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มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายส่งเสริมการวิจัยในทุกด้าน โดยให้ความส าคัญท้ังการวิจัยพื้นฐาน และการ

วิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ท่ีมีการเรียนการสอนใน 15 คณะวิชา และ 3 วิทยาลัย ในปี 2559 ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยมี

โครงการวิจัยเกือบ 400 โครงการ และในปี 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี 

จ านวนท้ังสิ้น 111 โครงการ งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท มีงานวิจัยเป็นจ านวนมากได้รับการตีพิมพ์ท้ังในระดับชาต ิ

และระดับนานาชาต ิ

ส าหรับในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยคร้ังท่ี 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0” ในปีนี้

มหาวิทยาลัยเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่า เวที

ทางวิชาการท่ีจัดขึ้นในคร้ังนี้จะประสบความส าเร็จเหมือนคร้ังก่อน ๆ ท่ีเคยจัดมา กล่าวคือ มีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต 

และนักศกึษาจ านวนมากมาน าเสนอผลงานวจิัย และผลงานการศึกษาค้นคว้าท่ีหลากหลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาหวัง

วา่ผลงานเหลา่นั้นจ านวนหนึ่งจะสามารถสรา้งนวัตกรรมท่ีน าไปสู่การพัฒนาประเทศได้บ้าง ไมม่ากก็นอ้ย 

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา และขอบคุณคณะท างานจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความสนใจ

มาร่วมเสนอผลงานวจิัยในการจัดประชุมท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึน้ในครัง้นี้ 
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มหาวทิยาลัยพะเยาในฐานะท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสะสมองค์ความรู้

เพื่อน าไปพัฒนาชุมชนท้ังเชงิพื้นท่ีและเชงิประเด็น โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดขีึน้ ดังปณิธานของมหาวทิยาลัย “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” ดังนัน้เพื่อเป็นการขับเคลื่อน และสร้างกลไก

ให้น าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมทางวิชาการ 

“พะเยาวิจัย” ขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวจิัย บุคลากร นสิิตและนักศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ท้ังภายในและภายนอก ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์

ความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชนแ์ก่ชุมชนและสังคม 

การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยคร้ังนี้ จัดขึ้นเป็นคร้ังท่ี 6 ในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประเทศ

ไทย 4.0” โดยได้เชื่อมเอาแนวคิดการเป็น “ประเทศไทย 4.0” กับปณิธานของมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการสร้างปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งให้ความส าคัญกับองค์ความรู้จากงานวิจัยแขนงต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปต่อยอดสู่การใช้

ประโยชน์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” 

ภายใต้แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งสู่การขับเคลื่อนตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 อย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากท่านวีระ  โรจน์พจนรัตน ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรม ในการปาฐกถาพิเศษ 

เร่ือง“ศลิปวัฒนธรรมวจิัย เพื่อประเทศไทย 4.0” และยังมกีิจกรรมการจัดแสดงเกี่ยวกับศลิปะและวัฒนธรรมอกีมากมาย 

มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมทางวิชาการคร้ังนี้ จะเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

เครือข่ายเพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาและนักวิจัยของประเทศให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ี

เกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปช่วยส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความย่ังยนืของประเทศชาติ

ต่อไป กระผมจึงขอขอบคุณวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมท้ังผู้มีส่วนสนับสนุนการจัด

กิจกรรมคร้ังนีทุ้กทา่นเป็นอยา่งสูง ที่ให้การสนับสนุนการประชุมทางวิชาการพะเยาวจิัย ด้วยดีตลอดมา 
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ค าน า 

มหาวทิยาลัยพะเยาได้จัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวจิัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครัง้นี้เป็นปีท่ี 6 โดยจัดขึ้นในวันท่ี 

26-27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้หัวข้อ  “ศิลปวัฒนธรรมวิจัย 

เพื่อประเทศไทย 4.0” ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย 

การจัดแสดงนิทรรศการจากหนว่ยงานท้ังภายในและภายนอก รวมไปถึงกิจกรรมสัมมนาท่ีน่าสนใจอกีหลายส่วน ซึ่งการจัด

งานได้เนน้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศดา้นวชิาการ โดยหวังวา่จะชว่ยพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ  

เพื่อน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แกชุ่มชนสังคมโดยรวม นอกเหนอืจากนี้ยังจะเป็นเคร่ืองมอืส าคัญในการสร้างเครอืข่ายเพื่อ

พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยของประเทศให้สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีเกิดจาก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปช่วยสง่เสริมพัฒนา และแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป 

ในเอกสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอในงานประชุม

ทางวิชาการพะเยาวจิัย ครัง้ท่ี 6 รวมจ านวนท้ังสิ้น 266 ผลงาน โดยมีผลงานท่ีร่วมน าเสนอและตพีมิพ ์ดังนี ้

ประเภท Poster Presentation    จ ำนวน  88 ผลงำน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน  9 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  55 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  24 ผลงาน 

 

ประเภท Oral Presentation    จ ำนวน  178 ผลงำน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน  25 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  70 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  83 ผลงาน 

 

คณะกรรมการด าเนินงานการประชุมทางวิชาการ ฯ ขอขอบพระคุณ คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการ

อ านวยการ ฯคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วทิยากร ผู้ทรงคุณวุฒท้ัิงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีให้เกียรติและสละ

เวลาในการพิจารณาบทความ เข้าร่วมการวิพากษ์ผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้น าเสนอทุกท่าน รวมไปถึงผู้เข้าร่วม

งานทุกทา่น ท่ีมีสว่นท าให้งานส าเร็จลุล่วงดว้ยดี และหวังเป็นอยา่งยิ่งว่า องคค์วามรู้จากการประชุมทางวิชาการ ฯ คร้ัง

นี้ จะเป็นประโยชนต์อ่แวดวงวชิาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 

คณะกรรมการด าเนนิงาน 

มนีาคม 2560
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การศึกษาน าร่องด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับดัชนี

มวลกายของผู้ปฏิบัติงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลแถบภาคเหนือของประเทศไทย

Investigation of food habits related to their body mass index among professionals 

in nutrition working at the hospital located in the northern of Thailand: A trial 

study  

อลงกต สิงหโ์ต1* นรศิา เรืองศรี1 และ อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล1 

Alongkote Singhato1*, Narisa Rueangsri1 and Uraiporn Booranasuksakul1 
 

บทคัดย่อ 

 พฤติกรรมการรับประทานถือเป็นตัวชี้วัดถึงภาวะสุขภาพของบุคคลในอนาคต แบบอย่างท่ีดีมีส่วนช่วยให้

บุคคลได้ยึดถือและปฏิบัตติามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีดีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยบุคลากรท่ีปฏบัิติงานใน

ฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล ถือเป็นบุคคลท่ีควรเป็นต้นแบบท่ีดอีีกทั้งควรให้ความรู้แก่คนท่ัวไปและผู้มารับบริการ

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะมากขึ้น การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์ใน

การศกึษาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ท่ีปฏิบัตหินา้ที่ในฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลเพื่อเป็นแนวทาง

พื้นฐานท่ีน าไปสร้างต้นแบบด้านการรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ โดยอาสาสมัครจ านวน 84 คนได้รับการ

คัดเลือกเข้าร่วมการศึกษาโดยการตอบแบบสอบถามต่างๆท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารต่างๆ ผลการวิจัยพบว่าจ านวนอาสาสมัครมากกว่าคร่ึงหนึ่งมีภาวะอ้วน และคะแนนเฉลี่ยท่ีสูงของการตอบ

แบบสอบถามด้านการรับประทานท่ีส่งผลเสียตอ่สุขภาพยังมีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายท่ีสูงอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกรรมด้านการรับประทานอาหารท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพในเพศหญิงนั้น

สูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปผลได้ว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพมี

ความสัมพันธ์กับระดับดัชนีมวลกายท่ีสูงขึ้นของอาสาสมัคร 

ค าส าคัญ: พฤตกิรรมการรับประทานอาหาร  ดัชนมีวลกาย  โภชนาการ  แบบสอบถามพฤตกิรรมการรับประทานอาหาร 

                                                           
1 สาขาชีวเวชศาสตร์ (กลุ่มวิชาโทโภชนบ าบัด) คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี20131 
1 Biomedical Sciences (Nutritional Therapy), Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University, Chonburi Porvince 20131 

*Corresponding author e-mail: alongkote@buu.ac.th  



 
 

 2  Proceedings 

Abstract  

 Nutritional status is one of indicators to predict further person health condition. Good model can inspire 

people to modify their food habits to eating a healthy food. Personal in Nutrition Department of hospital should 

be role model to show and educate people how to select food choices for promote their health. This was cross-

sectional study aimed to investigate food habits and body mass index among Personal in Nutrition Department of 

hospital. Eighty-four participants were recruited and completed the self-respond questionnaires to determine 

their food habits impact on their body mass index. The results revealed that more than half of participants were 

in obese. Moreover, results indicated that high scores of unhealthy food consuming questionnaire was related to 

high body mass index level. In addition, females were found significant higher scores than males in healthy food 

consuming questionnaire. In conclusion, high frequency of unhealthy food consuming was related to increasing of 

weight among participants who working as professional in nutrition at the hospital. 

