฎหมายคือ กฎหมายต้องเป็ นกฎระเบียบซึง่ กฎระเบียบนี้ต้องมีความจาเป็ นในหน้าทีอ่ นั มีสภาพบังคับ และ
ต้องมีการบังคับตามลักษณะของกฎหมาย แต่ soft law กลับตรงกันข้ามหมดทุกอย่าง กล่าวคือ ไม่มสี ภาพบังคับและ
ไม่มบี ทลงโทษ
ดังนัน้ สิง่ ที่ต้องการพิสจู น์กค็ อื การเปลีย่ นแปลง “แบบ” ของกฎหมายให้มมี ุมมองกว้างมากขึน้ โดยพิจารณา
ความหนาแน่ นของกฎหมายแต่ ละลาดับชัน้ จากความหนาแน่ นเบาบาง น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก จนถึงมาก
ที่สุด กฎหมายที่มีค วามหนาแน่ น ของสภาพบังคับ มากที่สุด และมีบ ทลงโทษอย่างเคร่งครัด ย่อ มเป็ น มีสภาพเป็ น
กฎหมายตามแบบของกฎหมายตามหลักทัวไป
่ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าความหนาแน่ นเบาบางไม่อยู่ในฐานะที่เป็ น
กฎหมาย เพราะหากพิจารณา ว่าสิง่ นัน้ เป็ นเรื่องทีค่ วรปฏิบตั แิ ล้วมันก็คอื ส่วนหนึ่งของทีม่ าของกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย
แต่มลี กั ษณะของสภาพบังคับทีอ่ ่อนกว่ากฎหมายที่เคร่งครัด ซึ่งแนวคิดของ soft law คือ เป็ นแนวคิดทางกฎหมายที่
ข้ามผ่านความเชื่อมโยงระหว่างกฎเกณฑ์ท่หี ลากหลายทางกฎหมายระหว่างประเทศ, การมีส่วนร่วมในการผสาน
กฎหมายของประชาคมเข้ากับกฎหมายภายใน และยังเป็ นแนวคิดในการสร้างความเชื่อมโยงของกฎหมายเพื่อพัฒนา
สังคมและมนุ ษย์ รวมทัง้ สร้างแนวคิดในการสร้างความเชื่อมต่ อในคุณค่าของกฎหมายที่มสี ภาพบังคับเคร่งครัด กับ
กฎเกณฑ์ทป่ี รากฏอยู่ในสังคมซึง่ มีความเป็ นกฎหมายอยู่ในตัวมันเอง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาค้นหารูปแบบและความหมายของกฎหมายในยุค หลังสมัยใหม่ (postmodern) ที่ควรจะเป็ น รวมทัง้
ศึกษาความหนาแน่นของเนื้อหาของกฎเกณฑ์ทต่ี ่างกันซึง่ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสิง่ นัน้ ไม่เป็ นกฎหมาย ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราต้อง
ค้นคว้าก็คอื ความแตกต่างระหว่างกฎหมายเคร่งครัดกับกฎหมายอย่างอ่อนทีไ่ ม่มสี ภาพบังคับทีเ่ คร่งครัด ซึง่ ลักษณะที่
ไม่เคร่งครัดดังกล่าวเรียกว่ าเป็ นกฎเกณฑ์ของกฎหมายได้หรือไม่ พร้อมทัง้ หาความเชื่อมโยงซึง่ กันและกัน ของความ
เป็ นกฎหมายของทัง้ สองสิง่
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วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การวิจยั นี้มุ่งศึกษาถึงลักษณะของกฎหมายในยุค postmodern ภายใต้การบูรณาการแนวคิดทางนิตปิ รัชญา
ทัง้ สานักกฎหมายธรรมชาติ และกฎหมายบ้านเมือง โดยปรับ พร้อมกับวิเคราะห์แนวคิดดังกล่าวเข้ากับกฎหมาย คาสัง่
ประกาศ แนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยู่ในสังคม สาหรับวิธดี าเนินการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจยั จาก
เอกสารซึ่งศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วจิ ยั ได้นาเอาแนวคิดทางนิติปรัชญาของ ฮันส์ เคลเซ่น, เดวิท ฮูม
และนักนิตปิ รัชญาสานักกฎหมายบ้านเมือง มาวิเคราะห์เพื่อขยายความหมายของคาว่า “กฎหมาย” ให้มคี วามชัดเจน
ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทของสังคมยุคโลกาภิวฒ
ั น์มากขึน้

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจยั สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ความแตกต่างระหว่างกฎหมายอย่างอ่อน (soft law) กับ “แบบ” ของกฎหมาย
กฎหมายอย่างอ่อนเป็ นกฎหมายหรือสามารถปรากฏเป็ นส่วนหนึ่งร่วมอยู่กบั กฎหมายเคร่งครัด (hard law)
อันมีหน้าทีท่ ต่ี อ้ งปฏิบตั แิ ละมีสภาพบังคับได้หรือไม่ คาถามดังกล่าวทาให้ยอ้ นกลับไปพิจารณาว่าคาแนะนาขององค์กร
ระหว่างประเทศ หรือข้อตกลงร่วมกันของประชาคมซึง่ ไม่มสี ภาพบังคับ แม้ไม่ปฏิบตั ติ ามก็ไม่มบี ทลงโทษสิง่ เหล่านี้เป็ น
กฎหมายหรือไม่ และหากไม่มสี ภาพเป็ นกฎหมายแต่ทาไมประเทศสมาชิกส่วนใหญ่จาเป็ นต้องปฏิบตั ติ าม
1.1 Soft law ในมุมมองทีไ่ ม่ถอื ว่าเป็ นกฎหมาย
เมื่อพิจารณาในเรื่อง “แบบ” ของกฎหมาย สามารถสร้างความเข้าใจได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ กฎหมายมี
ลักษณะคล้ายกับกฎเกณฑ์ และจากคาจากัดความดังกล่าว กฎเกณฑ์ของกฎหมายแสดงให้เห็นในลักษณะทีแ่ ตกต่าง
หลากหลาย ทัง้ ในลักษณะทัวไป
่ ลักษณะทีเ่ ป็ นหน้าที่ และในลักษณะทีเ่ ป็ นบทลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพิจารณา
ในเรื่องบทลงโทษทางกฎหมายทีค่ รอบคลุมไปถึงสภาพบังคับ ซึง่ แสดงให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ของกฎหมายทุกอย่างต้องมี
สภาพบังคับอย่างชัดเจนที่ถูกกาหนดโดยผู้มีอานาจปกครอง และสภาพบังคับอย่างเคร่งครัดนี้เองที่เป็ นตัวสะท้อน
กลับไปให้ความสาคัญของกฎเกณฑ์ของกฎหมายทีค่ วรเคารพโดยมีบทลงโทษ ดังนัน้ คานิยาม “แบบของกฎหมาย”
คือ กฎหมายจาเป็ นต้องมีสภาพบังคับและมีบทลงโทษ[5] ในทางตรงกันข้ามกฎหมายอย่างอ่อนหรือไม่เคร่งครัดทีไ่ ม่มี
บทลงโทษก็เท่ากับว่าไม่สามารถมีฐานะเป็ นกฎหมายได้แม้ว่าจะมีช่อื เป็ นกฎหมายก็ตาม
คาถามต่อมาก็คอื กฎหมายอย่างอ่อนทีไ่ ม่มบี ทลงโทษจะสามารถพัฒนาตัวเองจนกลายเป็ นกฎหมายได้หรือไม่
ซึง่ การค้นหาคาตอบของคาถามนี้ตอ้ งย้อนกลับไปทาความเข้าใจประวัตศิ าสตร์กฎหมาย พืน้ ฐานของกฎเกณฑ์อนั เป็ น
บ่อเกิดของกฎหมาย วิวฒ
ั นาการของกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ ศีลธรรมและจารีตประเพณี
รวมทัง้ กฎเกณฑ์ความประพฤติของคนในสังคม (ต่อจากนี้ไปเราเรียกว่า norms)
หากบรรทัดฐาน (norms) คือมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ภายใต้เหตุผลทีใ่ ช้ตดั สินว่าอะไรถูก อะไรผิด
ทาให้การทากิจกรรมต่างๆในชีวติ ต้องดาเนินไปตามกฎเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ ซึง่ อาจมีทงั ้ บทลงโทษและไม่มบี ทลงโทษ
แต่เป็ นเพียงข้อตาหนิถงึ ความไม่ถูกต้องในสิง่ ทีก่ ระทา หากพิจารณาในแง่มุมนี้ สิง่ ทีเ่ รียกว่ากฎเกณฑ์ไม่มบี ทลงโทษ
แต่หากมีการฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์อนั เกิดจากข้อตกลงร่วมกันของสังคม หรือประชาคม เหล่านี้จะเรียกว่าอะไร ถ้ากฎหมาย
ได้ถูกจากัดอยู่ภายใต้กรอบคาว่า “แบบ” ของกฎหมายทีต่ อ้ งมีสภาพบังคับและต้องมีบทลงโทษถึงจะเรียกว่ากฎหมาย
เมื่อ พิจ ารณาในประเด็น นี้ ท าให้ ย้ อ นกลับ มาพิจ ารณาความส าคัญ ของกฎหมายว่ า ควรจะตีค วามให้ มี
ความหมายทีล่ กึ ซึง้ และกว้างกว่ากฎเกณฑ์ของกฎหมาย[6] กฎหมายไม่ควรถูกจากัดเฉพาะรูปแบบทีเ่ คร่งครัดเท่านัน้
แต่ควรหมายรวมถึงการเคารพคุณค่าของกฎเกณฑ์ในสิง่ ที่ควรประพฤติปฏิบตั ิ[7] ในประเด็นเรื่องสภาพบังคับ แม้ว่า
ความเป็ น soft law จะมีความบกพร่องในเรื่องสภาพบังคับในภาพของความเป็ นกฎหมาย, เพราะความไม่มีอยู่ใน
ธรรมชาติของกฎเกณฑ์ของกฎหมายแต่มนั ก็ปรากฏได้อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ดงั กล่าวโดยอาจมีสภาพบังคับอยู่ในตัว
มันเอง ส่วนบทลงโทษไม่ได้สร้างข้อบังคับให้กบั กฎเกณฑ์ของกฎหมาย “กฎเกณฑ์ไม่ใช่กฎหมายเพราะการลงโทษ
แต่การลงโทษต่างหากทีเ่ ป็ นกฎหมาย” [8]
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1.2 ความเป็ นกฎหมายของ soft law ตามทฤษฎีกฎหมาย
ควำมเป็ นกฎหมำยตำมทฤษฎี ก ฎหมำยของ จอนห์ ออสติ น (John Austin) เห็ น ว่ า กฎหมายต้ อ งมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
ประการแรก กฎหมำยเป็ นคำสังและต้
่
องเป็ นคำสังทั
่ วไปที
่ ม่ อี ำนำจอยู่ในตัวมันเอง (Autority) ส่วนคาสังที
่ ไ่ ม่มี
อานาจก็เป็ นเพียงแค่เจตจานงของคน (Will) ซึง่ มีผลให้ไม่มคี วามแน่ นอนเพราะย่อมเปลีย่ นแปลงได้ตามความต้องการ
ของผูม้ อี านาจสัง่
ประการที่สอง เป็ นคาสังของรั
่
ฐาธิปัตย์[9] ทีเ่ ชื่อมันว่
่ าการจัดการบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองจะต้องกระทาโดย
อานาจสิทธิขาดของรัฐ รัฐเป็ นผู้มอี านาจสูงสุด กฎหมายทีใ่ ช้เป็ นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมก็ควรมีลกั ษณะมี
อานาจสิทธิขาดและสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง โดยไม่ต้องอยู่ใต้อาณัตหิ รือข้อจากัดของศีลธรรม ความยุตธิ รรม หรือ
สิง่ อื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ คำสังต้
่ องมีสภำพบังคับนี้ตอ้ งมีบทลงโทษ หากมีการฝ่ าฝืน ซึง่ ในจุดนี้เองทีท่ าให้กฎหมาย
ต่างจากศีลธรรม[10]
ออสติ น ให้ ค วำมส ำคัญ กั บ กฎหมำยสำรบั ญ ญั ติ (Legal Positivism) คื อ กฎหมำยที่ มี ส ภำพบั ง คั บ
เป็ น สิ่งที่ม ัน “เป็ น อยู่ ” ไม่ ใช่ สิ่งที่ “ควรจะเป็ น ” ในทฤษฎีก ำรสอนประวัติศ ำสตร์ก ฎหมำยของ ออสติน มองว่ ำ
กฎหมำยควรจะเป็ นอย่ำงไรนัน้ ไม่ใช่หน้ำทีข่ องนักกฎหมำยทีจ่ ะไปสนใจ แต่กฎหมายควรเป็ นอย่างไรนัน้ เป็ นหน้าทีข่ อง
สารบัญญัติ ซึง่ ในความคิดนี้ได้ขดั แย้งกับแนวคิดดังเดิ
่ มที่มองว่านิติศาสตร์เกี่ยวข้องกับความเป็ นธรรมที่ควรจะเป็ น
แต่ ออสติน เห็นว่าไม่เกีย่ วกัน ดังนัน้ ออสติน จึงมองว่าตัวกฎหมายอาจมีความชัวได้
่ และอาจไม่เป็ นธรรมได้ ซึง่ ไม่
เกีย่ วกับศีลธรรมหรือความยุตธิ รรม
กล่าวโดยสรุปคือ ตามแนวทฤษฎีของ ออสติน ยืนยันว่ากฎหมายคือคาสังของรั
่
ฐาธิปัตย์ และเป็ นกฎหมายที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงความยุตธิ รรม ความถูกต้อง หรือคุณค่าประการอื่น แก่นแท้ของกฎหมายคือ
เจตจานง (Will) หรือ อานาจ (Power) [11] เมื่อกฎหมายเป็ นกฎเกณฑ์ทแ่ี ยกจาก และเป็ นคนละเรื่องกับกฎเกณฑ์
ทางศีลธรรมจึงทาให้มคี าพูดอยู่เสมอว่า “ นี่เป็ นความยุติธรรมตามกฎหมาย” ซึ่งมีความหมายโดยปริยายว่าความ
ยุตธิ รรมตามกฎหมายนัน้ อาจไม่เป็ นธรรมก็ได้ สิง่ นี้เองทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งต่อสามัญสานึกของมนุ ษย์ และทาให้
ฮันส์ เคลเซ่น นักกฎหมายสานักกฎหมายบ้านเมืองรุ่นหลัง กลับมองกฎหมายเป็ นเรื่องของบรรทัดฐาน (norme) หรือ
สีง่ ที่ “ ควรจะกระทา” แม้ว่ากฎหมายต้องมีความเคร่งครัดก็ตาม[12]
อันส์ เคลเซ่น กล่าวว่า “กฎหมายคือคาสังที
่ ่มสี ภาพบังคับ ” [13] โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพิจารณาแนวคิดดัง่
เดิมเรื่องกฎเกณฑ์ของกฎหมายพบว่ากฎหมายต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ทบ่ี ่งบอกถึงหน้าทีแ่ ละบทลงโทษเป็ น
สองหลักเกณฑ์ท่จี าเป็ นที่จะกาหนดหรือ บ่งบอกความเป็ นหรือไม่ เป็ นกฎหม ายซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกัน ได้
บทลงโทษเป็ นการบังคับให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ภายใต้คาสังของผู
่
้มอี านาจรัฐ หรือมีอานาจปกครอง อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาอีกด้านหนึ่งโดยให้ความสาคัญกับปทัสถานทางสังคมร่วมด้วยจะพบว่าการบังคับภายใต้คาสังของผู
่
้ม ี
อานาจรัฐนัน้ ไม่เพียงแต่การบังคับตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายเท่านัน้ แต่ปทัสถานทางสังคมยังสร้างอานาจบังคับทีม่ า
จากจริยธรรม ศีลธรรมและความเชื่อในศาสนา ผลก็คอื สิง่ ต่างๆเหล่านี้กม็ ลี กั ษณะเป็ นหลักเกณฑ์ของการบังคับคนใน
สังคมเช่นเดียวกับกฎหมาย แน่ นอนมันอาจจะมีการปฎิเสธว่า soft law ไม่เป็ นกฎหมายเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิด
ทีว่ ่ากฎหมายคือคาสังที
่ ่มสี ภาพบังคับ แล้วกฎเกณฑ์ทใ่ี ช้อยู่ในสังคม ข้อตกลงร่วมกัน ปฏิญญา กฎบัตร แนวปฏิบตั ิ
คาแนะนา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทีต่ กลงร่วมกันในทางระหว่างประเทศ หรือแนวทางปฏิบตั ขิ ององค์กรเอกชน เช่น
แนวปฏิบ ัติ ข องกรรมการหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ระเบีย บของหน่ ว ยงานต่ า งๆทัง้ ภาครัฐ และเอกชน
ภายในประเทศ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีสภาพบังคับและบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นแต่คนในสังคมที่เกี่ยวข้องก็ต้อง
ปฏิบตั ติ าม ซึง่ สิง่ เหล่านี้กค็ อื รูปแบบหนึ่งของ soft law
ซึง่ หากพิจารณาในเรื่องทฤษฎีทวไปของกฎหมายโดยเริ
ั่
ม่ ต้นจากกฎหมายจารีตประเพณี ปทัสถาน (norms)
ของคนในสังคม ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นกฎเกณฑ์อย่างอ่อนและไม่มสี ภาพบังคับทีเ่ คร่งครัด แต่เมื่อมีการยึดถือและปฏิบตั กิ นั
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อย่างยาวนาน มันก็สามารถพัฒนาตัวเองจนกลายเป็ นกฎเกณฑ์ของกฎหมาย มีสภาพบังคับให้ตอ้ งปฏิบตั ิ และหากฝ่ า
ฝื นจะมีบทลงโทษ อย่างเช่นตามกฎหมายว่าด้วยมรดก ในเรื่องการกาจัดมิให้ทายาทรับมรดกตามมาตรา 1605 และ
มาตรา 1606 ทายาทจะถูกกาจัดมิให้รบั มรดกได้ในกรณีท่ที ายาทได้ ประพฤติชวต่
ั ่ อตัวเจ้ามรดกหรือต่อทายาทอื่น
เป็ นเหตุให้ทายาทสิน้ สิทธิในการรับมรดกโดยผลของกฎหมาย ซึง่ หากศึกษาเทียบกับกฎหมายเก่าลักษณะมฤดก ก็จะ
พบว่ามีการตัดสิทธิของทายาทกรณีป ระพฤติชวต่
ั ่ อตัวเจ้ามรดกไว้หลายกรณี ต่อมาเมื่อมีการจัดทากฎหมายประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จงึ ได้นามารวมอยู่ด้วย ซึ่งบทบัญญัติเช่นนี้สอดคล้องกับประเพณีท่ปี ระพฤติปฏิบตั ิกนั มา
[14]จนได้พฒ
ั นาตัวเองให้กลายเป็ นกฎหมาย หากพิจารณาในเชิงลึกจะอ้างว่าประเพณีท่ปี ระพฤติปฏิบตั ิโดยเห็นว่า
เป็ นสิง่ ทีค่ วรนี้ ไม่มสี ่วนเสริมสร้างหรือผลักดันให้เกิดกฎหมาย หรือไม่มสี ว่ นประกอบร่างสร้างขึน้ มาให้เป็ นกฎหมายก็
คงกล่าวอ้างให้เป็ นเช่นนัน้ อย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะสิง่ ทีค่ วรทาเหล่านี้กม็ กี ารสร้างกฎเกณฑ์อนั มีคุณค่าอยู่ในตัวของมัน
เองอยู่แล้ว และกฎเกณฑ์ดงั กล่าวก็เพิม่ ระดับความเข้มข้น หรือเคร่งครัดขึน้ ตามยุค สมัย ปั จจัยแวดล้อม ทาให้การ
บัญญัตกิ ฎหมายมีการพัฒนาเพิม่ มากขึน้
เพราะฉะนัน้ หากพิจารณากฎหมายทีม่ ลี กั ษณะเคร่งครัด ทีต่ อ้ งมีสภาพบังคับและบทลงโทษเท่านัน้ ถึง จะเป็ น
“กฎหมาย” ในมุมนี้กฎหมายก็ได้ละเลยความเชื่อทางศาสนา การเคารพ จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันควรปฏิบตั ิ
ออกไปจนหมดสิน้ จนกลายเป็ นลักษณะของการแบ่งแยกสิง่ ทีเ่ รียกว่ากฎหมายออกจากปทัสถานทีป่ ระพฤติปฏิบตั กิ นั มา
รวมทัง้ ความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรมออกจากกัน แต่ ในทางตรงกันข้ามหากมองให้ลกึ ไปอีกชัน้ หนึ่ง ศีลธรรม
จารีต และปทัสถานทางสังคม อันมีลกั ษณะอ่อนกว่ากฎหมายตามแบบของกฎหมาย และไม่มสี ภาพบังคับ (soft law)
ทัง้ หมดเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นแรงผลักดันหรือแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ทาให้กฎหมายมีความเข้มแข็งขึน้ จนกลายเป็ น “การ
ควบคุม ” เป็ น “กฎเกณฑ์ของสังคม” ที่ต้องปฏิบ ัติ[15] สิง่ นี้ท าให้เราต้องย้อนกลับไปพิจารณาว่า “กฎเกณฑ์ของ
กฎหมาย” สามารถเป็ นได้มากกว่ากฎหมายและสามารถขยายความไปถึงปทัสถานทางสังคม (norms) ซึง่ หากขยาย
ความไปถึงจะส่งผลให้ลาดับและเนื้ อหาของกฎหมายมีความหลากหลายมากขึน้ ไล่เรียงจาก ลาดับความเข้มข้นอ่อน
ทีส่ ุดไปจนถึงลาดับทีม่ คี วามเข้มข้นมากทีส่ ดุ จนอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายไม่ได้มแี ค่กฎเกณฑ์ทม่ี สี ภาพบังคับแต่เพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ [16] ซึง่ อาจกล่าวได้ว่าควร จะรวมกฎหมายอย่างอ่อน ( soft law) เข้าไปในกฎหมายด้วย
2. อะไรคือ soft law
Soft law เริ่ ม เป็ นที่ รู้ จ ั ก ตั ้ง แต่ ยุ ค 70 และมี ค วำม ชั ด เจน ม ำยิ่ ง ขึ้ น ในต้ น ยุ ค 80 ห ำก H ard law
คือ กฎหมำยหรือ ค ำสัง่ ที่อ อกโดยรัฐ ำธิปั ตย์ ในกำรตรำกฎหมำยหรือ ออกกฎระเบีย บ และกำรบัง คับ ให้ เ ป็ นไป
ตำมกฎหมำยซึ่งกระทำโดยศำลหรือเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ หำกฝ่ ำฝื นย่อมมีบทลงโทษอัน เป็ นสภำพบังคับ แต่ soft law
จะเป็ นไปในลักษณะที่ตรงกันข้ำมโดยสิ้นเชิง กล่ำวคือ soft law เป็ นกฎกติกาที่ออกโดยกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คาสังที
่ ่อาศัย
อานาจของรัฐาธิปัตย์ แต่เพียงฝ่ ายเดียว [17] ดังนัน้ จะออกโดยรัฐ หรือเอกชนก็ได้ เพื่อก่อให้เกิดการบริการทีด่ ี มีการ
บังคับกันเอง โดยเฉพาะในกิจการทีเ่ กีย่ วกับการยกสภาพฐานะความเป็ นอยู่หรือความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของ
ประชาชน หรือมาตรฐานการบริหารและการบริการที่ดีอนั ควรปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่ไม่มีสภาพบังคับและไม่มี
บทลงโทษหากฝ่ าฝืน
อนึ่งกำรเกิดขึน้ ของ soft law ไม่ปรากฏเฉพำะแต่กฎหมำยระหว่ำงประเทศ, ข้อตกลงร่วมกันในทางระหว่าง
ประเทศของประเทศต่างๆ, การผสานกฎเกณฑ์ร่วมกันในลักษณะทีเ่ ป็ นข้อตกลง หรือข้อกาหนดจากฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
และกฎมายภายใน รวมทัง้ คาวินิจฉัยขององค์กรอิสระเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงภาคธุรกิจเอกชนทีเ่ ริม่ มีการยอมรับ soft
law มากขึน้ [18] โดยปรากฏให้เห็นในลักษณะของการกาหนดแนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกันของบริษทั เช่น แนวปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกาหนดเพิม่ เติม หรือนโยบาย
ของบริษทั เกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate responsibility social) เป็ นต้น ลักษณะของคาประกาศ
ข้อแนะนา หรือแนวทางปฏิบตั เิ หล่านี้จะอาศัยความสมัครใจและควำมร่วมมือของผูป้ ระกอบกำรเป็ นสำคัญ โดยไม่มี
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รูปแบบของสภาพบังคับและการลงโทษเหมือนกับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีม่ สี ภาพบังคับทีเ่ คร่งครัด แต่ในทางตรงกัน
ข้ามกลับให้ความรูส้ กึ ว่าต้องปฏิบตั ติ าม แม้ว่ำจะไม่มหี น้ำทีต่ อ้ งทำตำมและไม่มบี ทลงโทษแต่มนั เป็ นสิง่ จำเป็ น
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับ “แบบ” ของกฎหมำยทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น พบว่ำควำมเป็ น soft law
ขำดสำระสำคัญอันเป็ นส่วนหนึ่งใน “แบบ” ของกฎหมำย กล่ำวคือ ไม่มหี น้าทีบ่ งั คับให้ปฏิบตั ติ าม ไม่มสี งิ่ บ่งบอกว่ามัน
เป็ นบรรทัดฐำนทำงสังคม, ไม่มคี วำมเคร่งครัดในตัวเอง นัน้ ก็หมำยควำมว่ำมันมีควำมยืดหยุน่ (soft) มากกว่าเมื่อ
เทียบกับกฎหมำยอันมีลกั ษณะบังคับทีเ่ คร่งครัด (hard law) [19]
2.1 ลักษณะของกฎหมายอย่างอ่อน (soft law) เมื่อเปรียบเทียบกับ “แบบ” ของกฎหมำย
หากพิจ ารณากฎหมายตามแนวคิด ปฎิฐานนิ ย มตามทฤษฎี ข อง จอห์ น ออสติ น (John AUSTIN) ที่ใ ห้
ความสาคัญของกฎหมายจากลักษณะภายนอก กล่าวคือ เรื่องอานาจและการลงโทษ ในฐานะเป็ นเงื่อนไขความสมบูรณ์
ของกฎหมาย ก็อาจจะเป็ นความบกพร่องในการพิจารณาความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของกฎหมายในลักษณะที่
หยาบเกินไป โดยจดจ่ออยู่กบั แหล่งกาเนิดเดียวของกฎหมายทีต่ อ้ งมีอานาจ ซึง่ แสดงออกมาในรูปแบบของสภาพบังคับ
ของกฎหมายเท่านัน้ แม้ว่าในทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิของ
ฮันส์ เคลเซ่น จะพยายามก้าวล่วงข้อจากัดดังกล่าวโดย
์
สร้างแนวคิดเรื่อง “บรรทัดฐานขัน้ มูลฐาน” แล้วก็ตาม แต่ ก็ยงั มีความคลุมเครือและถูกบิดผันต่ างๆ ในแนวคิดหรือ
บรรทัดฐานทางกฎหมายของเคลเซ่น
อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับปฏิฐานนิยมทางกฎมายแบบเก่าและแนวทางของนักปฏิฐานนิ ยมทาง
กฎหมายในครึง่ หลังศตวรรษที่ 20 นี้ พบว่ามีลกั ษณะเปิ ดกว้างมากกว่าโดยยึดต่อในทฤษฎีปฏิฐานนิยมน้อยลง พร้อม
กับ ให้ ค วามส าคัญ เรื่อ งอรรถประโยชน์ ท่ี เ ป็ นจริง มากขึ้น [20] โดยเน้ น เรื่อ งลัก ษณะภายในของกฎหมาย
อันเกีย่ วกับความถูกต้องเหมาะสมของตัวกฎหมายอันเป็ นเงื่อนไขสาคัญทีจ่ ะสร้างความรูส้ กึ ว่าสิง่ นี้เป็ นสิง่ ทีด่ แี ละได้รบั
แรงสนับสนุนจากสังคม ซึง่ แรงสนับสนุนดังกล่าวนี้จดั เป็ น “ทรรศนะภายใน” ของบุคคลทีม่ ตี ่อกฎหมายทีจ่ ะใช้บงั คับต่อ
คนในสังคม ทีส่ ะท้อนออกมาในรูปแบบของการวิจารณ์ หรือตาหนิก ารกระทานอกรีตนอกรอยกฎหมาย หรือจากการ
ยอมรับว่าบรรทัดฐานความประพฤติทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายเป็ นสิง่ ถูกต้องเหมาะสมแล้วอย่างแท้จริง โดยจะปรากฏให้
เห็นในสังคม เช่น คาวิจารณ์ว่าควรจะทาสิง่ นี้ ควรต้องทาสิง่ นัน้ หรือการกระทาเช่นนี้ถงึ จะถูกหรือผิด
อย่ างไรก็ต าม H.L.A. HART มองว่ า ระบบกฎหมายนั น้ เป็ น ระบบแห่ ง กฎเกณฑ์ ท างสั ง คมรูป แบบหนึ่ ง
ในฐานะทีเ่ ป็ นกฎเกณฑ์ทม่ี แี หล่งทีม่ าจากการปฏิบตั ทิ างสังคมอันนามาซึง่ การปกครองในการกระทาของมนุษย์ในสังคม
“กฎเกณฑ์ทางสังคม” ในความหมายของ ฮาร์ท เป็ นกฎเกณฑ์เกีย่ วกับการกาหนดพันธะหน้าทีซ่ ง่ึ เป็ นกฎทีบ่ งั คับหรือ
เรียกร้องให้ผคู้ นปฏิบตั ติ ามควบคู่ไปกับแรงกดดันทางสังคมทีม่ ตี ่อผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ติ าม ได้แก่ กฎเกณฑ์ทางด้านจริยธรรม
ศีลธรรม กฎเกณฑ์ทเ่ี ป็ นกติกาการแข่งขัน ข้อตกลงร่วมกัน เป็ นต้น อนึ่งกฎเกณฑ์ทก่ี าหนดพันธะหน้าที่ดงั กล่าว
อาจปรากฏอยู่ในรูปกฎหมายทีม่ บี ทลงโทษทางกายภาพ หรือ ปรากฏอยู่ในรูปศีลธรรมซึง่ ไม่มกี ารลงโทษทางกายภาพ
ใดๆ ต่อผูฝ้ ่ าฝืน [21]
เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้น สามารถพิจารณาแยกลักษณะของ soft law ออกเป็ น 3 ลักษณะดังนี้
ประกำรแรก หากพิจารณาในเรื่องเนื้อหาของกฎหมายที่ต้องมีความเคร่งครัด บ่งบอกถึง สภาพบังคับของ
กฎหมาย พบว่า soft law เป็ นกฎหมายที่มคี วามเคร่งครัดในการบังคับตามตัวบทน้อยหรือมีความอ่อนในการบังคับ
ในประเด็น ดังกล่ าวนี้ เมื่อพิจ ารณาตามแนวคิด ของ ฮาร์ท เห็น ว่ าภายใต้ก รอบ (legel positivism) กฎเกณฑ์จะมี
ลักษณะเปิ ดกว้างให้ต้องตีความในเนื้อหาเพิม่ มากขึน้ ด้วยเหตุน้ีเอง ฮาร์ท จึงสรุปว่า แม้ภายในกรอบของกฎเกณฑ์
ทางกฎหมาย ซึง่ มีความชัดเจนในระดับหนึ่งก็ยงั คงต้องมีพน้ื ทีใ่ ห้ใช้ “ดุลยพินิจ” ของผูพ้ พิ ากษา หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
สาหรับใช้เป็ นเครื่องมือยุติปัญหาควบคู่ไปกับการยึดถือตัวบทบัญญัติของกฎหมาย และในการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว
จาเป็ นทีผ่ ใู้ ช้ต้องอาศัยหรือคานึงด้วยความรอบคอบต่อเงื่อนไขทีม่ ใิ ช่เป็ นกฎหมาย เช่น ศีลธรรม ทัศนคติทางการเมือง
หรือเหตุ ผลความเหมาะสมต่ างๆ มาประกอบด้วย อันมีผลก่อให้เกิดหลักเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต, หลักกรรมสิทธิ,์
มาตรฐานทีว่ ญ
ิ ญูชนประพฤติปฏิบตั ิ [22]
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ประการทีส่ อง ในเรื่องสภาพบังคับ อาจกล่าวได้ว่า soft law ไม่มสี ภาพบังคับ เพราะไม่ใช่คาสังที
่ ม่ สี ามารถให้
ปฏิบตั ติ าม ตามคาสังนั
่ น้ กล่าวคือเป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่มอี านาจบังคับในตัวเอง แต่เป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามอ่อน ดังเช่นที่
ปรากฎในลักษณะคาแนะนา ความคิดเห็น การเชิญชวน ซึง่ ไม่ก่อให้เกิดหน้าทีท่ ต่ี อ้ งปฏิบตั ติ าม
ประการทีส่ าม soft law ไม่มบี ทลงโทษทีป่ รากฏเด่นชัดในบทบัญญัตขิ องกฎหมาย แต่อาจได้รบั การวิจารณ์ใน
การกระทาทีถ่ อื ว่าผิดจากสังคม หรืออาจกล่าวว่าสังคมจะเป็ นผูต้ ดั สินและลงโทษการกระทาทีถ่ อื ว่าเป็ นความผิดนัน้ เอง
ในประเด็นนี้ ฟุ ลเลอร์ กล่าวว่า “เราไม่อาจเข้าใจได้เลยว่ากฎเกณฑ์แต่ละเรื่องคืออะไร จนกว่าเราจะทราบกฎเกณฑ์
นัน้ ๆว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร” ซึ่งจุดมุ่งหมายนัน้ ก็คือการควบคุมการกระทาของมนุ ษย์ให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ และ
กฎเกณฑ์นนั ้ ไม่สามารถดารงอยู่ได้โดยปราศจากคุณภาพทางศีลธรรม (moral) ทีอ่ ยู่ภายใต้ตวั กฎนัน้ เพื่อส่งเสริมอุดม
คติเรื่องความสงบเรียบร้อยของสังคม [23]
2.2 กฎเกณฑ์ (regulation) และ บรรทัดฐาน (norms)
ความไม่เคร่งครัดของ soft law ดังกล่าวข้างต้น เรียกว่าเป็ นกฎเกณฑ์ของกฎหมายได้หรือไม่ ซึง่ คาตอบในเรื่องนี้เรา
ต้องเข้าใจความหมายของกฎเกณฑ์ของกฎหมายและบรรทัดฐานของสังคมว่าสองสิง่ นี้มคี วามสอดคล้องซึง่ กันและกันอย่างไร
ก่อนอื่นต้องทำควำมเข้ำใจขอบคำจำกัดควำมของ กฎเกณฑ์ (regulation) ทีม่ ลี กั ษณะใช้ร่วมกันอันมีสภาพ
บั ง คั บ และบ รรทั ด ฐำน ( norms) ในฐำนะที่ เ รี ย กว่ ำ เป็ นมำตรฐำน ห รื อ บ รรทั ด ฐานที่ ใ ช้ ป ฏิ บ ั ติ ร่ ว มกั น
เป็ น ความประพฤติท่ีกำหนดให้กำรกระท ำอย่ ำงใดอย่ำงหนึ่ งชอบหรือไม่ ช อบด้วยกฎหมำย[24] ดังนี้ บรรทัดฐำน
(norms) จึงหมายถึง สิง่ ทีค่ วรจะเป็ นหรือควรจะเกิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นสิง่ ทีม่ นุษย์ควรประพฤติปฏิบตั โิ ดยแน่ นอน
อย่ างไรก็ต าม (norms) สามารถแยกออกเป็ น สองลัก ษณะคือ กฎ (regulation) และ บรรทัด ฐำน (norms)
ทัง้ สองคำนี้ มีควำมหมำยและขอบเขตทับ ซ้อนกันอยู่ แต่ ทงั ้ สองคามีขอบเขตและลักษณะที่แตกต่ างกันแต่ เกื้อกูล
สนับสนุ นซึ่งกันและกัน จนอาจกล่าวได้ว่า norms เป็ นแนวบรรทัดฐานทางสังคมที่ยดึ ถือปฏิบตั ิกนั สืบต่ อกันมาจน
กลายเป็ นกฎเกณฑ์ (regulation) อันมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นสภาพบังคับ[25]
2.3 ควำมเข้ำใจตำมธรรมชำติแห่งกฎเกณฑ์ของกฎหมำยในสองนัย
ขอบเขตและค ำนิ ย ำมของ norms ตำมถ้ อ ยค ำทำงกฎหมำยจะชี้ เ ฉพาะหน้ า ที่ อ ั น มี ส ภาพบั ง คั บ ให้
ต้องปฎิบตั ิตำม โดย “กฎหมำย” ต้องมีสภำพบังคับ ซึ่งมีเฉพำะใน hard law เท่ำนัน้ สิง่ นี้ทาให้เกิดความเข้าใจได้ว่า
norms ต้องประกอบไปด้วยสองลักษณะทีส่ าคัญคือ “หน้าที่” และ “สภาพบังคับ” อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในทาง
ภาษาศาสตร์ พบว่ารำกศัพท์ของคำว่ำ norms หรือ norma มำจำกคำว่ำ regula ในภำษำลำติน ดังนัน้ คำว่ำ norme
และ regulation จึงเปรียบเสมือนเป็ นเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ทเ่ี ป็ น “นำมธรรม” อันเป็ นแนวทางหนึ่งทีค่ นส่วนใหญ่ตอ้ ง
ประพฤติปฏิบตั ิตำม กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ เป็ นเครื่องมือที่ทาหน้ าที่ในการสร้างรูปแบบของกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่
ประกอบไปด้วยสองส่วนทีส่ าคัญ คือ สิง่ ทีจ่ าเป็ นและเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าในตัวเอง
กรณีท่เี กี่ยวกับควำมจำเป็ นในทำงปรัชญำให้คำจำกัด ควำมว่ำต้องเป็ นสิง่ จำเป็ นในการทำตำมหน้ าที่อนั มี
ลักษณะบังคับและต้องปฏิบตั ติ ำม ส่วนคาว่าต้องเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่านัน้ หมายถึงเป็ นสิง่ ทีค่ นทัวไปคาดหวั
่
งหรือปราถนา
ว่าควรจะเป็ นเช่นนัน้ [26]
ดัง นั น้ ทัง้ ในมุ ม มองทำงภำษำศำสตร์แ ละทำงปรัช ญำต่ ำ งก็ให้ ค วำมหมำยที่ช ัด เจน ตรงกัน ว่ ำ norms
คือรูปแบบที่กำหนดอันมีสภำพบังคับ และยังสำมำรถตีควำม norms ให้ขยายไปถึงรูป แบบที่นาเสนอภายใต้ความ
คาดหวังหรือปรารถนาว่าควรจะเป็ นเช่นนัน้ สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถถูกสร้างและบูรณาการให้เกิดกฎเกณฑ์ภายใต้
สถานการณ์ทม่ี อี ยู่จริงตามธรรมชาติของกฎเกณฑ์ของกฎหมาย
หำกเรำจะพิจำรณำให้ลกึ ลงไปถึงคำถำมทีว่ ่ำธรรมชำติของกฎเกณฑ์ของกฎหมำย คืออะไร คาตอบทีค่ วรเป็ น
ในมุมมองด้ำนภำษำศำสตร์และปรัชญำมองว่ำธรรมชำติของกฎเกณฑ์ของกฎหมำยเป็ นแนวบรรทัดฐาน (norms) ทาง
สังคมทีย่ ดึ ถือปฏิบตั กิ นั สืบต่อกันมำจนกลายเป็ นกฎเกณฑ์อนั มีลกั ษณะอันมีสภาพบังคับร่วมกัน (regulation) เรียกว่า
เป็ น “รูปแบบ” ทีแ่ สดงให้เห็นถึง “กฎเกณฑ์” ของกฎหมาย ซึง่ “รูปแบบ” นี้อาจจะก่อให้เกิดความผูกพันทีแ่ สดงให้เห็น
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ว่าเป็ นหน้าที่ท่ตี ้องปฏิบตั ิ หรือเป็ นข้อห้าม ซึ่งในกรณีหลังนี้จะปรากฏเด่นชัดในกฎหมายที่มสี ภาพบังคับในลักษณะ
ของ hard law
ในอีกมุมมองหนึ่งกฎเกณฑ์ของกฎหมำยก็สำมำถถูกใช้เป็ นเครื่องมือในลักษณะทีเ่ ป็ นแนวทำงปฏิบตั ิ หรือ การ
กระทาทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เป็ นข้อแนะนา ข้อเสนอแนะทีค่ าดหมายได้ถงึ คุณค่าในตัวของมันเอง
3. องค์ประกอบของกฏเกณฑ์ (regulation)
หำกเรำพิจำรณำว่ำกฎเกณฑ์ท ำให้เกิดแนวทำงปฏิบตั ิอนั มีสภำพบังคับให้ต้องปฏิบตั ิตำม ดังนัน้ การท า
หน้าทีเ่ ป็ น “กฎเกณฑ์” ประกอบด้วยการทาหน้าทีส่ องส่วนทีเ่ ป็ น สาระสาคัญนอกเหนือจากการทาหน้าที่เป็ นแนวทาง
แล้วยังต้องประกอบด้วยหน้าทีใ่ นส่วนของเครื่องมือในการใช้วดั ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง
“รูปแบบ” อันเป็ นแนวทางแห่งกฎเกณฑ์ของกฎหมาย
เพราะฉะนัน้ “กฎเกณฑ์” จึงอาจกล่าวได้อกี นัยว่า กฎเกณฑ์เกิดจากการปฏิบตั ิ เป็ นรูปแบบของการอ้างอิง
อย่างหนึ่งเพื่อใช้ประกอบคาตัดสินภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและแน่ นอนว่า สาหรับกฎเกณฑ์ในลักษณะของ
กฎหมายทีม่ สี ภาพบังคับ (hard law) ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ มีบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝืน
ในทางตรงกันข้ามกฎเกณฑ์ท่มี คี วำมอ่อนของ soft law ในลักษณะของการไม่มสี ภาพบังคับหรือมีหน้าที่ให้
ต้องปฏิบตั ติ าม, ไม่มบี ทลงโทษ แนวโน้มในการทาหน้าทีเ่ ป็ นรูปแบบการอ้างอิงทีไ่ ม่มวี ตั ถุประสงค์เป็ นเครื่องมือในการ
วัดการกระทา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการตัดสินใจภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็ นอยู่ ในกรณีน้ี การปราศจากบทลงโทษไม่
อาจกล่าวได้ว่าไม่มกี ารกระทาความผิด แต่ในทางตรงกันข้าม มันเป็ นรากฐานอันก่อให้เกิดการยอมรับให้มีการตัด
สิน บนพื้น ฐานแห่ ง ความเหมาะสม ในส่ ว นนี้ หากพิจ ำรณำในมุ ม มองที่ว่ ำ soft law ก็เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ norms
ซึง่ เป็ นบรรทัดฐำนอันมีลกั ษณะทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ อันนาไปสูก่ ฎเกณฑ์ในตัวมันเอง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ soft law หรือ
hard law ล้วนมีสว่ นประกอบของ norms อยู่ดว้ ยทัง้ สิน้
ดังนัน้ บริบทของ “กฎเกณฑ์” ซึง่ มีรำกฐำนมำจำก norms จึงค่อนข้างกว้างมากพอทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่า soft
law ก็เป็ นกฎเกณฑ์สว่ นหนึ่งได้เหมือนกัน[27]
4. กำรบูรณำกำร soft law เข้ำกับกฎหมำย
จากที่ได้กล่าวข้างต้นสามารถให้คำนิยำมค่อนข้ำงชัดเจนว่ำกฎหมำยที่มีสภาพบังคับโดยเคร่งครัด hard law มี
ลักษณะเหมือน “กฎเกณฑ์” และได้แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของกฎเกณฑ์ยนิ ยอมให้รวมถึงรูปแบบทีม่ คี วามยืดหยุ่น
ไม่มสี ภาพบังคับ ไม่มบี ทลงโทษ หรือที่เรียกว่า soft law ซึ่งยังคงมีขอ้ สงสัยต่อไปอีกว่า soft law นี้เป็ นรูปแบบหนึ่ง
ของกฎเกณฑ์หรือไม่? หรือว่า soft law อาจจะเป็ น บทเกริ่นน าเข้าสู่การสร้างรูปแบบของกฎเกณฑ์ โดยนัยที่เป็ น
รูปแบบทีเ่ ป็ นการกระทาทีต่ ้องดารงรักษาไว้? และเราจะสามารถยอมรับ soft law ในความหมายของการเป็ นกฎหมาย
ได้หรือไม่?
ในค ำถำมทั ้ง หมดข้ ำ งต้ น หำกลองคิ ด ลั ก ษณ ะของ soft law ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น บู ร ณำกำรกว้ ำ งมำกขึ้ น
และศึก ษำคุ ณ สมบัติให้ลึก ลงไปอีก ในเวลำเดี ย วกัน ในเรื่อ งนี้ จะเปิ ด ช่ อ งทำงที่แ สดงให้เห็น ถึงผลสะท้อ นในด้ำ น
บวกของคำถำมทัง้ หลำยทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้นทีม่ ตี ่อ soft law ทีส่ นับสนุนทำงปฏิบตั ขิ องกฎหมำยสองลักษณะดังนี้
ลักษณะแรก โดยกำรยอมรับ กล่ำวคือกำรมองว่ำกฎหมำยเป็ นมำกกว่ำกฎเกณฑ์ soft law ก็ไม่จาเป็ นต้อง
ยึดติดอยู่กบั กฎเกณฑ์ในฐานะที่เสมอชัน้ กับกฎหมายประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคื อมองว่ากฎเกณฑ์ไม่จาเป็ น
ต้องเป็ นการเฉพาะเจาะจงและมีสภาพบังคับ ซึ่งในมุมมองนี้ soft law จะทาหน้าที่เป็ นกฎเกณฑ์ท่สี อดแทรกอยู่ใน
ความแตกต่างของความเข้าใจในบรรดากฎเกณฑ์ทม่ี อี ยู่ต่างหากจากสิง่ ทีป่ ระพฤติหรือปฏิบตั กิ นั มา
เมื่อเราพิจารณาให้ลกึ ซึง่ ของเนื้อหาในประกำรแรกทีม่ องว่า soft law ไม่จาต้องยึดติดอยู่กบั กฎเกณฑ์ในฐานะ
เสมอชัน้ กับกฎหมาย เท่ากับมองว่ากฎหมายเป็ นมากกว่ากฎเกณฑ์ อันเป็ นการมองในลักษณะทีก่ ว้างกว่า ครอบคลุม
กว่า โดยไม่ลดทอนคุณค่าของ norms ในฐานะทีเ่ ป็ นกฎเกณฑ์ของกฎหมายในความหมายปกติของหน้าทีท่ ต่ี อ้ งปฏิบตั ิ
ลงเลย
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ลัก ษณะที่ ส อง กำรขยำยตัว ของกฎเกณฑ์ ในลัก ษณะนี้ จ ะมีก ำรซึ ม ซับ บรรทัด ฐำนอัน เป็ นกฎเกณฑ์
ดังเดิ
่ มไปจนถึงหน้ำทีท่ ต่ี ้องปฏิบตั ิ สิง่ นี้นำพำเรำย้อนกลับไปค้นพบควำมหมำยของ normativité ในถ้อยคาต้นกาเนิด
คือ norma ในความรู้สกึ ของปรัชญา ซึ่งผลของ normative ทางปรัช ญามีแนวโน้ มที่จะปฏิเสธสิง่ ที่มีลกั ษณะบังคับ
โดยเฉพาะและมีคุณค่า ซึง่ สามารถแปลสองสิง่ นี้ออกเป็ นหน้าทีท่ ต่ี ้องปฏิบตั ิ และความพอใจในสิง่ ทีค่ าดหวัง ซึง่ นัน่ ก็
หมายความว่า soft law นัน้ ต้องมีลกั ษณะที่กว้างกว่ากฎเกณฑ์ของกฎหมาย กล่าวคือเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่นอกเหนือหน้า ที่ท่ี
ต้องปฏิบ ัติ แต่ มนั มีสภาพที่ต้องเคารพและยอมรับในตัวเอง ดังนัน้ normative จึงไม่รวมเฉพาะสิง่ ที่ “ต้องกระท า”
เท่านัน้ แต่ยงั หมายความรวมถึงสิง่ ที่ “ควรกระทา” และ “สามารถกระทา” ด้วย ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีค่ าดหมายได้ว่าควร
จะต้องเป็ นหรือสำมำรถเป็ นได้ [28]
ดังนัน้ กล่ำวโดยสรุปคือ normative มีสองลักษณะต่ างกันที่สามารถทับซ้อนกันและรวมกันได้ กล่าวคือใน
ความรู้สกึ ทางนิติปรัชญาของ soft law ถือว่า normative เป็ นบรรทัดฐานที่ต้องปฏิบตั ิส่วนหนึ่งและไม่จาเป็ นต้องมี
หน้าทีบ่ งั คับให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามอีกด้านหนึ่ง
5. โครงสร้ำงของลำดับชัน้ soft law
ปทัสถำนหรือบรรทัดฐำนทีค่ นยึดถือเป็ นแนวทำงปฏิบตั ใิ นบำงกรณีกแ็ สดงให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ทม่ี คี วามยืดหยุ่นซึง่
สามารถมองได้ว่ามีความทับซ้อนกันอยู่ระหว่างสิง่ ทีเ่ ป็ น normative และไม่เป็ น normative
อย่างไรก็ตาม normative ก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็ นกฎเกณฑ์ทถ่ี อื เป็ นบรรทัดฐานของสังคมดังทีพ่ บกันทัวไปได้
่
แก่
คาแนะนา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสนับสนุน เป็ นต้น
อนึ่งเรำจะพบว่ำส่วนใหญ่กฎเกณฑ์ทงั ้ หลำยทีม่ ำจำกคำแนะนำมักจะแสดงออกในรูปแบบของกำรปฏิบตั ติ ำม ซึง่
ผลของ soft law ทีเ่ ป็ น normative ในลักษณะของคาแนะนาทีไ่ ม่เป็ นถ้อยคาของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย แต่อย่างไรก็
ตาม ด้ว ยเหตุ ผ ลทางโครงสร้างของกฎเกณฑ์ท่ีมีค วามยืด หยุ่ น ท าให้ก ฎเกณฑ์นั น้ มีค วามยืด หยุ่ น และปราศจ าก
บทลงโทษที่เคร่งครัด แต่กไ็ ม่อาจปฎิเสธได้ว่ามันก็มีความเป็ นไปได้ท่อี าจจะมีบทลงโทษ ซึ่งในประเด็นนี้ ศาลจะมี
บทบาทสาคัญในการกระตุน้ ให้เกิดบทลงโทษภายใต้การใช้ดุลยพินิจโดยอิสระ
อีกด้านหนึ่ง soft law ทีไ่ ม่เป็ น normative คือ soft law ทีม่ ลี กั ษณะปราศจากผลทางกฎหมายในตัวเอง แม้ว่ามัน
จะเป็ นไปได้กต็ าม กล่าวคือ ไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะเป็ นบทลงโทษเทียบเท่ากับฐานะทีเ่ ป็ นกฎหมาย ซึง่ มั กจะแสดงให้
เห็นโดยทัวไป
่ เช่น แรงบันดาลใจทีก่ ่อให้เกิดการร่างกฎหมาย หรือตัวอานาจของรัฐในการบัญญัตกิ ฎหมาย เหล่านี้ยงั
ไม่ใช่ตวั บ่งชี้ให้เห็นถึงสภาพของความเป็ นกฎหมาย รวมทัง้ คาประกาศขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งมีบ่อเกิดจาก
แนวคิดหรือแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการของบรรดาประเทศสมาชิกในประชาคมระหว่างประเทศทีจ่ ะกลายเป็ น
กฎหมำยได้กต็ ่อเมื่อมีกำรยอมรับของประเทศสมำชิก
ดังนัน้ ในบริบทนี้คำประกำศ (โดยเฉพำะขององค์กรระหว่ำงประเทศ) จึงเป็ น soft law ที่ไม่เป็ น normative
เป็ นคำประกำศทีม่ ำจำกแรงบันดำลใจหรือแรงขับเคลื่อนของควำมต้องกำรภำยในเพื่อข้อเรียกร้อง หรือตอบสนองความ
ต้องการของสิง่ หนึ่งเพื่อให้ได้มาซึง่ อีกสิง่ หนึ่งเท่านัน้ คาประกาศโดยแท้น้ีไม่สามารถทาให้คดิ ต่อได้ว่าเป็ นคาตัดสินที่
สามารถนามายึดถือเป็ นฐานทีม่ าของการตัดสินใจที่จะส่งผลให้เป็ นการยอมรับโดยปริยาย แต่ในทางตรงกันข้ามกลั บ
เป็ น soft law ที่ไม่เป็ น normative อย่างไรก็ตาม หากแรงผลักดันนัน้ หรืออานาจของรัฐนัน้ ขับเคลื่อนจนสามารถตรา
เป็ นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ผลลัพธ์ท่ไี ด้มาจะเป็ น hard law คือ เป็ นกฎหมายโดยแท้ท่กี าหนดอานาจหน้ าที่อนั มี
สภาพบังคับและบทลงโทษต่อผูท้ ฝ่ี ่ าฝืน
6. ระดับของปทัสถำนทีพ่ ฒ
ั นำจนกลำยเป็ นบทบัญญัตขิ องกฎหมำย
หำกเรำทำควำมเข้ำใจว่ำปทัสถำนทำงสังคมสำมำรถพัฒนำศีลธรรม วิถปี ระชำ หรือจริยธรรม จนกลายเป็ น
กฎเกณฑ์ของกฎหมำย คำว่ำ “ ปทัสถำน” หรือ norms ก็สามารถสร้างความเข้าใจได้ว่ากฎเกณฑ์ทเ่ี รียกว่ากฎหมาย
นัน้ มีความหนาแน่ นต่างกัน โดยแบ่งออกเป็ นสองลักษณะคือ กฎหมายทีม่ สี ภาพบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(hard law) และกฎหมายอย่างอ่อน หรือ solf law
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Hard law เป็ นลำดับควำมหนำแน่นของปทัสถำนทีเ่ คร่งครัดทีส่ ดุ และหนาแน่นกว่าปทัสถานอื่น เพราะมาจาก
หน้าทีอ่ นั มีสภาพบังคับและบทลงโทษ เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงถึงปทัสถานทีเ่ คร่งครัดต่อคนในสังคม ในอีกด้านหนึ่งปทัสถานทีม่ ี
ความหนาแน่นในเชิงสภาพบังคับ หน้าที่ และบทลงโทษน้อยหรือไม่มเี ลยเรียกว่า soft law ทีม่ าของ soft law ทีพ่ บ
เห็นได้ เช่น คาแนะนา ข้อปฏิบตั ิ ข้อเสนอแนะในฐานะทีเ่ ป็ นสิง่ ทีค่ นในสังคมยอมรับภายใต้ความสมัครใจ อันอาจกล่าว
ได้ว่ า สิ่ง เหล่ า นี้ ไม่ มีสภาพบัง คับ แต่ เป็ น สิ่ง จ าเป็ น ซึ่ง เครื่อ งมือ ต่ างๆ ของ soft law ที่ก ล่ า วมาข้างต้น ไม่ ไ ด้เป็ น
กฎเกณฑ์ แต่มนั มีความหมายที่ลกึ ซึ้งและกว้างกว่ากฎหมายโดยตัวมันเองโดยการยอมรับในความเข้าใจทีก่ ว้างกว่า
ขอบเขตของกฎเกณฑ์ทต่ี อ้ งมีสภาพบังคับโดยเคร่งครัดแต่เพียงฝ่ ายเดียว
สิง่ นี้สะท้อนให้เห็นในมุมมองอย่ำงกว้ำงในเงื่อนแง่ของควำมเป็ นกฎหมำยและบทบัญญัติแห่ งกฎหมายใน
ปั จจุบนั ที่มคี วามหลากหลายแห่งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาแนะนา ข้อเสนอแนะ ข้อปฏิบตั ิ ฯลฯ ซึ่งความ
เข้าใจกฎหมาย soft law ทาให้ปราศจากข้อกังขาในความไม่ชดั เจนของความเป็ นกฎหมาย แต่ในทางตรงกันข้ามกลับ
มีความเข้าใจมิตขิ องกฎหมายได้อย่างครอบคลุม ลึกซึง้ และชัดเจนมากยิง่ ขึน้
อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของ hard law และ soft law ต่างก็มคี วามเข้มข้นทีแ่ ตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
1. hard law คือ กฎหมำยที่มสี ภำพบังคับและบทลงโทษอย่ำงเคร่งครัด เด็ดขำด เช่น กฎหมายที่ห้าม หาก
ฝ่ าฝื นจะได้รบั โทษอย่ำงรุนแรงโดยกำหนดโทษขัน้ สูงไว้และไม่มกี รณียกเว้นใดๆทัง้ สิน้ กฎหมายทีม่ สี ภาพบังคับโดย
เคร่งครัดนี้ ส่วนใหญ่ จะมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อใช้เป็ นหลักประกันคุณค่ำของชีวติ เกียรติ และอัตลักษณ์ ของมนุ ษย์ชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มกี ารพัฒนาหรือประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเห็นว่ามนุ ษย์ชาติควรค่าแก่การ
ได้รบั การคุ้มครองโดยกฎหมาย ในขณะเดียวกัน กฎหมายที่มีสภาพบังคับอย่างเคร่งครัดเด็ดขาดดังกล่าวนี้ หาก
พิจารณาแก่นแท้ของความเคร่ง ครัดของมันจะพบว่าเป็ นไปเพื่อปกป้ องสิทธิมนุ ษย์ชนอันเปรียบเสมือนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยิง่ ในการจากัดปั ญหาทางสังคม
2. กฎหมำยทีม่ สี ภำพบังคับคือกฎหมำยทีม่ กี ำรกำหนดหน้ำทีแ่ ละต้องมีสภำพบังคับ การห้ามกระทาการ ไม่
ว่าจะเป็ นทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง ทีม่ สี ภาพบังคับและบทลงโทษ
3. กฎหมำยกึ่งมีสภำพบังคับ -กึ่งมีหน้ำที่ท่ตี ้องปฏิบตั ิ ซึ่งจะพบได้จากกฎบัตรของสหภาพยุโรปที่ประเทศ
สมาชิกต้องดาเนินตาม กฎหมายลักษณะนี้จะทิง้ ภาระให้กบั ผูร้ บั ในการผ่านกฎหมายให้มแี นวโน้มให้กฎเกณฑ์แห่งกฎ
บัตรดังกล่าวมีสภาพบังคับเพิม่ ขึน้
4. กฎหมำยที่ มีส ภำพอย่ า งอ่ อ น (soft law) จะอยู่ ใ นกลุ่ ม ของค ำแนะน ำ, แนวทำงปฏิ บ ัติ , ควำมเห็ น
ข้อสนับสนุ น, ข้อสนับ สนุ น ที่ได้จำกกำรหำรือ หรือมีแนวทำงร่วมกันซึ่งส่วนใหญ่ จะพบในข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศ ในทำงกฎหมำยนัน้ มองว่ำหน้ำทีบ่ งั คับในตัวมันเองของ soft law นัน้ แม้ว่ำจะไม่เข้มแข็งพอและไม่มผี ลผูกพัน
แต่ มนั ก็สำมำรถเป็ นกฎหมำยในแง่ท่มี ีอทิ ธิพลบังคับ ให้มกี ำรขับเคลื่อนในสังคมโดยอาศัย รูปแบบการอ้างอิงต่อการ
กระทาทีป่ ระพฤติปฏิบตั กิ นั มำซึง่ สำมำรถประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้โดยคาพิพากษาทีแ่ สดงออกมา
5. กฎหมำยที่มีสภำพบังคับ อ่อนมำก เช่น ประกำศ, นโยบำยทำงกำรเมืองและวัต ถุ ป ระสงค์ของฝ่ ายนิ ติ
บัญ ญัติท่ีท้ิงให้ผู้รบั เจตจ ำนงตกอยู่ในกรอบของกฎหมำยโดยปรำศจำกหน้ ำที่ท่ีต้อ งปฏิบ ัติ ไม่ มีบ ทลงโทษ และ
ปราศจากอานาจบังคับทางกฎหมายแต่เป็ นสิง่ ทีม่ สี ภำพต้องเคำรพร่วมกัน
7.จุดร่วมกันระหว่ำงเนื้อหำของกฎหมำยที่มสี ภำพบังคับโดยเคร่งครัดและกฎหมำยอย่างอ่อน (ไม่มีสภาพ
บังคับและบทลงโทษ) มีสองประการดังนี้
จุดเกาะเกีย่ วประการแรกคือ ในด้านเนื้อหาระหว่างกฎหมายที่มสี ภาพบังคับและกฎหมายอย่างอ่อนอันไม่มี
สภาพบังคับทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องการให้ความคุม้ ครองความเป็ นมนุษย์ หากพิจารณากฎหมาย
ที่มสี ภาพบังคับมักจะเน้นการลงโทษร้ายแรงในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่ อร่างกาย และชีวติ มนุ ษย์ ส่วนกฎหมายที่ไม่มี
สภาพบังคับนัน้ แม้ว่าจะไม่มหี น้ำทีใ่ ห้ต้องปฏิบตั ติ ำมอย่ำงเคร่งครัด และหากฝ่ าฝื นก็ไม่มบี ทลงโทษเพื่อให้เกิดความ
เกรงกลัวต่ อการกระทานัน้ ว่าจะเป็ นการกระทาที่ผดิ กฎหมายหรือไม่ แต่ถ้าหากมองในแง่เนื้อหาที่เกาะเกี่ยวกันก็จะ
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พบว่ากฎหมายทีไ่ ม่มสี ภาพบังคับ อันแสดงออกโดยบทลงโทษนัน้ เกิดจากเจตจานงในความต้องการให้ทุกคนมีความ
เคารพซึง่ กันและกันภายใต้ปทัสถานทีเ่ กิดจากการประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี ี อันเป็ นทีย่ อมรับร่วมกัน แม้ว่ำจะไม่มบี ทลงโทษ
แต่กเ็ ป็ นกฎหมายทีใ่ ห้คุณค่าแห่งควำมผิดในตัวเองในลักษณะของความละอาจและเกรงกลัวต่อสิง่ ทีเ่ ป็ นความผิด
จุดเกำะเกี่ยวที่เหมือนกันประกำรที่สอง คือ กำรยกเลิกควำมเป็ นกฎหมำยของทัง้ hard law และ soft law
กล่ำวคือ เมื่อควำมเข้มข้นของควำมประพฤติปฏิบตั ขิ องคนในสังคมนัน้ เบำบำงลง หรือล้าสมัยจนไม่เหลือเป็ นคุณค่าที่
ควรเคารพและปฏิบตั ิตาม หรือไม่เหลือคุณค่าอันมีสภาพบังคับในตัวมันเอง ผลก็คอื ความเป็ น soft law ก็ย่อมถูก
ยกเลิกไปโดยปริยาย เพราะมันไม่ได้ถูกใช้เป็ นเครื่องมือในการวัดความประพฤติปฏิบตั ิทด่ี ขี องคนในสังคมอีกต่อไป
เช่นเดียวกับ hard law หากมีปัจจัยภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมทาให้ตวั กฎหมายทีม่ อี ยู่ไม่สามารถใช้บงั คับได้
อีกต่อไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตามย่อมส่งผลให้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ถูกยกเลิกไป
8. ควำมเข้ำใจในทำงกฎหมำย
กฎหมำยในควำมเข้ำใจโดยทัวไปคื
่ อต้องมีลกั ษณะเฉพำะตัวอันมีสภำพบังคับหรือมีบทลงโทษจำกผูท้ ม่ี ีอำนำจรัฐ
จำกควำมคิดนี้ทำให้เกิดเส้นแบ่งกันอย่ำงชัดเจนระหว่ำงสิง่ ทีเ่ รียกว่ำกฎหมำยกับสิง่ ทีไ่ ม่มสี ภำพบังคับแต่มสี ว่ นร่วม ที่
ก่อให้เกิดกฎหมำยที่ปรากฏในรูปแบบของคำตัดสินของศำลภำยใต้ normative ด้วยเหตุ น้ีไม่อาจปฏิเสธข้อสงสัยใน
สถานภาพทางกฎหมายว่าอยู่ในฐานะที่เรียกว่า “เป็ น หรือไม่ เป็ น กฎหมำย” หรือ “เป็ น หรือไม่เป็ นกฎเกณฑ์ของ
กฎหมาย” อนึ่ ง แนวควำมคิด ที่ย อมรับ ว่ำ soft law เป็ น กฎหมายนั น้ จะให้ค วามสาคัญ กับ สิ่ งที่อ ยู่ใกล้ก ับ การเกิด
กฎหมายตามลาดับ ความหนาแน่ น ของปทัสถาน คุ ณ สมบัติ คุ ณ ค่ า ของสิ่งที่ยึด ถือ และปฏิบ ัติ ว่ ำมีค วำมเข้ม ข้น
เบำบำงหรืออ่อนแอเพียงใด
อนึ่งส่วนทีเ่ บำบำงจำกควำมหนำแน่ นของกฎหมำยก็เป็ นอีกสิง่ หนึ่งทีแ่ สดงให้เห็นและเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ของกฎหมำยในมุมมองอย่ำงกว้ำง ดังนัน้ กฎหมำยจึงมีหลำกหลำยลำดับชัน้ เช่น คาสังอั
่ นมีสภาพบังคับและคาแนะนา
ทีไ่ ม่มสี ภำพบังคับ
จำกควำมเข้ำ ใจข้ำ งต้ น ท ำให้ ผ ลของค ำนิ ย ำมทัว่ ไปของกฎหมำยที่ ว่ ำ กฎหมำยคือ ค ำสัง่ อัน มีส ภำพ
บังคับเป็ นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจทีไ่ ม่รอบด้ำนและไม่สน้ิ สุดของกฎหมำยเพรำะสภำพบังคับอำจเป็ นคำตอบของสิง่ หนึ่ง
ท่ำมกลำงคำตอบอีกมำกมำยทีแ่ วดล้อมอยู่ซง่ึ ล้วนแล้วแต่เป็ นคำตอบทีป่ ระกอบกันเป็ นสิง่ นัน้ ขึน้ มำ
ดัง นัน้ หำกต้ อ งกำรตอบโจทย์ข องบริบ ทในสัง คมปั จ จุ บ ัน กฎเกณฑ์ ท่ีใช้ในสังคมจึงมีอ ยู่ สองลั ก ษณะที่
สอดคล้องและเกีย่ วเนื่องซึง่ กันและกันโดยใช้ทงั ้ กฎหมำยทีม่ สี ภำพบังคับเคร่งครัด hard law เพื่อให้เกิดการบังคับคนใน
สังคมและ soft law เพื่อเป็ นกฎเกณฑ์สาหรับควบคุมการดาเนินชีวติ ของคนในสังคม ในขณะเดียวกัน ก็แสดงออกใน
ฐานะที่เป็ นข้อตกลงของกลุ่มคนในสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีย่ นิ ยอมหรือยอมรับกฎเกณฑ์ดงั กล่าว และใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบ ัติ ร่ ว มกัน เมื่อ มองในมุ ม มองดัง กล่ า ว soft law ก็เปรีย บเสมือ นหลัก เกณฑ์ ท่ีเพิ่ม ความระมัด ระวัง ในความ
รับผิดชอบของคนในสังคมให้มากขึน้
ด้วยเหตุน้กี ฎหมายจึงไม่มลี กั ษณะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีการบูรณาการในตัวมันเองให้
มีความกว้างขวางและครอบคลุมมากขึน้ ทัง้ ทางด้านปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ และสภาพแวดล้อมของสังคม
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สรุปและอภิ ปรายผล
กฎหมายที่มลี กั ษณะไม่มสี ภาพบังคับ ไม่มบี ทลงโทษ ที่มลี กั ษณะเป็ นกฎหมายอย่างอ่อนที่เราเรียกว่า soft
law สามารถนาเราไปสู่การค้นหาความหมายของกฎหมายทีอ่ ยู่ภายในเนื้อแท้ของกฎหมายทีไ่ ม่ ตกอยู่ภายใต้ขอ้ จากัด
ทีว่ ่าต้องมีสภาพบังคับและบทลงโทษเท่านัน้ soft law ทาให้มองกฎหมายได้กว้างกว่าและเป็ นการเปิ ดประตูส่คู าตอบที่
ซับซ้อนของพืน้ ฐานของกฎหมาย กอปรกับการสังเคราะห์กฎเกณฑ์ทป่ี รากฏอยู่แล้วตามธรรมชาติให้เพิม่ มากขึน้
สิง่ นี้ทาให้เราสามารถเห็นได้ว่า soft law เปรียบเสมือนเป็ นทัง้ สัญลักษณ์และตัวชีว้ ดั คุณค่าการพัฒนาสังคม
ยุคใหม่ท่จี ะลดอานาจการออกคาสังต่
่ อคนในสังคมให้น้อยลง อีกทัง้ เป็ นการผสานกฎหมาย กฎเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบ ัติท่ีให้คุ ณ ค่ าการพัฒ นาอย่ างสมบูรณ์ และสอดคล้อ งกับ กฎหมายและสร้างคุณ ค่ าที่สมบูรณ์ ข องศีลธรรมและ
จริยธรรม ดังนัน้ soft law ในตัวมันเองจึงไม่เป็ นทัง้ ข้อดีและข้อเสีย แต่มนั เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะสร้างสิง่ ที่เราสามารถทา
ขึน้ มาได้เพื่อให้เกิดผลบวกของกฎหมายในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ยิง่ ไปกว่านัน้ soft law เป็ นเหมือนสะพาน
เชื่อมระหว่างศีลธรรม จรรยา กับกฎหมายเข้าด้วยกันโดยการเปิ ดโลกทัศน์ ของกฎหมายให้กว้างมากขึน้ ทัง้ ในทาง
ปฏิบตั แิ ละทางนิตบิ ญ
ั ญัติ สิง่ นี้ทาให้เกิดการเชื่อมต่อของกฎหมาย มนุษย์ และสังคม ภายใต้แนวคิดของการมีปทัสถาน
ร่ว มกัน ในมุ ม มองอย่ า งกว้า งนี้ ท าให้ “กฎหมาย” ไม่ ถู ก จ ากัด เพีย งแค่ สิ่ง ที่ได้ถู ก ก าหนดแต่ ก ฎหมายยังรวมถึง
ข้อเสนอแนะ คาแนะนา รวมทัง้ เจตนคติเพื่อสร้างการมีสว่ นร่วมและการพัฒนาสังคมให้มคี วามเจริญรุ่งเรืองมากขึน้
ข้อเสนอแนะ
รูปแบบหรือลักษณะของกฎหมายทีค่ วรจะเป็ นในอนาคตควรจะมีการตีความให้กว่างกว่าคาว่า “รูปแบบ” ของ
กฎหมายทีต่ ายตัว อันประกอบด้วยสภาพบังคับและบทลงโทษเท่านัน้ ทีจ่ ะเรียกว่าเป็ นกฎหมายทีด่ ี เพราะสิง่ ทีด่ ใี นอี ก
มุมมองหนึ่ งก็อาจจะมีความอึดอัด หรือแข็งกระด้างเกิน ไป จนท าให้สงั คมไม่มีความยืดหยุ่น ถ้าหากในสังคมโลก
ปั จ จุ บ ัน ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ค าว่ า หน้ า ที่แ ละศีล ธรรมโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง “ศีล ธรรม” ควรเป็ นเรื่อ งที่ต้ อ งด ารงอยู่
นอกเหนือจากการแสดงอานาจและผลประโยชน์ เพราคุณค่าทางศีลธรรมของการกระทาไม่ได้อยู่ท่ผี ลพวงของการ
กระทานัน้ แต่ อยู่ท่เี จตนาดี ที่ไม่ใช่เพราะผลกระทบหรือผลลัพธ์ของมัน แต่มนั เป็ นสิง่ ที่ดใี นตัวเอง ซึ่งหากจะให้สงิ่ ที่
เรียกว่า ศีลธรรมทีด่ เี ป็ นรากฐานทีก่ ่อให้เกิดกฎหมายทีเ่ ข้มแข็งและใช้บงั คับได้จริงภายใต้สถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมตามบริบทของสังคม ควรต้องเริม่ ต้นจากการรูจ้ กั คาว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ของแต่ละบุคคล รวมถึงการไม่
ละเมิดสิทธิของบุคคล และยังต้องรูใ้ น “หน้าที”่ ของตนอันควรปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรือบทบาทไหนก็ตาม โดย
เริ่ม ต้ น จากการเคารพและไม่ ละเมิด สิท ธิข องคนในครอบครัว อัน น ามาซึ่งการเรีย นรู้ท่ีจ ะอยู่ ร วมกัน ในโรงเรีย น
มหาวิทยาลัย และสังคม ต่อไปในอนาคต

กิ ติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาทีไ่ ด้ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจยั นี้ และขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกท่านทีท่ าให้งานวิจยั นี้สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี
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การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ชลบุรีไปปฏิ บตั ิ
Implementation of the three years development plan ( 2013-2015) of Chonburi
Provincial Organization Administration
นลินี จรรยาวัฒนานนท์1
Nalinee Junyawattananon1
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ป
ปฏิบตั ิ มีวตั ถุประสงค์ประการแรก เพื่อศึกษาการนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ ประการทีส่ อง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการนานโยบายแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ ประการทีส่ าม เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาการนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ ใช้วธิ กี าร
วิจยั เชิงปริมาณ จากการแจกแบบสอบถามประธานชุมชนและผู้นาชุมชน ในเขตอาเภอเมืองชลบุรี จานวน 188 คน
และการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ฝ่ ายการเมือง และฝ่ ายข้าราชการประจา ผลการศึกษาพบว่า การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) ขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ เป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒ นาของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี สามารถสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
ชุมชนได้ ซึง่ ผูน้ ามีส่วนสาคัญในการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ โดยใช้วสิ ยั ทัศน์เป็ นแกนหลัก ให้ความสาคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในส่วนของการแก้ไขปั ญหา ควรส่งเสริม
ทักษะ ประสบการณ์ ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดทาแผนกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประสานงานและ
เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ทุกขัน้ ตอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสูท่ อ้ งถิน่ และชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและยังยื
่ น
คาสาคัญ :
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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

บทนา
จากความเปลีย่ นแปลงทีต่ อ้ งมีการปรับปรุงเพื่อให้มคี วามสอดคล้องในสภาพแวดล้อมทีต่ อ้ งพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการ ทัง้ การปฏิรูประบบราชการและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั มอบอานาจในการ
บริหารจัดการมากขึน้ ซึง่ วุฒสิ าร ตันไชย [1] กล่าวว่า ความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ เกีย่ วกับการปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถือเป็ นจุดเปลีย่ นและเป็ นต้นทุนทีส่ าคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาการ
ปกครองท้องถิน่ ของไทย โดยรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทาให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างจริงจัง และก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในเชิงสาระเกีย่ วกับการปกครองท้องถิน่ ในอีก
หลายเรื่อง ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็ นหน่ วยงานของรัฐที่มคี วามสาคัญมากที่สุดในการจัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชน เพราะจากความสาคัญของรัฐธรรมนูญทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 40 บัญญัตวิ ่า “รัฐต้องกระจายอานาจให้ทอ้ งถิน่
พึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิน่ ได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ และระบบสาธารณู ปโภค ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศในท้องถิน่ ให้ทวถึ
ั ่ งและเท่าเทียมกันทัวประเทศ
่
รวมทัง้ พัฒนาจังหวัดทีม่ คี วามพร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองท้องถิน่
ขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนัน้ ” [2]
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็ น องค์กรทางการเมือง องค์กรทางการบริหาร และอาจกล่าวว่าเป็ น
องค์ก รประชาชนด้ว ย เป้ า หมายของการปกครองท้อ งถิ่น คือ ทัง้ จัด บริก ารสาธารณะอย่ า งมีคุ ณ ภาพและสร้า ง
ประชาธิป ไตยท้องถิ่น หรือการให้ป ระชาชนปกครองตนเอง ส่งผลให้รูป แบบการจัดบริการสาธารณะและลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับประชาชนเป็ นประเด็นสาคัญในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จนนักวิชาการกล่าวว่า ความสาเร็จของการปกครองท้องถิ่นคือ การทาให้กจิ การสาธารณะ ซึง่ เป็ นเรื่อง
ของรัฐมาเป็ น เรื่อ งของประชาชน ซึ่งมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ แนวคิด ของโกวิท ย์ พวงงาม [3] ที่ก ล่ าวว่ า สิ่ง ที่ท้าทาย
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ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อยู่ขา้ งหน้า มิใช่เพียงแต่การเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้
มีค วามเข้ม แข็ง โดยมีก ารบริห ารจัด การที่ดี หรือ เพื่ อ ให้ ส มาชิก และคณะผู้บ ริห าร ตลอดจนบุ ค ลากรมีค วามรู้
ความสามารถเท่ านัน้ แต่ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องถือว่าการปกครองท้องถิ่นต้องมี การระดมความคิด การ
แสวงหาความรู้ ความสามารถของประชาชนเพื่อให้เกิดความรูส้ กึ ร่วม เกิดความสานึกร่วม เกิดความเสียสละเพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนของเขา เพื่อบ้านเพื่อท้องถิน่ และเมืองของเขา ร่วมแรงร่วมใจกันทาประโยชน์ให้ชุมชนส่วนรวม ทาหน้าที่
ให้ชุมชนส่วนรวมมากกว่าการมีแต่ คานึงถึงสิทธิตนเอง คานึงถึงข้อเรียกร้อง คิดถึงแต่การร้องขอ หรือการกดดันให้
รัฐบาลทาหรือไม่ทาอะไร หรือการรอขอพึง่ พิงจากรัฐเพียงฝ่ ายเดียว ดังนัน้ เป้ าหมายหลักของการปกครองท้องถิน่ ก็คอื
ทาอย่างไรให้ชุมชนท้องถิน่ สามารถพึง่ ตนเองได้ ด้วยพลังของคนในชุมชนท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นองค์กรปกครองทีม่ คี วามสาคัญมาก เนื่องจากเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่มีขนาดใหญ่ ท่สี ุดและมีจงั หวัดละ 1 แห่งเท่านัน้ มีเขตพื้นที่รบั ผิดชอบครอบคลุมทัง้ จังหวัด เนื่องจากฝ่ ายบริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทัง้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชนจึงทราบและรับรูป้ ั ญหาของท้องถิน่ เป็ นอย่างดี ตลอดจนมีความคุน้ เคยกับคน
ในชุมชน มีหน้าทีบ่ ริหารกิจการในเขตจังหวัด และช่วยพัฒนางานของราชการส่วนท้องถิน่ อื่น โดยประสานแผนพัฒ นา
ท้องถิน่ เพื่อไม่ให้งานซ้าซ้อน จัดสรรงบประมาณให้ เป็ นต้น ทัง้ นี้ การปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชนโดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และให้คานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การทางบประมาณ การ
จัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินการปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น ในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุด
ของหน่ วยงานภาครัฐที่มาจากการเลือกตัง้ จะส่งผลกระทบต่อวิถีชวี ติ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชาติในจังหวัดนัน้ ๆ โดยตรง จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องบริหารงานให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดต่ อประชาชนในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่ อความต้องการของประชาชน และสามารถตอบสนองต่ อ
นโยบายของรัฐบาล [4]
การกาหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามผลการประเมินประจาปี พ.ศ.
2556 ที่ผ่ านมานัน้ ต้องมีค วามเชื่อ มโยงและสอดคล้องกัน หลายด้าน ท าให้ผู้วิจยั มีค วามสนใจที่จ ะศึกษา การน า
นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ ในประเด็น นโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัด
ชลบุร,ี เนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชัดเจนของยุทธศาสตร์, ภาวะผูน้ า พร้อมทัง้ การนานโยบายไปสู่
การปฏิบ ัติ ประกอบด้วย 1. การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 2. มาตรฐานในการปฏิบ ัติงาน 3. งบประมาณ
4. ระบบการวัดผล 5. บุคลากร รวมถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดยศึกษาจากประธานชุมชนและผูน้ าชุมชน ในเขต
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในขัน้ ตอนของการนานโยบาย/ ยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ ตลอดจนการนาปั ญ หาและอุปสรรคเหล่านัน้ มาทบทวน เพื่อพิจารณาในการกาหนดแผนพัฒ นา นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ในปี งบประมาณต่อไป เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเมื่อนาไปปฏิบตั สิ ามารถพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ให้เกิดผลดีในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ
1127

กรอบแนวคิ ด
การศึกษาเรื่อง การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ป
ปฏิบ ัติ ครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย ได้รวบรวมแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ชลบุ รี (พ.ศ. 2556 -2560)
แผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ชลบุ รี และรายงานการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และได้นาทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ของวรเดช จันทรศร [5] โดยมีตวั แปรจากตัวแบบที่ยดึ หลักเหตุผล (Rational model) คือ การกาหนดภารกิจ และการ
มอบหมายงาน, มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และระบบการวัดผล ตัวแบบด้านการจัดการ (Management model) คือ
งบประมาณและบุคลากร ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization development model) คือ ภาวะผูน้ า และ
การมีสว่ นร่วมของประชาชน มาประกอบการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี้ โดยมุ่งในประเด็นสาคัญดังนี้
1. ด้านนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชลบุรี
2. ด้านเนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชัดเจนของยุทธศาสตร์
3. ด้านภาวะผูน้ า
4. ด้านการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
4.1 การกาหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน
4.2 มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
4.3 งบประมาณ
4.4 ระบบการวัดผล
4.5 บุคลากร
5. ด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ นี้สามารถจาแนกวิธกี ารศึกษาเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. การวิจยั เอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ ที่เป็ นเอกสารแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2556-2560), แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558),
บทความ, รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วนาเสนอในรูปของการอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive method)
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็ นการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก
(In-depth interview) โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยใช้วธิ แี บบสามเส้า จานวน 7 คน ซึง่
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรฝี ่ ายการเมือง ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุ รี ฝ่ ายข้าราชการประจา ได้แ ก่ ปลัดองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ชลบุรี, ผู้อ านวยการกองกิจการสภา,
ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ, ผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ และผู้อานวยการกองคลัง โดยประกอบไป
ด้วย นโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชลบุร,ี เนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชัดเจนของยุทธศาสตร์,
ภาวะผูน้ า พร้อมทัง้ การนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 1. การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 2. มาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ าน 3. งบประมาณ 4. ระบบการวัดผล 5. บุคลากร รวมถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน
3. การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็ นการศึกษาจากการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
แก่ประธานชุมชนและผู้นาชุมชน ในเขตอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จานวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
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ข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีค่าความเชื่อมมันเท่
่ ากับ .9816 โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ในการอธิบายลักษณะ
ข้อมูล และเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทัวไปและความคิ
่
ดเห็นของประธาน
ชุม ชนและผู้น าชุ มชน และสถิติสถิติเชิงอนุ ม าน (Inferential statistics) ใช้ก ารวิเคราะห์สหสัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปร
(Correlation coefficient) โดยใช้สถิติเชิง อนุ ม าน สหสัม พัน ธ์ ถดถอย (Regression coefficient) และใช้การวิเคราะห์
ปั จจัยด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป [6] ในการวิเคราะห์ตัวแบบจากกรอบแนวคิด เพื่อหาระดับอิท ธิพ ลของตัวแปร โดย
ประกอบไปด้วย เนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชัดเจนของยุทธศาสตร์, ภาวะผู้นา พร้อมทัง้ การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 1. การกาหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน 2. มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
3. งบประมาณ 4. ระบบการวัดผล 5. บุคลากร รวมถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน

ผลการศึกษา
การศึกษา การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ไปปฏิ บตั ิ จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth interview) โดยผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี ฝ่ าย
การเมือง สามารถสรุปได้ดงั นี้
ด้านนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรใี นฐานะทีเ่ ป็ นองค์กรปกครองท้องถิน่ หนึ่งของจังหวัดชลบุรตี อ้ งมีการกาหนด
นโยบายและนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ต้องประสานและเชื่อมโยงองค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และเมืองพัทยา
ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติแผน และขัน้ ตอนการกระจายอานาจ โดยกาหนด
นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ และจังหวัดชลบุรี เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ด้านเนื้ อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชัดเจนของยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรใี ห้ความสาคัญกับโครงสร้างพืน้ ฐาน การศึกษา สาธารณสุข และความมันคง
่
ปลอดภัย เป็ นหลักสาคัญ เป็ นการแก้ไขปั ญหาและส่งเสริมการพัฒนาจากสภาพทีเ่ ป็ นอยู่เดิมให้ดขี น้ึ ให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนได้รบั การตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ว่า
สามารถดาเนินการเองหรือต้องการการสนับสนุน และให้ความสาคัญเร่งด่วนของสภาพปั ญหาก่อนเสมอ
ด้านภาวะผูน้ า
มุ่งเน้นการเปลีย่ นแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนา เพื่อความเจริญเติบโตในระยะยาว เพื่อให้เกิดการปฏิบตั งิ านที่
เกิดประสิทธิผล โดยกาหนดวิสยั ทัศน์ เพื่อให้กรอบการทางานไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจตรงกัน สามารถทาให้
เป้ าประสงค์หรือจุดหมายในการทางานประสบความสาเร็จ จากผลงานและรางวัลต่ าง ๆ ที่ได้รบั เป็ นผลจากการใช้
วิสยั ทัศน์เป็ นแกนหลักในการทางาน และได้รบั การยอมรับจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้านการนานโยบายไปสู่การปฏิ บตั ิ
การกาหนดภารกิ จ และการมอบหมายงาน
การเปิ ดเผยผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง อาจไม่ได้รบั ทราบกันโดยทัวหน้
่ า ทาให้ ไม่สามารถติดต่อประสาน
และให้ข้อมูลในเรื่องนัน้ ๆ กับท้องถิ่นและชุมชน เมื่อต้องการความช่วยเหลือ เป็ นเพราะหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบและ
ผูร้ บั ผิดชอบอาจมีการกาหนดไว้เพียงกว้าง ๆ และไม่มกี ารเผยแพร่ให้ประธานชุมชนและผูน้ าชุมชนรับทราบเท่าทีค่ วร
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มาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน
นอกเหนือจากความรูค้ วามสามารถที่ผู้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งนัน้ ๆ ต้องมีแล้ว ต้องมีจติ สาธารณะที่จะ
คอยช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดความเสียสละ มีการตอบแทนให้กบั ท้องถิน่ และชุมชน และนาไปสู่การมีส่วนร่วม เป็ นส่วนหนึ่งของ
ท้องถิน่ และชุมชน เป็ นการทาให้การปฏิบตั งิ านประสบความสาเร็จ และเกิดประโยชน์กบั ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
งบประมาณ
โครงการ/ กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) มีจานวนมาก แต่ จานวนเงิน
รายได้ทเ่ี ข้ามาในส่วนของกองคลังยังคงไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย หรือสามารถใช้เงินงบประมาณได้เลย ทาให้ในการ
จัดทางบประมาณนัน้ ต้องมีจดั สรรเงินบางส่วนให้มเี หลือคงคลังไว้ด้วย เพื่อใช้สารองและเป็ นไปตามบทบัญญัติของ
งบประมาณ อีกทัง้ เพื่อให้การบริหารเงินมีความคล่องตัว ไม่เกิดผลกระทบต่อการเบิกจ่าย และส่วนงานอื่น ๆ ทีต่ อ้ งใช้
งบประมาณในกรณีฉุกเฉิน และเปิ ดเผยจานวนตัวเลขต่อสาธารณะชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดทางบประมาณด้วย
ระบบวัดการผล
ในการประชุมประจาเดือน แต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรตี ้องมีรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ าน หรือรายงานความคืบหน้า สภาพปั ญหา ให้กบั ผูบ้ ริหารได้รบั ทราบ เพื่อเป็ นตัวกาหนดในการประเมินตัวชีว้ ดั
การปฏิบตั ิงาน โดยที่จะนาวาระการประชุมในทุกครัง้ ไปแก้ไขและพัฒนา ใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันการเกิดปั ญหาที่
ซ้าซ้อน หรือให้สว่ นงานอื่นได้รบั ทราบเพื่อช่วยกันหาวิธปี ้ องกัน เป็ นการสกัดกัน้ อุปสรรคในการปฏิบตั งิ านให้ลดน้อยลง
บุคลากร
มีการกาหนดเป็ นแผนงาน แผนเงิน และแผนบุคลากร เพื่อให้มคี วามเชื่อมโยงกัน และลดปั ญหาทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในอนาคต ให้มคี วามสอดคล้องกัน ซึง่ ในส่วนของบุคลากรทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ด้กาหนดไว้แล้วใน
แผนทัง้ หมด จะยึดหลักการ วิธกี าร และปฏิบตั กิ าร เพื่อให้เกิดปั ญหากับการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ดุ อีกด้วย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
พยายามผลัก ดัน ให้ท้องถิ่น และชุ ม ชนมีก ารจัด ท าประชาคม เพื่อรับ ฟั ง ข้อ เสนอ และความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ ที่ แล้วนาไปจัดทาโครงการ/ กิจกรรม ในแผนพัฒนาชุมชน เมื่อไม่สามารถดาเนินการได้จะนาโครงการ/
กิจกรรมนัน้ เสนอมาที่องค์การบริห ารส่วนจังหวัดชลบุ รี เพื่อ น าไปพิจารณาในแผนพัฒ นาสามปี ก่ อนการอนุ ม ัติ
งบประมาณ การคัด เลือ กตัว แทนของประชาชนในแต่ ละท้อ งถิ่น และชุ ม ชน เข้ามาเป็ น คณะท างาน ในการจัด ท า
แผนพัฒนาสามปี ทส่ี ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากทีส่ ุด และมีช่องทางการให้บริการประชาชน
เพื่อรับฟั งความคิดเห็นในทุกเรื่องราว ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อมวลชน เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น
และชุมชนได้รบั ทราบข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ
การศึกษา การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ไปปฏิ บตั ิ จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth interview) โดยผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี ฝ่ าย
ข้าราชการประจา สามารถสรุปได้ดงั นี้
ด้านนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชลบุรี
การดาเนินงานในการกาหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ ต้องดาเนินการตามภารกิจอานาจหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องไป
ตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ และยุทธศาสตร์จงั หวัด และนาไปเชื่อมโยงกับแผนชุมชน มีการ
พิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐานในทุกด้าน เพื่อให้ครอบคลุมทัง้ ระดับอาเภอและระดับจังหวัดให้สามารถดาเนินการ ไปใน
ทิศทางเดียวกันได้
ด้านเนื้ อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชัดเจนของยุทธศาสตร์
การกาหนดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) จะกาหนดโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ตามสภาพปั ญหามา
จากระดับตาบล หมู่บา้ น ท้องถิน่ และชุมชน โดยผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ ในการพิจารณาถึงความสาคัญตามลาดับ ซึง่
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ในการกาหนดนโยบาย/ ยุท ธศาสตร์ จะมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่ าง ๆ โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ม่ได้กาหนดขึน้ เองแต่เพียงฝ่ ายเดียว แต่เน้นการมีสว่ นร่วมจากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็ นประเด็นสาคัญ
ด้านภาวะผูน้ า
มีแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์การพัฒนาของหน่ วยงานและสอดคล้องกับท้องถิน่ อีกทัง้ มีการ
อบรม ปลูกฝั ง เพิม่ พูนความรู้ เพื่อจะทาให้เป็ นผูม้ คี วามรับผิดชอบ เสียสละในการอุทศิ ตนเพื่อปฏิบตั หิ น้าที่ มีคุณธรรม
รับ ฟั งปั ญ หาของประชาชน และเพื่อ นร่วมงาน เพื่อ ให้งานบริก ารประช าชนเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ และเกิด
ผลประโยชน์สงู สุด ทาให้เกิดการพัฒนา และทาให้ผบู้ ริหารทุกระดับ นาไปปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดการพัฒนาต่อการบริหาร
และการวางแผนต่าง ๆ ประสบความสาเร็จได้อย่างดี
ด้านการนานโยบายไปสู่การปฏิ บตั ิ
การกาหนดภารกิ จ และการมอบหมายงาน
การกาหนดผู้รบั ผิดชอบจะเชื่อมโยงกับการกาหนดโครงการ/ กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะ
เป็ นไปตามส่วนราชการในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่แล้ว โดยแต่ละส่วนงานจะมีภารกิจที่เป็ นไปตาม
อานาจหน้าทีท่ ก่ี าหนดไว้ในระเบียบ การมอบหมายงานก็จะเป็ นไปตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
มาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน
ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความสาเร็จ และทาให้องค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด สามารถกาหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในการสนับสนุ นและเชื่อมโยงจานวนผู้ปฏิบตั ิงานไปสู่การน า
นโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยจะมีความสอดคล้องกับนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสามปี เป็ นการ
วัดผลความสาเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ/ กิจกรรมนัน้ ๆ จากความคิดเห็นของประชาชน
งบประมาณ
ในการจัดสรรงบประมาณจะเป็ นไปตามข้อบัญญัตงิ บประมาณ ซึง่ จะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
สามปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยจัดสรรตามโครงการ/ กิจกรรมทีไ่ ด้รบั การกลันกรองผ่
่
านคณะกรรมการต่าง
ๆ แล้ว โดยเน้นที่โครงสร้างพืน้ ฐานก่อน แล้วจึงกระจายไปตามยุทธศาสตร์ทเ่ี หลือ โดยให้ความสาคัญตามลาดับและ
ความจาเป็ นเร่งด่วน และต้องประเมินความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่จดั สรรให้ กับความเป็ นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ นัน้ มีแนวโน้มผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่าในการจัดสรรงบประมาณ และไม่
ทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรสี ญ
ู เสียงบประมาณโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนั ใดเลย
ระบบวัดการผล
ฝ่ ายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็ นไปตาม
แผนพัฒนาทีว่ างไว้ เป็ นหน่ วยงานทีม่ หี น้าที่ในการติดตามและประเมินผลของโครงการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุ รปี ระจาปี และในขณะเดียวกัน แต่ ละส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก็จะมีการวัดผล
โครงการในแต่ละโครงการที่ส่วนราชการนัน้ ดูแลและรับผิดชอบโครงการด้วย เพื่อเสนอภาพรวมของโครงการ และปั ญหา
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปั ญหาให้กบั คณะผูบ้ ริหารทราบ เพื่อรวบรวมเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
บุคลากร
มีการสรรหา และบรรจุแต่งตัง้ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กลางที่ได้กาหนดไว้ของทางราชการ
ตามภารกิจในแต่ละหน่ วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งต้อง
สอดคล้อ งกับ ภารกิจ และอ านาจหน้ าที่ นโยบาย/ ยุ ทธศาสตร์ แผนพัฒ นา ทัง้ นี้ เพื่อให้มีบุ คลากรที่เพียงพอต่ อการ
ปฏิบตั งิ าน และเป็ นไปตามความรู้ ความชานาญ เฉพาะด้านทีเ่ หมาะสมกับส่วนราชการ
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ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในการเป็ นคณะกรรมการพิจารณากลั น่ กรอง ตัดสินใจในแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม ขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดชลบุรี และมีส่วนร่วมกับ การจัดท าโครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นอกเหนือจากการนาเสนอโครงการ/ กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25562558) โดยประธานชุมชนและผูน้ าชุมชน
การศึกษา การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ไปปฏิ บตั ิ จากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) แก่ประธานชุมชนและผูน้ าชุมชน สามารถสรุปได้ดงั นี้
ด้านเนื้ อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชัดเจนของยุทธศาสตร์
ผลการศึกษาผู้วจิ ัยสามารถสรุปได้ว่า ปั จจัยด้านเนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชัดเจนของ
ยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรไี ปปฏิบตั ิ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากทีส่ ุด และมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธ์กนั มากในเชิงบวก เนื่องจากมีผลการปฏิบตั ิงานที่มุ่งเน้ นผลประโยชน์ ให้กบั ประชาชนในท้องถิ่นและ
ชุมชน สามารถแก้ไขสภาพปั ญหา และสามารถสนองความต้องการได้อย่างแท้จริงซึ่งในยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ของการนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของ
องค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด ชลบุ รีไ ปปฏิบ ัติ อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด ท าให้ก ารบริห ารงานมีป ระสิท ธิภ าพ และเกิด
ประสิทธิผล เป็ นการแสดงถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักคุณธรรม หลักนิติ ธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า ทีใ่ ช้เป็ นตัวชีว้ ดั ด้านมาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นผลให้การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ป
ปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์ทส่ี ง่ ผลให้ดา้ นเนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชัดเจนของยุทธศาสตร์ มีระดับการนา
นโยบายไปปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากด้วย
ด้านภาวะผูน้ า
ผลการศึกษาผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กบั การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั มากในเชิงบวก เนื่องจากมีแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์การพัฒนาของหน่ วยงานและจังหวัด มุ่งเน้นการเปลีย่ นแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโตใน
ระยะยาว สามารถทาให้เป้ าประสงค์หรือจุดหมายในการทางานประสบความสาเร็จ จากผลงานและรางวัลต่าง ๆ ที่
ได้รบั เป็ นผลจากการใช้วสิ ยั ทัศน์เป็ นแกนหลักในการทางาน และได้รบั การยอมรับจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นผูม้ คี วาม
รับผิดชอบ เสียสละในการอุทศิ ตนเพื่อปฏิบตั หิ น้าที่ มีคุณธรรม รับฟั งปั ญหาของประชาชน และเพื่อนร่วมงาน เป็ นผล
ให้การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์
ทีส่ ง่ ผลให้ดา้ นภาวะผูน้ า มีระดับการนานโยบายไปปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากด้วย
ด้านการนานโยบายไปสู่การปฏิ บตั ิ
การกาหนดภารกิ จ และการมอบหมายงาน
ผลการศึกษาผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่า ปั จจัยด้านการกาหนดภารกิจ และการมอบหมายงานมีความสัมพันธ์กบั การนา
นโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก และมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั มากในเชิงบวก เนื่องจากมีการ
มอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็ นทางการ และมีการแจ้งล่วงหน้าในการปฏิบตั ภิ ารกิจ และการมอบหมาย
งาน เพื่อไม่ให้เกิดความกระชัน้ ชิด ทาให้การนานโยบายไปสู่การปฏิบตั มิ กี ารเตรียมงาน วางแผน และถ่ายทอดลาดับ
ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติงาน ชี้แจงทาความเข้าใจให้กบั ผู้ปฏิบ ัติงานให้ไปในทิศทางเดีย วกัน เป็ น ผลให้การน านโยบาย
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์ทส่ี ง่ ผลให้ดา้ นการ
นานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ในส่วนของการกาหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน มีระดับการนานโยบายไปปฏิบตั อิ ยู่
ในระดับมากด้วย
มาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน
ผลการศึก ษาผู้วิจ ัยสรุป ได้ว่า ปั จจัยด้านมาตรฐานในการปฏิบ ัติงาน มีความสัม พัน ธ์ก ับ การน านโยบาย
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด และมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กนั มากในเชิงบวก เนื่องจากมีค่มู อื
แสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาเบือ้ งต้น และสามารถนาไปปฏิบตั จิ ริงได้ และมีการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านก่อนการปฏิบตั งิ านจริง ทาให้การทางานง่ายขึน้ เกิดมาตรฐานทีม่ คี ุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพในทุกกระบวนการขัน้ ตอน เป็ นผลให้การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์ทส่ี ง่ ผลให้ด้ านการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ในส่วนของมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ าน มีระดับการนานโยบายไปปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากด้วย
งบประมาณ
ผลการศึกษาผู้วจิ ยั สรุปได้ว่า ปั จจัยด้านงบประมาณ มีความสัมพันธ์กบั การนานโยบายแผนพัฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุ รไี ปปฏิบตั ิ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั มากในเชิงบวก เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณที่
ดาเนินการตรงตามความเป็ นจริง เพื่อให้เกิดจานวนโครงการที่จาเป็ นได้มากที่สุด และปรับปรุงระบบงบประมาณให้
คล่องตัวสาหรับการเบิก-จ่าย ให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นการสนองความต้องการของประชาชนทีไ่ ด้มกี ารเสนอปั ญหาเข้าไป
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ให้เป็ นรูปธรรมมากขึน้ และเป็ นการบรรเทาความทุกข์ของประชาชนที่
ได้รบั ความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้อย่างทัวถึ
่ ง เป็ นผลให้การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์ท่สี ่งผลให้ด้านการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ในส่วนของ
งบประมาณ มีระดับการนานโยบายไปปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากด้วย
ระบบวัดการผล
ผลการศึก ษาผู้วิจ ัย สรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จัย ด้า นระบบการวัด ผล มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การน านโยบาย
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
มากที่สุด และมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั มากในเชิงบวก เนื่องจากมี
คณะท างานติด ตามและประเมิน ผลโครงการ มีค วามเข้าใจในขัน้ ตอนการวัด ผลโครงการ และจานวนเพียงพอกับ
โครงการต่าง ๆ มีการรายงานเพื่อนาเสนอต่อผูบ้ ริหาร เพื่อให้เกิดการแก้ไขปั ญหาในระยะยาวเป็ นผลให้การนานโยบาย
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์ทส่ี ่งผลให้ดา้ นการ
นานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ในส่วนของระบบการวัดผล มีระดับการนานโยบายไปปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากด้วย
บุคลากร
ผลการศึกษาผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่า ปั จจัยด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั มากในเชิงบวก เนื่องจากใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ตรงตามตาแหน่ งที่มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน และจัดฝึ กอบรม เพื่อเพิม่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในตาแหน่ งงานที่
ปฏิบตั ิ ในด้านนโยบายสาธารณะ และการให้บริการสาธารณะ ให้มคี วามชานาญ เพื่อเข้าใจและเข้าถึงสภาพปั ญหาได้
อย่างแท้จริง เป็ นผลให้การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ป
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ปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์ท่สี ่งผลให้ด้านการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ในส่วนของบุคลากร มีระดับการนานโยบายไป
ปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากด้วย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลการศึกษาผู้วิจยั สรุป ได้ว่า ปั จจัย ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนมีค วามสัม พัน ธ์กบั การน านโยบาย
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
มาก และมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั มากในเชิงบวก เนื่องจากมีการพัฒนา
ช่องทางการรับฟั งความคิดเห็นของประธานชุมชนและผูน้ าชุมชน เพื่ออานวยความสะดวกและง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร
ประธานชุมชนและผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนด และวางแผน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) และเปิ ด
กว้างในการมีส่ว นร่ วมของประธานชุ ม ชนและผู้น าชุ ม ชนในทุ ก ท้อ งถิ่น และทุ ก ชุ ม ชนอย่ า งทัว่ ถึง ในการก าหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรนี นั ้ ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้รบั การตอบสนองทีล่ กึ ซึง้ และเข้าถึงได้มากกว่าเดิม เป็ นผลให้การนานโยบายแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรไี ปปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์ทส่ี ่งผลให้ดา้ นการมีสว่ นร่วมของประชาชน มี ระดับการ
นานโยบายไปปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากด้วย

สรุปผลและอภิ ปรายผล
1. ความสัมพันธ์ของการกาหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ พบว่า การกาหนดโครงการ/ กิจกรรม ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะได้รบั นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ ที่มาจากกรมส่งเสริ ม
การปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวสิ ยั ทัศน์ท่เี ชื่อมโยงและมีความสอดคล้องกัน ทาให้แนวทางในการ
พัฒนาภาคเอกชน การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดชลบุรี เป็ นไปตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทีม่ กี ารกาหนดไว้พระราชบัญญัติการกระจายอานาจ ก่อให้เกิดแนวทาง
การพัฒนาในทิศทางเดียวกันในทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ซึง่ จะทาให้การพัฒนามีศกั ยภาพมากขึน้ เพราะได้รบั การ
สนับสนุนทัง้ 3 องค์กร ทาให้การกาหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และการจัดบริการสาธารณะเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมคือ
มีก ารการปฏิรูป ระบบการบริห าร ท าให้มีก ารปรับ บทบาท และวิธีก ารต่ าง ๆ ที่มีอ ยู่เดิม เป็ น การมอบอ านาจให้
ดาเนิ น การโดยให้ผ ลลัพ ธ์ท่ีเป็ น ประโยชน์ ก ับ ท้อ งถิ่น และชุ ม ชน โดยประชาชนที่เป็ น เจ้าของอานาจอย่ า งแท้จริง
ดังรูปภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของการกาหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร์
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2. ด้านเนื้อหาสาระนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชัดเจนของยุทธศาสตร์ พบว่า ในเรื่องของการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้นามาปฏิบตั ิภายในหน่ วยงาน เพื่อให้ผลการปฏิบตั ิงานที่มุ่งเน้ นผลประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิน่ และชุมชน ได้รบั แก้ไขตามสภาพปั ญหา และสามารถสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง เน้นการ
ปลูกฝั งจิตสานึ ก ในบทบาทของการบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลัก ธรรมาภิบ าล เพื่อให้การปฏิบ ัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้มาตรฐานในการปฏิบตั งิ านเพิม่ สูงมากขึน้ พร้อมทัง้ ได้รบั การยอมรับจากการทีไ่ ด้รบั “รางวัล
พระปกเกล้า” ประจาปี 2556 ในด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่มีความเป็ นเลิศด้านความ
โปร่งใสและมีสว่ นร่วมทางการเมือง และส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการพัฒนาท้องถิน่ ส่งผลให้แนวทาง
และหลักเกณฑ์ในการจัดท านโยบาย/ ยุท ธศาสตร์ก่อ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อส่วนรวม ในการก าหนดโครงการ/
กิจกรรมก็จะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิน่ และชุมชนมีการพัฒนามากยิง่ ขึน้ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์แนวคิดกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
3. ด้านภาวะผูน้ า พบว่า ผลสัมฤทธิที์ ส่ ่งผลให้การนานโยบาย/ ยุทธศาสตร์ประสบความสาเร็จได้ เนื้อหาสาระ
นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และความชัดเจนของยุทธศาสตร์ การนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั นิ นั ้ ทุกสิง่ ล้วนเกิดความผูบ้ ริหาร
ซึง่ ก็คอื ผูน้ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทีจ่ ะต้องนาทีมให้สามารถขับเคลื่อนทุกปั จจัยให้ประสบความสาเร็จ
จากการใช้วสิ ยั ทัศน์ เป็ นแกนหลักในการทางาน และได้รบั การยอมรับจากผู้ใต้บงั คับบัญชา ทาให้การเปลี่ยนแปลงมีการ
พัฒ นาที่เป็ นรูป ธรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ยงยื
ั ่ นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ ละท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งต้อง
สามารถตอบสนองให้กบั ประชาชนได้รบั ผลประโยชน์ทงั ้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา รายได้
และชีวติ ความเป็ นอยู่ทด่ี มี ากขึน้ กว่าเดิม
4. ด้ า นนโยบายไปสู่ ก ารปฏิบ ัติ พบว่ า ทุ ก ปั จ จัย ล้ว นมีค วามส าคัญ ในการขับ เคลื่อ นที่ส่ ง ผลประสบ
ความสาเร็จ เนื่องมาจากปั จจัยหรือตัวแปรทีส่ ง่ ผลให้การนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ในแต่ละโครงการ/ กิจกรรมมีความ
แตกต่างกัน ทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ต้องมีการกาหนดความสาเร็จของการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
ดังนี้
4.1 การก าหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน ต้ อ งก าหนดในลัก ษณะที่ เ ป็ นในลัก ษณะ
เฉพาะเจาะจง มีการมอบหมายงานเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็ นทางการ และมีการแจ้งล่วงหน้าในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
และการมอบหมายงาน เพื่อไม่ให้เกิดความกระชัน้ ชิด และเพื่อให้มกี ารวางแผนในการปฏิบตั งิ าน
4.2 มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน มีค่มู อื แสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
เบือ้ งต้น และสามารถนาไปปฏิบตั จิ ริงได้ และมีการทดสอบความรู้ ความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านก่อนการปฏิบตั งิ าน
จริง ทาให้การทางานง่ายขึน้ เกิดมาตรฐานทีม่ คี ุณภาพ พร้อมทัง้ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคู่มอื ในการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพการปฏิบตั งิ านในปั จจุบนั
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4.3 งบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณที่ดาเนินการตรงตามความเป็ นจริง เพื่อให้เกิดจานวน
โครงการที่จาเป็ นได้มากที่สุด และปรับปรุงระบบงบประมาณให้คล่องตัวสาหรับการเบิก -จ่าย ให้มปี ระสิทธิภาพ และ
เพื่อให้การดาเนินโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ สาเร็จลุล่วงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
4.4 ระบบการวัดผล มีคณะทางานติดตาม และประเมินผลโครงการ มีความเข้าใจในขัน้ ตอนการ
วัดผลโครงการ และจานวนเพียงพอกับโครงการต่าง ๆ และต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความชานาญในการตรวจประเมินแต่ละ
โครงการ/ กิจกรรมนัน้ ๆ ด้วย
4.5 บุคลากร ส่งเสริมความรู้ ความสามารถของบุคลากรตรงตามตาแหน่ งทีม่ อบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
และจัดฝึ กอบรม เพื่อเพิม่ ทักษะ ในตาแหน่ งงานที่ปฏิบตั ิ ในด้านนโยบายสาธารณะ และการให้บริการสาธารณะ ให้มี
ความชานาญ เพื่อสามารถนาเสนอแนวทางการพัฒนา ตลอดจนสามารถแก้ไขสภาพปั ญหาที่เกิดขึน้ โดยไม่ต้องรอ
ผูบ้ งั คับบัญชา
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยังขาดขัน้ ตอนในการกาหนดความสาเร็จและความล้มเหลวในการนา
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ มีเพียงแต่การประเมินผลของโครงการ/ กิจกรรมทีก่ าหนดขึน้ เท่านัน้
5. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ในการกาหนดโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่นและชุมชน
ของตนเอง ประชาชนในเขตพื้นที่ย่อมรู้สภาพปั ญ หาและความต้องการในการแก้ไข พร้อมทัง้ ยังสามารถเสนอแนะ
แนวทางให้ทางราชการเข้ามาช่วยส่งเสริม หรือสนับสนุ น ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายภายในเขตพื้นที่
ของท้องถิน่ และชุมชนทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง แต่เนื่องด้วยสภาพปั ญหาและความต้องการย่อมแตกต่างกัน
ไป การทีจ่ ะกาหนดแผนพัฒนาให้สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการย่อมไม่สามารถทาได้ อันเนื่องด้วยจานวน
งบประมาณทีม่ จี ากัด อาจเป็ นผลทีท่ าให้ประชาชนในพืน้ ที่ทไ่ี ม่ได้รบั การแก้ไขปั ญหารูส้ กึ ว่า ถูกละเลย ทาให้การเพิม่
ช่องทางในการรับรูข้ า่ วสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการกาหนดแผนพัฒนา ยัง
ไม่ได้รบั การตอบสนองทีน่ ่าพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะ
1. งค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ควรกาหนดแนวทางการวางแผน การดาเนินงานให้ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้าร่วม และมีมาตรการที่เคร่งครัดในการจัดทาแผน เพื่อวิเคราะห์นโยบาย/ ยุ ทธศาสตร์ร่วมกัน ในแต่ ละนโยบาย/
ยุท ธศาสตร์ข องการพัฒ นา ถึงแม้ต้อ งใช้ระยะเวลามาก แต่ จะสามารถส่งผลให้ก ารก าหนดโครงการ/ กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปี เกิดผลสัมฤทธิต่์ อท้องถิน่ และชุมชนมากขึน้ และมีส่วนร่วมที่มที ศิ ทางเป็ นรูปธรรมมากขึน้ เป็ นการ
ทางานในรูปแบบเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง
2. องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ชลบุ รี ควรจัด กิจ กรรมในการลงพื้น ที่เพื่อ เสริม สร้า งทัก ษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการดูแลท้องถิน่ ของตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รบั ผลประโยชน์สงู สุด เพื่อนาไปสูท่ อ้ งถิน่ และชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและยังยื
่ น
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ควรให้หน่ วยงานหรือสถาบันวิจยั เข้าร่วมในการศึกษาวิจยั รูปแบบการ
บริหาร และแนวทางในการกาหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒ นาเพิ่มเติมโครงการ/ กิจกรรมต่ าง ๆ ที่มีอยู่เดิม
รวมถึงสนับสนุ นและให้ความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตาบล ในการศึกษาและพัฒนาให้มโี อกาสเพื่อยกระดับเป็ น
เทศบาลทัง้ หมด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณในการจัดทาแผนพัฒนาได้เอง
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เพลงลูกทุ่งที่ขบั ร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ : วิ เคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทย
FLOK SONGS SUNG BY MR. WAJPHOT PHETSUPHAN: AN ANALYSIS OF
REFLECTION OF THE THAI SOCIETY
กมลลฎา นาคแทน1
Kamollada Nakthaen1
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชร
สุพรรณ ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของสังคมไทยใน 4 ด้าน ได้แก่ วิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ค่านิยม และความเชื่อ ผลการวิจยั ปรากฏว่า เพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ มีเนื้อหาทีส่ ะท้อนให้
เห็นสภาพความเป็ น จริงในสังคมชนบท เนื้ อเพลงบางเพลงมีก ารบรรยายถึงธรรมชาติข องสังคมชนบทที่มีความ
เกีย่ วเนื่องกับอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท้องนา รวงข้าว แม่น้ า ลาคลอง เป็ นต้น วิถชี วี ติ ของเกษตรชนบทไทยซึง่
ปรากฏในเนื้อเพลงส่วนใหญ่ จะขึน้ อยู่กบั สภาพธรรมชาติอนั แปรปรวนและไม่แน่ นอนของดินฟ้ าอากาศ เมื่อสภาพ
อากาศไม่เอือ้ อานวยต่อการเกษตรกรรมจึงก่อให้เกิดปั ญหาการมีหนี้สนิ และปั ญหาการอพยพย้ายถิน่ ฐานเข้ามาทามา
หากินในเมืองหลวงตามมา นอกจากนี้เนื้อเพลงยังสะท้อนให้เห็นว่าชาวชนบทส่วนใหญ่ยงั คงยึดมันในขนบธรรมเนี
่
ยม
ประเพณี มีค วามเชื่อ เกี่ย วกับ ไสยศาสตร์แ ละโหราศาสตร์ รวมทัง้ ยัง คงมีค วามยึด มัน่ ในหลัก ความเชื่อ ทาง
พระพุทธศาสนากันอยู่เป็ นจานวนมาก ค่านิยมบางประการของชาวชนบท เช่น ค่านิยมความมังคั
่ ง่ ค่านิยมวัตถุและ
ผูม้ ยี ศศักดิ ์ ตลอดจนค่านิยมในอบายมุข นัน้ ได้แสดงให้เห็นถึงปั ญหาการด้อยพัฒนาและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่
สมควรจะได้รบั การพัฒนาและแก้ไขโดยด่วน
คาสาคัญ :

เพลงลูกทุ่ง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทย
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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

บทนา
วรรณกรรม คือ ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมของมนุ ษย์ อาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมและ
สังคมมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ ทัง้ นี้เนื่องจากอิทธิพลของสังคมจะส่งผลโดยตรงต่ อผู้
สร้างสรรค์ผลงาน และผูส้ ร้างสรรค์ผลงานก็มกั จะหยิบยกสภาวะความเป็ นมาเป็ นไปที่เคยเกิดขึน้ จริงในสังคม รวมทัง้
สิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัวมาสอดแทรกไว้ในผลงานของตนเสมอ ในสังคมไทยมีวรรณกรรมอยู่หลากหลายประเภท แต่
มีวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของคนไทยและสังคมไทยได้เป็ นอย่ างดี คือ
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง ซึง่ ถือกาเนิดและมีววิ ฒ
ั นาการมาจากเพลงพืน้ บ้าน ถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องดนตรีตะวันตกมาใช้
บรรเลงทานอง แต่เนื้อหาหรือใจความของเพลงลูกทุ่งยังคงสะท้อนให้เห็นลักษณะของคนไทยและสังคมไทยอย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้ง ถ้าหากพิจารณาเพลงพื้นบ้านอันเป็ นต้นกาเนิดของเพลงลูกทุ่งจะพบว่ า มีการบรรจุเนื้อหาที่
สะท้อนสภาพสังคมและชีวติ จริงของคนไทยในแต่ละท้องถิน่ ไว้ภายใต้ ความเรียบง่ายของท่วงทานองดนตรี [1] เพลง
ลูกทุ่งไทยมีการใช้สาเนียงภาษาและมีเนื้อหาทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามสภาพ แวดล้อมและวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิ าค
สิง่ เหล่านี้ล้วนเป็ นสิง่ ที่สามารถแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ ท่มี คี วามแตกต่างกันออกไปของคนไทยในแต่ ละท้องถิ่นเป็ น
อย่างดี ทัง้ นี้เนื่องจากประเทศไทยแต่ละภาคเป็ นดินแดนทีม่ คี วามแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความ
เชื่อ และศาสนา จึงทาให้เพลงลูกทุ่งไทยในแต่ละท้องถิน่ มีความหลากหลายทางด้านภาษาและมีเนื้อหาทีแ่ ตกต่างกัน
ไปตามกลุ่ ม ชนที่ร่ ว มสังคมและวัฒ นธรรมเดีย วกัน ศิล ปิ น ผู้ส ร้า งสรรค์ง านเพลงมัก จะได้ร ับ แรงบัน ดาลใจจาก
สิง่ แวดล้อมในสังคมของตน ซึ่งสิง่ แวดล้อมเหล่านี้อาจเป็ นธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี การประกอบอาชีพ
หรือ อาจเป็ น เรื่อ งของความเชื่อ และทั ศ นคติข องกลุ่ ม ชนในสัง คมดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากสภาพทางภู มิศ าสตร์
วัฒ นธรรม และความเป็ น มาทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความแตกต่ างกันในแต่ ละท้องถิ่น เป็ น สิง่ ที่สะท้อนให้เห็น ถึง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิน่ ได้ฉันใด เพลงลูกทุ่งซึ่งถือกาเนิดมาจากเพลงพืน้ บ้านและเป็ นวรรณกรรมมุขปาฐะ
ก็สามารถถ่ายทอดปรัชญา ทัศนคติ ตลอดจนความรูส้ กึ นึกคิดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิน่ ได้ฉนั นัน้ [2]
เพลงลูกทุ่งเป็ นมรดกแห่งภูมิปัญญาและเป็ นเอกลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมที่สามารถแสดงให้เห็นอัต
ลักษณ์และตัวตนของคนไทยเช่นเดียวกับวัฒนธรรมในด้านอื่นๆ เพลงประเภทนี้มรี ูปแบบการประพันธ์ทใ่ี ช้ภาษาเรียบ
ง่ายไม่ซบั ซ้อน แต่สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและแนวทางในการดาเนินชีวติ ของชาวชนบท ดังนัน้
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การศึก ษาวรรณกรรมเพลงลูก ทุ่ ง จึง เป็ นอีก หนทางหนึ่ ง ที่ท าให้ เห็น ภาพของประเทศไทยได้ดีแ ละชัด เจนที่สุ ด
นอกเหนือไปจากการศึกษาในตาราเรียน กล่าวคือเพลงลูกทุ่งเป็ นเสมือนคลังความรูท้ ส่ี ามารถทาให้เข้าใจสภาพสังคม
ค่านิยม พฤติกรรม รวมทัง้ จารีตประเพณีทส่ี งสมกั
ั ่ นมาเป็ นระยะเวลายาวนานของชาวชนบท จนกลายเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวัฒ นธรรมไทยได้ชดั เจนยิ่งขึ้น ในปั จจุบ ันมีนักร้องเพลงลูกทุ่งที่สามารถขับร้องเพลงลูกทุ่ งได้ถึงแก่นแท้หรือ
ใจความสาคัญที่ผปู้ ระพันธ์สร้างสรรค์อยู่หลายคน และหนึ่งในนัน้ ก็คอื ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ซึ่งเป็ นนักร้องเพลง
ลูกทุ่งชื่อดังระดับตานานของเมืองไทยและอยู่ในวงการเพลงมานานหลายสิบปี ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็ นนักร้อง
เพลงลูกทุ่งที่มคี วามสามารถรอบตัว เพราะนอกจากจะร้องเพลงลูกทุ่งได้เป็ นอย่างดีแล้ว ยังมีความสามารถในการ
ประพันธ์เพลงและเล่นเพลงพืน้ บ้านอย่างยอดเยีย่ มจนถึงขนาดโต้ตอบเพลงด้วยปฏิภาณกวีและไหวพริบทีเ่ ป็ นเลิศหา
ใครเปรีย บเทีย บได้ ไม่ ว่ า จะเป็ นเพลงฉ่ อ ย เพลงอีแ ซว เพลงเรือ เพลงลิเก หรือ แม้ก ระทัง่ เพลงแหล่ ด้ว ย
ความสามารถดังกล่าวนี้ทาให้ทุกคนในวงการเพลงยกย่องให้เขาเป็ นราชาเพลงแห่งเมืองสุพรรณบุรี ไวพจน์ เพชร
สุพรรณ หรือนายพาน สกุลนี เกิดเมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 เป็ นบุตรของนายอ่าและนางจาปี สกุลนี มี
ภูมลิ าเนาอยู่ท่ี ตาบลวังน้ าเย็น อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เขาได้เข้าศึกษาทีโ่ รงเรียนวัดวังน้าเย็นจนจบ
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 และไม่ได้ศกึ ษาต่อ แต่หนั ไปศึกษาเพลงอีแซว เพลงแหล่กบั มารดาซึง่ เป็ นแม่เพลงอี
แซวจนสามารถร้องได้ดตี งั ้ แต่อายุเพียง 14 ปี อีกทัง้ ยังหัดร้องลิเกกับคณะลิเก ประทีป แสงกระจ่าง ไวพจน์ได้เข้า
ประกวดร้องเพลงครัง้ แรกในชีวิตที่งานวัดท่ าตาล ด้วยการแหล่ป ระยุก ต์เข้ากับ การร้องเพลง “จัน ทโครพ” และ
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ หลังจากนัน้ ก็เริม่ สนใจการขับร้องเพลงลูกทุ่งตามสมัยนิยม ไวพจน์ เริม่ ฝึ กฝนร้องเพลง
อย่างจริงจังโดยได้รบั การชีแ้ นะจากครูเพลงชาวสุพรรณทีม่ ชี ่อื ว่า สาเนียง ม่วงทอง ซึง่ ครูสาเนียงได้ช่วยสอนและแต่ง
เพลงให้รอ้ งจนเริม่ มีช่อื เสียง เพลงที่สร้างชื่อให้แก่เขาเป็ นอย่างมากก็คอื เพลง “ให้พบ่ี วชเสียก่อน” หลังจากนัน้ ก็ได้
ร้องเพลงของนักแต่งเพลงท่านอื่น ๆ รวมไปถึงเพลงทีเ่ ขาได้แต่งขึน้ มาเอง [3]
รางวัลเกียรติ ยศ
ปี พ.ศ. 2514
ปี พ.ศ. 2527
ปี พ.ศ. 2532

ปี พ.ศ. 2533
ปี พ.ศ. 2540

ได้รบั เข็มพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
ได้รบั พระราชทานเกียรติบตั รจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยาม บรมราชกุมารี
ได้รบั รางวัลพระราชทานเพลงดีเด่นพืน้ บ้านจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกึง่ ศตวรรษลูกทุ่งไทยภาค 1
เพลงสาระวันราวง”
เป็ นประธานอานวยการเพลง “พระเจ้าย่า” ในงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 พรรษา
ได้รบั พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้เป็ นศิลปิ นแห่งชาติผมู้ ี
ผลงานดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลง
ลูกทุ่ง) [3]

มานพ ถนอมศรี ได้กล่าวแสดงความยกย่อง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ว่า “สาเนียงแหบแตกพร่าแต่สามารถ
ขึน้ สูงและมีกงั วานอยู่ตลอดเวลา มีลลี าเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร รวมทัง้ น้ าเสียงและลูกคอของไวพจน์ เป็ นของวิเศษ
อีกสิง่ หนึ่งทีห่ าได้ยากในนักร้องเพลงลูกทุ่งทัวไป
่
นี่แหละคือศิลปิ นเพลงลูกทุ่งผูม้ เี สน่ ห์ในกระแสเสียงขนานแท้ อาจ
เป็ นเพราะเหตุน้จี งึ ทาให้ผลงานเพลงของ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็ นทีย่ อมรับและได้รบั ความนิยมจากประชาชนชาว
ไทยทัง้ ประเทศอย่างรวดเร็ว [4] ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็ นศิลปิ นเพลงลูกทุ่งผูม้ คี วามสามารถอย่างหลากหลาย อาจ
เป็ นเพราะไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็ นศิลปิ นลูกทุ่งผูท้ ม่ี พี น้ื เพดัง้ เดิมเป็ นชาวชนบท จึงทาให้เข้าใจในอารมณ์ของเพลง
ลูกทุ่งได้อย่างถ่องแท้ ตลอดจนสามารถสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของกวีไว้บทเพลงได้อย่างถูกต้อง ทัศนะดังกล่าว
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ตรงกับทฤษฎี ของนักวรรณคดีเชิงสังคมวิทยา มาร์กซิส เกเยอร์ ลูกซั (Georg Lukacs) ความว่า บุคคลที่ความ
เกี่ยวพันกับสังคมหนึ่งเพียงเล็กน้อย อาจมีความสามารถผลิตหรือสร้างสรรค์วรรณกรรมที่กล่าวถึงโครงสร้างทาง
ความคิดของสังคมนัน้ ๆ ได้กจ็ ริงอยู่ แต่เขาจะไม่สามารถค้นพบโครงสร้างทางความคิดที่เชื่ อมโยงกับ “โลกทัศน์ ”
อย่างถูกต้องด้วยตนเองได้ เพราะว่าบุคคลหรือคณะบุคคล ควรมีความสัมพันธ์แนบแน่ นกับสังคมนัน้ เป็ นอย่างสูง
ก่อนทีจ่ ะสามารถค้นพบโครงสร้างทางความคิดของสังคมนัน้ และเกิดจิตสานึกรวม จนกระทังสามารถแสดงโครงสร้
่
าง
ทางความคิดนัน้ ออกมาในรูปของผลงานวรรณกรรม อันเกิดจากจินตนาการหรือเจตคติของตน จิตสานึกรวมดังกล่าว
อาจมิใช่ปฐมสัจจะ และไม่ใช่สจั จะอันสูงสุด จิตสานึกรวมนี้ปรากฏอยู่ในพฤติกรรมโดยทัวไปของบุ
่
คคลทีม่ สี ่วนอยู่ใน
วิถที างเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง [5] จากความสาคัญของเพลงลูกทุ่งดังทีไ่ ด้กล่าวมา
ทัง้ หมดนี้ รวมทัง้ ความน่ าสนใจและความสามารถอันหลากหลายของศิลปิ นเพลงลูกทุ่งผู้มชี ่อื เสียง ไวพจน์ เพชร
สุพรรณ จึงทาให้ผวู้ จิ ยั เกิดความสนใจทีจ่ ะศึกษา ภาพสะท้อนสังคมทีป่ รากฏในบทเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์
เพชรสุพ รรณ ในการกล่ าวถึงวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ งผู้วจิ ยั จะวิเคราะห์เฉพาะเนื้อร้องของเพลงเป็ นสาคัญ เพราะ
ต้องการเน้นการศึกษาวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งในฐานะทีเ่ ป็ นวรรณกรรมสะท้อนสังคม

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาภาพสะท้อนสังคมในด้าน วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ
ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในสังคมไทย ทีป่ รากฏในบทเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ผู้วจิ ยั ได้
กาหนดขอบเขตของการวิจยั โดยจะศึกษาเฉพาะบทเพลงลูกทุ่งทีป่ รากฏในงานวิจยั เรื่อง “ประวัตแิ ละผลงานเพลงของ
ไวพจน์ เพชรสุพรรณ” ซึง่ จัดทาโดย นิรุตต์ ธัญญเจริญ เท่านัน้ เนื่องจากเป็ นข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ เพราะผูว้ จิ ยั ได้ระบุ
ไว้ชดั เจนว่า ข้อมูลทีป่ รากฏในงานวิจยั ชิน้ นี้ได้มาจากการสัมภาษณ์ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การศึก ษาวิเคราะห์บ ทเพลงลูก ทุ่ งซึ่ง ขับ ร้อ งโดย ไวพจน์ เพชรสุพ รรณ ในครัง้ นี้ ผู้ศึก ษาค้น คว้าได้
ดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ขัน้ เตรียมและเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 รวบรวมบทเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ จากงานวิจยั เรื่อง “ประวัตแิ ละ
ผลงานเพลงของ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ”
1.2 ศึกษาประวัตแิ ละผลงานเพลงของ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ จากงานวิจยั เรื่อง“ประวัตแิ ละผลงาน
เพลงของไวพจน์ เพชรสุพรรณ” และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรมสะท้อนสังคม จากเอกสารและงานวิจยั
ต่างๆ และนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาสรุปเป็ นเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดยไวพจน์ เพชร
สุพรรณ
2. ขัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูล
นาบทเพลงซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ มาวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมด้านต่างๆ เช่น
วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และความเชื่อ
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3. ขัน้ สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
3.1 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
3.2 อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า
4. ขัน้ เสนอผลการวิจยั
4.1 เสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
จากการศึกษาภาพสะท้อนสังคมทีป่ รากฏในบทเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ปรากฏผล
การศึกษาว่า เพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ สามารถสะท้อนสภาพความเป็ นจริงในสังคมไทยได้
4 ด้าน ซึง่ จะนาเสนอในรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านสภาพวิ ถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวชนบท
วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ หมายถึง สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินชีวติ ของผูค้ นในสังคมชนบท ทีป่ รากฏใน
บทเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เช่น
1.1 สภาพธรรมชาติของสังคมชนบท การบรรยายสภาพธรรมชาติในสังคมชนบท จะเป็ นการบรรยายให้
เห็นถึงสิง่ แวดล้อมอัน สวยงามที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ท้องนา รวงข้าว และวิถีชีวิต ของชาวชนบทที่มีความ
เกีย่ วเนื่องกับอาชีพเกษตรกรรม ในหมู่บา้ นชนบทเมื่อยามพระอาทิตย์จวนจะตกดิน แสงจากดวงตะวันก็ได้สาดส่อง
ท้องทุ่งนาจนมองเห็นข้าวทีก่ าลังชูช่อออกรวงสีทองสว่างไสว หลังจากทางานเหน็ดเหนื่อยมาทัง้ วันชาวนาต่างก็พากัน
กลับบ้านเมื่อดวงตะวันใกล้จะลับกอไผ่ ถึงแม้จะต้องทางานหนักสักเพียงไรก็ตาม ชาวนาก็ไม่ได้ย่อท้อต่ อความ
ยากลาบาก เพราะพวกเขาเห็นคุณค่าในสิง่ ทีพ่ วกเขาทา ขอเพียงแค่มเี ครื่องมือทามาหากิน มีสตั ว์ทใ่ี ช้ในการทางาน
มีทอ้ งทุ่งนา และมีผลผลิตให้ได้เก็บเกี่ยวตามที่ใฝ่ ฝั น เพียงเท่านี้ชวี ติ ของชาวนาก็มคี วามสุขแล้ว ดังปรากฏในเนื้อ
เพลงบ้านเรานาเรา
“ในเมื่อครายามเย็น มองเห็นทุ่งสีทอง สุขใจไม่มมี วั หมองแลเหลียวมองท้องนาท้องไร่ออกมาทานา
ทัง้ วัน กลับบ้านตะวันลับไผ่ หนักเบาพวกเราทาได้ทุกวันฝั นใฝ่ แต่ขา้ วในนา กลัวอะไรความจน มีฝนมาช่วยครัง้ ใด
เรามีเจ้าทุยคันไถเป็ นเพื่อนตายสบายดังว่า ทุ่งทองอยู่ในผืนดิน ทากินกันไปดีกว่า ทุ่งทองของเรามีค่า ตะวันบ้านป่ า
น่าอยู่สขุ สันต์”
(บ้านเรานาเรา,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระพันธ์)
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติท่มี อี ทิ ธิพลต่อการดาเนินชีวติ ของชาวชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาวชนบทใน
พืน้ ทีแ่ ห้งแล้งดังเช่นชาวชนบทในถิน่ อีสานก็คอื ฝน ซึง่ เป็ นสิง่ ทีน่ าพาความชุมชืน้ และความอุดมสมบรูณ์มาสู่ดนิ แดน
อีสาน นับตัง้ แต่พชื สัตว์ ไปจนถึงเกษตรกรในท้องถิน่ ซึง่ มีอาชีพทาไร่ ทานา มาแต่ครัง้ บรรพบุรุษ เมื่อฟ้ าฝนเป็ น
ใจก็สง่ ผลให้การทางานของเกษตรกรเหล่านี้เป็ นไปอย่างราบรื่น เมื่อเวลาจวนจะรุ่งสาง บรรดาเกษตรกรก็ต่างพากัน
ออกมาทาไร่ไถนากันถ้วนหน้า ส่วนสัตว์ต่างๆ ก็พากันส่งเสียงร้องขับกล่อมให้ดนิ แดนอีสานดูมชี วี ติ ชีวามากยิง่ ขึน้
ประหนึ่งว่าเสียงร้องของสัตว์เหล่านัน้ คือเสียงดนตรีหมอลา ดังเพลงบรรยายว่า
“หอมดอกผักกะแยง ยามฟ้ าแดงค่าลงมา แอ๊บๆ เขียดจะนา ร้องยามฟ้ าฮ้องหวนๆเขียดโม้เขียด
ขาคา เหมือนหมอลาพากันม่วน เมฆดาลอยปั น่ ป่ วน ฝนตกมาสู่อสี าน หมู่หญ้าตีนกับแก ถูกฝนแลเขียวตระการ
ควายทุยเสร็จจากงาน เล็มหญ้าอ่อนตามคันนา รุ่งแจ้งพอพุ่มพู ตื่นเช้าตรู่รี บออกมา เร่งรุดไถฮุดนา รีบนาฟ้ าฟ่ าว
นาฝน”
(อีสานบ้านเฮา,ประพันธ์โดย พงษ์ศกั ดิ ์ จันทรุกขา)
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เมื่อชาวนาไทยเพาะปลูกข้าวโดยอาศัยปริมาณน้ าฝนตามธรรมชาติ ดังนัน้ นอกจากสภาพธรรมชาติอนั อุดม
สมบรูณ์ในท้องถิน่ ชนบทแล้ว หากปี ใดทีส่ ภาพฟ้ าฝนไม่เอือ้ อานวยต่อการเกษตรกรรม ชาวนาไทยก็จะต้องเผชิญกับ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ ปั ญหาน้าท่วม อันเนื่องมาจากปริมาณน้าฝนทีม่ ากเกินความจาเป็ น ดังเพลงว่า
“สายลมพลิว้ หวิวเหว่วา้ มองพืน้ นาเมินหน้าหนี ต้องโศกเศร้าข้าวไม่ดี เพราะว่ ามีน้าท่วมมาฝนก็
ตกมาติดต่อ แปลกจริงหนอ โอ้ วาสนา ช่วยส่งเสริมเพิม่ น้ ามา ข้าวในนาจมน้ านาน ข้าวไม่ผุดสุดเสียดาย จมน้ า
ตายน่าสงสาร... บางตาบลถนนขาด น้าระบาด มาท่วมบ้าน ทัง้ วัวควายย้ายลนลาน อุม้ ลูกหลานรีบร้อนรน”
(น้าท่วมนา,ประพันธ์โดย จิว๋ พิจติ ร)
1.2 อาชีพของชาวชนบท อาชีพทีเ่ พลงลูกทุ่งมักกล่าวถึงอยู่เสมอๆ คือ อาชีพชาวนา ทัง้ นี้เนื่องจากการ
ทานาเป็ นอาชีพหลักของประชากรชนบทไทย การกล่าวถึงการทานานัน้ เนื้อเพลงลูกทุ่งก็ได้บรรยายวิธกี ารปลูกข้าว
เช่นการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ขา้ วปลูกทีม่ คี ุณภาพ ดังปรากฏในเพลงรักกับพีด่ แี น่
“นาดีๆ ต้องใช้ขา้ วปลูกพันธุด์ ี ถ้าปลูกไม่ดี ก็ทาให้เสียทีน่ า เก็บเกีย่ วไปขาย ไม่ได้ราคาเสียเวร่า
เวลา เสียทีน่ าฟรีๆ”
(รักกับพีด่ แี น่ ,ประพันธ์โดย กานท์ การุณวงศ์)
สิง่ ทีเ่ พลงลูกทุ่งมักกล่าวควบคู่กบั อาชีพชาวนาอีกสองสิง่ คือ ควาย และแอก “แอก” เป็ นอุปกรณ์ทท่ี ามา
จากไม้เนื้อแข็ง มีลกั ษณะทีโ่ ค้งงอ ชาวนาส่วนใหญ่จะใช้สาหรับวางบนคอของควายเพื่อใช้สาหรับลากไถ คราด และ
เกวียน ส่วนควายนัน้ ก็เป็ นสัตว์ท่อี ยู่คู่กบั ชาวนาไทยและสังคมไทยมาช้านาน เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งบางเพลงก็ได้
กล่าวถึงความทุกข์ยากของควายไทย ซึ่งได้ถูกใช้แรงงานอย่างหนักหนาสาหัสและถูกทารุณต่างๆ นาๆ จากผูเ้ ป็ น
เจ้าของ ความทุกข์ยากของควายดังทีไ่ ด้กล่าวมานี้ อาจเป็ นความทุกข์ทห่ี ลายคนอาจมองข้ามไป เนื่องจากควายไม่
อาจสือ่ สารให้มนุษย์รบั รูค้ วามรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงของมันได้ ดังกล่าวไว้ในเพลง
“ควายเอ๋ยควาย ชะโอ้ว่าควายเอ๋ยควาย ตัวไหนใช้ง่ายหลังลายบ่าลอก บ่าแบกแอกไว้ หลังรับไม้
เรียวเจ้าของเข่นเขีย้ วร้องขู่ตะคอก ควายรูว้ ่าลาเอียงแต่ควายมันเถียงไม่ออก ระกาซ้าซอกไปตามประสาควายเอย ”
(สุภาษิตทิศโพล้ง,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระพันธ์)
1.3 ชีวติ คนหนุ่ มสาวในชนบท วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็ นวรรณกรรมแห่งชนบทไทยก็ได้มกี ารหยิบยก
เอาประเด็นทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงมาแสดงไว้ในเนื้อร้องอยู่เป็ นจานวนมาก ส่วนใหญ่
มักกล่าวถึงการแสดงออกในเรื่องความรักระหว่างชายหนุ่ มและหญิงสาวชาวชนบท ซึง่ การแสดงออกในเรื่องของความ
รักระหว่างชายหนุ่ มและหญิงสาวชนบทจะมีวธิ กี ารแสดงออกในเรื่องของความรักอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมา กล่าวคือ
คิดอย่างไรก็มกั จะพูดออกไปอย่างนัน้ เช่น
“อีสาวคนดีฟังพีส่ กั คา ข้าไม่ได้จาคาพูดใครมา ข้าเห็นเอ็งสวยด้วยลูกกะตา จึงชมว่างามหนักหนา
ไม่ใช่จะมาเท็จกล่าว ข้าบอกตรงๆ ข้าหลงรักเอ็ง”
(จดหมายรักจากสุพรรณ,ประพันธ์โดย พิพฒ
ั น์ บริบรู ณ์)
1.4 ปั จ จัย สี่ในการด าเนิ น ชีวิต เนื้ อ หาของเพลงลูก ทุ่ งซึ่ง ขับ ร้ อ งโดยไวพจน์ เพชรสุ พ รรณ ได้ป รากฏ
สาระสาคัญเกีย่ วกับปั จจัยสีใ่ นการดารงชีวติ ของชาวชนบทไทย เช่น มีการกล่าวถึงลักษณะการแต่งกายของชาวชนบท
ทีย่ งั คงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็ นไทยได้เป็ นอย่างดี ดังเพลงบรรยายว่า
“สาวดี สาวศรี สาวสร้อย สาวสาน้อยมาฟ้ อนแอะฟ้ อนแอ่น นุ่ งซิน่ มีผา้ สีเบียงบ่าย นุ่งซิน่ มีผา้
สีเบียงบ่าย พอเห็นผูช้ ายก็หางตาซอนแลน”
(มนต์รกั กลองอีลุ๊บ,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระพันธ์)
1.5 การสร้างความบันเทิงใจของชาวชนบท กิจกรรมนันทนาการที่นับได้ว่าเป็ นการสร้างความบันเทิง
ให้แก่ชาวชนบทมาอย่างยาวนาน คือ “การเล่นเพลงราวง” ซึง่ เป็ นการละเล่นรื่นเริงทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวาง
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ในชนบท ไม่ว่าจะเป็ นงานวัด หรืองานรื่นเริงต่างๆ ก็มกั จะมีการจ้างวงดนตรีมาเล่นและมีการราวงมาแสดงอยู่เสมอ
นอกจากนี้การเล่นเพลงราวงยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ชายหญิงชาวชนบทได้มโี อกาสใกล้ชดิ กัน ดังปรากฏในเนื้อเพลง
“เตี้ยลง สาละวันเตีย้ ลง เตี้ยลง สาละวันเตีย้ ลง เตี้ยลงหน่ อย สา ละวัน เอ๊ย เตีย้ ลงแล้ว ฟั งอ้าย
สิแอ่วเพลง พลับพลึงกาลังช่อใหม่ ปลูกเอาไว้อยู่ในแดนดง รูปหล่อเขาออกมาโค้ง ราวง ราวง สาละวัน…ราใกล้ๆ
ใจจะขาดรอนๆ อรชรเอวบาง ท่าทางดังหงส์ฟ้อน”
(สาละวันราวง,ประพันธ์โดย พงษ์ศกั ดิ ์ จันทรุกขา)
1.6 เศรษฐกิจในสังคมชนบท เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของสังคมไทยยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อยู่เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ วิถีชีวติ ของคนไทยซึ่ งเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ ของทัง้ ประเทศนี้จึงขึน้ อยู่กบั สภาพดินฟ้ า
อากาศ เมื่อฟ้ าฝนตกต้องตามฤดูกาลเกษตรกรไทยก็จะสามารถเพาะปลูกพืชผลได้อย่างราบลื่น แต่ถ้าสภาพดินฟ้ า
อากาศไม่เอือ้ อานวยต่อการทามาหากิน ก็จะก่อให้เกิดปั ญหาในด้านอื่นๆ เช่น สภาวะการมีหนี้สนิ เนื่องจากน้ าท่วม
ผลผลิตทางการเกษตร ดังเพลงบรรยายว่า
“สายลมพลิว้ หวิวเหว่วา้ มองพืน้ นาเมินหน้าหนี ต้องโศกเศร้าข้าวไม่ดี เพราะว่ามีน้าท่วมมา ฝน
ก็ตกมาติดต่อ แปลกจริงหนอ โอ้ วาสนา ช่วยส่งเสริมเพิม่ น้ามา ข้าวในนาจมน้านานข้าวไม่ผุดสุดเสียดาย จมน้า
ตายน่าสงสาร ...โอ้อกตรม บ่มน้าตาต้องเมินหน้าหลบเจ้าหนี้ ช้าเหลือเกินเงินไม่มเี พราะเป็ นหนี้เขามานาน ขอคุณ
พระจงปกป้ อง ช่วยพีน่ ้องชาวนาไทย ขอเจ้าหนี้มนี ้าใจ ขอผลัดไปอีก 1 ปี ”
(น้าท่วมนา,ประพันธ์โดย จิว๋ พิจติ ร)
เนื่องจากภาคอีสานเป็ นดินแดนที่มปี ระชากรมากที่สุดในประเทศไทย เมื่อมีจานวนประชากรมาก อีกทัง้
อาชีพของคนส่วนใหญ่กย็ งั คงประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม หากปี ใดสภาพฟ้ าฝนไม่เป็ นใจ ชาวอีสานก็จะทามาหา
กินลาบาก เมื่อไม่สามารถทามาหากินได้กไ็ ม่มีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครั ว ดังนัน้ สตรีชาว
อีสานจึงตัดสินใจทิง้ สามีเข้ามาขายตัวในเมืองกรุง ดังบรรยายไว้ในเพลงว่า
“ข้อยก็สหิ น่ ายหมู่เจ้าก็สหิ น่ าย คนมันหลายหากินลาบาก เกิดอดอยากขายไฮ่ขายนา จนเข้ามา
ขายเนื้อขายตัว เลยหนีผวั ไปขายสะโพก เอาไปโยกให้คนกรุงเขาเบิง่ ”
(เป็ นตาหน่าย,คาร้อง สงเคราะห์ สมัตถภาพงศ์)
2. ค่านิ ยม
ค่านิยมมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการดาเนินชีวติ ค่านิยมหมายถึงสิง่ ทีค่ นสนใจ สิง่ ทีค่ นปารถนาจะได้ สิง่ ที่
คนปารถนาจะเป็ น ค่านิยมบางอย่างขึน้ อยู่กบั ลักษณะของสังคม สิง่ แวดล้อม และสภาพของสังคมซึ่งอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย ในบทเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ได้กล่าวถึงค่านิยมบางประการที่
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพด้อยพัฒนาของสังคมชนบทไทยอย่างชัดเจน เช่น
2.1 นิยมความมังคั
่ ง่ เงิน คือ สิง่ ทีช่ ่วยชีว้ ดั ถึงระดับความมังคั
่ งของคนในสั
่
งคมไทยได้เป็ นอย่างดี สาหรับ
สังคมที่นิยมความมังคั
่ งเช่
่ นสังคมไทยผู้มีเงินมากจะได้รบั การนับหน้ าถือตาและได้รบั การเคารพยกย่องจากผู้คนใน
สังคมมากกว่าผูท้ ม่ี เี งินน้อย เพราะในสังคมไทยปั จจุบนั ได้เน้นย้าเรื่องเงิน มากกว่าเรื่องอื่นๆ เมื่อคนไทยนิยมความ
ร่ารวย มังคั
่ ง่ ก็ต้องพยายามดิน้ รนต่อสูเ้ พื่อให้ได้ในสิง่ นี้ ผูท้ ่มี งคั
ั ่ งร
่ ่ารวยในสังคมไทยจะได้รบั สิง่ ตอบแทนจากสังคม
คือ สังคมจะยกย่องว่าเป็ นผูม้ เี กียรติเป็ นทีส่ นใจของเพศตรงข้าม และกลายเป็ นผูม้ อี านาจในสังคม [6] โดยปกติแล้วผู้
ทีม่ ฐี านะทางสังคมจะได้รบั การยกย่องและสรรเสริญจากคนส่วนใหญ่ในสังคม แต่เมื่อผูท้ เ่ี คยมีฐานะมังคั
่ งร
่ ่ารวยเกิดตก
อับไร้ซง่ึ เงินทองและทรัพย์สนิ ก็ทาให้คนรอบข้างต่างพากันดูถูกเหยียดหยาม อีกทัง้ มิตรสหายก็ยงั หลบลีห้ นีหน้าไม่มี
ใครอยากคบค้าสมาคมด้วย ดังกล่าวไว้ในเพลงว่า
“จนชมซานเซซอกซอน ค่าไหนนอนตามร่มไม้ แสนกาสรดหมดความอาย หิวแทบตายไม่มกี นิ
นี่แหละหนอพอเราจน เพื่อนหนีพน้ คนดูหมิน่ คิดขึน้ มาน้ าตาริน มองดูดนิ สุดจาบัลย์ เศรษฐีเก่าแสนเศร้ าใจ มองหา
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ใครไม่สงสาร ขาดคนรักอยู่ดกั ดานเทีย่ วขอทานท่านเลีย้ งกาย”
(เศรษฐีขอทาน,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระพันธ์)
เพลงลูก ทุ่ งที่ข บั ร้อ งโดยนัก ร้องเพศชาย เช่ น ไวพจน์ เพชรสุพ รรณ มัก จะมีเนื้ อหาเสียดสี ถากถาง
ความเห็นแก่เงินและเห็นแก่วตั ถุของหญิงสาว เพราะสาหรับหญิงสาวบางรายหากบุรุษใดมีเงินและมีวตั ถุตามที่หญิง
สาวต้องการ หญิงสาวก็จะยอมตกลงปลงใจคบหาด้วย แม้ว่าบุรุษดังกล่าวจะมีวยั ทีแ่ ก่เฒ่าสักเพียงใดหญิงสาวก็ไม่
รังเกียจ พฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวของหญิงไทยเป็ นสิง่ ทีพ่ บได้บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมเมืองกรุง ดังนัน้
เมื่อชายหนุ่มมาเกีย้ วพาราสีกม็ กั จะนาวัตถุเข้าหลอกล่อ เช่น เรือนหอ และแหวนเพชร ดังปรากฏในเนื้อเพลงลาก่อน
บางกอก ดังนี้
“ผิดกับหญิงบางกอกหลอกลวง แม่พุ่มพวงลวงรักโลเล มีเงินเทเงินถุงถึงเอา บ่ว่าเฒ่าว่าแก่ชรา
หัวเราะร่าชอบใจไม่ถอื แหวนเพชรตามเรือนหอก็ด”ี
(ลาก่อนบางกอก,ประพันธ์โดย สันต์ ศิลปสิทธิ)์
2.2 นิยมผู้มยี ศศักดิ ์ สังคมไทยเป็ นสังคมที่เห็นว่าอานาจและยศถาบรรดาศักดิคื์ อสิง่ สาคัญ สังเกตได้จาก
บุคคลทีม่ ยี ศ หรือบุคคลทีม่ ตี าแหน่งใหญ่โตมักจะได้รบั การยกย่องสรรเสริญและได้รบั การให้เกียรติจากคนส่วนใหญ่ใน
สังคม ดังนัน้ ผูท้ ไ่ี ม่มยี ศ ไม่มตี าแหน่ ง จึงมีความยาเกรงและยอมนบนอบต่อผูท้ ม่ี อี านาจราชศักดิ ์ สตรีไทยในสังคม
ชนบทบางรายให้ความนิยมกับยศถาบรรดาศักดิเป็
่
อกคู่ครองก็มกั พิจารณาบุคคลทีม่ ยี ศ
์ นอย่างมาก แม้กระทังในการเลื
มีตาแหน่ง จนในบางครัง้ ก็ทาให้ชายหนุ่ มชาวนาซึง่ คิดอยากจะมีคนรักเกิดความกังวลว่าหญิงสาวทีต่ นชอบ จะปฏิเสธ
ไมตรีทต่ี นมีให้ เพียงเพราะตนนัน้ ไร้ซง่ึ อานาจบารมีเช่นข้าราชการทัวๆ
่ ไป ดังปรากฏในเนื้อเพลง
“ข้าบอกตรงๆ ข้าหลงรักเอ็ง แต่ขา้ มันเกรงบ่าไม่มดี าว ไม่รวู้ ่าหัวใจอีสาว จะชอบบ่าทีม่ ดี าว
หรือบ่าแบกข้าวชาวไร่ชาวนา”
(จดหมายรักจากสุพรรณ,ประพันธ์โดย พิพฒ
ั น์ บริบรู ณ์)
2.3 นิยมอบายมุข เนื่องจากประชากรในสังคมชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทาไร่ ทา
นา ทาสวน ซึ่งในการทาการเกษตรก็จะทากันเฉพาะบางช่วงระยะเวลาเท่านัน้ ส่วนเวลาที่ว่างเว้นจากการทางาน
หลักก็มกั จะหมดไปกับการแสวงหาความสุขและความบันเทิงให้กบั ตนเองเสียส่วนใหญ่ เช่น การ ดื่มสุรา ในสังคมของ
ชายไทยบางกลุ่มก็ถอื ว่าการดื่มสุราคือการแสดงออกถึงความกล้าหาญและความเป็ นลูกผูช้ ายทีแ่ ท้จริง หากใครไม่กล้า
ดื่มก็อาจถูกมองว่าเป็ นผูท้ อ่ี ่อนแอ ไร้ซง่ึ ศักดิศรี
์ ดังเนื้อเพลงบรรยายว่า
“เกิดเป็ นผูช้ ายมันก็ควรต้องดื่ม ดื่มดื่มดื่มดื่ม ดื่มให้สมศักดิศรี
์ นัง่ ดื่มทุกวันเพื่อสัมพันธ์ไมตรี
เกิด มาในโลกนี้ จะอยู่คนเดียวไม่ ได้ เกิดเป็ น มนุ ษ ย์ต้อ งแสวงหาสุข สุขสุข สุข สุข สุข ให้สมดวงใจ นัง่ โศกโศกา
เสียเวลาทาไร เก็บความหมองไหม้ผสมกับเหล้าใส่แก้วดื่มกิน”
(สุภาษิตในวงเหล้า, ประพันธ์โดย สุชาติ เทียนทอง)
3. ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ประเพณีเป็ นสิง่ ดีงามที่มนุ ษย์สร้างขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีการดาเนินชีวติ ซึ่งคนใน
สัง คมมองว่ า เป็ นสิ่ง ที่ถู ก ต้ อ งดีง าม จึง ประพฤติ ป ฏิบ ัติต่ อ เนื่ อ งกัน มาจากรุ่ น สู่รุ่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี มี
ความสาคัญอย่ายิง่ ต่อสังคมไทย เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทย อีก
ทัง้ ยังสะท้อนให้เห็นถึง ทัศนคติ วิถกี ารดาเนินชีวติ และความเชื่อของคนไทยสังคมไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงได้เป็ นอย่าง
ดี ดังเช่น ประเพณีการบวชพระ ซึง่ ตามธรรมเนียมไทยบุรุษทีม่ อี ายุครบ 20 ปี บริบรูณ์ เท่านัน้ จึงสามารถเข้ารับการ
อุปสมบทได้ เนื่องจากเป็ นวัยที่เริม่ เป็ นผู้ใหญ่ และต้องรับผิดชอบชีวติ ของตนเองให้เป็ นหลักเป็ นฐานได้โดยลาพัง
นอกจากนี้วตั ถุประสงค์อกี อย่างหนึ่งของการอุปสมบท คือ เป็ นแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็ นการทดแทนพระคุณ
ของบิดามารดาตามความเชื่อของชาวไทย อักทัง้ การบวชพระยังถือว่าเป็ นความภาคภูมใิ จของพ่อแม่และวงตระกูล
ดังเนื้อเพลงบรรยายว่า
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“เจ้าภาพภูมใิ จได้บวชลูกชายคราวนี้ หาวงดนตรีมาเล่นกันที่กลางบ้าน แจกการ์ดโต๊ะจีนให้
ท่านมากินอาหาร แล้วเดินกราบกรานรับซองจากท่านทาบุญ แม่นาคดีใจเห็นหญิงชายมางาน ขอบคุณทุกท่านมา
ร่วมกันเกื้อหนุ น พ่อนาคก็ปลื้มคงไม่ลมื พระคุณ มาร่วมบวชร่วมบุญขอขอบคุณท่านที่มา ไชโยโห่ร้องกันให้ก้อง
กังวาน บวชลูกบวชหลานฉันแห่กนั ทุกครา ”
(ร่วมด้วยช่วยแห่นาค,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระพันธ์)
นอกจากนี้ประเพณีการบวชยังได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสยั ทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่งของคนไทย คือ นิสยั
รักความสนุ กสนาน จะสังเกตได้ว่าระหว่างการแห่นาคเข้าโบสถ์กจ็ ะมีการจ้างวงดนตรี หรือคณะแตรวงให้มาบรรเลง
เพื่อสร้างสีสนั และความสนุ กสนานให้กบั บรรดาแขกเหรื่อทีม่ าร่วมงาน ซึง่ ส่วนมากผูร้ ่วมขบวนแห่นาคก็จะพากันร้อง
เล่น เต้น รา กันไปพร้อมกับขบวนแห่อย่างครืน้ เครง ดังเช่นเนื้อเพลงแตรวงงานบวช ได้บรรยายว่า
“แตรวงลูกทุ่งบ้านนา มาสิเชิญมาฟ้ อนรากันไป บวชวันนี้ บวชวันนี้ ลูกใคร พร้อมใจช่วย
ร่วมศรัทธา สวย สวย สวย สวยจริงแม่สาวบ้านนา ใครราเป็ นเชิญเต้นเข้ามา ใครราเป็ นเชิญเต้นเข้ามา แม่สาว
บ้านนาเชิญหน่อย”
(แตรวงงานบวช, ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระพันธ์)
4. ความเชื่อ
คติความเชื่อ เป็ นสิง่ ที่ผูกพันกับวิถีชวี ติ ของคนไทยมาตัง้ แต่ครัง้ โบราณกาล คนไทยนอกจากจะนับถือ
ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจาชาติแล้ว คนไทยบางกลุ่มยังบูชาและเชื่อถือในสิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติว่าสิง่ นัน้ ๆ เป็ นสิง่ ทีม่ ี
อานาจเหนือมนุ ษย์ ในเนื้อเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ปรากฏคติความเชื่อซึง่ สามารถจาแนก
ได้ 4 หัวข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน ดังทีจ่ ะนาเสนอต่อไปนี้
4.1 ความเชื่อเกีย่ วกับศาสนา ในพระพุทธศาสนามีความเชือ่ ในเรื่องของกฎแห่งกรรม กล่าวคือ เชื่อกันว่า
ทาดีจะได้ดี ทาชัว่ ก็จะได้ชวั ่ บุคคลกระทากรรมใดไว้กจ็ ะได้รบั กรรมนัน้ ตอบสนองไม่มที างที่จะหลีกหนีไปได้พ้น
ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ กฎธรรมชาติขอ้ หนึ่งทีว่ ่าด้วยการกระทาและผล
แห่งการกระทา ซึ่งการกระทาและผลแห่งการกระทานัน้ ย่อมสมเหตุสมผลกัน เช่ น ทาดีย่อมได้รบั ผลดี ทาชัวย่
่ อม
ได้ร ับ ผลชัว่ และไม่ อ าจใช้ก รรมดีลบล้า งกรรมชัว่ ได้ [7] ด้ว ยเหตุ น้ี ช าวพุ ท ธในสัง คมไทยจึงมีค วามเชื่อ กัน ว่ า
เหตุการณ์ อนั ไม่พงึ ประสงค์ ความโชคร้าย รวมทัง้ ความผิดหวังต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในชีวติ ประจาวัน ส่วนหนึ่งก็เป็ น
เพราะเวรกรรมทีต่ นเคยกระทามาในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมชนบททีม่ คี วามเชื่อและศรัทธาในหลักธรรมทาง
ศาสนาข้อนี้อยู่เป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ผดิ หวังหรือไม่สมหวังในชีวติ ก็มกั จะโทษว่าเป็ นเรื่องของเวรกรรม
ดังทีป่ รากฏในเพลงห่วงลูก “
จะโทษเวรทีท่ าหรือกรรมแน่ กรรมหรือแบไม่รดู้ ูน่าขัน เมียที่รกั กันมากต้องจากกัน สิง่ สาคัญ
คือลูกผูกชีวนิ เพราะมีเรื่องมัวหมองจึงต้องจาก เรื่องยุ่งยากหลายอย่างสางไม่สน้ิ เหมือนสาวไส้ออกมาให้กากิน
ต้องจากถิ่น ยอมทนสุดหนทาง เมื่อสวรรค์ไม่โปรดเป็ น โสดซ้า หางานทาหนักเบาเอาทุกอย่างไม่ห ากิน ทุจริตผิด
ช่องทาง แผ่นดินกว้างไปทัวไม่
่ กลัวจน”
(ห่วงลูก,ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระพันธ์)
ตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อว่า สัตว์โลกทัง้ หลายตราบใดทีย่ งั ไม่สน้ิ กิเลสก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่กาม
ภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมอิ ย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด นอกเสียจากว่าบุคคลใดๆ จะสามารถละได้จากความรัก โลภ โกรธ หลง
และกิเลสทัง้ หลายทัง้ ปวง ซึง่ ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า “การบรรลุนิพพาน” ชาวพุทธเชื่อกันว่านิพพานเป็ นหนทาง
แห่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ความทุกข์ และเวรกรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง ด้วยคติความเชื่อดังกล่าวนี้จงึ
เป็ นทีม่ าของการเชื่อเกีย่ วกับชาติภพและการเวียนว่ายตายเกิดของชาวพุทธในสังคมไทย สาหรับปุถุชนทัวไปที
่ ย่ งั ไม่
สามารถละได้ซง่ึ กิเลสก็มคี วามเชื่อกันว่า หากในชาติน้ีประกอบแต่กรรมดีชาติหน้าก็จะได้เกิดในภพภูมมิ นุษย์หรือภพ
ภูมทิ ส่ี งู กว่ามนุษย์ขน้ึ ไป ส่วนผูท้ ป่ี ระกอบกรรมชัวชาติ
่ หน้าก็จะไปเกิดในภพภูมทิ ต่ี ่ากว่ามนุษย์ลงไป ดังเช่นเพลง
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“พี่บา้ มาตัง้ เจ็ดวัน จะคิดฆ่าฟั นผู้หญิงทุกคน เลยนึกขึน้ ได้ว่าไม่สนุ ก ฆ่าคนติดคุกถึงจะทุกข์ก็
ต้องทนพีอ่ ยากตัดจิตตัดใจ ก็ตดั ไม่ได้มนั ยังไงชอบกล เจ็บใจนักหนาอยากฆ่าตัวตาย ชาติหน้าเกิดใหม่กลัวไม่ได้เป็ น
คน บ้ารักนี่หนักใจจริง คนบ้าผูห้ ญิงช่างร้ายเหลือทน”
(หน้าด้านหน้าทน,ประพันธ์โดย จิว๋ พิจติ ร)
4.2 ความเชื่อในสิง่ เหนือธรรมชาติ คนไทยมีความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณว่ามีอยู่จริงและมีมากมายหลาย
ประเภท มีทงั ้ ผีทใ่ี ห้คุณและผีทใ่ี ห้โทษ ผีทใ่ี ห้คุณทีค่ นยกย่องบูชาให้ความเคารพและนิยมกราบไว้ได้แก่ ผีบา้ นผีเรือน
พระภูมเิ จ้าที่ เจ้าพ่อหลักเมือง และปู่ โสมเฝ้ าทรัพย์ เป็ นต้น ความเชื่อในเรื่องผีและวิญญาณนัน้ อยู่ค่กู บั สังคมไทยมา
ช้านาน ทัง้ นี้เนื่องจากคนไทยแต่เดิมนับถือผี ถึงเดีย๋ วนี้กย็ งั คงนับถืออยู่ พระอินทร์ พระพรหม หรือพระอะไรต่อ
อะไรก็เป็ นผี พระเจ้าหรือพระเป็ นเจ้าก็เป็ นผี แต่ดว้ ยเหตุทช่ี าวไทยเข้าใจกันว่าผีเหล่านี้อยู่สงู ขึน้ ไปบนฟ้ า คนไทยแต่
เดิมจึงเรียกกันว่าผีฟ้า ภายหลังเมื่อไทยเราเริม่ นับถือพระพุทธศาสนาแล้วจึงเรียกท่านว่าเทวดา และเรียกทีอ่ ยู่ของ
ท่านว่าสวรรค์ [8] ส่วนผีอกี ประเภทหนึ่งซึง่ เป็ นผีทใ่ี ห้โทษหรือผีแร่ร่อน ชอบหลอกหลอนผูค้ นให้ต่นื กลัวก็มปี รากฏอยู่
ไม่น้อย เช่นในเพลง
“พีไ่ ม่ใช่คนกล้า แต่เพื่อกานดาพีก่ ล้าไปได้อย่างไร กลัวพีส่ ุดจะกลัว แต่เพื่อทูนหัวพีไ่ ม่กลัวสิง่
ใด โอ้ ละนอ อีตอนขากลับ กลับยังไงเล่าครับกลัวผีจบั ใจ ต้องผ่านป่ าช้าเขาว่าผีชุม ข้อยจะทายังไง โอ๊ย ข้อยจะทา
ยังไง...เดือนเริม่ รุบหรู่ ข้อยบ่ฮเู้ มาจัดเดินลัดเรื่อยมา พบขวัญตาถูกใจ สูงเท่าต้นตาลผมบานขีอ้ าย เจ้าบ่ค่อยสบตา
หรือว่าไม่รกั พีช่ าย เจ้าบ่ค่อยสบตาหรือว่าไม่รกั พีช่ าย เหลือบมาแล้วสูเจ้า สีแ่ คว่ฟันโตตัง้ นะโมก็ตงั ้ บ่ได้ ค่อยวิง่ ป่ า
ราบผีมนั ขับไล่ โอ๊ยหลวงพ่อโกย โอ๊ยๆ แทบขาดใจ โอ๊ย หลวงพ่อโกย โอ๊ยๆ แทบขาดใจ ”
(กลัวผี,ประพันธ์โดย นิยม มารยาท)
4.3 ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ การทาเสน่ห์ เป็ นวิชาทางไสยศาสตร์แขนงหนึ่งซึง่ เกีย่ วข้องกับเวทย์มนต์
คาถาที่จะทาให้ตวั ผู้ทากระทาเป็ นที่รกั ใคร่เอ็นดูต่อผู้ท่มี าพบเห็น เวทมนต์ หรือคาถาอาคมที่ใช้ในเรื่องของการทา
เสน่ ห์ท างไสยศาสตร์เชื่อ กัน ว่ าเป็ น ถ้อ ยค าอัน ศัก ดิส์ ิท ธ์ท่ีมีวิธีก ารกระท า คือ ใช้ส วดบริก รรมหรือ ใช้เสกเป่ าให้
ผูถ้ ูกกระทาเกิดความรักใคร่ลุ่มหลงในตัวผูบ้ ริกรรมคาถา อย่างไรก็ดคี มั ภีรพ์ ระเวทซึง่ เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์
และคาถาต่างๆ เหล่านี้ เป็ นคัมภีรใ์ นศาสนาพราหมณ์ ซึง่ ในทางพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับนับถือด้วยเนื่องจากเห็น
ว่าเป็ นอวิชชาประเภทหนึ่ง ดังนัน้ จึงไม่ปรากฏความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนา แต่ทค่ี นในสังคมไทย
ยังยอมรับนับถือกันอยู่กเ็ นื่องจากได้รบั อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ ของทางอินเดียทัง้ สิน้ [8] การทาเสน่ ห์เป็ นที่
นิยมมากในสังคมชนบทไทย เนื่องจากสังคมชนบทยังเป็ นสังคมทีไ่ ม่ค่อยเจริญและการศึกษาของ ชาวชนบทไทยก็ยงั
ไม่ดเี ท่าทีค่ วร จึงยังคงปรากฏความเชื่อในเรื่องของการทาเสน่หย์ าแฝดให้เห็นกันอยู่ ดังบรรยายไว้ในเพลงว่า
“โอมเพีย้ งเมตตามหานิยม จะเป่ าน้องนางแม่หางตาคมให้หลงนิยมรักใคร่ เพีย้ งอีมงั ้ ป๊ อดน้อง
เย็นตลอดไปถึงลาไส้ ใจเจ้าแข็งร้ายแรงเพียงไร ขอให้หวั ใจอ่อนแอๆ เพีย้ งอีมงั ้ ป๊ อด แหมมนต์ชนั ้ ยอดต้องรักเราแน่
เจ็บใจจริงผูห้ ญิงไม่แล แปลกใจแท้ๆ หลวงพ่อช่วยที
เป่ าที่ไรก็ไม่เพลิดเพลิน ขาดหลวงพ่อเงินเจ้าเมินหน้าหนี เป่ าหลายเพีย้ งจนเสียงไม่มี คาถา
เรานี้ท่าจะเสื่อมมนต์ขลัง เพีย้ งอีมงั ้ ป๊ อด หญิงยอมให้กอดแต่ตอ้ งเสียเงินมัง่ หมดกระเป๋ ารักเรารุงรัง เป่ าจนตาตัง้
หมดกาลังภายใน”
(เพีย้ งอีมงั ้ ป๊ อด, ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระพันธ์)
4.4 ความเชื่อเกีย่ วกับโหราศาสตร์ ในปั จจุบนั นี้โหราศาสตร์ยงั คมมีบทบาทสาคัญในด้านการพยากรณ์เป็ น
อย่างมาก โดยการพยากรณ์นนั ้ มีหลายวิธดี ว้ ยกัน เช่น การดูลกั ษณะของบุคคลว่าในภายภาคหน้าจะเป็ นเช่นไรโดย
พิจารณาจาก ลายมือ ลายเท้า หรือตาแหน่งทีเ่ กิดของไฝและปาน ซึง่ การพยากรณ์หรือการทานายอนาคตของบุคคล
ก็สามารถทาได้หลายวิธี เช่น พิจารณาดูจากวันเดือนปี เกิด ลักษณะรูปร่าง หรือจากลายมือ นอกจากนี้ยงั มีการนา
ดวงชะตามาพิจารณาว่าเกิดปี ใดเป็ นธาตุอะไร เช่น ปี ชวดกับปี กุนเป็ นธาตุน้า ปี มะเส็งกับมะเมียเป็ นธาตุไฟ ปี ฉลูกบั
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ปี จอเป็ น ธาตุ ดิน แล้วเปรีย บเทีย บหาว่ าธาตุ ใดเป็ น มิต รหรือศัต รูก ัน การเปรีย บเทีย บธาตุ คู่มิต รหรือ ศัต รูน้ี จะมี
ประโยชน์ในการทานายหาเนื้อคู่ของบ่าวสาวเพื่อให้เกิดประโยชนสุขในการครองเรือน [6]
นอกจากนี้แล้วในสังคมไทยยังมีความเชือ่ ในเรื่องของความฝั นและการทานายฝั นด้วย เช่น ฝั นเห็นงูจะได้เจอ
เนื้อคู่ ฝั นว่าฟั นหักจะสูญเสียญาติผใู้ หญ่ ฝั นว่าทอดแหตกปลาและได้ปลาจะสูญเสียของรัก หรือฝั นว่าผ้าขาดจะต้อง
สูญเสียคนรักไปอย่างไม่มที างกลับคืน ดังปรากฏในเนื้อเพลง
“เมื่อคืนผมฝั นประหลาด ฝั นว่าผ้าขาดไปตัง้ ครึง่ ผืน หมอทานายทายทักว่าคู่รกั จะไม่กลับคืน ผม
เลยตกใจตื่น คู่รกั ไม่กลับคืนมันแสนจะชื่นฤดี”
(ฝั นประหลาด,ประพันธ์โดย เบญจมินทร์)

สรุปและอภิ ปรายผล
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมทีป่ รากฏในบทเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ปรากฏ
ภาพสะท้อนสังคมไทยใน 4 ด้าน ได้แก่ วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ ใน
ด้านวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่นนั ้ เนื้อเพลงลูกทุ่งได้บรรยายถึงสภาพธรรมชาติในสังคมชนบทไทย ซึง่ มีความเกีย่ วเนื่องกับ
อาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้เนื้อเพลงลูกทุ่งยังกล่าวถึงสภาพเศรษฐกิ จและการประกอบอาชีพของชาวชนบทซึ่งมี
ความไม่แน่นอนเพราะต้องขึน้ อยู่กบั สภาพธรรมชาติอนั แปรปรวนตลอดเวลา เช่น ปั ญหาฝนแล้ง และปั ญหาน้าท่วม
นอกจากนี้เนื้อเพลงลูกทุ่งยังสะท้อนให้เห็นสาระเกีย่ วกับการดาเนินชีวติ ของชาวชนบทไทยในลักษณะอื่นๆ เช่น ชีวติ
คนหนุ่ มสาว การสร้างความบันเทิงใจของชาวชนบท รวมทัง้ ปั จจัยสีท่ ใ่ี ช้ในการดาเนินชีวติ ระบบค่านิยมและความ
เชื่อของชาวชนบทไทยทีป่ รากฏในเพลงลูกทุ่งซึง่ ขับร้องโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ บางประการ เช่น ค่านิยมความ
มังคั
่ ง่ ค่านิยมในวัตถุ ค่านิยมผูม้ ยี ศศักดิ ์ ค่านิยมอบายมุข รวมทัง้ ความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์และโหราศาสตร์
สามารถแสดงให้เห็นถึงสภาพด้อยโอกาสทางการศึกษาและการด้อยพัฒนาในสังคมชนบททีจ่ าเป็ นต้องได้รบั การแก้ไข
โดยด่วน นอกจากนี้สาระในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีกไ็ ด้สะท้อนให้เห็นความผูกพันและยึดมันในพระพุ
่
ทธศาสนา
เช่น ประเพณีอุปสมบท ประเพณีเข้าพรรษา และประเพณีออกพรรษา เป็ นต้น
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ชายแดนภาคใต้ไทย – มาเลเซีย
The Smuggling and Concealment of Illegal Transnational Petrol Importation in
Thailand - Malaysia Southern Border Customhouses
วรลักษณ์ ลลิตศศิวมิ ล1* นุกูล ชิน้ ฟั ก2 และเจตน์สฤษฎิ ์ สังขพันธ์3
Woraluck Lalitsasivimol1*, Nukool Chinfuk2 and Jedsarid Sangkapan3
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการลักลอบและการดัดแปลงปิ ดบังอาพรางน้ามันเถื่อนข้าม
ชาตินาเข้าในพืน้ ทีด่ ่านชายแดนภาคใต้ไทย-มาเลเซีย โดยศึกษาในบริเวณด่านศุลกากรเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ได้แก่
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ และด่านตรวจคน
เข้าเมืองวังประจัน จังหวัดสตูล งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมจากการสนทนากลุ่มของก ลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าทีร่ ฐั และกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอยู่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
และจังหวัด สตู ล ผลการวิจ ัย พบว่ า การลัก ลอบน าเข้า น้ ามัน เถื่อ นข้ามชาติ และการดัด แปลงปิ ด บังอ าพรางด้ว ย
ยานพาหนะรถยนต์เก๋งและรถยนต์กระบะดัด แปลง สาหรับรถยนต์เก๋งดัดแปลงที่นัง่ เป็ นที่เก็บถังน้ ามันและดัดแปลง
กระโปรงท้ายรถเป็ นที่เก็บวางของ รวมทัง้ ใต้ท้องรถยนต์ขยายเป็ นที่เก็บน้ ามัน กระบวนการขนน้ ามันจากประเทศ
มาเลเซียมีวธิ กี ารดาเนินการเข้าออกในรูปแบบผ่านและไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และข้ามไปขนน้ า มันใน
แต่ละด่าน เมื่อศึกษาเรื่องของรูปแบบการลักลอบนาเข้าและวิธกี ารดัดแปลงปิ ดบังอาพรางยานพาหนะ ซึง่ จะนาไปสู่
แนวทางในการป้ องกันและปราบปราม น้ามันเถื่อนข้ามชาติต่อไป
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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

บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีต่ ้องพึง่ พาพลังงานนาเข้าอย่างมากในแต่ละปี โดยเฉพาะพลังงานจากน้ ามันในการ
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เป็ นจานวนมาก เช่น การขนส่ง การผลิตในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เป็ นต้น
และจะใช้ ม ากขึ้น หากในปี นั น้ ๆ มีก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิจ สู ง ขึ้น ปั จจุ บ ัน สถานการณ์ ร าคาน้ า มัน เชื้อ เพลิง
ภายในประเทศ มีการปรับตัวขึน้ -ลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทัง้ ประเทศไทยได้มี
การกาหนดราคาน้ ามันลอยตัว ส่งผลทาให้เกิดการลักลอบนาเข้าน้ ามันเชือ้ เพลิงโดยผิดกฎหมายจากประเทศมาเลเซีย
บริเวณด่านชายแดนภาคใต้ซ่งึ มีราคาถูกกว่าค่อนข้างมาก จากการสารวจข้อมูลราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงของ
ประเทศไทย ณ 30 มิถุนายน 2557 [1] น้ ามันเบนซิน 95 ราคาลิตรละ 45.95 บาท น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล 95 ราคา
ลิตรละ 38.43 บาท และน้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล 91 ราคาลิตรละ 35.98 บาท ขณะทีร่ าคาน้ ามันเชือ้ เพลิงในประเทศ
มาเลเซีย น้ ามันเบนซิน 97 ราคาลิต รละ 29.00 บาท น้ ามัน เบนซิน 95 ราคาลิตรละ 19.00 บาท เมื่อเปรียบเทีย บ
ทางด้านราคาแล้วเห็นได้ว่า มีราคาแตกต่างกันลิตรละ 16.95 บาท และ 16.98 บาทตามลาดับ จากเหตุปัจจัยทางด้าน
ราคาทีแ่ ตกต่างกัน และพืน้ ทีท่ ใ่ี กล้กนั จึงเป็ นเหตุจงู ใจให้เกิดการลักลอบขนน้ามันเชือ้ เพลิงจากประเทศมาเลเซียเข้ามา
ในประเทศไทย ทาให้รฐั สูญเสียรายได้จากการหลีกเลีย่ งภาษี ปั ญหาการกระทาผิดดังกล่าว เรียกว่าปั ญหา “น้ามันเถื่อน
ข้ามชาติ” ซึ่งถือเป็ นปั ญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระดับชาติก่อให้เกิดความเสี ยหายต่ อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศปี ละหลายพันล้านบาท
ด่า นศุ ลกากรในพื้น ที่จ ังหวัด สงขลาและสตู ล ถือ เป็ น หน่ ว ยงานหลัก ที่มีห น้ าที่รบั ผิด ชอบโดยตรงในการ
ดาเนินการจัดเก็บภาษีอากร การควบคุม การตรวจปล่อยสินค้า เป็ นศูนย์กลางในการอานวยความสะดวกด้านพิธกี าร
นาเข้าและส่งออก สาหรับ ของเข้าออกจากเขตพื้น ที่พ ัฒ นาร่วมไทย-มาเลเซีย รวมทัง้ ป้ องกันและปราบปรามการ
หลีกเลี่ยงและการลักลอบหนี ศุลกากร ซึ่งในแต่ ละวันมีน้ ามัน เถื่อน ถูก นาเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ทางบก 80
เปอร์เซ็นต์ผ่านช่องทางศุลกากร และประตูเข้า -ออก ระหว่างประเทศ มีการเข้า - ออกวันละ 4-5 เที่ยวที่ ตาบลสานัก
ขาม ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา และ ตาบลประกอบ อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไม่ต่ ากว่าวันละ 500,000 ลิตร
และเช่นเดียวกับน้ ามันเถื่อนทีผ่ ่านช่องทางด่าน ตาบลวังประจัน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยนามาเก็บไว้ในโกดัง
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แนวชายแดน บ้านวังประจัน ไม่ ต่ ากว่าวันละ 500,000 ลิตรต่อคัน [2] ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษาว่า การลักลอบและ
การปิ ดบังอาพรางการนาเข้าน้ ามันเถื่อนข้ามชาติในพื้นที่ด่านชายแดนภาคใต้ไทย-มาเลเซีย มีรูปแบบกระบวนการ
ดาเนินงานอย่างไร และการดัดแปลงปิ ดบังอาพรางใช้วธิ ใี ด

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการลักลอบนาเข้าน้ามันเถื่อนข้ามชาติในพืน้ ทีด่ ่านชายแดนภาคใต้ไทย-มาเลเซีย
2. เพื่อศึกษาวิธกี ารดัดแปลงปิ ดบังอาพรางการนาเข้าน้ ามันเถื่อนข้ามชาติในพื้นที่ด่านชายแดนภาคใต้ไทยมาเลเซีย

กรอบแนวคิ ด
ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) ของ [5] โดยแนวคิดดังกล่าวนามา
ซึ่งการกระทาผิดกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น โดยบุคคลที่มสี ถานภาพทางเศรษฐกิจซึ่งอาศัยความสัมพันธ์ทาง
อาชีพของเขาเหล่านัน้ และความผิดดังกล่าวในรูปแบบกระบวนการลักลอบนาเข้าและวิธกี ารดัดแปลงปิ ดบังอาพราง
น้ามันเถื่อนข้ามชาตินนั ้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงการธุรกิจ ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
วิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กาหนดขอบเขตพืน้ ทีก่ ารวิจยั การค้าน้ามันเถื่อนบริเวณด่านศุลกากรเขตพืน้ ที่
จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล จานวน 4 ด่าน ประกอบด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบ
ซาร์ ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ และด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 กลุ่ม
ดังนี้ 1. กลุ่มเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้องในการป้ องกันและปราบปรามน้ามันเถื่อนข้ามชาติในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล
เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยใช้ วิธีก ารสุ่ ม แบบกระจายต่ อ เนื่ อ ง (Snowball Sampling) จ านวน 27 คน ประกอบด้ ว ย
นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอ หรือเจ้าหน้าทีป่ กครอง เจ้าหน้าทีต่ ารวจ ชัน้ สัญญาบัตร เจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร และเจ้าหน้าที่
สรรพสามิต 2. กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทีเ่ กีย่ วข้องกับน้ามันเถื่อนข้ามชาติในจังหวัดสงขลาและสตูล เลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จานวน 20 คน ประกอบด้วยผู้ค้าน้ ามันและผู้บริโภค
วิธีก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูลประกอบด้ว ย การสัม ภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interviews) และการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion)

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์
ผลการวิจยั เกี่ย วกับ สถานภาพการให้ข้อ มูลของผู้ให้สมั ภาษณ์ และผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ ม ซึ่งผู้วิจยั ใช้วิธี
การศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ กลุ่มเจ้าหน้ าที่รฐั ผู้ให้สมั ภาษณ์ จานวน 27 คน ข้อมูลส่วน
บุคคลสามารถจาแนกได้ดงั นี้ ตาแหน่ งนายอาเภอ 2 คน ปลัดอาเภอ 1 คน เจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจ ชัน้ สัญญา
บัตร จานวน 8 คน หน่ วยงานป้ องกันและปราบปราม เจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ส่วนงานปราบปราม จานวน 8 คน เจ้าหน้าที่
สรรพสามิต ส่วนงานปราบปราม จานวน 8 คน ซึง่ ทัง้ หมดมีระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านมากกว่า 5 ปี ขน้ึ ไป การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จานวน 20 คน ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
จาแนกได้ดงั นี้ ผูค้ า้ น้ามันในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา จานวน 5 คน ผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา จานวน 5 คน และ ผูค้ า้
น้ามันในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสตูล จานวน 5 คน ผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสตูล จานวน 5 คน
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2. การลักลอบนาเข้าน้ามันเถื่อนจากประเทศมาเลเซียมาสู่ประเทศไทย
จากผลการวิจยั พบว่ามีลกั ษณะของผู้ค้าน้ ามันเถื่อนทัง้ ผู้ค้าน้ ามันเถื่อนรายใหญ่ ที่ เป็ นผู้ประกอบกิจการ
ค้าขายระหว่างประเทศตามด่านชายแดน หรือมีกจิ การบังหน้าเพื่อการนาเข้าและส่งออกสินค้าโดยใช้ใบเอกสารกากับ
สินค้าปลอม ซึง่ ผูค้ า้ น้ามันเถื่อนประเภทนี้จะลักลอบขนน้ามันเถื่อนเข้ามาเป็ นปริมาณมากซึง่ ส่วนใหญ่เข้ามาทางทะเล
และผูค้ า้ น้ามันเถื่อนรายย่อยส่วนใหญ่เป็ นประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีบ่ ริเวณด่านศุลกากร หรือจากอาเภออื่นทีล่ กั ลอบ
นาเข้าน้ ามันเถื่อนทางบกโดยผ่านด่านศุลกากร วันละ 4-5 เที่ยว ในปริมาณตัง้ แต่ 50 – 3,000 ลิตรต่ อผู้ค้า 1 ราย
จากนัน้ นาไปจาหน่ายเอง หรือขายต่อให้รา้ นค้าต่างๆภายในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล
รูปแบบการลักลอบนาเข้าน้ ามันเถื่อนมีลกั ษณะเป็ นกองทัพมด ผู้ลกั ลอบกระทาโดยใช้วธิ กี ารบรรจุน้ ามันใน
แกลลอนพลาสติก แล้ว ขนใส่รถกระบะ (ภาพที่ 1) จากนัน้ น าแผ่ น ผ้าใบมาปิ ด คลุ ม เพื่อ ไม่ ให้เป็ น จุ ด สัง เกต และ
เคลื่อนย้ายไปจาหน่ ายในบริเวณใกล้เคียงหรือในจังหวัด อื่น นอกจากนี้ ยงั มีนายทุนชาวไทยข้ามไปเปิ ดปั ้ มเถื่อนที่
ประเทศมาเลเซีย เพื่อใช้เป็ นแหล่งสะสมน้ ามันถูกกฎหมายของประเทศมาเลเซีย จากนัน้ ใช้รถดัดแปลงลักษณะต่างๆ
ขนน้ ามันข้ามมายังประเทศไทย และดาเนินการลาเลียงน้ ามันเถื่อนเข้าไปยัง "แหล่งพัก" ซึง่ เรียกกันว่า "คอก" โดยแต่
ละคอกมีลกู จ้างขับรถขนน้ามันส่งต่อไปยังพ่อค้าคนกลางและปั ม๊ หลอดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ราคาขายถูก
กว่าน้ามันถูกกฎหมายประมาณลิตรละ 3-5 บาท

ภาพที่ 1 การลักลอบนาเข้าน้ามันเถื่อนโดยใช้วธิ กี ารบรรจุน้ามันในแกลลอนพลาสติกใส่รถกระบะ
จากผลการวิจยั รูปแบบการทางานที่ใช้ในการลักลอบนาเข้าน้ ามันเถื่อนจากประเทศมาเลเซียมากที่สุดของผู้
ลักลอบนัน้ พบว่ามีดว้ ยกัน 2 รูปแบบคือ รูปแบบการทางานแบบคนเดียว ซึง่ ผูล้ กั ลอบจะมีการเปลีย่ นเส้นทางไปเรื่อยๆ
เพื่อป้ องกันการจับสังเกตของเจ้าหน้าที่รฐั โดยในแต่ละครัง้ ดาเนินการขนน้ ามันเถื่อนจากประเทศมาเลเซียครัง้ ละไม่
เกิน 1,000 ลิตร ซึ่งในแต่ ละวันมีการนาเข้าน้ ามันเถื่อนในรูปแบบนี้วนั ละ 3-4 เที่ยว และรูปแบบการทางานเป็ นทีม
ประกอบด้วยทีมติดตามความเคลื่อนไหว ซึง่ มีหน้าทีส่ งั เกตการณ์ เฝ้ าดูการออกปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ตรวจสอบ
เส้นทางทีใ่ ช้ในการลักลอบนาเข้าน้ ามันเถื่อน รวมทัง้ ติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าทีร่ ฐั มีจานวนเท่าใด และทีม
ขนน้ ามันเถื่อน โดยทีมนี้จะทาการลักลอบนาเข้าน้ ามันเถื่อนโดยใช้เส้นทางที่ได้ทาการสารวจไว้เบื้องต้น ซึ่งในการ
ทางานของทีมนี้ใช้รถยนต์ทงั ้ หมด 3 คันโดยเป็ นรถยนต์ทใ่ี ช้สาหรับบรรทุกน้ ามัน 1 คัน นอกนัน้ เป็ นรถยนต์สว่ นบุคคล
ทัวไป
่ 2 คัน เพื่อใช้สาหรับเป็ นรถกันในการวิง่ ขวางทางเจ้าหน้าทีร่ ฐั ถ้าหากมีการติดตามเกิดขึน้
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3. การดัดแปลงปิ ดบังอาพรางยานพาหนะของผูล้ กั ลอบนาเข้าน้ามันเถื่อน
จากผลการวิจยั การดัดแปลงปิ ดบังอาพรางของผูล้ กั ลอบนาเข้าน้ามันเถื่อนจากประเทศมาเลเซียมี 3 วิธดี งั นี้
วิ ธีที่ 1 การดัดแปลงปิ ดบังอาพรางด้วยรถเก๋งจากภาพที่ 2 ผูล้ กั ลอบได้ทาดัดแปลงท้ายรถและติดตัง้ ถังเหล็ก
ไว้ทา้ ยรถเก๋ง บางคันดัดแปลงติดตัง้ ถังเหล็กไว้ทใ่ี ต้ทอ้ งรถเก๋ง ซึง่ มีขนาดความจุตงั ้ แต่ 500 – 2,400 ลิตร นอกจากนี้ยงั
ได้มกี ารปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มกี าลังแรงขึน้ เพื่อรองรับการบรรทุกน้ าหนักทีม่ ากขึน้ และยังมีวธิ กี ารตบตาเจ้าหน้าที่
ด้วยการ "ปรับแต่งเข็มวัดน้ ามัน" เพื่อรองรับการเติมน้ ามันเต็มถังทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ โดยเข็มวัดน้ ามันจะแสดงว่ามีการ
เติม น้ ามันไม่เต็มถัง ปั จจุบ ันได้พลิก แพลงวิธีห ันมาใช้รถยนต์ของมาเลเซียและใช้ชาวมาเลเซียเป็ นคนขับรถยนต์
ดัดแปลงถังน้ ามันบรรทุกน้ ามันเชือ้ เพลิงเถื่อนจากประเทศมาเลเซียเข้ามาประเทศไทย เพื่อปิ ดบังอาพรางเจ้าหน้าที่
ศุลกากร โดยทาทีเป็ นนักท่องเทีย่ วชาวมาเลเซียอีกด้วย

ภาพที่ 2 การดัดแปลงปิ ดบังอาพรางด้วยรถเก๋ง
วิ ธีที่ 2 การดัดแปลงปิ ดบังอาพรางด้วยรถกระบะจากภาพที่ 3 ผูล้ กั ลอบได้ทาดัดแปลงท้ายรถและติดตัง้ แท็ง
เกอร์ไว้ท้ายรถกระบะ พร้อมดัดแปลงใต้ท้องรถมีหวั จ่ายก๊อกน้ ามันถึง 3 หัวไว้ใต้ท้องรถยนต์ เพื่อทาการถ่ายให้แก่
ลูก ค้าที่สงั ่ ซึ่งมีขนาดความจุตงั ้ แต่ 1,000 – 3,000 ลิตร และแต่ ละคัน สามารถผ่ านเข้า -ออกระหว่างชายแดนไทยมาเลเซีย โดยผ่านช่องทางศุลกากรคันละ 4-5 เทีย่ วต่อวัน
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ภาพที่ 3 การดัดแปลงปิ ดบังอาพรางด้วยรถกระบะ
วิ ธีที่ 3 การปิ ดบังอาพรางด้วยรถบรรทุกน้ ามันจากภาพที่ 4 ผูล้ กั ลอบนาเข้าน้ ามันเถื่อนในลักษณะดังกล่าว
เป็ นผูค้ า้ ทีท่ ากันเป็ นขบวนการใหญ่ ซึง่ มีขนาดความจุตงั ้ แต่ 50,000 ลิตรขึน้ ไป เป็ นน้ ามันเถื่อนทีม่ กี ารลักลอบนาเข้า
มาจากประเทศมาเลเซีย แต่มกี ารนาสีดามาผสม เพื่อตบตาว่า เป็ นน้ ามันเสีย และมีการสาแดงเอกสารเท็จในเอกสาร
ใบกากับสินค้านาเข้า

ภาพที่ 4 การปิ ดบังอาพรางด้วยรถบรรทุกน้ามัน
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สรุปผลและอธิ ปรายผล
จากผลการวิจยั การลักลอบและการปิ ดบังอาพรางน้ามันเถื่อนข้ามชาตินาเข้าในพืน้ ทีด่ ่านชายแดนภาคใต้ไทย
– มาเลเซีย สรุปได้ว่าการลักลอบนาเข้าน้ ามันเถื่อนนัน้ ผู้ลกั ลอบกระทาใช้วธิ กี ารบรรจุน้ ามันในแกลลอนพลาสติกแล้ว
ขนใส่รถกระบะ จากนัน้ นาแผ่นผ้าใบมาปิ ดคลุมเพื่อไม่ให้เป็ นจุดสังเกต และเคลื่อนย้ายไปจาหน่ า ยในบริเวณใกล้เคียง
หรือในจังหวัดอื่น นอกจากนี้ยงั มีนายทุนชาวไทยข้ามไปเปิ ดปั ม๊ เถื่อนทีป่ ระเทศมาเลเซีย เพื่อใช้เป็ นแหล่งสะสมน้ามัน
ถูกกฎหมายของประเทศมาเลเซีย จากนัน้ ใช้รถดัดแปลงลักษณะต่างๆ ขนน้ามันข้ามมายังประเทศไทย และดาเนินการ
ลาเลียงน้ามันจากแหล่งพักโดยมีลกู จ้างขับรถขนน้ามันส่งต่อไปยังพ่อค้าคนกลางและปั ม๊ หลอดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งราคาขายถูกกว่าน้ ามันถูกกฎหมายประมาณลิตรละ 3-5 บาท นอกจากนี้ รูปแบบการทางานที่ใช้ในการ
ลักลอบนาเข้าน้ ามันเถื่อนจากประเทศมาเลเซีย ยังใช้รูปแบบการทางานแบบคนเดียว โดยในแต่ละครัง้ ดาเนินการขน
น้ามันเถื่อนจากประเทศมาเลเซียครัง้ ละไม่เกิน 1,000 ลิตร วันละ 3-4 เทีย่ ว และรูปแบบการทางานเป็ นทีม โดยทีมจะ
ทาการลักลอบนาเข้าน้ ามันเถื่อนโดยใช้เส้นทางที่ได้ท าการสารวจไว้เบื้องต้น ซึ่งในการทางานของทีมนี้ใช้รถยนต์
ทัง้ หมด 3 คันโดยเป็ นรถยนต์ทใ่ี ช้สาหรับบรรทุกน้ามัน 1 คัน นอกนัน้ เป็ นรถยนต์สว่ นบุคคลทัวไป
่ 2 คัน เพื่อใช้สาหรับ
เป็ นรถกันในการวิง่ ขวางทางเจ้าหน้าทีร่ ฐั ถ้าหากมีการติดตามเกิดขึน้ และจากผลการวิจยั วิธกี ารดัดแปลงปิ ดบังอาพราง
ของผูล้ กั ลอบนาเข้าน้ ามันเถื่อนจากประเทศมาเลเซีย สรุปได้ว่า มี 3วิธคี อื (1) การดัดแปลงปิ ดบังอาพรางด้วยรถเก๋ง
(2) การดัดแปลงปิ ดบังอาพรางด้วยรถกระบะ และ (3) การปิ ดบังอาพรางด้วยรถบรรทุกน้ ามัน จากผลการวิจยั ดังกล่าว
สอดคล้องกับ [3] ซึ่งได้กล่าวว่า การลักลอบค้าน้ ามันเถื่อนนัน้ มีมายาวนาน ทัง้ นี้สบื เนื่องมาจากลักษณะภูมปิ ระเทศ
เอือ้ อานวย โดยเฉพาะบริเวณทีม่ อี าณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านทัง้ ทางบกและทางทะเล จึงทาให้เกิดกระบวนการ
ค้าน้ามันเถื่อนข้ามชาติ สามารถกระทาได้สะดวกขึน้ นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนารูปแบบการลักลอบค้าน้ ามันเถื่อนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อหลีกเลีย่ งการจับกุมของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ซึง่ จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการค้าน้ ามันเถื่อนข้ามชาติเป็ น
ขบวนการใหญ่ มีรูปแบบการทางานทีห่ ลากหลาย ลักษณะการขนแบบกองทัพมด การขนน้ ามันผ่านแดนจากประเทศ
มาเลเซีย โดยวิธดี ดั แปลงรถยนต์เก๋งและรถยนต์กระบะเป็ นทีเ่ ก็บถังน้ามันเพื่อปิ ดบังอาพราง แม้กระทังการลั
่
กลอบขน
น้ ามันโดยการสาแดงเท็จในใบกากับสินค้านาเข้า นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับข้อมูลของ [4] ได้กล่าวถึง ลักษณะการ
กระทาความผิดเกีย่ วกับน้ ามันเชือ้ เพลิง ในเรื่องของการลักลอบนาน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าประเทศ การลักลอบจาหน่ าย
น้ ามันเชือ้ เพลิงจากเรือขนส่งอุปกรณ์ ส่งออกน้ ามันเชือ้ เพลิงไปยังต่างประเทศโดยลักลอบฉ้อฉลภาษีของรัฐ และการ
ขนน้ ามันผ่านแดน อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษากระบวนการการนาเข้าน้ ามันเถื่อนข้ามชาติ ตลอดจนเส้นทางลาเลียงและ
วิธกี ารดัดแปลงปิ ดบังอาพรางยานพาหนะ ตลอดจนการกระจายธุรกิจน้ามันเถื่อนสู่ผคู้ า้ ปลีก ซึง่ สามารถนาผลจากการ
วิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแผน กาหนดมาตรการควบคุม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และนาไปสู่
แนวทางในการป้ องกันและปราบปราม น้ามันเถื่อนข้ามชาติต่อไป
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การพัฒนาการแก้โจทย์การคูณโดยใช้โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ
The development of multiplication problem solving by non-multiplication table
program
ปรียาภรณ์ ดอนจันทร์โคตร1* และสมชาย กฤตพลวิวฒ
ั น์2
Priyaporn Donchankhot1* and Somchai Kritpolwiwattana2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ ที่พฒ
ั นาขึน้ จากโปรแกรม Visual
Basic 2008 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 หลังการสอนด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณกับเกณฑ์ปกติของโรงเรียนทีก่ าหนดไว้คอื ร้อยละ 65 ของ
คะแนนเต็ม 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการใช้โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทีม่ ตี ่อการสอนด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโคกศรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาอุ ด รธานี เขต 2 จ านวน 1 ห้อ งเรีย น จ านวน 13 คน กลุ่ ม ตัว อย่ างเป็ น นั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโคกศรี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 13 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ
เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการใช้โปรแกรมการ
คูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทางสถิติโดยคานวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถในทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 หลังการสอนด้วย
โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณสูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนทีก่ าหนดไว้คอื ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ ของนักเรียน มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7844 นักเรียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 78.44
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทีม่ ตี ่อการสอนด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ
ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
คาสาคัญ :
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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

บทนา
ความก้าวหน้ าทางวิทยาการด้านต่ าง ๆ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ
รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษามุ่ง
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ มีความยืดหยุ่น
สนองความต้อ งการของผู้เรีย น ชุ ม ชน สังคมและประเทศชาติ ผู้เรีย นสามารถเรีย นรู้ได้ทุ ก เวลา ทุ ก สถานที่ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองได้ ยึดประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ กับผูเ้ รียน กระบวนการจัดการเรียนรูต้ ้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อวางรากฐานชีวติ ให้เจริญงอกงามอย่าง
สมบูรณ์ มีการพัฒนาตามวัย สมดุลทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา [10]
การศึก ษาจึงเป็ น กระบวนการสาคัญ ในการพัฒ นามนุ ษ ย์ให้เป็ น คนที่สมบูรณ์ ท งั ้ ทางด้านร่า งกาย จิต ใจ
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มีแนวคิดหลักว่าคณิตศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์
ทาให้มนุ ษย์มคี วามคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ยงั เป็ นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่นื ๆ
คณิตศาสตร์จงึ มีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมี
ความสุข [1]
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ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ควรเน้ นให้ผู้เรียนได้รบั การฝึ กประสบการณ์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็ นทักษะทีส่ าคัญทีส่ ุด ที่จะต้องพัฒนาให้เกิดกับผูเ้ รียนเพื่อนาไปใ ช้ในการ
ดารงชีวติ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2554 ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ระบุว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนคณิตศาสตร์ภาพรวมทัง้ ประเทศ คิดเป็ นร้อยละ
์
34.85 ซึง่ เป็ นระดับคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ทต่ี ่า อีกทัง้ จากการประเมินผลนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนบ้าน
โคกศรี ในปี การศึกษาที่ 1/2555 และ 1/2556 เรื่องการคูณเลข 2 หลัก ผลที่ได้คอื นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนตัง้ ไว้คอื ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณเป็ นเนื้อหาพืน้ ฐานที่จาเป็ นต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไป
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั จึง ทาการสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการคูณเลข
ของนักเรียนในช่วงชัน้ ที่ 1 ซึ่งจะยังไม่สามารถทาการคานวณได้อย่างถูกต้อง ผู้วจิ ยั จึงได้เลือกวิธกี าร การคูณแบบ
แลตทิซ (Lattice Multiplication) ซึ่งเป็ น วิธีก ารลากเส้น ตามจานวนตัวเลขในแต่ ละหลัก ของเลขตัว ตัง้ และตัวคู ณ
จากนัน้ ทาการหาจุดตัดเพื่อหาคาตอบ ซึ่งการนาวิธกี ารดังกล่าวมาใช้จริงจะเกิดข้อจากัดของเทคนิคดังกล่าวคือ ใน
กรณีท่จี านวนตัวเลขมีอยู่จานวนมาก นักเรียนจะประสบปั ญหาเรื่องการลากเส้น กรณีท่ลี ากเส้นผิดจะต้องทาการ
ลากเส้นใหม่ทงั ้ หมด เกิดความสิน้ เปลืองทัง้ ทรัพยากรและเวลา ส่งผลทาให้เกิดความยุ่งยากต่อการเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
เทคนิคดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงใช้โปรแกรม Visual Basic 2008 เพื่อพัฒนาโปรแกรมสาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน
เรื่องการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ธิ กี ารคูณดังกล่าวได้ดขี น้ึ นักเรียนมีความสนใจต่อ
เนื้อหาการเรียน และมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่อง การคูณ สูงขึน้
์

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อสร้างโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากโปรแกรม Visual Basic 2008
2. เปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 หลังการ
สอนด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณกับเกณฑ์ปกติของโรงเรียนทีก่ าหนดไว้คอื ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการใช้โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทีม่ ตี ่อโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ มีขนั ้ ตอนต่างๆ ดังนี้
1. การสร้างโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ โดยใช้เทคนิคการคูณแบบแลตทิซ (Lattice Multiplication)
และ ทาการพัฒนาขึน้ จากโปรแกรม Visual Basic 2008 ทาการคอมไพล์เป็ นไฟล์ในสกุล .exe ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน
3 ท่านทาการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมและแบบสอบถาม แล้วนามาทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ ประถมปี ท่ี 3
ในปี การศึกษา 2/2556 จานวน 3 คน จากนัน้ ทาการปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่อง จากนัน้ นามาใช้สอนนักเรียนและ
ทาการอัพโหลดขึน้ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ และสามารถเก็บไว้ในไดฟ์ เพื่อเรียกใช้ได้โดยตรง ลาดับขัน้ ตอนการทางานของ
โปรแกรมแสดงดังภาพที่ 1
+
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เริ่ มต้น
หน้าจอหลักและ
ใส่เลขตัวตั้งและตัวคูณ
ตรวจสอบคาตอบ

วาดเส้น
ทาการวาดเส้น และ
ใส่คาตอบ

เฉลยคาตอบ

ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการทางานของโปรแกรม
2. การนาโปรแกรมไปใช้ การวิจยั ครัง้ นี้ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบ
หลัง (one group pretest-posttest design) ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
ก) ประชากร เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโคกศรี
จานวน 13 คน
ข) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการ
คูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ และ 2) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ส่วน คือ 2.1) แบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ คือ แบบทดสอบหลังเรียน มีลกั ษณะเป็ น แบบอัตนัย จานวน 20 ข้อ (20
คะแนน) โดยแต่ละข้อมีเกณฑ์ในการให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน และ 2.2) แบบวัดความ
พึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการใช้โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ จานวน 10 ข้อ เป็ นการวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนหลังจากที่นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีขอ้ คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี ่อการใช้โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมาก
ทีส่ ดุ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยทีส่ ุด ให้คะแนนเป็ น 5 4 3 2 1

ภาพที่ 2 หน้าจอหลัก
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ภาพที่ 3 หน้าจอวาดเส้น

ภาพที่ 4 หน้าจอตรวจสอบคาตอบ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 3.1) ขัน้ ก่อนการทดลองทาการทดสอบก่อน
เรียน (Pre – test) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ที่ผู้วิจยั สร้างขึ้น เป็ น
แบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 20 ข้อ(20 คะแนน) โดยใช้เวลาทดสอบ 40 นาที และบันทึกผลสอบที่ได้เป็ นคะแนนก่อน
เรียน 3.2) ขัน้ ดาเนิ นการทดลองมีข นั ้ ตอนดังนี้ 3.2.1) ชี้แจงวัตถุ ประสงค์ของการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลในการดาเนินการสอนให้กบั นักเรียน 3.2.2) ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ
3.2.3) ดาเนินการสอนโดยให้นักเรียนทดลองใช้โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ ใช้เวลาในการทาการสอนจานวน 3
ชัว่ โมง และ 3.3) ขัน้ หลังทดลอง มีข นั ้ ตอนดังนี้ 3.3.1) ท าการทดสอบหลังเรียน (Post – test) ด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ซึง่ เป็ นแบบทดสอบฉบับเดิมอีกครัง้ โดยใช้เวลาทดสอบ 40 นาที
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บันทึกผลสอบที่ได้เป็ นคะแนนหลังเรียน และ 3.3.2) ให้นั กเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่ อการใช้
โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ จานวน 10 ข้อ แล้วนาคะแนนทีไ่ ด้ไปหาค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักเรียน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วจิ ยั น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ท งั ้ หมดมาวิเคราะห์ดงั นี้ 1) เปรีย บเทียบคะแนน
ความสามารถในการทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนหลังการสอนด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้
สูตรคูณ กับเกณฑ์ปกติของโรงเรียนทีก่ าหนดไว้รอ้ ยละ 65 ของคะแนนเต็มทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย่ เทียบ
กับเกณฑ์ 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการสอนด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ โดยเปรียบเทียบจากคะแนน
การทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ก่อนเรียนและหลังเรียน และคะแนนเต็มของการ
ทดสอบหรือคะแนนสูงสุดจากคะแนนทีไ่ ด้จากการทดสอบก่อนเรียน เพื่อทาการประเมินผล การจัดการเรียนรู้ โดยหา
ได้จากการหาค่าความแตกต่างของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ หลังเรียน
และก่อนเรียนเป็ นหลัก และ 3) หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้
โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ กาหนดเกณฑ์ความพึงพอใจของนักเรียนไม่น้อยกว่าระดับมาก

ผลการศึกษา
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
หลังการจัดการเรียนรู้ดว้ ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ กับเกณฑ์ปกติของโรงเรียนที่กาหนดไว้คอื ร้อยละ 65
ของคะแนนเต็ม ซึง่ คะแนนความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ครัง้ นี้คะแนนเต็ม 20 คะแนน ร้อย
ละ 65 ของคะแนนเต็ม คือ 13 คะแนน รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยปรแกรม การคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ
ความสามารถด้านทักษะการคิ ดคานวณ เรือ่ ง การคูณ
หลังการจัดการเรียนรู้

n
13

คะแนนเต็ม
20


18.07

S.D.
1.38

จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรูด้ ว้ ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณสูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนทีก่ าหนดไว้รอ้ ยละ 65 ของคะแนนเต็ม
2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการสอนคณิตศาสตร์ดว้ ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ
จากคะแนนรวมแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี
เรื่องการคูณ ผลการดาเนินการวิจยั คือคะแนนรวมก่อนเรียนเท่ากับ 144 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 55.4 โดยมีจานวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียนซึ่งกาหนดไว้รอ้ ยละ 65 ของคะแนนเต็ม จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2 ของ
นักเรียนทัง้ หมด และ คะแนนรวมหลังเรียนเท่ากับ 235 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 90.4 โดยมีจานวนนักเรียนทีผ่ ่าน
เกณฑ์ของโรงเรียนซึง่ กาหนดไว้รอ้ ยละ 65 ของคะแนนเต็ม จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของนักเรียนทัง้ หมด
การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการสอนคณิตศาสตร์ดว้ ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ จาก
คะแนนทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนเรื่อง การคูณ ปรากฏผล
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการสอนคณิตศาสตร์ดว้ ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณจาก
คะแนนทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
n

คะแนนเต็ม

13

20

คะแนนรวมแบบทดสอบก่อน คะแนนรวมแบบทดสอบหลัง
เรียน
เรียน
144
235

ดัชนี ประสิ ทธิ ผล (E.I)
0.7844

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ
ของนักเรียน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7844 คิดเป็ นร้อยละ 78.44
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการสอนด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ
การวิเคราะห์ข้อ มูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการสอน
คณิตศาสตร์ดว้ ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการสอนคณิตศาสตร์ดว้ ยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ
รายการประเมิ น
1. โปรแกรมช่วยกระตุน้ การเรียนรูห้ รือเร้าความสนใจ
2. นักเรียนใช้โปรแกรมได้ง่าย
3. ขนาดตัวอักษรในโปรแกรมมีความเหมาะสม
4. ความชัดเจนของรูปภาพและคาอธิบายของโปรแกรม
5. นักเรียนสามารถนับจุดตัดบนจอภาพได้ง่าย
6. นักเรียนสามารถฝึกการแก้โจทย์ได้ดว้ ยตนเอง
7. นักเรียนมีความชอบในการเรียนคณิตศาสตร์
8. นักเรียนสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
9. การสอนช่วยให้นกั เรียนมีความเข้าใจในการเรียนรู้
10. ใบงานทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรูม้ รี ปู แบบเหมาะสม
รวม



S.D.