Keywords:  Food habits, Body Mass Index, Nutrition, Food Frequency Questionnaire 

บทน า 

ในปัจจุบัน ความสนใจในการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งท่ีเป็นท่ีนิยมกันมากขึ้น ประกอบกับการก้าวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุในประเทศไทย ความก้าวหน้าทางการแพทย์ การเจริญเติบโตและการขยายตัวของสังคมเมือง ท าให้คนใน

สังคมหันมาตระหนักและให้ความสนใจกับสุขภาพ (LaBar KS, Cook CA, Torpey DC and Welsh-Bohmer KA.,  

2004; Ali O, Isa ZM and Rahman MRA.,  2004) โดยปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอย่างยิ่งคือพฤติกรรมการ

รับประทานอาหาร หากบุคคลมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะหรือถูกหลักการตามค าแนะน าทาง

วชิาการ จะช่วยลดความเสี่ยงรวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รัง เมื่อบุคคลผู้นัน้ก้าวเข้าสู่วัยท่ี

สูงขึ้นได้ (Welty FK, Stuart E, O’Meara M and Huddleston J.,  2002) ในทางกลับกัน หากบุคคลคนนั้นมีพฤติกรรม

การด าเนินชีวติท่ีผิดหลักค าแนะน า คือมพีฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น อาหารท่ีมไีขมัน

สูง อาหารท่ีมนี้ าตาลสูง ประกอบกับการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกาย เนื่องมาจากอาชีพหรือทัศนคติท่ีมตี่อการออก

ก าลังกาย จะส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีความเสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ในอนาคตเพิ่มมากขึ้น (Gulati S and 

Misra A.,  2014; Hoenselaar R., 2012; Telford RD., 2007) ดังนั้น จากงานวิจัยท่ีหยิบยกมา จะเห็นได้ว่าพฤติกรรม

การรับประทานถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งในการชี้วัดภาวะสุขภาพของบุคคลนั้นได้ในอนาคต การให้ความ รู้หรือการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารแก่ผู้คนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการจูงใจและโน้มน้าวให้บุคคลแตล่ะกลุ่มและ

ชว่งวัยหันมาดูแลตัวเองด้วยการเลือกรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ โดยกลุ่มคนท่ีมีหน้าท่ีในการดูแล ให้ความรู้ 

และดูแลสุขภาพของประชาชนท้ัวไป ได้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงพยาบาล ท้ังของรัฐบาลและ

เอกชน ซึ่งนอกจากสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตา่งๆ ที่พยายามส่งเสริมให้คนหันมาดูแลสุขภาพท่ีมีอยู่ในปัจจุบันแล้ว 

บุคลากรทางด้านสาธารณสุขถือเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีควรมีบทบาทหน้าท่ีในการให้ความรู้ เร่ืองการดูแลสุขภาพ 

โดยเฉพาะการรับประทานอาหารให้แก่บุคคลท่ัวไป เนื่องจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถเข้าถึงข้อมูล

ด้านชีวิตประจ าวันของผู้มารับบริการ เกี่ยวกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้ จึง

สามารถท่ีจะประเมนิความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคไมต่ดิต่อเรือ้รังด้วยการประเมินภาวะโภชนาการ ทัง้ในดา้นการประเมิน

จากสัดส่วนร่างกาย (Anthropometric assessment) การประเมินจากค่าชวีเคมใีนร่ายกาย (Biochemistry) การประเมิน
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อาการแสดงทางคลินิก (Clinical assessment) และการประเมินจากประวัติการรับประทานอาหาร (Dietary 

assessment) เพื่อหาแนวทางป้องกันและส่งเสริมภาวะโภชนาการให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ในแต่ละบุคคล  (Knox TA, 

Zafonte-Sanders M, Fields-Gardner C, Moen K, Johansen D and Paton N.,  2003) 

จากการศกึษาที่ผ่านมาพบวา่ การให้ความรู้แกบุ่คคลด้านอาหารและการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 

มสี่วนชว่ยให้ผู้ท่ีรับความรู้มกีารปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการรับประทานอาหารให้เลือกรับประทานประเภทของอาหารท่ี

ดีขึ้นมาได้ในสภาวะโรคต่างๆ (Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM and Camilo ME.,  2005; Siddiqui A, Gul A, 

Ahmedani MY, Masood Q and Miyan Z., 2010) แต่ก็ยังพบว่าลักษณะบุคลิกภายนอกของผู้ท่ีให้ความรู้นั้น มีผลต่อ

ระดับความน่าเชื่อถือของผู้รับความรู้ด้วยเช่นกัน เพราะแบบอย่างในการรับประทานอาหารนั้นมผีลตอ่พฤติกรรมการ

รับประทานอาหารของผู้อื่นด้วย (Higgs S and Thomas J.,  2016) ดังนั้นหากบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือบุคลากร

ด้านโภชนาการ ท่ีท าหน้าท่ีในการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติรรมด้านการรับประทานอาหาร จึงอาจจ าเป็นท่ี

จะต้องหันมาใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นแบบอย่าง (Role model) ท่ีดีให้แก่ผู้ท่ีมารับฟัง

ความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยในส่วนของอุบัติการณ์ความชุกของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ัว

โลกพบวา่ จ านวนผู้เสียชีวติท่ัวโลกมสีาเหตุมาจากโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรังสูงกว่า 60% ท้ังเพศหญิงและชาย โดยโรคท่ีเป็น

สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 คือโรคทางด้านหัวใจและหลอดเลือด (Hunter DJ and Reddy KS., 2013) ซึ่งเป็นท่ี

ทราบกันดีวา่ความชุกและอุบัติการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้รังนั้นสามารถพบได้ท้ังในประเทศมีรายได้สูงรวมไปถึง

ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายปานกลางรวมไปถึงประเทศท่ีมีรายได้นอ้ยเช่นกัน จึงถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญยิ่ง

ในหลายๆประเทศท่ัวโลก (Miranda JJ, Kinra S, Casas JP, Smith GD and Ebrahim S., 2010) ส่วนในประเทศไทยนั้น 

พบวา่ อัตราการตายด้วยโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รังมอีัตราที่สูง โดยอันดับ 1 ได้แก่โรคหลอดเลือดในสมองคิดเป็นร้อยละ 32 

รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือดและโรคเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 23 และ 12 ตามล าดับ (Bureau of Non 

Communicable Disease 2013) โดยในส่วนของภาคเหนือนั้น พบอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอันดับท่ี

สูงเช่นเดียวกับภาคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวานพบอัตราการเจ็บป่วยในภูมิภาคเหนือท่ีกว่า 5 หมื่นคน คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 10 ของประชากรในภาคเหนือ และโรคความดันโลหิตสูงกว่า 2 แสนคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของ

ประชากรในภูมิภาคเหนือ (Diabetes Association of Thailand 2016) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านักโภชนาการและนัก