4.61
4.92
4.15
4.08
4.08
4.77
3.69
4.69
3.69
3.85
4.25

0.51
0.28
0.90
0.76
0.76
0.44
0.75
0.48
0.63
0.61
0.62

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนคณิ ตศาสตร์ด้วยโปรแกรมการคูณ แบบไม่ ใช้สูตรคูณ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.25 , S.D.= 0.62) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มคี ่าเฉลีย่ สูงที่สุดคือข้อ 2
นักเรียนใช้โปรแกรมได้ง่าย (  = 4.92 , S.D. = 0.28)
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สรุปผลและอธิ ปรายผล
การวิจยั เรื่องการพัฒนาความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ โดยใช้โปรแกรมการคูณแบบ
ไม่ใช้สตู รคูณ ปรากฏผลดังนี้
1. ความสามารถด้านทักษะการคิดคานวณ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 หลังการสอน
ด้วยโปรแกรมการคูณ แบบไม่ใช้สูต รคูณ สูงกว่าเกณฑ์ป กติข องโรงเรีย นที่ก าหนดไว้ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
นักเรียนได้คะแนนรวมหลังเรียนคิดเป็ นร้อยละ 90.4 โดยมีจานวนนักเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์ของโรงเรียนซึง่ กาหนดไว้รอ้ ย
ละ 65 ของคะแนนเต็ม จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของนักเรียนทัง้ หมด
2. ค่ า ดัช นี ป ระสิท ธิผ ลการสอนคณิ ต ศาสตร์ด้ว ยโปรแกรมการคู ณ แบบไม่ ใช้สูต รคู ณ ของนั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 0.7844 คิดเป็ นร้อยละ 78.44
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทีม่ ตี ่อการสอนคณิตศาสตร์ดว้ ยโปรแกรมการคูณแบบ
ไม่ใช้สตู รคูณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จากการวิจยั เรื่องการพัฒนาการแก้โจทย์การคูณโดยใช้โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ โดยทาการศึกษา
ใช้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี จ.อุดรธานี สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การสอนด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ นักเรียนได้คะแนนรวมหลังเรียนคิดเป็ นร้อยละ 90.4
จานวน 13 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 100 ของนัก เรีย นทัง้ หมด หมายความว่า นัก เรียนทัง้ หมดที่ฝึ กทัก ษะการคูณ ด้ว ย
โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สูตรคูณ ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียนซึ่งกาหนดไว้รอ้ ยละ 65 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า การ
พัฒนาการแก้โจทย์การคูณโดยใช้โปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู ร สามารถพัฒนาความสามารถด้านทักษะการคานวณ
เรื่องการคูณ ซึง่ สอดคล้องกับ [4] ทีก่ ล่าวว่า การกระตุน้ และการเสริมสร้าง ให้นกั เรียนเกิดความรูส้ กึ ท้าทายในการ
เรียนรู้ เกีย่ วกับวิธกี ารเรียนรูท้ แ่ี ปลกใหม่ เมื่อเผชิญสถานการณ์หรือประสบการทีซ่ บั ซ้อน โดยกระตุน้ ให้นักเรียนใช้
ศักยภาพทีม่ อี ยู่ในตนเองตามธรรมชาติ เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะการเลือกใช้วธิ กี ารสอนแบบ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรูข้ องนักเรียนและการจัดการเรียนรูใ้ ห้เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาน
ในทุกโอกาส ซึง่ หากผูส้ อนมีทกั ษะ และใช้แบบการสอนทีห่ ลากหลายมากขึน้ ก็จะช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จ
ในการเรียนเพิม่ ขึน้ ด้วย ซึ่งโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ ที่สร้างขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบและสร้างขึน้ โดยเน้นที่
ความง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง นาไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างจากนัน้ ทาการปรับปรุงและใช้ทดลองกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี จ.อุดรธานี และ
ทาการเผยแพร่ทางเว็บไซต์
2. ผลการศึกษาค่าดัช นีป ระสิทธิผ ลการสอนคณิ ตศาสตร์ ด้วยโปรแกรมการคูณ แบบไม่ใช้สูต รคูณ ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 0.7844 คิดเป็ นร้อยละ 78.44 แสดงว่าหลังเรียนนักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนคิดเป็ นร้อยละ 78.44 ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเกิดจากการเรียนรูข้ องนักเรียนด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู ร
คูณ เป็ นการเรียนโดยยึดหลักการเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ [3] นักเรียนทุกคนมีความสามารถ มีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม นักเรียนมีความสุขในการปฏิบตั ิกจิ กรรม บรรยากาศในการทากิจกรรมมีความเหมาะสม ทาให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นใฝ่ เรียนรู้ และการฝึ กหัดหรือการกระทาบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจ จะทาให้การเรียนรูน้ นั ้ คงทนถาวร
จึงส่งผลให้การเรียนรูข้ องนักเรียนมีประสิทธิภาพสูง และทาให้นกั เรียนมีคะแนนเพิม่ ขึน้ จากก่อ นเรียน
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทีม่ ตี ่อการสอนคณิตศาสตร์ดว้ ยโปรแกรม
การคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่านักเรียนมีความชอบ สนุ ก และเพลิดเพลินกับวิธกี าร
ฝึกทักษะการคูณด้วยโปรแกรมการคูณแบบไม่ใช้สตู รคูณ
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั ญหาการตีความเกีย่ วกับหอพักนิสติ ว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่อยู่ในข่ายได้รบั ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ตามมาตรา 9 (2) และ(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและทีด่ นิ พุทธศักราช 2475 หรือไม่ และ(2) เพื่อศึกษาปั ญหาความชอบด้วยกฎหมายของคาสังทางปกครอง
่
เกี่ยวกับการแจ้งการประเมินภาษี และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผูบ้ ริหารท้องถิ่นโดยการออกคาสังเป็
่ น
หนังสือให้ยดึ อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า 1) มหาวิทยาลัยพะเยา
กับเอกชนผูล้ งทุนก่อสร้างหอพักนิสติ มีขอ้ ตกลงกันชัดเจนว่าจะชาระผลประโยชน์ตอบแทนตามอัตราและระยะเวลาที่
กาหนด จึงเป็ นการแสวงหาประโยชน์จากการใช้อาคารหอพักนิสติ อาคารหอพักนิสติ จึงเป็ นทรัพย์สนิ ที่ไม่อยู่ในข่าย
ได้ร ับ การยกเว้น ไม่ ต้ อ งเสีย ภาษี โ รงเรือ นและที่ดิน ตามกฎหมายแต่ อ ย่ า งใด 2)การที่เทศบาลต าบลแม่ ก าแจ้ง
มหาวิทยาลัยพะเยาชาระค่าภาษีระบุเพียงแค่ค่ารายปี และค่าภาษีทค่ี า้ งชาระแต่มไิ ด้อธิบายสาระสาคัญข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย ตลอดจนวิธีการคานวณค่าภาษีไว้ จึงเป็ น การกระท าที่ไม่ ถูก ต้องตามกฎหมายและถือว่าเป็ นค าสังทาง
่
ปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และทางเทศบาลตาแม่กาจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธกี ารยึด อายัดและ
ขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน มหาวิท ยาลัย ของรัฐยัง ไม่ ได้ จนกว่ า เทศบาลต าบลแม่ ก าจะได้ท าหนั งสือ แจ้ง เตือ นให้
มหาวิทยาลัยพะเยาชาระเงินเสียก่อน มิเช่นนัน้ จะเป็ นการไม่ปิิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกาหนด ซึง่ ถือว่าเป็ นคาสัง่
ทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คาสาคัญ :
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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

บทนา
การจัดทาบริการสาธารณะ (Public Service) นับได้ว่าเป็ นภารกิจพืน้ ฐานสาคัญทีร่ ฐั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
จัดทาเพื่อทีจ่ ะสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ซง่ึ การบริการสาธารณะสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
[1 ] คือ 1) บริการสาธารณะทางปกครอง (Administrative Public Service) 2) บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม (Industrial and Commercial) และ 3) บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural
Service)
การจัดทาบริการสาธารณะดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่อาจสาเร็จลุล่วงตามเป้ าหมายได้เลย หากขาดองค์กรเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็ นอีกองค์กรหนึ่งของฝ่ ายปกครองที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534[2] ซึ่งใช้เป็ นเครื่องมือในการดาเนินการดังกล่าว ทัง้ นี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องมีความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบาย การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และสามารถพึง่ พาตนเองได้โดยเฉพาะอานาจในการตัดสินใจในกิจการของท้องถิน่ นอกจากนี้ยงั จะต้องมี
รายได้เป็ นของตนเอง ทัง้ นี้ ทางเลือกหนึ่งของการนามาซึง่ รายได้ของท้องถิน่ ดังกล่าวก็คอื การใช้มาตรการทางภาษี
ทรัพย์สนิ [3] นันเอง
่
ด้วยเหตุน้อี งค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตจิ งึ ได้ตราพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและทีด่ นิ พุทธศักราช 2475ขึน้
โดยกาหนดวัตถุประสงค์ให้มกี ารจัดเก็บภาษีเกีย่ วกับทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ อันเป็ นการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สนิ ที่
ครอบครอง รวมถึงประโยชน์ ท่เี กิดจากทรัพย์สนิ โดยมุ่งเก็บจากตัวทรัพย์สนิ ที่มผี ู้ถือครองกรรมสิทธิเ์ ป็ นหลัก แต่
กฎหมายเองก็กาหนดทรัพย์สนิ บางประเภททีใ่ ห้ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ.2475 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและทีด่ นิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 บัญญัตวิ ่า ”ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้ ท่านได้รบั ยกเว้นจากบทบัญญัตแิ ห่งภาคนี้
(2) ทรัพย์สนิ ของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สนิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ใน
กิจการการรถไฟโดยตรง (3) ทรัพย์สนิ ของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึง่ กระทากิจการอันมิใช่เพื่อ
ประโยชน์เป็ นผลกาไรส่วนบุคคลและใช้ในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา”
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มหาวิทยาลัยของรัฐเป็ นสถาบันทีม่ บี ทบาทสาคัญในการให้บริการแก่สงั คมและวัฒนธรรมอันเป็ นการให้บริ การ
สาธารณะโดยไม่มวี ตั ถุประสงค์ในการหารายได้แต่มวี ตั ถุประสงค์ในการศึกษา การวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สงั คม
และทะนุ บารุงศิลปวัฒนธรรม โดยวัตถุประสงค์ดงั กล่าวนี้จะถูกกาหนดไว้ในกฎหมายการจัดตัง้ ของมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่ง แต่ในระยะเวลาทีผ่ ่านมาการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ยดึ โยงอยู่กบั ระบบราชการทัง้ ในระบบบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณและการพัสดุโดยยึดกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆของทางราชการโดยเคร่งครัดจนกลายเป็ นปั ญหา
และอุปสรรคการบริหารงานด้านการเงิน ทรัพย์สนิ และงบประมาณ ด้วยเหตุน้ีรฐั บาลจึงได้มนี โยบายนามหาวิทยาลัย
ของรัฐปรับเปลีย่ นสถานภาพการบริหารไปเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐคือไม่เป็ นส่วนราชการและไม่ใช่รฐั วิสาหกิจ
แต่ยงั คงเป็ นหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลอยู่[4]
อย่างไรก็ตาม นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็ นต้นมา รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรได้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใช้บงั คับกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยมาตรา 16 ได้
กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปิิบตั ิราชการของราชการนัน้ ๆ โดยจัดทาแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 3 คือ จะต้องเป็ นไปตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและตามความในวรรคสองของมาตราเดียวกัน ยังได้กาหนดให้ส่วนราชการที่จดั ทาแผนปิิบตั ิ
ราชการประจาปี ดงั กล่าว จะต้องระบุสาระสาคัญเกีย่ วกับนโยบายการปิิบตั ริ าชการ เป้ าหมายและผลสัมฤทธิของงาน
์
รวมทัง้ ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย ทัง้ นี้ เมื่อรัฐมนตรีได้
เห็นชอบแผนปิิบตั ิราชการดังกล่าวแล้ว สานักงบประมาณถึงจะดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การปิิบตั งิ าน
บรรลุผลสาเร็จในภารกิจตามแผน [5] ต่อไป ซึง่ จากเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวประกอบกับนโยบายของรัฐบาลใน
ขณะนัน้ ได้ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณทางด้านการการลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2546 เป็ นต้น
มา มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็ นส่วนราชการและ/หรือมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ส่วนใหญ่ จะไม่ได้รบั การสนับสนุ น
งบประมาณแผ่นดินสาหรับการลงทุนก่อสร้างหอพักนิสติ จากสานักงบประมาณเหมือนดังเช่นอดีตทีผ่ ่านมา ด้วยเหตุน้ี
เองทาให้มหาวิทยาลัยของรัฐจึงต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการลงทุนสิง่ ปลูกสร้างและการก่อสร้างหอพัก
นิสติ โดยใช้วธิ กี ารเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพักในทีด่ นิ ทีม่ หาวิทยาลัยของรัฐดูแลใช้ประโยชน์
อยู่ โดยที่มหาวิทยาลัยของรัฐแต่ ละแห่งจะมีรูปแบบการบริหารจัดการหอพักที่แตกต่ างกัน กล่าวคือ บางแห่งได้ใช้
วิธกี ารจัดซือ้ หอพักคืนจากเอกชนผูล้ งทุนโดยดาเนินการบริหารจัดการหอพักด้วยตนเอง[6]แล้วยังได้รบั การยกเว้นไม่
ต้องเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ตามพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและทีด่ นิ พุทธศักราช 2475 แต่บางแห่ง[7]ได้บริหาร
จัดการโดยตกลงให้เอกชนซึ่งเป็ นผู้ลงทุนเป็ นผู้บริหารจัดการหอพักนิสติ และอาคารต่ าง ๆของโครงการต่ อไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในโครงการ ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยของรัฐก็จะเป็ นผูจ้ ดั เก็บเงินค่าเช่าหอพักนิสติ ในแต่ละปี แบ่งให้แก่
เอกชนผูล้ งทุน โดยเอกชนผูล้ งทุนก็ตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหาวิทยาลัยของรัฐตามจานวนทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญา แต่การให้เอกชนผูล้ งทุนบริหารโครงการต่อไปดังกล่าวนี้กจ็ ะไม่ได้รบั การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ตามมาตรา 9 (2) และ(3) แห่ ง พระราชบัญ ญัติภ าษีโรงเรือ นและที่ดิน พุ ท ธศัก ราช 2475แต่ อ ย่ างใด[8] และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐทีเ่ ป็ นส่วนราชการหนึ่งที่ได้มกี ารจัดทาโครงการก่อสร้างหอพักนิสติ
โดยแยกออกเป็ น 2 โครงการคือ โครงการก่อสร้างหอพักนิสติ ในทีด่ นิ ของมหาวิทยาลัย จังหวัดพิษณุ โลก และโครงการ
ก่อสร้างหอพักนิสติ ในทีด่ นิ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา โดยให้เอกชนผูล้ งทุน
บริหารโครงการต่อไปภายหลังก่อสร้างเสร็จ ซึง่ จากการทีม่ หาวิทยาลัยของรัฐได้มรี ูแปบของการบริหารจัดการหอพัก
นักศึกษาทีแ่ ตกต่างกันดังกล่าวนี้ ในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมาพบว่าการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จาก
หอพักนิสติ มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พุทธศักราช 2475 นัน้ มี
ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะปั ญหาดังต่อไปนี้คอื
1. ปั ญหาการตีความเกีย่ วกับอาคารหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยของรัฐว่าอยู่ในข่ายการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษีตามมาตรา 9 (2) และ(3)แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและทีด่ นิ พุทธศักราช 2475หรือไม่
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2. ปั ญหาความชอบด้วยกฎหมายของคาสังทางปกครองเกี
่
่ยวกับการแจ้งรายการประเมินภาษีและการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองของผู้บริหารโดยการออกค าสังเป็
่ นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมิต้องขอศาลสังหรื
่ อออกหมายยึดของผูบ้ ริหารท้องถิน่ ดังนัน้ เมื่อมีปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะทาการศึกษาวิจยั เรื่อง“ปั ญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ นิ จากหอพักนิสติ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ”ทัง้ นี้ เพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ ทัง้ ในแง่
วิชาการและปิิบตั ติ ่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
(1) เพื่อศึกษาปั ญหาการตีความเกีย่ วกับหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยของรัฐว่าอยู่ในข่ายได้รบั ยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ตามาตรา 9 (2) และ(3) แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและที่ดนิ พุทธศักราช 2475 หรือไม่
(2) เพื่อศึกษาปั ญหาความชอบด้วยกฎหมายของคาสังทางปกครองเกี
่
ย่ วกับการแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ นิ (ภ.รด.8)และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผูบ้ ริหารท้องถิน่ โดยวิธกี ารออกคาสังเป็
่ นหนังสือให้ยดึ อายัด
หรือขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยของรัฐตามมาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและ
ทีด่ นิ พุทธศักราช 2475 โดยไม่ตอ้ งขอให้ศาลสังหรื
่ อออกหมายยึด

สมมติ ฐานการศึกษา
การทีม่ หาวิทยาลัยของรัฐกับเอกชนผูล้ งทุนก่อสร้างหอพักนิสติ ในทีด่ นิ ที่มหาวิทยาลัยดูแลใช้ประโยชน์อยู่ ตก
ลงกันไว้ในสัญญาว่าให้มหาวิทยาลัยของรัฐเป็ นผูน้ ารายได้ทจ่ี ดั เก็บค่าเช่าห้องพักจากนิสติ ทีเ่ ข้าพักในแต่ละปี ส่งให้กบั
เอกชนผูล้ งทุนตามอัตราและระยะเวลาทีต่ กลงกัน เป็ นการแสวงหาประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยของรัฐ
ซึง่ จะไม่ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ตามมาตรา 9 (2) หรือ(3) ตามพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือน
และที่ดนิ พุทธศักราช 2475 และการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะซึ่งมีมาตรฐานที่ต่ ากว่ากฎหมายวิธปี ิิบตั ริ าชการทาง
ปกครองโดยการแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดนิ และมีการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยมิได้ปิิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกาหนดทาให้มปี ั ญหาเกีย่ วกับความชอบด้วยกฎหมายของคาสังทางปกครอง
่
วิ ธีการศึกษา
การวิจ ัย นี้ แ บ่ ง ออกเป็ นสองส่ ว น ส่ ว นแรก เป็ นการวิจ ัย เชิง เอกสาร ( Research Document) โดยจะ
ทาการศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการก่อสร้างหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยของรัฐบทความ ตารา และคา
พิพากษาทีเ่ กีย่ วข้องจากห้องสมุดต่าง ๆ รวมทัง้ ตามเวบไซด์ต่าง ๆ ส่วนที่ สอง เป็ นการวิจยั โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีเ่ กีย่ วข้องในเรื่องนี้ จานวน 5 คน ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นายก
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลท่ าโพธิ ์ จังหวัดพิษ ณุ โลก นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลแม่ กาจังหวัด พะเยา อดีตรอง
ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ และผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านกฎหมายภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ อันจะเป็ นการสนับสนุนในส่ว น
แรก
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
ผลการศึกษาพบว่า 1. ปั ญหาเกิดขึน้ จากการตีความกฎหมายภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ฯกับเกีย่ วกับหอพักนิสติ
มหาวิทยาลัยของรัฐว่าเป็ นทรัพย์สนิ ที่อยู่ในข่ายได้รบั การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ตามกฎหมายภาษี
โรงเรือนและที่ดนิ ระหว่างทางเทศบาลตาบลแม่กา ซึ่งมีหน้าที่จดั เก็บภาษีมคี วามเห็นว่าไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีโรงเรือน
และที่ดิน เนื่องจากมหาวิท ยาลัยพะเยามีข้อตกลงกับเอกชนผู้ลงทุน โดยแบ่งผลประโยชน์ ตอบแทนตามอัตราและ
ระยะเวลาที่กาหนด อันเป็ นการใช้หอพักนิสติ ไปแสวงหาประโยชน์ ในทางการค้ากาไรส่วนบุคคล กับมหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งได้รบั แจ้งให้เป็ นผู้ย่นื แบบประเมินรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ มีความเห็นว่าหอพักนิสติ ควรได้รบั
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โรงเรือนและที่ดินเนื่องจากทบวงมหาวิทยาลัยและสานักงบประมาณมีนโยบายไม่สนับสนุ น
งบประมาณทางด้านการลงทุนก่อสร้างหอพักนิสติ อีกต่อไป จึงได้เชิญชวนให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนก่อสร้างหอพัก
นิสติ ในทีด่ นิ ทีม่ หาวิทยาลัยดูแลใช้ประโยชน์อยู่และเมื่อได้ก่อสร้างเสร็จแล้วได้ยกกรรมสิทธิในหอพั
กดังกล่าวเป็ นของ
์
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนัน้ ประเด็นปั ญหาจึงมีอยู่ว่า อาคารหอพักนิสติ เป็ นทรัพย์สนิ ทีจ่ ะอยู่ในข่ายได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ ง
เสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ หรือไม่นนั ้ ปั ญหานี้เกิดมาจากการตีความกฎหมายภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ตามมาตรา 9 ซึง่
บัญญัติว่า”ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้ท่านให้ยกเว้นจากบทบัญญัติน้ี (2) ทรัพย์สนิ ของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือ
สาธารณะและทรัพ ย์สนิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ (3) ทรัพ ย์สนิ ของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรือน
สาธารณะซึง่ กระทากิจการอันมิใช่เพื่อประโยชน์เป็ นผลกาไรส่วนบุคคลและใช้ในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา”
ซึ่งในการตีความกฎหมายนัน้ โดยหลักทัวไปแล้
่
วจะเป็ นการตีความตามลายลักษณ์ อกั ษรหรือตามเจตนารมณ์ ของ
กฎหมายทีฝ่ ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตติ ราขึน้ และเมื่อกฎหมายภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ เป็ นกฎหมายมหาชนสาขาหนึ่งซึง่ ใช้บงั คับมา
นานแล้วการตีความกฎหมายดังกล่าวจึงต้องตีความตามตัวอักษรและเจตนารมณ์ ควบคู่กนั ไปด้วย[9] เมื่อพิจารณา
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะอยู่ในข่ายได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ตามมาตรา 9 (2) แล้วพบว่า จะต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ของรัฐบาลทีใ่ ช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สนิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคาว่า ”ทรัพย์สนิ ”
ตามนัยกฎหมายดังกล่าวนี้ หมายถึง ทรัพ ย์สนิ ที่อยู่ในลัก ษณะเดียวกันกับทรัพ ย์สนิ ที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ซึ่งได้แก่
โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆกับที่ดนิ ทีใ่ ช้ต่อเนืองกับโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างนัน้ และทีด่ นิ บริเวณต่อเนื่องกับ
ที่ดินซึ่งปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ เมื่อ ปรากิข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยพะเยาจัดตัง้ ขึ้นตาม
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เป็ นนิติบุคคลมีวตั ถุประสงค์ใ นการสอน การวิจยั บริการวิชาการแก่
สังคมฯ มีอานาจหน้าทีใ่ นการถือกรรมสิทธิ ์ มีสทิ ธิในทรัพย์สนิ ทัง้ สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์(มาตรา 13 (1) )
การทีม่ หาวิทยาลัยเชิญชวนเอกชนมาลงทุนก่อสร้างหอพักนิสติ โดยมีขอ้ ตกลงในสัญญาก่อสร้างหอพักนิสติ ว่าภายหลัง
ก่อสร้างหอพักเสร็จให้อาคารหอพักตกเป็ นกรรมสิทธิของมหาวิ
ทยาลัย(ข้อ 14.1) อาคารหอพักนิสติ จึงเป็ นทรัพย์สนิ
์
ของมหาวิทยาลัยโดยผลแห่ งสัญ ญาและเป็ นทรัพ ย์สนิ ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน แต่ การที่จะเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รนั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ หรือไม่นนั ้ บทบัญญัตขิ องกฎหมายใช้คาว่า”ทรัพย์สนิ ของ
รัฐบาล” “กิจการของรัฐบาล”ซึง่ คาว่า”รัฐบาล”ในทีน่ ้ีมคี วามหมายกว้างมากและหมายถึงรัฐในฐานะเป็ นตัวประเทศชาติ
และคาว่า”กิจการของรัฐบาล”หมายถึงราชการ ทบวงการเมืองต่าง ๆ และคาว่า”ใช้ในกิจการสาธารณะ”หมายถึงรัฐบาล
ใช้เองโดยเอาทรัพย์สนิ ออกให้สาธารณะชนใช้ทวไป
ั ่ คาว่ากิจการของรัฐบาล”จึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิน่
ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและรวมถึงหน่ วยงานอื่นของรัฐที่ทาหน้ าที่ในการบริการสาธารณะด้วย ดังนัน้ เมื่อ
ปรากิข้อ เท็จ จริงว่า มหาวิท ยาลัย พะเยาเป็ น หน่ วยงานงานอื่ น ของรัฐโดยเรียกว่า ”มหาวิท ยาลัย ในกากับ ”ได้ก าร
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงอยู่ในความหมายของคาว่า ”กิจการของรัฐบาล”ด้วย อย่างไรก็ตาม
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีตามอนุมาตรานี้จะต้องนาไปได้ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือได้ใช้ในกิจการ
สาธารณะด้วย เมื่อ มหาวิท ยาลัย พะเยามีวตั ถุ ป ระสงค์ในการสอน การวิจ ัย ทะนุ บ ารุงศิลปะวัฒ นธรรมฯ และ เมื่อ
ข้อเท็จจริงพบว่า วัตถุ ประสงค์ในการก่อสร้างหอพักนิ สติ เพื่อเป็ นที่พ ักอาศัยที่อบอุ่นและปลอดภัย และเพื่อพัฒ นา
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คุณภาพชีวติ ของนิสติ ให้เป็ นนิสติ ทีพ่ งึ ประสงค์ โดยมีการเรียกเก็บเงินค่าบารุงหอพักหรือค่าธรรมเนียมหอพักจากนิสติ
ทีพ่ กั อาศัยหากได้นาเงินทีเ่ รียกเก็บไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
อยู่ในข่ายได้รบั ยกเว้นไม่ ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน [10] แต่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากิว่า มหาวิท ยาลัย พะเยาได้มี
ข้อตกลงกับเอกชนผูล้ งทุน โดยแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด จึงเป็ นการใช้ทรัพย์สนิ ที่
มิใช่ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะโดยตรงในอันทีจ่ ะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ซึง่ เป็ นไป
ตามสมมติฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยของรัฐกับเอกชนผูล้ งทุนก่อสร้างหอพักนิสติ ได้ตกลงกันใน
สัญญาว่ามหาวิทยาลัยของรัฐเป็ นผู้นารายได้ท่จี ดั เก็บค่าเช่าห้องพักจากนิสติ ที่เข้าพักในแต่ละปี ส่งให้เอกชนผู้ลงทุน
ตามระยะเวลาทีต่ กลงกัน อันเป็ นการแสวงหาประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยของรัฐนันเอง
่
สาหรับ มาตรา 9 (3) ของกฎหมายภาษี โรงเรือ นและที่ดิน ฯ ผู้วิจ ัย ขอแยกประเด็น ในการพิจ ารณาตาม
บทบัญญัตมิ าตรา 9 (3) ออกได้เป็ น 3 ประการ ดังนี้ 1) อาคารหอพักนิสติ เป็ นทรัพย์สนิ ของโรงเรียนสาธารณะหรือไม่
2) ได้ใช้อาคารหอพักนิสติ ในการศึกษาโดยตรงหรือไม่ และ 3) ไม่เป็ นการกระทาที่แสวงผลกาไรส่วนบุคคลจากใช้
หอพักนิสติ นัน้ โดยจะได้อธิบายดังต่อไปนี้
1) อาคารหอพักนิสติ เป็ นทรัพย์สนิ ของโรงเรียนสาธารณะหรือไม่ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พุ ท ธศัก ราช 2475 นี้ ไ ด้ ใ ช้ บ ัง คับ มาช้ า นานแล้ว ในช่ ว งการตรากฎหมายฉบับ นี้ ป ระเทศไทยมี ก ารจัด ตั ง้
มหาวิทยาลัยขึน้ น้อยมาก และมีแต่เพียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านัน้ ทีต่ งั ้ ขึน้ มาเมื่อปี พุทธศักราช 2459[11] ในการ
ตีความกฎหมายภาษีอากรนัน้ จึงต้องพิจารณาตัวอักษรควบคู่ไปกับเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ ดนิ ฯ
รวมถึงบริบทของสังคมในขณะนัน้ ด้วย เมื่อกฎหมายได้ใช้ถ้อยคาว่า”โรงเรียนสาธารณะ” ย่อมมิได้หมายความเฉพาะ
สถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนในระดับประถมหรือระดับมัธยมเท่านัน้ แต่หากยังหมายความถึงสถานศึกษาทีจ่ ดั ให้
มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาด้วย ซึง่ สอดคล้องกับทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) เคยวินิจฉัย ในกรณี
ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้วนิ ิจฉัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังถือว่าเป็ น
โรงเรียนสาธารณะและหอพัก นักศึกษาเป็ นทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเสร็จที่ 47 /2536 นอกจากนี้
ทรัพ ย์สนิ ของโรงเรียนสาธารณะนัน้ จะต้องเป็ น ทรัพ ย์สนิ ของรัฐเท่านัน้ และการที่จะพิจารณาค าว่า ”ทรัพ ย์สนิ ของ
โรงเรียนสาธารณะ”นัน้ จะต้องเป็ นทรัพย์สนิ ของรัฐเท่านัน้ เมื่อมหาวิทยาลัยพะเยาเป็ นหน่ วยงานอื่นของรัฐมีการจัดตัง้
ขึน้ โดยพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 มหาวิทยาลัยพะเยาจึงเป็ นหน่ วยงานอื่นของรัฐ ดังนัน้
อาคารหอพักนิสติ จึงเป็ นทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย และเป็ นทรัพย์สนิ ของโรงเรียน”ตามนัยของกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น สาหรับ ประเด็น ที่จะพิจ ารณาว่ าการกระท าใดเป็ น การแสวงผลก าไรส่วนบุ ค คลหรือ ไม่ นัน้ ผู้วิจยั ได้แ ยก
วัตถุประสงค์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบในการพิจารณาออกเป็ นสองด้านคือ
ก) ด้านการก่อสร้างหอพักนิสติ และ ข) ด้านการนาเงินค่าเช่าห้องพักไปใช้ ก) ด้านการสร้างหอพักนิสติ เมื่อ
ข้อเท็จจริงพบว่าวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยาทีไ่ ด้จดั ให้มหี อพักนิสติ นัน้ ก็เพื่อต้องการให้นิสติ โดยเฉพาะชัน้ ปี ท่ี
1 และ /หรือชัน้ ปี ท่ี 2 ได้มปี ระสบการณ์ในการใช้ชวี ติ อยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนนิสติ ต่างคณะวิชาในอาคารหอพักนิสติ ที่
พักอาศัยทีอ่ บอุ่นและปลอดภัยในศูนย์กลางแหล่งการเรียนรูแ้ ละเอือ้ อาอร (Leaning and care) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของนิสติ ให้เป็ นนิสติ ทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยนาไปสู่การเป็ นบัณฑิตทีม่ คี ุณค่าของสังคมและเป็ นทรัพยากรทีพ่ งึ
ประสงค์ของประเทศในอนาคตจึงจาเป็ นต้องสร้างหอพักขึน้ โดยผู้ท่จี ะเข้าหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องเป็ น
นิสติ ของมหาวิทยาลัยพะเยาชัน้ ปี ท่ี 1 การเข้าพัก การย้ายหอพักจะต้องเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย
หอพักนิ สติ ของมหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. 2553 โดยการจัด ตัง้ และการดาเนิ นการหอพัก นิสติ มหาวิท ยาลัยพะเยา
ดัง กล่ า วนี้ เป็ น การดาเนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องมหาวิท ยาลัย ที่บ ัญ ญัติไว้ในมาตรา 6 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 [12] กล่าวคือ มหาวิทยาลัยพะเยามีวตั ถุประสงค์ในการสอน ส่งเสริมวิชาการ
และวิช าชีพ ชัน้ สูง ท าการสอน ท าการวิจ ัย ให้บ ริก ารทางวิช าการแก่ สงั คมและทะนุ บ ารุง ศิลปวัฒ นธรรม การที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าพักอาศัยในหอพักนิสติ ทีเ่ ข้าพักตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
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ว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยานัน้ เงินค่าเช่าห้องพักจึงเป็ นเงินทานองเดียวกันกับค่าบารุงห้องสมุด
ค่าบารุงกีฬา อันมีลกั ษณะเป็ นเงินรายได้ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 นันเอง
่
ข ) ด้านการนาเงินค่าเช่าห้องพักไปใช้ การทีม่ หาวิทยาลัยพะเยา ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าพักอาศัย
ในหอพักนิสติ ทีเ่ ข้าพักตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยานัน้ ถึงแม้ว่า
เงินค่าเช่าห้องพักจะทานองเดียวกันกับค่าบารุงห้องสมุด ค่าบารุงกีฬา อันมีลกั ษณะเป็ นเงินรายได้ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ก็ตาม แต่เมื่อปรากิข้อเท็จจริงว่า ได้มขี อ้ ตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย
พะเยากับเอกชนผู้ลงทุนตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจะหักไว้ร้อยละ 5 (ห้า)
ของเงิน ค่าเช่ าที่เก็บ ได้ไว้ โดยส่วนที่เหลือร้อยละ 95 (เก้าสิบ ห้า) จะโอนให้เอกชนผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุ นตกลงชาระ
ผลประโยชน์ตอบแทนรวม 30 ปี เท่ากับ 136,065,00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านหกหมื่นห้าพันบาท)[13] การกระทา
ดังกล่าว จึงเป็ นการแสวงหาประโยชน์จากการใช้อาคารหอพักนิสติ โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวนี้หาได้พจิ ารณาเฉพาะแต่
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยฝ่ ายเดียวไม่ แต่ยงั ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของเอกชนผูล้ งทุนประกอบกันด้วย กล่าวคือ
มหาวิทยาลัยของรัฐได้นาเงินค่าเช่านิสติ ทีห่ กั ไว้รอ้ ยละห้าตามอัตราทีต่ กลงกันกับเอกชนเป็ นเงินรายได้มหาวิทยาลัย
นาไปเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยก็ตาม แต่ส่วนทีเ่ หลือร้อยละเก้าสิบห้าโอนไปให้
เอกชนผู้ลงทุน โดยเอกชนผู้ลงทุน มิได้แสดงรายรับ -รายจ่ายในการลงทุนตลอดระยะเวลาสามสิบปี ตามสัญญาของ
เอกชนผูล้ งทุน ตลอดจนตัวเลขทีแ่ สดงถึงจานวนจุดคุม้ ทุนให้ปรากิต่อสาธารณะ ในสายตาของกฎหมายแล้วย่อมมอง
ได้ว่าเมื่อเอกชนลงทุนย่อมเป็ นการแสวงหาประโยชน์จากการใช้อาคารหอพักนิสติ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ 12) ที่เคยมีคาวินิ จฉัยตามเรื่อ งเสร็จที่ 214 /247 ไว้และทางสานัก งานเลขาธิก าร
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยพะเยาทราบแล้ว [14] ดังนัน้ หอพักนิสติ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงไม่
เป็ นทรัพย์สนิ ของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะโดยตรงในอันที่จะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดนิ ตามมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พุทธศักราช 2475 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
2) ประเด็น เกี่ย วกับ ความชอบด้วยกฎหมายของค าสังทางปกครอง
่
ประกอบประเด็น ดังนี้ 2.1)
ความชอบด้วยกฎหมายของคาสังทางปกครองในการแจ้
่
งรายการประเมิน (ภ.ร.ด 8 )ถึงแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัตภิ าษี
โรงเรือนและทีด่ นิ พุทธศักราช 2475 มาตรา 24 กาหนดอานาจของพนักงานเจ้าหน้าทีก่ าหนดค่าภาษี ค่ารายปี และค่า
ภาษีทจ่ี ะต้องเสีย โดยแจ้งให้พนักงานจัดเก็บภาษี และให้พนักงานจัดเก็บภาษีแจ้งผูร้ บั ประเมินทรัพย์สนิ ทราบโดยไม่
ชักช้าก็ตาม แต่การแจ้งการประเมินดังกล่าวนี้ไม่ได้กาหนดรายละเอียดเกีย่ วกับการคิดคานวณค่าภาษี ค่ารายปี ทจ่ี ะทา
ให้ผถู้ ูกประเมินเข้าใจไว้ การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวซึง่ มีมาตรฐานต่ ากว่ากฎหมายพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ิิบตั ริ าชการทาง
ปกครองจึงต้องใช้กฎหมายวิธปี ิิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้บงั คั บ และการแจ้งการประเมินภาษีน้ีมลี กั ษณะเป็ น
คาสังทางปกครอง
่
ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวธิ ปี ิิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งกาหนดหลัก
ทัวไปว่
่ าคาสังทางปกครองที
่
่ทาเป็ นหนังสือต้องจัดให้มเี หตุผลประกอบด้วย (1) ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ(2) ข้อ
กฎหมายทีอ่ า้ งอิง(3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุ นในการใช้ดุลยพินิจ ด้วย แต่เมื่อข้อเท็จจริงพบว่าเทศบาลตาบลแม่กา
ได้ทาหนังสือ[15]ถึงมหาวิทยาลัยพะเยาแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ (ภ.ร.ด. 8) โดยระบุเพียงแค่ค่ารายปี
และค่าภาษีทต่ี อ้ งชาระ แต่ไม่ได้อธิบายถึงสาระสาคัญข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย การใช้ดุลยพินิจในการกาหนดจานวนเงิน
ทีจ่ ะให้ผรู้ บั ประเมินเข้าใจ การแจ้งรายการประเมินดังกล่าว จึงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่
อาจถูกเพิกถอนโดยศาลภาษีอากรในภายหลังได้ 2.2) การใช้ม าตรการบังคับทางปกครองโดยการออกคาสังเป็
่ น
หนังสือให้ยดึ อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผูบ้ ริหารท้องถิน่ ในประเด็นนี้นนั ้ แม้ว่าบทบัญญัตมิ าตรา 24 ทวิ
แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและทีด่ นิ พ.ศ. 2475 ได้กาหนดผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็ นพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ม่ี อี านาจออก
คาสังเป็
่ นหนังสือให้ยดึ อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผูซ้ ง่ึ ค้างชาระค่าภาษีได้ โดยไม่ตอ้ งร้องต่อศาลหรือออก
หมายบังคับ ได้ ซึ่งเป็ น กฎหมายเฉพาะก็ตาม แต่ กฎหมายเองก็มิได้กาหนดหลัก เกณฑ์ วิธีการยึด อายัดและขาย
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ทอดตลาดทรัพย์สนิ ไว้ จึงต้องนาบทบัญญัตมิ าตรา 57 แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ิิบตั ริ าชการทางปกครองมาใช้บงั คับ
เพราะกฎหมายฉบับนี้มมี าตรฐานสูงกว่ากฎหมายเฉพาะ ทัง้ นี้ ตามบทบัญญัตมิ าตรา 57 บัญญัต”ิ ว่าคาสังทางปกครอง
่
ทีก่ าหนดให้ผใู้ ดใช้เงิน ถ้าถึงกาหนดชาระแล้วไม่มกี ารชาระโดยถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าทีต่ อ้ งมีหนังสือเตือนให้ผนู้ นั ้
ชาระภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มกี ารปิิบตั ิตามคาเตือน เจ้าหน้าทีอ่ าจใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยการยึด อายัดทรัพย์สนิ ของผูน้ นั ้ และขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินให้ครบ วิธกี ารยึด การอายัดและ
การขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ให้ปิิบตั ติ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งโดยอนุ โลม ส่วนผูม้ อี านาจสังยึ
่ ด หรือ
อายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง” เมื่อข้อเท็จจริงพบว่าเทศบาลตาบลแม่กาทาหนังสือ
[16]ถึงมหาวิทยาลัยพะเยาให้ชาระค่าภาษีและเงินเพิม่ จานวนทัง้ สิน้ 100,417,200.00 บาท(หนึ่งร้อยล้านสีแ่ สนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้ วน) ภายใน 15 วันนับจากวันได้รบั หนังสือ หากพ้นกาหนดแล้วทางเทศบาลตาบลแม่กา
จาเป็ น ต้น ด าเนิ น การยึด ทรัพ ย์สิน ของมหาวิท ยาลัย พะเยาขายทอดตลาดเพื่อ ช าระภาษี ซึ่ง ในประเด็น นี้ ผู้วิจยั มี
ความเห็นว่า เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 15 วันแล้ว หากมหาวิทยาลัยพะเยายังไม่มกี ารชาระเงิน ทางเทศบาลตาบลแม่
กาจะใช้ม าตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพ ย์สนิ ของมหาวิท ยาลัยพะเยาไม่ได้
จะต้องทาหนังสือแจ้งเตือนให้มหาวิทยาลัยพะเยาชาระเงินจานวนดังกล่าวภายในระยะเวลาทีก่ าหนดเสียก่อนแต่ตอ้ งไม่
น้ อยกว่าเจ็ดวัน มิเช่ นนัน้ จะการไม่ ปิิบตั ิตามขัน้ ตอนที่ก ฎหมายกาหนด ซึ่งถือ ว่าคาสังทางปกครองไม่
่
ช อบด้วย
กฎหมาย ซึง่ อาจถูกเพิกถอนโดยศาลภาษีอากรในภายหลังได้ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี้ เนื่องจาก
การบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็ นกฎหมายเฉพาะ โดยการแจ้งรายการ
ประเมินภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยมิได้ปิิบตั ติ ามขัน้ ตอนตามพระราชบัญญัติ
วิธปี ิิบตั ริ าชการทางปกครอง พุทธศักราช 2539 ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่า ย่อมก่อให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของคาสังทางปกครองได้
่
อย่างไรก็ต าม ในทางปิิบ ัติเกี่ย วกับ การใช้ม าตรการบังคับ ทางปกครองโดยวิธีก ารยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยของรัฐดังกล่าวนี้ไม่อาจนามาใช้บงั คับกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง ทัง้ นี้เพราะ
ทรัพย์สนิ เงินหรือสิทธิเรียกร้องต่าง ๆของมหาวิทยาลัยของรัฐไม่อยู่ ในข่ายความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวีพจิ ารณาความแพ่งมาตรา 285 (4)และตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
ซึ่ง เป็ นกฎหมายเฉพาะ ดังนั น้ เมื่อ มีข้อ พิพ าททางภาษี โรงเรือ นและที่ดิน ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรัฐด้ว ยกัน มติ
คณะรัฐมนตรี[17] ได้วางหลักห้ามส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเกิดข้อพิพาทระหว่างกันฟ้ องคดีต่อศาล
จึงทาให้เทศบาลตาบลแม่กาต้องส่งเรื่องนี้ไปยังสานักงานอัยการสูงสุดภายในอายุความเพื่อพิจารณาเสนคณะกรรมการ
พิจารณาชีข้ าดการยุตใิ นการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องพิจารณาชีข้ าดต่อไป

สรุปผล
จากผลการศึกษาพบว่า กฎหมายภาษีอากรเป็ นกฎหมายมหาชนสาขาหนึ่ง ซึง่ เป็ นกฎหมายที่ไม่เสมอภาค
เท่ า เทีย มกัน โดยรัฐ สามารถใช้อานาจรัฐบังคับ อีก ฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ง ปั จเจกชนที่อ ยู่ใต้ป กครองเพื่อ ให้ก ารจัด ท าบริก าร
สาธารณะบรรลุผลโดยที่ปัจเจกชนไม่ต้องยินยอมได้ และในการบริหารประเทศนัน้ รัฐบาลมีความจาเป็ นที่จะต้องมี
รายได้เพื่อนามาใช้จ่ายในการบริหารประเทศด้านต่ าง ๆ โดยรายได้ท่สี าคัญส่วนใหญ่ น้ีมาจากการจัดเก็บภาษี ซึ่ง
ลักษณะภาษีท่ดี ีนัน้ อาดัม สมิธ (Adam Smith) ได้กาหนดหลักไว้ 4 ประการ[18] คือ 1) หลักความยุติธรรม 2) หลัก
ความแน่ นอน 3) หลักความเป็ นกลางและ 4) หลักความยืดหยุ่น โดยทีก่ ฎหมายภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ฯของไทย เป็ น
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับมานานตัง้ แต่ปีพุทธศักราช 2475 จึงมีปัญหาในการตีความ ซึ่งหลักการตีความกฎหมายโดยหลัด
ทัวไปแล้
่
วจะต้องตามตัวอักษรและตีความตามเจตนารมณ์ควบคู่กนั ไป โดยทีก่ ฎหมายภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ฯได้แบ่ง
ทรัพย์สนิ ที่จะต้องเสียภาษี ออกเป็ น 2 ประเภทคือ ก) โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆกับที่ดินที่ใช้ต่อเนืองกับ
โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างนัน้ และ ข) ที่ดนิ บริเวณต่อเนื่ องกับทีด่ นิ ซึ่งปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ
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นอกจากนี้กฎหมายฉบับเดียวกันยังได้กาหนดทรัพย์สนิ ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ไว้โดยเฉพาะ
และ/หรือกาหนดตัวทรัพย์สนิ พร้อมกับเงื่อนไขในใช้ทรัพย์สนิ นัน้ ให้แตกต่างจากทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งเสียภาษีเช่น พระราชวัง
อันเป็ นของแผ่นดิน หรือเป็ นทรัพย์สนิ ของรัฐบาลทีใ่ ช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ เป็ นต้น โดยแนวคิดนี้มาจาก
ก่ อ นเปลี่ย นแปลงการปกครองประเทศไทยปกครองแบบสมบู ร ณาญาสิท ธิร าชย์ ท รัพ ย์ สิน ทุ ก อย่ า งเป็ นของ
พระมหากษัตริย์ ครัน้ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองมาเป็ นประชาธิปไตยและมีรฐั บาลเป็ นผูใ้ ช้อานาจบริหารประเทศ
จึงเป็ นทรัพย์สนิ ของรัฐบาล ด้วยเหตุน้ใี นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวจึงต้องใช้ในกิจการทีเ่ ป็ นของรัฐบาลหรือ
สาธารณะเท่านัน้ และจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์เป็ นผลกาไรส่วนบุคคลอันนอกเหนือเจตนารมณ์ ท่ี
กฎหมายภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ กาหนดก็จะไม่ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ เมื่อข้อเท็จจริงปรากิ
ว่ามหาวิทยาลัยพะเยากับเอกชนผู้ลงทุนก่อสร้างหอพักนิสติ มีขอ้ ตกลงกัน อย่างชัดเจนเกี่ยวกับหารแบ่งผลประโยชน์
ตอบแทนตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดตลอดระยะเวลา 30 ปี จึงเป็ นการแสวงหาประโยชน์จากการใช้อาคารหอพัก
นิสติ ดังนัน้ อาคารหอพักนิสติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็ นทรัพย์สนิ ที่ไม่อยู่ในข่ายได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษี
โรงเรือนและทีด่ นิ ตามมาตรา 9 (2) และ(3) แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและทีด่ นิ พุทธศักราช 2475 และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2534 2) ปั ญหาความชอบด้วยกฎหมายของคาสังทางปกครองเกี
่
ย่ วกับการแจ้งการประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.8) 2.1) นัน้ พบว่า ถึงแม้ว่ากฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินจะได้ให้อานาจพนักงาน
เจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้ดุลยพินิจในการคานวณภาษีแล้วแจ้งรายการประเมินให้ผรู้ บั การประเมินชาระภาษีได้ แต่ในเมื่อ
กฎหมายดังกล่าวมิได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการคานวณภาษีอนั เป็ นสาระสาคัญของการใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินภาษีของพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ว้ กฎหมายนี้จงึ มีมาตรฐานต่ ากว่ากฎหมายวิธปี ิิบตั ริ าชการทางปกครอง ซึง่ โดย
หลักแล้วจะต้องนากฎหมายดังกล่าวมาใช้บงั คับกับการแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ซึ่ง การใช้อานาจของ
พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการใช้ดุลยพินิจประเมินภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ แล้วได้แจ้งให้ผรู้ บั การประเมินชาระค่าภาษีภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดนัน้ เป็ นคาสังทางปกครองตามนั
่
ยกฎหมายวิธปี ิิบตั ริ าชการทางปกครองทีต่ อ้ งแสดงรายการ(1) ข้อ
กฎหมาย(2) ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ(3) ข้อเท็จจริงทีส่ นับสนุ นข้อกฎหมายในการใช้ดุลยพินิจการกาหนดจานวน
เงินทีจ่ ะให้ผรู้ บั ประเมินเข้าใจวิธกี ารคานวณด้วยแต่ขอ้ เท็จจริงพบว่าหนังสือทีเ่ ทศบาลตาบลแม่กาทาถึงมหาวิทยาลัย
พะเยาโดยแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.8) ระบุเพียงแค่ค่ารายปี และค่าภาษีท่คี ้างชาระแต่มไิ ด้
อธิบายสาระสาคัญข้อเท็จจริงในการคานวณภาษีแต่อย่างใด ดังนัน้ จึงเป็ นคาสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่ถูกต้องตามกฎหมาย
และถือได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนโดยศาลภาษีอากรในภายหลังได้ 2.2) ปั ญหาการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองของผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น โดยการออกค าสัง่ เป็ นหนั ง สือ ให้ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน ของ
มหาวิทยาลัยของรัฐนัน้ พบว่าภายหลังจากทีค่ รบกาหนด 15 วันนับจากวันทีม่ หาวิทยาลัยพะเยาได้รบั หนังสือจากเทศ
เทศบาลต าบลแม่ ก าแล้ว ทางเทศบาลต าบลแม่ ก าจะใช้ม าตรการบังคับ ทางปกครองโดยการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยพะเยายังไม่ได้ จะต้องทาหนังสือแจ้งเตือนให้มหาวิทยาลัยพะเยาชาระเงินจานวน
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนดเสียก่อนแต่ต้องไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน มิเช่นนัน้ จะเป็ นการไม่ปิิบตั ิตามขัน้ ตอนที่
กฎหมายกาหนดและถือว่าคาสังทางปกครองไม่
่
ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ อาจถูกเพิกถอนโดยศาลภาษีอากรในภายหลังได้
อย่ างไรก็ตาม ในทางปิิบ ัติเกี่ย วกับ การใช้ม าตรการบังคับ ทางปกครองโดยวิธีก ารยึด อายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยของรัฐดังกล่าวนี้ ไม่อาจนามาใช้กบั หน่ วยงานของรัฐด้วยกันเอง ทัง้ นี้เป็ นเพราะทรัพย์สนิ
เงินหรือสิทธิเรียกร้องต่าง ๆของมหาวิทยาลัยของรัฐไม่อยูใ่ นข่ายความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 285(4) และตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็ น
กฎหมายเฉพาะ ดังนัน้ เมื่อมีขอ้ พิพาททางภาษีโรงเรือนและที่ดินระหว่างหน่ วยงานของรัฐด้วยกันเกิดขึ้น โดยมติ
คณะรัฐมนตรี[18] ได้วางหลักการห้ามส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเกิดข้อพิพาทระหว่างกันฟ้ องคดีต่อ
ศาล ด้วยเหตุน้ีทางเทศบาลตาบลแม่กาจึงได้ส่งเรื่องนี้ไปยังสานักงานอัยการสูงสุดภายในอายุความเพื่อพิจารณาเสนอ
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คณะกรรมการพิจารณาชีข้ าดการยุตใิ นการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาชีข่ าด ซึง่
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาดาเนินการของสานักงานอัยการสูงสุด
ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา ดังต่อไปนี้
2.1 จากผลการวิจยั พบว่าหอพักนิสติ ไม่อยู่ในข่ายได้รบั การยกเว้นเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ นี้
ตามมาตรา 9 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ผู้วจิ ยั มีข้อเสนอแนะเพื่อ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าว ดังนี้ 2.1.1 กาหนดให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัตมิ าตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและ
ที่ดนิ พุทธศักราช 2475 ให้ชดั เจนมากขึน้ 2.1.2 กาหนดให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ พุทธศักราช 2475 อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ใช้บงั คับมาช้านานแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมากสมควรกาหนดให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมโดยการยกเลิกกฎหมายฉบับ นี้ และยกร่าง
กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ขึน้ มาใหม่ทงั ้ ฉบับ ภายใต้หลักการโครงสร้างกฎหมายภาษีอากร 4 ด้าน ได้แก่ ฐาน
ภาษี การค านวณภาษี การจัด เก็บ ภาษี และการระงับ ข้อ พิพ าททางภาษี ทัง้ นี้ ให้ค วรศึก ษาแนวค าวินิ จ ฉัย ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และรวมถึงแนวคาวินิจฉัยของศาลภาษีอากรกลาง มาเป็ นฐานข้อมูลเพื่อนาไปสู่การป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาในการตีความกฎหมายภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ต่อไป
2.2 ปั ญหาความชอบด้วยกฎหมายของคาสังทางปกครอง
่
ผลการวิจยั พบว่า การแจ้งรายการประเมินภาษี
โรงเรือนและทีด่ นิ ขาดข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงในการคิดคานวณเพื่อสนับสนุนการใช้
ดุลยพินิจ ซึง่ ถือว่าคาสังทางปกครองนั
่
น้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยมิได้ปิิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนของกฎหมายกาหนดจึงเป็ นคาสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนโดยศาลปกครองได้
จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ 2.2.1 แก้ไขแบบประเมินภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ (ภ.ร.ด. 8) โดยแสดงวิธกี ารคานวณภาษีและค่า
ภาษีทผ่ี รู้ บั ประเมินชาระให้ชดั เจน 2.2.2 กาหนดให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตมิ าตรา 24 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุ ทธศักราช 2475 โดยเพิ่มวรรคสอง เป็ น ”หลักเกณฑ์วิธีการยึด อายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิ ให้กาหนดในกฎกระทรวง”
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การศึ ก ษากลวิ ธี ก ารสอนค าศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษของครู ผ้ ู สอนภาษาอั งกฤษระดั บ
ประถมศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
A study of English vocabulary teaching strategies used by primary school
English teachers of Phayao primary educational service area office 1
เนาวรัตน์ กองตัน1
Naowarat Kongtan1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (ป.1-6) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 80 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามีการใช้กลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
มาก ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า 1) คาศัพท์มคี วามสาคัญ ควรสอนเป็ นลาดับแรก 2) การเรียนด้วยวิธกี ารท่องจา มีผลดีต่อ
เด็กในระยะยาว 3) การสอนคาศัพท์ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความคงทนในการจาคาศัพท์โดยฝึ กฟั ง พูด อ่านและเขียน
บ่อย ๆ 4) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีมผี ลดีต่อการกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียนให้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยไม่เลือกเวลาและสถานที่
5) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทัง้ 4 ทักษะที่สอดคล้องและสัมพันธ์กนั จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 6) ปั ญหาและ
อุปสรรคในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษมี 3 ด้าน คือ ด้านผูเ้ รียน ด้านครูผสู้ อนและด้านสือ่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
คาสาคัญ :

คาศัพท์ภาษาอังกฤษ กลวิธกี ารสอน
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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

บทนา
การใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารนัน้ ถ้าผูเ้ รียนมีความรูเ้ กีย่ วกับคาศัพท์ไม่เพียงพอย่อมส่งผลให้ผเู้ รียนมีขอ้ จากัด
ในการฟั ง พูด อ่านและเขียน กล่าวคือ ฟั งภาษาอังกฤษไม่เข้าใจและพูดภาษาอังกฤษได้น้อย ดังนัน้ การจะสือ่ สารกันให้เข้าใจ
ด้วยภาษาอังกฤษ นักเรียนจะต้องรูค้ วามหมายของคาศัพท์ก่อน เพราะเมื่อนักเรียนมีความรูแ้ ละเข้าใจความหมายคาศัพท์
เหล่านัน้ ชัดเจนและกว้างขวางแล้วย่อมทาให้นักเรียนมีความมันใจและมี
่
ความกล้าพอที่จะนาไปใช้ในการฟั ง พูด อ่าน และ
เขียน ทาให้เข้าใจประโยค ข้อความ หรือบทความต่าง ๆ ได้ดขี น้ึ [1] และคาศัพท์เป็ นองค์ประกอบของภาษาที่เกี่ยวข้องกับ
ทุก ๆ ทักษะของการเรียนรูภ้ าษา การรูค้ าศัพท์ในจานวนทีจ่ ากัด การมีความรูเ้ กีย่ วกับคาศัพท์ไม่เพียงพอหรือการเลือกใช้คา
ทีไ่ ม่เหมาะสมในการสื่อสารล้วนก่อให้เกิดปั ญหาในการสื่อสาร ทาให้การสื่อสารล้มเหลวได้ดงั ที่ สาคร พุทธผล [17] กล่าวสรุป
เกีย่ วกับการสอนคาศัพท์โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผเู้ รียนนาไปสื่อสารได้นนั ้ ผูเ้ รียนจะต้องมีความรู้ “คาศัพท์” อย่างลึกซึง้ ในเรื่อง
การออกเสียง การสะกดคา การใช้คาศัพท์ร่วมกับคาอื่น สามารถจดจาทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน รวมทัง้ สามารถนึกคาศัพท์
ได้ทนั ทีท่ตี ้องการและสามารถนาคาศัพท์ไปใช้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ และเหมาะสมกับสถานการณ์ ต่าง ๆ แต่ การเรียนรู้
คาศัพท์ในภาษาต่างประเทศเป็ นเรื่องที่ยาก ความรู้เรื่องคาศัพท์ของผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศที่ 1
กับผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นเจ้าของภาษามีความแตกต่างกันมาก
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปความสาคัญของคาศัพท์ได้ว่า คาศัพท์เป็ นปั จจัยพืน้ ฐานทีส่ าคัญในการเรียนภาษา
ทุกภาษา เพราะการรูค้ าศัพท์มากเป็ นสิง่ หนึ่งทีส่ ามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนภาษา และสามารถ
นาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ย่อมช่วยให้การเรียนได้ผลดียงิ่ ขึน้ อีกทัง้ คาศัพท์ยงั เป็ นพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลต่ อ
การพัฒนาการเรียนภาษาทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้ดอี กี ด้วย
แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ รียนยังมีปัญหาในการใช้คาศัพท์ อาทิ ผูเ้ รียนไม่รหู้ รือไม่เข้าใจคาศัพท์ ปั ญหานี้ส่งผลให้ผเู้ รียน
ไม่เข้าใจเนื้อหาทีอ่ ่านและทาให้การเรียนภาษาของผูเ้ รียนอยู่ในเกณฑ์ทต่ี ้องปรับปรุง ปั ญหาด้านคาศัพท์อาจเกิดจากสาเหตุ
หลาย ๆ ประการ ดังที่ บพิตร เกาฎีระ [9] ได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน ครู และผูบ้ ริหารขาดนโยบายต่อเนื่อง
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปั ญหาด้านการสอน โดยครูยงั ใช้เทคนิควิธกี ารเก่าในการสอนแบบเดิมกับนักเรียนและ
ครูมกั เลือกหรือยึดหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งในการสอน ผลเสียทีต่ ามมาก็คอื เนื้อหาไม่สอดคล้องกับเรื่องใกล้ตวั เด็ก ทาให้
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เด็กขาดความสนใจ ปั ญหาทางด้านสภาพแวดล้อม เช่น นักเรียนมีจานวนมากเกินไป ทาให้ครูไม่สามารถดูแลได้อย่างทัวถึ
่ ง
และปั ญหาทางด้านตัวครู ได้แก่ ขาดแคลนครูผสู้ อนในสาขาภาษาอังกฤษ จานวนครูมนี ้อยและมีภาระหน้าทีม่ ากทาให้
เกิดปั ญหาในการเรียนการสอนด้วยสาเหตุทก่ี ล่าวมาข้างต้น ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องต้องพยายามแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ โดย
การศึกษาเทคนิควิธกี ารสอนใหม่ ๆ และผลิตสื่อการสอนทีห่ ลากหลายเพื่อนามาใช้จดั การเรียนการสอน ให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางการเรียนทีด่ ขี น้ึ
นอกจากนี้ ผูศ้ กึ ษาในฐานะครูผสู้ อนภาษาอังกฤษยังพบปั ญหาในนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา คือ นักเรียน
ไม่สามารถจาคาศัพท์ท่เี รียนไปแล้วได้จงึ ทาให้เกิดปั ญหาในการเรียนทาให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนต่ า [19] เนื่องจาก
์
คาศัพท์มีความสาคัญ ในการฝึ กทักษะ ทัง้ 4 คือ การฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน เมื่อเกิดปั ญหาในการเรียน
คาศัพท์ จึงส่งผลกระทบต่อการฝึกทักษะทัง้ สีท่ กั ษะด้วยเช่นกัน ผูศ้ กึ ษาจึงได้หาวิธแี ก้ไขปั ญหานี้โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ทัง้ หลาย จึงพบว่า กลวิธใี นการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ดังเช่น การสอนคาศัพท์ท่เี น้นกิจกรรมการแปลและไวยากรณ์ เป็ นหลัก ดังที่ S.D. Krashen
[29] ได้อธิบายถึงวิธกี ารสอนไว้ดงั นี้ 1) ผูส้ อนอธิบายกฎไวยากรณ์พร้อมกับแสดงประโยคตัวอย่างประกอบ 2) แสดง
คาศัพท์พร้อมกับคาแปลในภาษาแม่ 3) แสดงบทอ่าน ซึง่ ในบทอ่านก็จะปรากฏคาศัพท์และรูปแบบของไวยากรณ์ทไ่ี ด้
นามาเสนอไปแล้ว 4) ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทซึง่ จะเป็ นการทบทวนเกีย่ วกับไวยากรณ์ คาศัพท์และแบบฝึ กหัด เหล่านี้
เน้นให้ผเู้ รียนตระหนักถึงโครงสร้างไวยากรณ์และการแปลผลทัง้ สองทิศทางคือ แปลจากภาษาแม่เป็ นภาษาเป้ าหมาย
และจากภาษาเป้ าหมายเป็ นภาษาแม่ 5) ผูส้ อนให้รายการคาศัพท์ไว้พร้อมกับคาแปลและเป็ นหน้าทีข่ องผูเ้ รียนเองทีห่ า
วิธจี ดั การคาศัพท์ให้เข้าไปในความจา แต่อย่างไรก็ตามการสอนวิธนี ้ยี งั มีผใู้ ห้ความคิดเห็น อีกเช่น L. Fox [23] กล่าวถึง
การสอนแบบนี้ว่า ผูเ้ รียนทีเ่ รียนภาษาต่างประเทศ โดยวิธแี บบเน้ นไวยากรณ์และการแปล วิธนี ้ีผเู้ รียนจะต้องเผชิญกับ
คาศัพท์และกฎจานวนมาก แต่การเรียนด้วยวิธนี ้ีไม่ช่วยให้ผเู้ รียนซึมซับได้มากนัก จะเห็นได้ว่าวิธกี ารสอนแบบเน้น
ไวยากรณ์และการแปลจะเน้นไวยากรณ์ การฝึกแปลและการอ่านมากกว่าการใช้ภาษาเพื่อการสือ่ สาร
วิธกี ารสอนทีไ่ ด้รบั ความนิยมในเวลาถัดมาคือ การสอนแบบฟั งและพูด (Audio-lingual Method) จุดมุ่งหมาย
ของวิธกี ารนี้คอื เน้นทีก่ ารฟั งและพูด มากกว่าการเขียนและการอ่าน
ซึง่ ทัง้ การสอนแบบเน้นไวยากรณ์และการสอนแบบฟั งและพูด (Audio-lingual Method) ยังคงให้ความสาคัญ
กับกฎไวยากรณ์มากกว่าคาศัพท์ Workman, et., al. [33] กล่าวว่า ความสาคัญของคาศัพท์ในการสอนภาษาได้ถูกละเลยในช่วง
ของวิธกี ารสอนแบบฟั ง-พูด ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวการสอนทีเ่ น้นไวยากรณ์เป็ นสาคัญ คาศัพท์จะถูกแสดง ก็ต่อเมื่อถึง
คราวจาเป็ นเท่านัน้ ดังนัน้ คาศัพท์จงึ เป็ นรองไวยากรณ์ ยกเว้นเมื่อตอนทีจ่ ะใช้คาศัพท์สอ่ื ความหมายของโครงสร้างหรือ
แสดงความคิดเห็นของผูเ้ รียน
โดยสรุปแล้วการสอนคาศัพท์ในอดีตได้ถูกละเลย ดังนัน้ จึงได้มีผู้ปรับปรุงและพัฒนาวิธกี ารเรียนการสอน
คาศัพท์ในปั จจุบนั Alan Hunt and David Begler. [27] ได้แบ่งการเรียนการสอนคาศัพท์ออกเป็ น 3 วิธดี ว้ ยกัน คือ การ
เรียนรูแ้ บบบังเอิญ (Incidental Learning) การสอนแบบตรง (Explicit Instruction) และการพัฒนากลวิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง (Independent Strategies Development) เมื่อพิจารณาการเรียนการสอนคาศัพท์ดงั กล่าว จะพบว่า การเรียนรู้
แบบบังเอิญเป็ นวิธกี ารทีเ่ น้นกิจกรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง (Extensive Reading) และการฟั ง ซึง่ การเรียนรูแ้ บบบังเอิญเป็ นสิง่
ทีผ่ เู้ รียนไม่ได้ตงั ้ ใจทีจ่ ะเรียนโดยตรงแต่เป็ นผลพลอยได้จากการทางานหรือเรียน การสอนแบบตรงเป็ นการสอนทีถ่ ูก
ออกแบบวางแผนโดยผู้สอน เป็ นการสอนที่เจาะจงคาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ผู้สอนจะเสนอคาศัพท์ต่อผู้เรียนเพิ่มเติม
ความรูเ้ รื่องคาศัพท์และพัฒนาความชานาญในคาทีร่ แู้ ล้ว สาหรับการพัฒนากลวิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง คือ วิธกี ารฝึ ก
เดาความหมายคาศัพท์จากบริบทและฝึกการใช้พจนานุกรม
ในส่วนของนิ ธดิ า อดิภัทรนัน ท์ [8] กล่าวว่า การสอนค าศัพ ท์นัน้ มีจุดประสงค์ไม่เพียงแต่ ให้ผู้เรียนทราบ
ความหมาย แต่ ควรจะครอบคลุมถึงความสามารถในการระลึกคาได้และสามารถน าไปใช้ในการสนทนาและเรียนได้ จึงได้
เสนอแนะกลวิธใี นการสอนคาศัพท์ท่นี ่ าจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคาศัพ ท์ได้อย่างถ่องแท้และระลึกถึง
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คาศัพท์ทใ่ี ช้ได้ ดังต่อไปนี้ 1) การนาเสนอโดยการสาธิต 2) การใช้ส่อื การสอน เช่น รูปภาพ หุ่นจาลองและของจริง 3)
การอธิบายโดยใช้สถานการณ์หรือบริบท 4) ใช้คานิยาม เป็ นการอธิบายความหมายของคาศัพท์ในภาษาอังกฤษ 5)
การแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ บางครัง้ การให้ความหมายคาศัพท์จะง่ายขึน้ ถ้าหากมีการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กับคาอื่น 6) การใช้พจนานุกรม มีกลวิธมี ากมายหลายวิธที เ่ี สนอแนะให้ผอู้ ่านหาความหมายจากบริบทเพื่อเลีย่ งการใช้
พจนานุ กรม ผูส้ อนมักจะบอกผูเ้ รียนว่าไม่จาเป็ นรูค้ าศัพท์ทุกตัวเพื่อเข้าใจบทความทีอ่ ่าน แต่บ่อยครัง้ บทความที่อ่านไม่มตี วั
ชี้แนะหรือตัวแจ้งให้ผู้อ่านทราบได้ว่าคาศัพ ท์ใหม่ท่ี พ บมีความหมายอย่างไร ดังนัน้ การใช้พ จนานุ กรมโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผอู้ ่านทราบความหมายจากบริบทได้เช่นกัน การใช้พจนานุกรมยังช่วยให้ผอู้ ่านทราบถึงวิธกี าร
อ่านคาและการใช้คาศัพท์ได้อย่างถูกต้องด้วย เนื่องด้วยคาศัพท์แต่ละคามีหลายความหมาย จะใช้ความหมายใดต้องขึ้นอยู่กบั
บริบททีค่ าศัพท์นนั ้ ปรากฏ
จะเห็นได้ว่า กลวิธใี นการสอนคาศัพท์นัน้ มีหลากหลายวิธที ่คี รูผู้สอนจะนามาใช้กบั เด็กนักเรียนของตนจาก
งานวิจยั ทีม่ ผี วู้ จิ ยั มาแล้ว ดังเช่น จงกลนี คูหะสุวรรณ [3] ได้ทาการวิจยั กลยุทธ์ดา้ นการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของ
ครูระดับประถมโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ พบว่า การเรียนการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนระดับประถม
มีความสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็ นอย่างดี มีการฝึ กทักษะการเรียนรู้ครบทัง้ 4 ทักษะ คือ
ทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ านและเขีย น วิธีก ารเรีย นการสอนถู ก ถ่ ายทอดทัง้ โดยทางตรง คือ การเชื่อ มโยงค าศัพ ท์ก ับ
ความหมายและโดยทางอ้อม คือ การจัดเตรียมการสื่อสารตามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบตัวต่ อตัวและแบบกลุ่ม สรุปได้ว่า ครูผู้สอนมีกลวิธใี นการจั ดการเรียนการสอน
คาศัพท์ทก่ี ระตุ้นการเรียนทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนในระดับประถม แต่ยงั ขาดการออกแบบกิจกรรมเกีย่ วกับกระบวนการ
สะสมต่ อเนื่องเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากบทเรียนหนึ่งไปยังบทเรียนอื่น ๆ และครูผู้สอนยังคงใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบครูเป็ นศูนย์กลางซึง่ ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรปู การศึกษาแบบใหม่
นอกจากนี้ยงั มีกลวิธแี ละเทคนิคการสอนทีค่ รูนามาใช้กบั นักเรียนและได้ผลลัพธ์เป็ นทีน่ ่าพอใจดังเช่น Gulliga
[24] ที่ได้วจิ ยั เกี่ยวกับ การใช้เทคนิคการสอนคาศัพท์กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนนายมวิทยาคาร ให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้การเล่านิทาน พบว่า เทคนิค การสอนคาศัพท์มปี ระสิทธิภาพโดยใช้การเล่านิทานเป็ นตัวช่วยให้
นักเรียนรู้คาศัพท์ได้ดรี ะหว่างการเรียนแบบเดิมที่ครูปฏิบตั ิกนั มา โดยคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ ของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 และนักเรียนยอมรับการสอนโดยใช้การเล่านิทาน
อย่างดี คือ กิรยิ าท่าทางกระตือรือร้นที่จะเรียนคาศัพท์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง น้ าเสียงพูดที่มีความสุขและรู้สกึ
สนุกสนานในการเรียน
จากงานวิจ ัย กลวิธีก ารสอนค าศัพ ท์ด ัง ที่ก ล่ าวมานั น้ จะเห็น ได้ว่า กลวิธีก ารสอนค าศัพ ท์ให้ได้ผ ลดีนั น้ มี
หลากหลายวิธี ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษากลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ซึง่ ผลการศึกษาทีไ่ ด้จะเป็ นแนวทางให้ครู
จัด การเรีย นการสอนภาษาอังกฤษให้มีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น และจะช่ ว ยพัฒ นาความสามารถในการสื่อ สารและ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สงู ขึน้ ต่อไป
์

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษากลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
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วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 4 อาเภอ คือ อาเภอเมือง อาเภอแม่ใจ อาเภอดอกคาใต้และอาเภอภูกามยาว
จานวน 100 คน กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ป.1-6) สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 80 คน ซึง่ ได้จากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random
Sampling) ตามตารางการกาหนดขนาดตัวอย่างของ R.V.Krejcie and D.W.Morgan [4] เพื่อตอบแบบสอบถามและ
ทาการสุม่ ตัวอย่างร้อยละ 25 จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อรับการสัมภาษณ์ จานวน 20 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาครัง้ นี้ มีดงั นี้
1. แบบสอบถามกลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็ น
2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป จานวน 10 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามกลวิธกี ารสอนคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
จานวน 48 ข้อ
2. แบบสัมภาษณ์กลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จานวน 6 คาถาม
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ผลการศึกษา
การศึกษากลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลและเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. ข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51-60 ปี วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี
วิชาเอกการประถมศึกษา ไม่ระบุวชิ าโทและสถานศึกษา มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ มากกว่า 15 ปี จานวน
ชัวโมงที
่
ส่ อนต่อสัปดาห์ ต่ากว่า 12 ชัวโมง
่
เป็ นครูประจาชัน้ ภาระงานอื่นส่วนใหญ่เป็ นงานวิชาการ เหตุผลทีเ่ ลือกสอน
วิชาภาษาอังกฤษ คือ มีใจรักการสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพทักษะของผูส้ อนเกีย่ วกับการสอน
ภาษาอังกฤษโดยการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและ/หรืออบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จานวนคาศัพท์ท่สี อนทักษะการฟั ง พูด อ่าน
เขียน ภายในวงคาศัพ ท์ 300-1200 คา ตามที่หลักสูตรก าหนด และสอนคาศัพท์ตามจานวนที่หลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติกาหนด
2. ข้อมูลเกีย่ วกับกลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปข้อมูลเกีย่ วกับกลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
การแปลผลการปฏิ บตั ิ
รายการ
S.D. ความหมาย
X
1. ศึกษาจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3.80 0.40
มาก
2. ใช้ประโยชน์จากจุดมุง่ หมายและโครงสร้างของหลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษ
4.03 0.15
มาก
3. ความพึงพอใจต่อการสอนภาษาอังกฤษ
3.62 0.18
มาก
4. ความพึงพอใจในผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.43 0.07
ปานกลาง
5. รูปแบบกลวิธกี ารสอนคาศัพท์ทใ่ี ช้ในการเรียนการสอน (ฟั ง-พูด)
3.64 0.17
มาก
6. รูปแบบกลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน
(อ่าน-เขียน)
3.32 0.29
ปานกลาง
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จากตาราง 1 พบว่า กลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษในภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับ
มาก รายการทีป่ ฏิบตั มิ ากอันดับแรกคือ การใช้ประโยชน์จากจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
รองลงมาคือ การศึกษาจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรภาษาอังกฤษ และรูปแบบกลวิธกี ารสอนคาศัพท์ทใ่ี ช้ใน
การเรียนการสอน (ฟั ง-พูด)
3. ข้อมูลการสัมภาษณ์กลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลการสัมภาษณ์ กลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่า คาศัพท์มคี วามสาคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
เนื่องจากเป็ นพื้นฐานในการเรียนประโยคภาษาอังกฤษ ดังนัน้ จึงควรสอนคาศัพท์เป็ นลาดับแรกก่อนการสอนขัน้ ตอนอื่น ๆ
การสอนด้วยวิธีการท่องจาเมื่อท าบ่อย ๆ มีผลดีต่อเด็กในระยะยาวแต่ ถ้าไม่ได้ใช้ก็จะทาให้ลืมได้เช่นกัน การสอน
คาศัพท์เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความคงทนในการเรียนคาศัพท์ได้อย่างยาวนานอาจทาได้โดยให้เด็กได้ฝึกฟั ง
พูด อ่านและเขียน ซึง่ ต้องกระทาบ่อย ๆ จนเกิดความเคยชินและอาศัยสือ่ ทีน่ ่าสนใจ เกม เพลงและนิทานเป็ นตัวช่วยใน
การทากิจกรรม ตลอดจนคานึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ Learning style ที่แตกต่างกันของนักเรียน การสอน
โดยอาศัยเทคโนโลยีมผี ลดีต่อนักเรียนในเรื่องกระตุ้นความสนใจให้กบั ผูเ้ รียน สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้โดยไม่เลือก
เวลาและสถานที่ เทคโนโลยีจงึ มีทงั ้ ผลดีและผลเสียควบคู่กนั ไป ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ
การฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน ถ้าครูผสู้ อนเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและสัมพันธ์กนั
ทัง้ สีท่ กั ษะ จะทาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามลาดับ
ส่วนปั ญหาและอุปสรรคในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษมี 3 ด้าน คือ ด้านนักเรียน พบว่า การรูค้ าศัพท์น้อย
ของนักเรียนมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน นักเรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็น ความสาคัญของภาษาอังกฤษ
์
เนื่ องจากไม่ มีโอกาสใช้ในชีวิตจริง ท าให้ขาดความเชื่อมัน่ ในการอ่านหรือพูดภาษาอังกฤษ ด้านครูผู้สอน ครูไม่มีวุฒิ
การศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษมาโดยตรง ซึง่ ไม่ถนัดในการสอน จึงทาให้ผเู้ รียนขาดโอกาสในการฝึก ตลอดจนครู
มีภาระงานมากและสอนหลายวิชาจึงไม่สามารถเน้นย้าการท่องศัพท์ของนักเรียนได้ และในด้านสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษนัน้ พบว่า บทเรียนเกีย่ วกับคาศัพท์น่าเบื่อ ไม่เน้นทักษะการพูดจึงทาให้นกั เรียนพูดด้วยสาเนียงแปลก ๆ
และขาดแคลนสือ่ การเรียนการสอน รวมถึงเทคนิควิธกี ารสอนภาษาอังกฤษทีถ่ ูกต้อง

สรุปและอภิ ปรายผล
1. กลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดงั นี้
ข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาจุดมุ่ งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูล พบว่า ในภาพรวม
มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก รายการที่ปฏิบตั มิ ากอันดับแรกคือ อบรมหลักสูตรของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รองลงมาคือ
ศึกษาเอกสารหลักสูตรของกระทรวง และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา จะเห็นได้ว่า ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาได้รบั
การฝึ กอบรมหลักสูตรจากสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็ นหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปริญญา เกษประสิทธิ ์ [11] ทีย่ นื ยันว่า สิง่ ทีป่ ฏิบตั มิ ากที่สุดในการสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ทีใ่ ช้สอนในปั จจุบนั
นัน้ ประเด็นของความรูใ้ นการจัดทาหลักสูตรทีใ่ ช้สอนในสถานศึกษา ได้จากการอบรมของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและจากศึกษานิเทศก์
โดยในเรื่องทีม่ าของหลักสูตร ส่วนใหญ่ได้มาจากหลักสูตรแกนกลางทีก่ ระทรวงศึกษากาหนดมาให้ทงั ้ หมดและปรับเปลีย่ นตามความ
เหมาะสม
ข้อมู ลเกี่ยวกับได้ใช้ประโยชน์ จากจุ ดมุ่ งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ พบว่ า ใน
ภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก รายการทีป่ ฏิบตั มิ ากอันดับแรกคือ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ
การจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้แ ละเทคนิ ค /วิธีก ารสอน จะเห็น ได้ว่ า การจัด การเรีย นการสอนภาษาอังกฤษตาม
โครงสร้างของหลักสูตร ครูผสู้ อนส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์และให้ความสาคัญในการจัดทาแผนการเรียนรู้ รองลงมาคือ
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การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละเทคนิค/วิธกี ารสอนทีม่ หี ลากหลาย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั คนึงนิจ จันทร์แก้ว [2]
ทีพ่ บว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนในการจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูท้ ่มี ี
์
เพลงประกอบสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีเ่ รียนโดยแผนการจัดการเรียนรูท้ ไ่ี ม่มเี พลงประกอบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 และความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยแผนการจัดการเรียนรูท้ ม่ี เี พลงประกอบในด้าน
วัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้านสือ่ และอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ด้านวัดและประเมินผล
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ในส่วนของ การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้และเทคนิค/วิธกี ารสอนที่ครูส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่ามีการปฏิบตั ิมาก
รองลงมา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิคหรือ
วิธสี อนเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูซ้ ่งึ สามารถจัดการสอนได้หลากหลายวิธี ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จงกลนี คูหะสุวรรณ
[3] ที่ พบว่ า การเรียนการสอนค าศัพท์ ภาษาอังกฤษส าหรับนั กเรียนระดับประถมมี ความสอดคล้ องกับหลักสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นอย่างดี มีการฝึ กทักษะการเรียนรู้ครบทัง้ 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียน วิธกี ารเรียน
การสอนถูกถ่ายทอดทัง้ โดยทางตรง คือ การเชื่อมโยงคาศัพท์กบั ความหมายและโดยทางอ้อม คือ การจัดเตรียมการสื่อสารตาม
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปฏิบตั ิกจิ กรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม สรุปได้ว่า
ครูผสู้ อนมีกลวิธใี นการจัดการเรียนการสอนคาศัพท์ทก่ี ระตุน้ การเรียนทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนในระดับประถม
ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจต่อการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รายการที่
พึงพอใจมาก อันดับแรก คือ การจัดประสบการณ์ เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ความสอดคล้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
รองลงมาคือ เวลาในการเรียนการสอนและระดับชัน้ ที่สอน จะเห็นได้ว่า การจัดประสบการณ์เรียนรูภ้ าษาอังกฤษได้ มี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครูส่วนใหญ่ คานึงถึงเป้ าหมายที่หลักสูตรภาษาอังกฤษกาหนดไว้ ดังนัน้
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนจึงต้องสอดคล้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษกาหนดไว้ ซึง่ เชื่อมโยงถึงผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิวาพร วิรยิ มานุวงษ์ [6] ทีพ่ บว่า การสอนโดยเทคนิค
Jigsaw และการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านตามปกติของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีผลสัมฤทธิด้์ านการอ่าน
ภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน เมื่อกาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นักเรียนมีผลสัมฤทธิด้์ านการอ่านภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 นักเรียนที่ได้รบั การสอนโดยใช้เ ทคนิค Jigsaw และ
การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านตามปกติ มีผลสัมฤทธิด้์ านการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 เมื่อ
กาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และนักเรียนทัง้ สองกลุ่มมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก
ข้อมูลเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจในผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง รายการที่พงึ พอใจมากอันดับแรก คือ วิธกี ารสอนคาศัพท์ท่ใี ช้ รองลงมาคือ ผลการสอนภาษาอังกฤษ
โดยรวม และผลการสอนค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษ จะเห็น ได้ ว่ า ระดับความพึ งพอใจในผลการจัดการเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่ค รูส่ว นใหญ่ พึง พอใจในระดับ ปานกลาง อาจเป็ น เพราะว่ า ครูส่ ว นใหญ่ ซ่ึง ไม่ ได้จ บวิช าเอกด้า น
ภาษาอังกฤษมาโดยตรง จึงยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ได้ถูกต้อง แต่วธิ กี ารสอนทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั อาจเป็ น
วิธกี ารสอนที่ครูถนัดทีส่ ุดในเวลานัน้ ๆ ซึ่งส่งผลต่อ ผลการสอนภาษาอังกฤษโดยรวมและรวมทัง้ ผลการสอนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชรินทร์ สติมนั ่ [13] ทีพ่ บว่า การจัดครูผสู้ อนทีไ่ ม่ตรงวิชาเอกแต่ตรง
ตามความถนัดและการมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่าครูผู้สอนจานวนมากสอนไม่ ตรงตามความถนัด
เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ จ บวิช าเอกภาษาอัง กฤษโดยตรง ส าหรับ ข้อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ พ บว่ า ครู ผู้ ส อนขาดความรู้
ความสามารถและทักษะพืน้ ฐานภาษาอังกฤษ จึงทาให้ขาดความมันใจในการสอน
่
ข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบกลวิธกี ารสอนคาศัพท์ทใ่ี ช้ในการเรียนการสอน (ฟั ง-พูด) พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับ มาก รูป แบบกลวิธีก ารสอนค าศัพ ท์ท่ีป ฏิบ ัติม ากอัน ดับ แรก คือ ฟั งค าศัพ ท์ใหม่ แ ล้ว ออกเสียงตามครู
รองลงมาคือ ฟั งบทเพลงแล้วร้องเพลงและออกเสียงคาศัพท์ ใช้รูปภาพและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จะเห็นได้ว่า คาศัพท์ใหม่
ครูส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการสอนคาศัพท์โดยให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเพื่อฝึ กการฟั งและการพูด รวมถึงการฝึกจากบทเพลงหรือใช้
1184

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาประกอบการจัดการเรียนการสอน โดยสือ่ เหล่านี้เป็ นสื่อทีเ่ ข้าถึงตัวผูเ้ รียนได้โดยง่าย ทาให้เรียนและ
จดจาได้ง่ายซึง่ สอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ โล่สุวรรณ [15] ทีไ่ ด้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ ครูเป็ นผูอ้ อก
เสียงคาศัพท์โดด ๆ อย่างถูกต้องชัดเจน ให้นักเรียนฟั งก่อน 2-3 ครัง้ แล้วจึงให้นักเรียนพูดตาม ครูให้ความหมายของ
คาศัพท์ดว้ ยการใช้อุปกรณ์หรือการแสดงท่าทางประกอบ การสอนคาศัพท์ขนั ้ แรก ครูไม่ควรเน้นการสะกด แต่ควรให้เด็ก
ได้ทราบความหมาย ของคาโดยเร็วเสียก่อน อาจใช้วธิ ดี ูภาพ ดูของจริง โดยทายจากการบอกใบ้ การแสดงท่าทางของครู เมื่อ
ทราบความหมายแล้ว จึงให้ฝึกสะกดคา เพราะการสะกดคายากกว่าการจาความหมาย เช่นเดียวกับ Huang [26] ได้
เสนอแนะแนวความคิดและหลักการสาหรับการสอนคาศัพท์ไว้ว่าหลังจากการเสนอคาศัพท์ใหม่ ผูส้ อนควรจัดให้มกี ารฝึ กและ
การใช้คาศัพท์ใหม่ให้บ่อยครัง้ พอเพื่อให้ผู้เรียนได้ทาความคุ้นเคยและซึมซับความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ใหม่ เช่น การให้ผู้เรียน
ออกเสียงคาศัพท์ใหม่หลาย ๆ ครัง้ การให้ผเู้ รียนสังเกตหรือจดจา คาศัพท์นนั ้ ทีป่ รากฏในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในการพูด
การอ่านและการเขียน หรือการให้ผู้เรียนนึกถึงความหมายของคานัน้ ๆ ซึ่ง Laufer [30] ได้ค้นพบว่า ผู้เรียนจะจา
คาศัพท์ทถ่ี ูกแปลเป็ นภาษาทีห่ นึ่งของผูเ้ รียนได้นานกว่าคาศัพท์ทแ่ี ปลเป็ นภาษาอังกฤษแต่ถา้ พิจารณาถึงปริมาณของ
บริบทในการนาเสนอคาศัพท์ พบว่า ผู้เรียนจะจาคาศัพท์แบบเป็ นคาโดด ๆ และแบบประโยคได้ดกี ว่าคาศัพท์ท่ถี ูก
นาเสนอในแบบของเนื้อความและในแบบเนื้อความทีม่ กี ารขยายความหรือเพิม่ รายละเอียด ผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็น
ถึงความสาคัญของภาษาแรกในการเรียนคาศัพท์และจากที่กล่าวว่า การเพิม่ รายละเอียดคาศัพท์ดว้ ยวลีหรือประโยค
ต่าง ๆ จะมีผลต่อความจานัน้ อาจจะไม่เกิดขึน้ ถ้าประโยคหรือวลีนัน้ ๆ มีความเกี่ยวข้องกับคาศัพท์ อีกประการหนึ่ง
การแปลคาศัพท์เป็ นอีกภาษาหนึ่งอาจจะนาไปสูก่ ารขยายความให้คาศัพท์นนั ้ เข้าใจได้ง่ ายยิง่ ขึน้
ข้อมูลเกี่ยวกับรูป แบบกลวิธีก ารสอนคาศัพ ท์ภ าษาอังกฤษที่ใช้ในการเรีย นการสอน (อ่ าน-เขีย น) พบว่ า
ในภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับปานกลาง รูปแบบกลวิธกี ารสอนคาศัพท์ทป่ี ฏิบตั มิ ากอันดับแรก คือ อ่านแล้วเลือก
เติมอักษรของคาศัพท์ รองลงมาคือ อ่านนิทาน เนื้อเรื่อง บทสนทนาแล้วทาแบบฝึ กหัด อ่านบทเพลงแล้วร้องตามและ
เติมคาในเนื้อหา จะเห็นได้ว่า รูปแบบกลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนการสอน (อ่าน-เขียน) ใน
ภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็ นเพราะการสอนทักษะการอ่านและการเขียนเป็ นทักษะที่ยากในการจัด
การเรียนการสอน โดยครูต้องเป็ นแบบอย่างในการฝึ กให้กบั ผูเ้ รียน ดังเช่น ดวงเดือน แสงชัย [5] ได้กล่าวถึง ขัน้ ตอนการสอน
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ฝึ กตามแบบ ครูจะนาเสนอการพูด อ่านหรือเขียน แล้วให้นักเรียนทาตาม ถ้าถูกต้องก็ต้องชมเชย ถ้าไม่ถูกต้องควร
แก้ไข เห็นได้ว่า ขัน้ ตอนนี้ครูทส่ี ามารถจัดกิจกรรมทักษะการอ่านและการเขียนได้ดนี นั ้ ต้องมีความรูค้ วามสามารถและ
ความถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ สองทักษะนี้เป็ นอย่างดี จึงจะทาให้ผเู้ รียนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ในการเรียนได้อย่างง่ายดายตลอดจนถึงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนด้วย ซึ่งผลการศึกษาครัง้ นี้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สีนวล ทองโอภาส [18] ที่ยนื ยันว่า 1) ชุดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษต่อผลสัมฤทธิ ์ ด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เรื่อง LET’S TOUR ANGTHONG มีค่า E1/E2 เท่ากับ 84.18/86.58 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด 2) ผลสัมฤทธิด์ ้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุ ดการเรียนการสอนการอ่ านสูงกว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ 3) ผลสัมฤทธิด้์ านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้
ชุดการเรียนการสอนการอ่านกับเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
2. ข้อมูลการสัมภาษณ์กลวิธกี ารสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถสรุปและอภิปรายผลในแต่ละหัวข้อได้ดงั นี้
ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษมีความเห็นว่า คาศัพท์มคี วามสาคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็ นพืน้ ฐานใน
การต่อยอดไปหาประโยคภาษาอังกฤษ ดังนัน้ จึงควรสอนคาศัพท์เป็ นลาดับแรกก่อนการสอนขัน้ ตอนอื่น ๆ จะเห็นได้ว่า
คาศัพท์เป็ นด่านแรกในการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนัน้ เราจึงต้องให้ความสาคัญกับคาศัพท์เป็ นอันดับต้น ๆ เนื่องจาก
จะเป็ นพื้นฐานต่อยอดไปด้านอื่น ๆ อีกต่อไป ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความสาคัญกับคาศัพท์ไว้ เช่น Harmer
[25] ได้กล่าวถึงคาศัพท์เปรียบเสมือนเป็ นอวัยวะ (Organs) และเนื้อ (Flesh) ของภาษากับโครงสร้างของภาษาหรือ
ไวยากรณ์ เสมือนเป็ นโครงสร้างของภาษา (The skeleton of language) การใช้โครงสร้างทางภาษาจะไม่มศี กั ยภาพที่
แสดงออกมาได้ถ้าไม่รคู้ าศัพท์ท่ถี ูกต้อง ถึงแม้ว่าการรูโ้ ครงสร้างภาษา หรือไวยากรณ์ ทาให้สามารถจัดรูปประโยคได้ถูกต้อง
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ในการสื่อความหมาย คาศัพท์เป็ นสิง่ สาคัญมากทีจ่ ะเป็ นตัวสือ่ ความหมายออกมา และ McCarthy [31] ได้กล่าวถึงความสาคัญของ
คาศัพท์ว่า ความรูด้ า้ นคาศัพท์เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งทีช่ ่วยในด้านการอ่าน เพราะทาให้ผอู้ ่านได้เข้าใจ รับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารจากตาราได้ดยี งิ่ ขึน้
การสอนด้วยวิธีการท่องจาเมื่อท าบ่ อย ๆ มีผ ลดีต่อเด็กในระยะยาวแต่ ถ้าไม่ได้ใช้ก็จะทาให้ลืมได้เ ช่นกัน
ครูผสู้ อนจึงต้องมีเทคนิคและวิธใี นการสอนคาศัพท์ให้ง่ายและสนุ ก เพื่อให้ผเู้ รียนรักภาษาอังกฤษและยังทาให้นกั เรียน
มีความจาคาศัพท์ทค่ี งทน จะเห็นได้ว่า การสอนคาศัพท์ดว้ ยวิธใี ห้เด็กท่องจาถ้าปฏิบตั บิ ่อย ๆ สามารถจาได้และเมื่อไม่ได้ใช้
บ่อย ๆ ก็อาจลืมได้เช่นกันและวิธนี ้ีอาจจะน่ าเบื่อสาหรับเด็กที่ไม่ชอบการท่องศัพท์กเ็ ป็ นได้ ดังที่ ลัดดาวัลย์ โล่สุวรรณ [15]
กล่าวว่า การท่องคาศัพท์ เด็กเล็กไม่อยากปฏิบตั เิ พราะน่าเบื่อ ควรให้นักเรียนจับคู่กนั ท่องคาศัพท์ เพราะจะทาให้ไม่เบื่อ
เหมือนท่องคาศัพ ท์คนเดียว การสอนคาศัพ ท์ในระดับประถมศึกษา ไม่เน้ นการให้นักเรียนรู้คาศัพ ท์มากแต่ จะเน้ น
การออกเสียงคาศัพท์ทถ่ี กู ต้องมากกว่า การสอนคาศัพท์แก่เด็กควรอาศัยสถานการณ์ประกอบ ในแต่ละชัวโมงควรสอนค
่
าศัพท์
ประมาณ 3-5 คา และใช้คาศัพท์ใหม่ในโครงสร้างประโยคทีเ่ รียนแล้ว การเลือกคาศัพท์มาใช้สอนควรเป็ นคาศัพท์ทใ่ี ช้
ในชีวติ จริงมากกว่า
การสอนคาศัพท์เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความคงทนในการเรียนคาศัพท์ได้อย่างยาวนานอาจทาได้โดย
ให้เด็กได้ฝึกฟั ง พูด อ่านและเขียน ซึ่งต้องกระทาบ่อยๆ จนเกิดความเคยชินและอาศัยสื่อที่น่าสนใจ เกม เพลงและ
นิทานเป็ นตัวช่วยในการทากิจกรรม ตลอดจนคานึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ Learning style ทีแ่ ตกต่างกันของ
นักเรียน จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรูไ้ ด้ง่ายและมีความคงทน
ในการเรียน ครูจงึ ต้องให้เด็กได้เกิดทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งต้องมีการฝึ กบ่อย ๆ
จึงจะเกิดทักษะทัง้ อย่างชานาญ โดยครูต้องอาศัยสือ่ และกิจกรรมการเรียนการสอนเป็ นตัวช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิขึ์ น้ มา
เช่ น เกม เพลงหรือนิ ทาน สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ สุ ทธิพงษ์ สนสุ วรรณ์ [12] ที่พบว่ า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ทีส่ อนโดยใช้เกมสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนตามคู่มอื ครูอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ.05 และความคงทนในการจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษทีส่ อนโดยใช้เกมสูงกว่าการสอนตามคู่มอื ครูอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ย ังสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ สีนวล ทองโอภาส [18] ที่กล่ าวว่ า ความสามารถในการจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้เพลงและเกมประกอบการสอนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้เพลงประกอบการสอนกับทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้เกมประกอบการสอน ไม่แตกต่างกัน อีกทัง้ ยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั Gulliga [24] ทีพ่ บว่า เทคนิคการสอนคาศัพท์ มีประสิทธิภาพโดยใช้การเล่านิทานเป็ นตัวช่วยให้
นักเรียนรูค้ าศัพท์ได้ดรี ะหว่างการเรียนแบบเดิมทีค่ รูปฏิบตั กิ นั มาและนักเรียนยอมรับการสอนโดยใช้การเล่านิทานอย่างดี
คือ กิรยิ าท่าทางกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนคาศัพท์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง น้าเสียงพูดทีม่ คี วามสุขและรูส้ กึ สนุกสนานในการเรียน
จะเห็นได้ว่า การสอนคาศัพท์เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความคงทนในการเรียนคาศัพท์ได้อย่างยาวนาน จาเป็ นต้องใช้
เกม เพลงและนิทานเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนการคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ Learning style ทีแ่ ตกต่างกันของนักเรียน ดังที่ Abruscato [21] ได้อธิบายความหมายของรูปแบบ
การเรียน (Learning Styles) ว่า หมายถึง “วิธกี ารทีแ่ ต่ละคนใช้ในการเรียนรู้ โดยวิธที น่ี ามาใช้นนั ้ จะเป็ นวิธเี ฉพาะของ
แต่ละคน”
การสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีมผี ลดีต่อนักเรียนในเรื่องกระตุ้นความสนใจให้กบั ผู้เรียน ทาให้มคี วามสนใจใฝ่ เรียนรู้
สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้โดยไม่เลือกเวลาและสถานที่ เนื่องจากเป็ นสื่อทีน่ ่ าติดตามเรียนรู้ แต่ครูผสู้ อนต้องคัดสรร
หรือ นาเทคโนโลยีนัน้ มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ กบั เด็กมากที่สุด ซึ่ง เทคโนโลยีเองไม่สามารถสอนแทนครูได้ท งั ้ หมด
เทคโนโลยีจงึ มีทงั ้ ผลดีและผลเสียควบคู่กนั ไป จะเห็นได้ว่า ครูผสู้ อนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี อนั เป็ นสื่อที่
ทันสมัยทีส่ ดุ ในยุคปั จจุบนั นี้ซง่ึ ก็มที งั ้ ข้อดีและข้อเสีย แต่ถ้าครูผสู้ อนสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ถูกทางก็จะเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รียนเป็ นอย่างมาก ดังเช่น รติ หอมลา [14] ที่พบว่า นักศึกษามีความรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษ
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สูงขึน้ หลังจากได้รบั การสอนโดยการใช้ภาพยนตร์ และนักศึกษามีความสามารถในการฟั งภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ี
กาหนดหลังได้รบั การสอนโดยการใช้ภาพยนตร์ ทัง้ นี้ยงั สอดคล้องกับ วนิชา อุดคาเที่ยง [16] ที่พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษมีคุณภาพอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.41/80.11 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่กาหนดไว้ อนึ่งผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอนคาศัพท์
์
ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่ อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ สอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ อรอนงค์ รักนิยม [20] ยืนยันว่า ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนชุดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และมี
ประสิทธิภาพ 84.20/86.93 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร อยู่ในระดับ มาก และยังสอดคล้องกับ Kolich [28] ที่ใช้ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนคาศัพท์ก ับ
นักเรียนเกรด 11 โดยการฝึ กเด็กแบบผสม คือ ให้รู้จกั คาจากัดความและคาอธิบายของคาศัพท์นัน้ ต่อจากนัน้ ทาการทดสอบ
หลังการเรียนและจะมีการวัดคะแนนหลังจากทีน่ กั เรียนได้เรียนรูค้ าศัพท์นนั ้ ไปแล้ว 2 อาทิตย์ โดยผลการทดลอง พบว่า
กลุ่มทดลองซึง่ ได้รบั การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิในคะแนนค
าศัพท์สงู กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
์
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน ถ้าครูผู้สอน
เข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและสัมพันธ์กนั ทัง้ สี่ ทกั ษะ จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาในทักษะทัง้ สีด่ ้าน คือ ด้านการฟั ง
การพูด การอ่านและการเขียน เทคนิคในการฝึกจึงเริม่ ทีท่ กั ษะการฟั งก่อนเสมอ เนื่องจากทักษะการฟั งเป็ นทักษะทีส่ าคัญ
ทีส่ ุดทีจ่ ะนาไปสู่ทกั ษะต่อ ๆ ไป ดังนัน้ ในทักษะแต่ละด้านถ้ามีการฝึ กซ้า ๆ และฝึ กบ่อย ๆ จะทาให้เกิดความชานาญในทักษะ
ทีฝ่ ึ กนัน้ เสมอ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จงกลนี คูหะสุวรรณ [3] ที่พบว่า การเรียนการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียนระดับประถม มีความสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็ นอย่างดี มีการฝึ กทักษะ การเรียนรู้
ครบทัง้ 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียน วิธกี ารเรียนการสอนถูกถ่ายทอดทัง้ โดยทางตรง คือ การเชื่อมโยง
คาศัพท์กบั ความหมายและโดยทางอ้อม คือ การจัดเตรียมการสือ่ สารตามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและ
ปฏิบตั ิกจิ กรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม สรุปได้ว่า ครูผู้สอนมีกลวิธใี นการจัดการเรียนการสอน
คาศัพท์ทก่ี ระตุ้นการเรียนทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนในระดับประถม แต่ยงั ขาดการออกแบบกิจกรรมเกีย่ วกับกระบวนการ
สะสมต่อเนื่องเพื่อให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากบทเรียนหนึ่งไปยังบทเรียนอื่น ๆ และครูผสู้ อนยังคงใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบ
ครูเป็ นศูนย์กลางซึง่ ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรปู การศึกษาแบบใหม่
ในส่วนของปั ญหาและอุปสรรคในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษนัน้ พบว่ามี 3 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอน
และด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในด้านนักเรียนนัน้ พบว่า การรูค้ าศัพท์น้อยของนักเรียนมีผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน นักเรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่มโี อกาสใช้ในชีวติ จริง ทาให้
์
ขาดความเชื่อมันในการอ่
่
านหรือพูดภาษาอังกฤษ ด้านครูผสู้ อน พบว่า ครูไม่ได้จบภาษาอังกฤษมาโดยตรงไม่ถนัดจึง
ทาให้เด็กขาดโอกาสในการฝึ ก ตลอดจนครูมภี าระงานมากและสอนหลายวิชาจึงไม่สามารถเน้นย้าการท่องศัพท์ของ
นักเรียนได้และด้านสือ่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า บทเรียนเกีย่ วกับคาศัพท์น่าเบื่อ ไม่เน้นทักษะการพูดจึง
ทาให้นักเรียนพูดด้วยสาเนียงแปลก ๆ และขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนรวมถึงเทคนิควิธกี ารสอนภาษาอังกฤษที่
ถูกต้อง
จากประเด็นปั ญหาและอุปสรรคในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการสอน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษทัง้ 3 ด้าน ส่วนใหญ่ประสบปั ญหาในลักษณะทีค่ ล้าย ๆ กันทัง้ 3 ด้าน เนื่องจากโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ มักจะมีการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ทุกโรงเรียนตามหลักสูตรกาหนด แต่มี ปัญหาในการจัด
บุคลากรเข้าสอนเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษมาโดยตรง จึงทาให้จดั การเรียนการสอนได้ไม่ตรง
ตามที่หลักสูตรต้องการมากนักจึงส่งผลต่ อผลสัมฤทธิของนั
กเรียน อีกทัง้ โรงเรียนขนาดเล็กอาจมีปัญหาขาดแคลน
์
สือ่ การเรียนการสอนเพิม่ มาอีก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พัชรินทร์ สติมนั ่ [13] ทีก่ ล่าวว่า ครูผสู้ อนขาดความรูพ้ น้ื ฐานและ
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ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากครูจานวนมากไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง ด้านการนาหลักสูตรไปใช้
พบว่า ครูผสู้ อนขาดความรูค้ วามเข้าใจในการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านสือ่ การเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ พบว่า งบประมาณ
ในการผลิตและจัดหาสื่อไม่เพียงพอ ครูผสู้ อนไม่ใช้ส่อื และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ด้านการจัดกิจกรรมการสอน พบว่า ครูผสู้ อนมี
ปั ญหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษและขาดทักษะในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล พบว่า การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนต่าและนักเรียนมีเจตคติไม่ดตี ่อวิชาภาษาอังกฤษ ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษมีขอ้ เสนอแนะว่า
์
หน่ วยงานที่มหี น้าที่ผลิตครูควรสนับสนุ นและส่งเสริมให้ผู้มีความรูค้ วามสามารถเข้ามาเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จัดอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษทัง้ ผูท้ จ่ี บวิชาเอกภาษาอังกฤษและผูท้ ไ่ี ม่ได้จบวิชาเอกนี้อย่าง
สม่ าเสมอ รวมทัง้ สนับสนุ นงบประมาณด้านการผลิต จัดหาสื่อและเทคโนโลยีท่ที นั สมัยและมีคุณภาพมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. ข้อ มูลที่ได้ศึก ษาจากการศึก ษากลวิธีก ารสอนค าศัพ ท์ภ าษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ครัง้ นี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเกีย่ วกับ คาศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 หรือระดับทีส่ งู ขึน้ ไป
2. การนาผลการศึกษาไปใช้ ควรคานึงถึงบริบทเกีย่ วกับโรงเรียน ครูผสู้ อน ผูเ้ รียนและสื่อการเรียนการสอน
ต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและความร่วมมือของผูป้ กครองและชุมชน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่
้ อไป
1. ควรทาการศึกษากลวิธกี ารสอนคาศัพท์ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง ในเชิงทดลอง การนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ผสมผสานกับการสอน จะเป็ นการส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบอิสระ ซึง่ เหมาะสาหรับสังคมยุคปั จจุบนั
2. ควรมีการสร้างหรือผลิตสื่อการเรียนการสอนทีเ่ น้นคาศัพท์และกระบวนการสอนทีส่ ่งเสริมทักษะทัง้ 4 (ฟั ง พูด อ่าน
และเขียน) โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับชัน้
3. ควรทาการศึกษาการใช้แนวการสอนภาษาทีเ่ น้นคาศัพท์ทม่ี ตี ่อปั จจัยอื่น เช่น แรงจูงใจ ความสามารถตามทักษะ
ทัง้ 4 (ฟั ง พูด อ่านและเขียน)

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกญ
ั ญา เกาะวิวฒ
ั นกุล ทีไ่ ด้
ให้คาปรึกษาและคาแนะนาในการทางานครัง้ นี้ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีไ่ ด้ให้ความกรุณา
ในการตรวจสอบเครื่องมือและให้คาแนะนา คาปรึกษาต่าง ๆ ตลอดจนผูท้ ม่ี ไิ ด้เอ่ยนาม ทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกลวิธกี ารสอน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษทุกท่าน

1188

เอกสารอ้างอิ ง
1. เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ.์ คลื่นลูกที่ 5 ปราชญ์สงั คมไทยทีพ่ งึ ประสงค์ ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ส.เอเชีย
เพรส, 2541. หน้า 32.
2. คะนึงนิจ จันทร์แก้ว. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนในการจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษทีเ่ รียนโดยใช้แผน
์
การจัดการเรียนรูท้ ม่ี เี พลงประกอบและไม่มเี พลงประกอบของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4. วิทยานิพนธ์ ค.ม.,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2552.หน้า 55-56.
3. จงกลนี คูหะสุวรรณ. กลยุทธ์ดา้ นการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของครูระดับประถมโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2549. หน้า 34-35.
4. ณรงค์ โพธิพฤกษานั
นท์. ระเบียบวิธวี จิ ยั . (พิมพ์ครัง้ ที่ 8). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556. หน้า 189.
์
5. ดวงเดือน แสงชัย. การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ ติง้ เฮ้าส์, 2533. หน้า 8-11.
6. ธิวาพร วิรยิ มานุวงษ์. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิด้์ านการอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจในการเรียนของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค Jigsaw และเทคนิคการสอนอ่านตามปกติ.
วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, นครราชสีมา, 2551. หน้า 59.
7. ธีมาพร สลุงสุข. การเปรียบเทียบความสามารถในการจาคาศัพท์และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้เพลงประกอบกับเกมประกอบ. 2552. หน้า 6. ได้จาก:
http://gsbooks.gs.kku.ac.th/56/grc14/files/hmp6.pdf. สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2555.
8. นิธดิ า อดิภทั รนันท์. การสอนคาศัพท์ : เอกสารคาสอนกระบวนวิชา 058450. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
หน้า 3-8.
9. บพิตร เกาฎีระ. “เด็กไทยอ่อนอังกฤษ ครูคอื ต้นเหตุ”. ไทยรัฐ. 2539, 20 ธันวาคม 2539. หน้า 5.
10. ประภัสสร พึง่ อินทร์. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนทีเ่ น้นทักษะการฟั งและการพูดโดยใช้เพลง สาหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนชายเขาวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์, 2552. หน้า 77-78.
11. ปริญญา เกษประสิทธิ.์ สภาพและปั ญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในอาเภออุม้
ผางจังหวัดตาก. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์, 2550. หน้า 83.
12. พระสุทธิพงษ์ สนสุวรรณ์. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
์
ทีส่ อนโดยใช้เกมและการสอนตามคู่มอื ครู. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุร,ี 2552. หน้า
69-70.
13. พัชรินทร์ สติมน.
ั ่ ปั ญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูประถมศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์.
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุร,ี 2553. หน้า 50.
14. รติ หอมลา. การส่งเสริมความรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษและความสามารถในการฟั งของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูงโดยการใช้ภาพยนตร์. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2553. หน้า 38.
15. ลัดดาวัลย์ โล่สวุ รรณ. การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ. 2553. ได้จาก:
http://www.kmbr3.org/?name=research&file=readresearch&id=13915/8/54. สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2555.
16. วนิชา อุดคาเทีย่ ง. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
โรงเรียนบ้านนาน้ามันและโรงเรียนบ้านเพียซาพุวทิ ยา. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย, 2552. หน้า 94.
17. สาคร พุทธผล. “คาศัพท์สอนอย่างไรให้ได้ผล.” วารสารวิชาการ. ปี ท่ี 6 : ฉบับที่ 9 ; กันยายน,2546. หน้า 57.

1189

18. สีนวล ทองโอภาส. ผลการใช้ชุดการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษต่อผลสัมฤทธิ ์ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนพัฒนมิตร สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอ่างทอง.
วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพฯ, 2551. หน้า 75.
19. อนุบาลพะเยา. สรุปผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียน. พะเยา : งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลพะเยา, 2555. หน้า 7.
์
20. อรอนงค์ รักนิยม. การพัฒนาชุดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1 เรื่อง “Past events
and Daily Activities”สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์.
วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์, 2551. หน้า 85.
21. Abruscato, J. Teaching Children Science : A Discovery Approach. Boston : Allyn & Bacon, 2000. p.32.
22. Clancy, Todd. “An Historical Examination of the methodological developments in Language Teaching,”
Dissertation Abstracts International. 2005. p.69-A.
23. Fox, L. “On Acquiring and Adequate Second Language Vocabulary”. In long, M.H. and Richards, J.C.,
Methodology in TESOL, New York: Newbury House,1987. p. 307.
24. Gulliga Srihasarn. Using Storytelling to Facilitate M.1 Students’ Vocabulary Learning at
Nayomwittayakarn School. Independent Study M.A. in Teaching English as a Foreign Language, Ubon
Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 2010. p.24.
25. Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. London : Longman, 1991. p.153.
26. Huang, T.M. A Distant Education TEFL Programme Pilot Materials. Singapore : SEMEO Regional
Language Centre ; The University of Kansas, 1993. p.32-34.
27. Hunt, Alan and Beglar, David. Current Research and Practice in Teaching Vocabulary. The Language
Teacher. Vol.22, No.1, 1998. p.7.
28. Kolich, E.M. “The Effects of Computer-Assisted Vocabulary Training on the Vocabulary Achievement of
Secondary School Students”. Dissertation Abstracts International. 1986. p.138-A.
29. Krashen, S.D. Principle and Practice in Second Language Acquisition, Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1987. p.127.
30. Laufer, B.and Shmueli, K. “Memorizing New Words : Does teaching have anything to do with it?” RELC
Journal. 28(1), 1997. p.16-17.
31. Mc Carthy, Michael, Felicity O’Dell and Ellen Shaw. Vocabulary in Use Upper Intermediate. New York :
Cambridge University Press, 1997. p.2-15.
32. Parkland College. Learning Styles Learning. 2001. November 28, p.117. Available from: URL:
[http://www.virtual.parkland.cc.il.us/study/skills/Learning Style & Learning Strategies /html.
33. Workman, G. and others. RSA Diploma (TEFLA) – Distance Training Programme, tenth edition. London.
International House, 1991. p.23.

1190

กฎหมายกับโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซีในพืน้ ที่ตาบลบ้านมาง
อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
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Chiangmuan District, Phayao Province
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บทคัดย่อ
จากการดาเนินโครงการคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาใส่ใจปั ญหาและร่วมพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้
ติดตามผลการจัดทาบัญชีครัวเรือนของโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซีจงั หวัดพะเยา โดยศึกษาในพื้นที่
ตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งการศึกษาวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึง ผลการทาบัญชี
ครัวเรือนของประชาชนในชุมชน (2) เพื่อศึกษาถึงประเด็นกฎหมายเกีย่ วกับ ปั ญหาหนี้สนิ ทีพ่ บในโครงการบาบัดทุกข์
บารุงสุขแบบเอบีซใี นพืน้ ทีต่ าบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่า ในพืน้ ทีม่ ปี ั ญหาที่
สาคัญ เช่น ปั ญหาภาระหนี้สนิ ปั ญหารายได้ต่า ปั ญหาทีด่ นิ ทากิน ซึง่ ปั ญหาเหล่านี้มผี ลต่อความเป็ นอยู่ของประชาชน
ในพื้นที่ ส่วนการจัดเก็บข้อมูลการทาบัญชีครัวเรือนประชาชนให้ความร่ วมมืออย่างดีกบั ชุมชน และได้เห็นประโยชน์
ของการทาบัญชีครัวเรือน แต่พบว่ามีอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ข้าใจยากและไม่มแี รงจูงใจทา
บัญชีครัวเรือนเพราะรายจ่ายมากกว่ารายได้ ผลจากการทาบัญชีครัวเรือนในพืน้ ทีท่ าให้ทราบว่ารายได้ของประชาชน
ส่วนใหญ่ มาจากการผลผลิตทางการเกษตร มีภาระหนี้สนิ จานวนมากทัง้ ในระบบและนอกระบบ การก่อหนี้ข อง
ประชาชนนามาใช้ในการทาการเกษตร การศึกษาของบุตร การใช้จ่ายในครัวเรือน ทัง้ นี้ การก่อหนี้ของประชาชนมี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายที่สาคัญคือการกู้ยมื เงิน การค้าประกัน การจานอง แ ละประชาชนไม่ทราบถึง
ผลกระทบทางด้านกฎหมายจึงทาให้ไม่ปฏิบตั ิการชาระหนี้ให้ถูกต้อง ดังนัน้ การพัฒนาความรู้ในประเด็นกฎหมาย
เหล่านี้แก่ประชาชนจึงมีความสาคัญและมีผลต่อการบาบัดทุกข์บารุงสุขของชุมชนในพืน้ ที่
คาสาคัญ:

โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุข พะเยา บัญชีครัวเรือน กฎหมาย
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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

บทนา
ในการพัฒนาเชิงพืน้ ที่โดยใช้พน้ื ทีเ่ ป็ นตั ว ตั ง้ โดยใช้แนวคิด ABC (Area-Based Collaborative Research) จึง
เป็ นเป้ าหมายและทิศทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บา้ น ชุมชน และจาเป็ นต้องอาศัยการบูรณาการ
ทรัพยากร ความร่วมมือ ตลอดจนความรู้ทางวิชาการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทัง้ ความร่วมมือจากหน่ วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เพื่อให้สามารถดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็ นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง อันเกิดผลกระทบทีเ่ ป็ นรูปธรรม ดังนัน้ หาก
สามารถพัฒนาพื้นที่โดยใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็ นตัวตัง้ โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้
นาไปแก้ไขปั ญหาและพัฒนาให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทัง้ สามารถส่งมอบบริการภาครัฐได้ตรงความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการแก้ไขปั ญหาความยากจนในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเป้ าหมายให้
ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ รวมทัง้ สามารถปลดหนี้สนิ ได้ทงั ้ นี้ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
ได้ทดลองวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่ 17 จังหวัดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 พิสจู น์แล้วเห็นว่าสามารถสร้างกระบวนการทีเ่ ชื่อม
ความร่วมมือภาครัฐ ภาคประชาชนและภาควิชาการ เพื่อให้เกิดระบบบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็ง
ทีส่ ่งผลเป็ นรูปธรรมถึงระดับครัวเรือนสามารถปลดหนี้ได้ มรี ูปแบบและเครื่องมือทีน่ ่ าจะสามารถนามาขยายผลเพื่อให้
ผูบ้ ริหารจังหวัดสามารถทาภารกิจ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ได้อย่างแท้จริง[1]
ทัง้ นี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดยความร่วมมือทางวิชาการของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ได้กาหนดโครงการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข
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แบบเอบีซ”ี (Area-Based Collaborative Research) ดาเนินการในพื้นทีเ่ ป้ าหมาย 76 จังหวัดทัวประเทศ
่
เพื่อพัฒนา
ความเป็ นอยู่ของประชาชนและแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยแต่ ละจังหวัดให้ทุกอาเภอกาหนดตาบลนาร่องเพื่อ
ดาเนินการ อาเภอละ 1 ตาบลโดยใช้การจัดทาบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนเป็ นเครื่องมือในการเข้าถึงปั ญหาตลอดจน
เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาของประชาชน
จังหวัดพะเยาได้ให้ความสาคัญโครงการนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กาหนดเป็ นภารกิจสาคัญของ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะต้องร่วมมือ และบูรณาการทางานกันอย่างจริงจัง รวมทัง้ จะต้องสนับสนุ นการทางานในพื้นที่
อย่างเป็ นรูปธรรม โครงการนี้ จะประสบความสาเร็จ อยู่ท่ที ีมแกนนาในการขับเคลื่ อนโครงการ การใช้ข้อมูลบัญชี
ครัวเรือนและแผนชุมชนเป็ นเครื่องมือที่สาคัญ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั ้ ระหว่างทีมแกนนาและผูน้ า ตลอดจน
ครัวเรือนอันเป็ นหัวใจของการทางาน และอีกประเด็นหนึ่งทีส่ าคัญคือการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน ผูน้ าและ
คนในชุมชน ซึง่ จากเวทีสรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดาเนินโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซี
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องควีนปาร์ค 1 โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึง่ ดร.สีลาภรณ์ บัว
สาย รองผูอ้ านวยการสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ได้วเิ คราะห์ความโดดเด่นจากผลการดาเนินงานของจังหวัด
ต่าง ๆ ซึง่ การดาเนินงานโครงการดังกล่าวในส่วนของจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาเป็ น 1 ใน 32 จังหวัดทีม่ คี วามโดด
เด่นในด้านการวางกลไกทางานทีด่ ี เป็ นจังหวัด1 ใน 14 จังหวัดทีม่ กี ารริเริม่ หาวิธกี ารสร้างความเข้าใจกับประชาชนและ
สร้างแรงจูงใจในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน การประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ เป็ นจังหวัด 1 ใน 5 จังหวัดทีม่ กี าร
เตรียมการใช้ขอ้ มูลสาหรับการวางแผนพัฒนาจังหวัดในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับระบบ GIS และการสร้าง
ฐานข้อมูล และเป็ นจังหวัด 1 ใน 10 จังหวัดทีม่ กี ารเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยในพืน้ ทีเ่ ข้ามาช่วยสนับสนุ นการขับเคลื่อน
งานในโครงการดังกล่าว[2]
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่จงั หวัดพะเยาได้เห็นความสาคัญ ในการพัฒนาความเป็ นอยู่และการมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนในชุมชนตามปณิธาน “ปั ญญาเพื่อความเข้มเข็งของชุมชน” จึงได้มกี ารสนับสนุนให้มกี าร
เชื่อ มโยงการทางานร่ ว มกัน ระหว่ างมหาวิทยาลัย กับหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ในชุ ม ชนจัง หวัด พะเยาเพื่อ สนับ สนุ นการ
ขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซจี งั หวัดพะเยา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีเ่ พื่อติดตามโครงการบาบัดทุกข์
บารุงสุข แบบเอบีซจี งั หวัดพะเยา ในโครงการ “คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาใส่ใจปั ญหาและร่วมพัฒนาชุมชน
จังหวัดพะเยา” ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีตัวแทนคณาจารย์ นิสติ เข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการลงพื้นที่ดาเนิน
โครงการดังกล่าวเพื่อรับทราบปั ญหาของชุมชนได้นาเอาความรูท้ างวิชาการซึง่ เกีย่ วกับกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อติดตามการดาเนินโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซีของจังหวัดพะเยา อันเป็ นการทาวิจยั โดยใช้พน้ื ทีเ่ ป็ น
ที่ตงั ้ การลงพื้นที่เพื่อดาเนินงานร่วมกับชุมชนตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาเป็ นการดาเนินการที่
สอดคล้องกับนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด ซึง่ มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายให้คณะต่าง ๆ ได้ไปบริการวิชาการ
และดูแลชุนชนตามนโยบาย1 คณะ 1 อาเภอ หรือ 1 คณะ 1 โมเดล ทัง้ นี้ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็ นพื้นที่
ชุมชนทีอ่ ยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาด้วย ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ่สี อดคล้องกับการดาเนิน
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซขี องจังหวัดพะเยาในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงม่วน ซึง่ ตาบลบ้านมาง อาเภอเชียง
ม่วน จังหวัดพะเยา ได้รบั คัดเลือกเป็ นตาบลต้นแบบในการดาเนินการจัดทาบัญชีครัวเรือนของโครงการดังกล่าว
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดาเนินติดตามผลการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนของโครงการ
บาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซี จังหวัดพะเยา ในพืน้ ทีต่ าบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน โดยดาเนินการในโครงการคณะ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาใส่ใจปั ญหาและร่วมพัฒนาชุมชนพะเยา การศึกษาวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อ
ศึกษาถึงผลการทาบัญชีครัวเรือนของชุมชน (2) เพื่อศึกษาถึงประเด็นกฎหมายเกีย่ วกับปั ญหาหนี้สนิ ในโครงการบาบัด
ทุกข์ บารุงสุขแบบเอบีซใี นพืน้ ทีต่ าบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อันจะเป็ นข้อมูลสาคัญทีน่ าไปสูแ่ นวทาง
ในการร่วมมือกันแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ และร่วมกันพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาต่อไป ทัง้ นี้โดยให้ความสาคัญ ใส่ใจกับ
ปั ญหาและพัฒนาชุมชนพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา ซึง่ การดาเนินงานวิจยั นี้เป็ นการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซี ในรูปแบบ
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การลงพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน อันจะทาให้ได้รบั ทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูล
สาคัญในการต่อยอดเพื่อเกิดประโยชน์และเป็ นเครื่องมือบาบัดทุกข์ บารุงสุขของประชาชนในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหา
อย่างเหมาะสมกับบริบทพืน้ ที่ และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนอย่างยังยื
่ นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจยั นี้มีวตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึง ผลการทาบัญชีครัวเรือนของชุมชน (2) เพื่อศึกษาถึงประเด็น
กฎหมายเกี่ยวกับ ปั ญหาหนี้สนิ ในโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขแบบเอบีซีในพื้นที่ตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการติดตามการดาเนินโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซจี งั หวัดพะเยา ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 ในพืน้ ทีต่ าบลบ้านมาง อาเภอชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพมุ่งศึกษาถึงผลจากการ
ทาบัญชีครัวเรือนทีป่ ระชาชนในชุมชนทีไ่ ด้ทาการรวบรวมข้อมูลไว้จากการขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ
เอบีซจี งั หวัดพะเยา ในพื้นที่ตาบลบ้านมางมีจานวนทัง้ หมด 11 หมู่บ้านของตาบลบ้านมาง โดยกลุ่มเป้ าหมายเป็ น
ครัวเรือนอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนครัวเรือนแต่ละหมู่บา้ น ซึง่ เป็ นการศึกษาจากผลของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในแต่
ละครัวเรือนของชุมชนตาบลบ้านมางทีไ่ ด้จดั ทาบัญชีครัวเรือนในพืน้ ทีจ่ านวน 317 ครัวเรือนมีหลักเกณฑ์ในการเลือก
กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนทีม่ สี มาชิกในครัวเรือนเป็ นผูท้ อ่ี ่านออกเขียนได้เพื่อจะได้จดบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือนของตน
ทัง้ นี้ในพืน้ ทีม่ ที มี คณะทางานบูรณาการตาบลทีไ่ ด้มคี าสังแต่
่ งตัง้ จากอาเภอเชียงม่วนขึน้ มานัน้ เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ น
และให้คาแนะนาในการจัดทาบัญชีครัวเรือนแก่กลุ่มเป้ าหมาย รวมทัง้ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างตามแบบ
สัมภาษณ์ตลอดจนการสังเกตการณ์เกีย่ วกับบริบทของพืน้ ทีด่ ว้ ยและนอกจากนี้ได้ศกึ ษาถึงประเด็นปั ญหากฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับปั ญหาหนี้สนิ ทีพ่ บในโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขแบบเอบีซใี นพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายการวิจยั นี้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปผลการวิจยั จากเอกสารต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ จากข้อมูลเอกสารรายงานการขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข์
บารุงสุข แบบเอบีซจี งั หวัดพะเยาของพื้นทีต่ าบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ตลอดจนการสารวจข้อมูล
ปั ญหาในพืน้ ที่ และสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพื่อให้ทราบผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั

ผลการศึกษา
จากการลงพืน้ ทีท่ าการวิจยั พบว่า การดาเนินโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซจี งั หวัดพะเยา ในพืน้ ที่
ตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาทัง้ นี้ การทีต่ าบลบ้านมางได้รบั เลือกให้เป็ นตาบลนาร่องของอาเภอเชียง
ม่วนให้ดาเนินการจัดทาบัญชีครัวเรือนตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็ นพื้นที่ท่มี ีแกนนาชุมชนที่มศี กั ยภาพ มี
พืน้ ฐานความเป็ นชุมชนทีม่ คี วามเข้มแข็ง จากการลงพืน้ ทีเ่ พื่อติดตามและสังเกตการณ์ในการดาเนินโครงการดังกล่าว
ทาให้ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หลายครัง้ และต่อเนื่องกัน ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็ น
อย่างดี ซึ่งการดาเนินการของโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซี ของจังหวัดพะเยา ได้มีการขับเคลื่อนให้
ผูด้ าเนินการทีเ่ กีย่ วข้องทุกอาเภอในจังหวัดพะเยานานโยบายสาคัญของกระทรวงมหาดไทยในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข
โดยการเชื่อมโยงบูรณาการกับแนวทางส่งเสริมชุมชนแห่งการเกือ้ กูล อันเป็ นการแก้ไขปั ญหาความยากจนแบบบูรณา
การกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน การจัดทาระบบฐานข้อมูลและการจัดทาแผนชุนชน ซึง่ จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี มี สี ภาพทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่เป็ นหนี้สนิ และอยู่อย่างพึง่ พาตนเองได้รวมถึงการพึง่ พาอาศัย
ซึง่ กันและกันของสมาชิกในชุมชนด้วย ทัง้ นี้จากการศึกษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั ในการให้ประชาชนจัดทาบัญชีครัวเรือนซึง่ เป็ น
เครื่องมือสาคัญในการดาเนินโครงการดังกล่าว ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูล รวมทัง้ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
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กันของคณะทางานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ทาให้ได้ทราบถึงผลการดาเนินงาน และปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ อันเป็ น
ข้อมูลสาคัญทีเ่ ป็ นประโยชน์ทจ่ี ะนาไปใช้ในการพัฒนาโจทย์วจิ ยั ต่อไปในอนาคตเพื่อนาไปใช้แก้ไขปั ญหาของพืน้ ทีแ่ ละ
หาแนวทางเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนในประเด็นต่าง ๆ อีกด้วย จากการทางานร่วมกันนี้จงึ มีเป้ าหมายสาคัญเพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอันเป็ นการใช้ปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชนตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ทีว่ ่า “ปั ญญา
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ซึง่ มีผลการศึกษาดังนี้
(1) ผลการทาบัญชีครัวเรือนของชุมชน
จากข้อมูลสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดทาบัญชีครัวเรือนจากรายงานสรุปรายรับรายจ่ายระดับตาบลบ้านมาง
ในเดือนมิถุนายน 2555 [3] จากการดาเนินโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซจี งั หวัดพะเยา ในพืน้ ทีต่ าบลบ้าน
มาง อาเภอเชียงม่วน พบว่า มีจานวนครัวเรือนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการจัดทาบัญชีครัวเรือนจานวน 317 ครัวเรือน
จากจานวนครัวเรือนทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดจานวน 11 หมู่บา้ นของตาบลบ้านมางรวม 1,585 ครัวเรือนซึง่ รายได้ของประชาชน
ส่วนใหญ่มาจากรายการเกีย่ วกับผลผลิตทางการเกษตรจากการทานา ทาไร่ ทาสวน คิดเป็ นจานวนเงินเฉลีย่ 12,027
บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนรายได้จากแหล่งอื่นทัง้ หมดรวมทุกรายการคิดเป็ นจานวนเงินเฉลี่ย 25,325 บาทต่อ
ครัว เรือ นต่ อ เดือ น ส่ว นรายจ่ า ยทัง้ หมดเป็ น จานวนเงินเฉลี่ย 20,116 บาทต่ อ ครัวเรือ นต่ อ เดือ น ซึ่ง แยกออกเป็ น
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยนามาใช้สาหรับซือ้ วัสดุอุปกรณ์และสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การเกษตรคิดเป็ นจานวนเงินเฉลี่ย 9,967 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนรายจ่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนคิดเป็ น
จานวนเงินเฉลี่ย 2,119 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน รายจ่ายยาและเครื่องนุ่ งห่มคิดเป็ นจานวนเงินเฉลี่ย 655 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน รายจ่ายทีอ่ ยู่อาศัยคิดเป็ นจานวนเงินเฉลีย่ 3,200 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน รายจ่ายเพื่อการลงทุน
และงานสังคมคิดเป็ นจานวนเงินเฉลี่ย 1,409 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน รายจ่ายในการศึกษาของบุตรหลานคิดเป็ น
จานวนเงินเฉลีย่ 1,967 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน รายจ่ายทีไ่ ม่จาเป็ นคิดเป็ นจานวนเงินเฉลีย่ 779 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน สาหรับเงินออมและหลักประกันนัน้ คิดเป็ นจานวนเงินเฉลีย่ 5,142 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนหนี้สนิ นัน้ พบว่า
ประชาชนในพืน้ ทีม่ ที งั ้ หนี้สนิ ในระบบและนอกระบบ ซึง่ หนี้สนิ ในระบบคิดเป็ นจานวนเงินเฉลีย่ 6,580 บาทต่อครัวเรือน
ต่อเดือน หนี้สนิ นอกระบบคิดเป็ นจานวนเงินเฉลี่ย 354 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ทัง้ นี้จากการวิเคราะห์รายรับและ
รายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ข้างต้นนี้พบว่าประชาชนในแต่ละครัวเรือนมีขอ้ มูลในส่วนของรายรับ คิดเป็ นจานวนเงินเฉลีย่ 25,325
บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และรายจ่ายในทุกรายการเมื่อรวมกับจานวนหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ คิดเป็ นจานวนเงินเฉลีย่ 27,050
บาทต่ อครัวเรือนต่อเดือน จากข้อมูลรายรับ และรายจ่ายในข้างต้นทาให้ทราบว่าในแต่ ละเดือนประชาชนในพื้นที่มี
รายจ่ายมากกว่ารายได้ โดยมีส่วนต่างจานวนประมาณ 1,725 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์จาก
รายจ่าย รายรับและหนี้สนิ จากข้อมูลการจัดทาบัญชีครัวเรือนในภาพรวมของทัง้ ตาบลบ้านมาง พบว่า มีรายรับคิดเป็ น
จ านวนเงิน รวมทัง้ หมด 8,027,927 บาทต่ อ เดือ น ส่ว นรายจ่ า ยรวมกับ ภาระหนี้ สิน คิด เป็ นจ านวนเงินรวมทัง้ หมด
8,568,170 บาทต่อเดือน ดังนัน้ จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในพืน้ ทีท่ งั ้ ตาบลมีจานวนรายจ่ายมากกว่า
รายได้ โดยมีส่วนต่างในภาพรวมทัง้ ตาบลที่มรี ายจ่ายมากกว่ารายได้คดิ เป็ น 540,242 บาทต่อเดือน ด้วยเหตุน้ีจาก
สถานการณ์รายจ่ายมากกว่ารายรับทาให้ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งึ มีความจาเป็ นทีต่ ้องหาวิธกี ารเพิม่ รายได้ในการประกอบ
อาชีพมากขึน้ เพื่อ คาดหวังให้ครัวเรือนมีสถานะทางเศรษฐกิจทีด่ ขี น้ึ และจากสถานการณ์น้ีทาให้ประชาชนส่วนหนึ่ง
จาเป็ นต้องก่อหนี้เพิม่ มากขึน้ เพื่อให้มจี านวนเงินมาใช้ในการจับจ่ายใช้สอยอย่างเพียงพออันให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนัน้ การก่อหนี้สนิ ในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่มแี นวโน้ มที่จะเพิ่ม มากขึน้ และถือเป็ นอีก
ช่องทางหนึ่งทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีต่ ดั สินใจเข้าสูก่ ารมีภาระหนี้สนิ ทีเ่ พิม่ มากขึน้
นอกจากนี้ พื้น ที่ต าบลบ้า นมาง มีสภาพภู มิศ าสตร์ข องพื้น ที่ล้อ มรอบด้วยป่ าและภู เ ขา ท าให้ป ระชาชน
ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมเป็ นหลักโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ทานา และการทาสวน ตลอดจนทา
อาชีพเสริม เช่น การทอผ้า ค้าขาย รับจ้างทัวไป
่ เป็ นต้น จากการสารวจปั ญหาของพืน้ ทีพ่ บว่า ปั ญหาหลักๆทีส่ าคัญใน
พืน้ ที่ คือ ปั ญหาภาระหนี้สนิ ปั ญหารายได้ต่า ปั ญหาทีด่ นิ ทากิน ซึง่ ปั ญหาเหล่านี้มผี ลต่อความเป็ นอยู่และคุณภาพชีวติ
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ของประชาชนในพืน้ ที่รวมทัง้ มีความเกีย่ วข้องสอดคล้องกับข้อมูล จากการจัดทาบัญชีครัวเรือนทีส่ ะท้อนถึงรายรับและ
รายจ่ายของประชาชนในพืน้ ทีด่ งั ทีไ่ ด้กล่าวไว้ในข้างต้นด้วย
จากการศึกษาวิจยั ซึ่งได้ตดิ ตามการดาเนิน โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซจี งั หวัดพะเยา ในพื้นที่
ตาบลบ้านมาง พบว่า ผลการดาเนินการการจัดทาบัญชีครัวเรือนในระดับครัวเรือน หมู่บา้ น ตาบล ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้
มีความตื่นตัวและเห็นประโยชน์ ของการจัดทาบัญชีครัวเรือน และตระหนัก เห็นความสาคัญ ของการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนและสรุปผลจากเวทีแลกเปลี่ยนวิเคราะห์สถานการณ์ก ารจัดทาบัญชีของ
กลุ่มเป้ าหมาย พบสิง่ สาคัญในการดาเนินการในชุมชนดังนี้
(1) พบว่ามีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บา้ นอันเป็ นเครื่องมืออีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งเตือนและ
กระตุน้ ให้มกี ารทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ส่งผลทาให้กลุ่มเป้ าหมาย
ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนได้มคี วามกระตือรือร้นทาอย่างต่อเนื่อง เพราะการแจ้งเตือนบ่อยครัง้ ทาให้ได้สะท้อนให้เห็น
ว่าผูน้ าในชุมชนให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว
(2) พบว่าในหลายหมู่บา้ นทีม่ ที มี ชุดปฏิบตั กิ ารได้นดั ประชุมครัวเรือนกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อชีแ้ จงถึงวัตถุประสงค์
อธิบ ายถึงรายละเอียดที่เ กี่ยวข้อ งรวมถึง ชี้ให้เ ห็น ความสาคัญของการจัด เก็บข้อ มูลบัญชีครัวเรือ น พร้อ มกับแจก
แบบฟอร์มในการจัดทาบัญชีครัวเรือน ตลอดจนได้มกี ารแลกเปลีย่ นซักถามถึงข้อสงสัยต่าง ๆ หลังจากนัน้ ยังได้กาหนด
นัดหมายครัง้ ต่อไปทีจ่ ะนาเสนอผลความก้าวหน้า ปั ญหาและอุปสรรคทีพ่ บหลังจากทีไ่ ด้มกี ารประชุมชี้แจงแล้ว โดย
พบว่ า กลุ่ ม เป้ าหมายบางครัว เรือ นได้ ม าขอค าปรึก ษา ค าอธิบ ายเพิ่ม เติ ม จากผู้ น าชุ ม ชน ซึ่ง แสดงให้ เ ห็น ว่ า
กลุ่มเป้ าหมายมีความสนใจและให้ความสาคัญกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนของหมู่บา้ น
(3) พบว่าการติดตามส่วนใหญ่ ของคณะทางานในพืน้ ที่ ได้ไปเยีย่ มเยียนครัวเรือนเป้ าหมายเพื่อสอบถามถึง
การจัดทาบัญชีครัวเรือนทีไ่ ด้ดาเนินการ ปั ญหาอุปสรรค รวมถึงสิง่ ได้รบั อันเป็ นประโยชน์จากการทาบัญชีครัวเรือน
ตลอดจนให้กาลังใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ทัง้ นี้สาหรับหมู่บา้ นทีม่ กี ลุ่มเป้ าหมายมีจานวนมาก ได้มกี ารจัดตัง้ ทีมคณะทางาน
ย่อยในหมู่บ้านเพื่อ ให้ความช่วยเหลือชุด ปฏิบตั ิการระดับต าบลที่ประจาในแต่ ละหมู่บ้าน ทาให้การสนับสนุ น การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกัน คณะทางานในพืน้ ทีไ่ ด้มกี ารยกย่องชื่นชมครัวเรือนทีเ่ ป็ นตัวอย่างใน
แต่ ละหมู่บ้านที่ได้ทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประชาสัมพันธ์ยกย่องครัวเรือนในหมู่บ้านเพื่อเป็ น
แนวทางให้ครัวเรือนอื่น ๆ สามารถมาสอบถามและมาขอรับคาแนะนาจากครัวเรือนทีเ่ ป็ นแบบอย่างนัน้ ได้อกี ช่องทาง
หนึ่ง
(4) พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเป้ าหมายโดยมีสมาชิกของครัวเรือนเป็ นผู้บนั ทึกและ
จัดเก็บรายการรายรับและรายจ่ายด้วยตนเองและมีทมี คณะทางานหรือวิทยากรทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลบัญชี
ครัวเรือนในแต่ละหมู่บา้ น
(5) พบว่ามีการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับข้อมูลบัญชีครัวเรือนทัง้ ในระดับหมู่บ้านและตาบลเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ถงึ ปั ญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปั ญหาทีพ่ บตลอดจนมีการเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อค้นหาทางเลือกในการ
แก้ปัญหา ซึง่ เวทีน้ีเป็ นกระบวนการสาคัญในการทาให้แต่ละครัวเรือนได้เข้าใจถึงสาเหตุของปั ญหาและสามารถมองเห็น
แนวทางในการเริม่ ต้นแก้ไขปั ญหาได้เองตัง้ แต่ระดับครัวเรือ นและชุมชนตามลาดับ อันส่งผลทาให้เกิดกระบวนการ
วางแผนจากล่างขึน้ บนทีส่ ะท้อนปั ญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชนได้
(6) พบว่ามีการจัดทาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาทัง้ ในส่วนระดับครัวเรือนจะสามารถดาเนินการด้วยตนเอง
ตลอดจนการดาเนินการร่วมกันทาเป็ นกลุ่ม รวมถึงให้ส่วนราชการหรือหน่ วยงานเข้ามาสนับสนุ น ข้อเสนอแนะที่ได้
สะท้อนเหล่านี้จะถูกรวบรวมเป็ นแผนชุมชน ทัง้ นี้ทศิ ทางของแผนชุมชนนี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อมูลทีส่ นับสนุ นซึง่ อาจเพิม่ ข้อมูล
อื่น ๆ ประกอบด้วยนอกเหนือจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อให้สามารถระบุปัญหาความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ โดยทีส่ มาชิกในชุมชนพืน้ ทีก่ ไ็ ด้มโี อกาสเข้ามามีสว่ นร่วมในการตระหนักถึงปั ญหาทีพ่ บ
นัน้ และจะนาไปสูก่ ารลงมือแก้ไขบนหลักของการพึง่ พาตนเองต่อไปได้
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(7) พบว่ามีการดาเนินการเจรจาภาคีเพื่อร่วมสนับสนุ นทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้องตามโครงการในข้อเสนอแผนชุมชน
(8) พบว่ามีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุ นให้มีการดาเนินกิจกรรมตาม
แผนทีก่ าหนด และสรุปบทเรียนทีเ่ กิดขึน้ จากการทางานอันจะเป็ นข้อมูลทีเ่ กิดประโยชน์ในการพัฒนาพืน้ ที่
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามการทาบัญชีครัวเรือนโดยได้ไปพูดคุย พบปะประชาชน สัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มเป้ าหมายจากผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดทาบัญชีครัวเรือน ทาให้ได้รบั ข้อมูลอันเป็ นเสียงการสะท้อนถึงประโยชน์ใน
การทาบัญชีครัวเรือนในพืน้ ที่ ดังนี้
(1) ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการจัดการเกีย่ วกับรายรับและรายจ่ายในครัวเรือนของตนอันนาไปสู่การ
ลดรายจ่ายทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ เช่น ฉลากกินแบ่งรัฐบาล บุหรี่ สุรา เป็ นต้น
(2) ประชาชนบางครัวเรือนได้เริม่ มีการวางแผนเพื่อให้เกิดความสมดุลในรายรับและรายจ่าย รวมถึงการประหยัด
ค่าใช้จ่ายโดยลดรายจ่ายในครัวเรือนบางอย่างทีเ่ กิดขึน้ เช่น ปลูกผักสวนครัวไว้ปรุงอาหารในครอบครัว เป็ นต้น
(3) บางครัวเรือนได้มกี ารสะท้อนให้เห็นว่า การทาบัญชีครัวเรือนทาให้รบั รูร้ ายจ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในครัวเรือน
ของตนซึ่งแต่ก่อนนัน้ ไม่ได้ทาบัญชีครัวเรือนจึงทาให้ไม่ทราบถึงข้อมูลเหล่านัน้ ทาให้ ได้มกี ารใช้จ่ายเงินไปอย่างไร้
ทิศทาง แต่เมื่อได้จดั ทาบัญชีครัวเรือนทาให้รตู้ วั มากขึน้ ว่าจะต้องคิดให้มากขึน้ ในการใช้จ่ายแต่ละครัง้ เช่น ค่าใช้จ่าย
น้ามันเชือ้ เพลิงทีจ่ ่ายเป็ นประจา หลังจากรูข้ อ้ มูลค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ มากขึน้ แล้วนาไปสูก่ ารประหยัดมากขึน้ บางคนกลับไป
ใช้รถจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในพืน้ ทีย่ งั ได้พบว่าครัวเรือนเป้ าหมายบางส่วนได้สะท้อน
ถึงปั ญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการทาบัญชีครัวเรือนในพืน้ ที่ ดังนี้
(1) บางครัวเรือนไม่มเี วลาบันทึก ขีเ้ กียจบันทึกโดยอ้างว่าเนื่องจากเกิดความเหนื่อยล้าจากการทางานจึงไม่
สามารถบันทึกได้
(2) บางครัวเรือนได้อา้ งว่ารูปแบบในการจัดทาบัญชีครัวเรือนทีใ่ ห้ทานัน้ ยากเกินไป รายละเอียดในแต่ละหัวข้อ
มีความละเอียดเกินไป ยุ่งยาก เข้าใจยาก ส่งผลทาให้บางครัวเรือนทาไม่ได้และไม่อยากทา
(3) บางครัวเรือนไม่เข้าใจรายละเอียดของหัวข้อแต่ละเรื่องทาให้การดาเนินการจัดทาบัญชีครัวเรือนไม่รวู้ ่าจะ
ระบุขอ้ มูลลงช่องหัวข้อไหน อย่างไรและยังพบว่ารายจ่ายบางอย่างไม่มชี ่องทีร่ ะบุให้ลงได้
(4) มีบางครัวเรือนที่สะท้อนว่า การทาบัญชี ครัวเรือนบางครัง้ เมื่อพบข้อมูลว่าครัวเรือนของตนมีรายจ่าย
มากกว่ารายได้กเ็ กิดความรูส้ กึ แย่และมีอาการท้อแท้ หมดกาลังใจ จึงไม่อยากลงบันทึกอีก
(5) มีบางครัวเรือนมีปัญหาด้านการเขียนเนื่องจากเขียนไม่ ถนัดอ่านไม่ค่อยได้เพราะตัวอักษรเล็ก สายตา
มองเห็นไม่ชดั เจนและไม่มลี กู หลานมาช่วยดาเนินการอานวยความสะดวกให้
(6) มีบางครัวเรือนทาแบบบัญชีครัวเรือนหาย จึงไม่ได้ทาอีกในเวลาต่อมา ทาให้การทาบัญชีครัวเรือนขาด
ความต่อเนื่องและในทีส่ ดุ ก็ไม่ดาเนินการทาต่อไป
(7) บางครัวเรือนสะท้อนว่า มีแบบฟอร์มบัญชีครัวเรือนจากหลายหน่วยงาน แต่ประชาชนนิยมทาตามรูปแบบ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีเจ้าหน้ าที่ของธนาคารได้มาให้คาแนะนาและมี
แบบฟอร์มทีใ่ ห้บนั ทึกข้อมูลนัน้ มีความง่ายกว่า จึงทาให้การดาเนินการกรอกข้อมูลได้ถนัดกว่าเพราะมีเนื้อหาทีใ่ ห้กรอก
ไม่เยอะเกินไป
(8) มีบางครัวเรือนที่ไม่มกี ารบันทึกข้อมูลบางอย่าง โดยมีการปิ ดบังข้อมูล ไม่ลงข้อมูลทัง้ หมด โดยเฉพาะ
ข้อมูลรายจ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น เช่น ค่าซือ้ ฉลากกินแบ่งรัฐบาล หวย สุรา เบียร์ และการเสีย่ งโชคอื่น ๆ เป็ นต้น
ทัง้ นี้จากการดาเนินงานได้คน้ พบทีส่ าคัญอันเกิดจากการจัดทาบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย
(1) ในชุมชนได้ครัวเรือนต้นแบบในการทาบัญชีครัวเรือนอันเป็ นแบบอย่างให้กบั ครัวเรือนอื่นๆ ได้
(2) บางครัวเรือนทาได้ละเอียด มีการลงบันทึกทุกรายการ และทาทุกวัน
(3) พบว่าบางครัวเรือนได้ทาบัญชีครัวเรือนอย่างสม่าเสมอเพราะชอบการบันทึกหรือการเขียน
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(4) กลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนมาก่อนแล้ว ซึ่งเคยทาบัญชีครัวเรือน
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร มาบ้างแล้ว และในบางครัวเรือนทาเป็ นประจาอยู่แล้ว จึงทาให้
ดาเนินการอย่างคล่องแคล่วและทาได้อย่างถูกต้อง
(5) บางครัวเรือนได้ให้ความสาคัญกับการทาบัญชีครัวเรือนมากโดยได้นาเอาบัญชีครัวเรือนติดตัวมาด้วย
ขณะที่มีการใช้จ่ายเกิดขึน้ ในแต่ละวัน ทาให้สามารถบันทึก ข้อมูลบัญชีครัวเรือนได้ทนั ทีเพราะจะได้ไม่ลืมข้อมูลที่
ดาเนินการนัน้ ในเวลาต่อมา
(6) บางครัวเรือนกล่าวว่าให้ความสาคัญ กับการทาบัญชีครัวเรือนโดยมีเวลาในช่วงเย็นของแต่ละวันสาหรับ
การบันทึกและเป็ นช่วงเวลาทีส่ มาชิกในครอบครัวได้มโี อกาสได้พดู คุยปรึกษาหารือกันช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย
(7) บางครัวเรือนเล่าว่าการรูข้ อ้ มูลรายรับและรายจ่ายของตนจากบัญชีครัวเรือน ช่วยในการเริม่ ต้นทาแผนการ
ใช้จ่ายเงินของครัวเรือนในแต่ละเดือนและในแต่ละปี อนั นาไปสูก่ ารลดรายจ่ายบางรายการทีม่ จี านวนมากลงได้
(8) กลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่ มสี ร้างความตระหนักในครัวเรือนได้กล่าวว่า การทาบัญชีครัวเรือนทาให้เห็น
ความสาคัญของการออมเงิน ทาให้มกี ารระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงิน และมีการพยายามควบคุมรายจ่ายมากยิง่ ขึน้
(2) ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้ สินในโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขแบบเอบีซีในพืน้ ที่ตาบล
บ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
จากการศึกษาวิจยั ในพืน้ ทีต่ าบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทาให้ผวู้ จิ ยั ได้ทราบถึงข้อมูลอันเป็ น
ปั ญหาของพืน้ ทีซ่ ง่ึ พบจากการทีไ่ ด้สารวจเก็บข้อมูลเกีย่ วกับปั ญหาของชุมชนรวมทัง้ จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
กันของผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ชุมชนพบว่ามี ปัญหาที่สาคัญๆ ในพื้นที่ เช่น ปั ญหาภาระหนี้สนิ ครัวเรือน
ปั ญหารายได้ต่า ปั ญหาทีด่ นิ ทากิน ปั ญหาของกินของใช้ราคาแพง และปั ญหาอื่น ๆ เป็ นต้น ซึง่ ประเด็นปั ญหาต่าง ๆ นี้
มีความเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกับประเด็นกฎหมายซึง่ เกีย่ วข้องกับปั ญหาหนี้สนิ ครัวเรือนของประชาชนในพืน้ ทีด่ ว้ ย ดังพบ
จากข้อมูลบางส่วนอันเป็ นผลมาจากการจัดทาบัญชีครัวเรือนซึง่ ได้ทราบว่าประชาชนมีทงั ้ หนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ
และจากข้อมูลดังกล่าวพบว่าสภาพปั ญหาหนี้สนิ ของประชาชนทีเ่ กิดขึน้ นี้เกีย่ วข้องกับประเด็นกฎหมายทีส่ าคัญ ๆ คือ
การทานิตกิ รรมสัญญาเกีย่ วกับ การกูย้ มื เงิน การค้าประกัน การจานอง รวมทัง้ ประเด็นกฎหมายอื่น ๆ เช่น การเช่าซือ้
การจานา การถูกเรียกดอกเบีย้ เบีย้ ปรับจากกรณีผดิ นัดไม่ชาระหนี้ การถูกฟ้ องร้องบังคับคดียดึ ทรัพย์ขายทอดตลาด
เป็ นต้น
สาหรับในพื้นที่ตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับ ประชาชนใน
เบือ้ งต้นทาให้ทราบว่าปั ญหาหนี้สนิ ส่วนใหญ่ในพืน้ ที่ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนในมีภาระหนี้สนิ อันเกิดจากการกูย้ มื
เงินเป็ นสาคัญ พบว่าประชาชนเข้าสูก่ ารก่อหนี้โดยทาการกูเ้ งินจากแหล่งทุนในระบบเป็ นหลัก แต่กม็ ีบางครัวเรือนได้กู้
เงินจากแหล่งทุนนอกระบบอีกด้วย สาหรับสาเหตุสาคัญของการก่อหนี้ของประชาชนในการกูย้ มื เงินนัน้ ได้สะท้อนถึง
ความต้องการทีอ่ ยากมีรายได้เพิม่ ขึน้ เพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายทีม่ มี ากเช่นกัน โดยประสงค์นาเงินทีก่ ยู้ มื มาใช้ลงทุนใน
การประกอบอาชีพทางการเกษตรตลอดจนใช้สาหรับซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรอันเป็ นอาชีพหลักของประชาชนใน
พื้นที่ และอีกส่วนหนึ่งนาเงินทีก่ ู้ยมื นัน้ มาใช้สาหรับเป็ นทุนการศึกษาของบุตรซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงในการศึกษาเล่าเรียน
นอกจากนัน้ ก็น ามาเป็ นค่ า ใช้จ่ายในครัว เรือ นทัง้ นี้ ได้ทราบถึง แหล่ งทุ นเงิน กู้ทงั ้ ในระบบและนอกระบบที่ สาคัญ ที่
ประชาชนใช้บริการในอาเภอเชียงม่วน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กองทุนหมู่บา้ น
กองทุนสวัสดิการชุมชน ธนาคารพาณิชย์อ่นื ๆ และเงินกูน้ อกระบบจากนายทุนในพืน้ ทีแ่ ละนอกพืน้ ที่ เป็ นต้น
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ประชาชนแต่ละครัวเรือนได้มภี าระหนี้สนิ โดยการกู้ยมื เงินมากทีส่ ุด ซึง่ ในครัวเรือน
ส่วนใหญ่มกั กูย้ มื เงินจากแหล่งทุนมากกว่า 1 แห่ง วิธกี ารปฏิบตั ขิ องประชาชนทีจ่ ะทาการกูย้ มื เงินแต่ละแหล่งนัน้ โดย
แหล่งทุนมักจะให้มกี ารค้าประกันการกูย้ มื เงินดังกล่าวด้วยซึง่ อาจใช้บุคคลในการค้าประกันหรือใช้หลักทรัพย์ในการค้า
ประกันอันเป็ นรูปแบบของการจานองอสังหาริมทรัพย์หรือใช้ทงั ้ บุคคลและหลักทรัพย์ค้าประกันแล้วแต่กรณีประชาชน
ในพื้น ที่มีร ายได้ไ ม่ เ พีย งพอกับ รายจ่ า ยจึง ได้เ ริ่ม ก่ อ หนี้ ข้นึ จากการกู้ยืม เงิน จากแหล่ ง ทุ น หลายแห่ ง อัน ส่ง ผลต่ อ
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ความสามารถบริหารจัดการชาระหนี้ หากมีการก่อหนี้ขน้ึ จานวนมากประกอบกับมีรายได้น้อย เพราะรายได้หลักของ
ประชาชนในพืน้ ทีม่ าจากการทาการเกษตรซึง่ ได้ผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปี ไม่แน่ นอนเวลาต่อมาก็ทาการก่อหนี้
เพิม่ เติมในอีกหลายแหล่งทุนจนเกิดปั ญหามีภาระหนี้สนิ ทีเ่ พิม่ พูนมากขึน้ ทัง้ จากแหล่งกูเ้ งินในระบบและนอกระบบ และ
มีปัญหาไม่สามารถจัดการภาระหนี้สนิ ทัง้ หมดหรือบางส่วนได้หรือ มีการละเลยไม่ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้หรือแหล่งเงินทุน
รวมทัง้ ไม่มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการชาระหนี้ท่ถี ูกต้องไม่มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอันส่งผลทาให้เกิดการดาเนินการที่ไม่ถูกต้อง อันสะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นกฎหมายเกีย่ วกับหนี้สนิ นัน้ เป็ น
เรื่อ งสาคัญ เพราะประเด็น ทางกฎหมายเป็ น สิ่ง หนึ่ ง ที่จาเป็ น ต้อ งท าให้ประชาชนมีค วามรู้ค วามเข้า ใจและทราบ
ผลกระทบทางกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้สามารถจัดการปั ญหาหนี้สนิ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะหากประชาชนไม่มี
ความรูท้ างกฎหมายก็สง่ ผลให้เกิดความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้องอันกระทบต่อการจัดการหนี้สนิ ของประชาชนอันส่งผลให้เกิด
เป็ นภาระหนี้สนิ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตลอดจนกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
ดังนัน้ จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและติดตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขแบบเอบีซีจงั หวัดพะเยา อันเป็ นการ
ดาเนินการที่สอดคล้องกับ นโยบาย 1 คณะ 1 อาเภอ หรือ 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งตลอดจนเพื่อสร้างจิตสานึกและความผูกพันทีด่ รี ะหว่างชุมชนกับนิสติ คณาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยของประชาชนและเป็ นการดาเนินการตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาทีว่ ่า
“ปั ญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”โดยมีเป้ าหมายให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเป็ นสุขในทีส่ ดุ จากการดาเนินงาน
ทีผ่ ่านมาผูว้ จิ ยั คณาจารย์และนิสติ คณะนิตศิ าสตร์ได้ลงพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงม่วนซึง่ เป็ นพืน้ ทีด่ แู ลรับผิดชอบนัน้ ได้ไปศึกษา
ถึงสภาพปั ญหาของพื้นที่โดยได้นาความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายไปให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา และบริการ
วิชาการแก่ชุมชนโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจยั รวมทัง้ ศึกษาถึงสภาพปั ญหาของชุมชนอย่างต่อเนื่องทา
ให้ได้ทราบถึงข้อมูลอันเป็ นปั ญหาของชุมชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ทาการสารวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ความเป็ นอยู่และ
คุณภาพชีวติ ของชุมชน ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน กับผูน้ าชุมชนและประชาชนในพืน้ ทีช่ ุมชนพบว่า
ชุมชนยัง มีปัญหาที่สาคัญในหลายประการ ดังนัน้ จึงเห็นควรนาข้อมูลที่ได้ทราบในเบื้องต้น เหล่านี้ ไปต่ อยอดเป็ น
งานวิจยั เพื่อพัฒนาพืน้ ทีต่ ่อไป และเพื่อจะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปั ญหาของพืน้ ที่
อย่างเหมาะสมในอนาคต