ก าหนดอาหารถือเป็นบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีสว่นอยา่งยิ่งในการเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพของผ้ป่วย ควบคู่ไปกับ

การรักษาของแพทย์ด้วยองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (Charney P., 2007) ดังนั้นการสร้างเสริมบุคลากร

ด้านอาหารและโภชนาการจึงถือเป็นสว่นส าคัญยิ่งในการช่วยเสริมสร้างสุขภาวะด้านโภชนาการแก่บุคคลในสังคม เพื่อ

ลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิต อันจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขแก่ประเทศอีกทาง

หนึ่ง จากข้อมูลข้างต้นท่ีกล่าวถึงความจ าเป็นในการสร้างต้นแบบท่ีดีด้านอาหารและโภชนาการ บุคลากรทางด้าน

สาธารณสุขจึงมีความจ าเป็นในแบบอย่างท่ีดีในด้านการมีพฤติกรรมการมีรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม จึงเป็นท่ีมา

ของการศึกษาคร้ังนี้ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีมีผลต่อระดับดัชนีมวลกายของบุคลากร

ผู้ปฎิบัตงิานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลในภาคเหนอืของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และสร้างตน้แบบท่ีดดี้านการรับประทานอาหารให้แกผู่้มารับบริการท่ีโรงพยาบาล  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. ขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมอืวิจัย 

1.1 การพัฒนาแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป 

เป็นแบบสอบถามปลายปิด เพื่อใชใ้นการเก็บข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครผู้เข้ารว่มการวจิัย ได้แก่

ข้อมูลดา้น เพศ อายุ ระดับการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบัิตงิานในหน่วยงาน และระดับดัชนีมวลกาย โดยในสว่นของ

ระดับดัชนมีวลกายท่ีใชใ้นการรายงานผลของการวจิัยคร้ังนี้ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามเกณฑ์ของระดับดัชนีมวล

กายของชาวเอเชีย ค านวณด้วย น้ าหนักตัว (กิโลกรัม)/ส่วนสูง2 (เมตร) ดังนี้คือ ระดับดัชนีมวลกายในเกณฑ์ปกต ิ

(18.5-22.9) และผู้ท่ีมีน้ าหนักเกิน (23-24.99) และผู้ท่ีมดีัชนีมวลกายในเกณฑ์ท่ีอว้น (25>) (Anuurad E, Shiwaku K, 

Nogi A, Kitajima K, Enkhmaa B, Shimono K and Yamane Y.,  2003) 

1.2 การพัฒนาแบบสอบถามความถี่พฤตกิรรมการรับประทานอาหาร [Food Frequency Questionnaire (FFQ)] 

เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ชุดคือ แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ และ แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยแต่ละชุดมี

จ านวนค าถามชุดละ 25 ข้อ แต่ละข้อเป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความถี่ในการรับประทานอาหารในหมวดต่างๆ ได้แก่ 

อาหารหมวดข้าวแป้งจ านวน 6 ข้อ อาหารหมวดผลไม้จ านวน 2 ข้อ อาหารหมวดผักจ านวน 1 ข้อ อาหารหมวดเนื้อสัตว์

น านวน 9 ข้อ อาหารหมวดไขมันจ านวน 7 ข้อ อาหารหมวดนมและผลิตภัณฑ์จากนมจ านวน 7 ข้อ รวมท้ังหมด 25 ข้อ 

คะแนนเต็มในแต่ละชุดเท่ากับ 125 คะแนน ตัวอย่างค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถามพฤตกิรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผล

ดีต่อสุขภาพ เช่น “ท่านรับประทานข้าวกล้อง หรือขนมปังโฮลวีท หรือธัญพืชไม่ขัดสีบ่อยเพียงใด” และ “ท่านดื่มนมหรือ

ผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตท้ังแบบปกติและแบบประเภทไขมันต่ าหรือไขมัน 0% บ่อยเพียงใด” ขณะท่ีตัวอย่างค าถามท่ี

ใช้ในแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น “ท่านดื่มน้ าอัดลมหรือน้ าหวานบ่อย

เพียงใด” หรือ “ท่านรับประทานผักที่ผ่านกระบวนการเช่น ผักชุบแป้งทอด ผักดอง บ่อยเพียงใด” โดยแบบสอบถามมี

ตัวเลือกให้เลือกตอบในลักษณะเป็น 6 ระดับ ท าเคร่ืองหมาย (/) ลงในช่องระดับท่ีเป็นค าตอบของตน แตล่ะระดับมเีกณฑ์

ในการให้คะแนนดังนี้คอื (Sauvageot N, Alkerwi A, Albert A and Guillaume M.,  2013) 
 

นานๆครัง้หรือไมเ่คยเลย  = 0 คะแนน 

1-3 คร้ังต่อเดอืน  = 1 คะแนน 

1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ = 2 คะแนน 

3-5 คร้ังต่อสัปดาห์ = 3 คะแนน 

1 คร้ังต่อวัน  = 4 คะแนน 

2 คร้ังต่อวัน  = 5 คะแนน 
 

โดยแบบสอบถามแต่ละชุด ได้รับการตรวจสอบด้านความถูกต้องของเนื้อหา และความเหมาะสม

ของการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิลในการปรับปรุงแก้ไข โดยเมื่อเสร็จสิ้นการให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแบบสอบถาม

แล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีปรับแก้ไขตามค าแนะน าไปทดสอบความเข้าใจและความเท่ียงตรงของเนื้อหาของ

แบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีท าการวิจัย จ านวน 12 คน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตรงและความเขา้ใจในค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามแต่ละชุด 
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2. ขั้นตอนในการด าเนนิการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มจังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยท าการสุ่มเลือกมา 1 จังหวัดด้วยวิธีการจับสลาก โดยมี

จ านวนจังหวัดท่ีอยู่ในโถเป็นชื่อจังหวัดในเขตภาคเหนือท้ัง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด

น่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเมื่อจับ

ฉลากได้จังหวัดแล้ว จึงท าการสุ่มจับสลากเลือกโรงพยาบาลท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดได้รับเลือกให้ท่ีใช้ในการศึกษามา 1 

โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลท่ีสุ่มได้ดังกล่าวคือโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่เมื่อเสร็จสิน้การ

สุ่มแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมอืไปยังฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล เพ่ือ

คัดเลือกอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานในฝ่ายโภชนาการเพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัยตอ่ไป โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้าศกึษาคือ 

เป็นบุคลากรท่ีปฏบัิตงิานในฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล สามารถอา่นเขียนภาษาไทยได้ อายุ 20 ปีขึน้ไปและเต็มใจ

เข้าร่วมการวิจัย ในขณะท่ีเกณฑ์ในการคัดออกคือ อาสาสมัครท่ีปฏิบัติผิดขั้นตอนการวิจัย อาสาสมัครท่ีตอบ

แบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาสาสมัครท่ีหยุดหรือลางานในช่วงของการเก็บข้อมูล จ านวนอาสาสมัครท่ีเข้าร่วม

ในการวิจัยคร้ังน้ีท้ังสิ้น 84 คน จากนั้นจึงมขีั้นตอนในการด าเนนิการเก็บขอ้มูลดังนี้ 

2.1 ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครได้รับทราบถึงข้อมูลงานวิจัย 

โดยผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล ในการช่วยประสานงาน

และติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายได้รับทราบถึงโครงการวจิัย จากนั้นเมื่อได้อาสาสมัครท่ีสนใจเข้า

ร่วมงานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้แจกแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและขั้นตอนต่างๆในการเก็บ

ข้อมูล รวมถึงการเซ็นใบยินยอมการเข้าร่วมงานวิจัยของอาสาสมัครโดยไม่มีการบังคับขู่เข็ญใดๆท้ังสิ้น จ านวนของ

อาสาสมัครคร้ังนี้คือ 84 คน ซึ่งผู้วจิัยได้ท างานนัดอาสาสมัครในชว่งเย็นของวันถัดไปท่ีเพื่อตอบแบบสอบถามและให้

ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

2.2 การเก็บขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการรับประทานอาหารจากแบบสอบถาม 

หลังจากอาสาสมัครได้รับทราบข้อมูลของงานวจิัยและเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมการวจิัยแล้ว ในวันถัด

มา อาสาสมัครได้ถูกเชิญให้เข้ามาพบกับผู้วิจัยในห้องท่ีจัดเตรียมไว้ของฝ่ายโภชนาการในช่วงเวลาเย็นหลังเวลา

ราชการ (16.30 น.) ของวันธรรมดา เพื่อให้ท าแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร จากนัน้จึงท าแบบสอบถาม

ข้อมูลด้านพฤติกรรมความถี่การรับประทานอาหารในหมวดหมู่ต่างๆจ านวน 2 ชุด คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารท่ีส่งผลดีตอ่สุขภาพ และ แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ ใช้

เวลาในการตอบแบบสอบถามทุกชุดท้ังสิ้นประมาณ 45 นาท ีจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการให้ข้อมูลในแบบสอบถาม ผู้วจิัย

จึงท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่อาสาสมัครให้ขอ้มูลมาท าการรวมคะแนนและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิ

ข้อมูลด้าน อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน และระดับดัชนีมวลกายของอาสาสมัคร ได้

น ามาหาอัตราส่วนเพื่อรายงานผลในรูปแบบของร้อยละ ในขณะที่คะแนนท่ีอาสาสมัครตอบแบบสอบถามท้ัง 2 ชุด ได้

ถูกน ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้สถิต ิOne way ANOVA ในการหาความสัมพันธ์

ของคะแนนเฉลี่ยระหว่างผู้ท่ีมีระดับดัชนีมวลกายในระดับต่างๆ รวมไปถึงระหว่างปัจจัยด้านอื่นๆได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในขณะท่ีปัจจัยด้านอายุ ใช้สถิติ Independent paired t-test ในการทดสอบ

ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเพศ  โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป Predictive Analytics SoftWare 

(PASW) เวอร์ชัน 21.0 (SPSS Inc., Chicago, Il) ก าหนดระดับนัยส าคัญไวท่ี้ p<0.05 
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ผลการศึกษา 

 การศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของบุคลากรในฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 84 คน โดยใช้แบบสอบถามต่างๆท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้าน

พฤตกิรรมการรับประทานอาหาร สามารถรายงานผลได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร 

จ านวนอาสาสมัครท้ัง 84 คนท่ีเข้าร่วมการวิจัยในคร้ังนี้ พบว่าร้อยละ 83 เป็นเพศชาย อายุของอาสาสมัคร

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี และ มากกว่า 50 ปี (28%) อาสาสมัคร (ร้อยละ 41) มีระดับการศึกษา

มัธยมปลายหรือ ปวช. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานมาแล้วส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 61) และพบวา่อาสาสมัครร้อย

ละ 53 มีระดับดัชนีมวลกายท่ีเกินคา่มาตรฐานในเกณฑ์ท่ีอ้วน (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของอาสาสมัครท่ีเป็นบุคลากรฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 

ข้อมูลทั่วไป N ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

70 

14 

 

83 

17 

รวม 84 100 

อายุ 

     20-30 ป ี

     31-40 ป ี

     41-50 ปี 

     มากกวา่ 50 ป ี

 

19 

24 

17 

24 

 

23 

28 

21 

28 

รวม 84 100 

ระดับการศกึษา 

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศกึษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

     มัธยมศกึษาตอนปลายหรือ ปวช 

     อนุปริญญาหรือ ปวส 

     ปริญญาตรี 

     ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

 

5 

18 

34 

13 

11 

3 

 

6 

21 

41 

16 

13 

3 

รวม 84 100 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของอาสาสมัครท่ีเป็นบุคลากรฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ (ตอ่) 

ข้อมูลทั่วไป N ร้อยละ 

ระยะเวลาท่ีปฏบัิตงิาน 

     นอ้ยกว่า 1 ป ี

     1-5 ป ี

     5-10 ป ี

     มากกวา่ 10 ปี 

 

6 

13 

14 

51 

 

7 

15 

17 

61 

รวม 84 100 

ระดับดัชนีมวลกาย 

     18.5-22.9 (เกณฑ์ปกต)ิ 

     23-25 (น้ าหนักเกิน) 

     >25 (อว้น) 

 

24 

16 

44 

 

28 

19 

53 

รวม 84 100 

 

2. คะแนนพฤตกิรรมการรับประทานอาหารกับระดับดัชนีมวลกาย 

คะแนนเฉลี่ยของอาสาสมัครท่ีท าแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีความสัมพันธ์กับระดับ

ดัชนีมวลกาย สามารถแบ่งออกเป็นคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลดีต่อ

สุขภาพ และคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีสง่ผลเสียตอ่สุขภาพ 

2.1 คะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีสง่ผลดตีอ่สุขภาพ 

เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอมถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลดีต่อ

สุขภาพในอาสาสมมัครท่ีมีดัชนีมวลกายในระดับต่างๆ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ท่ีมี

ระดับดัชนีมวลกายอยูใ่นเกณฑ์อ้วน มีคะแนนเฉลี่ยท่ีน้อยท่ีสุด แตอ่ย่างไรก็ตามไมพ่บความแตกต่างอยา่งมนีัยส าคัญ

ทางสถิติของคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มดัชนีมวลกายในระดับต่างๆ แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารท่ีสง่ผลดตีอ่สุขภาพในสว่นน้ี ไมม่คีวามสัมพันธ์กับระดับดัชนีมวลกายของอาสามัคร (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีสง่ผลดตีอ่สุขภาพ 

ระดับดัชนีมวลกาย N Mean* (SD) df between 

group 

df within 

group 

F p value 

18-23 (เกณฑ์ปกต)ิ 24 60.29 (7.98) 2 81 0.79 0.45 

23-25 (น้ าหนักเกิน) 16 60.93 (6.01) 

>25 (อว้น) 44 59.02 (4.58) 

*คะแนนเต็ม = 125 คะแนน 
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2.1 คะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีสง่ผลเสียตอ่สุขภาพ 

เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสียต่อ

สุขภาพในอาสาสมัครท่ีมีดัชนมีวลกายในระดับต่างๆ มาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตพิบวา่ กลุ่มผู้ท่ีมีระดับดัชนีมวล

กายอยู่ในเกณฑ์อว้น มคีะแนนเฉลี่ยท่ีมากที่สุดในการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสีย

ต่อสุขภาพ และพบว่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มดัชนีมวลกายในระดับต่างๆ 

(p<0.05) แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสียตอ่สุขภาพในสว่นนี้ 

มคีวามสัมพันธ์กับระดับดัชนีมวลกายของอาสามัครท่ีสูงขึ้น (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีสง่ผลเสียตอ่สุขภาพ 

ระดับดัชนีมวลกาย N Mean* (SD) df between 

group 

df within 

group 

F p value 

18-23 (เกณฑ์ปกต)ิ 24 54.62 (6.30) 2 81 6.5 <0.00 

23-25 (น้ าหนักเกิน) 16 54.37 (7.19) 

>25 (อว้น) 44 59.02 (4.62) 

*คะแนนเต็ม = 125 คะแนน 

ในขณะเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ อาทิ ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ี

ปฏิบัติงาน เทียบกับคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารท้ัง 2 ชุด พบว่าท้ังคะแนนพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารท่ีส่งผลดีตอ่ร่างกายและคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสียตอ่ร่างกายไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นปัจจัยดา้นเพศท่ีพบวา่เพศหญิงคะแนนพฤตกิรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลดตี่อ

สุขภาพมากกว่าเพศชายอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีส่งผลเสีย

ตอ่สุขภาพนัน้ ไมพ่บความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติระหว่างเพศแตอ่ย่างใด (Data not shown) 

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารกับระดับดัชนีมวลกายของบุคลากรในฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่โดยผลการศกึษาท่ีได้

นัน้พบว่า ระดับดัชนีมวลกายไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมการรับประทาน

อาหารท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ แต่พบว่ามีความสัมพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ นั่นแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีให้พลังงานสูง เช่น 