สรุปผลและอภิ ปรายผล
การดาเนินการศึกษาในโครงการคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาใส่ใจปั ญหาและร่วมพัฒนาชุมชนจังหวัด
พะเยาซึง่ ได้ตดิ ตามผลการจัดทาบัญชีครัวเรือนของโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบเอบีซจี งั หวัดพะเยา โดยศึกษาใน
พื้นที่ตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทาให้ทราบถึงผลการจัดทาบัญชีครัวเรือนในชุมชน ได้ทราบว่า
ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ถานการณ์ทม่ี ีรายจ่ายมากกว่ารายได้ และจากสถานการณ์น้ีทาให้ประชาชนส่วนหนึ่งตัดสินใจก่อ
หนี้เพิม่ มากขึน้ เพื่อให้มเี งินมาใช้ในการจับจ่ายใช้สอยอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความคล่องตัวกับค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ มากขึน้
ด้วย ดังนัน้ การก่อหนี้สนิ ในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ เป็ นเป็ นอีกช่องทางหนึ่งอันมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ นาไปสู่
การมีภาระหนี้สนิ ที่เพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ และจากสภาพภูมศิ าสตร์ของพื้นที่ล้อมรอบด้วยป่ าและเขา ทาให้ประชาชน
ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมเป็ นหลักโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ทานา และการทาสวน ซึง่ ต้องอาศัย
สภาพภูมอิ ากาศและปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรทีแ่ ตกต่างกันในแต่
ละปี นอกจากนี้ จากการสารวจปั ญหาของพื้นที่พบว่า ปั ญหาหลักๆที่สาคัญในพื้นที่ คือ ปั ญหาภาระหนี้สนิ ปั ญหา
รายได้ต่ า ปั ญหาทีด่ นิ ทากิน ซึง่ ปั ญหาเหล่านี้ มผี ลต่อความเป็ นอยู่และคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้
ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้มคี วามเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกับประเด็นกฎหมายซึง่ เกีย่ วข้องกับการก่อหนี้และภาระหนี้สนิ ครัวเรือน
ของประชาชนพบว่าสภาพปั ญหาของหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ นี้เกี่ยวข้องกับ ประเด็นกฎหมายทีส่ าคัญ ๆ คือ การทานิตกิ รรม
สัญญาเกีย่ วกับการกูย้ มื เงิน การค้าประกัน การจานองการเช่าซือ้ การจานา การถูกเรียกดอกเบีย้ เบีย้ ปรับจากกรณีผดิ
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นัดไม่ชาระหนี้ และการถูกฟ้ องร้องบังคับคดียดึ ทรัพย์ขายทอดตลาดซึง่ เป็ นการก่อหนี้จากการกูย้ มื เงินพบมากทีส่ ดุ ใน
พืน้ ทีต่ ลอดจนมีการก่อหนี้จากแหล่งทุนทัง้ ในระบบและนอกระบบเพราะประชาชนมีความต้องการเงิน เพิม่ มากขึน้ เพื่อ
ไปใช้ในการลงทุนทางการเกษตรซึง่ เป็ นอาชีพหลักในพืน้ ทีอ่ นั ส่งผลให้ตอ้ งมีจานวนเงินลงทุนทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยคาดหวัง
ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะช่วยให้มรี ายได้เพิม่ มากขึน้ เนื่องจากความต้องการด้านการเงินของประชาชนเพื่อนาไปใช้
จ่ายด้านการลงทุนทางการเกษตรอันเป็ นอาชีพหลัก การใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
อันมีความเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยู่ของประชาชนในพืน้ ที่
นอกจากนี้ จากการวิจยั ยังพบว่าการจัดทาบัญชีครัวเรือนนัน้ ไม่ใช่เป็ นประโยชน์แต่เพียงการจดบันทึกรายการ
ต่างๆ ที่เป็ นรายรับรายจ่ายเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการสร้างความสามัคคีภายในครอบครัว เพื่อเกิดการรับทราบข้อมูลของ
ครัวเรือนและช่วยกันวางแผนการใช้จ่ายร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วยได้รจู้ กั ช่วยเหลือแบ่งปั นกันในสังคม มีการเรียนรูซ้ ง่ึ กัน
และกัน มีประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการจดบันทึกข้อมูล การจัดทาบัญชีครัวเรือนทีเ่ ป็ นประโยชน์ ทาให้ประชาชน
แต่ละครัวเรือนรูจ้ กั การบริหารจัดการด้านการเงินและการวางแผนการทางานทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายได้ การทา
บัญชีครัวเรือนทาให้ครอบครัวได้รถู้ งึ แหล่งทีม่ าของรายรับและการใช้ไปของค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน รวมถึงในแต่ละเดือน
ด้วยอันสามารถนาข้อมูลการใช้จ่ายมาวางแผนบริหารจัดการเงินในอนาคตได้ซง่ึ ผลของข้อมูลทีไ่ ด้จากการบันทึกจัดทา
บัญชีครัวเรือนจะเป็ นตัวบ่งชี้ถึงอดีต ปั จจุบนั และอนาคตของชีวิต ครอบครัว ทาให้เกิดกระตุ้นให้รู้จกั การเก็บออม
สามารถนาข้อมูลอดีตมาบอกปั จจุบนั และอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้บนั ทึกไว้จะเป็ นประโยชน์ ต่อการวางแผนชีวติ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ในครอบครัว ในชุมชนอันสอดคล้องกับผลการวิจยั การจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[4] นอกจากนี้ยงั มีผลการวิจยั ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเรื่อง
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้านการเงินของประชาชนทีจ่ ดั ทาบัญชีครัวเรือน ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการออมก่อน
การจัดทาบัญชีครัวเรือนของผูต้ อบแบบสอบถาม ผู้มเี งินออมมีจานวนน้อยกว่าผู้ทไ่ี ม่มเี งินออม คิดเป็ นร้อยละ 51.4
โดยมีระดับการออมตัง้ แต่ 1001 บาทขึน้ ไปร้อยละ 19.2 และหลังจากการอบรมจัดทาบัญชีครัวเรือนผูต้ อบแบบสอบถาม
มีเงินออมเพิม่ ขึน้ 25.9 ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมร้อยละ 75.1 และลดลง 2.5[5] นอกจากนี้การทาบัญชีครัวเรือน
ยังก่อให้เกิดประโยชน์ ในการวางแผนและการบริหารการเงินดังการศึกษาวิจยั บัญชีครัวเรือ นเครื่องมือสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง ซึง่ หนทางสาคัญทีท่ าให้การดารงชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้สาเร็จ ประการหนึ่งก็คอื การบริโภคตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสมของแต่ละครัวเรือน ซึง่ จาเป็ นจะต้องมีการวางแผนและบริหารการเงินอย่างรอบคอบมีเหตุผล
และใช้สติในการดารงชีวติ [6] ดังนัน้ การทาบัญชีครัวเรือนจึงถือว่าเป็ นเครื่องมือที่สาคัญที่ทาให้เราสามารถบริหาร
จัดการด้านการเงินของครัวเรือนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถบรรลุถงึ การดาเนินชีวติ อย่างพอประมาณตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังการศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเรื่องการทาบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 63.4 ไม่มปี ระสบการณ์ใน
การทาบัญชีครัวเรือนมาก่อน เกษตรกรทุกรายมีการได้รบั การสนับสนุ นจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในการทาบัญชีครัวเรือน เกษตรกรทุกรายมีการได้รบั แจกสมุดบัญชีครัวเรือน เกษตรกรทุกรายมีการได้รบั
คาแนะนาเกีย่ วกับการทาบัญชีครัวเรือน และเกษตรกรมีการได้รบั การสอนทาบัญชีครัวเรือนจากพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรร้อยละ 57.3 ได้ใช้ช่วงเวลากลางคืนในการทาบัญชีครัวเรือน เกษตรกรทุก
รายได้ใช้บา้ นเป็ นสถานทีใ่ นการทาบัญชีครัวเรือน เกษตรกรร้อยละ 32.8 ทาบัญชีครัวเรือน 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ร้อยละ
63.4 เข้าใจหลักการทาบัญชีจากการเข้าอบรมแต่ไม่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ปั ญหาที่สาคัญคือ เกษตรกรขาดความ
เข้าใจในการทาบัญชีครัวเรือน และขาดการช่วยเหลือ แนะนาจากเจ้าหน้าทีเ่ มื่อมีปัญหาในการทาบัญชีครัวเรือนซึง่ ผล
วิจยั เหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นผลที่ได้รบั และก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านที่เกิดจากการทาบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน[7] นอกจากนี้จากการศึกษาวิจยั ของผู้วจิ ยั นี้ยงั ทาให้ทราบว่า ผลการทาบัญชีครัวเรือนทาให้ทราบถึงความ
เชื่อมโยงทีส่ าคัญของประเด็นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องปั ญหาหนี้สนิ ครัวเรือนของประชาชนในพืน้ ทีต่ าบลบ้านมาง อาเภอ
เชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึง่ พบว่าประชาชนในพืน้ ทีม่ ภี าระหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ มาจากการกูย้ มื เงินมากทีส่ ดุ และแหล่งเงินกู้
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ทีป่ ระชาชนเข้าถึงมีทงั ้ ในและนอกระบบ ซึง่ แหล่งเงินกูใ้ นระบบของประชาชนที่สาคัญ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บา้ น กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั พบว่าประชาชนอีกจานวนหนึ่ง
ในพืน้ ทีย่ งั มีหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากแหล่งเงินกูน้ อกระบบอีกด้วย
จากผลการวิจยั ยังพบว่าในพืน้ ทีป่ ระชาชนมีสภาพปั ญหาภาระหนี้สนิ จานวนมาก เนื่องจากเริม่ ต้นจากการก่อ
หนี้ขน้ึ แล้วต่อมาไม่สามารถบริหารจัดการหนี้ทม่ี จี านวนมากได้ จึงทาการก่อหนี้เพิม่ เติมโดยได้กเู้ งินจากแหล่งทุนหลาย
แห่งจนเกิดปั ญหามีภาระหนี้สนิ ทีเ่ พิม่ พูนมากขึน้ เกิดปั ญหาเดือดร้อนจากการละเลยไม่ชาระหนี้ แม้จะพบว่ามีงานวิจยั
ในประเด็นนี้ในหลาย ๆ ชิน้ งานทีม่ ผี ทู้ าการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการจัดการหนี้สนิ มาแล้วซึง่ เน้นเฉพาะเรื่องการ
จัดการเกีย่ วกับสภาวะความเป็ นอยู่และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเป็ นหลัก[8] และงานวิจยั อื่นก็มลี กั ษณะแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การบูรณาการการทางานร่วมกันเน้นการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน[9] นอกจากนี้กม็ งี านวิจยั ทีเ่ น้นศึกษา
ถึงรูปแบบลักษณะของการเพิม่ รายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน[10] ทัง้ นี้ในงานวิจยั ทีผ่ ่านมายังขาดการศึกษาถึงมุมมอง
เกีย่ วกับประเด็นกฎหมายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับปั ญหาหนี้สนิ อันเป็ นผลกระทบในทางกฎหมายโดยเฉพาะแนวโน้มการ
ผิดนัดไม่ชาระหนี้ทม่ี มี ากขึน้ การข้อมูลการทาบัญชีครัวเรือนทาให้ทราบว่าประชาชนมีการก่อหนี้ขน้ึ หลากหลายและเข้า
ไปเกี่ยวข้องกฎหมายลักษณะหนี้ ซึ่งกฎหมายลักษณะหนี้มหี ลักการพื้นฐานอยู่ทก่ี ารรับรองและคุ้มครองนิตสิ มั พันธ์
ระหว่างบุคคลกับบุคคลมิใช่บุคคลกับทรัพย์สนิ กล่าวคือ ฝ่ ายเจ้าหนี้มสี ทิ ธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชาระหนี้ให้ตนเท่านัน้ จะ
อ้างสิทธิน้ไี ปยันบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ลูกหนี้ของตนไม่ได้ ทัง้ ยังจะต้องใช้สทิ ธิฟ้องร้องบังคับชาระหนี้ภายในกาหนดอายุความ
ทีก่ ฎหมายบัญญัตบิ งั คับไว้อกี ด้วย หากมิได้ฟ้องร้องภายในอายุความทีก่ ฎหมายกาหนด สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ย่อม
ขาดอายุความ ทาให้ลูกหนี้ยกอายุความขึน้ ต่อสูต้ ดั อานาจฟ้ องได้ [11] ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่าปั ญหาหนี้สนิ ครัวเรือนของ
ประชาชนไม่อาจปฏิเสธถึงความเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกับประเด็นกฎหมายได้
ข้อเสนอแนะ
ด้วยเหตุ ท่ีมกี ารศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การทาบัญชีครัวเรือนซึ่งมีอยู่จานวนมาก แต่ งานวิจยั ที่ผ่านมายังขาด
การศึกษาวิเคราะห์ในมุมมองทีเ่ ป็ นมิตทิ เ่ี ป็ นประเด็นปั ญหาทางกฎหมายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกับปั ญหาหนี้สนิ ซึง่
มาจากการก่อหนี้และผิดนัดไม่ชาระหนี้ ของประชาชนอันอาจส่งผลกระทบในทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการจัดการหนี้สนิ
ของประชาชนได้ ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ตระหนักเห็นความสาคัญของปั ญหาหนี้สนิ ของประชาชนว่าเป็ นเรื่องไม่สามารถปฏิเสธ
ประเด็นปั ญหาทางกฎหมายกับปั ญหาหนี้สนิ ครัวเรือนได้เพราะมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่มาก หากการ
จัดการหนี้สนิ ของประชาชนไม่คานึงถึงประเด็นปั ญหาด้านกฎหมาย และประชาชนผู้ก่อหนี้ไม่มคี วามรู้ความเข้าใจ
หรือไม่คานึงถึงผลกระทบทางกฎหมายในเรื่องนัน้ ๆ แล้วก็จะส่ งผลกระทบทาให้การดาเนินการจัดการหนี้สนิ หรือ
ปฏิบตั กิ ารชาระหนี้ไม่ถูกต้องได้ ดังนัน้ กฎหมายก็อาจเป็ นปั จจัยหนึ่งทีท่ าให้ ประชาชนสามารถดาเนินการจัดการหนี้ท่ี
ถูกต้องได้อกี ทางหนึ่งเพราะจากสภาพปั ญหาหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ อันก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายต่อประชาชนส่งผลให้
เกิดปั ญหาอื่น ๆ ตามอีกหลายด้าน ซึง่ ในประเด็นเหล่านี้ผวู้ จิ ยั เห็นควรพัฒนาโจทย์วจิ ยั และต่อยอดในการดาเนินการ
วิจยั เชิงพืน้ ทีใ่ นหลายชิน้ งานเพื่อเกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ให้เหมาะสมกับบริบทของพืน้ ทีต่ ่อไป
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สาเหตุที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิ ชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุนควรวิ ทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
ตา่ กว่าคะแนนเฉลี่ย
Causes effecting lower-mean English scores of O-NET of high school students
studying at Khunkhuan Wittayakhom School, Pong District, Phayao Province
นัฐกานต์ ศิรอิ าภรณ์1
Nattakarn Siriarphorn1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มุ่งศึกษาสาเหตุทส่ี ง่ ผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา ต่ ากว่าคะแนนเฉลีย่ โดยแบ่งเป็ น
สาเหตุ 6 ด้าน คือ สาเหตุดา้ นผูบ้ ริหาร ด้านครูผสู้ อน ด้านนักเรียน ด้านข้อสอบ ด้านครอบครัวและด้านสิง่ แวดล้อม
งานวิจยั ชิน้ นี้ใช้กระบวนการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธคี อื การสารวจเชิงปริมาณ
ใช้แบบสอบถาม ส่วนการสารวจเชิงคุณภาพใช้ก ารสัมภาษณ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คือ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 225 คน ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการถอดความแบบบรรยาย สามารถอธิบายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ด้านผู้บ ริห ารโรงเรีย นไม่ สามารถจัดสรรทรัพ ยากรด้านครูผู้สอนให้มีจานวนพอดีกบั จานวนนักเรีย น
2. ด้านครูผสู้ อนขาดเทคนิคการสอน ขาดการสร้างแรงจูงใจ 3. ด้านนักเรียนมีพน้ื ฐานภาษาอังกฤษไม่ดจี งึ ไม่สามารถ
ท าข้อ สอบได้ 4. ด้า นข้อ สอบมีค วามยากเกิน ความสามารถของนั ก เรีย นไม่ ส อดคล้อ งกับ การเรีย นในชัน้ เรีย น
5. ผูป้ กครองขาดความตระหนักในการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียน และขาดทุนทรัพย์ให้นักเรียนได้รบั โอกาสในการ
เรียนพิเศษ 6. ด้านชุมชนทีข่ าดแหล่งเรียนรู้ และขาดแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในเป้ าหมายของการเรียนและ
การทดสอบ
คาสาคัญ : สาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อคะแนนโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ
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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

บทนา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ “ การศึกษาเป็ นวาระแห่งชาติ ให้ปี 2556 เป็ นปี แห่งการรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ” [1] ดังนัน้ คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็ นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาได้จดั การเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิด
สมรรถนะอันพึงประสงค์ และมีการวัดระดับความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของผูเ้ รียนเมื่อจบการศึกษา
ทัง้ นี้ได้กาหนดการวัดผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนไว้ 4 ระดับ คือ 1) ระดับชัน้ เรียน ดาเนินการวัดผลโดยครูผสู้ อน
โดยมี ผู้เรียน เพื่อนร่วมชัน้ เรียน หรือผู้ปกครองเป็ นผู้ร่วมประเมิน โดยกระบวนการดังกล่าวได้จดั รวมอยู่ในกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อเป็ นการตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียน 2) ระดับสถานศึกษา เป็ นการประเมินที่
สถานศึกษาดาเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเ้ รียนเป็ นรายปี และรายภาค เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและเป็ นข้อมูลสารสนเทศ 3) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบ
มาตรฐานทีจ่ ดั ทาและดาเนินการจัดสอบโดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 4) การวัดผลในระดับชาติหรือ O-NET เป็ น
การวัดผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนระดับ ประถมศึกษาปี ท่ี 3,6 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 3,6 ดาเนินการวัดผลโดยสานักทดสอบ
ทางการศึกษา สานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากัด หรือ สทศ.
ผลการทดสอบ O-NET ถือว่าเป็ นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้บอกประสิทธิภาพของผู้เรียน และการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนของสถานศึกษานัน้ ๆ ทัง้ นี้ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบ O-NET ยังไม่สามารถแปลความหมายได้
ชัด เจน เนื่ อ งจากผล O-NET ที่ ต่ า อาจหมายถึ ง การเรีย นการสอนที่ ไ ม่ มี ป ระสิท ธิภ าพ หรือ ข้อ สอบยากกว่ า
ความสามารถของนักเรียน [2] สาหรับผลคะแนน O-NET นอกจากจะนาไปใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 และในระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังเป็ นส่วนสาคัญเพื่อ
นาไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาทุกแห่งในตัวบ่งชีท้ ่ี 5 : ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
ผูเ้ รียน ซึง่ มีน้าหนักเท่ากับ 20 คะแนน จากการประเมินคุณภาพภายนอกทัง้ หมด 12 ตัวบ่งชี้ รวมเท่ากับ 100 คะแนน
1204

ซึง่ อาจกล่าวได้ว่า ตัวบ่งชีท้ ่ี 5 เป็ นตัวบ่งชีท้ ่มี คี ะแนนการประเมินมากพอสมควร ดังนัน้ ผลการสอบ O-NET จึงเป็ นสิง่ ที่
กระตุน้ ให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้ผเู้ รียนมีคุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้
จากผลการวิเคราะห์คะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และ 6 ในช่วงปี การศึกษา
2553 – 2555 จานวน 8 รายวิชา พบว่าในภาพรวมของประเทศวิชาทีค่ ะแนนเฉลีย่ ต่าสุดส่วนใหญ่คอื วิชาภาษาอังกฤษ
ซึ่งปั ญ หาเหล่ านี้ อาจเกิด จากสาเหตุ ด้านต่ างๆอาทิเช่ น การใช้ภ าษาอังกฤษในประเทศไทยในฐานะภาษาที่สอง
นัก เรียนขาดเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ท าให้การพัฒ นาผู้เรียนไม่ บ รรลุ ตามเป้ าประสงค์ข อง
นโยบายทางการศึกษา [3] ทัง้ นี้มกี ารตัง้ ข้อสังเกตจากนักวิชาการเกีย่ วกับปั ญหาเกี่ยวกับคะแนน O-NET ว่าเกิดจาก
การออกข้อสอบของ สทศ. กับกระบวนการเรียนการสอนของ สพฐ.ไม่สอดคล้องกัน และในความเป็ นจริงคนที่ออก
ข้อสอบส่วนใหญ่เป็ นครูโรงเรียนสาธิตและอาจารย์มหาวิทยาลัย [4] อีกส่วนหนึ่งยังพบว่านักเรียนยังไม่เห็นความสาคัญ
ในการสอบ และสถานศึกษายังจัดการเรียนการสอนตามสภาพบริบทของสถานศึกษา [5] โดยปั ญหาต่างๆทีไ่ ด้กล่าวมา
นี้ สถานศึก ษาของผู้วิจ ัย ได้ร ับ ผลกระทบจากปั ญ หาดัง กล่ า วในหลายปี ท่ีผ่ า นมาเช่ น กัน โดยเฉพ าะในรายวิช า
ภาษาอังกฤษ โดยในปี การศึกษา 2553-2555 มีจานวนผูท้ เ่ี ข้าร่วมทดสอบ O-NET รวม 232 คน ทัง้ นี้นักเรียนจานวน
119 คน มีค ะแนนการสอบ O-NET ในรายวิช าภาษาอังกฤษต่ า กว่ าคะแนนเฉลี่ย ระดับ ชาติ ดังนัน้ ผู้วิจ ัย ในฐานะ
ครูผู้ส อนในรายวิช าภาษาอังกฤษของโรงเรีย นขุ น ควรวิท ยาคม จึงจ าเป็ น ต้ อ งเร่ง พัฒ นาศัก ยภาพนั ก เรีย นให้ มี
ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึง่ นาไปสูร่ ะดับผลสัมฤทธิทางการศึ
กษา ระดับคะแนน O-NET ทีส่ งู ขึน้
์
ด้วยเหตุดงั กล่าวผูว้ จิ ยั จึงจัดทางานวิจยั ฉบับนี้ขน้ึ โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงสารวจ ศึกษาเฉพาะในโรงเรียน
ขุนควรวิทยาคม ซึง่ เป็ นโรงเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการสอน และต้องการหาสาเหตุทส่ี ง่ ผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ใน
รายวิช าภาษาอังกฤษของนัก เรีย น โดยใช้วิธีเก็บ รวบรวมข้อ มูลโดยใช้แ บบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ เพื่อน า
ผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานให้กบั สถานศึกษา ผูบ้ ริหาร ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคมและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มผี ลสัมฤทธิในการสอบ
O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษให้มรี ะดับคะแนน
์
สูงขึน้ และก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
(1) เพื่อศึกษาสาเหตุท่สี ่งผลให้ คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่

วิ ธีวิทยาการวิ จยั เครื่องมือวิ จยั และ การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจยั นี้ ใช้กระบวนการวิจยั เชิงสารวจ โดยศึกษาเฉพาะบริบทของโรงเรียนขุนควรวิท ยาคม มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 วิธคี อื การเก็บรวบรวมเชิงปริมาณและการเก็บรวบรวมเชิงคุณภาพ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้
ได้แ ก่ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ครูผู้ส อนภาษาอังกฤษ ผู้ป กครองนั ก เรีย น ผู้ป กครองกลุ่ ม ตัว อย่ า ง นั ก เรีย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง รวม 225 คน
โดยใช้เครื่องมือวิจยั และ การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้แบบสอบถามจานวน 2 ชุด เป็ นเครื่องมือในการวิจยั สาหรับกลุ่ม
ประชากรจานวน 2 กลุ่ม คือ 1) นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มคี ะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่า
คะแนนเฉลีย่ ระดับชาติ ในการทดสอบ O-NET ประจาปี การศึกษา 2553 - 2555 และปั จจุบนั กาลังศึกษาในโรงเรียนขุน
ควรวิทยาคม จานวน 94 คน และ 2) ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มดังกล่าว จานวน 94 คน โดยมีการสร้างและตรวจสอบ
เครื่องมือดังนี้
1.1 แบบสอบถามสาหรับนักเรียนแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อสาเหตุท่มี ผี ลต่อคะแนน O-NET ของนักเรียน แบ่ง ออกเป็ น 5 ด้าน คือ
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1) ด้านนักเรียน 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านข้อสอบ 4) ด้านครอบครัว 5) ด้านสิง่ แวดล้อม รวม 35 ข้อ และ ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ให้ผู้เชีย่ วชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาได้ค่า IOC มีค่า
เท่ากับ 1.00 จานวน 26 ข้อ และ 0.67 จานวน 9 ข้อ เมื่อนาไปทดลองใช้กบั ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ คี ุณสมบัตคิ ล้ายกับ
กลุ่ ม ประชากรที่ไ ด้ก าหนดไว้ใ นงานวิจ ัย และตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่ โดยใช้ สูต รสัม ประสิท ธิแ์ อลฟา พบว่ า
แบบสอบถามนักเรียน รวม 5 ด้าน ได้ค่าแอลฟา เท่ากับ 0.81
1.2 แบบสอบถามสาหรับผูป้ กครองแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
และสภาพแวดล้อ ม ตอนที่ 2 แบบสอบถามแสดงความคิด เห็น ต่ อ สาเหตุ ท่ีมีผ ลต่ อ คะแนน O-NET ของนั ก เรีย น
แบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ 1) ด้านครอบครัว 2) ด้านสิง่ แวดล้อม รวม 15 ข้อ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC มีค่าเท่ากับ 1.00 จานวน 13 ข้อ และ 0.67
จานวน 2 ข้อ เมื่อนาไปทดลองใช้กบั ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ คี ุณสมบัตคิ ล้ายกับกลุ่มประชากรทีก่ าหนดในงานวิจยั และ
ตรวจสอบค่าความเชื่อมันโดยใช้
่
สูตรสัมประสิทธิแ์ อลฟา พบว่าแบบสอบถามผู้ปกครอง รวม 2 ด้าน ได้ค่าแอลฟา
เท่ากับ 0.78
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อหา
ค่าความถี่ สรุปผลค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปของตารางประกอบคาบรรยาย ส่วนข้อมูลเกีย่ วกับสาเหตุในแต่ละด้าน
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ หี าค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และนามาวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุป
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบรายบุคคล สาหรับผูบ้ ริหารจานวน 2 คน
ครูผู้สอนจานวน 1 คน และผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม แบบเจาะจง จานวน 14 คน และผูว้ จิ ยั ใช้
วิธกี ารสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม สาหรับ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็ นนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 8 คน และ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 12 คน รวม 20 คน โดยข้อมูลที่ได้
จากแบบสัมภาษณ์จะถูกถอดความแบบบรรยายเพื่อหาคาตอบตามวัตถุประสงค์และนาเสนอแบบพรรณนาความ

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ในเรื่องสาเหตุ ท่ีส่งผลให้คะแนนการทดสอบ
O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนัก เรียนระดับชัน้ มัธยมศึก ษาตอนปลาย ต่ ากว่าคะแนน เฉลี่ย ทัง้ 6 ด้านคือ
1) สาเหตุดา้ นผูบ้ ริหาร 2) สาเหตุดา้ นครูผสู้ อน 3) สาเหตุดา้ นนักเรียน 4) สาเหตุดา้ นข้อสอบ 5) สาเหตุดา้ นครอบครัว
และ 6) สาเหตุดา้ นสิง่ แวดล้อม สามารถรายงานผลการศึกษา ตามลาดับดังนี้
สาเหตุด้านที่ 1 สาเหตุที่เกิ ดจากผูบ้ ริหาร
เนื่องจากบริบทของโรงเรียนขุนควรวิทยาคมเป็ นสถานศึกษาขนาดเล็ก การบริหารสถานศึกษายังทาได้ไม่
เต็มที่ เนื่ องจากการจัด สรรงบประมาณที่มีอย่ างจากัด สถานที่ตงั ้ อยู่ห่ างไกลจากตัวเมือง และขาดแคลนทางด้าน
บุคลากร ดังคากล่าวของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ (D2) ทีว่ ่า
“การแบ่งงบประมาณ และจัดสรรให้แต่ละโครงการของแผนงาน/โครงการทาได้ไม่เต็มที่ และมีขอ้ จากัดบาง
ประการ อีกทัง้ ด้านครูผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษไม่ตามเกณฑ์ 1:20 คือมีครูสอนภาษาอังกฤษทัง้ หมด 2 คนต่อ
นักเรียน 387 คน โดยครู 1 คน ต้องรับผิดชอบในการสอนมากเกินไป และไม่ได้รบั จัดสรรอัตรากาลังเพิม่ ขึน้ ”
ซึง่ จากการสัมภาษณ์นักเรียน จานวน 4 คน (S5031, S4013, S4021, S5014) พบว่าจากการที่ครูผู้ทส่ี อน
ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ทาให้ครูผสู้ อนมีภาระงานมาก บางครัง้ ครูผสู้ อนต้องทาภารกิจอย่างอื่นในห้วงเวลาการสอน
(S4011) อีกทัง้ ทางโรงเรีย นยังขาดการจัด สรรด้านงบประมาณในการจัด จ้างครูช าวต่ างชาติให้ป ฏิบตั ิการสอนใน
โรงเรียน ทาให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการสนทนากับชาวต่างชาติผซู้ ง่ึ เป็ นเจ้าของภาษา ซึง่ สาเหตุ ดงั กล่าวเป็ น
สาเหตุอกี ประการหนึ่งทีท่ าให้ผลสัมฤทธิทางด้
์ านการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนยังไม่สามารถขึน้ ไปสู่ระดับทีน่ ่ า
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พอใจ ดังบทสัมภาษณ์ของนักเรียน(S4012, S5021) ว่า ทางโรงเรียนไม่มคี รูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ส่วนมากจะ
เป็ นครูคนไทยและจานวนครูมนี ้อย อีกทัง้ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ (D2) ยังให้ขอ้ คิดเห็นในการจัดสรรครูผสู้ อนชาวต่างชาติว่า
“ด้านบุ คลากรชาวต่ างชาติ ปั จจุ บนั ยังเป็ น ปั ญ หาของทางโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่ องด้วยขาดงบประมาณ
สนับสนุ นจากหน่ วยงานต้นสังกัด และขาดการระดมทุนจากผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครอง ที่ไม่ได้
ช่วยเหลือในด้านงบประมาณเพื่อจ้างครูภาษาอังกฤษทีเ่ ป็ นเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อปฏิบตั งิ านสอน” (D2)
นอกจากนี้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ (T) มองว่าสาเหตุทางด้านการบริหารงานทีท่ าให้นกั เรียนมีคะแนนการสอบ O-NET
ในรายวิชาภาษาอังกฤษต่า คือการขาดแคลนสือ่ ทรัพยากร บุคลากรไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน
จากปั ญหาดังกล่าว เห็นได้ว่าสถานศึกษายังขาดแคลนสื่อการจัดการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อการ
ดาเนินกิจกรรมในชัน้ เรียน
จากการให้ข้อมูลของผู้ให้สมั ภาษณ์ จะเห็นได้ว่าสาเหตุในด้านการบริหารสถานศึกษาที่ทาให้คะแนนการ
ทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ ากว่าคะแนนเฉลีย่ สามารถ
แยกเป็ น 2 ประเด็นคือ
1.1 การจัดสรรครูผสู้ อนภาษาอังกฤษทัง้ ครูผสู้ อนชาวไทย และชาวต่างชาติทไ่ี ม่เพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษา เนื่องจากเป็ นโรงเรียนขนาดเล็กการจัดสรรบุคลากรได้มาอย่างจากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
1.2 เนื่องจากครูผสู้ อนมีน้อย ทาให้ภาระงานของผูส้ อนมีมากเกินไป ส่งผลไปถึงพฤติกรรมในการจัดการเรียน
การสอนของครูทไ่ี ม่มกี จิ กรรมสอดแทรกเท่าทีค่ วร ทาให้นกั เรียนไม่ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มที่
สาเหตุด้านที่ 2 สาเหตุด้านครูผสู้ อน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องสาเหตุท่สี ่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ ากว่าคะแนนเฉลีย่ ในสาเหตุด้านครูผู้สอน ซึ่งกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลคือนักเรียนจานวน 94 คน สามารถสรุปผลได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สาเหตุดา้ นครูผสู้ อนทีส่ ่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ (N=94)
ระดับความ
สาเหตุ
SD.
X
คิ ดเห็น
1. ครูผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษมีจานวนเพียงพอต่อการสอนทุกระดับชัน้
3.31
.672
ปานกลาง
2. ครูเข้าสอนอย่างสม่าเสมอและมีความตัง้ ใจในการสอน
3.85
.733
มาก
3. ครูมกี ารอธิบายและมีเทคนิคการสอนทีท่ าให้นกั เรียนเข้าใจได้ง่าย
3.57
.711
มาก
4. ครูตอบข้อซักถามของนักเรียนได้ชดั เจน ตรงประเด็น
3.63
.688
มาก
5. ครูมกี ารกระตุน้ และติดตามนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-NET
3.81
.793
มาก
รวมเฉลี่ย
3.63
.719
มาก
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามสามารถพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้านครูผสู้ อนอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง 1 ข้อ คือ ครูผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษมีจานวนเพียงพอต่อการสอนทุกระดับชัน้ ( X =3.31) ดังการให้
สัมภาษณ์ของ ผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียนทีส่ ามารถสรุปเป็ นประเด็นปั ญหาด้านครูผสู้ อน 2 ประเด็นคือ
2.1 ภาระงานครูผู้สอนต้องถูกแบ่งไปเป็ นภาระงานอื่นๆทีไ่ ม่ใช่หน้าที่การสอน ซึง่ อาจเป็ นเหตุหนึ่งทีท่ าให้
เกิดความบกพร่องทางการจัดการเรียนการสอน
2.2 พฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครู มีวธิ กี ารสอนแบบบรรยาย เน้นให้นักเรียนแปลและตอบ
คาถามจากเนื้อเรื่อง ทาแบบฝึ กหัดเพื่อสารวจความเข้าใจ แต่ขาดการส่งเสริมด้านการกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทาให้
นักเรียนเกิดความคุน้ ชิน ทาให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน
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ซึ่งคล้อ งจองกับ ความคิด เห็น ของผู้ให้สมั ภาษณ์ จ านวน 7 คน (S4014, S4022, S4023, S5011, S5022,
S5032, S5033) ที่ได้เสนอเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน ที่ยงั ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ทัง้ ด้านการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีว้ ดั การเรียนรูใ้ นรายวิชา ขาดการนากิจกรรม
สอดแทรก และขาดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับครู
สาเหตุด้านที่ 3 สาเหตุด้านนักเรียน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องสาเหตุท่สี ่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย ในสาเหตุด้านนักเรียน ซึ่งกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลคือนักเรียนจานวน 94 คน สามารถสรุปผลได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สาเหตุด้านนักเรียนทีส่ ่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ (N=94)
ระดับความ
สาเหตุ
SD.
X
คิ ดเห็น
1. นักเรียนมีพน้ื ฐานความรูภ้ าษาอังกฤษ
2.81
.627
ปานกลาง
2. นักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3.04
.702
ปานกลาง
3. นักเรียนมีโอกาสได้เรียนพิเศษ หรือเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ
2.27
.941
น้อย
4. นักเรียนมีการทบทวนเนื้อหาหลังจากเลิกเรียน
2.50
.786
น้อย
5. นักเรียนทราบถึงความสาคัญของการสอบ O-NET
3.52
.813
มาก
6. นักเรียนมีการเตรียมตัวก่อนสอบ O-NET
3.31
.817
ปานกลาง
7. นักเรียนมีการปรึกษาเกีย่ วกับการสอบ O-NET กับเพื่อน ครู หรือ
2.90
.893
ปานกลาง
ผูป้ กครอง
8. นักเรียนรูส้ กึ เครียดในการสอบ O-NET
3.27
.975
ปานกลาง
9. นักเรียนตัง้ ใจทาข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ
3.99
.711
มาก
10. นัก เรีย นคาดหวัง ให้ค ะแนนการสอบ O-NET สูง กว่ า คะแนน
3.18
.816
ปานกลาง
ระดับชาติ
รวมเฉลี่ย
3.08
.808
ปานกลาง
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้านสาเหตุดา้ นนักเรียนอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =3.08) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อคิดเห็นด้านนักเรียนทีม่ คี ่าเฉลีย่ อยู่ในระดับน้อย 2 ข้อ
คือ นักเรียนมีโอกาสได้เรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับน้ อย ( X =2.27) และ นักเรียนมีการทบทวนเนื้อหา
หลังจากเลิกเรียน อยู่ในระดับน้อย ( X =2.50) โดยการให้สมั ภาษณ์ของผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนและผูป้ กครอง ได้สนับสนุ น
สาเหตุทม่ี าจากนักเรียนคล้องจองกันอยู่ 2 ประเด็นคือ
3.1 นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนกวดวิชา ดังผู้ให้สมั ภาษณ์ จานวน 5 คน (S4014, S4021, S4022S4024) ได้ให้ขอ้ มูลว่า ก่อนการสอบ ตนเองไม่ได้อ่านหนังสือเพิม่ เติม และไม่ได้สนใจทีจ่ ะไปเรียนพิเศษ
3.2 การไม่ ตระหนักถึงความสาคัญ ของการสอบ O-NET ที่ทาให้นัก เรียนไม่ หมันฝึ
่ กฝน ขวนขวายหา
ความรูแ้ ละทบทวนตาราเรียนดังการให้ขอ้ มูลจากผู้ให้สมั ภาษณ์จานวน 5 คน (P7,P8,P11-P13) ว่า ปั จจุบนั นักเรียน
ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกม เล่นโทรศัพท์มอื ถือ เฟซบุ๊ค แต่ไม่รบั ผิดชอบงานหรือการเรียนของตนเอง
ทัง้ นี้ผบู้ ริหาร ครู และนักเรียน ยังได้ให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นเพิม่ เติม 2 ประเด็นคือ
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3.3 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ทีย่ งั ไม่เพียงพอต่อการทดสอบระดับชาติ ดังข้อคิดเห็นของผู้ให้
สัมภาษณ์ (D1, S4011, S5011, S5032) ทีใ่ ห้ขอ้ คิดเห็นว่า ส่วนใหญ่พน้ื ฐานภาษาอังกฤษของผูส้ อบยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร
และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ จานวน 6 คน (S4012, S4024, S5012-S5014, S5022) มองว่าภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ค่อนข้าง
ยาก ท าให้รู้สกึ เบื่อหน่ าย ไม่ เข้าใจ อีก ทัง้ บริ บ ทรอบด้านไม่ ได้ส่งเสริม ให้นัก เรีย นได้ใช้ภ าษาอังกฤษตลอดเวลา
นักเรียนจึงขาดการฝึกฝน อีกทัง้ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ จานวน 4 คน (S4013, S5021, S5024, S5034) ให้ความคิดเห็นว่าการ
เรียนภาษาอังกฤษในชัน้ เรียนก็ยงั ไม่เพียงพอกับการสอบ ทาให้ทาคะแนนสอบได้ไม่ดนี กั
3.4 ทัศนคติดา้ นลบต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ทีส่ ง่ ผลให้นกั เรียนไม่ตงั ้ ใจ และไม่ใส่ใจในการทาข้อสอบ ดัง
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า
“เด็กนักเรียนมีเจตคติทไ่ี ม่ดตี ่อภาษาอังกฤษตัง้ แต่เริม่ ต้น เพราะถ้าหากนักเรียนมีเจตคติทไ่ี ม่ดแี ล้ว การรับรู้
ในเรื่องของสิง่ เหล่านี้กจ็ ะเป็ นเรื่องยาก ที่จะทาให้เขาชอบหรือคิดว่าอยากพัฒนาในเรื่องของภาษาอังกฤษ
ดังนัน้ การปรับเปลีย่ นเจตคติเป็ นเรื่องสาคัญ” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ D1)
แต่ในทางตรงกันข้าม ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ (T) กลับเห็นว่า นักเรียนไม่ได้เป็ นสาเหตุโดยตรงทีท่ าให้คะแนน O-NET
ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติ ดังความคิดเห็นทีว่ ่า
“…ไม่น่าจะเกิดจากตัวนักเรียน อาจจะเกิดจากสาเหตุอ่นื เช่น ภูมหิ ลัง สือ่ การเรียนการสอน…”
จากสาเหตุทางด้านนักเรียน ในการสรุปความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองพบว่า การที่
นักเรียนมีพ้นื ฐานความรูภ้ าษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ไม่ดี อาจเนื่องมาจาก พื้นฐานของนักเรียนทีไ่ ม่ดปี ระกอบกับการ
เรียนต่ อในระดับมัธยมศึกษานักเรียนไม่มีโอกาสได้ทบทวนเนื่องจากเนื้อหาต้องเพิ่มขึ้น อีกทัง้ นักเรียนไม่ได้เรียน
เพิม่ เติม จึงทาให้ขาดการทบทวน และขาดการทาความเข้าใจนอกเหนือจากชัวโมงเรี
่
ยน การไม่ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการสอบ O-NET ทัศ นคติด้านลบต่ อการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ตงั ้ ใจ และไม่ใส่ใจในการท า
ข้อสอบ
สาเหตุด้านที่ 4 สาเหตุด้านข้อสอบ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องสาเหตุท่สี ่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนัก เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ ากว่าคะแนนเฉลีย่ ในสาเหตุด้านข้อสอบ ซึ่งกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลคือนักเรียนจานวน 94 คน สามารถสรุปผลได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สาเหตุด้านข้อสอบที่ส่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ (N=94)
ระดับความ
สาเหตุ
SD.
X
คิ ดเห็น
1. ระดับความยากของข้อสอบ มีความพอดีกบั ระดับความรู้
3.33
.781
ปานกลาง
นักเรียน
2. ระยะเวลาในการทาข้อสอบพอดีกบั จานวนข้อ
3.49
.786
มาก
3. นักเรียนสามารถแปลคาศัพท์ได้
2.64
.760
ปานกลาง
4. นักเรียนมีความรูเ้ รื่องไวยากรณ์
2.68
.736
ปานกลาง
5. ข้อสอบออกตรงตามเนื้อหาทีเ่ รียน
2.82
.747
ปานกลาง
รวมเฉลี่ย
2.99
.762
ปานกลาง
จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ
คือ นักเรียนสามารถแปลคาศัพท์ได้ ( X =2.64) นักเรียนมีความรูเ้ รื่องไวยากรณ์ ( X =2.68) ข้อสอบออกตรงตามเนื้อหาที่
เรียน ( X =2.82) และ ระดับความยากของข้อสอบ มีความพอดีกบั ระดับความรู้นักเรียน ( X =3.33) ซึ่งจากผลการให้
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สัมภาษณ์พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนของครูยงั ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ในการออกข้อสอบ ดัง
การให้สมั ภาษณ์ของ D2 และ T ว่า
“…หลักสูตรของสถานศึกษาได้จดั ตามเกณฑ์ของ สพฐ. แต่ขอ้ สอบออกไม่ตรงกับหลักสูตรทีโ่ รงเรียนใช้เป็ น
ส่วนมากและข้อสอบเฉลีย่ แล้วมีความยากมากข้อ เกินเกณฑ์ทโ่ี รงเรียนใช้สอนนักเรียน” (D2)
“ถ้าจะเจาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษา อาจเยอะเกินไป เวลาสอนเด็กอาจจะรับได้ไม่หมด สมมติว่าเราสอน
เรื่องนี้ แต่กลับไปออกอีกเรื่องหนึ่ง เด็กก็ไม่มพี น้ื ฐานในหัวข้อนัน้ …” (T)
ทัง้ นี้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์จานวน 9 คน (S4012, S4013, S4022, S4024, S5023, S5024, S5031, S5033, S5034)
ได้ให้ขอ้ มูลว่า สาเหตุสว่ นใหญ่ทม่ี าจากด้านข้อสอบ คือนักเรียนไม่รคู้ าศัพท์ ไม่สามารถแปลความหมายได้ ดังคากล่าว
ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ (S4013, S5024, S5034) ว่า
“…สาหรับหนูสามารถอ่านได้ แต่คาศัพท์บางคาเราแปลไม่ออก จึงไม่รวู้ ่ามันหมายความว่ายังไง…”(S4013)
“ ข้อสอบก็คล้ายๆกับทีเ่ ราเรียนนะคะ แต่เวลาสอบคาศัพท์ยากเกินไป แปลไม่ได้” (S5024)
“…อยู่ในห้องก็ทาได้เพราะมี Dictionary ช่วย แต่พอทาข้อสอบแปลไม่ได้…”(S5034)
นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้ว สาเหตุอกี ประการมาจากจานวนข้อที่ใช้ในการสอบ O-NET ซึง่ ในการสอบวัด
ระดับช่วงชัน้ ที่ 3 มีจานวนข้อสอบเฉลี่ย 50 ข้อในแต่ละปี มีเวลาทาข้อสอบประมาน 60 นาที และในแต่ละส่วนของ
ข้อสอบนัน้ มีระดับความยากง่าย แตกต่างกันไป มีทงั ้ รูปแบบของการอ่านสัญลักษณ์ การบทสนทนา และเลือกคาตอบ
จากการวิเคราะห์ขอ้ สอบพบว่า ในส่วนทีใ่ ช้เวลานานมากทีส่ ุดคือ การอ่านจับใจความสาคัญ ซึง่ เป็ นการอ่านบทความ
สัน้ และตอบคาถาม นักเรียนต้องอาศัยการอ่านเนื้อเรื่อง แปล และวิเคราะห์ ซึง่ ใช้เวลานาน จึงทาให้ ระยะเวลาของการ
สอบ และจานวนข้อสอบไม่สมั พันธ์กนั จึงเกิดปั ญหาดังทีม่ ผี ู้ให้สมั ภาษณ์ (S5021) กล่าวว่า
“ ข้อสอบมีเยอะ ทาไม่ทนั โดยเฉพาะข้อสอบอ่าน ผมไม่ได้อ่านเลย”
จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ครูผสู้ อนและนักเรียนรายกลุ่ม สามารถสรุปได้ว่า ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่มุ่ง
ประเด็นถึงการทีน่ ักเรียนไม่รคู้ าศัพท์ ทาให้ไม่สามารถแปลความหมายได้ โดยเนื้อหาทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนนัน้ ยังไม่
สอดคล้องกับระดับความซับซ้อนทีใ่ ช้ในการสอบ เนื่องจากการออกข้อสอบนัน้ เป็ นการออกข้อสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีย่ ดึ
มาตรฐานของข้อสอบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2551 ซึง่ ครูผสู้ อนไม่สามารถสอนนักเรียนให้ครบทุก
มาตรฐานตัวชี้วดั ได้ จึงทาให้นักเรียนขาดพื้นฐานความรูใ้ นการทาข้อสอบ อีกทัง้ ระยะเวลาในการทาข้อสอบที่มนี ้อย
เกินไป ทาให้นกั เรียนทีพ่ น้ื ฐานภาษาอังกฤษไม่ดอี ยู่แล้ว ไม่สามารถทาข้อสอบเสร็จภายในเวลาทีก่ าหนด
สาเหตุด้านที่ 5 สาเหตุด้านครอบครัว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องสาเหตุท่สี ่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ ากว่าคะแนนเฉลีย่ ในสาเหตุดา้ นครอบครัว ซึง่ กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลคือนักเรียนจานวน 94 คน และผูป้ กครองนักเรียนจานวน 94 คน สามารถสรุปผลได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สาเหตุดา้ นครอบครัวทีส่ ง่ ผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ N=94)
สาเหตุ
แบบสอบถามนักเรียน
1. ผูป้ กครองใส่ใจและให้ความสาคัญในเรื่องการเรียนของนักเรียน
2. นั ก เรีย นมีก ารแบ่ ง เวลาท าการบ้า น และช่ ว ยเหลือ งานของ
ครอบครัว
1210

X

SD.

ระดับความ
คิ ดเห็น

3.76
3.47

.785
.786

มาก
มาก

ตารางที่ 4 (ต่ อ)
สาเหตุ
3. ผูป้ กครองติดตามนักเรียนในเรื่องการทาการบ้าน อ่านหนังสือ
4. ผูป้ กครองสนับสนุนให้นกั เรียนซือ้ อุปกรณ์การเรียนหรือหนังสือ
เรียน หนังสืออ่านนอกเวลา สือ่ การเรียนรู้ ฯลฯ
5. ผูป้ กครองสนับสนุนให้นกั เรียนเรียนพิเศษหรือกวดวิชา
6. ครอบครัวของนักเรียนเป็ นครอบครัวทีอ่ บอุ่น
7. ผูป้ กครองมักแสดงความภูมใิ จเมื่อนักเรียนประพฤติดี
8. ผูป้ กครองพูดจาไพเพราะกับนักเรียน
9. เมื่อนักเรียนมีปัญหา นักเรียนมักปรึกษาผูป้ กครอง
10. ผูป้ กครองอธิบายเหตุผลเมื่อมีการลงโทษนักเรียน
รวมเฉลี่ย
แบบสอบถามผูป้ กครอง
1. ท่านคอยกระตุน้ ให้นกั เรียนมีความใฝ่ รู้ รักการเรียน
2. ท่านกาหนดเวลาอ่านหนังสือ เวลาพัก เวลาทางานบ้านของ
นักเรียน
3. ท่านเฝ้ าดูแลนักเรียน ในด้านการเรียน การทาการบ้าน และการ
สอบอย่างใกล้ชดิ
4. ท่านสนับสนุนด้านการเงินในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียน
5. ท่านสนับสนุนให้นกั เรียนเรียนพิเศษหรือกวดวิชาภาษาอังกฤษ
6. ครอบครัวของท่านเป็ นครอบครัวทีอ่ บอุ่น
7. ท่านแสดงให้นกั เรียนรูว้ ่าท่านมีความภูมใิ จเมื่อนักเรียนเรียนดี
ขยัน และเป็ นคนดี
8. ท่านพูดจาไพเราะกับนักเรียน
9. ท่านให้คาปรึกษาแก่นกั เรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการ
เรียน
10. ท่านมักตักเตือนนักเรียน หากนักเรียนมีผลการเรียนต่าลง
รวมเฉลี่ย

X

SD.

3.21
3.63

.841
.803

ระดับความ
คิ ดเห็น
ปานกลาง
มาก

3.03
4.02
3.95
3.72
3.44
3.33
3.56

.967
.880
.847
.921
.979
.897
.871

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3.97

.710

มาก

3.10

.881

ปานกลาง

3.41

.909

มาก

3.96
3.34
4.05

.854
.945
.920

มาก
ปานกลาง
มาก

4.06

.814

มาก

3.77

.795

มาก

3.79

.902

มาก

3.90
3.74

.868
.859

มาก
มาก

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่าโดยภาพรวม นักเรียนมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 3 ข้อ คือ
ผูป้ กครองสนับสนุ นให้นักเรียนเรียนพิเศษหรือกวดวิชา ( X =3.03) ผู้ปกครองติดตามนักเรียนในเรื่องการทาการบ้าน
อ่ า นหนั ง สือ ( X =3.21) ผู้ ป กครองอธิบ ายเหตุ ผ ลเมื่ อ มีก ารลงโทษนั ก เรีย น ( X =3.33) แต่ เมื่ อ เปรีย บเทีย บกับ
แบบสอบถามจากผูป้ กครองแล้ว ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผูป้ กครอง มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 2 ข้อ
คือ ผูป้ กครองกาหนดเวลาอ่านหนังสือ เวลาพัก เวลาทางานบ้านของนักเรียน ( X =3.10) ท่านสนับสนุ นให้นกั เรียนเรียน
พิเศษ หรือกวดวิชาภาษาอังกฤษ ( X =3.34) อีกทัง้ การสัมภาษณ์จากผูป้ กครองและนักเรียน ยังได้สนับสนุ นว่า สาเหตุ
ด้านครอบครัว สามารถจาแนกเป็ น 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ผู้ปกครองขาดความตระหนักถึงความสาคัญในการเข้าถึง
ข้อมูลทางการศึกษา เนื่องจาก ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างทัง้ 13 คน ไม่ทราบว่าการสอบ O-NET คืออะไรและยังไม่ให้
ความสาคัญเท่าใดนัก และ 2) การขาดแคลนทางทุนทรัพย์ในการส่งเสริมให้นกั เรียนได้รบั โอกาสในการเรียนพิเศษ หรือ
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เรียนกวดวิชา ซึ่งสอดคล้องกับการให้สมั ภาษณ์ ของผู้ให้สมั ภาษณ์ จานวน 5 คน (S4011, S4012, S5021, S5024,
S5034) ทีก่ ล่าวว่าส่วนใหญ่ผปู้ กครองไม่ได้ส่งเสริมให้ตนได้เรียนพิเศษ เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน อีกทัง้ หมู่บา้ น
นักเรียนที่อาศัยอยู่ เป็ นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ทาให้ไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนพิเศษ อีกทัง้ ครอบครัวนักเรียน
ส่วนใหญ่ ผู้ป กครองประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทาให้ไม่มีเวลาดูแลนัก เรียน หรือควบคุมอย่างใกล้ชิด และยังไม่
สามารถให้คาปรึกษานักเรียนเกีย่ วกับการเรียนภาษาอังกฤษได้
จากการรวบรวมข้อ มู ลความคิด เห็น ที่มีต่ อ สาเหตุ ด้า นครอบครัว ที่ท าให้ผ ลคะแนน O-NET ในรายวิช า
ภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติ จะเห็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ผูป้ กครองขาดความตระหนักถึง
ความสาคัญในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา 2)ผูป้ กครองขาดการเน้นย้าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในด้านการ
เรียนเนื่องจากผูป้ กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและไม่มคี วามรูท้ างด้านภาษาอังกฤษ บางครัง้ อาจไม่มเี วลา
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชดิ และไม่สามารถให้คาปรึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษได้ และ3)คือการขาดแคลนทางทุน
ทรัพย์ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รบั โอกาสในการเรียนพิเศษ หรือเรียนกวดวิชา เนื่องจากครอบครัวส่วนมากมีฐานะ
ค่อนข้างยากจน และอยู่ในชนบท ซึง่ ไม่สะดวกในการเดินทาง และไม่มสี ถาบันเรียนกวดวิชา
สาเหตุด้านที่ 6 สาเหตุด้านสิ่ งแวดล้อม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องสาเหตุท่สี ่งผลให้ค ะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ ากว่าคะแนนเฉลีย่ ในสาเหตุดา้ นสิง่ แวดล้อม ซึง่ กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลคือนักเรียนจานวน 94 คน และผูป้ กครองนักเรียนจานวน 94 คน สามารถสรุปผลได้ดงั ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สาเหตุ ด้านสิ่งแวดล้อ มที่ส่งผลให้ค ะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิช าภาษาอังกฤษ ของนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ (แบบสอบถามนักเรียน)(N=94)
SD.
ระดับความ
X
สาเหตุ
คิ ดเห็น
แบบสอบถามนักเรียน
1. คนในชุมชนมีความรักใคร่ สมัครสมาน กลมเกลียว
3.65
.876
มาก
2. บริเวณชุมชนสะอาด ร่มรื่น สงบ น่าอยู่
3.53
.826
มาก
3. บริเวณบ้านปราศจากแหล่งมัวสุ
่ มของอบายมุข เช่น บ่อนการพนัน
3.86
.784
มาก
สถานเริงรมย์ ร้านเกม เป็ นต้น
4. สภาพของชุมชนกระตุน้ ให้นกั เรียนใฝ่ เรียน ขวนขวายหาความรู้
3.24
.799
ปานกลาง
5. ชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้ สาหรับค้นคว้าหาความรูน้ อกเวลา
2.79
.815
ปานกลาง
รวมเฉลี่ย
3.41
.820
มาก
แบบสอบถามผูป้ กครอง
มาก
1. คนในชุมชนมีความรักใคร่ สมัครสมาน กลมเกลียว
3.72
.809
มาก
2. บริเวณชุมชนสะอาด ร่มรื่น สงบ น่าอยู่
3.64
.801
3. บริเวณบ้านปราศจากแหล่งมัวสุ
่ มของอบายมุข เช่น บ่อนการพนัน
มาก
3.72
.955
สถานเริงรมย์ ร้านเกม เป็ นต้น
ปานกลาง
4. สภาพของชุมชนกระตุน้ ให้นกั เรียนใฝ่ เรียน ขวนขวายหาความรู้
3.29
.863
5. ชุมชนมีแหล่งการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ สาหรับค้นคว้าหาความรู้
น้ อย
2.53
.924
นอกเวลา
รวมเฉลี่ย
3.38
.870
ปานกลาง
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จากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่าโดยภาพรวม นักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อสาเหตุดา้ นสิง่ แวดล้อมอยู่
ในระดับปานกลาง 2 ข้อ คือ ชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้ สาหรับค้นคว้าหาความรูน้ อกเวลา ( X =2.79) สภาพของชุมชน
กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่ เรียน ขวนขวายหาความรู้ ( X =3.24) แต่สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามผูป้ กครอง
แล้ว ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูป้ กครองมีระดับความคิดเห็นต่อด้านสิง่ แวดล้อมอยู่ในระดับน้อย 1 ข้อ คือ ชุมชนมี
แหล่งการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ สาหรับค้นคว้าหาความรู้นอกเวลา ( X =2.53) และมีทศั นคติต่อด้านสิง่ แวดล้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ สภาพของชุมชนกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่ เรียน ขวนขวายหาความรู้ ( X =3.29) อีกทัง้ จากการ
สัมภาษณ์ผปู้ กครองและนักเรียน ยังพบว่า สาเหตุดา้ นสิง่ แวดล้อมนัน้ ไม่เกีย่ วข้องกับการทีผ่ ลคะแนนการสอบ O-NET
ของนักเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติ ดังการสัมภาษณ์ผปู้ กครองทัง้ 13 คน ต่างให้ความเห็นว่า ชุมชนเป็ นชุมชน
ทีเ่ งียบสงบ ไม่มแี หล่งมัวสุ
่ ม หรือก่อให้นักเรียนเกิดความเครียด จนส่งผลกระทบต่อการเรียน แต่เนื่องจากการทีช่ ุมชน
ไม่มแี หล่งเรียนรู้ ไม่มรี า้ นหนังสือ ไม่มที เ่ี รียนกวดวิชา และเป็ นชุมชนขนาดเล็กทาให้ไม่มเี รื่องการแข่งขันทางการเรียน
ทาให้รสู้ กึ เฉื่อยชา ขาดแรงกระตุ้นทาให้ไม่กระตือรือร้นในการเรียน ดังทีน่ ักเรียนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จานวน 5 คน (S4014,
S4022, S5014, S5021, S5022) ให้ความเห็นเพิ่ม เติม นอกเหนื อจากปั ญ หาจากการมัวสุ
่ มคนในชุม ชนว่า บริเวณ
ชุมชนของตนไม่มที เ่ี รียนพิเศษ ไม่มรี า้ นหนังสือ และอยู่ห่างไกล ขาดโอกาสในการแสวงหาความรูเ้ หมือนนักเรียนทีอ่ ยู่
ในตัวเมือง อีกทัง้ นักเรียนผู้ให้สมั ภาษณ์ จานวน 3 คน (S5011, S5024, S5031) ยังเพิ่มเติมข้อคิดเห็นว่า เนื่องจาก
ชุมชนของตนเองเป็ นชุมชนชนบท จึงไม่มเี รื่องการแข่งขันทางการเรียน ทาให้รสู้ กึ เฉื่อยชา ขาดแรงกระตุ้นทาให้ไม่
กระตือรือร้น และส่วนใหญ่ คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทาให้นักเรียนคิดว่าถึงเรียนไม่เก่ง ก็มอี าชีพ
รองรับอยู่แล้ว คือการเป็ นเกษตรกร ดังทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า
“เห็นคนส่วนใหญ่เรียนไม่จบ แต่กม็ งี านทา มีเงิน ก็เป็ นเกษตรกร จึงคิดว่าถ้าเรียนไม่เก่งก็ไม่เป็ นไร ออกมา
ทางานก็ได้” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ S5031)
จากการให้ขอ้ มูลของนักเรียน สามารถสรุปได้ว่า สภาพของสิง่ แวดล้อมทีต่ งั ้ อยู่ในชุมชนไม่เป็ นสาเหตุทท่ี าให้
คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในด้านของแหล่งมัวสุ
่ ม หรือการอยู่ร่วมกันของผูท้ อ่ี าศัยบริเวณ
บ้าน เนื่องจากเป็ นชุมชนทีส่ งบ แต่อกี ทางหนึ่งด้านความห่างไกลจากตัวเมือง ชุมชนขาดแหล่งการเรียนรูน้ อกเวลาที่
ให้บริการสาหรับคนในชุมชน ชุมชนขาดแรงกระตุน้ ทีท่ าให้นกั เรียนขวนขวายหาความรู้ และบริเวณบ้านของนักเรียนยัง
มีการมัวสุ
่ มดื่มสุราบ้างหลังจากที่เลิกงานอาจเป็ นสาเหตุให้นักเรียนมีคะแนนการสอบ O-NET ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ
จากผลการวิจยั พบว่าสาเหตุ ท่สี ่งผลให้คะแนนการทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ มีสาเหตุมาจาก
สาเหตุดา้ นต่างๆ จาแนกเป็ น 6 ด้าน จากการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากแบบสอบถามแล้ว สาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อคะแนนการ
ทดสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ มากทีส่ ดุ คือ สาเหตุดา้ นข้อสอบ สาเหตุดา้ นนักเรียน สาเหตุดา้ นสิง่ แวดล้อม
สาเหตุด้านครอบครัว สาเหตุด้านครูผู้สอน ส่วนสาเหตุด้านผู้บริหารเป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซ่งึ ไม่สามารถ
นามาจัดอันดับได้ ซึง่ ผลการวิจยั สามารถวิจารณ์และอภิปรายผลได้ดงั นี้

สรุปผลและอภิ ปรายผล
1. สาเหตุด้านข้อสอบ
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามนัน้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้มที ศั นคติความพึงพอใจต่อด้านข้อสอบใน
ระดับปานกลาง โดยมีจานวน 4 ข้อทีไ่ ด้คะแนนน้อยทีส่ ุดคือ คือนักเรียนสามารถแปลคาศัพท์ได้ นักเรียนมีความรูเ้ รื่อง
ไวยากรณ์ ข้อสอบออกตรงตามเนื้อหาที่เรียน และ ระดับความยากของข้อสอบ มีความพอดีกบั ระดับความรูน้ ักเรียน
ตามลาดับ อีกทัง้ การสัมภาษณ์ทไ่ี ด้ ผลปรากฏว่า นักเรียนทัง้ 18 คน ได้ให้ความเห็นว่าข้อสอบเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้
นั ก เรีย นมี ผ ลสัม ฤทธิท์ างการสอบ O-NET ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ค ะแนนเฉลี่ ย ระดับ ชาติ เนื่ อ งจากข้ อ สอบยากเกิ น
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ความสามารถของผูเ้ รียน ถึงแม้ขอ้ สอบจะออกตามมาตรฐาน แต่ระดับความยาก ความซับซ้อน ยังเกินระดับทีใ่ ช้สอน
ในห้องเรียนอยู่มาก ซึง่ ไม่เฉพาะด้านไวยากรณ์ แต่ทงั ้ ด้านคาศัพท์ และการอ่านจับใจความสาคัญ ยังเกินความสามารถ
ของนักเรียน [5,6]
2. สาเหตุด้านนักเรียน
การวิเคราะห์แบบสอบถามนักเรียนพบว่า นักเรียนมีทศั นคติต่อด้านนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติต่อด้านนักเรียนอยู่ในระดับน้อย 2 ข้อ คือ นักเรียนมีโอกาสได้
เรียนพิเศษ หรือเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ และ นักเรียนมีการทบทวนเนื้อหาหลังจากเลิกเรียน ประกอบกับผลสรุป
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร ครู นักเรียนและผูป้ กครอง ทีส่ ามารถสรุปได้ว่า สาเหตุดา้ นนักเรียนทีเ่ ห็นชัดเจน
คือ การทีน่ กั เรียนมีพน้ื ฐานความรูภ้ าษาอังกฤษอยู่ในระดับทีไ่ ม่ดี [7]
จากการทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนพิเศษ ขาดการทบทวน และไม่เห็นความสาคัญของการสอบ O-NET
มีทศั นคติด้านลบต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ตงั ้ ใจ และไม่ใส่ใจในการทาข้อสอบ ประกอบด้วย
ความยากของข้อสอบที่ยงิ่ ส่งผลทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ ายระหว่างทาข้อสอบ ซึ่งการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการสอบ O-NET ทีต่ ่าล้วนมาจากหลายๆสาเหตุทส่ี มั พันธ์กนั [8,9] ซึง่ ตรงข้ามกับ สุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ ์ [10] ทีพ่ บว่า
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงอย่างเดียวต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาวิทยาศาสตร์คอื ความรูพ้ น้ื ฐานเดิม
์
3. สาเหตุด้านสิ่ งแวดล้อม
พบว่า นักเรียนผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติต่อด้านสิง่ แวดล้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติความพึงพอใจต่อสาเหตุดา้ นสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ 2 ข้อโดยให้คะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้ สาหรับค้นคว้าหาความรูน้ อกเวลา และสภาพของชุมชนกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่
เรียน ขวนขวายหาความรู้ ซึง่ ตรงกับผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามทีพ่ บว่าผูป้ กครองได้แสดงทัศนคติใน 2 ข้อ นี้
ในระดับคะแนนน้อยที่สุดเช่นกัน อีกทัง้ จากการสัมภาษณ์ ผู้ปกครองและนักเรียน ยังพบว่า สาเหตุ ด้านสิง่ แวดล้อม
บริเวณบ้าน ไม่เกีย่ วข้องกับการทีผ่ ลคะแนนการสอบ O-NET ของนักเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติ เนื่องจากเป็ น
ชุมชนทีเ่ งียบสงบ ห่างไกลจากตัวเมือง และไม่มแี หล่งซ่องสุม [11] โดยสามารถอภิปรายแยกเป็ นประเด็นได้ดงั นี้
1. ชุ มชนขาดแหล่งเรียนรู้ ไม่มีร้านหนังสือ ไม่มี ท่เี รีย นพิเศษ เนื่ องจากโรงเรีย นขุน ควรวิท ยาคมเป็ น
โรงเรียนทีต่ งั ้ อยู่ในชนบท อยู่ห่างไกลตัวเมือง จึงทาให้สงิ่ อานวยความสะดวกยังเข้ามาไม่มากนัก อีกทัง้ ด้วยพืน้ ทีส่ ่วน
ใหญ่เป็ นภูเขา ผืนที่ดนิ ทากิน ซึง่ ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในหมู่บา้ น ฉะนัน้ อาคารบ้านเรื อนต่างๆ
จึงเป็ นที่อาศัยของคนในหมู่บ้านเท่านัน้ ร้านค้าส่วนใหญ่เป็ นร้านขายของชา ถ้านักเรียนต้องการซือ้ หนังสือหรือเรียน
พิเศษ นักเรียนจะต้องเข้ามาในตัวอาเภอ ซึง่ ไกลจากชุมชนประมาน 20 กิโลเมตร สาหรับในชุมชนแล้ว จะไม่มที เ่ี รียน
พิเศษ เนื่องจาก จานวนประชากรที่มีไม่ มาก และคนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับโรงเรียนที่มี
จานวนนักเรียนน้อย จึงไม่มคี รูผสู้ อน หรือผูป้ ระกอบธุรกิจเข้ามาเปิ ดสถาบันสอนพิเศษ ทาให้นักเรียนได้รบั ความรูแ้ ต่
ภายในห้อ งเรีย นเท่ านัน้ โดยพบว่าการเรียนในห้องเรียนนัน้ บางครัง้ เวลาเรีย นอาจไม่ เพีย งพอ หรือ การเรียนใน
ห้องเรียนอาจมีอุปสรรคทาให้นกั เรียนไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่ และนักเรียนยังขาดการแสวงหาความรูภ้ ายนอก
ห้องเรียน ทาให้คะแนนผลการสอบO-NET ยังออกมาไม่ดเี ท่าทีค่ วร [12]
2. ชุมชนไม่มกี ารแข่งขันทางการเรียน เนื่องจากชุมชนของนักเรียนเป็ นชุมชนชนบท คนอาศัยอยู่น้อย อยู่
ห่างไกลตัวเมือง ทาให้ผคู้ นไม่เกิดการแข่งขัน ไม่ เร่งรีบ หรือขวนขวายมากเท่าชุมชนในเมือง จึงไม่มเี รื่องการแข่งขัน
ทางการเรียนหรือความสาเร็จในชีวติ ทาให้นักเรียนอาจรูส้ กึ เฉื่อยชา ขาดแรงกระตุ้น ทาให้ไม่กระตือรือร้น และส่วน
ใหญ่คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทาให้นกั เรียนคิดว่าถึงเรียนไม่เก่ง ก็มอี าชีพรองรับอยู่แล้ว ไม่มเี หตุจูง
ใจให้นกั เรียนต้องคาดหวังว่าจะต้องผลสาเร็จในชีวติ [11,13]
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4. สาเหตุด้านครอบครัว
ผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติต่อความพึงพอใจด้านครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้ อทีไ่ ด้คะแนน
น้อยทีส่ ุดซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับปานกลางคือ ผูป้ กครองสนับสนุ นให้นักเรียนเรียนพิเศษหรือกวดวิชา เนื่องจาก
ผูป้ กครองผู้ให้ขอ้ มูลจานวน 13 คน ส่วนใหญ่ มอี ายุอยู่ในช่วง 41 – 45 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมี
อาชีพเกษตรกรรม ซึง่ แหล่งทีอ่ ยู่อาศัยรวมทัง้ การใช้ชวี ติ ประจาวัน ยังเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาค่อนข้างยาก โดยเป็ น
ทีส่ งั เกตว่า เมื่อได้ทาการสัมภาษณ์ผปู้ กครองทัง้ 13 คนนัน้ จะเห็นได้ว่า ผูป้ กครองกลุ่มตัวอย่างทัง้ 13 คน ไม่ทราบว่า
การสอบ O-NET คืออะไรและยังไม่ให้ความสาคัญ ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่า ผู้ปกครองขาดความตระหนักในด้านการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารของนักเรียน จึงส่งผลต่อการควบคุมดูแล หรือเน้นย้าให้นักเรียนเกิดความตระหนัก [6,14] ซึง่ จะ
เห็นได้ว่า ความสาเร็จของนักเรียน และผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทีด่ ี ย่อมเกิดมาจากการให้ความร่วมมือของผูป้ กครองที่
์
เอาใจใส่นักเรียน ติดตาม สร้างความตระหนักให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นในการเรียน [15] แต่ในด้านของโรงเรียนขุน
ควรวิทยาคม ซึง่ เป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในชุมชนห่างไกล ประกอบกับผูป้ กครองส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรม และ
มีรายได้น้อย จึงทาให้ไม่ สามารถส่งเสริมให้นักเรียนไปเรียนพิเศษกวดวิชาได้ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ สรายุท ธ เพ็ช รซีก [11] ที่ได้กล่าวว่า นักเรียนที่ค รอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่ างกัน ไม่ ได้มี
แนวโน้มทีจ่ ะมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนแตกต่างกัน แต่จากการวิเคราะห์แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
์
กลับพบว่า การที่ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน ทาให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุ นด้านการเรียนให้นักเรียนได้
อาทิเช่น การเรียนพิเศษ หรือการซือ้ หนังสืออ่านนอกเวลา [16]
5. สาเหตุด้านครูผสู้ อน
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามนักเรียน สามารถสรุปได้ว่าข้อคาถามทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติความ
พึงพอใจด้านครูผู้สอนน้ อยที่สุด คือ พฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้ตรงกับที่
ผูบ้ ริหารได้ให้ขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารจัดการศึกษา โดยกล่าวว่าผูด้ าเนินการขับเคลื่อนการเรียนรูใ้ นห้องเรียนคือ
ครูผู้สอน ซึ่งที่ผ่ านมาครูมวี ธิ กี ารสอน แบบที่ทาให้นักเรียนคุ้นชิน ครูผู้สอนเป็ นผู้ให้ขอ้ มูลฝ่ ายเดียว และ ครูยงั ขาด
เทคนิคการสอนที่ทาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ทาให้นักเรียนที่มที ศั นคติท่ไี ม่ดตี ่อภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เกิดความเบื่อ
หน่ายต่อการเรียน
จากการสัมภาษณ์ยงั พบว่า สาเหตุดงั กล่าวเป็ นเพราะภาระงานของครูแต่ละคนมีมาก อีกทัง้ ปั ญหาในการ
จัดการเรียนการสอน ซึง่ ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษมีจานวน 2 คน ซึง่ ทาการสอนทุกระดับชัน้ และอีกทัง้ ยังมีภาระงานอื่นๆ
นอกจากงานสอน อาทิ งานแนะแนว งานฝ่ ายพัฒ นาคุณภาพนักเรียน ฯลฯ จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนมีภาระง านมาก
เกินไป จึงทาให้ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้อยคุณภาพ ปั ญหานี้ทาให้ประสิทธิภาพในการยกผลสัมฤทธิ ์
ของนักเรียนเป็ นไปได้ยาก [5,17]
6. สาเหตุด้านผูบ้ ริหาร
จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามนักเรียน และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียน พบว่า มีสาเหตุ
หนึ่งที่มคี วามคิดเห็นที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันอยู่ 1 ประเด็น คือ การจัดสรรอัตรากาลังครูผู้สอนภาษาอังกฤษทีไ่ ม่
เพียงพอต่ อความต้องการของสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขุนควรวิทยาคมนัน้ จัดเป็ น สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก
นักเรียนมีจานวน 387 คน ซึง่ ได้รบั การจัดสรรครูผสู้ อนอย่างจากัด โดยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้รบั การจัดสรร
อัตราครูผสู้ อนภาษาอังกฤษจานวน 2 คน ต่อนักเรียนทัง้ หมด ดังนัน้ ครูจานวน 2 คน จะต้องสอนครบทุกระดับชัน้ ทุก
ห้อง เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็ นวิชาพืน้ ฐาน ทาให้ครูมภี าระงานมากเกินไป สิง่ เหล่านี้เป็ นอุปสรรคและปั ญหาทีพ่ บจาก
การจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก [18] ทาให้การเตรียมการสอนของครูนนั ้ บกพร่องทางคุณภาพ โดยส่วนใหญ่
การสอนของครูจะเน้นการบรรยาย ขาดการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ขาดการกระตุ้นทาให้การจัดการเรียนการสอนไม่
น่าสนใจ ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชดิ จึงส่งผลไปถึงคุณภาพและผลสัมฤทธิของนั
์ กเรียนทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์
ในแต่ละปี
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้
1. ผู้บ ริหารควรมีการบริห ารจัดการทรัพ ยากรทัง้ ด้านงบประมาณและครูผู้สอน โดยเฉพาะการจัดสรร
บุคลากรชาวต่างชาติให้ทาการสอนในโรงเรียน เพื่อเป็ นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน
2. ครูผสู้ อนควรมีการนากิจกรรมเข้าสู่บทเรียนเพื่อเป็ นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบตั ิ คิด วิเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์ตวั ชีว้ ดั ช่วงชัน้ และเสริมสร้างทัศนคติทด่ี แี ก่ผเู้ รียน เพื่อเพิม่ ความสามารถในการรับรูท้ ด่ี ยี งิ่ ขึน้
3. ครูผสู้ อนควรจัดการเรียนการสอน และพัฒนาให้นกั เรียนมีความรูบ้ รรลุ วตั ถุประสงค์ตามมาตรฐานและ
ตัวชีว้ ดั ตามเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการออกข้อสอบ O-NET
4. สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ท่เี กี่ยวข้อง ควรมีการสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็น
ความสาคัญของความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และการทดสอบ O-NET
์
5. ผู้ปกครองควรให้ความสนใจในการเข้าถึงข้อมูลการศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
นอกชัวโมงเรี
่
ยน เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิที์ ส่ งู ขึน้
6. ชุมชนควรมีการสนับสนุ นด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนในพืน้ ทีใ่ นฐานะเครือข่ายสถานศึกษา ทีใ่ ห้บริการ
แหล่งความรู้ หรือพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในชุมชน ให้เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ ส่งเสริมเยาวชนให้เกิดแรงกระตุน้
ในการแสวงหาความรู้ และสร้างแรงจูงใจทีท่ าให้นกั เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. จากการศึกษาสาเหตุดา้ นข้อสอบ จะเห็นได้ว่า ข้อสอบมีความยากเกินความสามารถของนักเรียน ฉะนัน้
เพื่อเป็ นการยกผลสัมฤทธิการสอบ
O-NET ควรมีการวิจยั ที่มุ่งประเด็นการวิเคราะห์ขอ้ สอบ มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ว่า
์
นักเรียนส่วนใหญ่ พ ลาดตรงมาตรฐานหรือตัวชี้วดั ข้อ ใด โดยมีการจัด ทานวัตกรรมเพื่อเป็ นการพัฒ นาให้นัก เรีย น
สามารถทาคะแนนการทดสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลีย่ ระดับชาติ
2. ควรทาการศึกษากับโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง หรือโรงเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพื่อจะได้ทราบผล
การดาเนินการอย่างชัดเจนและครอบคลุม
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นั ก งานประถมศึก ษา จัง หวัด สุ ริน ทร์. วิท ยานิ พ นธ์ ค.ม.(การบริห ารการศึก ษา). กรุ ง เทพฯ: จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2536
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ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช่วงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนใน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลท่าข้าม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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
ลักษิกา แก้วทิยาเวชย์1
Luksika Kaewthiyawech1
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครัง้ นี้ เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ช่วงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลท่าข้าม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใช้ในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ นั ก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 4-6 จ านวน 240 คน และครูสอน
ภาษาอังกฤษในแต่ ละโรงเรีย นในศูน ย์เครือ ข่ายการศึกษาตาบลท่ าข้าม จ านวน 4 คน เครื่อ งมือที่ใช้ในครัง้ นี้ คือ
แบบสอบถามนักเรียนและครู แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่
2 คาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู ตอนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับ
ปั จจัยด้านผูส้ อนและการประเมินความสามารถด้านการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู ผลการวิจยั
พบว่า
1. ครูวชิ าภาษาอังกฤษมีทศั นคติท่ดี ตี ่อวิชาภาษาอังกฤษและต่อการใช้กลยุทธ์และวิธกี ารสอน เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
2. นั ก เรีย นมี ท ั ศ นคติ ต่ อ การฟั งและการพู ด ภาษาอัง กฤษที่ ดี แ ละต่ อ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการเรีย นวิช า
ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการเรียนเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก
3. ทัศนคติของผูเ้ รียนและครูมคี วามสัมพันธ์กบั กลวิธกี ารเรียนการสอนและการประเมินตนเองด้านทักษะการ
ฟั งและการพูด
คาสาคัญ :

ปั จจัย การสือ่ สาร

1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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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

บทนา
ภาษาต่างประเทศถือเป็ นภาษาหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญและจาเป็ นทีจ่ ะต้องศึกษาเพื่อใช้ในการติดต่อสือ่ สารกับคน
ทัวโลก
่
และภาษาต่ างประเทศที่ท วั ่ โลกให้การยอมรับว่าเป็ น ภาษากลางของโลก คือ ภาษาอังกฤษ ปั จจุบนั ความ
เจริญก้าวหน้าของวิทยาการเทคโนโลยี ทาให้สงั คมโลกเกิดการเปลีย่ นแปลง แข่งขันในด้านข้อมูลข่าวสารจากทุกมุม
โลกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึง่ วิวฒ
ั นาการในการติดต่อสือ่ สารเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็ นโลกไร้
พรมแดน [1]
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการเรียนภาษาอังกฤษ จึงได้จดั ให้มกี าร
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและมีนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย
มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนสามารถนาประสบการณ์ในห้องเรียนไปใช้ในการดาเนินชีวติ การฝึ กทักษะทางภาษาทัง้ 4 ทักษะ คือ
การฟั ง พูด อ่านและเขียน ภาษาต่างประเทศจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น ดังนั ้นภาษาอังกฤษจึงเป็ นสาระการเรียนรู้พ้นื ฐาน ซึ่ง
กาหนดให้นักเรียนศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คือ ภาษาอังกฤษ [2] และผูเ้ รียนจาเป็ นต้องมีทกั ษะความรู้
และการฝึ กฝนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความชานาญคล่ องแคล่ ว โดยเฉพาะทักษะด้านการฟั งและการพูด ซึ่ง
นักเรียนไทยจานวนไม่น้อยที่เริม่ ต้นเรียนภาษาอังกฤษตัง้ แต่เด็ก แต่กไ็ ม่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ [3] จึงทาให้
เกิดความไม่มนใจ
ั ่ ท้อแท้ ไม่กล้าและส่งผลต่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหรือการเรียนในระดับทีส่ งู ขึน้
[4] ทักษะการฟั งมีความสาคัญ และใช้กนั มากในการสื่ อสารและเป็ นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ทกั ษะอื่นๆ
เพราะผูพ้ ูดจะต้องเข้าใจในสิง่ ทีฟ่ ั งก่อนถึงจะพูดโต้ตอบได้ ซึง่ สอดคล้องกับ [5] ทีก่ ล่าวว่าการจัดอันดับความเหมาะสม
ของการเรียนรูท้ กั ษะทางภาษาของผูเ้ รียนภาษาทีส่ องในด้านการสื่อสารนัน้ สามารถจัดเรียงลาดับได้ คือทักษะการฟั ง
เป็ นทักษะแรก ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนตามลาดับ
[6] กล่าวไว้ว่า สาเหตุท่ที าให้ผู้เรียนภาษาที่สองไม่ประสบผลสาเร็จในการพูดภาษาที่สองเท่าที่ควรนัน้ มีสาเหตุ
หลายประการ เช่ น มีความกังวลว่าจะพู ดผิด กลัวเสียหน้ า ไม่ รู้ว่าจะพู ดอะไรหรือพู ดอย่ างไร และใช้ภาษาแม่ (Mother
Language) แทนที่จะใช้ภาษาเป้ าหมาย (Target Language) เช่นเดียวกับ [7] ได้ทาการวิจยั เรื่องการใช้เกมและกิจกรรม
ทางภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนวัดดิสหงสารราม
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จานวน 42 คน ผลการวิจยั พบว่า หลังจากที่นักเรียนได้รบั การสอนด้วยการใช้เกมและกิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
นักเรียนมีความสามารถด้านการพู ดเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพบว่าปั ญหาสาคัญในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนส่วนใหญ่เกิดจากปั ญหาจากตัวผู้เรียน เช่น ความอาย ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษไม่โต้ตอบเพราะ
กลัวพูดผิด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาทีเ่ กิดจากสิง่ แวดล้อมในการเรียน เช่น นักเรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
น้อยและปั ญหาจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น ครูผสู้ อนขาดเทคนิคและวิธกี ารในการเลือกและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียน
[8] ศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อปั ญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของช่วงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปั จจัยด้านส่วนตัว ปั จจัยด้านครอบครัวและปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนจานวน 214 คน พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่ อปั ญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 คือ
ทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู โดยคิดเป็ นร้อยละ 77.1 นอกจากนี้ ผลการวิจยั แสดง
ว่าทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและนิสยั ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โดยคิดเป็ นร้อยละ 60.3 ในขณะทีน่ ักเรียน ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ร้อยละ 78 พบว่า
สัมพันธภาพระหว่ างนั กเรียนกับผู้ปกครอง นิ ส ัยทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สุขภาพจิตและทัศนคติต่ อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเป็ นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พื้นฐาน (โอเน็ต) ปี 2555 นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ของ
โรงเรียนบ้านโล๊ะ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็ นโรงเรียนที่ผู้ วิจยั ทาการสอนอยู่นัน้ มีผลคะแนนในสาระการ
เรียนรู้ท่คี วรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ สาระภาษาเพื่อการ
สือ่ สารและสาระภาษาและวัฒนธรรม [9]
จากงานวิจยั ดังกล่าว จะเห็นว่าปั จจัยต่างๆ ทีก่ ล่าวมา มีผลต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและอาจมีผลต่อทักษะการ
ฟั ง การพูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนด้วย อีกทัง้ ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสถานศึกษาของผูว้ จิ ยั ได้พบข้อจากัดหรือปั ญหาของนักเรียนส่วน
ใหญ่ คือ ไม่มคี วามมันใจในการพู
่
ด อาย กลัวพูดผิด การออกเสียงคาศัพท์ไม่ถูกต้อง รูค้ าศัพท์น้อยไม่สามารถเลือกใช้ คาศัพท์ท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะผูพ้ ูดจะต้องเข้าใจในสิง่ ทีฟ่ ั งก่อนถึงจะพูดโต้ตอบได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
ด้านปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหาเหล่านี้ คือ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสือ่ สารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช่วงชัน้ ที่ 2 โรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลท่าข้าม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อาเภอเวียง
แก่น จังหวัดเชียงราย ทัง้ นี้ เพื่อจะนาผลการวิจยั ไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาปั จจัยด้านผูส้ อน (ข้อมูลพืน้ ฐานของครูผสู้ อน, ทัศนคติทม่ี ตี ่อภาษาอังกฤษ, กลยุทธ์และวิธกี ารสอน
ภาษาอังกฤษ)
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านผู้เรียน (ข้อมูลพืน้ ฐานของผูเ้ รียน, ทัศนคติท่มี ตี ่อการฟั ง การพูดภาษาอังกฤษ, กล
ยุทธ์และพฤติกรรมทางการเรียน) และ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผูส้ อนกับปั จจัยด้านผูเ้ รียน
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ปัจจัยด้านผูส้ อน
-ข้อมูลพืน้ ฐานของครูผสู้ อน
-ทัศนคติที่มีต่อภาษาอังกฤษ
-กลยุทธ์และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

ปัจจัยด้านผูเ้ รียน
-ข้อมูลพืน้ ฐานของผูเ้ รียน
-ทัศนคติทม่ี ตี ่อการฟั ง การพูดภาษาอังกฤษ
- กลยุทธ์และพฤติกรรมทางการเรียน

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ มุ่งวิจยั ด้านปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช่วงชัน้ ที่ 2
ซึง่ มีกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักเรียนระดับช่วงชัน้ ที่ 2 (นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6) จานวน
240 คน และครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลท่าข้าม จานวน 4 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ สอบถาม
เกีย่ วกับปั จจัยด้านผูส้ อนและแบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยด้านผูเ้ รียน
การสร้างเครื่อ งมือ สาหรับ การท าวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ดาเนิ น การตามลาดับ ขัน้ ตอน ได้แ ก่ ศึก ษาและค้น คว้า
เกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา และวารสารต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือการวัด ทีเ่ กีย่ วข้องกับปั จจัยด้านต่างๆ ทีม่ ี
ผลต่อการฟั ง การพูดภาษาอังกฤษ ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการฟั ง การพูดภาษาอังกฤษ ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศตลอดจนนาแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่ วข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
สร้างแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่อ งมื อ ได้ แ ยกหาความเที่ ย งตรง การทดสอบหาค่ า ความเชื่อ มัน่ น า
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้วนาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วไปสอบถามกับ
นั ก เรีย นที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึก ษาครัง้ นี้ จ านวน 100 คน น าแบบสอบถามมาหาค่ า ความเชื่อ มัน่ ของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ ค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ทร่ี ะดับ .89
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทาเป็ นขัน้ ตอน ได้แก่ นาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยพะเยาไป
ขออนุ ญาตผูอ้ านวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลท่าข้าม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อ มูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง แล้วนาแบบสอบถามปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการฟั ง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
4-6 ไปเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จานวน 240 ฉบับ มาวิเคราะห์ทางสถิติ แล้ว วิเคราะห์ผลการวิจยั และเขีย น
รายงาน
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ใี ช้ คือ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ใี ช้วเิ คราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่า
ความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยหาค่า Cronbach Alpha วิเคราะห์แบบประเมินตนเองของนักเรียนระดับช่วงชัน้ ที่ 2
โดยการหาค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผูส้ อนและ
ปั จจัยด้านผูเ้ รียนโดยใช้ Correlation Coefficient
1221

สรุปและอภิ ปรายผล
การศึกษางานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยด้านผูส้ อน (ข้อมูลพืน้ ฐานของครูผสู้ อน, ทัศนคติท่ี
มีต่อภาษาอังกฤษ, กลยุทธ์และวิธกี ารสอนวิชาภาษอังกฤษ) 2) ศึกษาปั จจัยด้านผูเ้ รียน (ข้อมูลพืน้ ฐานของผูเ้ รียน,
ทัศนคติทม่ี ตี ่อการฟั ง การพูดภาษาอังกฤษ, กลยุทธ์และพฤติกรรมทางการเรียน) และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยด้านผูส้ อนกับปั จจัยด้านผูเ้ รียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ลาดับขัน้ ตอนของบทสรุปผลการวิจยั ดังนี้
1. สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1. ข้อมูลด้านผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษ
1.1 ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับครูวชิ าภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทัง้ หมด 4 คน เป็ นเพศชายและเพศหญิงจานวน 2 คนเท่ากัน ส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 36-45 ปี สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีประสบการณ์ ด้านการสอน 5-15 ปี นอกจากนี้
สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 3 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 75
1.2 ทัศนคติของครูวชิ าภาษาอังกฤษทีม่ ตี ่อภาษาอังกฤษ
ทัศนคติของครูวชิ าภาษาอังกฤษที่มตี ่ อภาษาอังกฤษเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ภาษาอังกฤษมี
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและในชีวติ ประจาวัน มีความสุขกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษยังมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเป็ นภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายและฝึกฝนได้ง่าย
1.3 กลยุทธ์และวิธกี ารสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูผสู้ อนมีกลยุทธ์และวิธกี ารสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ครู เลือกใช้วธิ กี ารสอนทีเ่ หมาะสม
กับเนื้อหาวิชาและใช้สอ่ื ทีส่ อดคล้องกับอายุผเู้ รียน การใช้สอ่ื ห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งและการ
พูดและ ใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษทีน่ กั เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยมีการเตรียมการสอนก่อนเข้าสอนภาษาอังกฤษทุก
ครัง้ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น
2. ข้อมูลด้านผูเ้ รียนวิชาภาษาอังกฤษ
2.1 ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับนักเรียนทีเ่ รียนวิชาภาษาอังกฤษ
จากประชากรทัง้ หมด 240 คน พบว่าเป็ นเพศชาย จานวน 122 คน และเพศหญิง จานวน 118 คน คิด
เป็ นร้อยละ 50.8 และร้อยละ 49.2 ตามลาดับ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่มอี ายุ 11-12 ปี จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5
ซึง่ กาลังศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5-6
2.2 ทัศนคติของนักเรียนทีม่ ตี ่อการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ
ทัศนคติของนักเรียนมีทม่ี ตี ่อการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษเฉลีย่ รวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียน
คิดว่าการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษเป็ นทักษะพืน้ ฐานของการเรียนและการสื่อสารภาษาอั งกฤษ ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาสากลทีม่ คี วามสาคัญต่อการฝึกฟั ง/พูด
2.3 กลยุทธ์และพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
นักเรียนมีกลยุทธ์และพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนตัง้ ใจฟั ง
ครูพดู ภาษาอังกฤษ และเข้าห้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ
3. ความสามารถด้านการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษซึง่ ประเมินโดยนักเรียนเอง
นักเรียนประเมินว่าตนเองมีความสามารถในการฟั งอยู่ในระดับปานกลางและมีทกั ษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับน้อย
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผูส้ อนและปั จจัยด้านผูเ้ รียน
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4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูวิชาภาษาอังกฤษที่มีต่อภาษาอังกฤษและกลยุท ธ์และ
วิธกี ารสอนวิชาภาษาอังกฤษ
4.1.1 ด้านทัศนคติของครูวชิ าภาษาอังกฤษทีม่ ตี ่อภาษาอังกฤษ
ทัศนคติของครูวชิ าภาษาอังกฤษที่มตี ่ อภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงมาก
ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ฝึกฝนได้ง่ายกับภาษาอังกฤษมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งทักษะการ
สนทนาภาษาอังกฤษเป็ นประโยชน์ในชีวติ ประจาวันและสนุกกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4.1.2 ด้านกลยุทธ์และวิธกี ารสอน
กลยุทธ์และวิธกี ารสอนทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง ได้แก่ การใช้สอ่ื เทคโนโลยี
สมัยใหม่ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษกับการเลือกใช้วธิ กี ารสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา สอดคล้องกับอายุ
ผูเ้ รียนซึง่ มีการเตรียมการสอนทุกครัง้ และสอนโดยใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษทีน่ กั เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักเรียนทีม่ ตี ่อการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ
กับกลยุทธ์และพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
4.2.1 ด้านทัศนคติของนักเรียนทีม่ ตี ่อการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ
ทัศนคติของนักเรียนทีม่ ตี ่อการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษที่พบว่ามี ความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับต่ามาก ได้แก่ การฝึกการพูดภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติจะทาให้พฒ
ั นาการพูดได้ดกี ว่าครูชาวไทย เช่น สาเนียง
การออกเสีย ง กับ การฟั งและการพู ด ภาษาอังกฤษเป็ น ทัก ษะพื้น ฐานของการเรีย นและการสื่อ สารภาษาอัง กฤษ
นอกจากนี้ ยังพบว่าภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่มคี วามสาคัญต่ อการฟั งและการพูด กับนักเรียนสนุ กกับการเรียน
สนทนาภาษาอังกฤษ การฝึ กการฟั งภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติจะทาให้พฒ
ั นาการฟั งได้ดีกว่าครูชาวไทย กับครู
ต่างชาติสามารถสอนเกีย่ วกับวัฒนธรรมตะวันตกได้ดกี ว่าครูชาวไทย
4.2.2 ด้านกลยุทธ์และพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์และพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่ า มาก ได้ แ ก่ การฝึ ก ฝนการฟั งและการพู ด ภาษาอัง กฤษด้ ว ยตนเองผ่ า นสื่อ เช่ น วิท ยุ โทรทั ศ น์ ซี ดี ดี วีดี
Youtube.com และเวปไซต์อ่นื ๆ กับการฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษและเพื่ อนอย่างสม่ าเสมอ
รวมทัง้ การฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษและเพื่อนอย่างสม่ าเสมอกับ นักเรียนตัง้ ใจฟั งครูพูด
ภาษาอังกฤษ
2. อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ด้านผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษ
1.1 ทัศนคติของครูวชิ าภาษาอังกฤษทีม่ ตี ่อภาษาอังกฤษ พบว่า ครูมคี วามคิดเห็นเฉลีย่ รวมอยู่ในระดับสูงมาก
เนื่องจากครูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ฝึกฝนได้ง่าย อีกทัง้ ยังมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะ
ด้านการสนทนาภาษาอังกฤษยังเป็ นประโยชน์ในชีวติ ประจาวันและสนุ กกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย จึงทา
ให้มที ศั นคติทด่ี ตี ่อวิชาภาษาอังกฤษ ซึง่ สอดคล้องกับ [2] ทีก่ ล่าวว่าภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีม่ คี วามจาเป็ นทีส่ ามารถ
นาประสบการณ์ ในห้องเรีย นไปใช้ในการดาเนิ นชีวิต และผู้ท่เี รีย นรู้มีเจตคติท่ีดีต่ อภาษาต่ างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สือ่ สารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [10] ได้ศกึ ษาความต้องการ
พัฒ นาวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ครูผสู้ อนต้องการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
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ของตนเอง และ [11] ทีศ่ กึ ษาพบว่า ครูส่วนใหญ่ มคี วามต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
รวมทัง้ ทักษะและเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกัน
1.2 ด้า นกลยุ ท ธ์แ ละวิธีก ารสอนวิช าภาษาอังกฤษ พบว่ า ระดับ ความคิด เห็น เฉลี่ย รวมอยู่ในระดับ มาก
เนื่องจาก ครูเลือกใช้วธิ กี ารสอนทีเ่ หมาะสมกับเนื้อหาวิชาและใช้สอ่ื ทีส่ อดคล้องกับอายุผเู้ รียน การใช้ส่อื ห้องปฏิบตั กิ าร
ทางภาษาเพื่อพัฒ นาทักษะการฟั งและการพูด ใช้คาศัพท์ภ าษาอังกฤษที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยมีการ
เตรียมการสอนก่อนเข้าสอนภาษาอังกฤษทุกครัง้ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น ซึง่
สอดคล้องกับ [12] ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับสภาพปั ญหาและความต้องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ
ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5-6 สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ครูสว่ นใหญ่มคี วามต้องการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีความต้องการในด้านการเตรียมตัวครู
และการวางแผนการสอนล่วงหน้า รวมทัง้ สื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องการความสามารถในการ
ใช้ห้อ งปฏิบ ัติก ารทางภาษาในการเรีย นการสอนและฝึ ก ฟั ง พู ด อ่ า นและเขีย นภาษาอังกฤษอย่ า งสม่ าเสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับ [11] ทีศ่ กึ ษาพบว่า ครูส่วนใหญ่มคี วามต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิธี
สอนและการดาเนินการเรียนการสอน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกัน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
[13] ศึก ษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและหลักการปฏิบตั ิงานของครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษปี 2542 ใน
โรงเรีย นประถมและมัธ ยมศึก ษา พบว่ า ครูมีก ารเตรีย มแผนการสอนล่ ว งหน้ า จัด เตรีย มกิจ กรรมสอดคล้อ งกับ
จุดประสงค์ของการเรียนและเนื้อหา สื่อต่างๆตลอดจนเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะในรูปแบบกิจกรรมที่
หลากหลาย กิจกรรมเป็ นแบบบูรณาการทักษะภาษาทีเ่ อือ้ ต่อการนาความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจาวัน สาหรับรูปแบบการ
สอนครูตน้ แบบสอนโดยใช้เนื้อหาและกิจกรรมเพื่อนาไปสูก่ ารเรียนรูภ้ าษา
2. ด้านผูเ้ รียนวิชาภาษาอังกฤษ
2.1 ด้านทัศนคติของนักเรียนทีม่ ตี ่อการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลีย่ รวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากนักเรียนเห็นว่าการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษเป็ นทักษะพื้นฐานของการเรียนและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็ น ภาษาสากลที่มีค วามสาคัญ ต่ อ การฝึ ก ฟั ง/พู ด นัก เรียนสนุ ก กับ การเรียนสนทนา
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ นักเรียนคิดว่าหากฝึ กฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติจะทาให้พฒ
ั นาการพูดได้
ดีกว่าครูชาวไทย เช่น สาเนียง การออกเสียง ซึง่ สอดคล้องกับ [4] ทีก่ ล่าวว่า การสอนทักษะการฟั งเป็ นทักษะทีส่ าคัญ
และเป็ นทักษะแรกหรือทักษะพืน้ ฐานในการสื่อสารในชีวติ ประจาวันก่อนการเรียนรูท้ กั ษะอื่น ดังนัน้ ผู้เรียนควรได้รบั
การฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้มโี อกาสฝึ กฟั งเสียง สาเนียงของเจ้าของภาษา ทัง้ ความเข้าใจใน
เรื่องราวที่ฟัง และยังสอดคล้องกับ [14] ที่กล่าวว่า การจัดอันดับความเหมาะสมของการเรียนรู้ทกั ษะทางภาษาของ
ผูเ้ รียนภาษาทีส่ องในด้านการสือ่ สารนัน้ สามารถจัดเรียงลาดับได้ คือทักษะการฟั งเป็ นทักษะแรก ทักษะการพูด ทักษะ
การอ่านและทักษะการเขียนตามลาดับ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ [15] ได้ศกึ ษาการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สารของนั ก เรีย นระดับ ชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 6 ผลการวิจ ัย พบว่ า ค่ าเฉลี่ย ของคะแนน
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน มีค่าเพิม่ สูงขึน้
กว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั การสอนปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ระดับความเห็นและพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มทดลองอยู่ระดับ
ดีมาก คือ ความน่ าจูงใจของกิจกรรมที่เรียน รวมทัง้ ประโยค บทสนทนาที่หลากหลาย ตลอดจนสามารถนาความรู้ท่เี รียนไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ และกลุ่มทดลองมีทศั นคติทด่ี ตี ่อการเรียนภาษาอังกฤษรวมถึงทักษะการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ
2.2 ด้านกลยุทธ์และพฤติกรรมการเรียน พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลีย่ รวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความ
ตัง้ ใจฟั งครูพูดภาษาอังกฤษ เข้าห้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ วางแผนด้านการเรียนภาษาอังกฤษ เช่น การ
อ่านหนังสือล่วงหน้ า การท าแบบฝึ กหัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รวมทัง้ นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจ
มากกว่าการท่องจาและฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษกับครูผสู้ อนภาษาอังกฤษและเพื่อนอย่างสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
[16] ทีก่ ล่าวว่า นิสยั ในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมทีแ่ สดงออกอย่างสม่าเสมอ เป็ นพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความพึงพอใจและมุ่งมันที
่ ่
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จะศึกษาหาความรูใ้ ห้บรรลุผลสาเร็จ ซึง่ ประกอบด้วย ความตัง้ ใจ การเอาใจใส่ในการเรียน การวางแผนการเรียนและการจัดกระบวนการ
เรียน ซึง่ สอดคล้องกับ [17] ศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
พระหฤทัยนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า นิสยั ในการเรียนภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. ความสามารถด้านการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษซึง่ ประเมินโดยนักเรียนเอง
การประเมินความสามารถในการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนประเมินว่าตนเองมีความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อย ในขณะทีท่ กั ษะการฟั งอยู่ทร่ี ะดับปานกลาง เนื่องจาก นักเรียนขาดทักษะด้าน
การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ ไม่เข้าใจสิง่ ที่ได้ฟังจึงไม่สามารถตอบหรือสื่อสารได้ ซึง่ สอดคล้องกับ [18] ได้ศกึ ษา
การพัฒ นาการเรีย นรู้ด้านการพูด ฟั ง อ่ าน เขีย น เรื่อง “Gifts & Wishes” วิช าภาษาอังกฤษ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาต่างประเทศสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านดู่อาราง จังหวัดสุรนิ ทร์ โดยใช้สอ่ื ประสม พบว่า
ทักษะการพูด ฟั ง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านดู่อาราง เมื่อเรียนเรื่อง
“Gifts & Wishes” โดยใช้ส่อื ประสม มีท ัก ษะการพู ด ฟั ง อ่ าน เขีย น คิด เป็ น คะแนนเฉลี่ย 2.38 และส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (SD) 0.99 อยู่ในระดับปานกลาง
3. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
ด้านครูผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษ ครูควรส่งเสริม การเลือกใช้วธิ กี ารสอนทีเ่ หมาะสมกับเนื้อหาวิช าและใช้ส่อื ที่
สอดคล้องกับ อายุ ผู้เรีย น การใช้ส่อื ห้องปฏิบ ัติก ารทางภาษาเพื่อ พัฒ นาทัก ษะการฟั งและการพู ด และใช้ค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษทีน่ กั เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยมีการเตรียมการสอนก่อนเข้าสอนภาษาอังกฤษทุกครัง้ ตลอดจนมีกล
ยุทธ์และวิธกี ารสอนทีห่ ลากหลายและเหมาะสมกับผูเ้ รียนมากขึน้
ด้านผูเ้ รียนภาษาอังกฤษ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟั ง
และการพูดภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ควรได้รบั การฝึ กฝนทักษะการฟั งและการพูดทีค่ วบคู่กนั ไป เพื่อปรับทัศนคติท่ดี ี
ต่อการสือ่ สาร (การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ) ตลอดจน มีกลยุทธ์และพฤติกรรมทางการเรียนภาษาอังกฤษทีด่ ขี น้ึ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี้
ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับช่วงชัน้ เช่น ด้าน
สังคมและครอบครัว ด้านโรงเรียน เป็ นต้น ตลอดจน การศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ ทีส่ ่งผลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียน เช่น ทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษและนิสยั ทางการเรียน เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการเรียนให้ดขี น้ึ
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แนวทางการจัดการภัยพิ บ ตั ิ ด้ านน้ าหลาก/ดิ นถล่ มโดยกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของภาค
ประชาชน
Appropriate Guidelines for Land Slide/Flash Flood Disaster Management by
Community- Based Participation
สัจจา บรรจงศิร1*ิ บาเพ็ญ เขียวหวาน1 ปาลีรตั น์ การดี2 และชัยยุทธ ชินณะราศรี3
Sajja Banchangsiri1*, Bumpen Keawwan1, Praleerat Karndee2 and Chaiyuth Chinnarasri3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อถอดบทเรียนการบริหาร
จัด การภัย พิบ ัติด้านน้ าหลาก/ดิน ถล่ ม โดยชุ ม ชน 2) เพื่อ หารูป แบบการพึ่ง พาตนเองโดยใช้ชุ ม ชนเป็ น ฐาน และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประชากรที่ทาการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ ประชากรที่ประสบภัยพิบตั ิดา้ นน้ า
หลาก/ดินถล่มและมีการจัดการทีด่ จี ากทัง้ 4 ภาคของประเทศ ประชากรทีเ่ คยประสบกับภัยพิบตั ดิ า้ นน้ าหลาก/ดินถล่ม
และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง เครื่องมือวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) บทเรียนการบริ หารจัดการภัยพิ บตั ิ จากน้าหลาก/ดิ นถล่มโดยชุมชน พบว่า ระยะ
ก่ อนเกิ ด ภัยพิ บตั ิ (1) เฝ้ าระวัง และติดตัง้ เครื่องมืออุป กรณ์ เตือนภัย (2) ซักซ้อมการเตือนภัยและการเคลื่อนย้าย
อพยพ (3) เตรียมสถานทีส่ าหรับเป็ นศูนย์อพยพ (4) จัดระบบการรับและการกระจายความช่วยเหลือ (5) จัดตัง้ ระบบ
สวัสดิการ และกองทุนชุมชน (6) กาหนดกฎ ระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน และ (7) สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและ
ภาคี ระหว่างเกิ ด ภัย พิ บ ตั ิ (1) จัดเตรียมสิง่ ของที่จาเป็ น ในการดารงชีพ (2) ดูแลคุณ ภาพชีวติ และจิตใจ (3) แบ่ ง
บทบาทหน้ าที่ดูแ ลด้านต่ า งๆ ในศูน ย์อ พยพ (4) จัด ระบบคมนาคมให้สามารถสัญ จรไปมาได้ (5) สารวจผู้ได้ร ับ
ผลกระทบ และผูท้ ต่ี ้องการความช่วยเหลือ (6) จัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน (7) จัดระบบการกระจายความช่วยเหลือไปยัง
ผูป้ ระสบภัย และ (8) เฝ้ าสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงของภัยพิบตั ิ ระยะหลังเกิ ดภัยพิ บตั ิ
(1) สารวจความเสียหายในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (2) ปรับปรุงสภาพโครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
(3) ฟื้ นฟูเยียวยาคุณภาพชีวติ และจิตใจ (4) เฝ้ าระวังและเตรียมรับมือภัยพิบตั ทิ อ่ี าจเกิดขึน้ ในอนาคต (5) อนุ รกั ษ์และ
ปลูกป่ าในรูปแบบวนเกษตร (6) ฟื้ นฟู อาชีพ (7) จัดทาแผนแม่บทของชุมชน (8) ถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบ ัติ
(9)รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลที่จาเป็ น (10) ประสานงานหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยความ
เสียหาย และ (11) ผลักดันเชิงนโยบายในด้านการป้ องกันภัยและการจัดการดิน น้า ป่ า
2) รูปแบบการพึ่งพาตนเอง และกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จากการสอบถามความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่และชุมชนที่มีประสบการณ์ ทัง้ สองกลุ่มมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้ (1) ด้านการ
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ประเมินสถานการณ์ (2) ด้านการเตรียมการเพื่อลดความรุนแรงของน้ าหลาก/ดินถล่ม ทัง้ โดยการใช้สงิ่ ก่อสร้างและไม่
ใช้สงิ่ ก่อสร้าง (3) ด้านการบริหารจัดการระหว่างเกิดน้ าหลาก/ดินถล่ม ทัง้ โดยการใช้สงิ่ ก่อสร้างและไม่ใช้สงิ่ ก่อสร้าง (4)
การบริหารจัดการหลังเกิดน้าหลาก/ดินถล่ม ทัง้ โดยการใช้สงิ่ ก่อสร้างและไม่ใช้สงิ่ ก่อสร้าง
คาสาคัญ:

การจัดการภัยพิบตั ดิ า้ นน้าหลาก ดินถล่ม การมีส่วนร่วมของประชาชน

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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บทนา
ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา โลกได้เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติโดยเฉพาะภัยพิบตั จิ ากน้ามากขึน้ ซึง่ สาเหตุท่ี
เกิดขึน้ สืบเนื่องจาก การบุกรุก การใช้ และทาลายทรัพยากรธรรมชาติทาให้เกิดการแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศทีไ่ ม่
สามารถพยากรณ์ได้ ทาให้ภยั พิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ มีรอบระยะเวลาการเกิดทีส่ นั ้ ลงหรือเกิดถีข่ น้ึ และมีระดับความรุนแรงเพิม่ มาก
ขึน้ ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างน้า น้ าหลาก/ดินถล่มเป็ นปั ญหาหนึ่งสาหรับชุมชนที่
อยู่ในพืน้ ทีป่ ่ าต้นน้ าทีม่ คี วามลาดชันของพืน้ ทีค่ ่อนข้างสูงหรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีเ่ ป็ นทางผ่านของน้ า ทีส่ ร้างความเสียหาย
ให้กบั ประชาชนอยู่เสมอ แม้ภยั ที่เกิดขึน้ มานี้เป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถลดความรุนแรงหากได้มกี าร
เรียนรูห้ รือถอดบทเรียนจากประสบการณ์ทผ่ี ่านมาเพื่อเตรียมการป้ องกันหรือบรรเทาความรุนแรงทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ภาคประชาชนซึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง จาเป็ นต้องมีการเรียนรูเ้ พื่อสามารถปฏิบตั ติ นและช่วยเหลือผูอ้ ่นื
นอกจากนี้ย ังต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบ ัติงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถฟื้ นคืนกลับสูภ่ าวะปกติได้โดยเร็วมีการสูญเสียน้อยหรือไม่มเี ลย
การศึกษาแนวทางในการจัดการภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดจากน้าหลาก/ดินถล่มจึงมีความจาเป็ นเร่งด่วน เพื่อกาหนด
แนวทางการป้ องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบตั จิ ากน้ าที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต และมีแนวโน้มที่จะ
เกิดขึน้ บ่อยครัง้ และรุนแรงมากขึน้ จากเหตุการณ์ ภยั พิบตั ิท่เี กิดขึน้ ทุกภาคส่วนของสังคมยังเห็นว่าความตื่นตัวของ
สังคมเพื่อป้ องกันและเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ยงั มีไม่มากนัก เพราะการไม่ตระหนักและไม่เชื่อจึงได้รบั บทเรียนราคา
แพง อย่ างไรก็ต ามบางท้อ งถิ่น แม้จ ะมีแผนรับ มือ และการเฝ้ าระวังภัย อยู่แ ล้วแต่ เนื่ องจากความรุน แรงเกิน กว่า ที่
คาดการณ์ ไว้ จึงไม่สามารถรับ มือได้ท ัน ในขณะที่ บางท้องถิ่นมีแผนแต่ ไม่มีอุปกรณ์ ไม่ได้มีการซักซ้อมแผน และ
เตรียมการอื่นๆ จึงไม่สามารถนาแผนนัน้ ไปปฏิบตั ิได้ การศึกษาเรื่องแนวทางในการจัดการภัยพิบตั ิท่เี หมาะสมกับ
ประเทศไทย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จะทาให้ทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
การป้ องกันและเตรียมความพร้อมจัดการปั ญหาภัยพิบตั ไิ ด้ทราบถึง บทเรียนการจัดการภัยพิบตั จิ ากน้ าหลาก/ดินถล่ม
แนวทางการป้ องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบ ัติท่ีเป็ นระบบ และการกระจายความช่ วยเหลืออ ย่างทัวถึ
่ งให้ก ับ
ผูป้ ระสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการศึกษาจะทาให้สามารถลดความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพืน้ ทีป่ ระสบปั ญหาภัยพิบตั จิ ากน้าหลาก/ดินถล่ม ตลอดจนการฟื้ นฟูเยียวยาภายหลังต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการภัยพิบตั ดิ า้ นน้าหลาก/ดินถล่มโดยชุมชน
2) เพื่อหารูปแบบการพึง่ พาตนเองโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน และกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน

วิ ธีวิทยการวิ จยั
1. ระเบียบวิ ธีวิจยั การศึกษานี้ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
1.1 ประชากรและผูใ้ ห้ข้อมูล การวิจยั นี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายกลุ่ม ดังนี้
1.1.1 ชุมชนทีป่ ระสบภัยพิบตั จิ ากน้าและมีการจัดการทีด่ ี โดยการเลือกชุมชนแบบเจาะจงจาก 4 ภาค
ดังนี้ ภาคเหนือ บ้านต้นขนุน ต.น้าไผ่ อ.น้าปาด และ บ้านผามูบ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคกลางบ้านท่าคา อ.
บ้านคา จ.ราชบุรี ภาคใต้บา้ นทับน้ าเฒ่า ต.กรุงชิง อ.นบพิตา จ.นครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านนาคอ
ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี สาหรับถอดบทเรียนการบริหารจัดการภัยพิบตั ดิ า้ นน้าหลาก/ดินถล่ม
1.1.2 เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกีย่ วข้อง จานวน 34 คน และชุมชนทีเ่ คยประสบภัยพิบตั ิบ้านหลวง ต.แม่
เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงสาหรับประเมินรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นา
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1.2. เครือ่ งมือวิ จยั มีดงั นี้
1.2.1 แบบบันทึกถอดบทเรียนการบริหารจัดการภัยพิบตั ดิ า้ นน้าโดยชุมชนและมีการจัดการทีด่ ี
1.2.2 แบบทดสอบรูปแบบการพึง่ พาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการภัย
พิบตั ดิ า้ นน้า สาหรับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และประชาชนทีม่ ปี ระสบการณ์เกีย่ วกับภัยพิบตั ดิ า้ นน้า
2.
ขัน้ ตอนการวิ จยั และการเก็บข้อมูล มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
2.1 การถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบตั จิ ากน้าของชุมชนในประเทศทีม่ กี ารจัดการทีด่ ี
2.2 การพัฒนารูปแบบการพึง่ พาตนเองโดยการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
2.3 การทดสอบรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และชุมชนทีป่ ระสบภัยพิบตั จิ ากน้า
3. การวิ เคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณหาค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
บทเรียนการบริหารจัดการภัยพิ บตั ิ จากน้าและการจัดการโดยชุมชนในประเทศไทย มีดงั นี้
1) การจัดการก่อนเกิ ดภัยน้าหลาก/ดิ นถล่ม
(1) ระดับครัวเรือน เคลื่อนย้ายบุคคลทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทัง้ ข้าวของเครื่อ งใช้ และสัตว์
เลี้ยง ไปยังบริเวณไม่เสีย่ งภัย หาทาเลที่ไม่เสีย่ งภัย สาหรับเคลื่อนย้าย ขยับขยายที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ
ตื่น ตัว และเฝ้ าระวัง รวมถึงติด ตามข้อมูลข่าวสารเกี่ย วกับ ภัย พิบ ัติอ ย่างใกล้ชิด ออกแบบ ปรับ ปรุงที่อยู่อาศัยให้
เหมาะสม รวมถึงการก่อสร้างในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่เสีย่ งภัย และปรับระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมทัง้ ในพืน้ ทีด่ า้ นล่างและพืน้ ที่
ลาดชัน
(2) ระดับชุมชน ติดตัง้ อุปกรณ์เครื่องมือเตือนภัย เป็ นโครงข่ายเชื่อมโยงระดับอาเภอ ตาบล จนถึงระดับ
หมู่บา้ น เช่น การตัง้ หอเตือนภัยและสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย จากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติในระดับอาเภอ
และตาบล ส่วนในระดับหมู่บา้ นมีการติดตัง้ อุปกรณ์ไซเรนมือหมุน และกระบอกวัดปริมาณน้าฝน วางระบบการเฝ้ าระวัง
การเตือนภัย และการช่วยเหลือโดยแบ่งพื้นที่ ผู้รบั ผิดชอบเพื่อการดูแลที่ชดั เจนและทัวถึ
่ ง เตรียมระบบซักซ้อมการ
เตือนภัย และระบบการเคลื่อนย้ายอพยพ เตรียมสถานทีส่ าหรับเป็ นศูนย์อพยพ จัดระบบการรับและการกระจายความ
ช่วยเหลือฟื้ นฟูจากภายนอก จัดตัง้ ระบบสวัสดิการชุมชน และกองทุนชุมชน เพื่อเป็ นหลักประกันด้านต่างๆ เช่น ด้าน
อาหาร ด้านการรักษาโรค ด้านอุบตั เิ หตุ ด้านพลังงานยามเกิดภัยให้กบั ชุมชน กาหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อตกลง
ด้านต่างๆ เมื่อเกิดภัยพิบตั ริ ่วมกัน สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและภาคี เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบตั ิร่วมกัน เช่น การ
แบ่งปั นข้อมูลและองค์ความรู้ การแบ่งบทบาทหน้าทีใ่ นการเฝ้ าระวังและการเตือนภัย การช่วยเหลือกันเมื่อเกิดภัย
2) การจัดการระหว่างเกิ ดภัยน้าหลาก/ดิ นถล่ม
(1) ระดับครัวเรือน การจัดหาปั จจัย4 ให้เพียงพอกับสมาชิกในครัวเรือน การดูแลสุขภาพร่างกายและ
จิตใจของตนเองและสมาชิกในครัวเรือน การมีสว่ นร่วมในบทบาทหน้าทีภ่ ายในศูนย์อพยพ
(2) ระดับชุม ชน จัดระบบคมนาคม เช่น สร้างสะพานชัวคราว
่
จัดหาพาหนะ และปรับปรุง ถนนให้พ อ
สัญจรไปมาเพื่อการช่วยเหลือในเบื้องต้น สารวจผู้ได้รบั ผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตัง้ ศูนย์
ประสานงานและจุดรับกระจายความช่วยเหลือ จัดระบบการกระจายความช่วยเหลือไปยังผูป้ ระสบภัยทัง้ ทีอ่ ยู่ในศูนย์
พักพิงและอยู่ทบ่ี า้ น อย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียม เฝ้ าติดตาม ความเคลื่อนไหวและการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์
3) การจัดการหลังการเกิ ดภัยน้าหลาก /ดิ นถล่ม
(1) ระดับครัวเรือน ปรับปรุงทีอ่ ยู่อาศัย ในส่วนทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย ปรับเปลีย่ นรูปแบบการเกษตรจาก
การผลิตเชิงเดีย่ วมาสู่การทาเกษตรแบบผสมผสาน ทีเ่ หมาะสมกับระบบนิเวศของพืน้ ที่ ทีไ่ ม่เสีย่ งต่อการพังทลายของ
หน้าดิน เข้าร่วมกิจกรรมและรับบทบาทหน้าทีเ่ พื่อการเฝ้ าระวังและเตรียมรับมือภัยพิบตั ริ ่วมกับเพื่อนบ้าน กลุ่ม ชุมชน
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และเครือข่าย เข้าร่วมฟื้ นฟูอนุรกั ษ์และปลูกป่ าในรูปแบบวนเกษตร รวมทัง้ ปลูกฝั งให้ลกู หลานรูค้ ุณค่าและช่ว ยกันรักษา
ป่ า ซึ่งสามารถเป็ น ปราการป้ อ งกัน ภัย น้ าหลาก ดิน ถล่ ม ได้/ ให้ก าลังใจ หรือ ฟื้ นฟู เยีย วยาด้านจิต ใจแก่ สมาชิก ใน
ครัวเรือนและเพื่อนบ้าน ต้องมีความตื่นตัวและตระหนักต่อการป้ องกันภัยพิบตั ทิ อ่ี าจเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต รวมถึงการ
แก้ไขปั ญหา โดยสรุปบทเรียนจากการประสบภัยพิบตั ทิ ผ่ี ่านมา เพื่อหาแนวทางป้ องกันแก้ไข
(2) ระดับชุมชน ผลักดันในเชิงนโยบายด้านการป้ องกันภัยพิบตั แิ ละด้านการจัดการทีด่ นิ ป่ าไม้ ศึกษาและ
ทาความเข้าใจปั ญหาและสาเหตุการเกิด วิเคราะห์และถอดบทเรียนการจัดการทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดภัยพิบตั ิ
เพื่อปรับปรุงและยกร่างแผนการจัดการทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆ ในพืน้ ที่ จัดทาระบบข้อมูลทีจ่ าเป็ น
ต่อการเฝ้ าระวังและการเตือนภัย เช่น ข้อมูลสภาพดินฟ้ าอากาศ สถิตกิ ารเกิดภัยพิบตั ทิ งั ้ ระดับชุมชนและระดับประเทศ
จัดทาระบบข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการช่วยเหลือฟื้ นฟูและเยียวยา เช่น ข้ อมูลครัวเรือนทีไ่ ด้รบั ความเสียหายในระดับต่างๆ
พิจารณาการโยกย้ายพืน้ ทีต่ งั ้ ของชุมชนในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ ง ปรับปรุง วางระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
ขึน้ ใหม่ ให้มคี วามแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้ในยามทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ ฟื้ นฟูและรักษาพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ และร่วมกันปลูก
ป่ าในรูป แบบวนเกษตร ที่สามารถป้ องกัน การพังทลายของหน้ าดิน ฟื้ นฟู อาชีพ ที่มนคงในระยะยาว
ั่
สารวจความ
เสียหายระดับ บุคคล ครัวเรือน และชุม ชน ประสานหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่ วยเหลือ เยียวยา และชดเชยความ
เสียหาย
2. รูป แบบการพึ่ งพาตนเอง วิ ธี ก ารที่ ส ามารถด าเนิ นการส่ งเสริ ม หรือ ปฏิ บ ัติ ก ารในพื้ น ที่ เสี ย งภัย ให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน และกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน จากการ
ถอดบทเรียนกรณี ตัวอย่างชุมชนที่มีการจัดการภัยพิบ ัติด้านน้ าที่ดี นามาพัฒ นาเป็ นรูปแบบและนาไปทดสอบกับ
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชนทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเกิดภัยพิบตั จิ ากน้าหลาก/ดินถล่ม พบว่า ทัง้ 2
กลุ่ม ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ ของรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นา ดังนี้
1) การประเมินสถานการณ์ ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ภาครัฐเห็นว่าการประเมินสถานการณ์มคี วามสาคัญอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ (  = 4.33) ในขณะทีช่ ุมชนทีม่ ปี ระสบการณ์เห็นว่ามีความสาคัญอยู่ในระดับมาก (  = 4.15) รายละเอียดดัง
ตาราง ที่ 1
ตารางที่ 1 การประเมินสถานการณ์
การประเมิ นสถานการณ์

1) การติดตัง้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อใช้ประเมินสถานการณ์น้าท่วม
- เครื่องวัดปริมาณน้าฝน
- มาตรวัดระดับน้า
2) การติดตัง้ อุปกรณ์เครื่องมือเตือนภัยเป็ นโครงข่ายเชื่อมโยงทุก

เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ (n= 34)



S.D.

ชุมชน (n= 20)

ระดับ

4.41

.76

มากที่สุด

4.46

.68

4.36



S.D.

ระดับ

4.55

.55

มากที่สุด

มากทีส่ ุด

4.55

.51

มากทีส่ ุด

.85

มากทีส่ ุด

4.55

.60

มากทีส่ ุด

4.36

1.12

มากที่สุด

4.65

.59

มากที่สุด

4.18

1.02

มาก

3.95

1.04

มาก

4.36

.88

มากทีส่ ุด

4.00

.72

มาก

4.26

.78

มากทีส่ ุด

4.40

.68

มากทีส่ ุด

4.23

1.13

มากทีส่ ุด

3.60

1.66

มาก

3.86

1.30

มาก

3.80

1.10

มาก

4.43

.89

มากที่สุด

3.70

.86

มาก

4.29

.78

มากที่สุด

3.92

.96

มาก

4.43

.77

มากทีส่ ุด

3.70

.86

มาก

ระดับ

3) ระบบการเตือนภัยทีป่ ระชาชนสามารถเข้าใจ
- ข้อมูลจากภาครัฐ
- เสียงเตือนภัย
- รถประกาศ
- บุคคล
4) การประเมินพืน้ ทีแ่ ละสถานการณ์ความเสีย่ งและระดับความรุนแรง
5) ฐานข้อมูลของชุมชน
- ข้อมูลด้านอุทกวิทยา
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การประเมิ นสถานการณ์

- แผนทีช่ มุ ชน
- ข้อมูลด้านทรัพยากรในพืน้ ที่ ( จานวนป่ าไม้ แหล่งน้า)
- ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ
รวม

เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ (n= 34)
S.D.



ชุมชน (n= 20)

ระดับ

4.40

.81

มากทีส่ ุด

4.30

.70

4.03
4.33



S.D.

ระดับ

3.85

.98

มาก

มากทีส่ ุด

4.00

.97

มาก

.85

มาก

4.15

1.04

มาก

.91

มากที่สุด

4.15

.80

มาก

2) ด้านการเตรียมการเพื่อลดความรุนแรงของภัยพิบ ัติด้านน้ าหลาก/ดินถล่ม โดยการใช้สงิ่ ก่อสร้าง ใน
ภาพรวมเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐเห็นว่ามีความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.22) ในขณะทีช่ ุมชนทีม่ ปี ระสบการณ์เห็นว่า
มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก (  = 3.75) มีดงั นี้
(1) ระดับครัวเรือนต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างทีอ่ ยู่อาศัยให้แข็งแรง
(2) ระดับกลุ่มในชุมชนต้องร่วมกันปรับปรุง ฝายชะลอน้ า เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการระบายน้ าเพื่อใน
การเร่ ง ระบายน้ า ออกจากพื้น การเตรีย มอุ ป กรณ์ เพื่อ ป้ อ งกัน การจมน้ า และการจัด เตรีย มพื้น ที่ส าหรับ รองรับ
ผูป้ ระสบภัย รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเตรียมโดยการใช้มาตรการสิง่ ก่อสร้าง
การใช้มาตรการสิ่ งก่อสร้าง

ชุมชน (n= 20)

การปรับปรุงระบบการระบายน้ า

4.35
4.40
4.30
4.09
4.50

S.D.
.75
.77
.74
.93
.82

ระดับ
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด

การพัฒนาและปรับปรุงฝายชะลอน้ าในพืน้ ทีต่ น้ น้ า

4.36

.80

การเตรียมอุปกรณ์ เพื่อป้ องกันการจมน้ า เช่น เสือ้ ชูชพี ฯ

4.26

การจัดเตรียมพืน้ ทีส่ าหรับรองรับผูป้ ระสบภัย
การเตรียมบ้านสาเร็จรูป(บ้านนค อคดาวน์)
รวม

1) ระดับครัวเรือนมีดงั นี้
- การปรับปรุงโครงสร้างทีอ่ ยู่อาศัยให้แข็งแรง
- การตัง้ บ้านเรือนไม่อยู่ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
2) ระดับกลุ่มในชุมชนมีบทบาท ดังนี้

-

เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ (n= 34)
3.87
3.60
4.15
3.63
3.90

S.D.
1.14
1.42
.87
1.06
.96

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มากทีส่ ุด

4.20

.76

มาก

.82

มากทีส่ ุด

3.40

1.50

ปานกลาง

4.10

.92

มาก

3.90

.96

มาก

3.23

1.30

ปานกลาง

2.75

1.11

ปานกลาง

4.22

.84

มากที่สุด

3.75

1.09

มาก





3) การเตรียมการเพื่อลดความรุน แรงของภัยพิบตั ิด้านน้ าหลาก/ดินถล่ม โดยการไม่ใช้สงิ่ ก่อสร้าง ในภาพรวม
เจ้าหน้ าที่ภ าครัฐเห็น ว่ ามีค วามสาคัญ อยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.46) ในขณะที่ชุ ม ชนที่มีป ระสบการณ์ เห็น ว่า มี
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก (  = 3.55) มีดงั นี้
(1) ระดับครัวเรือน ควรเคลื่อนย้ายบุคคลทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สิง่ ของ และสัตว์เลีย้ ง ไปยัง
บริเวณทีป่ ลอดภัย เฝ้ าระวัง รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับภัยพิบตั อิ ย่างใกล้ชดิ การปรั บ ระบบการปลู ก พื ช ให้
เหมาะสมทัง้ ในพื้นที่ด้านราบและพื้นที่ลาดชัน โดยเน้นพืชที่มรี ะบบรากลึก หรือพืชคลุมดินเพื่อชะลอการไหลของน้ า ใน
กรณีท่ไี ม่อพยพออกจากพื้นที่ควรเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร และการดารงชีพเพื่อรองรับสถานการณ์ น้ าหลากดิน/
ถล่มการเรียนรูใ้ นการปฏิบตั ติ นและการการร่วมซ้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้าหลากดินถล่ม/ร่วมกับคนในชุมชน
(2) ระดับกลุ่มในชุมชน ต้องสร้างความตระหนักถึงความเสีย่ งภัยของน้ าหลากดินถล่ม/ให้กบั ประชาชน
อย่างต่อเนื่องโดยการสอดแทรกเนื้อหาผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ การวางระบบการเฝ้ าระวังการเตือนภัย และการช่วยเหลือ
โดยแบ่งพื้นที่ และผู้รบั ผิดชอบ การเตรียมระบบซักซ้อมการเตือนภัยและการเคลื่อนย้ายอพยพ การเตรียมสถานที่สาหรับ
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เป็ นศูนย์พกั พิง การจัดตัง้ ระบบสวัสดิการชุมชน และ กองทุนชุมชน เพื่อเป็ นหลักประกันด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน เป็ น
ต้น กาหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อตกลงด้านต่างๆ เมื่อเกิดภัยพิบตั ริ ่วมกัน การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและภาคี
เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบตั ิร่วมกัน การเฝ้ าระวังการเตือนภัยน้ าหลาก/ดินถล่ม การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ น้ า
การวางแผนเพื่อเตรียมการรับมือกับน้ าหลาก/ดินถล่มเพื่อเตรียมการรับมือกับน้ าหลากดินถล่ม/ การเตรียมกาลังพลและ
อุปกรณ์ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ การเตรียมระบบการเคลื่อนย้ายอพยพ เช่น เส้นทาง และพาหนะในการเดินทาง การฝึ กอบรม
จัดทาคู่มอื เพื่อรับมือกับน้าหลาก ดินถล่ม/
(3) องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ควรส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงความเสีย่ งภัยของน้ าหลากดิน/
ถล่มอย่างต่อเนื่อง เฝ้ าระวังการเตือนภัยน้ าหลากดินถล่ม/ดินถล่ม การสื่อสารการเปลีย่ นแปลงสถานการณ์น้ า การวางแผน
เพื่อเตรียมการรับมือกับน้ าหลาก/ดินถล่ม การก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน การเตรียมกาลังพลและ
เครื่องจักรทีพ่ ร้อมใช้งาน การเตรียมระบบการเคลื่อนย้ายอพยพ เช่น การสารวจเส้นทาง การเตรียมพาหนะในการเดินทาง
การเตรียมศูนย์พ ักพิง ส่งเสริมการฝึ กอบรม จัดท าคู่ มือเพื่อรับมือกับน้ าหลาก ดินถล่ ม/ การซักซ้อมเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ น้ าหลากดินถล่ม/ การสนับสนุ นการตัง้ กองทุ นสวัสดิการของชุมชน เพื่อจัดการด้านอาหาร สุขภาพ อาชีพ
รายได้ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การประสานงานกับประชาชนในพืน้ ที่ ภาคีเครือข่าย
รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเตรียมโดยใช้มาตรการไม่ใช่สงิ่ ก่อสร้าง
มาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง
1) ระดับครัวเรือน
- เคลื่อนย้ายบุคคล สิง่ ของ และสัตว์เลีย้ ง ไปยังทีป่ ลอดภัย
- เฝ้ าระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับภัยพิบตั อิ ย่างใกล้ชดิ
- เตรียมความพร้อมด้านการดารงชีพในกรณีทไ่ี ม่อพยพ
- เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร
- ปรับระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมเพื่อชะลอการไหลของน้ า
- เรียนรูใ้ นการปฏิบตั ติ นเพื่อรับมือกับสถานการณ์
- ร่วมซ้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์
2) ระดับกลุ่มในชุมชน
- การวางแผนเพื่อเตรียมการรับมือกับน้ าหลาก/ดินถล่ม
- การวางระบบการเฝ้ าระวังการเตือนภัย และการช่วยเหลือ
- การเตรียมระบบการเคลื่อนย้ายอพยพ
- การสื่อสารและทาความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละช่วงเวลา
- การเตรียมกาลังพลและอุปกรณ์เพื่อปฏิบตั หิ น้าที่
- การเตรียมสถานทีส่ าหรับเป็ นศูนย์พกั พิง
- การเตรียมระบบซักซ้อมการเตือนภัยและการเคลื่อนย้ายอพยพ
- การสร้างเครือข่าย เพื่อเตรียมการร่วมกัน
- กาหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อตกลง เมื่อเกิดภัยร่วมกัน
- การฝึกอบรม จัดทาคู่มอื เพื่อรับมือกับน้ าหลาก/ดินถล่ม
- การจัดตัง้ ระบบสวัสดิการชุมชน และ กองทุนชุมชน
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อบต.เทศบาล อบจ.)
- เตรียมกาลังพลและเครื่องจักรทีพ่ ร้อมใช้งาน
- เฝ้ าระวังการเตือนภัยน้ าหลากดินถล่ม/
- เตรียมระบบการเคลื่อนย้ายอพยพ
- วางแผนเพื่อเตรียมการรับมือกับน้ าหลากดินถล่ม/
- สื่อสารและทาความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละช่วงเวลา

เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ (n= 34)



4.54
4.73
4.66
4.58
4.56
4.43
4.43
4.36
4.37
4.53
4.50
4.50
4.46
4.46
4.40
4.36
4.36
4.30
4.26
4.16
4.46
4.63
4.60
4.60
4.56
4.53
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S.D.
.74
.58
.66
.68
.72
.89
.81
.85
.80
.77
.68
.73
.73
.73
.81
.71
.80
.87
1.04
.87
.81
.66
.67
.72
.72
.73

ระดับ
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

ชุมชน (n= 20)



3.79
3.60
3.80
3.95
3.85
3.55
3.90
3.90
3.53
3.80
3.65
3.55
3.70
3.30
3.45
3.35
3.55
3.50
3.60
3.35
3.34
3.25
3.30
3.25
3.25
3.30

S.D.
1.22
1.46
1.15
1.26
1.18
1.19
1.16
1.11
1.20
1.19
1.08
1.05
1.17
1.26
1.09
1.18
1.23
1.23
1.27
1.26
1.25
1.37
1.12
1.37
1.20
1.17

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

มาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง
- การประสานงานกับ ประชาชนในพืน้ ที่ ภาคีเครือข่าย
- ส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
- การเตรียมศูนย์พกั พิง
- กาหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน
- ซักซ้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ าหลากดินถล่ม
- การสนับสนุนการตัง้ ระบบสวัสดิการและกองทุนของชุมชน
- ส่งเสริมการฝึกอบรม จัดทาคู่มอื รับมือกับน้ าหลาก ดินถล่ม/
รวม

เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ (n= 34)
S.D.
.86
.72
.93
.85
.96
.95
.98
.78



4.46
4.43
4.43
4.36
4.36
4.33
4.30
4.46

ระดับ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

ชุมชน (n= 20)
S.D.
1.34
1.25
1.42
1.23
1.15
1.16
1.23
1.22



3.65
3.10
3.65
3.40
3.20
3.25
3.45
3.55

ระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

4) การบริหารจัดการภัยพิบตั ริ ะหว่างเกิดน้ าหลาก/ดินถล่ม โดยมาตรการการใช้สงิ่ ก่อสร้าง ในภาพรวมเจ้าหน้าที่
ภาครัฐเห็นว่ามีความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.33) ในขณะทีช่ ุมชนทีม่ ปี ระสบการณ์เห็นว่ามีความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.84) มีดงั นี้
(1) ระดับครัวเรือนและกลุ่มในชุมชน ต้องช่วยกันซ่อมแซมการรัวไหลของน
่
้ าในที่พกั อาศัย และ
แนวคันป้ องกันน้าเข้าในเขตชุมชน
(2) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีการสร้างศูนย์ประสานงานและพักพิง ปรับปรุงแนวคัน
ป้ องกันน้าและเส้นทางคมนาคมเพื่อการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือ
รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การบริหารจัดการภัยพิบตั ริ ะหว่างเกิดน้าหลาก/ดินถล่ม โดยมาตรการการใช้สงิ่ ก่อสร้าง
มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
1)ระดับครัวเรือน
- การซ่อมแซมการรัวไหลของน
่
้ าในทีพ่ กั อาศัย
- การสร้างทีพ่ กั อาศัยชัวคราว
่
2) ระดับชุม ชน (การจัดตัง้ ศูน ย์ป ระสานงาน เพื่อประสานความ
ร่วมมือ การสนับสนุ นทรัพยากร และกระจายความช่วยเหลือไปยัง
ประชาชน ภาคีเครือข่าย)
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อบต. เทศบาล อบจ.)
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือ
- จัดสร้างศูนย์พกั พิง ผูป้ ระสบภัย
- จัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน เพื่อประสานความร่วมมือ
- ซ่อมแซมพนังกัน้ น้ า
รวม

เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ (n= 34)
4.16
4.20
4.13
4.26

S.D.
.95
.84
1.07
.98

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.58
4.73
4.52
4.50
4.50
4.33

.72
.58
.76
.82
.77
.88

มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด



ชุมชน (n= 20)
3.70
3.70
3.70
3.90

S.D.
1.05
1.03
1.08
.96

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

3.92
4.00
3.65
3.90
3.85
3.84

.93
.92
1.13
.79
1.09
.98

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก



5) การบริหารจัดการภัยพิบตั ริ ะหว่างเกิดน้ าหลาก/ดินถล่มโดยการไม่ใช้สงิ่ ก่อสร้าง ในภาพรวมเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
เห็นว่ามีความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.50) ในขณะทีช่ ุมชนทีม่ ปี ระสบการณ์เห็นว่ามีความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.63) มีดงั นี้
(1) ระดับครัวเรือนควรมีการอุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ การดูแลสุขภาพ และการควบคุม
อารมณ์ทงั ้ ตนเองและคนในครอบครัว
1234

(2) ระดับกลุ่มในชุมชน ต้องมีการกระจายความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไปยังประชาชน มีการเฝ้ า
ระวังติดตามและประเมินสถานการณ์น้าท่วม
(3) ระดับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ต้ อ งมีก ารกระจายความช่ ว ยเหลือ ด้านต่ า งๆ ไปยัง
ประชาชน
รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การบริหารจัดการภัยพิบตั ริ ะหว่างเกิดน้าหลาก/ดินถล่มโดยการไม่ใช้สงิ่ ก่อสร้าง
มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
1) ระดับครัวเรือน
- อุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ
- ขับถ่ายอย่างถูกสุขลักษณะ
- ดูแลสุขภาพ ทัง้ ตนเองและคนในครอบครัว
- เฝ้ าระวังทรัพย์สนิ ของตนเอง
- เฝ้ าสังเกตติดตามและประเมินสถานการณ์
- ให้ความร่วมมือและปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของหน่วยงาน
- บันทึกข้อมูล หลักฐานอ้างอิงความเสียหายทีเ่ กิด
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนท้องถิน่ และภาครัฐ
- แสวงหารายได้
2)ระดับชุมชน
- ร่วมกระจายความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไปยังประชาชน
- ร่วมสารวจผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ
- ร่วมทีมเพื่อเฝ้ าระวัง และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ประชาชน
- เฝ้ าสังเกต ติดตามและประเมินสถานการณ์
- จัดเส้นทางคมนาคมเพื่อเดินทาง เข้าออกพืน้ ที-่
- สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน
- กาหนดบทบาทหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบทีไ่ ด้รบั การยอมรับในแต่ละด้าน
- แบ่งพืน้ ทีแ่ ละกาหนดผูร้ บั ผิดชอบดูแลในแต่ละเขต
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อบต. เทศบาล อบจ.)
- กระจายความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไปยังประชาชน
- สารวจผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ
- เฝ้ าสังเกต ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ าท่วม
- จัดทีมเพื่อเฝ้ าระวัง และควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ประชาชน
- สื่อสารระหว่างกันให้เข้าใจตรงกันลดความขัดแย้ง
- จัดเส้นทางคมนาคมเพื่อเดินทาง เข้าออกพืน้ ที-่
รวม

เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ (n= 34)



4.42
4.63
4.56
4.50
4.50
4.46
4.43
4.40
4.36
3.90
4.52
4.65
4.58
4.55
4.51
4.51
4.48
4.48
4.41
4.57
4.65
4.62
4.58
4.55
4.55
4.48
4.50

S.D.
.83
.80
.85
.77
.68
.89
.81
.89
.88
.95
.76
.76
.73
.78
.63
.68
.87
.78
.86
.72
.66
.67
.82
.78
.73
.68
.77

ระดับ
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

ชุมชน (n= 20)



3.80
3.85
3.65
4.05
3.90
3.70
3.85
3.90
3.95
3.40
3.35
3.90
3.90
3.90
4.30
3.85
3.95
3.65
3.70
3.75
4.00
3.80
3.75
3.70
3.70
3.55
3.63

S.D.
.91
.87
.98
.94
.71
.92
.81
.78
.94
1.23
.94
.91
1.16
1.02
.86
.87
.82
.98
.92
1.11
1.12
1.15
1.02
1.12
1.08
1.19
.99

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

6) การบริหารจัดการภัยพิบตั ิหลังเกิดน้ าหลาก/ดินถล่ม โดยการใช้สงิ่ ก่อสร้าง สิง่ ก่อสร้าง ในภาพรวมเจ้าหน้ าที่
ภาครัฐเห็นว่ามีความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.49) ในขณะทีช่ ุมชนทีม่ ปี ระสบการณ์เห็นว่ามีความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.86) มีดงั นี้
(1) ระดับครัวเรือน ต้องมีการปรับปรุงบ้านเรือนทีอ่ ยู่อาศัย และระบบการปลูกพืช
(2) ระดับกลุ่มในชุมชน ควรให้ความร่วมมือปรับปรุงระบบระบายน้าให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน
การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนทีอ่ ยู่อาศัยให้กบั ประชาชน
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(3) ระดั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ก ารปรับ ปรุ ง ระบบสาธารณู ปโภคและ
สภาพแวดล้อมพื้นฐานในการดารงชีวติ การสนับสนุ นงบประมาณในการช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ให้กบั ประชาชน
รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การบริหารจัดการภัยพิบตั หิ ลังเกิดน้าหลาก/ดินถล่มโดยการใช้สงิ่ ก่อสร้าง
เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ (n= 34)

มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง

4.32
4.44
4.31
4.17
4.51
4.62
4.41
4.63

S.D.
.86
.78
.80
1.00
.72
.67
.77
.78

ระดับ
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

4.68
4.65
4.55
4.49

.60
.66
1.08
.78

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด



1) ระดับครัวเรือนมีดงั นี้
- การปรับปรุงบ้านเรือนทีอ่ ยู่อาศัย
- การปรับปรุงพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย
- การปรับระบบการผลิตพืชทีส่ ามารถชะลอการไหลของน้ า
2) ระดับกลุ่มในชุมชนมีบทบาท ดังนี้
- ร่วมมือปรับปรุงระบบระบายน้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ระดมความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือน
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อบต.
เทศบาล อบจ.) มีบทบาท ดังนี้
- ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพืน้ ฐานในชุมชน
- ปรับปรุงระบบระบายน้ าให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน
- สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน
รวม

ชุมชน (n= 20)
3.77
3.80
3.80
3.70
3.85
3.80
3.90
3.95

S.D.
1.02
1.10
1.05
.92
1.04
1.24
.85
1.13

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.05
3.65
4.15
3.86

.94
1.42
1.04
1.06

มาก
มาก
มาก
มาก



7) การบริหารจัดการภัยพิบตั ิหลังเกิดภัยพิบตั ิด้านน้ าหลาก/ดินถล่มโดยมาตรการไม่ใช้สงิ่ ก่อสร้าง ในภาพรวม
เจ้าหน้ าที่ภ าครัฐเห็น ว่ ามีค วามสาคัญ อยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.45) ในขณะที่ชุ ม ชนที่มีป ระสบการณ์ เห็น ว่า มี
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก (  = 3.84) มีดงั นี้
(1) ระดับครัวเรือน ต้องมีการจัดการขยะและสิง่ ปฏิกูล การสารวจความเสียหายของบ้านเรือน
และทรัพย์สนิ ตลอดจนด้านอาชีพ
(2) ระดับกลุ่มในชุมชน ร่วมกันปลูกป่ าเพื่อเป็ นทีเ่ ก็บน้าและชะลอการไหลของน้า
(3) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการจัดการขยะ และสิง่ ปฏิกูลในชุมชน การจัดทา
แผนการป้ องกันน้าท่วมอย่างเป็ นระบบ
รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การบริหารจัดการภัยพิบตั หิ ลังเกิดภัยพิบตั ดิ า้ นน้าหลาก/ดินถล่มโดยมาตรการไม่ใช้สงิ่ ก่อสร้าง
มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
1) ระดับครัวเรือน
- จัดการขยะและสิง่ ปฏิกูลในบ้านเรือน
- ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว
- สารวจความเสียหายของบ้านเรือน และทรัพย์สนิ ตลอดจน
ผลกระทบทีเ่ กิดกับอาชีพ
- ประเมินเพื่อปรับระบบการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสม
- หาอาชีพเพื่อสร้างรายได้
2) ระดับชุมชน

เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ (n= 34)
4.40
4.51
4.48
4.41

S.D.
.80
.63
.78
.82

ระดับ
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.34
4.24
4.41

.97
.83
.82

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
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ชุมชน (n= 20)



S.D.

ระดับ

3.86
3.70
3.95
4.05

.99
.92
1.19
1.05

มาก
มาก
มาก
มาก

3.65
3.95
3.77

.98
.94
1.19

มาก
มาก
มาก

มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

-

- ปลูกป่ าเพื่อเป็ นทีเ่ ก็บน้ าและชะลอการไหลของน้ า
- จัดการขยะ และสิง่ ปฏิกูลในชุมชน
- ถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางในการป้ องกันและรับมือ
- ประสานงานและวางระบบติดตามการสนับ สนุ น จากภาคส่ว น
ต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา
- ผลักดันในเชิงนโยบายการควบคุมการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อบต. เทศบาล อบจ.)
- จัดการขยะ และสิง่ ปฏิกูลในชุมชน
- จัดทาระบบข้อมูลและแผนการจัดการน้ าของชุมชน
- จัดทาแผนการป้ องกันน้ าท่วมอย่างเป็ นระบบ
- สนับสนุนการถอดบทเรียน
- ส่งเสริมการปลูกป่ าเพื่อเก็บน้ าและชะลอการไหลของน้ า
ช่วยเหลือประสานงานและวางระบบติดตาม การสนับสนุนจาก
ภาคส่วนต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา
- ผลักดันในเชิงนโยบาย ในการควบคุมการใช้ทด่ี นิ
- สารวจความเสียหายและทรัพย์สนิ และผลกระทบกับอาชีพ
รวม

เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ (n= 34)
4.60
4.50
4.34
4.33

S.D.
.81
.68
.81
.84

ระดับ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.30
4.54
4.70
4.63
4.56
4.53
4.53
4.53

.95
.81
.59
.85
.81
.86
.89
.73

4.46
4.40
4.45

.86
.89
.81



ชุมชน (n= 20)
4.10
3.70
3.90
3.75

S.D.
1.07
1.13
1.21
1.07

มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ดุ

3.40
3.90
3.85
3.85
4.10
3.90
4.05
3.75

1.46
1.06
.93
.99
1.02
1.21
.99
1.07

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

3.65
4.05
3.84

1.23
1.05
1.08

มาก
มาก
มาก



ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุปผลและอภิ ปรายผล
จากผลการศึกษา เห็นได้ว่าแนวทางการจัดการต้องมีการสร้างแรงจูงใจ สร้างกาลังใจ และการยอมรับ
ให้กบั ชุมชนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง สร้างการเรียนรูร้ ่วมกันและทาความเข้าใจต่อปั ญหาทีเ่ ชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ รวมถึง
การนากรณีตวั อย่างมาเป็ นบทเรียน เพื่อทาความเข้าใจและสร้างความตระหนัก เปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการแก้ปัญหาและจัดการภัยพิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการจัดการและประโยชน์ ท่จี ะเกิด
นโยบายและยุทธศาสตร์ควรมาจากการวิจยั ท้องถิ่นของชุมชน โดยผูท้ ่มี สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบาย ตลอดจนการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ าจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้อง
ทางานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อีกทัง้ ต้องส่งเสริมบทบาทขององค์กรท้องถิน่ ให้เข้ามามีส่วนร่วม และเป็ นหลักในการ
แก้ปัญหาในระดับท้องถิน่ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึง่ ตนเองและเข้าใจการจัดการภัยด้านน้ าได้อย่างเป็ นระบบ มีทศิ ทาง
และแผนอย่างเป็ นรูปธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมดาเนินการจากภาคีท่เี กี่ยวข้อง ดังที่ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้าน
น้ าเค็มและชุมชนบ้านน้ าเค็ม (2551) [1] กล่าวว่า การรับมือกับภัยสึนามิต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ องค์กรเอกชนและชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมแกนนาอาสาสมัคร การประเมินความเสีย่ ง การ
กาหนดจุดเสีย่ งภัยและจุดปลอดภัย การกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ แต่สงิ่ ที่สาคัญเป็ นอันดับแรก คือ การจัดการ
ความรูแ้ ละการให้ความรูก้ บั ผูเ้ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ยงั พบว่าชุมชนที่มกี ารจัดการภัยพิบตั ิ ท่ดี สี ่วนใหญ่แล้วมีการจัดทาฐานข้อมูลที่เกีย่ วข้อ งกับ
การจัดการน้ าของชุมชน เช่น ข้อมูลปริมาณน้ าฝน การทาแผนทีท่ รัพยากรของชุมชน แหล่งน้ าในชุมชน เส้นทางเดิน
ของน้ า ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ การสือ่ สารคมนาคม เป็ นต้น ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ มีการจัดทาแผนเพื่อรับมือกับภัยพิบตั ิด้านน้ าร่วมกันระหว่างชุมชน กลุ่ม
ท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทของภาคประชาชนและแผนสนับสนุนของหน่วยงาน
มีการปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และระเบียบให้เอือ้ ต่อการจัดการน้ าแบบบูรณาการที่อยู่บนพื้นฐานของการจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่น วิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่และวัฒนธรรมชุมชน ทบทวนและให้การเรียนรู้ด้านกฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ า ส่งเสริมติดตามให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
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เกี่ยวกับ สิง่ แวดล้อมและการใช้ป ระโยชน์ จากพื้น ที่ให้เหมาะสมอย่างจริงจัง รวมทัง้ สร้างช่องทางในการสื่อสารกับ
สาธารณะ ระเบียบของหน่ วยงานราชการควรมีความยืดหยุ่นไม่บบี รัดชุมชนจนเกินไปเพื่อเอือ้ ให้ชุมชนสามารถจัดการ
ทรัพยากรน้าได้ดว้ ยตนเอง
ในกรณีท่เี หตุการณ์ เกิดอย่างรุนแรง จนต้องอพยพประชาชน ต้องมีการจัดระบบช่วยเหลือดูแลความ
เป็ นอยู่ดา้ นต่างๆ เช่น ด้านอาหาร ความปลอดภัย สุขภาพ ทีอ่ ยู่อาศัย ฯลฯ และการบริหารจัดการภายในศูนย์ การจัด
ระเบียบภายในศูนย์ โดยมีการแบ่งผูร้ บั ผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น ด้านการรักษาความปลอดภัย การประสานหน่วยงาน
ทีมแพทย์ ทีมเยียวยาฟื้ นฟู จติ ใจ การส่งเสริมอาชีพในระหว่างประสบภัย ที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับ Dekens
(2007) [2] ได้กล่าวถึงวัฎจักรของการปรับตัวและการเรียนรูใ้ นการจัดการภัยพิบตั ดิ า้ นน้าหลาก ดินถล่มว่า จาเป็ นต้อง
มีการจัดองค์กร มีการกาหนดนโยบายและแผนงาน มีการสร้างความเข้าใจและความตระหนัก มีระบบการคาดการณ์
การแจ้งเตือนและบรรเทาก่อนภัยจะมา มีการสื่อสารและการประสานงาน มีการบูรณาการปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่
เปลีย่ นแปลง รวมถึง Alessandro (2002) [3] ได้เสนอแนวทางการจัดการภัยพิบตั จิ ากน้าท่วมฉับพลัน โดยแบ่งออกเป็ น
3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภัย(รับมือ/เตรียมการ) ระหว่างเกิดภัย(ตอบสนอง) และหลังเกิดภัย(ฟื้ นฟูเยียวยา) ทัง้ นี้จาเป็ นต้อง
มีส่วนร่วมของภาคชุมชนและหน่ วยงานที่เป็ นแกนนาในการประสานงาน และแนวทางในการจัดการภัยพิบตั ิ และ
APFM (2007) [4] ได้เสนอแนวทางการจัดการภัยพิบตั ิ 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการเชิงโครงสร้าง เช่น การสร้างอ่าง
เก็บน้า การบูรณะเส้นทางน้า 2) มาตรการไม่เกีย่ วข้องกับโครงสร้าง เช่น การให้ความรู้ การออกกฏระเบียบ
กลไกในการจัดการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า ในชุมชนมีบทบาทอย่างมาก กลุ่มควรมี
แนวทางและวิธกี ารดาเนินงานที่ชดั เจน โดยมีศูนย์ประสานงานระหว่างผูใ้ ห้การช่วยเหลือและผูท้ ่ไี ด้รบั การช่วยเหลือ
เพื่อป้ องกันความซ้าซ้อน รวมถึงการมีศูนย์ประสานงานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ มีการประสานงานแลกเปลีย่ นข้อมูล
ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง การสร้างกลไกในการดูแลทัง้ ภาคประชาชนและกลไกทางานร่วมกับหน่ วยงาน
องค์กรภาคีในทุกระดับ รวมถึงมีระบบการตัดสินใจสังการ
่
ควบคุมดูแลทีเ่ ป็ นเอกภาพ มีคณะทางานร่วมระหว่าง ภาค
ประชาชนและภาคีเครือข่ายในการคลี่คลายปั ญหา ลดความขัดแย้ง ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย การติดตาม และมี
มาตรการลงโทษกับผู้ท่ฝี ่ าฝื น มีนโยบายส่งเสริมบทบาทขององค์กรท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็ นหลักในการ
แก้ปัญหาในระดับท้องถิ่น สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบและไม่เป็ นธรรม รวมถึงการ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับต้น กลางและท้ายน้า
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่ วยงาน ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย มีขอ้ เสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
นโยบาย

กฎหมาย/ระเบียบ

รายละเอียด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)
5)

มาจากการวิจยั ท้องถิน่ ของชุมชน
กาหนดนโยบายจากผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ าย
ส่งเสริมบทบาทของท้องถิน่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็ นหลักในการแก้ปัญหา
ควรมีมาตรฐานในการเยียวยาผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบทีเ่ ป็ นธรรม
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณและแรงจูงใจในการจัดการภัยให้กบั ชุมชน
ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ให้มคี วามยืดหยุ่นในการบริหารจัดการของชุมชน
ส่งเสริมและติดตามให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
สร้างช่องทางในการสือ่ สารกับสาธารณะต่อปั ญหา
มีคณะทางานร่วมระหว่างรัฐและประชาชนในการคลีค่ ลายปั ญหาความขัดแย้ง
บังคับใช้กฎหมายกับผูท้ ฝ่ี ่ าฝืน

1238

6) ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการ
1)
สร้างแรงจูงใจ สร้างกาลังใจ ให้การยอมรับชุมชนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2)
สร้างกลไกการดูแลร่วมกับองค์กรภาคีในทุกระดับ มีระบบการตัดสินใจสังการ
่ ทีเ่ ป็ นเอกภาพ
3)
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรท้องถิน่ ให้เข้ามามีส่วนร่วม รวมทัง้ การแก้ปัญหาในระดับท้องถิน่
4)
ยอมรับสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรของชุมชน

กลไก

2) ข้อเสนอแนะในระดับปฏิ บตั ิ การ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
แผนงาน

1)
2)
3)
กฏหมาย/ระเบียบ
1)
2)
3)
กลไก/การประสานงาน/การ1)
สือ่ สาร
2)
3)
4)
5)
6)
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
1)
2)
ด้านการดารงชีวติ
1)
2)
3)
4)
ฐานข้อมูล
1)
2)
โครงการพัฒนา
1)
2)
3)
4)
5)

รายละเอียด
จัดทาแผนงานแบบบูรณาการระหว่างแผนของชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรมีแผนการบริหารจัดการตัง้ แต่ตน้ น้า ถึงปลายน้า
มีความสัมพันธ์กบั การอนุรกั ษ์ดนิ น้า และป่ าไม้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน
ส่งเสริมและติดตามให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เอื้อการใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสมอย่างจริงจัง
สร้างมาตรฐานด้านการปฏิบตั ใิ นการเยียวยาทีเ่ ป็ นธรรมและทัวถึ
่ ง
สร้างกลไกการบริหารจัดการภัยพิบตั ทิ ม่ี าจากภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
มีศนู ย์ประสานงานต่างๆเพือ่ ป้ องกันความซ้าซ้อนในการทางาน
มีการประสานงานแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
สร้างช่องทางการสือ่ สารกับสาธารณะต่อปั ญหา
มีคณะทางานร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนในการคลีค่ ลายปั ญหา
สร้างและเชือ่ มโยงเครือข่ายภาคประชาชน
ถอดบทเรียนกรณีตวั อย่างทีด่ ี มาเป็ นบทเรียน
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน และทาความเข้าใจต่อปั ญหาทีเ่ ชือ่ มโยงและเป็ นระบบ
ทบทวนและซักซ้อมการป้ องกันภัยอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในระหว่างประสบภัยพิบตั ิ
จัดระบบช่วยเหลือดูแลความเป็ นอยู่ดา้ นต่างๆ ระหว่างประสบภัยพิบตั ิ
สร้างแรงจูงใจ ขวัญกาลังใจ และการยอมรับให้กบั ชุมชนในการต่อสูก้ บั ปั ญหา
ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและประโยชน์การทางานร่วมกัน การช่วยเหลือสังคม
จัดทาฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องมีการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
นาข้อมูลของชุมชนไปใช้ตดั สินใจในการบริหารจัดการ
สร้างระบบเตือนภัยให้เหมาะสมและเพียงพอ
พัฒนาป่ าพืน้ ทีต่ น้ น้า
ปรับปรุง บารุงรักษาระบบชลประทานของชุมชนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฟื้ นฟูระบบนิเวศให้ธรรมชาติมคี วามอุดมสมบูรณ์
ส่งเสริมให้มกี ารอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

1.2 ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาชน/ชุมชน ควรจะต้องดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะก่อนเกิ ดภัยพิ บตั ิ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
(1) การตัง้ กลุ่มผูใ้ ช้น้า ทีม่ ขี อ้ บังคับ กฎระเบียบ ทีม่ าจากกติกาชุมชน มีกองทุนทุนสารอง
(2) การใช้ภาวะผู้น า สร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพ ยากรน้ า
ชุมชน
(3) การฝึกอบรม การแสวงหาความรู้ การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
(4) การจัดทาแหล่ง/ฐานข้อมูลชุมชน
(5) จัดทาแผนงานครอบคลุมรอบด้านและยืดหยุ่น และแนวทางการป้ องกันและแจ้งเตือนภัย
(6) การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
(7) การปรับสภาพภูมทิ ศั น์และอาคารสถานที่ เส้นทาง ให้เหมาะสม
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(8) ความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิน่ และภาครัฐ
2) ข้อเสนอแนะระหว่างเกิ ดภัยพิ บตั ิ ด้านน้า มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
(1) การปฏิบตั ติ น ได้แก่ ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาและร้องขอ การช่วยเหลือตนเองและเพื่อนบ้าน
(2) ระบบการสือ่ สารหลากหลายช่องทางและครอบคลุมทุกกลุ่มผูป้ ระสบภัย
(3) ความพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
(4) การบริหารจัดการความพร้อมด้านอพยพและศูนย์พกั พิง
3) ข้อเสนอแนะหลังเกิ ดภัยพิ บตั ิ ด้านน้า มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
(1) การช่วยเหลือตนเองเบือ้ งต้น
(2) การประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย หาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา
(3) การสร้างทีพ่ กั ชัวคราว
่
ในกรณีทบ่ี า้ นเรือนหรือชุมชนได้รบั ความเสียหาย
(4) การฟื้ นฟูคุณภาพชีวติ และจิตใจ
(5) การตัง้ คณะกรรมร่วมประเมินผลกระทบความเสียหาย
(6) การฟื้ นฟูโครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
(7) การถอดบทเรียนและแนวทางป้ องกัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่
้ อไป
1) การนารูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบตั ไิ ปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีป่ ระสบภัย
2) การจัดทาฐานข้อมูลทีจ่ าเป็ นสาหรับชุมชนทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิดภัยพิบตั ิ
3) การศึกษาภูมปิ ั ญญาในการจัดการภัยพิบตั ขิ องชุมชน
4) การศึกษาเครื่องมือทีใ่ ช้สาหรับการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
5) มาตรฐานการชดเชยค่าความเสียหายทีเ่ กิดจากภัยพิบตั ิ
6) แนวทางการบูรณาบทบาทหน้าทีใ่ นการจัดการภัยพิบตั ริ ะหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย
7) การศึกษาการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการภัยพิบตั ิ
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การประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ของการจัด ให้ มี โครงการการจัด ให้ มี บ ริ ก ารโทรคมนาคม
พืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริ การเพื่อสังคมระยะที่ 2
The evaluating the effectiveness of a proposal to project a basic
telecommunications services and social services, Phase 2
ชณทัต บุญรัตนกิตติภมู 1*ิ และปรีชา หงษ์ไกรเลิศ2
Chanathat Boonrattanakittibhumi1* and Preecha Hungkairaung2
บทคัดย่อ
ในการวิจยั เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิของการจั
ดให้มโี ครงการการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
์
ทัว่ ถึงและบริก ารเพื่อสังคมระยะที่ 2 มีวตั ถุ ป ระสงค์ในการวิจยั เพื่อ ศึก ษาประสิท ธิภ าพ คุณ ภาพเทคโนโลยี การ
ให้บริการ และการประเมินผลการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั ว่ ถึงและบริการเพื่อสังคม โดยผลวิจยั การ
ประเมินผลการดาเนินงานของโครงการในปั จจัยชีว้ ดั ทัง้ 3 ด้านโดยภาพรวม พบว่า สัมฤทธิผลของการด
าเนินงานตาม
์
โครงการอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เมื่อพิจารณาจาแนกตามปั จจัยชีว้ ดั ในแต่ละด้าน โดยด้านทีม่ ผี ลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
คือ ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ สาหรับผลการประเมินด้านผลกระทบของนโยบาย และความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมของโครงการ
ปั จจัยชี้วดั ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการดาเนินโครงการ โดยใช้เกณฑ์ของ Likert Scale และทดสอบด้วย OneSample t-test โดยกาหนดค่าทดสอบในระดับปานกลาง เท่ากับ 3.40 พบว่า โดยภาพรวมมีทศั นคติต่อการดาเนิน
โครงการอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนที่ระดับ 3.47 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นชี้วดั ทุกประเด็นมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี
ยกเว้นในประเด็นเรื่องความสะอาดของเครื่องโทรศัพท์ และการประชาสัมพันธ์และแนะนาเกี่ยวกับสถานที่ติดตัง้ /
ตาแหน่ งทีว่ างโทรศัพท์ ในเกณฑ์ปานกลาง ซึง่ คะแนนทัศนคติต่อสถานทีต่ ดิ ตัง้ /ตาแหน่งทีว่ างโทรศัพท์มคี วามมันคง
่
และถาวร มีคะแนนสูงสุด รองลงมาเป็ นทัศนคติต่อความปลอดภัยในการใช้บริการของสถานที่ติดตัง้ / ตาแหน่ งที่วาง
โทรศัพท์ และทัศนคติต่อสถานทีต่ ดิ ตัง้ /ตาแหน่ งทีว่ างโทรศัพท์ให้ความสะดวกในการเข้าใช้บริการ ซึง่ ทัง้ สามตัวชีว้ ดั
ดังกล่าวมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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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 ttest 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

บทนา
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 มาตรา 17 กาหนดว่าผู้รบั ใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ซึง่ ผูร้ บั ใบอนุญาตแบบที่ 2 ทีม่ โี ครงข่ายเป็ นของตนเองและแบบที่ 3 ต้องมีพนั ธะดาเนินงานการจัด
ให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี าร ที่ กสทช. กาหนด
และ มาตรา 18 กาหนดว่าผูร้ บั ใบอนุ ญาตทีไ่ ม่สามารถดาเนินการตามมาตรา 17 ได้ หรือในกรณีท่ี กสทช. เห็นสมควร
ให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตมีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดให้มกี ารบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคม ให้
กสทช. มีอานาจกาหนดให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตนัน้ ต้องจัดสรรรายได้ทไ่ี ด้รบั จากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่ กองทุน
พัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขในการจัด
ให้มกี ารบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคม ลงวัน ที่ 3 สิงหาคม 2548 ตามเงื่อนไขใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม
กสทช.ได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการจัดให้มกี ารบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดย
ทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2548 และประกาศ กสทช.เรื่องพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายการจัดให้มกี ารบริการ
โทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ 7 เมษายน 2549 ซึง่ อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานในด้านปริมาณ และประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไข
ในการจัดให้มกี ารบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552 และประกาศ
กสทช.เรื่องพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายการจัดให้มกี ารบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ ง ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 การตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการจัดให้มกี ารบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและเพื่อสังคม ถือเป็ นภารกิจ
หลักของสานักงานทีส่ าคัญในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของผูร้ บั ใบอนุ ญาตทีจ่ ดั ให้มบี ริการดังกล่าว
ข้างต้น ให้มปี ระสิทธิภาพและสัมฤทธิผลสูงสุดแก่กลุ่มเป้ าหมาย [1]
อย่างไรก็ตาม การตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการจัดให้มกี ารบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดย
ทัวถึ
่ งฯ ถือเป็ นภารกิจทีส่ าคัญของตรวจสอบการดาเนินงานการจัดให้มกี ารบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งฯ จาก
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ภารกิจข้างต้นสานักงาน กสทช.เห็นสมควรจัดให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานของผูร้ บั ใบอนุญาต
ในการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและเพื่อสังคม ตามประกาศทัง้ 2 ฉบับดังกล่าวโดยจัดหาหน่วยงาน
ภายนอก ทีเ่ ป็ นหน่ วยงานราชการ(สถาบันการศึกษา) ซึง่ ไม่มสี ่วนได้เสีย ในการดาเนินงานทางด้านโทรคมนาคม ทา
หน้ าที่ตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2 ให้
เป็ นไปตามประกาศ กสทช. เพื่อตรวจสอบให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ขอบเขตและระยะเวลาตามกาหนดซึ่ง
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง[2]

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ คุณภาพเทคโนโลยี การให้บริการ และการประเมินผลการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคม
พืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคม

กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐาน
กระบวนการดาเนิ น งานในครัง้ นี้ จ ะเริ่ม จากกรอบแนวคิด การติด ตามและประเมิน ผล ตลอดจนทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อ ง ในส่ว นที่สองเป็ น การก าหนดขัน้ ตอนการดาเนิ น งาน การติด ตามผลโครงการ โดยเริ่ม ตัง้ แต่ วิธีก ารวัด
ประเมินผล และการกาหนดเป้ าหมายทีจ่ ะถูกประเมินผล ในส่วนทีส่ ามเป็ นการกล่าวถึงเครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา และ
ส่วนสุดท้ายเป็ นแนวทางในการดาเนินการติดตามตรวจสอบ

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
กรอบแนวคิ ดการประเมิ นผล
จากกรอบแนวคิดเบือ้ งต้นของการประเมินผล ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และจาก
กรอบการวิเคราะห์ผล จึงสามารถสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้
ความหมายของการประเมิ นผล
พีรสิทธิ ์ คานวณศิลป์ และสากล จริยวิทยานนท์ (2555) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล หมายถึง
กระบวนการหรือวิธกี ารประเมินดูประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ของงาน และผลกระทบของ
กิจกรรม (Impact) ตามทีต่ งั ้ วัตถุประสงค์ไว้ในโครงการว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้หรือไม่ การประเมินผลจะมีลกั ษณะ
เป็ นกระบวนการขององค์กรทีม่ ุ่งพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม หรือวิธกี ารดาเนินการในขณะทีโ่ ครงการกาลังดาเนินอยู่ หรือ
อาจเป็ นเรื่องของการมุ่งให้เกิดการวางแผนทีด่ ใี นอนาคต[3]
สุขุม มูลเมือง (2550) มองการประเมินผลเป็ นไปในลักษณะ การกาหนดคุณค่า (Value) และประสิทธิผล
ของโครงการหรือการทางานของคน หรือกลุ่มบุคคลในองค์กร ผลจากการประเมินจะออกมาในรูปของการตัดสินใจใน
เรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผลทีเ่ กิดขึน้ จริงกับผลที่คาดหวังไว้ล่วงหน้านัน้ คือ จุดหมายทีส่ าคัญของการ
ประเมินโครงการ การจัดเตรียมข้อมูล และการจัดทาสารสนเทศเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างผลทีเ่ กิดขึน้ จริงกับผล
ทีค่ าดหวังไว้ อันเป็ นแนวทางให้ผบู้ ริหารโครงการนาไปใช้ในการพัฒนา เพื่อตัดสินใจโครงการว่าจะดาเนินต่อไปหรือไม่
[4]
สุรพล กาญจนะจิตรา (2547) มองการประเมินผลเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการตัดสินใจปฏิบตั งิ านว่าโครงการ
ที่ดาเนินการนัน้ ได้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ตามเป้ าหมายหรือไม่เพียงใด เพราะวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ในโครงการจะเป็ น
เครื่องชีใ้ ห้เห็นว่า โครงการนัน้ เป็ นไปตามเป้ าหมายหรือไม่ และใช้ผลการประเมินเป็ นข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการปรับปรุง
การประเมิน และดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ต่อไป[5]
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องค์ประกอบทัง้ 3 ของการประเมิ นผล[6]
1) การวัด (Measurement) ทาให้ทราบสภาพความเป็ นจริงของสิง่ ทีจ่ ะต้อง ประเมินว่ามีปริมาณ
เท่าใด มีคุณสมบัตอิ ย่างไร เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการพิจารณา
2) เกณฑ์การพิจารณา (Criteria) การจะตัดสินใจว่าสิง่ ใดดีหรือไม่ดจี ะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน
สาหรับใช้เปรียบเทียบสิง่ ทีไ่ ด้จากการวัด
3) การตัดสินใจ (Decision) เป็ นการชี้ขาด หรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผลของการวัด
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ทัง้ นี้ การตัดสินใจทีด่ จี ะต้องใช้วจิ ารณญาณพิจารณาอย่างละเอียดถีถ่ ้วนทุก
แง่ทุกมุม และกระทาอย่างยุตธิ รรมโดยอาศัยสภาพและความเหมาะสมต่าง ๆ ประกอบดังภาพที่ 1
กาหนดขอบเขตและวัตถุ
ประสงค์ของการประเมิน

วางแผนและ
สร้างเครือ่ งมือ

รายงานผลการประเมิน

ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
สรุปผล

ภาพที่ 1 วงจรการประเมินผล (ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ , 2549: น.33)
แนวคิ ดและทฤษฎีที่ใช้ในการประเมิ นผล
แนวคิ ดการวิ เคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
หลักการวิเคราะห์ปัจจัย หรือบางครัง้ เรียกว่าการวิเคราะห์ตวั ประกอบ หรือตัวชีว้ ดั ซึง่ ตัวชีว้ ดั ซึง่
จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั มาก โดยความสัมพันธ์นนั ้ อาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงข้ามกัน
ส่วนตัวแปรทีอ่ ยู่ต่างกลุ่มกันหรือคนละปั จจัยจะไม่มคี วามสัมพันธ์กนั หรือความสัมพันธ์น้อยมาก ทัง้ นี้วตั ถุประสงค์ของ
การวิเคราะห์ ปั จ จัย เป็ นไปเพื่ อ การลดจ านวนตัว แปรหรือ ประเด็น ชี้ว ัด หลายตัว ให้ เหลือ เป็ น ปั จ จัย ชี้ว ัด ซึ่ง อาจ
ประกอบด้วยปั จจัยชีว้ ดั ในหลายด้าน อันเป็ นองค์ประกอบของปั จจัยชีว้ ดั ผลสัมฤทธิของโครงการโดยรวม
โดยการนาตัว
์
แปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ไว้ในกลุ่มปั จจัยเดียวกัน
แนวคิดการประเมินโดยใช้สถิตดิ ว้ ยวิธกี ารวิเคราะห์ปัจจัยหาดัชนีวดั แนวโน้มความสัมฤทธิผลของ
์
โครงการ (x1) ซึง่ อยู่บนพืน้ ฐานทีว่ ่าความสัมฤทธิผลของโครงการเกิ
ดประสิทธิผลของการแปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
์
(x2) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ (x3) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ (x4) และนวัตกรรมและ
การเรียนรู้ (x5) รวมถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ (x6) เป็ นต้น ซึ่งการจัดกลุ่มปั จจัยจะเป็ นการให้ความสาคัญหรือ
น้าหนักให้กบั ตัวแปรดังกล่าวในแต่ละด้าน สมการแสดงความสัมพันธ์คอื
P = w1x1 + w2x2 + w3x3 + …. + w6x6
โดยที่ P คือ แนวโน้มความสัมฤทธิของโครงการ
์
w1, w2, w3 … w6 เป็ นน้าหนักของตัวแปร x1, x2, x3 … และ x6 ตามลาดับ
ผลของการวิเคราะห์ปัจจัย จะทาให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรทีศ่ กึ ษา ซึง่ อยู่ในกลุ่มปั จจัยชีว้ ดั
เดียวกัน และสามารถอธิบายความหมายของแต่ละปั จจัย ตามความหมายของตัวแปรต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มปั จจัยชี้วดั
เดียวกัน ทาให้สามารถนาไปใช้ในการวางแผนจัดการในด้านต่าง ๆ ได้
การใช้การวิเคราะห์ปัจจัย ดาเนินการนัน้ มีวธิ กี ารอยู่ 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนแรกนาตัวแปรต่างๆ (ตัวชี้วดั
ผลสัมฤทธิของการด
าเนินงานตามนโยบาย) มาหาค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation matrix) ขัน้ ตอนที่สองนาค่า
์
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เมทริกซ์สหสัมพันธ์มาสร้างกลุ่มตัวแปรใหม่ โดยวิธกี ารทีเ่ รียกว่า Principle component ตัวแปรภายในกลุ่มตัวแปรกลุ่ม
แรกจะอธิบายความแปรปรวนทีเ่ หลืออยู่ได้ดกี ว่ากลุ่มตัวแปรกลุ่มทีส่ อง ตัวแปรในกลุ่มทีส่ องก็อธิบายความแปรปรวนที่
เหลืออยู่ได้ดกี ว่ากลุ่มตัวแปรกลุ่มทีส่ าม แต่เนื่องจากวิธกี ารจัดกลุ่มตัวแปรแบบ Principle component มีหลายวิธที าให้
เราไม่อาจบอกได้ว่า การหาคาตอบวิธใี ดเป็ นวิธที ่มี คี วามหมายดีท่สี ุด จึงต้องใช้วธิ ี Rotation of factors ในขัน้ ที่สาม
หลักการ Rotations คือ การทาให้กลุ่มตัวแปรชุดหนึ่งเป็ นอิสระ (orthogonal) จากกลุ่มตัวแปรชุดอื่นๆ โดยวิธี Varimax
ผลทีต่ ามมาเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายที่จะได้ค่า Factor Loading [7]เป็ นตัววิเคราะห์การจัดกลุ่มปั จจัยชีว้ ดั ความสัมฤทธิของ
์
การดาเนินงานตามนโยบายของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม และสุดท้ายนากลุ่มตัวแปรไปใช้ในการศึกษาสาหรับประเมินผล
ต่อไป
เกณฑ์การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานตามแนวทางของ TRIS
TRIS ได้กาหนดมิตกิ ารปฏิบตั งิ านเป็ น 4 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยตัวชีว้ ดั แตกต่างกันออกไปตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ซึ่งในแต่ละตัวชี้วดั จะประกอบด้วย ชื่อตัวชี้วดั หน่ วยวัด น้ าหนัก คาอธิบายตัวชี้วดั แหล่งข้อมูล /
วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล เกณฑ์ให้คะแนน รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั เงื่อนไขของตัวชี้วดั ผู้กากับดูแล
ตัวชีว้ ดั และผูจ้ ดั เก็บข้อมูล ซึง่ มิตแิ ละตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ มีดงั นี้
มิตทิ ่ี 1 มิตดิ า้ นประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน
มิตทิ ่ี 2 มิตดิ า้ นคุณภาพการให้บริการ
มิตทิ ่ี 3 มิตดิ า้ นประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน
มิตทิ ่ี 4 มิตดิ า้ นการพัฒนาองค์กร
การกาหนดชีว้ ดั ดังกล่าวเพื่อครอบคลุมแนวทางการดาเนินงานทีช่ ดั เจนครบถ้วนทุกด้าน สามารถประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรของหน่ วยงาน
ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานการติ ดตามผลโครงการการบริ การโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการ
เพื่อสังคมระยะที่ 2
การติดตามผลโครงการการบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2 นัน้ จะต้อง
ดาเนินการเป็ นระบบ ซึง่ มีขนั ้ ตอนทีเ่ ด่นชัดและปฏิบตั ติ ามได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอนทีส่ าคัญๆ คือ
1. ขัน้ ตอนที่ 1 เป็ น การวางแผนการติด ตามผล ซึ่ง ในขัน้ ตอนนี้ เป็ น การน าข้อ มูล รายงานผลการ
ดาเนินงานการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และ
บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มาดาเนินการวางแผนการติดตามผลและประเมินผลการดาเนินงาน ได้แก่
พืน้ ทีด่ าเนินงาน สถานทีต่ ดิ ตัง้ เลขหมาย พิกดั พืน้ ที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้เป็ นประโยชน์ โดยสามารถนามาดาเนินการได้
ดังนี้
1.1 การออกแบบฐานข้อมูลอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ด้วยโปรแกรม Excel เพื่อบัน ทึกข้อ มูลส่วนแรกจาก
รายงานผลการดาเนินการดังกล่าวทีจ่ าเป็ นสาหรับการค้นหาและออกรายงานทีเ่ หมาะสม
1.2 การกาหนดแผนดาเนินงานการออกวิจยั ภาคสนามสาหรับการปฏิบตั กิ ารติดตามผล กาหนดการ
ดาเนินงานตรงตามกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ วิธกี ารดาเนินงานและการจัดเก็บข้อมูล
2. ขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นการปฏิบตั กิ ารติดตามผล เนื่องจากขอบเขตการติดตามดาเนินงานมีหลากหลาย
กลุ่ม ซึง่ กระจายครอบคลุมทัวประเทศ
่
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามขอบเขตที่
กาหนด จึงเสนอแนวทางในการดาเนินงานดังต่อไปนี้
2.1 การแบ่งพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารติดตามผลจาก 4 ภูมภิ าคเป็ น 7 กลุ่มจังหวัดย่อยได้แก่ จังหวัดชายฝั ง่
ตะวันออก จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดภาคอีสานใต้ จังหวัดภาคอีสานเหนือ จังหวัด
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ภาคกลาง และจังหวัดภาคใต้ การใช้วธิ กี ารนี้เป็ นการควบคุมจานวนเป้ าหมายทีร่ บั ผิดชอบให้ใกล้เคียงกัน เพื่อทาให้
สามารถกาหนดทีมงานให้มขี นาดและระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
2.2 การกาหนดผูร้ บั ผิดชอบและทีมงานการออกวิจยั ภาคสนามสาหรับการปฏิบตั กิ ารติดตามผล ใน
การปฏิบตั กิ ารนี้จะแบ่งพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบเป็ น 5 ทีม ในแต่ละทีมมีนักวิจยั หลักเป็ นผูร้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน โดยแต่ละทีม
จะมีโครงสร้างการควบคุมและสังการการท
่
างานอย่ างเป็ นระบบ ซึ่งในทีม วิจยั 1 ทีมประกอบด้วย นักวิจยั หลักและ
ผูช้ ่วยนักวิจยั อย่างละ 1 คน และพนักงานวิจยั 4 คน รวมทัง้ สิน้ ทีมละ 6 คน โดยในการวิจยั ภาคสนามที่ต้องการเร่ง
งาน ในแต่ ละทีม งานอาจแตกเป็ น ทีม ย่ อ ย ๆ ได้ 3 ทีม (ทีม ละ 2 คน) ในแต่ ละพื้น ที่เป้ าหมาย ซึ่งท าให้สามารถ
ดาเนินงานได้รวดเร็วขึน้
2.3 ภารกิจในการปฏิบตั กิ ารติดตามผล แต่ละทีมงานถูกกาหนดจานวนเป้ าหมายทีต่ ้องรับผิดชอบ
อย่างชัดเจนแล้ว ในการปฏิบตั ิการนี้แต่ละทีมมีภารกิจในการปฏิบตั ิการติดตามผลแบ่งเป็ น 2 ภารกิจหลัก คือ การ
ดาเนินงานวิจยั ข้อมูลด้านโทรคมนาคมพื้นฐานตามพื้นที่เป้ าหมาย ตลอดจนการติดตาม การตรวจประเมินคุณภาพ
บริการ การติดตัง้ โทรศัพท์พน้ื ฐานตามพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายจากการดาเนินงานการให้บริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ ง
และบริการเพื่อสังคมของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ส่วนภารกิจ
ต่อมา คือ การวิจยั ความพึงพอใจและความต้องการใช้งานของผูใ้ ช้บริการในพื้นทีเ่ ป้ าหมาย อย่างน้อย 2 ตัวอย่างต่อ
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
3. ขัน้ ตอนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์ รายงานผล และข้อเสนอแนะ จากข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่
ได้จากภาคสนามจะนาข้อมูลบางส่วนเข้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการจะนามา
ประมวลผลข้อมูลทางสถิตดิ ้วยโปรแกรมสถิติ สาหรับการนาเสนอผลด้านสถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ผลด้วย
เทคนิคทางสถิตขิ นั ้ สูง เพื่อประเมินผลความสาเร็จของการจัดให้มี โครงการการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ ง
และบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2 ตามนโยบายของ กสทช. ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
วิ ธีการประเมิ นผลโครงการการบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2
แบ่ ง ผลประเมิน ผลออกเป็ น 2 ส่ ว นหลัก ๆ ซึ่ ง เป็ นข้อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ เ จาะลึก และการวิจ ัย ด้ ว ย
แบบสอบถามเป็ น หลัก โดยใช้วิธีก ารทางสถิติ ด้ว ยวิธีก ารวิเคราะห์ปั จ จัย (Factor Analysis) จัด กลุ่ มตัว แปรหรือ
ประเด็นชีว้ ดั เป็ นดัชนีหรือปั จจัยชี้วดั โดยประยุกต์กรอบแนวความคิดการประเมินผลอื่น ๆ ในการกาหนดชื่อปั จจัยชีว้ ดั
อาทิแนวคิดองค์ประกอบแบบสมดุล (Balance Score Card: BSC) เป็ นต้น และให้คะแนนประเมินผลตามแต่ละปั จจัย
นาเสนอผลการประเมิน จาแนกออก 2 ส่วนหลัก โดยส่วนที่ 1 เป็ นการประเมินผูใ้ ช้บริการในระดับต่าง ๆ ซึง่ เป็ นการ
ประเมินผลในสองกลุ่มทีต่ ่างกัน ได้แก่ ประชาชนในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกล และกลุ่มผูใ้ ช้บริการตามสถานีอนามัย สาหรับ
ส่วนที่ 2 เป็ นการประเมินผลการดาเนินงาน และผลสัมฤทธิของการด
าเนินการของโครงการการบริการโทรคมนาคม
์
พืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2ระยะที่ 2 ซึง่ เป็ นการประเมินผลทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง/ดูแล/ได้รบั ผลกระทบ
การดาเนินโครงการการบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2ระยะที่ 2 ในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
[8]
ส่วนที่ 1 การประเมิน ผลจากผู้ใช้บริการในระดับ ต่ าง ๆ ที่ใช้บ ริการจากโครงการการบริการโทรคมนาคม
พืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2ระยะที่ 2 การประเมินผลในระดับการใช้บริการจากโครงการการบริการ
โทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2ระยะที่ 2 ตามกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการในหมู่บา้ น
สถานีอนามัย และโรงเรียน เป็ นต้น โดยการประเมินผลในระดับผูใ้ ช้งานกลุ่มต่างๆ นี้ เป็ นการประเมินผลโดยใช้ขอ้ มูล
ปฐมภูมดิ ้วยเครื่องมือวิจยั แบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการ ซึ่งเป็ นข้อคาถามปลายปิ ด โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นหรือทัศนคติ ความพึงพอใจ และความต้องการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการในด้านต่าง ๆ
ส่วนที่ 2 การประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของโครงการ การประเมินผล
จะทาการค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ จากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องของโครงการ อาทิ รายงานการประชุม
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รายงานผลการดาเนินงาน แผนการปฏิบตั งิ าน นาไปสูก่ ารออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมใิ นรูปของหัวข้อ
หลักสาหรับการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นข้อคาถามปลายเปิ ด สาหรับผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับ โครงการ ในพื้นที่เป้ าหมายที่
โครงการเข้าไปดาเนินการ ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผูอ้ านวยการโรงเรียน หัวหน้าศูนย์บริการ
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ตดิ ตัง้ โครงการ เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน และผลสัมฤทธิในเชิ
์ งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการดังกล่าว
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป้ าหมาย
กลุ่มตัวอย่างเป้ าหมายในการศึกษาครัง้ นี้ประกอบด้วยหน่วยศึกษา ซึง่ บางเป็ น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1
การติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ ตามพืน้ ทีห่ มู่บา้ น และตามสถานีอนามัย และช่วงที่ 2 เป็ นการติดตาม
ตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ ตามหมู่บา้ น โรงเรียน และศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประจาชุมชน
การสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างสาหรับ การติดตามผลการดาเนินงานทัง้ 2 ช่วง ในแต่ ละภู มิภ าคได้กาหนดขนาด
ตัวอย่างไว้ชดั เจนตามตาราง 1 แล้ว โดยในช่วงที่ 1 เป็ นการสุ่มติดตามผลดาเนินงานด้านคุณภาพในการให้บริการจัด
ให้มบี ริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ งและเพื่อสังคมตามประกาศ กสทช. โดยสุ่มตรวจติดตามผลการดาเนินงาน
จานวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายทัง้ 4 ภูมภิ าค คิดเป็ นโทรศัพท์สาธารณะหมู่บา้ น จานวน 2,400 แห่ง
และสถานีอนามัย 1,600 แห่ง รวมทัง้ สิน้ 4,000 แห่ง
สาหรับส่วนที่ 2 เป็ น การติดตามผลดาเนินงานด้านปริมาณและด้านคุณภาพในการจัดให้มบี ริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมตามประกาศ กสทช. โดยการสุ่มตรวจติดตามผลการดาเนินงาน
จานวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่เป้ าหมาย ได้แก่ การติดตัง้ โทรศัพท์สาธารณะสาหรับหมู่บ้าน คิดเป็ นจานวน
1,309 แห่ง โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ประจาทีอ่ ย่างละ 1 เลขหมายและคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตสาหรับ
สถานศึกษาจานวน253 แห่ง และสาหรับศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประจาชุมชนคิดเป็ นจานวน 231 แห่ง ซึ่งไม่ได้ระบุ
จานวนแยกตามภูมภิ าคไว้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนสุ่มตรวจติดตามผลการดาเนินงาน โครงการการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ งและ
บริการเพื่อสังคมระยะที่ 2ในแต่ละช่วงจาแนกตามภูมภิ าคของประเทศไทย
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
รวม

ช่วงที่ 1
หมู่บา้ น
สถานี อนามัย
634
405
968
672
448
295
350
228
2,400
1,600

หมู่บา้ น
360
602
167
181
1,309

ช่วงที่ 2
โรงเรียน
113
78
29
33
253

ชุมชน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
231

ในส่วนของการสุ่มตัวอย่างสาหรับทุกกลุ่ม นัน้ ใช้วธิ สี ุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage
Sampling) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1.ขัน้ ตอนแรก แบ่งพืน้ ทีป่ ระเทศไทยเป็ น 4 ภูมภิ าคย่อย โดยในแต่ละภูมภิ าคแบ่งเป็ นรายจังหวัด ซึง่ ได้
ดาเนินการติดตัง้ โทรศัพท์พน้ื ฐานเสร็จแล้ว โดยสุม่ จังหวัดเป้ าหมายทีต่ รวจติดตามผลการดาเนินงานเป็ นสองช่วง ดังนี้
1.1 ช่วงที่ 1 สุ่มจังหวัดเป้ าหมายจานวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจานวนทัง้ หมดในแต่ ละ
ภูมภิ าค เช่น จังหวัดในภาคเหนือ มีจานวน 17 จังหวัด สุ่มเลือกมา 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวน 19
จังหวัด สุม่ เลือกมา 10 จังหวัด ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) มีจานวน 25 จังหวัด สุม่ เลือกมา 13 จังหวัด และ
ภาคใต้ มีจานวน 14 จังหวัด สุม่ เลือกมา 7 จังหวัด เป็ นต้น
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1.2 ช่วงที่ 2 สุ่มจังหวัดเป้ าหมายจานวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของจานวนทัง้ หมดในแต่ละ
ภูมภิ าค เช่น จังหวัดในภาคเหนือ มีจานวน 17 จังหวัด สุ่ม เลือกมา 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวน 18
จังหวัด สุ่มเลือกมา 7 จังหวัด ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) มีจานวน 20 จังหวัด สุ่มเลือกมา 8 จังหวัด และ
ภาคใต้ มีจานวน 12 จังหวัด สุม่ เลือกมา 5 จังหวัด เป็ นต้น
1.2.1 ขัน้ ทีส่ อง เลือกสุม่ จังหวัดในแต่ละภูมภิ าคด้วยวิธสี มุ่ อย่างง่ายตามจานวนจังหวัดที่
กาหนดไว้ในขัน้ ตอนแรก ทัง้ นี้ยกเว้นไม่สมุ่ เลือก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเลือกจังหวัดอื่นในภาคใต้มาแทนจน
ครบตามจานวนทีก่ าหนดไว้
1.2.2 ขัน้ สุดท้าย เป็ นการเลือกตัวอย่างที่จะเข้าไปติดตามผล โดยเลือกการสุ่มตัวอย่าง
แบบ
เจาะจงจนครบตามจานวนขนาดตัวอย่างที่กาหนดไว้ ในการเลือกนี้จะพยายามควบคุมจานวนให้ได้ตามโควต้า โดย
กระจายให้ครอบคลุมทัวทุ
่ กภูมภิ าคของประเทศ
เมื่อได้ตวั อย่างเป้ าหมายแล้วจะเข้าไปตรวจติดตามจุดทีต่ ดิ ตัง้ และดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการบริการ
ด้วยเครื่องมือวิจยั นอกจากนี้ในแต่ละจุดติดตัง้ จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจ ความต้องการ
ใช้งานโทรคมนาคมพืน้ ฐานของโครงการ โดยการศึกษาครัง้ นี้ในช่วงที1่ จะสุม่ สอบถามจานวนรวมทัง้ สิน้ 8,000 ตัวอย่าง
ให้ครอบคลุมทัง้ ผูใ้ ช้บริการและผูท้ ไ่ี ม่ได้ใช้บริการในโครงการ สาหรับในช่วงที่ 2 จะสุม่ สอบถามจานวนรวมทัง้ สิน้ 3,586
ตัว อย่ าง ให้ครอบคลุ ม ทัง้ ผู้ใช้บ ริก ารและผู้ท่ีไม่ ได้ใช้บ ริก ารในโครงการ เช่ น กัน นอกจากนี้ ในช่ วงที่ 2จะสุ่ม วิจ ัย
ประเมินผลการดาเนินงานและความสาเร็จของโครงการ ด้วยเครื่องมือวิจยั เป็ นจานวนตัวอย่างทัง้ สิน้ ไม่ต่ ากว่า 100
ตัวอย่าง(ตาราง 2)
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบประเมินผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของโครงการการบริการ
โทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2ซึง่ ถูกออกแบบเพื่อใช้วจิ ยั ข้อเท็จจริงและวิจยั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ตารางที่ 2 แสดงจานวนตัวอย่างตรวจติดตามผลการดาเนินงาน โครงการการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ ง
และบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2
กลุ่มที่
1

2

3

ประเภทกลุม่
ตัวอย่าง
จุ ด ติ ด ตั ้ ง ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรคมนาคมพืน้ ฐาน
ช่วงที่ 1 หมูบ่ า้ นและอนามัย
ช่วงที่ 2 หมูบ่ า้ นและโรงเรียน
ผูใ้ ช้บริการ ได้แก่ ประชาชนและนักเรียน
ในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
ช่วงที่ 1 หมูบ่ า้ นและอนามัย
ช่วงที่ 2 หมูบ่ า้ นและโรงเรียน
ผู้ท่ีม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งาน
โครงการการบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐาน
โดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2
ในพื้ น ที่ เ ป้ าหมายได้ แ ก่ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
น าย ก อ บ ต .ผู้ อ าน วย ก ารโรงเรี ย น
หัวหน้าศูนย์บริการ เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
เป็ นต้น
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ขนาดตัวอย่าง
(คน)

วิ ธีการได้ข้อมูล

4,000 แห่ง
1,793 แห่ง

แบบติดตามการติดตัง้ และ
แบบประเมินคุณภาพบริการ

8,000 ตัวอย่าง
3,586 ตัวอย่าง

แบบประเมินความพึงพอใจและความ
ต้องการโทรคมนาคมพืน้ ฐาน

100 ตัวอย่าง

แบบประเมินผลการดาเนินงานและ
ผลสาเร็จของโครงการ

สาหรับการสร้างแบบประเมินผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของโครงการการบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดย
ทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2 โดยศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการตัง้ คาถามจะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือตัวชีว้ ดั ทีส่ ร้างขึน้ โดยแบ่งหัวข้อในแบบประเมินผลเป็ น 3 ส่วนหลัก ดังนี้
1. ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ ตอบแบบประเมินผลโดยมีลกั ษณะคาถาม
ปลายปิ ด (Close-ended Response Questions) คาถามในส่วนของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และตาแหน่งหน้าที่ เป็ นต้น
2. ส่วนที่ 2 เป็ นลักษณะข้อคาถามทีแ่ สดงให้เห็นความต้องการโทรคมนาคมพืน้ ฐาน
3. ส่วนที่ 3 เป็ นลักษณะข้อคาถามที่บ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิของการด
าเนินงานตามโครงการการบริการ
์
โทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2ตามแต่ละตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดขึน้
คาถามต่าง ๆ ทีก่ าหนดขึน้ จะสะท้อนความคิดเห็นในเชิงบวก (Positive Question) โดยคาถามแต่ละข้อ
ให้ผตู้ อบแสดงความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ ซึง่ เป็ นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ดังนี้[9]
แบ่งระดับการแปลผลออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง มากทีส่ ดุ (เห็นด้วยมากทีส่ ดุ )
คะแนน
ระดับเกณฑ์
ระดับ 2 หมายถึง มาก (เห็นด้วยมาก)
4.21-5.00
มากทีส่ ดุ
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง (ไม่แน่ใจ)
3.41-4.20
มาก
ระดับ 4 หมายถึง น้อย (เห็นด้วยน้อย)
2.61-3.40
ปานกลาง
ระดับ 5 หมายถึง น้อยทีส่ ดุ (เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ )
1.81-2.60
น้อย
1.00-1.80
น้อยทีส่ ดุ
การทดสอบเครือ่ งมือ
1. เมื่อ สร้า งแบบประเมิน ผลฉบับ ร่ า งแล้ว น าแบบประเมิน ผลฉบับ ร่ า งเสนอต่ อ ผู้เชี่ย วชาญเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Contend Validity) และนามาแก้ไขปรับปรุง
2. นาแบบประเมินผลทีแ่ ก้ไขไปทดสอบ (Pre-Test) กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าทีแ่ ละผูใ้ ช้บริการ กลุ่มละ 1535 คน เพื่อหาความน่าเชื่อถือของแบบประเมินผล (Reliability) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธกี ารของ Cronbach
การเก็บข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลในด้านการติดตามผลการดาเนินงานจะแบ่งเป็ นทีมงานกระจายทั ว่ ทุกภูมภิ าคของ
ประเทศ โดยเข้าวิจยั และประเมินผลการดาเนินงานตามแบบวิจยั ทีอ่ อกแบบไว้
2. การเก็บข้อมูลในส่วนของจุดติดตัง้ และผูใ้ ช้บริการ ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้อง โดยทีมนักวิจยั และคณะวิจยั
จะทาความเข้าใจข้อคาถามในแต่ละข้อของแบบประเมินผล เพื่อให้คณะผู้วจิ ยั มีความเข้าใจไปในทางเดียวกัน
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมิ เพื่อประเมินผลนโยบายและผลสัมฤทธิของการด
าเนินงานตามนโยบาย
์
โครงการการบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2วิธกี ารวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ เชิง พรรณนา (Descriptive Analysis) เป็ น กา รวิ เ ค รา ะ ห์ ข ้ อ มู ล เกี ่ ย ว กับ ก ลุ ่ ม
ตั ว อย่ า งผูใ้ ช้บริการ ในด้านข้อมูลส่วนบุคคลและเจตคติทม่ี ตี ่อตัวชีว้ ดั ของโครงการในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือบ่งชี้
ถึงผลสัมฤทธิข์ องการดาเนิ นงานตามนโยบาย ตลอดจนความคิดเห็น ที่มีต่อโครงการ โดยใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็ น การวิเ คราะห์ข ้อ มูล ความพึง พอใจที่ม ีต่ อ
โครงการ โดยใช้ก ารค่า เฉลี่ย ของคะแนนความพึง พอใจ และทดสอบสมมติฐ านค่า เฉลี่ย ด้ว ยการทดสอบ OneSample t-test ที่ระดับ นัย สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยตัง้ ค่ าทดสอบเท่ ากับ 3.40 ซึ่งเป็ นค่ าเฉลี่ย คะแนนการ
ประเมินระดับปานกลาง
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ผลการศึกษา
การวิจยั ในครัง้ นี้ ดาเนินการสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้องดังกล่าว ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ ทาง ตรงและทางอ้อมกับ
โครงการ และเป็ นตัวแทนผูใ้ ช้งานในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายทีท่ าการศึกษา วิธกี ารศึกษาทาโดยการกรอกแบบประเมินผล และ
ให้เสนอข้อคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ลักษณะการปฏิ บตั ิ งานของตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิ นผล
ดาเนินการสัมภาษณ์กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข นายกอบต. เจ้าหน้าทีอ่ งค์การ
บริหารตาบล และนายกเทศมนตรีเทศบาลให้กรอกแบบประเมินผล และสามารถประมวลลักษณะงานทีท่ าอยู่ปัจจุบนั
ของผูต้ อบแบบประเมินผลในครัง้ นี้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการกระจายอัตราส่วนร้อยของลักษณะตาแหน่งงานทีท่ า จาแนกตามภูมภิ าค
ภูมิภาค
ลักษณะตาแหน่ งงาน
ตาแหน่ งงานปัจจุบนั
กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
หัวหน้า/เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
นายก/เจ้าหน้าที่ อบต.
นายกเทศมนตรีเทศบาล

ภาค
เหนื อ

ภาค
ตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ

ภาคกลาง

ภาคใต้

รวม

5.36
33.93
1.79
42.86
14.29
1.79

10.91
7.27
29.09
43.64
9.09

4.48
26.87
1.49
38.81
10.45
17.91

11.11
19.44
5.56
22.22
30.56
11.11

4.67
23.36
3.74
34.58
23.36
10.28

26.42
22.64
16.98
3.77
30.19

31.37
11.76
19.61
27.45
9.80

29.03
25.81
20.97
12.90
11.29

58.82
14.71
8.82
2.94
14.71

34.00
19.50
17.50
12.50
16.50

ระยะเวลางานในตาแหน่ งปัจจุบนั
น้อยกว่า 4 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
15-19 ปี
มากกว่า 19 ปี

จากตารางที่ 3 ผลการศึก ษาลัก ษณะงานและระยะเวลางานในต าแหน่ ง ที่ก ลุ่ม ตัวอย่ างท าอยู่ในปั จจุ บ ัน
สามารถสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้
ตาแหน่ งงานปัจจุบนั จากการสุม่ ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างเป้ าหมายดังกล่าว พบว่า 1 ใน 3 เป็ นกลุ่มตัวอย่างมี
ตาแหน่งงานเป็ นหัวหน้าหรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และทีเ่ หลือร้อยละ 23 เป็ นกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี าแหน่งนายก/เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารตาบล และผูใ้ หญ่บา้ น ตามลาดับ
ระยะเวลางานในตาแหน่ งปั จจุบนั ผู้ตอบแบบประเมินผลมากกว่า 1 ใน 3 ที่ทางานในตาแหน่ งปั จจุบนั
ทางานมาแล้วน้ อยกว่า 4 ปี โดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งมีสดั ส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 58.82) ส่วนภาคเหนือ กลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะเวลางานในตาแหน่ง มากกว่า 19 ปี ถงึ ร้อยละ 30.19
การรับ รู้และแหล่งที่ ทาให้ ร้จู กั โครงการการบริ การโทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่ อ
สังคมระยะที่ 2
ผลการวิจ ัย กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป้ า หมายดังกล่ า วเกี่ย วกับ การรับ รู้แ ละแหล่ ง ที่ท าให้รู้จ ัก โครงการการบริก าร
โทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวนร้อยละ 10.70 ไม่รจู้ กั โครงการ
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การบริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั ว่ ถึ ง และบริ ก ารเพื่ อ สั ง คมระยะที่ 2มาก่ อ น แต่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่รจู้ กั โครงการการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสัง คมระยะที่ 2มีเพียง
ร้อยละ 3.64 และรูจ้ กั ในระดับปานกลางเป็ นสัดส่วนทีส่ งู ถึงร้อยละ 70.91 ในขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างภาคอื่นๆ รูจ้ กั ในระดับ
ปานกลางเป็ นสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณ ร้อยละ 50 (ตารางที่ 4 )
ตารางที่ 4 แสดงการกระจายอัตราส่วนร้อยของระดับการรับรูแ้ ละการใช้โทรศัพท์สาธารณะ จาแนกตามภูมภิ าค
ภูมิภาค
การรับรู้และใช้โทรศัพท์สาธารณะ

ภาค
เหนื อ

ภาค
ตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ

ภาค
กลาง

ภาคใต้

รวม

ระดับการรับรู้โครงการ
ไม่รู้

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

1.75

3.64

10.45

5.56

5.58

ไม่เคย

33.33

25.45

34.33

30.56

31.16

เคย

66.67

74.55

65.67

69.44

68.84

มาก
การใช้โทรศัพท์สาธารณะ

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างจานวนร้อยละ 68.84 เคยใช้โทรศัพ ท์สาธารณะ โครงการ โดยเฉพาะกลุ่ ม
ตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคยใช้ โทรศัพท์สาธารณะโครงการการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ งและ
บริการเพื่อสังคมระยะที่ 2 มากถึงร้อยละ 74.55 สาหรับสัดส่วนผู้ท่ไี ม่เคยใช้โทรศัพท์สาธารณะ โครงการโดยสรุปมี
เพียงร้อยละ 31.16 โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในภาคเหนือและภาคกลางมีจานวนประมาณ 1 ใน 3 ทีไ่ ม่เคยใช้โทรศัพท์
สาธารณะ โครงการการ
สาหรับผลการวิจยั แหล่งที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างรู้จกั โครงการ พบว่า 1 ใน 4 ของทัง้ หมดที่รู้จกั โครงการจาก
แหล่งโทรศัพท์/วิทยุ หนังสือพิมพ์/หนังสือ/วารสาร แผ่นพับ/สิง่ พิมพ์/โปสเตอร์ และเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั /ราชการ โดยภาคใต้
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.68 ทีร่ จู้ กั โครงการ จากแหล่งแผ่นพับ/สิง่ พิมพ์/โปสเตอร์มากทีส่ ดุ
ตารางที่ 5 แสดงการกระจายอัตราส่วนร้อยของแหล่งทีท่ าให้รจู้ กั โครงการการบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ ง
และบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2 จาแนกตามภูมภิ าค
ภูมิภาค

โทรศัพท์/วิทยุ

26.87

ภาค
ตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ
23.23

หนังสือพิมพ์/หนังสือ/วารสาร

24.63

แผ่นพับ/สิง่ พิมพ์/โปสเตอร์
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั /ราชการ

แหล่งที่ ทาให้ร้จู กั โครงการ

รวม
จานวน

ภาค
เหนื อ

ภาค
กลาง

ภาคใต้

รวม

29.01

26.32

26.37

29.68

22.22

23.16

25.09

26.12

21.94

27.16

33.68

26.56

22.39

25.16

21.60

16.84

21.98

100.00
000
134

100.00
000
155

100.00
000
162

100.00
000
95

100.00
000
546

หมายเหตุ: เลือกได้หลายคาตอบ
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ผลสัมฤทธิ์ ของการจัดให้มีโครงการการบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2
ผลการประเมินผลสัมฤทธิของการจั
ดให้มโี ครงการการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคม
์
ระยะที่ 2 ด้วยปั จจัยชีว้ ดั ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ด้านผลกระทบของนโยบาย และ
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ ซึง่ มีรายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินการดาเนินโครงการในปั จจัยชีว้ ดั ทัง้ 3 ด้าน
ปัจจัยชี้วดั

คะแนนเฉลี่ย

ผลประเมิ น

1. ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
2. ด้านผลกระทบของนโยบาย
3. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ

3.53
3.27
3.39

ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

รวมทุกด้าน

3.40

ปานกลาง

ผลการประเมินผลการดาเนินงานของโครงการจากกลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบประเมินผลในปั จจัยชีว้ ดั ทัง้ 3 ด้าน ซึ่ง
ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า สัมฤทธิผลของการด
าเนินงานตามโครงการอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีคะแนนผล
์
ประเมินอยู่ทร่ี ะดับ 3.40 เมื่อพิจารณาจาแนกตามปั จจัยชีว้ ดั ในแต่ละด้าน โดยด้านทีม่ ผี ลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดคี อื ด้าน
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ มีคะแนนผลประเมินที่ 3.53 สาหรับผลการประเมิน ด้านผลกระทบของนโยบาย
และความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ มีคะแนนประเมินทีร่ ะดับ 3.27 และคะแนนประเมินทีร่ ะดับ 3.39 ตามลาดับ
(ตาราง 7)
จากผลการประเมินในแต่ละด้านเป็ นภาพรวมของการประเมินผลการดาเนินโครงการ จึงได้ทาการศึกษาผล
ประเมินในประเด็นชีว้ ดั ในแต่ละด้านให้ละเอียดขึน้ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุหรือปั จจัยทีส่ นับสนุ นหรือหักล้างผลประเมิน
ปั จจัยชีว้ ดั ซึง่ มีคะแนนในเกณฑ์ดงั กล่าว ดังมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
ผลการประเมินในระดับภาพรวมของปั จจัยชีว้ ดั ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์ของ Likert
Scale และทดสอบด้วย One - Sample t – test โดยกาหนดค่าทดสอบในระดับปานกลาง เท่ากับ 3.40 พบว่า ปั จจัยชี้
วัดด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ โดยภาพรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนผลประเมินที่ระดับ 3.53 เมื่อ
พิจารณาในแต่ละประเด็นชีว้ ดั พบว่า ประเด็นชีว้ ดั ทุกประเด็นมีคะแนนผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี และคะแนนผลประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ปานกลางเรียงตามลาดับ ดังนี้ (ตารางที่ 8)
1. มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐาน และได้รบั บริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานบน
มาตรฐานเดียวกัน มีคะแนนผลประเมินเท่ากันทีร่ ะดับ 3.63
2. ส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ ทีช่ นบทมีโอกาสเข้าถึงบริการสือ่ สารโทรคมนาคมมากยิง่ ขึน้ คะแนนผลประเมิน
ทีร่ ะดับ 3.57
3. ยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนและสังคมไทย ทีม่ คี ะแนนผลประเมินทีร่ ะดับ 3.51
4. มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมอย่างทัวถึ
่ ง มีคะแนนผลประเมินระดับปานกลางทีร่ ะดับ 3.44
5. อัตราค่าบริการสมเหตุสมผล มีคะแนนผลประเมินทีร่ ะดับปานกลางทีร่ ะดับ 3.39
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ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินปั จจัยชีว้ ดั ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
รายการ
1. ยกระดับคุ ณ ภาพชีว ิต ประชาชน
และสังคมไทย
2. มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการโทรคมนาคมพืน้ ฐาน
3. ได้รบั บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
บนมาตรฐานเดียวกัน
4. อัตราค่าบริการสมเหตุสมผล
5. มี ก า ร ก ร ะ จ า ย บ ริ ก า ร ด้ า น
โทรคมนาคมอย่างทัวถึ
่ ง
6. ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนใน พื้ น ที่
ชนบทมีโอกาสเข้าถึงบริการมาก
ยิง่ ขึน้

น้ อย
ที่สดุ

ระดับความคิ ดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

ค่าทดสอบ = 3.40
ผล
ค่า t
ประเมิ น

มาก
ที่สดุ

ค่า
เฉลี่ย

0.93

9.81

35.98

43.93

9.35

3.51

1.92

ดี

-

8.84

31.63

46.98

12.56

3.63

4.19**

ดี

0.47

7.44
6.98

33.02
54.42

48.37
29.77

11.16
8.37

3.63
3.39

4.38**
-0.27

ดี
ปานกลาง

3.27

7.01

44.39

33.18

12.15

3.44

0.63

ดี

1.40

8.41
33.18 45.33 11.68
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ

3.57
3.53

2.98**
3.02**

ดี
ดี

หมายเหตุ: ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 หรือ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99
ด้านผลกระทบของนโยบาย (แนวโน้ มผลกระทบของนโยบาย)
ผลการประเมินในระดับภาพรวมของปั จจัยชี้วดั ด้านผลกระทบของนโยบาย โดยใช้เกณฑ์ของ Likert Scale
และทดสอบด้วย One - Sample t - test พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ด้านผลกระทบของนโยบายอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มี
คะแนนผลการประเมินทีร่ ะดับ 3.27 โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นชีว้ ดั พบว่า ประเด็นชีว้ ดั 3 ประเด็นมีคะแนนผล
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี และประเด็นชีว้ ดั 1 ประเด็นมีคะแนนผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เรียงตามลาดับ คือ (ตาม
ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินปั จจัยชีว้ ดั ด้านผลกระทบของนโยบาย
รายการ
1. สนับสนุ นการประกอบอาชีพ / ทา
มาหากินของประชาชน
2. สนับสนุ นประชาชนให้มคี วามรูแ้ ละ
ได้รบั รูข้ า่ วสาร
3. สามารถสนับ สนุ น การสร้างความ
มันคงทางเศรษฐกิ
่
จของประเทศ
4. แนวโน้ ม ความสั ม ฤท ธิ ผ์ ลของ
โครงการ USO

น้ อย
ที่สดุ

ระดับความคิ ดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สดุ

ค่า
เฉลี่ย

ค่าทดสอบ = 3.40
ผล
ค่า t
ประเมิ น
ปาน
-2.02* กลาง

1.42

15.57

45.28

29.25

8.49

3.28

1.40

9.81

41.59

35.51

11.68

3.46

1.05

ดี

0.93

12.62

39.25

38.79

8.41

3.41

0.19

ดี

1.87

9.81

43.46

35.51

9.35

3.41

0.11

ด้านผลกระทบของนโยบาย

3.72

-3.03**

ดี
ปาน
กลาง

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 หรือ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 หรือ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99
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1. สนับสนุนประชาชนให้มคี วามรูแ้ ละได้รบั รูข้ า่ วสาร ทีม่ คี ะแนนผลประเมินทีร่ ะดับ 3.46
2. สามารถสนับ สนุ นการสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จของประเทศ และแนวโน้ ม ความสัมฤทธิผ์ ลของ
โครงการ
การบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 2ทีม่ คี ะแนนผลประเมินเท่ากันทีร่ ะดับ 3.41
3. สนับสนุนการประกอบอาชีพ / ทามาหากินของประชาชน ทีม่ คี ะแนนผลประเมินทีร่ ะดับ 3.28

สรุปผลและอธิ ปรายผล
ผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างเป้ าหมายดังกล่าวเกีย่ วกับการรับรูแ้ ละแหล่งทีท่ าให้รจู้ กั โครงการพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
จานวนน้อยไม่รจู้ กั โครงการ มาก่อน และรูจ้ กั ในระดับปานกลางเป็ นสัดส่วนทีส่ งู ถึงร้อยละ 70 สาหรับผลการวิจยั แหล่ง
ที่ทาให้กลุ่ม ตัวอย่างรู้จกั โครงการ พบว่า โดยรวมมีจานวนตัวอย่าง 1 ใน 4 ของทัง้ หมดที่รู้จกั โครงการจากแหล่ง
โทรศัพท์/วิทยุ หนังสือพิมพ์/หนังสือ/วารสาร แผ่นพับ/สิง่ พิมพ์/โปสเตอร์ และเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั /ราชการ
ผลการประเมินในระดับภาพรวมของปั จจัยชี้วดั ด้านทัศนคติท่มี ีต่อการดาเนินโครงการ โดยใช้เกณฑ์ของ
Likert Scale และทดสอบด้วย One-Sample t-test โดยกาหนดค่าทดสอบในระดับปานกลาง เท่ากับ 3.40 ผลการวิจยั
พบว่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติต่อการดาเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนผลประเมินทีร่ ะดับ 3.47
เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นชีว้ ดั พบว่า ประเด็นชีว้ ดั ทุกประเด็นมีคะแนนผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นในประเด็น
เรื่องความสะอาดของเครื่องโทรศัพท์ และการประชาสัมพันธ์และแนะนาเกีย่ วกับสถานทีต่ ดิ ตัง้ /ตาแหน่ งทีว่ างโทรศัพท์
ในเกณฑ์ปานกลาง ซึง่ คะแนนผลประเมินทัศนคติต่อสถานทีต่ ดิ ตัง้ /ตาแหน่ งที่วางโทรศัพท์มคี วามมันคงและถาวร
่
มี
คะแนนสูงสุด รองลงมาเป็ นผลประเมินทัศนคติต่อความปลอดภัยในการใช้บริการของสถานที่ติดตัง้ / ตาแหน่ งที่วาง
โทรศัพท์ และผลประเมินทัศนคติต่อ สถานที่ตดิ ตัง้ /ตาแหน่ งที่วางโทรศัพท์ให้ความสะดวกในการเข้าใช้บริการ ซึ่งทัง้
สามตัวชีว้ ดั ดังกล่าวมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ผลการประเมินผลการดาเนินงานของโครงการจากกลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบประเมินผลในปั จจัยชีว้ ดั ทัง้ 3 ด้าน
ซึง่ ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า สัมฤทธิผลของการด
าเนินงานตามโครงการอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เมื่อพิจารณา
์
จาแนกตามปั จจัยชี้วดั ในแต่ละด้าน โดยด้านทีม่ ผี ลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดคี อื ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
สาหรับผลการประเมินด้านผลกระทบของนโยบาย และความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ
ข้อเสนอแนะให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณลงไปโครงการ USO NET มากขึน้ เนื่องจากประชาชนมีความ
ต้อ งการสูง โดยเพิ่ม งบในการปรับ ปรุงความเร็วของอิน เทอร์เน็ ต ตลอดจนการกระจายสัญ ญาณสาหรับ เชื่อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตให้มากขึน้ ควรมีแผนการฝึ กอบรมทัง้ ผูด้ ูแลระบบ และวิทยากรหลักด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ทวถึ
ั่ ง
โดยเฉพาะกลุ่มผูท้ ม่ี กี ารศึกษาสูง ซึง่ เป็ นกลุ่มสาคัญทีจ่ ะถ่ายทอดความรูต้ ่อไป
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บทคัดย่อ
การศึก ษาเรื่อ ง ผลสัม ฤทธิก์ ารน านโยบายการจ่า ยสิท ธิป ระโยชน์ ให้แ ก่ ผู้ป ระกัน ตนไปสู่ก ารปฏิบ ัติข อง
สานักงานประกัน สังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิการน
านโยบายการจ่ายสิท ธิ
์
ประโยชน์ ให้แก่ผู้ป ระกัน ตนไปสู่การปฏิบ ัติของสานักงานประกัน สังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ประชากรได้แ ก่
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6 จานวน 72 ราย เครื่องมือทีใ่ ช้รวบรวมข้อมูล การศึกษา
เชิงปริมาณได้แก่แบบสอบถาม การวิเคราะห์ใช้สถิติร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สหสัม พันธ์ และการถดถอยพหุคูณ การวิจยั เชิงคุณภาพ โดย การสัมภาษณ์ เชิงลึก นามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่ง
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม จานวน 6 ราย ได้แก่ ผู้บริหารสานักงานประกันสังคม ฝ่ ายข้าราชการประจา และ ผู้แทนกรรมการ
ประกันสังคมและทีป่ รึกษาฝ่ ายนายจ้าง และฝ่ ายลูกจ้าง ผลการศึกษา พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกปั จจัยทีเ่ ป็ น
ตัวแปรในการนานโยบายไปปฏิบตั มิ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ไปสูก่ าร
ปฏิบตั อิ ย่างมีนยั สาคัญ และพบว่ามาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน บุคลากร และ การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
โดยตัวแปรทัง้ สามร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ไปสูก่ ารได้รอ้ ยละ 63.10 ได้อย่าง
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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

บทนา
สังคมไทยในอดีตถือว่าการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่บุคคลในสังคมนัน้ เป็ นหน้าทีข่ องครอบครัว แต่เนื่องจาก
สภาพสังคมไทยในปั จจุบนั เปลีย่ นแปลงจากเดิมสังคมเกษตรมาเป็ นสังคมอุตสาหกรรม ทาให้รูปแบบระบบครอบครัว
เปลี่ย นแปลงไป มีก ารเคลื่อ นย้า ยถิ่น ของประชากรจากชนบทมาเป็ น สังคมเมือ งมากขึ้น รูป แบบของครอบครัว
เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยาย (Extended Family) ซึ่งประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตายาย และญาติมาเป็ น
แบบครอบครัวเดีย่ ว (Nuclear Family) ซึง่ ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ และลูกเท่านัน้ และดารงชีวติ คงอยู่ได้จากเงินรายได้
ค่าจ้างการงาน หากทางานไม่ได้หรือไม่ได้ทางานซึง่ จะทาให้ขาดรายได้กจ็ ะทาให้ตนเองและครอบครัวต้องประสบความ
เดือดร้อน อันเป็ นผลกระทบต่อความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและสังคมของประเทศ [1]
ปั ญหาสังคม ดังกล่าวจึงไม่พ้นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดาเนินการให้มกี ารสงเคราะห์ช่ว ยเหลือ เพื่อ
แก้ไขปั ญหาให้ทุเลาเบาบางลง แต่บริการด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมทีร่ ฐั บาลจัดให้ยงั ไม่เพียงพอกับความ
จาเป็ นและความต้องการ รัฐบาลจึงต้องหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสม คือ การกาหนดหลักประกันส่งเสริมให้เกิดความมันคงใน
่
ชีวติ ความเป็ นอยู่แต่ละคนจึงต้องจัดตัง้ เป็ นกองทุนประกันสังคมขึน้ มา เพื่อแก้ไขและป้ องกันความเดือดร้อนอันเป็ นการ
สนับสนุนให้ประชาชนดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
ในปี พ.ศ. 2476 นายปรีดี พนมยงค์ ได้เสนอเค้าโครงเศรษฐกิจต่อรัฐบาลเพื่อใช้เป็ นนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศตามเจตนารมณ์หลัก 6 ประการของคณะราษฎร โดยดาเนินเศรษฐกิจแบบสหกรณ์ แต่ไม่ทาลายกรรมสิทธิใน
์
ทรัพย์สนิ ของเอกชน นอกจากนี้ยงั ได้วางหลักการประกันสังคมคือ ให้การประกันแก่ราษฎรตัง้ แต่เกิดจนตายว่า เมื่อ
ราษฎรผูใ้ ดไม่ว่าจะเป็ นเด็ก ผูเ้ จ็บป่ วย พิการ หรือชรา ไม่สามารถทางานได้ ก็จะได้รบั ความเลีย้ งดูจากรัฐบาล ซึง่ ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในหมวดที่ 3 แห่งเค้าโครงการเศรษฐกิจในชื่อร่าง พ.ร.บ. “ว่าด้วยการประกันความสุขสมบูรณ์ ของ
ราษฎร” แต่น่าเสียดายทีค่ วามคิดดังกล่าวถูกกล่าวหาจากกลุ่มพลังเก่าของสังคมสยามในยุคนัน้ ว่าเป็ นคอมมิวนิสต์ กว่า
ประเทศไทยจะยอมรับให้มนี โยบายประกันสังคมก็เป็ นเวลาอีก 60 ปี ต่อมา การประกันสังคมในประเทศไทยได้รบั การ
ทบทวนอีกครัง้ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในปี 2495 โดยมีนโยบายเพื่อให้หลักประกันความมันคงทางสั
่
งคมแก่
ประชาชนและได้ตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 แต่ มกี ารระงับการบังคับใช้เพราะมีเสียงคัดค้านจาก
ประชาชนและสื่อมวลชนอย่างมากอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจถึงผลดีของระบบประกันสังคม นายจ้างไม่อยาก
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม บริษทั ประกันภัยไม่เห็นด้วยเพราะกลัวสูญเสียผลประโยชน์แต่ในทีส่ ุดประเทศ
ไทยได้ประกาศพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 เป็ นต้นมา
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สานักงานประกันสังคมเป็ นหน่ วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน มีหน้ าที่รบั ผิดชอบในด้านการสร้าง
หลัก ประกัน ความมัน่ คงในการดารงชีวิต ให้แ ก่ ลูก จ้าง ผู้ป ระกัน ตน กล่ าวคือ ในส่ว นของกองทุ น ประกัน สังคมจะ
ดาเนินงานตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสัง คม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ซึง่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2542 สาหรับกองทุนเงินทดแทนจะดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน
พ.ศ.2537 ซึ่งเป็ นกฎหมายได้ประกาศใช้แทนประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2516 หากภารกิจส่วนหนึ่งของ
สานักงานประกันสังคมตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคมได้กาหนดให้ความคุม้ ครองประโยชน์ทดแทนทุกกรณี คือ กรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทางาน รวมทัง้ กรณีคลอดบุตร กรณี
สงเคราะห์บุต ร กรณี ชราภาพ และกรณี ว่างงาน สานัก งานประกันสังคมได้จดั ทาแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นางาน
ประกัน สังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ได้พิจ ารณาแนวคิด ทิศ ทางจากนโยบายและแผนต่ า งๆที่สาคัญ และ
เกี่ย วข้องกับ ด้านแรงงานได้แก่ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ย วข้องกับ ด้านแรงงานและยุท ธศาสตร์กระทรวงแรงงานโดยมี
ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ การจ่ายสิทธิป ระโยชน์ ท ดแทนได้แก่ป ระเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒ นาสิท ธิ
ประโยชน์ควบคู่กบั การสร้างเสถียรภาพกองทุนอย่างสมดุลเหมาะสมและเป็ นธรรม (มันคง
่ เป็ นธรรม) โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 นี้มุ่งเน้นการเพิม่ จานวนการขึน้ ทะเบียนของผูท้ อ่ี ยู่ ในข่ายคุม้ ครองทีเ่ พิม่ จานวนขึน้ ตามการขยายตัว
ของกาลังแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีเจตนารมณ์ทต่ี ้องการขยายความครอบคลุมของการประกันสังคมไปถึง ผูม้ สี ทิ ธิ
อื่น ๆ ทีอ่ าจได้รบั สิทธิประโยชน์อนั เนื่องจากผู้ประกันตน อาทิ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือแม้แต่การขยายความ
คุม้ ครองไปยังกลุ่มแรงงานนอกระบบ/ แรงงานอิสระ [2] โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ แรงงาน และเป็ น
หลักประกันความมันคงในการท
่
างานให้แก่ผใู้ ช้แรงงานตามนโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในด้าน
ความปลอดภัยในการทางาน สวัสดิการแรงงาน และหลักประกันความมันคงในการท
่
างานให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา สานักงานประกันสังคมมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ควบคู่กบั การขยายการคุ้มครองด้าน
ประกัน สัง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะสถานประกอบการ/ ผู้ป ระกัน ตนที่อ ยู่ ในข่ ายที่จ ะได้รบั การคุ้ม ครองตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม และพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน หากแต่การดาเนินการดังกล่าวยังมิอาจบรรลุผลตามทีต่ งั ้
ไว้ได้ เนื่องจากหลายปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ นการไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนผู้ทอ่ี ยู่ในข่าย การไม่นาส่งเงินสมทบของนายจ้างอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระยะเวลา นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ปฏิ บตั ติ ามกฎหมาย ผูป้ ระกันตนไม่ทราบ
สิทธิประโยชน์หรือหลีกเลีย่ งไม่จ่ายเงินสมทบ เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานประกันสังคมมีไม่เพียงพอต่อการบังคับใช้ตาม
กฎหมายประกันสังคม เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั ญหาในการนานโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสู่
การปฏิบตั อิ าจไม่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ จนเป็ นเหตุให้ผปู้ ระกันตนได้รบั ความเดือดร้อนไม่ได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทพ่ี งึ ได้
จากสิง่ ที่กล่าวมาข้างต้น การนานโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบตั ิท่ยี งั ไม่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงพอ จนเป็ นเหตุให้ผปู้ ระกันตนได้รบั ความเดือดร้อนไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทพ่ี งึ ได้
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการพยายามหาทางหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ผู้ประกันตนไม่ทราบสิทธิ
ประโยชน์ หรือหลีก เลี่ยงไม่ จ่ายเงิน สมทบ เจ้าหน้ าที่ของสานักงานประกันสังคมมีไม่เพียงพอต่ อการบังคั บใช้ตาม
กฎหมายประกัน สังคมเป็ น ต้น ผู้วิจ ัย จึง สนใจที่จ ะศึก ษาผลสัม ฤทธิก์ ารน านโยบายการจ่ ายสิท ธิป ระโยชน์ ให้แ ก่
ผูป้ ระกันตนไปสู่การปฏิบตั ิ โดยผูว้ จิ ยั เริม่ ศึกษานโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ ด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย ได้แก่
ความปลอดภัยในการทางาน สวัสดิการแรงงาน และหลักประกันความมันคงในการท
่
างานให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ในส่วน
ของสานักงานประกันสังคมมีหน้ าที่หลักในการรับผิดชอบดูแลด้านหลักประกันความมันคงในการท
่
างานให้แก่ผู้ใช้
แรงงานหรือผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ให้มคี วามมันคงในการด
่
ารงชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทัง้ ศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสิทธิประโยชน์
ควบคู่กบั การสร้างเสถียรภาพกองทุ น อย่างสมดุล เหมาะสมและเป็ นธรรม เป้ าประสงค์คือ 1. พัฒ นารูป แบบสิท ธิ
ประโยชน์และขยายความคุม้ ครองทีค่ รอบคลุมและเหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ แรงงาน โดยตัง้ อยู่บนบรรทัดฐาน
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ของเงินสมทบที่สมดุล 2. กองทุนมีเสถียรภาพพร้อมเป็ นหลักประกันของผู้ประกันตนปั จจุบนั และรองรับการขยาย
ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ในอนาคตในลักษณะนี้นโยบายที่นาไปสู่การปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็จได้ จะต้องมี
ความชัดเจนในเป้ าหมายและวัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องโดยเฉพาะผูท้ ต่ี ้อง
นานโยบายไปปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ในการแปลงสภาพนโยบาย ให้กลายมาเป็ นโครงการ แผนงาน และแนวปฏิบตั ิ กระบวนการ
แปลงสภาพนี้จะเกีย่ วข้องกับหน่วยงานทีท่ าหน้าทีป่ ฏิบตั โิ ดยตรง
โดยทัวไปหน่
่
วยงานประกอบไปด้วยองค์ประกอบทีส่ าคัญหลายประการ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและนามธรรม เช่น
บุคลากร งบประมาณ โครงสร้างองค์การ ค่านิยม วัฒนธรรมขององค์การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน การ
ก าหนดมาตรฐานการท างาน เป็ น ต้น สิ่งเหล่ านี้ ส่ง ผลกระทบต่ อ การน านโยบายไปสู่ก ารปฏิบ ัติได้ว่ าจะประสบ
ความสาเร็จหรือล้มเหลว ทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตน
ไปสู่การปฏิบตั ิของสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ในปั จจัยด้านการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน, มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน, บุคลากร และงบประมาณ
เพื่อให้ท ราบกระบวนการและความสัมพันธ์ของแต่ ละปั จจัยที่มีผลต่ อการนานโยบายการจ่ายสิทธิป ระโยชน์ ให้แก่
ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบตั ิว่ามีผลสัมฤทธิในระดั
บใด เพื่อนาข้อมูลที่ได้รบั มาพิจารณาปรับปรุง พัฒนาองค์การและ
์
บุ ค ลากรให้มีค วามพร้อ มในการน านโยบายการจ่ า ยสิท ธิป ระโยชน์ ให้ แ ก่ ผู้ป ระกัน ตนไปสู่ก ารปฏิบ ัติ ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส่งผลให้ผู้ประกันตนได้รบั ความพึงพอใจเพิ่มมากขึน้ เกิดความเชื่อมันกั
่ บระบบการ
ประกันสังคม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อองค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสู่การปฏิบตั ขิ องสานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6
2. เพื่อศึกษาสมการทานายปั จจัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตน
ไปสู่การปฏิบตั ขิ องสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6 ระหว่างการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ประกอบไปด้วย
1. การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 2. มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน 3. บุคลากร 4. งบประมาณ

สมมติ ฐานการศึกษา
การนานโยบายไปปฏิบตั ิ ประกอบไปด้วย 1. การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 2. มาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ าน 3. บุคลากร 4. งบประมาณ มีผลต่อผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสู่
การปฏิบตั ขิ องสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6
กรอบแนวคิ ดที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องสานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเอาทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ได้แก่ตวั แบบเหตุผล
(Retional Model) กับ ตัว แบบทางด้า นการจัด การ(Management Model) [3] และแนวคิด เอกสาร และงานวิจ ัย ที่
เกีย่ วข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการประยุกต์มาใช้กาหนดตัวแปรในการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี้โดยมุง่ ศึกษา
ในประเด็นสาคัญ ดังภาพที่ 1 ได้แก่
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ตัวแปรอิ สระ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ
ของแรงงานและผูป้ ระกันตน

การนานโยบายไปปฏิบตั ิ
1. การกาหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน
2. มาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ าน
3. บุคลากร
4. งบประมาณ

ตัวแปรตาม
วัตถุประสงค์ของ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒนาสิทธิประโยชน์
ควบคู่กบั การสร้างเสถียรภาพกองทุนอย่าง
สมดุล เหมาะสมและเป็ นธรรมบรรลุ
เป้ าประสงค์

ผลสัมฤทธิ ์การนา
นโยบายการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่
ผูป้ ระกันตนไปสู่การ
ปฏิบตั ขิ องสานักงาน
ประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืน้ ที่
6

1. พัฒนารูปแบบสิทธิประโยชน์และขยาย
ความคุม้ ครองทีค่ รอบคลุมและเหมาะสมเพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวติ แรงงาน โดยตัง้ อยู่บน
บรรทัดฐานของเงินสมทบทีส่ มดุล
2. กองทุนมีเสถียรภาพพร้อมเป็ นหลักประกัน
ของผูป้ ระกันตนปั จจุบนั และรองรับการขยาย
ความคุม้ ครองและสิทธิประโยชน์ในอนาคต

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ ดการศึกษา

วิธีวิทยาการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้สามารถจาแนกวิธกี ารศึกษาเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. การวิจ ัย เอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมเอกสารข้อ มู ล ต่ าง ๆ ทัง้ ที่เป็ น หนั งสือ ,
บทความ, รายงานสรุปของหน่ วยงานราชการ, และเอกสารการวิจยั แล้วนาเสนอในรูปของการอธิบายเชิงพรรณนา
(Descriptive method)
2. การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็ นการศึกษาโดยลงในพืน้ ทีจ่ ริงและเก็บข้อมูลจากการแจก
แบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 จานวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .9812 สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประมาณใช้
สถิ ติ พ รรณนา(Descriptive statistics) คือ ค่ า ร้อ ยละ(Percentage) ค่ า เฉลี่ย เลขคณิ ต (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทัวไปของประชากร
่
ในด้าน การนานโยบายไปปฏิบตั ิ
เพื่อ ท านายผลสัม ฤทฺ ธิก์ ารน านโยบายการจ่ า ยสิท ธิป ระโยชน์ ให้ แ ก่ ผู้ป ระกัน ตนไปสู่ก ารปฏิบ ัติใช้ก ารวิเคราะห์
สหสัม พัน ธ์ระหว่ างตัวแปร(correlation coefficient) และการถดถอยพหุ คูณ (Mutiple regression) ด้วยวิธีก ารแบบ
ขัน้ ตอน (Stepwise)
3. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth interview) การวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth interview) โดยจะทาการสัมภาษณ์ รอง
เลขาธิก ารสานัก งานประกัน สังคม, ผู้ต รวจราชการสานัก งานประกัน สังคม, ผู้อ านวยการสานัก งานประกัน สังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์ของสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6, ผู้แทน
กรรมการประกันสังคมและทีป่ รึกษาฝ่ ายนายจ้าง และ ผูแ้ ทนกรรมการประกันสังคมและทีป่ รึกษาฝ่ ายลูกจ้าง เครื่องมือ
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ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพคือแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา(content analysis)

ผลการศึกษา
เสนอผลการศึกษาเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน ของตัวแปรด้าน
ต่าง ๆ ที่มตี ่ อผลสัมฤทธิข์ องการนานโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบตั ิของสานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
โดยนาเสนอผลการศึกษาเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ
1.1 ด้านวัตถุประสงค์ พบว่า ทุกท่านเห็นสอดคล้องร่วมกันว่ามีวตั ถุประสงค์ของนโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวติ มี ความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปั จจุบนั แต่พบปั ญหาเรื่องการนาไปปฏิบตั ซิ ง่ึ พบว่าไม่ได้รบั ความร่วมมือจาก
นายจ้างลูกจ้างและหน่วยงานของรัฐซึง่ ยังขาดศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพิม่ เติมในส่วนการ
การนาไปปฏิบตั คิ วรพิจารณาในแต่ละพืน้ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรม ความเป็ นอยู่ สภาพแวดล้อม ภูมปิ ระเทศทีแ่ ตกต่างกันหากการ
นาไปปฏิบตั พิ จิ ารณาองค์ประกอบหลายๆด้านเข้าด้วยกันทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนาไปปฏิบตั ิ
ได้เป็ นอย่างดี
1.2 ด้า นยุ ท ธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒ นาสิท ธิป ระโยชน์ ค วบคู่ ก ับ การสร้า งเสถีย รภาพกองทุ น อย่ า งสมดุ ล
เหมาะสมและเป็ นธรรม พบว่า มีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของการพัฒนาสิทธิประโยชน์ว่ามีความเหมาะสม และมี
การเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ เพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกันตนเป็ นหลัก แต่การเพิม่ สิทธิประโยชน์ดงั กล่าวจะต้องทาควบคู่กบั การ
รักษาเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมด้วยแต่ปัญหาพีพ่ บคือการเก็บเงินสมทบจากผูป้ ระกันตนและนายจ้างไม่ได้
เพิม่ ขึน้ ตาม ทาให้ขาดความสมดุล เหมาะสม แต่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบด้านการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มผี ลตอบแทนมากขึน้ รวมทัง้ การเพิม่ อัตราเงินสมทบ ปรับปรุงวิธกี ารคิดคานวณเงินบานาญ
ใหม่ แก้ไขอายุ ผู้รบั เงิน บ านาญ เป็ น ต้ น ซึ่ง จะมีผ ลท าให้ก ารจ่ ายสิท ธิป ระโยชน์ เพิ่ม สูงขึ้น ซึ่ง ทัง้ นี้ จ ะต้ อ งคิด ถึง
ผลกระทบทีจ่ ะทาให้มกี าร เรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้สงู ขึน้ ด้วย
ส่วนที่ 2 การนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
2.1 การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน พบว่า ในด้านการกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มี
การกาหนดได้อย่างชัดเจนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามระบบราชการ แต่การนาไปปฏิบตั ินัน้ เกิดปั ญหา
หลายประการได้แก่ ทางานซ้าซ้อน เกิด กระบวนการทางานหลายขัน้ ตอน ใช้เอกสารเกินความจาเป็ น หน่ วยบริการมี
บุคลากรไม่เพียงพอไม่สมดุลกับปริมาณ ทาให้ผลการปฏิบตั ิงานต่ าเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยกับการทางาน งาน รวมทัง้
การมีพนักงานประกันสังคมมากกว่าข้าราชการซึง่ พนักงานประกันสังคมเหล่านี้จะถูกจากัดอานาจความรับ ผิดชอบใน
การทางานทาให้งานไม่รวดเร็วเท่าทีค่ วร เป็ นต้น
2.2 มาตรฐานในการปฏิบ ัติง าน พบว่า ในด้านการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบ ัติงาน จะเป็ น ลัก ษณะ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในงานทีต่ ้องปฏิบตั ิ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ด้านด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านระยะเวลา แต่พบว่าถึงมีการกาหนดมาตรฐานใน
การปฏิบตั งิ านไว้อย่างชัดเจน และมีการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านเพื่อเป็ นตัวควบคุมการทางานให้ได้มาตรฐาน
และเพื่อเป็ น การประเมินผลการท างานอย่างเป็ น ธรรมของผู้บ ริหาร แต่ พ บปั ญ หาคื อตัวชี้วดั ยังไม่ มีประสิท ธิภ าพ
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เพียงพอเนื่องจากไม่ได้ลงรายละเอียดถึงตัวบุคคลเป็ นเพียงภาพรวมของแต่ ละงานนัน้ ๆ แต่ ถ้าลงรายละเอียดมาก
เกินไปจะเป็ นการสร้างภาระเพิม่ ขึน้ ให้กบั เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
2.3 บุ ค ลากร พบว่ า บุ ค ลากรของสานั ก งานประกัน สัง คมมีศ ัก ยภาพและความ รับ ผิด ชอบสูง มีค วามรู้
ความสามารถเชีย่ วชาญในงาน เต็มใจให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ ทาให้เกิดภาพลักษณ์ ท่ดี ตี ่อหน่ วยงานแต่ยงั มี
ความแตกต่างระหว่างข้าราชการกับพนักงานประกันสังคมโดยกลุ่มหลังยังด้อยกว่ากลุ่มแรกในเรื่องของอานาจหน้าที่
สวัสดิการ และโอกาสก้าวหน้า เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรโดยรวมกับขนาดของงานจานวนบุคลากรจะมีน้อยไม่สมดุล
กับผูม้ าใช้บริการแก้ไขโดยการบริหารจัดการสรรหาบุคลากรเพิม่ โดยพิจารณาจากปริมาณงานมากกว่าพิจารณาจาก
ขนาดพืน้ ที่ รวมทัง้ ควรเพิม่ พูนความรูด้ า้ นเทคโนโลยีใหม่ เพื่อนามาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน
2.4 งบประมาณ พบว่า สานักงานประกันสังคมมีงบประมาณทีเ่ พียงพอการนาออกมาใช้กไ็ ม่ยุ่งยาก ทีผ่ ่านมา
นาไปใช้ไม่เกิดประโยชน์เท่าทีค่ วร ไม่สนองตอบต่อความต้องการทีแ่ ท้จริงในการแก้ปัญหาในการนานโยบายการจ่าย
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ดเี ท่าทีค่ วร
ส่วนที่ 3 เป้ าประสงค์ของยุทธศาสตร์ท่ี 2
3.1 ด้านการพัฒนารูปแบบพัฒนารูปแบบสิทธิประโยชน์ และขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเหมาะสม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ แรงงาน โดยตัง้ อยู่บนบรรทัดฐานของเงินสมทบทีส่ มดุล พบว่า มีการเพิม่ สิทธิประโยชน์ทดแทน
ขึน้ เรื่อย ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ แรงงาน แต่เงินสมทบไม่เก็บเพิม่ ขึน้ ตาม ทาให้สทิ ธิประโยชน์ไม่สมดุลกับเงินสมทบที่
จัดเก็บ ผูม้ หี น้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการมีส่วนร่วม ในส่วนของการขยาย
ความคุม้ ครองแรงงานนอกระบบนัน้ ได้มกี ารทาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ 22 ล้านคน
3.2 ด้านกองทุน มีเสถีย รภาพพร้อมเป็ น หลักประกัน ของผู้ประกัน ตนปั จจุบ ัน และรองรับการขยายความ
คุม้ ครองและสิทธิประโยชน์ในอนาคต พบว่า เสถียรภาพกองทุนประกันสังคมระยะสัน้ ยังมีความมันคง
่ แต่ในระยะยาว
จะประสบปั ญ หาไร้เสถีย รภาพหากไม่ มีก ารปรับ ปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ย วกับ การจัด เก็บ เงิน สมทบด้านการลงทุ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อผลตอบแทนที่มากขึน้ และต้องมีการปรับตัวให้ทนั ต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั ควร
แก้ไขการเกษียณอายุให้ชา้ ลง เพิม่ การจัดเก็บเงินสมทบให้และนาเงินไปลงทุนให้มากขึน้
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลจากข้อ มู ลทัว่ ไปของกลุ่ม ประชากร จ านวน 72 คน จ าแนกตามเพศ พบว่ า กลุ่ ม
ประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.30 และเพศชายจานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.70
ตามลาดับ จาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มอี ายุ 36-45 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.60 จาแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็ นผูม้ กี ารศึกษาในดับปริญญาตรี จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ
73.61 จาแนกตามลักษณะงานทีท่ าในปั จจุบนั พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็ นพนักงานประกันสังคม จานวน 56 คน
คิดเป็ นร้อยละ 77.78 จาแนกตามระยะเวลาในการทางาน พบว่า ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาการ ตัง้ แต่ 11 ปี ขน้ึ ไป จานวน
32 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.45 จาแนกตามระดับรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่ มรี ายได้ 10,000-20,000 บาท จานวน 58 คน
คิดเป็ นร้อยละ 80.55
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องสานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6 ดังตารางที่ 1 พบว่า
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ตารางที่ 1 ระดับ ของผลสัม ฤทธิข์ องการนานโยบายการจ่ายสิท ธิป ระโยชน์ ให้แก่ ผู้ป ระกัน ตนไปสู่ก ารปฏิบตั ิของ
สานักงานผลสัมฤทธิของการน
านโยบายไปสู่
์
ผลสัมฤทธิ์ ของการนานโยบายไปสู่
การปฏิ บตั ิ ในด้านต่าง ๆ
ด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ด้านยุทธศาสตร์ท่ี 2
ด้านการกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ
ภาพรวมผลสัมฤทธิของการน
านโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
์

µ

σ

ระดับผลสัมฤทธิ์ อันดับ

2.79
2.73
2.99
2.66
2.93
2.81
2.82

.57
.60
.50
.60
.50
.66
.48

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
5
1
6
2
3
2

ภาพรวมผลสัมฤทธิของการน
านโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นด้านต่าง ๆนัน้ ผูว้ จิ ยั พบว่า มีผลสัมฤทธิในระดั
บมาก
์
์
ในทุ ก ด้ า นโดยเฉพาะด้ า นการก าหนดภารกิ จ และการมอบหมายงาน ซึ่ ง สรุ ป ได้ ว่ า ส านั ก งานประกัน สัง คม
กรุงเทพมหานครพื้น ที่ 6 มีการน าวัตถุ ป ระสงค์ของนโยบาย/เป้ าประสงค์ของยุ ท ธศาสตร์ มาแปลงเป็ นแผนงาน/
โครงการต่ าง ๆ ได้อย่างชัดเจน กาหนดเป็ น ภารกิจย่อยมอบให้กบั หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบนาไปปฏิบตั ิ โดยมีการ
ก าหนดหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน ก าหนดมาตรฐานในการปฏิ บ ัติ ง านรวมถึ ง มี บุ ค ลากรที่ มีค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน และมีงบประมาณเพียงพอทีจ่ ะใช้ในการบริหารงานในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการนา
นโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (r) ระหว่างการนานโยบายไปปฏิบตั กิ บั ผลสัมฤทธิการน
์ า นโยบายการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องสานักงาน ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6
องค์ประกอบการนานโยบายไปปฏิบตั ิค่าสัมประสิทธิสหสั
Sig.
์ มพันธ์ (r)
องค์ประกอบการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ

ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)

Sig.

1.
2.
3.
4.

.625**
.733**
.710**
.661**

.000**
.000**
.000**
.000**

การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
บุคลากร
งบประมาณ

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ทุกปั จจัยทีเ่ ป็ นองค์ประกอบการนานโยบายไปปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ์
การนานโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบตั ิของสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 6 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ พบว่า มี
ความสัมพันธ์กนั ในทางทิศทางบวก
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในด้านการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ของสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 6
ตัวแปรพยากรณ์

b

ค่าคงที่

.076

มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (X1)
การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน(X2)
บุคลากร (X3)

.410
.253
.284

S.Eest

β

t

sig

.382
.348
.339

.440
.228
.256

9.022
3.892
2.235

.000**
.000**
.029*

จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสู่
การปฏิบตั มิ ากคือ มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (X1) ค่า β = .440 รองลงมาคือ บุคลากร (X3) ค่า β = .256 และ การ
กาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน (X2) β = .228 โดยค่าสัมประสิทธิในการท
านาย (R2) เท่ากับ .631 สามารถ
์
พยากรณ์ผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องสานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (Y) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยตัวแปรทัง้ สามร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ ์
การนานโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ได้รอ้ ยละ 63.10 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์ (S.E.est) .339

สรุปผลและอภิ ปรายผล
ผลการวิจยั สามารถอภิปรายตามคาถามการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ศึกษาผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบตั ิของสานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมผลสัมฤทธิของการน
านโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ยู่
์
ในระดับมาก เนื่องจากสานักงาประกันสังคมมีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการพั ฒนาการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่
ผู้ประกันตนอย่างต่ อเนื่องตรงกับความต้องการของผู้ประกันตน สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั
เพื่อให้ผปู้ ระกันตนมีสวัสดิการความมันคง
่ ความปลอดภัยในการทางาน บรรเทาความเดือดร้อนและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึน้ ครอบคลุมแรงงานทัง้ ในและนอกระบบประกันสังคม สอดคล้องกับทฤษฎีของซาบาเตียร์และแมซมาเนียน [4] ที่
กล่าวไว้ว่า ความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบตั ิจะต้องดาเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. วัตถุ ประสงค์ของ
นโยบายจะต้องกาหนดให้ชดั เจนและมีความแน่ นอน 2. นโยบายจะต้องอยู่บนพืน้ ฐานของทฤษฎีทเ่ี หมาะสม 3. ต้องมี
การให้อานาจหน่ วยปฏิบตั อิ ย่างเพียงพอ 4. ผูน้ าของหน่ วยปฏิบตั มิ คี วามสามารถทางการบริหาร และทักษะทางการ
เมือ ง มุ่ ง มัน่ ในการบรรลุ เป้ าหมายของนโยบาย 5. นโยบายต้ อ งได้ร ับ การสนั บ สนุ น อย่ า งเต็ ม ที่จ ากประชาชน
สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ นิ ค ม จัน ทรวิทุ ร [5] ที่ก ล่ า วว่ า เป็ น โครงการที่ร ัฐ บาลได้ จ ัด ขึ้น มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีจ ะให้
หลักประกันแก่ประชาชนให้มคี วามมันคงในการด
่
ารงชีพ โดยมีหลักการให้ประชาชนทีม่ รี ายได้ประจาออกเงินสมทบเข้า
สู่ก องทุ น กลาง เงิน สมทบนี้ โครงการบางประเภทนายจ้างจะต้ อ งเข้าร่ วมออกเงิน สมทบด้วย กองทุ น นี้ จะจ่า ยให้
ประชาชนผูส้ ง่ เงินสมทบ เช่น ในเรื่องการเจ็บป่ วย ในเรื่องการคลอดบุตรในเรื่องการประสบอุบตั เิ หตุจากการทางาน ใน
เรื่องการว่างงาน ตลอดจนถึงชราภาพ และสานักงานประกันสังคมบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ โดยให้ความสาคัญกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานหรือโครงการ รวมถึงกาหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านเพื่อประเมินผลการทางาน
และติดตามงานของผูบ้ ริหาร ซึง่ สามารถดาเนินการจัดทาแผนและนาไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ผลสัมฤทธิระดั
์ บมาก สอดคล้อง
กับ ทศพร ศิรสิ มั พันธ์ [6] กล่าวไว้ว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ เป็ นการบริหารที่เน้นการวางแผน การกาหนด
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์การดาเนินงานแบบมีสว่ นร่วม ผูบ้ ริหารในแต่ละระดับขององค์การต้องยอมรับและ
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คานึงถึงผลงาน รวมทัง้ ต้องให้ความสาคัญกับการจัดวางระบบการตรวจสอบผลงานและการให้รางวัลตอบแทนผลงาน
(Performance related) ซึง่ สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6 ได้มกี ารปฏิบตั งิ านตามกระบวนการมีสว่ น
ร่วมโดยให้ผบู้ ริหารผูป้ ฏิบตั กิ าหนดมาตรฐานร่วมกัน
2. ศึกษาสมการทานายปั จจัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสู่
การปฏิบตั ขิ องสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ระหว่างการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ประกอบไปด้วย 1.
การก าหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน 2. มาตรฐานในการปฏิบ ัติงาน 3. บุ คลากร 4. งบประมาณ จากการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ กับผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการ
จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบตั ิของสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 พบว่า มีค่า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั มากในเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน (Stepwise multiple regression) ตัวแปรพยากรณ์การนานโยบายการไป
ปฏิบตั ิ ได้แก่
การกาหนดภารกิจและมอบหมายงาน, มาตรฐานการทางาน และบุคลกร ทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิการ
์
นานโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6
พบว่าตัวแปรปั จจัยด้านมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน, การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน, และบุคลากร โดยมีค่า
สัมประสิทธิถดถอยเท่
ากับ .440, .228, .256 ตามลาดับ โดยค่าสัมประสิทธิในการท
านาย (R2) เท่ากับ .631 สามารถ
์
์
พยากรณ์ผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องสานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6 ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยตัวแปรทัง้ สามร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิการน
์ า
นโยบายการจ่ า ยสิท ธิป ระโยชน์ ให้ แ ก่ ผู้ป ระกัน ตนไปสู่ก ารปฏิบ ัติ ได้ร้อ ยละ 63.10 พบว่ า ปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ
ผลสัม ฤทธิก์ ารน านโยบายการจ่ า ยสิท ธิป ระโยชน์ ให้แ ก่ ผู้ป ระกัน ตนไปสู่ก ารปฏิบ ัติข องส านั ก งานประกัน สัง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 โดยรวมบุคลากรของสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 จานวน 72 คน เรียง
ตามลาดับ ความสาคัญ ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน บุ ค ลากร และการก าหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน
ตามลาดับ ปั จจัยทัง้ 3 สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้เพียงร้อยละ 63.10 เท่านัน้ (R2adj= .631)
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปสู่การปฏิบตั ิของสานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 6 ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยอื่นร้อยละ 37 และขึน้ อยู่ปัจจัยทีน่ าวิเคราะห์รอ้ ยละ 63 สอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของกอบ เสือพยัคฆ์ [7] การนานโยบายการจัดตัง้ สานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาไปไปปฏิบตั ิ:
ศึกษาเฉพาะกรณีสานักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก การศึกษาพบว่า ปั จจัยทีม่ คี วามเกีย่ วพัน
กับการนานโยบายไปปฏิบตั ิ พบว่า มีการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณเพียงพอ การมอบอานาจเหมาะสม แต่จะ
มีปัญหาเรื่องการจัดสรรบุคลากร โดยเฉพาะในฝ่ ายการเงิน และสอดสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของปั ทมา มีมาก และศิว
พร สุท ธริน ทร์ [8] ศึก ษาเรื่อ ง “การน านโยบายเปลี่ย นภาระให้เป็ น พลังไปปฏิบ ัติต่ อ ผู้ต้ อ งขัง ” จุ ด มุ่ งหมายของ
การศึกษาค้นคว้า ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการนานโยบายเปลีย่ นภาระให้เป็ นพลังไป
ปฏิบตั ิ ด้านความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบาย, ด้านงบประมาณ ด้านประสิทธิผลของนโยบาย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องในด้านค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการนานโยบายเปลีย่ นภาระให้เป็ นพลังไปปฏิบตั ติ ่อผูต้ ้องขัง
และระดับประสิทธิผล มีดงั นี้ ความเข้าใจและยอมรับในนโยบาย ความชัดเจนการนานโยบายไปปฏิบตั ิต่อผู้ต้องขัง
งบประมาณ ความพร้อมของบุคลากร การมีส่วนร่วมของหน่ วยงานภายนอก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยี มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรต้นด้านผลการดาเนินงานตามนโยบายเปลีย่ นภาระให้เป็ นพลังทีน่ าไปปฏิบตั ติ ่อผูต้ ้องขัง อยู่ใน
ระดับปานกลาง และการตัง้ คณะกรรมการ/คณะทางาน ในการดาเนินงานตามนโยบาย มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรต้น
ด้าน ผลการดาเนินงานตามนโยบายเปลีย่ นภาระให้เป็ นพลังทีน่ าไปปฏิบตั ติ ่อผูต้ อ้ งขังอยู่ในระดับน้อย
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ข้อเสนอแนะ
1. สานักงานประกันสังคมควรกาหนดทิศทางการพัฒ นาด้านการลงทุน ควบคู่กบั การพัฒนาการจ่ายสิท ธิ
ประโยชน์ให้มคี วามสมดุล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับผูป้ ระกันตน
2. สานักงานประกันสังคมควรมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรของสานักงานประกันสังคมให้ได้รบั ความก้าวหน้า
และมันคงในการท
่
างาน เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิการน
์ านโยบายการจ่าย
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนไปสูก่ ารปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพ
3. สานักงานประกันสังคมควรมีนโยบายร่วมมือกับภาคเอกชนสร้างเครือข่ายไตรภาคีดา้ นการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทวถึ
ั ่ ง เพื่อให้ผปู้ ระกันตนได้รบั ทราบสิทธิ ผลได้และผลกระทบต่าง ๆ
หรือเป็ นทางเลือกให้กบั ผูป้ ระกันตน
4. สานักงานประกันสังคมควรมีการบรรจุหลักสูตรกฎหมายประกันสังคมให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
เป็ นต้นไป เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสูว่ ยั แรงงาน และก่อให้เกิดความเข้าใจในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
5. สานักงานประกันสังคมควรส่งเสริมนวัตกรรมด้านการให้บริการผูม้ าติดต่อโดยใช้ระบบสารสนเทศมากขึน้
เพื่อลดผู้รบั บริการและลดระยะเวลาในการติดต่อที่สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ และสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดทัวประเทศ
่
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การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ กกองทุ น หมู่ บ้ า นในฐานะตัว แปรกลางระหว่ า งปั จ จัย
กระบวนการบริ หารจัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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 ์ สังขพันธ์1* ชุตมิ า หวังเบ็ญหมัด2 และนุกูล ชิน้ ฟั ก3
Jedsarid Sangkapan1*, ChutimaWangbenmat2 and Nukool Chinfuk3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีสว่ นร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้ นในฐานะตัวแปรกลางระหว่าง
ปั จจัยกระบวนการบริหารจัดการทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนคร
หาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง จานวน 7 กองทุน ในเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 จังหวัดสงขลา จานวนทัง้ สิน้ 1,070 คน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี าร
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน ได้จานวน 282 คน โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน
เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถามสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ทดสอบตัวแปรกลางโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบช่วงชัน้ (Hierarchical Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า
กระบวนการบริหารจัดการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชีน้ า และด้าน
การควบคุมส่งผลต่อตัวแปรกลางการมีส่วนร่วมของสมาชิกได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และตัวแปรกลางการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยสามารถพยากรณ์ ได้รอ้ ยละ 64.90 (R2 = .649) จึงสรุปและสามารถยืนยันได้ว่าการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกเป็ นตัวแปรกลางบางส่วนระหว่างกระบวนการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพการดาเนินงาน
คาสาคัญ:

การมีสว่ นร่วม การบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน กองทุนหมู่บา้ น ตัวแปรกลาง

1คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 90110
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 90110
3สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 90110
1Faculty of Liberal Arts and Education, Hatyai University, Songkhla, 90110.
2Master of Business Faculty of Business Administration, Hatyai University, Songkhla, 90110.
3Department of Politics and Government Faculty of Political Science, Hatyai University, Songkhla, 90110.
*Corresponding author : sapichai@yahoo.com
2สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1268

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

บทนา
การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อยู่ภ ายใต้พระราชบัญ ญัติกองทุน หมู่ บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึง่ กาหนดให้นาระเบียบ คาสัง่ ข้อบังคับ ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 มาบังคับใช้โดยอนุ โลมในระหว่างการจัดทา
ระเบียบประกอบพระราชบัญญัตโิ ดยในพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวกาหนดให้แต่ละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น
มาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิกกองทุน เพื่อทาหน้าทีบ่ ริหารงานกองทุน ตลอดจนการทานิตกิ รรม สัญญาต่าง ๆ
การออกระเบีย บ ข้อ บังคับ ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารบริห ารกองทุ น การอนุ ม ัติให้สมาชิกกู้เงิน รวมทัง้ การติด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนหมู่บา้ น และในการดาเนินงานกองทุนหมู่บา้ น ได้ดาเนินการภายใต้ปรัชญาทีว่ ่า
“การเสริมสร้างสานึกความเป็ นชุมชน ชุมชนเป็ นผู้กาหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิ
ปั ญ ญาของตน” จากปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านจะประสบ
ความสาเร็จได้นนั ้ สมาชิกกองทุนหมู่บา้ นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการทีจ่ ะให้สมาชิกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนอย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการนัน้ สมาชิกต้องมีทศั นคติทด่ี กี บั การดาเนินงานของ
กองทุนหมู่บา้ น มีความเชื่อมัน่ ศรัทธาใน การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น [9] ซึง่ จากการศึกษาของ
กรมการพัฒนาชุมชน พบว่า กองทุนหมู่บ้านมีขอ้ จากัดเนื่องจากศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ทาให้การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่มคี วามแตกต่างกัน [1] จาก
งานวิจยั ของ [2] ศึกษาระดับ ประสิท ธิภ าพ ในการดาเนิน งานของกองทุ น หมู่บ้าน จังหวัด ปั ตตานี จานวน 249
กองทุน จากกองทุนหมู่บา้ นทัง้ หมด 649 กองทุน พบว่าระดับประสิทธิการดาเนินงานกองทุนหมู่บา้ นจังหวัดปั ตตานีมี
ประสิทธิภาพต่าถึงร้อยละ 70.28 ประสิทธิภาพปานกลางร้อยละ 10.44 และประสิทธิภาพสูงเพียงร้อยละ 10.44
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุ นหมู่บ้านเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ที่จะท าให้ การดาเนิน งานกองทุ นหมู่บ้านนัน้
ประสบความสาเร็จ มีประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ดี ดังที่ Erwin [8] ไต้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็ นกระบวนการให้
บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒ นา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม
เกีย่ วข้องอย่างแข็งขันของ บุคคล แก้ไขปั ญหาร่วมกับการใช้วทิ ยาการทีเ่ หมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบตั งิ าน
ขององค์การและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
อาเภอหาดใหญ่เป็ นอาเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็ นที่ตงั ้ ของนครหาดใหญ่ เป็ นเมืองใหญ่ท่สี ุดของภาคใต้
ตอนล่าง หาดใหญ่เป็ นเมืองที่มชี ่อื เสียงในหลายด้าน เป็ นเมืองท่องเที่ยวทีม่ ชี ่อื เสียงโดยเฉพาะแถบประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย หาดใหญ่เป็ นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา ทีส่ าคัญภาคใต้ โดยอาเภอหาดใหญ่แบ่ง
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พื้นที่การปกครองออกเป็ น 13 ตาบล 98 หมู่บ้าน คือ หาดใหญ่ ควนลัง ทุ่งใหญ่ ทุ่งตาเสา คูเต่า คอหงส์ คลองแห
คลองอู่ตะเภา ฉลุง ท่าข้าม น้ าน้อย บ้านพรุ และพะตง ซึง่ เทศบาลนครหาดใหญ่จะครอบคลุมพืน้ ทีต่ าบลหาดใหญ่ทงั ้
ตาบล เทศบาลนครหาดใหญ่จะแบ่งการปกครองเป็ น 4 เขต มีประชากรทัง้ สิน้ 158,218 คน เป็ นชาย 73,701 คน
หญิง 84,517 คน จานวนบ้าน 58,434 หลัง (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2555) แบ่งเป็ น 101 ชุมชน ประชากรส่วนใหญ่เป็ น
คนท้องถิน่ และอพยพทาจากจังหวัดใกล้เคียง นับถือศาสนาพุทะ รองลงมาศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 10 ของประชากร)
การจัดตัง้ กองทุนหมู่บา้ น อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีทงั ้ หมดจานวน 132 กองทุน ประกอบด้วยใน
เขตเทศบาล 10 กองทุน เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จานวน 30 กองทุน นอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จานวน 92
กองทุน จากการแบ่งเขตการปกครองท้องถิน่ จะแบ่งได้เป็ น 4 เขต ซึง่ แต่ละเขตจะมีกองทุนทีอ่ ยู่ในเขตและนอกเขต
รวมกัน และแต่กองทุนจะเป็ นกองทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ดูจากจานวนสมาชิกปะปนกันไป และจากการ
บริห ารจัด การกองทุ น หมู่ บ้า นในอ าเภอหาดใหญ่ ป รากฏว่ า กองทุ น มีก ารบริห ารจัด การมีป ระสิท ธิภ าพบ้า งไม่ มี
ประสิทธิภาพบ้าง ซึ่งในรายงานดังกล่าวได้ช้ชี ดั ในเรื่องการเงิน คือ กองทุนบางกองทุนมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ลดลง หรือไม่มเี ลย พร้อมทัง้ การให้กเู้ งินก็มกี ารปล่อยกูป้ กติ แต่บางกองทุนก็หยุดในการปล่อยกู้ ส่วนการชาระเงินคืน
เงินกูบ้ างกองทุนก็สามารถเรียกเก็บได้ครบ บางกองทุนก็เรียกเก็บได้บา้ งไม่ได้บา้ ง [9]
จากปรากกฎการณ์ดงั กล่าวจึงทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาการมีสว่ นร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้ นในฐานะตัว
แปรกลางระหว่างปั จจัยกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข
ปรับปรุงการดาเนินงานของกองทุนหมู่บา้ นให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และเสนอแนะแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในฐานะตัวแปรกลางระหว่างปั จจัยกระบวนการบริหาร
จัดการทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิ ด
กระบวนการบริหารจัดการ
1. การวางแผน
2. การจัดองค์กร
3. การชีน้ า
4. การควบคุม

การมีส่วนร่วม
ของสมาชิ ก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิ จ ั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะเชิ ง ปริม าณ
(Quantitative Research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ สมาชิกกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง จานวน 7 กองทุน ในเทศบาล
นครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวนทัง้ สิน้ 1,070 คน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้เกณฑ์จานวนประชากร โดยใช้ตารางสุ่มของเครซี่และมอร์แกน ได้จานวน 282 คน ซึ่งในการสุ่มผู้วจิ ยั ได้ใช้
สัดส่วน
เครือ่ งมือในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วย
ข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้ นตามหลักการจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน
ด้านชีน้ า ด้านการจัดองค์กร และด้านการควบคุม โดยผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ได้แก่
เป็ นจริงมากทีส่ ดุ
กาหนดให้เป็ น 5 คะแนน
เป็ นจริงมาก
กาหนดให้เป็ น 4 คะแนน
เป็ นจริงปานกลาง
กาหนดให้เป็ น 3 คะแนน
เป็ นจริงน้อย
กาหนดให้เป็ น 2 คะแนน
เป็ นจริงน้อยทีส่ ดุ
กาหนดให้เป็ น 1 คะแนน
ข้อมูลเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์เป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่
มีสว่ นร่วมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
กาหนดให้เป็ น 5 คะแนน
มีสว่ นร่วมอยู่ในระดับมาก
กาหนดให้เป็ น 4 คะแนน
มีสว่ นร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
กาหนดให้เป็ น 3 คะแนน
มีสว่ นร่วมอยู่ในระดับน้อย
กาหนดให้เป็ น 2 คะแนน
มีสว่ นร่วมอยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
กาหนดให้เป็ น 1 คะแนน
ข้อมูลเกีย่ วกับประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนหมู่บา้ น ปั จจัย 5 ด้านได้แก่ คุณภาพ ปริมาณงาน
เวลา วิธกี าร ค่าใช้จ่าย โดยผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่
มีประสิทธิภาพระดับเป็ นจริงมากทีส่ ดุ
กาหนดให้เป็ น 5 คะแนน
มีประสิทธิภาพระดับเป็ นจริงมาก
กาหนดให้เป็ น 5 คะแนน
มีประสิทธิภาพระดับเป็ นจริงปานกลาง
กาหนดให้เป็ น 5 คะแนน
มีประสิทธิภาพระดับเป็ นจริงน้อย
กาหนดให้เป็ น 5 คะแนน
มีประสิทธิภาพระดับเป็ นจริงน้อยทีส่ ดุ
กาหนดให้เป็ น 5 คะแนน
การทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
1. การทดสอบหาความเทีย่ งตรง (Validity) นาแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบหา
ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ วัตถุ ประสงค์ (Item Objective Congruence Index: IOC) ได้ค่าดัช นี
สอดคล้องระหว่างข้อคาถาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00
2. การทดสอบหาความเชื่อมัน่ (Reliability) นาแบบสอบถามทีอ่ ยู่ในเกณฑ์และทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คนและนามาหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ
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โดยการหาค่ า สัม ประสิท ธิแ์ อลฟาตามวิธีก ารของครอนบัค (Cronbach) [7] ได้ ค่ า ความเชื่อ มัน่ ดัง นี้ ตัว แปร
กระบวนการบริหารจัดการด้านการวางแผนได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .889 ด้านการจัดองค์กรได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ .786 ด้านการชีน้ าได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .873 ด้านการควบคุมได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .803 ตัวแปร
การมีส่วนร่วมของสมาชิกได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .751 ตัวแปรประสิทธิภาพการดาเนินงานได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ .972
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้า นในฐานะตัวแปรกลางระหว่างปั จจัยกระบวนการบริหาร
จัดการทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น ผู้วจิ ยั วิเคราะห์ทดสอบตัวแปรกลาง
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบช่วงชัน้ (Hierarchical Regression Analysis)

ผลการศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการ
ด้านการวางแผน
กระบวนการบริหารจัดการ
ด้านการจัดองค์กร
กระบวนการบริหารจัดการ
ด้านการชี้นา
กระบวนการบริหารจัดการ
ด้านการควบคุม

β= .196,
t=3.787***
β= .115,
β= .135,
t=2.371*
การมีส่วนร่วม
t=3.134**
.284,
β=
ของสมาชิ ก
t=4.943***

ประสิ ทธิ ภาพ
ในการดาเนิ นงาน

β= .249,
t=4.750***

F=102.112, R=.806, R2=.649, Radj=.643, Std.Eror= .299
ภาพที่ 2 โมเดลแสดงการมีสว่ นร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้ นในฐานะตัวแปรกลางระหว่างปั จจัยกระบวนการบริหาร
จัดการทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น
จากภาพที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบช่วงชัน้ (Hierarchical Regression Analysis) การทดสอบ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในฐานะตัวแปรกลางระหว่างปั จจัยกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น พบว่า กระบวนการบริหารจัดการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชีน้ า และด้านการควบคุมส่งผลต่อตัวแปรกลางการมีสว่ นร่วมของสมาชิกได้
อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ และตัวแปรกลางการมีส่วนร่วมของสมาชิกส่งผลต่ อประสิท ธิภ าพการดาเนิ น งานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยสามารถพยากรณ์ ได้รอ้ ยละ 64.90 (R2 =
.649) จึงสรุปและสามารถยืนยันได้ว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็ นตัวแปรกลางอย่างสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการ
บริหารจัดการกับประสิทธิภาพการดาเนินงาน

1272

สรุปผลและอธิ ปรายผล
กระบวนการบริหารจัดการด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชีน้ า และด้านการควบคุมส่งผลต่อ
ตัวแปรกลางการมีสว่ นร่วมของสมาชิกได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และตัวแปรกลางการมีสว่ นร่วมของสมาชิกส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้าน จึงสรุปและสามารถยืนยันได้ว่าการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกเป็ นตัวแปรกลางอย่างสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพการดาเนินงาน ผลการวิจยั
ปรากฏเช่นนี้เพราะว่ากองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านการวางแผน
คณะกรรมการกองทุนมีการวางแผนปฏิบตั งิ านไว้ล่วงหน้า มีการพัฒนากองทุนโดยยึดข้อมูลจากสภาพการณ์ต่าง ๆ ใน
ปั จจุบนั ของท้องถิน่ และได้มกี ารวางแผนในการแก้ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ กับกองทุนไว้ล่วงหน้า ส่วนในด้านการจัดองค์กร
กองทุนหมู่บา้ นมีการจัดโครงสร้างการบริหารเหมาะสม มีการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ดั เจน โครงสร้างองค์กร
สามารถปรับเปลีย่ นได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ส่วนด้านการชีน้ าคณะกรรมการกองทุนปฏิบตั ิงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต พิจารณาการกูเ้ งินของสมาชิกด้วยความเทีย่ งธรรมสร้างความไว้วางใจให้กบั สมาชิก อีกทัง้ การทางานที่
มุ่งส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ในขณะทีด่ า้ นการควบคุมมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการขอกูเ้ งินของสมาชิกแต่ละ
ราย มีการติดตามการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ทข่ี อกูไ้ ว้ มีการติดตามการใช้คนื เงินกูอ้ ย่างเป็ นระบบ มีการจัดทาบัญชีท่ี
ถู ก ต้ อ งและตรวจสอบได้ ต ามหลัก เกณฑ์ ท่ี ก องทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ ก าหนดได้ อ ย่ า งชัด เจน
ซึ่งการบริห ารจัด การเหล่านี้ ท าให้สมาชิก เกิด ความไว้วางใจ ความมัน่ ใจในตั ว คณะกรรมการ และทราบแผนการ
ดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านล่วงหน้า ส่งผลให้สมาชิกมีส่วนร่วมที่ดที งั ้ ในเรื่องการเสนอข้อมูลหรือปั ญหาต่างๆของ
กองทุนให้กบั คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นได้ทราบ และมีส่วนร่วมดาเนินการตามแผนทีก่ องทุนหมู่บา้ นได้กาหนดไว้
ทุกครัง้ รวมหาแนวทางในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน ที่สาคัญสมาชิกได้มโี อกาสในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นอยู่ตลอดเวลา การมีสว่ นร่วมเหล่านี้มผี ลสะท้อนทาให้เป็ นตัวแปรแทรกทีส่ ง่ ผลให้กองทุน
หมู่บา้ นเกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยทาให้กองทุนหมู่บา้ นมีรายได้เพิม่ มากขึน้ จึงทาให้สมาชิกได้รบั สวัสดิการ
ต่าง ๆ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนจากกองทุนเพิม่ มากขึน้ ด้วย ในขณะที่กองทุนก็สามารถสร้างงานแก่สมาชิกในชุมชนมาก
ขึน้ ส่งผลให้สมาชิกมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ภาระหนี้สนิ ลดลง สมาชิกทีก่ เู้ งินสามารถชาระเงินคืนได้ 100% สามารถใช้
คืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ ตรงตามวันเวลาทีก่ องทุนกาหนด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั [6] ทีพ่ บว่า การดาเนินงานจะเกิด
ผลดีข้ึน อยู่ก ับ ศัก ยภาพและขีด ความสามารถของคณะกรรมการบริห ารงาน และสอดคล้อ งกับ [4] กล่ าวว่ า ถ้ า
คณะกรรมการทางานมุ่งส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีหารพิจารณาการกูเ้ งินของสมาชิกด้วนความเป็ นธรรม รวมทัง้ มีการ
ควบคุมทีด่ ี ติดตามการใช้คนื เงินกูอ้ ย่างเป็ นระบบ และติดตามการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ทข่ี อกูไ้ ว้ นอกจากนี้ยงั มีการ
วางแผนเพื่อให้สมาชิกได้กู้อย่างทัวถึ
่ ง รวมทัง้ การกาหนดเป้ าหมายที่สอดคล้องกับระเบียบกองทุน ส่งผลต่ อระดับ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกองทุนชุมชนหน่วยทหารในกองทัพภาคที่ 3 อยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ยงั งานวิจยั ของ [5] ที่พบว่าการร่วมประชุม/กิจกรรม ความร่วมมือจากสมาชิก การรับฟั งความ
คิดเห็น การร่วมวางแผน การประชาสัมพันธ์ การร่วมตัดสินใจ สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริห ารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายชุมชนเมือง ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
[3] ที่พ บว่ า ความร่วมมือ การเข้าร่วมวางแผน การตัด สิน ใจ การประสานงาน และการข้าร่วมประชุ ม /กิจ กรรม
สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารจัดแรกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่ – ดอนเมือง
ได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสมอภาคในการให้บริการแก่สมาชิก ด้านความสะดวกนากรใช้
บริการของเครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่ – ดอนเมือง แก่สมาชิก และด่านความต่อเนื่องในการให้บริการ
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งานวิจยั การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในฐานะตัวแปรกลางระหว่างปั จจัยกระบวนการบริหาร
จัดการทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาทุกท่าน
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สมรรถนะทางด้ านบริ ห ารธุร กิ จ และความตัง้ ใจเป็ นผู้ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ตในจังหวัดสงขลา
Business Administration Competencies and Entrepreneurial Intention of Master
Business Administration Students (MBA) in Songkhla Province
ชุตมิ า หวังเบ็ญหมัด1* และเจตน์สฤษฎิ ์ สังขพันธ์2
Chutima Wangbenmad1* and Jedsarid Sangkapan2
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องนี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสมรรถนะทางด้านบริหารธุรกิจได้แก่ 1) สมรรถนะทางการตลาด
(2) ) สมรรถนะทางการเงิน (3) ) สมรรถนะทางการบริหาร (4) ) สมรรถนะทางการดาเนินการ และ (5) สมรรถนะ
ทางการบัญชี 2) ศึกษาความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในจังหวัด
สงขลาและ 3) ศึกษาอานาจการพยากรณ์ของสมรรถนะทางด้านบริหารธุรกิจทีม่ ตี ่อความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาทีก่ าลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี การศึกษา 2555 - 2556 ในจังหวัดสงขลา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้จานวน 276 คน แต่ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สามารถรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้ทงั ้ สิ้น 258 คน การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าสถิตคิ ่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ผลการวิจยั พบว่า
1) นั ก ศึก ษามีค วามตัง้ ใจที่จ ะเป็ นผู้ ป ระกอบการอยู่ ในระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.76 2) สมรรถนะทางด้า น
บริหารธุรกิจทางการบริหารและทางการดาเนินการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ 3.59 และ 3.69 ตามลาดับ สาหรับ
สมรรถนะทางการตลาด สมรรถนะทางทางการเงินและสมรรถนะทางทางการบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่
3.25 , 3.39 และ 3.47 ตามลาดับ (3) สมรรถนะทางการตลาด และ สมรรถนะทางการดาเนินการ สามารถพยากรณ์
ความตัง้ ใจที่จะเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษา MBA อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.001 และค่าอานาจการ
ทานาย R2 เท่ากับ 0.309
คาสาคัญ:
มหาบัณฑิต
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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

บทนา
SMEs (Small and Medium Entrepreneurs) มีค วามส าคัญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศทัง้ ในระดับ
ภูมภิ าคและระดับประเทศ บทบาททีส่ าคัญของ SMEs ได้แก่ (1) ช่วยสร้างงาน โดยมีการจ้างงาน สูงเกือบ 80% จาก
ภาค SMEs (2) สร้างมูลค่าเพิม่ พราะเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรในประเทศเป็ นหลัก (3) SMEs ใช้เงินทุนไม่สูง
และมีความเสีย่ งน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จงึ เป็ นจุดกาเนิดของผูท้ จ่ี ะสนใจลงทุนเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ (4)
สร้างเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะจากภาคการผลิตเพื่อการส่งออกและภาคการท่องเทีย่ ว (5) ช่วยประหยัดเงินตรา
ต่างประเทศ ด้วยการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดย37% ผลผลิต ของมาจาก ภาคSMEs (6)
ช่วยเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญ่และภาคการผลิตอื่น อย่างเช่นภาคการเกษตร และ (7) เป็ นแหล่งพัฒนาฝี มอื แต่
อย่างไรก็ตามศักยภาพของ SMEs ไทยเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนอยู่ในระดับ ปานกลาง และยังเป็ นรองสิงคโปร์
และมาเลเซีย [3] ดังนัน้ เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กบั SMEs ไทย รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุ นในด้านต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาSMEs ให้เกิดขึน้ และเติบโตอย่างยังยื
่ น ดังเช่น
การส่งเสริมอย่างใกล้ชดิ และครบวงจรในลักษณะการบ่มเพาะ(Incubation) การให้ความรูแ้ ละประสบการณ์การทางาน
กับกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ ได้แก่โครงการพัฒ นาผู้ประกอบการใหม่ในหลักสูตร SMEs University ของสานัก งาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ทัวประเทศโดยวั
่
ตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
สนับสนุ น และ ให้เกิดผูป้ ระกอบการใหม่ และโครงการเสริมสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation:
NEC) โดยการสนับสนุ นผูท้ ่ตี ้องการจะประกอบธุรกิจ ให้เป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ท่มี ศี กั ยภาพและสามารถดาเนินธุรกิจ
ด้วยความราบรื่นและยัง่ ยืน โครงการนี้ ได้รบั ความร่วมมือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุ น นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน พนักงานลูกจ้างที่มศี กั ยภาพให้ส ามารถสร้างโอกาสประกอบ
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ธุรกิจด้วยตนเอง ผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ เพิม่ ความเข้มแข็งแก่วสิ าหกิจในช่วงก่อตัง้ กิจการ (3 ปี แรก) ให้อยู่รอด
ขัน้ ตอนที่สาคัญที่สุดในการดาเนินงาน คือ การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องคัดเลือกผู้ท่มี คี วามตัง้ ใจ มีความ
พร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ทัง้ นี้เพื่อลดอัตราความล้มเหลวระหว่างกระบวนการสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ สาหรับใน
จังหวัดสงขลาเริม่ โครงการ NEC ครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 มีผปู้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผูป้ ระกอบการ
ใหม่ (NEC) จานวนประมาณ 1,500 คน (ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาค 11. 2552: 1)
การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของรัฐบาลถือเป็ นหัวใจสาคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโตและมีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้ ตามลาดับ เศรษฐกิจของประเทศสามารถฟื้ นตัวและมีภูมคิ ุม้ กันสูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง (สานักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.2552: 1)
นักวิชาการได้ให้ความสาคัญกับการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาไทย ชูชยั สมิทธิไกร (2548) ศึกษาความ
ตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยไทยมีมุมมองในการเป็ น
ผู้ป ระกอบการเชิงบวก โดยนักศึ กษามีระดับ ความมัน่ ใจและความตัง้ ใจที่จะเป็ น ผู้ป ระกอบการในระดับปานกลาง
สาหรับประเทศไทย การผลิตผูป้ ระกอบการยังมีน้อย และการเป็ นผูป้ ระกอบการทีไ่ ปสูส่ ากลยังไม่มากพอ ประเทศไทย
ต้องผลิตบุคลากรทีเ่ ป็ นนักประกอบการให้มากขึน้ โดยเฉพาะโครงการ SMEทีจ่ ะสานฝั นคนรุ่นใหม่ไปสู่ความสาเร็จใน
ประเทศ งานวิจยั ชุดนี้ตอ้ งการศึกษาความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการของบัณฑิตศึกษาซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ ศี กั ยภาพสูง
ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากมีประสบการณ์ ในการทางาน, มีความมันใจ,
่ มีความรู้และ ความสามารถ มากกว่า
บัณฑิตจบใหม่ โดยจะศึกษาสมรถนะทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะทางการตลาด
(2) ) สมรรถนะทางการเงิน (3) ) สมรรถนะทางการบริหาร (4) ) สมรรถนะทางการดาเนินการ และ (5) สมรรถนะ
ทางการบัญชีทส่ี ง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การวิจยั ครัง้ นี้จงึ มีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ เนื่องจากผลการวิจยั จะทาให้ทราบระดับสมรถนะ
ทางด้านบริหารธุรกิจของนักศึกษา MBA และความตัง้ ใจที่จะเริม่ ต้นธุรกิจของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไทย
รวมทัง้ ทาให้ทราบว่าสมรรถนะทางด้านบริหารธุรกิจด้านใดบ้างทีจ่ ะส่งผลต่อ ความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ โดย
ผลการศึกษาจะนามาพัฒนาหลักสูตรทางบัณฑิตศึกษาในการสร้างผูป้ ระกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทางด้านบริหารธุรกิจของนักศึกษา MBA
2. เพื่อศึกษาระดับความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา MBA
3. ศึกษา สมรรถนะทางด้านบริหารธุรกิจทีม่ อี านาจการพยากรณ์ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการ

กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐาน
สมรถนะทางด้านบริหารธุรกิ จ
1.สมรรถนะทางการตลาด
2.สมรรถนะทางการเงิน
3.สมรรถนะทางการบริหาร
4.สมรรถนะทางการดาเนินการ
5.สมรรถนะทางการบัญชี

ความตัง้ ใจในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
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สมมติฐานส าหรับ การวิจ ัย นี้ คือ สมรถนะทางด้า นบริห ารธุ ร กิจ ได้แ ก่ 1) สมรรถนะทางการตลาด 2)
สมรรถนะทางการเงิน 3) สมรรถนะทางการบริหาร 4) สมรรถนะทางการดาเนินการ และ 5) สมรรถนะทางการบัญชี
มีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการ

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา จานวน
368 คน
ผูว้ จิ ยั คานวณหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะใช้เป็ นตัวแทนประชากรจากสูตร ทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) เพื่อให้ระดับความเชือ่ มัน่ 97% ได้จานวน 276 คน ตามทีป่ รากฏในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามจานวนนักศึกษา MBAของแต่ละมหาวิทยาลัย
จานวนนักศึกษา MBA
ชื่อมหาวิทยาลัย
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
100
75
2. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
16
12
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
8
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
25
19
5. มหาวิทยาลัยรามคาแหง จังหวัดสงขลา
200
150
6. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
16
12
รวม
368
276
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึง่ แบ่งเป็ นเนื้อหาแบบสอบถามเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของนั
่
กศึกษา MBA จานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพของ
ผูป้ กครอง อาชีพหลัก อาชีพเสริม ความตัง้ ใจเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของตนเอง เหตุผลทีไ่ ม่ตอ้ งการประกอบธุรกิจ
ของตนเอง ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น มีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามทีป่ ระเมินสรรถนะทางธุรกิจมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating
Scale) มี 5 ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดี พอใช้ ต้องพัฒนา จาเป็ นต้องพัฒนาอย่างยิง่ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นาเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะทัง้ 5 ระดับมาจากเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลักของกระทรวงยุตธิ รรม [1] การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้
ข้อคาถามสาหรับการวิจยั จานวน 21 ข้อ โดยแบ่งคาถาม ออกเป็ น 5 ด้าน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นามาจากงานของโมฮัมหมัด
ม๊อยซ์ [7] ซึง่ สมรรถนะทัง้ 5 ด้านเป็ นวิชาเรียนหลักของนักศึกษาในสาขา MBA ดังนี้
สมรรถนะทางการตลาด จานวน 4 ข้อ
สมรรถนะทางการเงิน จานวน 4 ข้อ
สมรรถนะทางการบริหาร จานวน 6 ข้อ
สมรรถนะทางการดาเนินงาน จานวน 4 ข้อ
สมรรถนะทางการบัญชี จานวน 3 ข้อ
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อวัดความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า
(Numerical Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ เป็ นจริงมากทีส่ ดุ เป็ นจริงมาก เป็ นจริงปานกลาง เป็ นจริงน้อยและเป็ นจริง
น้อยทีส่ ดุ การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อคาถามสาหรับการวิจยั จานวน 5 ข้อจาก ออเด็ท [4] และแม๊กสเตย์ [6]
การทดสอบเครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษาวิ จยั
สาหรับการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของเครื่องมือได้ทาการตรวจสอบคุณภาพด้วยการตรวจความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน แล้วนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะ
ตามประชากร จานวน 30 คน เพื่อท าการทดสอบความเชื่อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์
สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการทดสอบได้ค่าสัมประสิทธิ ์ แอลฟาของครอ
์
นบาคของข้อคาถามสรรถนะทางธุรกิจทัง้ 5 ด้านดังนี้ สมรรถนะทางการตลาด ( α = .913) สมรรถนะทางการบริหาร
( α = .876) สมรรถนะทางการดาเนินงาน ( α = .920) สมรรถนะทางการบัญชี ( α = .944) และความตัง้ ใจใน
การเป็ นผูป้ ระกอบการ ( α = .78)
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression) โดยวิธี Stepwise เพื่อศึกษาอิทธิพลของสรรถนะทางธุรกิจทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามทีเ่ ป็ นข้อมูลระดับช่วง(Interval Scale) ซึง่
เป็ นมาตรวัดทัศนคติตามวิธขี องลิเกิรต์ (Likert) จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986 : 195) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากทีส่ ดุ
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยทีส่ ดุ

ผลการศึกษา
กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิง ( 74.0 %) อาชีพ หลักรับ ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (35%) ไม่ มี
อาชีพเสริม (76%) อาชีพผู้ปกครองค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (37%) ความตัง้ ใจที่จะประกอบธุ รกิจของตนเอง คือ ตัง้ ใจ
ค่อนข้างมากจะประกอบธุรกิจของตนเอง (36%)
ตารางที่ 2 สมรรถนะทางธุรกิจ
สมรรถนะทางธุรกิจ (IV)

S.D

1) สมรรถนะทางการตลาด
1.1 การวิเคราะห์ตลาด
1.2 การนาสินค้าเข้าสูต่ ลาด
1.3 การรักษาตลาดและเพิม่ ส่วนแบ่งตลาด
1.4 การวิจยั ตลาดเพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
2) สมรรถนะทางการเงิน
2.1 การประเมินเงินทุนทีต่ อ้ งการ
2.2 การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนและประเภทแหล่งเงินทุน
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3.25
3.36
3.26
3.22
3.18
3.39
3.50
3.41

0.68
.752
.751
.790
.803
0.70
.805
.848

ระดับการ
แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สมรรถนะทางธุรกิจ (IV)

S.D

2.3 อธิบายรายงานทางการเงินได้แก่ งบกาไรขาดทุน งบดุล และ งบกระแส
เงินสด
2.4 แผนการกูแ้ ละลงทุนเพื่อธุรกิจใหม่
3) สมรรถนะทางการบริหาร
3.1 การสร้างวิสยั ทัศน์
3.2 การสรรหาพนักงาน
3.3 การสร้างทีมงาน
3.4 การตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ าน
3.5 การให้คาแนะนาแก้ไขปั ญหาต่างๆทีเ่ กีย่ วกับงาน
3.6 การจัดการในภาวะวิกฤติ
4) สมรรถนะการดาเนินงาน
4.1 การสร้างคุณภาพของสินค้า
4.2 การใช้เทคโนโลยีในการผลิต
4.3 การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ
4.4 การสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับผูข้ ายปั จจัยการผลิต
5) สมรรถนะทางการบัญชี
5.1 การจาแนกประเภทบันทึกทางธุรกิจ
5.2 การบันทึกทางธุรกิจและการใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการจดบันทึก
5.3 การอธิบายการบันทึกของธุรกิจ

3.33

.838

ระดับการ
แปลผล
ปานกลาง

3.35
3.59
3.62
3.61
3.69
3.62
3.58
3.44
3.69
3.69
3.66
3.72
3.70
3.47
3.47
3.50
3.45

.805
0.675
.776
.802
.806
.787
.796
.826
0.734
.820
.831
.793
.810
0.829
.860
.888
.873

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาสมรรถนะทางธุรกิจเป็ นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทีก่ าลังศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีสมรรถนะการดาเนินงานมีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ 3.69 รองลงมา
เป็ นสมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะทางการบัญชี สมรรถนะทางการเงิน และสมรรถนะทางการตลาดมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ (DV)
1. ในวันหนึ่งท่านจะมีธุรกิจเป็ นของตนเอง
2. ถ้าการคิดค้นของท่านมีความเป็ นไปได้ในเชิงการค้าท่านจะใช้โอกาสนี้ในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
3. ท่านตัดสินใจทีจ่ ะเริม่ ต้นธุรกิจทีเ่ ป็ นของตนเองในอนาคต
4. ท่านตัง้ ใจทีจ่ ะเริม่ ต้นธุรกิจในอีก 2 ปี ขา้ งหน้า
5. ท่านตัง้ ใจทีจ่ ะเริม่ ต้นธุรกิจในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า
รวม
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S.D
4.16
4.07

.835.
.796

ระดับการ
แปลผล
มาก
มาก

4.04
3.35
3.19
3.76

.843
1.230
1.165
0.723

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลีย่ ทีม่ คี ่าเฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ 3 อันดับแรกได้แก่ในวันหนึ่งท่านจะมีธุรกิจเป็ นของตนเอง รองลงมาคือ ถ้าการคิดค้นของท่านมีความเป็ นไปได้ใน
เชิงการค้าท่านจะใช้โอกาสนี้ในการเป็ นผูป้ ระกอบ การธุรกิจ ตัดสินใจทีจ่ ะเริม่ ต้นธุรกิจทีเ่ ป็ นของตนเองในอนาคต และ
ท่านตัดสินใจทีจ่ ะเริม่ ต้นธุรกิจทีเ่ ป็ นของตนเองในอนาคต ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์พ หุ คู ณ ระหว่ า งสมรรถนะทางด้ า นบริห ารธุ ร กิจ ที่ มีต่ อ ความตั ง้ ใจ
ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ตัวแปรพยากรณ์
B
Standard Error
Beta
t
sig
ค่าคงที่
1.613
.205
7.880***
.000
สมรรถนะทางการตลาด
.350
.073
.351
4.811***
.000
สมรรถนะการดาเนินงาน
.263
.076
.251
3.439***
.001
F = 57.023*** R = .556 R2 = .309 R2 adj. = .304 Std.Err . = .603
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
ตัวแปรทีส่ ามารถนามาเป็ นตัวพยากรณ์ความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการคือ สมรรถนะทางการตลาด และ
สมรรถนะการดาเนินงาน ซึง่ มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.556 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ
0.001 และค่าอานาจการท านาย R2 เท่ากับ 0.309 ซึ่งหมายความว่าสมรรถนะทางการตลาด และสมรรถนะการ
ดาเนินงาน เป็ นตัวพยากรณ์ ทีส่ ามารถพยากรณ์ความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการได้รอ้ ยละ 30.9

สรุปผลและอธิ ปรายผล
1. ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่กาลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มีสมรรถนะทางการ
ดาเนินงานและ สมรรถนะทางการบริหาร อยู่ในระดับมาก สาหรับ สมรรถนะทางการตลาด สมรรถนะ ทางการเงิน และ
สมรรถนะทางการบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ครักโคเน็นซึง่ ศึกษาการรับรูส้ มรรถนะทาง
ธุรกิจ (business competence) และความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
พบว่าสมรรถนะทางการบริหาร อยู่ในระดับมาก สมรรถนะทางการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง [5]
2. ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาทีก่ าลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มีความตัง้ ใจในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มูฮมั หมัดและคณะ ทีศ่ กึ ษา ความตัง้ ใจในการ
เป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศปากีสถานพบว่า ความตัง้ ใจของ
นักศึกษาในการเป็ นผูป้ ระกอบการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.64 [8]
3.ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะทางธุรกิจ (Business Competencies) ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ที่ส่งผลต่ อความตัง้ ใจในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ คือ สมรรถนะทางการตลาด และ
สมรรถนะทางด้านการดาเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฟาโตกิ และ ชินโดก้า ซึ่งพบว่าอุปสรรคที่สาคัญต่อ
ความไม่เต็มใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการของเรียน นักศึกษาคือการขาดทักษะทางธุรกิจและได้มกี ารแนะนาว่าในการทีจ่ ะ
เพิม่ อัตราการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา จาเป็ นทีจ่ ะต้องอบรมเพื่อสร้างทักษะและสมรรถนะทางธุรกิจ [2] ซึง่ ใน
การนี้นกั ศึกษา MBA ได้มกี ารพัฒนาทักษะ และความรูค้ วามสามารถทางการบริหารธุรกิจในหลักสูตรทีเ่ รียนโดยตรงแต่
ผลจากการวิจยั ได้ระบุลกึ ลงไปอีกว่า ทักษะและความสามารถทางการบริหารธุรกิจในหลายๆด้านทีน่ กั ศึกษาได้รบั จาก
หลักสูตร MBA เช่น การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ การดาเนินการ แต่จะมีอยู่ 2 ด้านหลักๆคือด้าน
การตลาด และด้า นการดาเนิ น การ ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ครัก โคเน็ น ที่พ บว่ า ความสามารถในด้า นการ
ดาเนินงาน (operation competence) มีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจในการเป็ นผู้ประกอบการสูงที่สุด เมื่อ เทียบกับ
ความสามารถด้านอื่นๆได้แก่ การเงิน การวิจยั พัฒนาธุรกิจ และการตลาด [5] อีกทัง้ ที่สมรรถนะทัง้ 2 ด้านนี้ส่งผลต่อ
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ความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาโดยทีด่ า้ นอื่นๆไม่ได้สง่ ผล อาจเป็ นเพราะการตลาดเกีย่ วข้องกับลูกค้า
โดยตรงในที่น้ี เป็ นความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การเพิ่มลูกค้า การรักษาลูกค้าและการ
ดาเนินการก็ เป็ นในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการ การสร้างสัมพันธภาพกับคู่ค้า ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวเพิ่ม
ความมันใจในความสามารถในการที
่
เ่ ป็ นผูป้ ระกอบการเมื่อเทีย บกับสมรรถนะด้านอื่นๆและส่งผลต่อความตัง้ ใจในการ
เป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา MBA
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โครงการวิ จยั ชุดการเรียนรู้ห่วงโซ่อปุ ทาน
Create a learning logistics and supply chain
ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี1 และอนุชา ขวัญสุข1
Prawit Trinrachatametee1 and Anucha Kwansuk1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการเรียนรูห้ ่วงโซ่ออุปทาน เพื่ อใช้เป็ นสื่อประกอบการบรรยายในเรื่อง
ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานในรายวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต ซึง่ เป็ นวิชาบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสา
หการ จากผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรูห้ ่วงโซ่อุปทาน โดยผลการทดลองกับกลุ่ม
ทดลองจานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยกลุ่มทีห่ นึ่งไม่ใช้ชุดสื่อการเรียนรูห้ ่วงโซ่อุปทาน และกลุ่มทีส่ องใช้ชุดสือ่ การ
เรียนรู้ห่วงโซ่อุปทาน ผลที่ได้กลุ่มแรกมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.4 คะแนน และกลุ่มที่สองมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 7.7
คะแนน จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2 กลุ่ม ของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สอ่ื ชุดการเรียนรูห้ ่วงโซ่อุปทาน ค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้อยู่ท่ี 4.45 อยู่
ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด จากผลการทดลองส่งผลให้ชุด สื่อ การเรียนรู้ห่ วงโซ่ อุ ป ทานสามารถ น าไปใช้ป ระกอบ
การศึกษาและบรรยายในหัวข้อความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานได้
คาสาคัญ :

ชุดการเรียนรู้ ห่วงโซ่อุปทาน

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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บทนา
จากการศึกษารายวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต เรื่องความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ซึง่ เป็ นการศึกษาถึงปั ญหาความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์ (Supplyer) และลูกค้าเพื่อให้การดาเนินการภายในองค์กร
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อนึ่งเป็ นการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่ผเู้ ข้าอบรมหรือนักเรียน นักศึกษา ในรายวิชา
การจัดการวิศวกรรม และรายวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต ซึง่ ปั จจุบนั การเรียนรูใ้ นเรื่องของห่วงโซ่อุปทานถ้า
บรรยายโดยไม่ใช้ส่อื นักศึกษาจะไม่เข้าใจและไม่เห็นความสาคัญของห่วงโซ่อปทาน ( Supply Chain) ซึง่ ในวงจรของ
โซ่อุปทานจะประกอบด้วย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้กระจายสินค้า และโรงงานผลิต และทาให้ทราบถึงปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขของการบริหารความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์และลูกค้า [1] ซึง่ ในปั จจุบนั ประเทศไทยยัง มีต้นทุนในการ
บริหารความสัมพันธ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain) อยู่ในระดับสูงผู้วจิ ยั จึงเห็น
ความสาคัญ ในการสร้างชุดการเรียนรู้ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่เี ข้าใจได้รวดเร็วและเกิด
ประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาการในการอบรมให้ความรูใ้ นเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน ซึง่ ส่งผลให้การศึกษาระบบการ
บริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถเติบโตและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในระบบ
โซ่อุปทานได้โดยใช้สอ่ื ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างชุดสือ่ การเรียนรูว้ ชิ าการวางแผนควบคุมการผลิต เรื่องความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน
2. เพื่อใช้ประกอบการบรรยายและสาธิตเรื่องโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
1. แผ่นกระดานสาหรับผูเ้ ล่นแต่ละตาแหน่ง ประกอบด้วย [2]
1.1 กระดานสาหรับผูเ้ ล่นตาแหน่งผูค้ า้ ปลีก (Retailer)

ภาพที่ 1 แผ่นกระดานสาหรับผูเ้ ล่นตาแหน่งผูค้ า้ ปลีก
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1.2 กระดานสาหรับผูเ้ ล่นตาแหน่งผูค้ า้ ส่ง (Wholesaler)

ภาพที่ 2 แผ่นกระดานสาหรับผูเ้ ล่นตาแหน่งผูค้ า้ ส่ง
1.3 กระดานสาหรับผูเ้ ล่นตาแหน่งผูก้ ระจายสินค้า (Distributor)

ภาพที่ 3 แผ่นกระดานสาหรับผูเ้ ล่นตาแหน่ งผูก้ ระจายสินค้า
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1.4 กระดานสาหรับผูเ้ ล่นตาแหน่งโรงงาน (Factory)

ภาพที่ 4 แผ่นกระดานสาหรับผูเ้ ล่นตาแหน่งโรงงาน
2. แหวนโลหะใช้แทนเหรียญ ประมาณ 100 เหรียญต่อ 1 กลุ่ม โดย 1 เหรียญแทนเบียร์ 1 ลัง

ภาพที่ 5 แหวนโลหะทีใ่ ช้แทนเหรียญ
3. กระดาษเปล่า ขนาด 1 นิ้วคูณ 2 นิ้ว ประมาณ 200 ใบต่อ 1 กลุ่ม
4. กระดาษทีม่ หี มายเลข 4 ขนาด 1 นิ้วคูณ 2 นิ้ว จานวน 7 ใบต่อ 1 กลุม่
5. กระดาษขนาด 1 นิ้วคูณ 2 นิ้ว ประกอบด้วยกระดาษทีม่ หี มายเลข 4 ขนาด 1 นิ้ว คูณ 2 นิ้ว จานวน 8 ใบ
และ
กระดาษทีม่ หี มายเลข 8 ขนาด 1 นิ้วคูณ 2 นิ้ว จานวน 42 ใบต่อ 1 กลุ่ม
6. แก้วเปล่า จานวน 2 ใบต่อ 1 กลุ่ม
7. Log Sheet จานวน 4 ชุดต่อกลุ่ม
8. เครื่องคิดเลข
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วิ ธีการศึกษา
รูปแบบหนึ่งของการไหลของผลิตภัณฑ์ภายในโซ่อุปทานเริม่ ต้นจาก วัตถุดิบหรือชิน้ ส่วน ถูกจัดซือ้ เข้ามาจาก
ผู้ส่ ง มอบ หลัง จากนั น้ วัต ถุ ดิบ หรือ หรือ ชิ้น ส่ ว นดัง กล่ า วก็จ ะถู ก น ามาท าการผลิต และจัด ส่ ง ไปยัง คลัง สิน ค้ า
(Warehouse) เพื่อจัดเก็บไว้ชวคราว
ั่
หลังจากนัน้ จึงทาการจัดส่งไปยังพ่อค้าส่งหรือผูก้ ระจายสินค้าเพื่อกระจายสินค้า
ไปยังร้านค้าปลีกหรือลูกค้าขัน้ สุดท้ายต่อไป ถ้าเราคือองค์กรธุรกิจหนึ่งในโซ่อุปทานดังกล่าวนี้ จะเห็นว่า การลดต้นทุน
และการปรับปรุงระดับบริการ โดยการมุ่งเน้นการบริหารจัดการเฉพาะระบบภายในธุรกิจของตนเพียงอย่างเดียวจึงเป็ น
สิง่ ที่ไม่เพียงพอ แต่ จ ะต้อ งมีก ารประสานงานร่วมมือ กัน ของหน่ ว ยงานต่ างๆ ภายในองค์กร และระหว่างองค์ก ร
พันธมิตรภายใซ่อุปทาน นับตัง้ แต่ ผู้ส่งมอบวัตถุดบิ หรือชิ้นส่วนไปจนกระทัง้ ถึงลูกค้าขัน้ สุดท้าย เพื่อสร้างคุณค่าใน
ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็ นทีพ่ งึ พอใจของลูกค้าให้มากยิง่ ขึน้ ด้วย ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและเวลาทีต่ ่า สุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ดังนัน้ กลยุทธ์ก ารบริหารโซ่อุป ทานที่มีประสิท ธิผลและประสิทธิ ภ าพจึงจาเป็ นจะต้องการร่วมมือกันของเครือข่าย
พันธมิตรในทุกๆระดับของโซ่อุปทานด้วย หรือทีเ่ รียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครือข่ายโลจิสติกส์ ซึง่ ประกอบไปด้วยผูส้ ่งมอบ
วัตถุดบิ หรือชิ้นส่วนประกอบ (Suppliers) โรงงานผลิต คลังสินค้า ผูข้ ายส่ง หรือ ผู้กระจายสินค้า ผู้ขนส่ง ร้านค้า
ปลีก และลูกค้า พร้อมทัง้ วัตถุดบิ งานระหว่างผลิต และสินค้าสาเร็จรูปทีไ่ หลระหว่างหน่ วยต่างๆ ภายในโซ่อุปทาน
[3] ดังภาพที่ 6
ใบสั่งซื้ อ

จัดซื้ อ

ใบสั่งซื้ อ

จัดซื้ อ

โรงงานผลิต

วัตถุดิบ

การล่าช้า

ผูก้ ระจายสิ นค้า

สิ นค้า
คงคลัง

สิ นค้า
คงคลัง

การล่าช้า

ใบสัง่ ซื้ อ

การล่าช้า
จัดซื้ อ

ลูกค้า

สิ นค้า

ผูค้ า้ ปลีก

ผูค้ า้ ส่ง

สิ นค้า
คงคลัง

สิ นค้า
คงคลัง

การล่าช้า

จัดซื้ อ

ใบสั่งซื้ อ

ภาพที่ 6 การจัดวางตาแหน่ง โรงงานผลิต ผูก้ ระจายสินค้า ผูค้ า้ ส่ง และ ผูค้ า้ ปลีก
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การทากิจกรรมสือ่ ห่วงโซ่อุปทานสามารถเล่นได้ทุกแห่งตัง้ แต่ 4 คน จนถึง 100 คน โดยใครมีต้นทุนต่ าสุดจะ
เป็ นผู้ชนะ เกมเริม่ ต้นจากจุดสมดุล คือ แต่ละคลังสินค้าจะมีเบียร์ 12 ลัง และผลิต เริม่ แรก 4 ลังต่อสัปดาห์ ในสัปดาห์
แรกของเกม ผู้เล่น แต่ ละคนจะเรีย นรู้ก ลไกการเติม เต็ม การสังซื
่ ้อ (Order Fulfillment), การบัน ทึก สิน ค้าคงคลังใน
ระหว่างทีค่ วามต้องการของลูกค้ายังคงอยู่ท่ี 4 ลังต่อสัปดาห์ และผูเ้ ล่นต้องมีเบียร์ 4 ลัง คงไว้เสมอ เมื่อเริม่ สัปดาห์ท่ี 4
ผูเ้ ล่นจะได้รบั อนุญาตให้สงเบี
ั ่ ยร์ได้ตามจานวนทีต่ อ้ งการ หากได้รบั แจ้งว่าความต้องการของลูกค้าแปรเปลีย่ นไป ดังนัน้
งานของพวกเขา คือ การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า เกมนี้จะดาเนินไปประมาณ 25-50 สัปดาห์ [3]
ในระหว่างการเล่นเกม การติดต่อสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่นจะถูกจากัด ผูเ้ ล่นแต่ละคนจะมีขอ้ มูลทีใ่ ช้เฉพาะในส่วน
งาน สินค้าคงคลัง (Inventory) และระดับสินค้าค้างส่ง (Backlog) ปกติจะเปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั ในแต่ละสัปดาห์ ผู้
เล่นจะถูกสังไม่
่ ให้ตดิ ต่อสือ่ สารกัน แต่ขอ้ มูลจะถูกส่งการสังซื
่ อ้ และการจัดส่ง ความต้องการของลูกค้าไม่ให้ผเู้ ล่นแต่ละ
คนรูล้ ่วงหน้า จะมีเพียงผูค้ า้ ปลีกทีร่ คู้ วามต้องการของลูกค้า ส่วนคนอื่น ๆ ให้เรียนรูจ้ ากคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้าตัวเอง [4]
จากการทดลองการใช้สอ่ื ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ และทดลองกับกลุ่มทดลองจานวน 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 10 คน โดยกลุ่มทดลองต้องผ่านการเรียนวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อใช้เป็ นพืน้ ฐานในการคิด
วิเคราะห์ระหว่างการใช้ส่อื ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน ซึง่ ต้องใช้เทคนิคและความรูใ้ นรายวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็ นวิชา
เฉพาะทางจึงมีจานวนนักศึกษาประมาณ 20-25 คนต่อห้องเรียน จึงใช้กลุ่มทดลองเป็ นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสา
หการทีผ่ ่านการเรียนวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต ตามลาดับขัน้ ตอนดังภาพที่ 7
เริม่ ต้น
แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม
ทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มที่ 1 อธิบายโดย
ไม่ใช้สอ่ื ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน
จานวน 10 คน

กลุ่มที่ 2 อธิบายโดย
ใช้สอ่ื ความสัมพัน์ห่วงโซ่อุปทาน
จานวน 10 คน
ทดสอบหลังเรียน

วิเคราะห์ผลการทดสอบ
สรุปผลการทดสอบ
เสร็จสิน้
ภาพที่ 7 แผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนดาเนินการ
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ผลการศึกษา
การเปรีย บเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างนักศึกษากลุ่ม ที่ 1 ไม่ใช้ส่อื เกมส์ห่ วงโซ่ อุป ทาน และ
นักศึกษากลุ่มที่ 2 ใช้สอ่ื เกมส์ห่วงโซ่อุปทาน ก่อนเรียนและหลังเรียนนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยคอมพิวเตอร์ดว้ ย
โปรแกรม SPSS ได้ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลของการทดสอบของกลุ่มที่ 1 ไม่ใช้สอ่ื เกมส์ห่วงโซ่อุปทาน
ปกติ

N

Mean

S.D.

ก่อนเรี ยน

10

5.80

1.32

หลังเรี ยน

10

6.40

1.17

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

-0.60

t

-1.076

df

Sig
1 tailed

18

0.148

จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบความต่ า งต่ างของกลุ่ ม ทดลองโดยไม่ ใช้ส่อื เกมส์ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 5.80 และ 6.40 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันเท่ากับ
-0.60 คะแนน ดังนัน้ จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบของกลุ่มที่ 2 ใช้สอ่ื เกมส์ห่วงโซ่อุปทาน
ใช้สื่อประกอบ

N

Mean

S.D.

ก่อนเรี ยน

10

5.90

1.20

หลังเรี ยน

10

7.70

1.16

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

-1.80

t

-3.415

*

df

Sig
1 tailed

18

0.002

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบความต่างต่างของกลุ่มทดลองโดยใช้ส่อื เกมส์ห่วงโซ่อุปทานของนักศึกษา
ก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 5.90 และ 7.70 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันเท่ากับ -1.80
คะแนน ดังนัน้ จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลีย่ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนสูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาทัง้ สองกลุ่มเมื่อผ่านการใช้สอ่ื และไม่ใช้สอ่ื ผลการ
์
ทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนของนักศึกษาทัง้ สองกลุ่มด้วยโปรแกรม SPSS ได้ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่
์
3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนของทัง้ 2 กลุ่ม
N

Mean

S.D.

กลุ่มที่ 1

10

6.40

1.17

กลุ่มที่ 2

10

7.70

1.16

ผลต่างของค่าเฉลี่ย

t

-1.30

-2.492

df
*

18

Sig
1 ailed

0.011

จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบความต่างต่างของกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม หลังเรียนของนักศึกษา กล่มที่ 1
หลังเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 6.40 และ กลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 7.70 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันเท่ากับ 1.30 คะแนน ดังนัน้ จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม ของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากการทดสอบผลสัมฤทธิการใช้
ส่อื เกมส์ห่วงโซ่อุปทานเพื่อเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง
์
เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต ทีจ่ ะต้องศึกษาถึงความเชื่อมโยงของระบบการผลิตตลอด
เส้นทาง จนถึงมือลูกค้า และความสัมผัสของวัสดุคงคลังเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบทันเวลาพอดี จาก
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสือ่ เกมส์ห่วงโซ่อุปทาน ซึง่ นักศึกษากลุ่มที่ 2 ทีผ่ ่านการเล่นเกมส์ห่วง
โซ่อุปทานท าให้นักศึกษาเข้าใจหลักการได้ดียิ่งขึ้น จึงทดสอบประเมิน ผลความพึงพอใจของสื่อกับนั กศึก ษากลุ่ม
ทดลองทัง้ 2 กลุ่ม จานวน 20 คน ได้ผลดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แผนภูมเิ ปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจการใช้สอ่ื เกมส์หว่ งโซ่อุปทาน
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สรุปและอภิ ปรายผล
สื่อการเรียนรู้ห่วงโซ่ อุป ทานด้วยเกมส์ความสัม พันธ์ของโซ่อุปทานในเรื่องสินค้าคงคลัง สามารถช่วยให้
นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพการเรียนรูช้ ่วยให้
นักศึกษาเข้าใจและเกิดการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ เทียบกับกลุ่มทดลองทีไ่ ม่ได้ใช้เกมส์ห่วงโซ่อุปทาน โดยกลุ่มทีไ่ ม่ได้ใช้เกมส์
ห่วงโซ่อุปทานคะแนนผลการทดสอบประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.4 คะแนน และกลุ่มที่ผ่านการทดสอบเกมส์ห่วงโซ่
อุปทานคะแนนเฉลีย่ อยู่ท่ี 7.7 คะแนน จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2 กลุ่ม ของคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 และ ผลการประเมินความพึงพอใจในสื่อเกมส์ห่วงโซ่อุปทาน มีค่าเฉลีย่
อยู่ท่ี 4.45 อยู่ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด โดยนักศึกษาแสดงให้เห็นว่า สื่อเกมส์สร้างความสนใจในเรื่อง SCM ด้วย
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.7 อยู่ในระดับดีมาก สรุปได้ว่าสื่อเกมส์ห่วงโซ่อุปทานสามารถเสริมความเข้าใจเรื่ องการ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในรายวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต และเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนให้
นักศึกษาสนใจและเข้าใจได้ดี

กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงการวิจยั ชุดการเรียนรูห้ ่วงโซ่อุปทานโดยใช้สอ่ื เกมส์ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานเป็ นส่วนหนึ่งในรายวิชา
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ความต้ อ งการ และแนวโน้ ม การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ยมของประชาชนในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Demand and Decision Trend in Purchasing Condominium of Residents in
Muang, Chiang Rai
อวยพร ต๊ะวัน1* และศิรนิ าฏ จันทนะเปลิน2
Aouypron Thawan1* and Sirinat Chantanapelin2
บททคัดย่อ
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่มคี วามต้องการ ซือ้ คอนโดมิเนียมเพื่อเป็ นทีพ่ กั อาศัย ซึง่ ได้รบั อิทธิพล
จากคนในครอบครัว มีความต้องการคอนโดมิเนียมในรูปแบบ Two Bedroom ต้องการชาระเงินในรูปแบบระบบผ่อน
เป็ นงวด ๆ ใช้ระยะเวลาในการผ่อนชาระค่างวดเป็ นระยะเวลา 10 ปี แต่ ทงั ้ นี้ส่วนใหญ่ไม่มแี นวโน้มในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมทัง้ นี้อาจมาจากข้อจากัดของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาซึง่ ส่วนใหญ่มภี ูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย
ลักษณะประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการและแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม และปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดคอนโดมิเนียมส่งผลต่อความต้องการและแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดนมิเนียมของ
ประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
คาสาคัญ :

คอนโดมิเนียม ความต้องการและแนวโน้มการตัดสินใจ

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
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บทนา
จังหวัด เชีย งรายจัด ได้ว่า เป็ น อีก หนึ่ งจังหวัด ทางภาคเหนื อ ที่มีลกั ษณะเป็ น เทือ กเขาสูงและป่ าไม้ และมี
ศักยภาพความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการท่องเทีย่ วซึง่ ถือได้ว่ามีแหล่งท่องเทีย่ วมากถึง 121 แห่ง และด้าน
การเชื่อมโยงในภูมภิ าคซึง่ ถือว่าเป็ นข้อได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่น ๆ เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 2
ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหภาพพม่ า และสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว ส่งผลท าให้จ ังหวัด เชีย งรายมี
เศรษฐกิจทีด่ โี ดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจกับกับประเทศเพื่อนบ้าน จากการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายปี 2555
และ 2556 คาดว่าจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มในการขยายตัวของเศรษฐกิจทัง้ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาค
บริการ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนของภาคเอกชน และการค้าชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการเปิ ดประตูสู่
ASEAN Economic Community (AEC) หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 จังหวัด เชีย งรายถือเป็ น เมือง
ชายแดนที่สาคัญทีจ่ ะเป็ นประตูส่กู ารค้าทีส่ าคัญเพื่อสนับสนุ นการค้า การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ดังนัน้ จึงจัดได้ว่าจังหวัดเชียงรายเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญของประเทศด้วยเช่นกัน [1]
จากศักยภาพของจังหวัดเชียงรายข้างต้นส่งผลทาให้นักลงทุนทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจใน
การเข้ามาลงทุนธุรกิจในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจที่จะมาถึง โดยจะเห็นได้จากการ
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายปี 2555 และ 2556 ทีพ่ บว่า ในปี 2556 การลงทุนของภาคเอกชนมีการ
ขยายตัวถึงร้อยละ 17.4 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน ๆ โดยเฉพาะการลงทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย นอกจากจะมีการเพิม่ ขึน้ ของนักลงทุนแล้วสิง่ ทีจ่ ะตามมานัน้ ก็คอื การเพิม่ ขึน้ หรือการ
ขยายตัวของการจ้างงานภายในจังหวัดเชียงรายถึงร้อยละ 2.0 ส่งผลให้ปัจจุบนั มีประชาชนเข้ามาอาศัย ดาเนินธุรกิจ
ทางาน เรียนหนังสือ หรือการเข้ามาท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงรายเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้ามาทางานทีม่ ี
อัตรากาลังเพิม่ มากขึน้ ทัง้ หน่ วยงานราชการและบริษทั เอกชนทัง้ ที่เป็ นบุคคลในพื้นทีจ่ งั หวัดเชียงราย และต่างพืน้ ที่
หรือต่างจังหวัด ส่งผลให้จงั หวัดเชียงรายมีประชาชนกลุ่มวัยทางานเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยทางานที่เริม่ ต้นการ
ทางาน และกลุ่มทีม่ คี วามมันคงทางการงานแล้
่
วนัน้ ลักษณะทีส่ าคัญของกลุ่มวัยทางานโดยส่วนใหญ่จ ะมีลกี ษณะที่มี
การวางแผนทางการเงิน ต้องการความก้าวหน้าโดยเฉพาะการสร้างครอบครัว [ออนไลน์ . 2552] โดยเฉพาะความ
ต้องการที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเองที่มรี ูปแบบที่ทนั สมัย มีความคล่องตัว การคมนาคมสะดวก ใกล้แหล่งธุรกิจและที่
ทางาน ราคาไม่สงู มากนัก และมีอานาจในการซือ้
สาหรับ แนวโน้ ม ตลาดที่อ ยู่อ าศัย โดยเฉพาะในปี 2556 นั น้ ผู้ป ระกอบการมีแ นวโน้ ม ในการขยายธุ รกิจ
อสังหาริมทรัพย์ส่ตู ลาดที่อยู่อาศัยต่ างจังหวัดมากขึน้ โดยเฉพาะหัวเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศที่มชี ายแดน
ติ ด ต่ อ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น อย่ า งเช่ น จัง หวัด เชี ย งราย เป็ นต้ น [ข่ า วสด.2556] และที่ ส าคัญ ผู้ ป ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย์โดยส่วนใหญ่หนั มาพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมกันมากขึน้ นอกจากมีการลงทุนในรูปแบบที่
ต่ ากว่าราคาทีพ่ กั อาศัยแบบบ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์และตึกแถว อีกทัง้ ลักษณะของผู้ซอ้ื คอนโดมิเนียมนัน้ จะเน้นความ
สะดวกสบายในการดาเนินชีวติ ประจาวันในเขตตัวเมือง ทัง้ นี้ลกั ษณะการซือ้ หรือวัตถุประสงค์ในการซือ้ คอนโดมิเนียมก็
แตกต่างกันออกไป เช่น ซือ้ เพื่อเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยอย่างถาวร ซือ้ เพื่อเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยชัวคราว
่
ซือ้ ไว้เก็งกาไร ซือ้ ไว้ให้เช่า
เป็ นต้นถึงแม้จะมีวตั ถุในการซือ้ คอนโดมิเนียมที่แตกต่างกันแต่สงิ่ หนึ่งทีป่ ระชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนซือ้ นัน้
นอกจากกลยุทธ์การตลาดแล้วยังต้องมีความต้องการของผู้บริโภค เช่น รูปแบบห้องคอนโดมิเนียม รูปแบบการชาระ
เงิน ระบบสาธารณู ปโภคที่ต้องการ อานาจในการจ่ายเงิน ทัง้ หมดนี้จดั ได้ว่าเป็ นองค์ประกอบหลักเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคด้วยเช่นกัน
ดังนัน้ จึงเป็ นประเด็นทีน่ ่าสนใจว่าประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยทางานในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นัน้
มีหลักการ และกฎเกณฑ์ ความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงรายอย่างไร การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มุ่งเน้นการศึกษาเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานของประชาชน วัตถุประสงค์ในการ
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ตัดสินใจซื้อ รูปแบบห้องคอนโดมิเนียม รูปแบบการชาระเงิน ระยะเวลาในการชาระเงิน และความสามารถในการซื้อ
คอนโดมิเนียมของประชาชนกลุ่มวัยทางานในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็ นแนวทางของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียม ให้สามารถพัฒนาธุรกิจ และสามารถวางแผนกลยุทธ์ในด้านการตลาดให้เกิดความ
เหมาะสมกับตรงกับพฤติกรรมความต้องการของประชาชนหรือผูบ้ ริโภคและเพื่อกระตุ้นหรือดึงดูดประชาชนให้เข้ามา
ซือ้ คอนโดมิเนียมได้บนพืน้ ฐานความต้องการและแนวโน้มทีไ่ ด้ศกึ ษาในครัง้ นี้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
(1)เพื่อศึกษาความต้องการ และแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ ภูมลิ าเนา รายได้ต่อเดือน และรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ที่ส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย (3) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ง่ ผลต่อความต้องการ และแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การวิจยั มุ่งศึกษาความต้องการ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชีย งราย ประชากรคือ ประชากรกลุ่ มวัยท างานทัง้ เพศชาย และเพศหญิง ที่มีอาชีพ ข้าราชการ/พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั เอกชน ทีท่ างานอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคคลทีม่ ภี ูมลิ าเนาอยู่
ในจังหวัดเชียงราย และต่างจังหวัด กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มวัยทางานทัง้ เพศชายและเพศหญิง ที่มอี าชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษทั เอกชน ทีท่ างานอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคคลทีม่ ภี ูมลิ าเนาอยู่
ในจังหวัดเชียงราย และต่างจังหวัดทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 25 ปี ขึน้ ไป และมีรายได้ต่อเดือนตัง้ แต่ 15,000 บาทขึน้ ไป ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ จานวนเป็ น 400 ตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ โ ควตา (Quota Sampling) และแบบสะดวก (Convenience Sampling)โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์
ผลโดยการใช้สถิตพิ น้ื ฐานและสถิตเิ พื่อทดสอบสมมติฐานทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษา
1.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั ต้องการ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชนในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิ ง อายุ 25 – 30 ปี มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้ว ยกัน มีระดับ การศึก ษาสูงสุด ระดับ ปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั เอกชน เท่า ๆ กัน มี รายได้ต่อเดือน 15,001 – 22,000 บาท มี
ภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย มีจานวนผู้อยู่อาศัยในครอบครัว 2 – 3 คน มีลกั ษณะที่อยู่อาศัย ณ ปั จจุบนั เป็ นแบบ
บ้านเดีย่ ว / ทาวน์เฮ้าส์ มีสทิ ธิในที
์ อ่ ยู่อาศัย ณ ปั จจุบนั แบบเจ้าของ และมีรูปแบบการดาเนินชีวติ (Life Styles) แบบ
กลุ่มรักครอบครัว ใช้เวลาว่างโดยส่วนใหญ่กบั ครอบครัว
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดคอนโดมิเนียมในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
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ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดคอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถจาแนกในแต่ ละด้าน
ตามลาดับได้ ดังนี้
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในด้านมีการ
บริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง
่
มีแม่บ้านบริการทาความสะอาด คอนโดมิเนียมควรมีระบบป้ องกันเหตุ
แผ่ น ดิน ไหว กล้อ งวงจรปิ ดทัว่ ทุ ก จุด ของคอนโดมิเนี ย ม มีบ ริก ารฟิ ตเนส, บริก ารซัก อบรีด , ร้านอาหาร และร้า น
อินเตอร์เน็ต ไว้คอยบริการและการตกแต่งภายในห้องของ ควรให้ลกู ค้ามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจด้วย และประชาชนใน
จังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นในระดับมากในด้านการมีลานจอดรถบนชัน้ ดาดฟ้ า และชัน้ ใต้ดนิ สามารถตอบสนองใน
ด้านความสะดวกและความปลอดภัยมากกว่าลานจอดรถทีเ่ ป็ นอาคารแยกตัวออกไปจากตึกของคอนโดมิเนียม การมี
สวนหย่อ มบนชัน้ ดาดฟ้ า ของคอนโดมิเนี ย มสามารถสร้างบรรยากาศสาหรับ การพัก ผ่ อ นหย่ อนใจมากกว่ าการมี
สวนหย่อมบริเวณลานหน้าอาคารคอนโดมิเนียม ชื่อเสียงของบริษัทเจ้าของโครงการ เช่นบริษทั เซ็นทรัลแลนด์แอนด์
เฮ้าส์คอมเพล็กซ์ จากัด มีผลต่ อการตัดสิน ใจซื้อ ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องควรอยู่ท่ีประมาณ 32 ตารางเมตร
คอนโดมิเนียมควรมีคุณภาพ ระดับหรู และจานวนชัน้ ของคอนโดมิเนียมควรอยู่ทป่ี ระมาณ 8 – 10 ชัน้
2.2 ด้านราคา (Price) ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นในด้านราคา (Price) โดยรวมในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นในด้านอัตราดอกเบีย้ ในการผ่อนชาระขัน้ ต่ า
ตามเงื่อนไขของธนาคาร การจัดหาสินเชื่อจากธนาคารที่จะมารับรองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องคิดต่อหรือดาเนินการเอง มี
เงื่อนไขการผ่ อ นช าระกับ สถาบัน ทางการเงิน ภายในระยะเวลา 15 ปี เงิน ดาวน์ ขนั ้ ต่ าโดยประมาณ 10% – 15%
โดยรวมค่าเงินจองและค่าทาสัญญา และคอนโดมิเนียมควรตัง้ ราคาขายเริม่ ต้นที่ 1.2 ล้านบาท ถึงจะคุม้ ค่า
2.3 ด้านทาเลทีต่ งั ้ / สถานที่ (Place) ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นในด้านทาเลทีต่ งั ้ / สถานที่
(Place) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นในด้านทีต่ งั ้
ของคอนโดมิเนียมจะต้องตัง้ อยู่ในแหล่งชุมชนมีผู้คนพลุกพล่านมากกว่าการอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน สงบ ไม่แออัด
ทาเลที่ตงั ้ สานักงานขายในการติดต่อควรอยู่ในพื้นทีห่ รือบริเวณใกล้กบั โครงการ การเลือกห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม
ต้องขึน้ อยู่กบั หลักฮวงจุย้ ทิศด้านหน้าของโครงการต้องหันออกทางทิศด้านตะวันออกเสมอ และคอนโดมิเนียมจะต้อง
อยู่ตดิ ถนนสายหลักและอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง
2.4 ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นในด้านการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยรวมอยู่ในระดับมากหากพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าประชาชนในจังหวัด
เชียงรายมีความคิดเห็นในด้านการสื่อสารคอนโดมิเนียมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต/สื่อออนไลน์เป็ นอีกหนึ่งช่องทางเลือกใน
การศึกษาข้อมูลและสามารถกระตุ้นความต้องการอยากครอบครองคอนโดมิเนียมมากขึน้ มีเงื่อนไขพิเศษสาหรับ การ
จอง การทาสัญญา การจ่ายเงินดาวน์ในคราวเดียวกัน สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็ นอย่างดี รูปแบบการแต่งกาย
และบุคลิกภาพของพนักงานขายสามารถบ่งบอกภาพลักษณ์ของโครงการนัน้ ๆ ได้เป็ นอย่างดี และสามารถดึงดูดความ
สนใจของกลุ่มเป้ าหมายได้ การใช้แผ่นพับ. ใบปลิวในการสื่อสารข้อมูลของโครงการมักจะกระตุ้นดึงดูดความสนใจได้
เป็ นอย่างดี ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเชิญชวนด้วยการรวมเล่นเกมส์ แจกของรางวัลของโครงการคอนโดมิเนียม สามารถดึงดูดให้
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ ได้เป็ นอย่างดี และทุกครัง้ ที่มกี ารจัดบูธขายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นศูนย์การค้าเซ็นทรัล
สามารถดึงดูดให้ท่านเดินเข้าไปชมด้วยตนเอง โดยไม่มใี ครเชิญหรือชักชวนให้เข้า
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความต้องการ และแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย สามารถจาแนกได้ตามลาดับ ดังนี้
ประชาชนในจัง หวัด เชีย งรายส่ ว นใหญ่ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ต่ อ ความต้ อ งการ และแนวโน้ ม การตัด สิน ใจซื้อ
คอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศัยซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากคนในครอบครัว ต้องการรูปแบบคอนโดมิเนียมแบบ Two Bedroom
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หรือแบบ 2 ห้องนอน ชาระเงินในรูปแบบระบบผ่อนเป็ นงวด ๆใช้ระยะเวลาในการผ่อนชาระค่างวดเป็ นระยะเวลา 10 ปี
ส่วนใหญ่ไม่มแี นวโน้มในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม แต่ประชาชนทีม่ แี นวโน้มในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่
41% - 60% ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 7 – 12 เดือน
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการทาสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดงั นี้
4.1 ประชาชนกลุ่มวัยท างานที่มีอาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิลาเนา และรูปแบบการดาเนิ นชีวติ ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรายในวัตถุประสงค์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความต้องการ รูปแบบห้อง รูปแบบการชาระเงิน และระยะเวลาใน
การผ่อนชาระค่างวด แตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทาการทดสอบสมมติฐานโดยจาแนกออกเป็ น
ดังนี้
4.1.1 อาชี พ ที่แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี มีอิท ธิพ ลต่ อ ความต้ อ งการ แล ะแนวโน้ ม
ประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมืองแตกต่างกันในด้าน
ด้านวัตถุประสงค์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความต้องการและแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า อาชี พของประชาชนใน
จังหวัดเชียงรายทีแ่ ตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ด้านรูปแบบห้องคอนโดมิเนียม พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่าอาชีพ ของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้าน
รูปแบบห้องคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความต้องการรูปแบบห้องคอนโดมิ เนียมแบบ Two Bedroom มากกว่าประชาชนที่มี
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านรูป แบบการชาระเงิน พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า อาชีพ ของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้าน
รูปแบบการชาระเงินไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ด้านระยะเวลาในการชาระเงิน พบว่าสอดคล้องกับงานวิจยั หมายความว่า อาชีพของประชาชนใน
จังหวัดเชียงรายทีแ่ ตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านระยะเวลาในการ
ชาระเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มอี าชีพข้าราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความต้องการในการผ่อนชาระเงินเป็ นระยะเวลา 10 ปี มากกว่าพนักงานบริษทั เอกชน
4.1.2 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่ างกันส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้ มประกอบการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันในด้าน
ด้านวัตถุประสงค์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความต้องการและแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่ารายได้ของประชาชนใน
จังหวัดเชียงรายทีแ่ ตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ายได้ 15,001 –
22,000 บาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อซือ้ เป็ นทีพ่ กั อาศัยมากกว่าประชาชนทีม่ รี ายได้อ่นื ๆ
ด้านรูปแบบห้องคอนโดมิเนียม พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า รายได้ของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้าน
รูปแบบห้องคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ด้า นรูป แบบการช าระเงิน พบว่ า สอดคล้อ งกับ สมมติฐ านงานวิจ ัย หมายความว่ า รายได้ข อง
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้าน
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รูปแบบการชาระเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ายได้
15,001 – 22,000 บาท เลือกชาระด้วยรูปแบบผ่อนเป็ นงวด ๆ มากกว่าประชาชนทีม่ รี ายได้อ่นื ๆ
ด้านระยะเวลาในการชาระเงิน พบว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า รายได้ของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้าน
ระยะเวลาในการผ่อนชาระไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4.1.3 ภู มิลาเนา / ที่อ ยู่ต ามบัต รประชาชน ที่แ ตกต่ างกัน ส่งผลต่ อ ความต้อ งการ แล ะแนวโน้ ม
ประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันในด้าน
ด้านวัตถุประสงค์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความต้องการและแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า ภูมลิ าเนา / ทีอ่ ยู่ตาม
บัตรประชาชนของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมด้านวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซือ้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ด้านรูปแบบห้องคอนโดมิเนียม พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า ภูมลิ าเนา /
ที่อยู่ตามบัตรประชาชนของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่ างกัน มีความต้องการ และแนวโน้ มประกอบการ
ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านรูปแบบห้องคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ด้านรูปแบบการชาระเงิน พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า ภูมลิ าเนา / ที่อยู่
ตามบัตรประชาชนของประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีแ่ ตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมด้านรูปแบบการชาระเงินแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 โดยประชาชนทีม่ ภี ูมลิ าเนา
อยู่ในจังหวัดเชียงรายมีความต้องการเลือกรูปแบบการชาระเงินแบบผ่อนเป็ นงวด ๆ มากกว่าประชาชนในจังหวัด
เชียงรายทีม่ ภี ูมลิ าเนา / ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชนอื่น ๆ
ด้านระยะเวลาในการชาระเงิน พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่ า ภูมลิ าเนา / ที่
อยู่ตามบัตรประชาชนของประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีแ่ ตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจ
ซือ้ คอนโดมิเนียมด้านระยะเวลาในการชาระเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยประชาชนที่มี
ภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงรายมีความต้องการเลือกระยะเวลาในการชาระเงิน 10 ปี มากกว่าประชาชนในจังหวัด
เชียงรายทีม่ ภี ูมลิ าเนา / ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชนอื่น ๆ
4.1.4 รูป แบบการดาเนิ น ชีวิต (Life Styles) ที่แตกต่ างกัน ส่งผลต่ อความต้อ งการ และแนวโน้ ม
ประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันในด้าน
ด้านวัตถุประสงค์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความต้องการและแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่ารูปแบบการดาเนินชีวติ
(Life Styles)ของประชาชนในจัง หวัดเชียงรายที่แตกต่ างกันมีความต้องการ และแนวโน้ มประกอบการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมด้านวัตถุประสงค์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
ด้านรูปแบบห้องคอนโดมิเนียม พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่า รูปแบบการ
ดาเนินชีวติ (Life Styles)ของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่ างกันมีความต้องการ และแนวโน้ มประกอบการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านรูปแบบห้องคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดย
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มรี ูปแบบการดาเนินชีวติ (Life Styles)กลุ่มรักครอบครัว ใช้เวลาว่างโดยส่วนใหญ่ กบั
ครอบครัวมีความต้องการรูปแบบห้องคอนโดมิเนียมแบบ One Bedroom (พื้นที่ประมาณ 50 – 75 ตารางเมตร มี 1
ห้องนอน และมีลกั ษณะแยกห้องออกเป็ นสัดส่วนชัดเจน) มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ูปแบบการดาเนิน
ชีวติ (Life Styles)กลุ่มอื่น ๆ
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ด้านรูปแบบการชาระเงิน พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่ารูปแบบการดาเนิน
ชีวติ (Life Styles)ของประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีแ่ ตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมด้านรูปแบบการชาระเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 โดยประชาชนในจังหวัด
เชียงรายที่มีรูปแบบการดาเนินชีวิต (Life Styles) กลุ่มรักครอบครัว ใช้เวลาว่างโดยส่วนใหญ่ กบั ครอบครัวมีความ
ต้องการชาระเงินแบบผ่อนเป็ นงวด ๆ มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ปู แบบการดาเนินชีวติ (Life Styles)
กลุ่มอื่น ๆ
ด้านระยะเวลาในการชาระเงิน พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่ารูปแบบการ
ดาเนินชีวติ (Life Styles)ของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่ างกันมีความต้องการ และแนวโน้ มประกอบการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านระยะเวลาในการชาระเงินแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดย
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มรี ูปแบบการดาเนินชีวติ (Life Styles) กลุ่มรักครอบครัว ใช้เวลาว่างโดยส่วนใหญ่กบั
ครอบครัวมีความต้องการระยะเวลาในการชาระเงิน 10 ปี มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ปู แบบการดาเนิน
ชีวติ (Life Styles) กลุ่มอื่น ๆ
4.2 ประชาชนกลุ่มวัยท างานที่มีอาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิลาเนา และรูปแบบการดาเนิ นชีวติ ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ แตกต่างกัน
4.2.1อาชีพ ที่แตกต่ างกันส่งผลต่ อร้อยละแนวโน้ ม การตัดสิน ใจซื้อ คอนโดมิเนีย ม และ
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจแตกต่างกันในด้าน
ด้านร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั
หมายความว่าอาชีพของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจ
ซือ้ คอนโดมิเนียมด้านร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
โดยประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชนมีรอ้ ยละแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนีย มร้อยละ
61 – 80 มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ อี าชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ด้ า นระยะเวลาในการรวบรวมข้อ มู ล ประกอบการตัด สิน ใจ พบว่ า ไม่ ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานงานวิจยั หมายความว่าอาชีพของประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีแ่ ตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้ ม
ประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4.2.2 รายได้ต่อ เดือ นที่แ ตกต่ างกัน ส่งผลต่ อ ความต้อ งการ และแนวโน้ ม ประกอบการ
ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมืองแตกต่างกันในด้าน
ด้านร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั
หมายความว่า รายได้ต่อเดือนของประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีแ่ ตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้มประกอบการ
ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 โดยประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 15,001 – 22,000 บาท มีรอ้ ยละแนวโน้มการตัดสินใจ
ซือ้ คอนโดมิเนียมร้อยละ 61 – 80 ซึง่ มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ายได้ต่อเดือนอื่น ๆ
ด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน
งานวิจยั หมายความว่ารายได้ต่อเดือนของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันมีความต้องการ และแนวโน้ม
ประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 15,001 – 22,000 บาท มีแนวโน้ม
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า 12
เดือน หรือ 1 ปี ซึง่ มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ายได้ต่อเดือนอื่น ๆ
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4.2.3 ภู มิล าเนา / ที่อ ยู่ต ามบัต รประชาชนที่แ ตกต่ า งกัน ส่งผลต่ อ ความต้อ งการ และ
แนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมืองแตกต่างกันในด้าน
ด้านร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั
หมายความว่า ภูมลิ าเนา / ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชน ของประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีแ่ ตกต่างกันมีความต้องการ และ
แนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ ภี ูมลิ าเนา / ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชนอยู่มนจังหวัด
เชียงราย มีรอ้ ยละแนวโน้มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมร้อยละ 41 - 60 มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มี
รายได้ต่อเดือนอื่น ๆ
ด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
งานวิจยั หมายความว่าภูมลิ าเนา / ที่อยู่ตามบัตรประชาชนของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่ างกันมีความ
ต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4.2.4 รูป แบบการดาเนิ น ชีวิต (Life Styles)ที่แ ตกต่ า งกัน ส่ง ผลต่ อ ความต้อ งการ และ
แนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมืองในด้าน
ด้านร้อ ยละแนวโน้ ม การตัด สิน ใจซื้อคอนโดมิเนี ย ม พบว่ ามาสอดคล้อ งกับ สมมติฐาน
งานวิจยั หมายความว่า รูปแบบการดาเนินชีวติ (Life Styles) ของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกันมีความ
ต้อ งการ และแนวโน้ มประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนีย มด้านร้อยละแนวโน้ ม การตัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิเนี ย ม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ูปแบบการดาเนินชีวติ (Life
Styles) กลุ่มรักครอบครัว ใช้เวลาว่างโดยส่วนใหญ่กบั ครอบครัว มีรอ้ ยละแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมร้อยละ
21 - 40 ซึง่ มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ายได้ต่อเดือนอื่น ๆ
ด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
งานวิจยั หมายความว่า ว่ารูปแบบการดาเนินชีวติ (Life Styles) ของประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีแ่ ตกต่างกันมีความ
ต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อ มูลประกอบการตัดสินใจ
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4.3 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดคอนโดมิเนียม ส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการ
ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในด้าน
ด้านวัตถุประสงค์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม
ในเขตอ าเภอเมือ ง จังหวัด เชีย งราย พบว่ าสอคล้อ งกับ สมมติฐานงานวิจ ัย หมายความว่ าปั จจัย ส่ว นประสมทาง
การตลาดโดยรวม ส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ด้านรูปแบบห้องคอนโดมิเนียม พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่าปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวม ส่งผลต่ อ ความต้ อ งการ และแนวโน้ ม ประกอบการตัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิเนี ย มของ
ประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายด้านรูปแบบห้องคอนโดมิเนียม
ด้านรูปแบบการชาระเงิน พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวม ส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงรายด้านรูปแบบการชาระเงิน
ด้านระยะเวลาในการชาระเงิน พบว่าสอดคล้อ งกับสมมติฐานงานวิจยั หมายความว่าปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวม ส่งผลต่ อ ความต้ อ งการ และแนวโน้ ม ประกอบการตัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิเนี ย มของ
ประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายด้านระยะเวลาในการผ่อนชาระเงิน
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สรุปผลและอภิ ปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลจากการวิจยั ความต้องการ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชนใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
ลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ ของประชาชนในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุ 25 – 30 ปี
สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ ยกัน มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และพนักงานบริษัทเอกชน เท่า ๆ กัน มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 22,000 บาท มีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย มี
จานวนผูอ้ ยู่อาศัยในครอบครัว 2 – 3 คน มีลกั ษณะทีอ่ ยู่อาศัย ณ ปั จจุบนั เป็ นแบบบ้านเดีย่ ว / ทาวน์เฮ้าส์ มีสทิ ธิในที
์ ่
อยู่อาศัย ณ ปั จจุบนั แบบเจ้าของบ้าน และมีรปู แบบการดาเนินชีวติ (Life Styles) แบบกลุ่มรักครอบครัวใช้เวลาว่างโดย
ส่วนใหญ่กบั ครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจยั ของอาทิตยา อัยยะวรากุล (2552) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวนผูอ้ ยู่อาศัยในครอบครัว 1 – 3 คน ลักษณะการอยู่อาศัยในปั จจุบนั
เป็ นบ้าน และเป็ นเจ้าของในที่อยู่อาศัยปั จจุบนั และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนราภรณ์ ใจคาลือ (2551) พบว่า
ลักษณะส่วนบุคคลของผูท้ ่ตี อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มตี ่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดคอนโดมิเนียมในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่ามีความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมาก และมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะการมี
บริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง
่
และมีแม่บ้านบริการทาความสะอาด คอนโดมิเนียมควรมีระบบป้ องกัน
เหตุ แผ่นดิน ไหว กล้องวงจรปิ ดทัวทุ
่ กจุดของคอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียมควรมีบริการฟิ ตเนส, บริการซักอบรีด ,
ร้านอาหาร และร้านอินเตอร์เน็ต ไว้คอยบริการและการตกแต่งภายในห้องของคอนโดมิเนียมควรให้ลูกค้ามีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจด้วย ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะจังหวัดเชียงรายมีพ้นื ที่ราบสูงเสีย่ งต่อการเกิดภัยแผ่นดินไหวได้ง่าย อีกทัง้ พัก
อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนัน้ มีลกั ษณะเป็ นตึกสูงจึงเสีย่ งต่อความเสียหายเมื่อเกิด ภัยแผ่นดินไหว และสิง่ อานวย
ความสะดวกต่าง ๆ เช่นร้านอาหาร ฟิ ตเนส บริการซัก อบ รีด ก็มคี วามสาคัญต่อการตัดสินใจซือ้ เพราะสามารถอานวย
ความสะดวกให้แก่ผทู้ พ่ี กั อาศัยบริเวณคอนโดมิเนียมนัน้ ๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุพชิ ฌาย์ ธนอัจฉรานันท์.
ส่วนประสมทางการตลาดที่ผบู้ ริโภคใช้ในการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในภาพรวมมีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก และ
ส่วนประสมทางการตลาดทีผ่ บู้ ริโภคใช้ในการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในภาพรวมมีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นธาวุฒิ เขียวรอด พบว่า หากคอนโดมิเนียมมีรา้ นค้ าสะดวกซื้อ สวนสาธารณะ สโมสร
ร้านอาหารอยู่ภายในโครงการ จะเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซือ้ คอนโดมิเนียม เพราะต้องการความ
สะดวกสบายในเรื่องต่าง ๆ จากสิง่ สาธารณูปโภคเหล่านี้
ด้านราคาประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ ตี ่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดคอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นในด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะในด้านอัตราดอกเบีย้ ในการผ่อนชาระ
ขัน้ ต่ าตามเงื่อนไขของธนาคาร การจัดหาสินเชื่อจากธนาคารทีจ่ ะมารับรองโดยทีล่ กู ค้าไม่ต้องคิดต่อหรือดาเนินการเอง
มีเงื่อนไขการผ่อนชาระกับสถาบันทางการเงินภายในระยะเวลา 15 ปี เงินดาวน์ ขนั ้ ต่ าโดยประมาณ 10% – 15%
โดยรวมค่าเงินจองและค่ าท าสัญ ญา และคอนโดมิเนี ย มควรตัง้ ราคาขายเริ่มต้น ที่ 1.2 ล้านบาท ถึงจะคุ้ม ค่า ทัง้ นี้
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ค่าครองชีพทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทาให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้
การบริก ารสิน เชื่อเพื่อที่พ ัก อาศัย ของทางธนาคารก็มีม ากขึ้น จึงเป็ น ทางเลือ กที่สาหรับ ผู้บ ริโภคที่มีรายได้ป ระจ า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตพิ งศ์ วงศ์ฟู พบว่าสาเหตุท่ที าให้ซ้อื คอนโดมิเนียมเพราะต้องการมีทอ่ี ยู่อาศัยเป็ นของ
ตนเอง โดยเฉพาะบ้านพร้อมทีด่ นิ แต่ทอ่ี ยู่อาศัยลักษณะดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง จึงเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมแทน และ
ส่ว นใหญ่ กู้เงิน จากสถาบัน การเงิน มาซื้อ คอนโมเนี ย ม ปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การซื้อ คอนโดมิเนี ย มคือ ราคาของ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ต้องไม่สงู มากนัก มีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง ค่าใช้จ่ายในการบริโภคและเงินออม
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ไม่สงู มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยอื่น ๆ ในการซือ้ คอนโดมิเนียม คือปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ
พบว่าผูซ้ อ้ื จะพิจารณาถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เงื่อนไขการผ่อนชาระทีน่ ่ าสนใจกว่าเป็ นส่วนใหญ่ และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาทิตยา อัยยะวรากูล (2552) พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของคอนโดมิเนียม จากภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้ การ
ตัด สิน ใจซื้ อ คอนโดมิเนี ย มเซ็น ทริค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท ในระดับ มากเนื่ อ งจากการตัด สิน ใจเลือ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมนัน้ จะต้องดูปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ทัง้ ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุดาพร กุณฑลบุตร
(2550) กล่าวไว้ว่า ราคาของสินค้าหรือบริการทีผ่ ู้บริโภคจะต้องจ่ายเพื่อให้ได้สนิ ค้านัน้ ๆ ราคาจะต้องมีมูลค่าสูงกว่า
ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ เพื่อจะได้เกิดส่วนต่างเป็ นผลกาไรให้แก่กจิ การ[2]
ด้า นสถานที่ / ท าเลที่ตัง้ (Place) ประชาชนในจัง หวัด เชีย งรายที่มีต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
คอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นในด้านสถานที่ / ทาเลทีต่ งั ้ ในระดับมากโดยเฉพาะใน
ด้านทีต่ งั ้ ของคอนโดมิเนียมจะต้องตัง้ อยู่ในแหล่งชุมชนมีผคู้ นพลุกพล่านมากกว่าการอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน สงบ ไม่
แออัด ท าเลที่ตัง้ ส านั ก งานขายในการติด ต่ อ ควรอยู่ ในพื้น ที่ห รือ บริเวณใกล้ก ับ โครงการ การเลือ กห้อ งชุ ด หรือ
คอนโดมิเนี ย มต้อ งขึ้น อยู่ก ับ หลัก ฮวงจุ้ย ทิศ ด้านหน้ าของโครงการต้องหัน ออกทางทิศด้านตะวัน ออกเสมอ และ
คอนโดมิเนียมจะต้องอยู่ติดถนนสายหลักและอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติแม่ฟ้ าหลวง ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะส่วนใหญ่
ต้องการซื้อเพื่อเป็ นที่พกั อาศัย และต้องการอยู่อาศัยกับคนในครอบครัว ดังนัน้ ต้องมีความสะดวกในการเดินทางไป
ท างาน ไปโรงเรีย นลูก ต้อ งสามารถลดระยะเวลาในการเดิน ทาง โดยเฉพาะทางสายหลัก ที่จะต้อ งใช้เป็ น ประจ า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิติพ งศ์ วงศ์ฟู พบว่าผู้ซ้อื คอนโดมิเนียมจะพิจารณาถึงการอยู่ใกล้สถานที่ทางานหรือ
สถาบันการศึกษาของบุตรหลาน การอยู่ในกลุ่มผูอ้ ยู่อาศัยทีม่ คี ุณภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ด้านการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ (IMC ) ประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ ตี ่อปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดคอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นในด้านการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC )ในระดับ มากโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารคอนโดมิเนี ย มผ่ านสื่อ อิน เตอร์เน็ ต /สื่อ ออนไลน์ เป็ น อีก หนึ่ งช่ อ ง
ทางเลือกในการศึกษาข้อมูลและสามารถกระตุ้นความต้องการอยากครอบครองคอนโดมิเนียมมากขึน้ มีเงื่อนไขพิเศษ
สาหรับ การจอง การทาสัญญา การจ่ายเงินดาวน์ในคราวเดียวกัน สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็ นอย่างดี รูปแบบ
การแต่งกาย และบุคลิกภาพของพนักงานขายสามารถบ่งบอกภาพลักษณ์ของโครงการนัน้ ๆ ได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้อาจ
เป็ นเพราะการสื่อสารข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ /อินเตอร์เน็ตเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการหาข้อมูลที่สะดวกและง่าย
รวมถึงการจัดเงือนไขพิเศษสาหรับ การจองเป็ นการกระตุ้นความสนใจให้กบั ผู้บ ริโภคได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของ อาทิต ยา อัย ยะวรากู ล พบว่ า ผู้ บ ริโ ภคให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของ
คอนโดมิเนียม เซ็นทริคซีนของ บมจ.เอสซี แอสเสท อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการแนะนาโครงการของคอนโดมิเนียม
ทัง้ การแจก ใบปริว – แผ่นพับ สร้างเว็ปไซต์ และการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ ทาให้ผบู้ ริโภคทีส่ นใจมีขอ้ มูลทีต่ อ้ งการ
อย่างครบถ้วน และจะเป็ นการสร้างความสนใจกับผูบ้ ริโภคทีเ่ พิง่ รูจ้ กั โครงการได้ดี ซึง่ ทาให้เป็ นแรงจูงในทาให้ผบู้ ริโภค
มีแนวโน้มการตัดสินใจซือ้
ความต้ อ งการ และแนวโน้ ม ในการตัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิเนี ย มในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งรายด้า น
วัต ถุ ป ระสงค์ท่ีมีอิท ธิพ ลต่ อ ความต้ อ งการ และแนวโน้ ม การตัด สิน ใจ ประชาชนในจัง หวัด เชี ย งรายส่ ว นใหญ่ มี
วัตถุประสงค์ต่อความต้องการ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศัย ทัง้ นี้เนื่องจากประชาชนใน
จังหวัดเชียงรายทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสมีครอบครัวหรือกลุ่มทีเ่ ริม่ ต้นการมีครอบครัวคนกลุ่มนี้
มักจะเริม่ ต้นมีมที พ่ี กั อาศัยเป็ นของตนเองเพื่อสร้างครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิดของงานวิจยั ของกิตพิ งศ์ วงศ์ฟู ได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความต้องการซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่าสาเหตุทท่ี า
ให้ซอ้ื คอนโดมิเนียมเพราะต้องการมีทอ่ี ยู่อาศัยเป็ นของตนเอง โดยเฉพาะบ้านพร้อมทีด่ นิ แต่ทอ่ี ยู่อาศัยลักษณะดังกล่าว
มีราคาค่อนข้างสูง จึงเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมแทน สอดคล้องกับแนวคิด วิทวัส รุ่งเรือง ได้กล่าวไว้ว่าในหลายช่วงวงจร
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ชีวติ ครอบครัวทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยก็จะเปลีย่ นแปลงไป ทาให้ทพ่ี กั อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
จึงกลายเป็ นทางเลือกสาหรับผูบ้ ริโภคในช่วงวงจรชีวติ ครอบครัวต่าง ๆ เช่นคนทีอ่ ยู่ในช่วงโสดและช่วงเริม่ ต้นชีวติ คู่ :
หนุ่มโสดสาวโสดหรือคู่แต่งงานทีย่ งั ไม่มลี กู ทางานในตัวเมืองและไม่ได้อยู่กบั พ่อแม่ คอนโดมิเนียมน่าจะเป็ นตัวเลือกที่
ได้รบั ความสนใจมากกว่าที่อยู่อาศัยชานเมือง สาหรับการซื้อที่อยู่อาศัยแห่งแรกของเขาเพราะคนกลุ่มนี้ใช้เวลาส่วน
ใหญ่กบั การทางานและกับเพื่อน เวลาสาหรับการดูแลบ้านมีน้อย ไปทางานเช้ากลับดึก ความสะดวก ความปลอดภัย
ใกล้ทท่ี างาน แหล่งเที่ยว แหล่งช๊อปปิ้ ง จึงเป็ นจุดแข็งสาคัญของคอนโดมิเนียมที่เหนือกว่ าบ้านเดี่ยวอย่างเห็นได้ชดั
ประกอบกับราคาคอนโดมิเนียมมีระดับราคาให้เลือกหลากหลายตามขนาดของห้องตัง้ แต่ ล้านต้น ๆ สาหรับห้องเล็ก
แบบสตูดโิ อ จนถึงห้องทีใ่ หญ่ขน้ึ มาหน่ อย พอจะอยู่เป็ นครอบครัวเล็ก ๆ แบบคู่แต่งงานใหม่ได้อย่างสบาย ในราคาที่
ใกล้เคียงกับบ้านเดีย่ วชานเมือง และยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัตอิ าคารชุด พ.ศ.2522 กล่าวไว้ว่า “ห้องชุด” คือ ห้อง
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับบ้านหลังหนึ่ง ซึง่ อาจจะประกอบด้วยห้องนอน ห้องน้ า ห้องครัว ห้องรับแขก และห้องอื่น ๆ กีห่ อ้ ง
ก็ได้ หรืออาจจะเป็ นห้องเดีย่ วโดด ๆ ไม่มหี อ้ งอื่น ๆ ประกอบดังกล่าวรวมอยู่ดว้ ยก็ได้
ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่ อความต้องการ และแนวโน้ มการตัดสิน ใจซื้อคอนโดมิเนียม ประชาชนในจังหวัด
เชียงรายส่วนใหญ่ มีความต้องการและแนวโน้ มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมซึ่งได้รบั อิทธิพลจากคนในครอบครัว
เนื่องจากการซือ้ คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ซอ้ื เพื่อพักอาศัยดังนัน้ การตัดสินใจซือ้ จะต้องอาศัยการตัดสินใจจากคนภายใน
ครอบครัวเป็ นหลัก ซึง่ ขัดแย้งกับงานวิจยั ของ กัญญณัท วัฒนาธร พบว่าบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้วยตนเองมากทีส่ ุด
ด้า นรูป แบบคอนโดมิเนี ย มที่ต้ อ งการ ประชาชนในจัง หวัด เชีย งรายส่ ว นใหญ่ มีค วามต้ อ งการรูป แบบ
คอนโดมิเนียมแบบTwo Bedroom ทัง้ นี้เนื่องจากลักษณะของห้องมีสดั ส่วนแบ่งแยกอย่างชัดเจน สะดวกต่อพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ภายในห้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัตอิ าคารชุด พ.ศ.2522 กล่าวไว้ว่า ห้องนัน้ มีลกั ษณะคล้ายกับบ้านหลังหนึ่ง ซึง่
อาจจะประกอบด้ ว ยห้ อ งนอน ห้ อ งน้ า ห้ อ งครัว ห้ อ งรับ แขก และห้ อ งอื่น ๆ กี่ห้ อ งก็ ไ ด้ และยั ง สอดคล้ อ งกับ
ธนาวุฒ ิ เขียวรอด ได้แบ่งประเภทของคอนโดมิเนียมได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบห้อง Two Bedroom ขนาดของพืน้ ทีใ่ ช้สอย
จะอยู่ทป่ี ระมาณ 80 – 120 ตารางเมตร จะมีลกั ษณะห้องแบ่งเป็ นห้องนอน 2 ห้อง และมีพน้ื ทีใ่ ช้สอยส่วนอื่นเหมือนกัน
กับห้อง One Bedroom แต่พน้ื ทีใ่ ช้สอยจะมีมากกว่าห้อง One Bedroom แล้วแต่พน้ื ทีใ่ ช้สอยของห้องหรือโครงการแต่
ละโครงการจะไม่เหมือนกัน
ด้านรูปแบบการชาระเงิน ประชาชนในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่มคี วามต้องการชาระเงินในรูปแบบระบบผ่อน
เป็ นงวด ๆ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั มีค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ บวกกับอาชีพทีม่ รี ายได้ประจาการเลือกระบบผ่อน
ชาระจึงถือเป็ นรูปแบบการชาระเงินที่ตอบโจทย์การใช้ชีวติ ได้ม ากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของกิติพงศ์ วงศ์ฟู
(2541) พบว่าปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ คอนโดมิเนียมคือราคาของคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ตอ้ งไม่สงู มากนัก
มีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง ค่าใช้จ่ายในการบริโภคและเงินออมไม่สงู มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก เมื่อพิจารณาถึง
ปั จจัยอื่น ๆ ในการซือ้ คอนโดมิเนียม คือปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจพบว่าผูซ้ อ้ื จะพิจารณาถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง เงือนไขการผ่อนชาระทีน่ ่าสนใจกว่าเป็ นส่วน
ด้านระยะเวลาในการผ่อนชาระค่างวดประชาชนในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่มคี วามต้องการเลือกระยะเวลาใน
การผ่อนชาระค่างวดเป็ นระยะเวลา 10 ปี เนื่องจากเป็ นระยะเวลาทีม่ คี วามพอดี อีกทัง้ ระยะเวลายังเป็ นตัวกาหนดอัตรา
ดอกเบีย้ หากมีระยะเวลาทีน่ านอัตราดอกเบีย้ ก็ยงิ่ สูงขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนาวุ ฒิ เขียวรอด ได้ทาการศึกษา
วิจยั เรื่องปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าปั จจัย
ด้านการส่งเสริมการขายทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ มากทีส่ ดุ คือ ระยะเวลาในการชาระเงิน
ด้านแนวโน้ ม ในการตัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิเนี ยมในเขตอ าเภอเมือ ง จังหวัดเชียงราย ประชาชนในจังหวัด
เชียงรายส่วนใหญ่ ไม่ มแี นวโน้มในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ทัง้ นี้อาจเนื่องจากจากสภาวะเศรษฐกิจและความ
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พร้อมทางสถานะทางการเงิน ซึง่ ขัดแย้งกับงานวิจยั ของกัญญณัท วัฒนาธร พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมในย่านสุขมุ วิท โดยรวมแนวโน้มในการซือ้ ในระดับปานกลาง
ด้านร้อยละของแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประชาชนใน
จังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมที่ 41% - 60% ซึง่ เป็ นแนวโน้มระดับปานกลางทัง้ นี้อาจจะ
ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ปั จจัยทางการเงิน ครอบครัว เป็ น ต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของกิติพงศ์ วงศ์ฟู
พบว่าปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่ อการซื้อคอนโดมิเนียมคือปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจพบว่าผู้ซ้อื จะพิจารณาถึงการประหยัด
ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิน ทาง เงือ นไขการผ่ อ นช าระที่น่ า สนใจกว่ า เป็ นส่ ว นใหญ่ ส่ ว นปั จ จัย ด้ า นสัง คมพบว่ า ผู้ ซ้ื อ
คอนโดมิเนียมจะพิจารณาถึงการอยู่ใกล้สถานทีท่ างานหรือสถาบันการศึกษาของบุตรหลาน การอยู่ในกลุ่มผูอ้ ยู่อาศัยที่
มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ สาหรับปั จจัยทางด้านกายภาพและชื่อเสียงของโครงการพบว่า
สภาพแวดล้อ มที่ดีน่ า อยู่อ าศัย รูป แบบของห้อ งพัก และขนาดพื้น ที่เหม าะสมสาหรับ ครอบครัว มีผ ลต่ อ การซื้อ
คอนโดมิเนียม
ด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ประชาชนในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 7 – 12 เดือน เนื่องจากการตัดสินใจ
ซื้อที่พ ัก อาศัย นั น้ จะต้อ งใช้ระยะเวลาในการตัด สิน ใจเนื่ อ งจากต้องอาศัย ปั จ จัย ต่ าง ๆ ประกอบการตัด สิน ใจด้ว ย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัญญณัท วัฒนาธร พบว่า ระยะเวลาในการวางแผนและรวบรวมข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในย่านสุขมุ วิท เท่ากับ 12.02 เดือน
อภิ ปรายผลสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ประชาชนกลุ่มวัยทางานทีม่ อี าชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมลิ าเนา และรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรายในวัตถุประสงค์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความต้องการ รูปแบบห้อง รูปแบบการชาระเงิน และระยะเวลาใน
การผ่อนชาระค่างวด แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 อาชีพทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มประกอบการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายแตกต่างในด้านรูปแบบห้องคอนโดมิเนียมโดยพบว่า
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความต้องการรูปแบบห้อ งคอนโดมิเนียมแบบ Two
Bedroom มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และด้านระยะเวลาในการชาระเงิน พบว่า
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีอาชีพ ข้าราชการ / พนัก งานรัฐวิสาหกิจมีความต้องการในการผ่ อนช าระเงินเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี มากกว่าพนักงานบริษทั เอกชน
สมมติฐานที่ 1.2 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่ างกันส่งผลต่ อความต้องการ และแนวโน้ มประกอบการ
ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายแตกต่างในด้านวัตถุประสงค์ทม่ี ทิ ธิพลต่อ
ความต้องการ พบว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ายได้ 15,001 – 22,000 บาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อซื้อเป็ นที่พกั
อาศัยมากกว่าประชาชนทีม่ รี ายได้อ่นื ๆ และด้านประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ายได้ 15,001 – 22,000 บาท เลือก
ชาระด้วยรูปแบบผ่อนเป็ นงวด ๆ มากกว่าประชาชนทีม่ รี ายได้อ่นื ๆ
สมมติฐานที่ 1.3 ภูมิลาเนา / ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่แตกต่ างกันส่งผลต่ อความต้องการ และ
แนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันในด้าน
รูปแบบการชาระเงิน พบว่าประชาชนทีม่ ภี ูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงรายมีความต้องการเลือกรูปแบบการชาระเงินแบบ
ผ่อนเป็ นงวด ๆ มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ ภี ูมลิ าเนา / ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชนอื่น ๆ และด้านระยะเวลา
ในการชาระเงิน พบว่าประชาชนทีม่ ภี ูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงรายมีความต้องการเลือกระยะเวลาในการชาระเงิน 10
ปี มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ ภี ูมลิ าเนา / ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชนอื่น ๆ
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สมมติฐานที่ 1.4 รูปแบบการดาเนินชีวติ (Life Styles) ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการ และ
แนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันในด้าน
รูปแบบห้องคอนโดมิเนียมประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มรี ูป แบบการดาเนินชีวติ (Life Styles)กลุ่มรักครอบครัว ใช้
เวลาว่างโดยส่วนใหญ่ กบั ครอบครัวมีความต้องการรูปแบบห้องคอนโดมิเนียมแบบ One Bedroom (พื้นที่ประมาณ
50 – 75 ตารางเมตร มี 1 ห้องนอน และมีลกั ษณะแยกห้องออกเป็ น สัด ส่วนชัด เจน) มากกว่าประชาชนในจังหวัด
เชียงรายที่มีรูป แบบการดาเนิ น ชีวิต (Life Styles)กลุ่ม อื่น ๆ ด้านรูป แบบการช าระเงิน พบว่าประชาชนในจังหวัด
เชียงรายที่มีรูปแบบการดาเนินชีวติ (Life Styles) กลุ่มรักครอบครัว ใช้เวลาว่างโดยส่วนใหญ่ กบั ครอบครัวมีความ
ต้องการชาระเงินแบบผ่อนเป็ นงวด ๆ มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชีย งรายทีม่ รี ปู แบบการดาเนินชีวติ (Life Styles)
กลุ่มอื่น ๆ และด้านระยะเวลาในการชาระเงิน พบว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีรูปแบบการดาเนินชีวิต ( Life
Styles) กลุ่ มรัก ครอบครัว ใช้เวลาว่างโดยส่วนใหญ่ ก ับ ครอบครัว มีค วามต้อ งการระยะเวลาในการชาระเงิน 10 ปี
มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ปู แบบการดาเนินชีวติ (Life Styles) กลุ่มอื่น ๆ
สมมติ ฐานข้อที่ 2 ประชาชนกลุ่มวัยทางานที่มอี าชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมลิ าเนา และรูปแบบการดาเนิน
ชีวิต ที่แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ร้อ ยละแนวโน้ ม การตัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิเนี ย ม และระยะเวลาในการรวบรวมข้อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.1 อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และ
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจแตกต่างกันในด้านร้อยละแนวโน้มการตัดสินใจ พบว่าประชาชนใน
จังหวัดเชียงรายที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีร้อยละแนวโน้ มการตัดสินใจซื้อคอนโดร้อยละ 61 – 80 มากกว่า
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ อี าชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สมมติฐานที่ 2.2 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่ างกันส่งผลต่ อความต้องการ และแนวโน้ มประกอบการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมืองแตกต่ างกันในด้านร้อยละแนวโน้ มการตัดสินใจ พบว่า
ประชาชนในจัง หวัด เชี ย งรายที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น 15 ,001 – 22,000 บาท มี ร้ อ ยละแนวโน้ ม การตั ด สิน ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมร้อยละ 61 – 80 ซึง่ มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ายได้ต่อเดือนอื่น ๆ และด้านระยะเวลา
ในการรวบรวมข้อ มู ล พบว่ าประชาชนในจัง หวัด เชีย งรายที่มีรายได้ต่ อ เดือ น 15 ,001 – 22,000 บาท มีแ นวโน้ ม
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า 12
เดือน หรือ 1 ปี ซึง่ มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มรี ายได้ต่อเดือนอื่น ๆ เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่
รายได้ประจาและได้รบั เงินเดือนขัน้ ต่ าตามระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและการมีอายุทเ่ี ริม่ ต้นของการทางานหรือ
การสร้างครอบครัว ดังนัน้ เวลาตัดสินใจซือ้ อะไรจะต้องวิเคราะห์และแสวงหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ
รณชัย ตันตระกูล ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อบุคคลได้ตระหนักถึงความต้องการแล้ว เขาจะค้นหาวิธกี ารที่
จะทาให้ความต้องการดังกล่าวได้รบั ความพอใจ การค้นหาข้อมูลอาจกระทาขึน้ โดยสัญชาตญาณอย่างรวดเร็ว หรืออาจ
ต้องมีการใช้ความพยายามและวิเคราะห์ขอ้ มูลการทีบ่ ุคคลจะมีการค้นหาข้อมูลมากน้อยเพียงใดขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลาย
ประการคือ (1) จานวนของข้อมูลทีจ่ ะหาได้ (2) ความพอใจทีไ่ ด้รบั จากการค้นหาข้อมูล (3) ผลทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง [3]
สมมติฐานที่ 2.3 ภู มิลาเนา / ที่อยู่ตามบัต รประชาชนที่แตกต่ างกัน ส่งผลต่ อความ ต้องการ และ
แนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมืองแตกต่างกันในด้านร้อยละแนวโน้ม
การตัดสินใจ พบว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ ภี ูมลิ าเนา / ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดเชียงราย มีรอ้ ยละ
แนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมร้อยละ 41 - 60 มากกว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ายได้ต่อเดือนอื่น ๆ
สมมติฐานที่ 2.4 รูปแบบการดาเนินชีวิต (Life Styles)ที่แตกต่ างกันส่งผลต่ อความต้องการ และ
แนวโน้มประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมืองแตกต่างกันในด้านร้อยละแนวโน้ม
การตัดสินใจ พบว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ รี ปู แบบการดาเนินชีวติ (Life Styles)กลุ่มรักครอบครัว ใช้เวลาว่าง
โดยส่วนใหญ่กบั ครอบครัว มีรอ้ ยละแนวโน้มการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมร้อยละ 21 - 40 ซึ่งมากกว่าประชาชนใน
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จังหวัด เชีย งรายที่มีรูป แบบการดาเนิ น ชีวิต (Life Styles)อื่น ๆ เนื่ อ งจากคนกลุ่ ม นี้ เป็ น กลุ่ ม ที่ให้ค วามสาคัญ กับ
ครอบครัวดังนัน้ เวลาตัดสินใจซือ้ หรือกระทาการใด ๆ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากครอบครัว ทาทุกสิง่ ทุกอย่างเพื่อ
ครอบครัวเป็ นหลัก เวลาตัดสินใจกระทาการใด ๆ อะไรอาจจะต้องช้ากว่าคนกลุ่มอื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวมิ ล
แม้น จริง (2546) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า รูป แบบที่ใช้จ าแนกคนอเมริก ัน ในวัย ผู้ใหญ่ อ อกเป็ น 8 กลุ่ ม โดยใช้ค วามมัง่ คัง่
(ทรัพยากร) และค่านิยมว่าเป็ นผูย้ ดึ ถือกฎเกณฑ์หรือเป็ นผูป้ ฏิบตั นิ ิยม หนึ่งกลุ่มนัน้ คือกลุ่มผูม้ ุ่งปฏิบตั ิ (Makers) เป็ นผู้
ที่ยดึ ถือสิง่ ที่ปฏิบตั ิได้ เป็ นผู้ทางานหนัก มีรายได้น้อย มีความเพียงพอในสิง่ ที่ตนมีอยู่ สืบทอดประเพณี และมุ่งเน้น
ครอบครัว ชอบผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้งานได้จริงและมีความทนทาน[4]
สมมติ ฐานข้อ ที่ 3 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดคอนโดมิเนียม ส่งผลต่ อความต้องการ และแนวโน้ ม
ประกอบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สมมติฐาน 3.1 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดคอนโดมิเนียม ส่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้ม
ประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในด้านวัตถุ ประสงค์ท่ีมี
อิทธิพลต่อความต้องการ รูปแบบห้องคอนโดมิเนียม รูปแบบการชาระเงิน และระยะเวลาในการชาระเงิน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความต้องการ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของประชาชนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในแต่ละปั จจัยดังนี้
1. ผู้ประกอบการควรจะหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือปรับรูปแบบคอนโดมิเนียมให้สอดคล้องกับผู้บริโภคกลุ่ม
ดังกล่าวให้มากขึน้ ควรจะพิจารณาถึงปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกทีส่ ่งผลต่อความต้องการ และแนวโน้มการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียม เพราะกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวมีความต้องการที่พกั อาศัยแบบคอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศัย อยู่กบั
ครอบครัว หรือเริม่ ต้นของการสร้างครอบครัว อีกทัง้ ผูป้ ระกอบการจะต้องหันมาศึกษาความสามารถในการซือ้ ของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคดังกล่าวโดยผูป้ ระกอบการจะต้องหาข้อเสนอในการซือ้ ของกลุ่มดังกล่าว เช่นการเสนอขายในรูปของการผ่อน
ชาระในอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่าเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มนี้ได้
2. ผูป้ ระกอบการควรจะพัฒนาคอนโดมิเนียมโดยการให้ลูกค้ามีสว่ นร่วมในการตกแต่งห้องได้ดว้ ยตนเอง เพราะ
ลูกค้าบางคนมีความต้องการทีแ่ ตกต่างกันมีความชอบแตกต่างกันถ้าหากได้มสี ่วนในการออกแบบห้องก็จะช่วยกระตุ้น
ความต้องการได้ ด้านราคา (Price) ผู้ประกอบการควรจะจัดหาสินเชื่อจากธนาคารที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ทาธุรกิจ
กรรมได้อย่างครอบคลุมและเลือกธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม ด้านสถานที่ / ทาเลทีต่ งั ้ (Place) ผูป้ ระกอบการควรเลือกทาเลทีต่ งั ้ คอนโดมิเนียมในแหล่งชุมชน มีผคู้ น
พลุกผล่านมากกว่าการที่อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน สงบ ไม่แออัด ใกล้แหล่งชุมชน ส่วนด้านการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) ควรเน้นการสือ่ สารคอนโดมิเนียมผ่านสือ่ อินเตอร์ / สือ่ ออนไลน์ มากขึน้ เพราะเนื่องจากสะดวกในการ
ติดต่ อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การศึกษารายละเอียด ปั จจุบนั ระบบการสื่อสารออนไลน์ ได้มีการพัฒ นาระบบอย่าง
ต่อเนื่องมีความรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้ าหมาย และควรนาเสนอเงื่อนไขพิเศษสาหรับการจอง การทาสัญญาการจ่ายเงิน
ดาวน์ เช่นการแจกของ Premium เช่น Ipad, Iphone และแอร์คอนดิชนั ่ เป็ นต้น
3. ผู้ประกอบการควรจะพัฒนาหรือปรับรูปแบบห้องคอนโดมิเนียมให้เป็ นลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยของคนที่มี
ครอบครัว มีห้องแบ่งแยกเป็ นสัดส่วน และพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา
(Advertising) โดยเน้ นการสื่อสารผ่านสิง่ พิมพ์ สื่อออนไลน์ / อินเตอร์เน็ต หรือบุคคล ในรูปแบบครอบครัวเน้ นการ
ถ่ายทอดความรู้สกึ ของคนในครอบครัวที่มีต่อการมีบ้านเป็ นของตนเองหรือความรู้สกึ ของการมีท่พี กั อาศัยเป็ นของ
ตนเองหลังแรกเพราะบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความต้องการก็คอื คนในครอบครัว ด้านส่งเสริมการขายควรจะเน้นรูปแบบ
การชาระเงิน แบบผ่ อนเป็ น งวด ๆ ระยะเวลาปานกลาง 10 ปี ข้นึ ไป และจัดหาธนาคารไว้รองรับ การบริก ารให้ก ับ
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ผูบ้ ริโภคได้เลือกใช้บริการและดาเนินการได้แย่งครบครันทัง้ 2 กลยุทธ์น้ีจะเป็ นกลยุทธ์ทเ่ี ร่งกระตุ้นความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้ดี
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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 Ftest.
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