อาหารท่ีมีน้ าตาลสูง อาหารท่ีมีไขมันในปริมาณท่ีสูง ส่งผลกระทบต่อระดับดัชนีมวลกายท่ีสูงขึ้น บ่งชี้ถึงการท่ีผู้ท่ีมี

ดัชนีมวลกายท่ีสูงมักมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ สอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้าท่ี

ท าการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น พบว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารนั้นมีความสัมพันธ์กับระดับดัชนีมวลกายด้วย

เช่ น กั น  (Gunes FE, Bekiroglu N, Imeryuz N and Agirbasli M.,  2012; Haney MO and Erdogan S.,  2013)  

ผลการศึกษาเพ่ิมเติมเผยถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเพศหญิง ท่ีพบวา่มีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับประทาน

อาหารท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าท่ีพบวา่เพศ

หญิงมักมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและการดูแลตัวเองด้วยการเลือกรับประทานผักและผลไม้ท่ีสูงกว่า
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เพศชาย (Pérez CE., 2002) อย่างไรก็ตามควรมีการส่งเสริมการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะด้วยกันท้ัง 2 เพศ 

เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการเป็นสิ่งท่ีสามารถเกิดขึ้นได้จากการรับประทานอาหารท่ีไม่ถูก

สุขลักษณะไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม (Washi SA and Ageib MB., 2010) ในขณะท่ีผลการศึกษาคร้ังนี้ไม่พบความสัมพันธ์

ด้านอื่นๆอาทิ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมภาวะโภชนาการและการ

รับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะควรเป็นสิ่งท่ีด าเนินการในกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัย เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆท่ีเข้ามา

เกี่ยวข้องท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น ปัจจัยทางด้านสังคมและจิตใจ เป็นต้น (Ganasegeran K, 

Al-Dubai SAR, Qureshi AM, Al-abed AAA, Rizal AM and Aljunid SM.,  2012) อย่างไรก็ตาม การวิจัยในคร้ังนี้ยัง

ขาดข้อมูลอื่นๆท่ีอาจส่งผลต่อน้ าหนักตัว เช่น พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีท่ีพบว่ามีผลต่อการเพิ่มขึน้ของน้ าหนักตัวเช่นกัน 

(Dare S, Mackay DF and Pell JP.,  2015) และพฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย เนื่องจากระดับและระยะเวลาของ

การเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งผลต่อระดับดัชนีมวลกายด้วยเช่นกัน (Nelson CC, Wagner GR, Caban-Martinez AJ, 

Buxton OM, Kenwood CT, Sabbath EL, Hashimoto DM, Hopcia K, Allen J and Sorensen G.,  2014) ดังนั้นจึงอาจ

เป็นไปได้ว่า หากบุคคลใดท่ีมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีมีพลังงานสูง แต่มกีารออกก าลังกายหรือเคลื่อนไหว

ร่างกายอย่างสม่ าเสมอ ก็ไมไ่ด้ส่งผลให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นแตอ่ย่างใด ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลใดท่ีอาจรับประทาน

อาหารในปริมาณปกติ แต่ไม่ค่อยได้ออกก าลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกาย สามารถส่งผลให้คนผู้นั้นมีน้ าหนักท่ีเกิน

เกณฑ์มาตรฐานได้ ดังนั้น นอกจากาการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้ว จึงควรส่งเสริมให้มีการออก

ก าลังกายดว้ยเชน่กัน โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรด้านโภชนาการเพื่อสร้างเสริมแบบอย่างท่ีดใีห้แกบุ่คคลทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในคร้ังนี้ยังเป็นการศึกษาน าร่องในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก ท่ียังไม่สามารถสรุปผล

การศึกษาในกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ท่ีเป็นบุคลากรด้านโภชนาการท่ีปฏิบัติในโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือท้ังหมด 

ดังนั้นการศึกษาในอนาคตจึงควรมีการเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมถึงต่อยอดในการศึกษาหาแนวทางในการสร้าง

ต้นแบบ (Role model) ด้านอาหารโภชนาการเพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารท่ีดีต่อบุคคลท่ัวไป โดยการศึกษาน า

ร่องในคร้ังนี้สรุปผลได้ว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับระดับดัชนีมวลของของบุคลากรด้าน

โภชนาการในโรงพยาบาลในแถบภาคเหนอืของไทย 
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การตรวจแยกชนิดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบจากโคโลนีท่ีพบได้บ่อย จากการเพาะเชื้อใน

ผู้ป่วยโดยชุดทดสอบ Multiplex PCR 

Direct colonies detection of common gram-negative bacteria from patients by a 

novel multiplex PCR 

ขวัญชัย อ่อนเรอืง1 พุทธภูมิ ล าเจยีกเทศ1 และ พิทักษ์ สันตนิรันดร์1* 

Kwanchai Onruang1, Putthapoom Lumjiaktase1 and Pitak Santanirand1* 
 

บทคัดย่อ 

 เทคนิคพีซีอาร์เป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้มาสร้างผลงาน ส าหรับงานจุลชีววิทยาคลินิกพีซีอาร์ถือได้ ว่าเป็น

กระบวนการหนึ่งท่ีช่วยลดระยะเวลาการท างานได้เป็นอย่างดี ในการศึกษานี้ได้พัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ 

(Multiplex Polymerase chain reaction) โดยออกแบบไพรเมอร์ใหม่ท้ังหมดเจ็ดชุด จากยีนของเชื้อท่ีมีความจ าเพาะ 

เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียแกรมลบท่ีพบได้บ่อย เป็นสาเหตุของการตดิเชื้อในกระแสเลอืด ระบบทางเดินหายใจ ระบบ

ทางเดินปัสสาวะ และเป็นปัญหาเร่ืองเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาลรามาธิบดี เหมือนกับโรงพยาบาลตติยภูมิอื่นใน

ประเทศไทย และประเทศจีน ได้แก่เชื้อ Escherichia coli ตรวจหาบีตากลูโคโลนิเดรสยีน Klebsiella pneumoniae 

ตรวจหาฮีโมลัยซินยีน Acinetobacter baumannii ตรวจหาออกซาซิลิเนส 51 ยีน Pseudomonas aeruginosa ตรวจหา

เอ็กซ์ตร้าไซโทพลาสมิกฟังก์ชั่นซิกมาแฟกเตอร์ยนีและใช้ 16 เอสไรโบโซมัล อาร์เอ็นเอยีนเป็นตัวควบคุมคุณภาพของ

พีซีอาร์ จากนั้นน าโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียท่ีได้จากการเพาะเชื้อในสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็น เลือด เสมหะ 

และหนอง จ านวนท้ังสิ้น 90 ตัวอย่างมาท าการทดสอบ ผลการทดลองพบว่าไพรเมอร์ทุกคู่สามารถใชต้รวจแยกชนิด

เชื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เมื่อน ามารวมเป็นชุดมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์จะประกอบด้วยไพรเมอร์รวมห้าคู่ในหนึ่ งการ

ทดสอบ ให้ผลความไวและความจ าเพาะที่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถน าไปพัฒนาตอ่เพื่อตรวจหาเชือ้แบคทีเรียจาก

สิ่งส่งตรวจโดยตรง เช่น เลอืด เสมหะ หนอง เป็นต้น 

ค าส าคัญ: มัลติเพล็กซ์พซีีอาร์ 
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Abstract  

 Conventional Polymerase chain reaction and multiplex PCR can be applied with other application 

according to researchers. For clinical microbiology laboratories, this PCR has decreased time consuming to result. 

In patients causing sepsis from bacterial blood circulation infection, pneumonia, urinary tract infection of medical 

school Ramathibodi hospital were found most common gram-negative bacteria namely Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa  same as  other tertiary hospital 

in Thailand and China. Furthermore, all bacterial participate are leading drug resistant from inappropriate 

antimicrobial therapy. This study was taken new design seven primer pairs from species specific gene had been 

published ago. Those are included β- glucolonidase gene for E. coli, Hemolysin gene for K. pneumoniae, 

Oxacilinase-51 gene for A. baumannii, Extracytoplasmic function sigma factor gene for P. aeruginosa and 

internal control used 1 6 S ribosomal RNA gene. Consequently, all single primers are the best detection while 

multiplex PCR could be compressed five primer pairs in single reaction showed 100% sensitivity and specificity in 

experiments. In summary, this newly developed multiplex PCR. Possibility this PCR can be developed for the 

detection of the above organism directly from blood culture and other specimens such as sputum or body fluid. 