บทนา
การสื่อสารสังคมออนไลน์ เป็ น การรวมตัวกัน เพื่อสร้างความสัม พันธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่งที่ป รากฏตัว
เกิด ขึ้น บนอิน เตอร์เน็ ต ที่เรีย กว่ า ชุ ม ชนออนไลน์ (Community Online) ซึ่ง มีลัก ษณะเป็ นสัง คมเสมือ น (Virtual
Community) สังคมประเภทนี้ จะเป็ น การให้ผู้คนสามารถทาความรู้จกั แลกเปลี่ย นความคิด แบ่ งปั นประสบการณ์
ร่วมกัน และเชื่อมโยงกัน ในทิศ ทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่ านการติดต่ อสื่อสารกันอย่างเป็ น เครือข่าย
(Network) เช่ น เว็ บ ไซ ต์ Facebook, Myspace, YouTube, Twitter [3] แ ละอิ น เท อร์ เ น็ ต ได้ ถู กน าม าใช้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของการสือ่ สารและการจัดเก็บข้อมูลจนส่งผลให้เกิดระบบเครือข่ายสังคมไร้พรมแดน ทีส่ ามารถสือ่ สารและ
ส่งผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มขี ดี จากัดของระยะทางและเวลา นับจากช่วงเวลาสิบกว่าปี ทผ่ี ่านมาการสื่อสารบน
อินเทอรหรือทีเ่ รียกว่าสนทนาออนไลน์ (Chat) เป็ นสิง่ อานวยความสะดวกทีท่ ุกคนต้องการ ทาให้เกิดสภาวะของโลก
แห่งความจริงที่ซ้อนทับอยู่กบั โลกที่สร้างขึน้ ในอินเทอร์เน็ตผูส้ นทนาจะมีความรู้สกึ ต่อการสนทนาบนอินเทอร์เน็ตที่
สามารถปกปิ ดเพศ บุคลิกภาพ และสร้างความเป็ นตัวตนในการสนทนาทีแ่ ตกต่างออกไปจากสภาพความเป็ นจริง [5]
อินเทอร์เน็ตจึงเปรียบเหมือนกับดาบสองคม หากใช้ไป ในทางทีถ่ ูกต้องเหมาะสมก็จะได้รบั ประโยชน์จากการ
ใช้ อินเทอร์เน็ตอย่างมากมาย แต่หากใช้ในทางทีไ่ ม่ถกู ไม่ควร อาจเกิดปั ญหาและพิษภัยอย่างมหันต์โดยเฉพาะอย่างยิง่
กับ เด็ก เยาวชนและวัยรุ่นทีย่ งั มีวุฒภิ าวะไม่มากพอ ไม่มี ภูมคิ มุ้ กันทีจ่ ะควบคุมการใช้อนิ เทอร์เน็ตจนทาให้เป็ นโรคเสพ
ติดอิน เทอร์เน็ ต หากได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากผู้ป กครอง และให้ค วามรู้ท่ีถู กต้อ งในการใช้อิ น เทอร์เน็ต เด็กและ
เยาวชน [7] นอกจากนี้ผู้วจิ ยั ยังได้สารวจงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับการสนทนาออนไลน์หลาย
เรื่อง ดังในงานศึกษาของ [5] ทีพ่ บว่า ผลกระทบของการสนทนาบนอินเทอร์เน็ตนักเรียนมีการแบ่งเวลาไม่เหมาะสม ไม่
กล้าแสดงออก เกิดความรูส้ กึ เบื่อ และมีผลกระทบต่อสภาพความสัมพันธ์ในสังคม ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเข้า
สังคมในชีวติ จริง และงานวิจยั ของ [4] กล่าวว่า การเสพติดอินเทอร์เน็ต คือการใช้อนิ เทอร์เน็ตในปริมาณทีเ่ กินขนาดจน
ไม่สามารถควบคุม เวลาในการใช้อนิ เทอร์เน็ตได้ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเวลา สาหรับกิจกรรมจาเป็ นอื่นๆ ใน
ชีวติ ไม่ว่าจะเป็ นการเรียน การงาน และชีวติ ครอบครัว
แต่ในขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาทุกแห่งไม่เว้นแม้แต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทม่ี กี จิ กรรมการเรียน
การสอนที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกิจกรรมและชีวติ ประจาวัน ดังนัน้ ทัง้ นักศึ กษาและอาจารย์จงึ ต้องใช้
อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกันเมื่อมีงานทีอ่ าจารย์ให้ทา หรือสือ่ สารระหว่างเพื่อนเมื่อต้องทากิจกรรมร่วมกัน จน
ทาให้ชวี ติ ประจาวันต้องอยู่ในโลกออนไลน์ทใ่ี ห้เวลากับการใช้ อินเทอร์เน็ตในปริมาณมากเกินไปจนทาให้เกิดปั ญหาขึน้
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หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาทางการเรียน ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ด้านการ เงิน ด้านอาชีพการงาน รวมทัง้ ด้าน
ร่างกาย ซึ่งอาจทาให้ผลการเรียนตกต่ าได้ ซึ่งจากปรากฏการณ์ ดงั กล่าวข้างต้นจึงทาให้ผู้วจิ ยั เกิดคาถามว่า การ
ดาเนินชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รบั ผลกระทบจากการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์หรือไม่
อย่ า งไร แตกต่ างกัน อย่ า งไร เพื่อ ที่ห น่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง ทัง้ สถาบัน ครอบครัว สถาบัน การศึก ษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ช่วยกันสอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ และควบคุมการใช้อนิ เทอร์เน็ตให้เป็ นไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง เพื่อช่วยในการ
แก้ไขปั ญหาทางสังคมได้อย่างเหมาะสมและยังยื
่ น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่ อ ศึก ษาเปรีย บเที ย บผลกระทบการใช้ โ ปรแกรมสนทนาออนไลน์ ใ นการด าเนิ น ชีวิต ของนั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรอบแนวคิ ด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิ จ ั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะเชิ ง ปริม าณ
(Quantitative Research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แ ก่ นั ก ศึก ษามหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ ระดับ ปริญ ญาตรี ชั ้ น ปี ท่ี 1 -4
ประกอบด้วยวิทยาเขตหาดใหญ่ จานวน 13,574 คน วิทยาเขตปั ตตานี จานวน 5,390 คน วิทยาเขตตรัง จานวน
2,117 คน วิทยาเขตภูเก็ต จานวน 2,448 คน และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จานวน 3,000 คน รวมทัง้ สิ้น 26,529
ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สตู รยามาเน่ ได้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 394 คน และใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
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(Cluster sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็ นกลุ่มๆตามวิทยาเขต แล้วเลือกมาเพียง 2 วิทยาเขต โดยการจับฉลาก
ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ดังแสดงภาพที่ 2

ขัน้ 1 แบ่งกลุ่มประชากร
แยกตามวิทยาเขต

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 -4 จานวนรวมทัง้ สิน้ 26,529 คน

ปั ตตานี
N=5,390 คน

หาดใหญ่
N=13,574
คน

ขัน้ 2 สุม่ ตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster sampling)

หาดใหญ่
N=13,574
คน

ภูเก็ต
N=2,448 คน

ขัน้ 3 สุม่ ตัวอย่าง
แบบการจับฉลาก

หาดใหญ่
n=268 คน

ภูเก็ต
n=126 คน

ตรัง
N=2,117 คน

ภูเก็ต
N=2,448 คน

สุราษฎร์ธานี
N=3,000 คน

กลุ่มตัวอย่าง
n=394 คน

ภาพที่ 2 แสดงวิธกี ารลุ่มตัวอย่าง
เครือ่ งมือในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัวไป
่ มีลกั ษณะ
เป็ นแบบรายการเลือกตอบ และตอนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกีย่ วกับผลกระทบการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ในการดาเนิน
ชีวติ มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดมาตราส่วน 7 ระดับ
การทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบหาค่าดัชนี
ความตรงตามเนื้อหา (IOC) หลังจากนัน้ นาแบบสอบถามไปหาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อ โดยหาวิธคี วามสัมพันธ์
ระหว่ า งคะแนนรายข้อ กับ คะแนนทัง้ ฉบับ (Item-total Correlation) และน าแบบสอบถามที่ว ัด ผลกระทบการใช้
โปรแกรมสนทนาออนไลน์ ในการด าเนิ น ชีวิต ที่ผ่ า นเกณฑ์ จ ากการหาค่ า อ านาจจ าแนก ไปหาค่ า ความเชื่อ มัน่
(Reliability) ของแบบสอบถาม
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเ คราะห์ เปรีย บเที ย บผลกระทบการใช้ โ ปรแกรมสนทนาออนไลน์ ใ นการด าเนิ น ชีวิต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test)
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ผลการศึกษา
จากภาพประกอบ 1 พบว่า นัก ศึก ษาที่เป็ น เพศชายและเพศหญิ ง ศึก ษาอยู่ในวิท ยาเขตต่ างกัน แ ละ
ช่วงเวลาในการเล่นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ ท่แี ตกต่างกันมีผลกระทบในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนนักศึกษาที่มีจานวนชัวโมงในการเล่
่
นโดยเฉลี่ยต่ อวัน ที่แตกต่ างกันมี
ผลกระทบในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
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สรุปผลและอธิ ปรายผล
นักศึกษาทีม่ จี านวนชัวโมงในการเล่
่
นโดยเฉลีย่ ต่อวันทีแ่ ตกต่างกันมีผลกระทบในการดาเนินชีวติ โดยภาพรวม
แตกต่ างกัน ผลจากการวิจยั ปรากฏเช่นนี้ เนื่ องจากการรวมตัวเพื่อสร้างความสัมพัน ธ์ของกลุ่มบุค คลที่ปรากฏบน
อินเตอร์เน็ต หรือเรีย กว่าชุ มชนออนไลน์ นัน้ มีลกั ษณะเป็ น สังคมเสมือนที่ผู้ค นสามารถเชื่อ มโยงเพื่อ ท าความรู้จ ัก
แลกเปลี่ยนความคิด และแบ่งปั นประสบการณ์ ร่วมกัน โดยมีการขยายตัวผ่านการติดต่ อสื่อสารอย่างเป็ นเครือข่าย
(Network) เช่ น เว็บ ไซต์ Facebook, Myspace, YouTube, Twitter, Line, WeChat ประกอบกับ ในสัง คมปั จ จุ บ ัน มี
ความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยี การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูง ทาให้นกั ศึกษามีเวลา และเข้าใช้งาน
เพื่อพูดคุยผ่านโปรแกรมการสนทนาออนไลน์ ต่างๆได้มากยิง่ ขึน้ มีเวลาและเข้าใช้งานที่จะพูดคุยโดยผ่านโปรแกรม
ต่างๆมากยิ่งขึ้น จากปรากฏการณ์ จงึ ส่งผลกระทบจากการใช้ชีวติ ประจาวันของนักศึกษา ทาให้นักศึกษามีวถิ ีการ
ดาเนินชีวติ ทีแ่ ตกต่างไปจากปกติ กล่าวคือ นักศึกษาจะมีพฤติกรรมนอนดึกและตื่นสายมากกว่าเดิม มีระยะเวลาการ
ออกกาลังกายน้อยลง รวมไปถึงการใช้เวลาอยู่กบั ตนเองมากขึน้ ส่วนในด้านการศึกษาพบว่า นักศึกษามีเวลาให้กบั การ
ทบทวนบทเรียนหลังจากหมดชัวโมงการเรี
่
ยนการสอนน้อยลง จึงกล่าวได้ว่าการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์มที งั ้ ด้าน
ดี ด้า นเสีย กล่ า วคือ ด้า นดีข องโปรแกรมนี้ ท าให้ นั ก ศึก ษาสามารถสร้า งความสัม พัน ธ์ สร้า งการรวมก ลุ่ ม เพื่อ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ในขณะเดียวกันหากนักศึกษาใช้เวลากับโปรแกรมสนทนาออนไลน์
มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ซึง่ เป็ นด้านเสียของการใช้โปรแกรมนี้ได้เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาความ
สอดคล้องกับงานวิจยั อื่นในด้านดีของการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ พบว่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [1], [6] และ[8]
ทีก่ ล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นปรากฏการณ์ ของการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต ทีท่ าให้ผคู้ นได้
ทาความรูจ้ กั และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในขณะที่ด้านเสียจะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ[7] ที่กล่าวว่า
อินเทอร์เน็ตเปรียบเหมือนกับดาบสองคม หากใช้ไปในทางทีถ่ ูกต้องเหมาะสมก็จะได้รบั ประโยชน์ แต่หากใช้ในทางทีไ่ ม่
ถูกไม่ควร อาจเกิดปั ญหาและพิษภัยอย่างมหันต์โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับเด็ก เยาวชนและวัยรุ่นทีย่ งั มีวุฒภิ าวะไม่มากพอ
แสดงให้เห็นว่าการใช้อนิ เทอร์เน็ตในปริมาณมากเกินไปจะทาให้เกิดปั ญหาขึน้ หลายด้าน เช่น ปั ญหาทางการเรียน
ความสัม พัน ธ์ก ับ บุ ค คลอื่น ด้านการเงิน ด้า นอาชีพ การงาน รวมทัง้ ด้า นร่า งกาย ดัง นั น้ หากสถาบัน ครอบครัว
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนช่วยกันสอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ และควบคุมการใช้อนิ เทอร์เน็ตให้เป็ นไปใน
ทิศทางทีถ่ ูกต้อง จะช่วยแก้ไขปั ญหาทางสังคมได้อย่างเหมาะสมและยังยื
่ น สอดคล้องกับ [2] ทีก่ ล่าวว่า หากผูป้ กครอง
และอาจารย์ผสู้ อนขาดการดูแลเอาใจใส่นกั ศึกษาอย่างใกล้ชดิ จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรียน เช่น ขาดการเอา
ใจใส่ในเรื่องของการเรียนการสอน ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อนักศึกษาหันมาให้
ความสนใจในโปรแกรมสนทนาออนไลน์จะยิง่ ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็น
์
ว่าการเอาใจใส่จากผูป้ กครองและอาจารย์ผสู้ อนอย่างใกล้ชดิ เป็ นการแสดงบทบาททีส่ าคัญเพื่อสร้างให้นักศึกษามีการ
ดาเนินชีวติ ทัง้ ด้านการใช้ชวี ติ ประจาวันและด้านการศึกษาทีเ่ กิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อวัดระดับของสมรรถนะได้แก่ความรู,้ ทักษะ, การประยุกต์ใช้, ความพึงพอใจ และ
การถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในวิชาโครงงานของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โครงการวิท ยาลัย เทคโนโลยีฐานวิท ยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเ กษตรชีว ภาพการเกษตร วิท ยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีลาพูน โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ การจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์จานวน 4 โปรแกรม ได้แก่โปรแกรมพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลออนไลน์ โปรแกรมตัดต่อภาพ
และ วิดโี อ โปรแกรมสร้างแผนภูมริ ปู ภาพ และโปรแกรมทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉลีย่
ทางสถิติ และแบบสอบถาม ปลายเปิ ดเพื่อให้รู้ขอ้ ดี ข้อเสียและการประยุกต์ใช้โปรแกรมดังกล่าว ผลการวิจยั พบว่า
นักศึกษามีความรู้ ความพึงพอใจ ทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ โปรแกรมสร้างแผนภูมิ
รูปภาพ และโปรแกรมทา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับปานกลาง ส่วน โปรแกรมตัดต่อภาพและวิดโี อมีผลอยู่ในระดับ
ดี ทัง้ นี้ เครื่องมือและผลจาก งานวิจยั นี้สามารถประยุกต์ใช้กบั การจัดการความรูใ้ นการเรียนการสอนในวิชาอื่นและการ
ทางานในอนาคตของผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ:
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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

บทนา
โครงการจัด ตัง้ โรงเรีย นเทคโนโลยีฐานวิท ยาศาสตร์โดยความร่ ว มมือ ของสานัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.), สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวทน.) หน่ วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมและ
มหาวิทยาลัยของ รัฐจัดโครงการดังกล่าวนี้ขน้ึ มาเพื่อผลิตคนทีม่ คี วามรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีทกั ษะ
ด้านช่างออกไปสร้าง สรรค์นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กบั ภาคการผลิต
และบริการของประเทศ เนื่องจากในปั จจุบนั พบปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ กับภาคการผลิตของไทยคือ ขาดบุคลากรทีม่ ที กั ษะด้าน
การวิจยั และพัฒนา โดย เฉพาะในกลุ่มของนักเทคโนโลยีหรือนักประดิษฐ์คดิ ค้นทีม่ ที กั ษะฝีมอื ทางด้านช่างและมีความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ทส่ี ามารถ นาความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความรูค้ วามชานาญด้านการประดิษฐ์คดิ ค้นเพื่อ
สร้างนวัตกรรมทาง เทคโนโลยีท่ี เป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ การบริการในรูปแบบ
ใหม่ๆ [1] ปั จจุบนั มีการจัดตัง้ เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ขน้ึ มาแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิท ยาศาสตร์ (ชลบุ รี) ในสาขาช่ า งอุ ต สาหกรรม, วิท ยาลัย เทคนิ ค สุร นารี นครราชสีม า สาขาช่ า งอุ ต สาหกรรม ,
วิทยาลัยเทคนิคพังงา สาขาวิชาเทคโนโลยีการท่องเทีย่ ว, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และ
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีลาพูน สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร โดยการวิจยั นี้จดั ทาขึ้นทีโ่ ครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ซึง่ โครงการดังกล่าว
นี้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์โดยจะสอนวิชาพืน้ ฐานเหมือนโรงเรียนสาย
สามัญสาขา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึง่ จะเน้นวิชาฟิ สกิ ส์ เคมี ชีววิทยา และเน้นสอนวิชาชีพสาขาเทคโนยีการเกษตร
ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ น กระบวนการแสวงหาความรู้ หรือ Project Based Learning : PBL ซึง่ สอดคล้อง
กับทีไ่ ทเลอร์ได้กล่าวไว้ในทฤษฎี การเรียนรูไ้ ว้ว่าการเรียนรู้จะ ต้องมีความต่อเนื่อง (continuity) ซึง่ ได้แก่การฝึกทักษะ
แก่ผเู้ รียนจะต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียน ได้ทากิจกรรมและหาฝึกประสบการณ์โดยการลงมือปฏิบตั ิ (Action Learning) ให้
คุน้ ชินจึงจะเกิดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ นอกจากนัน้ การจัด ช่วงลาดับ (sequence) คือต้องมีการจัดลาดับกิจกรรม
ประสบการณ์จากความง่ายไปสู่ความยาก จึงต้องมีการเรียงลาดับ ก่อนหลังกิจกรรมเพื่อให้ได้เรียนเนื้อหาทีล่ กึ ซึง้ อัน
จะนา ไปสู่การบูรณาการ (integration) หมายถึง ความรูท้ ไ่ี ด้จาก ประสบการณ์ของผูเ้ รียนจะช่วยเพิม่ พูนความคิดเห็น
การแสดงออกของพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกัน [2] นอกจากนี้ในทศวรรษที่ 21 ทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับการทางาน ซึง่ ได้แก่
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และทักษะในการ แก้ไขปั ญหา, ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม, ทักษะด้าน
ความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม, ทักษะด้านความ เข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์, ทักษะด้านความ ร่วมมือ
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การทางาน เป็ นทีมและภาวะผู้นา, ทักษะด้านการสื่อ สารสารสนเทศและ รู้เท่าทันสื่อ, ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ การ, ทักษะ ด้านอาชีพและ ทักษะการเรียนรู้ [3] สาหรับการวิจยั นี้ เป็ นการเพิม่ ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ ในวิชาโครงงานของ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขา
เกษตรชีวภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูนจึงเป็ นการสร้าง ประสบการณ์ ให้ผู้เรียนโดยเพิ่ม ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ผ่านวิชาโครงงาน (Project Based Learning) สร้างความ ต่ อเนื่องในการเรียนรู้ ทัง้ นี้การประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรีย นการสอน ดัง เช่ น ที่ บุ ป ผชาติ ทัฬ หิก รณ์ ได้ก ล่ า วไว้เ กี่ย วกับ ว่ า การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนมีความสาคัญต่ อการปฏิรูปการศึกษา ทัง้ ผู้สอนและผู้เรียน รวมถึงผู้ท่ี
เกีย่ วข้องซึง่ ต้องร่วมกันวางแผนในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาให้เป็ นไป อย่างมีประสิทธิภาพซึง่ มี
ความหมายลึกซึง้ [4]
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้ จึงเป็ นการวิจยั เพื่อเพิม่ ทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ การจัดการ
ความรู้ ในวิชาโครงงาน ซึง่ ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การจัดการความรูใ้ นวิชาดังกล่าวและวิชาอื่น
นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ความรูด้ งั กล่าวเพื่อในการทางานในอนาคตของนักศึกษาได้ดว้ ย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อวัดระดับของความรู,้ ทักษะ, การประยุกต์ใช้, ความพึงพอใจและการถ่ายทอด
ความรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการความรู้ในวิชาโครงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีเกษตรชีวภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลาพูน

กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐาน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเกษตร
ชีวภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน มีความรู้, ทักษะ, การประยุกต์ใช้, ความพึงพอใจและการถ่ายทอด
ความรู้ ในการจัดการความรูข้ องวิชาโครงงานในระดับดี ค่าเฉลีย่ คะแนนอยู่ทร่ี ะดับ 4 ขึน้ ไป ดังแสดงรายละเอียดในวิธี
วิทยาการ วิจยั ลาดับหัวข้อถัดไป

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
วิธีก ารวิจ ัย เป็ น งานวิจยั เชิง ปฏิบตั ิก าร (Action Research) โดยศึก ษาจากนัก ศึก ษาระดับประกาศนีบตั ร
วิชาชีพ ชัน้ ปี ท่ี 1 จานวน 28 คน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรลาพูน อาเภอแม่
ทา จังหวัด ลาพูนทีเ่ รียนวิชาโครงงาน วิธกี ารวิจยั ได้แก่การทดสอบความรูข้ องนักศึกษาก่อนและหลังการเรียน โดยใช้
แบบสอบถาม เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการความรู้ในวิชาโครงงานจานวน 4 โปรแกรม ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 โปรแกรมทีป่ ระยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงาน
โปรแกรม
โปรแกรมพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
ดรอปบ๊อก (Dropbox)
โปรแกรม ตัดต่อภาพและ
วิดโี อโดยใช้โปรแกรมมูว่ี
เมคเกอร์ (Movie Marker)
โปรแกรมสร้างแผนภูมิ
รูปภาพโดยใช้โปรแกรม วิซิ
โอ (Visio)
โปรแกรมทา หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
โปรแกรมฟิ ปอัลบัม้
(FlipAlum)

รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมที่ให้ผู้ใช้งานมีพ้นื ที่เก็บข้อมูลออนไลน์ โดยผู้ใช้สามารถเก็บและแบ่งปั นข้อมูล
ให้แ ก่ ผู้ใ ช้ค นอื่น ๆให้ใ ช้ข้อ มูลร่ ว มกัน ได้ โดยประโยชน์ จ ากการใช้โ ปรมดรอปบ๊ อ กคือ
นักศึกษา สามารถจัดการไฟล์เอกสาร โครงงานโดยใช้งานร่วมกันระหว่างอาจารย์และเพื่อน
ในกลุ่มเพื่อ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการโครงงาน
เป็ นโปรแกรมในการตัดต่อภาพและวิดโี อ เนื่องจากนักศึกษาทาโครงงานต้องมีการบันทึก
ภาพและวิดโี อของการทางานระหว่างการทางานและนาเสนอต่ออาจารย์และ สาธารณะชน
ดังนัน้ โปรแกรมดังกล่าวนี้จะช่วยให้นกั ศึกษาได้นาเสนองานให้น่าสนใจยิง่ ขึน้
เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดแผนภูมริ ูปภาพต่างเนื่องจากวิชาโครงการนักศึกษาจะต้อง
เรียนรูก้ ระบวนการทางานของโครงงานการแสดงรูปขัน้ ตอนการทดลอง โปรแกรมนี้จะช่วย
ให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ในการวางแผนภูมิ รูปภาพ และโครงสร้างการ ทางานในโครงงาน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เป็ นโปรแกรมในการทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่โครงงานดังกล่าว
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมดังกล่าวจะทาให้ นักศึกษาสร้างสรรค์
รูปแบบ การ นาเสนอโครงงานให้น่าสนใจและเผยแพร่ในรูปแบบดิจติ อล หรือ e-book ทา
ให้เผยแพร่ งานได้บนอินเตอร์เนตและมีความกว้างขวางยิง่ ขึน้

ทัง้ นี้ งานวิจยั ดังกล่าวได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานโดยใช้
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ในการประยุกต์เพื่อการจัดการความรูว้ ชิ าดังกล่าว แบบสอบถามดังกล่าวแบ่งเป็ นสามส่วน ดังนี้
 ส่วนทีห่ นึ่งการสอบถามโดยวัดระดับความรูข้ องแต่ละโปรแกรมก่อนการเรียนซึง่ แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
- ระดับคะแนน 5 เท่ากับ มีความรูร้ ะดับมากทีส่ ดุ
- ระดับคะแนน 4 เท่ากับ มีความรูม้ าก
- ระดับคะแนน 3 เท่ากับ มีความรูป้ านกลาง
- ระดับคะแนน 2 เท่ากับ มีความรูน้ ้อย
- ระดับคะแนน 1 เท่ากับ มีความรูน้ ้อยทีส่ ดุ
ผลจากการตอบสอบถามจะนามาวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อหาค่าเฉลีย่ ของระดับความรูข้ องนักเรียนก่อนเรียนใน
แต่ละโปรแกรม
 ส่วนทีส่ อง การสอบถามโดยวัดระดับความรู้, ทักษะการใช้งาน, การประยุกต์ใช้, ความพึงพอใจและ การ
ถ่ายทอดความรูห้ ลังการเรียนของแต่ละโปรแกรมโดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
- ระดับคะแนน 5 เท่ากับ มีความรูร้ ะดับมากทีส่ ดุ
- ระดับคะแนน 4 เท่ากับ มีความรูม้ าก
- ระดับคะแนน 3 เท่ากับ มีความรูป้ านกลาง
- ระดับคะแนน 2 เท่ากับ มีความรูน้ ้อย
- ระดับคะแนน 1 เท่ากับ มีความรูน้ ้อยทีส่ ดุ
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ผลจากการตอบสอบถามจะนามาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ของนักเรียนก่อน
เรียนใน แต่ละโปรแกรม
 ส่วนทีส่ ามเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกีย่ วกับข้อดีขอ้ เสียของแต่ละโปรแกรมและการนาไปประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอม พิวเตอร์ทงั ้ 4 โปรแกรมดังกล่าว
ทัง้ นี้ผลจากการวัดระดับความรู้ก่อนและหลังเรียนจะนามาเปรียบเทียบกันโดยแสดงดังภาพที่ 1 ของผล
การศึกษา ส่วนทักษะการใช้งาน, การประยุกต์ใช้, ความพึงพอใจและการถ่ายทอด ความรู้หลังการเรี ยนของแต่ละ
โปรแกรมจะแสดงผล ดังภาพที่ 2 - 4 สาหรับแบบสอบถามปลายเปิ ดเกีย่ วกับข้อดี ข้อเสียและการประยุกต์ใช้โปรแกรม
จะรวบรวมแสดงในตาราง ที่ 2 ของผลการศึกษา

ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาจะแสดงระดับความรูเ้ กี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการเรีย น, ทักษะการใช้
โปรแกรม, การประยุกต์ใช้โปรแกรม, ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมและการถ่ายทอดความรู้ โดยแสดงผลดังภาพที่
1-4 ดังนี้

ภาพที่ 1 ความรูเ้ กีย่ วกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการเรียน
จากภาพที่ 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการเรียนของนักศึกษาว่ามีความรู้
เกีย่ วกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังเรียนในแต่ละโปรแกรมดังนี้ ความรูก้ ่อนเรียนของโปรแกรมพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล
ออนไลน์ ค่าเฉลีย่ 1.32 ระดับน้อยมาก, โปรแกรมสร้างแผนภูมริ ปู ภาพเฉลีย่ 1.32 ระดับน้อยมาก, โปรแกรมตัดต่อภาพ
และ วิดโี อค่าเฉลีย่ 1.75 ระดับน้อยมาก โปรแกรมการทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่าเฉลีย่ 1.68 ระดับน้อยมาก หลังจาก
เรียน พบว่า นักศึกษามีความรูเ้ กีย่ วกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิม่ ขึน้ ดังนี้ โปรแกรมโปรแกรมพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลออนไลน์
ค่าเฉลีย่ 3.64 ระดับปานกลาง, โปรแกรมสร้างแผนภูมริ ปู ภาพค่าเฉลีย่ 3.89 ระดับปานกลาง, โปรแกรมตัดต่อภาพและ
วิดโี อค่าเฉลีย่ 4.25 ระดับมาก โปรแกรมทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่าเฉลีย่ 3.82 ระดับปานกลาง
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ภาพที่ 2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากภาพที่ 2 แสดงทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษามีทกั ษะโปรแกรมพื้นทีเ่ ก็บข้อมูลออนไลน์
ค่าเฉลีย่ 3.25 ระดับปานกลาง, โปรแกรมสร้างแผนภูมริ ปู ภาพค่าเฉลีย่ 3.25 ระดับปานกลาง, โปรแกรมตัดต่อภาพและ
วิดโี อค่าเฉลีย่
3.64 ระดับปานกลาง, โปรแกรมทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่าเฉลีย่ 3.36 ระดับปานกลาง

ภาพที่ 3 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากภาพที่ 3 แสดงการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นักศึ กษาประยุกต์ใช้โปรแกรมพื้นที่เก็บข้อมูล
ออนไลน์ ค่าเฉลีย่ 3.71 ระดับปานกลาง, โปรแกรมสร้างแผนภูมริ ปู ภาพค่าเฉลีย่ 3.68 ระดับปานกลาง, โปรแกรมตัดต่อ
ภาพและ วิดโี อค่าเฉลีย่ 4.14 ระดับดี โปรแกรมทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่าเฉลีย่ 3.82 ระดับปานกลาง
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ภาพที่ 4 ความพึงพอใจในการเรียน
จากภาพที่ 4 แสดงความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้
โปรแกรมพืน้ ที่ เก็บข้อมูลออนไลน์ ค่าเฉลีย่ 3.86 ระดับปานกลาง, โปรแกรมสร้างแผนภูมริ ปู ภาพค่าเฉลีย่ 4.14 ระดับดี
, โปรแกรมตัดต่อภาพและวิดโี อค่า เฉลีย่ 4.39 ระดับดี โปรแกรมทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่าเฉลีย่ 4.07 ระดับดี

ภาพที่ 5 การถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากภาพที่ 5 แสดงการถ่ายทอดความรูโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่า นักศึกษามีการถ่ายทอดความรู้ เกีย่ วกับ
โปรแกรมพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลออนไลน์ ค่าเฉลีย่ 3.14 ระดับปานกลาง, โปรแกรมสร้างแผนภูมริ ูปภาพค่าเฉลีย่ 3.14 ระดับ
ปานกลาง, โปรแกรมตัดต่อภาพและวิดโิ อค่าเฉลีย่ 3.71 ระดับปานกลาง, โปรแกรมทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่าเฉลี่ย
3.36 ระดับปานกลาง
สาหรับ ผลการวิจ ัยด้า นการวิเ คราะห์ข้อ ดี ข้อ เสีย และการประยุก ต์ใช้โ ปรแกรม คอมพิว เตอร์ท่ีใช้ในวิชา
โครงงาน เพื่อการจัดการความรูข้ องวิชาโครงงาน ทัง้ 4 โปรแกรม แสดงได้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อดี ข้อเสียและการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการความรูใ้ นวิชาโครงงาน
โปรแกรม
ข้อดี
โปรแกรมเก็บข้อมูล - พืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลเริม่ ต้น
ออนไลน์
ตัง้ แต่ 2 GB
-สามารถขยายพืน้ ทีเ่ ก็บ
ข้อมูลได้หากมีการ
ชักชวนให้เพื่อนใช้งาน
- สามารถแบ่งพืน้ ทีเ่ ก็บ
ไฟล์งานส่วนตัวได้
- ไฟล์โครงงานมีความ
ปลอดภัยจากการสูญหาย
หรือการเสียของคอม
พิวเตอร์หรือทีเ่ ก็บข้อมูล
แบบพกพา(Handy Drive)
โปรแกรมตัดต่อ
- นาภาพและวิดโี อมา
ภาพและวิดโี อ
ประมวลผลรวมกัน
- เพิม่ เสียงประกอบวิดโี อ
ได้
- มีการเลือกการเปลีย่ น
ภาพและวิดโี อทาให้เรื่อง
ราวทีท่ าน่าใจและ น่า
ติดตาม
โปรแกรมทา
- สามารถเผยแพร่บน
หนังสืออิเล็ก ทรอ อินเตอร์เนตได้
นิกส์
- ประหยัดกระดาษ
- สามารถใส่เสียงเพิม่ เติม
ได้
- มีรปู แบบหนังสืออิเล็ก
ทรอนิกส์ให้เลือกมากมาย

ข้อเสีย
- การใช้ครัง้ แรกต้องอาศัย
อินเตอร์เนต ซึง่ ถ้าอินเตอร์เนตไม่
ดีหรือช้าก็ทาให้การติดตัง้
โปรแกรมยุ่งยาก
- ถ้ามีการเปิ ดไฟล์เหมือนกันใน
เดียวกันจะทาให้มไี ฟล์งานเกิดซ้า
ได้
- ถ้าไม่เปิ ดเครื่องไว้ในขณะทีต่ ดิ
ต่อกับอินเตอร์เนตไฟล์งานทีใ่ ช้
ร่วมกันกับเพื่อนจะไม่ใช่ไฟล์ท่ี
เป็ นไฟล์ใช้งานล่าสุด

- แบบฟอร์มหนังสืออิเล็กทรอ
ทรอนิกส์ทใ่ี ห้มาใช้โดยอัตโนมัติ
ทาให้ควบคุมการทางานยาก
- ถ้าไม่สร้างแฟ้ มเก็บงาน, รูปและ
เพลงไว้ทเ่ี ดียวกัน เมื่อทาการ
แปลงไฟล์หรือย้ายไปทางาน
เครื่องอื่น รูปและเสียงจะไม่มา
พร้อมกับไฟล์

- ใช้เป็ นสือ่ ในการนาเสนอ
โครงงาน
- สามารถเผยแผ่บนอินเตอร์
เนตได้
- สามารถสอนการทาโปรแกรม
ให้กบั เพื่อนหรือผูด้ อ้ ยโอกาสได้
- สามารถทาเป็ นแฟ้ มเก็บภาพ
แบบดิจติ อลได้

โปรแกรมสร้าง
แผนภูมริ ปู ภาพ

- เนื่องจากไม่คุน้ เคยกับการใช้
โปรแกรมทาให้ตอ้ งใช้เวลาศึกษา
เครื่องมือต่างๆ รวมทัง้ การตัง้
ค่ากระดาษตามความต้องการ

- นาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแผน
ภูมริ ปู ภาพในวิชาโครงงาน
- สามารถนารูปแบบมาตราฐาน
อื่นในโปรแกรมมาสร้างงานใหม่ๆ
เช่นการออกแบบห้อง การ
ออกแบบบ้าน เป็ นต้น

- มีโครงสร้างของแม่แบบ
รูปร่างต่างให้เลือกใช้
- สร้างแผนภูมโิ ครงสร้าง
ได้ง่ายและมีความหลาก
หลาย

การประยุกต์ใช้
- สามารถแบ่ ง ปั นใช้ ง านไฟล์
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ ทีป่ รึกษา
โครงงานและ เพื่อนร่วมโครงงาน
- สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลส่วน
ตัวได้
- สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
วิชาเรียนอื่นและการทางานใน
อนาคตได้
-สามารถนาความรูก้ ารใช้
โปรแกรมนี้และสอนเพื่อนใช้ อีก
ทั ้ง ยั ง ไ ด้ พ้ื น ที่ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
เพิม่ เติมจากการสอนเพื่อน
- บางครัง้ โปรแกรมทางานไม่
- สามารถนาไปตัดต่อภาพและ
สมบูรณ์มกี ารหยุดชะงัก ไม่มี
วิดโี อในวิชาโครงงานได้
สาเหตุ
- นาไปตัดต่อวิดโี อเพื่อเป็ นของ
-การทาวิดโี อยาวๆ ต้องใช้เวลาใน แก่คนอื่น หรือทาเป็ นงานพิเศษ
การแปลงไฟล์จาก
ได้
.mov เป็ น .mpeg ใช้เวลานาน
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สรุปผลและอธิ ปรายผล
ผลการวิจยั นี้พบว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและเกษตรลาพูน มีความรูใ้ นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการความรูใ้ นวิชาโครงงานเพิม่ ขึน้ ใน
ระดับ พอใช้สาหรับโปแกรมเก็บข้อมูลออนไลน์, สร้างแผนภูมริ ูปภาพและทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐาน ทีว่ างไว้ ทัง้ นี้เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่พง่ึ เริม่ ต้นใช้ง านแต่ละโปรแกรม อีกทัง้ การจัดการเรียนการสอนมี
เวลาจากัดเพียง สัปดาห์ละหนึ่งครัง้ ครัง้ ละ สีช่ วโมง
ั่
ทาให้นักศึกษาเกิดความไม่มนใจในความรู
ั่
้ การประยุกต์ใช้ หรือ
การเผยแพร่ความรู้ของ ตนเองสู่ผู้อ่นื แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการใช้โปรแกรมต่ างๆ
เพิม่ ขึน้ จากก่อนทีจ่ ะเข้าเรียน การใช้โปรแกรมเหล่านี้ สาหรับโปรแกรมตัดต่อภาพและวิดโี อ นักศึกษามีความรู้ การ
ประยุกต์ใช้และการเผยแพร่ความรูใ้ น ระดับดี สอดคล้องกับสมมติฐานทีว่ างไว้ ทัง้ นี้เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เคยใช้
โปรแกรมนี้มาก่อนจึงมีความรู้และ ความชานาญ ทาให้เกิดความมันใจในการเรี
่
ยนและการนามาประยุกต์ใช้กบั การ
จัดการความรูใ้ นวิชาโครงงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับ
การจัดการความรูว้ ชิ าโครงงานนี้เป็ นการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เนื่องจาก ผูส้ อนจะเป็ นเพียงผูแ้ นะนา
การใช้โปรแกรม และให้ผเู้ รียนเรียนรูว้ ธิ ใี ช้และการ แบ่งปั นวิธกี ารใช้กบั เพื่อนในชัน้ เรียน ซึง่ หากผูเ้ รียนไม่ส ามารถหา
คาตอบหรือวิธกี ารใช้จริงๆ ผูส้ อนจะเข้าไปแนะนาเพิม่ เติม ให้ จึงเป็ นการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
สอดคล้องกับทีช่ นาธิป พรกุล ทีศ่ กึ ษาว่า การจัดการเรียน การสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการ จัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็ นผู้จดั กิจกรรมให้ผเู้ รียนได้สร้างความรู้ได้มกี าร
สือ่ สารกับบุคคลอื่นและในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยใช้กระบวน การทีห่ ลากหลายเป็ นเครื่องมือในการเรียนรูแ้ ละผู้เรียน
มีโอกาสนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่นื ๆ ทัง้ นี้มปี ระเด็นที่ สาคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผเุ้ รียน
ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ทางาน ร่วมกับผูอ้ ่นื และการจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้
ผูเ้ รียนนาความรูเ้ พื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน [5] นอกจากนี้การเรียน การสอนทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ ผลการวิจยั
ยังสอดคล้องกับ สนอง ชินฉะกร กล่าวว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนมีสว่ นช่วยส่งเสริม
ให้การเรียนการสอนมีความน่ าใจทาให้ ผู้สอนและผู้เรี ยนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่งึ กัน และกันอย่างสะดวกยิง่ ขึ้น [6]
ดังนัน้ เครื่องมือและผลจากงานวิจยั นี้สามารถประยุกต์ใช้กบั การจัดการความรู้ในการเรียน การสอนในวิชาอื่น ทัง้ นี้
งานวิจยั ต่อไปควรมีการขยายการวิจยั ไปยังกลุ่มวิจยั ทีม่ จี านวนมากขึน้ หรือดาเนินการวิจยั เชิงลึก เกีย่ วกับการจัดการ
ความรูเ้ พื่อเพิม่ ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์แก่ผเู้ รียน เพื่อนาไปใช้ใน การทางานในอนาคต

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลการวิจยั ภายใต้โครงการนี้ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ประจาปี 2557
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การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวัน ออกเพื่ อ รองรับ การเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
The Administration of Rajamangala University of Technology Tawan-ok in
Preparation for the Asean Economic Community (AEC)
ประกาย ขวัญหลาย1
Prakai Kwanlai1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเพื่อรองรับการเปิ ดเสรีบริการด้านการศึกษาตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และศึกษาปั ญหา
อุป สรรค และแนวทางในการปรับปรุงการบริห ารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน ออกเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึกโดยใช้แนวคาถามแบบปลายเปิ ด
เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย จานวน 10 ท่าน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
และนาเสนอไปตามลาดับวัตถุประสงค์
ผลการศึกษา พบว่า การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผูบ้ ริหารมีการวางแผน มีการจัดองค์การ มีการนาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีการติดตาม ควบคุม
การดาเนินงาน แต่ยงั พบปั ญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
แนวทางการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ คือ ผูบ้ ริหารควรมี
การจัด ท าแผนอย่ างมีส่ว นร่ ว มของทุ ก หน่ ว ยงาน โดยมีก ารพัฒ นาขีด ความสามารถในการจัด ท าแผนของแต่ ละ
หน่ วยงานให้มคี วามสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย และการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ทิ ่เี ห็นผลสาเร็จอย่างเป็ น
รูปธรรม ควรมีการปรับโครงสร้างการบริหาร การกาหนดความชัดเจนของผู้รบั ผิดชอบ และการปรับลดขัน้ ตอนการ
บริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว การกาหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันของคณะและสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ
และในอนาคตควรมีการจัดตัง้ ศูนย์อาเซียนศึกษา หรือศูนย์ภาษาเพื่อรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ควรมีระบบกลไกการ
ติดตาม ควบคุม ประเมินวิเคราะห์ผลสาเร็จจากการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจให้บุคลากรตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษาและด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารควรนาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
อย่างเป็ นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้
คาสาคัญ: การบริหาร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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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

บทนา
ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) เกิด
การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิจ ภายในภู มิภ าคท าให้มีก ารเคลื่อ นย้ายสิน ค้า บริก าร การลงทุ น แรงงานฝี มือ และการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ทัง้ ภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมไปถึงการเปิ ดเสรีด้านการศึกษาด้วย ซึ่งจะเป็ นลักษณะการศึกษาเชิงพาณิชย์
ประเภทบริการข้ามพรมแดนและการรวมตัวของประชาชาติในอาเซียน จึงเป็ นทัง้ โอกาส ความเสีย่ งและความท้าทาย
ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องศึกษาข้อตกลงด้านการค้าบริการการเปิ ดเสรีด้านการศึกษา และคานึงถึงข้อตกลง
ท างการค้ า บ ริ ก าร (General Agreement on Trade in Services: GATS) ขององค์ ก ารค้ า โลก (World Trade
Organization : WTO) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมี 4 รูปแบบ คือ [1] รูปแบบที่ 1 การให้บริการข้ามพรมแดน รูปแบบที่ 2
การบริโภคในต่างประเทศ รูปแบบที่ 3 การจัดตัง้ ธุรกิจเพื่อให้บริการและรูปแบบที่ 4 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายไว้ 5 ด้านในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาในอาเซียนเพื่อให้
องค์กรหลักได้นาไปดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารตามนโยบายดาเนิน งานตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา [2]
ดังนี้คอื 1. ด้านการเผยแพร่ความรูข้ อ้ มูลข่าวสาร และเจตคติทด่ี เี กีย่ วกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียม
ความพร้อมของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ให้มที กั ษะภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและความชานาญ
การทีส่ อดคล้องกับการปรับตัวและเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรม การเพิม่ โอกาสในการหางานทาของประชาชน รวมทัง้ การ
พิจารณาแผนผลิตกาลังคน 3. ด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ใน
อาเซียนให้มกี ารยอมรับในคุณสมบัตทิ างวิชาการร่วมกันในอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
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การแลกเปลีย่ นเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึง่ ช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ ส่งเสริมและปรับปรุง
การศึ ก ษาด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมทางอาชี พ ตลอดจนส่ ง เสริม และเพิ่ ม พู น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน 4. ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิ ดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อ
รองรับการก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดทาความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษาการพัฒนา
ความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสาคัญต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิ ดเสรีการศึกษาควบคู่กบั การเปิ ดเสรีดา้ น
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และ 5. ด้านการพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็ นทรัพยากรสาคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ทั ้ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย เท คโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออกได้ จ ั ด ท าแผนซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 1. ด้านการเพิม่ ขีดความสามารถของบัณฑิตให้มคี ุณภาพ
มาตรฐานในระดับสากล 2. ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ
3. ด้านการส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน [3] โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มกี ารดาเนินโครงการ/
กิจกรรมภายใต้แผนดังกล่าวซึง่ การเตรียมความพร้อมจะต้องครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อมทัง้ ระดับนโยบาย และ
ผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย ผู้บริหารศึกษา อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ว่าครอบคลุมในมิติต่าง ๆ หรือไม่ ซึ่ง
จาเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ ู้บริหารจะต้องมีการนาเอากระบวนการบริหารเข้ามาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีศาสตร์และศิลป์ อีกทัง้ มหาวิทยาลัยฯ ประกอบไปด้วยวิทยาเขต 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตบางพระ
จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วิทยาเขตอุเทนถวายและวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งแต่ละวิทยาเขตมีความห่างไกลกันด้วยเขตทางภูมศิ าสตร์ มีวฒ
ั นธรรมขององค์กร และอัตลักษณ์ ท่ไี ม่เหมือนกัน
เนื่องจากพืน้ ฐานมีความแตกต่างกัน การทีจ่ ะหลอมรวมวัฒนธรรมองค์กรเป็ นเรื่องยาก ซึง่ แต่ละวิทยาเขตย่อมมีปัญหา
ทีแ่ ตกต่างกัน ลักษณะการบริหารก็ย่อมแตกต่างเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย ฯ จะมีการกระจายอานาจให้ความ
เป็ นอิสระในการบริหารจัดการ และมอบอานาจในการตัดสินใจให้ในระดับวิทยาเขต แต่ ยงั พบว่ามีการปรับเปลี่ยน
ผูบ้ ริหารบ่อย ทาให้นโยบายในการบริหารขาดความต่อเนื่องสิง่ สาคัญคือไม่สามารถทีจ่ ะใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพราะอยู่
ในพื้นที่ต่างกัน วิทยาเขตทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในสายเดียวกันต้องแบ่งทรัพยากรทัง้ ด้านทรัพยากรบุคคล ทัง้
ด้านวัสดุครุภณ
ั ฑ์ ทาให้เกิดความไม่สามัคคีเกิดความรูส้ กึ ไม่เท่าเทียม อีกทัง้ การติดต่อสือ่ สารนโยบายเพื่อให้วทิ ยาเขต
นาไปปฏิบตั ยิ ่อมส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ไม่มากก็น้อย [4]
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น โดยน าหลัก กระบวนการโพลซี POLC [5] ซึ่งประกอบด้ว ย การวางแผน
(Planning) การจัด องค์ ก าร (Organizing) การน า (Leading) การติ ด ตาม ควบคุ ม (Controlling) มาวิเ คราะห์
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสูส่ ากลและเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มาเป็ นประเด็น
สาคัญในการศึกษาในครัง้ นี้โดยเลือกศึกษาวิทยาเขตบางพระ ซึง่ เป็ นวิทยาเขตหลักเป็ นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ไปยัง 4 วิท ยาเขต ซึ่งผลการวิจ ัย ที่ได้จะเป็ น ข้อ มูลพื้น ฐานเพื่อ เสนอเป็ น แนวทางในการจัด ท าแผน
ยุ ท ธศาสตร์ และปรับ แผนยุ ท ธศาสตร์ให้ ส อดคล้อ งกับ สภาวการณ์ ใ นการเข้า สู่ป ระชาคมอาเซีย น เพื่ อ พัฒ นา
มหาวิทยาลัยให้การบริหารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการ
เปิ ดเสรีบริการด้านการศึกษาตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการเปิ ด
เสรีบริการด้านการศึกษาตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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3. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการ
เปิ ดเสรีบริการด้านการศึกษาตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรอบแนวคิ ด
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดกระบวนการบริหาร POLC [5] ซึง่ ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์การ การนา การติดตาม ควบคุม มาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [3] ซึง่ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิม่ ขีด
ความสามารถของบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานในระดับสากล ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาความเข้มแข็งของถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคม
อาเซียน มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ตามตัวแบบด้านล่าง
กรอบข้อตกลงของ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเปิ ดเสรีบริการด้าน
การศึกษา

การบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
- การวางแผน
- การจัดองค์การ
- การนา
- การติดตาม ควบคุม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
- - ยุ ทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มขีดความสามารถของ
บัณฑิตให้มคี ุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
- - ยุ ทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒ นาความเข้มแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
- - ยุ ทธศาสตร์ ท่ี 3 การส่ ง เสริ ม บ ท บาท ของ
อุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
ปั ญหาและอุปสรรคการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การวิจยั นี้มุ่งศึกษาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวธิ กี ารดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1. การวิจยั ครัง้ นี้ ดาเนินการศึกษา 2 แบบ คือ การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ แนวคิด
ทฤษฎี บทความ วารสารวิชาการ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและงานวิจยั ต่าง ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องการศึกษาและการเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
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2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
จังหวัดชลบุรี จานวน 10 คน ประกอบด้วย อธิการบดี จานวน 1 คน รองอธิการบดี จานวน 2 คน ผู้ช่วยอธิการบดี
จานวน 3 คน และคณบดี จานวน 4 คน ซึ่งงานวิจยั นี้เป็ นเพียงกรณีศึกษาวิทยาเขตบางพระ โดยมีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ คือ เป็ นผูบ้ ริหารทีด่ ารงตาแหน่ งอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี และคณบดี โดย
เป็ นผู้บริหารที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษา มีอานาจ
อนุมตั ิ มีหน้าทีว่ างแผน สร้างผลงานให้บรรลุเป้ าหมาย ควบคุม ประเมินผลการปฏิบตั งิ านขององค์การ
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นแนวคาถามเกีย่ วกับการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ กระบวนการบริหาร ปั ญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางการปรับปรุงในการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยครอบคลุมแนวคิดการบริหาร POLC ประกอบด้วย การวางแผน การ
จัดองค์การ การนา และการติดตาม ควบคุม [5]
4. การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผู้ วิจ ัย ได้ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ส ัม ภาษณ์ ก ับ ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคัญ และ
ดาเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้วธิ กี ารจดบันทึกการสัมภาษณ์ กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และทาการบันทึกเสียงโดยใช้เครื่อง
บันทึกเสียง
5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การวิจยั ครัง้ นี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2557- เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
6. การตรวจสอบข้อ มู ล ผู้วิจ ัย ได้ท าการตรวจสอบข้อ มู ล โดยให้ผู้ท่ีให้สมั ภาษณ์ ยืน ยัน ความเที่ย งตรง
(Validity) ของข้อมูลทัง้ ในส่วนของข้อมูลทีไ่ ด้ทาการสัมภาษณ์ในเบือ้ งต้น และส่วนข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ตคี วามแล้ว
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทอดเทป และทาการวิเคราะห์เนื้อหา โดยนา
ข้อมูลทีไ่ ด้มาทาการสรุปความตามประเด็นสาคัญในการวิจยั โดยนาเสนอข้อมูลในรูปความเรียงตามวัตถุประสงค์

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนาและด้านการติดตาม ควบคุม ซึง่
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั ตาราง ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัง้ 4 ด้าน
ด้าน
การดาเนิ นงานของมหาวิ ทยาลัย
ด้านการ ม ห าวิ ท ย าลั ย มี ก ารจั ด ท าแ ผ น
วางแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่สากลและ
เตรียมความพร้อมเพื่อเป็ นประชาคม
อาเซี ย นในปี พ .ศ. 2558 มี ก าร
จัด สรรงบประมาณ มีโครงการและ
กิจกรรม รองรับแผน ซึง่ คณะจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการเป็ นส่วนใหญ่
โดยมีการดาเนินงานตามแผนดังนี้

ปัญหาและอุปสรรค
1. งบประมาณไม่เพียงพอส่งผลให้
การดาเนินงานบางด้านขาดความ
ต่อเนื่อง
2. การสือ่ สารแผนให้บุคลากร
ทราบและมีสว่ นร่วมยังไม่ทวถึ
ั่ ง
3. การดาเนินงานไม่เป็ นไปตาม
แผนเกิดจากขัน้ ตอนกระบวนการ
มีความล่าช้า ขาดความคล่องตัว
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แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
1. มหาวิท ยาลัย ควรมี ก าร
จัด ท าแผนระยะยาว โดยมี
การจัด ท าแผนงบประมาณ
ให้มอี ย่างเพียงพอ
2. ผู้บริหารควรมีการสื่อสาร
แผนการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้บุคลากรรับทราบ

ด้าน

การดาเนิ นงานของมหาวิ ทยาลัย
1. การท าความร่ ว มมื อ MOU กับ
กลุ่มประเทศอาเซียน
2. การแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อไป
ศึ ก ษ าดู ง าน ด้ า นห ลั ก สู ต ร ด้ า น
งานวิจยั และสนับสนุ นการเผยแพร่
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
3. ส่ ง นั ก ศึ ก ษาดู ง านด้ า นสหกิ จ
ศึกษาและแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม
กับประเทศลาว
4. มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ให้กบั บุคลากร และนักศึกษา
ด้านการจัด มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงสร้างและ
องค์การ
ก าห น ด ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ โด ย แ บ่ ง
ออกเป็ น 3 ชุด ดังนี้
- ชุดที1่ คณะกรรมการซีอโี อ
ขับเคลื่อนการทางานในระดับ
นโยบาย
- ชุ ด ที่สอง ชุด คณบดีข บั เคลื่อ น
การดาเนินโครงการกิจกรรม
- ชุดทีส่ ามเป็ นกรรมการชุดพิเศษ
ทาหน้าทีพ่ จิ ารณาจัดสรร
งบประมาณให้กบั คณะ
โดยมีรองอธิการบดี 2 ท่านหน้าที่
ก ากับ ติด ตามการด าเนิ น งานตาม
แผน และติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการทีเ่ กีย่ วกับต่างประเทศ

ปัญหาและอุปสรรค
4. ยังมีโครงการทีผ่ ลการ
ดาเนินงานไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผน และ
มหาวิทยาลัยยังขาดการประเมิน
ความสาเร็จของแผน

ด้านการนา ผู้บ ริห ารส่ว นใหญ่ น าหลัก ธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่ อรองรั บ ก ารเข้ า สู่ ป ระช าค ม
เศรษฐกิจอาเซียนมีบางส่วนนาหลัก
POLC มาใช้ และก าหนด KPI โดย
นาไปเป็ นเกณฑ์วดั การทางานให้กบั
แต่ ละหน่ วยงาน และบางส่วนได้น า
แนวคิ ด การจัด การสมั ย ใหม่ แ บบ
ธุ ร กิ จ มาใช้ ใ นการบริ ห าร มี ก าร

1. อานาจในการอนุ มตั ิ โครงการมี
ความเบ็ ด เสร็ จ อยู่ ก ั บ ผู้ บ ริ ห าร
ระดับ สู ง ยัง ไม่ มี ก ารมอบหมาย
อานาจการตัดสินใจให้กบั ระดับ
คณะเท่าทีค่ วร
2. ก ารสร้ า งศ รั ท ธ าให้ เป็ น ที่
ย อ ม รั บ ระห ว่ างผู้ บ ริ ห า รกั บ
บุคลากร ในเรื่องของการนาหลัก
ธรรมาภิบ าลมาใช้บ ริห ารงานให้

1. โครงสร้างมีความซับซ้อน ขาด
ความชัดเจนของหน่วยงานหลัก
ทาหน้าทีอ่ านวยการให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างคล่องตัว
2. บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอทั ้ง เชิ ง
ปริม าณ และคุ ณ ภาพ ระบบการ
คัดสรรบุคลากรยังได้คนที่ไม่ตรง
กับงาน
3. บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ยังขาด
ความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
4. การใช้ทรัพยากรร่วมกันของ
คณะสาขาค่อนข้างน้อย

1329

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
อย่างทัวถึ
่ ง และควรจัดทา
แผนอย่างมีสว่ นร่วมของ
บุคลากรอย่างเป็ นระบบ
3. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับ
ลดขัน้ ตอนกระบวนการให้เกิด
ความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้
4. ผูบ้ ริหารควรมีการ
ประเมินผลสาเร็จของแผนเพื่อ
นาผลมาปรับปรุงการจัดทา
แผนให้มกี ารเตรียมความ
พร้อมทีต่ รงจุดและเห็น
ผลสาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม
1. มหาวิทยาลัยควรกาหนด
หน่วยงานกลางทีร่ บั ผิดชอบ
อานวยการดาเนินงานด้าน
อาเซียนให้มคี วามชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบ
การบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ทจ่ี ะเตรียมคนเพื่อ
รองรับเข้าสูอ่ าเซียน
3. มหาวิทยาลัยควรกาหนด
นโยบายการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ในอนาคตมหาวิทยาลัย
ควรมีการจัดตัง้ ศูนย์อาเซียน
หรือ ศูนย์ภาษา
1. ควรมีก ารกระจายอ านาจ
การตั ด สิน ใจในการบริห าร
จัด การโดยก าหนดขอบเขต
การใช้อานาจที่ช ัดเจนให้ก ับ
ระดับคณะให้มากขึน้
2 . ผู้ บ ริ ห า ร ค ว ร เ ป็ น
แบบอย่ า งที่ ดี มี ภ าวะผู้ น า
และน าหลัก ธรรมาภิบ าลมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห าร

ด้าน

การดาเนิ นงานของมหาวิ ทยาลัย
ถ่ าย ท อ ด น โย บ าย แ ละแ ผ น ให้
บุ ค ลากรรับ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการซีอโี อ และส่งต่อมายัง
คณบดี เพื่ อ สื่อ สารให้ ผู้ ร ับ ผิด ชอบ
โครงการได้รบั ทราบและนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิ

ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เห็ น อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม ยั ง เป็ น อย่ า งเป็ นรู ป ธรรมให้ ม าก
ปั ญ หา ซึ่ ง พบว่ า ยั ง มี บุ ค ลากร ยิง่ ขึน้
บางส่วนขาดการยอมรับ และขาด
ความเชื่อมันในรู
่ ปแบบการบริหาร
ข องผู้ บ ริ ห ารที่ มี รู ป แบ บ ก าร
บริหารทีแ่ ตกต่างกัน

ด้านการ
ติดตาม
ควบคุม

มหาวิท ยาลัย ได้ม อบหมายให้ ร อง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจยั
รับผิดชอบกากับ ติดตามควบคุมการ
ด าเนิ น งานด้ า นอาเซี ย น โดยให้
รายงานผลการด าเนิ น งานต่ อที่
ประชุมซีอโี อ และการประชุมคณบดี
และมีกองนโยบายและแผนติดตาม
ให้มีก ารรายงานผลการดาเนิ น งาน
เมื่อเสร็จสิน้ โครงการ และงานวิเทศ
สั ม พั น ธ์ ติ ด ต าม ผ ลโค รงการที่
เกีย่ วข้องกับต่างประเทศ

ผูบ้ ริหารยังขาดความชัดเจน
เกีย่ วกับระบบติดตาม รายงานผล
การดาเนินงานโดยเปิ ดเผยให้
บุคลากรรับทราบอย่างทัวถึ
่ ง

ผูบ้ ริหารควรสรุปผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมผ่าน
ช่องทางทีม่ บี ุคลากรทุกระดับ
สามารถรับทราบได้อย่าง
ทัวถึ
่ ง เพราะการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็ นเรื่องของทุกคนในองค์กร

สรุปผลและอภิ ปรายผล
จากผลการศึก ษาการบริห ารมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อ รองรับ การเข้าสู่ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สามารถนามาสรุปและอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ด้านการวางแผน
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่สากลและเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็ นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยมีการจัดสรรงบประมาณ กาหนดกิจกรรมและโครงการ มีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินงานตามแผนทีว่ างไว้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของภาวิดา ธาราศรีสทุ ธิ และวิบลู ย์ โตวณะบุตร [6] ทีก่ ล่าวว่า ใน
การบริหารการศึกษาผูบ้ ริหารจาเป็ นจะต้องรูจ้ กั วางแผน ถ้าปราศจากแผนงานแล้ว โอกาสทีผ่ บู้ ริหารจะทางานให้ได้ผล
มีน้อยเหลือเกิน นอกจากนี้แผนจะสาเร็จได้กต็ อ้ งมีการขับเคลื่อนให้มกี ารดาเนินงานทีเ่ ป็ นรูปธรรมโดยการนานโยบาย
และแผนไปสู่การปฏิบตั ิ ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยได้นากลยุทธ์ทว่ี างไว้ในแผนไปสู่การปฏิบตั ิ ซึง่ คณะจะเป็ นผูด้ าเนินงาน
เป็ นส่ วนใหญ่ สอดคล้องกับ แนวคิด ของณั ฎ ฐพันธ์ เขจรนั น ทน์ [7] ที่ก ล่ าวว่ า การน ากลยุ ท ธ์ท่ีถู ก ก าหนดขึ้น ไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้างบุคลากร และการประสานงานร่วมกันอย่างเป็ น
ระบบ ซึง่ มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยให้คณะได้ดาเนินงานตามแผน ดังนี้ การเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาด้านภาษา โดยได้เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนภาษาให้กบั นักศึกษา จัดอบรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งนัก ศึก ษาดูงานด้านสหกิจศึกษา รวมไปถึงมีการเปิ ด โลกทัศ น์ และเปิ ด โอกาสให้นัก ศึก ษาได้แสดง
ความสามารถในเวทีระดับอาเซียนโดยส่งนักศึกษาไปถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทีป่ ระเทศลาว รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการเป็ นพลเมืองอาเซียนโดยให้ความช่วยเหลือในการสร้างศูนย์เพาะพันธุป์ ลาให้กบั ประเทศลาว ซึง่
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การดาเนินงานดังกล่าวเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิม่ ขีดความสามารถของบัณฑิตให้มคี ุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสากล
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุ น โดยมีการอบรมด้านภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก และมหาวิทยาลัยมีการทาความร่วมมือ (MOU) กับประเทศในกลุ่มอาเซียนและ
ประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ยงั มีเครือข่ายความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยภายในประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคอุ ต สาหกรรม เพื่อส่งเสริม บทบาทสถาบัน อุ ด มศึก ษาให้มีค วามเข้ม แข็ง ภายใต้ค วามร่วมมือทางด้านการจัด
การศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้มกี ารไปศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ด้านวิจยั และการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ใน
ส่ ว นของหน่ ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ ด าเนิ น การในส่ ว นของการให้ บ ริก ารทางวิช าการแก่ ส ัง คม และ
ภาคอุตสาหกรรมได้มกี ารดาเนินงานด้านสหกิจศึกษา และการสนับสนุนทุนการทาวิจยั ร่วมกัน เป็ นต้น ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของ พัช ราวลัย วงศ์ บุ ญ สิน และคณะ [8] ที่ ก ล่ า วว่ า แนวทางในการพัฒ นาบุ ค ลากรทางการศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรสนับสนุนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ผเู้ ชีย่ วชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็ นอาจารย์
พิเศษ หรือการมีโครงการวิจยั ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรับทราบถึงพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาของตน และสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง เพื่อที่จะนามาถ่ายทอดให้นักศึกษาต่อไป สาหรับมหาวิทยาลัยเอกชน ควร
สนับสนุนทุนวิจยั และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอื่นในการทางานวิจยั
ทัง้ นี้ ด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยได้มกี ารสนับสนุนทุนการศึกษาต่อให้กบั อาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุ น ด้านงานวิจยั มีการส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอกราช อะมะวัลย์ [9] พบว่า ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่ อการพัฒนาการศึกษาต่อการเข้าเป็ น
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ปั จจัยการสร้างความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่
เกีย่ วข้อง ปั จจัยศักยภาพของบุคลากรทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาให้มที กั ษะทีเ่ หมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและเพิม่ พูนความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและปั จจัยการเปิ ดเสรีการศึกษาประกอบด้วย การจัดทา
ความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสาคัญต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การเปิ ดเสรีการศึกษา ซึง่ ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยได้มกี ารรองรับนักศึกษาต่างประเทศทีม่ าศึกษาต่อ กับทางมหาวิทยาลัย
ได้แก่ นัก ศึก ษาจากประเทศกัม พูช า ประเทศเวีย ดนาม และประเทศแอฟริก า ซึ่งการดาเนิ นงานดังกล่ าวมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน
ในด้านการวางแผนนัน้ ยังมีปัญหาและอุปสรรคซึง่ พบว่า มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับนโยบาย
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้บุคลากรรับทราบและมีส่วนร่วมยังไม่ทวถึ
ั่ ง
จะเห็นได้ว่าคณะมีส่วนร่วมหลักในการจัดโครงการ ซึ่งหน่ วยงานกอง หน่ วยงานสถาบัน สานัก และบุ คลากรสาย
สนับสนุ น เข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ทาให้ขาดความตระหนักว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร ซึง่ มหาวิทยาลัยมี
การจัด ท าแผนซึ่งเป็ น แผนที่ม าจากระดับ บนเพีย งอย่ างเดีย ว แต่ ย ัง ขาดการมีส่ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในขัน้ ตอน
กระบวนการจัด ท าแผน มหาวิท ยาลัย ควรที่จะให้ค วามสาคัญ ในเรื่องนี้ เพราะคนเป็ นปั จจัย หลัก ที่สาคัญ ที่จะช่ วย
ขับเคลื่อนแผนให้บรรลุตามเป้ าหมายไม่น้อยกว่าปั จจัยด้ านอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของกฤษ เพิม่ ทันจิตต์
[10] ที่ก ล่าวไว้ว่ า การน า (Leadership) ความหมายใหม่ คือการระดมกาลังคน ซึ่งไม่ ได้ห มายถึงการวางแผนจาก
ระดับสูง แต่การนาคือการที่ผู้บริหารที่ดจี ะต้องมีความสามารถในการระดมกาลังคนให้สามารถใช้ความสามารถและ
สมองให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยผูน้ าจะต้องมีการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิผล มีการกาหนดทิศทาง การสร้างแรงจูงใจ และ
การสือ่ สารกับบุคลากร
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ปั ญหาด้านการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผน เป็ นผลมาจากความล่าช้าของขัน้ ตอนกระบวนการดาเนินงาน
ภายในหน่ วยงานที่มีความซับ ซ้อน เช่ น การอนุ ม ัติโ ครงการ การเบิก จ่ายงบประมาณ ขาดความคล่ องตัว ขาดผู้
ประสานงานที่ช่วยเร่งรัด ติดตามควบคุมการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ จากผลการศึกษาได้
แนวทางในการปรับปรุง คือ มหาวิทยาลัยควรมีการปรับลดขัน้ ตอนกระบวนการภายในองค์การ ให้มคี วามคล่องตัว มาก
ขึน้ และควรมีการมอบอานาจให้ระดับคณะมีอานาจในการตัดสินใจได้มากขึน้ โดยมีขอบเขตการใช้อานาจทีช่ ดั เจน และ
แผนดังกล่าวยังมีบางโครงการทีไ่ ม่ตอบโจทย์ ขาดผลงานเชิงประจักษ์ไม่เป็ นรูปธรรม มหาวิทยาลัยขาดการประเมิน
และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิความส
าเร็จ ขาดการวัดความคุม้ ค่าของผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ และจากผลการศึกษาได้แนวทางใน
์
การปรับปรุง คือมหาวิทยาลัยควรมีการประเมินผลสาเร็จของแผน เพื่อให้สอดคล้องตามแนวคิดของศิรวิ รรณ เสรีรตั น์
และคณะ [11] ที่ระบุไว้ว่าหลักการบริหาร โดยทัวไปจะประกอบด้
่
วยกลุ่มกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมคือ การวิเคราะห์
สภาวการณ์ปัจจุบนั การวางแผน การดาเนินตามแผน การประเมินผลการดาเนินงาน การนาสิง่ ทีไ่ ด้จากการดาเนินงาน
ไปใช้ประโยชน์ การติดตาม ประสานงาน และการควบคุม ข้อมูลข่าวสาร และการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึง่ สัมพันธ์
และเชื่อมโยงกัน ตามทีก่ ล่าวมามหาวิทยาลัยยังขาดในเรื่องของการประเมินผลการดาเนินงาน การนาสิง่ ทีไ่ ด้จากการ
ดาเนินงานไปใช้ประโยชน์ การติดตาม ประสานงาน และการควบคุมข้อมูลข่าวสาร และการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จะเห็นได้ว่าเป็ นสิง่ สาคัญในการที่จะนาหลักการดังกล่าวมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยยังพบปั ญหาด้านงบประมาณทีม่ อี ย่างจากัด และยังขาดความชัดเจนของระเบียบข้อบังคับในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เช่น งบประมาณทีเ่ กีย่ วข้องกับนักศึกษาโดยตรง ได้แก่ การให้ทุนสาหรับนักศึกษาต่ างชาติรวมถึง
นักศึกษาไทย งบประมาณที่ส่งเสริมให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือวัฒนธรรม ซึ่งยังไม่ได้พิจารณาและ
ก าหนดว่ า จะใช้ ง บประมาณส่ ว นไหน จ านวนเท่ า ไหร่ เป็ นต้ น จากการศึก ษาได้ แ นวทางในการปรับ ปรุ ง โดย
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว โดยมีการกาหนดทิศทางการดาเนินงานกิจกรรมในแต่ละปี ให้
ชัดเจน มีการจัดท าแผนงบประมาณ มีระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้คณะใช้เป็ นแนวปฏิบ ัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับภาวิดา ธาราศรีสทุ ธิ และวิบลู ย์ โตวณะบุตร [6] ทีก่ ล่าวถึงแนวคิดของ Luther Gulick และ Lyanall Urwick
เกีย่ วกับ POSDCoRB Model ในเรื่องของงบประมาณทีร่ ะบุไว้ว่า เงินเป็ นปั จจัยสาคัญประเภทหนึ่งในการบริหารงาน
การทางานที่มปี ระสิทธิภาพนัน้ หมายถึง การทางานให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ด้วย วิธกี ารที่ง่าย ๆ รวดเร็ว ได้งาน
ปริมาณมาก งานมีคุณภาพสูง และใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด การวางแผนใช้เงินในหน่วยงานมีความสาคัญมาก
ดังนัน้ ในหน่ วยงานจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการวางแผนใช้เงิน การตรวจสอบควบคุม การบัญชี นอกจากจะเป็ นไป
อย่างประหยัดแล้ว ยังต้องปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการโดยเคร่งครัดอีกด้วย นอกจากจะวาง
แผนการใช้เงินที่มอี ยู่ และเงินที่ได้รบั การจัดสรรให้แล้ว ยังต้องวางแผนการทีจ่ ะได้เงินมาเพื่อสนับสนุ นงานตามแผน
และโครงการทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวอีกด้วย
ทัง้ นี้มหาวิทยาลัยยัง ไม่ได้มีการจัดทาแผนระยะยาว ซึ่งเป็ นปั ญ หาที่สาคัญ ที่ทาให้ขาดความต่อเนื่องของ
โครงการทีต่ ้องดาเนินงานให้เป็ นรูปธรรมซึง่ ต้องอาศัยระยะเวลาในการดาเนินงานจึงจะเห็นผลสาเร็จ อย่างเป็ นรูปธรรม
จากผลการศึกษาได้แนวทางการปรับปรุงว่า มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว และควรมีการ
ประเมินผลสาเร็จของแผนด้วย จึงเป็ นแนวทางทีด่ ที ม่ี หาวิทยาลัยควรจะนาไปใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนให้ได้โครงการทีเ่ กิดประโยชน์มคี วามคุม้ ค่า อย่างแท้จริง
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ [7] ที่กล่าวไว้ว่า การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ เป็ นการ
ติดตามและตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา กาหนดแนวทาง ปรับปรุงและพัฒนาให้กลยุทธ์ทก่ี าหนดอยู่เกิดความสอดคล้อง
กับสถานการณ์จริง เพื่อองค์การจะได้คุณค่าสูงสุดจากการดาเนินงาน ตลอดจนทาการประเมินผลจากการดาเนินกล
ยุทธ์ว่าประสบผลสาเร็จดังทีต่ งั ้ เป้ าหมายไว้หรือไม่เพียงใด เพื่อนาไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป
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ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในเรื่องการวางแผน มหาวิทยาลัยควรมีแผนการจัดทาหลักสูตรนานาชาติไว้สาหรับการ
ถ่ายโอนหน่ วยกิตกับกลุ่มประเทศทีไ่ ปทาความร่วมมือไว้ ในอนาคตมหาวิทยาลัยควรต้องมีศูนย์อาเซียน ศูนย์ภาษา
เพื่อให้มนี ักศึกษาต่างประเทศมาเรียนมากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาราชเทวี [12] ทีก่ ล่าว
ไว้ ว่ า เพื่ อ ให้ ค นไทยมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น กั บ สมาชิ ก ของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นได้ นั ้น
สถาบันอุดมศึกษาของไทยจาเป็ นต้องมีการจัดการในเรื่องคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้ทดั เทียมกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน ต้องมีการพัฒ นาบุคลากรอุดมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริม ให้
บุคลากรได้ศกึ ษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ เพื่อให้เกิดความทัดเทียมกันด้านบุคลากรในสถาบันการอุดมศึกษาสังกัดต่าง ๆ มี
การสนับสนุ นทุนเพื่อการวิจยั และทุนการศึกษาต่อทัง้ ในและต่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั อาจารย์ผสู้ อนในการ
สร้างผลงานทางวิชาการหรืองานวิจยั ให้มมี ากยิ่งขึน้ และเพื่อดึงดูดคนเก่งเข้ามาเป็ นอาจารย์ในสถาบัน อุดมศึกษา
รวมทัง้ การพัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษของบัณ ฑิต ไทยให้ทนั กับการเป็ นประชาคม อาเซีย นและประชาคมโลกซึ่ง
จาเป็ นต้องใช้ในการสือ่ สารแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจาเป็ นต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการก้าวไปข้างหน้ าพร้อมกันของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเข้าสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียน และเพื่อสร้างการศึกษาของประเทศไทยให้เป็ นศูนย์ก ลางด้านการศึกษาในภูมภิ าคอาเซียนอย่าง
แท้จริง
2. ด้านการจัดองค์การ
ด้านการจัดองค์การ พบว่ามหาวิทยาลัยมีโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานเป็ นลาดับขัน้ โดยมีโครงสร้าง
ของผูร้ บั ผิดชอบในระดับนโยบายและระดับคณะ ทีท่ าหน้าที่ขบั เคลื่อนการดาเนินงานละจัดกิจกรรมโครงการเพื่อรองรับ
แผนของมหาวิทยาลัย และมีการมอบหมายให้รองอธิการบดีด้านวิชาการและงานวิจยั กากับ ติดตาม ควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณางบประมาณด้านอาเซียน และ
มีหน่ วยงานวิเทศสัมพันธ์ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ มีหน่ วยงานกองนโยบายและแผนช่วยในเรื่องการจัดทา
แผน ติดตามให้มกี ารรายงานผลการดาเนินงานเกีย่ วกับอาเซียนเป็ นรายไตรมาส สอดคล้องกับแนวคิดของกฤษ เพิม่
ทันจิตต์ [10] กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ (Organization) เดิมมีความหมายว่าเป็ นการจัดสรรคนทัง้ ในแนวราบและ
แนวดิง่ แต่ความหมายใหม่คอื ต้องสร้างองค์การให้มลี กั ษณะพลวัต โดยกาหนดบทบาทหน้าทีใ่ นการบริหาร กาหนด
ความรับผิดชอบระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา องค์การทีม่ ลี กั ษณะเป็ นพลวัตจะให้ความสาคัญกับคนมาก
ที่สุด ผู้บริหารจะต้องสามารถดึงดูดหรือล่อใจคนเข้าสู่องค์การและรักษาคนไว้ เพื่อนาความคิดหรือทุนปั ญ ญาไปใช้
ประโยชน์
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีเพียงพอทีจ่ ะรองรับ
นักศึกษาต่างประเทศได้ มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศทีด่ ี อีกทัง้ มีความได้เปรียบในด้านทีต่ งั ้ ภูมศิ าสตร์ซง่ึ
สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [13] ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒ นาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน มาตรการที่ควร
พิจารณาดาเนินการ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสิง่ อานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่
มีความเป็ นนานาชาติทงั ้ ในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
ปั ญหาและอุปสรรคในด้านการจัดองค์การ พบว่า โครงสร้างของหน่ วยงานมีความซับซ้อน ขาดความชัดเจน
ของหน่ วยงานหลักทีท่ าหน้าทีอ่ านวยการ ประสานงานให้เกิดความคล่องตัว จากผลการศึกษาพบแนวทางปรับปรุงว่า
มหาวิทยาลัยควรกาหนดความชัดเจนของหน่ วยงานหลักและผู้รบั ผิดชอบให้ชดั เจน สิง่ สาคัญคือโครงสร้างไม่จาเป็ น
เท่ากับการมีผรู้ บั ผิดชอบทีร่ บู้ ทบาทหน้ าทีข่ องตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์
โตวณะบุตร [6] ทีก่ ล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ หรือการจัดหน่ วยงาน โดยการจัดแบ่งงานขององค์การเป็ นหน่วยงานย่อย
พร้อมทัง้ กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่ วยงาน ตลอดจนกาหนดสายงานการ
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ควบคุมบังคับบัญชาในลักษณะหน่ วยงานหลัก และหน่ วยงานที่ปรึกษา และหน่ วยงานช่วย พร้อมทัง้ กาหนดช่วงการ
บังคับบัญชาไว้ดว้ ย ถ้าจัดองค์การได้ดี จะเกิดความราบรื่นในองค์การ
ปั ญหาด้านการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยยังขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะสายสนับสนุ นทีม่ คี วามรูค้ วาม
ชานาญทีส่ ามารถเป็ นผูบ้ ริหารในส่วนของกองหรือหน่วยงานย่อย จาเป็ นต้องดึงอาจารย์มาช่วยซึง่ ภารกิจของอาจารย์ก็
มีมาก อาจทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนัน้ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามชานาญให้มากพอ ในส่วน
บุคลากรสายวิชาการทีม่ ตี าแหน่ง ผศ. รศ. เริม่ เกษียณใกล้หมดและบุคลากรสายวิชาการทีร่ บั มาใหม่ยงั ไม่มผี ลงานทาง
วิชาการ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรทีจ่ ะเร่งพัฒนาบุคลากรทัง้ สายสนับสนุ นและสายวิชาการให้มคี วามเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ทจ่ี ะเตรียมคนเพื่อรองรับเข้าสู่อาเซียน สอดคล้องกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาราชเทวี [12] ทีก่ ล่าว
ไว้ว่า มหาวิทยาลัยของไทยกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในส่วนของบุคลากรด้านการศึกษา ถือว่ามีความสาคัญอย่าง
ยิง่ ต่อคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ตาแหน่ งทางวิชาการยังเป็ นตัวบ่งชี้ท่แี สดงให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า
ร้อ ยละ 66 ของอาจารย์ในสถาบัน อุ ด มศึก ษานั น้ ไม่ มีต าแหน่ ง ทางวิช าการ และสัด ส่ว นของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์มเี พียงร้อยละ 1 เท่านัน้ ซึง่ จะพบว่ามหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมีอาจารย์ทด่ี ารงตาแหน่ งศาสตราจารย์
มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฎมีอยู่รอ้ ยละ 0.1 และยังพบปั ญหาในเรื่องของบุคลากรบางส่วนมี
ความสามารถไม่ตรงกับงาน ซึง่ ยังมีบุคลากรแฝงในหน่วยงานทีข่ าดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านโดยส่วนใหญ่เข้ามา
ด้วยระบบอุปถัมภ์ จากผลการศึกษาได้แนวทางปรับ ปรุงว่า มหาวิทยาลัยควรมีระบบการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุ นยังขาดความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ ทาให้การติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ
ยังเป็ นปั ญหาอุปสรรค ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรพัฒ นาบุคลากรในเรื่องของภาษาและมีแบบฟอร์มที่เป็ นภาษาสากล
นอกจากภาษาไทยในแต่ ละหน่ วยงาน ควรจัด ให้บุค ลากรมีส่วนร่วมในการอบรมทุ กคน เช่ น การจัดอบรมการใช้
โปรแกรมทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษระยะสัน้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรส่งบุคลากรสายสนับสนุ นให้ศกึ ษาดูงาน
ฝึ กอบรมระยะสัน้ และไปเรียนรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนบ้าง และให้มองว่ าเป็ นการให้โบนัสสร้างขวัญ
และกาลังใจให้กบั บุคลากรสายสนับสนุ น เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจยั ของวัลลภา พัฒนาและคณะ [14] พบว่า การ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาในสาขาการตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า การบริหาร
จัด การในระดับ คณะควรมีแ ผนพัฒ นาครู -อาจารย์ ใ ห้ มีค วามรู้ค วามช านาญในด้ า นภาษามากขึ้น โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ และทุกคนควรได้รบั การทดสอบความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ ไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
ควรมีค วามรู้ภ าษาของประเทศเพื่อนบ้านและภาษาของประเทศนอกกลุ่มสมาชิก อาเซีย น นักศึกษาต้องมีค วามรู้
เกีย่ วกับตลาดอาเซียน เพราะเมื่อรวมเป็ นประชาคมอาเซียนแล้ว ตลาดจะมีขนาดใหญ่ แต่ละประเทศก็มคี วามแตกต่าง
กันค่อนข้างมาก สิง่ ทีต่ อ้ งมีความรูไ้ ด้แก่ มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อตกลง เกีย่ วกับการค้าในด้านต่าง ๆ ของ
ประชาคมในการที่จะเข้าสู่ตลาดของประเทศสมาชิก และประเทศนอกกลุ่มสมาชิก นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ย วกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในเรื่อง เศรษฐกิจ การค้า สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการณ์ทางการตลาดในอนาคต เป็ นต้น
มหาวิทยาลัยยังพบปั ญหาในเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ร่ว มกันของแต่ละคณะ
จากผลการศึกษาพบแนวทางปรับปรุงว่า มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือมีการจัดตัง้ ศูนย์เครื่องมือในส่วนกลาง เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช
(อ้างใน เพ็ญศรี พิทกั ษ์ธรรม) [15] ที่กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ เป็ นขัน้ ตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผน ซึ่งเป็ นสิง่ ที่
สะท้อนให้เห็นความพยายามขององค์การที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็ นเลิศด้านการบริหารงาน โดยมุ่งเน้ นด้านการจัด
กระบวนการภายในองค์การ ทัง้ โครงสร้างองค์การ การกระจายอานาจ และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ด้านการนา
ด้านการนา ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร แต่ยงั มีปัญหาและอุปสรรคด้านการนา
พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดความเชื่อมันในการบริ
่
หารของผู้บริหารที่มรี ูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน จากผล
การศึกษาพบแนวทางปรับปรุงว่า ผูบ้ ริหารควรเร่งสร้างความเชื่อมันในแนวทางการบริ
่
หารโดยการนาหลักธรรมาภิบาล
ทัง้ 10 ข้อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิลปพร ศรีจนเพชร
ั่
[16] ที่กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาล 10 ประการของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองเเละสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้แก่ หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักของการมีส่วนร่วม (Participation) หลักภาระ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักหลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความเสมอ
ภาค (Equity) และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) จากทีก่ ล่าวมาผูบ้ ริหารได้นาหลักธรรมาภิบาลทัง้ 10
ข้อมาใช้ในการบริหารงาน แต่ในการบริหารนัน้ ยังไม่เห็นเป็ นรูปธรรมทีแ่ ท้จริง เช่นการคัดเลือกคนเข้ามาทางานพบว่า
ยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ เป็ นต้น ดังนัน้ การบริหารงานของผูบ้ ริหารควรสะท้อนให้บุคลากรเห็นว่ามีการนาหลักธรรมาภิ
บาลมาประยุกต์ใช้อย่างแท้จริงโดยโปร่งใสและชีแ้ จงได้
4. ด้านการติ ดตาม ควบคุม
มหาวิท ยาลัย มี ก ารติ ด ตาม ควบคุ ม การด าเนิ น งานตามแผน แต่ ย ัง มี ปั ญหาและอุ ป สรรค ซึ่ ง พบว่ า
มหาวิทยาลัยไม่สามารถติดตาม ควบคุมการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้เป็ นไปตามรอบการติดตามได้อย่าง
ครบถ้วน และ มหาวิท ยาลัยยังไม่มีติดตามการประเมินประโยชน์ ท่ไี ด้จากการดาเนิน งานให้ได้ผลสาเร็จอย่างเป็ น
รูปธรรม ซึง่ พบว่ามีเพียงการให้รายงานผลการดาเนินงานจากการจัดโครงการเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งจากผลการศึกษาพบ
แนวทางปรับปรุงว่า มหาวิทยาลัยควรมีติดตาม ควบคุมในเรื่องของการประเมินวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
เพื่อนาไปปรับปรุงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้มกี ารเตรียมความพร้อมทีต่ รงจุด และควรมีการจัดทาแผนระยะยาว
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ [7] ทีก่ ล่าวไว้ว่า การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy
evaluation and control) เป็ นการติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา กาหนดแนวทาง ปรับปรุงและ
พัฒนาให้กลยุทธ์ทก่ี าหนดอยู่เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อองค์การจะได้คุณค่าสูงสุดจากการดาเนินงาน
ตลอดจนทาการประเมินผลจากการดาเนินกลยุทธ์ว่าประสบผลสาเร็จดังที่ตงั ้ เป้ าหมายไว้หรือไม่เพียงใด เพื่อนาไป
พิจารณาในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป สรุปว่ามหาวิทยาลัยมีการติดตาม ควบคุมการดาเนินงาน แต่ระบบติดตามควบคุม
และผู้รบั ผิดชอบยังไม่ชดั เจนรวมถึงการประเมินประสิทธิผล ความคุม้ ค่าของโครงการ การนาผลประเมินมาปรับปรุง
ควรทาให้ครบถ้วนตามกระบวนการพีดซี เี อ (PDCA)

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร และดร.ลือชัย วงษ์ทอง อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณ
ดร.กิจฐเชต ไกรวาส และ ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พนิ ิจ ผูท้ รงคุณวุฒทิ ก่ี รุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบและให้
คาแนะนาในการจัดทาเครื่องมือในการวิจยั และขอขอบคุณ เป็ นอย่างยิ่งสาหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกที่ได้ให้ทุนสนับสนุ นการทาวิจยั ครัง้ นี้ และขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่กรุณาอนุ เคราะห์ในการให้ขอ้ มูล
สาคัญ รวมทัง้ ขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่านทีท่ าให้งานวิจยั นี้สาเร็จลุ่ล่วงด้วยดี
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คาเรียกสัมผัสและทัศนคติ เกี่ยวกับคาเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติ พนั ธุไ์ ทยในเขตภาค
เหนื อตอนล่าง: ภาษาลับแล ไทยวน และลาวเวียง
Haptic Terms and Terms Expressing Attitude of Ethnic Groups in the Lower
Northern Part of Thailand: An Ethnosemantic Study
สุพตั รา จิรนันทนาภรณ์1* อัญชลี วงศ์วฒ
ั นา1 และมณฑิรา ตาเมือง1
Supatra Jirananthanaporn1* , Unchalee Womgwatthana1 and Monthira Tamaung1
บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) วิเ คราะห์ ก ลวิธีก ารสร้ า งค าเรีย กสัม ผัส ของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ไ ทย
2) เพื่อ วิเ คราะห์ค วามหมายและโลกทัศ น์ ข องค าเรีย กสัม ผัสของกลุ่ ม ชาติพ ัน ธุ์ไ ทยในเขตภาคเหนื อ ตอนล่ า ง
และ 3) เพื่อเปรียบเทียบคาเรียกสัมผัสระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยกับภาษาไทยมาตรฐาน ข้อมูลภาษาชาติพนั ธุไ์ ทยในปี
ที่ 3ได้แก่ ภาษาลับแล ไทยยวน และลาวเวียง การเก็บข้อมูลกระทาโดยการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาเรื่องกลวิธกี ารสร้าง
คาเรียกสัมผัสในภาษากลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยทัง้ สามกลุ่มแบ่งออกเป็ น คาเรียกสัมผัสต้นแบบ และคาเรียกสัมผัสที่ไม่ เป็ น
ต้นแบบ คาเรียกสัมผัสต้นแบบพบในปริมาณทีใ่ กล้เคียงกัน 26-33 คา คาเรียกสัมผัสทีล่ ดความเป็ นต้นแบบมีกลวิธใี น
การสร้างคาโดยการซ้าคา การซ้อนคา การเสริมสร้อยคา การประสมคา การประกอบวลี และการประกอบประโยค ผล
การศึกษาเรื่องความหมายและโลกของคาเรียกสัมผัส พบว่าคาเรียกสัมผัสแสดงความหมายทีส่ ะท้อนโลกทัศน์ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุไ์ ทยจากลักษณะทีป่ รากฏในคาเรียกสัมผัส และชนิดของสิง่ ทีส่ มั ผัส ลักษณะทีป่ รากฏในคาเรียกสัมผัสแบ่งเป็ น
พืน้ ฐานและซับซ้อน
ผลการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบคาเรียกสัมผัสระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยกับภาษาไทย
มาตรฐานนัน้ พบว่า ในภาพรวม ภาษาชาติพนั ธุไ์ ทยมีศพั ท์ทใ่ี ช้เป็ นคาเรียกสัมผัสต้นแบบทีแ่ ตกต่างไปจากภาษาไทย
มาตรฐาน โดยใช้ศพั ท์คนละคากัน ประมาณร้อ ยละ 9 ภาษาลาวเวียงแตกต่ างจากภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุด
รองลงมาเป็ นลับแล และไทยวน ตามลาดับ
คาสาคัญ :

คาเรียกสัมผัส ภาษาชาติพนั ธุไ์ ทย กลวิธกี ารสร้างคา
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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

บทนา
การวิจยั เรื่อง “ระบบคาเรียกสัมผัสและทัศนคติเกีย่ วกับคาเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง” เป็ นการวิจยั พืน้ ฐาน (Basic research) ในกลุ่มวิชาปรัชญา สาขาภาษาศาสตร์ซง่ึ เป็ นการศึกษาหาองค์ความรู้
ใหม่และเป็ นการวิจยั ประยุกต์ในการพัฒนาการส่งเสริมการจัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาทีเ่ ชื่อมโยงสู่ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่
การศึกษาเกีย่ วกับชาติพนั ธุ์ (Ethnic groups) เป็ นกลุ่มเรื่องหนึ่งทีอ่ ยู่ในเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจยั ของ
มหาวิท ยาลัย นเรศวร และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และเชื่อ มต่ อ สู่ฐานข้อ มู ลของสถาบัน อารยธรรมโขง -สาละวิน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็ นสถาบันการศึกษาที่สนองตอบการเป็ นแหล่งการเรียนรู้ การเข้าสู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น และการเป็ นสถาบันเผยแพร่การเรียนรูโ้ ดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในการเข้าถึงกลุ่มชาติพนั ธุเพื่อ
ศึกษาและพัฒนาประเด็นต่าง ๆ นัน้ การใช้ภาษาเพื่อติดต่อสื่อสารเป็ นสิง่ สาคัญ เปรียบเสมือนกุญแจทีจ่ ะนาไปสู่การ
ค้นหาความน่าสนใจของสิง่ ต่างในบ้านหรือท้องถิน่ การศึกษาแง่มุมต่าง ๆ เกีย่ วกับชาติพนั ธุผ์ ่านภาษาจึงเป็ นงานวิจยั
ในเบือ้ งต้นทีจ่ ะนาไปสู่การศึกษาและการพัฒนาในแง่มุมอื่นต่อไป พืน้ ทีใ่ นเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อันได้แก่
พิษณุ โลก สุโขทัย ตาก กาแพงเพชร พิจติ ร นครสวรรค์ อุทยั ธานี เพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์ เป็ นพื้นที่ท่ไี ม่ได้รบั การ
กาหนดชัดเจนว่าเป็ นบริเวณตอนใดของประเทศ เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีร่ อยต่อระหว่างกึ่งกลางภาคเหนือและภาคกลาง
กล่าวคือ ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง บริเวณดังกล่าวมีประชากรทีอ่ พยพมาจากส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
ทัง้ ทีเ่ ป็ นไทยเหนือ ไทยอีสาน และจังหวัดต่าง ๆ ของภาคกลาง เป็ นบริเวณทีม่ คี วามหลากหลายทางภาษาถิน่ และ
ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ อันประกอบด้วยกลุ่มชาติพนั ธุท์ ห่ี ลากหลายตระกูลภาษา ได้แก่ ตระกูลไท เช่น ไทย
โซ่ง ไทยพวน ไทยครัง่ ฯลฯ ตระกูลม้งเย้า เช่น ม้ง เย้า ตระกูลธิเบต เช่น พม่า กะเหรีย่ ง ฯลฯ ตระกูลออสโตร
เอเชียติค เช่น มอญ ชาวบน ฯลฯ จึงจัดเป็ นบริเวณพืน้ ที่รอยต่อทางภาษาทีม่ วี ฒ
ั นธรรมหลากหลายทีน่ ่ าสนใจ ภาษา
เป็ น เครื่อ งมือ ส าคัญ ในการสื่อ สาร การใช้ ค าศัพ ท์ ข องประชากรในเขตภาคเหนื อ ตอนล่ า งมีก ารใช้ ค าศัพ ท์ใ น
ชีวติ ประจาวันทีค่ ล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ในทีน่ ้กี ารศึกษาคาเรียกสัมผัส (Haptic terms) เป็ นเรื่องหนึ่งทีส่ ามารถ
สะท้อ นมโนทัศ น์ ของกลุ่ มชาติพนั ธุ์ผ่า นภาษาท าให้สามารถเข้า ใจระบบความคิด ค่า นิยม และทั ศ นคติของคนใน
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วัฒนธรรมนัน้ ๆ และสามารถนาเอาการมองโลกของกลุ่มชนมาแสดงให้เห็นอย่างเป็ นระบบ และนาไปสูค่ วามเข้าใจในวิธี
คิด วิธกี ารทางาน และวิถกี ารดาเนินชีวติ อยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นเบือ้ งต้น จนกระทังเชื
่ ่อมต่อไปสู่ความเข้าใจใน
การวางแผนพัฒนาการเข้าสูม่ วลชนของหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ พี นั ธกิจต้องประสานงานกับกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ เหล่านี้
ในระบบมโนทัศนของมนุ ษย์ทแ่ี สดงออกโดยพฤติกรรมทางกายและวาจา การสัมผัสถือได้ว่ามีความสาคัญ
ต่อมนุ ษย์มาก ทาให้มนุ ษย์รบั รูข้ อ้ มูลสาคัญ รอบ ๆ ตัว และแสดงสัญญานความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ การรับรูแ้ ละการ
เรียนรูส้ มั ผัสจึงเป็ นเรื่องน่าสนใจ ทาให้มนุ ษย์ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรอบตัว การสัมผัสเป็ นระบบ
มโนทัศน์ทางความคิดความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นนามธรรม ดังนัน้ กลุ่มชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ จึงต้องหาคาเรียกสัมผัสเพื่อมาเป็ นตัวแทน
ของมโนทัศน์หลังจากได้สมั ผัสสรรพสิง่ รอบ ๆ ตัว ด้วยเหตุน้ีการศึกษาคาเรียกสัมผัสในกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ ทีม่ นุ ษย์
ในกลุ่มนัน้ ใช้อยู่เป็ นประจาจึงสามารถสะท้อนระบบคิด และระบบการรับรู้ การตอบสนองต่าง ๆ ต่อสิง่ แวดล้อมของผูพ้ ดู
ภาษานัน้ ๆ และยังช่วยให้เข้าใจระบบความหมายของคาเรียกสัมผัสของคนในกลุ่ม ชาติพนั ธุไ์ ด้ดว้ ย พจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน 2546) ให้ความหมายของสัมผัสว่า ‚เป็ นการรับรูท้ างหนึ่งของ
มนุษย์ เป็ นการถูกต้อง แตะต้อง กระทบกับ หรือการถูกต้องทาให้เกิดความรูส้ กึ เป็ นประสาทสัมผัส ‚ ในงานวิจยั นี้จะ
ศึกษาคาเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ ตามความหมายในพจนานุ กรมดังกล่าวข้างต้น โดยเปรียบเทียบคาเรียก
สัมผัสและทัศนคติทม่ี ตี ่อคาเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ กับคาเรียกสัมผัสในภาษาไทย

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1) เพื่อวิเคราะห์กลวิธกี ารสร้างคาเรียกสัมผัสของกลุม่ ชาติพนั ธ์ไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง
2) เพื่อวิเคราะห์ความหมายและโลกทัศน์ของคาเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง
3) เพื่อเปรียบเทียบคาเรียกสัมผัสระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง กับภาษาไทย
มาตรฐาน

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การคัดเลือกจุดเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เลือกเก็บข้อมูลในเขตพืน้ ที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างทีม่ กี ลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทย ได้แก่ ภาษาลับแล ไทย
ยวน และลาวเวียง อาศัยอยูห่ นาแน่น ได้แก่ ภาษาลับแล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาษาไทยวน อาเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก และภาษาลาวเวียง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
การสัมภาษณ์
1) สัมภาษณ์ผบู้ อกภาษารวม กลุ่มชาติพนั ธุแ์ ละ 50 คน ในแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุแ์ บ่งออกเป็ น 2 กลุ่มกลุ่มละ 25
คน กลุ่มที่ 1 มีอายุต่ากว่า 20 ปี กลุ่มที่ 2 มีอายุ 45 ขึน้ ไป
2) ในการสัมภาษณ์ระบบคาเรียกประสาทสัมผัส มีการคัดเลือกตัวแทนผูบ้ อกภาษาทีด่ ที ส่ี ดุ ชาติพนั ธุล์ ะ 1 คน
เป็ นผูช้ ่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1) ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้มาจาแนกคาเรียกสัมผัสต้นแบบและคาเรียกสัมผัสทีไ่ ม่เป็ นต้นแบบตาม
เกณฑ์ของ Givon (2001)
2) วิเคราะห์กลวิธกี ารสร้างคาเรียกสัมผัสทีล่ ดความเป็ นต้นแบบว่าในแต่ละชาติพนั ธุม์ กี ลวิธใี นการสร้างคา
เรียกสัมผัสอย่างไรบ้าง
3) วิเคราะห์ความหมายและโลกทัศน์ของคาเรียกสัมผัสโดยใช้ทฤษฏีภาษาศาสตร์ปริชาน
4) เปรียบเทียบระบบคาเรียกสัมผัสในแต่ละถิน่ และภาษาไทยมาตรฐาน
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ผลการวิ จยั
1. กลวิ ธีการสร้างคาเรียกสัมผัส
กลวิธกี ารสร้างคาเรียกสัมผัสพบว่าแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ คือ คาเรียกสัมผัสต้นแบบ (prototypical
haptic terms) และคาเรียกสัมผัสไม่เป็ นต้นแบบ (non-prototypical haptic terms)
1.1. คาเรียกสัมผัสต้นแบบ
คาเรียกสัมผัสต้นแบบ หมายถึง การเรียกสัมผัสจากการสัมผัสทางกาย เช่น ใช้มอื เท้า หรือผิวกายสัมผัส
ถูกต้อง แตะต้อง หรือกระทบกับวัตถุหรือสะสารภายนอก เช่น แข็ง ขรุขระ ร้อน หนาว ฯลฯ เป็ นกลุ่มคาทีม่ คี ุณสมบัติ
ดังนี้
1) มีคุณสมบัตติ รงกับทีก่ าหนดไว้คอื ในความหมายมาตรฐาน เช่น พจนานุกรม สารานุกรม ฯลฯ แห่งชาติ ซึง่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของสัมผัสทีต่ รงกับขอบเขตของงานวิจยั นี้
ไว้ว่า
‚ก. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบกัน, เช่น มีใครมาสัมผัสไหล่ พยายามให้เท้าสัมผัสหญ้าเสียบ้าง จะได้มี
สุขภาพดี สัมผัสมือกัน น. เช่น ประสาทสัมผัส, การแตะต้อง, การกระทบกัน, การถูกต้องทีใ่ ห้เกิดความรูส้ กึ
เช่น พอออกไปข้างนอกก็สมั ผัสอากาศเย็นเฉียบ‛
2) เป็ นตัวแทนของหมวดหมู่ได้ดที ส่ี ดุ สามารถแสดงคุณสมบัตสิ าคัญของสมาชิกส่วนใหญ่ได้ดที ส่ี ดุ
3) เป็ นคาเรียกสัมผัสพืน้ ฐาน ซึง่ มีคุณสมบัตดิ งั นี้
- เป็ นคาศัพท์มลู ฐาน
- ความหมายสาคัญของศัพท์จะต้องไม่รวมกับศัพท์อ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นคาเรียกสัมผัส
- การใช้ศพั ท์จะต้องไม่จากัดเฉพาะกับวัตถุสงิ่ ของบางจาพวก
- เป็ นศัพท์ทม่ี คี วามโดดเด่นในความรูส้ กึ ของเจ้าของภาษา
คาเรียกสัมผัสต้นแบบในภาษาชาติพนั ธุไ์ ทพบเป็ นจานวนใกล้เคียงกัน ดังนี้ ภาษาลับแลพบจานวนอย่างน้อย
32 คาภาษาไทยวนพบอย่างน้อยจานวน 32 คา และภาษาลาวเวียงพบจานวนอย่างน้อย 26 คา ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้
คาศัพท์เหมือนกัน
รายการเรียสัมผัสต้นแบบในภาษาไทยถิน่ ทัง้ 3 ภาษาแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
ภาษาลับแล
คาเรียกสัมผัส

ไทยมาตรฐาน วัตถุทสี ่ มั ผัส



อุ่น

ไหมพรม น้าอุ่น น้าชา กาแฟ



ชืน้

หน้ากาก แท๊ง



แฉะ

ตัวเปี ยกฝน



ฝืด

พืน้ ซีเมนต์ กล่องโฟม ผิวเปลือกมะพร้าว กระดาษทราย



ร้อน

น้าเดือด ข้าวสุกใหม่ น้าตาเทียน



แห้ง

ผ้าตากแดด ข้าวเปล่า ใบไม้ ดิน
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กระด้าง

น้า



แข็ง

เหล็ก ปูน อิฐ ไม้อดั หิน เนย กระจก น้าตาลกรวด หิน



ข้น

น้ากะทิ น้าตาลเคีย่ ว



เกลีย้ ง

น้ากระด้าง



ละเอียด

แป้ง พริกปน่ ข้าวคัว่ เกลือละเอียด



ละมุน

กาแฟ นมสด น้ามะพร้าว



เหลว

น้าใส น้าดื่ม น้ากะทิ ดินโคลน น้าราดหน้า โจ๊ก ยาสีฟนั



เละ

กล้วยบดสุก โจ๊ก ทุเรียนงอม ดินโคลน น้าราดหน้า



เรียบ

สังกะสี พืน้ กระเบือ้ ง พืน้ ไม้



ลื่น

พืน้ น้ามัน ปลาไหล น้ายาล้างจาน วุน้ เฉาก๊วย แป้งมัน



หมาด

ผ้าเปี ยกน้า สาลีชุบน้าบิดออก



มัน

น้ามัน



หนืด

น้าตาลไหม้ จาระบี ยางมะละกอ ยางมะพร้าว



เหนียว

กาวน้า แป้งเปี ยก ยางกล้วย น้าหวาน น้าผึง้ จาระบี



นิ่ม

ผลไม้สกุ เต้าหู้ กล้วยสุก สาลี ผ้าขนหนู ไหมพรม เฉาก้วย



นุ่ม

สาลี ผ้าขนหนู ไหมพรม ผ้ากามะหยี่



นวล

ผลไม้สกุ เต้าหู้ กล้วยสุก สาลี ผ้าขนหนู ไหมพรม เฉาก้วย



หยาบ

ทรายหยาบ กากมะพร้าว กระดาษสา พืน้ ไม้อดั



เปราะ

ไส้ดนิ สอ กิง่ ไม้ แก้ว พลาสติก



กรอบ

ข้าวเกรียบ ทองม้วน ใบไม้แห้ง



เปี ยก

น้า สาลีชุบน้า



เรียบ

แผ่นกระจก กระดาษ แผ่นใส หินอ่อน ริบบิน้ ลื่น พืน้ กระเบือ้ ง



ฝืดสาก

พืน้ ซีเมนต์ กระดาษทรายหยาบ หินลับมีด บวบแห้ง ไม้อดั



แหยะ

อุจจรระ พืน้ ดินแฉะ



เย็น

น้าแข็ง น้าฝน ไอศครีม น้าขวด



หยุ่น

วุน้ เยลลี่ ฟองน้า เห็ดหอมสด เห็ดฟาง
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ภาษาไทยยวน
คาเรียกสัมผัส


ไทยมาตรฐาน วัตถุทสี ่ มั ผัส
อุน่
ไหมพรม น้าอุ่น น้าชา กาแฟ



โชก

ผ้าตากฝน



ชุ่ม

ผ้าเปี ยกฝน ผ้าตากฝน

 

ด้าน

หินลับมีด หินขัดตัว



ฝืด

พืน้ ซีเมนต์ กล่องโฟม ผิวเปลือกมะพร้าว กระดาษทราย



ร้อน

น้าเดือด ข้าวสุกใหม่ น้าตาเทียน



แห้ง

ผ้าตากแดด ข้าวเปล่า ใบไม้ ดิน



กรอบ

ข้าวเกรียบ ทองม้วน ใบไม้แห้ง



กระด้าง

น้า



แข็ง

เหล็ก ปูน อิฐ ไม้อดั หิน



ข้น

น้ากะทิ น้าตาลเคีย่ ว



เกลีย้ ง

น้ากระด้าง



ละเอียด

แป้ง พริกปน่ ข้าวคัว่ เกลือละเอียด



เหลว

แป้งเปี ยก



เละ

กล้วยบดสุก โจ๊ก ทุเรียนงอม ดินโคลน น้าราดหน้า



เรียบ

แผ่นกระจก กระดาษ แผ่นใส หินอ่อน พืน้ กระเบือ้ ง



ลื่น

พืน้ น้ามัน ปลาไหล น้ายาล้างจาน วุน้ เฉาก๊วย แป้งมัน



หมาด

ผ้าเปี ยกน้า สาลีชุบน้าบิดออก



มัน

น้ามัน



หนืด

จาระบี ไอศครีม



เหนียว

กาวน้า แป้งเปี ยก ยางกล้วย น้าหวาน น้าผึง้ จาระบี



เนียน

ริบบิน้ แผ่นกระดาษ



นวล

กาแฟ นมสด น้ามะพร้าว



หมาด

ผ้าตากแดด



หยาบ

ทรายหยาบ กากมะพร้าว กระดาษสา พืน้ ไม้อดั



เปี ยก

น้า สาลีชุบน้า



สาก

กระดาษทรายหยาบ หินลับมีด บวบแห้ง ไม้อดั ทราย
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แหยะ

อุจจรระ พืน้ ดินแฉะ



เย็น

น้าแข็ง น้าฝน ไอศครีม น้าขวด



หยุ่น

วุน้ เยลลี่ ฟองน้า เห็ดหอมสด เห็ดฟาง

ภาษาลาวเวียง
คาเรียกสัมผัส

ไทยมาตรฐาน วัตถุทสี ่ มั ผัส



อุ่น

ไหมพรม น้าอุ่น น้าชา กาแฟ



ชืน้

หน้ากาก แท๊ง



ฝืด

พืน้ ซีเมนต์ กล่องโฟม ผิวเปลือกมะพร้าว กระดาษทราย



ร้อน

น้าเดือด ข้าวสุกใหม่ น้าตาเทียน



แห้ง

ผ้าตากแดด ข้าวเปล่า ใบไม้ ดิน



กรอบ

ข้าวเกรียบ ทองม้วน ใบไม้แห้ง



กระด้าง

น้า



แข็ง

เหล็ก ปูน อิฐ ไม้อดั หิน



ข้น

น้ากะทิ น้าตาลเคีย่ ว



เกลีย้ ง

น้ากระด้าง



ละเอียด

แป้ง พริกปน่ ข้าวคัว่ เกลือละเอียด



เหลว

น้าใส น้าดื่ม น้ากะทิ ดินโคลน น้าราดหน้า โจ๊ก ยาสีฟนั



เละ

กล้วยบดสุก โจ๊ก ทุเรียนงอม ดินโคลน น้าราดหน้า



เรียบ

แผ่นกระจก กระดาษ แผ่นใส หินอ่อน พืน้ กระเบือ้ ง



ลื่น

พืน้ น้ามัน ปลาไหล น้ายาล้างจาน วุน้ เฉาก๊วย แป้งมัน



หมาด

ผ้าเปี ยกน้า สาลีชุบน้าบิดออก



มัน

น้ามัน



หนืด

น้าตาลไหม้ จาระบี



เหนียว

กาวน้า แป้งเปี ยก ยางกล้วย น้าหวาน น้าผึง้ จาระบี



นิ่ม

ผลไม้สกุ เต้าหู้ กล้วยสุก สาลี ผ้าขนหนู ไหมพรม เฉาก้วย



นุ่ม

สาลี ผ้าขนหนู ไหมพรม ผ้ากามะหยี่ นมสด น้ามะพร้าว



หยาบ

ทรายหยาบ กากมะพร้าว กระดาษสา พืน้ ไม้อดั
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เปราะ

ไส้ดนิ สอ กิง่ ไม้ แก้ว พลาสติก



เปี ยก

น้า สาลีชุบน้า



ฝืด

พืน้ ซีเมนต์ กล่องโฟม ผิวเปลือกมะพร้าว กระดาษทราย



ตะปุม่ ตะป่ า

คางคก มะระขีน้ ก น้อยหน่า ฟกั ทอง หนังจระเข้ ลูกยอ



แหยะ

อุจจรระ พืน้ ดินแฉะ



เย็น

น้าแข็ง น้าฝน ไอศครีม น้าขวด

1.2. คาเรียกสัมผัสที่ไม่เป็ นต้นแบบ
คาเรียกสัมผัสทีไ่ ม่เป็ นต้นแบบเป็ นสมาชิกในส่วนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณทับซ้อนกัน จะแสดงคุณสมบัตขิ องหมวดหมู่
ได้น้อยลง ยิง่ เป็ นสมาชิกทีอ่ ยู่ในบริเวณทีม่ กี ารทับซ้อนกันของจานวนหมวดหมูม่ ากเท่าใด ก็จะเป็ นตัวแทนของ
หมวดหมู่นนั ้ ได้ดนี ้อยลงไปเท่านัน้ ไล่ระดับต่อเนื่องจนกระทังไม่
่ สามารถเป็ นตัวแทนของหมวดหมู่เดิมได้
กลวิธกี ารสร้างคาเรียกสัมผัสทีล่ ดความเป็ นต้นแบบในภาษาลับแล ไทยยวน และลาวเวียงกระทาในลักษณะ
เดียวกัน โดยการนาคาเรียกสัมผัสต้นแบบซึง่ เป็ นคามูลมาประกอบกันในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การซ้าคา การเสริมคา
สร้อย การซ้อนคา การประสมคา การประกอบวลี และการประกอบประโยค/ภาคแสดง ดังนี้
1.2.1. การซา้ คา
การสร้างคาเรียกสัมผัสโดยวิธกี ารซ้าคา เป็ นการนาเอาคาเรียกสัมผัสต้นแบบ 1 คา มากล่าวซ้ากัน ในลักษณะ
X-X พบใน 2 ลักษณะ คือ การซ้าคาโดยไม่เปลีย่ นรูป และการซ้าคาโดยเปลีย่ นรูป
1.2.1.1. การซา้ คาโดยไม่เปลี่ยนรูป
การสร้างคาเรียกสัมผัสโดยวิธกี ารซ้าคาโดยไม่เปลีย่ นเสียงพยัญชนะหรือสระใดๆ มีความหมายในทานอง
เดียวกันกับคาทีน่ ามาซ้าแต่อยูใ่ นระดับน้อยกว่า ตัวอย่างดังนี้
ภาษาลับแล
ในภาษาลับแลนาคาว่า ‘ลื่น’ มาซ้ากันเป็ น  ‘ลื่นๆ’ ใช้เรียกการสัมผัสวัตถุ เช่น น้าบน
พืน้ เป็ นต้น
1.2.1.2. การซา้ คาโดยเปลี่ยนรูป
การสร้างคาเรียกสัมผัสโดยวิธกี ารซ้าคาโดยเปลีย่ นรูป ปรากฏใน 2 ลักษณะ ซึง่ มีความหมายในลักษณะที่
แตกต่างกัน ได้แก่
1) การซ้าคาโดยเปลีย่ นรูปสระ ในคาท้าย มีความหมายเหมือนคาเดิม ตัวอย่างดังต่อไปนี้
ภาษาไทยยวน
ในภาษาไทยวนนาคาว่า ‘เหนอะ’ มาซ้ากันโดยเปลีย่ นเสียงสระ / / เป็ น / / เป็ น ‘
เหนอะหนะ’ ใช้เรียกการสัมผัสวัตถุ เช่น จาระบี กาวเหนียว แป้งเปี ยก ราดหน้า เป็ นต้น
ภาษาลาวเวียง
ในภาษาลาวเวียงนาคาว่า ‘ปุม่ ’ มาซ้ากันโดยเปลีย่ นเสียงสระ / / เป็ น / / เป็ น  ‘ปุม่ ป่ า’
ใช้เรียกการสัมผัสวัตถุ เช่น คางคก มะระขีน้ ก น้อยหน่า ฟกั ทอง หนังจระเข้ ลูกยอ เป็ นต้น
2) การซ้าคาโดยเปลีย่ นรูปวรรณยุกต์ ในคาหน้า มีความหมายในระดับมากกว่าคาเดิม พบในภาษาลับแล
เช่น  ‘อุ่นจัด’ ใช้เรียกการสัมผัสวัตถุ เช่น น้าร้อน
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1.2.2. การเสริมคาสร้อย
การสร้างคาเรียกสัมผัสโดยวิธกี ารเสริมคาสร้อยเป็ นการนาคาเรียกสัมผัสต้นแบบ 1 คามาเป็ นคาตัง้ และเสริม
คาสร้อยซึง่ มีเสียงสอดคล้องเพื่อสร้างคาเรียกสัมผัสคาใหม่ ทีม่ คี วามหมายในทานองเดียวกันกับคาต้นแบบ ซึง่ อาจ
จาลองเป็ นสูตรได้คอื X-X* ดังทีพ่ บในภาษาไทยวน ซึง่ นาคาว่า ‘ตะลุ๊บ’ มาเสริมคาสร้อยซึง่ ไม่มคี วามหมาย
คือ  ‘ปุ๊บปบ’ั ๊ เป็ น ‘ตะลุ๊บปุ๊บปบ’ั ๊ ใช้เรียกการสัมผัสวัตถุ เช่น คางคก มะระขีน้ ก
น้อยหน่า ฟกั ทอง หนังจระเข้ ลูกยอ ฯลฯ
1.2.3. การซ้อนคา
การสร้างคาเรียกสัมผัสโดยวิธกี ารซ้อนคา เป็ นการนาเอาคาเรียกสัมผัสต้นแบบ 2 คาทีม่ คี วามหมายเหมือน
หรือคล้ายกันมาประกอบซ้อนกันเป็ นคาเรียกสัมผัสคาใหม่ ทีม่ คี วามหมายเป็ นการแสดงประสาทสัมผัสในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งเท่านัน้ ซึง่ อาจจาลองเป็ นสูตรได้คอื Y(X)-Z(X) ดังตัวอย่างในทัง้ สามภาษาถิน่ ตัวอย่างภาษาลาวเวียง
ภาษาลาวเวียง
ในภาษาลาวเวียงมีการนาคาเรียกสัมผัสต้นแบบ เช่น  ‘คัน’ และ ‘คาย’ มาประสมกันเพื่อ
สร้างคาเรียกสัมผัสคาใหม่คอื ‘คันคาย’ ซึง่ มีความหมาย ‘คัน’ หรือ ‘คาย’ อย่างใดอย่างหนึ่งในการ
สัมผัสครัง้ หนึ่งๆ เพื่อเรียกสิง่ ทีส่ มั ผัสเช่น กะทกรก หมามุย่ ใบหญ้า เป็ นต้น
1.2.4. การประสมคา
การสร้างคาเรียกสัมผัสโดยวิธกี ารประสมคาเป็ นการนาคาเรียกสัมผัสต้นแบบ 2 คามาประสมกันเพื่อสร้างคา
เรียกสัมผัสคาใหม่ ทีม่ คี วามหมายเป็ นการแสดงประสาทสัมผัสของทัง้ สองลักษณะ ซึง่ อาจจาลองเป็ นสูตรได้คอื X-Y ดัง
ตัวอย่างในทัง้ สามภาษา ตัวอย่างภาษาลับแล
ภาษาลับแล
ในภาษาลับแลมีการนาคาเรียกสัมผัสต้นแบบ เช่น  ‘สาก’ และ  ‘นิ่ม’ มาประสมกันเพื่อสร้างคา
เรียกสัมผัสคาใหม่คอื   ซึง่ มีความหมายทัง้ ‘สาก’ และ ‘นิ่ม’ รวมอยูใ่ นการสัมผัสครัง้ หนึ่งๆ เพื่อเรียกสิง่ ที่
สัมผัสเช่น ผ้าลูกไม้
1.2.5. การประกอบเป็ นวลี
การสร้างคาเรียกสัมผัสโดยวิธกี ารประกอบเป็ นวลี เป็ นการเลียนแบบกริยาวลีปรากฏใน 2 แบบ ตามลักษณะ
วากยสัมพันธ์ได้แก่ กริยาช่วย-กริยาหลัก และ กริยาหลัก-กริยาวิเศษณ์
1) กริยาช่วง-กริยาหลัก อาจจาลองเป็ นสูตรได้คอื y-X มีโครงสร้างวากยสัมพันธ์แสดงได้ดงั นี้
กริยาวลี
กริยาช่วย
กริยาหลัก
คาเรียกสัมผัสลักษณะนี้พบในภาษาลับแล ซึง่ มีการนาคาเรียกสัมผัสต้นแบบหนึ่งคา เช่น  ‘ลื่น’ และมา
ประกอบกับกริยาช่วย ‘ออก’ เพื่อสร้างคาเรียกสัมผัสคาใหม่คอื  ‘ออกลื่น’ ซึง่ มีความหมายหลักคือ
‘ลื่น’ และขยายด้วยกริยาช่วย ‘ออก’ รวมอยูใ่ นลักษณะสัมผัสเดียวคือ ‘ค่อนไปทางลื่น’ เพื่อเรียกสิง่ ทีส่ มั ผัสเช่น
ตะไคร้น้า พืน้ เปี ยกแฉะ เป็ นต้น
2) กริยาหลัก-กริยาวิเศษณ์ อาจจาลองเป็ นสูตรได้คอื X-y มีโครงสร้างวากยสัมพันธ์แสดงได้ดงั นี้
กริยาวลี
กริยาหลัก
กริยาวิเศษณ์
ภาษาลับแล
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ในภาษาลับแลมีการนาคาเรียกสัมผัสต้นแบบหนึ่งคา เช่น  ‘ร้อน’ และมาประกอบกับกริยาวิเศษณ์
‘วูบ’ (เป็ นคาซ้า) เพื่อสร้างคาเรียกสัมผัสคาใหม่คอื  ‘ร้อนวูบ’ ซึง่ มี
ความหมายหลักคือ ‘ร้อน’ และขยายด้วยกริยาวิเศษณ์ ‘วูบ’ รวมอยู่ในลักษณะสัมผัสเดียวคือ ‘ร้อนวูบ’ เพื่อเรียกสิง่ ที่
สัมผัสเช่น ไฟปา่ เป็ นต้น
1.2.6. การประกอบเป็ นประโยค
การสร้างคาเรียกสัมผัสโดยวิธกี ารประกอบเป็ นประโยค เป็ นการสร้างคาโดยการเลียนแบบประโยคสัมพันธ
กริยา (copular verb) ทีป่ ระธานไม่ปรากฏ กริยาวลีประกอบด้วยสัมพันธกริยาและภาคแสดง อาจจาลองเป็ นสูตรได้คอื
Ø-Y-Z ในโครงสร้างดังนี้
ประโยค
ประธาน
กริยาวลี
สัมพันธกริยา
ภาคแสดง
การสร้างคาสัมผัสวิธนี ้แี บ่งเป็ น 2 แบบตามความแตกต่างของสัมพันธกริยา ได้แก่ สัมพันธกริยา
และ
1) สัมพันธกริยา  ‘เป็ น’ ใช้ประกอบกับภาคแสดงนาม (nominal predicate) ตัวอย่าง
ภาษาลาวเวียง
ในภาษาลาวเวียงมีการนาสัมพันธกริยา  ‘เป็ น’ ประกอบกับคานามเช่น  ‘คู’ เพื่อสร้างคาเรียก
สัมผัสคาใหม่คอื  ‘เป็ นคู/ลอน’ ซึง่ มีความหมายเชิงอุปลักษณ์อยู่ทภ่ี าคแสดงนามคือ ‘คู/ลอน’ รวมอยูใ่ น
ลักษณะสัมผัสเดียว เพื่อเรียกสิง่ ทีส่ มั ผัสเช่น หลังคาสังกะสี กระเบือ้ ง เป็ นต้น
3) สัมพันธกริยา
‘คือ’ และ ภาคแสดงนาม ภาคแสดงวิเศษณ์ (นามวิเศษณ์หรือกริยาวิเศษณ์กเ็ รียก)
และภาคแสดงวิเศษณ์แปลงเป็ นนาม (nominalized adverb/adjective)
-

- ภาคแสดงนาม

ในภาษาลับแล ไทยยวน และลาวเวียงมีการนาสัมพันธกริยา ‘คือ’ ประกอบกับคานามเช่น  ‘ฝุน่ ’
เพื่อสร้างคาเรียกสัมผัสคาใหม่คอื  ‘คือฝุน่ ’ ซึง่ มีความหมายเชิงอุปลักษณ์อยูท่ ภ่ี าคแสดงนามคือ ‘ฝุน่ ’
รวมอยูใ่ นลักษณะสัมผัสเดียว เพื่อเรียกสิง่ ทีส่ มั ผัสเช่น พืน้ ถนน เป็ นต้น
- ภาคแสดงวิเศษณ์
ในภาษาลาวเวียงมีการนาสัมพันธกริยา ‘คือ’ ประกอบกับคาวิเศษณ์เช่น  ‘แห้ง’ เพื่อสร้างคา
เรียกสัมผัสคาใหม่คอื  ‘คือแห้ง’ ซึง่ มีความหมายเชิงอุปลักษณ์อยูท่ ภ่ี าคแสดงวิเศษณ์คอื ‘แห้ง’ รวมอยู่
ในลักษณะสัมผัสเดียว เพื่อเรียกสิง่ ทีส่ มั ผัสเช่น ถ้วยเปล่า เสือ้ ผ้าตากแดด เป็ นต้น
- ภาคแสดงวิเศษณ์แปลงเป็ นนาม
ในภาษาลาวเวียงมีการนาสัมพันธกริยา ‘คือ’ ประกอบกับคาวิเศษณ์เช่น ‘ลื่น’ ซึง่ แปลงเป็ น
นามโดยการเติมคาบ่งเพศหญิง  ‘อี’ ไว้หน้า เป็ น อีล่นื ’ เพื่อสร้างคาเรียกสัมผัสคาใหม่คอื
  ‘คือลื่น’ ซึง่ มีความหมายเชิงอุปลักษณ์อยู่ทภ่ี าคแสดงวิเศษณ์แปลงเป็ นนามคือ ‘ลื่น’ รวมอยูใ่ น
ลักษณะสัมผัสเดียว เพื่อเรียกสิง่ ทีส่ มั ผัสเช่น ตะไคร่น้า พืน้ เปี ยกแฉะ เป็ นต้น
2. ความหมายและโลกทัศน์
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ความหมายและโลกทัศน์ของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยในเขตภาคเหนือตอนล่างสะท้อนให้เห็นจากลักษณะทาง
กายภาพ (physical features) ด้านต่างๆ ของสิง่ ทีถ่ ูกสัมผัสทีป่ รากฏในคาเรียกสัมผัส และชนิดของสิง่ ทีถ่ ูกสัมผัส ดังนี้
2.1. ลักษณะทางกายภาพของสิ่ งที่สมั ผัส
ลักษณะกายภาพของสิง่ ทีถ่ ูกสัมผัสทีป่ รากฏในคาเรียกสัมผัสแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่ ลักษณะ
กายภาพพืน้ ฐาน (simple) และลักษณะกายภาพซับซ้อน (complex) ดังนี้
2.1.1. ลักษณะกายภาพพืน้ ฐาน
คาเรียกสัมผัสทีแ่ สดงลักษณะกายภาพพืน้ ฐานของสิง่ ทีถ่ ูกสัมผัส แสดงลักษณะกายภาพเพียงหนึ่งด้าน พบใน
กลวิธกี ารสร้างคาเรียงสัมผัสแบบทีเ่ ป็ นการใช้คาเดีย่ ว การซ้าคา การเสริมคาสร้อย การประกอบวลี และการประกอบ
ประโยค หรือกล่าวได้ว่าทุกกลวิธกี ารสร้างคา ยกเว้นคาประสม แสดงลักษณะกายภาพพืน้ ฐาน ในภาษาลับแล ไทย
ยวน และลาวเวียง พบลักษณะกายภาพพืน้ ฐานอย่างน้อย 11 ด้าน ทีม่ นี ยั สาคัญต่อการพิจารณาไวยากรณ์คา ระหว่าง
การเป็ นคาซ้อนและคาประสมได้แก่ รูปทรง (shape) ความเรียบ (smoothness) ความละเอียด (fineness) ความมันเงา
(polishedness) ความลื่น (slipperiness) ความแข็ง (hardness) ความเหนียว (stickiness) ความข้น (condenseness)
ความเปียก (moistness) อุณหภูมิ (temperature) และอาการ (symptom)
2.1.2.ลักษณะกายภาพซับซ้อน (complex)

2.ความเรียบ
3.ความละเอียด

X3-Y2

4.ความมัน

X4-Y2

5.ความลื่น

X5-Y2
X6-Y2

7.ความเหนี ยว
8.ความข้น

X2-Y3 X2-Y4 X2-Y5 X2-Y6
X3Y5
X3-Y6

X2-Y9

X4-Y5 X4-Y6 X4-Y7
X5-Y4
X6-Y5

X5-Y6 X5-Y7
X6-Y7 X6-Y8

X7-Y5 X7-Y6
X8-Y6

9.ความเปี ยก
X10Y6

10.อุณหภูมิ
11.อาการ
2.2. ชนิ ดของสิ่ งที่สมั ผัส
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X7-Y8
X9-Y7
X10Y7

X10Y9

11. อาการ

10. อุณหภูมิ

9. ความเปี ยก

8. ความข้น

7. ความเหนี ยว

X1-Y6

1.รูปทรง

6.ความแข็ง

6. ความแข็ง

5. ความลื่น

4. ความมัน

X

3. ความละเอียด

1. รูปทรง

Y

2. ความเรียบ

ตารางที่ 1 คาเรียกสัมผัสลักษณะกายภาพซับซ้อน

สิ่ง ที่สมั ผัสเป็ น ข้อ มูลที่ไ ด้จ ากการสัม ภาษณ์ ค วบคู่ ไ ปกับ ค าเรีย กสัม ผัส สามารถสะท้อ นให้เ ห็น ถึง วัต ถุ
สิง่ แวดล้อมของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยทีม่ กั ได้เห็นได้สมั ผัสในชีวติ ประจาวันและฝงั อยู่ในระบบคิดและจิตสานึกพร้อมทีจ่ ะ
เอ่ยออกมาเป็ นคาพูดโดยไม่ลงั เลใช้เวลาในการนึกคิด สิง่ ทีส่ มั ผัสในภาษาลับแล ไทยยวน และลาวเวียง พบแบ่งอย่าง
น้อยเป็ น 10 ชนิดเหมือนกัน ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ข้าวของเครื่องใช้ ประสบการณ์ พืชผักผลไม้ วัสดุอุปกรณ์
ธรรมชาติ สิง่ ก่อสร้าง สัตว์ สิง่ ปฎิกลู กากเดน และอวัยวะ จานวนตามลาดับดังนี้
2.2.1. อาหารและเครือ่ งดืม่
อาหารคาวหวาน วัสดุประกอบอาหาร เครื่องปรุงรสชาติ และเครื่องดื่ม ทีม่ บี ทบาทในชีวติ ประจาวัน ในการ
นามาใช้เป็ นตัวอย่างคาเรียกสัมผัสต่างๆ นัน้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชวี ติ ความนิยม กรรมวิธี และประสบการณ์
ในการกินอยู่และการนาพืชผักหรือวัสดุต่างๆ ทีผ่ ลิต ซือ้ หา หรือหาได้ในท้องถิน่ มาประกอบอาหารทัง้ คาวและหวาน
ของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยทัง้ สามกลุ่ม ทีส่ าคัญได้แก่ กาแฟ เกลือละเอียด ขนมชัน้ ข้าวเกรียบ ข้าวคัว่ ข้าวต้ม ข้าวเปล่า ไข่
ขาวดิบ
2.2.2. ข้าวของเครือ่ งใช้
ข้าวของเครื่องใช้ทม่ี บี ทบาทใช้ในชีวติ ประจาวัน ในการนามาใช้เป็ นตัวอย่างคาเรียกสัมผัสต่างๆ นัน้ สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นอยู่ กิจกรรมการดารงชีวติ และวัสดุทห่ี าได้ในท้องถิน่ ของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยทัง้ สามกลุม่ ทีส่ าคัญ
ได้แก่ กระจก กระดาษ กล่องโฟม กาวน้ า กาวใส แก้วพลาสติก ครก จาระบี แชมพู ตูเ้ ย็น เตาไฟ น้ ายาล้างจาน แป้ง
2.2.3. ประสบการณ์
ประสบการณ์แสดงให้เห็นถึงการสัมผัสกับสิง่ ทางกายภาพหลายด้าน เช่น ธรรมชาติ สิง่ มีชวี ติ พืช สิง่ แวดล้อม
วิถชี วี ติ กิจกรรม โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ ทีก่ ลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทัง้ สามกลุ่มมมีประสบการณ์ต่อสิง่ นัน้ ในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน ซึง่ นามาเปรียบเทียบในการสัมผัส ทีส่ าคัญได้แก่ กล้วยบดสุก กล้วยสุก จา๊ ตัวเปียกฝน ทรายละเอียด
ทรายหยาบ ทุเรียนงอม น้ าตาลไหม้
2.2.4. พืชผักผลไม้
พืช ผัก และผลไม้ทอ่ี ยู่ในธรรมชาติแวดล้อมและมีบทบาททีม่ กั ใช้ในชีวติ ประจาวันหรือเป็ นประสบการณ์ ซึง่
ฝงั อยู่ในจิตสานึกของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ท นาไปใช้เปรียบเทียบในการเรียกคาสัมผัส นัน้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพืช
ท้องถิน่ ส่วนประกอบทีน่ ามาบริโภคและใช้สอย ตลอดจนกรรมวิธที บ่ี ริโภค ทีส่ าคัญได้แก่ กะทกรก กิง่ ไม้ แงมัน ต้น
หมาก แตงโม
2.2.5. วัสดุและอุปกรณ์
วัสดุและอุปกรณ์ รวมทัง้ เครือ่ งมือทีม่ บี ทบาทใช้ในชีวติ ประจาวัน นาไปใช้เปรียบเทียบในการเรียกคา
สัมผัส สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมการดารงชีวติ การประกอบอาชีพ ความเชีย่ วชาญ และวัสดุทห่ี าได้ใน
ท้องถิน่ ของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยทัง้ สามกลุ่ม ทีส่ าคัญได้แก่ กรด กระดาน กระดาษทรายหยาบ กระดาษมัน กระดาษ
สา
2.2.6. ธรรมชาติ
ธรรมชาติแวดล้อมทีม่ บี ทบาทและสัมผัสได้ในชีวติ ประจาวันและฝงั อยู่ในจิตสานึกของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทย
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติแวดล้อมและภูมอิ ากาศท้องถิน่ ได้ ทีน่ ามาใช้เปรียบเทียบกับการสัมผัสได้แก่
กรวด โคลน ดิน ดินโคลน ดินเหนียว น้ า น้ าตก น้ าทะเล น้ าฝน ไฟปา่ ละอองฝน หิน
2.2.7. สิ่ งก่อสร้าง
สิง่ ก่อสร้างสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นอยู่ ลักษณะการดารงชีวติ ค่านิยม และวัสดุทห่ี าได้ในท้องถิน่ ของ
กลุ่มชาติพนั ธุไ์ ท ทีน่ ามาเปรียบกับการสัมผัสได้แก่ ถนน พื้นกระเบื้อง พื้นซีเมนต์ พื้นถนน
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2.2.8. สัตว์
สัตว์และอวัยวะหรือผลผลิตจากสัตว์ทอ่ี ยูใ่ นธรรมชาติแวดล้อมและมีบทบาทในชีวติ ประจาวัน ซึง่ ฝงั อยู่
ในจิตสานึกของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศท้องถิน่ ได้ ทีน่ ามาเปรียบเทียบกับการ
สัมผัสได้แก่ คางคก ปลาไหล หนังจระเข้
2.2.9. สิ่ งปฏิ กลู กากเดน
สิง่ ปฏิกลู และกากเดนของเหลือใช้ทน่ี ามาเปรียบเทียบกับการสัมผัส ได้แก่ อุจจาระ และ เปลือกไข่
2.2.10. อวัยวะ
อวัยวะทีส่ มั ผัสได้และประสบการณ์เกีย่ วกับอวัยวะนัน้ ๆ ซึง่ ฝงั อยู่ในจิตสานึกของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยที่
นามาเปรียบเทียบกับการสัมผัสได้แก่ หนวดเครา
3. การเปรียบเทียบคาเรียกสัมผัสระหว่างกลุม่ ชาติ พนั ธุไ์ ทยกับภาษาไทยมาตรฐาน
3.1. การเปรียบเทียบคาเรียกสัมผัสต้นแบบ
เมื่อเปรียบเทียบคาเรียกสัมผัสต้นแบบพบว่า ภาษาลับแล ไทยวน และลาวเวียง มีศพั ท์ทใ่ี ช้เรียกคาเรียก
สัมผัสต้นแบบทีแ่ ตกต่างไปจากภาษาไทยมาตรฐาน ในลักษณะของการใช้ศพั ท์คนละคากันประมาณร้อยละ 9 ใน
ภาพรวม ส่วนอัตราส่วนทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยแต่ละกลุ่มและภาษาไทยมาตรฐานนัน้ พบว่าภาษาลาว
เวียงแตกต่างมากทีส่ ดุ ร้อยละ 11 รองไปเป็ นภาษาลับแล ร้อยละ 9 และภาษาไทยยวนแตกต่างน้อยทีส่ ดุ ร้อยละ 6
ภาษาลับแลมีคาเรียกสัมผัสต้นแบบทีแ่ ตกต่างเป็ นคนละคากับภาษาไทยมาตรฐาน 3 คา ดังนี้
คาเรียกสัมผัส
ไทยมาตรฐาน วัตถุทสี ่ มั ผัส


ลื่น

พืน้ น้ามัน ปลาไหล น้ายาล้างจาน วุน้ เฉาก๊วย แป้งมัน



กรอบ

ข้าวเกรียบ ทองม้วน ใบไม้แห้ง



เรียบ
แผ่นกระจก กระดาษ แผ่นใส หินอ่อน พืน้ กระเบือ้ ง
ภาษาไทยยวนมีคาเรียกสัมผัสต้นแบบทีแ่ ตกต่างเป็ นคนละคากับภาษาไทยมาตรฐาน 2 คาดังนี้
คาเรียกสัมผัส
ไทยมาตรฐาน วัตถุทสี ่ มั ผัส


ลื่น

พืน้ น้ามัน ปลาไหล น้ายาล้างจาน วุน้ เฉาก๊วย แป้งมัน



หมาด
ผ้าตากแดด
ภาษาลาวเวียงมีคาเรียกสัมผัสต้นแบบทีแ่ ตกต่างเป็ นคนละคากับภาษาไทยมาตรฐาน 3 คาดังนี้
คาเรียกสัมผัส
ไทยมาตรฐาน
วัตถุทสัี ่ มผัส


ลื่น

พืน้ น้ามัน ปลาไหล น้ายาล้างจาน วุน้ เฉาก๊วย แป้งมัน



ฝืด

พืน้ ซีเมนต์ กล่องโฟม ผิวเปลือกมะพร้าว กระดาษทราย

ตะปุม่ ตะป่ า
คางคก มะระขีน้ ก น้อยหน่า ฟกั ทอง หนังจระเข้ ลูกยอ

3.2. การเปรียบเทียบคาเรียกสัมผัสที่ไม่เป็ นต้นแบบ
เมื่อเปรียบเทียบคาเรียกสัมผัสทีไ่ ม่เป็ นต้นแบบพบว่าโดยส่วนใหญ่ ภาษาลับแล ไทยยวน และลาวเวียงมี
การหลักเกณฑ์ในสร้างศัพท์ทใ่ี ช้เรียกคาเรียกสัมผัสในระบบทีไ่ ม่แตกต่างไปจากภาษาไทยมาตรฐาน กล่าวคือ มีการ
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สร้างคาเรียกสัมผัสโดยใช้กลวิธี การซ้าคา การซ้อนคา การประสมคา การประกอบวลี และการประกอบประโยค
เช่นเดียวกันกับภาษาไทยมาตรฐาน ดังนี้
ไทยมาตรฐาน ลับแล
ไทยยวน
ลาวเวียง
การซ้าคา
อุ่นๆ 



การซ้อนคา
เละเหลว

 
 

การประสมคา
เละลื่น



การประกอบวลี
เย็นจัด



การประกอบประโยค
เป็ นลอน    
ความแตกต่างของคาเรียกสัมผัสทีไ่ ม่เป็ นต้นแบบทีพ่ บเป็ นเรื่องของการใช้ศพั ท์คนละคา เช่น
ไทยมาตรฐาน
ลับแล
ไทยยวน
ลาวเวียง
ตะปุม่ ตะป่ า 
 


ขรุขระ

ร้อนวาบ

ลื่นปรีด้

ออกสาก










สรุปและอภิ ปรายผล
งานวิจยั เรื่อง “ระบบคาเรียกสัมผัสและทัศนคติเกีย่ วกับคาเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติพ ันธุไ์ ทยในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์กลวิธกี ารสร้างคาเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติพนั ธ์ไทย 2) เพื่อวิเคราะห์
ความหมายและโลกทัศน์ของคาเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทย และ 3) เพื่อเปรียบเทียบคาเรียกสัมผัสระหว่างกลุ่ม
ชาติพ ัน ธุ์ไ ทยกับภาษาไทยมาตรฐาน กระท าการศึก ษาและรวบรวมข้อ มูลค าเรีย กสัม ผัสจากกลุ่ ม ชาติพ ัน ธุ์ไ ท ย
3 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาลับแล ไทยยวน และลาวเวียง การเก็บข้อมูลกระทาโดยการสัมภาษณ์
ผลการศึกษาเรื่องกลวิธกี ารสร้างคาเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติพนั ธุ์ภาษาลับแล ไทยยวน และลาวเวียง พบว่า
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ คาเรียกสัมผัสต้นแบบ และคาเรียกสัมผัสทีไ่ ม่เป็ นต้นแบบ คาเรียกสัมผัสต้นแบบในภาษา
กลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยทัง้ สามกลุ่มพบในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน 26-33 คา ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้คาศัพท์เหมือนกัน ส่วนคาเรียก
สัมผัสทีไ่ ม่เป็ นต้นแบบในกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยทัง้ สามกลุ่มพบมีกลวิธใี นการสร้างคาโดยการซ้าคา การซ้อนคา การเสริม
สร้อยคา การประสมคา การประกอบวลี และการประกอบประโยค (ประโยคสัมพันธกริยา)
ผลการศึกษาเรื่องความหมายและโลกของคาเรียกสัมผัส พบว่าความหมายของคาเรียกสัมผัสแสดงโลกทัศน์
ของกลุ่มชาติพนั ธุภ์ าษาลับแล ไทยยวน และลาวเวียง จากลักษณะด้านต่างๆ ของสิง่ ทีส่ มั ผัสทีป่ รากฏในคาเรียกสัมผัส
และชนิดของสิง่ ทีส่ มั ผัส ลักษณะของสิง่ ทีส่ มั ผัสพบทัง้ ในลักษณะพืน้ ฐานและลักษณะซับซ้อน ลักษณะพืน้ ฐานแสดงให้
เห็นถึง รูปทรง (shape) ความเรียบ (smoothness) ความละเอียด (fineness) ความมันเงา (polishedness) ความลื่น
(slipperiness) ความแข็ง (hardness) ความเหนียว (stickiness) ความข้น (condenseness) ความเปี ยก (moistness)
อุณหภูมิ (temperature) และอาการ (symptom) ส่วนลักษณะซับซ้อนแสดงให้เห็นถึงระบบคิดที่ซบั ซ้อน ซึ่งนาเอา
ลักษณะพืน้ ฐานมารวมกันใช้เป็ นคาเรียกสัมผัส พบอย่างหลากหลาย สาหรับชนิดของสิง่ ทีส่ มั ผัสเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
สัมภาษณ์ควบคู่ไปกับคาเรียกสัมผัส สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุสงิ่ แวดล้อมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทที่มกั ได้เห็นได้
สัมผัสในชีวิตประจ าวันและฝ งั อยู่ในระบบคิดและจิตสานึ ก พบแบ่ งโดยกว้า งออกเป็ น 10 ชนิด ได้แก่ อาหารและ
เครื่องดื่ม ข้าวของเครื่องใช้ ประสบการณ์ พืชผักผลไม้ และอื่นๆ
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ผลการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบคาเรียกสัมผัสระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทกับภาษาไทยมาตรฐานนัน้ พบว่า
ในภาพรวมภาษาลับแล ไทยวน และลาวเวียง มีศพั ท์ท่ีใช้เป็ น คาเรียกสัมผัสต้นแบบที่แ ตกต่ างไปจากภาษาไทย
มาตรฐาน ในลักษณะของการใช้ศพั ท์คนละคากัน โดยแตกต่างประมาณร้อยละ 9 โดยเฉลีย่ ส่วนอัตราส่วนทีเ่ ป็ นความ
แตกต่ างระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทแต่ ละกลุ่มและภาษาไทยมาตรฐาน พบว่าภาษาลาวเวียงแตกต่ างจากภาษาไทย
มาตรฐานมากทีส่ ุด รองลงมาเป็ นลับแล และไทยวน ตามลาดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบคาเรียกสัมผัสที่ลดความเป็ น
ต้นแบบพบว่า ภาษาไททัง้ สามถิ่นมีการหลักเกณฑ์ในสร้างศัพท์ทใ่ี ช้เรียกคาเรียกสัมผัสในระบบที่ไม่แตกต่างไปจาก
ภาษาไทยมาตรฐาน กล่าวคือ มีการสร้างคาโดยวิธีการซ้ าคา การซ้อนค า การเสริมคาสร้อย การประสมคา การ
ประกอบวลี และการประกอบประโยค เช่นเดียวกันกับที่ปรากฏในภาษาไทยมาตรฐาน มีเพียงคาศัพท์ท่เี ท่านัน้ ที่
แตกต่าง
ผลการศึกษาเรื่องความหมายและโลกทัศน์ของคาเรียกสัมผัสในงานวิจยั นี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่าง
เป็ นปฏิภาคระหว่างความหมายและไวยากรณ์ คา กล่าวคืองานวิจยั นี้ได้สร้างนัยสาคัญในเรื่องความแตกต่ างทาง
ความหมายทีม่ ตี ่อการพิจารณาไวยากรณ์คาว่าเป็ นคาซ้อนหรือคาประสม ซึง่ การศึกษาทีผ่ ่านมาไม่มคี วามชัดเจนว่าคา
ซ้อนและคาประสมนัน้ มีความแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากคาเช่น สากหยาบ แต่เดิมอาจมีการพิจารณาไม่เหมือนกัน
บ้างอาจจัดเป็ นคาซ้อน เนื่องจากพิจารณาว่า สาก และ หยาบ มีความหมายคล้ายหรือสอดคล้องไปในทานองเดียวกัน
กล่าวคือ สาก แล้วต้อง หยาบ ด้วย แต่งานวิจยั นี้มคี าเรียกสัมผัสทีแ่ สดงหลักฐานว่า สาก แล้วไม่จาเป็ นต้อง หยาบ ก็มี
คือ สากละเอียด ใช้เรียกทรายละเอียด ดังนัน้ คาว่า สากหยาบ ในงานวิจยั นี้จงึ จัดเป็ นคาประสม มากกว่าคาซ้อน ซึง่ คา
ประสมมีความหมายของคามูลไม่สอดคล้องคล้ายกัน คาในลักษณะนี้ปรากฏเป็ นจานวนมากในการเรียกการสัมผัส
นอกจากนี้ผลการศึกษาเรื่องความหมายและโลกทัศน์ของคาเรียกสัมผัส สะท้อนให้เห็นถึงระบบคิดของกลุ่ม
ชาติพนั ธุไ์ ทในเรื่องของการนาลักษณะด้านต่างๆ ของวัตถุทส่ี มั ผัสมาประกอบเข้าด้วยกันเป็ นคาเรียกสัมผัสทีซ่ บั ซ้อน
ซึง่ ค่อนข้างหลากหลายมีอสิ ระแปลกไปจากคาเรียกสัมผัสในภาษาไทยมาตรฐาน เช่น สากหยาบ สากแห้ง สากแข็ง
สากละเอียด สากนิ่ม ฯลฯ ซึง่ หลายคาในภาษาไทยมาตรฐานผู้พูดอาจคิดว่าคาประกอบดังกล่าวไปด้วยกันไม่เหมาะ
หรือไม่ได้
ส่ว นชนิ ด ของสิ่ง ที่สมั ผัส นัน้ สะท้อ นชีวิต ประจ าวัน และกิจ กรรมที่ไ ม่ แ ตกต่ า งไปจากกลุ่ ม ชาติพ ัน ธุ์ไ ทย
ภาคเหนือทัวไปเนื
่
่องจากอยู่ในท้องถิน่ เดียวกันมีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ หมือนกัน สิง่ ทีน่ ่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ ทัศนคติทพ่ี บ
เป็ นนัยลบมากกว่านัยกลางและนัยบวก น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าชีวติ ความเป็ นอยู่ของกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ตอนล่างนี้ยงั คงต้องการการพัฒนาดูแลเอาใจใส่จากฝา่ ยบริหารปกครองท้องถิน่ หรือในระดับชาติ
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การพัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิ งเพื่อส่งเสริ มการเรียนรู้ในระดับปริ ญญาตรี
Development of an Edutainment for Learning Support of Bachelor Degree
เทียมยศ ปะสาวะโน1
Tiamyod Pasawano1
บทคัดย่อ
การวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1. ศึก ษาแนวคิด การเรีย นการสอนแบบศึก ษาบัน เทิง ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ 2. พัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี และ 3) ศึกษาผลการใช้รปู แบบ
ศึกษาบันเทิง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เอกสารสิง่ พิมพ์ทางวิชาการจากต่างประเทศ 22 รูปแบบ จากในประเทศ 20 รูปแบบ
ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินและรับรองรูปแบบ 15 ท่าน นักศึกษาปริญญาตรีได้จากการสุม่ อย่างง่าย 80 คน อาจารย์ประจาได้
จากการสุม่ แบบเจาะจง 20 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารรูปแบบ แบบรับรอง แบบสอบถาม
ความต้องการ แบบประเมินความคิดเห็น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหาและ
สถิตเิ ชิงบรรยาย ผลการวิจยั สรุปได้คอื 1. แนวคิดด้านศึกษาบันเทิงจากนักการศึกษาในและต่างประเทศ พบว่า ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาแบบบันเทิง ประกอบด้วย อินเตอร์เน็ต เกม ภาพยนตร์ ดนตรี และ
รายการโทรทัศน์ ด้านปั จจัยสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย กิจกรรมการเล่น การออกแบบชัน้ เรียนและสิง่ อานวยความ
สะดวก 2. รูป แบบศึก ษาบัน เทิง เพื่อ ส่ง เสริม การเรีย นรู้ใ นระดับ ปริญ ญาตรี ได้แ ก่ องค์ป ระกอบด้า นเทคโนโลยี
ประกอบด้วย การเรีย นรู้ ผ่า นเครือ ข่า ยอินเตอร์เน็ ตความเร็วสูง สตู ดิโ อ แสง สี เสีย ง หุ่ น ยนต์ อิน เตอร์เ น็ ต เกม
ภาพยนตร์ ดนตรี และรายการโทรทัศน์ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ประกอบด้วยเวทีการแสดง โรงภาพยนตร์ ห้องเล่น
เกม ห้องเล่นอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้านการจัดระบบการเรียนการสอน
ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสอดแทรกกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนทีเ่ น้นปฏิบตั ลิ งมือทา และการท่องเทีย่ วเพื่อ
สาระบันเทิง 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบศึกษาบันเทิงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกประเด็น
ความคิดเห็นต่อการใช้รปู แบบศึกษาบันเทิง พบว่า มีผลการประเมินในแต่ละด้านและทุกหัวข้ออยู่ในระดับเหมาะสมมาก
และเหมาะสมมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ:

ศึกษาบันเทิง เรียนปนเล่น เทคโนโลยีการศึกษา
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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

บทนา
การเรีย นรู้แ บบศึก ษาบัน เทิง หรือ Edutainment (Education + Entertainment) เป็ น การเรีย นการสอนที่
ผสมผสานหลายอย่างเข้าไว้ดว้ ยกัน คือ สื่อมัลติมเี ดีย การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน และกิจกรรมทีห่ ลากหลายชนิด
มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสุข และสนุกสนานในการเล่นปนเรียน (Play & Learn) เปลีย่ นบรรยากาศหรือรูปแบบเดิมๆ
ทีเ่ คยเรียน ตามแนวคิดทีว่ ่าสิง่ บันเทิงสามารถสร้างความสนใจได้มากกว่าการเรียนตามปกติ โดยทีอ่ าจารย์จะเป็ นเพียง
ผูค้ อยอานวยความสะดวกให้เท่านัน้ มีการวางแผนล่วงหน้าเป็ นการเฉพาะด้วยการจัดกิจกรรม (Activity) ให้นักศึกษา
ทา เมื่อนักศึกษากระทากิจกรรมใดแล้วเกิดความเพลิดเพลิน สนุ กสนาน นักศึกษาย่อมอยากทากิจกรรมนัน้ ๆ ้้าอีก
แน่ นอน ผู้สอนจะต้องพิจารณาบทเรียนต่างๆ ที่มที งั ้ ในและนอกหลักสูตร พยายามให้บทเรียนแต่ละเนื้อหามีความ
เคลื่อนไหวด้วยกิจกรรม และกระตุน้ ความอยากรูอ้ ยากเห็นต่อไปด้วยการมอบหมายงานให้ไปหาความรูเ้ พิม่ เติมจากสื่อ
มัลติมีเดียที่ได้จดั เตรียมเอาไว้ล่วงหน้ า เป็ นสื่อที่ใช้ง่าย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั วิธกี ารของผู้สอนที่จะ
มอบหมายงานและกระตุ้นให้นักศึกษา เสาะแสวงหาด้วยตนเอง หรือช่วยกันค้นหา และนาความรู้ท่ไี ด้นัน้ ไ ปใช้ ้ึ่ง
“วิธกี าร” ดังกล่าวนี้แหละคือหัวใจของการเรียนรูแ้ บบศึกษาบันเทิง วิธกี ารส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบศึกษาบันเทิง มีหลาย
วิธเี ช่น การเล่นเกม การแข่งขันทายปั ญหา การให้ครูผู้สอนเป็ นวิทยากรทีส่ อนสนุ ก มีการใช้ส่อื มัลติมเี ดียที่เร้าใจทัง้
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ภาพและเสียง การมอบหมายให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดเกมหรือจัดกิจกรรมโดยให้สมั พันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาทีเ่ รียน จะช่วยในการจดจาได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายนอกห้องเรียน ให้มี
สภาพธรรมชาติ มีสวนหย่อม ร่มไม้ ทีน่ งั ่ เล่น เป็ นต้น ส่วนบริเวณภายในห้องเรียนมีการจัดมุมประสบการณ์ไว้ครบทุก
มุม โดยให้นักศึกษาเป็ นผู้มสี ่วนร่วมในการปฏิบตั ิ จัดบรรยากาศของห้องเรียนให้มชี วี ติ ชีวาด้วยโต๊ะ เก้าอี้ โ้ฟา ที่
ทันสมัย ไม่้้า้ากจาเจ เตรียมสื่อให้เลือกเรียนตามความสนใจ เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี เกม อินเตอร์เน็ต และรายการ
โทรทัศน์ เป็ นต้น จะสามารถช่วยให้ผเู้ รียน เรียนรูด้ ว้ ยตนเองในบรรยากาศที่สนุ กสนานเพลิดเพลิน เกิดความคิดเชิง
บวก สนใจทีจ่ ะเข้าชัน้ เรียนมากขึน้ ้ึง่ จะส่งผลให้มผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้ ในทีส่ ุด การเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการ
์
ทางสมองในการรับรูส้ งิ่ เร้าต่างๆ เข้ามา เมื่อบุคคลรับสิ่งเร้าเข้ามาแล้วก็จะต้องพยายามจดจาสิง่ นัน้ ไว้ เพื่อนาไปใช้ใน
โอกาสต่อไป ดังนัน้ ผูส้ อนจึงจาเป็ นต้องให้สงิ่ เร้าก็คอื เนื้อหาสาระต่างๆ แก่ผเู้ รียน โดยพยายามหาวิธใี ห้ผเู้ รียนรับสิง่ เร้า
นัน้ เข้าไป เช่น การสอนในอดีตหากผูเ้ รียนไม่ตงั ้ ใจฟั ง ก็จะใช้วธิ ดี ุด่าว่ากล่าว คาดโทษ และลงโทษผูเ้ รียน เมื่อผูเ้ รียนรับ
สิง่ เร้าเข้าไปแล้ว ก็พยายามให้จดจาด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น ให้ท่องจา ให้ทาแบบฝึ กหัด เป็ นต้น ้ึ่งผู้สอนคาดหวังว่า
วิธกี ารหรือกระบวนการเรียนรูด้ งั กล่าวสามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ ในปั จจุบนั ความคิดดังกล่าวไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพแล้ว เนื่องจากมีขอ้ มูลเชิงประจักษ์ทไ่ี ด้พบเห็นกันโดยทัวไปแล้
่
วว่าการสอนที่ผ่าน
มาในลักษณะดังกล่าว ไม่ได้ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามทีต่ ้องการ และจากความก้าวหน้าทางวิชาการทีไ่ ด้มกี าร
ค้นพบข้อความรูเ้ กีย่ วกับการเรียนรูอ้ กี เป็ นจานวนมาก้ึง่ ได้รบั การพิสจู น์ทดสอบแล้วว่า สามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรูไ้ ด้ดกี ว่า (ทิศนา แขมมณี, 2545) ทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีกระบวนการสอนคือ
ครูจะสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการเรียนรู้ บรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตรและอบอุ่น ปลอดภัย สบายใจ และบรรยากาศทีม่ ที างเลือก
หลากหลายให้ผเู้ รียนได้เลือกตามความสนใจ เพราะจะทาให้ผเู้ รียนมีแรงจูงใจในการคิด การทา และการเรียนรูต้ ่อไป
แนวทางการศึกษาในปั จจุบนั นักวิชาการ และนักจิตวิทยาต่างมีมุมมองในการศึกษาที่คล้ายกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มุมมองที่เน้นสิง่ แวดล้อม เชื่อว่าสภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรกระบวนการสอนที่ยดึ ผูเ้ รียน
ศูนย์กลาง มีส่อื อุปกรณ์ท่มี ปี ระโยชน์และทันสมัย บรรยากาศที่อบอุ่นเป็ นกันเองสามารถเป็ นตัวเร่งการเรียนรู้ มีผล
การศึกษาทีช่ ่วยส่งเสริมความสุขเพื่อการเรียนรู้ เช่น นัยพินิจ คชภักดี (2542) ได้ศกึ ษาวิจยั พบว่าพัฒนาการทางสมอง
ของเด็กสามารถกระตุน้ ด้วยดนตรีคลาสสิก เพราะดนตรีคลาสสิกมีทานองและจังหวะที้่ บั ้้อน ช่วยกระตุน้ การทางาน
ของสมองส่วนทีร่ บั ผิดชอบการคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงความสัมพันธ์ ้ึง่ มีผลต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แรงกดดันจากสิง่ แวดล้อมทีก่ าลังเรียนรู้ เช่น การเกรีย้ วกราด การกาหนดการบ้าน การบังคับให้เด็กเรียนหลังเลิกเรียน
การขู่เข็ญ การเข้มงวดเกินไป ดุด่า การบังคับให้เรียน้้าๆ ้ากๆ ไม่เหมาะสมอีกต่อไป แต่ควรเปลี่ยนเป็ นการให้
สิง่ แวดล้อมในการเรียนรู้ อยู่ในภาวะที่ไร้แ รงกดดัน เรียนอย่างมีความสุข สนุ กสนาน และได้รบั ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นสื่อและเทคโนโลยีเป็ นศูนย์กลางในอนาคตแนวโน้มจะมีมากขึน้ เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสงู ขึน้ เรื่อยๆ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านสื่อเหล่านัน้ โดยไม่ตอ้ งพึง่ ครู หรือเป็ น
“Instructional without Teacher” โดยการสอนทัง้ หลายจะถูกสอดแทรกเข้าไปในสาระและกิจกรรมที่ครูได้จดั เข้าไป
ล่วงหน้าแล้วในรูปของวัสดุการเรียนจาพวก ้อฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ เกมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต และ
ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เป็ นต้น (ทิศนา แขมมณี, 2545: 39) ดังนัน้ ครูยุครูปจะไม่ทาหน้าทีแ่ ต่เพียง
ถ่ายทอดความรูเ้ ท่านัน้ แต่จะเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู้ กระตุน้ และส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ตลอดจน
สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ทงั ้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา
24(5)) ผู้เรียนได้เรียนรู้ภายใต้บรรยากาศ ของความสนุ กสนานเพลิดเพลิน เรียนรู้จากภาพ แสง สี เสียง เพลง และ
คาพูด เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงองค์ความรูอ้ ย่างแท้จริง คือ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้สามารถนาองค์ความรูน้ ัน้ ไปใช้
แก้ปัญหาของตนและส่วนรวมได้ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทีต่ ้องการให้ผเู้ รียน เรียนดี เรียนเก่ง และเรียนอย่างมี
ความสุข (เสาวพร เมืองแก้ว และคณะ, 2548: 4)
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เมื่อกล่าวถึงการเรียนรูใ้ นบรรยากาศทีส่ นุกสนานเพลิดเพลิน มีนกั วิชาการพบว่าแนวคิดดังกล่าวมีผลดีต่อการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน ดังรายงานวิจยั ของ Morey (1984) ทีพ่ บว่า กิจกรรมรูปแบบศึกษาบันเทิงจูงใจผูเ้ รียนให้มคี วามคิด
วิเคราะห์ ทบทวนความเชื่อ ความรู้ และการรับรูข้ องตนในเชิงการวิเคราะห์การวิจารณ์มากขึน้ ้ึง่ สอดคล้องกับคากล่าว
ของ Wood (2004) ผูผ้ ลิตรายการ Teletubby ของสถานีโทรทัศน์ BBC ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่ารายการโทรทัศน์เป็ น
สื่อที่มีพลังในการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยี มีความสาคัญในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กยุคปั จจุบ ั น Kjos
(2004) ้ึง่ อ้างถึงบทความ The Transformation of Distance Learning to Distributed Learning ไว้ว่า เด็กมีธรรมชาติ
ของความอยากรูอ้ ยากเห็นและมีจนิ ตนาการ ให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รบั ความบันเทิงจาก วิดโี อเกมส์ ภาพยนตร์ รายการ
โทรทัศน์ ทีจ่ ดั โดยมืออาชีพ้ึง่ สร้างจากจินตนาการของเด็กๆ เป็ นการสร้างภาพทีม่ คี วามตื่นตาตื่นใจ เสริมสร้างความ
อยากรูอ้ ยากเห็น ้ึง่ ประสบการณ์น้ีจะนาไปสู่การแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง White (2004) สนับสนุ นแนวคิดรูปแบบ
ศึกษาบันเทิง โดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรมทีจ่ ะช่วยพักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง (เสาวพร เมืองแก้ว และ
คณะ, 2548)
จากความสาคัญดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีประเด็นคาถามว่าหากนาแนวคิดศึกษาบันเทิง (Edutainment)
มาประยุกต์ใช้กบั นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่อย่างไร หากทาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนให้เอือ้ ต่อการเรียน
ด้วยการนาเทคโนโลยีดา้ นภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน จะสามารถสร้างความสนุกสนานในการเรียนได้มาก
น้อยเพียงใด จึงกลายเป็ นสิง่ ท้าทายในการศึกษาวิจยั เพื่ออาศัยเทคโนโลยีมาผสานกับวิธกี ารจัดสภาพแวดล้อมในการ
เปิ ดโลกทัศน์ ของผู้เรียนให้คดิ นอกกรอบ สามารถเรียนภายใต้บรรยากาศที่สนุ กสนานแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ
เข้าใจเนื้อหาวิชาการได้อย่างถ่องแท้ สามารถนาองค์ความรูน้ นั ้ ไปใช้แก้ปัญหาได้เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาแนวคิดการเรียนการสอนแบบศึกษาบันเทิงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
(ทา Content Analysis)
2. พัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี
3. ศึกษาผลการใช้รปู แบบศึกษาบันเทิงในการเรียนรูร้ ะดับปริญญาตรี

กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐาน
การวิจยั ในครัง้ นี้ได้นาหลักการและแนวคิดของรูปแบบ TREND มาประยุกต์ใช้ ้ึง่ คาว่า TREND เป็ นศัพท์ท่ี
เกิดใหม่ มาจากการรวมตัวอักษรที่มแี นวคิดเกี่ยวโยงกับการเรียนรู้แบบสนุ กสนาน คือ Technology (T), Relax (R),
Enjoy (E) และ Need (N) โดยมีทม่ี าและความหมายดังต่อไปนี้
1. Technology (T) เป็ นการนาเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ (Variety) มาประยุกต์ใช้เพื่อช่ว ยส่งเสริมการ
เรียนรู้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ้อฟต์แวร์ ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต LAN มัลติมเี ดีย เว็บบอร์ด
ฯลฯ เพื่อตอบสนองผูใ้ ช้บริการทีม่ คี วามชอบแตกต่างกัน
2. Relax (R) หมายถึงการผ่อนคลาย ตามแนวคิดทีว่ ่า การผ่อนคลายทาให้เกิดสมาธิและปั ญญา ช่วยให้เรียน
อย่างมีความสุข ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป โดยการพักสายตา พักอิรยิ าบถ รวมถึงการนัง่ เล่น การฟั งเพลง การอ่าน
หนังสือในมุมทีเ่ งียบสงบ สิง่ เหล่านี้ลว้ นทาให้เกิดการผ่อนคลายทัง้ สิน้
3. Enjoy (E) ได้แก่ การนากิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่ประกอบด้วย การเรียนรู้ + การลงมือ
ปฏิบตั ิ + ความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน (Learn + Do + Pleasure) ภายใต้การเรียนรูท้ เ่ี ป็ นการเรียนรูต้ ามอัธยาศัยโดย
ผสมผสานข้อมูลข่าวสาร และความรูใ้ นด้านต่างๆ เข้ากับความบันเทิง โดยมีเจตนาเป้ าหมายชัดเจน นาเสนอผ่านสื่อ
บันเทิงรูปแบบต่างๆ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ให้บุคคลได้รบั ความรู้ มีทศั นคติ และพฤติกรรมไปในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์ และ
ในขณะเดียวกันจะไม่รสู้ กึ เบื่อหน่ายกับการบริโภคข่าวสารดังกล่าว
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4. Need (N) เป็ นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นที่ความต้องการของผูเ้ รียนเป็ นหลัก โดยจัดไว้ให้มคี วาม
หลากหลายดังนี้คอื
4.1 Visual learning (การเรียนรู้โดยการใช้สายตา) ้ึ่งรวมถึงการใช้สายตาอ่านเรื่องและการศึกษาแผนผัง
แผนภูมิ และสือ่ ประกอบภาพอื่นๆ เช่น รูปภาพ ป้ ายประกาศ วีดทิ ศั น์ และภาพยนตร์
4.2 Auditory learning (การเรียนรู้โดยการฟั ง) หมายถึง งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟั ง เช่น ฟั งเพลง ฟั ง
การบรรยาย บทสนทนา แถบบันทึกเสียง และคาสัง่
4.3 Kinesthetic learning (การเรียนรู้โดยการปฏิบตั ิตนในสถานการณ์ต่างๆ) หมายถึง การเรียนรู้จากการ
ปฏิบตั ติ นในสถานการณ์จาลอง (Simulation) ทีจ่ าเป็ นต้องมีการเคลื่อนไหวในสถานการณ์การเรียนนัน้ เช่น การแสดง
บทบาท role-play การแสดงละคร และการสัม ภาษณ์ รวมถึ ง การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริง (experiential
learning) และการเรียนรูโ้ ดยการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมอย่างสมบูรณ์ (total physical involvement in learning) ด้วย
4.4 Tactile learning (การเรียนรู้โดยการกระทา) ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทางานต่างๆ (handson) เช่น การสร้างรูปจาลอง การทาการทดลองในห้องทดลอง และการเรียนจากวัตถุต่างๆ ทีจ่ บั ต้องได้ เช่น สมุดภาพ
หรือ บัตรคา
4.5 Individual learning (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) หมายถึง การที่ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง ทัง้ ในชัน้ เรียนและ
นอกชัน้ เรียน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการเรียน
4.6 Group learning (การเรียนรูด้ ว้ ยการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม ) หมายถึง สถานการณ์ในการเรียนทีผ่ เู้ รียน
ทางานร่วมกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมชัน้ ไม่ว่าจะเป็ นคู่หรือเป็ นกลุ่ม
5. Design (D) เป็ นการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เกิดความหลากหลาย ไม่้้า้ากจาเจ ไม่ทา
ให้เกิดความเบื่อหน่าย เช่น การจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ การเล่นโทนสีภายใน การวางตาแหน่งของแสงไฟ เป็ นต้น โดยจะต้อง
ทาการสารวจความต้องการก่อนนามาสรุปเป็ นแบบทีส่ าเร็จรูปพร้อมจะนาออกมาใช้งาน (ปั ญชลี วาสนสมสิทธิ,์ 2542)

วิ ธีวิทยาการวิ จยั แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่
1.ศึกษาแนวคิดการเรียนการสอนรูปแบบศึกษาบันเทิงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2.พัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิงเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี
3.การศึกษาผลการใช้รปู แบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. การศึกษาแนวคิ ดการเรียนการสอนแบบศึกษาบันเทิ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ประชากร ได้แก่ 1. เอกสารสิง่ พิมพ์ และเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดของ
รูปแบบศึกษาบันเทิง โดยยึดตามกรอบแนวคิดในข้อ Need และ Design เป็ นหลักสาคัญ
2. ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นรูปแบบศึกษาบันเทิง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1. เอกสารสิง่ พิมพ์ทไ่ี ด้จากการสุ่มโดยการคัดสรร (Selection) จากเอกสารตีพมิ พ์จากบุคคลและ
หน่วยงานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับทางวิชาการ สาหรับเอกสารอีเล็กทรอนิกส์จะใช้วธิ กี ารสุม่ โดยการใช้คาสาคัญ (Keywords) ทา
การสืบค้นจากโปรแกรมช่วยสืบค้น (Search Engine) จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลังจากนัน้ สุ่มเลือกโดยการคัด
สรรเพื่อให้ได้เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นรูปแบบศึกษาบันเทิง จานวน 15 ท่าน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
2. การพัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิ งเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ได้กาหนดประชากรเป็ น 3 กลุ่ม คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มอาจารย์ทส่ี อนในระดับ
ปริญญาตรี และกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ โดยยึดตามกรอบแนวคิดในข้อ Technology และ Relax
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กลุ่มตัวอย่าง 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 80 คน ได้มาโดยการสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling)
2. กลุ่มอาจารย์ทส่ี อนในระดับปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 20 คน ได้มาโดยการสุม่ อย่างง่าย (Simple
random sampling)
3. กลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ น่ี กั วิจยั ได้เลือกจากการคัดสรร จานวนไม่ต่ากว่า 15 ท่าน โดย
นาผลทัง้ สามข้อข้างต้นมาสังเคราะห์แล้วสอบถามผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ครัง้ หนึ่งก่อนให้การรับรองผล
3. การศึกษาผลการใช้รปู แบบศึกษาบันเทิ งเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี
ประชากร ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้กาหนดประชากรเป็ น 3 กลุ่ม คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทท่ี าการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบ
ศึกษาบันเทิงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กลุ่มอาจารย์ทส่ี อนในระดับปริญญาตรี และกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวอย่าง 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา จานวน 80 คน
ได้มาโดยการสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling)
2. กลุ่มอาจารย์ทส่ี อนในระดับปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 20 คน ได้มาโดยการสุม่ อย่างง่าย (Simple
random sampling)
3. กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ น่ี ักวิจยั ได้เลือกจากการคัดสรร จานวนไม่ต่ ากว่า 5 คน โดย
การศึกษาตามข้างต้นนี้ได้ยดึ ตามกรอบแนวคิดในข้อ Enjoy เป็ นหลักสาคัญ
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา ผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ตามขันตอนดั
้
งนี้
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เพือ่ ศึกษาแนวคิดการเรียนการสอนแบบศึกษาบันเทิงทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารการเรียนด้วยรูปแบบศึกษาบันเทิงในประเทศ และแบบวิเคราะห์เอกสารการ
เรียนด้วยรูปแบบศึกษาบันเทิงต่างประเทศ และแบบสอบถามผูท้ รงคุณวุฒิ
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วย
2.1 เอกสารรูปแบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี
2.2 แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2.3 แบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2.4 แบบประเมินรูปแบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรีเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สาหรับผูท้ รงคุณวุฒิ
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เพื่อศึกษาผลการใช้รปู แบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วย
3.1 รูปแบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
3.2 แบบประเมินความคิดเห็นทีม่ ตี ่อวิธเี รียนและสอนรูปแบบศึกษาบันเทิง สาหรับนักศึกษา เป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
3.3 แบบประเมินความคิดเห็นทีม่ ตี ่อวิธเี รียนและสอนรูปแบบศึกษาบันเทิง สาหรับอาจารย์ เป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
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3.4 แบบประเมินเพื่อรับรองรูปแบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี สาหรับ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นแบบวัดค่าความสอดคล้อง 3 ระดับ (IOC)
3.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน สาหรับนักศึกษา เพื่อเป็ นข้อพิสจู น์ว่ารูปแบบทีส่ ร้างขึน้
์
นี้มปี ระสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการเรียนการสอน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้
1. การศึกษาแนวคิด รูปแบบศึกษาบันเทิงทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ ได้ ทาการคัดเลือกข้อมูลที่เป็ น
เอกสารสิง่ พิมพ์ โดยการค้นคว้าจากฐานข้อมูล สืบค้น จากแหล่งการเรียนรูแ้ ละห้องสมุดของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ทัง้ ของรัฐและเอกชน จากนัน้ นามาบันทึกในแบบวิเคราะห์เอกสารรูปแบบศึกษาบันเทิงทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เพื่อเตรียมการ
วิเคราะห์ต่อไป ส่วนเอกสารอีเล็กทรอนิกส์นนั ้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสืบค้นด้วยคาสาคัญ (Keyword) บนโปรแกรมช่วยสืบค้น
(Search Engine) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อรวบรวมได้แล้วก็คดั สรรแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบศึกษา
บันเทิงทัง้ ของในประเทศและต่างประเทศ ทาการบันทึกลงในแบบวิเคราะห์เอกสารรูปแบบศึกษาบันเทิง พร้อมกันนี้ได้
สอบถามแนวคิด รูป แบบศึก ษาบัน เทิง จากผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ โดยท าการส่ง แบบสอบถามและจัด เก็บ หลัง จากนัน้ น า
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
2. การพัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิง ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
2.1 การสร้างรูปแบบศึกษาบันเทิง รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารสิง่ พิมพ์
เอกสารอีเล็กทรอนิกส์ และสอบถามจากผูท้ รงคุณวุฒิ โดยยึดหลักการในรูปแบบ TREND Edutainment เพียงรูปแบบ
เดียว
2.2 การประเมินรูปแบบศึกษาบันเทิง รวบรวมข้อมูลจากการประเมินรูปแบบศึกษาบั นเทิงที่สร้าง
ขึน้ ตามหลักการ TREND Edutainment ด้วยแบบประเมินผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการประเมิน
ของผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นรูปแบบศึกษาบันเทิง จานวน 5 ท่าน การรวบรวมข้อมูลดาเนินการโดยให้ผทู้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณา
เอกสารรูปแบบศึกษาบันเทิง และทาการประเมินในแบบประเมินผล หลังจากนัน้ นามาวิเคราะห์ผลและปรับปรุงรูปแบบ
ศึกษาบันเทิงตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ
2.3 การประเมินความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา เกี่ยวกับสภาพปั ญหาและความ
ต้องการใช้รปู แบบศึกษาบันเทิง ด้วยแบบประเมินผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นามาวิเคราะห์ผลเพื่อพัฒนา
รูปแบบศึกษาบันเทิงให้มคี วามสมบูรณ์
3. การศึกษาผลการใช้รปู แบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรี ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
3.1 การทดลองใช้รูปแบบ นารูปแบบ TREND Edutainment ทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่ม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 3 จานวน 80 คน ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา ้ึง่ ผูว้ จิ ยั
เป็ นผู้สอน ดาเนินการรวบรวมข้อมูลโดยจัดสภาพแวดล้อม สร้างสถานการณ์ การเรียนรู้ในรูปแบบศึกษาบันเทิงที่
พัฒนาขึ้น ทาการสอนในชัวโมงสอนตามปกติ
่
เพียงแต่ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการสอนที่เพิ่มความสนุ กสนาน
เพลิดเพลินให้มากยิง่ ขึน้ หลังจากนัน้ ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และทาแบบประเมินผล
์
ความคิดเห็นรูปแบบศึกษาบันเทิง โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
3.2 การประเมิน รูป แบบศึกษาบัน เทิง (TREND Edutainment) ที่ไ ด้จ ากการจัด สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนในข้อ ที่ 3.1 ดาเนินการรวบรวมข้อมูลโดยให้ผทู้ รงคุณวุฒริ ่วมสังเกตการณ์ในชัน้ เรียน พิจารณารูปแบบ
ศึกษาบันเทิงทีไ่ ด้สรุปไว้ หลังจากพิจารณาแล้วให้ทาการประเมินโดยการแสดงความคิดเห็นในแบบประเมินเพื่อนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.3 การรับรองรูปแบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรีสาหรับผูท้ รงคุณวุฒิ
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลโดยให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ านวน 15 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมรูปแบบศึกษาบันเทิง (TREND
Edutainment) และรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินเพื่อรับรองรูปแบบนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ดังนี้
1. การศึกษาแนวคิด รูปแบบศึกษาบันเทิงในประเทศและต่างประเทศ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การสอบถามความคิดเห็นรูปแบบศึกษาบันเทิงสาหรับผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดย
ใช้สถิตคิ ่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. การพัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิงเพื่อเสริมการเรียนรูร้ ะดับปริญญาตรี ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ในขัน้ ตอนการสร้างรูปแบบ และดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณในขัน้ ตอนการประเมินรูปแบบศึกษาบันเทิง โดย
ใช้สถิตคิ ่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4. การศึกษาผลการใช้รปู แบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรีทงั ้ ขัน้ ตอน
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ประเมินผลความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์ ความคิดเห็นของกลุ่ม
์
นักศึกษา และประเมินผลรูปแบบโดยกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ ดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิตคิ ่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แบบสอบถามและแบบประเมินทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้น ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลีย่ 5
ระดับ มีดงั ต่อไปนี้
4.50 – 5.00
มีความหมายว่า เหมาะสมมากทีส่ ดุ
3.50 – 4.49
มีความหมายว่า เหมาะสมมาก
2.50 – 3.49
มีความหมายว่า เหมาะสมปานกลาง
1.50 – 2.49
มีความหมายว่า เหมาะสมน้อย
1.00 – 1.49
มีความหมายว่า เหมาะสมน้อยทีส่ ดุ
สาหรับการรับรองรูปแบบศึกษาบัน เทิง ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าเฉลีย่ ความสอดคล้อง (IOC) โดยเกณฑ์ทใ่ี ช้ตดั สินพิจารณาจากคะแนนดัชนีความสอดคล้อง
ค่า IOC มีค่าตัง้ แต่ .05 ขึน้ ไปถือว่ารูปแบบศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปริญญาตรีมคี วามเหมาะสม

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์เอกสารรูปแบบศึกษาบันเทิง การวิจยั ในขัน้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจยั และค้นคว้าจากฐานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ การเรีย นรู้อ ย่า งมีค วามสุข รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีเ ล่น ปนเรีย น
ศึก ษารูปแบบและวิธกี ารสอนแบบเล่นปนเรียนที่เหมาะสม รวมทัง้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้ การสอนภาษาอังกฤษให้สนุ กด้วยกิจกรรม English Camp รวมถึง
ศึกษาทฤษฎีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Collaborative Learning)
การเรียนแบบกระตือรือร้น (Active Learning) และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนในแหล่งศึกษาบันเทิง แล้ว นามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์กลันกรองจนตกผลึ
่
กเป็ นรูปแบบทีส่ มบูรณ์ตามกระบวนการวิจยั สามารถแสดงดังตารางที่ 1
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เขียนแผนการสอนให้เรียนปนเล่น
พัฒนาบทเรียนให้ทนั สมัยเสมอ
ยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
การเตรียมสภาพแวดล้อม
เพิม่ เติมแสง สี เสียง ในชัน้ เรียน
ทาสีหอ้ งเรียน แต้มสีสนั โต๊ะเก้าอี้
เรียนรูแ้ บบร่วมมือ
เรียนรูแ้ บบกระตือรือร้น
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
สารวจความต้องการของผูเ้ รียน
จัดประกวดทักษะวิชาชีพ
เชิญคนเก่งมาถ่ายทอดความรู้
หุ่นยนต์ เกม การแข่งขัน
เสียงเพลง และดนตรี
การแสดงละคร บทบาทสมมติ
ใช้เทคโนโลยีล้ายุคเพื่อการสอน
้อฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต
3G การสือ่ สารไร้สาย
ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ โทรทัศน์
ท้าทาย ลองผิดลองถูก
ท่องเทีย่ วแบบเนิบช้า
เปลีย่ นวิธสี อนให้สนุกสนาน
ปรับบุคลิกผูส้ อนให้ร่าเริง
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การสารวจความคิดเห็น แนวคิด และความต้องการเรียนรู้ในรูปแบบศึกษาบันเทิง้ึ่งได้ขอ้ มูลจากนักศึกษา
และอาจารย์ มีผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 2
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ข้อที่
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

รายการประเมิน
มีภาพยนตร์จากแผ่น Blue Ray Disc
ชมรายการโทรทัศน์แบบทันทีและชมย้อนหลัง
มีเพลงให้เลือกฟั งหลากหลายชนิดจาก Storage
มีเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ระบบบันทึกเสียง
มีเกมออนไลน์และเล่นจากแผ่น
มีอนิ เตอร์เน็ตความเร็วสูง Wi-Fi, 3G, 4G
เรียนรูแ้ บบไร้สายทุกทีท่ ุกเวลา (Ubiquitous)
มีโรงภาพยนตร์ และห้องชมภาพยนตร์ขนาดเล็ก
มีเวทีการแสดง เช่น ดนตรี ละครเวที
มีหอ้ งสาหรับใช้อนิ เตอร์เน็ตไร้สายตลอด 24 ชม.
ห้องเรียนติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
ตกแต่งแบบสตูดโิ อ แสง สี เสียง ครบครัน
จัดวางโต๊ะเก้าอีใ้ นชัน้ เรียนไม่้้ารูปแบบ
แต่งเติมสีสนั ของเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียน
สะดวกเรื่องห้องน้า ห้องอาหาร มุมพักผ่อน
จัดสวนหย่อม แมกไม้นานาพันธุ์
ให้มเี วทีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาบรรยาย แลกเปลีย่ น
จัดประกวดโครงงานและมีรางวัลส่งเสริมกาลังใจ
สร้างบรรยากาศการเรียนให้เหมือนเกมโชว์
ทัศนศึกษานอกชัน้ เรียนตามแหล่งการเรียนรู้
แทรกการเล่นปนเรียนในทุกรายวิชา
เน้นการเรียนปฏิบตั มิ ากกว่าทฤษฎี
ผูส้ อนมีอารมณ์ขนั แทรกมุขตลกได้ตลอด
แบ่งกลุ่มย่อยและกลุม่ ใหญ่ให้เรียนแบบร่วมมือ

X

(S.D.)

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

ระดับ
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก

สรุปผลและอธิ ปรายผล
ผลการวิเคราะห์เอกสารทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดไว้ทน่ี กั การศึกษาของ
ไทยจานวน 6 คน และนักการศึกษาต่างประเทศอีก 6 คน ้ึง่ มีหลักการทางทฤษฎี แนวคิด และวิธจี ดั การเรียนการสอน
ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ้ึง่ ผสมผสานเข้ากับโมเดล TREND Edutainment ทีไ่ ด้ขอ้ สรุปก่อนหน้านี้เพื่อเพิม่ เติมสิง่ ที่
ยังขาดให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ครอบคลุมประเด็นทีห่ ลากหลาย เช่น บุคลิกภาพของผูส้ อน การจัดเตรียมหลักสูตรให้สามารถ
แทรกวิธเี ล่นปนเรียนเข้าไปได้อย่างลงตัว กิจกรรมก็เป็ นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ ในการทีจ่ ะช่วยเสริมวิธเี รียนในรูปแบบศึกษา
บันเทิงให้สมบูรณ์แบบ เช่น จัดประกวดหนังสัน้ การตัดต่อวิดโี ออย่างง่าย การถ่ายภาพนอกสถานที่ เป็ นต้น นามาผสม
เข้ากับวิธเี รียนแบบเข้าถึงสถานที่ คือการท่องเทีย่ วแบบเนิบช้า จะช่วยทาให้มเี วลาดื่มด่ ากับเนื้อหาสาระอย่างเต็มที่
ส่วนการหารูปแบบศึกษาบันเทิงในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาเทคโนโลยีทนั สมัยล่าสุดมาเป็ นสิง่ จัดการไฟล์ขอ้ มูล เช่น นา้ีพยี ู
ความจุขนาดใหญ่มาจัดเก็บรายการโทรทัศน์ เกม และภาพยนตร์จากแผ่นดีวดี ที ส่ี ามารถจัดหามาได้แล้วนามาคัดเอา
เฉพาะทีไ่ ด้รบั ความนิยมหรือหนังใหม่ล่าสุดเอามาให้บริการผ่านระบบอินทราเน็ ตและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทาให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ผ่าเครื่องมือสือ่ สารได้หลากหลาย เช่น แท็ปเล็ตพี้ี สมาร์ทโฟน เป็ นต้น
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ทัง้ นี้ได้เตรียมเนื้อหาทีจ่ ะใช้ทาการทดสอบประสิทธิภาพไว้เป็ นเนื้อหาในรายวิชา การผลิตรายการโทรทัศน์
การศึกษา ทาการเลือกเฉพาะบทหรือหน่ วยทีเ่ กีย่ วข้อง และเลือกเล่นบทบาทสมมติ การแสดง การปรับเปลีย่ นบุคลิก
ของผูส้ อนตามเนื้อหาในบทนัน้ ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของรายการสอน เช่น ถ้าหากบรรยายมาถึงเรื่องรายการ
ประเภทต่ างๆ ก็เลือกสื่อที่เป็ นดีวีดีประเภท ละคร วาไรตี้ เกมโชว์ คอนเสิร์ต สารคดี กีฬา สาธิตทดลอง มาฉาย
ประกอบการสอน ทาให้เกิดความรูส้ กึ ถึงการผ่อนคลาย ความสนุ กสนานร่าเริงของบุคลิกครูผสู้ อนช่วยให้บรรยากาศใน
ชัน้ เรียนเป็ นไปอย่างเป็ นกันเอง เป็ นมิตร ทุกคนอารมณ์ดี ผูเ้ รียนเกิดทัศนคติเชิงบวก ทาให้อยากมาเรียน และช่วยให้
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนเพิม่ สูงขึน้ ในทีส่ ุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาชัญญา รัตนอุบล (2549) ทีส่ ร้างสรรค์รูปแบบ
์
ศึกษาบันเทิงตามหลักการทางทฤษฎี NET ที่มีการคิดใหม่ คิดสร้างสรรค์ และคิดแจ้งแทงตลอด มีจิตมุ่งคุณภาพ
มาตรฐาน และความเป็ นเลิศ มีการทางาน การร่วมมือ เป็ นทีม และสร้างเครือข่าย มีก ารจัดการ มีทกั ษะการแข่งขัน
อดทน สูส้ งิ่ ยาก เห็นแก่ส่วนรวม เป็ นธรรม และยังยื
่ น และรักษ์ความเป็ นไทยใฝ่ สนั ติ การศึกษาเป็ นกลไกทีส่ าคัญทีจ่ ะ
ทาให้คนเราเปลีย่ นผ่านไปสูก่ ารเป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะ 12 ประการดังกล่าวได้ โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการรู้
สารสนเทศ (Information Literacy) ทีช่ ่วยพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศจากทัวทุ
่ กมุม
โลก และดึงสารสนเทศออกมาเป็ น “ความรู”้ เพื่อนามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการมีปฏิสมั พันธ์
และการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคลเกิดจากการสือ่ สารกับสังคมรอบข้างเป็ นหลัก โดยหลักการออกแบบสภาพแวดล้อม
นัน้ ผลการวิจยั พบว่าผลทีไ่ ด้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ ์ (2551) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั การ
พัฒนาแบบจาลองศูนย์ความรู้ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาหรับครูมธั ยมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบสภาพแวดล้อ มทางการเรีย นภายในศูน ย์ค วามรู ้อ เี ล็ก ทรอนิก ส์ ผลการศึก ษาพบว่า องค์ป ระกอบของ
แบบจาลองศูน ย์ค วามรู้ป ระกอบด้ว ยการออกแบบสภาพแวดล้อ มทางการเรีย น การจัด สรรพื้น ทีท่ งั ้ ภายในและ
ภายนอกอาคารให้ดงึ ดูดความสนใจ รวมถึงการนาสื่ออีเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชัน้ เรียนเพื่อช่วยให้บรรย ากาศในชัน้
เรีย นให้ม คี วามหลากหลายยิง่ ขึน้ ช่ว ยทาให้เ กิด ประสิท ธิภ าพในการเรีย นรูไ้ ด้อ ย่า งดียิง่ ขึน้ โดยมีข อ้ เสนอแนะ
สาหรับการวิจยั ต่อยอดดังต่อไปนี้
1. วิจยั และพัฒนาครูต้นแบบของแต่ละคณะเพื่อเป็ นครูตวั อย่างในการสอนอย่างสนุ กสนานร่วมกับสื่อที่
นามาใช้ เพื่อกระจายวิธสี อนไปให้ผสู้ อนอื่นๆ ให้ปรับเปลีย่ นตนเองให้มบี ุคลิกกระฉับกระเฉง อารมณ์ดี ้ึง่ จะช่วยสร้าง
บรรยากาศในชัน้ เรียนให้ครืน้ เครง สนุกสนาน เป็ นสิง่ ดึงดูดความสนใจให้แก่ผเู้ รียนมากยิง่ ขึน้
2. ทาการศึกษาวิจยั สภาพแวดล้อมแต่ละอาคาร ทัง้ ภายในและภายนอก ในประเด็นปั จจัยทีช่ ่วยส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรูปแบบศึกษาบันเทิง
3. จัดท่องเที่ยวเชิงสาระบูรณาการร่วมกับการสอนผ่านสื่อปกติ เช่น โปสเตอร์ ชุดการสอน แผ่นพับแสน
สนุก นิทรรศการ เป็ นต้น แล้วเลือกใช้สอ่ื ชนิดและแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับนักศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงสุด
์
4. จัดให้มงี บประมาณสาหรับเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรูแ้ ละมุมมองทีแ่ ปลกใหม่ จัด
แข่งขันทักษะฝีมอื การประกวดหนังสัน้ เป็ นต้น
5. วิจยั และพัฒนาการเขียนแผนการสอนในรายวิชาให้มคี วามสนุ กแบบเล่นปนเรียน ทาให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะ
เป็ นไปได้

กิ ตติ กรรมประกาศ
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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

บทนา
ประเทศไทยจาเป็ นต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ที่จะเป็ นฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ หากแต่ฐาน
การศึกษาของไทย ที่มหี น้าที่ผลิตกาลังคน ยังไม่สามารถตอบสนองได้ โดยในระบบการศึกษาของไทยนัน้ หากผลิต
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ก็จะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างด้านวิชาการเด่น แต่ดอ้ ยทางการปฏิบตั ิ ตรงกันข้ามหากผลิต
บุคลากรทางด้านช่างฝีมอื ก็จะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูท้ กั ษะทางด้านปฏิบตั แิ ต่ดอ้ ยทางด้านวิชาการ ไม่สามารถต่อยอดในการ
เรียนรู้ท่สี ูงขึน้ ไปได้จงึ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมี การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้เกิดการเรียนรู้ ทัง้ ภาคปฏิบตั ิและ
ภาคทฤษฎีไปพร้อม ๆ กัน เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ใหม่ๆ ป้ อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมทีจ่ ะเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของ ประเทศให้กา้ วทันในระดับสากล
การศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โดยมีเป้ าหมายให้บุคคลมีคุณภาพเป็ นไปตามที่
สังคมปรารถนา ดังเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวดที่ 1 มาตรที่ 6 ที่ว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ ละคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกั บผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข [6] ในการพัฒนาประชากรให้มี
ลักษณะครบถ้วน มีคุณภาพ สามารถประสบความสาเร็จทัง้ ในด้า นการเรียน และความสาเร็จในชีวติ นัน้ ในปั จจุบนั
สถาบันการศึกษากลับมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนมีความเป็ นเลิศทางวิชาการ พัฒนาแต่เชาวน์ปัญญาเท่านัน้ ซึง่ ในความเป็ น จริง
แล้วเชาวน์ปัญญามีความสาคัญหรือมีส่วนสนับสนุ นให้ประสบความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงานเพียงร้อยละ 20 เท่านัน้ อีก
ทัง้ การเรียนรูต้ ามหลักสูตรขาดการเชื่อมโยงกับชีวติ จริง นักเรียนต้องสอบแข่งขัน ผลการประเมินหลักสูตรกรมวิชาการ
จึงพบว่าหลักสูตรให้ความสาคัญกับการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สังคมน้อยไป หลักสูตรไม่สามารถสร้างคนให้มจี ติ ใจทีด่ ี
จึงก่อให้เกิดปั ญหาในสังคมตามมา [2] ประกอบกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั
เป็ นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่ อสุขภาพจิตและการปรับตัวของนัก ศึกษา นักศึกษาจึงประสบปั ญหาเศร้ าซึม
ปรับตัวไม่ได้ ขาดความอดทน ก้าวร้าว
ในการผลิตนักศึกษาที่มคี ุณภาพนัน้ จะต้องพัฒนานักศึกษาให้มคี วามฉลาดทัง้ ทางอารมณ์และทางปั ญญา
ควบคู่กนั ไป คือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทีม่ ที งั ้ ความเก่ง ความดี และความสุข [7] โดยนักจิตวิทยาและนักการศึกษา
ต่างเห็นพ้องกันว่าเชาว์ปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทีจ่ ะทาให้บุคคลประสบผลสาเร็จในชีวติ ความสาเร็จในด้าน
การเรียนหรือการทางานต้องมีองค์ประกอบด้านการรูจ้ กั สังคม การปรับตัว การมองโลกในแง่ดี รวมทัง้ สามารถในการ
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แก้ไขปั ญหาและความขัดแย้งรวมอยู่ด้วย นักจิตวิทยาเรียกว่า emotional intelligence และภาษาไทยเรียกว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์หรือเชาวน์อารมณ์ [5]
สาหรับประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ทาการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดและ
เกณฑ์การมองเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กไทยเพื่อสอดคล้องกับบริบทคนไทย โดยแบ่งเป็ น 3 ด้านคือ ด้านดี
หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รูจ้ กั เห็นใจผูอ้ ่นื และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ด้านเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกั ตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ ่นื และด้านสุข หมายถึ งความสามารถในการดาเนินชีวติ อย่างเป็ น
สุข มีความภูมใิ จในตนเอง พอใจในชีวติ และมีความสุขทางใจ [3]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545- 2549 มีการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้แนวคิดการเรียนรูแ้ บบยึดคน
เป็ นศูนย์กลาง เน้นให้ผเู้ รียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง และสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ พัฒนาคนให้คดิ เป็ น
เป็ น แก้ปัญหาเป็ น พร้อมทัง้ มีคุณธรรมและจริยธรรม โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) รูปแบบพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่ อยู่ภายใต้ความร่วมมือแบบพหุภาคี
ได้แ ก่ กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยส านั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สวทช.) และ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อผลิตนักเทคโนโลยี ที่มคี วามสามารถในการประดิษ ฐ์ คิดค้น และสร้า ง
นวัตกรรม เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ผู้เรียนจะได้รบั การ
พัฒ นาศัก ยภาพที่เ น้ น การสร้า งองค์ค วามรู้ผ่ า นการฝึ ก ปฏิบ ัติโครงงาน หรือ Project Based Learning สามารถ
ประยุ ก ต์ใช้ค วามรู้ด้า นวิทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และทัก ษะวิชาชีพในการสร้า งสิ่ง ประดิษ ฐ์และนวัตกรรมที่เป็ น
ประโยชน์และใช้งานได้จริง เพื่อสร้างแรงงานทีด่ แี ละมีคุณภาพสนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้การ
สร้างคนดีทม่ี ฝี ีมอื สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดทีต่ ้องการให้ผทู้ จ่ี บหลักสู ตรโครงการวิทยาลัยนัน้ เป็ นผูเ้ รียนที่ เก่ง ดี และ
ดารงชีวติ อย่างมีความสุข อันเป็ นองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์นนั ่ เอง แต่ดว้ ยปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในปั จจุบนั ได้สง่ ผลกระทบกับนักศึกษา ก่อนให้เกิดปั ญหาทาให้นกั เรียนไม่ประสบความสาเร็จทางการเรียนตามที่
หวัง จึงเป็ นหน้าที่ของโครงการวิทยาลัยฯ ในการให้คาปรึกษา ช่วยเหลือตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้มโี อกาสพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามเป้ าหมายคือ เก่ง ดี และมีความสุข ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจที่จ ะศึก ษาความฉลาดทางอารมณ์ ข องนัก ศึก ษาในโครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์วิท ยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีลาพูน เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนเป็ นแนวทางในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนความสามารถทางการเรียน ใน 5 รายวิชาเพื่อให้อาจารย์ผสู้ อนได้มกี ารปรับให้สอดคล้องความต้องการ
และความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา ซึง่ เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาอันสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูเ้ รียนและความต้องการในสังคม

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.
2.
3.

เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ ของนัก ศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ชัน้ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2556
เพื่อหาความแตกต่างระหว่างคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาโดยแยกตามเพศ
เพื่อวิเคราะห์ผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา และผลคะแนนเฉลีย่ นักศึกษาใน 5 รายวิชา

ขอบเขตการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์วทิ ยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ชัน้ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 32 คน ชาย 5 คน และหญิง 27 คน
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วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ในการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 1
ปี การศึกษา 2556 และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนและส่งเสริมความสามารถ
ทางการเรียน คณะวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ทาการร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลาพูน ในการจัดค่ายนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขน้ึ โดยมีวตั ถุประสงค์เ พื่อคัดสรรนักศึกษาทีม่ คี วามสนใจ และมี
การวัดแววความรูด้ า้ นต่างๆ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคุณธรรม ด้านเกษตร และด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยทาง
คณะวิจยั ได้สร้างโจทย์ปัญหาหลายๆ ข้อ เพื่อให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมภายในค่าย หลังจากได้รบั โจทย์แล้วนัน้
นักเรียนแต่ละกลุ่มในค่ายได้ฝึกแก้ไขปั ญหาจากโจทย์ทส่ี ร้างขึน้ ดังรูปที่ 1 ซึง่ มีขนั ้ ตอน 4 ลาดับขัน้ คือ 1) การคัดสรรผู้
เข้าค่าย 2) ให้ผเู้ ข้าค่ายตอบแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ทกั ษะทัง้ 4 ด้าน 3) ให้เข้าค่ายตอบแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์
ความฉลาดทางอารมณ์
4) ติดตามผลและวิเคราะห์ผลการเรียนหลังผ่านการเข้าค่าย

1

คัดสรรผูเ้ ข้าค่าย
แบบสอบถามวิเคราะห์
ทักษะทั้ง 4 ด้าน

2

3

แบบสอบถามวิเคราะห์
ความฉลาดทางอารมณ์

4

ติดตาม/วิเคราะห์
ผลการเรี ยน

ภาพที่ 1 แผนภาพกระบวนการจัดการค่ายนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [4]
คณะวิจยั ได้ใช้กลไกของ FILA ซึ่งเป็ นกระบวนการเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาตามแบบ FILA: F (Facts) เป็ น
ขัน้ ตอนแรกทีเ่ ป็ นส่วนสาคัญในการระบุปัญหาให้ชดั เจนขึน้ โดยการหาข้อทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริง I (Ideas) เป็ นความคิด ข้อ
สมมุตฐิ าน จากข้อเท็จจริงทีไ่ ด้รวบรวมมา ในขัน้ ตอนนี้แสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลและความจริงทีม่ อี ยู่และนาไปสูก่ าร
ตัง้ สมมุตฐิ านทีใ่ ช้ไขคาตอบของปั ญหา หรือใช้สร้างวิธกี ารแก้ปัญหาทีเ่ หมาะสมต่อไป L (Learning Issues) เป็ นประเด็จ
ทีต่ ้องเรียนรู้ เมื่อได้ความคิดหรือสมมุตฐิ านจากขัน้ ตอนทีผ่ ่านมาแล้วนัน้ ขัน้ ตอนต่อไปจะต้องสารวจว่า การจะพิสจู น์
เพื่อทาการสรุปความถูกต้องของสมมุตฐิ านทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้นนั ้ จะต้องเรียนรูใ้ นเรื่องอะไรบ้างรวมทัง้ การสารวจว่า ความคิด
ที่ตงั ้ ขึน้ นี้มกี รณีศกึ ษาทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกันและนามาใช้ได้หรือไม่ A (Action Plans) ขัน้ ตอนแผนปฏิบตั กิ ารเป็ นการ
ประมวลความคิดและแนวทางทีไ่ ด้จากการเรียนรูเ้ พิม่ เติมมากาหนดเป็ นแผนปฏิบตั กิ ารหรือแผนการดาเนินงาน เพื่อ
จัดการปั ญหาค้นหาคาตอบ อาทิ การทาการทดลอง และการสอบถามจากผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็ นต้น
และในครัง้ นี้ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ครัง้ ที่ 6 ทางคณะวิจยั ในเห็นถึงความสาคัญของความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษา และต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับความฉลาดทางปั ญญา จึงได้มกี ารนาแบบสอบถามและเกณฑ์
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วัดจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข [1] เพื่อให้นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ประเมินตนเอง โดยให้นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
ค่ายวิทยาศาสตร์ครัง้ ที่ 6 และได้รบั การคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีลาพูน เป็ นจานวน 32 คน จากรูปที่ 2 แสดงไดอะแกรมขัน้ ตอนการเก็บผลและวิเคราะห์ผล โดย
การประเมินนัน้ อยู่ในรูปแบบของระดับคะแนนที่กาหนดไว้โดยกรมสุขภาพจิต แบบสอบถามมีทงั ้ สิ้น 52 ข้อ โดย
แบ่งแยกเป็ น 9 ข้อย่อยใน 3 หัวข้อหลัก ด้านเก่ง ด้านดี และด้านสุข จากหัวข้อหลัก 3 ด้าน ย่อยอีก 3 หัวข้อย่อยในแต่
ละด้านนัน้ มีการนามาประเมินออกมาในรูปแบบของคะแนน และมีการนามาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างโดยแยกตาม
เพศของนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลจากค่าเฉลีย่ ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 3 ด้าน และคะแนนเฉลีย่ แต่ละ 5
รายวิชา ซึ่งได้แก่ วิชาฟิ สกิ ส์ วิชาเคมี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีวทิ ยา และวิชาสังคม ซึ่งในการวิเคราะห์ผลระหว่าง
คะแนนของแต่ละสาขาวิชา และคะแนนประเมินความฉลาดทางอารมณ์
แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ (กรมสุขภาพจิต)
สอบถามผู้เข้ าค่าย โดยใช้ แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์
วิเคราะห์ผลทางสถิติ

ผลความฉลาดทางอารมณ์เปรี ยบเทียบผล

ความถี่, อัตราร้ อย
ละ, ค่าเฉลีย่ ,
วิเคราะห์ความ
แปรปรวน

การเรี ยน
วิเคราะห์ผลการเรียน 5 รายวิชา
และผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์

การวิเคราะห์ผล
เชิงคุณภาพ

สรุปผล
ภาพที่ 2 ขัน้ ตอนการเก็บผลและวิเคราะห์ผล

ผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพการเกษตร โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็ นมหาวิทยาลัย
พีเ่ ลีย้ ง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้นนั ้ เป็ นนักศึกษาผูเ้ ข้าร่วมค่ายวัดแววจานวนทัง้ หมด 32 คน โดยใช้แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สาหรับอายุ 12-17 ปี ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการตรวจให้
คะแนนแบบประเมิน ของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ทก่ี าหนด คานวณค่าเฉลีย่ และมาตรฐานแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ตามตัวแปรตามทีต่ อ้ งการ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ของผูเ้ ข้าร่วมวัดแววโครงการฯ มีองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ ด้านดี (ควบคุมตนเอง
เห็นใจผูอ้ ่นื รับผิดชอบ) ด้านเก่ง (มีแรงจูงใจ ตัดสินและแก้ปัญหา สัมพันธภาพ) และด้านสุข (ภูมใิ จตนเอง พอใจชีวติ สุขสงบ
ทางใจ) จากข้อมูลแบบสอบถามจานวน 32 ฉบับ พบว่ามีนกั ศึกษาเพศหญิงจานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.4 นักศึกษาเพศ
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ชายจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.6 จากการวิเคราะห์คะแนนความฉลาดทางอารมณ์นนั ้ ซึง่ ทาการวิเคราะห์ 9 หัวข้อย่อย
ซึง่ จะทาการวิเคราะห์โดยประเมินในรูปแบบของคะแนน ซึง่ มีค่ามาตรฐานหรือค่าคะแนนปกติ โดยสรุปผลและแสดงไว้ดงั ตาราง
ที่ 1 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา ซึง่ จะมีค่าเฉลีย่ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยค่าเฉลีย่ รวมได้ดา้ นดี-ควบคุมตนเอง
เฉลีย่ รวม 17.81 ด้าน-เห็นใจผูอ้ ่นื เฉลีย่ รวม 18.72 และด้านดี-ความรับผิดชอบ 19.63 ซึง่ มีนักศึกษาบางคนมีค่าฉลาดทาง
อารมณ์ใน 3 ด้านย่อยสูงกว่าเกณฑ์ประมาณ 1-2 คนจากนักศึกษาทัง้ หมด 32 คน โดยมีค่าสูงสุดที่ 23-24 คะแนน จากคะแนน
ช่วงปกติ ด้านควบคุมตนเอง 13-18 ด้านเห็นใจผูอ้ ่นื 16-21 และด้านความรับผิดชอบ 17-23 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผลคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์ [8]
คะแนน
คะแนน
หัวข้อ
ช่วงปกติ
ตา่ สุด
ด้านดี
13-18
13
ควบคุมตนเอง
16-21
13
เห็นใจผูอ้ ่นื
17-23
13
รับผิดชอบ
ด้านเก่ง
15-21
13
มีแรงจูงใจ
14-20
13
ตัดสินใจและแก้ไขปั ญหา
15-20
11
สัมพันธภาพ
ด้านสุข
9-14
9
ภูมใิ จในชีวติ
16-22
12
พอใจในชีวติ
15-21
13
สุขสงบทางใจ

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
เฉลี่ยรวม

คะแนนรวมอยู่
ในเกณฑ์

23
23
23

18
19
20

ปกติ
ปกติ
ปกติ

26
23
22

19
17
17

ปกติ
ปกติ
ปกติ

15
24
24

12
19
18

ปกติ
ปกติ
ปกติ

วิ เคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เก่ง สุข แยกตามเพศนักศึกษา
ตารางที่ 2 สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่างผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแยกตามเพศ [8]
เพศชาย เพศหญิ ง
Equal variances Not Assumed
ความฉลาดทางอารมณ์
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
Mean Difference
t
Sig.(2 tailed)
ด้านดี
18.40
17.70
.6963
.596
.556
ด้านควบคุมตนเอง
18.20
18.81
-.6148
-.614
.544
ด้านเห็นใจผูอ้ ่นื
17.00
20.11
-3.711
-3.203
.003*
ด้านรับผิดชอบ
ด้านเก่ง
19.20
18.89
.3111
.240
.812
ด้านมีแรงจูงใจ
15.80
16.70
-.9037
-.698
.491
ด้านตัดสินใจและแก้ปัญหา
16.40
16.85
-.4518
-.347
.731
ด้านสัมพันธภาพ
ด้านสุข
11.20
12.18
-.9852
-1.655
.108
ด้านภูมใิ จตนเอง
18.20
19.63
-1.429
-.881
.385
ด้านพอใจชีวติ
17.00
18.26
-1.259
-.883
.384
ด้านสุขสงบทางใจ
*Sig 2 tailed ≥ 0.05
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การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษา โดยจาแนกตามเพศ พบว่า
คะแนนค่าความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามีความแตกต่างกัน ในด้านดี-ความรับผิดชอบ ค่า Sig เท่ากับ .003 ซึง่
มีค่ า น้ อ ยกว่ า ระดับ นัย สาคัญ ที่ .05 ดัง นัน้ มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมีนัย สาคัญ โดยเพศหญิง มีค วามดีด้า นความ
รับผิดชอบมากกว่าเพศชาย โดยทีเ่ พศหญิงมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 20 ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในด้านดี-ด้านความ
รับผิดชอบสูงกว่าเพศชาย ดังตารางที่ 2 สาหรับด้านดี-รู้จกั ควบคุมตนเอง และด้านดี-รับผิดชอบ นัน้ เพศไม่มคี วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
วิ เคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เก่ง สุข แยกตามรายวิชา
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ผลคะแนน 5 รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
ค่าเฉลี่ย
SD
ค่าเฉลี่ย
SD
ฟิ สกิ ส์
2.00
1.06256
2.77
.53858
เคมี
2.33
1.02870
2.09
.80760
ชีววิทยา
2.20
.60721
2.34
.79755
คณิตศาสตร์
2.33
.88545
2.36
.92662
สังคมศึกษา
3.36
.51171
3.45
.43503
*SD = ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

จากตารางที่ 3 แสดงถึงคะแนนของค่าเฉลี่ย 5 รายวิชา ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่1และ2 ของ
นักศึกษาทัง้ หมด 32 คน ซึ่ง 5 รายวิชาประกอบด้วย วิชาฟิ สกิ ส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
สังคมศึกษา พบว่านักศึกษาจานวน 32 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนวิชาฟิ สกิ ส์ของภาคเรียนที่ 2 เพิม่ ขึน้ จากภาคเรียนที่ 1
(2.77>2.00) คะแนนเฉลีย่ วิชาเคมีของภาคเรียนที่ 2 ลดลงจากภาคเรียนที่ 1 (2.09<2.33) คะแนนเฉลีย่ วิชาชีววิทยา
ของภาคเรียนที่ 2 เพิม่ ขึน้ จากภาคเรียนที่ 1 (2.34>2.20) คะแนนเฉลีย่ วิชาคณิตศาสตร์ของภาคเรียนที่ 2 เพิม่ ขึน้ จาก
ภาคเรียนที่ 1 (2.36>2.33) และคะแนนเฉลีย่ วิชาสังคมศึกษาของภาคเรียนที่ 2 เพิม่ ขึน้ จากภาคเรียนที่ 1 (3.36>3.45)
จากคะแนนค่าเฉลีย่ ภาคเรียนที่1และ2 พบว่ามี 4 รายวิชาดังนี้ วิชาฟิ สกิ ส์ วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคม
ศึกษา มีคะแนนค่าเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 2 เพิม่ จากคะแนนค่าเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1 ส่วนวิชาเคมีมคี ะแนนเฉลี่ยรวมของ
นักศึกษาภาคเรียนที่ 1 มากกว่าค่าเฉลีย่ ภาคเรียนที่ 2
วิ เคราะห์ความสามารถในการเรียนการสอน จากผลคะแนน 5 รายวิชา และคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
คะแนนผลทัง้ 5 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาฟิ สกิ ส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาสังคม
ศึกษา จากการศึกษาผลคะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 32 คน พบว่า คะแนนเฉลีย่ ในภาคเรียนที่ 1 มี
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ เกรดเฉลี่ย ระหว่าง 2.00 – 2.33 และมีคะแนนวิชาสังคมที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 3.36
ดังนัน้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีการนาผลของค่าคะแนนความฉลาดทางอารมณ์มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 2 โดยการเน้นในเรื่องของการเห็นคุณค่า ด้านความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาด้านดี ด้านเก่ง ด้าน
สุข เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ก่อนทีอ่ าจารย์ผสู้ อนจะสอนให้นักศึกษามีความเก่ง และมีความรูใ้ นเรื่อง
ของรายวิชา จากงานวิจยั พบว่าคะแนนค่าความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักศึกษามีค่าด้านดี ด้า น
ความรับผิดชอบ ในเรื่องความรับผิดชอบเมื่อแยกเพศออกมาแล้วนัน้ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทีน่ ้อยกว่า
0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนัน้ ในด้านดีนนั ้ จัดเป็ นหัวใจสาคัญเรื่องแรก ทีค่ วรให้ความสาคัญเพื่อให้นักศึกษา เป็ น
คนดี มีความรับผิดชอบในตนเองเองก่อน ดังนัน้ ทางคณะวิจยั จึงได้มกี ารวางแผนและประชุมร่วมกับอาจารย์ผสู้ อนและ
ได้เล็งเห็นถึงการสอนให้นักศึกษาเป็ นคนดี การมีคุณธรรมและจริยธรรมก่อน ทีจ่ ะสอนให้ผเู้ รียนนัน้ เก่ง ดังนัน้ จึงได้มี
1371

การสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชาโดยมี การนาคะแนน
ความฉลาดทางอารมณ์ ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างไรและได้ขอ้ สรุปผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอน 5 รายวิชา
ความฉลาด
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาทางการเรียนการสอน 5 รายวิชา
ทางอารมณ์
ด้านดี
ควบคุมตนเอง
1. สิง่ หนึ่งที่ผู้สอน ส่งเสริมและพัฒนาทางการเรียนนัน้ ต้องเน้ นด้านดี หรือการเป็ นคนดีของ
เห็นใจผูอ้ ่นื
นักศึกษา ถือเป็ นเรื่องทีท่ างคณะวิจยั ให้ความสาคัญสิง่ แรก เนื่องจาก ต้องการสอนนักศึกษาเรียนให้เก่ง
รับผิดชอบ
นัน้ สิง่ แรกครูผสู้ อนต้องสร้างให้นกั ศึกษาเป็ นคนดีของสังคม สร้างนักศึกษามีบุคลิกภาพทีด่ ี ทัศนคติทด่ี ี
โดยการสร้างกิจกรรมด้านการรูจ้ กั ตนเอง และการประเมินตนเอง เพื่อศึกษาลักษณะนิสยั ทีพ่ งึ ได้รบั การ
พัฒนา ผ่านการทดสอบ และการยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา จากข่าวสาร ในชีวติ ประจาวันก่อนขึน้ บทเรียน
ในแต่ละครัง้
2. ในการสร้างคนให้เป็ นคนดีนัน้ มุ่งเน้นความสุข ความไม่เห็นแก่ตวั การมีคุณธรรมจริยธรรม
ควบคู่ เพื่อเป็ นแรงผลักดัน ให้นักศึกษาได้รู้จกั เห็นใจผูอ้ ่นื และสิง่ สาคัญ อาจารย์ผู้สอน (ครูด)ี เป็ น
ปั จจัยสาคัญทีส่ ดุ โดยในการพูดนัน้ อาจารย์ผสู้ อนต้องพูดทุกอย่างออกมาจากใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กบั ผูฟ้ ั ง
3. รายวิช าสัง คมนัน้ ควรมีก ารจัด กิจ กรรม โครงการที่เ กี่ย วกับ ท้อ งถิ่น และชุ ม ชน เพื่อ ให้
นักศึกษาเรียนรูก้ ารช่วยรูผ้ อู้ ่นื และการทางานร่วมกันในการรับผิดชอบในสิง่ ทีต่ นทา และหน้าทีข่ องตน
4. ส่งเสริมให้มกี ารจัดหลักสูตรพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆตลอดจน
พัฒนาการมีปฏิสมั พันธ์และการทางานเป็ นทีมของนักศึกษา
ด้านเก่ง
มีแรงจูงใจ
1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วชิ าเคมี ฟิ สกิ ส์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ตัดสินใจแก้ปัญหา สังคม และสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดค้นแก้ปัญหาของนักศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย
สัมพันธภาพ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ กิจรรมการเรียนรู้ สื่อ
อุปกรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้มแี รงจูงใจในการเรียนจากการทดลอง และการตัดสินใจแก้ปัญหาจากการ
ทดลอง หรือการลงปฏิบตั จิ ริง
2. มีการส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาจากโจทย์ ที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากบทเรียน และการ
แก้ปัญหาโจทย์ ร่วมกับเพื่อนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ต่อกันและกันภายในห้องเรียน และร่วมกันแก้ไข
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในโจทย์ทศ่ี กึ ษา
3. รายวิชาคณิตศาสตร์ ผูส้ อนควรมีแรงจูงใจในลักษณะ การนากรณีศกึ ษาทางด้าน อาชีพต่างๆ
ทีไ่ ด้นาวิชาคณิตศาสตร์ไปปรับใช้ เพื่อให้นกั ศึกษาได้มองภาพในการนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต และ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นัน้ ควรมีการกระทาซ้า ๆ การทาแบบฝึ กหัดซ้า ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้
คุน้ เคยและรูจ้ กั มีการใช้กระบวนการคิดอยู่ตลอดเวลา นักศึกษาจะเกิดการเคยชิน และเรียนรูใ้ นการคิด
คานวณ ในการใช้วธิ กี ระทาซ้า ๆ นัน้ ช่วยสร้างทักษะ และพัฒนาความมันใจของนั
่
ก ศึกษาได้ เนื่องจาก
นักศึกษาบางคนสามารถเร่งการเรียนรู้ และเติมเต็มช่องว่างด้านทักษะคณิตศาสตร์ให้เท่าเทียมกับ
นักศึกษาในกลุ่มเดียวกันได้ และอาจารย์จะมีการพัฒนาการทาแบบฝึกหัดทีเ่ ข้มข้นยิง่ ขึน้
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ด้านสุข
ภูมใิ จในชีวติ
พอใจในชีวติ
สงบทางใจ

1. ในการเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ฟิ สกิ ส์ ควรมีการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
โดยเพิม่ จิตสานึกในการอนุรกั ษ์พฒ
ั นาสิง่ แวดล้อม จิตสาธารณะทีม่ ุ่งทาประโยชน์และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่ า งมีค วามสุ ข โดยมีก ารจัด ท าแผน กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามแนวคิด วิท ยาศาสตร์ สัง คม และ
สิง่ แวดล้อม ในการบูรณาการเทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะความคิด ภายใต้
การให้คาแนะนาจากอาจารย์ทป่ี รึกษา จนเกิดความเข้าใจ ส่งผลให้นกั ศึกษาได้รจู้ กั คิด และได้เป็ นส่วน
หนึ่งในการคิดแก้ไขปั ญหา พัฒนาสิง่ แวดล้อม ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมใิ จในชีวติ ทีไ่ ด้รจู้ กั นา
วิชาทีเ่ รียนมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาและช่วยแก้ไขปั ญหาได้
2. ในรายวิชาสังคม มีการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างบทเรียน และการเสริมการสอนใน
ลักษณะของการเรียนรูต้ นเอง ประเมินตนเองโดยใช้เครื่องมือวัดนิสยั บุคลิกในแบบต่างๆ และร่วมกันหา
แนวทางในการปรับปรุง โดยการพัฒนาจากภายใน อาทิ สุขภาพจิต ความเครียดกับสุขภาพ โดยการ
จัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับบทเรียน เพื่อให้นักศึกษามีการสร้า งมนุ ษย์สมั พันธ์กบั เพื่อ น และการ
ยกตัว อย่ า งกรณี ศึก ษาจากสิ่ง แวดล้อ มภายนอก ซึ่ง ในการท ากิจ กรรม หรือ การเห็น ตัว อย่ า งจาก
สถานการณ์จริง ส่งผลให้นักศึกษาได้เกิดการสร้างความเชื่ อมันให้
่ กบั ตนเอง และความภาคภูมใิ จใน
ตนเอง การนับถือตนเอง ตลอดจนสุขภาพจิต และการปรับตัว
3. การเสริมการเรียนรู้ก่อนเริม่ เข้าสู่บทเรียน ในการทากิจกรรมการค้นหาลักษณะที่นักศึกษา
ภูมใิ จ ในการฝึกให้นกั ศึกษาคิดบวก มองตนเองในทางดี เห็นข้อดี สิง่ ทีน่ ่าภาคภูมใิ จของตนเอง อาจทา
กิจกรรมการการคิดบวก และมองตนเองว่าชอบบทเรียน บทไหนมากที่สุด เพราะเหตุ ใด หรือการ
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ทีผ่ ่านมาอาทิตย์หนึ่งนัน้ โดยอาจารย์ผสู้ อนมีการกาหนดกิจกรรมให้นักศึกษาเป็ นประจา
ด้วยความสนุ กสนานก่อนเข้าสู่บทเรียน และต้องมีการปฏิบตั เิ ป็ นนิสยั ในการกล่าวคาชื่นชม ให้กาลังใจ
ซึง่ กันและกันอยู่เสมอภายในห้องเรียน ได้แก่ การทางานร่วมกับเพื่อน
4. ใน 5 รายวิชาล้วนมีความสาคัญต่อการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขได้ โดยการเปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมกลุ่มบ่อยๆ เป็ นการเสริมสร้างทักษะการเข้าใจตนอง และเข้าใจผูอ้ ่นื
โดยผ่านการทดลองให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ว่าตนเองมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร มีความสามารถด้านใด
ขณะเดียวกันได้เรียนรูใ้ นสิง่ ทีต่ นชอบและไม่ชอบ ทีจ่ ะเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื ดังนัน้ อาจารย์ผสู้ อนควรมีการ
จัดโครงงานที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้เรียน ส่งเสริมให้เด็กอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
วิทยาลัยฯ มีความรับผิดชอบทากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชนต่อส่วนรวม

สรุปผลและอภิ ปรายผล
บทความนี้ได้นาเสนอการวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ จังหวัดลาพูน ซึง่ มีวธิ กี ารศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถามของกรมสุขภาพจิตและทาการประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมทางสถิตแิ ละใช้เครื่องมือทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ ผลวิจยั ด้านความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
ค่ายวิทยาศาสตร์พบว่านักศึกษาทีผ่ ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์จานวน 32 คน พบว่าคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 3
ด้าน โดยมีขอ้ ย่อยอีกด้านละ 3 ข้อนัน้ มีความฉลาดอารมณ์ดา้ นดี (ด้านความรับผิดชอบ) มีความแตกต่างกันโดยแยก
ตามเพศ ซึง่ เพศหญิงมีความรับผิดชอบมากกว่าเพศชาย และผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริม เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนทัง้ 5 รายวิชา โดยการศึกษาค่าคะแนนเฉลีย่ ทัง้ 5 รายวิชา โดยภาคเรียนที1่ ได้มกี ารเรียนการสอนเป็ นแบบ
ปกติ และภาคเรียนที่ 2 มีการเรียนการสอนโดยการนาความฉลาดทางอารมณ์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละ
5 รายวิชา สรุปได้ว่าคะแนนเฉลีย่ ภาคเรียนที่ 2 มีการผลคะแนนทีส่ งู ขึน้ แต่มเี พียงแค่ 1 รายวิชาคือ วิชาเคมี ทีม่ ผี ล
คะแนนจัดอยู่ในระดับทีย่ งั ไม่สงู ดังนัน้ ควรมีการส่งเสริมมากยิง่ ขึน้ โดยอาจมีการทาแบบสอบถามความต้องการของ
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ผูเ้ รียน และลงปฏิบตั ิ ทดลองมากยิง่ ขึน้ เพื่อชักจูง จูงใจให้นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการเรียน พร้อมทัง้ สร้างกิจกรรม
หรืองานเพื่อให้นกั ศึกษาได้รจู้ กั ความรับผิดชอบมากยิง่ ขึน้
ซึง่ ในการทาวิจยั นครัง้ นี้ต้องการศึกษาถึงผลการเรียนทีเ่ น้นในเรื่องของการนาความฉลาดทางอารมณ์เข้ามา
ปรับใช้ในการเรียนรูข้ องนักศึกษาทีเ่ รียกว่า การเรียนรูท้ แ่ี ท้จริงนัน้ คือ ผูเ้ รียนต้องมีโอกาสนาความรูท้ เ่ี รียนมาไปใช้ใน
การดาเนินชีวติ ประจาวัน สิง่ ที่เรียนรู้กบั ชีวติ จริงนัน้ ต้องเป็ นเรื่องเดียวกัน ดังนัน้ อาจารย์ผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมในแต่ ละรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ โดยการสร้างโจทย์ในร ายวิชา อาทิ ฟิ สกิ ส์ เคมี
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือวิชาสังคม ได้มกี ารสร้างโจทย์สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มกี ารแก้ไขปั ญหา และนา
ความรู้ท่เี รียนมาประยุกต์ใช้ หรือให้ผู้เรียนแสดงความรู้นัน้ ออกมาลักษณะต่ างๆ อาทิ ให้ใช้การวาดภาพแสดง
รายละเอียดเป็ นต้น ซึง่ ในแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ทม่ี เี นื้อหาของการปฏิบตั ผิ ่านกิจกรรม การเรียนรู้
แล้วนัน้ อาจารย์ผสู้ อนให้ผูเ้ รียนได้ฝึกให้ทางานปฏิบตั ซิ ้าๆเพื่อให้เกิดความชานาญ
จากการศึกษาผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการศึกษาถึงปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องนอกจากเพศหญิง และเพศชาย
อาทิเช่น ภูมลิ าเนา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนและเป็ นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาทีเ่ ข้า
ศึกษาในโครงการ และควรมีการติดตามคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ที่ศึกษาอยู่ใน
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ อีกทัง้ ควรมีการเปรียบเทียบวิ เคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ในแต่ละ
ชัน้ ปี ทผ่ี ่านเข้าค่ายและเข้าศึกษาในโครงการทุกชัน้ ปี ซึง่ ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดลาพูน
มีอิทธิพลมากต่ อชีวติ ของนักศึกษา เพราะสถาบันการศึกษามีส่วนช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้มคี วามฉลาดทาง
อารมณ์ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถควบคุมตนเองและมีคุณธรรม การปรับตัวให้เข้ากับสังคม ซึง่ นักศึกษาอยู่
ในช่วงวัยที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านความฉลาดทางอารมณ์ และทางด้านวิชาชีพควบคู่ไปพร้อมกัน ดังนัน้
วิทยาลัยจึงควรมีการพัฒนาและจัดสิง่ แวดล้อมทางการศึกษา และสิง่ แวดล้อมภายนอกในด้ านสถานที่เรียน เพื่อให้
นักศึกษาได้มปี ระสบการณ์ และชีวติ ความเป็ นอยู่ในรัว้ วิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
ในมุมของอาจารย์ผู้สอนควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการทากิจกรรม เน้ น
ปฏิบตั ิ ผ่านการเรียนรู้ทเ่ี น้นความฉลาดทางอารมณ์ทงั ้ 3 ด้าน ดังนัน้ ควรมีการศึกษาโดยการนา การทดสอบความรู้
ก่อน และหลังการเรียนรู้ เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป อีกทัง้ ควรมีการสอบถามความพึง่ พอใจ และทัศนคติต่อ
การเรียนในแต่ละรายวิชาเพื่อนามาปรับปรุงการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการต่อผูเ้ รียน
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ความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษาสาขาวิ ชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้การจัด
กิ จกรรมการเรียนการสอนแบบการสืบคิ ดค้น
The ability to reason Of Students in Early Childhood Education The teaching
activities and Reproductive invented
ประวิชญา แข่งขัน1
Prawitchaya KhaengKhun1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มเี พื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนการ
สอนแบบการสืบคิดค้น ประชาการและกลุ่มเป้ าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง จานวน 73 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้
นี้คอื รายละเอียดรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ และแบบทดสอบวัดความสามรถในการให้เหตุผล สถิตทิ ใ่ี ช้สถิตเิ ชิง
พรรณาได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติในการทดสอบสมมุติฐาน
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของประชากรก่อนและหลังการทดลอง
ผลการวิจยั พบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียน
การสอนแบบการสืบคิดค้น พบว่านักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความสามารถในการให้เหตุผลสูงขึน้ โดยการ
ให้เหตุผลแบบอุปรนัย มีค่าเฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.43 และการให้เหตุผลแบบนิรนัย มีค่าเฉลีย่ ทีร่ ะดับ 7.93
คาสาคัญ:

การให้เหตุผล การสอนแบบคิดสืบค้น

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
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บทนา
ในสังคมปั จจุบนั ได้มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม วัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ทัง้ ต่อสังคม และตัวบุคคล โดยเฉพาะโลก
ปั จจุบนั เป็ นโลกทีไ่ ร้พรมแดนเนื่องจากมีการสื่อสารทีท่ นั สมัย มนุษย์ตอ้ งเผชิญปั ญหาต่างๆ อย่างหลากหลาย ซับซ้อน
มากขึน้ ดังนัน้ การที่มนุ ษย์จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องรูจ้ กั การคิดวิเคราะห์ ในการรับรูข้ ่าวสาร
และปั ญหาในชีวติ ประจาวัน โดยการใช้เหตุผลต่างๆ มาประกอบการแก้ปัญ หาให้สาเร็จได้ด้วยดี [2] “การคิด” เป็ น
ความสามารถทีอ่ ยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน แต่จะมีความแตกต่างกันในแง่ของคุณภาพในการคิด บางคนคิดแล้วได้สงิ่ ทีม่ ี
ประโยชน์ บางคนคิดแล้วได้สงิ่ ที่เป็ นโทษ คนที่คดิ แล้วได้สงิ่ ที่เป็ นประโยชน์เรียกได้ว่าคนคนนัน้ คิดเป็ น การคิดเป็ น
เป็ นศักยภาพทีม่ อี ยู่ในมนุษย์ทุกคน ความสามารถในการคิดของมนุษย์ไม่ ใช่พรสวรรค์ ไม่ใช่ความเป็ นอัจฉริยะทีต่ ดิ ตัว
มาตัง้ แต่เกิด แต่เป็ นศักยภาพที่สามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้อย่างไม่สน้ิ สุด การคิดเป็ นกลไกสาคัญของสติปัญญาที่
สร้างความเจริญอกงามขององค์ความรูแ้ ละผลิตผลทางสติปัญญาทีเ่ กิดคุณอนันต์ คนคิดเป็ น คิดแยบยลจะทางานได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าคนคิดไม่เป็ น คิดหยาบ คิดไม่มเี หตุผล
รายวิชาการคิดและการตัดสินใจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อวิชาที่เรียนมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
หลักการและกระบวนการคิดของมนุ ษย์ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถใช้วจิ ารณญาณในการคิดเพื่อการตัดสินใจได้อย่าง
มีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาโดยใช้รากฐานการคิดทีเ่ ป็ นระบบ เชื่อมโยงความรูส้ ่ชู วี ติ ประจาวัน เพื่อการดารงชีวติ ใน
สังคมอย่างชาญฉลาด มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการดารงชีวติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มุ่ง
สร้างตนเองและสังคมให้มคี วามสุขอย่างยังยื
่ น ซึ่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม [ฉบับที่ 2] พ.ศ. 2545 กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ ไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา
22 การจัด การศึก ษาต้อ งยึด หลักว่ า ผู้เรีย นทุ ก คนมีค วามสามารถเรีย นรู้แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถือ ว่าผู้เรีย นมี
ความสาคัญ ที่สุด กระบวนการจัดการ การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรีย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศัก ยภาพ และมาตรา 24 การจัด กระบวนการเรีย นรู้ สถานศึก ษาจะต้ อ งพัฒ นากระบวนการเรีย นการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรูม้ าใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา โดยจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบตั ใิ ห้ทา
ได้ ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รอู้ ย่างต่อเนื่อง [กระทรวงศึกษาธิการ.2546]
การสอนแบบคิดสืบค้น (Inquiry Method) เป็ นการสอนทีเ่ น้นการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รียน ด้วยวิธกี าร
ฝึ กให้ผู้เรียนรูจ้ กั ค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการคิดหาเหตุผล จนค้นพบความรูห้ รือแนวทางแก้ปัญหาทีถ่ ูกต้อง
ด้วยตนเอง โดยครูตงั ้ คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดหาวิธกี ารแก้ปัญหาและสามารถนาวิธกี ารแก้ปัญหานัน้ มา
แก้ปัญหา[2] จากผลงานวิจยั พบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบคิดค้นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยมีทกั ษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยภาพรวมสูงขึน้ และข้อสังเกตทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาค้นคว้าดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับกิจกรรมที่ปฏิบตั ิ และมีการรายงานผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิน้ พบว่านักศึกษากลุ่มนี้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดและ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลประกอบได้รอบครอบมากขึน้ ในการใช้ชวี ติ ในปั จจุบนั
กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มที่ให้ความสาคัญ กับกิจกรรมในระยะแรก และมีการรายงายผลการดาเนินเป็ น
บางครัง้ และผูส้ อนต้องติดตามงานบ่อยครัง้ เมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิน้ พบว่านักศึกษากลุ่มนี้ สามารถแก้ปัญหาได้
เพียงบ้างเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจาวัน
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กลุ่มที่ 3 เป็ นกลุ่มทีไ่ ม่ให้ความสาคัญกับกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ ไม่มกี ารรายงานผลแก่ผสู้ อนแม้จะได้รบั
การติดตามงานจากผู้สอนก็ตาม เมื่อการดาเนินโครงการเสร็จสิ้นพบว่า นักศึกษากลุ่มนี้ใช้อารมณ์ และความรู้สกึ
ส่วนตัวในการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
จากเหตุผลข้างต้นผูว้ จิ ยั ในฐานะอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
กระบวนการคิดจึงมีความต้องการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญแบบการสืบคิดค้น เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลแก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบการ
สืบคิดค้น

กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐาน
การจัดการเรียนการสอนแบบการสืบคิดค้น

-

ความสามารถในการให้เหตุผล
การให้เหตุผลแบบอุปรนัย [Deductive]
การให้เหตุผลแบบนิรนัย [Inductive]

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง จานวน
73 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองแบบแผนการวิจยั
แบบ pretest – posttest Design ตามตาราง
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม
E

สอบก่อน
T1

ทดสอบ
X

ความหมายของสัญลักษณ์
X
แทน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการสืบคิดค้น
T1
แทน การสอบก่อนการทดลอง (Pretest)
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษา
T2
แทน การสอบหลังการทดลอง (Posttest)
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษา
E
แทน กลุ่มทดลอง
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สอบหลัง
T2

เครือ่ งมือในการวิ จยั และการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. รายละเอียดของรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ
2. แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
การสร้างและการหาคุณภาพของเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1.การสร้างรายละเอียดของรายวิชาการคิดและการตัดสินใจซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษารายละเอียดรายวิชาการคิดและการตัดสินใจที่หลักสู ตรกาหนดและปรับให้สอดคล้องกับ
บริบทของศูนย์การศึกษาฯ
1.2 สร้างรายละเอียดรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบคิดสืบค้นจานวน 16 สัปดาห์ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ให้ผเู้ รียนพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ จาก
การค้นคว้าและนาไปใช้ในชีวติ จริง
2. การสร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้
2.1 ศึกษาจุดประสงค์การจัดการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์
2.2 ศึกษาการสร้างและวิธกี ารใช้แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
2.3 สร้า งแบบบัน ทึก พฤติก รรมการเรีย นรู้โดยผู้ส อนเป็ นผู้บ ัน ทึก โดยมีเนื้ อ หาสอดคล้ อ งกับ
คุณลักษณะของบัณฑิต 5 ด้านและจุดประการเรียนรูข้ องรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ
3. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
3.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้
เหตุผล
3.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล โดยแบ่งเป็ นการให้เหตุผลแบบอุปรนัย และ
การให้เหตุผลแบบนิรนัย จานวน 40 ข้อ แบ่งเป็ นปรนัยแบบเลือกตอบ 30 ข้อ และอัตนัย 10 ข้อ
4. นาเครื่องมือทัง้ 3 เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านเพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และคัดเลือกข้อทีม่ ดี ชั นี
ความสอดคล้องตัง้ แต่ .05 ขึน้ ไป เพื่อนาไปใช้ในการทดลอง
5. ปรับปรุงเครื่องมือตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
6. นาเครื่องมือทีส่ ร้างสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองกับกลุ่มประชากร
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษาก่อนการจัดการเรียนการสอน
2. ผู้ ส อ น อ ภิ บ า ย ถึ ง รา ย ล ะ เอี ย ด เกี่ ย ว กั บ ก า รจั ด ท า โค รง ก า รพั ฒ น า ต น เอ ง แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า
3. นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบเครื่องมือหรือวิธกี าร และวางแผนการดาเนินโครงการพัฒนาตนเอง
โดยผูส้ อนดูแลและให้คาปรึกษาเกีย่ วกับการดาเนินโครงการ
4. นักศึกษาดาเนินโครงการฯตามทีว่ างแผนไว้ โดยรายงานความคืบหน้าของโครงการแก่ผสู้ อนเป็ นรายบุคคล
5. นักศึกษาวิเคราะห์ สรุปผลการดาเนินโครงการ และนาเสนอการดาเนินโครงการ
6. ทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนการสอน
7. นาข้อมูลการทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
1.สถิตขิ นั ้ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิตใิ นการทดสอบสมมุตฐิ าน เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง

ผลการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน
แบบการสืบคิดค้น
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
ความสามารถในการให้เหตุผล
N
t
µ
µ
σ
σ
การให้เหตุผลแบบอุปรนัย
73
11.20
1.78
16.43
0.99
33.92
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
73
4.37
.93
7.93
.90
40.84
รวม
73
15.57
2.71
24.36
1.89
74.76
จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการ
เรียนการสอนแบบการสืบคิดค้น พบว่านักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความสามารถในการให้เหตุผลสูงขึน้ โดย
การให้เหตุผลแบบอุปรนัย มีค่าเฉลีย่ ที่ระดับ 16.43 และการให้เหตุผลแบบนิรนัย มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 7.93 ซึง่ เป็ นไป
ตามสมมุตฐิ านทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างไว้

สรุปผลและอธิ ปรายผล
การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบการ
สืบคิดค้นสามารถอธิบายได้ดงั นี้
ความสารถในการให้เหตุผลของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบการสืบคิดค้น พบว่าพบว่านักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความสามารถในการให้เหตุผลสูงขึน้
โดยการให้เหตุผลแบบอุปรนัย มีค่าเฉลีย่ ทีร่ ะดับ 16.43 และการให้เหตุผลแบบนิรนัย มีค่าเฉลีย่ ทีร่ ะดับ 7.93 เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคิดสืบค้น เป็ นการจัดการจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาทัง้ ความรูแ้ ละทักษะผ่านการทางานทีม่ กี ารค้นคว้าและใช้ความรูใ้ นชีวติ จริงโดยมีผลงานทีแ่ สดงถึงการเรียนรู้ ซึง่
รายวิชาการคิดและการตัดสินใจนักศึกษาจัดทาโครงการเดี่ยว โดยมี 5 ขัน้ ตอนได้แก่ 1. เรื่อง หมายถึง การเลือก
ประเด็น ปั ญ หาที่จะจัดท าโครงการ ซึ่งเป็ นเรื่องที่นักศึกษาสนใจ สงสัย ต้องการหาคาตอบ และตัง้ จุดประสงค์ของ
โครงการ 2. วิธกี ารหรือเครื่องมือ หมายถึง กระบวนการทีม่ รี ะบบและสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง ซึง่ อาจใช้เครื่องมือ
หรือวิธกี ารหลายวิธรี ่วมกันหรือใช้เพียงวิธเี ดียว 3. การลงมือปฏิบตั ิ หมายถึง การดาเนินโครงการตามกระบวนการที่
วางแผนไว้ และมีการจดบันทึกการปฏิบตั ิ 4. การสรุป หมายถึง การเขียนสรุปผลการดาเนินโครงการตามจุดประสงค์ท่ี
วางไว้ดว้ ยรูปแบบทีเ่ หมาะสม 5. การนาเสนอ หมายถึง การนาเสนอดาเนินโครงการ เกีย่ วกับรายละเอียดของโครงการ
ได้แก่ ชื่อโครงการ จุดประสงค์ วิธกี ารหรือเครื่องมื อ การลงมือปฏิบตั ิ ตลอดจนผลการดาเนินโครงการ โดยสามารถ
นาเสนอด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย ตามความถนัดของนักศึกษาซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชัน้ เรียน
พบว่านักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในการเรียนนักศึกษายังไม่มนใจเกี
ั่
ย่ วกับปั ญหาทีต่ นเองกาลังศึกษา และยัง
ไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุท่แี ท้จริงของปั ญหาได้ และมีการเข้าพบผู้สอนเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปั ญหาที่ตนเองกาลัง
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ศึกษาทาให้นักศึกษามีความมันใจในการด
่
าเนินการมากขึน้ และจากการสังเกตพบว่าสมารถแบ่งการดาเนินงานของ
นักศึกษาออกได้เป็ น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มทีใ่ ห้ความสาคัญกับกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ และมีการรายงานผลกดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
ดาเนินโครงการเสร็จสิน้ พบว่านักศึกษากลุ่มนี้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดและตัดสินใจโดยใช้
เหตุผลประกอบได้รอบครอบมากขึน้ ในการใช้ชวี ติ ในปั จจุบนั
กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มทีใ่ ห้ความสาคัญกับกิจกรรมในระยะแรก และมีการรายงายผลการดาเนินเป็ นบางครัง้ และ
ผูส้ อนต้องติดตามงานบ่อยครัง้ เมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิน้ พบว่านักศึกษากลุ่มนี้ สามารถแก้ปัญหาได้เพียงบ้างเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับชีวติ ประจาวัน
กลุ่มที่ 3 เป็ นกลุ่มทีไ่ ม่ให้ความสาคัญกับกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ ไม่มกี ารรายงานผลแก่ผสู้ อนแม้จะได้รบั การติดตาม
งานจากผู้สอนก็ตาม เมื่อการดาเนินโครงการเสร็จสิน้ พบว่า นักศึกษากลุ่มนี้ใช้อารมณ์ และความรู้สกึ ส่วนตัวในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีพ้นื ฐานความรูด้ ้านทักษะทางคณิตศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน เมื่อจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษา ผูส้ อนจึงออกแบบกิจกรรมเป็ นกลุ่มย่อยเพื่อให้นักศึกษาคละกลุ่มระดับความรู้ และให้ผทู้ เ่ี ข้าใจ
เนื้อหาและมีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ตรวจสอบแนะให้คาแนะนาแก่เพื่อนในกลุ่ม หรือนอกกลุ่ม ก่อนนาเสนอต่อผูส้ อนซึง่
การจัดการในชัน้ เรียนลักษณะนี้ทาให้ผเู้ รียนเกิดปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างกลุ่ม เกิดการถ่ายทอดความรูจ้ ากเพื่อนสูเ่ พื่อ ทา
ให้ผู้สอนดูแลในภาพรวมได้ดขี น้ึ จากผลงานวิจยั สอดคล้องกับคากล่าวของ ภพ เลาหไพบูลย์ [2537: 126] ที่ว่า การ
จัดการเรียนรู้แ บบสืบ สวนสอบสวนนักเรียนมีโอกาสได้ฝึ ก ความคิดและฝึ ก การกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจดั ระบบ
ความคิดและวิธสี บื สวนสอบสวนด้วยตนเอง ทาให้ความรูค้ งทนและถ่ายโยงการเรียนรูไ้ ด้ดี กล่าวคือ ทาให้สามารถ
จดจาได้นานและนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อกี ด้วย และสอดคล้องกับคากล่าวของบลูม [Bloom.1976: 4] ทีว่ ่า วิธกี ารที่
ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการค้นพบด้วยตนเองนัน้ เป็ นวิธกี ารเรียนการสอนทีไ่ ด้ผลดีกว่าการอภิปราย สาธิต แสดงกฎหรือ
สูตรและวิธอี ่นื ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัญชลี บุญถนอม [4] จากผลการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ จะเห็นได้ว่า การ
สอนแบบสืบ สวนสอบสวนโดยใช้เกมคณิ ต ศาสตร์ มีผ ลส่ งเสริม ทาให้นั ก เรีย นเกิด การเรีย นรู้ มีก ารพัฒ นาทัก ษะ
ความคิด และมีเจตคติท่ดี ีทางคณิ ตศาสตร์ และมีกระบวนการพัฒนาตนเองและแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้เกิดความ
เตรียมพร้อมในการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์และมีความสาเร็จในทางการเรียนสูงขึน้ ได้และงานวิจยั ของกชกร รุ่งหัวไผ่ [1] ซึง่
ทาการวิจยั เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบสวนสอบสวนทีม่ ตี ่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรีย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 2 พบว่า นัก เรีย นมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นวิช า
คณิตศาสตร์สงู กว่าก่อนได้รบั การจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่องนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีโดยได้รบั ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และได้รบั ความ
ช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง ทีป่ รึกษางานวิจยั ที่ได้ให้
คาปรึกษา คาแนะนา ข้อคิด และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มุกเหรียญ สีตะลานุชติ อาจารย์วราภรณ์ อ่าอ้น และอาจารย์ ชนิสรา ใจชัยภูมิ
ทีก่ รุณาพิจารณาตรวจและให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือใช้ในการทดลองและเก็บข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และคณาจารย์ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั ้ ลาปาง ทุ กท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้กาลังใจ ให้ความรู้ สนับสนุน ตลอดจนประสบความการณ์ทม่ี คี ่ายิง่ แก่ผวู้ จิ ยั
ขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการดาเนินงานวิจยั เพื่อให้งานวิจยั สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่ อก๋องแก้ว แข่งขัน คุณ แม่สนิ แข่งขัน ที่สนับ สนุ น ทุน ส่งเสริมด้านการงาน
ตลอดจนให้กาลังใจเสมอมา
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คุณค่าและคุณประโยชน์ของงานวิจยั ฉบับนี้ ขอมอบเป็ นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์
และผูม้ พี ระคุณทุกท่าน ทีไ่ ด้ประสิทธิประสานวิ
ชาความรูแ้ ก่ผวู้ จิ ยั
์
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์
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทัศนคติ ของนักศึกษาต่อการจัดกิ จกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนแบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรู้
Achievement and attitudes of students to development activities Teaching and
learning programs of record
ชนิสรา ใจชัยภูม1ิ
Chanidsara Jaichaiyaphum1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาก่อน
์
และหลังการจัด กิจกรรมพัฒ นาการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบการบัน ทึก การเรีย นรู้ (2) เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบการ
บันทึกการเรียนรู้ ประชากรเป้ าหมาย คือนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนย์
การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง จานวน 71 คน ทีก่ าลังเรียนรายวิชานิทานและวรรณกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ได้แ ก่ (1) รายละเอีย ดของรายวิช า (2) แบบบัน ทึก ผลการเรีย นรู้ป ระจาสัป ดาห์ (3) แบบทดสอบวัด ทัศ นคติข อง
นักศึกษา (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน สถิติท่ใี ช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ (Present) ค่าเฉลี่ยของ
์
ประชากรเป้ าหมาย (Mean) และค่ า ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของประชากรเป้ า หมาย (Standard deviation) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของประชากรเป้ าหมายก่อนและหลังการทดลอง
ผลการวิจยั พบว่า
1. การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรายวิชานิทานและวรรณกรรมก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรูโ้ ดยภาพรวม พบว่าก่อนการ
เรียนนักศึกษามีทศั นคติด้านแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรมระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.85 ทัศนคติด้านความคิด มี
ค่าเฉลีย่ 1.82 และด้านความรูส้ กึ มีค่าเฉลีย่ 3.32 อยู่ในระดับปานกลาง หลังเรียนนักศึกษามีทศั นคติต่อรายวิชานิทาน
และวรรณกรรมโดยภาพรวมสูงขึน้ อยู่ในระดับดี สามารถจาแนกตามลาดับได้ดงั นี้ ทัศนคติด้านแนวโน้มที่จะแสดง
พฤติกรรม ทัศนคติดา้ นความรูส้ กึ และทัศนคติดา้ นความคิด ตามลาดับ
2. การเปรีย บเทียบคะแนนก่อ นเรียนและหลังเรีย น การกิจ กรรมพัฒ นาการเรีย นการสอนแบบโครงการ
ประกอบการบันทึกการเรียนรู้ รายวิชานิทานและวรรณกรรม พบว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 14.81 และหลัง
การเรียนมีค่าเท่ากับ 25.40 ซึ่งคะแนนมีความแตกต่างกัน โดยค่าเฉลีย่ ของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
และวิเคราะห์ความน่ าจะเป็ นที่ได้จากการทดสอบ t-test ชนิดคู่ โดยการแจกแจงแบบ 2 ด้าน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ทัศนคติของนักศึกษา การสอนแบบโครงการ การบันทึกการเรียนรู้
์
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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 prelearning 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

บทนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีพฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนื่อง สถาบันการศึกษา ทุกแห่งพยายาม
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทนั สมัย ให้ความสาคัญกับผูเ้ รียน (Student Center) การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรต่างๆ ของแต่ละรายวิชาอาจมีวธิ กี ารและรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกัน แต่กม็ กั มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้รบั ความรู้ และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างแท้จริง ตามการสอนที่เน้ น ผู้เรียนเป็ นสา คัญ
เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2545 กาหนด
แนวทางการจัดการศึกษาของชาติ ไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็ มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทีม่ ุ่งเน้นกลยุทธ์การสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ (Student Centered) ด้วย
การใช้วธิ กี ารเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย เช่น การฝึกปฏิบตั ิ สถานการณ์จาลอง การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองเพื่อให้
ผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาให้มมี าตรฐานการเรียนรูต้ ามทีก่ าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) เป็ นรูปแบบการจัดประสบการณ์ ทเ่ี น้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เป็ นการสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกตามหัวข้อทีเ่ ด็กสนใจควรแก่การเรียนรู้ เป็ นการทากิจกรรมเพื่อทีจ่ ะ
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เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาหาความรู้ ค้นคว้า และลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองโดยการสารวจสังเกต และลงมือปฏิบตั งิ าน
ตามแผนงานทีว่ างไว้จนได้ขอ้ ค้นพบ ระยะเวลาทาโครงการแต่ละโครงการขึน้ อยู่กบั ความลึกซึง้ ของเรื่องทีเ่ ด็กสนใจ ซึง่
สอดคล้องกับ เคทและ ชาร์ด [7] การศึกษาอย่างลุ่มลึกในเรื่องที่เด็กสนใจและต้องการค้นหาคาตอบจากคาถาม และ
เป็ นการบูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะครู เป็ นผู้ชแ้ี นะและที่ปรึกษาในการทาโครงการ การจัดประสบการณ์
แบบโครงการ (Project Approach) มาจากแนวคิดจาก จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ผูเ้ รียนต้องไปค้นหาเนื้อหาวิชาและ
ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองผู้เรียนย่ อมเกิดความเข้าใจดียงิ่ เพราะได้ทาการค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการจดบันเพื่อการ
เรียนรูข้ องตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึง่ การจดบันทึกการเรียนรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งทีแ่ สดงถึงความสนใจ ความเข้าใจในเรื่ องนัน้ ๆ
และผูบ้ นั ทึกยังสามารถนากลับมาทบทวนความเข้าใจของตนเองได้อกี ด้วย
การจดบันทึกก็เป็ นเรื่องสาคัญ ผูเ้ รียนยังตองพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการต่างๆ เช่น การเขียนบันทึกย่อ
(Memo) การเขียนสรุปความ การเขียนอ้างอิง การเขียนเปรียบเทียบ การเขียน บรรยายขัน้ ตอน การเขียนบรรยาย
ตาราง แผนภูมิ การเขียนตอบคาถามแบบความเรียง การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นแบบความเรียง การเขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็น และการเขียนรายงาน เป็ นต้น เนื่องจากการเขียนเป็ นทักษะสือสาร (Productive skill) และการ
เขียนเป็ นกระบวนการคิดที่มคี วามยุงยากสลับซับซ้ อนและเกี่ยวข้องกับขัน้ ตอนหลายขัน้ ตอน กล่าวคือ ในการเขียน
ผูเ้ ขียนจะ ต้องผ่านกระบวนการคิด โดยเริม่ ตัง้ แต่ ก่อนการเขียน (Pre-writing) ผูเ้ ขียนจะต้องคิดก่อนว่า ตนต้องการ
เขียน หรือสื่อความหมายอะไรก่อนทีจ่ ะนาแนวคิดเหล่านัน้ มาเขียนเพื่อสื่อความหมายต่ อไปยัง ผู้อาน จากนัน้ ผูเ้ ขียน
จะต้องรวบรวมความคิดหรือนาข้อมูลมาลาดับด้วยการเรียบเรียงเป็ นตัวอักษร คา และประโยค จากระดับประโยค
ต่อเนื่องเป็ นระดับขอความ หรือสูงก่วาข้อความในขัน้ การรายงานเขียน (Writing/Drafting) ต่อจากนัน้ ผู้เขียนจะต้อง
ปรับปรุงงานเขียน ในขัน้ แก้ไขร่าง 2 งานเขียน (Rewriting) จนถึงขัน้ สุดทาย ทีง่ านเขียนสามารถเผยแพรสู่ ผอู้ ่านได้
(Publishing) หลังจากผ่านการตรวจอย่างละเอียด (Proofreading/Editing)
จากเหตุผลข้างต้นในฐานนะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นผูส้ อนจึงตระหนักถึงความสาคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนจึงมีความสนใจทีพ่ ฒ
ั นาการเรียนการสอนแบบโครงการเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติและผลสัมฤทธิที์ เ่ กิดกับผูเ้ รียน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาการ
์
เรียนการสอนแบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรู้
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
โครงการประกอบการบันทึกการเรียนรู้

กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐาน

ทัศนคติ
- ด้านความคิด
- ด้านความรูส้ กึ
- ด้านแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ
ประกอบการบันทึกการเรียนรู้
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วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง ทีก่ าลัง
เรียนรายวิชานิทานและวรรณกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 71 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองแบบแผนการวิจยั
แบบ pretest – posttest Design
เครือ่ งมือในการวิ จยั และการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. รายละเอียดรายวิชา
2. แบบบันทึกผลการเรียนรูป้ ระจาสัปดาห์
3. แบบทดสอบวัดทัศนคติของนักศึกษา
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
การสร้างและการหาคุณภาพของเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. การสร้างรายละเอียดของรายวิชาซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แผนบริหารการสอนประจา
สัปดาห์
1.2 ศึกษาเอกสารคาอธิบายรายวิชาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึ กษาปฐมวัย
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2554)
1.3 เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ร่วมกับผูส้ อนรายวิชานิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯกาหนดและบริบทของศูนย์การศึกษา
2. สร้างแบบบันทึกผลการเรียนรูป้ ระจาสัปดาห์
2.1 ศึกษาการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2.2 สร้างแบบบันทึกผลการเรียนรูป้ ระจาสัปดาห์ โดยแบบเป็ น 4 หัวข้อได้แก่ สิง่ ที่ตนเองได้รบั จาก
การเรียนรู้ การนาความรูไ้ ปใช้ ปั ญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ และสิง่ ทีต่ อ้ งการพัฒนาตนเอง
3. แบบสอบถามวัดทัศนคติของนักศึกษา
3.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดทัศนคติของนักศึกษา
3.2 สร้างแบบทดสอบวัดทัศตนคติของนักศึกษา โดยใช้คาถามเชิงสถานการณ์ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านความคิด ด้านความรูส้ กึ และด้านแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
4.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียน
4.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก
5. นาเครื่องมือทัง้ 3 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและพิจารณากระบวนการและความเหมาะสมของ
เนื้อหา
6. ปรับปรุงเครื่องมือตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
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7. นาเครื่องมือทีส่ ร้างสมบูรณ์แล้ว ไปจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบการบันทึก
การเรียนรู้ กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิติท่ใี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล 1.สถิติขนั ้ พื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Present) ค่าเฉลี่ยของประชากร (Mean) ค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของประชากร (Standard deviation) 2. สถิตใิ นการทดสอบสมมุตฐิ านเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของ
ประชากรก่อนและหลังการทดลอง

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบทัศนคติ ด้านความคิดของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการ
ประกอบการบันทึกการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ก่อนการ
หลังการ
ข้อ
ทัศนคติ ด้านความคิด
N
ทดลอง
ทดลอง
D
µ
µ
σ
σ
1 รายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่เรียนก็ทาได้
71 1.83 0.77 3.35 1.18 1.52
2 รายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่จาเป็ นต่อราย
วิชาชีพครู
71 1.42 0.62 3.33 1.18 1.91
3 การเล่านิทานให้เด็กฟั งทาให้เสียเวลาสาหรับ
กิจกรรมอื่น
71 1.42 0.62 3.32 1.25 1.90
4 ครูตอ้ งเล่านิทานเก่ง
71 1.30 1.27 3.97 0.52 2.67
5 รายวิชานิทานและวรรณกรรมมีเนื้อหาซับซ้อน
71 1.52 0.77 2.96 1.12 1.44
6 รายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่จาเป็ นต้องผลิตสือ่
ประกอบการเล่านิทาน
71 1.67 0.77 2.58 0.99 0.91
7 รายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่จาเป็ นต้องเชื่อมโยง
กับแนวคิดหรือทฤษฏีการเรียนรูต้ ่างๆ
71 1.67 0.77 3.79 1.32 2.12
8 รายวิชานิทานและวรรณกรรมเป็ นวิชาทีท่ าให้ผเู้ รียน
ขาดอิสระทางความคิด
71 1.67 0.77 3.03 1.21 1.36
9 รายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่สามารถนาไป
เชื่อมโยงกับรายวิชาอื่นได้
71 1.47 0.60 3.00 1.29 1.53
10 รายวิชานิทานและวรรณกรรมจะทาให้เราเป็ นครู
จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถเกีย่ วกับนิทานและ
3.42 1.47 4.22 0.75
วรรณกรรม
71
0.80
รวม
71 1.82 0.46 3.22 0.64 1.40
จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบทัศนคติ ด้านความคิดของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
แบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรม
นัก ศึก ษามีท ัศ นคติด้า นความคิด ระดับ ดี ได้แ ก่ รายวิช านิ ท านและวรรณกรรมจะท าให้เราเป็ น ครูจะต้อ งเป็ น ผู้ท่ีมี
ความสามารถเกีย่ วกับนิทานและวรรณกรรม และระดับปานกลาง ได้แก่รายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่เรียนก็ทาได้,
รายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่จาเป็ นต้องผลิตสือ่ ประกอบการเล่านิทาน, รายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่จาเป็ นต้อง
เชื่อมโยงกับแนวคิดหรือทฤษฏีการเรียนรูต้ ่างๆ, รายวิชานิทานและวรรณกรรมเป็ นวิชาที่ทาให้ผู้เรียนขาดอิสระทาง
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ความคิด, รายวิชานิทานและวรรณกรรมมีเนื้อหาซับซ้อน, รายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่สามารถนาไปเชื่อมโยงกับ
รายวิชาอื่นได้, รายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่จาเป็ นต่อรายวิชาชีพครู, การเล่านิทานให้เด็กฟั งทาให้เสียเวลาสาหรับ
กิจกรรมอื่น, รายวิชานิทานและวรรณกรรม คนที่เป็ นครูต้องเล่านิทานเก่ง และหลังกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
แบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรูน้ กั ศึกษามีทศั นคติดา้ นความคิดทุกข้ออยู่ในระดับดี
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทัศนคติ ด้านความรูส้ กึ ของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการ
ประกอบการบันทึกการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ก่อนการ
หลัง
ข้อ
ทัศนคติ ด้านความรูส้ กึ
N
ทดลอง
การทดลอง
D
µ
µ
σ
σ
1 รายวิชานิทานและวรรณกรรมทาให้เข้าใจบทบาทของครู
71 4.00 1.02 4.39 0.68 0.39
2 รายวิชานิทานและวรรณกรรม ทาให้เข้าใจความต้องการ
ของเด็กปฐมวัยมาก
71 3.95 0.96
4.42 0.73 0.47
3 รายวิชานิทานและวรรณกรรมสามารถนาไปเชื่อมโยงกับ
แนวคิดของนักการศึกษาต่างๆได้
71 3.46 1.12 4.42 0.73 0.96
4 รายวิชานิทานและวรรณกรรมเป็ นวิชาทีเ่ รียนได้ไม่สน้ิ สุด
71 3.59 1.15 4.49 0.77 0.90
5 รายวิชานิทานวรรณกรรม ไม่สามารถนาไปประกอบ
วิชาชีพครูได้
71 1.56 0.55 2.23 0.74 0.67
6 การผลิตสือ่ ในรายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่มคี วาม
จาเป็ นเพราะมีขายทัวไป
่
71 1.63 0.72 2.52 1.15 0.89
7 รายวิชานิทานและวรรณกรรมสามารถนาไปใช้ได้จริง
71 2.47 1.03 4.40 0.66 1.93
8 กิจกรรมนิทานและวรรณกรรมเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับครู
71 4.00 1.02 4.40 0.66 0.40
9 เนื้อหา และเทคนิคการเล่านิทานเป็ นสิง่ จาเป็ นมาก
71 3.46 1.11 4.40 0.66 0.94
10 รายวิชานิทานและวรรณกรรมทาให้อยากเป็ นครูมากขึน้
71 3.60 1.15 4.39 0.68 0.79
รวม
71 3.32 0.52 3.85 0.29 0.53
จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบทัศนคติ ด้านความรูส้ กึ ของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
แบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน พบว่านักศึกษา มี
ทัศนคติด้านความรู้สกึ ระดับดี ได้แก่รายวิชานิทานและวรรณกรรมทาให้เข้าใจบทบาทของครู , กิจกรรมนิทานและ
วรรณกรรมเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับครู , รายวิชานิทานและวรรณกรรม ทาให้เข้าใจความต้องการของเด็กปฐมวัยมาก,
รายวิชานิทานและวรรณกรรมทาให้อยากเป็ นครูมากขึน้ , รายวิชานิทานและวรรณกรรมเป็ นวิชาที่เรียนได้ไม่สน้ิ สุด ,
รายวิชานิทานและวรรณกรรมสามารถนาไปเชื่อมโยงกับแนวคิดของนักการศึกษาต่างๆได้, เนื้อหา และเทคนิคการเล่า
นิทานเป็ นสิง่ จาเป็ นมาก และละดับปานกลาง ได้แก่ รายวิชานิทานและวรรณกรรมสามารถนาไปใช้ได้จริง , การผลิตสื่อ
ในรายวิชานิทานและวรรณกรรมไม่มีความจาเป็ นเพราะมีขายทัวไป,
่
รายวิชานิทานวรรณกรรม ไม่สามารถนาไป
ประกอบวิชาชีพครูได้ และหลังการจัดกิจกรรมพัฒ นาการเรียนการสอนประกอบการบันทึกการเรียนรู้ นักศึกษามี
ทัศนคติดา้ นความรูส้ กึ อยู่ในระดับดี และระดับปานกลางคือรายวิชานิทานวรรณกรรม ไม่สามารถนาไปประกอบวิชาชีพ
ครูได้
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบทัศนคติ ด้านแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
ทัศนคติ ด้านแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม
N
µ
µ
σ
σ
1
ข้าพเจ้าจะตัง้ ใจเรียนวิชาชีพครูให้ดที ส่ี ดุ
71 4.18
0.91 4.71
0.56
2
ข้าพเจ้าจะอยูใ่ นระเบียบวินยั ทีว่ ชิ าชีพครูกาหนด
71 1.77
0.75 4.71
0.56
3
ข้าพเจ้าจะเก็บเกีย่ วประสบการณ์ความรูเ้ กีย่ วกับวิชาชีพครูให้
มากทีส่ ดุ
71 4.18
0.79 4.71
0.56
4
ข้าพเจ้าจะศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมจากสิง่ ทีไ่ ด้เรียนให้ครบรอบด้าน 71 4.18
0.76 4.57
0.66
5
ข้าพเจ้าจะเสียสละและเห็นประโยชน์ของส่วนร่วมก่อนเสมอ
71 4.00
1.03 4.42
0.73
6
ข้าพเจ้าจะประพฤติตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณครู
71 3.66
0.92 4.22
0.75
7
ข้าพเจ้าจะมีความรับผิดชอบต่อรายวิชาทีเ่ รียนให้ดที ส่ี ดุ
71 4.10
0.94 4.22
0.76
8
ข้าพเจ้าจะปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั หมอบหมายด้วยความตัง้ ใจ
71 4.04
0.76 4.72
0.56
9
ข้าพเจ้าจะฝึกฝนตนเองให้มคี วามเชีย่ วชาญในงานปฏิบตั ิ
71 4.22
0.75 4.71
0.56
10 ข้าพเจ้าจะเป็ นสร้างทีถ่ นัดทัง้ วิชาการและปฏิบตั งิ านครูให้ดที ส่ี ดุ
71 4.22
0.75 4.71
0.56
รวม
71 3.85
0.58 4.62
0.52
จากตารางที่ 3 เปรีย บเทียบทัศ นคติ ด้านแนวโน้ ม ที่จะแสดงพฤติกรรมของนักศึกษาต่ อการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน พบว่านักศึก ษามีท ัศนคติด้านแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรม ระดับดีและระดับ ปานกลางคือ ข้าพเจ้าจะอยู่ใน
ระเบียบวินัยที่วชิ าชีพครูกาหนด หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบการบันทึกการ
เรียนรู้ นักศึกษามีทศั นคติดา้ นแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมทุกข้ออยู่ในระดับดี
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรายวิชานิทานและวรรณกรรม
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรู้
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
ทัศนคติ
N
µ
µ
D
σ
σ
1. ด้านความคิด
2. ด้านความรูส้ กึ
3. ด้านแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม

71
71
71

1.82
3.32
3.85

0.468
0.52
0.58

3.22
3.85
4.62

0.65
0.29
0.52

1.40
0.53
0.77

รวม
71
3.47
0.22
3.43
0.26
0.04
จากตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรายวิชานิทานและ
วรรณกรรมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพัฒ นาการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบการบัน ทึกการเรียนรู้โดย
ภาพรวม พบว่าก่อนการเรียนนักศึกษามีทศั นคติด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.85
ทัศนคติดา้ นความคิด มีค่าเฉลี่ย 1.82 และด้านความรูส้ กึ มีค่าเฉลีย่ 3.32 อยู่ในระดับปานกลาง หลังเรียนนักศึกษามี
ทัศนคติต่อรายวิชานิทานและวรรณกรรมโดยภาพรวมสูงขึน้ อยู่ในระดับดี สามารถจาแนกตามลาดับได้ดงั นี้ ทัศนคติ
ด้านแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม ทัศนคติดา้ นความรูส้ กึ และทัศนคติดา้ นความคิด ตามลาดับ
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D

0.53
2.94
0.53
0.39
0.42
0.56
0.12
0.68
0.49
0.49
0.77

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
์
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
T1
T2
การวิจยั
t-test
µ
µ
σ
σ
แบบประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์

14.81
11.83

2.19
1.72

25.40
22.33

1.61
1.21

52.13**

**p<0.01
จากตารางที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน การกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
แบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรู้ รายวิชานิทานและวรรณกรรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ
14.81 (ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.19) และหลังการเรียนมีค่าเท่ากับ 25.40 (ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.61 ) ซึง่ คะแนนมี
ความแตกต่างกัน โดยค่าเฉลีย่ ของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และวิเคราะห์ความน่ าจะเป็ นทีไ่ ด้จากการ
ทดสอบ t-test ชนิดคู่ โดยการแจกแจงแบบ 2 ด้าน ซึง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

สรุปผลและอธิ ปรายผล
1. การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรายวิชานิทานและวรรณกรรมก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบการบันทึกการเรียนรูโ้ ดยภาพรวม พบว่าก่อนการ
เรียนนักศึกษามีทศั นคติด้านแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรมระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.85 ทัศนคติด้านความคิด มี
ค่าเฉลีย่ 1.82 และด้านความรูส้ กึ มีค่าเฉลีย่ 3.32 อยู่ในระดับปานกลาง หลังเรียนนักศึกษามีทศั นคติต่อรายวิชานิทาน
และวรรณกรรมโดยภาพรวมสูงขึน้ อยู่ในระดับดี สามารถจาแนกตามลาดับได้ด ั งนี้ ทัศนคติด้านแนวโน้มที่จะแสดง
พฤติกรรม ทัศนคติดา้ นความรูส้ กึ และทัศนคติดา้ นความคิด ตามลาดับอธิปรายผลได้ดงั นี้
1.1 นัก ศึกษามีความสนใจต่ อรายวิชานิท านและวรรณกรรม ทัง้ ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านการปฏิบตั ิ ซึ่งใน
ระยะแรกนักศึกษามีความกังวลในเรื่องการเลือกหนังสือนิทานสาหรับเด็กแต่ละวัย การเล่านิทานเมื่ออยู่หน้า
ชัน้ เรียนกับเด็กๆ การตอบคาถามของเด็กซึง่ บ้างครัง้ เด็กถามคาถามเกีย่ วกับรายละเอียดของภาพประกอบใน
หนังสือ ซึง่ นักศึกษาบางคนก็กงั วลและตอบคาถามละเอียดจนลืมเนื้อหาของนิทานและกิจกรรมหรือคาถามที่
ตนเองเตรียมไว้ และหลังจากที่นักศึกษาได้ฝึกเล่านิทานด้วยเทคนิ คต่ างๆ และฝึ กตัง้ คาถามเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์จากการเล่านิทานเรื่องนัน้ ๆ พบว่านักศึกษามีความมันใจในการเล่
่
านิทาน สามารถใช้
น้ าเสียงทีแ่ ตกต่างกันของตัวละครที่แสดงถึงอารมณ์ ความรูส้ กึ ทีต่ วั ละครในนิทานต้องการถ่ายทอดหรือสื่อ
กับผูฟ้ ั ง
1.2 นักศึกษาหลายคนไม่มคี วามรูพ้ น้ื ฐานด้านงานฝี มอื เช่นการเย็บ เพราะนักศึกษาต้องผลิตสื่อประกอบการ
เล่ า นิ ท าน ซึ่ง ท าให้ ผู้ส อนต้ อ งเข้า ไปดู แ ลนั ก ศึก ษาเป็ น รายบุ ค คล ท าให้ เกิด ความล้า ช้า ในการผลิต สื่อ
ประกอบการเล่านิทานในชิ้นงานนัน้ ๆ และสื่อ ประกอบการเล่านิทานบ้างชิ้นจะเป็ นพื้นฐานในการผลิตหรือ
พัฒนาสื่อสาหรับเด็กปฐมวัยต่ อไป ในระยะหลังผู้สอนได้แบ่งนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มย่อยเพื่อให้นักศึกษามี
หัวหน้ากลุ่มและเป็ นผูช้ ่วยอาจารย์ในการสอนผลิตสื่อ ซึง่ นักศึกษากลุ่มนี้จะมีความรูพ้ น้ื ฐานด้านงานฝี มอื ซึง่
ต้องเข้ามาเรียนงานอย่างละเอียดจากผูส้ อนและสามารถสื่อสารศัพท์เทคนิคในระดับพืน้ ฐานกับผูส้ อนได้และ
ผูส้ อนดูแล ควบคุม้ การทางานโดยภาพรวม ซึง่ การจัดการในชัน้ เรียนลักษณะนี้ทาให้ผเู้ รียนเกิดปฏิสมั พันธ์กนั
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ระหว่างกลุ่ม เกิดการถ่านทอดความรูจ้ ากเพื่อนสูเ่ พื่อ ทาให้ผสู้ อนดู แลในภาพรวมได้ดขี นั ้ และดูแลนักศึกษาที่
ไม่มคี วามชานาญในเรื่องงานฝีมอื ได้มากขึน้
1.3 การบันทึกผลการเรียนรู้นักศึกษาบางคนไม่สามารถ ไม่สามารถอธิบายเมื่อเรียนในชัวโมงนี
่
้ นักศึกษา
ต้องการพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง และสามารถนาสื่อประกอบการเล่านิทานไปพัฒนาต่อได้อย่า งไร และมี
ความกังวลในเรื่อ งการบัน ทึกองค์ความรู้ข องตนเอง เช่น คนอื่น อ่านแล้วจะเข้าใจไหม สิ่งที่บ ัน ทึก นัน้ ใช่
ประเด็นสาคัญ หรือไม่ วิธีการบันทึกแบบไหนดีท่สี ุด การบันทึกต้องบันทึกอย่างละเอียดทุกขัน้ ตอนตามที่
ผูส้ อนถ่ายทอดหรือไม่ เป็ นต้น ผูส้ อนจึงให้นักศึกษาอ่านสิ่งที่ต้นเองบันทึก เช่นการผลิตสื่อประกอบการเล่า
นิทาน หลังจากที่อ่านแล้วสามารถผลิตได้หรือไม่ นักศึกษาส่วนใหญ่ อ่านแล้วสามารถผลิตชิ้นงานได้ ระยะ
ต่อมานักศึกษาจึงมีการบันทึกผลงานในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน บางคนถนัดทีจ่ ะทางานเป็ นสามมิตปิ ระกอบคา
บรรยาย บางคนใช้วธิ ีการวาดภาพประกอบคาบรรยาย บางคนวาดภาพและระบายสีในส่วนที่เป็ นเทคนิค
สาคัญ
จากข้อความข้างตนทีก่ ล่าวมาสรุปได้ว่า ลักษณะทางกายภาพและจิตวิทยาของการเรียนที่ดี ส่งผลการรับรู้
และการแสดงพฤติกรรมของผูเ้ รียน อันได้แก่ บรรยากาศในชัน้ เรียน สือ่ อุปกรณ์ และการปฏิส มั พันธ์ระหว่างเพื่อนร่วม
ชัน้ และระหว่างผู้เรียนกับผูส้ อน ที่คอยให้คาแนะนา ปรึกษา ช่วยเหลือ และให้กาลังใจ ดังที่ ลอว์เรนส์ [9] ที่กล่าวว่า
บรรยากาศในการเรียนการสอนนัน้ เป็ นสภาพทางจิตวิทยาทีส่ ง่ ผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ ความรูส้ กึ ทีจ่ ะทาให้นักเรียน
สนใจการเรียนและเกิดการเรียนรูท้ ด่ี ี ผลการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้สอดคล้องงานศึกษาค้นคว้าของ ชนิกา จึงเจริญพานิชย์
[2] ที่ศกึ ษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
พระนคร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร และดังที่
ประทีป อึง้ ทรงธรรม [5] ได้กล่าวถึงความสาคัญของการเป็ นครูผมู้ บี ทบาทหน้าทีส่ อนสังและให้
่
ความรูแ้ ก่นกั เรียนไว้ว่า
การเรียนการสอนนักเรียนนัน้ ต้องไม่เพียงแต่สอนและให้ความรูแ้ ก่นักเรียนภายในห้องเรียนหรือโรงเรียนเพียงอย่าง
เดียว แต่ครูตอ้ งพร้อมทีจ่ ะเป็ นผูพ้ ลีแรงกายแรงใจต่อการมอบเนื้อหาความรูท้ งั ้ ในและนอกบทเรียนในต่างสถานที่ ได้อกี
ด้วย สอดคล้องกับ รอทแมน [Rothman. 1968: 34-36] ทีก่ ล่าวว่า สิง่ ทีค่ วรคานึงถึงมากทีส่ ดุ ในระบบการเรียนการสอน
คือสัมพันธภาพทีด่ ขี องอาจารย์ผสู้ อนกับผูเ้ รียน อาจารย์ต้องยอมรับและเข้าใจ มีความเป็ นกันเอง ตลอดจนส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนรูจ้ กั พัฒนาตนเอง ผลการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้สอดคล้องกับงานศึกษาค้นคว้าของ ชุลกี ร โชติดี [3] ทีศ่ กึ ษาตัวแปร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาส่งผลต่อทัศนคติต่อ
วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จงั หวัดนครปฐม และ
ผลงานวิจยั ของทัศนีย์ จิตต์ช่นื มีชยั [4] ซึง่ ศึกษาองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อวินัยในตนเองด้านการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า นักเรียนทีม่ สี มั พั นธภาพกับ
เพื่อนดี ซึ่งได้แก่มกี ารพึง่ พาอาศัยกัน ให้ความช่วยเหลือกัน ยอมรับฟั งความคิดเห็น ห่วงใยซึ่งกันและกัน กระทาสิง่
ต่างๆ ร่วมกันแลกเปลีย่ นความรู้ และร่วมกันทบทวนบทเรียนร่วมกัน จะเป็ นการสร้างให้เกิดพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสม
2. การเปรีย บเทียบคะแนนก่ อ นเรียนและหลังเรีย น การกิจ กรรมพัฒ นาการเรีย นการสอนแบบโครงการ
ประกอบการบันทึกการเรียนรู้ รายวิชานิทานและวรรณกรรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 14.81 (ค่า
เบี่ย งเบนมาตรฐาน 2.19) และหลัง การเรีย นมีค่ าเท่ ากับ 25.40 (ค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน 1.61 ) ซึ่งคะแนนมีค วาม
แตกต่ างกัน โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และวิเคราะห์ความน่ าจะเป็ นที่ได้จากการ
ทดสอบ t-test ชนิดคู่ โดยการแจกแจงแบบ 2 ด้าน ซึง่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01อธิปรายผลได้
ดังนี้ นักศึกษามีความความชอบ และความภาคภูมใิ จ การเห็นคุณค่า ความสาคัญ และประโยชน์ของรายวิชา ตลอดจน
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มีพฤติกรรมในการแสดงความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการ
พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและการปฏิบตั ิวิ ชาชีพครู ดังที่ พาสนา จุลรัตน์ [6] กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นดัชนีท่จี ะชี้
แนวทางในการแสดงพฤติกรรม กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีทศั นคติทางบวกต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง บุคคลนัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าหา
หรือ สุรางค์ โค้วตระกูล [8] ได้กล่าวถึงลักษณะของทัศนคติว่า ทัศนคติเป็ นสิง่ ที่เปลีย่ นแปลงได้ง่าย การเปลีย่ นแปลง
ของทัศนคติอาจจะเปลีย่ นแปลงจากบวกเป็ นลบ หรือจากลบเป็ น บวก ซึง่ บางครัง้ เรียกว่าการเปลีย่ นแปลงทิศทางของ
ทัศนคติ หรืออาจจะเปลีย่ นแปลงความเข้มข้น (Intensity) หรือความมากน้อย ทัศนคติบางอย่างอาจจะหยุดเลิกไปได้
[3] ได้กล่าวว่า ทัศนคติเกิดจากอิทธิพลจากประสบการณ์สว่ นตัวประสบการณ์ทร่ี ุนแรง หรือกระทบกระเทือนจิตใจ หรือ
ประสบการณ์ของความสาเร็จ ซึ่งจะทาให้คนมีทศั นคติทแ่ี ตกต่างกันไป ดังนัน้ การที่นิสติ มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนใน
์
วิชาชีพครูสงู ก็อาจสร้างให้เกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในความสาเร็จทีต่ นเองได้ทุ่มเทและเพียรพยายามมา เป็ นผลทาให้
นิสติ เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่องนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีโดยได้รบั ทุนอุดหนุ นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และได้รบั ความ
ช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง และอาจารย์นพพร แพทย์
รัตน์ รองผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั ้ ลาปาง ทีป่ รึกษางานวิจยั ทีไ่ ด้ให้คาปรึกษา คาแนะนา ข้อคิด และตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาตราจารย์สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ อาจารย์วราภรณ์ อ่ าอ้น อาจารย์กรณิศ ทองสอาด
ทีก่ รุณาพิจารณาตรวจและให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ ไขเครื่องมือใช้ในการทดลองและเก็บข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้
และคุณผูท้ รงคุณวุฒทิ ุกท่านทีก่ รุณาพิจารณาตรวจ และให้คาเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขงานวิจยั ให้มคี วามสมบูรณ์
มากยิง่ ขึน้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และคณาจารย์ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั ้ ลาปาง ทุกท่านที่ใ ห้ความ
ช่วยเหลือ ให้กาลังใจ ให้ความรู้ สนับสนุน ตลอดจนประสบความการณ์ทม่ี คี ่ายิง่ แก่ผวู้ จิ ยั
ขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการดาเนินงานวิจยั เพื่อให้งานวิจยั สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อโอภาส ใจชัยภูมิ คุณแม่สมภาร ทะนารี คุณเรวิน พันทะสมภาร และคุณระพี
พันธุ์ ใจชัยภูมิ ทีส่ นับสนุนทุนส่งเสริมด้านการงาน ตลอดจนให้กาลังใจเสมอมา
คุณค่าและคุณประโยชน์ของงานวิจยั ฉบับนี้ ขอมอบเป็ นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์
และผูม้ พี ระคุณทุกท่าน ทีไ่ ด้ประสิทธิประสานวิ
ชาความรูแ้ ก่ผวู้ จิ ยั
์
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การศึกษาความคิ ดสร้างสรรค์ด้านวิ ทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้ นทักษะกระบวนการวิ ทยาศาสตร์ขนั ้ ผสม
Study on Scientific Creativity for Students of Secondary Education Grade 8
Gaining Integrated Scientific Process-Based Collaborative Learning
Management
น้ำเพชร นำสำรีย1์
Namphet Nasaree1
บทคัดย่อ
กำรวิจยั ครัง้ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อ ศึกษำควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิท ยำศำสตร์โดยรวม และแยกตำม
องค์ประกอบทัง้ หมด 4 ด้ำน คือ ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น จินตนำกำรประสำนควำมคิด ชอบแก้ปัญหำและควำมมุ่งมัน่
พยำยำม ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 ได้รบั กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำร
วิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม 2) เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์โดยรวม และแยกตำมองค์ประกอบ
ทัง้ หมด 4 ด้ำน คือ ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น จินตนำกำรประสำนควำมคิด ชอบแก้ปัญหำและควำมมุ่งมันพยำยำม
่
ก่อน
และหลังได้รบั กำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม
กลุ่มประชำกรเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2557 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
รำมคำแหง กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 39 คน ได้มำโดยกำรสุ่มแบบ
กลุ่ม(Cluster Random Sampling) แบบแผนกำรทดลองเป็ นแบบ One Group Pretest Posttest Design ใช้เวลำใน
กำรทดลอง 12 คำบ คำบละ 50 นำที เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดย
ใช้ โดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสมจำนวน 6 แผน จำนวน 12 คำบ 2) แบบวัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ น
วิทยำศำสตร์ของกรมสุขภำพจิต จำนวน 77 ข้อมีค่ำควำมเชื่อมัน่ 0.91 สถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลคือค่ำเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมำตรฐำน และ t-test one sample group ผลกำรวิจยั พบว่ำ
1. ควำมคิด สร้ำงสรรค์ด้ำนวิท ยำศำสตร์โดยรวมของนักเรีย นระดับ ชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 โรงเรีย นสำธิต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง อยู่ในระดับดี ( X = 271.62) และแยกเมื่อตำมองค์ประกอบทัง้ หมด 4 ด้ำน คือ ควำมอยำกรู้
อยำกเห็น ( X =61.31) จิน ตนำกำรประสำนควำมคิด ( X =67.05) ชอบแก้ปั ญ หำ ( X =42.77) และควำมมุ่ ง มัน่
พยำยำม( X =100.49) อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์ปกติ ในช่วงอำยุกลุ่มตัวอย่ำง 15 – 25 ปี
2. หลังได้รบั กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม นักเรียนมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์โดยรวม ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น จินตนำกำรประสำนควำมคิด ชอบแก้ ปัญหำและ
ควำมมุ่งมันพยำยำมสู
่
งขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ:
ผสม

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์ กำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้
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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

บทนา
ในโลกปั จจุ บ ัน ควำมเจริญ ก้ำวหน้ ำ ทำงด้ำนวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยี ต่ ำ งก็เข้ำ มำมีบ ทบำทกับ กำร
ดำรงชีวติ ของทุกคนในสังคม ไม่ว่ำจะเป็ นด้ำนอำหำร เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยู่อำศัย สุขภำพอนำมัย และด้ำนอื่นๆล้วน
เป็ นผลจำกควำมคิดและกำรกระทำทัง้ สิน้ นอกจำกนี้ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยียงั เป็ นตัว
บ่งชี้ถึงควำมเจริญก้ำวหน้ ำของประเทศนัน้ ๆ ด้วย อันเนื่องมำจำกประชำชนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กล้ำคิดกล้ำใช้
จินตนำกำรจนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนที่แปลกใหม่และเป็ น ประโยชน์ จึงจำเป็ น ที่แต่ ละประเทศต้องเรียนรู้ท่ีจ ะ
ปรับ ตัวให้ ทัน กับ กำรเปลี่ย นแปลงที่เกิด ขึ้น อยู่ต ลอดเวลำ ดังนั น้ กำรศึก ษำจึงมีบ ทบำทและหน้ ำที่ในกำรพัฒ นำ
ประชำกรให้มปี ระสิทธิภำพและควำมสำมำรถตำมควำมต้องกำรของสังคม [1]
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ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็ นปั จจัยที่สำคัญยิง่ ในกำรสนับสนุ นและส่งเสริมให้ประเทศชำติเจริญก้ำวหน้ำ พัฒนำ
อย่ำงไม่หยุดยัง้ ซึง่ สอดคล้องกับคำกล่ำวของอำรี พันธ์มณี [2] ทีก่ ล่ำวว่ำ “ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็ น คุณภำพทีม่ อี ยู่ใน
มนุ ษย์ทุ กคนหำกได้รบั กำรส่งเสริมพัฒ นำ และนำไปใช้ให้เหมำะสมก็จะเกิดประโยชน์ อย่ำง มหำศำล ดังนัน้ หำก
ประชำชนในสังคมใดมีท รัพ ยำกรมนุ ษ ย์ท่ีมีควำมคิ ดสร้ำงสรรค์สูงก็ย่อ มจะเป็ น แรง ขับ เคลื่อนให้สงั คมนัน้ พัฒ นำ
ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว” หำกได้รบั กำรพัฒนำศักยภำพของสมองในส่วนของ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้มปี ระสิทธิภำพจะ
พบว่ำทุ กๆปั ญ หำมีคำตอบที่สำมำรถปฏิบตั ิได้อย่ำงเหมำะสม ในปั จจุบ ัน มีนักจิตวิทยำหลำยคนได้ท ำกำรศึกษำ
ค้นคว้ำวิจยั เกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์พบว่ำมนุ ษย์ทุกคนมีควำมสำมำรถ ในกำรคิดสร้ำงสรรค์และสำมำรถพัฒนำ
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิด สร้ำงสรรค์ให้สูงขึ้นได้ด้วยกำรสอน ฝึ กฝนและกำรฝึ ก ปฏิบตั ิท่ถี ู กวิธี ประกอบกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนทีใ่ ช้เป็ นกรอบในกำรประเมิน คุณภำพสถำนศึกษำภำยนอกมีมำตรฐำนที่4 ด้ำนผูเ้ รียน
ทีก่ ำหนดไว้ชดั เจนว่ำให้ผเู้ รียนมีควำมสำมำรถในกำร คิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวสิ ยั ทัศน์
ระบบกำรศึก ษำในหลำยประเทศได้พ ัฒ นำหลัก สูต รกำรศึกษำที่เน้ น สร้ำงกระบวนกำรเรีย นรู้ท่ีจ ำเป็ น ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทกั ษะกำรเรียนรูแ้ ละควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจทีย่ งยื
ั ่ นในอนำคต อันเป็ นทีม่ ำของทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำใหม่ทเ่ี น้นกระบวนกำรเรียนรู้
สำคัญกว่ำควำมรู้ ดังนัน้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสภำพปั จจุบนั ผูส้ อนต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ำรสอนทีน่ ่ำเบื่อให้เป็ น
กำรสอนทีส่ ร้ำงสรรค์ และสร้ำงผูเ้ รียนให้มคี วำมเก่ง ดี มีสขุ [3]
กำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือนับว่ำเป็ นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ โดยใช้กระบวนกำร
กลุ่มให้ผเู้ รียนได้มโี อกำสทำงำนร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดควำมสำเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึง่ กำรเรียนแบบร่วมมือ
มิใช่เป็ นเพียงจัดให้ผเู้ รียนทำงำนเป็ นกลุ่ม เช่น ทำรำยงำน ทำกิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้ำงชิน้ งำน อภิปรำย ตลอดจน
ปฏิบตั กิ ำรทดลองแล้ว ผูส้ อนทำหน้ำทีส่ รุปควำมรูด้ ว้ ยตนเองเท่ำนัน้ แต่ผสู้ อนจะต้องพยำยำมใช้กลยุทธ์วธิ ใี ห้ผเู้ รียนได้
ใช้กระบวนกำรประมวลสิง่ ทีม่ ำจำกกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ จัดระบบควำมรูส้ รุปเป็ นองค์ควำมรูด้ ว้ ยตนเองเป็ นหลักกำร
สำคัญ[4] ดังนัน้ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคกำรจัดกำรเรียนที่เหมำะสมกับผู้เรียน และ
ผูเ้ รียนจะต้องมีควำมพร้อมทีจ่ ะร่วมกันทำกิจกรรม รับผิดชอบงำนของกลุ่มร่วมกัน โดยทีก่ ลุ่มจะประสบควำมสำเร็จได้
เมื่อสมำชิกทุกคนได้เรียนรูบ้ รรลุตำมจุดมุ่งหมำยเดียวกัน นัน่ คือ กำรเรียนเป็ นกลุ่มหรือเป็ นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
นันเอง
่
กำรเรียนแบบร่วมมือกันหรือวิธสี อนแบบร่วมมือกันทำให้นกั เรียนมีผลกำรเรียนสูงขึน้ และยัง
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม มีควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน และพัฒนำกระบวนกำรคิด
ดังผลกำรวิจยั ของอัจฉรำ ไชโย[5] ที่พบว่ำผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1 ที่ได้รบั กำร
์
จัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิหลั
์ งเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตริ ะดับ .01
สภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปั จจุบนั พบว่ำครูบำงส่วนยังมีพฤติกรรมกำรสอนแบบเดิม คือ สอนแบบ
บรรยำยควำมรู้ม ำกกว่ำ จัด กิจ กรรมให้ ผู้เรีย นได้ลงมือ ปฏิบ ัติแ ละกิจ กรรมที่จ ัด ขึ้น ไม่ เน้ น ทัก ษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ไม่ส่งเสริมให้นั กเรียนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง สอนให้นักเรียนได้ปฏิบตั ิกำรทดลองโดยครูเป็ น ผู้
ตัดสินใจทัง้ หมด ตัง้ แต่กำรเลือกหัวข้อ ตัง้ คำถำม จัดวัสดุ อุปกรณ์ ออกแบบกำรทดลอง วิเครำะห์ และสรุปผล จึงทำ
ให้นักเรียนมีทกั ษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ต่ ำ ดังนัน้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำวิทยำศำสตร์ควรมุ่งเน้นส่งเสริม
พัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ดว้ ย [6]
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษำควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั กำร
จัด กำรเรีย นรู้แ บบร่ วมมือ โดยเน้ น ทัก ษะกระบวนกำรวิท ยำศำสตร์ข นั ้ ผสม ซึ่งน่ ำจะท ำให้ก ำรเรีย นกำรสอนวิช ำ
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วิทยำศำสตร์มีประสิทธิภำพขึน้ และจะเป็ นประโยชน์ ต่อกำรพัฒ นำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนให้มี
คุณภำพยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษำควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์ โดยรวม และแยกตำมองค์ป ระกอบทัง้ หมด 4 ด้ำน คือ
ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น จินตนำกำรประสำนควำมคิด ชอบแก้ปัญหำและควำมมุ่งมันพยำยำม
่
ของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 ได้รบั กำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม
2. เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์โดยรวม และแยกตำมองค์ประกอบทัง้ หมด 4 ด้ำน
คือ ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น จินตนำกำรประสำนควำมคิด ชอบแก้ปัญหำและควำมมุ่งมันพยำยำม
่
ก่อนและหลังได้รบั
กำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. กำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือ หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำร
เรียนให้แก่ผู้เรียนเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มมีสมำชิกที่มคี วำมสำมำรถแตกต่ำงกัน สมำชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
เรียนรู้ คนที่เรียนเก่งจะต้องช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่ำ สมำชิกแต่ละคนไม่เพียงแต่รบั ผิดชอบต่อกำรเรียนรู้ของ
ตนเองเท่ำนัน้ หำกแต่ตอ้ งรับผิดชอบต่อกำรเรียนรูข้ องเพื่อนสมำชิกในกลุ่มด้วย
2. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์ หมำยถึง เป็ นกระบวนกำรคิดและกำรกระทำในกำรแก้ปัญหำทำง
วิทยำศำสตร์ โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ทกั ษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และเจตคติทำงวิทยำศำสตร์อนั จะก่อให้เกิดผลผลิตทำงวิทยำศำสตร์ทงั ้ เป็ นนำมธรรม หรือรูปธรรม มี
องค์ประกอบทัง้ หมด 4 ด้ำน ได้แก่
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น หมำยถึง มีแรงจูงใจทีจ่ ะรู้ สนใจใฝ่ รูเ้ รื่องแปลกใหม่ ช่ำงสงสัยและชอบคิดตัง้
คำถำม
จินตนำกำรประสำนควำมคิด หมำยถึง จินตนำกำรโดยใช้ควำมเป็ นเหตุเป็ นผลในกำรคิด เพื่อสำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้
ชอบแก้ปัญหำ หมำยถึง ชอบคิดถึงควำมสมเหตุสมผล มองปั ญหำเป็ นเรื่องสนุกและท้ำทำย
ควำมมุ่งมันพยำยำม
่
หมำยถึง ทำอะไรอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งมันกั
่ บกำรทำงำนโดยไม่ได้คดิ ถึงประโยชน์ท่ี
จะได้รบั ไม่หยุดอยู่ทผ่ี ลสำเร็จปั จจุบนั แต่จะคิดต่อยอดไปเรื่อยๆและทำอย่ำงสม่ำเสมอ
3. ทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม หมำยถึง พฤติกรรมทีเ่ กิดจำกกำรปฏิบตั แิ ละกำรฝึกฝนควำมคิด
อย่ ำ งเป็ น ระบบ ซึ่งก่ อ ให้เกิด กำรพัฒ นำทำงด้ำ นสติปั ญ ญำ กำรแก้ปั ญ หำและกำรค้น คว้ำ หำควำมรู้ใหม่ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและเชื่อถือได้ มี 5 ทักษะดังนี้
3.1 ทักษะกำรตัง้ สมมุตฐิ ำน ( Formulating Hypthesis ) หมำยถึง กำรคิดหำคำตอบล่วงหน้ำ
ก่อนทีจ่ ะทำกำรทดลอง โดยอำศัยกำรสังเกต ควำมรู้ ประสบกำรณ์เดิมเป็ นพืน้ ฐำน คำตอบทีค่ ดิ ล่วงหน้ำนี้ยงั ไม่ทรำบ
หรือเป็ นหลักกำร กฎ หรือทฤษฎีมำก่อน สมมติฐำนหรือคำตอบทีค่ ดิ ไว้ล่วงหน้ำมักเป็ นข้อควำมที่บอกควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปรต้นกับตัวแปรตำม ซึง่ อำจผิดหรือถูกก็ได้
3.2 ทักษะกำรควบคุมตัวแปร ( Controlling Variables ) หมำยถึง กำรชีบ้ ่งตัวแปรต้น ตัว
แปรตำม และ ตัวแปรทีต่ อ้ งควบคุมในสมมติฐำนหนึ่ง ๆ
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ตัวแปรต้น คือ สิง่ ทีเ่ ป็ นสำเหตุท่ที ำให้เกิดผลต่ำง ๆ หรือสิง่ ที่เรำต้องกำรทดลองดูว่ำเป็ นสำเหตุท่ี
ก่อให้เกิดผลเช่นนัน้ จริงหรือไม่
ตัวแปรตำม คือ สิง่ ทีเ่ ป็ นผลเนื่องมำจำกตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นหรือสิง่ ทีเ่ ป็ นสำเหตุเปลีย่ นไป ตัว
แปรตำมหรือสิง่ ทีเ่ ป็ นผลจะเปลีย่ นตำมไปด้วย
ตัวแปรที่ต้องควบคุม คือ สิง่ อื่น ๆ นอกเหนือจำกตัวแปรต้นที่มีผลต่ อกำรทดลองด้วย ซึ่ งจะต้อง
ควบคุมให้เหมือน ๆ กัน มิเช่นนัน้ อำจทำให้ผลกำรทดลองคลำดเคลื่อนควำมสำมำรถทีแ่ สดงว่ำเกิดทักษะแล้ว คือ ชีบ้ ่ง
และกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตำม และตัวแปรทีต่ อ้ งควบคุมได้
3.3 ทักษะกำรตีควำมและลงข้อสรุป ( Interpreting data ) หมำยถึง ควำมชำนำญในกำรหำรูปแบบของ
ควำมสัมพันธ์จำกข้อมูลเพื่ออธิบำยและนำไปสู่กำรลงควำมคิดเห็น กำรทำนำย และกำรตัง้ สมมติฐำน โดยแบ่งเป็ น 2
ลักษณะ คือ
กำรแปลควำมหมำยข้ อ มู ล หมำยถึ ง เป็ นกำรอธิบ ำยลัก ษณะและสมบัติ ข องข้อ มู ล โดยตรง
กำรลงข้อสรุป หมำยถึง เป็ นกำรบอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลทีม่ อี ยู่
3.4 ทั ก ษะกำรก ำหนดนิ ย ำมเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ำร ( Defining Operationally ) หมำยถึ ง กำรก ำหนด
ควำมหมำยและขอบเขตของคำต่ำงๆ ในสมมติฐำนที่ต้องกำรทดลองให้เข้ำใจตรงกัน และสำมำรถสังเกตหรือวัดได้
ควำมสำมำรถที่แสดงว่ำเกิดทักษะแล้ว คือ สำมำรถกำหนดควำมหมำยและขอบเขตของคำหรือ ตัวแปรต่ำง ๆ ให้
สังเกตและวัดได้
3.5 ทักษะกำรทดลอง ( Experimenting )หมำยถึง กระบวนกำรปฏิบตั กิ ำรเพื่อหำคำตอบของสมมติฐำน
ทีต่ งั ้ ไว้ หรือควำมสำมำรถในกำรดำเนินกำรตรวจสมมติฐำนโดยกำรทดลอง โดยเริม่ ตัง้ แต่
กำรออกแบบ กำรทดลอง กำรปฏิบตั กิ ำรทดลองตำมขัน้ ตอนทีอ่ อกแบบไว้ ตลอดจนกำรใช้วสั ดุอุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง
และกำรบันทึกผลกำรทดลอง

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชำกร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2557
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปี ท่ี 2 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง ภำคเรียนที่ 1
ปี กำรศึกษำ 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 39 คน ได้มำโดยกำรสุม่ แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1) แผนกำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยใช้ โดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสมจำนวน 6 แผน
รวม 12 ชัวโมง
่
ดังต่อไปนี้
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง กำรระบุปัญหำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง ทักษะกำรตัง้ สมมติฐำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง ทักษะกำรควบคุมตัวแปร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่อง ทักษะกำรตีควำมและลงข้อสรุป
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่ี 5 เรื่อง ทักษะกำรกำหนดนิยำมเชิงปฏิบตั กิ ำร
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่ี 6 เรื่อง ทักษะกำรทดลอง
ภำยในแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีกำรจัดกิจกรรมทีห่ ลำกหลำยดังตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ควำมรูแ้ ละควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน

กิ จกรรม

กระบวนการ

1. กำรฝึกทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม ได้แก่
-กำรตัง้ ปั ญหำ
-ทักษะกำรตัง้ สมมติฐำน
-ทักษะกำรควบคุมตัวแปร
-ทักษะกำรตีควำมและลงข้อสรุป
-ทักษะกำรกำหนดนิยำมเชิง
ปฏิบตั กิ ำร
-ทักษะกำรทดลอง

1. ให้นักเรียนร่วมกันทำงำนเป็ นกลุ่ม เน้นกำรสื่อสำร กำรแสดงควำมคิด
จนได้ขอ้ สรุป จำกนัน้ ส่งตัวแทนมำอภิปรำยหน้ำห้อง โดยครูเป็ นผู้กระตุ้น
และให้รำงวัล เช่น กลุ่มใดทีค่ ดิ ต่ำงและสร้ำงสรรค์จำกกลุ่มอื่น จะมีคะแนน
พิเศษให้ทงั ้ นี้ให้เพื่อนร่วมห้องเป็ นผูร้ ่วมตัดสิน
2. มีสถำนกำรณ์จำลองให้นกั เรียนร่วมกันคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ เช่น
- ให้นกั เรียน ตัง้ ปั ญหำเกีย่ วกับ “ปลำร้ำ” มำ 4 ข้อ
- ในวิชำพลศึกษำมีกำรทดสอบวิง่ จับเวลำ ในระยะทำง 500 เมตร ของ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 จำนวน 160 คน นักเรียนแต่ละคนใช้
เวลำในกำรวิง่ แตกต่ำงกัน นักเรียนคิดว่ำอะไรเป็ นสำเหตุ ทีท่ ำให้นักเรียน
แต่ละคนใช้เวลำในกำรวิง่ แตกต่ำงกัน ระบุมำ 3 สำเหตุ
- นักเรียนระบุว่ำ นิยำมใดเหมำะสมทีจ่ ะเป็ นนิยำมเชิงปฏิบตั กิ ำร เพรำะ
เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ก. ก๊ำซชนิดหนึ่งมีคุณสมบัตไิ ม่ช่วยให้ไฟติด ถ้ำจุดไฟแหย่ลงไป
ในกระบอกแก้วทีม่ กี ๊ำซนี้บรรจุอยู่ ไฟจะดับอย่ำงรวดเร็ว
ข. สำรประกอบชนิดหนึ่ง แต่ละโมเลกุลประกอบด้วยธำตุคำร์บอน
หนึ่งอะตอมกับธำตุออกซิเจนสองอะตอม
2. กำรสร้ ำ งเกมส์ จำกเนื้ อ หำเรื่อ งระบบ 1. ให้นกั เรียนเลือกระบบทีก่ ลุ่มของนักเรียนสนใจ
ต่ำงๆภำยในร่ำงกำย
2. นั ก เรีย นร่ ว มกัน หำควำมรู้จ ำกแหล่ ง เรีย นรู้ต่ ำ งๆ เช่ น หนั ง สือ เรีย น
ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ฯลฯ จำกนัน้ สรุปควำมรูท้ ไ่ี ด้ใส่สมุด
3. ภำยในกลุ่มช่วยกันคิดเกมส์ออกมำ โดยครูมบี ทบำทสนับสนุนดังนี้
- ให้นกั เรียนคิดเกมส์ทใ่ี ห้ควำมรูแ้ ละควำมสนุก ไม่ควรซ้ำกับผูอ้ ่นื
- อุปกรณ์ทใ่ี ช้มคี วำมสวยงำม คงทนและสะดุดตำ
- นักเรียนภำยในกลุ่มต้อมีสว่ นร่วมในกำรนำเสนอกำรเล่นเกมส์
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ตารางที่ 1 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ควำมรูแ้ ละควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน (ต่อ)
กิ จกรรม
3. ศึกษำกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำวโพด

4. ภำพเล่ำเรื่อง

กระบวนการ
1. นัก เรียนแต่ ละกลุ่ม ปรึก ษำกัน เพื่อ ระบุ ตัวแปรต้น และตัวแปรควบคุ ม
อีกทัง้ ออกแบบกำรทดลอง และกำรติดตำมกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำวโพด
2. นำแผนกำรทดลองมำเสนอต่อครู จำกนัน้ อภิปรำยหน้ำห้องเรียน
3. ครูมีบ ทบำทสนั บ สนุ น โดยแนะน ำนั ก เรีย นให้ เลือ กตัว แปรที่ศึก ษำที่
แตกต่ำงกัน และชมเชยกลุ่มทีค่ ดิ ต่ำงและสำมำรถให้ควำมรูใ้ หม่ๆ แก่เพื่อน
4. นักเรียนถ่ำยภำพ บันทึกผลกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำวโพดทุกสัปดำห์
และออกแบบกำรบันทึกผลกำรทดลองให้มรี ะเบียบเรียบร้อยสวยงำม
ครูนำภำพมำแสดงผ่ำน visual ดังนี้

ให้นั ก เรีย นจิน ตนำกำรและเล่ ำ เรื่อ งจำกภำพหน้ ำ ชัน้ เรีย น ด้ว ยวิธีก ำร
อำสำสมัคร จำกนัน้ มีกำรให้รำงวัลโดยกำรกล่ำวชมเชย
2) แบบวัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์ ของกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณะสุข [10] เป็ นมำตร
ส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จำนวน 77 ข้อ มีค่ำควำมเชื่อมัน่ 0.91 สำหรับกำรให้คะแนน มีเกณฑ์ดงั นี้
ตรงกับตัวเรำ = 5
มีสว่ นใหญ่ทต่ี รงกับตัวเรำ = 4
ตรงกับตัวเรำบ้ำงบำงครัง้ = 3
ตรงกับตัวเรำน้อยมำก = 2
ไม่ตรงกับตัวเรำ = 1
ยกเว้นข้อ16 46 48 58 60 61 63
ให้คะแนน ดังนี้
ตรงกับตัวเรำ = 1
มีสว่ นใหญ่ท่ี ตรงกับตัวเรำ = 2
ตรงกับตัวเรำบ้ำงบำงครัง้ = 3
ตรงกับตัวเรำน้อยมำก = 4
ไม่ตรงกับตัวเรำ = 5
รวมคะแนนทัง้ หมดแล้ว ให้เทียบคะแนนกับตำรำง คะแนนมำตรฐำน T ตำมช่วงอำยุ และดูกำรแปลผล
จำกนัน้ ให้รวมคะแนนข้อ1-18 ข้อ19-37 ข้อ38-49 และข้อ 50-77 ซึ่ งเป็ นคะแนนด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ข้อ 1-18 ด้ำนควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น (คะแนนสูงสุด 90 คะแนน)
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ข้อ 19-37 ด้ำนจินตนำกำรประสำนควำมคิด (คะแนนสูงสุด 95 คะแนน)
ข้อ 38-49 ด้ำนชอบแก้ปัญหำ (คะแนนสูงสุด 60 คะแนน)
ข้อ 50-77 ด้ำนควำมมุ่งมันพยำยำม
่
(คะแนนสูงสุด 140 คะแนน)
ถ้ำได้ค ะแนนรวมข้อ 1-18 มำก คือ ได้ เกิน 60 คะแนนขึ้น ไป(คะแนนเฉลี่ย เท่ ำ กับ 60.06 คะแนน
คะแนนสูงสุด 90 คะแนน) แสดงว่ำนักเรียนเป็ นคนทีม่ คี วำมอยำกรูอ้ ยำกเห็นสูง ซึง่ นำไปสู่กำร
สังเกต ค้นคว้ำ แสวงหำและทดลองเพื่อหำคำตอบทีส่ งสัย
ถ้ำนั กเรีย นได้ค ะแนนรวมข้อ 19-37 มำก คือได้ เกิน 58 คะแนนขึ้น ไป(คะแนนเฉลี่ยเท่ ำกับ 58.24
คะแนน คะแนนสูงสุด 95 คะแนน) แสดงว่ำนักเรียนเป็ นคนทีม่ จี นิ ตนำกำรและมีควำมคิดริเริม่ คิดเชื่อมโยง ต่อ
ยอด คิดหลำกหลำย และคิดนอกกรอบสูง
ถ้ำนั กเรีย นได้ค ะแนนรวมข้อ 38-49 มำก คือได้ เกิน 40 คะแนนขึ้น ไป(คะแนนเฉลี่ยเท่ ำกับ 40.74
คะแนน คะแนนสูงสุด 60 คะแนน) แสดงว่ำนักเรียนเป็ นคนที่มองปั ญ หำเป็ นเรื่องท้ำทำย ชอบและสนุ กกับกำร
แก้ปัญหำ
ถ้ำนั กเรีย นได้ค ะแนนรวมข้อ 50-77 มำก คือได้ เกิน 92 คะแนนขึ้น ไป (คะแนนเฉลี่ยเท่ ำกับ 92.85
คะแนนสูงสุด 140 คะแนน) แสดงว่ำนักเรียนเป็ นคนทีม่ คี วำมมุ่งมันพยำยำมสู
่
ง
ในกำรแปลผลคะแนนมำตรฐำน T (T– Score) สำหรับควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์โดยรวม
อำจกำหนดระดับคุณภำพเป็ น 5 ระดับดังนี้
ตัง้ แต่ T 67 ขึน้ ไป แปลว่ำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์อยู่ในระดับดีเยีย่ ม
ตัง้ แต่ T 53 – 66 แปลว่ำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์อยู่ในระดับดี
ตัง้ แต่ T 39 – 52 แปลว่ำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์อยู่ในระดับปำนกลำง
ตัง้ แต่ T 25 – 38 แปลว่ำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์อยู่ในระดับค่อนข้ำงน้อย
ต่ำกว่ำ T 25
แปลว่ำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ด้ำนวิทยำศำสตร์อยู่ในระดับน้อย
คนทีม่ คี วำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์ จะมีคุณลักษณะเด่น คือ เป็ นคนทีม่ จี นิ ตนำกำร และสนุ กกับ
กำรคิด มีควำมคิดริเริม่ คิดเชื่อมโยง ต่อยอด คิดหลำกหลำย และคิดนอกกรอบสูง
การดาเนิ นการทดลอง
แบบแผนกำรทดลองเป็ นแบบ One Group Pretest Posttest Design เป็ นกำรทดลองที่มกี ำรวัดก่อนกำร
ทดลอง 1 ครัง้ หลังกำรทดลอง โดยดำเนินกำรทดลองดังนี้
1. นำแบบวัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์ ดำเนินกำรทดสอบก่อนกำรทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง และ
ผูว้ จิ ยั เป็ นผูค้ วบคุมกำรทดสอบด้วยตนเอง
2. ดำเนินกำรทดลองตำมแผนกำรจัดกิ จกรรมกำรเรียนรู้ท่ีได้กำหนดไว้ โดยมีระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ทดลอง ดังนี้ ระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำรทดลองกระทำในภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2557 โดยใช้เวลำในกำรทดลอง 12
คำบ คำบละ 50 นำที เป็ นกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสมทีผ่ ู้ วจิ ยั เป็ น
ผูด้ ำเนินกำรจัดกิจกรรมด้วยตนเอง
3. นำแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสมดำเนินกำรทดสอบ
หลังกำรทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง และผูว้ จิ ยั เป็ นผูค้ วบคุมกำรทดสอบด้วยตนเอง
4. น ำคะแนนที่ไ ด้จ ำกกำรทดสอบก่ อ นกำรทดลองและหลังกำรทดลองมำวิเครำะห์ข้อ มู ลเพื่อ ทดสอบ
สมมติฐำนต่อไป
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเครำะห์ขอ้ มูลตำมวิธกี ำรทำงสถิตดิ ว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for
the Social Science) ดังนี้
1. ค่ำสถิตพิ น้ื ฐำนได้แก่ ค่ำเฉลีย่ ( X ) ค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน (S.D.)
2. เปรียบเทียบทักษะกำรเขียนเรียงควำมและทักษะกำรคิดวิเครำะห์ก่อนและหลังได้รบั กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้แผนผังควำมคิดโดยใช้สถิติ t-test แบบ (dependent)

ผลการศึกษา
ผลกำรศึกษำควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั กำรจัดกำร
เรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม เป็ นดังนี้
1.ควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์โดยรวม และแยกตำมองค์ประกอบทัง้ หมด 4 ด้ำน คือ ควำมอยำกรู้
อยำกเห็นจินตนำกำรประสำนควำมคิด ชอบแก้ปัญหำและควำมมุ่งมันพยำยำมของนั
่
กเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง จัดอยู่ในระดับสูงกว่ำปกติ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ปกติ ในช่วงอำยุกลุ่มตัวอย่ำง
12 – 17 ปี
ตารางที่ 2 ภำพรวมของควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์ และแยกตำมองค์ประกอบทัง้ หมด 4 ด้ำน คือ ควำม
อยำกรู้อยำกเห็น จิน ตนำกำรประสำนควำมคิด ชอบแก้ปัญ หำและควำมมุ่งมัน่ พยำยำม ของนัก เรีย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 กับเกณฑ์ปกติของคะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์ รวม และแยกตำมองค์ประกอบ
ทัง้ หมด 4 ด้ำนช่วงอำยุกลุ่มตัวอย่ำง 12 – 17 ปี
องค์ประกอบความคิ ดสร้างสรรค์ทาง
วิ ทยาศาสตร์
1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์

คะแนนของ
กลุ่ม
ตัวอย่าง
271.62

คะแนน
มาตรฐาน T (T–
Score)
55

2. องค์ประกอบด้ำนควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น

61.31

-

3. องค์ประกอบด้ำน จินตนำกำรประสำน
ควำมคิด

67.05

-

4. องค์ประกอบด้ำนชอบแก้ปัญหำ

42.77

-

5. องค์ประกอบด้ำนควำมมุ่งมันพยำยำม
่

100.49

-
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การแปลผล
ระดับดี
นัก เรีย นเป็ น คนที่มีค วำมอยำกรู้
อยำกเห็นสูง ซึง่ นำไปสูก่ ำรสังเกต
ค้น คว้ำ แสวงหำและทดลองเพื่อ
หำคำตอบทีส่ งสัย
นั ก เรีย นเป็ นคนที่ มี จิน ตนำกำร
และมีควำมคิดริเริม่ คิดเชื่อมโยง
ต่ อ ยอด คิดหลำกหลำย และคิด
นอกกรอบสูง
นักเรียนเป็ นคนที่มองปั ญ หำเป็ น
เรื่องท้ำทำย ชอบและสนุกกับกำร
แก้ปัญหำ
นั ก เรีย นเป็ นคนที่ มีค วำมมุ่ ง มัน่
พยำยำมสูง

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำ
ปี ท่ี 2 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ำกับ 271.62 คะแนนมำตรฐำน T (T– Score) เท่ำกับ 55 เมื่อคะแนนเทียบกับเกณฑ์ปกติ
ของคะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์ ช่วงอำยุกลุ่มตัวอย่ำง 15 - 25ปี ทีม่ คี ะแนน ตัง้ แต่ T 53 – 66 แปล
ควำมหมำยได้ว่ำนักเรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ด้ำนวิทยำศำสตร์อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบด้ำนควำมอยำกรู้อยำกเห็น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 61.31 เมื่อเทียบเกณฑ์ปกติพ บว่ำที่ 60
คะแนนขึน้ ไป นักเรียนเป็ นคนทีม่ คี วำมอยำกรูอ้ ยำกเห็นสูง ซึง่ นำไปสู่กำรสังเกต ค้นคว้ำ แสวงหำและทดลองเพื่อหำ
คำตอบทีส่ งสัย
องค์ประกอบด้ำนจินตนำกำรประสำนควำมคิด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 67.05 เมื่อเทียบเกณฑ์ปกติพบว่ำที่
คะแนนขึ้น ไป 58 คะแนนขึ้น ไป นั กเรีย นเป็ น คนที่มีจิน ตนำกำรและมีค วำมคิด ริเริ่ม คิด เชื่อมโยง ต่ อยอด คิด
หลำกหลำย และคิดนอกกรอบสูง
องค์ประกอบด้ำนชอบแก้ปัญหำ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ำกับ 42.77 เมื่อเทียบเกณฑ์ปกติพบว่ำที่คะแนนขึน้ ไป
40 คะแนนขึน้ ไป นักเรียนเป็ นคนทีม่ องปั ญหำเป็ นเรื่องท้ำทำย ชอบและสนุกกับกำรแก้ปัญหำ
องค์ประกอบด้ำนควำมมุ่งมัน่ พยำยำม มีค ะแนนเฉลี่ย เท่ ำกับ 100.49 เมื่อเทีย บเกณฑ์ป กติพ บว่ ำที่
คะแนนขึน้ ไป 92 คะแนนขึน้ ไป นักเรียนเป็ นคนทีม่ คี วำมมุ่งมันพยำยำมสู
่
ง
ตารางที่ 3 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และเปรียบเทียบควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์โดยรวม และ
แยกตำมองค์ประกอบทัง้ หมด 4 ด้ำน คือ ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น จินตนำกำรประสำนควำมคิด ชอบแก้ปัญหำและ
ควำมมุ่งมันพยำยำม
่
ก่อนและหลังได้รบั กำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้
ผสม ด้วยวิธกี ำรวิเครำะห์ t-test
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์
1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์
2. องค์ประกอบด้ำนควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น
3. องค์ ป ระกอบด้ ำ นจิ น ตนำกำรประสำน
ควำมคิด
4. องค์ประกอบด้ำนชอบแก้ปัญหำ
5. องค์ประกอบด้ำนควำมมุ่งมันพยำยำม
่

ก่อน / หลัง
กำรจัดกำรเรียนรู้

N

X

ก่อน
หลัง
ก่อน

39
39
39

242.85
271.62
55.28

หลัง
ก่อน

39
39

หลัง
ก่อน

S.D.

t

sig

36.92
34.63
10.91

41.07
48.98
31.64

.00
.00
.00

61.31
54.41

10.00
11.36

38.28
29.91

.00
.00

39
39

67.05
39.41

12.09
6.01

34.64
40.97

.00
.00

หลัง
ก่อน

39
39

42.77
93.74

4.54
15.95

58.84
36.71

.00
.00

หลัง

39

100.49

12.94

48.51

.00

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผลกำรเปรียบเทีย บควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิท ยำศำสตร์ โดยรวม และแยกตำม
องค์ประกอบทัง้ หมด 4 ด้ำน คือ ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น จินตนำกำรประสำนควำมคิด ชอบแก้ปัญหำและควำมมุ่งมัน่
พยำยำม ก่อนและหลังได้รบั กำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม ด้วย
วิธกี ำรวิเครำะห์ t-test แตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ.00
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สรุปและอภิ ปรายผล
ผลกำรวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1 .ควำมคิด สร้ำงสรรค์ด้ำนวิท ยำศำสตร์โดยรวมของนักเรีย นระดับ ชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 โรงเรีย นสำธิต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง อยู่ในระดับดี โดยและแยกเมื่อตำมองค์ประกอบทัง้ หมด 4 ด้ำน คือ ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น
จินตนำกำรประสำนควำมคิด ชอบแก้ปัญหำและควำมมุ่งมันพยำยำม
่
อยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ปกติ ในช่วง
อำยุกลุ่มตัวอย่ำง 15 – 25ปี
2. หลังได้รบั กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ข นั ้ ผสม นักเรียนมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์โดยรวม ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น จินตนำกำรประสำนควำมคิด ชอบแก้ปัญหำ
และควำมมุ่งมันพยำยำม
่
สูงขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จำกผลกำรวิจยั เรื่องกำรศึกษำควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 ที่
ได้รบั กำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม มี ประเด็นสำคัญและน่ ำสนใจที่
สำมำรถนำมำอภิปรำยผลได้ดงั นี้
1. นักเรียนจะได้รบั กำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยเน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสมนัน้ นักเรียน
มีคะแนนเฉลีย่ ของควำมคิดสร้ำงสรรค์ดำ้ นวิทยำศำสตร์ โดยรวมและรำยด้ำนสูงขึน้ ทัง้ นี้เพรำะกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
เป็ นเทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูท้ ใ่ี ห้นักเรียนได้เรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมำชิกที่มี
ควำมรูค้ วำมสำมำรถแตกต่ำงกัน แต่ละคนมีสว่ นร่วมอย่ำงแท้จริงในกำรเรียนรู้ ในกลุ่มจะมีกำรแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
แต่ ละคนมีอิสระในกำรแสดงควำมคิด เป็ น กระบวนกำรเรีย นรู้ท่ีท ำให้ผู้เรีย นเกิด ทัก ษะกำรมีป ฏิสมั พัน ธ์กบั กลุ่ ม
(Interpersonal Skills) ในกำรทำงำนกลุ่ม บรรยำกำศของกำรทำงำนเป็ นปั จจัยสำคัญ เช่น กำรมีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อ
กัน กำรยิ้มแย้มแจ่มใส กำรยอมรับซึ่งกันและกัน กล่ำวคำชมเชยและกำรติเพื่อก่อให้กนั และกัน สิง่ เหล่ำนี้ล้วนเป็ น
แรงจูงใจในกำรทำงำนร่วมกัน สมำชิกทุกคนควรจะต้องมีทกั ษะในกำรจูงใจอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น กำรใช้คำพูดท่ำทำง
ทีเ่ ป็ นมิตร กำรพูดด้วยเหตุผล ไม่ใช่กำรบังคับ ข่มขู่ มีควำมจริงใจต่อกัน ตลอดจนรูล้ กั ษณะกำรให้คำติชมทีเ่ หมำะสมแก่
กัน สิง่ เหล่ำนี้ลว้ นทำให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ [7] ยกตัวอย่ำงกิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั จัดขึน้ ในชัน้ เรียน ในหน่วยกำรเรียนรู้
เรื่อง ทักษะกำรกำหนดและควบคุม ตัวแปร มีแบบฝึ กหัดให้นักเรียนร่วมกันทำเป็ นกลุ่มจำกนัน้ มำอภิปรำยหน้ำชัน้
เรียน โดยมีสถำนกำรณ์ว่ำ นำยทองเลีย้ งไก่เพื่อนำไข่ไปขำย นำยทองคิดว่ำอำหำรน่ำจะมีผลต่อจำนวนกำรออกไข่
ของไก่ จึงทำกำรทดลองเลีย้ งแม่ไก่ 3 ตัว แม่ไก่ตวั ที่ 1 เลีย้ งด้วยอำหำรเม็ด แม่ไก้ตวั ที่ 2 เลีย้ งด้วยข้ำวเปลือก แม่ไก่
ตัวที่ 3 เลีย้ งด้วยเมล็ดข้ำวโพด ให้นกั เรียนกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตำมและตัวแปลควบคุม ผลกำรอภิปรำยร่วมกัน
สรุปได้ว่ำตัวแปรต้น คือ ชนิดของอำหำรเลี้ยงไก่ ตัวแปรตำมคือ ปริมำณไข่ท่อี อกได้ ตัวแปรควบคุม คือเวลำ
ปริมำณอำหำรและน้ำไก่ พันธ์และน้ ำหนักของแม่ไก่ สถำนทีเ่ ลีย้ งไก่ แต่กลับมีนกั เรียนคนหนึ่งยกมือขึน้ และบอกว่ำ
มีตวั แปรควบคุมที่เพื่อนกลุ่มอื่นไม่มี คือ สุขภำพของแม่ไก่ จำกคำตอบดังกล่ำวที่แตกต่ ำงจำก มีแรงจูงใจที่จะรู้
สนใจใฝ่ รเู้ รื่องแปลกใหม่ ช่ำงสงสัยและชอบคิดตัง้ คำถำม เกิดจินตนำกำรโดยใช้ควำมเป็ นเหตุเป็ นผลในกำรคิดนันเอง
่
2. สำหรับองค์ประกอบด้ำนควำมมุ่งมันพยำยำม
่
ก่อนที่นักเรียนจะได้รบั กำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดย
เน้นทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ เท่ำกับ 93.74 ซึง่ สูงเกณฑ์ปกติ ทัง้ นี้เพรำะกลุ่ม
ตัวอย่ำงเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2 ห้อง 6 เป็ นห้องทีอ่ ยู่ในกลุ่มแผนกำรเรียนทีเ่ น้นวิทยำศำสตร์ จึงเป็ นกลุ่ม
เด็กนักเรียนทีต่ งั ้ ใจเรียน และเมื่อพิจำรณำภูมหิ ลังของนักเรียนพบว่ำ นักเรียนส่วนหนึ่งมำจำกมัธยมศึกษำปี ท่ี 1 ห้อง
6 แต่มนี กั เรียนบำงส่วนทีต่ อนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1 ไม่ได้เรียนแผนกำรเรียนนี้ แต่มุ่งมันพยำยำมท
่
ำให้
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เกรดของตนเองใรรำยวิชำวิทยำศำสตร์และคณิ ตศำสตร์ ดีข้นึ จึงได้ปรับเปลี่ยนแผนกำรเรียน ด้วยเหตุ ผลนี้ทำให้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงวิทยำศำสตร์ ด้ำนควำมมุ่งมันพยำยำมจึ
่
งสูงตัง้ แต่เริม่ ต้น
3. บทบำทของครูต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ช่วยสนับสนุ นให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลำงจะเกิดประโยชน์สงู สุดแก่นักเรียนได้ ครูยงั คงเป็ นองค์ประกอบที่
สำคัญในกำรจัดกำรเรียนรูโ้ ดยมีบทบำทเป็ นผูช้ ่วยเหลือแนะนำนักเรียน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของวิชยั วงษ์ใหญ่ [8]
ซึง่ กล่ำวว่ำ บทบำทของครูทส่ี ่งเสริมกำรเรียนรูท้ เ่ี น้นนักเรียนเป็ นสำคัญว่ำ ควรเน้นกระบวนกำรมำกกว่ ำเนื้อหำโดยจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ดงั นี้ 1) กระตุ้นควำมรู้เดิมของนักเรียน 2) ให้นักเรียนได้รบั ข้อมูลใหม่โดยกำรแสวงหำรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง 3) ให้นักเรียนได้ศกึ ษำวิเครำะห์ทำควำมเข้ำใจข้อมูลโดยใช้ ทักษะกระบวนกำรต่ำงๆ และ 4) ให้
นักเรียนสรุปควำมรูท้ ่ไี ด้ด้วยตนเองและแสดงออกถึงสิง่ ที่ค้นพบด้วยวิธกี ำรต่ำงๆ ดังนัน้ บทบำทของครู ได้แก่ คอย
สังเกตสนับสนุน สร้ำงบรรยำกำศทำงสังคมให้ นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนสมำชิกของนักเรียน ซึง่ จะทำให้ นักเรียน
ได้รบั ควำมหมำยและประโยชน์ของกำรเรียนรูอ้ นั เป็ นพืน้ ฐำนกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงควำมคิด
ตัวอย่ำงบทบำทของครูทช่ี ่วยพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน เช่น นักเรียนต้องส่งเค้ำโครงกำรทำ
โครงงำนเพื่อจะทำจริงในภำคกำรศึกษำถัดไป มีนกั เรียนกลุ่มหนึ่งเสนออยำกทำมะม่วงดอง ครูจงึ ตัง้ คำถำมว่ำกำรทำ
มะม่วงดองมีควำมสัมพันธ์กบั วิทยำศำสตร์อย่ำงไร กระบวนกำรใดเป็ นกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ มะม่วงดองของ
นักเรียนแตกต่ำงจำกตลำดและร้ำนค้ำอย่ำงไร กำรทำมะม่วงให้กรอบมีวธิ กี ำรทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงไร ฯลฯ จะเห็นได้
ว่ำครูตงั ้ คำถำมให้นักเรียนคิดหำคำตอบและกลับมำนำเสนอใหม่ในครัง้ ต่ อไป นักเรียนต้องร่วมด้วยช่วยกันคิดให้
โครงงำนของกลุ่มตนเองมีลกั ษณะโดดเด่นและมีควำมเฉพำะตน ทัง้ นี้ครูกใ็ ห้กำลังใจแก่นักเรี ยนว่ำเป็ นเรื่องที่ดมี ำก
อย่ำไปคิดว่ำเป็ นเรื่องง่ำย เพรำะกำรถนอมอำหำรนอกจำกจะเป็ นภูมปิ ั ญญำของคนไทย ล้วยังเป็ นวิทยำศำสตร์ใน
ครัวเรือนอีกด้วย
4. กำรเลือกกิจกรรมทีเ่ หมำะสมสำหรับพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงวิทยำศำสตร์ได้นนั ้ ผูว้ จิ ยั เน้นทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขนั ้ ผสม ประกอบด้วย 5 ทักษะคือกำรตัง้ สมมติฐำน กำรควบคุมตัวแปร กำรตีควำมและ
ลงข้อสรุป กำรกำหนดนิยำมเชิงปฏิบตั ิกำร โดยนิศำรัตน์ แซ่ซ้ง ได้กล่ำวถึงควำมสำคัญ ของทักษะกระบวนกำร
วิทยำศำสตร์ไว้ว่ำ กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ให้เกิดในตัวเด็กเป็ นวัตถุประสงค์ทส่ี ำคัญทำงกำรศึกษำ
และเป็ นกำรแก้ไขปั ญหำให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์จริงฝึกปฏิบตั คิ ดิ เป็ นทำเป็ น [9]
ตัวอย่ำงกิจกรรมที่สนับสนุ นให้นักเรียนพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ เช่น ให้นักเรียนศึกษำกำรเจริญเติบโต
ของต้นข้ำวโพด ทัง้ นี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องช่วยกันคิดหำตัวแปรต้นและตัวแปรควบคุมทีจ่ ะศึกษำ โดยครูกำหนดให้
ตัวแปรตำมคือกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำวโพด เมื่อครูให้เวลำนักเรียนร่วมกันคิดและปรึกษำกัน แล้วให้ตวั แทนกลุ่ม
มำอภิปรำยหน้ำห้องเรียนว่ำเลือกตัวแปรต้นเป็ นอะไร เพรำะเหตุใดจึงเลือก ผลกำรอภิปรำยพบว่ ำนักเรียน ได้ตวั แปร
ต้นที่น่ำสนใจและแตกต่ำงกันเช่น กลุ่มที่ 1 เลือกศึกษำชนิดของดิน โดยเลือก ดินร่วน และดินร่วนผสมใบก้ำมปู
กลุ่มที่ 2 เลือ กศึก ษำกำรใช้น้ ำธรรมดำและน้ ำซำวข้ำวรดเมล็ด ข้ำวโพด กลุ่ม ที่ 3 เลือกศึกษำกำรปลูกข้ำวโพด
เชิงเดีย่ วกับปลูกข้ำวโพดร่วมกับปลูกถัว่ เป็ นต้น

1405

กิ ตติ กรรมประกาศ
งำนวิจยั เรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยด้วยควำมกรุณำของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทพิ ย์ หำสำสน์ศรี ที่ ที่กรุณำให้
คำปรึกษำและสนันสนุนให้ทำงำนทีใ่ จรัก
ขอบพระคุณโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยทีผ่ วู้ จิ ยั รักและปรำรถนำสร้ำงสรรค์ผ ลงำน เพื่อพัฒนำนักเรียนให้ดี
ทีส่ ดุ และเป็ นทีต่ งั ้ ของแรงบันดำลใจในกำรทำวิจยั ครัง้ นี้
ขอบพระคุณผูร้ ่วมงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์ ทีค่ อยรับฟั ง และให้กำลังใจด้วยควำมจริงใจ
ขอบพระคุณครอบครัวช่วงทอง และครอบครัวนำสำรีย์ ทีเ่ ป็ นกำลังใจสำคัญ ในกำรทำวิจยั จนสำเร็จลุล่วง
สุดท้ำยขอขอบพระคุณมหำวิทยำลัยรำมคำแหงที่ให้โอกำสในกำรพัฒนำตนเองครัง้ นี้ ทำให้ผวู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นำ
ศักยภำพตนเองให้เป็ นผูท้ พ่ี ร้อมละเหมำะสมในกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้ ห้แก่ลกู ศิษย์ต่อไป
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ผลการใช้ ก ารสอนแบบห้ องเรี ยนย้ อนกลับ ร่วมกับ การใช้ ก รณี ศึ ก ษาเป็ นฐานเพื่ อ
ส่งเสริ มการคิ ดเชิ งสถิ ติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
Effect of using Flip Classroom and Case-based Learning for enhancing
Statistical Thinking of Students in Higher Education
ปริวตั ร เขือ่ นแก้ว1* และทิพย์รตั น์ นพฤทธิ1์
Pariwat Kuankaew1* and Tipparat Nopparit1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้การสอนแบบห้องเรียนย้อนกลับร่วมกับการใช้กรณีศกึ ษา
เป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาการ
วิจยั ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จานวน 35 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินระดับการคิดเชิงสถิติ แบบบันทึกผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติ และ
แบบบัน ทึก สนาม ท าการวิเคราะห์ข้อ มูลเกี่ย วกับ ระดับ การคิด เชิงสถิติโดยใช้ก ารวิเคราะห์ค วามถี่ ร้อยละ เพื่อ
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการของระดับการคิดเชิงสถิติของผู้เรียนในช่วงก่อนเรียนในชัน้ เรียนและ
ระหว่างเรียนในชัน้ เรียน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และการสะท้อนคิดของผูเ้ รียน โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า
1. นักศึกษากลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่มรี ะดับการคิดเชิงสถิตสิ งู ขึน้ หลังจากใช้การสอนแบบห้องเรียนย้อนกลับ
ร่วมกับการใช้กรณีศกึ ษาเป็ นฐาน โดยในด้านตระหนักถึงความต้องการของข้อมูลอยู่ในระดับขัน้ เปลีย่ นผ่านในช่วงก่อน
เรียนในชัน้ เรียน และเพิ่มขึน้ เป็ น ระดับขัน้ ปริมาณระหว่างเรียนในชัน้ เรียน และด้านการพิจารณาในเรื่องของความ
แปรปรวนอยู่ในระดับขัน้ ยึดติดในช่วงก่อนเรียนในชัน้ เรียน เพิม่ ขึน้ เป็ นระดับขัน้ เปลีย่ นผ่านในระหว่างเรียนในชัน้ เรียน
2. นักศึกษากลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถใช้ความรูท้ ไ่ี ด้ช่วยแก้ไขปั ญหาในกรณีศกึ ษาทีก่ าหนดให้ได้ดโี ดยมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ก่อนเข้าชัน้ เรียน และในชัน้ เรียนมีการระดมความคิดเห็นภายในกลุ่ม มีการร่วมมือกันภายใน
กลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม นักศึกษาสามารถแบ่งงานกันทาภายในกลุ่มและเรียนรู้การทางาน
ร่วมกันเป็ นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปั ญหาทีพ่ บในการวิจยั คือ การทีน่ ักศึกษาไม่มพี น้ื ฐานทางสถิตทิ ด่ี ี และไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้การส่งเสริมการคิดเชิงสถิตใิ นด้านการพิจารณาในเรื่องของ
ความแปรปรวนยัง ไม่ ได้เป็ นไปตามเป้ าหมาย จึง ต้ อ งมีก ารทบทวนความรู้ท างด้า นสถิติแ ละการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพิม่ เติม
คาสาคัญ:

ห้องเรียนย้อนกลับ กรณีศกึ ษาเป็ นฐาน การคิดเชิงสถิติ
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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 onlineclassroom 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

บทนา
การจัดการเรียนรูใ้ นระดับอุดมศึกษานัน้ จาเป็ นต้องมีการเปลีย่ นแปลงโดยสอดคล้องกับบริบทของผูเ้ รียนและ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั ซึง่ แนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใหม่ทน่ี ่ าสนใจ คือ การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ห้องเรียนย้อนกลับ ซึ่งเป็ นวิธกี ารจัดการเรียนรู้แนวใหม่สาหรับศตวรรษที่ 21 ที่ฉีกตาราการสอนแบบเดิมๆ ไปโดย
สิน้ เชิง [2] โดย Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ ชาวสหรัฐอเมริกา ผูพ้ ฒ
ั นาแนวคิด
การจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนย้อนกลับได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการ
เรียนรูแ้ ละจัดการปั ญหาของนักเรียนของเขาทีต่ ้องขาดเรียนเนื่องจากไปแข่งขันกีฬาหรือทากิจกรรมอื่นๆ และนักเรียน
ทีเ่ รียนรูไ้ ด้ชา้ กว่าคนอื่น รวมถึงเนื้อหาวิชาทีใ่ ช้เวลาในการทาความเข้าใจมากๆ จนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
หมดในชัวโมงเรี
่
ยน โดยหลักการสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนย้อนกลับ คือ การเปลีย่ นรูปแบบวิธกี าร
สอนจากแบบเดิมทีเ่ ริม่ จากครูเป็ นผูส้ อนในห้องเรียนและให้นกั เรียนกลับไปทาการบ้านส่งเป็ นนักเรียนเป็ นผูค้ น้ คว้าหา
ความรูด้ ว้ ยตนเองผ่านเทคโนโลยีทค่ี รูจดั หาให้ก่อนเข้าชัน้ เรียน [17] เพื่อให้นกั เรียนสามารถนาบทเรียนขึน้ มาเรียนได้
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ขณะเดินทาง หรือในเวลาว่าง จากอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ทีน่ กั เรียนมี เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือ
แล็บท็อป เป็ นต้น และมาทากิจกรรมโดยมีครูคอยให้คาแนะนาในชัน้ เรียนแทน นอกเหนือจากการเรียนในชัน้ เรียนแล้ว
ยังมีการทากิจกรรมร่วมกัน เช่น การรับ-ส่งอีเมล์จากผูเ้ รียนทีม่ ขี อ้ สงสัย ใช้อเี มล์จากครูผสู้ อนตัง้ คาถามไปยังนักเรียน
การจัดทาบทความหรือเนื้อหาต่างๆ เกีย่ วกับเนื้อหาวิชาให้อยู่บนเว็บไซด์ ซึง่ นักเรียนทีข่ าดเรียนสามารถเข้าไปเรียน
ได้ ส่วนนักเรียนที่เรียนรูช้ ้าก็สามารถเข้าไปทบทวนเรียนซ้าได้ตามต้องการ โดยที่ครูไม่ต้องเสียเวลาไปสอนซ้าใน
ห้องเรียน [2,7,9] วิธกี ารจัดการเรียนการสอนตามหลักการนี้ถูกมองว่าเน้นการสร้างหรือบันทึกวีดที ศั น์การสอนของครู
แล้วนาไปให้ผเู้ รียนดู/ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งในความเป็ นจริงแล้วสิง่ สาคัญทีส่ ุด คือ การเรียนรูใ้ นห้องเรียน ครูจะต้อง
ประเมินคุณค่าของเวลาช่วงนี้และออกแบบการจัดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมเพื่อให้เป็ นเวลาทีม่ คี ุณค่าต่อการเรียนรูส้ งู สุด
ของเด็กคือเกิดการเรียนรูใ้ นมิติทล่ี กึ และเชื่อมโยงมากกว่าการเรียนแบบเดิม เวลาในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่มี
มากขึน้ ทาให้มเี วลาให้ผเู้ รียนมีโอกาสฝึ กปฏิบตั มิ ากขึน้ ช่วยเปิ ดโอกาสให้ได้ใช้เวลาในห้องเรียนเชื่อมโยงทฤษฎีหรือ
ความรูเ้ หล่านัน้ เข้ากับสถานการณ์จริงของโลก หรือสถานการณ์ในบ้านเมืองหรือในชุมชนใกล้ตวั
การทาวิจยั ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาไม่สามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้สถิติและการปฏิเสธหรือ
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ได้ รวมทัง้ ไม่สามารถนาเสนอกระบวนการทางสถิตติ งั ้ แต่เริม่ ต้น คือ การวางแผนไปจนถึ ง
การสรุปผลได้ ทัง้ นี้การแปลความหมายและการสรุปผลการศึกษาค้นคว้า จาเป็ นต้องเรียนรูค้ ่าสถิตแิ ละระเบียบวิธกี าร
ทางสถิติเพื่อประโยชน์ในการใช้ขอ้ มูลให้คุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด [10] ปั ญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นไปทีเ่ นื้อหาวิชาทาให้นักศึกษาขาดทักษะทางสถิตแิ ละความสามารถทีถ่ ูกต้องในการใช้ขอ้ สรุปทีไ่ ด้
จากระเบียบวิธที างสถิติในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาคือเมื่อนาสถิติไป
ประยุกต์ใช้เพื่อจัดทาข้อสรุปในหลายกรณีจงึ ขาดการคิดเชิงสถิติ [8]
การคิดเชิงสถิตเิ ป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสถิติ ตัง้ แต่การกาหนดประเด็นปั ญหา การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายของข้อมูล รวมทัง้
การนาข้อสรุปไปใช้เพื่อตัดสินใจในสถานการณ์ ปัญหา [8] กอรปกับมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ พ ศ
2552 [16] ทีไ่ ด้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ะดับปริญญาตรีในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ “สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิ ตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่
เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลทีแ่ ตกต่างกันได้” และสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปั จจุบนั ที่ต้องใช้เทคนิคทางสถิตใิ น
การจัดการข้อมูลข่าวสารทีม่ จี านวนมหาศาลโดยผลทีไ่ ด้จะใช้ในการอ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจ ถือได้ว่าสถิตเิ ป็ น
เทคโนโลยีของวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะสถิตถิ ูกใช้เป็ นเครื่องมือในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในช่วง 20 ปี ทีผ่ ่านมามีการให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอน
สถิตศิ าสตร์เพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ [19,26,27,38,39] ดังนัน้ การส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการคิดเชิงสถิตนิ ัน้
เป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสอดคล้องกับเป้ าหมายในการเรียนการสอนเกี่ยวกับสถิติ [11] และช่วยส่งเสริมให้การทา
โครงงานหรือวิจยั ได้อย่างมีคุณภาพมากยิง่ ขึน้ [6] ซึง่ McGillivray and Pereira-Mendoza (2011) กล่าวว่า การคิด
เชิงสถิตติ อ้ งค่อยๆ สร้างขึน้ จากความคิดรวบยอด ความเข้าใจและการใช้ทกั ษะทีผ่ เู้ รียนสะสมมาประกอบกับบริบทจริง
และประสบการณ์การเรียนรูท้ ่แี ท้จริง ดังนัน้ ครูควรจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจแนวคิดทางสถิตโิ ดยภาพรวม
และให้ความสาคัญกับการสอนกระบวนการทางสถิตกิ ่อนที่จะให้นักเรียนใช้เครื่องมือทางสถิติ เน้นให้ผู้เรียนใช้ขอ้ มูล
จริง ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั แิ ละมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความเข้าใจความคิด
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รวบยอดและการวิเคราะห์ขอ้ มูล และใช้กรณีศกึ ษาทีเ่ ป็ นรูปธรรมช่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนพัฒนาการคิดเชิงสถิตพิ ร้อมทัง้
พัฒนาทักษะทางสถิติ [20,23,30,37,43]
Tishkovskaya and Lancaster (2012) ได้สรุปแนวทางของการปฏิรูปการสอนสถิติท่ปี ระกอบด้วย 1) การ
ปฏิรูปการจัดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนากระบวนทัศน์ดา้ นความเข้าใจและการสอนการคิดและการใช้เหตุผลเชิงสถิติ
2) การเปลีย่ นแปลงสาระการเรียนรูใ้ นกระบวนวิชาสถิติโดยเฉพาะในกระบวนวิชาระดับสถิติเบือ้ งต้น 3) การพัฒนา
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาสถิติ และ 4) การบูรณาการเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็ นฐานเข้ากับ
การสอนสถิ ติโดยใช้เป็ นเครื่อ งมือ ส าคัญ สาหรับ การส่ง เสริม การสอนและกระบวนการเรีย นรู้ให้ มีป ระสิท ธิภ าพ
นอกจากนี้ การใช้กรณี ศึกษาที่หลากหลายทัง้ กรณี ท่ีเป็ นจริงและสถานการณ์ จาลองเพื่อให้เกิดการอภิปรายโต้แย้ง
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างผูเ้ รียนในการหาทางแก้ไขปั ญหาทัง้ ในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน จะช่วยให้ผเู้ รียนมี
ทักษะการคิดสูงขึน้ การกาหนดให้นกั ศึกษาได้ทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลในบริบทจริง และให้นกั ศึกษาใช้โปรแกรมทาง
สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยจัดทาคู่มอื การใช้โปรแกรมทางสถิติ ให้นักศึกษาได้สร้างกรณีศกึ ษาใหม่ดว้ ยตนเองจะ
ช่วยส่งเสริมการคิดเชิงสถิตใิ ห้นกั ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ [20,21,29,49] ทัง้ นี้การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษา
เป็ นวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ผลดีกว่าการสอนปกติแบบบรรยาย [34] โดยส่งเสริมให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูด้ ้วยวิธกี าร
หลากหลาย [12] และใช้กระบวนการแก้ปัญหา [36] เพื่อกระตุ้นและเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้อภิปรายกลุ่มย่อย เน้นการ
ทางานเป็ นทีมมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อนและระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันเอง มีการเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนกับ
ชีวติ จริงหรือการทางานซึง่ มีประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา เพราะเป็ นวิธกี ารที่
ช่วยให้นักศึกษาเห็นความสาคัญ ของเนื้ อหาเหล่านัน้ [1,3,5,40,46] ช่วยทาให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิด หลักการ
ทฤษฎี เสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการและทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ การให้เหตุผล ช่วยเพิม่ พูน
ทักษะในการแก้ปัญหาของผูเ้ รียน [30] และสามารถประยุกต์ใช้กบั การแก้ปัญหาในสถานการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ใหม่ได้โดย
อาศัยกระบวนการคิด วิเคราะห์และสร้างความเข้าใจ [15,22,24,33] สามารถเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่หรือ
เสริมสร้างความรูใ้ ห้กว้างขวางและนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวันได้ เกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ จากเหตุผล
ที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นนัน้ ทาให้ผู้วจิ ยั เชื่อว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนแบบ
ย้อ นกลับ ร่ ว มกับ การใช้ ก รณี ศึก ษาเป็ นฐานจะสามารถน าไปใช้ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสมในการจัด การเรีย นการสอน
ระดับอุดมศึกษาและช่วยส่งเสริมการคิดเชิงสถิตใิ นระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาผลของการใช้การสอนแบบห้องเรียนย้อนกลับร่วมกับการใช้กรณีศกึ ษาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงสถิตขิ องนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

กรอบแนวคิ ด
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หอ้ งเรียนย้อนกลับร่วมกับการใช้กรณีศกึ ษาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิตขิ อง
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ด้วยกัน คือ 1) ส่วนทีเ่ ป็ นการเรียนรูน้ อกห้องเรียน และ 2) ส่วนที่
เป็ นการเรียนรูใ้ นห้องเรียน
การจัดการเรียนรูน้ อกห้องเรียนโดยออกแบบบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริม การคิดเชิงสถิติ
กาลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างสูง [48] นักการศึกษาได้ให้ความสนใจกับการนากรณีศกึ ษามาใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒ นาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งกรณี ศึกษาเป็ นการจาลองสภาพที่
เหมือนจริง หรือการนาเสนอปั ญหาทีเ่ ป็ นจริง เพื่อจัดสถานการณ์ให้กบั ผูเ้ รียนตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
เรียน โดยให้ผเู้ รียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ และตัดสินใจโดยนา
กรณีศกึ ษามาเป็ นวิธกี ารเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ [50] มีผลงานวิจยั จานวนมากทีศ่ กึ ษา
1410

ถึงความสัมพันธ์ของการนากรณีศกึ ษามาใช้ในการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบว่าช่วยให้ผเู้ รียนมีผลการ
เรียนรู้ท่ดี ขี ้นึ [25] โดยกรณีศึกษาที่จดั เตรียมให้แก่ผู้เรียนบนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นัน้ ประกอบด้วยคุณสมบัติท่ี
สามารถสนองตอบความต้องการของผูเ้ รียนทีห่ ลากหลายรูปแบบ ซึง่ จาลองความสามารถทางสมองของมนุ ษย์ในการ
เก็บและเรียกใช้ขอ้ มูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง [35] การสืบค้นข้อมูลทีร่ วดเร็ว
ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตออกแบบมาเพื่อสนับสนุ นกระบวนการในการเสาะหาข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาที่เหมือนกับ
สภาพความเป็ น จริงซึ่งผู้สอนจะต้องค านึ งถึงการจัด เตรีย มข้อมูลต่ างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้น หา และดึงความรู้จาก
บทเรียนทีน่ าเสนอการแก้ปัญหาหรือกรณีศกึ ษา [47]
การเรียนรูใ้ นห้องเรียนจะใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษาเป็ นฐาน โดยเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
อภิปรายเกีย่ วกับกรณีศกึ ษาและร่วมกันสร้างกรณีศกึ ษาใหม่ดว้ ยตนเอง รวมถึงการได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงตามสถานการณ์
ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้เชิงสังคม และแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม
(Cognitivism) ที่มคี วามเชื่อว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนได้รบั อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม และการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมทีเ่ กิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิง่ เร้าเพียงเท่านัน้ การเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการทาง
ความคิดทีเ่ กิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลและการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการ
กระทาและการแก้ปัญหาต่างๆ การเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการทีจ่ ะสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ให้แก่ตนเองด้วยรูปแบบการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกัน
ส่วนการจัดการเรียนรูน้ อกห้องเรียนจะใช้หลักการของห้องเรียนย้อนกลับร่วมการใช้กรณีศกึ ษาเป็ นฐานผ่าน
ระบบอิน เตอร์เน็ ต ทัง้ ก่ อ นเรีย นในชัน้ เรีย นและหลังการเรีย นในชัน้ เรีย น เพื่อ เป็ น การเตรีย มความพร้อ มและใช้
กรณีศกึ ษาเป็ นตัวเชื่อมโยงการเรียนในชัน้ เรียนก่อนเข้าชัน้ เรียน และเป็ นการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงสถิติ
ให้สงู ขึน้ หลังจากการเรียนในชัน้ เรียน
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในต่างประเทศได้มกี ารศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิติ โดยใช้โครงงาน [20] และใช้สถานการณ์
จริง เช่น สถิตกิ ารเกิดการตาย แผนที่ การเกิดโรค [21] หอเกียรติยศของกีฬาเบสบอล [49] ซึง่ จากการศึกษาโดย
ใช้วธิ กี ารต่างๆ พบว่า โครงงานมีประโยชน์อย่างมาก โดยการทีน่ ักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิในประเด็นทีค่ รูกาหนดทาให้
นักเรียนต้องคิดแล้วทาให้การเรียนรูข้ องพวกเขาดีขน้ึ ส่วนการใช้บริบทจริงจะช่วยให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของสถิติ
โดยเมื่อจบการเรียนการสอนนักเรียนสามารถที่จะโต้เถียงและอภิปรายกันในเชิงสถิติ อีกทัง้ ยังเกิดการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณเกี่ย วกับ ข้อ มูล และการใช้ข้อ มูลจริงจะเป็ น แรงผลัก ดัน ให้นั ก เรีย นสามารถหาข้อ สรุป อีก ทัง้ การใช้
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มสี ว่ นช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียนรายงานสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
จากการศึกษาของ Powell (1994) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็ นฐานนัน้ ผู้สอน
สามารถพัฒ นาผู้เรีย นให้มีค วามสามารถด้านการคิด ในระดับ สูง ได้ และเหมาะกับ การเรีย นในเนื้ อ หาที่ มีค วาม
ต่อเนื่องกัน [18] แต่จะไม่สามารถครอบคลุมการสอนให้ได้เนื้อหามากๆ เท่ากับวิธกี ารสอนแบบบรรยายที่นิยมใช้กนั
ซึ่งผู้สอนจะต้องได้รบั การอบรมในด้านการสอนวิธนี ้ีอย่างมีประสิทธิภาพเสียก่อน เนื่องจากผู้สอนส่วนใหญ่ มกั จะใช้
ประสบการณ์และอารมณ์ความรูส้ กึ ของตนเองในการกาหนดหรืออภิปรายกรณีศกึ ษา ซึง่ อาจจะไม่ตรงกับประสบการณ์
ของผูเ้ รียน ดังนัน้ จะต้องมีการศึกษาความต้องการของผูเ้ รียนเมื่อใช้วธิ กี รณีศกึ ษาด้วย มีการเตรียมความพร้อมผูเ้ รียน
ในแต่ละบทเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อทีจ่ ะแก้ปัญหาในแต่ละกรณีตวั อย่าง การอภิปรายในชัน้ เรียนจะต้องให้
ผูเ้ รียนมีการตอบสนองแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันในชัน้ ทัง้ นี้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วธิ กี ารกรณีศกึ ษาทาให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรูท้ จ่ี ะมีการแก้ปัญหา มีการคิดไตร่ตรองเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั นอกจากนี้ยงั เกิดปฏิสมั พันธ์
ทัง้ ในกลุ่ ม เล็ก และกลุ่ ม ใหญ่ ในการอภิป รายกลุ่ ม ร่ว มกัน ผู้เรีย นจะต้อ งมีก ารน า ความรู้ในเนื้ อ หาและทัก ษะการ
แก้ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาในกรณีศกึ ษาด้วยจึงจะสมบูรณ์
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การจัดการการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนัน้ กิจกรรมเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการจัดการ
เรีย นรู้ [13] ซึ่งการเรีย นการสอนผ่ านเครือข่า ยอิน เตอร์เน็ ต ช่ ว ยท าให้เกิด ความสะดวกต่ อ กิจกรรมการเรีย นของ
นักศึกษา [28] และการใช้กรณีศกึ ษาช่วยให้การจัดกิจกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ดัง
เห็นได้จากการศึกษาของ [4] ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลการใช้การสอนแนะในการเรียนรูด้ ว้ ยกรณีศกึ ษาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทีม่ ี
ต่อการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีม่ รี ูปแบบการคิดต่างกัน ซึ่งพบว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียน
กรณี ศึก ษาบนเครือ ข่ายอิน เตอร์เน็ ต ที่มีก ารสอนแนะมีค ะแนนการแก้ปั ญ หาสูงกว่ านั ก เรีย นที่เรีย นด้วยบทเรีย น
กรณีศกึ ษาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทีไ่ ม่มกี ารสอนแนะ เช่นเดียวกับ [14] ทีไ่ ด้พฒ
ั นารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
โดยใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศกึ ษา 2 แบบ ได้แก่ กรณีศกึ ษาแบบสถานการณ์และแบบตัดสินใจ และใช้
เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 แบบ ได้แก่ บล็อกและเว็บบอร์ด เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การเรียนรูเ้ ป็ นทีมของนิสติ ปริญญาบัณฑิต ซึง่ พบว่า กรณีศกึ ษาทัง้ สองแบบมีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหาและการเรียนรูเ้ ป็ นทีมของนิสติ ปริญญาบัณฑิตได้ดที งั ้ คู่ ส่วนในกรณีทผ่ี เู้ รียนทีม่ รี ปู แบบการเรียนรูต้ ่างกัน
พบว่า ผูเ้ รียนทีม่ กี ารเรียนแบบรูล้ กึ มีความกระตือรือร้น ความร่วมมือและความสามารถทางการเรียนดีกว่าผูเ้ รียนทีม่ ี
แบบการเรียนแบบรู้ต้ืนทุกรายวิชา [50] และผู้เรียนที่มปี ระสบการณ์ ในการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถ
เรียนรู้ในระดับสูงได้ดีกว่าผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ [41] ทัง้ นี้ผู้สอนจะต้องคอยช่วยเหลือแนะนาให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความคิดรวบยอดของกรณีศกึ ษาและแนะนาให้ผเู้ รียนพิจารณาสภาวะทีเ่ กี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในกรณีศกึ ษานัน้ ๆ
ด้วย [45]
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กรอบแนวคิ ดในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ห้องเรียนย้อนกลับร่วมกับการใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
ชีแ้ จงวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ ละสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน
การจัดการเรียนรูน้ อกชัน้ เรียน 1

การจัดการเรียนรูน้ อกชัน้ เรียน 1 เป็ นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทห่ี ลากหลาย มีขนั ้ ตอนการจัดการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ที่ 1 การรับรูว้ ตั ถุประสงค์ ขัน้ ที่ 2 การ
เรียนรูผ้ ่านสือ่ ทีห่ ลากหลาย ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา ขัน้ ที่ 4 ขัน้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ ขัน้ ที่ 5 ขัน้ วัดและประเมินผล

การจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน

การจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน เป็ นการจัดการเรียนในชัน้ เรียนที่ผเู้ รียนและ
ผู้เรียนสอนมีปฏิสมั พัน ธ์กนั โดยมีขนั ้ ตอนการจัด การเรีย นรู้ 6 ขัน้ ตอน
ได้แ ก่ ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้ ขัน้ ที่ 2. วิเคราะห์กรณี ศึก ษา ขัน้ ที่ 3
อภิปรายประเด็นปั ญหาและหาทางเลือก ขัน้ ที่ 4 อภิปรายแนวทางการ
แก้ไขปั ญหา ขัน้ ที่ 5 วิเคราะห์สรุปและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ขัน้ ที่ 6 วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้

การจัดการเรียนรูน้ อกชัน้ เรียน 2

การจัดการเรียนรูน้ อกชัน้ เรียน 2 เป็ นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตตามระดับการคิดเชิงสถิตขิ องแต่ละคน โดยมีขนั ้ ตอนการ
จัดการเรียนรู้ 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ ที่ 1 การรับรูร้ ะดับการคิดเชิงสถิตขิ องตนเอง
ขัน้ ที่ 2 การเรียนรูผ้ ่านสือ่ ทีห่ ลากหลาย
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้

ทบทวนผลการจัดการเรียนรู(้ Reflection) จากการสะท้อนความคิดเห็นของผูเ้ รียนและผูส้ อน
ครบทุกหน่ วยการเรียนรู้

สรุปผลการส่งเสริมการคิดเชิงสถิตใิ นระดับอุดมศึกษา
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วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร(Action Research) เพื่อส่งเสริมระดับการคิดเชิงสถิติ 2 ด้าน ได้แก่
ด้านตระหนักถึงความต้องการของข้อมูลและด้านการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวน โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั
ดังภาพ
แต่ละหน่ วยการเรียนรู้
P : Plan

วางแผน/ปรับปรุงวิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ ห้
เหมาะสมกับผูเ้ รียนและเป้ าหมายการเรียนรู้

การใช้การสอนแบบห้องเรียนย้อนกลับร่วมกับ
การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิ ดเชิ ง
สถิ ติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1

P-A-O-R

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2

P-A-O-R

A : Act & O : Observe จัดกิ จกรรมและประเมิ นผล
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต
กิ จกรรมการเรียนรู้ในชัน้ เรียน
โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน

ประเมินระดับการคิดเชิงสถิตแิ ละความคิดเห็นของ
ผูเ้ รียนในทุกหน่วยการเรียนรู้ และหลังจากเรียนครบ
ทุกหน่วยการเรียนรู้

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ ตตาม
ระดับการคิ ดเชิ งสถิ ติของตนเอง

R : Reflect ทบทวนปั ญหาและอุปสรรค หาแนวทาง
แก้ไขเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใ้ นหน่วยถัดไป
โดยมีรายละเอียดของวิธดี าเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่ม เป้ าหมายที่ใช้ในการวิจ ัย คือ นั ก ศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี สาขาคอมพิว เตอร์ธุ รกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีล่ งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาการวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จานวน 35 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. แผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิตใิ นระดับอุดมศึกษาจานวน 2 หน่วยการเรียน
2. เกณฑ์การประเมินระดับการคิดเชิงสถิติ
3. แบบบันทึกผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิติ
4. แบบบันทึกสนาม ใช้สาหรับบันทึกการสังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อยและการสะท้อน
คิดของผูเ้ รียนและผูส้ อน
สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียน
1. บ ท เรี ย น บ น เค รื อ ข่ า ย อ อ น ไ ล น์ http://elearning.satiti4u.com, facebook group แ ล ะ
youtube.com
2. กรณีศกึ ษา 2 เรื่อง ได้แก่ ใครแม่นทีส่ ดุ และตัวแทนทีด่ ี
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3. กล่องบรรจุลกู ปั ดสีขาวจานวน 4,000 เม็ด และสีแดงจานวน 1,000 เม็ด พร้อมไม้ตกเจาะรู 50 รู
4. กล่องบรรจุลูกปั ดสีเหลืองและสีเขียวจานวนสีละ 300 เม็ด สีแดงและสีดาสีละ 900เม็ด และ
ลูกปั ดสีแดงจานวน 2,100 เม็ด พร้อมไม้ตกั ลูกปั ดเจาะรู 45 รู

ภาพที่ 1 กล่องบรรจุลกู ปั ดทีใ่ ช้จดั กิจกรรมร่วมกับกรณีศกึ ษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ในการดาเนิน การจัดการเรียนรู้ตามแผนแต่ ละหน่ วยการเรียนรู้ผู้วิจยั จะทาการเก็บ รวบรวมข้อมูลผลการ
ประเมินระดับการคิดเชิงสถิตโิ ดยใช้วธิ กี ารประเมินแบบสามเส้า คือ ผูป้ ระเมินต่างกัน วิธกี ารวัดแตกต่างกันและเวลา
ทีว่ ดั แตกต่างกัน โดยทาการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการคิดเชิงสถิติ และทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์แบบกึง่ ทางการและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ การสนทนากลุ่ม
ย่อย (Focus group) และการสะท้อนคิดของผูเ้ รียนโดยทาการบันทึกในแบบบันทึกสนาม
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ระดับการคิดเชิงสถิตขิ องผูเ้ รียน แบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเรียนในชัน้ เรียน และ
ช่วงการเรียนในชัน้ เรียน จาแนกตามหน่วยการเรียนรูแ้ ละในภาพรวมทัง้ หมด ทาการวิเคราะห์ขอ้ มู ลทีไ่ ด้จากการการ
ประเมินตามสภาพจริงเพื่อแปลผลระดับการคิดเชิงสถิตใิ นแต่ละกระบวนการย่อย โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ
เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการของระดับการคิดเชิงสถิติของผู้เรียนในช่วงก่อนเรียนในชัน้ เรียน
และระหว่างเรียนในชัน้ เรียน
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิติ โดยข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อยและการสะท้อนคิดของผู้เรียน การสะท้อนคิดของผู้สอน จะนามาทาการ
วิเคราะห์โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อเปรียบเทียบและทาการตีความเพื่อสร้างข้อสรุป
เกณฑ์การแปลผลระดับการคิ ดเชิ งสถิ ติ
ในการแปลผลการประเมินระดับการคิดเชิงสถิตติ ามกรอบแนวคิดของการคิดเชิงสถิตทิ พ่ี ฒ
ั นาขึน้
โดยบูรณาการแนวคิดของ [44,51] ซึง่ แบ่งเป็ นระดับขัน้ การคิด 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 ขัน้ ยึดติด ระดับที่
2 ขัน้ เปลีย่ นผ่าน ระดับที่ 3 ขัน้ ปริมาณ และ ระดับที่ 4 ขัน้ วิเคราะห์

ผลการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้การสอนแบบห้องเรียนย้อนกลับร่วมกับการใช้กรณีศกึ ษา
เป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิตขิ องนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
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ส่วนที่ 1 ระดับการคิ ดเชิ งสถิ ติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการคิดเชิงสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบ
ความเปลีย่ นแปลงของพัฒนาการของระดับการคิดเชิงสถิตขิ องผูเ้ รียนในช่วงก่อนเรียนในชัน้ เรียนและระหว่างเรียนใน
ชัน้ เรียน ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 แสดงจานวน ความถีแ่ ละร้อยละของระดับการคิดเชิงสถิตดิ า้ นตระหนักถึงความต้องการของข้อมูล จาแนก
ตามช่วงเวลาทีป่ ระเมิน
ช่วงเวลาที่ประเมิ น
ก่อนเรียนในชัน้ เรียน
(Online-classroom)
ระหว่างการเรียนในชัน้ เรียน
(In-classroom)

N
35
35

ขัน้ ยึดติ ด
33

ระดับการคิ ดเชิ งสถิ ติ
ขัน้ เปลี่ยนผ่าน
ขัน้ ปริมาณ
2
-

(94.29%)

(5.71%)

-

-

35

ขัน้ วิ เคราะห์
-

(100%)

จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษากลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่ รอ้ ยละ 94.29 มีระดับการคิดเชิงสถิตดิ า้ นตระหนักถึง
ความต้องการของข้อมูล ในช่วงก่อนเรียนในชัน้ เรียนอยู่ในระดับขัน้ ยึดติด และทัง้ หมดเพิ่มขึ้นเป็ นระดับขัน้ ปริมาณ
ในช่วงระหว่างการเรียนในชัน้ เรียน
ตารางที่ 2 แสดงจานวน ความถี่และร้อยละของระดับการคิดเชิงสถิตดิ ้านการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวน
จาแนกตามช่วงเวลาทีป่ ระเมิน
ช่วงเวลาที่ประเมิ น
ก่อนเรียนในชัน้ เรียน
(Online-classroom)
ระหว่างการเรียนในชัน้ เรียน
(In-classroom)

N
35
35

ขัน้ ยึดติ ด
34

ระดับการคิ ดเชิ งสถิ ติ
ขัน้ เปลี่ยนผ่าน
ขัน้ ปริมาณ
1
-

(97.14%)

(2.86%)

-

35

-

ขัน้ วิ เคราะห์
-

(100%)

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษากลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่รอ้ ยละ 97.14 มีระดับการคิดเชิงสถิตดิ า้ นการพิจารณา
ในเรื่องของความแปรปรวนในช่วงก่อนเรียนในชัน้ เรียนอยู่ในระดับขัน้ ยึดติด และทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ เป็ นระดับขัน้ เปลีย่ น
ผ่านในช่วงระหว่างการเรียนในชัน้ เรียน
ส่วนที่ 2 ผลกระทบจากการใช้การสอนแบบห้องเรียนย้อนกลับร่วมกับการใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และการสะท้อนคิดของผู้เรียน โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ขัน้ วางแผน ในการเตรียมผู้เรีย นให้มีค วามพร้อ มในการเรีย นทัง้ นอกชัน้ เรียน และในชัน้ เรีย น
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างข้อตกลงร่วมกันกับผูเ้ รียน มีการแบ่งงานกันทาภายในกลุ่มตัง้ แต่คาบแรก ซึง่ ช่วยให้การทากิจกรรมใน
ชัน้ เรียนสามารถดาเนินการได้ตามแผนทีก่ าหนดไว้
ขัน้ จัดกิจกรรมและประเมินผล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้ว ยตนเองก่อนเรียนในชัน้ เรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาก่อนเข้าชัน้ เรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้ผู้เรียนเตรียม
ความพร้อมเบือ้ งต้น และมีประเด็นสาหรับอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม มีการร่วมมือกันภายในกลุ่มและแลกเปลีย่ น
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เรียนรูร้ ่วมกันระหว่างกลุ่ม นักศึกษาสามารถแบ่งงานกันทาภายในกลุ่มและเรียนรูก้ ารทางานร่วมกันเป็ นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้างข้อสรุปเพื่อนาเสนอในชัน้ เรียนได้ ซึ่งช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินผลการคิดเชิงสถิติ
ของผูเ้ รียนได้ก่อนเรียนในชัน้ เรียนเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมในชัน้ เรียน และการประเมินผลระหว่างเรียนในชัน้ เรียน
ช่วยให้ผสู้ อนสามารถวางแผนการส่งเสริมการคิดเชิงสถิตหิ ลังเรียนในชัน้ เรียนได้
ขัน้ ทบทวนปั ญหา อุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใ้ นหน่วยถัดไป พบว่า ในการ
เรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ มีปัญหา คือ นักศึกษาจารหัสผ่านไม่ได้ เนื่องจากมีความยาวถึง 8 อักขระ ทัง้
ตัว อัก ษรพิม พ์ใหญ่ พิม พ์เล็ก สัญ ลัก ษณ์ แ ละตัว เลข กอรปกับ นั ก ศึก ษาประมาณครึ่ง หนึ่ งของทัง้ หมดไม่ เคยมี
ประสบการณ์ในการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์มาก่อน จึงต้องการช่องทางทีส่ ามารถติดต่อสอบถามเกีย่ วกับ
เนื้อหาทีเ่ รียนกับผูส้ อนได้โดยตรงเหมือนอยู่ในชัน้ เรียน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ ช่องทางในการติดต่อสือ่ สารระหว่างผูเ้ รียน
กับผู้สอนทัง้ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ facebook ซึ่งช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเพิ่มมากขึ้น
และการทีน่ กั ศึกษาไม่มพี น้ื ฐานทางสถิตทิ ด่ี ี และไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้การส่งเสริมการคิดเชิงสถิติในด้านการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวนยังไม่ได้เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย จึงต้องมีการทบทวนความรูท้ างด้านสถิตแิ ละการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิม่ เติม

ภาพที่ 2 บรรยากาศการเรียนในชัน้ เรียน ตัวอย่างสือ่ และแหล่งเรียนรูน้ อกชัน้ เรียน

สรุปผลและอธิ ปรายผล
จากการที่นักศึกษากลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่ มรี ะดับการคิดเชิงสถิติสูงขึน้ หลังจากใช้การสอนแบบห้องเรียน
ย้อนกลับ ร่วมกับการใช้ก รณี ศึกษาเป็ น ฐาน ซี่งสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ [20,21,42] ที่การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศกึ ษาเป็ นฐานนัน้ ผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามสามารถด้านการคิดในระดับสูงได้ โดยพบว่า ผู้เรียน
สามารถทีจ่ ะโต้เถียงและอภิปรายกันในเชิงสถิติ อีกทัง้ ยังเกิดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเกีย่ วกับข้อมูล และการได้ลง
มือปฏิบตั เิ พื่อให้ได้ขอ้ มูลจริงเป็ นแรงผลักดันให้นักเรียนสามารถหาข้อสรุปอีกทัง้ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มี
ส่วนช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียนรายงานสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ แต่ปัญหาทีพ่ บในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ การที่
นัก ศึก ษาไม่ มีพ้ืน ฐานทางสถิติท่ีดี และไม่ สามารถใช้ค อมพิว เตอร์ช่ ว ยในการวิเคราะห์ข้อ มู ลเบื้อ งต้ น ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทาให้การส่งเสริมการคิดเชิงสถิติในด้านการพิจารณาในเรื่องของความแปรปรวนยังไม่ได้เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย จึงต้องมีการทบทวนความรูท้ างด้านสถิตแิ ละการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิม่ เติม
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ผ่านระบบออนไลน์ ซึง่ การใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูใ้ นเนื้อหาได้ครบถ้วน
ร่วมกับการใช้กรณีศกึ ษาได้ดชี ่วยแก้ไขปั ญหาที่ [18] พบได้
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านระบบการเรียนการสอนบนเครือข่า ยอินเทอร์เน็ต นักศึกษาสามารถใช้ความรูท้ ไ่ี ด้
ช่วยแก้ไขปั ญหาในกรณีศกึ ษาทีก่ าหนดให้ได้ดี สอดคล้องกับ [13,28] ทีพ่ บว่าการใช้กรณีศกึ ษาช่วยให้การจัดกิจกรรม
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นผ่านเครือข่ายออนไลน์ก่อนเข้า
ชัน้ เรียน และในชัน้ เรียนมีการระดมความคิดเห็นภายในกลุ่ม มีการร่วมมือกันภายในกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ระหว่างกลุ่ม นักศึกษาสามารถแบ่ งงานกัน ท าภายในกลุ่ม และเรียนรู้การท างานร่วมกัน เป็ น ทีม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้นักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาก่อนมีแนวโน้มจะเป็ นกลุ่มคนที่
สามารถให้เหตุผลเชิงสถิตไิ ด้ดกี ว่านักศึกษาทีไ่ ม่ประสบการณ์ในการเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับผล
การศึก ษาของ [28] ดัง นัน้ ผู้สอนจึงต้ องมีบ ทบาทในการช่ ว ยเหลือ แนะน าให้ผู้เรีย นเข้าใจความคิด รวบยอด ของ
กรณีศกึ ษาและแนะนาให้ผเู้ รียนพิจารณาสภาวะทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ปัญหาในกรณีศกึ ษานัน้ ๆ ด้วยทัง้ ในและนอกชัน้
เรียน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
1.
การใช้กรณีศกึ ษาเป็ นสือ่ เชื่อมโยงให้นกั ศึกษาร่วมแลกเปลีย่ นหรือแสดงความคิดเห็นในการแก้ไข
ปั ญหาจากกรณีศกึ ษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ล่วงหน้าก่อนการเรียนในชัน้ เรียน ช่วยให้นกั ศึกษามีประเด็นในการ
หาแนวทางการแก้ไขปั ญหาร่วมกันในกลุ่ม และสามารถทากิจกรรมในชัน้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.
ผูส้ อนจะต้องให้ความสาคัญกับนักศึกษาทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์หรือไม่มคี วามพร้อมในการเรียนบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพราะจะทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
3.
การทากิจกรรมกลุม่ ต้องมีการแบ่งหน้าทีข่ องนักศึกษาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การทากิจกรรมกลุ่ม
สามารถดาเนินไปได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
1.
ควรมีการศึกษาโดยใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูแ้ บบอื่นๆ บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ห้องเรียนย้อนกลับและการใช้กรณีศกึ ษาเป็ นฐาน
2.
ควรมีการศึกษาหาแนวทางในการช่วยให้นกั ศึกษาสามารถนาความรูห้ รือประสบการณ์เดิมจากการ
เรียนกระบวนวิชาก่อนหน้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ทิพย์รตั น์ นพฤทธิ ์ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะนา ตรวจทานแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างด้วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดี จนทาให้สามารถทาให้งานวิจยั เรื่องนี้สาเร็จได้ดว้ ยความเรียบร้อย
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ตันฆศิริ และรองศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ ตันฆศิริ พ่อตาและแม่
ยายทีค่ อยสนับสนุ นทัง้ ในเรื่องส่วนตัว งาน และการศึกษามาโดยตลอด รวมทัง้ ให้คาแนะนาเกีย่ วกับงานวิจยั เรื่องนี้
มาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อวิลาศ คุณแม่บวั คา ทีค่ อยให้กาลังใจในการทางานเสมอมา
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้ และให้ความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นอย่างดี
สุดท้ายขอขอบคุณน้องพร ภรรยาทีร่ กั และน้องรักลูกสาวแสนซน ผูเ้ ป็ นกาลังใจทีส่ าคัญให้สามารถทางานนี้
สาเร็จได้
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รายงานสืบเนื่ องจากการประชุมพะเยาวิจยั
กลุ่มวิจยั สถาบัน

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
Factors Effecting to Achievement in Learning of the Basic Education
ประภาภรณ์ วงค์แพทย์1
Prapaporn Wongphat1
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้
์
พืน้ ฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี การศึกษา 2555
ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จานวน 640 คน ที่ได้มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage random
sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น ลักษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า
5 ระดั บ ก ารวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ วิ เ ค ราะห์ SEM โป รแ ก รม LISREL 8.72 ผ ลก ารวิ จ ั ย สรุ ป ได้ ด ั ง นี้
การสังเคราะห์เอกสารเกีย่ วกับตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน พบตัวแปรแฝง จานวน 5 ตัวแปร และตัวแปร
์
ทีส่ งั เกตได้ จานวน 15 ตัวแปร ตามลาดับดังนี้ 1) ตัวแปรผูบ้ ริหารสถานศึกษา วัดจากตัวแปรภาวะผูน้ าด้านวิชาการ
และความรับผิดชอบทางการศึกษา 2) ตัวแปรครูผสู้ อน วัดจากตัวแปรคุณภาพการสอน การจัดการชัน้ เรียน และการ
จัดการเรียนรู้ 3) ตัวแปรผูเ้ รียน วัดจากตัวแปรเจตคติต่อการเรียน เวลาทีใ่ ช้ในการเรียนรูเ้ พิม่ เติม แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์
ความรูพ้ น้ื ฐานเดิม และความตัง้ ใจเรียน 4) ตัวแปรครอบครัว วัดจากตัวแปรเศรษฐกิจของครอบครัว บรรยากาศภายใน
ครอบครัว และ ความรับผิดชอบของครอบครัว 5) ตัวแปรชุมชน วัดจากตัวแปรการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา และ
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับสถานศึกษา การวัดความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างปั จจัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าไค-สแคว์ (  2 ) เท่ากับ
38.053 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 29 ค่านัยสาคัญทางสถิติ (P-Value) เท่ากับ 0.121 ค่าไค-สแคว์ต่อองศาอิสระ ( x )
2

df

เท่ากับ 1.31 ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.993 ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI) เท่ากับ 0.965 ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.000 ค่ารากของค่าเฉลีย่ กาลังสอง
ของความคาดเคลื่อ นมาตรฐาน (RMSEA) เท่ า กับ 0.022 และค่ า ขนาดตัว อย่ า งวิก ฤติ (CN) เท่ า กับ 819.915
การศึกษาอิทธิพลของปั จจัยทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อ
์
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มี 3 ปั จจัย คือ 1) ครูผสู้ อน 2) ผูเ้ รียน 3) ครอบครัว ส่วนปั จจัยทีม่ ี
์
อิทธิพลทางอ้อมมี 2 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งผ่านครูผสู้ อนและผูเ้ รียนไปยังผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
2) ชุมชนส่งผ่านผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อนและผูเ้ รียนไปยังผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ตามลาดับ
์
คาสาคัญ ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
์

1

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
Administration, School of Education, University of Phayao, Phayao, 56000.
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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, ( x ) = 1.31, GFI = 0.993, AGFI
2

df

= 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.