Keywords:  Multiplex Polymerase chain reaction 

Introduction  

Diagnostic test is a necessary for physician to finding disease. For etiological diagnosis sepsis, generally 

have been sending blood culture at least two sets [1] and other specimens depend on source of infection. 

Nevertheless, these method need to be conventional biochemical test that is time consuming to result. Recently, 

other method have assisted to identification microorganisms in clinical microbiology laboratories such as matrix-

assisted laser desorption ionization time of flight (MALDI-TOF), fluorescent in situ hybridization (FISH), microarray 

and polymerase chain reaction ( PCR) . The PCR can be created works according to researchers therefore 

favorable.  Multiplex PCR is an application which they can be developed for bacterial identification in clinical 

specimen [2, 3] drug-resistant gene [4]. Many problem of infectious disease have been made commercial kit 

with specific instrument [3] but that test will be increased cost analysis for patients. E. coli, K. pneumoniae, A. 

baumannii and P. aeruginosa have been commonly gram-negative bacteria causing sepsis in Thailand and 

China. Moreover these pathogens are important hospital acquired nosocomial infection and bacterial drug-

resistant such as extended spectrum beta-lactamase (ESBL), multidrug- resistant (MDR), carbapenem-resistant 

enterobacteriaceae (CRE). All problems of drug-resistant are increased morbidity and mortality. In this study aim 

was newly designed a novel multiplex PCR and used 16S rRNA for internal control to detection UidA for E. coli 

[2] , Khe for K. pneumoniae, OXA-51 for A. baumannii [4, 5], ecfX for P. aeruginosa [6, 7] to decreased time 

consuming of biochemical test from 16 to 18 hours down to 4 hours. Moreover in cases mix infection (more two 

organisms) of common or non-common gram-negative bacteria from positive blood culture, sputum, urine and 

pus culture multiplex PCR can be separated four organisms ( E. coli, K. pneumoniae, A. baumannii and P. 
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aeruginosa)  from other organisms in single reaction. In some cases mix infection of K. pneumoniae and A. 

baumannii in first day culture closely related colonies, sometime must be re-incubated more times because may 

be miss identification and susceptibility test. For P. aeruginosa results as a guideline antibiotic therapy from 

board spectrum ceftriaxone should be changed appropriate antibiotic followed The Clinical Laboratory Standards 

Institute (CLSI 2015). 

Materials and Methods 

Primers design 

 Oligonucleotide primers of four target genes and internal control are presented in Table 1. All primers 

were designed using BioEdit version 7.2.5. The designed primers were analyzed by Primer3 version 0.4.0, 

NCBI/Primer-BLAST and OligoAnalyzer version 3.1. All the primer pairs were initially tested in singleplex manner. 

Each specific PCR product was sequenced (1st BASE DNA Sequencing Services, Selangor DarulEhsan, Malaysia) 

before that primers were added into the multiplex panel. 

Sample 

A total of 90 isolates of clinically isolated gram-positive and gram-negative bacteria from 34 species 

(blood 81 isolates, sputum 5 isolates, pus 1 isolate and American Type Culture Collection or ATCC 3 isolates) 

were used for testing the specificity of the primers. All of the isolates were non-duplicated. The list of the 

bacteria is shown in Table 2. Each isolate was sub-cultured onto blood agar and incubated for 24 hours prior to 

DNA extraction 

DNA extraction  

The DNA was extracted by suspending 3-5 colonies of selected organisms into 200 µl of lysis buffer 

containing 1% Triton X-100, 10 mM Tris-HCl pH 8.0, and 1mM Disodium ethylene diamine tetra acetate (EDTA). 

The suspension was mixed by vortexing approximately 30 seconds and heated at 100°C for 20 minutes. After 

that, the suspension was centrifuged at 15,000 x g for 5 minutes. Finally, the supernatant was taken for PCR 

testing. The amount and purity of DNA were determined by using the DU-730 spectrophotometer (Beckman 

Coulter, USA). 

Conventional PCR and multiplex PCR  

 All PCR reactions were performed in 50 µl reaction volumes with 25 µl of 2x PCR master mix (Thermo 

scientific), 2 µl of DNA extraction and 0.2 µM of each primer. Condition for conventional PCR and multiplex PCR 

were following an initial denaturation at 95°C for 10 min, the 30 cycles amplification profile consisted 95°C for 1 

min, at 54°C for 45 s and  at72°C for 1 min, followed by a final extension at 72°C for 7 min. The amplified 

product was evaluated by 2% agarose gel electrophoresis in 1x Tris-borate-EDTA buffer (TBE) 
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Results 

 Individual primers testing by conventional PCR 

The PCR primers including UidA (130 and 203 bp) for E. coli fifteen isolates, Khe (215 bp) for K. 

pneumoniae twenty one isolates, OXA-51 (76, 90 and 220 bp) for A. baumannii eight isolates and ecfX (171 bp) 

for P. aeruginosa sixteen isolates were tested individually against extracted DNA from bacterial isolates and 

gave positive results with specific target gene. All primers were tested with ninety isolates and the PCR results 

showed no cross reaction to other species (Table 2). This demonstrated 100% sensitivity and specificity of the 

primers against tested isolates. All isolates were compared with conventional method and matrix-assisted laser 

desorption ionization time of flight or MALDI-TOF Biotyper (Bruker Daltonics GmbH ). 

 

Table 1 The nucleotide sequences were tested with PCR assays for detection P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae, 

and A. baumannii   

Organisms Target 

gene 

Size 

(bp) 

Nucleotides sequence (5’-3’) Reference 

A. baumannii OXA-51 76 F 

R 

TCGTGCTTCGACCGAGTATG 

CTTATGGTGCTCAAGGCCGA 

Newly designed 

A. baumannii OXA-51 90 F 

R 

GGTAATGATCTTGCTCGTGCT 

CTTATGGTGCTCAAGGCCG 

Newly designed 

A. baumannii OXA-51 220 F 

R 

GTGAAGCGTGTTGGTTATGG 

CCCAACCACTTTTTGCGTAT 

Newly designed 

E. coli UidA 130 F 

R 

TAATGCTCTACACCACGCCG 

CGCAGTTCAACGCTGACATC 

Newly designed 

E. coli UidA 203 F 

R 

CAACGAACTGAACTGGCAGA 

CAACAGACGCGTGGTTACAG 

Newly designed 

P .aeruginosa ecfX 171 F 

R 

CGTCTCGCATGCCTATCA 

GCGATCTGGAAAAGAAATGC 

Newly designed 

K. pneumoniae Khe 215 F 

R 

GATGCCACTTATCCCGACA 

GGCTCCAGCTTCCAGAGATA 

Newly designed 

All bacterial 16S rRNA 492 27-F 

519-R 

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 

GWATTACCGCGGCKGCTG 

[8, 9] 
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Table 2 UidA, ecfX, Khe, OXA-51 and 16S rRNA multiplex PCR specific testing of E. coli, P. aeruginosa, K. 

pneumoniae, A. baumannii  and other organisms from 90 isolates 

Organisms Source Isolates Results Positive 

Acinetobacter  baumannii Clinical 8 + (OXA-51) 8 

Acinetobacter  lwoffii Clinical 1 - - 

Acinetobacter  junii Clinical 1 - - 

Escherichia  coli Clinical 14 + (UidA) 14 

Escherichia  coli ATCC 25922 1 + (UidA) 1 

Escherichia hermannii Clinical 1 - - 

Pseudomonas  aeruginosa Clinical 15 + (ecfX) 15 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 1 + (ecfX) 1 