บทนา
โลกแห่งอนาคตเป็ นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว และรุนแรง ผูค้ นมักจะเรียกว่า
โลกแห่งยุคโลกาภิวตั น์ ประเทศไทยเองก็ต้องมีการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกด้วย ยิง่ ในปี พ.ศ. 2558
กลุ่มประเทศอาเซียนจะเปิ ดเสรี ก้าวเข้าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน จะนามาซึง่ การเคลื่อนย้ายแรงงานและการลงทุน
ในภูมภิ าคมากขึน้ โอกาสจะเกิดขึน้ กับประเทศไทย ถ้าหากเรามีประชากรวัยแรงงานที่มคี ุณภาพ สามารถแข่งขันกับ
ประเทศ เพื่อนบ้านได้ในอนาคต และจะเกิดวิกฤติข้นึ ถ้าเราขาดประชากรวัยแรงงานที่ไม่มีคุณภาพ ขาดความรู้
ความสามารถ ขาดคุณลักษณะที่เหมาะสม การศึกษาเป็ นกระบวนการสาคัญที่ช่วยให้คนรู้จกั พัฒนาตนเอง เพื่อให้
ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการแข่งขันและสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมันคง
่ จึงต้องพัฒนาให้คนไทยให้เป็ นคนคุณภาพ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดเป้ าหมายหลัก
ของการจัดการการศึกษาไว้อย่างชัดเจน คือ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
อย่ า งมีค วามสุข หรือ เป็ น มนุ ษ ย์ท่ีสมบู รณ์ จึงจัด ให้มีก ารศึก ษาภาคบัง คับ 9 ปี ข้นึ โดยมอบหมายให้สานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็ นผูข้ บั เคลื่อนให้เด็กไทยมีคุณลักษณะดังกล่าว
ด้ว ยเหตุ ผ ลนี้ จึงท าให้เกิด การปฏิรูป การศึก ษาทัง้ ระบบตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2545 เป็ น ต้ น มา เป้ าหมายของ
การปฏิรปู การศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพอย่างทัวถึ
่ ง สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็ นหน่วยงานที่
ได้ตดิ ตามความก้าวหน้า ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของการปฏิรปู การศึกษา พบว่า ยังไม่บรรลุประสิทธิภาพ และ
1424

ประสิท ธิผลตามที่ก าหนดไว้ สอดคล้อ งกับ ผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกของสานัก งานรับ รองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่พบว่า ในการประเมินรอบแรก โดยภาพรวมร้อยละ 55 ของสถานศึกษายัง
ไม่ได้มาตรฐาน ทัง้ ด้านผูเ้ รียน ด้านผูบ้ ริหาร และด้านครู[1] ทาให้เกิดการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552
ถึง 2561) หากนับระยะเวลาการดาเนินการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ตัง้ แต่รอบแรกในปี พ.ศ. 2542 จนถึง
ปั จจุบนั พ.ศ.2555 นับเป็ นเวลา 13 ปี ภายใต้งบประมาณทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทุกปี เช่นในปี พ.ศ. 2554 สัดส่วนงบประมาณ
ด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และงบประมาณด้านการศึกษาต่องบประมาณรวมของไทยอยู่
ที่ร้อ ยละ 4 และร้อ ยละ 20 ตามลาดับ ซึ่งไม่ ต่ ากว่ าประเทศอื่น ๆ ที่อ ยู่ในภู มิภ าคเดีย วกัน แต่ ผ ลที่ได้ป รากฏว่ า
สมรรถนะของประเทศไทยด้ อ ยกว่ า นานาชาติ เห็ น ได้ จ ากผลการจั ด อั น ดั บ ของ International Institute for
Management Development (IMD) ประเทศไทยอยู่ อ ัน ดับ 27 จาก 59 ประเทศที่ เข้า ร่ ว มจัด อัน ดับ ทัว่ โลก เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมภิ าคเอเชียด้วยกัน ประเทศไทยอยู่อนั ดับต่ากว่า ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย จีน
เกาหลี และญี่ป่ ุน แต่ เหนือกว่า อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ ได้มีนักวิชาการศึกษาหลายท่าน แสดงความ
คิด เห็น ตรงกัน ว่ า การลงทุ น ครัง้ นี้ เป็ นเพีย งการลงทุ น เชิงปริม าณ สังการ
่
และควบรวมศู น ย์ มากกว่ า ค านึ ง ถึ ง
รายละเอียดการมีส่วนร่วม หรือ อาจเรีย กได้ว่ าเป็ น การเปลี่ยนรูป แบบการบริห ารงาน เท่ านัน้ ไม่ได้ท าให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้ดขี น้ึ และแตกต่างจากเดิม นี่เป็ นความล้มเหลวของ การปฏิรูปการศึกษารอบแรก
นอกจากนี้ยงั มีเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ของสังคมทีม่ ตี ่อการศึกษาไทยว่า “เด็กไทยยิง่ เรียนยิง่ โง่” เพราะผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนรู้ของเด็กไทยตกต่ าลงอย่างต่อเนื่อง เยาวชนคิดไม่เป็ น มีปัญหาพฤติกรรมรุมเร้า สอดคล้องกับผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรอบแรก พบว่า เพียงร้อยละ 11.4 ทีไ่ ด้มาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ เช่นเดียวกับ
รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนการสอบ O-NET ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ระหว่างปี พ.ศ.
2551 -2553 ทีพ่ บว่า ทุกกลุ่มสาระวิชา มีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนต่ากว่าร้อยละ 50 ทุกปี โดยเฉพาะ
์
5 วิชาหลักมีคะแนนต่ าลงทุกปี เช่น วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่มคี ะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 20 [2] หรือ
พิ จ ารณ าผลการทดสอบจากข้ อ สอบมาตรฐานระหว่ า งประเทศเช่ น Programme for International Student
Assessment (PISA) โดยองค์การ OECD
ทีพ่ บว่า มีนกั เรียนไทยถึงร้อยละ 47 รูว้ ทิ ยาศาสตร์ต่ากว่าระดับพืน้ ฐาน
สอดคล้องกับผลการประเมินขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) ที่พบว่า ประเทศไทยควรปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ตัง้ แต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา เช่นเดียวกับผลการประเมินของTrends in International Mathematics and Science
Study (TIMSS) ทีพ่ บว่า ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในช่วงแรกของการเข้า
ร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลีย่ ใกล้เคียงกันทัง้ สองวิชาและสูงกว่าค่าเฉลีย่ ระดับนานาชาติ หลังจากนัน้ คะแนนเฉลีย่ ทัง้
สองวิชาลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากผลการประเมิน การศึก ษาของไทย โดยหน่ ว ยงานภายในประเทศและต่ า งประเทศชี้ช ัด ว่ าคุ ณ ภาพ
การศึกษาไทยมีปัญหา กล่าวคือ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียน ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั สาคัญของคุณภาพการศึกษา
์
โดยรวม ลดต่ า ลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หากปล่ อ ยเช่ น นี้ ต่ อ ไป ทรัพ ยากรบุ ค คลของประเทศจะด้อ ยคุ ณ ภาพลงเรื่อ ยๆ
นักวิชาการด้านศึกษาหลายๆท่าน ได้วเิ คราะห์ถงึ ตัวแปรหรือปั จจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รียน ดังนี้ สานักทดสอบ
ทางการศึกษา[3] ได้วเิ คราะห์ตวั แปรปั จจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2550
พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นาของผู้บริหาร และ การบริหารจัดการที่เป็ นระบบ ส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ รุ่ง แก้วแดง[4] ได้เสนอแนวคิดว่า ระบบทุกระบบถ้าจะให้ดี ต้องมีผู้นาที่ให้
ความสาคัญ สนใจติดตามงาน แต่ระบบการศึกษาไทยติดตามเป็ นครัง้ คราว สอดคล้องกับวิจติ ร ศรีสะอ้าน[5] ได้เสนอ
แนวคิดว่า สังคมไทย ขาดแคลนผู้นาทางการศึกษาที่เป็ นคนกล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยนแปลง และยังขาด
แคลนผู้ข บั เคลื่อ นอย่ างเป็ น ระบบ ไม่ สามารถท างานอย่ า งเป็ น ระบบ เพราะฉะนัน้ ในยุ ค ที่เราต้ อ งเร่งรัด พัฒ นา
การศึกษา เราต้องเร่งสร้างผูน้ าการเปลีย่ นแปลง หรือ Change Agent อุทุมพร จามรมาน[6] ได้เสนอแนวคิดว่า การที่
นักเรียนมีผลการประเมิน O-NET และ A-NET ต่ าต่อเนื่อง มีสาเหตุ คือ ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาเป็ นจุด
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ไม่ได้มองภาพรวมทัง้ ประเทศ กลิน่ สระทองเนียม[7] ได้เสนอแนวคิดว่า ปั ญ หาครูขาดคุณภาพ คือการที่ ครูขาด
ความรู้ ขาดความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษา การออกแบบการเรียนรู้ หรือยังไม่ปรับวิธเี รียนเปลีย่ นวิธสี อน รวมถึ ง
การขาดความเอาใส่ใจ ขาดความมุ่งมันทุ
่ ่มเท ในการทางาน ครูจงึ เป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้การศึกษาไทยพัฒนาได้ชา้
เช่ น เดีย วกับ ศิริพ ร บุ ญ ญานั น ต์ [8] ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการศึก ษา ได้เสนอแนวคิด ว่ า ตัว แปรหนึ่ ง ที่ท าให้ ร ะบบ
สถานศึกษาดีขน้ึ คือ คุณภาพของครู คือ ครูท่ดี ี และเก่ง ยกระดับผลสัมฤทธิของเด็
กได้ สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลา
์
รัตน์ [9] ทีเ่ สนอแนวคิดว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูตอ้ งให้ความสาคัญกับผูเ้ รียน ผูเ้ รียนเป็ นเสมือนภารกิจหลักที่
ครูต้องดูแล และให้ความสาคัญกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และจัดให้มกี ารเรียนรูต้ ลอดเวลา ให้นักเรียนได้รบั การศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน โดยเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ เช่นเดียวกับเกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ [10] ได้เสนอแนวคิดว่า
แนวทางสาคัญในการเพิม่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของเด็กไทยโดยตรง คือ หลักสูตรการศึกษาควรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
์
การคิด ไม่เน้นแต่ การท่องจา รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปั ญหา โดยให้ผู้เรียนได้มโี อกาสทาโครงการต่าง ๆ
ตามศักยภาพและความสนใจของตนเองเป็ นฐาน นอกจากนี้ผลการประเมินในระดับนานาชาติ (TIMSS และ PISA) ที่
พบว่า มีปัจจัย
3 ประการ ทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถของผูเ้ รียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการอ่าน ได้แก่ 1)
ตัวครู การขาดแคลนครูท่ีมีคุ ณ วุฒิโดยตรง และครูขาดความสามารถในการสอนส่งผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะในการจัดการศึกษาภาคบังคับ 2) ลักษณะสาคัญของตัวผู้เรียน อันได้ แก่ แรงจูงใจ
ความสนใจ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เรียน และ 3) ปั จจัยส่งเสริมสนับสนุ น ได้แก่ การขาดทรัพยากรการ
เรียนทีม่ คี ุณภาพ
พร้อมพิไล บัวสุวรรณ[2] ได้เสนอแนวคิดว่า ครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อการเรียนรูข้ องบุตรหลาน
เพราะ คุณภาพของผูเ้ รียน ขึน้ อยู่กบั การแสดงความรับผิดชอบร่วมกันของครอบครัวและสถานศึกษา การมีส่วนร่วม
ของครอบครัวแบบ การเป็ นผู้สนับสนุ นการดาเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาไม่เพียงต่อความสาเร็จ ในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้แต่ต้องเป็ นการมีส่วนร่วมแบบเป็ นหุ้นส่วน ที่อยู่บนพื้นฐานของการมีเป้ าหมายร่วมกันในการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ [9] ได้เสนอแนวคิดว่า ชุมชนมีความสาคัญอย่างมากต่อการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษา ชุมชนในที่น้ีนับตัง้ แต่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็ นกลุ่มแรก ที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา จากนัน้ จึงเป็ นการให้ความร่วมมือของสมาชิกชุมชนส่วนอื่น ๆ ได้แก่ วัด ตลาด โรงพยาบาล
อนามัย สถานราชการต่างๆ ฯลฯ ล้วนเป็ นแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนได้ทงั ้ สิน้ หากความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน เป็ นไปอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คุณภาพของการจัดการทางวิชาการของสถานศึกษาก็จะเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียนเป็ นไปตามเป้ าหมายของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
์
ดังนัน้ ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็ นผู้บริหาร ครู นักเรียน ครอบครัว และชุมชน ต่ างมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนโดยเฉพาะเรื่องผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551-2555 กาหนดไว้ 6 ด้าน ดังนี้
1) การพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เรีย น 2) การพัฒ นาคุ ณ ภาพครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทาง การศึก ษา 3) การพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 4) การจัดระบบการศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพการศึกษา 5) การสร้างความเข้มแข็ง
ของสถานศึกษา และ 6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเป้ าหมายไว้ดงั นี้ ผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย มีความพร้อมในการเรียนรู้ มีนิสยั ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
มีท ักษะพื้น ฐานที่จ าเป็ น ทัง้ ทางวิชาการและวิช าชีพ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น ในทุ กระดับ และทุ ก ประเภท
การศึกษา ในปี พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้กาหนดยุทธศาสตร์ยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนขึ้น ทัง้ หมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
์
1) ยุ ท ธศาสตร์คุณ ธรรมน าความรู้ น้ อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก ารปฏิบ ัติ 2) ยุท ธศาสตร์ข ยายโอกาสทาง
การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานอย่ างกว้างขวางและทัว่ ถึง 3)ยุ ท ธศาสตร์พ ัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาทุ ก ระดับ
4) ยุ ท ธศาสตร์ก ระจายอ านาจและส่ ง เสริม ความเข้ม แข็ง ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาและสถานศึก ษา 5)
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ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิน่ ในการจัดการศึกษา และ 6) ยุทธศาสตร์
เร่งพัฒ นาการศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนการจัดการเพื่อขับเคลื่อน การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในยุทธศาสตร์ ที่ 3 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทีผ่ ่านมาโดยรวมเป็ นกิจกรรมทีก่ ระทาโดยตรงต่อตัวผูเ้ รียน ต่อตัวครู ต่อผูป้ กครอง และ ต่อสถานศึกษา ในลักษณะ
การแยกส่วนขาดกระบวนการจัดการพัฒนางานทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนอย่างเป็ นระบบ จึงเป็ นความจาเป็ น
์
อย่างยิง่ ที่สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการพัฒนางานทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้
์
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาได้มาตรฐาน และโรงเรียนได้รบั ความเชื่อถือและยอมรับจากสาธารณชน
์
จากสภาพปั ญ หา ผลการศึก ษาและผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ท่ีเป็ น ปั จจัย ที่ท าให้ผ ลสัม ฤทธิท์ าง
การเรียนต่ า อันได้แก่ ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา การขาดกระบวนการจัดการพัฒนางานที่ส่งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนอย่างเป็ นระบบ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเกิดคาถามการวิจยั ดังนี้ 1)ปั จจัยใดบ้างที่มี
์
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการจัดการเพื่อยกระดับ
์
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็ นอย่างไร 3)ผลการประเมินความเป็ นไปได้ของยุทธศาสตร์ดา้ น
์
กระบวนการจัดการเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ของสถานศึกษาขัน้ พื้น ฐานเป็ น อย่ างไร ประโยชน์ เพื่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศสาหรับกาหนดทิศทาง หรือนโยบายในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของ
ไทย หรือเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ใช้ในการยกผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ต่อไป
์

วิ ธีการศึกษา
ในการศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
์
ขัน้ ที่1 การศึกษาสภาพของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
1.1 สังเคราะห์เอกสาร เกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
1.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรปู แบบการเรียนทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จากทัศนะของนักวิชาการ
์
ไทยและต่ างประเทศ แล้วสังเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่ อผลสัมฤทธิท์ างการเรีย น แต่ เป็ น ตัวแปรที่ไม่ สามารถวัดได้
เรียกว่าตัวแปรแฝง (Latent Variables)
1.1.2 ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จากแนวคิดและงานวิจยั ของนักวิชาการไทยและ
์
ต่างประเทศ แล้วสังเคราะห์ตวั แปรทีส่ งั เกตได้ (Observed Variables) ตามตัวแปรแฝง
1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นตารางการสังเคราะห์เนื้อหา
1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศ โดยครอบคลุม รูปแบบ
การเรียนรูแ้ ละปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การสังเคราะห์เอกสาร (Content Analysis)
ขัน้ ที่ 2 การศึกษาเส้นทางอิ ทธิ พลของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
2.1 สังเคราะห์เอกสาร เกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
2.1.1 ศึกษาแนวคิด เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จากทัศนะของนักวิชาการ
์
ไทย แล้วสังเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยทีส่ ่งผลทีต่ ่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนตามตัวแปร นาเสนอในรูป
์
ตาราง การสังเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยทีส่ ง่ ผลทีต่ ่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
2.1.2 น าผลการสังเคราะห์ท่ีได้จาก ข้อ 1.1 และ2.1.1 มาวิเคราะห์เส้น ทาง (path) สร้างเป็ น โมเดล
สมาการโครงสร้าง ทีม่ ตี วั แปรแฝง ซึง่ เป็ นตัวแปรทีไ่ ม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่จะประมาณค่าได้จากตัวแปรทีส่ งั เกตได้
ของแต่ละตัวแปรแฝง
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2.1.3 ยืนยัน (Confirm) โมเดลเชิงสาเหตุ (Causal Model) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
ประชากรได้แก่ครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปี การศึกษา
2555 ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จานวน 7,996 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้ แ ก่ ค รู ร ะดับ มัธ ยมศึก ษา สัง กัด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้ น ฐาน
ปี การศึกษา 2555 ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จานวน 381 คน การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรยามาเน่
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประชากรที่ศกึ ษาเป็ นครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ทีส่ อนในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาทีต่ ่างกัน แต่ทา
หน้าที่เหมือนกัน คือ ปฏิบตั ิการสอนในชัน้ เรียน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง จะเป็ นการเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ ตอน (Multi-Stage Random Sampling) ดังนี้ ขัน้ แรก สุ่ม จังหวัด ในสานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา
ขัน้ สองสุม่ สถานศึกษาในจังหวัด และขัน้ สามสุม่ ครูในสถานศึกษา
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เป็ น แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อ ง ปั จจัยที่มีอิท ธิพ ลต่ อ
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น ลัก ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตรส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ (Likert Scale) เนื้ อ หาของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ส่วนที่ 3ข้อเสนอแนะ
2.3 การเก็บ รวบรวมข้อมูล ผู้วิจยั ดาเนิน การ ดังนี้ เก็บ รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยขอหนังสือความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยพะเยา แล้วส่งหนังสือ พร้อมส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ทางไปรษณีย์ ตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์เพื่อนาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ สถิติ วิเคราะห์ SEM โปรแกรม LISREL

ผลการศึกษา
1. ผลการสังเคราะห์เอกสารแนวคิ ด ทฤษฎีรปู แบบการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
การสังเคราะห์เอกสารเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนรูท้ ส่ี ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนพบตัวแปรแฝง จานวน
์
5 ตัวแปร และตัวแปรทีส่ งั เกตได้ จานวน 15 ตัวแปร ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปรแฝงและตัวแปรทีส่ งั เกตได้ ทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ตัวแปรแฝง
ผูบ้ ริหาร

ตัวแปรสังเกตได้
ภาวะผูน้ าด้านวิชาการ
ความรับผิดชอบทางการศึกษา
คุณภาพการสอน

ครู

การจัดการชัน้ เรียน
การจัดการเรียนรู้

ผูเ้ รียน

เจตคติต่อการเรียน
เวลาทีใ่ ช้ในการเรียนรูเ้ พิม่ เติม
1428

ตัวแปรแฝง

ตัวแปรสังเกตได้
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
ความรูพ้ น้ื ฐานเดิม
ความตัง้ ใจเรียน
เศรษฐกิจของครอบครัว

ครอบครัว

บรรยากาศภายในครอบครัว
ความรับผิดชอบของครอบครัว

ชุมชน

การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับสถานศึกษา

่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ท่ไี ด้รบั กลับคืนมาจานวน 640 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 91.00 ของแบบสอบถาม
จานวนทัง้ หมดทีส่ ่งไป ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ พบว่า ครูทต่ี อบแบบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 441 คน
เป็ น เพศชาย จานวน 199 คน คิด เป็ น ร้อยละ 69.00, 31.00 ตามลาดับ จาแนกครูต ามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จานวน 288 คน รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00, 33.13
ตามลาดับ เมื่อจาแนกครูตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ครูมวี ุฒกิ ารศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 381 คน และ
ระดับปริญญาโท จานวน 259 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.53, 40.47 ตามลาดับ สาหรับประสบการณ์สอนของครู พบว่า ครู
ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์สอนในช่วงระยะเวลา 21-30 ปี จานวน 272 คน รองลงมา11-20 ปี จานวน 225 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.50, 35.16 ตามลาดับ และพบว่าครูส่วนใหญ่ สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 332 คน และ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 332 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.87, 48.13 ตามลาดับ
3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิ จยั กับข้อมูลเชิ งประจักษ์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนาเสนอและการแปรความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.  2 แทน ค่าสถิตไิ ค-สแควร์
2. df
แทน องศาอิสระ
3. P-value แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
4. GFI แทน ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเหมาะสม
5. AGFI แทน ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเหมาะสมทีป่ รับแก้
6. RMR แทน ดัชนีรากกาลังสองเฉลีย่ ของส่วนทีเ่ หลือ
7. RMSEA แทน ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
8. R-SQUARE แทน ความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงแต่ละตัว
9. **, * แทน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01, 0.05 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้วดั ความสอดคล้องของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี
1. ค่า p-value of  2

เกณฑ์
>0.05

ค่าสถิติ
0.121

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์

<2.00

38.053/29 = 1.310

ผ่านเกณฑ์

3. ค่า GFI

>0.90

0.993

ผ่านเกณฑ์

4. ค่า AGFI

>0.90

0.965

ผ่านเกณฑ์

5. ค่าCFI

>0.90

1.000

ผ่านเกณฑ์

6. ค่า SRMR

<0.50

0.014

ผ่านเกณฑ์

7. ค่า RMSEA

<0.50

0.022

ผ่านเกณฑ์

8. ค่า CN

≥ 200

819.915

ผ่านเกณฑ์

2. ค่าสัดส่วน

(x2 )
df

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 2 พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างปั จจัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาค่า ค่า ไค-สแคว์
(  2 ) เท่ากับ 38.053 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 29 ค่านัยสาคัญทางสถิติ (P-Value) เท่ากับ 0.121 ค่าไค-สแคว์ต่อ
องศาอิสระ ( x ) มีค่าเท่ากับ 1.31 ส่วนค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.993 มีค่าดัชนีวดั ระดับ
2

df

ความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.965 ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ
1.000 มีค่ารากของค่าเฉลี่ย กาลังสองของความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMSEA) เท่ ากับ 0.022 และมีขนาด
ตัวอย่างวิกฤติ (CN) เท่ากับ 819.915 ซึง่ ค่าสถิตเิ หล่านี้ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ ดังภาพที่ 3
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0.84

การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับ

ชุมชน
0.87
-0.56
0.59

0.84

ภาวะผูน้ าด้านวิชาการ

0.40

-0.12

ผูบ้ ริหาร
0.25

ความรับผิดชอบทางการศึกษา
0.87

0.53
0.86

0.85

แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์

0.86

ความรูพ้ น้ื ฐานเดิม

0.93
0.82

0.74

ผูเ้ รียน

0.38

ความตัง้ ใจเรียน

คุณภาพการสอน
การจัดการเรียนรู้

เจตคติต่อการเรียน
เวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาเพิม่ เติม

0.76

การจัดการชัน้ เรียน

0.50

0.66

ครู

0.44
0.66

0.77
-0.03

เศรษฐกิจของครอบครัว

0.81

บรรยากาศภายในครอบครัว
ความรับผิดชอบของครอบครัว

0.99

ครอบครัว

0.89

ภาพที่ 1 ความสอดคล้องของโมเดลสมาการโครงสร้างปั จจัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
์
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ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน

ตารางที่ 3 น้าหนักอิทธิพลรวม อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลทางตรง ของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตัวแปรเหตุ
ชุมชน
ครอบครัว
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อน
ตัวแปรผล
TE
IE
DE
TE
IE
DE
TE
IE
DE
TE
IE
DE
ผูบ้ ริหาร
0.429**
0.429**
สถานศึกษา
(0.036)
(0.036)
12.060
12.060
**
**
ครูผสู้ อน
0.545 0.240 0.306** -0.020
-0.020 0.559**
0.559**
(0.109) (0.033) (0.117) (0.098)
(0.098) (0.064)
(0.064)
4.989 7.179 2.614
-0.206
-0.206 8.675
8.675
*
**
**
**
**
**
ผูเ้ รียน
0.149 0.024
-0.091 0.482
-0.005 0.487 0.391 0.132 0.259** 0.236**
0.236**
(0.061) (0.043) (0.075) (0.062) (0.024) (0.062) (0.046) (0.033) (0.059) (0.065)
(0.065)
2.439 5.621 -1.209
7.836
-0.202 7.859 8.543 3.944 4.368 3.608
3.608
ผลสัมฤทธิ ์
-4.848 4.758 -9.605*
2.928
-4.382 7.310* 2.822 2.822
0
9.055* -2.032 11.087*
ทางการเรียน
(2.583) (2.573) (4.253) (2.383) (2.335) (3.728) (1.536) (1.536)
(3.891) (1.079) (4.594)
-1.877 1.849 -2.258
1.228
-1.877 1.961 1.837 1.837
2.327 -1.883
2.413
Correlation Matrix
ตัวแปรแฝง
ผลสัมฤทธิฯ์
ผูบ้ ริหารฯ
ครูผสู้ อน
ผูเ้ รียน
ชุมชน
ผลสัมฤทธิฯ์
1.000
ผูบ้ ริหารฯ
0.002
1.000
ครูผสู้ อน
0.031
0.749
1.000
ผูเ้ รียน
0.108
0.703
0.741
1.000
ชุมชน
0.131
0.587
0.684
0.772
1.000
ครอบครัว
0.072
0.511
0.589
0.831
0.871
*p < .05, **p< .01
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ผูเ้ รียน
TE
IE
DE
-

-

-

-

-

8.622*
(3.762)
2.292

-

ครอบครัว

1.00

8.622*
(3.762)
2.292

4 ผลการวิ เคราะห์อิทธิ พลทางตรง และอิ ทธิ พล ทางอ้อม ของตัวแปรในโมเดลเชิ งสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 3 นามาเขียนตารางที่ 4
ตารางที่ 4 อิทธิพลทางตรง และอิทธิพล ทางอ้อม ของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุและระดับนัยสาคัญ
ตัวแปรเหตุ

ตัวแปรผล

อิ ทธิ พลของตัวแปร
อิ ทธิ พลทางตรง
(น้าหนักอิ ทธิ พล)

ชุมชน

ระดับ
นัยสาคัญ

ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(0.429)
.01
ครูผสู้ อน
(0.036)
.01
ผูเ้ รียน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
(7.310)
.05
ครอบครัว
์
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อน
ผูเ้ รียน
(0.487)
.01
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
ผูบ้ ริหาร
์
สถานศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อน
(0.559)
.01
ผูเ้ รียน
(0.259)
.01
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
(11.087)
.05
ครูผสู้ อน
์
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อน
ผูเ้ รียน
(0.236)
.01
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
(8.622)
0.1
ผูเ้ รียน
์
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อน
ผูเ้ รียน
หมายเหตุ แสดงอิทธิพลของตัวแปร ทีม่ คี ่าน้าหนักอิทธิพลเป็ นทิศทางบวกเท่านัน้

อิ ทธิ พลทางอ้อม
(น้าหนักอิ ทธิ พล)

ระดับ
นัยสาคัญ

(4.758)
(0.240)
(0.024)
(0.132)
-

.01
.01
.01
-

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 4 พบดังนี้
ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ซึ่งเป็ นตัวแปรตามในสมการโครงสร้างการวิจยั ได้รบั อิทธิพลของ
ตัวแปรดังนี้ อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรครูผสู้ อนมากทีส่ ุด มีค่าน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 11.087 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 รองลงมาจากตัวแปรผูเ้ รียน มีค่าน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 8.622 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และจาก
ตัวแปรครอบครัว มีค่าน้ าหนักอิทธิพล เท่ากับ 7.310 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ส่วนอิทธิพลทางอ้อมได้รบั
จากตัวแปรชุมชน มีค่าน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 4.758 อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
ตัวแปรผู้บริ หารสถานศึกษา ซึง่ เป็ นตัวแปรเหตุ ในสมการโครงสร้างการวิจยั ได้รบั อิทธิพลของตัวแปร
ดังนี้ อิทธิพลทางตรง จากตัวแปรชุมชน มีค่าน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.429 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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ตัวแปรครูผ้สู อน ซึง่ เป็ นตัวแปรเหตุในสมการโครงสร้างการวิจยั ได้รบั อิทธิพลของตัวแปรดังนี้ อิทธิพล
ทางตรง จากตัวแปรผูบ้ ริหารสถานศึกษามากทีส่ ดุ มีค่าน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.559อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
รองลงมาจากตัวแปรชุมชน มีค่าน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.306 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนอิทธิพลทางอ้อม
จากตัวแปรชุมชน มีค่าน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.240 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ตัวแปรผู้เรียน ซึ่งเป็ นตัวแปรเหตุ ในสมการโครงสร้างการวิจยั ได้รบั อิทธิพลของตัวแปรดังนี้ อิทธิพ ล
ทางตรง จากตัว แปรครอบครัว มากที่สุด มีค่ า น้ าหนั ก อิท ธิพ ลเท่ า กับ 0.487 อย่ า งมีนั ย สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01
รองลงมาจากตัวแปรผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีค่าน้ าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.259 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ
ได้รบั จากปั จจัยครูผู้สอน โดยมีค่าน้ าหนักอิท ธิพ ล เท่ากับ 0.236 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01 ส่วนอิทธิพ ล
ทางอ้อม จากตัวแปรผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีค่าน้ าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.132 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ
จากตัวแปรชุมชน มีค่าน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.024 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เมื่อนาข้อมูลการวิเคราะห์ขา้ งต้นมาเขียนเส้นทางอิทธิพลทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษา
์
ขัน้ พืน้ ฐานได้ดงั นี้
1. อิทธิพลทางตรง
ครูผสู้ อน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ผูเ้ รียน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ครอบครัว
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
2. อิทธิพลทางอ้อม
ผูบ้ ริหารฯ
ครูผสู้ อน
ผูเ้ รียน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ชุมชน
ผูบ้ ริหารฯ
ครูผสู้ อน
ผูเ้ รียน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์

วิ จารณ์ และสรุปผล
สรุปผลการวิจยั
การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน พบตัวแปรแฝง จานวน 5 ตัวแปร
์
และตัวแปรทีส่ งั เกตได้ จานวน 15 ตัวแปร ตามลาดับดังนี้ 1) ตัวแปรผูบ้ ริหารสถานศึกษา วัดจากตัวแปรภาวะผูน้ าด้าน
วิชาการและความรับผิดชอบทางการศึกษา 2) ตัวแปรครูผู้สอน วัดจากตัวแปรคุณภาพการสอน การจัดการชัน้ เรียน
และการจัดการเรียนรู้ 3) ตัวแปรผูเ้ รียน วัดจากตัวแปรเจตคติต่อการเรียน เวลาที่ใช้ในการเรียนรูเ้ พิม่ เติม แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ ความรูพ้ น้ื ฐานเดิม และความตัง้ ใจเรียน 4) ตัวแปรครอบครัว วัดจากตัวแปรเศรษฐกิจของครอบครัว บรรยากาศ
ภายในครอบครัว และ ความรับผิดชอบของครอบครัว 5) ตัวแปรชุมชน วัดจากตัวแปรการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
และความสัมพันธ์ของชุมชนกับสถานศึกษา การวัดความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างปั จจัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าไค-สแคว์ (  2 ) เท่ากับ 38.053
ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 29 ค่านัยสาคัญทางสถิติ (P-Value) เท่ากับ 0.121 ค่าไค-สแคว์ต่อองศาอิสระ ( x ) มีค่าเท่ากับ
2

df

1.31 ส่วน ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.993 มีค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องทีป่ รับแก้แล้ว
(AGFI) เท่ากับ 0.965 ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.000 มีค่ารากของค่าเฉลีย่ กาลัง
สองของความคาดเคลื่อ นมาตรฐาน (RMSEA) เท่ า กับ 0.022 และมีข นาดตัว อย่ า งวิก ฤติ (CN) เท่ า กับ 819.915
การศึกษาอิทธิพลของปั จจัยที่มตี ่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อ
์
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน มี 3 ปั จจัย คือ 1) ครูผสู้ อน 2) ผู้เรียน 3) ครอบครัว ส่วนปั จจัยที่มี
์
อิท ธิพ ลทางอ้อมมี 2 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยผู้บ ริหารสถานศึกษาส่งผ่านครู ผู้สอนและผู้เรียน 2) ชุมชนส่งผ่านผู้บ ริหาร
สถานศึกษา ครูผสู้ อนและผูเ้ รียน ตามลาดับ จากผลการวิจยั มีประเด็นสาคัญทีน่ ามาอภิปรายผล ดังนี้
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1.ปั จจัยที่มีอิทธิพ ลทางตรงต่ อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้แก่ ปั จจัย ครูผู้สอน
ผูเ้ รียน และครอบครัว อภิปรายดังนี้
ครู ผู้ ส อน เป็ นผู้ มี บ ทบาทส าคัญ มากที่ สุ ด ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เ รีย น น าไปสู่ ผ ลสัม ฤทธิ ท์ าง
การเรียน งานวิจ ัยของ McKinsey & Company พบ ตัวหลัก สาคัญ ในการสร้างการศึก ษาที่ดี คือ การมีครูท่ีดีท่ีสุด
สอดคล้องกับผลวิจยั ของศิรพิ ร บุญญานันต์ [8] พบว่าคุณภาพของครู เป็ นตัวแปรใหญ่ทจ่ี ะขับเคลื่อนระบบสถานศึกษา
ให้ดีข้นึ ได้นัน้ ต้องเริม่ ที่คุณ ภาพของครู ครูท่ดี ีท่เี ก่ง สามารถยกระดับผลสัมฤทธิข์ องเด็กได้ เช่นเดียวกับคารอล[11]
ให้ความสาคัญของคุณภาพการสอนของครู โดยเชื่อว่าคุณภาพการสอนของครูเป็ นกลไกล ทาให้ผเู้ รียนประสบผลสาเร็จ
ในการเรียนรู้ สุวฒ
ั น์ วิวฒ
ั นานนท์ [12] ท าการศึกษาพบว่า พฤติก รรมการสอนของครูมีอิท ธิพ ลทางตรงเชิงบวกต่ อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และ อนงค์ อินตาพรหม[13] ทาการศึกษา พบว่า ปั จจัยระดับครูส่งผลผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
์
คณิตศาสตร์ของผูเ้ รียน
ผูเ้ รียน เป็ นบุคคลที่สาคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของตนเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของจุฑา บุรภี ักดี[14] ที่เสนอว่า ตัวผู้เรียนเป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลต่ อคุณภาพการเรียนมากที่สุด การพัฒนา
คุณภาพของการเรียนการสอนโดยการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของผูเ้ รียน เป็ นวิธกี ารแก้ปัญหาทีต่ รงประเด็น และเป็ น
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เช่นเดียวกับแดนสวรรค์ สุกทน[15] ทาการวิจยั พบว่า สาเหตุของการได้ระดับผลการเรียนต่า เกิดจาก
ตัวผูเ้ รียนเองมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับสุวฒ
ั น์ วิวฒ
ั นานนท์[12] ทาการศึกษาปั จจัยระดับผูเ้ รียน พบว่า พฤติกรรมการเรียน
มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณธรรม ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบของ
์
ผู้เรีย น และมณเฑีย ร ชมดอกไม้ [16] ท าการศึก ษา พบว่ า ตัว แปรระดับ ผู้เรีย นอิท ธิพ ลต่ อ ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น
ภาษาอังกฤษ
ครอบครัว เป็ น ผู้ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ความสาเร็จ ทางการเรีย นรู้ข องผู้เรีย น เพราะครอบครัว มีอิท ธิพ ลต่ อ
การเรียนรูข้ องบุตรหลาน[2] สอดคล้องกับ กฤษฎา ศรีพานิชย์[17] และ มณิภา เรืองสินชัยวาณิช [18] ทีศ่ กึ ษาพบว่า
ความเอาใจใส่ของผูป้ กครองเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เช่นเดียวกับ มานะ สินธุวงษา[19]
์
ศึกษาถึงปั จจัยส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ พบว่า บรรยากาศใน
ครอบครัวเป็ นปั จจัยระดับนักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และนวลพรรณ วรรณสุธ[ี 20] ได้ศกึ ษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
์
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน พบว่า อาชีพผูป้ กครองเป็ นปั จจัยระดับนักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
์
2.ปั จจัยที่มีอทิ ธิพ ลทางอ้อมต่ อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้ พื้น ฐาน ได้แก่ ปั จจัย ผู้บริหาร
์
สถานศึกษา และชุมชน อภิปรายดังนี้
ผู้บริหารสถานศึกษา มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่ อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยส่งผ่าน
์
ครูผสู้ อน และ ผูเ้ รียน เนื่องจากในสถานศึกษาผูบ้ ริหารเป็ นผูน้ าของครู มีหน้าทีส่ ่งเสริมสนับสนุ นการเรียนการสอน โดย
อานวยความสะดวกและประสานงานกับครูเพื่อให้ดาเนินการจัดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาผูเ้ รียนสัมฤทธิผล
์ มีคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ[1] ได้เสนอแนวคิดว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เป็ นบุคลากรหลักทีส่ าคัญต่อการบริหาร และการจัดการศึกษา ผลงานของสถานศึกษาจะเป็ นอย่างไร ขึน้ อยู่กบั ผูบ้ ริหาร
เป็ นสาคัญ เช่นเดียวกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ [9] ทีก่ ล่าวว่า ความเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เป็ นปั จจัยทีส่ นับสนุ น
งานด้านวิชาการ เพราะผูบ้ ริหารเป็ นผูม้ บี ทบาทสูงในการบริหารจัดการให้ครูมคี วามกระตือรือร้น มีความสนใจงานด้าน
วิช าการ จัด กระบวนการเรีย นรู้ให้ก ับ ผู้เรีย นได้อ ย่ างเหมาะสม ซึ่งผู้บ ริห ารจะต้อ งคอยติด ตามก ากับ ดูแล เพื่อ ช่ ว ย
แก้ปัญหาให้ครูดาเนินการพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นไปในทิศทางเดียวกับหลักสูตร
ชุ ม ชน มีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ ผลสัม ฤทธิท์ าง การเรีย นของสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน โดยส่ ง ผ่ า นผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา ครูผสู้ อน และผูเ้ รียน อภิปรายดังนี้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ [9] เสนอแนวคิดว่า ชุมชน ต้องให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุ น เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิม่ มากขึน้ โดยชุมชนอาจร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการเข้าไปเพิม่ เสริมเติมความรูใ้ นด้านต่างๆ ตามความถนัด รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าไป
เรียนรูใ้ นแหล่งของตน เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์นอกโรงเรียน เรียนรูโ้ ลกกว้างจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเขา เห็นโอกาส
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ในการประกอบอาชีพ และมองเห็นว่าพวกเขาต้องการความรูแ้ ละทักษะใด เพื่อให้ตนเองบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเรียน
ระดับทีส่ งู ขึน้ เพื่อไปประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด เช่นเดียวกับ เมตต์ เมตต์การุณ์จติ [21] เสนอแนวคิดว่า
ชุมชนระดมสรรพกาลังช่วยเหลือสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุ นกิจกรรมการเรียนรู้ และสถานศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน เพื่อพบปะกันบ่อยๆ เป็ นการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร

ข้อเสนอแนะ
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ซึ่งเป็ นหน่ วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สามารถนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้ความสาคัญกับปั จจัยมีอิทธิพลทางตรงต่ อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ ปั จจัย ครูผสู้ อน ผูเ้ รียน และครอบครัว
์
1.2 ควรวิจยั และพัฒนายุทธศาสตร์การยกผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
์
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การพัฒนาระบบการวิ พากษ์ผลการเรียนและการวิ พากษ์ ข้อสอบ คณะแพทยศาสตร์
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Development of critical evaluation and examination systems in School of
Medicine at University of Phayao.
เมธินี หล้านามวงศ์1* และรัตนา ทรัพย์บาเรอ1
Maythinee Lanamwong1* and Ratana Sapbamrer1
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เป็ นการสารวจสภาพปั ญหาที่เกิดจากการวิพากษ์ผลการเรียน และ
การวิพากษ์ขอ้ สอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (2) นามาพัฒนาระบบการวิพากษ์ผลการเรียนและ
การวิพ ากษ์ ข้อ สอบ โดยศึก ษาจากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง คือ อาจารย์ จ านวน 30 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ในการศึก ษา คือ
แบบสอบถามสภาพปั ญหาของการวิพากษ์ผลการเรียน และการวิพากษ์ขอ้ สอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ ซึง่ ใช้
ประเมินภายหลังการพัฒนาระบบแล้ว
ผลการวิจยั พบว่า (1) อาจารย์ไม่เข้าใจเกณฑ์ทใ่ี ช้พจิ ารณาการวัด ประเมินผล (2) เกณฑ์ทใ่ี ช้ยงั ไม่สามารถ
ใช้ได้จ ริงในทางปฏิบ ัติ เพราะจ านวนนิ สิต ในชัน้ เรีย นมีม าก และส่ง ผลต่ อ การกรอกผลคะแนนหรือ ผลการเรีย น
และการประเมินผล (3) ชัวโมงสอนของอาจารย์
่
แต่ละคนมีจานวนมากเกินไป ทาให้ไม่มเี วลาในการวิพากษ์ขอ้ สอบ
ร่วมกัน ภายหลังการพัฒนาระบบการวิพากษ์ ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบ มีผลประเมินความพึงพอใจของการ
วิพากษ์ ผลการเรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.96, S.D. = 0.74) และการวิพากษ์ขอ้ สอบ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71,
S.D. = 0.81)
คาสาคัญ:

การวิพากษ์ผลการเรียน การวิพากษ์ขอ้ สอบ

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
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บทนา
คณะแพทยศาสตร์ จัด การเรียนการสอนทัง้ ในระดับปริญ ญาตรี และปริญ ญาโท โดยเปิ ด สอนหลัก สูต รที่
เกีย่ วข้องกับทางสาธารณสุข และด้านการแพทย์ จานวนทัง้ หมด 7 หลักสูตร เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 6
หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทัง้ 7 หลักสูตร มีการดาเนินงานอย่าง
ครอบคลุ ม และต่ อ เนื่ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานการอุ ด มศึก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิระดับ อุ ด มศึก ษา สานั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึง่ เกณฑ์
ดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับการวัดผล ประเมินผลของทุกหลักสูตร และการประเมิน ผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อนทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาด้วย ดังนัน้ คณะแพทยศาสตร์จงึ ให้ความสาคัญ กับการวัดผล และ
ประเมินผล โดยการวัดผล ประเมินผลนัน้ เกิดจากองค์ประกอบทีห่ ลากหลาย ขึน้ อยู่กบั เกณฑ์การวัดที่อาจารย์ผสู้ อนจะ
เป็ นผู้กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา พร้อมทัง้ เกณฑ์ดงั กล่าว ต้องมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ด้วย
ผลการเรียนและข้อสอบเป็ นส่วนสาคัญในการแสดงถึงการประเมินผลของรายวิชา อาจารย์ผสู้ อน และหลักสูตร ว่า มี
ความเป็ นมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ และตรงตามเนื้อหา [1] รวมทัง้ เป็ นการประเมินผลนิสติ ด้วยว่า มีความเข้าใจเนื้อหา
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ผลการเรีย น เกิด จากการวัด ผล ประเมิน ผลจากองค์ค วามรู้ท่ีได้จ ากการจัด การเรีย นการสอน ในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษา ทุกรายวิชาต้องมีการวัดผล ประเมินผล เพื่อเป็ นการตรวจสอบผลสาเร็จของทัง้ อาจารย์ และนิสติ ซึง่ การ
วัด ประเมินผลเป็ นกระบวนการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน [2] การวัดผล ประเมินผลการเรียนจะเป็ นไปตาม
เกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ที่อาจารย์ได้กาหนดไว้ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ 3 หรือ 4) โดยเกณฑ์ทก่ี าหนดนัน้ แบ่งเป็ น
เกณฑ์กลาง ตามมาตรฐานของหลักสูตร และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ ละรายวิชา ซึ่งนามาจากการจัดการความรู้
(Knowledge Management) ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ี มีมาตรฐาน และเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันและเพื่อให้การดาเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนมีประสิทธิภาพ จึงได้นาการวิพากษ์ผลการเรียนมาใช้ใน
การพิจารณาการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา โดยมีวธิ กี ารนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะ ให้ความ
เห็นชอบการวัด ประเมินผลการเรียนทีค่ ณะแพทยศาสตร์จดั การเรียนการสอนในทุกรายวิชา ทัง้ ระดับปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโท และดาเนินการทุกภาคการศึกษา แต่เนื่องจากการวิพากษ์ผลการเรียน เกิดปั ญหาในการกรอก
ข้อมูล ทาให้การวัดผล ประเมินผลผิดพลาด จึงนามาสู่การหาแนวทางเพื่อพัฒนาให้การวิพากษ์ผลการเรียนมีความ
ชัดเจน มีความถูกต้อง
ข้อสอบ เป็ นวิธกี ารวัดผล ประเมินผลหลักทีน่ ามาใช้ ข้อสอบมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการสอบปฏิบตั ิ การ
สอบปากเปล่า และการสอบข้อเขียนในรูปแบบปรนัย และอัตนัย [2] ซึ่งการออกข้อสอบนัน้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนใน
รายวิชานัน้ ๆ ต้องมีสว่ นร่วมในการออกข้อสอบ เพื่อให้ได้เนื้อหาทีค่ รอบคลุม และมีความชัดเจนของข้อคาถาม จึงจัดให้
มีการวิพากษ์ขอ้ สอบให้มคี วามตรงตามเนื้อหา และตรงตามเกณฑ์ ในระยะเวลาทีผ่ ่าน เนื่องจากมีนิสติ จานวนมาก ทา
ให้อาจารย์
มีชวโมงสอนมากด้
ั่
วย ส่งผลให้ระยะเวลาในการนาเสนอข้อคาถาม ร่วมกันวิพากษ์ขอ้ คาถามลดลง
การวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาสภาพปั ญหาทีเ่ กิดจากการดาเนินการวิพากษ์ผลการเรียน และการวิพากษ์ขอ้ สอบ เพื่อ
น าผลของปั ญ หาที่ได้ม าใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นาระบบ และเป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน รวมทัง้ ให้เป็ น เกณฑ์
มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ในการดาเนินการในภาคการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการวิพากษ์ผลการเรียน และการวิพากษ์ขอ้ สอบ
2. เพื่อพัฒนาระบบการวิพากษ์ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)
สภาพปั ญหาการวิพากษ์ผลการเรียน

ระบบการวิพากษ์ผลการเรียนรูปแบบใหม่
พัฒนา
ระบบการวิพากษ์ขอ้ สอบรูปแบบใหม่

สภาพปั ญหาการวิพากษ์ขอ้ สอบ

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มตัวอย่าง ทาการสุม่ ตัวอย่างโดยวิธเี จาะจง (purposive sampling) โดยคัดเลือกจากอาจารย์ผสู้ อน
ทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนจริง ในภาคการศึกษาปลายปี การศึกษา 2556 จานวน 30 คน
- เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
1. แบบสอบถามสภาพปั ญหาการวิพากษ์ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบ
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
2. วิธกี ารเก็บข้อมูล
ศึกษาสภาพปัญหา
- การวิพากษ์ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบโดยการใช้แบบสอบถาม
- วิเคราะห์สภาพปั ญหาจากแบบสอบถาม

ประชุมสรุปปัญหาและพัฒนาระบบแบบมีส่วนร่วม
- รายงานผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหา
- ออกแบบแบบฟอร์มในการใช้ระบบการวิพากษ์ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบ
ทดลองใช้ระบบการวิพากษ์ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบ (pilot study)

ประเมินความพึงพอใจจากการทดลองใช้
ระบบการวิพากษ์ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบ
ประชุมสรุปผลและพัฒนาระบบแบบมีส่วนร่วม
- รายงานผลความพึงพอใจของการใช้ระบบการวิพากษ์ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบ
- สรุปแบบฟอร์มการใช้ระบบการวิพากษ์ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบ
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ผลลัพธ์ : ได้ระบบการวิพากษ์ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบ
3. สรุปผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการพัฒนาระบบการวิพากษ์ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบ ซึง่ เป็ น
การศึกษาจากสภาพปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ พบว่า
1. ปั ญหาทีเ่ กิดจากการวิพากษ์ผลการเรียน
1.1 กรรมการวิพากษ์เกรดเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
1.2 ไม่สามารถตัดสินผลการเรียนให้เป็ นแนวทางเดียวกันได้
1.3 อาจารย์ไม่รแู้ นวทางวิพากษ์ชดั เจน กฎ/เกณฑ์ ทีค่ ณะทาความตกลงกันไว้แล้ว
1.4 ชัว่ โมงสอนเยอะ มีนิ สิต จ านวนมาก ท าให้ไม่ มีเวลาพู ด คุ ย ในการวางแผนการประเมิน ผล
การศึกษาของรายวิชาทีส่ อนกับอาจารย์ผรู้ ่วมสอน
1.5 ไม่สามารถประเมินนิสติ ในส่วนของการปฏิบตั ิได้ (เพราะนิสติ ในแต่ละหมู่เรียนมีจานวนมาก) ถ้ามี
การสอบปฏิบตั จิ ริง จาเป็ นต้องใช้เวลาสอนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
1.6 ต้องการให้ทค่ี ณะ/ผูบ้ ริหาร เน้นผลิตนิสติ ในเรื่องคุณภาพ
2. ปั ญหาทีเ่ กิดจากการวิพากษ์ขอ้ สอบ
2.1 ขัน้ ตอนวิพากษ์ขอ้ สอบยังไม่รดั กุม
2.2 การวิพ ากษ์ ข้อสอบยังไม่เคร่งครัดอย่างแท้จริง แม้มีการวิพ ากษ์ ข้อสอบ ก็ย ังมีข้อผิดพลาด
ระหว่าง การสอน
2.3 การวิพากษ์ขอ้ สอบยังไม่ชดั เจนในเนื้อหา ทาให้ประเมินไม่ได้ว่า ข้อสอบสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
การออกข้อสอบหรือไม่
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 อยากให้มกี ารจัดอบรมแนวทางการออกข้อสอบ การวิพากษ์ขอ้ สอบ
3.2 การวิพากษ์ผลการเรียนควรจัดให้มกี ารวิพากษ์หลายๆ ครัง้ หากยังหาข้อสรุปไม่ได้
3.3 แนวทางในการวิพากษ์ทช่ี ดั เจนควรกาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อดูว่า มีเกณฑ์อย่างไรบ้าง
3.4 ควรมีการวิพากษ์ขอ้ สอบอย่างจริงจังมากขึน้
3.5 กรรมการวิพากษ์ตอ้ งมีความรูเ้ กีย่ วกับเนื้อหาของข้อสอบอย่างแท้จริง
3.6 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการวิพากษ์ขอ้ สอบแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจน
3.7 อาจารย์ผรู้ ่วมสอนทุกท่านในรายวิชานัน้ ๆ ควรมีการประชุมวิพากษ์ขอ้ สอบร่วมกันก่อน เพราะ
สาหรับรายวิชาที่มเี นื้อหาใกล้เคียงกัน และข้อสอบบางข้ออาจจะซ้าซ้อน และบางข้ออาจจะเป็ นเฉลยให้กบั
ข้อสอบรายวิชาอื่น
3.8 ควรมีการกาหนดจานวนข้อสอบทีเ่ หมาะสมในการสอน และตามหน่ วยกิตทีส่ อนอย่างเหมาะสม
(ยังไม่มกี ารทาการศึกษา/วิจยั เพิม่ เติม)
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3.9 การวิพากษ์ผลการเรียน ในแต่ละรายวิชาไม่สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ ควรนาข้อมูลของ
รายวิชานัน้ ๆ ในปี การศึกษาที่ผ่านมา มาเปรียบเทียบ หากอาจารย์ผู้สอน การสอนและการวัดประเมินผล
คล้ายคลึงกันมากทีส่ ดุ
3.10 การวิพากษ์ผลการเรียน ควรจัดระบบให้มกี ารวิพากษ์จากอาจารย์ผสู้ อนทุกท่านจากสาขาวิชา
และคณะกรรมการ ตามลาดับ
3.11 อยากให้เพิม่ ระบบ หรือผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจเช็คการส่งผลการเรียนทีร่ ดั กุม
3.12 ควรมีการวิพากษ์ระดับสาขาวิชา

สรุปผลและอธิ ปรายผล
จากการสอบถามสภาพปั ญหาของการวิพากษ์ผลการเรียนและการวิพากษ์ขอ้ สอบ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้ว่า
ควรมีการจัดอบรมเพื่อรับทราบแนวทาง และเกณฑ์ทใ่ี ช้เป็ นมาตรฐานของคณะ ในการวิพากษ์ผลการเรียน และข้อสอบ
ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีการกาหนดเกณฑ์การวัดผล ประเมินผล และข้อสอบ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทัง้
กรรมการวิพากษ์ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหารายวิชา และวิธกี ารวัดผล ประเมินผล และมีการตรวจสอบให้ รดั กุม
มากขึน้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการประเมินผลการเรียน ผูว้ จิ ยั ได้นาสภาพปั ญหามาพัฒนาระบบการวิพากษ์
ผลการเรียน โดยการออกแบบแบบฟอร์มการวิพากษ์ผลการเรียนใหม่ให้มจี านวนแผ่นน้อยลง และให้ครอบคลุมในการ
แสดงผลการวัดผล ประเมินผล มีขนั ้ ตอนการดาเนินงานที่รดั กุมมากขึน้ สาหรับการพัฒนาระบบการวิพากษ์ขอ้ สอบอยู่
ในขัน้ ตอนดาเนินการจัดทาคาสังแต่
่ งตัง้ กรรมการวิพากษ์เป็ นรายวิชา

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บาเรอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจยั และประกันคุณภาพ
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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิ ทยาลัยพะเยา
The Factors That Affect The Organizational Commitment of The Staff University
of Phayao
จงรักไทย เปลวทอง1
Chongrukthai Plewthong1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี ผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล ซึง่ เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 310 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตเิ ชิงอนุ มาน แบบ Independent samples หาค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ
f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของตัวแปรอิสระเพื่ออภิปรายผล สรุปผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง สถานภาพโสด มีช่วงอายุระหว่าง 31- 40 ปี วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท อายุงานระหว่าง 1 – 5 ปี โดยปั จจัยทีใ่ ห้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านปั จจัย
ลักษณะของบทบาท รองลงมา ได้แก่ ด้านปั จจัยโครงสร้างขององค์การ และด้านปั จจัยประสบการณ์ ในการทา งาน
ตามลาดับ และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ วุฒกิ ารศึกษา
รายได้ และอายุงานที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยาไม่แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.05 ในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานต่อมหาวิทยาลัย ควรมีความเท่าเทียมกัน ระหว่า งผู้บ ริห ารและพนัก งาน ผู้บ ริห ารควรให้ค วามสาคัญ กับ
ทุกคณะอย่า งเท่าเทียมกัน ควรจัดระบบรับเข้าทีม่ คี นตรงกับงาน จัดอบรมพัฒนาบุคลากร จัดให้มคี วามก้าวหน้าสาย
บริก าร ควรปรับ ฐานเงิน เดือ นอิง หลัก ความสามารถ ข้อ เสนอแนะในการน าผลการวิจ ัย ไปใช้ สิ่ง ที่ส าคัญ คื อ
มหาวิทยาลัยควรสร้างความเท่าเทียมให้ประจักษ์ และเคารพศักดิศรี
์ ความเป็ นพนักงานไม่ว่าจะอยู่สายวิชาการ หรือ
สายบริการ ปลูกจิตสานึก สร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือนาพาองค์การสู่ความสาเร็จ
เสมือนเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน อีกทัง้ องค์การต้องจัดให้มสี งิ่ เกือ้ หนุ นต่างๆทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาปั จจัยที่ช่วยสร้างความผูกพันต่อองค์การ มี
การกากับดูแลและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการปลูกจิตสานึกรักองค์การ มีความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลพนักงานใน
องค์การโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการการมีสว่ นร่วม
คาสาคัญ:

ความผูกพันต่อองค์การ
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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

บทนา
มหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนากาลังคน เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ และพัฒนา
องค์ค วามรู้ให้ ป ระเทศและสัง คม ท าให้ สามารถใช้อ งค์ค วามรู้ใ นการพัฒ นาได้ เพราะฉะนั น้ มหาวิท ยาลัย จึง มี
ความสาคัญในการพัฒนาอย่างยิง่ ซึง่ ดัชนีทช่ี ค้ี วามเจริญ ความก้าวหน้า และระดับสติปัญญาของคนในประเทศก็มกั จะ
ดูทค่ี วามเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเป็ นสาคัญ[9] มหาวิทยาลัยจึงเป็ นมันสมองของประเทศในการช่วยผลิตคนชัน้
นาเข้ามาอยู่ในระบบต่างๆ ของสังคมไทย ถือเป็ นเป็ นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ จึงต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ[3] สาระสาคัญทีเ่ ป็ นหัวใจหลักคงหนีไม่พ้นการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ซ่งึ เป็ น
เรื่องกระบวนการที่ผบู้ ริหารใช้ศลิ ปะและกลยุทธ์ดาเนินการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุบุคลากร ทีม่ คี ุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าปฏิบตั ิงานในองค์การ พร้อมทัง้ ใส่ใจพัฒนา บารุงรักษาให้บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในองค์การได้เพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน และยังหมายความรวมถึงการแสวงหาวิธกี ารที่
ทาให้บุคลากรในองค์การทีต่ อ้ งพ้นจากการปฏิบตั งิ านด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่นื ใดในงานให้บุคลากร
เหล่านัน้ สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข[8] และ สอดคล้องกับ ดนัย เทียนพุฒ ทีไ่ ด้กล่าวถึงการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็ นการจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ทัง้ ในเรื่องการสรรหา การพัฒนา การธารงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลให้สามารถพัฒนาได้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุค
ใหม่ รวมถึงการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคลากรให้มากทีส่ ดุ ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่างๆ[5]
ดังนัน้ สิง่ ทีอ่ งค์การจะต้องคานึงถึงอยู่เสมอคือ องค์การจะต้องพัฒนาอย่างไรเพื่อจูงใจ และส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในองค์การเกิดความจงรักภักดี ความผูกพัน และยอมรับเป้ าหมายขององค์การ ซึง่ องค์การจะต้องสร้างเจตคติทด่ี ี
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ต่ อองค์การ ใคร่ท่จี ะเห็น ความก้าวหน้ าขององค์การตราบเท่าที่องค์การยังสามารถเสริมสร้างความพึงพอใจให้ก ับ
บุคลากรอยู่ แต่เมื่อไรความไม่พอใจขยายไปทัวทั
่ ง้ องค์การ บุคลากรก็มแี นวโน้มที่จะลาออกจากองค์การได้มาก[10]
ดังนัน้ การแก้ปัญหาทีแ่ ท้จริงในเรื่องของความผูกพันองค์การของพนักงาน จึงอยู่ทว่ี ่าจะทาอย่างไรให้สมาชิกในองค์การ
มีการอุทิศพลังกาย พลังใจอย่างเต็มที่ให้องค์การ และถือเสมือนว่าตัวเองเป็ นเจ้าขององค์การ มีส่วนได้ส่วนเสียกั บ
องค์การอย่างแท้จริงหรือมีความจงรักภักดี ผูกพันต่อองค์การนันเอง
่
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามผูกพันต่อองค์การในระดับสูง
สูงนัน้ จะสามารถปฏิบตั ิงานได้ดกี ว่าผู้ท่มี คี วามผูกพันต่อองค์การต่ า และยังเป็ นเครื่องวัดประสิทธิผลขององค์การที่
สาคัญอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน[11]
กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารตาแหน่ งและอัตรากาลัง มีหน้าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก
การบรรจุและแต่ งตัง้ การโอนย้าย และการลาออกของบุคลากร ซึ่งข้อมูลจากการสรุปผล งานวิจยั สถาบันของงาน
บริหารตาแหน่ งและอัตรากาลัง ในปี พ.ศ. 2555 เรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่ อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา พบว่าบุคลากรมีความคิดที่จะลาออก คิดเป็ นร้อยละ 23.18 เป็ นดัชนีท่ถี ือได้ว่ายังมีบุคลากรที่มคี วามคิดที่จะ
ลาออกยังอยู่ในสัดส่วนทีส่ งู มาก และมีจานวนเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนบุคลากรทัง้ หมด ซึง่ หากมีการลาออกจริงจะ
ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล และการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้[1]
ด้วยเหตุ น้ี งานบริหารตาแหน่ งและอัตรากาลัง จึงได้สนใจศึกษา ปั จจัยที่มผี ลต่อความผูกพันองค์การของ
พนักงานมหาวิท ยาลัยพะเยา เพื่อได้ข้อมูลนาเสนอต่ อผู้บริหารสถาบัน ใช้เป็ น ข้อมูลประกอบการตัดสินใ จ ในการ
วางแผนดาเนินงาน การบริหารงานบุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ ในการสรร
หา การใช้ประโยชน์ การพัฒนา และและการธารงรักษาพนักงานไว้กบั องค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อ ศึก ษาเปรีย บเทีย บความคิด เห็น ของพนั ก งานต่ อ ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล

กรอบแนวคิ ด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
1. ปัจจัยโครงสร้างขององค์การ
1. องค์การมีเป้ าหมาย นโยบาย
2. องค์การมีการกระจายอานาจ
3. องค์การมีการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
2. ปัจจัยลักษณะของบทบาท
1. บทบาทงานทีเ่ ด่นชัด
2. คุณค่าความสาคัญของงาน
3. ความก้าวหน้าในการทางาน
3. ปัจจัยประสบการณ์ในการทางาน
1. ความมันคง
่ น่าเชื่อถือขององค์การ
2. การรูส้ กึ ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ
3. ความรูส้ กึ ว่าองค์การพึง่ พิงได้
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วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาทัง้ หมดในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 รวม
36 หน่วยงาน จานวน 1,374 คน[2]
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 310 คน ทัง้ หมด รวม
จานวน 36 หน่ วยงาน ซึ่งได้มาจากการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90 หรือนัยสาคัญ 0.05 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
เพื่อให้มกี ารกระจายของกลุ่มตัวอย่างทัวถึ
่ ง
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามที่ค ณะผู้วิจ ัย สร้างขึ้น ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาถึงปั จจัยที่มผี ลต่อ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา โดยลักษณะของแบบสอบถาม มี 1 ชุด แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกีย่ วกับปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อความผูกพันต่ อองค์การของพนัก งานมหาวิท ยาลัย
พะเยา ข้อคาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อความผูก พันต่ อ องค์การ แบ่ง ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยโครงสร้างของ
องค์การ ปั จจัยลักษณะของบทบาท ปั จจัยประสบการณ์ในการทางาน ซึง่ ผูศ้ กึ ษาสร้างขึน้ จากแนวคิดของ Steers, R.M.
และ L.W.Porter อ้างอิงใน ชาญวุฒ ิ บุญชม, 2553 [4]
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อความ
ผูกพันต่อองค์การ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ended Form)
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าขึน้ เอง โดยมีขนั ้ ตอนในการสร้างตามลาดับ ดังนี้
1) ศึก ษาค้น คว้าเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อความผูก พัน ต่ อ องค์การของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบสอบถามจากชาญวุฒิ บุญ ชม [4] เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เพื่อทานิยามศัพท์เฉพาะและนามาเป็ นแนวทางในการสร้างคาถามกาหนด
กรอบขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือสอบถามปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 3
ปั จจัย ได้แก่
1. ปั จจัยโครงสร้างขององค์การ
2. ปั จจัยลักษณะของบทบาท
3. ปั จจัยประสบการณ์ในการทางาน
3) พัฒนาเป็ นแบบสอบถามตามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ของลิคเคิรท์ (Likert’s Rating Scale) ใช้ในการ
รวบรวมปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
4) นาร่างแบบสอบถามเสนอต่ ออาจารย์ท่ปี รึกษางานวิจยั สถาบันเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช้ใน
แบบสอบถาม และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
5) นาร่างแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวฒ
ั นเศรษฐ์
อาจารย์ทป่ี รึกษา
2. ดร.ปิ ยะพงษ์ แสงแก้ว
อาจารย์ทป่ี รึกษา
3. นายสิทธิธี จีนเอียด
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแบบสอบถามในเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาทีใ่ ช้ เพื่อหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แล้วนามาหาค่า IOC แล้วนาข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชีย่ วชาญ มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม แล้วนาไป
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หาค่ าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้สูต ร  - Coefficient ของครอนบาค (Cronbach) พบว่า มีค่ า ความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.77 แล้วนาแบบสอบถามความผูกพันทีไ่ ด้ไปใช้กบั ประชากรมหาวิทยาลัยพะเยา
6) นาเสนออาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั สถาบันเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วนาไปจัดพิมพ์เป็ นเครื่องมือ
ทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธกี ารแจกแบบสอบถาม ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจาก กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงหน่ วยงานภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอ
อนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูศ้ กึ ษาส่งแบบสอบถาม นาส่งแบบสอบถามด้วยตนเองถึงประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั รวม 36 หน่ วยงาน
จานวน 310 ชุด
3. ติดตามแบบสอบถามคืนหลังจากทีส่ ง่ ให้กบั กลุ่มตัวอย่างแล้ว 2 สัปดาห์ ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ จานวน 310 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
4. นาคะแนนทีไ่ ด้จดั พิมพ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคานวณ
สาเร็จรูปทางสถิติ SPSS นามาวิเคราะห์หาข้อมูลโดยโปรแกรมคานวณทางสถิตติ ่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
จากการศึก ษาครัง้ นี้ คณะผู้วิจ ัย ได้ใช้ โปรแกรมสาเร็จ รูป ทางสถิติ SPSS (statistical Package for the
Social Science) ในการประมวลผล และจัด ทาตารางวิเคราะห์ท างสถิต ิ เพื่อ นาเสนอข้อมูลและสรุปผลการศึกษา
ส่วนสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อ มูลส่ว นบุ ค คลของกลุ่ม ประชากร ได้แ ก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้อ ยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. สถิ ติเชิง พรรณนา วิเคราะห์ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยพะเยา การหาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยรวมรายด้านและรายข้อ
3. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) โดยเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2
กลุ่ม ด้วยค่าสถิติ t-test และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่าสถิติ f-test
(One way Analysis of Variance : ANOVA)

ผลการศึกษา
1. สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
1.1 เพศ พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงจานวน 180 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.10 รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.90
1.2 สถานภาพ พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จานวน 196
คน คิดเป็ นร้อยละ 63.60 รองลงมาตามลาดับ คือ สมรส จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.40 และหย่า/หม้าย/แยกกัน
อยู่ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.90
1.3 อายุ พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 31- 40 ปี มากทีส่ ุด
โดยมีจานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.80 รองลงมาตามลาดับ คือ อายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 35.20 ช่วงอายุระหว่าง 41- 50 ปี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.40 และอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.30
1.4 วุฒกิ ารศึกษา พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.40 รองลงมาตามลาดับ คือ ระดับปริญญาโท จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.50 และระดับปริญญาเอก จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.90
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1.5 รายได้ พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001
– 15,000 บาท เป็ นจานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.40 รองลงมาตามลาดับ คือ ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท
จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.90 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.80 ต่ ากว่า
10,000 บาท จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.90 และมากกว่า 30,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.90
1.6 อายุงาน พบว่า พนัก งานมหาวิทยาลัยที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุงานระหว่าง 1 – 5 ปี
จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.10 รองลงมาตามลาดับ คือ ช่วงอายุงานระหว่าง 6 – 10 ปี จานวน 58 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.60 ช่วงอายุงานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.70 และ
ช่วงอายุงานระหว่าง 16 – 20 ปี ซึง่ เท่ากับ อายุงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ ไป จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.40
2. สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย
พะเยา
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่มคี วามผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยปั จจัยที่ให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้า นปั จ จัย ลัก ษณะของบทบาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.68 รองลงมา ได้แ ก่ ด้า นปั จ จัย โครงสร้า งขององค์ก าร มีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.57 และด้า นปั จจัย ประสบการณ์ ใ น
การทางาน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.56 ตามลาดับ โดยแสดงรายละเอียดดังนี้
2.1 ด้านปั จจัยโครงสร้างขององค์การ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ด้านปั จจัยโครงสร้างขององค์การ พบว่า พนัก งานมหาวิทยาลัยทีต่ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านมหาวิทยาลัยมีการกาหนดเป้ าหมาย นโยบาย อย่างชัดเจนในระดับมาก
รองลงมาคือ เป้ าหมาย นโยบาย ของมหาวิทยาลัยทาให้เกิดเป็ นรูปธรรมได้ มหาวิทยาลัยมีการกระจายอานาจตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยลดหลันกั
่ นลงมาอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยมีการกาหนดอานาจการดาเนินงานให้กบั
พนักงานแต่ละระดับ และ มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้ท่านมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตามลาดับ
2.2 ด้านปั จจัยลักษณะของบทบาท
ผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล การวิจ ัย ด้า นปั จ จัย ลัก ษณะของบทบาท พนัก งานมหาวิท ยาลัย ที่ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยงานในหน้าทีม่ คี ุณค่าความสาคัญต่อมหาวิทยาลัยในระดับมาก รองลงมาคือ ท่าน
ทราบบทบาทหน้าที่ในตาแหน่ งงานของตนเองอย่างชัดเจน งานในปั จจุบนั ตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน ท่าน
ทราบขัน้ ตอนการทางานตามบทบาทหน้าทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และมหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้พนักงานผู้
มีความรูค้ วามสามารถได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึน้ ตามลาดับ
2.3 ด้านปั จจัยประสบการณ์ในการทางาน
ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ด้า นปั จจัย ประสบการณ์ ในการท างาน พบว่ า พนัก งานมหาวิท ยาลัย ที่ต อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยมหาวิทยาลัยมีความมันคงและน่
่
าเชื่อถือในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านเกิด
ความรูส้ กึ ว่ามหาวิทยาลัยเป็ นทีพ่ ง่ึ ได้ และท่านเกิดความรูส้ กึ ว่าตนมีความสาคัญต่อมหาวิทยาลัย ท่านเกิดความรูส้ กึ ว่า
มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความต้องการขัน้ พื้นฐานของชีวติ ได้ และ มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้พนักงานผู้มี
ความรูค้ วามสามารถได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึน้
3. สรุปผลการวิ เคราะห์เปรียบเทียบความคิ ดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานมหาวิ ทยาลัยพะเยา จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
3.1 เพศแตกต่ างกัน ซึง่ สามารถเปรียบเทียบความคิดเห็น โดยแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามเพศ ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามเพศ
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ค่า
ค่า
เพศ
S.D.
t
Sig.
xˉ
ชาย
3.66
0.923
1.213
0.210
หญิง
3.56
1.213
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดยตัวแปร
อิสระ ทีม่ คี าตอบ 2 กลุ่ม คือ เพศชายและเพศหญิง พบว่าได้ค่า t เท่ากับ 1.213 และค่า Sig. เท่ากับ 0.210 ซึง่ มากกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่าปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศที่ต่างกันของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา มี
ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาทีไ่ ม่แตกต่างกัน
3.2 สถานภาพแตกต่างกัน ซึง่ สามารถเปรียบเทียบความคิดเห็น โดยแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ระดับความคิด เห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผ ลต่ อความผูก พัน ต่ อองค์การของพนัก งานมหาวิท ยาลัยพะเยา จาแนกตาม
สถานภาพ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามสถานภาพ
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ค่า
ค่า
สถานภาพ
S.D.
f
Sig.
xˉ
โสด
3.59
3.235
สมรส
3.62
2.624
0.225
0.799
หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่
3.73
1.955
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดยตัวแปร
อิสระ ทีม่ คี าตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ สถานภาพ พบว่าได้ค่าสถิตทิ ค่ี านวณ ค่า f เท่ากับ 0.225 ค่า Sig. เท่ากับ 0.799
ที่ระดับ นัย สาคัญ ทางสถิต เิ ท่า กับ 0.05 แสดงว่า ปั จ จัย ส่ว นบุค คล ได้แ ก่ สถานภาพ ทีแ่ ตกต่า งกัน ของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยที่มผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยาไม่แตกต่างกัน
3.3 อายุแตกต่างกัน ซึง่ สามารถแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามอายุ ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามอายุ
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ค่า
ค่า
อายุ
S.D.
f
Sig.
xˉ
น้อยกว่า 30 ปี
3.58
2.858
31-40 ปี
3.61
3.155
1.314
0.270
41-50 ปี
3.56
2.602
51 ปี ขน้ึ ไป
3.92
3.056
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดยตัวแปร
อิสระ ที่มคี าตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ อายุ พบว่าได้ค่าสถิติท่คี านวณ ค่า f เท่ากับ 1.314 ค่า Sig. เท่ากับ 0.270 ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 แสดงว่าปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุท่แี ตกต่ างกันของพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา มีร ะดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานมห าวิท ยาลัยพะเยาไม่
แตกต่างกัน
3.4 วุฒ ิก ารศึก ษาแตกต่ า งกัน ซึ่งสามารถแสดงการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนของระดับ ความคิด เห็น
เกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ค่า
ค่า
วุฒิการศึกษา
S.D.
f
Sig.
xˉ
ตากว่าปริญญาตรี
3.79
2.349
ปริญญาตรี
3.58
3.229
1.314
0.270
ปริญญาโท
3.60
2.612
ปริญญาเอก
3.93
3.426
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดยตัวแปร
อิสระ ที่ม ีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ วุฒ ิก ารศึก ษา พบว่า ได้ค่า สถิต ิที่คานวณ ค่า f เท่า กับ 1.314 ค่า Sig.
เท่ากับ 0.270 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.05 แสดงว่าปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ วุฒิการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันของ
พนักงานมหาวิท ยาลัยพะเยา มีระดับ ความคิด เห็น เกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผ ลต่ อความผูกพันต่ อ องค์การของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยพะเยาไม่แตกต่างกัน
3.5 รายได้แตกต่างกัน ซึง่ สามารถแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัย
ทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามรายได้ ดังนี้
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ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามรายได้
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ค่า
ค่า
รายได้
S.D.
f
Sig.
xˉ
ต่ากว่า 10000 บาท
3.59
3.853
10001-15000 บาท
3.54
2.776
15001-20000 บาท
3.65
3.297
1.260
0.286
20001-30000 บาท
3.57
2.953
มากกว่า 30000 บาท
3.90
2.736
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดยตัวแปร
อิสระ ทีม่ คี าตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ รายได้ พบว่าได้ค่าสถิตทิ ค่ี านวณ ค่า f เท่ากับ 1.260 ค่า Sig. เท่ากับ 0.286 ที่
ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิต ิเ ท่า กับ 0.05 แสดงว่า ปั จ จัย ส่ว นบุค คล ได้แ ก่ รายได้ที ่แ ตกต่า งกัน ของพนัก งาน
มหาวิท ยาลัย พะเยา มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยที่มผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยาไม่แตกต่างกัน
3.6 อายุง านแตกต่ างกัน ซึ่งสามารถแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกั บ
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามอายุงาน ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามอายุงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี

ค่า

ค่า

xˉ

S.D.

f

Sig.

3.52
3.63
3.58
3.47

2.491
3.265
2.162
3.637

0.373

0.867

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดยตัวแปร
อิสระ ทีม่ คี าตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ อายุงาน พบว่าได้ค่าสถิตทิ ค่ี านวณ ค่า f เท่ากับ 0.373 ค่า Sig. เท่ากับ 0.867 ที่
ระดับ นัย สาคัญ ทางสถิต ิเ ท่า กับ 0.05 แสดงว่า ปั จ จัย ส่ว นบุค คล ได้แ ก่ อายุง านที ่แ ตกต่า งกัน ของพนัก งาน
มหาวิท ยาลัย พะเยา มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยาไม่แตกต่างกัน
4. สรุปผลการวิ เคราะห์ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ ในประเด็นต่าง ๆ โดยรวบรวมได้ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่
ข้อเสนอแนะ
1. ความเท่าเทียมภายในองค์กร
2. บทบาทหน้าที่ และการแบ่งงาน
3. พัฒนาระบบสวัสดิการ
4. รายได้ควรเป็ นไปตามหลักความสามารถ
5. จัดอบรมพัฒนาบุคลากร
6. ความสอดคล้องกันในเรื่องนโยบายและการปฏิบตั ิ
7. ปรับปรุงแผนพัฒนา กลยุทธ์องค์กรให้ชดั เจน วัดผลได้
8. จัดให้มคี วามก้าวหน้าสายบริการ

จานวนประชากร (ความถี่)
5
4
3
2
1
1
1
1

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่มผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา โดยให้ความสาคัญมากทีส่ ดุ ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรมีความเท่าเทียมภายในองค์การ ทัง้ ความเท่าเทียมระหว่าง
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ผูบ้ ริหารควรให้ความสาคัญกับทุกคณะอย่างเท่าเทียมกัน นโยบายกับการปฏิบตั สิ วนทางกันเกิด
ความ สับสน และควรมีนโยบายโปร่งใส ปกครองแบบครอบครัว ยุตธิ รรม เป็ นแบบอย่างที่ดกี บั ลูกน้อง รวมถึงความ
เท่าเทียมในเรื่องของทุนลาศึกษาต่อ สวัสดิการ รายได้ ระบบเงินรายได้ควรเป็ นไปตามหลักความสามารถมีการพัฒนา
ระบบสวัสดิการ จัดอบรมพัฒนาบุคลากร โดยในลาดับความสาคัญรองลงมา ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และการแบ่งงาน
ควรจัดระบบรับเข้าที่มคี น ตรงกับงาน กาหนดหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน การแบ่งงาน ปริมาณงานให้พอดีจานวนคน รวมทัง้
การที่พนักงานสายบริการทางานหลายด้านซึ่งนอกเหนือหน้ าที่หลัก มีการปรับปรุงแผนพัฒนา กลยุทธ์องค์ก ารให้
ชัดเจน วัดผลได้ และจัดให้มคี วามก้าวหน้าสายบริการ
ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ คิดเห็นโดยสรุป กล่าวคือ มหาวิทยาลัยควรคานึงถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องด้วยความผูกพันทีม่ ตี ่อองค์การของบุคคลถือว่าเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญอย่างยิง่ เพราะความ
ผูกพันเป็ นทีส่ งิ่ ที่แสดงออกหรือเป็ นตัวบ่งชีถ้ งึ ความรัก ความภาคภูมใิ จ การยอมรับและการยึดมันในจุ
่ ดมุ่งหมายและ
อุดมการณ์ขององค์การ อันเป็ นผลให้บุคลากรทีม่ คี วามเต็มใจทีจ่ ะทางานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ
ตลอดจนมีความปรารถนาทีจ่ ะเป็ นสมาชิกตลอดไป โดยหัวใจหลักทีม่ คี วามสาคัญยิง่ ยวดทีต่ อ้ งเร่งสร้าง เร่งทา และต้อง
ท าอย่ างต่ อ เนื่ อ ง คงหลีกไม่ พ้น “ความเท่ าเทีย ม” ภายในองค์การอันเป็ น พื้นฐานการเปิ ดใจยอมรับ ซึ่งกัน และกัน
ระหว่าง พนักงานกับองค์การ ทาให้อยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข ตรงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และเป้ าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
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สรุปผลและอธิ ปรายผล
จากการสรุปผลการวิจยั เรื่องปั จจัยที่มีผลต่ อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้
ศึกษาได้พบข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ โดยอภิปรายจากทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การของ Steers, R.M.
และ L.W.Porter, 1983 [12] ได้ดงั ต่อไปนี้
1. จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ด้าน
โครงสร้างขององค์การ (Structural Characteristic) ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านมหาวิทยาลัยมีการกาหนดเป้ าหมาย
นโยบาย อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงาน บริษัท
ไทยพานิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) [7] มีการยอมรับเป้ าหมายและนโยบายการบริหารขององค์ก ร
การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร ความภาคภูมใิ จที่ได้เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรความห่วงใยใน
อนาคตขององค์กร และความต้องการทีจ่ ะดารงความเป็ นสมาชิกขององค์กรตลอดไป
2. จากการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ลักษณะ
ของบทบาท (Role – related Characteristic) ให้ค วามสาคัญ กับ ปั จ จัย งานในหน้า ที ่ม คี ุณ ค่า ความสาคัญ ต่อ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์การ[12] ลักษณะงานทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั มอบหมาย
ให้รบั ผิดชอบอยู่ ได้แก่ งานทีม่ คี วามท้าทาย ความก้าวหน้าในการทางาน และมีความพยายามของงานทีท่ าเป็ นงานทีม่ ี
คุณค่า
3. จากการศึก ษาปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานมหาวิท ยาลัย พะเยา พบว่ า
ประสบการณ์ในการทางาน (Work Experience) ให้ความสาคัญกับปั จจัยมหาวิทยาลัยมีความมันคงและน่
่
าเชื่อถือ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อความผูกพันของสมาชิกในองค์การศึกษาเฉพาะกรณีสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีของ นภาเพ็ญ โหมาศวิน[6] และ สอดคล้องกับแนวคิดปั จจัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรและผล
การปฏิบตั ิงาน ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของประนอม ละอองนวล[4] โดยสิง่ ที่บุคคลได้รบั
ทราบและเรียนรู้เมื่อเข้าไปทางานในองค์การ ได้แก่ ทัศนคติของกลุ่มทางานที่มีผลต่ อองค์การ ความน่ าเชื่อถือของ
องค์การ การรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นบุคคลสาคัญ ความสามารถในการพึง่ พาได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
การนาผลการวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่ อความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานมหาวิท ยาลัยพะเยา ทัง้ นี้
มหาวิทยาลัยควรสร้า งความเท่า เทีย มให้ป ระจัก ษ์ และเคารพศัก ดิ ์ศรีค วามเป็ นพนักงานไม่ว่าจะอยู่สายวิชาการ
หรือ สายบริก าร อีกทัง้ ปลูกจิต สานึ ก สร้างแรงจูงใจเพื่อให้พ นัก งานมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ นาพาองค์การสู่
ความสาเร็จ เสมือนเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน รูท้ ุกข์ รูส้ ขุ และทุกส่วนงาน ทุกคนในมหาวิทยาลัยมีความตัง้ ใจในการ
ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทัง้ องค์การต้องเป็ นผู้ให้ เช่น จัดให้มีสงิ่
เกือ้ หนุนต่างๆทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเต็มที่ เมื่อเกิดความไว้วางใจซึง่
กันและกัน อันเป็ นบ่อเกิดของแรงผลักดัน พลังสู่ความสาเร็จร่วมกัน มีค่านิยมร่วม มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีด่ งี ามร่วมกัน
ตลอดไป
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยทีช่ ่วยสร้างความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้รปู แบบอื่น ๆ
2. ควรมีก ารศึก ษาเปรีย บเทีย บปั จ จัย ที ่ส ร้า งความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร โดยเปรีย บเทีย บระหว่า ง
พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายบริการ
3. ควรมีก ารก ากับ ดู แ ลและให้ค วามส าคัญ เกี่ย วกับ การปลูก จิต ส านึ ก รัก องค์ก าร มีค วามรับ ผิด ชอบ
ตลอดจนดูแลพนักงานในองค์การ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการการมีสว่ นร่วม
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การศึ ก ษาสมรรถนะหลัก และแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะหลัก ของพนั ก งาน
มหาวิ ทยาลัยพะเยา
A Study of Core Competencies and Guidelines for the development of the Core
Competency of The Staff University of Phayao
วรปรัชญ์ ศรีดวงคำ1
Woraprat Sriduangkham1
บทคัดย่อ
กำรวิจยั ครัง้ นี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษำสมรรถนะหลัก และแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำน
มหำวิท ยำลัย พะเยำ จ ำแนกตำมลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ซึ่ง เป็ นกำรศึก ษำเชิง ปริม ำณ ประชำกรที่ ใ ช้ใ นกำรวิจ ัย
คือ พนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ จำนวน 306 คน วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ SPSS ในกำร
ประมวลผล นำเสนอข้อมูลและสรุปผลกำรศึกษำโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนำ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง ส่วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง
มีช่ ว งอำยุ ร ะหว่ ำ ง 31- 40 ปี สถำนภำพโสด วุ ฒิก ำรศึก ษำระดับ ปริญ ญำตรี ประสบกำรณ์ ในกำรปฏิบ ัติง ำนใน
มหำวิทยำลัยพะเยำ หรือมหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ มีช่วงอำยุงำนระหว่ำง 1 – 5 ปี ซึง่ ผูต้ อบ
แบบสอบถำมให้ควำมสำคัญต่อระดับสมรรถนะของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำด้ำนควำมรู้ (Knowledge) โดยรวมอยู่
ในระดับ มำก ด้ ำ นทัก ษะ (Skill) โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มำก และให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ ระดับ สมรรถนะของพนั ก งำน
มหำวิทยำลัยพะเยำด้ำนคุณลักษณะ (Attribute) โดยรวมอยู่ในระดับมำก ตำมลำดับ ส่วนควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกพนักงำนเกี่ยวกับแนวทำงและวิธกี ำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ เห็นว่ำควรสำรวจ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร จัดอบรม จัดกิจกรรมแบ่งปั นควำมรู้ ทัก ษะกำรทำงำน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำร ระหว่ำงผู้ปฏิบตั ิงำนด้วยกัน และจัดสอบด้ำนต่ำงๆเพื่อวัดผล เช่น กำรสอบภำษำอังกฤษประจำปี จัด
หลักสูตรทีใ่ ช้กบั กำรทำงำนทีถ่ ูกต้องกับลักษณะงำนและเสริมสร้ำงระบบคุณธรรม และควรส่งเสริมทักษะด้ำนอื่นๆด้วย
เช่น กำรทำสมำธิ หรือกำรใช้จิตวิทยำ เน้นกำรใช้ทกั ษะทีด่ อ้ ยเพื่อพัฒนำและยกระดับกำรทำงำน ข้อเสนอแนะในกำร
นำผลกำรวิจยั ไปใช้ จัดอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดทีเ่ ป็ นกำรส่งเสริมให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับภำระหน้ำที่ กระบวนกำรทำงำน
กำรศึก ษำค้น คว้ำ หรือ หำควำมรู้ท วั ่ ไป ควำมรู้น อกกรอบ ควำมเข้ำใจในระเบีย บ หลัก เก ณฑ์ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ กำร
ปฏิบตั ิงำน รวมถึงกำรเป็ นผู้ให้บริกำรที่ดี อีกทัง้ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริม เสริมสร้ำง พัฒ นำสมรรถนะ และต้องเป็ น
กระบวนกำรหรือกิจกรรมทีช่ ่วยสร้ำงคน พัฒนำคน พัฒนำตัง้ แต่กระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกำรทำงควำมคิด และกำร
ปฏิบตั ิ โดยเริม่ จำกตัวของผู้รบั กำรพัฒนำ ให้สำมำรถสร้ำงวิธกี ำรแก้ปัญหำ แนวทำงกำรปฏิบตั ิ/วิธกี ำร ตลอดจนสร้ำง
องค์ ค วำมรู้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ พั ฒ นำตนเอง สำมำรถน ำไปปฏิ บ ั ติ และอธิ บ ำยกระบวนกำรพั ฒ นำ ได้ โ ดยละเอี ย ด
ในทุกขัน้ ตอน ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษำสมรรถนะทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้ำที่ (Functional Competency)
โดยแยกตำมสำยงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย (สำยวิชำกำรและสำยบริกำร)
คาสาคัญ:
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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

บทนา
มหำวิทยำลัยเป็ นสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทีม่ บี ทบำทสำคัญทัง้ ในด้ำนกำรพัฒนำกำลังคนเพื่อเป็ น
กำลังสำคัญในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ และเป็ นส่วนผลิตและพัฒนำองค์ควำมรูเ้ พื่อทีจ่ ะให้ประเทศและสังคมนัน้ ๆ สำมำรถ
ใช้องค์ควำมรู้ในกำรพัฒ นำ เพรำะฉะนัน้ มหำวิทยำลัยจึงมีควำมสำคัญ ในกำรพัฒ นำอย่ำงยิ่ง ดัชนีท่ชี ้คี วำมเจริญ
ควำมก้ำวหน้ ำและระดับ สติปั ญ ญำของประเทศก็ม ักจะดูท่ีค วำมเจริญ ก้ำวหน้ ำของมหำวิท ยำลัย เป็ น สำคัญ [6] ซึ่ง
มหำวิทยำลัยเป็ นมันสมองของประเทศในกำรช่วยผลิตคนชัน้ นำมำอยู่ในระบบต่ำงๆ ของสังคมไทยเป็ นเครื่องมือสำคัญ
ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ มหำวิทยำลัยจึงจำเป็ นทีจ่ ะต้องมีกำรปรับตัวอยู่เสมอ [1] กำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและพัฒนำกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงมีคุณภำพนัน้ องค์กรโดยทัวไป
่
มัก จะประสบปั ญ หำเกี่ย วกับ ประสิท ธิผ ลอยู่ ในระดับ ต่ ำ จ ำแนกได้ 3 ระดับ คือ ระดับ บุ ค คลซึ่ง ได้ แ ก่ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทัศนคติ ทักษะต่ำง ๆ แรงจูงใจและควำมจริงจัง เอำใจใส่ในกำรทำงำนของผูป้ ฏิบตั งิ ำน ระดับทีส่ อง คือ
ระดับกลุ่มหรือทีมงำนในองค์กร ซึ่งเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภำพของกลุ่มก็คอื ภำวะผูน้ ำของหัวหน้ำ โครงสร้ำง
กำรแบ่งงำนสถำนภำพและบทบำทของสมำชิก รวมทัง้ ปทัสถำนของกลุ่ม และ ระดับที่สำม คือ ระดับองค์กร ได้แก่
สิง่ แวดล้อม เทคโนโลยี กลยุทธ์หรือทำงเลือกใหม่ ๆ โครงสร้ำงกำรบริหำร กระบวนกำรทำงำน และวัฒนธรรมองค์กร
ปั ญหำขององค์กรทีม่ ปี ระสิทธิผลต่ำนี้มคี วำมเกีย่ วพันกับปั จจัยทัง้ สำมระดับ กล่ำวคือ หำกผูป้ ฏิบตั งิ ำนเกิดควำมท้อแท้
สิน้ หวังในกำรทำงำนเป็ นทีม และกำรที่ไม่ได้รบั กำรสนองตอบจำกองค์กรในกำรทำงำนและกำรดำรงชีวิต ทัง้ นี้นัก
บริหำรต้องกำรขจัดปั ญหำเรือ้ รังทีซ่ ่อนอยู่ภำยในและเน้นหลักกำรทีจ่ ะนำผลดีระยะยำวมำสูอ่ งค์กร[6]
ทัง้ นี้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัศนคติ ทักษะต่ ำง ๆ แรงจูงใจและควำมจริงจัง เอำใจใส่ในกำรท ำงำนของ
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนนัน้ สอดคล้องกับองค์ประกอบของสมรรถนะที่ McClelland (1973) ได้สรุปองค์ประกอบของสมรรถนะ 5
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ส่วน ได้แก่ 1) Skills คือ สิง่ ทีบ่ ุคคลกระทำได้และฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นประจำจนเกิดควำมชำนำญ 2) Knowledge คือ ควำมรู้
เฉพำะด้ำนของบุคคล 3) Self-concept คือ ทัศนคติ ค่ำนิยมและควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพลักษณ์ ของตน หรือสิง่ ที่
บุคคลเชื่อว่ำตนเองเป็ น 4) Trait คือ บุคลิกประจำตัวของบุ คคล เป็ นสิง่ ที่อธิบ ำยถึงบุคคลผู้นัน้ และ 5) Motive คือ
แรงจูง ใจหรือ แรงขับ ภำยใน ซึ่ง ท ำให้บุ ค คลแสดงพฤติก รรมที่มุ่ ง ไปสู่สิ่ง ที่เป็ นเป้ ำหมำยของเขำ[3] นอกจำกนี้
McClelland ยังได้แ สดงควำมเห็น ว่ำ ควำมรู้ ควำมฉลำดทำงสติปั ญ ญำหรือ IQ ไม่ ใช่ ตัว ชี้ว ัด ที่ดีข องผลงำนและ
ควำมสำเร็จโดยรวม แต่ สมรรถนะ หรือ Competency เป็ นสิง่ ทีส่ ำมำรถคำดหมำยหรือทำนำยควำมสำเร็จในงำนได้
ดีกว่ำ IQ ซึง่ เป็ นกำรสะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ ผูท้ ท่ี ำงำนเก่ง มิได้หมำยถึงผูท้ เ่ี รียนเก่ง แต่ผทู้ ป่ี ระสบควำมสำเร็จ
ในกำรทำงำนต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้หลักกำรหรือวิชำทีม่ อี ยู่ในตัวเอง เพื่อประโยชน์ในงำนทีต่ น
ทำ จึงเรียกได้ว่ำบุคคลนัน้ มี Competency[8]
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สังกัด งำนบริหำรตำแหน่ งและอัตรำกำลัง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ จึงได้สนใจศึกษำสมรรถนะหลัก
และแนวทำงกำรพัฒ นำสมรรถนะหลักของพนักงำนมหำวิทยำลั ยพะเยำ เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลสมรรถนะหลัก และ
แนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษำสมรรถนะหลัก และแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ

กรอบแนวคิ ด
ตัวแปรอิ สระ
สถานภาพส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อำยุ
3. สถำนภำพ
4. ระดับกำรศึกษำ
5. อำยุงำน

ตัวแปรตาม
สมรรถนะหลัก และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของบุคลากรมหาวิ ทยาลัยพะเยา ใน 3 ด้าน ได้แก่
1. สมรรถนะด้ำนควำมรู้ (Knowledge)
1) ควำมตระหนักในผูร้ บั บริกำร
2) ควำมตระหนักในกำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทีด่ ี
3) ควำมตระหนักในกำรแข่งขัน
4) ควำมเข้ำใจในระบบกำรทำงำน
5) ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำงำน
2. สมรรถนะด้ำนทักษะ (Skill)
1) กำรสร้ำงเครือข่ำยและภำคี
2) กำรวิจยั พัฒนำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
3) กำรทำงำนเป็ นทีม
4) ทำหน้ำทีข่ องตนเพื่อพัฒนำกำรทำงำนเป็ นทีม
5) กำรอำนวยควำมสะดวก
3. สมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ (Attribute)
1) กำรเรียนรูเ้ พื่อปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
2) มีควำมร่วมมือ รับผิดชอบ จิตสำนึกควำมผูกพันต่อองค์กร
3) มีจติ สำนึกธรรมำภิบำล
4) มีจติ บริกำร
5) กำรมุ่งเน้นคุณภำพโดยใส่ใจในผลลัพธ์
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วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครัง้ นี้ คือ พนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำที่รบั ผิดชอบงำนในปี งบประมำณ พ.ศ.
2557 ทัง้ หมดรวม 39 หน่วยงำน จำนวน 1,306 คน[2]
กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรศึกษำวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ พนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ จำนวน 306 คน ซึง่ ได้มำจำก
กำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยคำนวณจำกสูตรของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับควำมเชื่อมัน่ 95 หรือ
นัยสำคัญ 0.05 ใช้วธิ กี ำรสุม่ กลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย(Simple Random Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถำมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้ำงขึน้ ตำมวัตถุประสงค์
ของกำรศึกษำ เพื่อใช้ในกำรศึกษำสมรรถนะหลัก และแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำนมหำวิทยำลัย
พะเยำโดยลักษณะของแบบสอบถำม มี 1 ชุด แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ ผู้ศกึ ษำได้ดำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรศึกษำค้นคว้ำขึน้ เอง
โดยมีขนั ้ ตอนในกำรสร้ำงตำมลำดับ ดังนี้
1) ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรถนะหลัก และแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะหลัก
ของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม
2) ศึกษำวิธกี ำรสร้ำงแบบสอบถำมจำกของณรงค์วทิ ย์ แสนทอง [4] เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรสร้ำง
แบบสอบถำม ศึกษำ ควำมหมำย ทฤษฎี หลักกำร แนวคิด เพื่อทำนิยำมศัพท์เฉพำะและนำมำเป็ นแนวทำงในกำรสร้ำง
คำถำมกำหนดกรอบขอบข่ำยในกำรสร้ำงเครื่องมือสอบถำมสมรรถนะหลัก และแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของ
พนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ
3) พัฒนำเป็ นแบบสอบถำมตำมมำตรำประมำณค่ำ 5 ระดับ ของลิคเคิรท์ (Likert’s Rating Scale)
ใช้ในกำรรวบรวมปั จจัยทีม่ ผี ลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำรของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ
4) นำร่ำงแบบสอบถำมเสนอต่ออำจำรย์ทป่ี รึกษำงำนวิจยั สถำบันเพื่อตรวจสอบเนื้อหำและภำษำทีใ่ ช้
ในแบบสอบถำม และนำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงแก้ไข
5) นำร่ำงแบบสอบถำมทีส่ ร้ำงขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชำญจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่
1. รองศำสตรำจำรย์เปรมวิทย์ วิวฒ
ั นเศรษฐ์
อำจำรย์ทป่ี รึกษำ
2. ดร.ปิ ยะพงษ์
แสงแก้ว
อำจำรย์ทป่ี รึกษำ
3. นำยสิทธิธี
จีนเอียด
ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
6) นำเสนออำจำรย์ทป่ี รึกษำงำนวิจยั สถำบันเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมแล้วนำไปจัดพิมพ์เป็ น
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป ผูศ้ กึ ษำได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธกี ำรแจกแบบสอบถำม
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกกำรศึกษำครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ SPSS ในกำรประมวลผล
และจัดทำตำรำงวิเครำะห์ทำงสถิติ เพื่อนำเสนอข้อมูลและสรุปผลกำรศึกษำ ส่วนสถิตทิ ใ่ี ช้ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนำ ในกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชำกร ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน

ผลการศึกษา
กำรศึก ษำวิจ ัย เรื่อ ง กำรศึก ษำสมรรถนะหลัก และแนวทำงกำรพัฒ นำสมรรถนะหลัก ของพนั ก งำน
มหำวิทยำลัยพะเยำ ในครัง้ นี้มจี ุดประสงค์เพื่อศึกษำปั จจัยทีม่ ผี ลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำรของพนักงำนมหำวิทยำลัย
พะเยำ ในครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย ได้น ำเสนอในรูป แบบของตำรำงประกอบค ำอธิบ ำย โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ว น ตำมลำดับ
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถำม
ส่ ว นที่ 2 ผลกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ สมรรถนะและแนวทำงกำรพั ฒ นำสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ แบ่งออกเป็ น 3 ด้ำน ได้แก่
1458

1. สมรรถนะด้ำนควำมรู้ (Knowledge)
2. สมรรถนะด้ำนทักษะ (Skill)
3. สมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ (Attribute)
ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทำงและวิธกี ำรพัฒนำ
ผลกำรศึกษำวิจยั นี้เพื่อวิเครำะห์ถึงระดับของสมรรถนะหลัก และแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะหลั กของ
พนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ ซึง่ ผ่ำนกำรประมวลผลจำกโปรแกรม SPSS โดยกำรหำค่ำเฉลีย่ มำตรฐำนของแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรศึกษำวิจยั ตำมจำนวนชุดของแบบสอบถำม ปรำกฏผลดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กำรวิเครำะห์ ข้อ มู ล โดยแจกแจงจ ำนวน ควำมถี่ และค่ ำ ร้อ ยละ ของลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถำม ได้แก่ ตำแหน่ ง สำยงำน เพศ อำยุ สถำนภำพ วุฒกิ ำรศึกษำชัน้ สูงสุด ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั งิ ำน
พบว่ำพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่ำงมีคุณลักษณะส่วนบุคคลดังนี้
1. เพศ พบว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัยทีต่ อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จำนวน 175 คน คิด
เป็ นร้อยละ 59.30 รองลงมำเป็ นเพศชำย จำนวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.70
2. อำยุ พบว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัยที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีช่วงอำยุระหว่ำง 31- 40 ปี มำก
ทีส่ ดุ โดยมีจำนวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 52 รองลงมำตำมลำดับ คือ อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี จำนวน 116 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 38.40 ช่วงอำยุระหว่ำง 41- 50 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.20 และอำยุมำกกว่ำ 50 ปี ขน้ึ ไป จำนวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.30
3. สถำนภำพ พบว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัยทีต่ อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีสถำนภำพโสด จำนวน 202
คน คิดเป็ นร้อยละ 66.00 รองลงมำตำมลำดับ คือ สถำนภำพสมรส จำนวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 และสถำนภำพ
อื่นๆ จำนวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.90
4. วุฒกิ ำรศึกษำชัน้ สูงสุด พบว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัยทีต่ อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี จำนวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.80 รองลงมำตำมลำดับ คือ ระดับ ปริญญำโท จำนวน 116 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40.10 ระดับปริญญำเอก จำนวน 23 คน คิด เป็ นร้อยละ 8.00 และระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี จำนวน 12
คน คิดเป็ นร้อยละ 4.20
5. ประสบกำรณ์ ในกำรปฏิบ ัติง ำนใน มหำวิท ยำลัย พะเยำ หรือ มหำวิท ยำลัย นเรศวร วิท ยำเขต
สำรสนเทศพะเยำ พบว่ำพนักงำนมหำวิทยำลัยที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีช่วงอำยุงำนระหว่ำง 1 – 5 ปี จำนวน
161 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.70 รองลงมำตำมลำดับ คือ ช่วงอำยุงำนระหว่ำง 6 – 10 ปี จำนวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.60 ช่วงอำยุงำนเกินกว่ำ 10 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.60 และน้อยกว่ำ 1 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ
8.20
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงานมหาวิ ทยาลัยพะเยา
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยแสดงค่ำเฉลีย่ ค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำน และระดับสมรรถนะของพนักงำนมหำวิทยำลัย
พะเยำ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ำน ได้แก่ สมรรถนะด้ำนควำมรู้ สมรรถนะด้ำนทักษะ และสมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ ดังนี้
1. สมรรถนะด้ำนควำมรู้ (Knowledge) พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญต่อระดับสมรรถนะของ
พนัก งำนมหำวิท ยำลัย พะเยำด้ำ นควำมรู้ (Knowledge) โดยรวมอยู่ใ นระดับ มำก มีค่ ำ เฉลี่ย เท่ ำกับ 3.99 โดย
สมรรถนะทีใ่ ห้ควำมสำคัญในระดับมำก ได้แก่ มีควำมตระหนักในผูร้ บั บริกำรว่ำมีควำมสำคัญ มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.23 มี
ควำมตระหนักในกำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทีด่ ี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 มีควำมเข้ำใจในระบบ กระบวนกำรกำรทำงำน และมี
ควำมเข้ำใจในระเบียบ หลัก เกณฑ์ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรปฏิบ ัต ิง ำนอยู่ ใ นระดับ เดีย วกัน มีค่ ำ เฉลี่ย เท่ ำ กับ 3.89
และมีค วำมตระหนักในกำรแข่งขันเพื่อพัฒนำงำน มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 3.83 ตำมลำดับ
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2. สมรรถนะด้ำนทักษะ (Skill) พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญต่อระดับสมรรถนะของพนักงำน
มหำวิทยำลัยพะเยำด้ำนทักษะ (Skill) โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 3.84 โดยสมรรถนะที่ให้ควำมสำคัญ
ในระดับ มำก ได้แ ก่ มีค วำมรับ ผิด ชอบต่ อ หน้ ำ ที่ข องตน เพื่ อ พัฒ นำทีม งำน มีค่ ำ เฉลี่ย เท่ ำ กับ 4.08 มีก ำร
อำนวยควำมสะดวกให้ก ับ ผู้ร ับ บริก ำร มี ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.02 มีระบบกำรทำงำนเป็ นทีม มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 3.85 มี
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือประสำนงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.81 และมีกำรวิจยั เพื่อพัฒนำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ มี
ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 3.47 ตำมลำดับ
3. สมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ (Attribute) พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญต่อระดับสมรรถนะของ
พนั ก งำนมหำวิท ยำลัย พะเยำด้ำนคุ ณ ลักษณะ (Attribute) โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มำก มีค่ ำ เฉลี่ย เท่ ำ กับ 4.00 โดย
สมรรถนะที่ให้ควำมสำคัญในระดับมำก ได้แก่ มีกำรเรียนรูเ้ พื่อปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.05 มีควำม
ร่วมมือ รับผิดชอบ จึตสำนึก ควำมผูกพันต่ อ องค์ก ร มีค่ำ เฉลี่ย อยู่ ใ นระดับ เดีย วกัน เท่ำ กับ 4.04 มีจ ิต บริก ำรให้
คำแนะนำ ให้คำปรึกษำ มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.01 มีกำรมุ่งเน้นคุณภำพโดยใส่ใจในผลลัพธ์ มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 3.98 และมี
จิตสำนึกธรรมมำภิบำล มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 3.93 ตำมลำดับ
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็น และข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกับแนวทางและวิ ธีก ารพัฒ นาสมรรถนะหลัก ของพนั ก งาน
มหาวิ ทยาลัยพะเยา
1. สมรรถนะด้ำนควำมรู้ (Knowledge)
ตารางที่ 1 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้ำนสมรรถนะด้ำนควำมรู้ (Knowledge)
ที่
ข้อเสนอแนะ
จานวนประชากร (ความถี่)
1.

จัดอบรม สัมมนำ

4

2.

ส่งเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับงำนทีท่ ำ

4

3.

ส่งเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับควำมรูใ้ หม่

2

4.

จัดศึกษำดูงำนให้มำกยิง่ ขึน้

1

5.

มีกำรจัดสอบด้ำนต่ำงๆเพื่อวัดผล

1

6.

จัดให้มที ป่ี รึกษำเฉพำะทำง Expert

1

7.

สำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร

1

8.

จัดหลักสูตรทีใ่ ช้กบั กำรทำงำนทีถ่ ูกต้องกับลักษณะงำน

1

9.

จัดหลักสูตรทีเ่ สริมสร้ำงระบบคุณธรรม

1

10 ระเบียบกำรขอทุนมีขอ้ ยุ่งยำกทำให้อำจำรย์ไม่สนใจอยำกพัฒนำ

1

ผู้ ต อบแบบสอบถำมให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ แนวทำงและวิธีก ำรพั ฒ นำสมรรถนะหลัก ของ พนั ก งำน
มหำวิท ยำลัย พะเยำ ในสมรรถนะด้ำนควำมรู้ (Knowledge) โดยแนวทำงและวิธีก ำรพัฒ นำสมรรถนะด้ำนควำมรู้
(Knowledge) ที่ให้ค วำมส ำคัญ มำกที่สุ ด ได้แ ก่ มหำวิท ยำลัยควรมีก ำรจัด อบรม สัม มนำ เพื่อพัฒ นำบุ ค ลำกรให้
สอดคล้องวัตถุประสงค์ของตำแหน่ งงำน หรือหน่ วยงำนนัน้ ๆ ในลำดับควำมสำคัญรองลงมำมหำวิทยำลัยควรให้กำร
ส่งเสริม พัฒนำควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับงำนทีท่ ำ และให้ควำมรูใ้ นภำระหน้ำทีข่ องบุคลำกรอย่ำงทัวถึ
่ ง ส่งเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับควำมรูใ้ หม่ เช่น องค์ควำมรูใ้ หม่ เช่น กำรเตรียมกำรสู่ AEC สำหรับมหำวิทยำลัยพะเยำ จัดศึกษำดู
งำนให้มำกยิง่ ขึน้ มีกำรจัดสอบด้ำนต่ำงๆเพื่อวัดผล เช่น กำรสอบภำษำอังกฤษทุกๆปี เพื่อให้รู้ว่ำจริงๆแล้วอำจำรย์มี
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ควำมรู้มำกน้อยเพียงใด จัดให้มที ป่ี รึกษำเฉพำะทำง Expert จัดหลักสูตรที่ใช้กบั กำรทำงำนทีถ่ ูกต้องกับลักษณะงำน
จัดหลักสูตรทีเ่ สริมสร้ำงระบบคุณธรรม เผยแพร่และพัฒนำควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ ระเบียบกำรขอทุนซึง่ มีขอ้ ยุ่งยำกทำให้
อำจำรย์ไม่สนใจอยำกพัฒนำ และสำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร
2. สมรรถนะด้ำนทักษะ (Skill)
ตารางที่ 2 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้ำนสมรรถนะด้ำนทักษะ (Skill)
ที่

ข้อเสนอแนะ

จานวนประชากร (ความถี่)

1.

ส่งเสริมควำมรูแ้ ละพัฒนำทักษะทีเ่ กีย่ วกับงำน

5

2.

จัดอบรม สัมมนำ

4

3.

แลกเปลีย่ นบุคลำกรเพื่อไปฝึกงำนมหำวิทยำลัยอื่น

2

4.

ฝึกกำรทำงำนเป็ นทีม

1

5.

ส่งเสริมกำรเรียนต่อเฉพำะทำงให้เกิดควำมเชีย่ วชำญขัน้ สูง

1

6.

จัดสัดส่วนของอำจำรย์ทม่ี ปี ระสบกำรณ์กบั อำจำรย์ใหม่

1

ผู้ ต อบแบบสอบถำมให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ แนวทำงและวิธีก ำรพั ฒ นำสมรรถนะหลัก ของพนั ก งำน
มหำวิทยำลัยพะเยำ ในสมรรถนะด้ำนทักษะ (Skill) โดยแนวทำงและวิธกี ำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนทักษะ (Skill) ที่ให้
ควำมสำคัญมำกทีส่ ุด ได้แก่ มหำวิทยำลัยควรมีกำรส่งเสริมควำมรู้และพัฒนำทักษะที่เกี่ยวกับงำน ทักษะปฏิบตั ิใน
งำน ทักษะบริกำร ทักษะชีวติ ควรส่งเสริมทักษะด้ำนอื่นๆด้วย เช่น กำรทำสมำธิ กำรฝึกควำมอดทน กำรใช้จติ วิทยำ
และเน้นกำรพัฒนำทักษะทีด่ ้อยเพื่อยกระดับกำรทำงำน โดยในลำดับควำมสำคัญรองลงมำมหำวิทยำลัยควรจัดอบรม
สัมมนำ รวมทัง้ จัดให้มกี ำรแลกเปลีย่ นบุคลำกรเพื่อไปฝึ กงำนมหำวิทยำลัยอื่น ฝึกกำรทำงำนเป็ นทีม ส่งเสริมกำรเรียน
ต่อเฉพำะทำงให้เกิดควำมเชีย่ วชำญขัน้ สูง จัดสัดส่วนของอำจำรย์ท่มี ปี ระสบกำรณ์ กบั อำจำรย์ใหม่ควรมีสดั ส่วนของ
อำจำรย์ทม่ี ปี ระสบกำรณ์ในกำรทำงำนให้เพิม่ ขึน้ บ้ำง บำงคนทำได้จำกกำรเรียนจึงขำดประสบกำรณ์ทำให้เด็กเข้ำใจ แต่
ไม่สำมำรถยกตัวอย่ำงและอธิบำยให้นิสติ เห็นภำพได้ จัดระบบกำรประเมินเพื่อพัฒนำรำยด้ำนตำมภำระงำน และควร
จัดทำกำรสำรวจโดยออกแบบสอบถำมทักษะแต่ละสำยงำนจะได้ทรำบจุดอ่อน จุดแข็ง ของทักษะทีม่ อี ยู่ในตัวพนักงำน
มหำวิทยำลัยในแต่ละสำยงำน เพื่อนำไปพัฒนำสมรรถนะได้อย่ำงมีควำมเหมำะสมต่อไป
3. สมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ (Attribute)
ตารางที่ 3 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้ำนสมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ (Attribute)
ที่
ข้อเสนอแนะ
จานวนประชากร (ความถี่)
1. จัดอบรม สัมมนำ
3
2. สร้ำงควำมเข้ำใจ แนวทำงแก้ไขปั ญหำงำนในทุกๆ สภำวกำรณ์
2
3. พัฒนำจิตสำนึกในกำรให้บริกำร
2
4. พัฒนำควำมมุ่งมัน่ เสียสละ รักองค์กร
1
5. จัดโครงกำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ
1
6. มีกจิ กรรมเสริมคุณลักษณะประจำปี
1
7. จัดกิจกรรมเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทด่ี แี ละสร้ำงภำคีเครือข่ำย
1
1461

ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญต่อแนวทำงและวิธกี ำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำนมหำวิทยำลัย
พะเยำ ในสมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ (Attribute) โดยแนวทำงและวิธกี ำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ (Attribute) ที่
ให้ควำมสำคัญ มำกที่สุด ได้แก่ มหำวิทยำลัยควรมี กำรจัดอบรม สัมมนำด้ำนคุณ ลักษณะ เพื่อควำมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย โดยในลำดับควำมสำคัญรองลงมำมหำวิทยำลัยควรสร้ำงควำมเข้ำใจ
แนวทำงแก้ไขปั ญหำงำนในทุกๆ สภำวกำรณ์ เช่น กำรอบรมเรื่องกำรมีจติ สำนึกในกำรปฏิบตั งิ ำน พร้อมทัง้ ควรมีระบบ
กำรประเมินทีเ่ ป็ นรูปธรรม รวมทัง้ มีบทลงโทษทีจ่ ะทำให้เห็นว่ำถ้ำมีกำรทำผิดแล้วจะต้องถูกลงโทษ จัดฝึ กอบรมด้ำน
คุณลักษณะเพื่อกำรเรียนรู้ และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดกิจกรรมเสริมคุณลักษณะประจำปี และจัดโครงกำร
เสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ เช่น คนดีศรี มพ. รวมทัง้ พัฒนำควำมมุ่ งมัน่ เสียสละ รักองค์กร มีกำรแบ่งปั นควำมรู้ ทักษะใน
งำนของตนเองให้แก่บุคคลอื่นได้รบั รูว้ ่ำ มีภำระหน้ำทีป่ ฏิบตั เิ กีย่ วกับอะไรบ้ำงจำกกำรได้รบั รูข้ อ้ มูลข่ำวสำร ทีเ่ กิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงในภำระงำนของตนเอง ส่งเสริมให้มกี ำรชี้แจงหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำในงำนที่เกิดขึน้ ตำมสภำวะที่
เปลี่ยนไป ทัง้ กฎ ระเบียบ ประกำศต่ำงๆ ที่มอี ยู่ในภำระหน้ำทีเ่ กี่ยวข้อง สร้ำงควำมมันคงในหน้
่
ำที่กำรงำน เน้นกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ทด่ี แี บบจริงจัง ทัง้ ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ปลูกฝั งกำรรูจ้ กั เสียสละ กำรช่วยเหลือผูอ้ ่นื กำรทำ
ให้เกิดควำมสำมัคคีปรองดอง ไม่เห็นแก่ตวั
ซึง่ ผู้วจิ ยั มีขอ้ คิดเห็นโดยสรุป กล่ำวคือ มหำวิทยำลัยควรมีกำรพัฒนำสมรรถนะของพนักงำน จัดหำวิธกี ำร
พัฒนำทีม่ คี วำมเหมำะสมกับพนักงำน และบริบทของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเริม่ จำกกำรใช้บุคลำกรทีม่ คี วำมรู้
ควำมสำมำรถภำยในมหำวิทยำลัยมำให้ควำมรูใ้ นรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเป็ นกำรประหยัดและใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ
สำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคลส่งเสริมซึง่ กันและกัน อันก่อประโยชน์ในเรื่องของกำรมีสว่ นร่วม ภำคีเครือข่ำย ควำมผูกพัน
ต่อองค์กำรและเพื่อนร่วมงำน ทำให้อยู่ร่วมกันในองค์กรอย่ำงมีควำมสุข และตรงวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล

สรุปผลและอธิ ปรายผล
จำกกำรสรุปผลกำรวิจยั เรื่องกำรศึกษำสมรรถนะหลัก และแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำน
มหำวิท ยำลัย พะเยำ ผู้ วิจ ัย ได้ พ บข้ อ มู ล ที่ เป็ นประโยชน์ โดยอภิ ป รำยจำกแนวคิด ของ ทฤษฎีข อง David
C’Meclelland อ้ำ งถึง ในณรงค์ว ิท ย์ แสนทอง [4] โดยแบ่ งสมรรถนะหลัก และแนวทำงกำรพัฒ นำสมรรถนะของ
บุคลำกร ออกเป็ น 3 ด้ำนได้ดงั ต่อไปนี้
1. สมรรถนะด้ำนควำมรู้ (Knowledge) พนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำให้ควำมสำคัญกับกำรมีควำมตระหนัก
ในผู้รบั บริกำรว่ำมีควำมสำคัญ กำรเป็ นผู้ให้บริกำรทีด่ ี ควำมเข้ำใจในระบบ กระบวนกำรกำรทำงำน และมี ค วำม
เข้ำ ใจในระเบีย บ หลัก เกณฑ์ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรปฏิบ ัติง ำนอยู่ ใ นระดับ เดีย วกัน และมีค วำมตระหนั ก ในกำร
แข่ ง ขัน เพื่ อ พัฒ นำงำน ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะ (Competency) หลักกำรและแนวปฏิบตั ิ ของ
เทือ้ น ทองแก้ว[5] ทัง้ นี้ จะเห็นว่ำ สิง่ ทีแ่ สดงออกถึง สมรรถนะหลักในด้ำนควำมรูข้ องพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ คือ
ควำมตระหนักในผู้รบั บริกำร ในขณะที่ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงและวิธกี ำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำน
มหำวิท ยำลัย พะเยำ มีควำมต้องกำรจัด อบรมให้ควำมรู้ในภำระหน้ ำที่ข องบุค ลำกรอย่ำงทัว่ ถึง จัด กำรอบรมตำม
ลักษณะสำยงำนของมหำวิทยำลัย เพื่อจะได้มคี วำมรู้ ควำมเข้ำใจ และปฏิบตั งิ ำนได้ตรงกับแนวทำงกำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัย และองค์ควำมรูใ้ หม่ ควำมรูใ้ นหน้ำทีร่ บั ผิดชอบหลัก ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำงำน
2. สมรรถนะด้ำ นทัก ษะ (Skill) พนัก งำนมหำวิท ยำลัย พะเยำให้ค วำมสำคัญ กับ ควำมรับ ผิด ชอบต่ อ
หน้ ำ ที่ข องตน เพื่อ พัฒ นำทีม งำน กำรอำนวยควำมสะดวกให้ก บั ผู ้ร บั บริก ำร มี ระบบกำรท ำงำนเป็ น กำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือประสำนงำน และกำรวิจยั เพื่อพัฒนำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่ ง สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับควำม
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คิดเห็นเกี่ย วกับ สมรรถนะหลักของพนักงำนมหำวิท ยำลัย ของสมฤทัย อยู่รอต[9] โดยยังพบอีกว่ำ ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทำงและวิธกี ำรพัฒนำสมรรถนะหลักของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ พนักงำนมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่
ต้องกำรให้จดั โครงกำรฝึกทักษะปฏิบตั ใิ นงำนทีร่ บั ผิดชอบ ทักษะบริกำร ทักษะชีวติ รวมถึงส่งเสริมทักษะด้ำนอื่นๆด้วย
เช่น กำรทำสมำธิ กำรฝึ กควำมอดทน หรือกำรใช้จติ วิทยำ และเน้นกำรใช้ทกั ษะที่ด้อย เพื่อพัฒนำและยกระดับกำร
ทำงำน
สมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ (Attribute) พนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนรูเ้ พื่อปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง ควำมร่วมมือ รับผิดชอบ จิตสำนึก ควำมผูกพันต่อองค์กร มีจติ บริกำรให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษำ กำร
มุ่ง เน้ น คุณ ภำพโดยใส่ใ จในผลลัพ ธ์ และมีจิตสำนึกธรรมมำภิบำล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ ควำมคิดเห็น
เกี่ย วกับ สมรรถนะหลัก ของอำจำรย์ ม หำวิท ยำลัย รำชภั ฏ จัน ทรเกษม ของสุ ภ ำพร ตัน ติ ส ัน ติ ส ม และกระมล
ทองธรรมชำติ[10] ส่วนข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ แนวทำงและวิธกี ำรพัฒ นำสมรรถนะหลัก ของพนักงำนมหำวิทยำลัย
พะเยำ คือ ควรมีควำมมุ่งมัน่ เสียสละ รักองค์กร ควรมีกำรแบ่ง ปั น ควำมรู้ ทักษะในงำนของตนเองให้แ ก่บุคคลอื่น
ได้รบั รู้ว่ำ มีภำระหน้ำทีป่ ฏิบตั เิ กีย่ วกับอะไรบ้ำงจำกกำรได้รบั รูข้ อ้ มูลข่ำวสำร ทีเ่ กิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงในภำระงำน
ของตนเอง ส่งเสริมให้มีก ำรชี้แจงหำแนวทำงแก้ไขปั ญ หำในงำนที่เกิด ขึ้นตำมสภำวะที่เปลี่ยนไป ทัง้ กฎ ระเบีย บ
ประกำศต่ำงๆ ที่มอี ยู่ในภำระหน้ ำที่เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมมันคงในหน้
่
ำที่กำรงำนเพื่อที่จะให้บุคลำกร เน้ นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ทด่ี แี บบจริงจัง ทัง้ ภำยในและภำยนอกหน่ วยงำน ปลูกฝั งกำรรูจ้ กั เสียสละ กำรช่วยเหลือผูอ้ ่นื กำรทำให้
เกิดควำมสำมัคคีปรองดอง ไม่เห็นแก่ตวั
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. จัด อบรม หรือ กิจ กรรมอื่น ใดที่เป็ น กำรส่ง เสริม ให้ค วำมรู้เกี่ย วกับ ภำระหน้ ำที่ กระบวนกำรท ำงำน
กำรศึก ษำค้น คว้ำ หรือ หำควำมรู้ท ั ่วไป ควำมรู้น อกกรอบ ควำมเข้ำ ใจในระเบีย บ หลัก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตั งิ ำน รวมถึงกำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทีด่ ี
2. ควรมีกำรกำกับดูแลให้ควำมสำคัญ อย่ำงจริงจังในกำรพัฒนำสมรรถนะ รวมถึงกำรวัดและประเมินผล
กำรจัดกิจกรรมแบ่งปั นควำมรู้ ทักษะกำรทำงำน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร ระหว่ำงผูป้ ฏิบตั ิงำนด้วยกัน และเก็บรวม
รวบข้อมูลเพื่อนำไปสูก่ ำรพัฒนำรุ่นหลังต่อไป
3. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริม เสริมสร้ำง พัฒนำสมรรถนะ และต้องเป็ นกระบวนกำรหรือกิจกรรมที่ช่วยสร้ำง
คน พัฒนำคน กล่ำวคือ พัฒนำตัง้ แต่กระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกำรทำงควำมคิด และกำรปฏิบตั ิ โดยเริม่ จำกตัว
ของผูร้ บั กำรพัฒนำ ให้สำมำรถสร้ำงวิธกี ำรแก้ปัญหำ แนวทำงกำรปฏิบตั /ิ วิธกี ำร ตลอดจนสร้ำงองค์ควำมรูใ้ หม่ๆ เพื่อ
พัฒนำตนเอง สำมำรถนำไปปฏิบตั ิ และอธิบำยกระบวนกำรพัฒนำได้ทุกขัน้ ตอนโดยละเอียด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรศึกษำสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ (Functional Competency) แยกตำมสำยงำนของพนักงำน
มหำวิทยำลัย (สำยวิชำกำรและสำยบริกำร)
2. ควรมีกำรศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำกรอบแนวคิด หรือตัวแบบสมรรถนะของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ
3. ควรศึกษำวิธกี ำรพัฒนำทีท่ นั ต่อยุคสมัย และมีกระบวนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
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งำนวิจ ัย นี้ ไ ด้ ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น จำกมหำวิท ยำลัย พะเยำ และเสร็จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ ด้ ว ยควำมอนุ เครำะห์ จ ำก
ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ ำที่ นำยสิทธิธี จีนเอียด ตลอดจนอำจำรย์ท่ปี รึกษำ ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์เปรมวิทย์
วิวฒ
ั นเศรษฐ์ และ ดร.ปิ ยะพงษ์ แสงแก้ว ซึง่ กรุณำสละเวลำให้ควำมรู้ และคำแนะนำต่ำงๆ จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่ำง
สูงไว้ ณ โอกำสนี้
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รู ปแบบการบริ หารจัดการตามแนวธรรมาภิบาลที่ดีตามการรั บรู้ ของบุคลากร
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดำเนิน ไชยแสน1
Dumnoen Chaisaen1
บทคัดย่อ
กำรวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของบุคลำกรในคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ที่สนับสนุ นกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำลที่ดี ระหว่ำงกลุ่ม
ผูบ้ ริหำร กลุ่มวิชำกำรและกลุ่มบุคลำกรสำยสนับสนุน (2) เพื่อศึกษำกำรนำหลักกำรกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิ
บำลทีด่ ี เข้ำมำประยุกต์ใช้ในคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำลที่ดี ในคณะคณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรม เน้นเรื่องกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงั คมมำกว่ำควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร มีควำมต้องกำรพัฒนำในกำร
สร้ำงบัณฑิตเฉพำะทำงครุศำสตร์อุตสำหกรรม ทีม่ เี อกลักษณ์เด่น และมีควำมเป็ นเลิศในวิชำชีพครุศำสตร์อุตสำหกรรม
ต้องกำรให้นักศึกษำมีจุดเด่นทีแ่ ตกต่ำงจำกบัณฑิตในสำขำอื่น ในส่วนของหลักธรรมำภิบำลมีควำมต้องควำมเป็ นธรรม
ในคณะมำกกว่ำประเด็นอื่นๆ ส่วนกำรบริหำรงำนบุคคล ต้องกำรให้มกี ำรจ่ำยผลตอบแทนบุคลำกรตำมวุฒกิ ำรศึกษำ
และค่ำควำมชำนำญพิเศษตำมชัน้ มำตรฐำนวิชำชีพนัน้ ๆ กำหนด กำรคัดเลือกบุคลำกรควรเป็ นหน้ำทีห่ วั หน้ำงำน ที่
ต้องกำรบุคลำกรใช้งำนจริงตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรบริหำรเงินและทรัพย์สนิ ทัง้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ ริหำร
กลุ่มวิชำกำร และกลุ่มบุคลำกรสำยสนับสนุ น เห็นว่ำอำนำจในกำรตัดสินใจด้ำนกำรเงินเป็ นเรื่องของทีมงำนบริหำรและ
คณะกรรมกำรประจำคณะ กำรอนุ มตั ติ ่ำง ๆ ผ่ำนควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร กำรตัดสินใจเชิงนโยบำยด้ำนกำรเงิน
ต้องเป็ นไปตำมกรอบทีม่ หำวิทยำลัยกำหนด
คำสำคัญ: คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
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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

บทนำ
นโยบำยกำรจัดกำรอุดมศึกษำมีกำรปรับเปลี่ยนโดยมีหลักกำรที่สำคัญ คือ ให้มหำวิทยำลัยของรัฐเป็ นมหำวิทยำลัยใน
กำกับ เริม่ ดำเนินกำรตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2545 เป็ นต้นมำและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้นำหลักกำรดังกล่ำวมำ
พัฒนำเป็ นแผนอุ ดมศึกษำ 15 ปี [1] ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 ได้กล่ำวถึงวิธีกำรประเมิน
คุณภำพทัง้ ภำยในและภำยนอก [2] โดยวำงกรอบให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรที่ดไี ว้ในองค์ประกอบที่ 7 ด้ำนบริหำร
จัดกำรตัง้ แต่ตวั บ่งชีท้ ่ี 7.1-7.4 ซึง่ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ต้องนำตัว
บ่งชีด้ งั กล่ำวมำจัดทำรำยงำนประเมินตนเอง และรำยงำนให้มหำวิทยำลัยรับทรำบ และตำมมติคณะรัฐมนตรี ในปี 2543
กำหนดให้หน่ วยงำนของรัฐทุกแห่งดำเนินกำรโดยนำหลักกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่ดี Good Governance มำใช้ใน
กำรปรับบทบำทองค์กร เน้นกำรมีสว่ นร่วมของบุคลำกรทุกภำคส่วนในหน่วยงำน ให้มคี วำมร่วมมือในกำรบริหำรและให้
ข้อเสนอแนะอย่ำงสร้ำงสรรค์จำกหลักกำรดังกล่ำวทำให้เกิดกำรตื่นตัวของบุคลำกรภำยในคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
และหันมำสนใจเรื่องบริหำรกำรจัดกำรทีด่ ที ุกภำคส่วนอย่ำงจริงจัง เป็ นกำรเริม่ ต้นของกำรบริหำรและกำรจัดกำรทีด่ ี
งำนวิจ ัย ในเรื่อ งนี้ เพื่ อ ต้ อ งกำรให้ ท รำบควำมคิ ด เห็ น ของบุ ค ลำกรของคณะครุ ศ ำสตร์อุ ต สำหกรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ในกำรนำเสนอข้อมูล เพื่อกำรพัฒนำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ให้มี
ก้ำวหน้ำและพัฒนำตำมกรอบหลักกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำลทีด่ ที งั ้ 10 ประเด็นของแนวทำงกำรบริหำร
กำรจัดกำรทีด่ ี คลุมโครงสร้ำงทัง้ หมดของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ในด้ำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำน
กำรบริหำรงำนกำรเงินและทรัพย์สนิ ซึง่ ผลกำรวิจยั สำมำรถนำไปปรับใช้เป็ นข้อมูลหรือแนวทำงในกำรบริหำรคณะครุ
ศำสตร์อุตสำหกรรม ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
1. เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของบุคลำกรในคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณภูมิ ที่สนับสนุ นกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำลที่ดรี ะหว่ำงกลุ่มผู้บริหำร กลุ่มวิชำกำรและกลุ่ม
บุคลำกรสำยสนับสนุน
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2. เพื่อศึกษำกำรนำหลักกำรกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำลที่ดี เข้ำมำประยุ กต์ใช้ในคณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ

กรอบแนวคิ ด
ภำยใต้ภำวกำรณ์ ในปั จจุบนั ที่สงั คมเปลี่ยนแปลงไป สถำนประกอบกำรภำคเอกชนมีกำรตื่นตัวอย่ำงมำกใน
กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว เนื่องจำกกำรแข่งขันกันในเชิงธุรกิจและมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตข้ำมชำติขำ้ มวัฒนำธรรม กำร
บริหำรภำครัฐย่อมต้องมีกำรพัฒนำเช่นกัน รัฐบำลที่มีอำนำจในกำรบริหำรงำนตระหนักว่ำ กลไกของรัฐต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลง รัฐบำลได้ให้กรอบแนวคิดด้ำนกำรบริหำรขึน้ มำ และมอบหมำยให้หน่ วยงำนทุ กภำคส่วนนำไปปฏิบตั ิ
เพื่อเสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรทีด่ ใี นทุกภำคส่วน ให้เป็ นพืน้ ฐำนสำคัญในกำรฟื้ นฟูและพัฒนำประเทศสูค่ วำมสมดุล
และยัง่ ยืน มีป ระสิท ธิภ ำพ ยึด หลัก กำรมีส่ วนร่ วมของประชำชนโปร่ ง ใส กำรกระจำยอ ำนำจ และเพื่อ เสริม สร้ำ ง
กระบวนกำรตรวจสอบและถ่วงดุลบนพืน้ ฐำนของสิทธิและหน้ำที่ จำกแนวทำงดังกล่ำวหน่ วยที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับของ
รัฐบำล ต้องนำเรื่องหลักกำรบริหำรและจัดกำรทีด่ ไี ปสูก่ ำรปฏิบตั งิ ำนและต้องรำยงำนผลกำรกำรปฏิบตั งิ ำนตำมลำดับ

สมมุติฐำน
1. บุคลำกรสังกัดคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ รับรูก้ ำรบริหำร
จัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำลทีด่ ไี ด้อย่ำงดี
2. บุคลำกรสังกัดคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ สำมำรถนำกำร
บริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำลทีด่ นี ำมำปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วิ ธีวิทยำกำรวิ จยั
กำรวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นกำรกำรวิจยั เชิงสำรวจกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำลที่ดใี นมุมมองของบุคลำกร
คณะ ครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มประชำกรกำรวิจยั คือ ผู้บริหำร กลุ่ม
วิช ำกำรและบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ทัง้ หมดของคณะครุ ศ ำสตร์อุ ต สำหกรรม ที่ป ฏิบ ัติง ำนในปี กำรศึก ษำ 2556
ครอบคลุมงำนด้ำนโครงสร้ำงของกำรบริหำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและ
ทรัพย์สนิ

ขัน้ ตอนกำรวิ จยั
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชำกร คือ บุคลำกรคณะครุสำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ทัง้ 3
พืน้ ทีใ่ นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สพุ รรณบุรี และศูนย์หนั ตรำ จำนวน 102 คน เป็ นข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย 83 คน (สำยบริหำรและสำยวิชำกำร) และสำยสนับสนุ น 19 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ำง คือ กำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงตำมตำรำงของ Krejcie and Morgan (1970: 608609) และใช้วธิ กี ำรสุม่ แบบแบบง่ำย (Simple random sampling) จำนวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.64
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) กำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำล
ทีด่ ี ตำมกำรรับรูข้ องบุคลำกรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ครอบคลุมงำน
ด้ำนโครงสร้ำงของกำรบริหำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและทรัพ ย์สนิ มี
ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check List) จำนวน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมำยถึง เห็นด้วย/กำรปฏิบตั มิ ำกทีส่ ดุ 4 หมำยถึง เห็นด้วย/กำรปฏิบตั มิ ำก 3 หมำยถึง เห็นด้วย/กำรปฏิบตั ปิ ำน
กลำง 2 หมำยถึง เห็นด้วย/กำรปฏิบตั นิ ้อย 1 หมำยถึง เห็นด้วย/กำรปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ดุ
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือจำกคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม เพื่อแจกแบบสอบถำมงำนวิจยั
3.2 ผูว้ จิ ยั จัดส่งแบบสอบถำมพร้อมคำชีแ้ จงด้วยตนเองและส่งกลับทำงไปรษณียโ์ ดยขอควำมร่วมมือจำก
บุคลำกรของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
4. กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเครำะห์ขอ้ มูลเป็ นค่ำควำมถี่
(Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลีย่ ( X ) ค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำน (S.D.) และทดสอบค่ำควำมแตกต่ำงด้วย
t-test ระดับควำมเชื่อมันเท่
่ ำกับ 0.95

ผลกำรศึกษำ
กำรวิจยั ครัง้ นี้ ได้ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ทีก่ ำหนดไว้ มีรำยละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
จำนวนของผูต้ อบแบบสอบถำม จำนวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.64 แบ่งเป็ นเพศชำย 65 คน ร้อยละ 66.30
และเป็ นเพศหญิ ง 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.34 ระยะเวลำที่ท ำงำนนำนที่สุ ด จ ำนวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.88 มี
สถำนภำพมำกทีส่ ดุ คือข้ำรำชกำร 50 คน ร้อยละ 51.00 ระดับกำรศึกษำมำกทีส่ ดุ คือ ปริญญำโท 63 คน ร้อยละ 64.26
ตำแหน่งทำงวิชำกำรทีม่ ำกทีส่ ดุ คือ อำจำรย์ 69 คน คิดเป็ นร้อยละ70.38
ตอนที่ 2 ควำมคิ ดเห็นเกี่ยวกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิ บำลที่ดีในคณะครุศำสตร์อตุ สำหกรรม
ตำรำงที่ 2.1 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับเป้ ำหมำยในกำรพัฒนำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ควรเป็ นอย่ำงไร
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
s.d.
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
ควำมสำมำรถในกำรพึง่ พำตนเองด้ำนกำรเงิน
2) กลุ่มสำยวิชำกำร กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม
3) กลุ่มสำยสนับสนุน กำรพัฒนำกำรสร้ำงบัณฑิตเฉพำะทำงครุศำสตร์อุตสำหกรรม

3.88
4.17
4.53

.941
.619
.518

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่มโดย 1) กลุ่มผูบ้ ริหำรสนใจในเรื่อง
ควำมสำมำรถในกำรพึง่ พำตนเองด้ำนกำรเงิน 2) กลุ่มสำยวิชำกำสนใจใจเรื่องกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม และ3) กลุ่ม
สำยสนับสนุนสนใจในเรื่องกำรพัฒนำกำรสร้ำงบัณฑิตเฉพำะทำงครุศำสตร์อุตสำหกรรม
ตำรำงที่ 2.2 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณ์ของคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
วิสยั ทัศน์ทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม
3.68
2) กลุ่มสำยวิชำกำร ควำมเข้ำใจวัฒนธรรมองค์กร
4.29
3) กลุ่มสำยสนับสนุน มีควำมเข้ำใจในระบบกำรวิจยั /บริกำรวิชำกำร
4.84

s.d.
.873
.855
.375

จำกตำรำงแสดงว่ ำ ผลกำรเปรีย บเทีย บกลุ่ ม ผู้ต อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ ม โดย 1) กลุ่ ม ผู้ บ ริห ำรให้
ควำมสำคัญ เรื่อ ง วิสยั ทัศ น์ ท ำงเศรษฐกิจ กำรเมือ งสัง คม 2) กลุ่ ม สำยวิช ำกำรให้ ค วำมสำคัญ เรื่อ ง ควำมเข้ำ ใจ
วัฒนธรรมองค์กร 3) กลุ่มสำยสนับสนุน ให้ควำมสำคัญเรื่องมีควำมเข้ำใจในระบบกำรวิจยั /บริกำรวิชำกำรและวิสนั ทัศน์
ทำงวิชำกำร
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ตำรำงที่ 2.3 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรบริหำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
กลุ่ม
ควำมคิ ดเห็น

̅
𝑿

s.d

1) กลุ่มผูบ้ ริหำร

คณบดีตอ้ งกำรเลือกทีมงำนบริหำรทีม่ ผี แู้ ทนจำกตัวแทน
คณำจำรย์ ผูน้ ำชุมชน ผูท้ รงคุณวุฒจิ ำกภำยนอก

3.87

1.024

2) กลุ่มสำยวิชำกำร

คณบดีตอ้ งกำรเลือกทีมงำนบริหำรทีม่ ผี แู้ ทนจำกตัวแทน
คณำจำรย์ ผูน้ ำชุมชน ผูท้ รงคุณวุฒจิ ำกภำยนอก

3.89

1.088

4.33

0.651

3) กลุ่มสำยสนับสนุน กลุ่มสำยสนับสนุน คณบดีตอ้ งกำรเลือกทีมงำนบริหำรทีม่ ผี แู้ ทน
จำกตัวแทนคณำจำรย์ ผูน้ ำชุมชน ผูท้ รงคุณวุฒจิ ำกภำยนอก

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ ริหำร กลุ่มสำยวิชำกำรและ
กลุ่มสำยสนับสนุน ให้ควำมสำคัญเรื่องคณบดีต้องกำรเลือกทีมงำนบริหำรทีม่ ผี ู้แทนจำกตัวแทนคณำจำรย์ ผูน้ ำชุมชน
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ำกภำยนอก
ตำรำงที่ 2.4 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับทีม่ ำของคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
̅
กลุ่ม
ควำมคิ ดเห็น
s.d
𝑿
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร

กำรสรรหำคณบดีควรมำจำกกำรเลือกตัง้ โดยตรง

4.43

0.727

2) กลุ่มสำยวิชำกำร

กำรสรรหำคณบดีควรมำจำกกำรเลือกตัง้ โดยตรง

4.16

1.067

3) กลุ่มสำยสนับสนุน กำรสรรหำคณบดีควรมำจำกกำรเลือกตัง้ โดยตรง

4.76

0.438

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่มให้ควำมสำคัญเรื่อง
ควรมำจำกกำรเลือกตัง้ โดยตรง
ตำรำงที่ 2.5 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรเลือกสรรหรือคัดสรรค์บุคคลภำยนอกมำเป็ นคณะกรรมกำรบริหำร
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
s.d
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งทุนสนับสนุนกิจกรรม
4.68
.478
2) กลุ่มสำยวิชำกำร กำรอุทศิ เวลำให้กบั คณะคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
4.43
.934
3) กลุ่มสำยสนับสนุน เป็ นผูน้ ำทำงวิชำกำร
4.83
.375
จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) กลุ่มผูบ้ ริหำรให้ควำมสน
ในเรื่องควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งทุนสนับสนุ นกิจกรรม 2) กลุ่มสำยวิชำกำร ให้ควำมสนในในเรื่อง และกำรอุทิศ
เวลำให้กบั คณะคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 3) กลุ่มสำยสนับสนุนให้ควำมสนในเรื่องเป็ นผูน้ ำทำงวิชำกำร
ตำรำงที่ 2.6 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรตรวจสอบกำรทำงำนของทีมบริหำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
s.d.
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
องค์กรอิสระทีถ่ ูกต้องตำมกฎหมำย
4.50 1.032
2) กลุ่มสำยวิชำกำร บุคลำกรทัง้ หมดมรคณะตำมหัวข้อทีต่ กลงกันไว้
4.12 1.040
3) กลุ่มสำยสนับสนุน บุคลำกรทัง้ หมดมรคณะตำมหัวข้อทีต่ กลงกันไว้
4.53 .518
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จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) กลุ่มผูบ้ ริหำร ให้ควำมสน
ในเรื่ององค์กรอิสรพที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 2) และ3) กลุ่มสำยวิชำกำรและกลุ่มสำยสนับสนุ น ให้ควำมสนใจในเรื่อง
บุคลำกรทัง้ หมดทีส่ งั กัดคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม สำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนของทีมงำนบริหำรได้
ตำรำงที่ 2.7 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมหลักธรรมำภิบำล ควรเป็ นอย่ำงไร
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
s.d.
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
ควำมเป็ นธรรม
4.93
.250
2) กลุ่มสำยวิชำกำร ควำมโปร่งใส
4.39
.999
3) กลุ่มสำยสนับสนุน ควำมโปร่งใส
4.88
.333
จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) และ 2) กลุ่มผูบ้ ริหำรและ
กลุ่มสำยวิชำกำร ให้ควำมสนใจเรื่องควำมเป็ นธรรม 3) กลุ่มสำยสนับสนุน ให้ควำมสนใจเรื่องควำมโปร่งใส
ตำรำงที่ 2.8 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ กำรปฏิบตั ิตำมบทบำทของบุคลำกรในคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมตำม
หลักธรรมำภิบำล
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
s.d
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
กำรมีสว่ นร่วมรับรูน้ โยบำยและแผนงำน ข้อมูลต่ำง ๆ
4.40
.736
2) กลุ่มสำยวิชำกำร กำรได้รบั กำรดูแลและตอบสนองจำกฎระเบียนต่ำง ๆ
4.24
.947
3) กลุ่มสำยสนับสนุน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อประกอบจัดทำแผนประจำปี
4.76
.599
จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) กลุ่มผู้บริหำร ให้ควำม
สนใจเรื่องกำรมีส่วนร่วมรับรูน้ โยบำยและแผนงำน ข้อมูลต่ำง ๆ 2) กลุ่มสำยวิชำกำร ให้ควำมสนใจเรื่องกำรได้รบั กำร
ดูแลและตอบสนองจำกฎระเบียนต่ำง ๆ 3) กลุ่มสำยสนับสนุ น ให้ควำมสนใจเรื่องเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อประกอบจัดทำแผน
ประจำปี
ตอน 3 กำรบริหำรงำนบุคคล
ตำรำงที่ 3.1 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
กำรแบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็ นสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
4.50
2) กลุ่มสำยวิชำกำร กำรแบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็ นสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
3.93
3) กลุ่มสำยสนับสนุน กำรแบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็ นสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
4.60

s.d.
.516
1.183
.527

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม คือ โดยทัง้ 3 กลุ่ม ให้ควำมสนใจ
เรื่องในกำรแบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็ นสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
ตำรำงที่ 3.2 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
s.d.
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
กำรบริหำรวิชำกำรควรเป็ นสำขำวิชำ
4.50 .516
2) กลุ่มสำยวิชำกำร กำรบริหำรวิชำกำรควรเป็ นสำขำวิชำ
3.93 1.183
3) กลุ่มสำยสนับสนุน กำรบริหำรวิชำกำรควรเป็ นภำควิชำ
4.60 .527
จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่ม ให้ควำมสนใจเรื่อง
ในกำรแบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็ นสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
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ตำรำงที่ 3.3 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคต
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
กำรกำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคตควรค่ำตอบแทนตำมวุฒ ิ
กำรศึกษำ
2) กลุ่มสำยวิชำกำร กำรกำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคตควรค่ำตอบแทนตำมวุฒ ิ
กำรศึกษำ
3) กลุ่มสำยสนับสนุน กำรกำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคตควรค่ำตอบแทน
ค่ำควำมชำนำญพิเศษ

2.85

s.d.
0.516

2.85

1.183

4.69

0.894

X

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่ม มีควำมสนในใน
เรื่องกำรกำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคต ควรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมวุฒกิ ำรศึกษำและค่ำควำมชำนำญพิเศษและ
ตำมชัน้ มำตรฐำนวิชำชีพ
ตำรำงที่ 3.4 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับบทบำทในกำรคัดเลือกบุคลำกร
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
s.d.
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
กำรคัดเลือกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็ นหน้ำทีห่ วั หน้ำสำขำ/หัวหน้ำงำน 4.60
.736
2) กลุ่มสำยวิชำกำร กำรคัดเลือกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็ นหน้ำทีห่ วั หน้ำสำขำ/หัวหน้ำงำน 4.60
1.229
3) กลุ่มสำยสนับสนุน กำรคัดเลือกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็ นหน้ำทีห่ วั หน้ำสำขำ/หัวหน้ำงำน 4.90
.447
จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่ม มีควำมสนในเรื่อง
กำรคัดเลือกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็ นหน้ำทีห่ วั หน้ำสำขำ/
ตอน 4 กำรบริหำรเงิ นและทรัพย์สิน
ตำรำงที่ 4.1 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับบุคคลทีม่ อี ำนำจในกำรตัดสินในด้ำนกำรเงินระดับคณะ
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
คณะกรรมกำรโดยควำมเห็นชอบจำกคณบดี
4.33
2) กลุ่มสำยวิชำกำร คณะกรรมกำรโดยควำมเห็นชอบจำกคณบดี
3.97
3) กลุ่มสำยสนับสนุน คณะกรรมกำรโดยควำมเห็นชอบจำกคณบดี
4.37

s.d.
.723
1.389
.744

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่ม ให้ควำมสนใจใน
เรื่องคณะกรรมกำรโดยควำมเห็นชอบจำกคณบดี
ตำรำงที่ 4.2 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับทีม่ ำของรำยได้ของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
ค่ำลงทะเบียนของนักศึกษำ
4.06
2) กลุ่มสำยวิชำกำร งบประมำณแผ่นดิน
3.77
3) กลุ่มสำยสนับสนุน ค่ำลงทะเบียนของนักศึกษำ
4.90

s.d.
.883
1.259
.316

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) กลุ่มผู้บริหำร ให้ควำม
สนใจค่ำลงทะเบียนของนักศึกษำ 2) กลุ่มสำยวิชำกำร ให้ควำมสนใจเรื่องงบประมำณแผ่นดิน 3) กลุ่มสำยสนับสนุ น ให้
ควำมสนใจเรื่องค่ำลงทะเบียนนักศึกษำ
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ตำรำงที่ 4.3 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรจัดสรรงบประมำณของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
พิจำรณำตำมพันธกิจกำรศึกษำ
4.42
2) กลุ่มสำยวิชำกำร พิจำรณำตำมพันธกิจกำรศึกษำ
3.95
3) กลุ่มสำยสนับสนุน พิจำรณำตำมพันธกิจกำรศึกษำ
4.83

s.d.
.513
1.116
.408

จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดยทัง้ 3 กลุ่ม มีควำมสนในเรื่อง
กลุ่มผูบ้ ริหำรให้ควำมสำคัญเรื่องพิจำรณำตำมพันธกิจกำรศึกษำ
ตำรำงงที่ 4.4 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับควำมโปร่งใสทำงกำรเงินของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
s.d.
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
มีกำรตรวจสอบอย่ำงเปิ ดเผยและเสนอต่อสำธำรณชน
4.75
.447
2) กลุ่มสำยวิชำกำร
มีแผนกำรใช้เงินตำมวัตถุประสงค์ทว่ี ำงเอำไว้
4.27
1.221
3) กลุ่มสำยสนับสนุน
มีแผนกำรใช้เงินตำมวัตถุประสงค์ทว่ี ำงเอำไว้
4.83
.408
จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) กลุ่มผู้บริห ำรให้ควำม
สนใจในเรื่อง มีกำรตรวจสอบอย่ำงเปิ ดเผยและเสนอต่อสำธำรณชน 2)และ 3) กลุ่มสำยวิชำกำรและกลุ่มสำยสนับสนุ น
ให้ควำมสนใจในเรื่อง มีแผนกำรใช้เงินตำมวัตถุประสงค์ทว่ี ำงเอำไว้
ตำรำงที่ 4.5 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
X
กลุ่ม
ควำมคิดเห็น
s.d.
1) กลุ่มผูบ้ ริหำร
ควำมซื่อสัตย์ของทีมผูบ้ ริหำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
4.07
.474
2) กลุ่มสำยวิชำกำร ควำมซื่อสัตย์ของทีมผูบ้ ริหำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
3.78
1.172
3) กลุ่มสำยสนับสนุน ฐำนข้อมูลแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
5.00
0.000
จำกตำรำงแสดงว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม โดย 1) และ 2) ให้ควำมสนใจใน
เรื่องควำมซื่อสัตย์ของทีมผูบ้ ริหำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 2) กลุ่มสำยสนับสนุนให้ควำมสำคัญเรื่องมีฐำนข้อมูลแสดง
ฐำนะทำงกำรเงิน
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สรุปผลและอธิ ปรำยผล
สรุปผล
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลตำมวัตถุประสงค์ท่ี 1และที่ 2 ควำมคิดเห็นเกีย่ วกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำลทีด่ ี
ตำมกำรรับรูข้ องบุคลำกรของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ดังนี้
มหำวิทยำลัย

กำรเรียนกำรสอน
วิจยั /งำนสร้ำงสรรค์

เป้ ำหมำยกำรพัฒนำ

บริกำรวิชำกำรแก่สงั คม

ผูท้ รงคุณวุฒภิ ำยนอก
คณะกรรมกำร
ประจำคณะ

ตัวแทนคณำจำรย์

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วิสยั ทัศน์

ผูแ้ ทนชุมชน
ทีมบริหำร

คณบดี
ภำวะผูน้ ำ

รองคณบดี
กำรตรวจสอบกำรทำงำน
หัวหน้ำงำน

แหล่งทุน
ควำมรู/้ ควำมสำมำรถ

ตรวจสอบด้วยหน่วยงำนภำยใน

หน่วยงำนตำมกฎหมำย
อุทศิ เวลำ

ภำพที่ 1 ควำมคิ ดเห็นเกี่ยวกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิ บำลที่ดีในคณะครุศำสตร์อตุ สำหกรรม
มหำวิทยำลัย
เป็ นกำรมอบนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัยให้คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมรับไปดำเนินกำรในรูปแบบกำรกระ
จ่ำยอำนำจ ในรูปของนโยบำย วิสยั ทัศน์ แผนงำน กลยุทธเพื่อให้นำไปเป็ นแนวทำงกำรบริหำรทีส่ อดคล้องกับนโยบำย
มหำวิทยำลัยต่อไป ตำมพระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูม.ิ พระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548)
เป้ ำหมำยกำรพัฒนำ
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมต้องดำเนินงำนภำยใต้ภำรกิจอุดมศึกษำทัง้ 4 ด้ำน จำกศึกษำข้อมูลแสดงว่ำกำร
จัดกำรศึกษำของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมมุ่งเน้นไปทีช่ ุมชม ได้ค่ำเฉลีย่ คะแนนในระดับสูง เนื่องจำกทีต่ งั ้ คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมอยู่ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด บุคลำกรส่วนใหญ่มพี ้นื ฐำนควำมรูท้ ำงช่ำงอุตสำหกรรม ใกล้ชดิ กับสังคมโดยรอบ
ดังนัน้ กำรมองกำรพัฒนำชุมชนยังเป็ นเป้ ำประสงค์ในลำดับต้นของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมในปั จจุบนั ซึง่ สอดคล้อง
กับรำยงำนประเมินตนเองในปี กำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ ซึง่ เป็ นไปตำมมุดมุ่งหมำยของกำรจัดตัง้ มหำวิทยำลัยด้ำนเทคโนโลยีรำช
มงคล พ.ศ. 2548
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คณะกรรมกำรประจำคณะ
จำกพระรำชบัญ ญัติจ ัด ตัง้ มหำวิท ยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 มำตรำ 26 ถึง มำตรำ 34 ได้
กำหนดให้มคี ณะกรรมกำรประจำคณะ สอดคล้องกับเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคล พ.ศ. 2548 ที่มตี วั แทนจำกสังคม ชุมชน มำเป็ นคณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ทีม่ คี วำมรู้
ควำมสำมำรถทัง้ คุณวุฒแิ ละวัยวุฒิ มีวสิ ยั ทัศน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง สำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนทีโ่ ปร่งใสได้
สำมำรถในกำรหำแหล่งทุนสนับสนุ นกิจกรรมคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ดังนัน้ กำรได้มำซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒจิ ำกภำยนอก
นัน้ หำกสำมำรถคัดสรรผูม้ ศี กั ยภำพในกำรแสวงหำแหล่งทุนมำสนับสนุนกิจกรรมของคณะครุศำสตร์อุตสำกรรม
คณบดี
จำกข้อมูลแสดงว่ำผูท้ จ่ี ะเข้ำมำเป็ นคณบดีตอ้ งเข้ำใจวัฒนธรรมองค์กร คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมควร
มำจำกกำรเลือ กตัง้ โดยตรง เป็ น ผู้ท่ีมีค วำมรู้ค วำมสำมำรถทัง้ คุ ณ วุฒิแ ละวัยวุ ฒิ มีวิสยั ทัศน์ ท ำงเศรษฐกิจ สังคม
กำรเมือง สำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนทีโ่ ปร่งใสได้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคล พ.ศ. 2548 ดังนัน้ กำรได้มำซึง่ คณบดีหำกสำมำรถคัดสรรผูม้ ศี กั ยภำพได้อย่ำงเหมำะสมจะเป็ นช่องทำงกำร
พัฒนำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมได้
ทีมงำนบริหำร
กำรแบ่งทีมงำนบริหำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ตำมพระรำชบัญญัตทิ ด่ี ำเนินกำรมำมีควำมเหมำะสมอยู่
แล้ว ซึง่ สอดคล้องกับพระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 แต่ควรเพิม่ เติมหำกพิจำรณำ
เห็นว่ำปริมำณของงำนมำก ควรมีกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในตำมทีพ่ ระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยกำหนด
กำรตรวจสอบกำรทำงำน
ในเรื่องกำรตรวจสอบกำรทำงำนมีองค์อสิ ระทีถ่ ูกต้องตำมกฎหมำย เช่น สำนักงำนตรวจสอบเงินแผ่นดินมีกำร
ตรวจเป็ นระยะ ๆ หำกนำเอำนำหลักธรรมำภิบำลมำปฏิบตั ไิ ด้อย่ำงสัมฤทธิผลแล้
ว จะทำให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพ
์
ซึง่ สอดคล้องกับหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 หลักกำรข้อที่ 1 หลักนิติธรรม และหลักกำรข้อที่ 3 หลัก
ควำมโปร่งใส
กำรบริหำรงำนบุคคล
ระบบประเมินผลงำน
สำนักงำนข้ำรำชกำรพลเรือน

กำรสนับสนุนกิจกรรม
กำรปกครอง

กำรคัดเลือกบุคลำกร

ควำมก้ำวหน้ำ

หน่วยงำนคัดเลือก/คัดสรร
ทรัพยำกรบุคคล

สวัสดิกำร

สำยสนับสนุน

กำรแบ่งสำยงำน

ภำพที่ 2 กำรบริหำรงำนบุคลคณะครุศำสตร์อตุ สำหกรรม

1474

สำยวิชำกำร

กำรแบ่งสำยงำน
กำรแบ่งสำยงำนทำตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรจัดตัง้ มหำวิทยำลัย ทีด่ ำเนินกำรมีควำมเหมำะสมอยู่แล้ว เป็ นสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุ น ซึง่ สอดคล้องกับพระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 มำตรำ
39
กำรคัดเลือกบุคลำกร
กำรคัดเลือกบุคลำกรควรเป็ นเรื่องของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม กำรคัดเลือกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็ นหน้ำที่
หัวหน้ำสำขำ/หัวหน้ำงำนต้องกำร เพรำะสำมำรถได้บุคลำกรตำมที่ต้องกำรใช้ งำนจริง ตำมควำมรูค้ วำมสำมำรถและ
ตำมควำมต้องกำรของหน่ วยงำนทีต่ ้องกำรบุคลำกรนัน้ ๆ ควรคัดเลือกมำจำกผูท้ ่สี อบผ่ำนกำรคัดเลือกจำกสำนักงำน
ข้ำรำชกำรพลเรือน
ด้ำนกำรปกครอง
กำรประเมิน งำนต่ ำง ๆ ควรเป็ น ไปตำมกฎหมำยก ำหนด คณะครุศ ำสตร์อุ ต สำหกรรมมีห น้ ำที่สนับ สนุ น
บุคลำกรให้มคี วำมเจริญก้ำวหน้ำตำมสำยงำน ทัง้ สำนวิชำกำรและสำยสนับสนุน ด้ำนสำยวิชำกำร เช่น ผลงำนวิชำกำร
งำนวิจยั และกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่ สงั คม เป็ นกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงและภำรกิจ และมีสวัสดิกำร เพื่อให้เกิด
ควำมผำสุกในกำรทำงำน ซึง่ สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
กำรบริหำรเงิ นและทรัพย์สิน
ค่ำลงทะเบียน
จัดสรรตำมสัดส่วนนักศึกษำ

บริกำรวิชำกำร/วิจยั
ทีม่ ำรำยได้

การจัดสรร

ทรัพย์สนิ

ตำมคุณภำพงำนหน่ วยงำน
กำรบริหำรรำยได้

อื่น ๆ
ตำมกฎหมำย

กำรใช้จ่ำย

บริหำรกำรตำมรำยได้

ภำพที่ 3 กำรบริหำรำยได้คณะครุศำสตร์อตุ สำหกรรม
กำรจัดสรรรำยได้
ในกำรบริหำรรำยได้ควรมีกำรดำเนินกำรคือ กำรจัดสรรงบประมำณควรยึดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตำมพันธ
กิจกำรศึกษำ ทัง้ 4 ด้ำน กำรจัด สรรงบประมำณต้อ งปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยก ำหนด กำรจัด สรรงบประมำณควรยึด
หลักเกณฑ์พจิ ำรณำตำมคุณภำพงำน
ที่มำของรำยได้
ในกำรหำรำยได้ม ำใช้บ ริห ำรงำนในคณะครุศำสตร์อุต สำหกรรม รำยได้ห ลัก มำจำกงบประมำณแผ่ น ดิน
เนื่องจำกเป็ นหน่ วยงำนทำงรำชกำร ยังมีรำยได้อ่นื เช่น ค่ำลงทะเบียนนักศึกษำ เป็ นรำยได้อกี ด้ำนหนึ่งที่คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรม
สำมำรถนำมำบริหำรจัดกำรได้ นอกเหนือจำกนัน้ รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร หรือมำจำกงำนวิจยั ทีม่ หำวิทยำลัยมี
ระเบียบรองรับ

1475งบประมาณ

กำรใช้จ่ำย
ควรมีกระบวนกำรตรวจสอบฐำนนะทำงกำรเงินอย่ำงเปิ ดเผยและเสนอต่อสำธำรณชนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
ตำมหลัก ธรรมำภิบ ำลที่รฐั บำลก ำหนด เพรำะกำรท ำงำนต้องโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ มีก ฎ ระเบีย บรองรับ
แผนกำรใช้เงินตำมวัตถุประสงค์ท่วี ำงเอำไว้ มีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับนโยบำยวัตถุประสงค์แผนงำนประจำปี ใน
แผนระยะสัน้ ระยะยำวโครงงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ทีห่ น่วยงำนกำหนด

อธิ ปรำยผล
2.1 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับเป้ ำหมำยในกำรพัฒนำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ควรเป็ นอย่ำงไร 1)
กลุ่มผูบ้ ริหำร ให้ควำมสนใจในเรื่องควำมสำมำรถในกำรพึง่ พำตนเองด้ำนกำรเงิน สอดคล้องกับเกษม สุวรรณกุล กล่ำว
ว่ำให้มหำวิทยำลัยสำมำรถเลี้ยงตนเองและบริหำรงบประมำณเองได้ 2) กลุ่มสำยวิชำกำร ให้ควำมสนใจในเรื่องกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สงั คม เนื่องจำกพื้นฐำนเป็ นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสำยวิชำชีพมำอย่ำงยำวนำน มีบุคลำกรสำย
วิชำชีพ ด้ำนช่ำงอุตสำหกรรมเป็ นจำนวนมำก (คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม. ประวัติและควำมเป็ นมำคณะ. รำยงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ. 2557 : 3) ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในทุกปี กำรศึกษำ พบว่ำผลงำนด้ำน
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงั คม มีค่ำเฉลีย่ ทีส่ งู 3) กลุ่มสำยสนับสนุ นให้ควำมสนใจในเรื่อง กำรพัฒนำกำรสร้ำงบัณฑิต
เฉพำะทำงเนื่องจำกต้องพัฒนำนักศึกษำให้โดดเด่นเป็ นที่ยอมรับในสังคมในด้ำนครุศำสตร์อุตสำหกรรม สอดคล้องกับ
ผลกำรวิจยั ของ พรรณี บุญประกอบ และคณะ ทีร่ ะบุว่ำกลุ่มผูบ้ ริหำรเน้นควำมเป็ นเลิกในด้ำนวิชำกำรและควำมเป็ นอิสระ
ด้ำนวิชำกำร มำกกว่ำด้ำนอื่น ๆ
2.2 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณ์ของคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 1) กลุ่มผูบ้ ริหำร ให้
ควำมสนใจในเรื่องมีวสิ ยั ทัศน์ทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม ซึง่ สอดคล้อกับแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับ
ที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ในยุท ธศำสตร์ท่ี 2 กลุ่มของสำยวิชำกำร ให้ควำมสนใจในเรื่องควำมเข้ำใจวัฒนธรรมองค์กร
สอดคล้องกับ พรรัตน์ รัตนศิรวิ งศ์. กล่ำวว่ำกำรทำงำนบุคลำกรต้องวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนให้
ตัดสินใจไปในทำงเดียวกันมำกขึน้ (พรรัตน์ รัตนศิรวิ งศ์. 2557; 1) 3) กลุ่มสำยสนับสนุ น ให้ควำมสนใจในเรื่องมีควำม
เข้ำใจในระบบกำรวิจยั /บริกำรวิชำกำร และวิส ัยทัศน์ทำงวิชำกำรเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
เป็ นบุคลำกรใหม่ ยังต้องกำรทีจ่ ะให้ฝ่ำยบริหำรให้ควำมรูเ้ รื่องกำรพัฒนำงำนวิชำกำร (ณรงค์ศกั ดิ ์ แสงป้ อม. รองคณะ
บดีฝ่ำยบริหำร; สัมภำษณ์)
2.3 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรบริหำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม
ให้ควำมสนใจเรื่องของบุคลที่จะมำดำรงตำแหน่ งคณบดี คณบดีต้องกำรเลือกทีมงำนบริหำรที่มผี ู้แทนจำกตัวแทน
คณำจำรย์ม ำร่วมด้ว ย ตลอดจนผู้น ำชุม ชน ผู้ทรงคุณ วุฒิจำกภำยนอกเพรำะกำรบริห ำรงำนต้องอำศัย หน่ ว ยงำน
สนับสนุ น จำกศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง และชุมชน ควำมคิดเห็นดังกล่ำวสอดคล้อกับ พระรำชบัญญัติจดั ตัง้ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548
2.4 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับทีม่ ำของคณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3
กลุ่ ม ให้ค วำมสนใจเรื่อ งกำรสรรหำคณบดีค วรมำจำกกำรเลือ กตัง้ โดยตรง สอดคล้อ งกับ พระรำชบัญ ญั ติจ ัด ตัง้
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง พ.ศ. 2541 (มหำวิทยำลัยรำมคำแหง. พระรำชบัญญัติจดั ตัง้ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง พ.ศ.
2541) กำรได้มำซึง้ ผูบ้ ริหำรผ่ำนกระบวนกำรเลือกตัง้ โดยตรง
2.5 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรเลือกสรรหรือคัดสรรค์บุคคลภำยนอกมำเป็ นคณะกรรมกำรบริหำร
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 1) กลุ่มผูบ้ ริหำร ให้ควำมสนในในเรื่องควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งทุนสนับสนุนกิจกรรม
เนื่องจำกมีขอ้ จำกัดตำมระเบียบทำงรำชกำรเนื่องเป็ นหน่วยงำนของรัฐบำล ผลคะแนนเฉลีย่ ควำมต้องกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
เข้ำมำช่วยเหลือด้ำนงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำในด้ำนอื่น ๆ ดังนัน้ หำกสำมำรถคัดสรรผู้มศี กั ยภำพในกำรแสวงหำ
แหล่งทุนมำสนับสนุ นกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ 2) กลุ่มสำยวิชำกำร ให้ควำมสนในในเรื่อง และกำรอุทศิ เวลำให้กบั คณะคณะ
ครุศำสตร์อุตสำหกรรม อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ สำมำรถให้กำรปรึกษำชี้แนะไปในทิศทำงที่เหมำะสม 3) กลุ่มสำย
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สนับสนุน ให้ควำมสนในเรื่อง เป็ นผูน้ ำทำงวิชำกำร สอดคล้องกับผลงำนวิจยั ของ พรรณี บุญประกอบ และคณะ ทีร่ ะบุ
ว่ำมหำวิทยำลัยควรเน้นควำมเป็ นเลิกในด้ำนวิชำกำร และควำมเป็ นอิสระด้ำนวิชำกำร และคุณภำพบัณฑิตมำกกว่ำ
ด้ำนอื่น ๆ
2.6 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรตรวจสอบกำรทำงำนของทีมบริหำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 1)
กลุ่มผู้บริหำร ให้ควำมสนในเรื่องมีควำมรู้ในด้ำนกฎหมำย หำกได้ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำยและสนองตอบควำม
ต้องกำรของบุคลำกรได้อย่ำงดี ซึ่งสอดคล้องกับ พันธกิจในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11(พ.ศ.
2555-2559) ข้อที่ 1 สร้ำงสังคมเป็ นธรรมและเป็ นสังคมทีม่ คี ุณภำพ ทุกคนมีควำมมันคงในชี
่
วติ ได้รบั กำรคุม้ ครองทำงสังคมที่
มีคุณภำพอย่ำงทัวถึ
่ งและเท่ำเทียม มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรและกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค 2) กลุ่มสำย
วิชำกำรและกลุ่มสำยสนับสนุน ให้ควำมสนใจในเรื่องบุคลำกรทัง้ หมด สำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนของทีมงำนบริหำร
ได้ตำมขอบเขต แสดงถึงกำรทีบ่ ุคลำกรได้รบั กำรดูแลและตอบสนองจำกกฎหมำย ระเบียบและประกำศอย่ำงทัวถึ
่ งและ
สำมำรถสือ่ สำรกันได้ สำมำรถนำมำปฏิบตั ไิ ด้อย่ำงดี และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ
2.7 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมหลักธรรมำภิบำล ควรเป็ นอย่ำงไร 1) กลุ่มผู้บริหำรและ
กลุ่มสำยวิชำกำร ให้ควำมสนใจเรื่องควำมเป็ นธรรม ซึง่ สอดคล้องกับหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2542 ข้อที่ 1
หลักนิตธิ รรม และ 2) กลุ่มสำยสนับสนุน ให้ควำมสนใจเรื่องควำมโปร่งใส ซึง่ สอดคล้องกับระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ทีด่ ี พ.ศ. 2542 ข้อที่ 3 หลักควำมโปร่งใส
2.8 ในกำรแสดงควำมคิด เห็น เกี่ย วกับ กำรปฏิบ ัติตำมบทบำทของบุ คลำกรตำมหลักธรรมำภิ บำล ผู้ต อบ
แบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม ให้ควำมสนใจเรื่องต้องกำรให้บุคลำกรมีส่วนร่วมรับรูใ้ นนโยบำยแผนงำน ข้อมูลต่ำง ๆ ได้รบั
กำรดูแลและตอบสนองจำกกฎระเบียบกำรบริหำรอย่ำงสม่ ำเสมอกำรให้ขอ้ มูลด้ำนต่ำง ๆ เพื่อ ประกอบกำรทำแผน
ประจำปี และกำรมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรงำนภำยใน
ตอน 3 กำรบริหำรงำนบุคคล
3.1 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ กำรบริหำรงำนวิชำกำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ผูต้ อบแบบสอบถำม
ทัง้ 3 กลุ่ม ให้ควำมสนใจเรื่องในกำรแบ่งแยกบุคลำกร สอดคล้องกับพระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคล พ.ศ. 2548 ทีใ่ ห้แบ่งกลุ่มบุคลำกรเป็ นสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุ น และยังสอดคล้องกับผลงำนวิจยั ของ พรรณี
บุญประกอบ และคณะ ทีร่ ะบุว่ำกำรบริหำรงำนควรแบ่งเป็ นสำยวิชำกำรและสำย
3.2 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ กำรบริหำรงำนวิชำกำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 1) กลุ่มผูบ้ ริหำรและ
กลุ่มสำยวิชำกำร ให้ควำมสนใจเรื่องกำรบริหำรวิชำกำรควรเป็ นสำขำวิชำ 2) กลุ่มสำยสนับสนุน ให้ควำมสนใจเรื่องกำร
บริหำรวิชำกำรควรเป็ นภำควิชำ ควำมคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถำมสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 มำตรำ 39
3.3 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรในอนำคต ผู้ตอบแบบสอบถำมทัง้ 3
กลุ่ม มีควำมสนในในเรื่องกำรจ่ำยค่ ำตอบแทนตำมวุฒิกำรศึกษำและค่ำควำมชำนำญพิเศษและตำมชัน้ มำตรฐำน
วิชำชีพนัน้ ๆ และจ่ำยค่ำตอบแทนตำมชัวโมงสอน/ชั
่
วโมงวิ
่
จยั /ชัวโมงบริ
่
กำรวิชำกำร
3.4 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับบทบำทในกำรคัดเลือกบุคลำกร ผูต้ อบแบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม มีควำม
สนในเรื่องกำรคัดเลือกบุคลำกรต่ำง ๆ ควรเป็ นหน้ำทีห่ วั หน้ำสำขำ/หัวหน้ำงำนเพรำะสำมำรถได้บุคลำกรตำมทีต่ อ้ งกำร
ใช้งำนจริงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนทีต่ อ้ งกำรบุคลำกรนัน้ ๆ ควรมำจำกผูท้ ส่ี อบผ่ำนกำรคัดเลือกจำกสำนักงำน
ข้ำรำชกำรพลเรือน และยังสอดคล้องกับผลงำนวิจ ยั ของ พรรณี บุญประกอบ และคณะ ทีร่ ะบุว่ำกำรคัดเลือกบุคลำกร
ควรเป็ นหน้ำทีข่ องหน่วยงำนต้นสังกัด
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ตอน 4 กำรบริหำรเงิ นและทรัพย์สิน
4.1 ในกำรแสดงควำมคิด เห็น เกี่ย วกับ บุ ค คลที่มีอ ำนำจในกำรตัด สิน ในด้ำ นกำรเงิน ระดับ คณะ ผู้ต อบ
แบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม ให้ควำมสนใจในเรื่อง ควำมคิดเห็นด้ำนกำรเงินอำนำจในกำรตัดสินใจด้ำนกำรเงิน ควรแบ่ง
ระดับควำมรับผิดชอบ ผ่ ำนจำกคณะกรรมกำรประจำที่มีกำรคัดสรรจำกผู้ทรงคุ ณวุฒิ โดยควำมเห็นชอบคณบดี กำร
ตัดสินใจเชิงนโยบำยด้ำนกำรเงิน ควรเป็ นหน้ำที่คณบดีและทีมบริหำรรองคณบดีฝ่ำยต่ำง ๆ ทีม่ กี ำรมอบหมำยหน้ำที่
ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำรมีควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนได้ กำรมีกฎระเบียบ กำรกำหนดกฎเกณฑ์
และระเบียบต่ำง ๆ ไว้เป็ นแนวปฏิบตั ิอย่ำงชัดเจน ซึ่งข้อมูลจำกแบบประเมินสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปกำร
บริหำรกำรเงินอุดมศึกษำ เพื่อขับเคลื่อนสถำบันอุดมศึกษำสู่ควำมเป็ นเลิศ ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
4.2 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับทีม่ ำของรำยได้ของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 1) กลุ่มผูบ้ ริหำร ให้ควำม
สนใจเรื่องรำยได้มำจำกค่ำลงทะเบียนของนักศึกษำ ควรมีกำรหำรำยได้จำกทรัพย์สนิ งำนวิจยั บริกำรวิชำกำร เงินบริจำค
กำรจัดสรร
งบประมำณควรยึดหลักเกณฑ์ พิจำรณำตำมพันธกิจกำรศึกษำ ทัง้ 4 ด้ำน ตำมกรอบอุดมศึกษำ 2) กลุ่มสำยวิชำกำรให้
ควำม
สนใจเรื่องรำยได้มำจำกงบประมำณแผ่นดิน แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรสำยวิชำกำรยังไม่มองถึงรำยได้จำกแหล่งอื่น 3)
กลุ่มสำยสนับสนุ น ให้ควำมสนใจเรื่องค่ำลงทะเบียนนักศึกษำ
4.3 ในกำรแสดงควำมคิ ด เห็ น เกี่ย วกับ กำรจัด สรรงบประมำณของคณะครุ ศ ำสตร์อุ ต สำหกรรม ผู้ ต อบ
แบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม มีควำมสนในเรื่องกลุ่มผูบ้ ริหำรให้ควำมสำคัญเรื่องพิจำรณำตำมพันธกิจ มีกำรวำงแผนระยะ
ยำวในเรื่องกำรเงิน (คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม. แผนพัฒนำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2555-2559. 2555)
ควรจัดสรรงบประมำณต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยกำหนด กำรจัดสรรงบประมำณควรยึดหลักเกณฑ์พจิ ำรณำตำมคุณภำพ
งำน
4.4 ในกำรแสดงควำมคิด เห็นเกี่ยวกับ ควำมโปร่งใสทำงกำรเงิน ของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 1) กลุ่ม
ผู้บริห ำรให้ค วำมสนใจในเรื่อง มีกำรตรวจสอบอย่ำงเปิ ดเผยและเสนอต่ อสำธำรณชน โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ มีก ฎ
ระเบียบรองรับ มีแผนกำรใช้เงินตำมวัตถุประสงค์ทว่ี ำงเอำไว้อย่ำงรัดกุม ซึง่ สอดคล้องกับระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2542 ข้อที่ 3 หลักควำมโปร่งใส และ 2) กลุ่มสำยวิชำกำรและกลุ่มสำยสนับสนุ น ให้ควำมสนใจในเรื่อง มี
แผนกำรใช้เงินตำมวัตถุประสงค์ทว่ี ำงเอำไว้และมีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับนโยบำยและวัตถุประสงค์ ซึง่ สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปกำรบริหำรกำรเงินอุดมศึกษำ เพื่อขับเคลื่อนสถำบันอุดมศึกษำสูค่ วำมเป็ นเลิศ กลยุทธ์ขอ้ ที่ 4.2
จัดทำแผนกลยุทธ์กำรเงินให้สอดคล้องกับเป้ ำหมำยของสถำบันอุดมศึกษำ และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
4.5 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ผู้ตอบ
แบบสอบถำมทัง้ 3 กลุ่ม กลุ่มผูบ้ ริหำรและกลุ่มสำยวิชำกำรให้ควำมสนใจในเรื่องควำมซื่อสัตย์ของทีมผู้บริหำร มีกฎ
ระเบียบทีร่ ดั กุม ละเอียดรอบครอบ และมีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับนโยบำยและวัตถุประสงค์กำรทำงำนในกำรบริหำร
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรแสดงควำมคิดเห็น ในกำรตัดสินใจที่สำคัญและมีบทบำทร่วมในกำรวำงแผน กำร
ดำเนินงำนในกิจกรรมต่ำงๆ เกิดควำมเป็ นธรรม บุคลำกรได้รบั กำรดูแลตอบสนองจำกกฎระเบียบ กำรบริหำรอย่ำง
สม่ ำเสมอและยุติธรรม ฐำนะข้อมู ลแสดงฐำนะทำงกำรเงินของคณะรวมถึงกำรเข็มงวดในกำรจ่ำยเงินตำมแผนงำน
โครงกำรต่ำง ๆ ทีก่ ำหนด
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กิ ตติ กรรมประกำศ
รำนงำนกำรวิจนั เรื่อง รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวธรรมำภิบำลทีด่ ี ตำมกำรรับรูข้ องบุคลำกรคณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับควำมร่วมมือเป็ นอย่ำงดียงิ่ จำก ผู้บริหำร อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่ ของศูนย์จดั กำรศึกษำทัง้ 3 พืน้ ทีไ่ ด้แก่ ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์หนั ตรำ ในกำรตอบแบบสอบถำมและ
แสดงข้อคิดเห็นเป็ นอย่ำงดียงิ่ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณท่ำนมำ ณ ที่น้ี ขอขอบพระคุณนักวิชำกำรทีไ่ ด้เผยแพร่เอกสำรที่
ผูว้ จิ ยั นำมำอ้ำงอิงในรำยงำนวิจยั ขอขอบคุณมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ทีใ่ ห้กำรสนับสนุนเป็ นอย่ำง
ดียงิ่
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การพัฒ นาแนวทางการจัด เก็ บ เอกสารด้ า นประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณ ะ
วิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยพะเยา
A development of Education Quality Assurance Document Guideline, School of
Science, University of Phayao
ภัทรภรณ์ ผลดี1
Phataraporn Phondee1
บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงคุณ ภาพนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาและหาแนวทางการดาเนินงานจัดเก็บเอกสารด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าทีส่ านักงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
11 คน เก็บข้อมูลด้วย รายงานการประชุม แบบบันทึกการระดมสมอง แบบบันทึกหลังการปฏิบตั งิ าน และ แบบบันทึก
การสรุปบทเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
พบว่า ปั ญ หาของการดาเนินงานจัดเก็บเอกสาร คือ ความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความไม่ครบถ้วน และ ความไม่
ทันเวลา โดยมีสาเหตุหลักจากเจ้าหน้าที่สานักงาน คณะวิทยาศาสตร์ ยังไม่เข้าใจในเนื้องานของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ตัวบ่งชี้ และ ระบบข้อมูลข่าวสาร จึงไม่สามารถเชื่อมโยงการดาเนินงานกับเอกสารหลักฐานทีม่ อี ยู่ได้อย่าง
ถูกต้อง ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางในการจัดเก็บเอกสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีขนั ้ ตอนชัดเจนถึงวิธี
ปฏิบตั ิท่ีทาได้จริง ด้วยกระบวนการจัดการความรู้โดยผ่านกระบวนการสื่อสารของคณะวิทยาศาสตร์ เสนอแนะให้
พัฒ นางานนี้ ต่ อ ไป เพื่อ ให้เป็ น ตัวอย่ างและแบบอย่ า งของการพัฒ นางานของคณะวิท ยาศาสตร์ และ น าความรู้
ประสบการณ์ ที่ได้จากการวิจยั ครัง้ นี้ ไปขยายผลในการทาวิจยั เรื่องอื่นๆ ทัง้ ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา.
คาสาคัญ: การจัดเก็บเอกสาร, การประกันคุณภาพการศึกษา, การจัดการความรู,้ การทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน

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
1สานักงาน
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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

บทนา
ตามความในพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุ ให้สถานศึกษาจัดให้มี ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษามา
ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2546 [1]
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็ นงานทีส่ าคัญของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจาก
เป็ นการสร้างความมันใจให้
่
ผู้รบั บริการทางการศึกษา (ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ใช้บณ
ั ฑิต ประชาชน และสังคม) ว่า การ
ดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์มปี ระสิทธิภาพ ทาให้ผเู้ รียน (บัณฑิต) มีคุณภาพและมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึก ษาที่ได้ก าหนดไว้ คณะวิท ยาศาสตร์ ได้ดาเนิ น งานด้านประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาและมีก ารจัด
โครงการเพิม่ ศักยภาพงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั พบปั ญหาบ่อยครัง้
ในการรับการประเมิน ของคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพภายใน คือ บุค ลากรสายสนับ สนุ น โดยเฉพาะเจ้าหน้ าที่
สานักงานคณะวิทยาศาสตร์ ผูซ้ ง่ึ รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารของตัวบ่งชีโ้ ดยตรงยังไม่สามารถเข้าใจถึงความสอดคล้อง
ของผลการดาเนินงานกับเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การจัดเก็บหลักฐานไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
นอกจากนี้การไม่เข้าใจในเนื้องานของงานประกันคุณภาพการศึกษาของเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวจะเป็ นการเพิม่ ภาระงานโดย
ไม่จาเป็ นทัง้ ทีก่ ารเก็บหลักฐานงานด้านประกันคุณภาพนัน้ สามารถผนวกเข้ากับการทางานในชีวติ ประจาวันได้
ผูว้ จิ ยั ซึง่ มีทาหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ จึงตัง้ ใจทีจ่ ะทาวิจยั
เพื่อพัฒ นางานจัดเก็บ เอกสารด้านประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ตามแนวทางของการท างานประจาสู่ก ารวิจยั ด้ว ย
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่เพื่อนาผลการวิจยั ดังกล่าวไปใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุงระบบและกลไก การจัดเก็บเอกสารของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาปั ญหาและพัฒนาแนวทางการดาเนินงานจัดเก็บเอกสาร ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยทรัพยากรทีม่ อี ยู่

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
แบบการวิ จยั (Research design)
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
คือ เจ้าหน้าทีส่ านักงานทัง้ หมด ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 11 คน
ระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
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ขัน้ ตอนในการศึกษา
แบ่งเป็ น 3 ระยะ 9 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. ระยะก่อนดาเนินการพัฒนา มี 2 ขัน้ ตอน คือ
1.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญ หาการจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับทีม
ผู้บ ริห ารคณะวิท ยาศาสตร์ ในการประชุ ม สภากาแฟ หลังจากรับ การประเมินคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2555
1.2 การจัดท าแผนปฏิบ ัติก าร ในการดาเนิ น การพัฒ นา ที่สอดคล้องกับ แผนกลยุ ทธ์ด้านการจัดการ
ความรู้ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี การศึกษา 2554-2557
2. ระยะดาเนินการพัฒนา มี 5 ขัน้ ตอน คือ
2.1 การประชุมระดมสมอง “แนวทางในการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชีข้ องเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา” ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ให้กบั เจ้าหน้าทีส่ านักงาน คณะ
วิทยาศาสตร์
2.2 การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชีข้ องเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใช้หลักการและกระบวนการบริหารแบบมีสว่ นร่วม (Management by Participation: MBP)
2.3 การนาระบบการจัดเก็บเอกสารที่พฒ
ั นาขึน้ ไปดาเนินการ โดยมีการติดตาม ส่งเสริม และ พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักการและกระบวนการ Empowerment Evaluation และ PDCA
2.4 การจัดประชุมเพื่อร่วมถอดบทเรียน (Lesion Learned) จากการดาเนินงาน แล้วจัดทาเป็ นเอกสาร
สรุปความรู้ ทีเ่ ป็ น Explicit Knowledge
2.5 การเผยแพร่และร่วมแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้ โดยผ่านกระบวนการสือ่ สารของคณะวิทยาศาสตร์
3. ระยะหลังดาเนินการพัฒนา มี 2 ขัน้ ตอน คือ
3.1 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานร่วมกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
3.2 การจัดทาแนวทางการจัดเก็บเอกสาร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบดัวย
1. แบบบันทึกข้อมูลการระดมสมอง (Brainstorming) ด้วยการเขียนแผนผังความคิด
2. แบบบันทึกหลังการปฏิบตั งิ าน (After Action Review: AAR)
3. แบบบันทึกกิจกรรมการจัดการความรู้
4. แบบบันทึกการสรุปบทเรียน (Lesson Learned and Best Practice)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลและนาเสนอผลสรุปแต่ละประเด็น ด้วยการบรรยายและวิธวี เิ คราะห์เชิงเนื้อหา โดยนา
ข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลและวิเคราะห์ร่วมกัน ด้วยการเชื่อมโยงความสอดคล้องของเนื้อหาทัง้ หมดกับ
แนวคิดทฤษฎี แปลความหมายในภาพรวม และนาเสนอเป็ นแผนผัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงาน คณะวิทยาศาสตร์
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ทีเ่ ป็ นระบบอย่างครบวงจร
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ผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอผลการศึกษา เป็ น 4 ส่วน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมสภากาแฟ หลังจากรับการ
ประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจ าปี ก ารศึก ษา 2555 เมื่อวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2556 พบว่ า บุ ค ลากรสาย
สนับสนุ นโดยเฉพาะเจ้าหน้ าที่สานักงานคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ซ่งึ รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารของตัวบ่งชี้โดยตรงยังไม่
สามารถเข้าใจถึงความสอดคล้องของผลการดาเนินงานกับเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การจัดเก็บหลักฐาน
ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี้การไม่เข้าใจในเนื้องานของงานประกันคุณภาพการศึกษาของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว จะเป็ นการเพิม่ ภาระงานโดยไม่จาเป็ น ทัง้ ๆทีก่ ารเก็บหลักฐานงานด้านประกันคุณภาพนัน้ สามารถผนวกเข้า
กับการทางานในชีวติ ประจาวันได้
2. แผนปฏิบตั กิ ารการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ 2557 [2] เรื่อง “แนวทางในการ
จัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชีข้ องเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ทีม่ คี วามสอดคล้องกับ
แผนกลยุ ท ธ์ก ารจัด การความรู้ ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ.2554-2557) [3] ของคณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย พะเยา เพื่อ
พัฒ นาการจัดระบบความรู้ โดยมีกระบวนการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management Processes) เป็ น
เครื่องมือในการดาเนินงานดังกล่าว มีระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และมี
หน่วยวัดทีเ่ ป็ นรูปธรรม จึงได้แนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชีข้ องเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. ผลการใช้การประเมินแบบมีสว่ นร่วม (Empowerment Evaluation) และ PDCA ในการจัดระบบความรูก้ บั
เจ้าหน้าทีส่ านักงาน คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้เทคนิควิธกี ารเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ผลดังนี้
3.1 การสร้างและแสวงหาความรูเ้ พื่อหาแนวทางในการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชีข้ องเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยกิจกรรมประชุมระดมสมอง “แนวทางในการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชีข้ องเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม คือ เจ้าหน้าทีส่ านักงาน คณะ
วิทยาศาสตร์11 คน ได้บนั ทึกหลังการปฏิบตั งิ าน (After Action Review: AAR) [4] จานวน 11 แผ่น
3.2 ผลการนาข้อมูล ความรู้ และ ประสบการณ์ ทีไ่ ด้จากการดาเนินงาน ตัง้ แต่ เดือนสิงหาคม 2556 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 มาจัดทาเป็ นเอกสารสรุปแนวทางในการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจานวน 1 ชุด โดยมีระบบงานและกิจกรรมหลัก คือ
3.2.1 รองคณบดีและผู้ช่ วยคณบดีท่ีรบั ผิด ชอบแต่ ละองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพ ให้ค วามรู้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การประเมิน แก่เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบองค์ประกอบคุณภาพนัน้ ๆ
3.2.2 รองคณบดีและผูช้ ่วยคณบดี เขียนผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพทีร่ บั ผิดชอบ
พร้อมทัง้ ระบุเอกสารทีใ่ ช้เป็ นหลักฐานอ้างอิง
3.2.3 เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบต้องอ่านผลการดาเนินงานดังกล่าวให้เข้าใจ แล้วจัดเก็บเอกสารทีเ่ ป็ น
หลักฐานตามทีร่ ะบุไว้อย่างครบถ้วน ในกรณีทผ่ี ลการดาเนินงานและหลักฐานไม่สอดคล้องกัน เจ้าหน้าทีต่ ้องแจ้งให้กบั
รองคณบดีและผูช้ ่วยคณบดีทร่ี บั ผิดชอบ เพื่อแก้ไขผลการดาเนินงานหรือหลักฐานให้สอดคล้องโดยเริม่ ข้อ 3.2.2 ใหม่
3.2.4 เจ้าหน้ าที่ท่ีรบั ผิดชอบ รวบรวมผลการดาเนิ น งานเพื่อ จัด ท ารายงานการประเมิน ตนเอง
พร้อมทัง้ จัดเก็บหลักฐานใส่แฟ้ มเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ
3.3 ผลการนาความรู้ท่ไี ด้จากการสร้างและแสวงหาความรู้ ที่มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบ มา
เผยแพร่และร่วมแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้ โดยผ่านกระบวนการสื่อสารของคณะวิทยาศาสตร์ ในเดือนมีนาคม 2557
ได้เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ 1 ฉบับ เอกสารความรูบ้ นเว็บไซต์ 1 ชิน้ งาน [5] และ จดหมายข่าว 1 ฉบับ [6] ความรู้
บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ท่ี http://www.science.up.ac.th/qa/index.php?option=com_content&view=article&id=
17&Itemid=17 และจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปี ท่ี 2 ฉบับที่ 8 ประจาเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557
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3.4 ผลการจัด ประชุ ม เพื่ อ ร่ ว มถอดบทเรีย น (Lesion Learned) จากการด าเนิ น งาน การแบ่ ง ปั น
แลกเปลีย่ นความรู้ แล้วนาความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ทไ่ี ด้รบั มาปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บเอกสารด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี การศึกษา 2556 โดยใช้แบบบันทึกการสรุป
บทเรียนจากกิจกรรมการจัดการความรูใ้ นเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 11 คน ได้แนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Good Practice) 1 เรื่อง [7] และ เอกสารสรุปบทเรียน 11 ฉบับ เป็ น Explicit Knowledge
4. ได้แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ทีม่ ขี นั ้ ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 คณบดีมอบนโยบายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ให้รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี และ เจ้าหน้าที่
สานักงาน คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมแต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ โดยแบ่งหน้าทีต่ ามงานที่
รับผิดชอบ
4.2 การจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ ม แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
4.2.1 หนังสือรับเข้า เสนอคณบดี หรือ รองคณบดีทร่ี กั ษาการ พิจารณา
4.2.2 หนังสือส่งออก เสนอคณบดี หรือ รองคณบดีทร่ี กั ษาการ ลงนาม
4.2.3 เอกสารอื่น ๆ เช่น เล่มแผน โครงการ ผลการประเมิน คาสังแต่
่ งตัง้ กรณี เป็ นผลลัพธ์ ให้
จัดทาตารางแล้วกรอกข้อมูล ก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ ม
4.3 ถ่ายสาเนาจัดเก็บเข้าแฟ้ มตามตัวบ่งชี้ แจ้งบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
4.4 รองคณบดีแ ละผู้ช่วยคณบดี ประชุ มร่วมกับเจ้าหน้ าที่ท่ีรบั ผิด ชอบตัวบ่ งชี้นัน้ เพื่อเขียนผลการ
ดาเนินงานพร้อมระบุชน้ิ หลักฐาน
4.5 เจ้าหน้าที่ อ่านผลการดาเนินงาน พร้อมจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ มใหม่ พร้อมระบุตวั เลขหน้าแรกด้านมุม
ขวาบนสุดของหลักฐาน และเจ้าหน้าที่รายงานผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ทร่ี บั ผิดชอบ ให้คณบดีและผู้บริหารให้
รับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะ กรณีมกี ารแก้ไข ให้ยอ้ นกลับไปข้อ 4.4 ใหม่
4.6 ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชีจ้ ดั ส่งผลการดาเนินงานพร้อมแฟ้ มหลักฐานให้งานประกันตรวจสอบความถูกต้อง
กรณีมกี ารแก้ไข ให้ยอ้ นกลับไปข้อ 4.4 ใหม่
4.7 เจ้าหน้าที่ สแกนหลักฐาน ลงในระบบคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
4.7.1 สร้าง Folder หลัก ตัง้ ชื่อ Folder ว่า ตัวบ่งชีท้ ่ี ... อาทิเช่น ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 ดังรูปที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการตัง้ ชื่อ Folder หลักของตัวบ่งชี้
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4.7.2 สร้าง Folder ย่อยเท่ากับจานวนข้อ เช่น ถ้ามี 8 ข้อ ก็มี 8 Folder ตัง้ ชื่อ Folder ว่า ข้อที่ 1,
ข้อที่ 2, ข้อที่ 3, ข้อที่ 4, ข้อที่ 5 …….ตามลาดับ ดังรูปที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการตัง้ ชื่อ Folder ย่อยเท่ากับจานวนข้อ
4.7.3 เจ้าหน้าทีแ่ สกนหลักฐาน เป็ นไฟล์ pdf
4.7.4 กรณีอา้ งหลักฐานเป็ นตาราง เช่น สกอ.2.2, 2.3, 4.3 และ สมศ.5, 6, 7, 8 ให้สแกนเอกสาร
อยู่ใน Folder ด้วย โดยตัง้ ชื่อไฟล์ ให้ตรงกับชื่อในตารางที่ใช้ในการอ้างอิง อาทิเช่น 1. งานวิจยั เรื่อง........ ดังรูปที่ 3
และ 4

ภาพที่ 3 แสดงการตัง้ ชื่อหลักฐานเอกสารแนบ
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ภาพที่ 4 แสดงการตัง้ ชื่อหลักฐานเอกสารแนบตามลาดับทีป่ รากฏในตาราง
4.7.5 บันทึกชื่อไฟล์เป็ นชื่อเดียวกับชื่อชิน้ หลักฐาน ทีต่ รงกับชื่อชิน้ หลักฐานในเล่ม SAR ที่ยนื ยัน
กับหน่วยประกัน
4.8 จัดส่งไฟล์หลักฐานให้หน่ วยงานคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าครบจานวนข้อหรือไม่ ชื่อตรงกับชื่อ ชิ้น
หลักฐานหรือไม่ ไฟล์เปิ ดได้หรือไม่ โดย Print เล่มมาตรวจสอบ หากมีการแก้ไขหน่ วยงานคอมพิวเตอร์แจ้งให้เจ้าหน้าที่
แก้ไขอีกครัง้
4.9 หน่วยงานคอมพิวเตอร์อพั โหลดหลักฐาน

สรุปและอภิ ปรายผล
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการดาเนินงานเชิงระบบ (System Approach) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนาไปสูก่ าร
จัดระบบความรู้ (Knowledge System) ขององค์การ สอดคล้องกับ บุตดี บุญญากิจ[8] กล่าวว่า การจัดการความรูเ้ ป็ น
กระบวนการในการนาความรูท้ ม่ี อี ยู่หรือเรียนรูม้ าใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์การ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น
การสร้าง การรวบรวม แลกเปลีย่ น และใช้ความรู้ เป็ นต้น ช่วยให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization:
LO) ที่เน้นพัฒนาการเรียนรูท้ ่มี คี นเป็ นศูนย์กลาง (People Centered) สอดคล้องกับวิจารณ์ พาณิช [9] กล่าวว่า การ
จัด การความรู้ คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุ เป้ าหมายอย่ างน้ อ ย 4 ประการ ได้แ ก่ บรรลุเป้ าหมายของงาน บรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็ นองค์กรเรีย นรู้ และบรรลุความเป็ นชุมชนเป็ นหมู่คณะ
ความเอือ้ อาทรระหว่างกันในทีท่ างาน ในลักษณะของการกระทาร่วมกัน สอดคล้องกับหลักการพัฒนาองค์การของ ปรีย
นุ ช ชัยกองเกียรติ และคณะ [10] การจัดการความรูใ้ นการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนียะลา มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องคณาจารย์และเจ้าหน้าทีอ่ ย่างต่อเนื่องและนาไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง โดย
ใช้กระบวนการจัดการความรูใ้ นรูปแบบที่ ไม่เป็ นทางการ เป็ นขัน้ ตอนการทางานได้ 9 ขัน้ ตอน ) ผลการศึกษาความพึง
พอใจต่อระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาพบว่า มีค่าเฉลีย่ ความพึง
พอใจต่อระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาด้านปั จจัยนาเข้าและด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
ผลลัพธ์อยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา ควรดาเนินการจัดการความรู้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงการสือ่ สารให้ทวถึ
ั ่ งทัง้ องค์กร
การพัฒนาแนวทางการจัดเก็บเอกสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ได้นากระบวนการดาเนินงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Processes) ของ สราวุฒิ พงษ์พพิ ฒ
ั น์
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[11] ที่ได้ศกึ ษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็ นเครื่องมือประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้างและแสวงหาความรู้
ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดระบบความรู้
ขัน้ ตอนที่ 3 การแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้
ขัน้ ตอนที่ 4 การเรียนรู้
ทาให้ได้แนวทางการจัดเก็บเอกสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา ที่ชดั เจน เหมาะสมกับบริบทของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ปฏิบตั ไิ ด้จริง สอดคล้องกับ แนวปฏิบตั กิ ารจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [12]
ปั ญ หาการจัด เก็บ เอกสารด้านประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ของคณะวิท ยาศาสตร์ ที่ พบว่ า บุ ค ลากรสาย
สนับสนุ นโดยเฉพาะเจ้าหน้ าที่สานักงานคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ซ่งึ รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารของตัวบ่งชี้โดยตรงยังไม่
สามารถเข้าใจถึงความสอดคล้องของผลการดาเนินงานกับเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การจัดเก็บหลักฐาน
ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี้การไม่เข้าใจในเนื้องานของงานประกันคุณภาพการศึกษาของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว จะเป็ นการเพิม่ ภาระงานโดยไม่จาเป็ น ทัง้ ๆทีก่ ารเก็บหลักฐานงานด้านประกันคุณภาพนัน้ สามารถผนวกเข้า
กับการทางานในชีวติ ประจาวันได้ เป็ นข้อค้นพบที่ชดั เจน ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้เทคนิควิธกี าร
เชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผูท้ ่เี กี่ยวข้อง คือ ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในบรรยากาศทีส่ บายๆไม่
เป็ นทางการ คือ ในการประชุมสภากาแฟ และในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม คือ หลังจากรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2555 ทีผ่ ่านมา สอดคล้องกับ โอเดล (O’Del.) [13] กล่าวถึงปั จจัยทีท่ าให้องค์กร
จัดการความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร โดยได้รบั การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหารระดับสูง การสร้าง
บรรยากาศให้บุคลากรกล้าคิด มีการทางานเป็ นทีม และทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องบุคลากรเป็ นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประเมินผลและพัฒนาบุคลากร
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ใช้ก ารประเมิน แบบมีส่ว นร่ว ม (Empowerment Evaluation) และ PDCA ในการจัด ระบบ
ความรูก้ บั ผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นกระบวนการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการเรียนรูท้ ่ดี ี สอดคล้องกับหลักการเรียนรูด้ ้วยการปฏิบตั ิ
ของ วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย [14] ที่ว่า การเรียนรูผ้ ่านการปฏิบตั ทิ แ่ี ต่ละบุคคลเรียนรูร้ ่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหา
ผ่านกระบวนการของการเรียนรูแ้ ละการสะท้อนกลับอย่างต่อเนื่อง โดยการทางานบนปั ญหาจริง และสะท้อนกลับบน
ประสบการณ์ของตนเอง เสนอแน่วทางการแก้ปัญหา และนาแนวทางการแก้ปัญหาทีผ่ ่านการพิจารณาแล้วปฏิบตั ิ
การนาเทคนิคการบันทึกหลังการปฏิบตั ิงาน (After Action Review: AAR) มาใช้ในกระบวนการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เป็ นเทคนิคทีด่ ี ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาและทรัพยากรน้อย สอดคล้องกับ สราวุฒิ พงษ์พพิ ฒ
ั น์ [15] ระบุว่า ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมดาเนินการติดตามและสังเกตไปพร้อมกับการดาเนินงานการจัดการความรูแ้ ละประเมินผลตาม
ตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ ด้วยการร่วมดาเนินกิจกรรมการสัมมนาถอดบทเรียนหลักการปฏิบตั จิ ริงทีผ่ ่านกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนนักปฏิบตั ิ เพื่อสรุปและรายงานผลการจัดการความรูใ้ ห้มหาวิทยาลัยทราบ
ระบบงานและกิจกรรมหลัก ของแนวทางในการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่พฒ
ั นาขึน้ เป็ นระบบงานที่ดี คือ ชัดเจน เป็ นลาดับขัน้ มีกิจกรรมการทวนสอบและแก้ไขอย่าง
ครบถ้วน สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ [16] ระบุว่า ควรทาให้การเรียนรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่ง
ของงาน ให้เกิด ระบบการเรีย นรู้จ ากการสร้า งความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิด การเรีย นรู้และประสบการณ์ ใหม่ และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะในการนาสิ่ งที่ได้จากการวิ จยั ไปใช้ประโยชน์
สิง่ ทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้ คือ
1. ได้ระบบงานและวิธีการ ของการจัดเก็บเอกสารด้านประกันคุณ ภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ทีไ่ ด้ผ่านการนาไปใช้จริงในพืน้ ทีแ่ ล้ว
2. ได้ประสบการณ์ในการดาเนินงานพัฒนางานทีร่ บั ผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
3. ได้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน และผลการดาเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนางานทีร่ บั ผิดชอบ
4. ได้ค วามรู้ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ การวิเคราะห์ การก าหนดตัว ชี้ว ัด การสร้า งเครื่อ งมือ วัด และการวัด ผลการ
ดาเนินงาน การประเมินผลการดาเนินงาน และ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ได้ความคิดทีส่ ร้างสรรค์ และประสบการณ์จริง ในการพัฒนางานด้วยทรัพยากรทีม่ อี ยู่
6. ได้ประสบการณ์ การทาวิจยั เพื่อการแก้ปัญหาทีไ่ ด้ผลจริง
ข้อเสนอแนะสาหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1. สามารถนาระบบงานและวิธกี ารของการจัดเก็บเอกสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็ น
ตัวอย่างและแบบอย่างของการพัฒนางานของคณะวิทยาศาสตร์ และ นาความรู้ประสบการณ์ ที่ได้จากการวิจยั ครัง้ นี้
ไปขยายผลในการทาวิจยั เรื่องอื่นๆ ทัง้ ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ควรพัฒนางานนี้ต่อไป เพื่อให้เป็ นตัวอย่างและแบบอย่างของการพัฒนางานของคณะวิทยาศาสตร์
ข้อเสนอแนะสาหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถน าสิ่งที่ได้จ ากการวิจยั ครัง้ นี้ ไปโดยเฉพาะระบบและวิธีก ารของการจัด เก็บ เอกสารด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกาหนดผู้รบั ผิดชอบให้
ชัดเจน และติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับมหาวิทยาลัยพะเยา
สามารถนาสิง่ ที่ได้จากการวิจยั ครัง้ นี้ ไปเผยแพร่ให้หน่ วยงานภายนอกคณะ เพื่อใช้เป็ นแบบอย่างในการ
จัดเก็บเอกสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไปในเรื่องเดิม
ควรขยายการศึกษาวิจยั ให้ครอบคลุมทัง้ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง และ ขอบเขต ทัง้ ด้านทฤษฎี และ การปฏิบตั ิ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไปในเรื่องใหม่
สามารถนาความรูแ้ ละประสบการณ์ ทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้ ไปขยายผลในการทาวิจยั เรื่องอื่นๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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การศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาในการใช้ห้องปฏิ บตั ิ การภาษาของนิ สิต มหาวิ ทยาลัยพะเยา
The Current Issues and Problems in Using Sound Laboratory of Students at the
University of Phayao
สุภาพร คารศ1
Supaporn Kumrot1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามเพศ
เพื่อศึกษาปั ญหาข้อเสนอแนะในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาให้มปี ระสิทธิภาพสาหรับการเรียนการสอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษา ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556 จานวน 181 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม งานวิจยั นี้วเิ คราะห์ผลการวิจยั
ด้วยค่าสถิติ ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
สถิติ t-test Independents
ผลการวิจยั พบว่า นิสติ มีระดับความคิดเห็นต่อด้านอาคารสถานที่ ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
ด้านสิง่ อานวยความสะดวกอยูใ่ นระดับมาก และนิสติ มีระดับความคิดเห็นต่อด้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามเพศ ผลการวิจยั
พบว่า นิสติ ชายและนิสติ หญิงมีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นิสติ ชายและนิสติ หญิงมีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษา
ทัง้ 4 ด้านไม่แตกต่างกัน
ปั ญหาที่พบมากที่สุดคือ การเดินทางไปใช้บริการห้องปฏิบตั ิการภาษาค่อนข้างไกล จอคอมพิวเตอร์ไม่ชดั เจน
ลาโพง หู ฟั งและไมโครโฟนบางอัน เสีย งแตกได้ยิน ไม่ ช ัด เจน นิ สิต ไม่ สามารถใช้อุ ป กรณ์ ไ ด้ด้ว ยตนเองเนื่ อ งจากใน
ห้องปฏิบ ัติก ารภาษามีอุ ป กรณ์ ท่ีสามารถควบคุ ม หรือ ใช้ค อมพิวเตอร์ได้เฉพาะอาจารย์ผู้สอน รวมถึ งการขาดแคลน
โปรแกรม หรือซอฟแวร์ทางภาษาทีท่ นั สมัย และคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาไม่สามารถใช้สบื ค้นข้อมูลได้
สาหรับแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารภาษาคือ การจัดให้มคี อมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้น และมีโปรมแกรม
ทางภาษาทีท่ นั สมัยต่อสภาพปั จจุบนั เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาของผูใ้ ช้บริการ รวมถึงการจัดพืน้ ทีใ่ ห้เป็ น Self-Access
creative area ทีน่ ิสติ สามารถทากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสรเสรี ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ กับนิสติ และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาอย่างมีประสิทธิภาพได้
คาสาคัญ: สภาพปั จจุบนั และปั ญหา ห้องปฏิบตั กิ ารภาษา
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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

บทนา
การศึกษาเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ในสังคมไทย มหาวิทยาลัยจึงเป็ นองค์กรสาคัญที่จะผลักดันให้เกิดประสิทธิผล
ทางการศึก ษา และต้ อ งอาศัย การพัฒ นาการศึก ษาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง จากองค์ก ร มหาวิท ยาลัย พะเยาเป็ น องค์ก ร ซึ่งให้
ความสาคัญของการศึกษา และมุ่งพัฒนาองค์ประกอบทางการศึกษาทุก ๆ ด้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่ อผูเ้ รียน
มหาวิท ยาลัย พะเยา ก่ อ นได้ร ับ การยกฐานะเป็ น มหาวิท ยาลัย ในก ากับ ของรัฐ ได้อ ยู่ ภ ายใต้ก ารดูแ ลของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ประกอบมหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิก ผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา รวมทัง้ ผู้แทนจาก
ภาครัฐและเอกชน ในการแก้ปัญหาเรื่องรายได้และการศึกษาของประชากรในจังหวัดพะเยา โดยเฉลีย่ อยู่ในระดับต่ า จึงได้
จัดโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาสูจ่ งั หวัดพะเยาขึน้ เพื่อตอบสนองนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย ทีส่ นับสนุนให้
มหาวิทยาลัยขยายเขตการศึกษาออกสู่ภูมภิ าค โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคต
ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้พจิ ารณานาเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบ ต่อมาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 8 ตุลาคม 2539 ได้มมี ติให้ใช้ช่อื ว่า วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา การจัดการเรียนการสอนระยะเริม่ แรกได้ใช้อาคารของ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็ นการชัวคราว
่
สาหรับสถานที่ตงั ้ ถาวร มหาวิทยาลันนเรศวรได้ร่วมกับทางจังหวัดพะเยาจัดหา
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สถานทีต่ งั ้ ณ บริเวณ ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยทีด่ นิ จานวน 5,727 ไร่ เมื่อการก่อสร้างได้แล้ว
เสร็จ จึงได้ยา้ ยมาสถานทีต่ งั ้ ถาวรและเปิ ดการเรียนการสอนตัง้ แต่ปี 2542 เป็ นต้นมา
ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ในคราวประชุมครัง้ ที่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มมี ติให้เปลีย่ น
ชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็ น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช ได้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ขึน้ และประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นมหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐ ที่ไม่เป็ นส่วน
ราชการ อย่างเต็มรูปแบบ ถือได้ว่าเป็ นข่าวที่น่ายินดีสาหรับชาวจังหวัดพะเยาที่มสี ถาบันอุดมศึกษาที่มคี ุณภาพผ่านการ
ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกมารับใช้สงั คมและประเทศชาติอย่างมากมาย ด้วยการนาของอธิการบดีและคณะผูบ้ ริหารที่
มีประสบการณ์และวิสยั ทัศน์ทร่ี ุดไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็ นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบอย่าง
แท้จริง [1]
มหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ในการขับเคลื่อนให้มหาวิท ยาลัยเจริญ ก้าวหน้ านัน่ คือ คณะทุกคณะใน
มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์เป็ นหนึ่งคณะทีเ่ ป็ นแรงขับเคลื่อนทีส่ าคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา ทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดความ
เจริญ ก้าวหน้ า และการพัฒ นาในทุก ๆ ด้าน คณะศิลปศาสตร์เริม่ ก่อตัง้ ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2538 ชื่อเดิมเป็ นสานักวิช า
ศิลปศาสตร์ ซึ่งเดิมได้ทาการเรียนการสอนที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และต่ อมา พ.ศ. 2542 ได้ย้ายมายังตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา และสานักวิชาศิลปศาสตร์ได้รบั การยกฐานะเป็ นคณะศิลปศาสตร์ เมื่อ 16 กรกฎาคม 2553
จากนัน้ เป็ นต้นมา [2] ซึง่ คณะศิลปศาสตร์ได้มุ่งผลิตบัณฑิตสูอ่ งค์กรภายนอกโดยคานึงถึงคุณภาพของนิสติ เป็ นหลัก จึงได้มี
การส่งเสริมทางด้านการเรียนการสอนทุกด้าน เช่น ห้องปฏิบตั กิ ารภาษา เป็ นต้น
ห้องปฏิบตั ิการภาษามีความสาคัญในยุคปั จจุบนั เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทย สถาบันการศึกษาได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว ฯ เป็ นอย่างมาก ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาเป็ นห้องทีน่ าเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดการปฏิสมั พันธ์ทางด้านการเรียนการสอนของนิสติ และผูส้ อนรวมถึงการทากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา ซึง่ สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลีย่ นการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนเป็ นผูแ้ สวงหาความรูโ้ ดยการฝึกฝนด้วยตนเอง อันจะส่งผล
ให้ผู้เรียนได้พ ัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ นอกเหนือจากที่กล่าวมานัน้ ห้องปฏิบตั ิการภาษายังเป็ นแหล่งที่สามารถ
ปลูกฝั งกระบวนการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองให้กบั นิสติ ได้ คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ความสาคัญกับ
ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาเป็ นอย่างมาก แต่ดว้ ยจานวนนิสติ ที่เพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี ทาให้คุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ลดน้อยลง
และอุปกรณ์ในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาในปั จจุบนั มีความล้าสมัยไม่ทนั ต่อโลกปั จจุบนั ซึง่ เป็ นผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
นิสติ และการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา สภาพปั จจุบนั และปั ญหาในการใช้ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัย
พะเยา ประกอบด้วย สภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษา ปั ญหารวมถึงข้อเสนอแนะในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษา
และแนวทางในการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการภาษา เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของห้องปฏิบตั ิการภาษาคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาของนิสติ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา และระดับชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยจาแนกตามเพศ
3. เพื่อศึกษาปั ญหา ข้อเสนอแนะในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารภาษาให้มปี ระสิทธิภาพสาหรับการเรียนการสอน

กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐานงานวิ จยั
กรอบแนวความคิ ดงานวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
สภาพปั จจุบนั และปั ญหาในการใช้
ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ
มหาวิทยาลัยพะเยาทัง้ 4 ด้าน
1. ด้านอาคารสถานที่
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์
3. ด้านการใช้อุปกรณ์เพือ่ ประโยชน์
ในการเรียนการสอน
4. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก

เพศ

สมมติ ฐานของการวิ จยั
ความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาโดยรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และด้านสิง่ อานวยความสะดวก ของนิสติ
ชายและนิสติ หญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษา ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556 จานวน 339 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษา ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และMorgan ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 181 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้คอื แบบสอบถามสภาพปั จจุบนั และปั ญหาในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
ภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ สังกัดคณะฯ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
และเติมคาลงในช่องว่าง
ตอนที่ 2 ถามเกีย่ วกับสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา 4 ด้าน ได้แก่
ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ซึ่งแบบสอบถามสร้างขึน้ จากผู้วจิ ยั เอง โดยผู้วจิ ยั ทาเครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบสอบถาม เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาอยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 ถามเกีย่ วกับปั ญหา ข้อเสนอแนะในการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการภาษาทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และด้านสิง่ อานวยความสะดวก ลักษณะของคาถาม
เป็ นแบบปลายเปิ ด (Open-ended Questionnaire)
ตอนที่ 4 ถามเกี่ย วกับ แนวทางการพัฒ นาห้อ งปฏิบ ัติก ารภาษา ลัก ษณะของค าถามเป็ น แบบปลายเปิ ด
(Open-ended Questionnaire)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มขี นั ้ ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถามที่เป็ น แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ท าการ
วิเคราะห์ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัย
พะเยาทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และ
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ทีเ่ ป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาอยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
บุญชม ศรีสะอาด [3]
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2.2 วิเคราะห์ เปรีย บเทีย บความคิด เห็น สภาพปั จ จุ บ ัน ในการใช้ห้อ งปฏิบ ัติก ารภาษาของนิ สิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามเพศ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ t-test Independents
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลปั ญหา ข้อเสนอแนะในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการใช้อุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ ในการเรียนการสอน และด้านสิง่ อานวยความสะดวก จากข้อคาถาม
ปลายเปิ ด (Open-ended) โดยใช้วธิ กี ารจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลของการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 4 วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารภาษาเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open-ended Questionnaire)
โดยใช้วธิ กี ารจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลของการตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษา
จากงานวิจยั สภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยามีผลการวิจยั เป็ นลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวน และร้อยละของข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามรายละเอียดแสดง ในตาราง 1-2
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ

จานวน

ร้อยละ

รวม

84
97
181

46.4
53.6
100.00

เพศ
1) ชาย
2) หญิง

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนและร้อยละ ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.6 และ เพศชาย 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.4
ตาราง 2 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลสังกัดคณะฯ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
สังกัดคณะ
1) คณะศิลปศาสตร์
2) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3) คณะนิตศิ าสตร์
รวม

จานวน

ร้อยละ

122

67.4
16.6
16.0
100.00

30
29
181

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์จานวน และร้อยละ ด้านการสังกัดคณะของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ว นใหญ่ สงั กัด คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 122 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 67.4 รองลงมาเป็ น นิ สิต คณะวิท ยาการจัด การและ
สารสนเทศศาสตร์ จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.6 และคณะนิตศิ าสตร์ จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาโดยนาเสนอ
ในรูปตารางและความเรียง
2.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาทัง้
4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และด้านสิง่ อานวย
ความสะดวก
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวม
ข้อ

1
2
3
4

รายการประเมิ น

ด้านอาคารสถานที่
ด้านวัสดุอุปกรณ์
ด้านการใช้อุปกรณ์เพือ่ ประโยชน์ในการเรียนการสอน
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
เฉลีย่ รวม

(N=357)
X

S.D.

4.20
3.46
3.72
3.71
3.77

0.750
0.970
0.940
0.920
0.900

ระดับ
ความคิ ดเห็น

ลาดับ
ที่

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

1
4
2
3

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ ร ะดับ ความคิด เห็น สภาพปั จ จุ บ ัน ในการใช้ห้ อ งปฏิบ ัติ ก ารภาษาของนิ สิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.77 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นด้านอาคารสถานทีอ่ ยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 4.20 รองลงมาเป็ น ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการ
สอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.72 ด้านสิง่ อานวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลีย่ 3.71 และด้านวัสดุอุปกรณ์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 3.46 ตามลาดับ
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของ
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านอาคารสถานที่
ข้อ
1
2
3
4
5

(N=357)

ระดับ
ความคิ ดเห็น

ลาดับ
ที่

4.15
4.25
4.45

0.889
0.721
0.754
0.618

มาก
มาก
มาก
มาก

5
4
3
1

4.31
4.20

0.763
0.750

มาก
มาก

2

รายการประเมิ น
การเดินทางไปใช้บริการห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีความ
สะดวก
พืน้ ทีภ่ ายในห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีความเหมาะสม
การจัดเรียงโต๊ะ เก้าอี้มคี วามเหมาะสม
ห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีแสงสว่างเพียงพอ
ห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีความสะอาด เป็ นระเบียบ
เรียบร้อย
เฉลีย่ รวม

X

3.86

S.D.

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัย
พะเยา ด้านอาคารสถานทีข่ องผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลีย่ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีแสงสว่างเพียงพอ มีระดับความคิด เห็นอยู่ในระดับ
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มาก มีค่าเฉลีย่ 4.45 รองลงมาเป็ น ห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีความสะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อย มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 การจัดเรียงโต๊ ะ เก้าอี้มีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25
พืน้ ทีภ่ ายในห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 4.15 และการเดินทางไป
ใช้บริการห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.86 ตามลาดับ
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของ
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านวัสดุอุปกรณ์
ข้อ
1
2
3
4
5

(N=357)

รายการประเมิ น

เฉลีย่ รวม

ลาดับ
ที่

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

5
4
2
1

3.50
3.57

S.D.
0.941
0.996
0.958
0.995

3.48

0.964

ปานกลาง

3.46

0.970

ปานกลาง

X

อุปกรณ์หฟู ั งภายในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาใช้งานได้ดี
จอคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาใช้งานได้ดี
ลาโพงภายในห้องเรียนใช้งานได้ดี
จอ Projector ภายในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาใช้งานได้ดี
ความเพียงพอของวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารภาษา

ระดับ
ความคิ ดเห็น

3.35
3.38

3

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ ร ะดับ ความคิด เห็น สภาพปั จ จุ บ ัน ในการใช้ห้ อ งปฏิบ ัติ ก ารภาษาของนิ สิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านวัสดุอุปกรณ์ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.46 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า จอ Projector ภายในห้องปฏิบตั ิการภาษาใช้งานได้ดี
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.57 รองลงมาเป็ น ลาโพงภายในห้องเรียนใช้งานได้ดี มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.50 ความเพียงพอของวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ในห้องปฏิบตั ิการภาษา มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 3.48 จอคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาใช้งานได้ดี มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 3.38 และอุปกรณ์หูฟังภายในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาใช้งานได้ดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 3.35 ตามลาดับ
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของ
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
ข้อ
1
2
3
4
5

(N=357)

รายการประเมิ น
การใช้อุปกรณ์หฟู ั งช่วยในการเรียนการสอน
การใช้จอคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการเรียนการสอน
ผูเ้ รียนใช้สอ่ื /หูฟัง/คอมพิวเตอร์ช่วยในการนาเสนองาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ผูเ้ รียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูล
เพือ่ การเรียนการสอนได้
ผูเ้ รียนสามารถใช้สอ่ื อุปกรณ์ภายในห้อง ฯ
เพือ่ เพิม่ ทักษะทางการเรียน
เฉลีย่ รวม

ระดับ
ความคิ ดเห็น

ลาดับ
ที่

มาก
มาก

1
2

4.02
3.97

S.D.
0.830
0.915

3.81

0.971

มาก

3

3.22

0.981

ปานกลาง

5

3.56
3.72

0.996
0.940

มาก
มาก

4

X
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จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ ร ะดับ ความคิด เห็น สภาพปั จ จุ บ ัน ในการใช้ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารภาษาของนิ สิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มรี ะดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.72 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การใช้อุปกรณ์หูฟังช่วย
ในการเรียนการสอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 4.02 รองลงมาเป็ น การใช้จอคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
เรียนการสอน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.97 ผูเ้ รียนใช้สอ่ื /หูฟัง/คอมพิวเตอร์ช่วยในการนาเสนองานที่
ได้รบั มอบหมายมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.81 ผูเ้ รียนสามารถใช้ส่อื อุปกรณ์ภายในห้อง ฯ เพื่อเพิม่
ทักษะทางการเรียนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.56 และผูเ้ รียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนได้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 3.22 ตามลาดับ
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ข้อ
1
2
3
4
5

(N=357)

รายการประเมิ น

X

มีสอ่ื ภาษาต่างประเทศทีท่ นั สมัย
มีซอฟแวร์ในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ทีท่ นั สมัย
มีคอมพิวเตอร์บริการเพือ่ การค้นคว้าข้อมูล
การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการใช้หอ้ ง ฯ
(แผนผัง/ระเบียบการใช้หอ้ ง ฯลฯ)
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
เฉลีย่ รวม

S.D.

ระดับ
ความคิ ดเห็น

ลาดับ
ที่

3.74

0.957

มาก

3

3.49
3.13

0.987
0.995

ปานกลาง
ปานกลาง

4
5

3.86
4.32

0.967
0.713

มาก
มาก

2
1

3.71

0.920

มาก

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ ร ะดับ ความคิด เห็น สภาพปั จ จุ บ ัน ในการใช้ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารภาษาของนิ สิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.71 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาเป็ น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ห้อง ฯ (แผนผัง/ระเบียบการใช้ห้อง ฯลฯ)
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.86 มีส่อื ภาษาต่างประเทศทีท่ นั สมัย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.74 มีซอฟแวร์ในการพัฒ นาทักษะภาษาต่ างประเทศที่ทนั สมัย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลีย่ 3.49 และมีคอมพิวเตอร์บริการเพื่อการค้นคว้าข้อมูล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 3.13
ตามลาดับ
2.2 ผลการวิเ คราะห์ เปรีย บเที ย บความคิด เห็ น สภาพปั จจุ บ ัน ในการใช้ ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารภาษาของนิ สิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามเพศ นาเสนอผลโดยรวม และรายด้าน (ผลการทดสอบสมมติฐาน)
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ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ เปรีย บเทีย บความคิด เห็น สภาพปั จ จุ บ ัน ในการใช้ห้ อ งปฏิบ ัติ ก ารภาษาของนิ สิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามเพศ นาเสนอผลโดยรวมและรายด้าน
รายการ
1. ด้านอาคารสถานที่

เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
84
97

Mean
4.22
4.19

SD
0.261
0.190

t
-.180

Sig
0.862

2. ด้านวัสดุอุปกรณ์

ชาย
หญิง

84
97

3.48
3.44

0.058
0.124

-.586

0.574

3. ด้านการใช้อุปกรณ์เพือ่ ประโยชน์ใน
การเรียนการสอน

ชาย
หญิง

84
97

3.72
3.71

0.344
0.320

-.048

0.963

4. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

84
97
84
97

3.73
3.69
3.79
3.76

0.411
0.478
0.311
0.313

-.128

0.902

-.136

0.896

รวม

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษาของนิสติ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจาแนกตามเพศ พบว่า นิสติ ชายและนิสติ หญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ในการใช้
ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นิสติ ชายและนิสติ หญิงมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
สภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาทัง้ 4 ด้านไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั ญหา ข้อเสนอแนะในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาทัง้ 4 ด้าน ผลการวิจยั พบว่า
ด้านอาคารสถานที่ นิสติ มีความคิดเห็นว่า การเดินทางไปใช้บริการห้องปฏิบตั กิ ารภาษาค่อนข้างไกล เนื่องจาก
การปรับภูมทิ ศั น์ของทางมหาวิทยาลัย เป็ นปั ญหาในการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ ารภาษา และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ควรปรับปรุง
เส้นทางอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การเดินทางไปใช้บริการห้องปฏิบตั ิการภาษาสะดวกยิง่ ขึ้น ควรจัดตัง้ ห้องปฏิบตั ิการภาษา
ณ สถานทีซ่ ง่ึ สามารถเดินทางไปใช้บริการได้สะดวก
ด้านวัสดุอุปกรณ์ นิสติ มีความคิดเห็นว่า จอคอมพิวเตอร์ไม่ชดั เจน ลาโพง หูฟังและไมโครโฟนบางอันเสียงแตก
ได้ยนิ ไม่ชดั เจน เป็ นปั ญหาในการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ ารภาษา และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ควรปรับเปลีย่ นจอคอมพิวเตอร์ให้
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ควรปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทนั สมัยต่อการเรียนการสอนปั จจุบนั เพื่อให้นิสติ สามารถใช้
อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงควรให้นิสติ ได้ใช้ในวัสดุอุปกรณ์ดว้ ยตนเอง เพื่อการเรียนรูอ้ ย่างตรงจุดของตัวนิสติ เอง
ด้านการใช้อุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ ในการเรียนการสอน นิสติ มีความเห็นว่า นิสติ ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ ได้ด้วย
ตนเองเนื่องจากในห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีอุปกรณ์ทส่ี ามารถควบคุม หรือใช้คอมพิวเตอร์ได้เฉพาะอาจารย์ผสู้ อน รวมถึงการ
ขาดแคลนโปรแกรม หรือซอฟแวร์ทางภาษาทีท่ นั สมัยเป็ นในการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ ารภาษา และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ควร
จัดตัง้ หรือปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารภาษาให้อยู่ในรูปแบบใช้คน้ คว้า เรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนิสติ เพื่อประโยชน์โดยตรงกับตัว
นิสติ และมีโปรแกรม ซอฟแวร์ทางด้านภาษาทีม่ คี วามทันสมัยมากขึน้ เพื่อการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก นิสติ มีความคิดเห็นว่า ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาไม่มสี ่อื การเรียนการสอนเพียงพอ เพื่อ
อานวยความสะดวกทางการเรียนการสอน หรือการเสริมสร้างทักษะให้กบั นิสติ รวมถึงคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตั กิ ารภาษา
ไม่สามารถใช้สบื ค้นข้อมูลได้ เป็ นปั ญหาในการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ ารภาษา มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ควรเพิม่ เติมสือ่ การเรียน
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การสอนทางภาษาที่ทนั สมัยให้บริการนิสติ ควรเพิม่ คอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นให้กบั นิสติ ได้สามารถใช้คน้ คว้าข้อมูล
สาหรับการเรียนการสอน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพทางด้านการเรียน และการเสริมสร้างทักษะทางภาษา และควรมีการบริการ
ใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาในการค้นคว้าข้อมูล หรือเรียนรูท้ กั ษะภาษาตลอดทัง้ วัน เพื่ออานวยความสะดวกต่อนิสติ มากขึน้
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารภาษา ผลการวิจยั พบว่า
ควรปรับ ปรุ ง ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารภาษาให้ มี อุ ป กรณ์ ท่ี ท ั น สมัย เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเรีย นรู้ ข องผู้ ร ับ บริก าร
ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาควรมีคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นข้อมูลให้บริการนิสติ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรูใ้ ห้กบั นิสติ
รวมถึงควรจัดห้องปฏิบตั กิ ารภาษาในรูปแบบห้องทีส่ ามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนิสติ เหมือนกับหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ควร
มีสอ่ื การเรียนการสอน โปรแกรมทางภาษา เพิม่ ให้มากกว่าเดิม เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียน และเสริมสร้างทักษะทางภาษา
ของผูใ้ ช้บริการมากขึน้ และห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีจานวนทีน่ งน้
ั ่ อยเกินไปไม่เพียงพอสาหรับการใช้บริการของนิสติ

สรุปผลและอธิ ปรายผล
ด้านอาคารสถานที่ จากงานวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อศึกษารายข้อพบว่า ความ
คิดเห็นสภาพการใช้งานห้องปฏิบตั กิ ารภาษาทีว่ ่า ห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีแสงสว่างเพียงพอ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากเป็ นลาดับ 1 แสดงความเห็นว่า ห้องปฏิบตั ิการภาษาปั จจุบนั มีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้บริการ และการเรียนการ
สอน ควรรัก ษาคุ ณ ภาพในข้ อ ดัง กล่ า ว ฯ ต่ อ ไป นอกจากนี้ ผลการศึก ษาด้ า นดัง กล่ า ว ฯ ยัง พบว่ า สภาพการใช้
ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาด้านอาคารสถานที่ มีระดับคะแนนเฉลีย่ เป็ นลาดับสุดท้าย คือการเดินทางไปใช้บริการห้องปฏิบตั กิ าร
ภาษามีความสะดวก แสดงให้เห็นว่า การเดินทางไปใช้บริการอาจเป็ นปั ญหาสาหรับผูใ้ ช้บริการ ซึง่ สอดคล้องกับปั ญหาของ
นิสติ ในด้านดังกล่าว ฯ ทีว่ ่า การเดินทางไปใช้บริการห้องปฏิบตั กิ ารภาษาค่อนข้างไกล เนื่องจากการปรับภูมทิ ศั น์ของทาง
มหาวิทยาลัย ต้องเร่งปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้บ ริการ และนิสติ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ควร
ปรับ ปรุ ง เส้น ทางอย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ให้ ก ารเดิน ทางไปใช้ บ ริก ารห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารภาษาสะดวกยิ่ ง ขึ้น และควรจัด ตั ง้
ห้องปฏิบตั กิ ารภาษา ณ สถานทีซ่ ง่ึ สามารถเดินทางไปใช้บริการได้สะดวก
เมื่อนาความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษาด้านดังกล่าวฯมาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ระหว่างนิสติ ชายและนิสติ หญิง ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษาด้านอาคาร
สถานทีข่ องนิสติ ชายและนิสติ หญิงไม่แตกต่างกัน
ด้านวัสดุอุปกรณ์ จากงานวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษารายข้อพบว่า
จอ Projector ภายในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาใช้งานได้ดมี รี ะดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็ นลาดับ 1 แสดงให้เห็นว่า จอ
Projector ในห้องปฏิบตั กิ ารภาษายังสามารถใช้งานได้ดี และเป็ นอุปกรณ์ทส่ี นับสนุนการใช้บริการของห้องปฏิบตั กิ ารภาษา
ให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ ผลการวิจยั ด้านดังกล่าว ฯ ยังพบว่า สภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาด้านวัสดุอุปกรณ์
มีระดับคะแนนเฉลีย่ เป็ นลาดับสุดท้าย คือ อุปกรณ์หูฟังภายในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาใช้งานได้ดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์ หูฟังในห้องปฏิบตั ิการภาษาอาจเป็ นปั ญหาสาหรับการใช้บริการ ควรต้องมีการ
พัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดขี น้ึ ต่อไป ซึง่ สอดคล้องกับปั ญหาของนิสติ ในด้านดังกล่าวฯ ที่ว่า ลาโพง หูฟังและไมโครโฟน
บางอันเสียงแตกได้ยนิ ไม่ชดั เจน และนิสติ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ควรมีการปรับปรุงอุปกรณ์ ให้ทนั สมัยต่อการเรียนการสอน
ปั จจุบนั เพื่อให้นิสติ สามารถใช้อุปกรณ์อย่ างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ประเทือง ธนิยผล [4] ที่ศกึ ษาความต้องการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ในการใช้บริการห้องปฏิบตั ิการภาษาของคณะมนุ ษยศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาต้องการให้ปรับปรุงเครื่องมือ-อุปกรณ์ให้ทนั สมัย และควรมีชนั ้ วางของในแต่ละ Booth
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เมื่อนาความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษาด้านดังกล่าวฯ มาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ระหว่างนิสติ ชายและนิสติ หญิง ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาด้านวัสดุอุปกรณ์
ของนิสติ ชายและนิสติ หญิงไม่แตกต่างกัน
ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน จากงานวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อศึกษารายข้อพบว่า การใช้อุปกรณ์หฟู ั งช่วยในการเรียนการสอน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็ นลาดั บ 1
แสดงให้เห็นว่า นิสติ สามารถใช้อุปกรณ์หฟู ั งช่วยในการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจทางการ
เรียน ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สานักนิเทศและพัฒ นามาตรฐานการศึกษา [5]
ทีก่ ล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางภาษาว่าวิธกี ารสอนโดยใช้การใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางภาษาเป็ น
วิธีก ารหนึ่ ง ที่มีจุ ด เน้ น ส าคัญ คือ การให้ นั ก เรีย นเป็ นศู น ย์ ก ลางให้นั ก เรีย นได้เกิด ลงมือ ปฏิบ ัติ และแสวงหาความรู้
ห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษาเป็ นห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ามารถช่วยพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่าง
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับ เทวินทร์ จินดารักษ์ [6] ที่ศึกษาการใช้ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาของครูและนักเรียน ในกลุ่ม
โรงเรีย นดอยหล่ อ ส านั ก งานการประถมศึก ษากิ่ง อ าเภอดอยหล่ อ จัง หวัด เชีย งใหม่ ผลการศึก ษาพบว่ า ผลการใช้
ห้องปฏิบตั ิการภาษา ประชากรส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขน้ึ มีความสนุ กสนานกล้าแสดงออก
สนใจที่จ ะเข้าเรีย นในห้องปฏิบ ัติการทางภาษาทุ กครัง้ และมีค วามเข้าใจในบทเรียนดีข้นึ สาหรับ ครูผู้สอนจะมีค วาม
กระตือรือร้นในการแสวงหาสื่อประเภทซอฟต์แวร์ ซีดแี ละสื่ออื่นๆมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบตั กิ ารภาษา
และแสวงหารูปแบบการสอนทีห่ ลากหลายขึน้ นอกจากนี้ยงั พบว่า ครูและนักเรียนมีทกั ษะในการเรียนรู้ การใช้วสั ดุอุปกรณ์
ในห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษาและพบว่านักเรียนได้ทากิจกรรมทีห่ ลากหลาย
นอกจากนี้ ผลการวิจ ัยด้านดังกล่าว ฯ ยังพบว่า สภาพการใช้ ห้องปฏิบ ัติก ารภาษาด้านการใช้อุ ป กรณ์ เพื่อ
ประโยชน์ ในการเรียนการสอน มีระดับคะแนนเฉลี่ยเป็ นลาดับสุดท้าย คือ ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนได้ มีระดับความคิดเห็นเฉลีย่ อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ค้นคว้าข้อมูลอาจเป็ นปั ญหาในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับปั ญหาของนิสติ ในด้านดังกล่าวฯ ที่ว่า นิสติ ไม่สามารถใช้
อุปกรณ์ได้ด้วยตนเองเนื่องจากในห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีอุปกรณ์ทส่ี ามารถควบคุม หรือใช้คอมพิวเตอร์ได้เฉพาะอาจารย์
ผูส้ อน รวมถึงการขาดแคลนโปรแกรม หรือซอฟแวร์ทางภาษาทีท่ นั สมัย ซึง่ สอดคล้องกับคาตา อ้วนสาเล [7] ทีศ่ กึ ษาสภาพ
ปั จจุบนั และปั ญหาการใช้ส่อื การสอนประจาห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลาภู ผลการศึกษาพบว่า สภาพการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางภาษา พบว่า ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่อง
การขาดแคลนสื่อ ประเภทซอฟท์แ วร์ และวัสดุ ค รุ ภัณ ฑ์ แ ละสอดคล้อ งกับ มณทิร า กุ ล สัม พัน ธมิต ร [8] ที่ศึก ษาการใช้
ห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า อุปสรรคในการใช้ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ครูมขี อ้ จากัดด้านเวลา ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติของครูผู้สอน ด้าน
ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และการขาดสื่อประเภทซอฟแวร์ท่ใี ช้สนับสนุ นการสอน และด้านงบประมาณ และนิสติ มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ ควรจัดตัง้ หรือปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการภาษาให้อยู่ในรูปแบบใช้ค้นคว้า เรียนรู้ ดว้ ยตนเองของนิสติ เพื่อ
ประโยชน์ โดยตรงกับตัวนิ สติ และมีโปรแกรม ซอฟแวร์ทางด้านภาษาที่มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เมื่อนาความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษาด้านดังกล่าวฯ มาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ระหว่างนิสติ ชายและนิสิตหญิง ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษาด้านการใช้
อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของนิสติ ชายและนิสติ หญิงไม่แตกต่างกัน
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก จากงานวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษารายข้อ
พบว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็ นลาดับ 1 แสดงให้เห็นว่า การบริการด้าน ดังกล่าว
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ควรรักษาคุณภาพและพัฒนาให้ดขี น้ึ ต่อไป นอกจากนี้ ผลการศึกษาด้านดังกล่าว ฯ ยังพบว่า สภาพการใช้ห้องปฏิบตั กิ าร
ภาษาด้านสิง่ อานวยความสะดวก มีระดับคะแนนเฉลีย่ เป็ นลาดับสุดท้าย คือ มีคอมพิวเตอร์บริการเพื่อการค้นคว้าข้อมูล
มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า นิสติ ไม่ได้รบั ความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ค้นคว้าข้อมูล ซึง่ สอดคล้องกับปั ญหาของนิสติ ด้านดังกล่าวฯ ทีว่ ่า คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตั ิ การภาษาไม่สามารถใช้สบื ค้น
ข้อมูลได้ และนิสติ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ควรเพิม่ คอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นให้กบั นิสติ ได้สามารถใช้คน้ คว้าข้อมูลสาหรับ
การเรียนการสอน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพทางด้านการเรียน และการเสริมสร้างทักษะทางภาษา
เมื่อนาความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษาด้านดังกล่าวฯ มาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ระหว่างนิสติ ชายและนิสติ หญิง ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาด้านสิง่ อานวย
ความสะดวกของนิสติ ชายและนิสติ หญิงไม่แตกต่างกัน
จากงานวิจยั สภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษามีแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารภาษาดังต่อไปนี้
ควรปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารภาษาให้มอี ุปกรณ์ทท่ี นั สมัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้
ของผู้รบั บริการ ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาควรมีคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นข้อมูลให้บริการนิสติ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เรียนรูใ้ ห้กบั นิสติ รวมถึงควรจัดห้องปฏิบตั กิ ารภาษาในรูปแบบห้องทีส่ ามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนิสติ เหมือนกับหลาย ๆ
มหาวิท ยาลัย ควรมีส่อื การเรีย นการสอน โปรแกรมทางภาษา เพิ่ม ให้ม ากกว่าเดิม เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้เรีย น และ
เสริมสร้างทักษะทางภาษาของผูใ้ ช้บริการมากขึน้ และห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีจานวนทีน่ งน้
ั ่ อยเกินไปไม่เพียงพอสาหรับการ
ใช้บริการของนิสติ ซึง่ สอดคล้องกับทัศนีย์ หาวารี [9] ทีศ่ กึ ษาการประเมินผลการดาเนินงานห้องปฏิบตั กิ ารภาษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า การประเมินผลด้า นปั จจัย ด้าน
สถานทีพ่ บว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มจี านวนคูหาในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียนต่อห้องเรียน
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า มหาวิทยาลัยควรเพิม่ จานวนทีน่ งในห้
ั ่ องปฏิบตั กิ ารภาษาให้เพียงพอกับการใช้บริการของนิสติ และ
ปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารภาษาให้ตรงตามความต้องการของผูร้ บั บริการ เพื่อประสิทธิภาพของการใช้บริการต่อไป
จากสรุปและอภิ ปรายผลดังกล่าว สรุปได้ดงั นี้
1. สภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นทัง้ 4 ด้าน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจยั รายด้านเป็ นลาดับดังนี้ ด้านอาคารสถานที่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และพบว่า
ห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีแสงสว่างเพียงพอ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็ นลาดับ 1 ในด้านดังกล่าวฯ ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนการสอน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และพบว่า การใช้อุปกรณ์หูฟังช่วยในการเรียนการสอน มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็ นลาดับ 1 ในด้านดังกล่าวฯ ด้านสิง่ อานวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
พบว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็ นลาดับ 1 ในด้านดังกล่าวฯ และด้านวัสดุอุปกรณ์ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า จอ Projector ภายในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาใช้งานได้ดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เป็ นลาดับ 1 ในด้านดังกล่าวฯ
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย
จาแนกตามเพศ ผลการวิจยั พบว่า นิสติ ชายและนิสติ หญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการ
ภาษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นิสติ ชายและนิสติ หญิงมีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปั จจุบนั
ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาทัง้ 4 ด้านไม่แตกต่างกัน
3. ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษา ผลการวิจยั พบว่า ห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีปัญหาด้านอาคาร
สถานที่ คือการเดินทางไปใช้บริการห้องปฏิบตั ิการภาษาค่อนข้างไกล เนื่องจากการปรับภูมิทศั น์ ของทางมหาวิทยาลัย
มีข้อเสนอแนะคือ ควรปรับ ปรุงเส้นทางอย่างเร่งด่ วน เพื่อให้การเดินทางไปใช้บริการห้องปฏิบตั ิการภาษาสะดวกยิ่งขึ้น
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ด้านวัสดุอุปกรณ์ คือจอคอมพิวเตอร์ไม่ชดั เจน ลาโพง และหูฟังบางอันเสียงแตกได้ยนิ ไม่ชดั เจน และไมโครโฟนเสียงแตก
ได้ยินไม่ชดั เจน มีข้อเสนอแนะคือ ควรปรับปรุงอุปกรณ์ ให้ทนั สมัยต่ อการเรียนการสอนปั จจุบ ั น เพื่อให้นิสติ สามารถใช้
อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน คือ นิสติ ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ดว้ ย
ตนเองเนื่องจากในห้องปฏิบตั กิ ารภาษามีอุปกรณ์ทส่ี ามารถควบคุม หรือใช้คอมพิวเตอร์ได้เฉพาะอาจารย์ผสู้ อน และนิสติ มี
แต่จอคอมพิวเตอร์ใช้สาหรับดูภาพจากหน้าจอเท่านัน้ รวมถึงการขาดแคลนโปรแกรม หรือซอฟแวร์ทางภาษาที่ทนั สมัย
มีขอ้ เสนอแนะคือควรจัดตัง้ หรือปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการภาษาให้อยู่ในรูปแบบใช้ค้นคว้า เรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนิสติ เพื่อ
ประโยชน์ โดยตรงกับ ตัวนิ สติ และมีโปรแกรม ซอฟแวร์ท างด้านภาษาที่มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คือ คอมพิวเตอร์ในห้อ งปฏิบ ัติก ารภาษาไม่ สามารถใช้สืบ ค้น ข้อ มูลได้
มีขอ้ เสนอแนะคือ ควรเพิม่ คอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นให้กบั นิสติ ได้สามารถใช้คน้ คว้าข้อมูลสาหรับ การเรียนการสอน
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพทางด้านการเรียนและการเสริมสร้างทักษะทางภาษา
4. แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการภาษา ผลการวิจยั พบว่า ควรปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารภาษาให้มอี ุปกรณ์
ที่ทนั สมัย เพื่อประโยชน์ ในการเรียนรู้ของผู้รบั บริการ ห้องปฏิบตั ิการภาษาควรมีคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นข้อมูล
ให้บริการนิสติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กบั นิสติ รวมถึงควรจัดห้องปฏิบตั ิการภาษาในรูปแบบห้องที่สามารถ
เรียนรู้ดว้ ยตนเองของนิสติ เหมือนกับหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ควรมีส่อื การเรียนการสอน โปรแกรมทางภาษา เพิม่ ให้มาก
กว่าเดิม เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่ อผู้เรียน และเสริมสร้างทักษะทางภาษาของผู้ใช้บ ริการมากขึ้น และห้องปฏิบตั ิการภาษา
มีจานวนทีน่ งน้
ั ่ อยเกินไปไม่เพียงพอสาหรับการใช้บริการของนิสติ
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การจัดให้มคี อมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้น และมีโปรมแกรมทางภาษาทีท่ นั สมัยต่อสภาพปั จจุบ ั น
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาของผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดพื้นที่ให้เป็ น Self-Access creative area ที่นิสติ สามารถทา
กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสรเสรี ซึง่ จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ กับนิสติ และ
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาอย่างมีประสิทธิภาพได้ เพื่อให้บริการกับผูร้ บั บริการอย่างตรงจุด
แล้วจะเกิดประสิทธิภาพในการใช้บริการ นิสติ จะได้รบั ประโยชน์ และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนในห้องปฏิบตั ิการ
ภาษา คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยาให้มคี ุณภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ผลจากงานวิจยั สภาพปั จจุบนั ในการใช้ห้องปฏิบตั ิการภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอ้ มูลความ
คิดเห็นของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
และด้านอาคารสถานที่ เพื่อประกอบการพัฒ นาห้อ งปฏิบ ัติก ารภาษาอย่ างตรงตามความต้องการของผู้รบั บริการ และ
เสริมสร้างคุณภาพของนิสติ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป
2. ได้ขอ้ มูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพปั จจุบนั ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษาของนิสติ มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยจ าแนกตามเพศเพื่ อ เป็ นแนวทางในการบริห ารจัด การห้ อ งปฏิบ ั ติ ก ารภาษาของคณะศิลปศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป
3. ได้ขอ้ มูลปั ญหา ข้อเสนอแนะในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารภาษา เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร
ภาษาอย่างยังยื
่ นต่อไป
4. ได้แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารภาษา คือ การจัดให้มคี อมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้น และมีโปรมแกรม
ทางภาษาทีท่ นั สมัยต่อสภาพปั จจุบนั เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาของผูใ้ ช้บริการ รวมถึงการจัดพืน้ ทีใ่ ห้เป็ น Self-Access
creative area ทีน่ ิสติ สามารถทากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสรเสรี ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ กับนิสติ และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนในห้องปฏิบตั กิ ารภาษาอย่างมีประสิทธิภาพได้
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ระบบการก าหนดเอกสารและหลัก ฐานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ตามแนวทางปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ของคณะเทคโนโลยี
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Systems Documentation and Evidence of Internal Quality Assurance Evidence
within Guidelines for Compliance with the Standard of School of Information and
Communication Technology, University of Phayao
กมลทิพย์ รักเป็ นไทย1
Kamolthip Rakpenthai1
บทคัดย่อ
ระบบการกาหนดเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พฒ
ั นาขึน้ เพื่อจัดการและรวบรวมข้อมูลด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบบสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประการณ์ดา้ นการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้แก่ผู้รบั ผิดชอบและผู้ปฏิบตั ิงานในการจัดทาและรวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้วยวิธกี ารทีใ่ ช้ระยะเวลาทีน่ ้อยทีส่ ุด แม้ว่าจะมีการผลัดเปลีย่ นหน้าที่ ผู้รบั ผิดชอบ หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน และ/
หรือ เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาจากัด การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นให้เป็ นระบบที่
นาไปใช้งานได้จริง
มีประโยชน์ต่อผูร้ บั ผิดชอบและผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการจัดทาและรวบรวมเอกสาร / หลักฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ต่างๆ นอกจากนี้ ระบบยังช่ว ยประหยัดเวลาในการศึกษาและทา
ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชีร้ ะหว่างปฏิบตั งิ าน ทาให้การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่ วยงานต่ างๆ ภายในคณะ ICT มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ICT และมหาวิทยาลัยพะเยา
คาสาคัญ: ระบบการกาหนดเอกสารและหลักฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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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

บทนา
การประกันคุ ณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดั บ อุด มศึก ษา เป็ น ระบบการวัดและประเมิน ผลการ
ดาเนิ น งานรอบ 1 ปี ก ารศึก ษา ของสถานศึก ษาและหน่ ว ยงานต่ างๆ ภายใน โดยมีสานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็ นผู้กาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่างๆ ที่ครอบคลุม
ภารกิจทีค่ วรปฏิบตั ิ ของสถาบัน จานวน 4 ประการ ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจยั 3) การให้บริการวิชาการแก่
สังคม และ 4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงเป็ นเครื่องมือในการกาหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบ ัติก ารของสถาบัน เพื่อให้บ รรลุ ภ ารกิจดังกล่ าว และสิง่ สาคัญ ที่ค วบคู่ก ับ ระบบการการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report,
SAR) โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พฒ
ั นาระบบ CHE QA on-line Version III เพื่อให้สถาบัน
สามารถกรอกข้อ มูลรายงานผลการดาเนิ น งานตามเกณฑ์ก ารประเมิน ของตัวบ่ งชี้ต่ างๆ อ านวยความสะดวกให้
คณะกรรมการประเมินสามารถเข้าไปตรวจสอบเอกสาร และยังเป็ นวิธกี ารรายงานผลการดาเนินงานของสถาบันในรอบ
1 ปี การศึกษา ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบอย่างเป็ นทางการ
แต่ปัญหาที่หน่ วยงานส่วนใหญ่ภายในสถาบัน โดยเฉพาะในระดับคณะพบระหว่างดาเนินการรวบรวมข้อมูล
เอกสาร และหลัก ฐานเพื่อ ใช้อ้า งอิงในการจัด ท ารายงานการประเมิน ตนเอง (Self – Assessment Report, SAR)
คือ ผู้รบั ผิดชอบและผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องยังมีความรู้และประสบการณ์ ท่คี ่อนข้างจากัดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน
ในองค์ประกอบและตัวบ่งชีต้ ่างๆ ตามคู่มอื การประกันคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงทาให้การตีความเพื่อวางแผนการดาเนินงานตามภารกิจสถาบัน
ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในองค์ประกอบและตัวบ่งชีต้ ่างๆ มีผลทาให้การดาเนินงานของสถาบันมีความซ้าซ้อน
หลงลืมการปฏิบตั บิ างขัน้ ตอนทีม่ คี วามจาเป็ น หรือดาเนินงานแบบไร้ทศิ ทาง ทาให้สน้ิ เปลืองทรัพยากรต่างๆ และผลที่
ตามมา คือ เมื่อ ถึงก าหนดที่สถาบัน จะต้อ งจัด ท ารายงานการประเมิน ตนเอง (Self – Assessment Report, SAR)
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
การนาเอกสาร / หลักฐานมาอ้างอิง ก็มคี วามคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง และมีผลต่อการประเมินโดยคณะกรรมการ ทาให้
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สถาบันได้คะแนนการประเมินไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ซึง่ บ่อยครัง้ มักจะเสียคะแนนไปเพราะความไม่ชดั เจนหรือความ
คลาดเคลื่อนของเอกสาร / หลักฐานทีน่ ามาใช้อา้ งอิง ทัง้ ที่ตลอดปี การศึกษาทีผ่ ่านมาสถาบันมีการดาเนินงานเรียบร้อย
แล้ว

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ พัฒ นาระบบการจัด การและรวบรวมข้อ มู ล ด้า นประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประการณ์ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยวิธกี ารทีใ่ ช้ระยะเวลาที่
น้อยที่สุด ให้แก่ผู้รบั ผิดชอบและผู้ปฏิบตั ิงานในการจัดทาและรวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา แม้ว่าจะมีการต้องผลัดเปลีย่ นหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบหรือผูป้ ฏิบตั งิ าน และ/หรือ เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
เกีย่ วกับ การประกันคุณภาพการศึกษาทีย่ งั จากัด

กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐาน
การประกันคุณภาพภายใน เป็ นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และประเมินการ
ดาเนิน งานของสถานศึก ษาให้เ ป็ น ไปตามนโยบาย เป้ า หมาย และระดับ คุณ ภาพ ตามมาตรฐานที่กาหนดโดย
สถานศึก ษาและหรือ หน่ ว ยงานต้น สัง กัด และให้ถ ือ ว่า การประกัน คุณภาพภายในเป็ น ส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานประจาปี ท่เี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต่อสภาสถาบัน หน่ วยงานต้นสังกัด และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุ ณภาพภายนอก โดยให้สอดคล้อง
กับ เจตนารมณ์แ ละแนวทางของพระราชบัญ ญัต ิก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.
2545 ส่วนการติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด กาหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้
มีก ารติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษานั น้ อย่ า งน้อ ยหนึ ่ง ครัง้ ในทุก สามปี และแจ้ง ผลให้ส ถานศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้ เปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน โดยมอบหมายให้
หน่ วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดกา รพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง [1] ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบตั ิงาน ตัง้ แต่ระดับ
บุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจาเป็ นต้องจัดทาคู่มอื คุณภาพใน
แต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงาน แต่ท่สี าคัญคณะกรรมการหรือหน่ วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มปี ระสิท ธิภ าพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกัน ได้ในทุกระดับ ซึ่งระบบฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ มีความสาคัญในกระบวนการวิเคราะห์และวัดผลดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ส่งผลให้การ
ดาเนิน งานทาได้อ ย่า งประสิท ธิภ าพและถูก ต้อ งตรงกัน ทุก ระดั บ ตลอดจนเป็ น ข้อ มูลที่สามารถเรีย กใช้ได้อ ย่า ง
รวดเร็ว ดังนัน้ ระบบสารสนเทศที่ด ี มีประสิทธิภาพจึงเป็ นปั จจัยสาคัญยิง่ ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึก ษา และส่งผลต่อคุณ ภาพในทุกขัน้ ตอนการดาเนินงานตัง้ แต่ การวางแผน การปฏิบ ตั ิงานประจา
การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา [2]

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
1. คู่มือ การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษาระดับ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2553 ของ สานั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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2. ข้อมูลต่างๆ จากระบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา และจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (KM Workshop) ซึ่งจัดโดยหน่ วยงานต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอกคณะ
3. รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) ประจาปี การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน
2554 – 31 พฤษภาคม 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และมหาวิทยาลัยพะเยา
4. (ร่าง) เอกสารแนบท้ายประกาศการมอบหมายภาระงาน การกาหนดตัวผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชีค้ ุณภาพภายใน
(สกอ.) และภายนอก (สมศ.) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ของคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
5. แบบสารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และสิง่ สนับสนุนในการดาเนินงาน และแบบประเมินระดับความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการวิจยั ฯ
6. แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบการกาหนดเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการศึกษา
ผู้วจิ ยั ได้จาแนกบุคลากรสายสนับสนุ นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวนทัง้ สิน้ 24 คน
ออกเป็ น 2 กลุ่ม เพื่อความชัดเจนในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอน ได้แก่ กลุ่ม ที่ 1
บุคลากรสายสนับสนุ นของคณะ ที่มคี วามเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในการจัดทาและรวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้านการ
ประกัน คุณ ภาพการศึกษา ตามตัว บ่งชี้ก ารประกัน คุ ณ ภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. จานวนทัง้ สิ้น 11 คน และกลุ่ ม ที่ 2
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกับภารกิจดังกล่าว จานวนทัง้ สิน้ 13 คน
ต่อมาผูว้ จิ ยั ได้จาแนกภาระงานของกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มที่ 1 จานวนทัง้ สิน้ 11 คน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. ซึง่ มีทงั ้ สิน้ จานวน 9 องค์ประกอบ โดยอ้างอิงจาก (ร่าง) เอกสารแนบท้าย
ประกาศการมอบหมายภาระงาน การกาหนดตัวผู้รบั ผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา [3] มีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงภาระงานของกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มที่ 1 คือ บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
อย่างชัดเจนในการจัดทาและรวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. จานวนทัง้ สิน้ 11 คน
ตัวบ่งชี้

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูบ้ ริหาร
บุคลากรสายสนับสนุน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ โกลัญญา ตายะ
ประกันคุณภาพการศึกษา

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

2.1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2.2

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/

1.1

วราพงษ์ คล่องแคล่ว
นภ้ทร ไชยมงคล
กิตติคุณ นุผดั
วราพงษ์ คล่องแคล่ว
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ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR

ตัวบ่งชี้

2.3

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูบ้ ริหาร
บุคลากรสายสนับสนุน
นภ้ทร ไชยมงคล
กิตติคุณ นุผดั
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รณชัย ทิพย์มณฑา

2.4

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รณชัย ทิพย์มณฑา

2.5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2.6

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2.7

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2.8

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ

3.1

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ

วราพงษ์ คล่องแคล่ว
นภ้ทร ไชยมงคล
กิตติคุณ นุผดั
วราพงษ์ คล่องแคล่ว
นภ้ทร ไชยมงคล
กิตติคุณ นุผดั
วราพงษ์ คล่องแคล่ว
นภ้ทร ไชยมงคล
กิตติคุณ นุผดั
วราพงษ์ คล่องแคล่ว
นภ้ทร ไชยมงคล
กิตติคุณ นุผดั
ณัฎฐ์ กรีธาชาติ
เกศินี อัตถะกาศ
ณัฎฐ์ กรีธาชาติ
เกศินี อัตถะกาศ

3.2

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ

ณัฎฐ์ กรีธาชาติ
เกศินี อัตถะกาศ

4.1

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั

นุชรารัตน์ ยะชะระ

4.2

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั

นุชรารัตน์ ยะชะระ

4.3

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั

นุชรารัตน์ ยะชะระ
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR

ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR

ตัวบ่งชี้
5.1

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูบ้ ริหาร
บุคลากรสายสนับสนุน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ กมลทิพย์ รักเป็ นไทย
ประกันคุณภาพการศึกษา

5.2

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

กมลทิพย์ รักเป็ นไทย

6.1

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ

ณัฎฐ์ กรีธาชาติ
เกศินี อัตถะกาศ

7.1

คณบดี

โกลัญญา ตายะ

7.2

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

กมลทิพย์ รักเป็ นไทย

7.3

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

วรินทร ซอกหอม

7.4

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

สุธดิ า เดชะตา

8.1

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

สุธดิ า เดชะตา

9.1

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

กมลทิพย์ รักเป็ นไทย

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จัดทา/
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และเขียน
SAR

จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการสอบถามข้อมูลต่ างๆ จากกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มที่ 1 จานวนทัง้ สิน้ 11 คน ด้วยแบบ
สารวจและแบบประเมินต่างๆ ตามขัน้ ตอนการวิจยั โดยใช้เครื่องมือการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสารวจความพึงพอใจ ความ
ต้องการ และสิง่ สนับสนุ นในการดาเนินงานและแบบประเมินระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบการกาหนดเอกสารและหลักฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า
ผลการสารวจความพึงพอใจ ความต้ องการ และสิ่ งสนั บสนุ น ในการดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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1. กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มที่ 1 คือ บุคลากรสายสนับสนุ นของคณะ ที่มคี วามเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในการจัดทา
และรวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ.
จานวนทัง้ สิน้ 11 คน มีผตู้ อบแบบสารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และสิง่ สนับสนุนในการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา จานวนทัง้ สิน้ 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.73 และมีผู้ไม่ตอบแบบสารวจดังกล่าว จานวน
ทัง้ สิน้ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.27 / จากผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และสิง่ สนับสนุ นในการ
ดาเนินงานเกีย่ วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา จานวนทัง้ สิน้ 8 คน จาแนกออกเป็ นเพศชาย จานวนทัง้ สิน้ 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และเป็ นเพศหญิง จานวนทัง้ สิน้ 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 / สามารถแบ่งภาระงานของบุคลากร
สายสนับสนุนดังกล่าว ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. ซึง่ มีทงั ้ สิน้ จานวน 9 องค์ประกอบ
ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มที่ 1 คือ บุคลากรสายสนับสนุ นของคณะ ที่มคี วามเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจนในการจัดทาและรวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์ สกอ. ทีต่ อบแบบสารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และสิง่ สนับสนุ นในการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จานวนทัง้ สิน้ 8 คน
ภาระงาน
รายชื่อ
โกลัญญา ตายะ
งานบริหาร (เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบที่ 7)
งานแผนและนโยบาย (เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบที่ 1)
นภัทร ไชยมงคล
งานวิ ชาการ (เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบ 2)
วราพงษ์ คล่องแคล่ว
ณัฐ กรีฑาชาติ
งานกิ จการนิ สิต (เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบที่ 3)
งานทานุบารุงศิ ลปะฯ (เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบที่ 6) เกศินี อัตถะกาศ
นุชรารัตน์ ยะชะระ
งานวิ จยั (เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบที่ 4)
งานการเงิ นการคลัง (เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบที่ 8) สุธดิ า เดชะตา
งานบริการวิชาการ (เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบที่ 5) กมลทิพย์ รักเป็ นไทย
งานประกันคุณภาพ (เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบที่ 9)

ตาแหน่ ง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา

2. ระดับความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุ น ในการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า
มีค่าเฉลีย่ ในภาพรวมอยู่ท่ี 3.93 มีความพึงพอใจในระดับ มาก
3. ระดับความต้องการและสิง่ สนับสนุ น ในการดาเนินงานที่เกีย่ วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า
มีค่าเฉลีย่ ในภาพรวมอยู่ท่ี 4.05 มีความต้องการในระดับ มาก
4. ระดับ และความส าคัญ ของปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานที่เกี่ย วข้อ งกับ การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา พบว่า มีค่าเฉลีย่ ในภาพรวมอยู่ท่ี 3.80 มีความสาคัญของปั ญหาและอุปสรรคในระดับ มาก
5. ระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ย ในภาพรวมอยู่ท่ี 3.71 มี
ความรูค้ วามเข้าใจในระดับ มาก
รูปแบบของระบบการกาหนดเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางปฏิ บตั ิ
เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิ ทยาลัยพะเยา
จากการสารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และสิง่ สนับสนุ น ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา จากบุคลากรสายสนับสนุ นของคณะ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องอย่างชัดเจนในการจัดทาและรวบรวมข้อมูล
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และหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการ
สารวจและข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มาวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างรูปแบบกาหนดรายการเอกสาร และหลักฐาน ทีส่ ามารถ
นามาใช้อา้ งอิงในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) ตามเกณฑ์ของ สกอ. ดัง
ภาพนี้
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างรูปแบบกาหนดรายการเอกสาร และหลักฐานทีส่ ามารถใช้อา้ งอิงในการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) ตามเกณฑ์ของ สกอ.
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จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของรูปแบบกาหนดรายการเอกสาร และหลักฐาน เพื่อใช้อา้ งอิง
ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) ตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกโดย
ย่อว่า “รูปแบบ” ดังนี้
1. ชื่อรูปแบบ: อยู่บริเวณแถวแนวนอนด้านบนสุด ในแถวที่ 1 - 2
2. วัน เดือน ปี ทีท่ าการจัดทา รวบรวม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมูลในรูปแบบ: อยู่บริเวณแถวแนวนอน ในแถวที่ 3
บริเวณด้านซ้ายมือใต้แถบชื่อรูปแบบ เป็ นส่วนทีแ่ สดงให้ทราบว่าข้อมูล เอกสาร และหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ทีป่ รากฏในรูปแบบนี้ ผูร้ บั ผิดชอบได้กรอกข้อมูลไว้ในรูปแบบเมื่อไหร่
3. ชื่อองค์ประกอบ: อยู่บริเวณแถวแนวนอน ในแถวที่ 5 ระบุขอ้ มูลทีท่ าให้ทราบว่ากาลังจัดทา รวบรวม และ/หรือ
ปรับ ปรุ ง ข้อ มู ล เอกสาร และหลัก ฐานด้านการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ตามเกณฑ์ สกอ. ในองค์ป ระกอบใด โดย
กาหนดให้มี 1 องค์ประกอบ ต่อ 1 หน้างานในไฟล์รปู แบบ
4. ชื่อตัวบ่ งชี้: อยู่บริเวณแถวแนวนอน ในแถวที่ 6 ระบุ ข้อมูลที่ท าให้ทราบว่ากาลังจัดท า รวบรวม และ/หรือ
ปรับปรุง ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. ในตัวบ่งชีใ้ ด โดยกาหนดให้มี
จานวนตัวบ่งชีใ้ น 1 หน้างานในไฟล์รปู แบบ ตามจานวนตัวบ่งชีท้ เ่ี กณฑ์ สกอ. กาหนดไว้ในแต่ละองค์ประกอบ
5. เป้ าหมายการได้คะแนนจากมหาวิทยาลัย อยู่บริเวณแถวที่ 7 ในคอลัมภ์ผสาน A ถึง C และมหาวิทยาลัยพะเยา
มีเป้ าหมายที่ ค ะแนน อยู่ บ ริเวณแถวที่ 7 ในคอลัม ภ์ ผ สาน D ถึ ง E ระบุ ข้อ มู ล ที่ท าให้ ท ราบค่ า คะแนนเป้ าหมายที่
มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดไว้ให้คณะดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีเป้ าหมายที่ คะแนน อยู่บริแถวที่ 7 ในคอลัมภ์ผสาน F ถึง G และคะแนนทีไ่ ด้
จริง คะแนน อยู่บริเวณแถวที่ 7 ในคอลัมภ์ผสาน H ถึง K ระบุขอ้ มูลทีท่ าให้ทราบค่าคะแนนเป้ าหมายทีค่ ณะกาหนด และค่า
คะแนนทีค่ ณะได้รบั จริงภายหลังจากการจัดทาและรวบรวมข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน ตามตัวบ่งชีข้ องเกณฑ์ สกอ. แล้ว
เสร็จ
7. ชื่อคอลัม ภ์ต่างๆ: อยู่บริเวณแถวแนวนอน ในแถวที่ 4 ประกอบด้ว ยชื่อคอลัมภ์ต่างๆ เรียงตามลาดับ จาก
คอลัมภ์ A ถึง K ดังนี้
- องค์ป ระกอบ : อยู่ในคอลัม ภ์ A เป็ น ส่ว นที่แ สดงให้ท ราบว่า รูป แบบที่ผู้เกี่ยวข้องกับ การจัด ท าและ
รวบรวมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.
ใช้ ง านอยู่ นั น้ เป็ นองค์ป ระกอบใด ข้อ มู ล /เอกสาร/หลัก ฐาน ที่จ ะน ามาอ้า งอิง จะต้ อ งเป็ นไปตามปี การศึก ษา หรือ
ปี งบประมาณ และองค์ประกอบนัน้ ๆ มีสถานะเป็ น ปั จจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) หรือ ผลผลิต (Output)
ซึง่ การจัดเตรียมข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
- ตัวบ่งชี้ : อยู่ในคอลัมภ์ B เป็ นส่วนที่แสดงให้ทราบว่า รูปแบบที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทาและรวบรวม
ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ใช้งานอยู่
นัน้ เป็ นตัวบ่งชีใ้ ด ซึง่ การจัดเตรียมข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
- (1) เกณฑ์การประเมิน: อยู่ในคอลัมภ์ C เป็ นส่วนที่แสดงให้ทราบว่า รูปแบบที่ผเู้ กีย่ วข้องกับการจัดทา
และรวบรวมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตั วบ่งชี้การประกันคุณภาพตามเกณฑ์
สกอ. ใช้งานอยู่นัน้ มีรายละเอียดการประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. อย่างไร ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็ นความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
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- (2) ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง (SAR) โดยคณะกรรมการประเมิน ในปี การศึกษาที่ผ่านมา:
อยู่ในคอลัมภ์ D เป็ นส่วนที่แสดงข้อมูลเกีย่ วกับข้อเสนอแนะต่างๆ ในแต่ ละเกณฑ์ของ สกอ. ตามตัวบ่งชี้ทไ่ี ด้รบั จากการ
ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการการประเมิน ในปี การศึกษาที่ผ่านมา ข้อมูลในส่วนนี้ อ้างอิงมาจากรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) ในปี การศึกษาที่ผ่านมา มีจุดประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณา จัดทา
รวบรวม และ/หรือ ปรับปรุง ข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน ให้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทาและรวบรวมข้อมูล เอกสาร และ
หลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ซึง่ การจัดเตรียมข้อมูลในส่วน
นี้ จะเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
- (3) ข้อมูลจากการประเมินตนเอง (SAR) ปี การศึกษาทีผ่ ่านมา จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
พะเยา : อยู่ในคอลัมภ์ E เป็ นส่วนทีแ่ สดงรายการข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐาน ตามเกณฑ์ต่างๆ ของ สกอ. ในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบต่างๆ มีจุดประสงค์เป็ นแนวทางในการพิจารณา จัดทา รวบรวม และ/หรือ ปรับปรุง ข้อมูลและ
หลักฐาน ให้แก่ผเู้ กีย่ วข้องกับการจัดทาและรวบรวมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. โดยข้อมูล และ/หรือ หลักฐาน ในส่วนนี้อา้ งอิงจากรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ในปี การศึกษาทีผ่ ่านมา) จากหน่ วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็ น
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
- (4) แนวปฏิบตั ิท่ดี จี ากกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (KM Workshop) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย : อยู่ในคอลัมภ์ F เป็ นส่วนที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิท่ดี ี (Best Practice)
ทีไ่ ด้มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (KM Workshop) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในวาระต่างๆ ตลอด
ปี การศึกษา ระหว่างคณะและหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นข้อมูลที่มี ความสาคัญ มากที่สุด
ทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ กีย่ วข้องกับการจัดทาและรวบรวมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณ ภาพตามเกณฑ์ สกอ. สามารถพิจารณา จัด ทา รวบรวม และ/หรือ ปรับปรุง ข้อมูลและหลักฐานต่ างๆ
ได้ค่อนข้างชัดเจน ตรงประเด็น และสอดคล้องกับรายละเอียดตามเกณฑ์แต่ละข้อที่กาหนดไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้ของ สกอ.
โดยการจัดเตรียมข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
- (5) รายการเอกสาร / หลักฐานอ้างอิง ทีใ่ ช้ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในปี การศึกษา
ปั จจุบนั ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา: อยู่ในคอลัมภ์ G เป็ นส่วนทีผ่ เู้ กีย่ วข้องกับการ
จัดทาและรวบรวมข้อมู ล เอกสาร และหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพตาม
เกณฑ์ สกอ. จะต้องดาเนินการกรอกข้อมูลรายการเอกสาร / หลักฐานอ้างอิง ทีใ่ ช้ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตามทีร่ ะบุไว้ในเกณฑ์ของตัวบ่งชีต้ ่างๆ แต่ละข้อตามองค์ประกอบของ สกอ. พร้อมทัง้ จัดเตรียมข้อมูลไว้ในรูปแบบ
เอกสาร / ไฟล์คอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินการดาเนินงานของคณะ จากคณะกรรมการประเมิน จึงนับได้ว่า
เป็ นส่วนของข้อมูลทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อกระบวนการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
- (6) ผูร้ บั ผิดชอบ : อยู่ในคอลัมภ์ H เป็ นข้อมูลทีท่ าให้ทราบว่า ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุ นของ
คณะท่านใด เป็ นผูท้ ร่ี บั ผิดชอบในการดาเนินการจัดทา รวบรวม และ/หรือ ปรับปรุง เอกสาร และ/หรือ หลักฐาน ตามเกณฑ์
ของ สกอ. ข้อต่างๆ ในแต่ละตัวบ่งชี้
- ช่ องตรวจสอบสถานะเอกสาร / หลักฐาน “มีแล้ว ” และ “ทาเพิ่ม ” และช่องหมายเหตุ : อยู่ในคอลัม ภ์
I, J และ K ตามลาดับ เป็ น ข้อมูลที่ท าให้ท ราบสถานะของเอกสาร / หลัก ฐาน แต่ ละรายการ ซึ่งหากท าเครื่องหมาย
ในช่อง “มีแล้ว” จะหมายถึง เอกสาร / หลักฐาน ในรายการนัน้ มีเรียบร้อยแล้ว หรือ หากทาเครื่องหมายในช่อง “ทาเพิม่ ”
จะมายถึง เอกสาร / หลักฐาน ยังไม่มี มีแล้วแต่ยงั ไม่เรียบร้อย ต้องค้นหาเพิม่ เติม ต้องปรับปรุง หรือต้องเพิม่ เติมข้อมูล
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุขอ้ ความเพิ่มเติมได้ในช่อง “หมายเหตุ ” เพื่อเตือนความจา หรือกาหนดวิธกี ารดาเนินการ ต่อไป
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ข้อมูลในคอลัมภ์น้ีเป็ นขัน้ ตอนในส่วนทีท่ าให้ผบู้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุนของคณะทีร่ บั ผิดชอบ สามารถตรวจสอบ
ความพร้อมของเอกสาร / หลักฐาน เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
ผลการทดลองการใช้ ระบบ และการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจต่ อระบบการกาหนดเอกสารและ
หลัก ฐานการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามแนวทางปฏิ บ ัติ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิ ทยาลัยพะเยา
1. กลุ่ ม เป้ าหมายกลุ่ ม ที่ 1 บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ของคณะ ที่มีค วามเกี่ยวข้อ งอย่ างชัด เจนในการจัดท าและ
รวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. จานวน
ทัง้ สิ้น 11 คน มีผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจ ความต้อ งการ และสิง่ สนับ สนุ น ในท างานที่เกี่ยวข้องกับ การประกัน
คุณภาพการศึกษา จานวนทัง้ สิ้น 8 คน คิดเป็ น ร้อยละ 72.73 และมีผู้ไม่ ตอบแบบสารวจดังกล่าว จานวนทัง้ สิ้น 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.27 / จากผูต้ อบแบบสารวจฯ จานวนทัง้ สิน้ 8 คน จาแนกออกเป็ นเพศชาย จานวนทัง้ สิน้ 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 25.00 และเป็ น เพศหญิ ง จานวนทัง้ สิ้น 6 คน คิด เป็ น ร้อยละ 75.00 / สามารถแบ่ งภาระงานของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุ นดังกล่าว ตามตัวบ่งชี้การประกันคุ ณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. ซึ่งมีทงั ้ สิน้ จานวน 9 องค์ประกอบ (ดูใน
ผลการสารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และสิง่ สนับสนุนในการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา)
2. ค่าเฉลีย่ การประเมินประสิทธิภาพระบบการกาหนดเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
พบว่า มีค่าเฉลีย่ ในภาพรวมอยู่ท่ี 4.18 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก
3. ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการกาหนดเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายใน ตามแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย
พะเยา พบว่า มีค่าเฉลีย่ ในภาพรวมอยู่ท่ี 4.16 มีความพึงพอใจในระดับ มาก

สรุปผลและอธิ ปรายผล
ก่อนเริม่ ต้นการออกแบบระบบการกาหนดเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง
ปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วจิ ยั ได้
ดาเนินการสารวจความต้องการจาเป็ นจากกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มที่ 1 คือ บุคลากรสายสนับสนุ นของคณะ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
อย่างชัดเจนในการจัดทาและรวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์ สกอ. เพื่อรับทราบปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทา และรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน รวมถึงรับ ทราบความ
ต้อ งการ และสิ่งสนั บ สนุ น ในการด าเนิ น งานด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา โดยเครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการส ารวจ คือ
แบบสารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และสิง่ สนับสนุ นในการดาเนินงาน และแบบประเมินระดับความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการวิจยั นี้
จากนั น้ ผู้วิจ ัย จึง ได้อ อกแบบและน าระบบจากงานวิจ ัย นี้ ไปให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายกลุ่ ม ที่ 1 ได้ท ดลองใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านจริง เพื่อจัดทาและรวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์ สกอ. ในปี การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ตามภาระงานทีก่ ลุ่มเป้ าหมายกลุ่มที่ 1
รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน และจัดทาออกมาเป็ นรูปเล่มรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555 (1
มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2556 โดยข้อมูลและหลักฐานทีร่ วบรวมไว้ในระบบจากงานวิจยั
นี้ ทาให้ผบู้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์ สกอ. มีความสะดวกในการพิจารณา ตรวจสอบ
1516

ตรวจทาน และแก้ไข ซึ่งมีผ ลท าให้ ผ ลการประเมิน การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา ปี การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนน
อยู่ท่ี 4.62 จากคะแนนเต็ม 5.00 [4] และหลังจากการทดลองใช้ระบบจากงานวิจยั นี้โดยกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มที่ 1 คือ บุคลากร
สายสนับสนุนของคณะ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องอย่างชัดเจนในการจัดทาและรวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้า นการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. ผูว้ จิ ยั ได้ทาการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบจากงานวิจยั นี้ โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมิน คือ แบบประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจต่อระบบการ
กาหนดเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา
อย่างไรก็ตามการใช้งานระบบการกาหนดเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง
ปฏิบตั เิ พื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยพะเยา ยังคงมีความ
ไม่สะดวกบางประการสาหรับผู้ใช้งาน กล่าวคือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ยังคงต้องให้
คาแนะนาและคาปรึกษาอย่างใกล้ชดิ ในการคัดเลือกข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ในบางเกณฑ์ เนื่องจากรายละเอีย ดของ
เกณฑ์และข้อมูลประกอบทัง้ จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ร่วมกับหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
ข้อมูลจากรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทัง้ จากมหาวิทยาลัยและคณะ (ในปี การศึกษาก่อน) ยังไม่ชดั เจนพอทีจ่ ะทา
ให้บุคลากรสายสนับสนุ นที่รบั ผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละตัวบ่งชี้ ตัดสินใจเลือกข้อมูล เอกสาร หรือ
หลักฐาน ได้ดว้ ยตนเอง ประกอบกับรูปแบบระบบจากงานวิจยั นี้ ยังมีความซับซ้อนและใช้งานได้ไม่สะดวกนัก หากไม่ได้รบั
การแนะนาหรืออบรมการใช้งานรูปแบบอย่างละเอียดจากนักวิจยั ทีอ่ อกแบบ
เพื่อปรับปรุงระบบจากงานวิจยั นี้ให้มคี วามสะดวกมากยิง่ ขึน้ กับการใช้งานของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ทีม่ ี
ความเกีย่ วข้องอย่างชัดเจนในการจัดทาและรวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชีก้ าร
ประกัน คุ ณ ภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. ผู้วิจ ัย เห็น ว่ า ควรจะพัฒ นาและออกแบบระบบให้อ ยู่ในลัก ษณะระบบปฏิบ ัติก าร
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทาให้ใช้งานได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ แต่ กย็ งั มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องอาศัยทักษะจากผูม้ คี วามรูท้ างด้าน IT
เข้ามาช่วยสนับสนุนในการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับนักวิจยั
อีกประการหนึ่ง อาจจาเป็ นต้องหาวิธกี ารที่จะทาให้บุคลากรสายสนับสนุ นในแต่ละส่ วนงาน จัดทาและรวบรวม
ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ในรูปแบบอื่นๆ โดยไม่จาเป็ นต้องคานึงถึงการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์
สกอ. เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก ลดภาระหน้าที่ ลดความกังวลใจ และความซับซ้อน ในการปฏิบตั งิ านตามภาระงานที่
รับผิดชอบ แต่จาเป็ นต้องเป็ นระบบที่ทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สามารถนาข้อมูล
เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ มาใช้หรืออ้างอิงเพื่อจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และเตรียมความ
พร้อมสาหรับรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการการประเมิน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ สนับสนุ นงบประมาณรายได้
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แนวทางพัฒนาการเงิ นและบัญชีของคณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยพะเยา
The Guidelines For The Development Of Finance And Accounting Of The School
Of Liberal Arts, University Of Phayao
บุษยมาส กอกน้อย1
Budsayamas Koknoi1
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องแนวทางพัฒนาการเงินและบัญชีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อ
ศึก ษาแนวทางในการพัฒ นาการปฏิบ ัติง านการเงิน และบัญ ชีข องคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึง่ เป็ น
การวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่าง 70 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ าเฉลี่ย (Means) และส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 21 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาโท ตาแหน่ งอาจารย์ และประสบการณ์การทางานอยู่ระหว่างที่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยภาพรวมประเด็นปั ญหาของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อยู่ในระดับปานกลาง ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ลาดับทีม่ ผี ลค่าเฉลีย่ รวมมากทีส่ ดุ ก่อนตามลาดับ ได้แก่ ปั ญหาด้ านโครงสร้างและ
การจัดองค์กร ได้มีค่าเฉลี่ยรวมเป็ น 3.15 รองลงมาคือ ปั ญ หาด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ได้มี
ค่าเฉลีย่ รวมเป็ น 2.71 รองลงมาเป็ น ปั ญหาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน ได้มคี ่าเฉลีย่ รวมเป็ น 2.64
รองลงมาเป็ น ปั ญหาด้านบุคลากร ได้มคี ่าเฉลีย่ รวมเป็ น 2.52 และปั ญหาด้านอื่น ๆ ได้มคี ่าเฉลีย่ รวมเป็ น 2.52
คาสาคัญ: หน่วยการเงินและบัญชี การบริหารจัดการ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูร้ บั บริการ แนวทางการพัฒนาการเงินและบัญชี
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มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 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

บทนา
ในปั จจุ บ ัน ตั ง้ แต่ เ ดือ นตุ ล าคม 2553 มหาวิท ยาลัย นเรศวร วิท ยาเขตพะเยาได้ ร ับ การยกฐานะเป็ น
มหาวิท ยาลัย พะเยา ซึ่งเป็ น มหาวิท ยาลัย ในก ากับ ของรัฐบาล ตามประกาศลงในราชกิจ จานุ เบกษา เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2553 และได้มกี ารประกาศโครงสร้างใหม่ของส่วนงานวิชาการแยกเป็ นคณะ สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้รบั การ
ยกฐานะเป็ น “คณะศิลปศาสตร์” ประกอบด้วย สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ป่ นุ ภาษาไทย ภาษา
ฝรังเศส
่ ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์ โดย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภั ณฑ์ทแ่ี ต่เดิมเคยสังกัดอยู่ในสานักวิชา
ศิลปศาสตร์ ได้แยกออกไปสังกัดอยู่ในคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็ นหน่วยงานในกากับของรัฐ วิธกี ารเบิกจ่าย การบันทึกบัญชี และการ
รายงานข้อมูลทางการเงินและบัญชี ต้องปฏิบตั ติ ามระเบีย บคาสังของมหาวิ
่
ทยาลัย ซึง่ มักเน้นในด้านการควบคุมการ
เบิกจ่าย ยังมีการล่าช้าบ้าง แต่ในปั จจุบนั งานด้านการเงินและบัญชีได้มกี ารพัฒนาเป็ นอย่างมาก ทัง้ ในด้านเทคนิคการ
ประมวลผล การวิเคราะห์และการรายงาน ทาให้ได้รบั ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการควบคุม และที่สาคัญคือด้าน การ
วางแผนและการตัดสินใจ
จึงเป็ นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาแนวทางพัฒนางานการเงินและบัญชีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ซึง่ เป็ นหน่วยงานในกากับของรัฐ ในด้านวิธกี ารทางาน การบันทึกบัญชี การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล โดย
ยังคงปฏิบ ัติถู กต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังหากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิท ยาลัย พะเยา สามารถพัฒ นาการ
บริหารงานด้านการเงินและบัญชีให้มปี ระสิทธิภาพแล้ว ก็จะสามารถทาประโยชน์ให้แก่คณะศิลปศาสตร์ เป็ นอย่างมาก
ในการดาเนิน งานให้บ รรลุตามแผนงาน หรือโครงการที่วางไว้ และยังสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปกาหนดนโยบาย
วางแผนจัดทาแผนปฏิบตั งิ าน ช่วยในการตัดสินใจ ตลอดจนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาให้เจริญเติบโต
ได้อย่างมีมาตรฐาน
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึก ษาปั ญ หาการปฏิบ ัต ิง านการเงิน และบัญ ชีสู่แ นวทางการพัฒ นาของคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรอบแนวคิ ด
จากการศึกษาแนวคิดงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชีของคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การศึกษาแนวทางการพัฒนา
-ด้านบุคลากร
-ด้านโครงสร้างการจัดองค์กร
-ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
-ด้านการติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
-ด้านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวท างการพั ฒ นาการ
ปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นการเงิ น และ
บั ญ ชี ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงสร้างการบริหารของคณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีการการแบ่งหน่วยงานภายในเป็ น 2 ส่วน ได้แก่7 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิช ารัฐศาสตร์ 2. สาขาวิช าพัฒ นาสังคม 3. สาขาวิช าภาษาอังกฤษ 4. สาขาวิช าภ าษาจีน 5. สาขาวิช า
ภาษาไทย 6. สาขาวิชาภาษาญี่ป่ ุน 7. สาขาวิชาภาษาฝรังเศสและส่
่
วนงานของสานักงานของคณะ ซึง่ แบ่งเป็ น 4 งาน
ได้แก่ 1. งานธุรการ 2. งานบริการการศึกษา 3. งานการเงินและพัสดุ 4. งานนโยบายและแผน งานทุกส่วนขึน้ ตรงต่อ
คณบดี คณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างดังกล่ าวจะแสดงให้เห็น ว่ าหน่ ว ยงานการเงิน และพัส ดุ ข องคณะศิล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา มีขอบข่ายองค์กรทีจ่ ะต้องให้บริการตามโครงสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาพที่ 2 โครงสร้างองค์กร
การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการเงินและบัญชีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผูว้ จิ ยั ขอเสนอ
แผนภูมโิ ครงสร้างการบริหารของหน่ วยงานการเงินและพัสดุ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เห็น
ลักษณะโครงสร้างที่มีผลต่ อการบริหารจัดการผู้วจิ ยั ยังได้พฒ
ั นาในการจัดทาลาดับขัน้ นตอนการดาเนินงานการยื่น
เอกสารเงินให้กบั บุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์
โครงสร้างการบริหารของหน่ วยงานการเงิ นและพัสดุ ของคณะศิ ลปศาสตร์
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการ

คณะ
หน่ วยพัสดุ

หน่ วยการเงิ นและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าหน้าทีป่ ระจาคณะหน่วยการเงิน 1 อัตรา

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

สภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิ งาน
1. ความหมายของสภาพแวดล้อ มในการท างานนับ ว่า มีค วามสาคัญ และส่งผลต่ อ การปฏิบ ัติงานของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ได้มผี ใู้ ห้ความหมายของสภาพแวดล้อมได้ดงั นี้
วินัย วีระวัฒ นานนท์[1] กล่าวถึงสภาพแวดล้อมตามความหมายที่ยูเนสโก (Unesco) หมายถึง สิง่ ที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นธรรมชาติและสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ และรวมทัง้ สิง่ แวดล้อมทางสัมคมมนุษย์ดว้ ย สภาพแวดล้อมใน
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การทางาน หมายถึงทุกสิง่ ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุ ษย์ ทัง้ ที่มชี วี ติ และไม่มชี วี ติ ทัง้ ที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึน้ ทัง้ ทีม่ องเห็นและไม่สามารถมองเห็นได้
สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในการทางานการปฏิบตั ิงานการเงิน จะประกอบด้วยสิง่ ต่าง ๆ ที่อยู่ในรอบตัวของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ทัง้ การมองเห็นและมองไม่เห็นซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านในคณะ
2. สภาพแวดล้อมในการทางานจะเป็ นองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในหน่วยงานทีจ่ ะส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านให้
เอือ้ อานวยต่อการปฏิบตั งิ านให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบด้วยบรรยากาศในการทางาน การมีส่วน
ร่วม สิง่ อานวยความสะดวกสบาย วิธีการส่งเสริมการทางานและขับข้องใจของผู้ปฏิบ ัติงาน ดังนัน้ การบริหารงาน
สมัยใหม่ควรมุ่งไปที่การจัดสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่คนจะทางานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการ
ทางาน ให้องค์การประสบผลความสาเร็จ นอกจากนี้สงิ่ อานวยความสะดวกควรมีบทบาทอย่างมากต่อการปฏิบตั ิงาน
และได้มผี ใู้ ห้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการทางานได้ดงั นี้
ศิรอิ นันต์ จูฑะเตมีย[์ 2] สภาพแวดล้อมในการงาน หมายถึง สิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่รอบตัวผูท้ างานในองค์การ เป็ น
สิง่ สะท้อนถึงความรูส้ กึ ของคนทีม่ ตี ่องาน และผูร้ ่วมงาน ถ้าทุกคนมีความรูส้ กึ ที่ดตี ่องาน ทุ่มเทกาลังใจกาลังความคิด
และกาลังกายทางานร่วมกันและช่วยกันแก้ไขปั ญหาในการทางาน การทางานก็จะมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ แต่ในทางตรง
ข้าม สภาพแวดล้อมในการทางานอาจเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน และส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า
ชลธิชา สว่างเนตร[3] สรุปความหมายของสภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง สิง่ ต่าง ๆ จะเป็ นอะไรก็ได้
ทัง้ ทีม่ ชี วี ติ ไม่มชี วี ติ มองเห็นได้หรือไม่สามารถมองเห็นได้ทอ่ี ยู่รอบตัวคนทางานในขณะทางาน และมีผลต่อการทางาน
รวมทัง้ มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของคนทางานด้วย
ปัญหาและวิ ธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิ บตั ิ งาน
ในการปฏิบตั งิ านโดยทัว่ ๆ ไปพบปั ญหาส่วนใหญ่ทม่ี กั เกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านนัน้ เกิดจากผูป้ ฏิบตั งิ านเอง
รวมถึงปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากระบบการทางานและอุปกรณ์ในการใช้งานอื่น ๆ ไว้ดงั นี้
1. ปั ญหาเกีย่ วกับงาน
การจัดการองค์การ เป็ นการจัดความสัมพันธ์ระหว่าง คน งาน วิธกี าร โดยอาศัยทรัพยากรทางการศึกษา มี
การก าหนดภารกิจ อ านาจหน้ าที่แ ละความรับ ผิด ชอบให้ช ัด เจนเพื่อ ให้ง านบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถ้าหากงานดังกล่าวขาดการจัดการองค์การที่ดีพอปั ญหาของงานจึงเกิดขึ้น คือ งานไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มปี ระสิทธิผล เกิดความล้าช้า ดังนัน้ จึงควรจัดระบบการบริหารจัดการในองค์การเพื่อให้เกิดและได้งาน
ตามวัตถุประสงค์ตามแนวคิด หลักการ ทฤษฎีดงั ต่อไปนี้ คือ
1. ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยงของเรนซิส ไลเคิรต์ (Linking Pin Function Theory) มีแนวคิดคือประสิทธิภาพของ
การทางาน การทางานเป็ นกลุ่ม การประสานงานกัน
2. ทฤษฎีองค์การของ Chester I Barnard ได้เสนอแนวคิดทางการบริหารความร่วมมือร่วมใจในการทางาน
เป้ าหมายขององค์กร กับความต้องการของคนต้องสมดุลกัน
จากทฤษฎีทงั ้ 2 ทีร่ ะบุมานัน้ เน้นเรื่องการทางานเป็ นทีม เป็ นกลุ่ม เกิดจากความพอใจ ความร่วมมือ การ
ประสานงานทีด่ ี และนามาซึง่ ความสาเร็จในงานตามภารกิจทีต่ งั ้ ไว้โดยเฉพาะการนามาประยุกต์ในการแก้ปั ญหาเกีย่ ว
งานในสถานศึกษาได้ดงั นี้
1. ให้สร้างกลุ่มปฏิบตั งิ านเอง
2. ทุกคนมีสว่ นร่วมในการวางแผน การแก้ปัญหา และตัดสินใจ
3. ผูบ้ ริหารต้องเป็ นผูเ้ ชื่อมประสานทีด่ กี บั ทุกๆคน ทุกๆ กลุ่ม และทุกๆ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4. มีความศรัทธาในสิง่ ทีท่ า
5. มีความศรัทธาในเพื่อนร่วมงานถือคติในการบริหารทีว่ ่า รวมกลุ่มปรึกษาแก้ปัญหาได้
6. จัดให้มกี ารพบปะ เช่นการประชุม
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สรุปได้ว่า งานสาเร็จลงได้ ก็ดว้ ยคนทางาน หากงานนัน้ เกิดจากการการประสานความร่วมมือทีเ่ ป็ นทีม เป็ น
กลุ่ม มีการประสานงานทีด่ จี ากผูบ้ ริหาร ตามแนวทาง ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยงของเรนซิส ไลเคิรต์ และทฤษฎีองค์การของ
Chester I Barnard งานในองค์การนัน้ จะมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุภารกิจ เป้ าหมายขององค์การอย่าง
แน่นอน
2. ปั ญหาเกีย่ วกับวิธกี ารทางาน
ส่วนของ คน งาน และงานจะสาเร็จหรือไม่ อย่างไร ซึง่ วิธกี ารทางานคือหนทางไปสู่การบรรลุเป้ าหมาย หาก
มีวธิ กี ารทางานทีด่ แี ละเหมาะสมองค์การก็เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากวิธกี ารทางานไม่เหมาะสมกับงานองค์การก็ก่อ
ผลกระทบยิง่ ถ้าหากองค์การใดที่ ผูบ้ ริหารขาดภาวะผูน้ า ขาดมนุษยสัมพันธ์ ขาดความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ ในการ
บริหาร จากปั ญหาดังกล่าวจะทาให้งานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ดังนัน้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องบริหารคน บริหารงาน โดยเฉพาะ
การบริหารวิธกี ารทางานก็คอื ศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารทัง้ จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การให้ถูกวิธี
ในการบริหารองค์การจาเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหาร เพื่อนร่วมงานมีความรูเ้ รื่องต่อไปนี้
1. ภาวะผูน้ า คือ นาคน นาการเปลีย่ นแปลง นาการแก้ปัญหา
2. หลักการและทฤษฎีในการบริหารการศึกษา คือ บริหารคน บริหารงาน และบริหารวิธกี าร
3. หลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารความขัดแย้ง การจูงใจคน
4. วิธกี ารทางานตามหลักของ Q.C. หรือ วงจรคุณภาพ
วิ ธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิ บตั ิ งานได้กล่าวไว้ดงั นี้
1. การระบุปัญหา เราควรทาบว่าปั ญหาคืออะไร เกิดขึน้ ได้อย่างไร และปั ญหาแบ่งออกได้กป่ี ระเภท จะช่วย
ให้เราได้กาหนดหัวข้อปั ญหาได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ทาให้สะดวกต่อการหาสาเหตุและวิธแี ก้ไขต่อไปได้เป็ นอย่างดี
2. การหาสาเหตุ ของปั ญ หา วิธีการที่จ ะใช้ระบุ สาเหตุ นัน้ จ าเป็ น ต้อ งอาศัย ความรู้ และประสบการณ์
ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุ ของปั ญหาได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วนามา
วิเคราะห์หาสาเหตุ จะเป็ นสาเหตุหลักและสาเหตุย่อย ก็นาไปเขียนสรุปให้เข้าใจสาเหตุให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
3. การกาหนดในการแก้ไขปั ญหาควรจะต้องมีความชัดเจนและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ โดยต้องมุ่ง
แก้ไขทีส่ าเหตุหลัก และสาเหตุย่อย
4. การกาหนดทางเลือกและวิธกี ารแก้ไขปั ญหา
4.1 ต้องมีการระดมสมองให้ผู้มคี วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ วิเคราะห์ ปั ญหา สาเหตุ และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบตั งิ าน ต้องสมเหตุสมผลให้มากทีส่ ดุ
4.2 วิเคราะห์และประเมินทางเลือก พอสมควรแล้ว ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ในการดาเนินการทางเลือกนัน้ ๆ เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปั จ จุบนั และอนาคต รวมทัง้ ต้องได้การยอมรับของผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องในการดาเนินงาน
4.3 ต้องตัดสินใจเลือกปฏิบตั ติ ามทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ และต้องพิจารณาแผนปฏิบตั อิ ย่างละเอียด
4.4 ควรมีการประเมินผล และติดตามผล เมื่อได้ดาเนินการแล้ว ว่าสาเหตุปัญหาหมดไปหรือไม่ และผลที่
เกิดขึน้ เป็ นไปตามที่เราได้กาหนดหรือไม่ รวมทัง้ มีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึน้ หรือไม่ เพื่อความควบคุมดูแลให้การ
ดาเนินงานได้บรรลุผลสาเร็จอย่างแท้จริง
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ศัก ดา คล้า ยจิน ดา[4] ได้ศ กึ ษาเรื่อ งแนวทางพัฒ นางานธุร การโรงเรีย น นวมิน ทราชูท ศิ พายัพ ผล
การศึกษาพบว่า สาหรับงานการเงินเจ้าหน้าที่การเงินมีความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ มีการปฏิบตั ิงานตามระเบียบของ
ทางราชการ แนวทางการพัฒ นา คือ ควรจะจัด ระบบงานให้สะดวก รวดเร็ว ถูก ต้อ งและถูกระเบีย บ ควรแต่ง ตัง้
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เจ้าหน้าที่ที่ม คี วามรู้เกี่ยวกับ กฎระเบีย บ และสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจน ควรจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั ต้องเป็ นผู้แสวงหาเทคนิควิธกี ารตลอดจนความรู้ใหม่มาปฏิบตั ิ
สุทธิดา จันทร์คง [5] ได้ศกึ ษาแนวทางพัฒนางานการเงินและบัญชีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตภาคพายัพ ได้สรุปผลการศึกษาว่ า ด้านบุคลากรควรมีบุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถทางด้านการเงินและบัญชี
โดยตรงมาปฏิบตั งิ าน ตลอดจนมีการอบรมให้ความรูก้ บั บุคลากร อย่างสม่าเสมอ โครงสร้างการจัดการองค์กร ควรมี
การกาหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ตามความชานาญของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน ควรมีการจัด หา
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยและเพียงพอกับความต้องการ การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน ควรมีการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการเงินและบัญชี อย่างสม่ าเสมอ การเงินและบัญชีควรจะเป็ น
บุคคลทีม่ คี วามโอบอ้อมอารี และมีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี กี บั บุคคลทุกคนทีม่ าติดต่อ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เช่น คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้ าที่ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วจิ ยั ศึกษาเฉพาะผู้ปฏิบตั ิงาน ไม่รวมกับอาจารย์ท่ที าการลาศึกษาต่อ ได้สุ่มตัวอย่ าง 70 คน
ได้แก่ จานวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 70 คน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยใช้สตู รการคานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro
Yamane) (สุชาติ ประสิทธิรั์ ฐสินธ์, 2550, หน้า 155) โดยคานวณได้ดงั นี้
N
1  N(e)2

Sample size

=

โดยที่
Sample size
N
e

= จานวนกลุ่มตัวอย่าง
= จานวนประชากร
= ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05)

จานวนกลุ่มตัวอย่าง =

70
= 59.57 = 60 ชุด
1  70 (0.05)2

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ผู้ วิจ ัย ใช้ท าการศึก ษาและการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็ น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้ศกึ ษาได้สร้างและพัฒนาขึน้ เอง โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ นามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนนาไปใช้จริง และเป็ น
กรอบในการสร้างแบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นข้อมูล ส่ว นบุค คล ประกอบ
ไปด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง และประสบการณ์ทางาน
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามความคิดเห็น
เกีย่ วกับปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านการเงินและผูแ้ ละบัญชีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
ระดับ 5 คะแนน หมายถึง เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับมาก
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับน้อย
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง เป็ นปั ญหาอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนางานด้านการเงินและบัญชีของคณะศิลป-ศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด(open end question) เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนางานด้าน
การเงินและบัญชี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรงในการตอบ
แบบสอบถาม โดยขอความอนุ เคราะห์ ใ ห้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบแบบสอบถามด้ว ยตนเอง จ า นวน 70 ชุ ด และน า
แบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนจากผูต้ อบแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อเตรียมวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ค้นคว้าจากหนังสือ ตาราเรียน รายงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องจากระบบอินเตอร์เน็ต
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการประเมินในแต่ละประเด็น มีรายะเอียดดังต่อไปนี้
จ านวนผู้ต อบแบบสอบถามของงานวิจ ัย เรื่อ ง แนวทางพั ฒ นาการเงิน และบัญ ชีข องคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวนทัง้ หมด 61 ชุด จากทัง้ หมด 70 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 87.14 ซึง่ ผลการประเมิน ได้แบ่งออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไป
ด้วยคาถามเกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามความคิด เห็น
เกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานการเงินและผู้และบัญชีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตอนที่ 3 ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ การพัฒ นางานด้า นการเงิน และบัญ ชีข องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (open end question) เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนา
งานด้านการเงินและบัญชีซง่ึ แต่ละตอนมีการประเมินเป็ นดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไป
ด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง และประสบการณ์ทางาน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
16
26.20
หญิง
45
73.80
รวม
61
100.00
จากตาราง 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามกลับมายังคณะศิลปศาสตร์ มีทงั ้ หมด 61 คน โดยส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 45 คน รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 16 คน
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขน้ึ ไป
รวม

จานวน
32
28
1
61

ร้อยละ
52.50
45.90
1.60
100.00

จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลับมายังคณะศิลปศาสตร์ มีทงั ้ หมด 61 คน โดยเป็ นช่วงอายุ 21 –
30 ปี จานวน 32 คน รองลงมาเป็ นช่วงอายุ 31 – 40 ปี จานวน 28 คน และช่วงอายุ 41 – 50 ปี จานวน คน
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน
22
35
4
61

ร้อยละ
36.10
57.40
6.60
100.00

จากตาราง 3 พบว่ าผู้ต อบแบบสอบถามกลับ มายังคณะศิลปศาสตร์ มีท งั ้ หมด 61 คน โดยเป็ นระดับ
การศึกษา ปริญญาโท จานวน 35 คน รองลงมาเป็ นปริญญาตรี จานวน 22 คน และปริญญาเอก จานวน 4 คน
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตาแหน่ง
ตาแหน่ ง
ผูบ้ ริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
รวม

จานวน
3
43
15
61

ร้อยละ
4.90
70.50
24.60
100.00

จากตาราง 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลับมายังคณะศิลปศาสตร์ มีทงั ้ หมด 61 คน โดยเป็ นตาแหน่ ง
อาจารย์ จานวน 43 คน รองลงมาเป็ นเจ้าหน้าที่ จานวน 15 คน และผูบ้ ริหาร จานวน 3 คน
ตาราง 5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประสบการณ์
ประสบการณ์การทางาน
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม

จานวน
42
15
2
2
61

ร้อยละ
68.90
24.60
3.30
3.30
100.00

จากตาราง 5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามกลับมายังคณะศิลปศาสตร์ มีทงั ้ หมด 61 คน โดยระยะเวลาประสบการณ์
การทางาน 1 – 5 ปี มากทีส่ ุดจานวน 42 คน รองลงมาเป็ น 6 – 10 ปี จานวน 15 คน รองลงมาเป็ น 11 – 15 ปี จานวน 2 คน
และมากกว่า 15 ปี จานวน 2 คน
1527

ตอนที่ 2 ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งานการเงิ นและบัญชี คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยพะเยา
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยงานการเงินและบัญชีของปั ญหาด้านบุคลากร
ประเด็นปัญหา
ค่าเฉลี่ย
SD
ปัญหาด้านบุคลากร
1.การขาดทักษะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี
2.39
0.95
2.การขาดการพัฒนาบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านการเงินและบัญชี
2.52
1.06
3.การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ านให้แก่บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี
2.93
0.95
4.ผูป้ ฏิบตั งิ านการเงินและบัญชีขาดความเข้าใจในประเด็นการติดตามข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.25
1.03
ค่าเฉลี่ยรวม
2.52
1

แปลผล
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

จากตาราง 6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยงานการเงินและบัญชีของปั ญหาด้านบุคลากร มีค่าเฉลีย่ เป็ น 2.52 เมื่อพิจารณาตาม
ปั ญหาด้านบุคลากรที่มปี ั ญหามากทีส่ ุด คือ การสร้างขวัญและกาลังใจการปฏิบตั งิ านให้แก่บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี มีค่ าเฉลี่ยเป็ น 2.93 รองลงมา คือ
การขาดการพัฒนาบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านการเงินและบัญชี มีค่าเฉลีย่ เป็ น 2.52 รองลงมา คือ การขาดทักษะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี มีค่าเฉลีย่
เป็ น 2.39 และผูป้ ฏิบตั งิ านการเงินและบัญชีขาดความเข้าในในประเด็นการติดตามข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีค่าเฉลีย่ เป็ น 2.25
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยงานการเงินและบัญชีของปั ญหาด้านโครงสร้างการจัดองค์กร
ประเด็นปัญหา
ค่าเฉลี่ย
ปัญหาด้านโครงสร้างการจัดองค์กร
1.ความเหมาะสมระหว่างจานวนผูป้ ฏิบตั งิ านการเงินและบัญชีกบั ภาระงานของคณะศิลปศาสตร์
3.66
2.ระบบการควบคุมการปฏิบตั งิ านของงานการเงินและบัญชีความซับซ้อนและเข้าใจยาก
3.13
3.การจัดทาแผนการปฏิบตั งิ านด้านบัญชีและการเงิน
2.67
ค่าเฉลี่ยรวม
3.15

SD

แปลผล

0.98
0.99
0.91
0.96

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามแสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยงานการเงินและบัญชีของปั ญหาด้านโครงสร้างการจัดองค์กร มีค่าเฉลีย่ นเป็ น
3.15 เมื่อพิจารณาตามปั ญหาด้านโครงสร้างการจัดองค์กรทีม่ ปี ั ญหามากทีส่ ุด คือ ความเหมาะสมระหว่างจานวนผูป้ ฏิบตั งิ านการเงินและบัญชี กบั ภาระงานของคณะศิลป
ศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเป็ น 3.66 รองลงมา คือ ระบบการควบคุมการปฏิบตั ิงานของงานการเงินและบัญชีความซับซ้อนและเข้าใจยาก มีค่าเฉลี่ยเป็ น 3.13 และการจัดทา
แผนการปฏิบตั งิ านด้านบัญชีและการเงิน มีค่าเฉลีย่ เป็ น 2.67
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ตาราง 8

แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยงานการเงินและบัญชีของปั ญหาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ประเด็นปัญหา
ค่าเฉลี่ย
SD
ปัญหาด้านอุปกรณ์และเครือ่ งมือที่ใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน
1.ไม่มกี ารจัดทาคู่มอื ปฏิบตั งิ านการเงินและบัญชี เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางปฏิบตั งิ าน
2.41
1.33
2.ระบบสารสนเทศทางการเงินเพื่อนาเสนอข้อมูลแก่ฝ่ายต่างๆ(www.libarts.up.ac.th) ยังไม่คงที่
2.87
1.01
ค่าเฉลี่ยรวม
2.64
1.17

แปลผล
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เกี่ยวกับปั จจัยงานการเงินและบัญ ชีของปั ญ หาด้านอุป กรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ นเป็ น 2.59 เมื่อพิจารณาตามปั ญหาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ั ญหามากทีส่ ุดคือ ระบบสารสนเทศทางการเงินเพื่อนาเสนอ
ข้อมูลแก่ฝ่ายต่าง ๆ (www.libarts.up.ac.th) ยังไม่คงที่ มีค่าเฉลีย่ เป็ น 2.87 รองลงมา คือ ไม่มกี ารจัดทาคู่มอื ปฏิบตั งิ านการเงินและบัญชี เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทาง
ปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ เป็ น 2.41
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยงานการเงินและบัญชีของปั ญหาด้านการติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ประเด็นปัญหา
ค่าเฉลี่ย
SD
ปัญหาด้านการติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
1.ความไม่ชดั เจนในการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการเงินและบัญชี
2.66
1.09
2.การจัดระบบดาเนินการเกีย่ วกับการเงินและบัญชี เช่นการยืมเงินทดรองจ่าย การเคลียร์เอกสารเบิกจ่าย
2.75
1.07
ค่าเฉลี่ยรวม
2.71
1.08

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามแสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยงานการเงินและบัญชีของปั ญหาด้านกระบวนการ มีค่าเฉลีย่ นเป็ น 2.55 เมื่ อ
พิจารณาตามปั ญหาด้านกระบวนการทีม่ ปี ั ญหามากที่สุดคือ การจัดระบบดาเนินการเกีย่ วกับการเงินและบัญชี เช่น การยืมเงินทดรองจ่าย การเคลียร์เอกสารเบิกจ่าย มี
ค่าเฉลีย่ เป็ น 2.75 รองลงมา คือ ความไม่ชดั เจนในการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการเงินและบัญชีมคี ่าเฉลีย่ เป็ น 2.66
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยงานการเงินและบัญชีของปั ญหาด้านอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ประเด็นปัญหา
ค่าเฉลี่ย
ปัญหาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.การทาหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับและจ่ายเงินไม่เป็ นปั จจุบนั
2.34
2.ความร่วมมือของบุคลากร ในการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ ทีท่ างคณะได้กาหนดไว้
2.69
ค่าเฉลี่ยรวม
2.52

SD

แปลผล

1.05
1.22
1.14

น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามแสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยงานการเงินและบัญชีของปั ญหาด้านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีค่าเฉลีย่ นเป็ น 2.55
เมื่อพิจารณาตามปั ญหาด้านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ ปี ั ญหามากทีส่ ดุ คือ ความร่วมมือของบุคลากร ในการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ ทีท่ างคณะได้กาหนดไว้มคี ่าเฉลีย่ เป็ น 2.68
รองลงมา คือ การทาหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับและจ่ายเงินไม่เป็ นปั จจุบนั มีค่าเฉลีย่ เป็ น 2.41
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ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การพัฒ นางานด้ า นการเงิ น และบัญ ชี ข องคณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
พะเยา เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด(open end question) เพื่ อให้ ผ้ตู อบแบบสอบถามให้ ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการเงิ นและบัญชี
ด้านบุคลากร
บุคลากรไม่เพียงพอต่ อภาระงานและจานวนอาจารย์ นักวิชาการเงินควรติดตามระเบี ยบ ประกาศ อย่าง
สม่าเสมอและควรมีการปรึกษากับกองคลัง เพื่อให้งานการเบิกจ่ายเป็ นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย
ด้านโครงสร้างการจัดองค์กร
ควรกาหนดภาระงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบุคลากร และมีการจัดทาโครงสร้างของหน่วยงานให้ชดั เจนและ
มีการควบคุมเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ด้านอุปกรณ์และเครือ่ งมือที่ใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน
ควรมีการตรวจแก้ไขคู่มอื งานการเงินอย่างต่อเนื่อง และให้ผรู้ บั บริการแก่ภายในคณะศิลปศาสตร์
ด้านการติ ดตามและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะควรมีก ารติด ตามการจัด ระบบการดาเนิ น การเกี่ย วกับ การยืม เงิน และการเบิก จ่ าย ของคณะและมี
มาตรการเข็มแข็ง ควรทาการสถิตสิ าหรับบุคคลทาผิดระเบียบเพื่อหาแนวทางแก้ไข สาหรับบุคคลทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ ซ้า ๆ นัน้ และ
นักวิชาการเงินและบัญชีควรอธิบายปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ และมีแนวทางการแก้ไขได้ทเ่ี กิดขึน้ ได้ทนั
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการจัดทาหลักฐานการรับและจ่ายให้เป็ นปั จจุบนั และพัฒนานักวิชาการเงินและบัญชีให้มคี วามรูใ้ หม่ ๆ
เพิม่ ขึน้

สรุปผลและอธิ ปรายผล
จากการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการปฏิบ ัติงานด้านการเงินและบัญชีของคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยาผูว้ จิ ยั ได้ทาการการศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตั งิ านการเงินและ
บัญชีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื แบบสอบถามจานวน 70 ชุด ได้กลับมายังผูศ้ กึ ษา จานวน 61 ชุดเพื่ อนาแนวทางที่
ได้รบั จากการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการเงินและบัญชีทม่ี อี ยู่ให้เป็ นปั จจุบนั และมีประสิทธิภาพ อันจะเกิด
ให้เป็ นประโยชน์ในการกาหนดนโยบายแนวทางแก้ไขปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้
เครื่อ งมือ ที ใ่ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี ้เป็ น แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่ง ออกเป็ น 3 ส่ว น ส่ว นที่ 1 เป็ น
แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยคาถามเกีย่ วกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง และประสบการณ์ การทางาน ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5ระดับ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จ จัยที่เกี่ย วข้อ งกับ การปฏิบตั ิงานการเงินและผู้และบัญชีของ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้างการจัดองค์กร ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ใช้ในการปฏิบตั งิ าน ด้านการติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และด้ านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจานวน 13 ข้อ ส่วนที่ 3
ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ การพัฒ นางานด้า นการเงิน และบัญ ชีข องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็ นแบบสอบถาม
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ปลายเปิ ด (open end question) เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนางานด้านการเงินและบัญชีทงั ้
5 ด้าน ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้างการจัดองค์กร ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน ด้านการติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และด้านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ใช้สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive research) ได้แก่ การแจกแจงความถี่(Frequency)ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Means) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผูศ้ กึ ษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและบุคลากรของคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้ทาการสารวจแล้วนาข้อมูลมาทาการคานวณวิเคราะห์ผู้ศกึ ษาได้กาหนดหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. สรุปผลการศึกษา
2. ข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างจากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง ส่วนใหญ่มชี ่วงอายุ 2130 ปี รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31-40 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มชี ่วงอายุน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี และกลุ่มตัวอย่างวุฒิ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท รองลงมาคือ ปริญญาตรี และกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาน้อยทีส่ ดุ คือ ระดับปริญญา
เอก และกลุ่ ม ตัว อย่ า งจากต าแหน่ ง ในต าแหน่ ง อาจารย์ รองลงมา คือ พนั ก งานสายสนั บ สนุ น และกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ประสบการณ์น้อยทีส่ ดุ คือ ผูบ้ ริหาร และกลุ่มตัวอย่างจากประสบการณ์ทางานอยู่ในระดับการทางาน 1-5 ปี รองลงมา คือ
6-10 ปี 11-15 ปี และกลุ่มตัวอย่างประสบการณ์ทางานน้อยทีส่ ดุ คือ 5 ปี
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีเ่ กีย่ วกับงานการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จาก
การวิจยั พบว่าโดยภาพรวมของการคิดเห็นในแต่ละด้านของด้านปั ญหามี 5 ด้าน ได้แก่ ปั ญหาด้านบุคลากร ปั ญหาด้าน
โครงสร้างและการจัดองค์กร ปั ญหาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการปฏิบ ัตงิ าน ปั ญหาด้านการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน และปั ญหาด้านอื่น ๆ เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
ปั ญหาด้านบุคลากร จากการวิจยั โดยรวมมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาปานกลาง ทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
การเงินและบัญชี เมื่อพิจารณาแต่ละข้อมีค่าเฉลีย่ เรียงตามลาดับ ดังนี้ การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ านให้แก่
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี การขาดทักษะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ผูป้ ฏิบตั งิ าน
การเงินและบัญชีขาดความเข้าใจในประเด็นการติดตามข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการข าดทักษะในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านการเงินและบัญชี
ปั ญหาด้านโครงสร้างและการจัดองค์กร จากการวิจยั โดยรวมมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาปานกลาง
ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เมื่อพิจารณาแต่ละข้อมีค่าเฉลีย่ เรียงตามลาดับ ดังนี้ ความเหมาะสมระหว่างจานวน
ผูป้ ฏิบตั งิ านการเงินและบัญชีกบั ภาระงานของคณะศิลปศาสตร์ ระบบควบคุมการปฏิบตั งิ านของการเงินและบัญชีมคี วาม
ซับซ้อนและเข้าใจยาก และการจัดทาแผนการปฏิบตั งิ านด้านบัญชีและการเงิน
ปั ญหาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน จากการวิจยั โดยรวมมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพ
ปั ญ หาน้ อย ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญ ชี เมื่อพิจารณาแต่ ละข้อมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลาดับ ดังนี้ สารสนเทศทาง
การเงินเพื่อนาเสนอข้อมูลแก่ฝ่ายต่าง ๆ (www.libarts.up.ac.th) ยังไม่คงที่ และไม่มกี ารจัดทาคู่มอื ปฏิบตั งิ านการเงินและ
บัญชี เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางปฏิบตั งิ าน
ปั ญหาด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จากการวิจยั โดยรวมมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพ
ปั ญหาน้ อย ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญ ชี เมื่อพิจารณาแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลาดับ ดังนี้ การจัดระบบการ
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เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การยืมเงินทดรองจ่าย การเคลียร์เอกสารเบิกจ่าย และความไม่ชดั เจนในการตรวจสอบ
หลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญชี
ปั ญหาด้านอื่น ๆ จากการวิจยั โดยรวมมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาน้อย ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานการเงิน
และบัญชี เมื่อพิจารณาแต่ละข้อมีค่าเฉลีย่ เรียงตามลาดับ ดังนี้ การทาหลักฐานเกีย่ วข้องกับการรับจ่ายเงินยังไม่เป็ นปั จจุบนั
และความร่วมมือของบุคลากร
2. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ควรมีการพัฒนาความรู้ ด้านการเบิกจ่าย ให้
ถูกต้องและเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ควรจัดทาคู่มอื บริการด้านการเงินและพัสดุ
ของคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็ นปั จจุบนั และมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรมีการจัดทาวิจยั แนวทางการพัฒนาการเงินและบัญชี อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นการพัฒนาในงานด้านการเงิน
และบัญชี ของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป
2. ควรมีการวางระบบเอกสารงานการเงินและบัญชี ของคณะศิลปศาสตร์ ให้กบั ผู้รบั บริการ สะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อง

กิ ตติ กรรมประกาศ
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ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้นาเสนอผลงานวิจยั ภายใต้ช่อื “ โครงการศึกษาปั ญหาทีม่ ผี ลกระทบในการดาเนินงาน
กองทุนให้กยู้ มื เงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะแพทยศาสตร์ ” ซึง่ ปั ญหาผลกระทบจากการดาเนินงาน ทัง้ เรื่องของการ
จัดส่งเอกสาร การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์นิสติ และระยะเวลาในการดาเนินการจัดส่งเอกสารต่างๆ
ที่ทาให้เกิดความล่าช้า และเกิดปั ญ หาในด้านของกระบวนการในการจัดส่งเอกสาร ซึ่งทาให้เกิดความผิดพลา ดต่ อ
เอกสารและระยะเวลาในการดาเนิ น งานที่ล่าช้า จากการสุ่ม สารวจแบบสอบถามตัว อย่ างจากจานวนนิ สติ คณะ
แพทยศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 2 , 3 และ 4 ซึง่ เป็ นกลุ่มนิสติ ทีย่ ่นื คาร้องขอกูก้ องทุนให้กยู้ มื เงิน เพื่อศึกษาปั ญหาที่มผี ลกระทบ
โดยตรงในการดาเนิ น งานด้านกองทุ น ให้กู้ยืม เงิน เพื่ อ การศึก ษา(กยศ.) เพื่อ เป็ น แนวทางในการแก้ไขปั ญ หาที่มี
ผลกระทบเพื่อพัฒนางานในระบบให้เป็ นในทิศทางถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจกับตัวนิสติ มากขึน้
คาสาคัญ:

ปั ญหาการดาเนินงาน (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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บทนา
“ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ” เริม่ ให้นักเรียน นักศึกษากูย้ มื ได้ตงั ้ แต่ปีการศึกษา 2539 เป็ นต้นมาโดย
อยู่บนพืน้ ฐานของหลักการเพื่อเพิม่ โอกาสทางการศึกษาในระดับที่สงู ขึน้ แก่ผทู้ ่มี าจากครอบครัวทีม่ รี ายได้น้อย ด้อย
โอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีส่วนสาคัญในการยกฐานะความเป็ นอยู่ของประชาชน และเป็ นการสนองต่อนโยบายการ
กระจายรายได้ สนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านอุปสงค์ โดยเพิม่ ขีดความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาของประชาชน ซึง่ ดาเนินการให้นกั เรียน/นักศึกษากูย้ มื เพื่อการศึกษาบนพืน้ ฐานหลักการดังนี้
1. เพื่อเพิม่ โอกาสทางการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ แก่ผทู้ ม่ี าจากครอบครัวทีม่ รี ายได้น้อยซึง่ ด้อยโอกาสทา
การศึกษา อันจะมีสว่ นสาคัญในการยกฐานะความเป็ นอยูข่ องประชาชน และเป็ นการสนองต่อนโยบายการกระจาย
รายได้
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านอุปสงค์ โดยการเพิม่ ขีดความสามารถในการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของประชาชน
ประโยชน์ทาให้ผรู้ บั เงิ นจากกองทุนเงิ นให้ก้ยู ืมเพือ่ การศึกษาได้รบั คือ
1. เพื่อให้นิสติ ได้รบั การศึกษาสูงขึน้
2. ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวโดยจะได้รบั ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดารง
ชีพตลอดระยะเวลาการศึกษา
3. สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนไทยเมื่อสาเร็จการศึกษาเพื่อสร้างฐานอนาคตและยกระดับ
ความเป็ นอยู่ของครอบครัวใหดีข้ น้ึ ได้ ทัง้ ใน ปั จจุบนั และอนาคต
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาปั ญหาทีม่ ผี ลกระทบในการดาเนินงานในระบบ กยศ. แยกตามชัน้ ปี ท่ี 2 , 3 , 4
วิ ธีวิทยาการวิ จยั
จากการสุ่มสารวจจากแบบสอบถาม เพื่อการนาข้อมูลในลักษณะโดยรวมทัง้ หมด เพื่อนาผลวิจยั ไปใช้ในการ
พัฒนางานทุน ด้านกิจการนิสติ โดยเก็บจากข้อมูลนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 2, ชัน้ ปี ท่ี 3 ,ชัน้ ปี ท่ี 4 แบ่งเป็ นเพศชายจานวน 28 คน
เพศหญิ งจ านวน 166 คน โดยแบ่ งตามจ านวนสาขาวิช า อนามัย ชุ ม ชน 123 คน ,อนามัย สิ่งแวดล้อ ม 30 คน ,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 21 คน, การส่งเสริมสุขภาพ 5 คน, เวชกิจฉุกเฉิน 15 คน
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม (Totel)
แขนงวิ ชา
-

อาชีวอนามัยชุมชน
อนามัยสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การส่งเสริมสุขภาพ
เวชกิจฉุกเฉิน
ระดับชัน้ ปี

- ชัน้ ปี ท่ี 2
- ชัน้ ปี ท่ี 3
- ชัน้ ปี ท่ี 4

จานวน
Frequency
28
166
194
จานวน
Frequency
123
30
21
5
15
จานวน
Frequency
40
85
69

ร้อยละ
Valid percent
14.4
85.6
100
ร้อยละ
Valid percent
36.4
15.5
10.8
2.6
7.7
ร้อยละ
Valid percent
20.6
43.8
35.6

1. เฉลี่ยสภาพปัญหาต่อการดาเนิ นงานแยกตามชัน้ ปี ของนิ สิต
- ค่าเฉลี่ยสภาพปัญหา ข้อที่ 1 ความล่าช้าในการดาเนินการเกีย่ วกับเอกสาร (แบบคาขอกู้ , แบบยืนยันคาขอ
กู)้
โดยแยกตามชัน้ ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ (P=.000) โดย ชัน้ ปี่ ท่ี 3 มีค่าเฉลี่ย
ปั ญหาสูงสุด (3.80±.81) รองลงมาชัน้ ปี ท่ี 4 มีค่าเฉลีย่ ปั ญหา (3.62±.86) และชัน้ ปี ท่ี 2 (2.10±.81)
- ค่าเฉลี่ยสภาพปั ญหา ข้อที่ 2 ขาดการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ ให้แก่นิสติ ได้เข้าใจและถูกต้องครบถ้วน
โดย แยกตามชัน้ ปี แตกต่ า งกัน อย่ างมีนั ย ยะสาคัญ ทางสถิติ (P=.002) โดยชัน้ ปี่ ที่ 3 มีค่ า เฉลี่ย ปั ญ หาสูงสุ ด
(3.18±3.34) รองลงมาชัน้ ปี ท่ี 4 มีค่าเฉลีย่ ปั ญหา (2.61±.91) และชัน้ ปี ท่ี 2 (2.05±.91)
- ค่าเฉลี่ยสภาพปั ญหา ข้อที่ 3 จานวนเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอในการตรวจรับเอกสาร กยศ.แตกต่างกันอย่างมี
นัยยะ
สาคัญ ทางสถิติ (P=.000) โดยชัน้ ปี่ ท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยปั ญหาสูงสุด (4.02±.99) รองลงมาชัน้ ปี ท่ี 4 มี
ค่าเฉลีย่ ปั ญหา
(3.78±.90) และชัน้ ปี ท่ี 2 (2.18±.93)
- ค่าเฉลี่ยสภาพปั ญหา ข้อที่ 4 ขาดขัน้ ตอนการให้ความรูค้ วามเข้าใจในระบบการจัดลาดับเอกสารเพื่อความ
ถูกต้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ (P=.000) โดยชัน้ ปี่ ท่ี 4 มีค่าเฉลีย่ ปั ญหาสูงสุด (2.83±.77)
รองลงมาชัน้ ปี ท่ี 3 มีค่าเฉลีย่ ปั ญหา (2.78±.78) และชัน้ ปี ท่ี 2 (2.08±.86)
- ค่าเฉลี่ยสภาพปัญหา ข้อที่ 5 นิสติ ไม่เข้าใจในการกรอกข้อมูลในระบบ Studentloan แตกต่างกันอย่างมีนัย
ยะ สาคัญ ทางสถิติ (P=.002) โดยชัน้ ปี่ ท่ี 3 มีค่ าเฉลี่ยปั ญ หาสูงสุด (2.64±.88) รองลงมาชัน้ ปี ท่ี 4 มีค่าเฉลี่ย
ปั ญหา
(2.33±.83) และชัน้ ปี ท่ี 2 (2.03±.95)
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- ค่าเฉลี่ยสภาพปัญหา ข้อที่ 6 นิสติ ไม่ทราบว่าจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารอะไรบ้าง ไม่แตกต่างกัน
- ค่าเฉลี่ยสภาพปัญหา ข้อที่ 7 นิสติ ไม่ทราบว่าจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญทาง
สถิติ
(P=.037) โดยชัน้ ปี่ ท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยปั ญ หาสูงสุด (2.58±.94) รองลงมาชัน้ ปี ท่ี 4 มีค่าเฉลี่ยปั ญ หา
(2.58±.90) และ
ชัน้ ปี ท่ี 2 (2.05±.78)
- ค่าเฉลี่ยสภาพปั ญ หา ข้อที่ 8 ระยะเวลาในการดาเนินการเตรียมเอกสารของนิสติ ไม่ทนั ตามระยะเวลาที่
กาหนด
แตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติ (P=.011) โดยชัน้ ปี่ ท่ี 3 มีค่าเฉลีย่ ปั ญหาสูงสุด (2.55±1.05)
รองลงมาชัน้ ปี ท่ี 4 มีค่าเฉลีย่ ปั ญหา (2.48±.90) และชัน้ ปี ท่ี 2 (1.83±.87)
- ค่าเฉลี่ ย สภาพปั ญ หา ข้ อ ที่ 9 เจ้าหน้ าที่ให้ค าปรึก ษานิ สติ ในกรณี ท่ีมีปั ญ หาในการดาเนิ น การได้ท ัน ที
แตกต่าง กันอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติ (P=.000) โดยชัน้ ปี่ ท่ี 4 มีค่าเฉลีย่ ปั ญหาสูงสุด (3.09±.80) รองลงมา
ชัน้ ปี ท่ี 3 มี ค่าเฉลีย่ ปั ญหา (3.06±.88) และชัน้ ปี ท่ี 2 (2.03±1.00)
- ค่าเฉลี่ยสภาพปั ญหา ข้อที่ 10 เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบตั ิงานด้าน กองทุนให้
กูย้ มื เงินเพื่อการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
- ค่าเฉลี่ ยสภาพปั ญหา ข้อที่ 11 เจ้าหน้ าที่ ไม่มมี นุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ตี ่ อนิสติ ในการติดต่ อส่งเอกสาร (กยศ.)
ภายใน
คณะ แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ยะสาคัญ ทางสถิติ (P=.130) โดยชัน้ ปี่ ที่ 3 มีค่ า เฉลี่ย ปั ญ หาสูงสุ ด
(2.24±.84) รองลงมาชัน้ ปี ท่ี 4 มีค่าเฉลีย่ ปั ญหา (2.01±.93) และชัน้ ปี ท่ี 2 (1.90±.78)
- ค่าเฉลี่ยสภาพปั ญหา ข้อที่ 12 รายชื่อนิสติ ตกหล่นระหว่างการดาเนินการขอกูย้ มื กองทุนให้กู้ยมื เงินเพื่อ
การศึก ษา แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ยะส าคัญ ทางสถิ ติ (P=.007) โดยชัน้ ปี่ ที่ 3 มีค่ า เฉลี่ย ปั ญ หาสูง สุ ด
(2.61±1.04) รองลงมาชัน้ ปี ท่ี 4 มีค่าเฉลีย่ ปั ญหา (2.20±.90) และชัน้ ปี ท่ี 2 (1.88±.76)
ตางรางที่ 2 ค่าเฉลีย่ สภาพปั ญหาแยกตามชัน้ ปี
ค่าเฉลี่ยสภาพปัญหาแยกตามชัน้ ปี
คาถาม
ชัน้ ปี ที่ 2
ชัน้ ปี ที่ 3
1. ความล่าช้าในการดาเนินการเกีย่ วกับเอกสาร
2.10±.81
3.80±.81
(แบบคาขอกู้ , แบบยืนยันคาขอกู)้
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ ให้แก่นิสติ ได้
2.05±.91
3.18±3.34
เข้าใจและถูกต้องครบถ้วน
3. จานวนเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอในการตรวจรับ
เอกสาร กยศ.
4. ขาดขัน้ ตอนการให้ความรูค้ วามเข้าใจในระบบการ
จัดลาดับเอกสารเพื่อความถูกต้อง
5. นิสติ ไม่เข้าใจในการกรอกข้อมูลในระบบ
Studentloan
6. นิสติ ไม่ทราบว่าจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสาร
อะไรบ้าง
7. นิสติ ไม่ทราบว่าจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง

ชัน้ ปี ที่ 4
3.62±.86

P
.000 *

2.62±.91

.002 *

2.18±.93

4.02±.99

3.78±.90

.000 *

2.08±.86

2.78±.78

2.83±.77

.000 *

2.03±.95

2.64±.88

2.33±.83

.002 *

2.03±.80

2.60±.97

2.61±.99

.064

2.05±.78
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2.58±.94

2.58±.90

.037 *

คาถาม

ค่าเฉลี่ยสภาพปัญหาแยกตามชัน้ ปี
ชัน้ ปี ที่ 2
ชัน้ ปี ที่ 3

8. ระยะเวลาในการดาเนินการเตรียมเอกสารของ
นิสติ ไม่ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
9. เจ้าหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษานิสติ ในกรณีทม่ี ปี ั ญหา
ในการดาเนินการได้ทนั ที
10. เจ้าหน้าทีข่ าดทักษะความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบตั งิ านด้าน กองทุนให้กยู้ มื เงิน
เพื่อการศึกษา
11. เจ้าหน้าที่ ไม่มมี นุษยสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อนิสติ ในการ
ติดต่อส่งเอกสาร (กยศ.) ภายในคณะ
12. รายชื่อนิสติ ตกหล่นระหว่างการดาเนินการ
ขอกูย้ มื กองทุนให้กยู้ มื เงินเพื่อการศึกษา
รวมผลค่าเฉลี่ยปัญหาในแต่ละชัน้ ปี

ชัน้ ปี ที่ 4

P

1.83±.87

2.55±1.05

2.48±.90

.011 *

2.03±1.00

3.06±.88

3.09±.80

.000 *

2.03±.80

2.21±.87

2.03±.90

.764

1.90±.78

2.24±.84

2.01±.93

.130

1.88±.76

2.61±1.04

2.20±.90

.007 *

2.02

2.85

2.68

หมายเหตุ : * P < 0.05 โดยแตกต่างอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลเชิ งคุณภาพจากข้อเสนอแนะจากนิ สิตและบุคลากร
2.1ข้อเสนอแนะจากนิ สิต
- เจ้าหน้าทีท่ างานและทาระบบดีอยู่แล้ว
- ให้ทางคณะตรวจรายชื่อก่อนส่ง และขัน้ ตอนในการดาเนินงานต่างๆ มีความรวดเร็วกว่านี้
แจ้งข้อมูลทีช่ ดั เจนกว่านี้
- ควรเพิม่ บุคลากร
- แจกบัตรคิวในการเก็บเอกสาร
2.2 ข้อเสนอแนะจากบุคลารกรที่ดแู ละด้านกองทุนให้ก้ยู ืมเงิ นเพื่อการศึกษา(กยศ.) จากต่างคณะ
- ควรมีการสร้างความเข้าใจไปในทางเดียวกันเกีย่ วกับงานทุน (กยศ.) ระหว่างเจ้าหน้าทีส่ ว่ นกลางกับ
ทางคณะ
- การประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร (กยศ.) อยู่ในวงแคบไม่มคี วามหลากหลายของช่องทางติดต่อสือ่ สาร
- แนวปฏิ บ ั ติ ก ารเข้ า กรอกข้ อ มู ล ควรปรับ เปลี่ย นให้ อ ยู่ ใ นระยะเวลาช่ ว ง เดีย วกัน เพื่ อ ลดข้ อ
เปรียบเทียบ
ของการให้บริการของนิสติ ในแต่ละคณะ
- คู่มอื หรือตัวอย่างเอกสาร ข้อมูลบางส่วนยังขาดความชัดเจน ส่งผลให้นิสติ เข้าใจในข้อมูลข่าวสาร
แบบผิดวัตถประสงค์
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สรุปผลและอภิ ปรายผล
จากการศึก ษาสภาพปั ญ หาซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของเรวดี แกมประเสริฐ สุ ข (2550) การบริห าร
การดาเนินงานตามนโยบายโครงการกองทุนให้กยู้ มื เงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบว่าปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากรทีไ่ ม่เพียงพอในการดาเนินงาน ควรเพิม่ บุคลากรในการดาเนินงาน
2. ด้านงบประมาณไม่เพียงพอกับการดาเนินโครงการ
3. สถานศึกษาไม่ทราบถึงการชาระคืนหนี้กยู้ มื เงิน

กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงการศึกษาปั ญหาทีม่ ผี ลกระทบในการดาเนินงานกองทุนให้กยู้ มื เงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) คณะ
แพทยศาสตร์
ได้รบั ทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารอ้างอิ ง
1. เรวดี แกมประเสริฐสุข (2550). การบริห ารดาเนิน งานตามนโยบายโครงการกองทุน ให้กู้ยืม เงินเพื่อการศึกษา
(กยศ.). สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 2550
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การพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารงานวิ จยั ของคณะพยาบาลศาสตร์
Research System and Research Management Development in School of Nursing
at University of Phayao
ลานนา หมืน่ จันทร์1 และพรรณสุกติ ต์ ทาทอง1*
Lanna Muenchan1 and Punsukitt Tatong1*
บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบ บและกลไกการบริ ห ารงานวิ จ ั ย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานด้านการบริหารงานวิจยั 2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการ
บริหารงานวิจยั ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน
มิถุนายน 2557 โดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 30 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารงานด้านวิจยั บุคลากร
สายวิชาการ และเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานวิจยั ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) สถานการณ์ทท่ี าให้การดาเนินงานวิจยั ของคณะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ คือ 1.1)
ด้านผู้ประสานงานวิจยั คณะไม่ได้กาหนดหน้ าที่ไว้อย่างชัดเจน 1.2) ด้านนักวิจยั มีประสบการณ์ ก ารทาวิจ ยั น้ อ ย
ภาระงานด้า นการสอนมาก 1.3) ด้า นการบริห ารงานวิจ ยั การประชาสัม พัน ธ์ข่าวสารด้ า นการวิ จ ัย ล่ า ช้ า ขาด
การกากับ ติ ด ตามงานวิ จ ัย ขาดกา รสนั บ สนุ น ด้ า นเวลาและงบประมาณ 2)แนวทางการพัฒนา ระบบและ
กลไกในการบริหารงานวิจยั ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2.1) ด้านผู้ประสานงานวิจยั ควรมีการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศให้บุคลากรทุกคนได้รบั ทราบ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ริ ่วมกัน 2.2) ด้านนักวิจยั มีการกาหนดเกณฑ์ภาระงานทุกพันธกิจให้เหมาะสม 2.3) ด้านการบริหารงานวิจยั ควรเพิม่
ช่องทางการสือ่ สารงานด้านวิจยั จัดทาเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างนักวิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ์กบั นักวิจยั รุ่นใหม่ กาหนด
ขัน้ ตอน ระยะเวลาการจัด ท าข้อเสนอโครงการวิจ ั ย และการก ากับ ติด ตามเป็ น ลายลักษณ์ อกั ษร มีค ณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒกิ ลันกรองข้
่
อเสนอโครงการวิจยั ให้มคี ุณภาพระดับหนึ่งก่อนนาไปเสนอขอรับทุนจากภายนอก และ ควรมี
จัดสรรทุนสนับสนุนแก่นกั วิจยั หน้าใหม่
คาสาคัญ:

ระบบและกลไก การบริหารงานวิจยั

1คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 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

บทนา
มหาวิทยาลัยพะเยา มีวตั ถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ 1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ อยู่และ
เรียนอย่างมีความสุขจบไปมีงานทาและเป็ นคนดีของสังคม 2) การวิจยั ที่เน้นการสร้างปั ญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน 3)
การบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 4) การทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ สู่สากล และ 5) การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมันในธรรมาภิ
่
บาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็ นหน่ วยงานหนึ่ง ทีม่ พี นั ธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ซึง่ พันธกิจด้านงานวิจ ัยถือเป็ นพันธกิจหนึ่งที่บุคลากร โดยเฉพาะสายวิชาการต้อง
ดาเนินการ เพื่อตอบสนองและผลักดันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ การประกันคุณภาพการศึกษา
ยังได้กาหนดให้ ผลงานวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินทีส่ าคัญด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การบริหารจัดการด้านงานวิจยั เป็ นปั จจัยหนึ่งทีท่ าให้ผลงานวิจยั ประสบ
ความสาเร็จ แต่จากการทางานในตาแหน่งผูป้ ระสานงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา พบว่าปั ญหาของการทางานวิจยั เกีย่ วข้องทัง้ จาก
นักวิจยั ผูบ้ ริหารงานวิจยั การจัดทาเอกสาร การประสานทัง้ ภายในและภายนอกคณะ จากปั ญหาดังกล่าวเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านงานวิจยั เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นักวิจยั มีความพึงพอใจ และได้รบั ข้อมูล
ทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว คณะผูว้ จิ ยั มีความสนใจศึกษาเกีย่ วกับปั ญหา อุปสรรค ที่มตี ่อการดาเนินงานด้านงานวิจยั ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานวิจยั ของคณะพยาบาลศาสตร์
ต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ การด าเนิ น งานด้ า นการบริห ารงานวิ จ ัย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานวิจยั ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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กรอบแนวคิ ด
ปั ญหา และอุปสรรคทีส่ ง่ ผลต่อระบบและกลไก
การบริหารงานวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย
- ปั จจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
- ปั จจัยส่วนบุคคลของผูร้ บั บริการ
- ปั จจัยภายนอกจากระบบและขันตอนการด
้
าเนินงาน
ด้านงานวิจยั ของคณะพยาบาลศาสตร์

การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจยั
คณะพยาบาลศาสตร์

วิ ธีวิทยาการวิ จยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 45 คน
2. กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2556
จานวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารงานด้านวิจยั 1 คน บุคลากรสายวิชาการ 28 คน และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
วิจยั 1 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ทใ่ี นการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด ประกอบด้วย เนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางด้านระบบและกลไกในการบริหารงานวิจยั ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ส่งแบบสอบถามทัง้ ในรูปแบบไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ ทาง E-mail และเป็ นเอกสาร ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่
กาหนดไว้ จานวน 30 คน
2. ชี้แจงวัตถุ ประสงค์การวิจยั และกาหนดระยะเวลาในการส่งคืนแบบสอบถาม
3.ผู้วิจยั ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 17 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 57 ของจานวนแบบสอบถามทัง้ หมด
4. ผู ้ว ิจ ยั รวบรวมข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากแบบสอบถาม นาข้อ มูล มาวิเ คราะห์ จัดกลุ่มข้อมูล และนาเสนอเชิง
บรรยายพรรณนา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู ้ว ิจ ยั รวบรวมข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากแบบสอบถาม น าข้อ มูล มาวิเ คราะห์ และจัดกลุ่ มข้อมูล และนาเสนอเชิง
บรรยายพรรณนา

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 การรับรูร้ ะบบและกลไกการบริ หารงานวิ จยั ของผู้บริ หารที่ กากับดูแลด้านงานวิ จยั
1. ปั ญหา อุปสรรค ทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารงานวิจยั
1.1 ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงานวิจยั พบว่า ไม่มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง เพราะตาแหน่งไม่ชดั เจน
1.2 ด้านนักวิจยั พบว่า อาจารย์มภี ารงานสอนมาก
1.3 ด้านระบบการบริหารงานวิจยั พบว่า ระบบและกลไกสาหรับการบริหารงานวิจยั ยังไม่ค่อยชัดเจน ยัง
ไม่ได้นาไปสู่การปฏิบตั ิทเ่ี ป็ นระบบ อาจารย์ต้องรับผิดชอบทาทุกสิง่ ด้วยตนเอง ภายใต้ขอ้ จากัดเรื่องเวลาและภารกิจ
ของอาจารย์ ทาให้เกิดความผิดพลาดเรื่องการส่งข้อเสนอโครงร่างล่าช้า/ไม่ทนั หรืออาจารย์ไม่ส่ง และขาดเจ้าหน้าที่
ดาเนินการ
2. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจยั ของคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า
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2.1 ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงานวิจยั พบว่า ควรมีเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบโดยตรง และกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบทีช่ ดั เจน
2.2 ด้านนักวิจยั พบว่า ควร จัด-กาหนด เวลาการจัดการเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ต่อการสอนและมีเวลาทา
วิจยั อย่างมีคุณภาพ เช่น จัดเวลาการสอนภารปฏิบตั จิ าก 70 ชัวโมง/1
่
หน่วยกิต เป็ น 64 ชัวโมง/1
่
หน่วยกิต หรือจัด
70 ชัวโมง
่ แต่ให้เลื่อนเวลาขึน้ เป็ น 7.30 น. หรือ เลื่อนเวลาสิน้ สุดที่ 17-17.30 น. สาหรับเวรเช้า ซึง่ ปกตินิสติ -อาจารย์
ปฏิบตั อิ ยูแ่ ล้ว จะทาให้นิสติ มีเวลาฝึกปฏิบตั คิ รบจานวนชัวโมง
่ อาจารย์ได้รบั ภารงานสอนตามจานวนตามเกณฑ์ของ
สภาการพยาบาลและของมหาวิทยาลัย และจัดระบบและกลไก ปั จจัยเอือ้ ต่อการวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ ประสิทธิภาพ ให้แก่
อาจารย์
2.3 ด้านระบบการบริหารงานวิจยั พบว่า คณะควรสร้างเครือข่ายวิจยั และแสวงหาทุนวิจยั
มีผชู้ ว่ ยนักวิจยั มีฐานข้อมูล มีเครื่องมือ อุปกรณ์-วัสดุ ในการ มีงบประมาณสนับสนุนการวิจยั ของคณะ
และควรมีการกาหนดเป้ าหมายและทิศทางการวิจยั ของคณะให้ชดั เจน
ส่วนที่ 2 การรับรูร้ ะบบและกลไกการบริ หารงานวิ จยั ของนั กวิ จยั
1. สถานภาพของนักวิจยั พบว่า
1.1 เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั (7)
1.2 เป็ นผูร้ ่วมโครงการวิจยั (6)
1.3 เป็ นคณะกรรมการวิจยั (4)
2. ประสบการณ์เกีย่ วกับงานวิจยั พบว่า
2.1 ไม่มปี ระสบการณ์การวิจยั (3)
2.2 อยู่ระหว่างการริเริม่ ทางานวิจยั (7) เช่น อยู่ระหว่างเสนอหัวข้องานวิจยั เคยเข้าร่วมอบรมการเขีย น
โครงร่างพัฒนางานวิจยั การตีพมิ พ์บทความวิจยั เคยเป็ นอาจารย์ประจากลุ่มวิชาวิจยั ของนิสติ พยาบาลศาสตร์ และ
ขอรับการสนับสนุนงานวิจยั อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการวิจยั
2.3 เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั (7)
3. ปั ญหา อุปสรรค ทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารงานวิจยั
3.1 ด้า นผู้ป ระสานงานวิจ ัย พบว่ า นั ก วิจ ัย ส่ ว นใหญ่ ร้อ ยละ 59.82 ไม่ ท ราบว่ า คณะฯ มีเจ้า หน้ า ที่
รับผิดชอบด้านงานวิจยั เนื่องจากไม่ปรากฏหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในโครงสร้างขององค์กร และไม่มกี ารแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
ตารางที่ 1 แสดงการรับ รู้ข องผู้ต อบแบบสอบถามต่ อ เจ้า หน้ า ที่ร ับ ผิด ชอบด้า นงานวิจ ัย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ทราบ
ไม่ทราบ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
7
41.18
10
59.82
3.2 ด้านนักวิจยั พบว่า
3.2.1 ด้านเวลา
1) เวลาการทางานทีไ่ ม่ต่อเนื่อง เช่น การนิเทศ ทาให้การทางานวิจยั ติดขัด
2) ระยะเวลาในการเขียนวิจยั หรือหาโครงร่างงานวิจยั มีน้อยเนื่องจากเวลาส่วนใหญ่อยู่ทด่ี า้ น
การเรียนการสอน
3) ทางานวิจยั ส่งไม่ทนั
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3.2.2 ภาระงาน พบว่า ภาระงานมีจานวนมาก ทัง้ การเรียนการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ และ
การปฏิบตั งิ านตามพันธกิจอื่น ๆ เช่น ด้านวิจยั ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริการวิชาการ และด้านการ
บริหาร ทาให้ทางานวิจยั ส่งไม่ทนั
3.2.3 ด้านความรู้ ประสบการณ์ สิง่ สนับสนุน และปั จจัยจูงใจ พบว่า
1) ความรู้ข องนั ก วิจ ัย (ผู้ท่ีจ ะท าวิจ ัย ) มีไ ม่ เพีย งพอท าให้ก ารออกแบบการวิจ ัย อาจไม่
เหมาะสมหรือหลากหลายรูปแบบ ไม่ตรงกับปั ญหาหรือความต้องการของแหล่งทุน
2) ขาดปั จจัยสนับสนุนและเอือ้ ต่อการทางาน
3) ขาดประสบการณ์ในการพัฒนา/การเขียนโครงร่างงานวิจยั
4) ทุนสนับสนุนสาหรับนักวิจยั หน้าใหม่มจี านวนน้อย
5) ขาดแหล่งทุนทีเ่ พียงพอในการสนับสนุนวิจยั ทางการพยาบาล
6) ขาดแรงบันดาลใจในการเขียนโครงร่างและการตีพมิ พ์
7) ขาดการวางแผน การบริหารเวลาของนักวิจยั
8) ภาวะเครียดของนักวิจยั สิง่ แวดล้อมในการทางานทีเ่ คร่งเครียด ไม่ Relax ไม่เกิดความคิด
ใหม่ ๆ และไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์
3.3 ด้านระบบและขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
3.3.1 การดาเนินงานทางด้านงานวิจยั ทีย่ งั ไม่เป็ นระบบ ทาให้ไม่เอือ้ ต่อการสนับสนุนการทาวิจยั ของผูว้ จิ ยั
3.3.2 ขาดการติดตามการดาเนินโครงการวิจยั
3.3.3 การประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั มาอย่างเร่งด่วน ไม่ทนั ต่อการดาเนินงานวิจยั
4. แนวทางการพัฒ นาระบบและกลไกการบริห ารงานวิจ ัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่ า คณะฯควร
ดาเนินการดังนี้
4.1 จัดหาแหล่งทุนวิจยั /งบประมาณสนับสนุนในการทางานวิจยั ทีเ่ พียงพอ
4.2 เวลาในการทาวิจยั ควรมีการกาหนดและประกาศเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถทาได้เป็ นรูปแบบ
4.3 พัฒนาประสิทธิภาพนักวิจยั เช่น การอบรมให้ความรูด้ ้านวิจยั อย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศที่ดใี น
การทางานร่วมกัน กาหนดหน้าที่ของผู้ประสานงานวิจยั ให้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้มเี จ้าหน้าที่ทส่ี นับสนุ น
งานวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4.4 การจัดทาระบบ Coaching ได้แก่ เปิ ดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูห้ รือระบบพีเ่ ลีย้ งจากนักวิจยั หน้าใหม่กบั
นักวิจยั หน้าเก่า (ผูม้ ปี ระสบการณ์) จัดหาผูส้ นับสนุ นการทาวิจยั (เพิม่ ฝ่ ายสนับสนุ นฯ) จัดทาระบบการบริหารงานวิจยั
ให้ชดั เจน หาที่ปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญประจาแต่ละกลุ่มวิชาที่จะช่วยอ่านงานวิจยั ให้ มีระบบทีช่ ่วยเอือ้ เวลาทาวิจยั ให้แก่
ผูท้ าวิจยั อย่างแท้จริง เพราะการทาวิจยั แต่ละครัง้ ต้องใช้เวลาและสมาธิในการทาเป็ นอย่างมาก
4.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
4.5.1 เพิม่ ช่องทางการสือ่ สารงานวิจยั ให้มากขึน้ นอกจากผ่านงานวิจยั คณะ
4.5.2 ควรปรับปรุงเรื่องระบบการบริหารงานวิจยั ทีผ่ ่านมาระบบยังไม่ชดั เจนและยังไม่ค่อยเอือ้ ต่อ
การทางานของนักวิจยั
4.5.3 การจัดโครงการสนับสนุนงานวิจยั ควรแยกกลุ่มผูร้ บั การอบรมด้านวิจยั ให้ชดั เจน
4.5.4 การจัดอบรมของคณะกรรมการวิจยั มักจัดในระยะเวลากระชัน้ ชิดติดกันหลายๆงานทาให้ขาด
ประสิทธิภาพและกลุ่มเป้ าหมายไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องด้วยมีขอ้ จากัดในด้านต่างๆ
4.5.5 ควรปรับปรุงศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั ที่เอื้ออานวยให้มกี ารทางานวิจยั ได้สะดวก เช่น อาจจัดให้มี
เจ้าหน้าทีป่ ระจาศูนย์อย่างน้อย 1 คน
4.5.6 ควรมีการสนับสนุ นกาลังใจในการปฏิบตั ิ เช่น การปฏิบตั ใิ นวันเสาร์ อาทิตย์ หรือให้ระยะเวลา
การลาเพื่อทางานวิจยั
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4.5.7 คณะควรมีการจัดทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะฯกับอาจารย์ดา้ นการทาวิจยั เช่น กาหนดว่า
ใน 1 ปี อาจารย์ตอ้ งมีโครงร่างวิจยั งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน และงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ กีช่ ่อื เรื่อง/ปี
4.5.8 เปิ ดโอกาสให้นกั วิจยั หน้าใหม่บา้ ง
4.5.9 เวลาในการจัดกิจกรรมคณะควรทาแผนการจัดโครงการทีช่ ดั เจน และควบคุมให้ดาเนินการใน
เวลาดังกล่าว
4.5.10 มีการวางแผนล่วงหน้าในการทาวิจยั สนับสนุนในเรื่องงบประมาณทีเ่ พิม่ ขึน้
ส่วนที่ 3 การรับรูร้ ะบบและกลไกการบริ หารงานวิ จยั ของนักวิ ชาการด้านงานวิ จยั
1. ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
1.1 ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.2 ลักษณะงานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย (ด้านผูป้ ระสานงานวิจยั ) ซึง่ นอกเหนือจากงานในตาแหน่ง
หน้าที่
1.2.1 ด้านการวิจยั
1) ประชาสัมพันธ์การเปิ ดรับข้อเสนอโครงการทัง้ ภายในและภายนอก
2) ประสานงานระหว่างคณะและกองวิจยั
3) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารโครงการวิจยั
4) เสนอคณบดีลงนาม
5) รวบรวมและนาส่ง
6) ทาหนังสือส่งเอกสารเกีย่ วกับวิจยั
7) แจ้งนักวิจยั เกีย่ วกับเรื่องต่างๆ เช่น การปรับแก้ไขเอกสาร ผลการพิจารณา การติดตาม
รายงานความก้าวหน้า การสรุปผลการดาเนินงาน ฯ
1.2.2 ด้านการขอจริยธรรม
1) ตรวจสอบเอกสาร ความครบถ้วน ถูกต้อง
2) เสนอคณบดีลงนาม
3) รวบรวมและนาส่ง
4) แจ้งนักวิจยั เกีย่ วกับเรื่องต่างๆ เช่น การปรับแก้ไขเอกสาร ผลการพิจารณา ฯ
1.2.3 ด้านการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1) ประชาสัมพันธ์การเปิ ดรับข้อเสนอโครงการ
2) ประสานงานระหว่างคณะและกองวิจยั
3) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร (ข้อเสนอโครงการ)
4) เสนอคณบดีลงนาม
5) รวบรวมและนาส่ง
6) ทาหนังสือส่งเอกสารข้อเสนอโครงการทีข่ อรับทุน
7) แจ้งหัวหน้าโครงการเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ เช่น การปรับแก้ไขเอกสาร ผลการพิจารณาการ
ติดตามรายงานความก้าวหน้า การสรุปผลการดาเนินงาน ฯ
1.2.4 ด้านอื่นๆ
1) รวบรวมเอกสารเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2) รวบรวมผลการดาเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล
1.3 ตาแหน่งและลักษณะงานตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอื่นๆ (นอกเหนือจากด้านงานวิจยั )
1.3.1 งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามตาแหน่งงาน คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ ดังนี้
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1) จัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
2) สรุปผลการดาเนินงาน
3) ติดตามและรายงานความก้าวหน้า
4) รายงานผลการดาเนินการของโครงการ
5) ตัง้ งบประมาณตัดงบประมาณ สรุปงบประมาณ
6) รายงานงบประมาณ รายไตรมาส
7) โอนหมวดงบประมาณ
8) วิเคราะห์งบประมาณ
9) ทาบันทึกขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ ยืมเงินงบประมาณ สรุปผลการดาเนินโครงการ
10) เวียนแจ้งหนังสือราชการ
11) โต้ตอบหนังสือราชการ เกษียนหนังสือ
12) งานอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2. ปั ญหาและอุปสรรคในการประสานงานวิจยั มีอะไรบ้างเป็ นอย่างไร
2.1 ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงานวิจยั
2.1.1 ไม่มี Job Description ทีช่ ดั เจน
2.2 ด้านนักวิจยั
2.2.1 ไม่ได้ศกึ ษาขัน้ ตอนของการส่งเอกสารทีช่ ดั เจน
2.2.2 ไม่มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ของผูป้ ระสานงานวิจยั ทาให้กระทบต่องาน
ประจา
2.2.3 ส่งงาน (ข้อเสนอโครงการ)ล่าช้าใกล้สน้ิ สุดการกาหนดส่ง
2.2.4 การส่งงานไม่ผา่ นผูป้ ระสานงานวิจยั ของคณะโดยตรง แต่จะติดตาม ทวงถาม จากผูป้ ระสานงาน
2.3 ด้านระบบการบริหารงานวิจยั
2.3.1 การเปิ ดรับข้อเสนอโครงการวิจยั งบประมาณรายได้ไม่ชดั เจนคือ ไม่ได้ระบุระยะเวลาทีต่ อ้ ง
กาหนดส่งข้อเสนอ และรายละเอียดการจัดทาและจัดส่งทีช่ ดั เจน (ไม่ได้ระบุระยะเวลา)
2.3.2 ไม่มผี ชู้ ่วยมาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนาส่ง
3. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจยั ของคณะพยาบาลศาสตร์
3.1 ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงานวิจยั พบว่า
3.1.1 ควรมีการจัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบของ นักวิจยั เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจยั ให้ชดั เจน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศให้บุคลากรทุกคนได้รบั ทราบ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ริ ่วมกัน
3.1.2 ในการมอบหมายงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานประจา ผูบ้ ริหารหรือผูเ้ กีย่ วข้องควรสอบถาม
จากความสมัครใจ ประเมินจากภาระงานประจาว่ามีความจาเป็ นเร่งด่วนหรือมีความสาคัญ ที่อาจจะกระทบต่ องาน
ประจาหรือไม่ อย่ามอบหมายงานเพียงให้เหตุผลว่า เพราะว่าปฏิบตั งิ านดี ปฏิบตั ไิ ด้ คนอื่นๆทาไม่ได้ ควรมีเกณฑ์หรือ
มาตรฐานในการคัดเลือกผูม้ าทาหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน
3.2 ด้านนักวิจยั พบว่า
3.2.1 ควรวางแผนในการทางานวิจยั ให้เป็ นระบบ
3.2.2 ควรศึกษาขัน้ ตอนการส่งเอกสารงานวิจยั ให้ชดั เจน
3.3 ด้านระบบการบริหารงานวิจยั พบว่า
3.3.1 ควรมีขนั ้ ตอน และระยะเวลาการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
3.1.3 คณะกรรมการวิจยั ควรติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงานวิจยั ของนักวิจยั อย่างเป็ นระบบ
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สรุปผลและอธิ ปรายผล
ผลการวิจ ยั เรื่อ ง การพัฒ นาระบบและกลไกการบริห ารงานวิจ ยั ของคณะพยาบาลศาสตร์ มปี ระเด็นที่
ผูว้ จิ ยั นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการดาเนินงานด้านระบบและกลไกในการบริหารงานวิจยั ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา พบว่า
1.1 ด้านเจ้าหน้ าที่ท่ีดูแ ลด้านงานวิจยั พบว่าผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ ทราบว่าต าแหน่ งด้าน
งานวิจยั ของเจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลด้านงานวิจยั คืออะไร และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทัง้ หมดอย่างไรบ้าง จะทราบเฉพาะงานไป เช่น
มอบหมายให้เป็ นผูร้ วบรวมโครงการวิจยั ของอาจารย์ เนื่องจากไม่เห็น job description ทีต่ อ้ งรับผิดชอบอย่างเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อ ัก ษรจากสภาพปั ญ หาดังกล่า ว คณะกรรมการวิจ ัย ควรมีก ารทบทวนบทบาท และหน้ าที่ข องเจ้าหน้ า ที่
ประสานงานวิจยั โดยกาหนดเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบที่ชดั เจนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และควรประกาศให้ผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ ง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานของผูร้ บั บริการ และเพื่อความชัดเจนถึง
กรอบแนวทางการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานวิจยั อีกทัง้ ควรทบทวนหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักของผูท้ จ่ี ะมา
ทางานในตาแหน่ งเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานวิจยั ด้วยว่ามีหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักทีม่ คี วามสาคัญหรือมีภาระงานประจาทีต่ อ้ ง
รับผิดชอบอะไรบ้าง เพื่อป้ องกันการทางานเกินกว่าทีจ่ ะรับผิดชอบได้ ทาให้ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่มปี ระสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานได้
1.2 ด้านผูร้ บั บริการหรือด้านนักวิจยั พบว่า เวลา ภาระงานประจาทีม่ ากเกินไป กระบวนการขัน้ ตอนการ
ดาเนินงานวิจยั ไม่ชดั เจน ความรูแ้ ละประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั และทุนสนับสนุนงานวิจยั เป็ นปั ญหา และอุ ปสรรคในการ
ทางานด้านงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั ดังนัน้ เพื่อให้นักวิจยั ได้มโี อกาสในการพัฒนางานวิจยั คณะฯควรมีการจัดสรรเวลา ทุน
และปั จจัยอื่นๆ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้นักวิจยั ได้ผลิตผลงานทีม่ คี ุณภาพ ทัง้ นี้อาจทาเป็ นข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์
ว่า ใน 1 ปี ควรมีงานวิจยั กี่เรื่อง และใครจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินโครงการวิจยั ให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้นาไปวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน และเวลาที่ต้องใช้ในการดาเนินงานวิจยั เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจหลักคือ การจัดการ
เรียนการสอน ควรสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจยั หน้าใหม่ทงั ้ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ น ควรมีการ
อบรมให้ความรูแ้ ละเทคนิคการทางานวิจยั ให้มคี ุณภาพและประสบความสาเร็จ มีระบบพีเ่ ลีย้ งให้คาปรึกษา แนะนา มี
งบประมาณสนับสนุนทีเ่ พียงพอ
1.3 ด้านระบบและขัน้ ตอนการบริหารงานวิจยั ของคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า การกระจายข่าวสารล่าช้า
การแจ้งข้อมูลกะทันหัน ทาให้เตรียมวิจยั ไม่ทนั ขาดปั จจัยสนับสนุนและเอือ้ ต่อการทางาน/ไม่มแี รงจูงใจ ขาดการติดตาม
การดาเนินโครงการวิจยั และได้รบั การสนับสนุ นจากทีท่ างานไม่เพียงพอ อาจจะมีความยุ่งยากในกระบวนการ เอกสาร
จานวนมาก ระบบทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการทาวิจยั ดังนัน้ คณะกรรมการวิจยั ควรมีบทบาทสาคัญในการกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินงานทีช่ ดั เจน จัดทาระบบและขัน้ ตอนอย่างชัดเจนและแจ้งให้ผเู้ กีย่ วข้องรับทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปั ญหาได้ อีกทัง้ ต้องอบรม
ให้ความรูแ้ ก่นกั วิจยั เกีย่ วกับขัน้ ตอน กระบวนการ และแนวทางปฏิบตั ิ ในการดาเนินงานวิจยั ตัง้ แต่เริม่ เสนอหัวข้อวิจยั
จนถึงสิน้ สุดโครงการ และทีส่ าคัญทีส่ ดุ ควรมีการจัดทาขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ คณะกรรมการวิจยั นักวิจยั
และเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานวิจยั ให้ชดั เจน เป็ นรูปธรรม และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจยั ทาให้สะท้อนปั ญหาว่า เมื่อไม่มกี ารกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรทีช่ ดั เจน
ย่อมก่อให้เกิด ความไม่เข้าใจในหน้ าที่ความรับ ผิดชอบของบุ คลากร การรับ รู้และความคาดหวังที่แตกต่ างกันของ
ผู้รบั บริการส่งผลให้ผู้ให้บริการให้บริการได้ไม่ตามคาดหวัง ก่อให้เกิดคาว่า ไร้ประสิทธิภาพ ดังนัน้ คณะพยาบาล
ศาสตร์ หรือคณะกรรมการวิจยั ควรมีการกาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร และมีการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรอย่างทัวถึ
่ ง
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2. คณะกรรมการวิจยั ควรมีบทบาทสาคัญในการผลักดัน และสร้างแรงจูงใจในการทาวิจยั แก่บุคลากร ทัง้ นี้
ควรมีการสารวจความคิดเห็น และความต้องการทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั เพื่อให้นกั วิจยั เป็ นนักวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. นักวิจยั ควรศึกษาเอกสารเกีย่ วกับขัน้ ตอน กระบวนการดาเนินการวิจยั ให้ชดั เจน ถู กต้อง และควรปฏิบตั ิ
ตามกฎ กติกา อย่างเคร่งครัด และสิง่ สาคัญคือ ต้องตรงต่อเวลา

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ทีไ่ ด้ให้คาแนะนา ปรึกษา
จนการวิจยั ฉบับนี้สมบูรณ์
ขอขอบคุณ ผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่าน ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจยั ให้คาแนะนา ปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือที่
ใช้ เพื่อให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ขอบคุณ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ที่กรุณาให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ในครัง้ นี้
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