Pseudomonas putida Clinical 1 - - 

Pseudomonas stutzeri Clinical 1 - - 

Klebsiella  pneumoniae Clinical 20 + (Khe) 20 

Klebsiella pneumoniae ATCC700603 1 + (Khe) 1 

Proteus mirabilis Clinical 1 - - 

Salmonella Gr. C Clinical 1 - - 

Salmonella Gr. D Clinical 1 - - 

Morganella morgannii Clinical 1 - - 

Enterobacter cloacae Clinical 1 - - 

Citrobacter freundii Clinical 1 - - 

Serratia marcescens Clinical 1 - - 

Vibrio vulnificus Clinical 1 - - 

Aeromonas hydrophila Clinical 1 - - 
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Table 2 (cont.) UidA, ecfX, Khe, OXA-51 and 16S rRNA multiplex PCR specific testing   of E. coli, P. aeruginosa, 

K. pneumoniae, A. baumannii  and other organisms from 90 isolates 

Organisms Source Isolates Results Positive 

Stenotrophomonas maltophilia Clinical 1 - - 

Burkholderia pseudomallei Clinical 1 - - 

Achromobacter xylosoxidans Clinical 1 - - 

Roseomonas gilardii Clinical 1 - - 

Moraxella catarrhalis Clinical 1 - - 

Moraxella osloensis Clinical 1 - - 

Bacillus cereus Clinical 1 - - 

Bacillus spp. Lecitinase negative Clinical 1 - - 

Listeria monocytogenes Clinical 1 - - 

Staphylococcus aureus Clinical 1 - - 

Staphylococcus epidemidis Clinical 1 - - 

Streptococcus agalactiae Clinical 1 - - 

Streptococcus pneumoniae Clinical 1 - - 

Streptococcus gallolyticus Clinical 1 - - 

Enterococcus faecium Clinical 1 - - 

Enterococcus faecalis Clinical 1 - - 

 Total 90   

  

 



 
 

 18  Proceedings 

Multiplex PCR 

           All colonies have target gene of UidA, ecfX, Khe and OXA-51 can be detected by conventional PCR and 

multiplex PCR from seven novel primers sets and were 100% sensitivity and specific testing with isolate colony 

(Table 2). The best multiplex PCR set (five primer pairs including OXA-51 90 bp, UidA 130 bp, ecfX 171 bp, Khe 

215 bp and 16S rRNA) has tested with 90 DNA extracted storage freezing at -80 °C once again and mocking 

four multi-colonies target used positive control. The examples multiplex PCR results are shown in figure1 and 2. 

The limitation of detection for multiplex PCR were shown 2 µg/ml excepted K. pneumoniae is 13 µg/ml 

                         

Figure 1 Multiplex PCR results to amplify UidA, ecfX, Khe, OXA-51 and 16S rRNA gene of E. coli, P. aeruginosa, 

K. pneumoniae, A. baumannii from positive blood culture bottles. Representatives of UidA and 16S rRNA are E. 

coli (lanes 2, 3, 4 and 7), the ecfX and 16S rRNAare P. aeruginosa (lanes 8, 9 and 11), the Khe and 16S rRNA 

are K. pneumonia (lanes 5 and 6), the OXA-51 and 16S rRNAare A. baumannii (lane 10), the positive control are 

lanes 1 and 12, the negative control is lane 13 and lane M is 100 bp DNA ladder. 

                                               

Figure 2 Multiplex PRC were identified as S. maltophillia lane 4 or other organisms have not target gene is 

gave interact with 16S rRNA only, K. pneumoniae lane 2, A. baumannii lane 3, positive control lane 1, negative 

control lane 5 and M, 100 bp DNA ladder 
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 Discussion and Conclusion 

The aim of study was to develop simply method (4 hrs) for specific detection common gram-negative 

bacteria causing sepsis [10, 11, 12]. However, in blood culture specimens should be selected DNA extraction 

method to avoid PCR inhibitors such as sodium polyanetholsulfonate (SPS), hemoglobin, lactoferrin and IgG [13]. 

Most clinical specimens urine, sputum, body fluid are specifically inhibited for reaction. Although, the identify 

common medical bacteria have been sufficient from conventional technique and necessary for drug susceptibility 

testing but in clinical need to be rapid tests may be beneficial in some specific situation. These include diagnosis 

severely ill patients such as meningitis, arthritis nosocomial pneumonia. A novel multiplex PCR five primer pairs 

was more specific same other research.  

Some study made multiplex PCR included E. coli (UidA 556 bp), P. mirabilis and salmonella typhi in 

single reaction, and results were not cross reaction with other Enterobacteriaceae (Anbazhagan D., 2010) [2].The 

UidA for E. coli is closely related genetic variation with Shigella stains. The comparison of nine PCR primers sets 

between Escherichia coli and Shigella spp. by conventional PCR gave same as genetic more fifty percent 

(Maheux AF et al., 2009) [14]. That is not problem interpretation for result because incidence of Shigella causing 

sepsis is very rare. In this study UidA was designed primers from 25 alignments and tested against the 14 

isolates (Table 2) which gave excellent results. The conventional PCR tested UidA with other species total 192 

samples showed no cross reaction excepted Shigella spp. (Maheux AF et al., 2009) [14] but that is very unlikely 

in some research because has selected yccT more specific target UidA by real time PCR (Clifford RJ et al., 2012) 

[15].  

All Khe for K. pneumonia ( EMBL accession no.AF293352)  and ecfX for P. aeruginosa (GenBank 

accession no.DQ996551) were showed perfectly specific result same other research (Cattoir V et al., 2010, 

Clifford RJ et al., 2012, Neuberger A et al., 2008 ) [6, 15, 16].  

The OXA-51 is ubiquitous in A. baumannii (e.g.DQ335566 and DQ445683) consequently this can be 

used as a simply and reliability to identify with conventional PCR [5, 17]. The sensitivity of multiplex PCR assay 

were tested with extracted DNA from known colonies and blood culture specimens shown 2 µg/ml for all 

organisms excepted K. pneumoniae was 13 µg/ml. Moreover, all seven novel primer pair could be selected 

multiplex PCR set according to require because multiplex in single reaction more detection pathogens will be 

decreased cost analysis and time consuming of mix infection but must be designed PCR product size differ at 

least forty bases while all each primers of conventional are also the best gold standard assay but increase 

reagent and times.  

Finally, the multiplex PCR is an answer which can be develop research in clinical microbiology, assisted 

reduce cost analysis, no required specific equipment and appropriate for local molecular laboratories. 

Furthermore, this technique should be advised with newly molecular laboratories. The multiplex PCR is an 

answer which can be develop research in clinical microbiology, assisted reduce cost analysis, no required specific 

equipment and appropriate for local molecular laboratories.  
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Furthermore, this technique should be advised with newly molecular laboratories. Finally, we developed 

a multiplex PCR base on primary bioinformatics tools consequently if we can be accomplished with study 

experiment. This knowledge guideline is possible to detect several resistance gene or more organisms according 

researcher.   

 

Acknowledgements 

 I would like to thank Clinical Microbiology, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ramathibodi 

hospital for support everythings and scholarship from HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center.  

 

References 

1. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al. Surviving Sepsis Campaign: international 

guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2012. Intensive Care Med. 2013; 39: 165-228. 

2. Anbazhagan D. Multiplex polymerase chain reaction (PCR) assays for the detection of Enterobacteriaceae in 

clinical samples. Afr J Micro Res 2010; 4: 1186-91. 

3. Westh H, Lisby G, Breysse F, Boddinghaus B, Chomarat M, Gant V, et al. Multiplex real-time PCR and blood 

culture for identification of bloodstream pathogens in patients with suspected sepsis. Clin Microbiol Infect. 

2009;15(6):544-51. 

4. Merkier AK, Centron D. bla(OXA-51)-type beta-lactamase genes are ubiquitous and vary within a strain in 

Acinetobacter baumannii. Int J Antimicrob Agents. 2006;28(2):110-3. 

5. Turton JF, Woodford N, Glover J, Yarde S, Kaufmann ME, Pitt TL. Identification of Acinetobacter baumannii by 

detection of the blaOXA-51-like carbapenemase gene intrinsic to this species. J Clin Microbiol. 2006;44(8):2974-6. 

6. Cattoir V, Gilibert A, Le Glaunec JM, Launay N, Bait-Merabet L, Legrand P. Rapid detection of Pseudomonas 

aeruginosa from positive blood cultures by quantitative PCR. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2010;9:21. 

7. Anuj SN, Whiley DM, Kidd TJ, Bell SC, Wainwright CE, Nissen MD, et al. Identification of Pseudomonas 

aeruginosa by a duplex real-time polymerase chain reaction assay targeting the ecfX and the gyrB genes. 

Diagn Microbiol Infect Dis. 2009; 63(2): 127-31. 

8. Mao DP, Zhou Q, Chen CY, Quan ZX. Coverage evaluation of universal bacterial primers using the 

metagenomic datasets. BMC Microbiol. 2012; 12: 66. 

9. Fredriksson NJ, Hermansson M, Wilen BM. The choice of PCR primers has great impact on assessments of 

bacterial community diversity and dynamics in a wastewater treatment plant. PLoS ONE. 2013;8(10):e76431. 

10. Angkasekwinai N RPTV. Epidemiology of sepsis in Siriraj Hospital 2007. Journal of the Medical Association of 

Thailand = Chotmaihet thangphaet. 2009; 92: 68-78. 

11. Lee C-C, Lee C-H, Chuang M-C, Hong M-Y, Hsu H-C, Ko W-C. Impact of inappropriate empirical antibiotic 

therapy on outcome of bacteremic adults visiting the ED. The American Journal of Emergency Medicine. 20 12 ; 

30(8): 1447-56. 



 
 

 21  Proceedings 

12. Gaynes R, Edwards JR. Overview of nosocomial infections caused by gram-negative bacilli. Clin Infect Dis. 

2005; 41(6): 848-54. 

13. Radstrom P, Knutsson R, Wolffs P, Lovenklev M, Lofstrom C. Pre-PCR processing: strategies to generate 

PCR-compatible samples. Mol Biotechnol. 2004 ;26(2):133-46. 

14. Maheux AF, Picard FJ, Boissinot M, Bissonnette L, Paradis S, Bergeron MG. Analytical comparison of nine 

PCR primer sets designed to detect the presence of Escherichia coli/Shigella in water samples. Water Res. 

2009; 43(12): 3019-28. 

15. Clifford RJ, Milillo M, Prestwood J, Quintero R, Zurawski DV, Kwak YI, et al. Detection of bacterial 16S rRNA 

and identification of four clinically important bacteria by real-time PCR. PLoS One. 2012;7:e48558. 

16. Neuberger A, Oren I, Sprecher H. Clinical impact of a PCR assay for rapid identification of Klebsiella 

pneumoniae in blood cultures. J Clin Microbiol. 2008 ;46(1):377-9. 

17. Brown S, Young HK, Amyes SG. Characterisation of OXA-5 1 , a novel class D carbapenemase found in 

genetically unrelated clinical strains of Acinetobacter baumannii from Argentina. Clin Microbiol Infect. 

2005;11(1):15-23. 



 
 

 22  Proceedings 

ประสทิธิผลของส่ือวดีิทัศน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็ก
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี ้เป ็นการวิจ ัยกึ ่งทดลอง (Quasi - Experimental  Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ประสิทธิผลของสื่อวีดิทัศน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนบ้าน

กกไทร ต าบลนาป่า อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 46 คน ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้ื่อ

วดีทัิศน์เพื่อใชใ้นการส่งเสรมิพฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไม ้และสังเกตพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้โดยวัด

จากปริมาณผักและผลไม้ท่ีเด็กก่อนวัยเรียนรับประทานในแต่ละคร้ัง และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังในช่วงก่อน 

ระหว่าง และหลังการทดลอง การวิจัยคร้ังน้ีวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชงิพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน ใช้สถิติเชิงอนุมาน Paired 

Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า เด็กก่อนวัยเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลัง

การทดลอง อยู่ในระดับปกติ มีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น สื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการ

ส่งเสริมพฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไม้ในคร้ังน้ี ไมม่ผีลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค าส าคัญ: สื่อวีดิทัศน์ / พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ / เด็กก่อนวัยเรียน 
 

Abstract  
 This research is a quasi-experimental research. The objective is to study the effectiveness of video to 

promote vegetables and fruits consumption behavior in preschool childs at Bankoksai school, Napa sub-district, 

Muang district, Phetchabun province. The subjects of this study are 46 preschool childs at Bankoksai school, 

Napa sub-district, Muang district, Phetchabun province. The child have learning by using video to promote to 

eat vegetables and fruits. Then the researcher observing the consumption of vegetables and fruits each time. 

Data was collected at the time before, during and after the trial.  The research data were analyzed using 

descriptive statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation. And the analysis of the consumption 

of vegetables and fruits in preschool childs by using inferential statistics. The results of the research showed that  
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preschool childs have the habit of consuming vegetables and fruits before, during and after the experiment in 

the normal levels. And preschool childs behavior to consuming vegetables and fruits was not different. 

Therefore, this video did result in the consumption of vegetables and fruits in preschool childs in statistically 

significant at the 0.05 level. 
 

Keywords: video / vegetables and fruits consumption behavior / preschool childs 
 

บทน า 

สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของเด็กไทย จากข้อมูลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ 

ร่างกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551 – 2552 (สุขภาพเด็ก) พบว่า เด็กอายุ 2-5 ปี บริโภคผักและผลไม้เฉลี่ยวันละ 1.6 ส่วน 

โดยบริโภคผักเฉลี่ยวันละ 0.5 ส่วน และบริโภคผลไมเ้ฉลี่ยวันละ 1.1 ส่วนตอ่วัน ซึ่งต่ ากว่ามาตรฐานท่ี แนะน าปริมาณ

การบริโภคผักและผลไม้ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กอายุ 1-5 ปี ในปริมาณผักเท่ากับ 3 ส่วนต่อวัน และปริมาณผลไม้ 3 

ส่วนต่อวัน การบริโภคผักและผลไม้น้อยตัง้แตว่ัยเด็กจะส่งผลระยะยาวตอ่สุขภาพเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุท่ีเดก็ไม่

ยอมรับประทานผักและผลไม้มาจากเด็กมีประสบการณ์ไม่ดเีกี่ยวกับผักและผลไม้ ซึ่งถูกบังคับให้รับประทานท้ังท่ียังไม่

พร้อม เด็กไม่ชอบผักท่ีต้องเคี้ยวมาก หรือผักท่ีมีกากใยมาก ไม่ชอบผักท่ีมีกลิ่นฉุน และมีรสชาติขม รวมถึงไม่มี

ตัวอย่างของคนในครอบครัวท่ีรับประทานผักและผลไมใ้ห้เด็กดู จึงส่งผลให้เด็กไมรั่บประทานผักและผลไม้ตามไปด้วย 

(ชญาภัทร์ สุทธิมิตร, 2549) จากทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ กล่าววา่ การปลูกฝังพฤตกิรรมใหม่ให้แก่เด็กโดยการ

ใชก้ารเสริมแรงร่วมกับบทเรียนแบบโปรแกรมและเครื่องช่วยสอน จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพิ่มมาก

ขึน้ เมื่อเด็กเกดิการเรียนรู้ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้เป็นอย่างดี โดยธรรมชาติการเรียนรู้ของ

เด็กในช่วงอายุนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมมากกว่านามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ซึ่งมีท้ัง

ภาพและเสียง รวมถึงเนื้อหาที่จะชว่ยสร้างประสบการณ์ท่ีดีเกี่ยวกับผักและผลไม้นั้น จะส่งผลให้เด็กมีพฤตกิรรมการ

บริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental  Research) ด าเนินการทดลองตามแผนการ

วิจัย One group pretest – posttest design กลุ่มตัวอย่างได้รับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิ ทัศน์ “พี่ผักกับน้อง

ผลไม้” สังเกตพฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไม้ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน ระหวา่ง และหลังการทดลอง ใช้

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยจ านวน 8 สัปดาห์ 

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเข้า โดยพิจารณาโรงเรียนท่ีมีเด็กวัยก่อน

เรียนศึกษาอยู่จ านวน 30 คนขึ้นไป ได้ท้ังสิ้น 20 โรงเรียน แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ได้

เด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านกกไทร จ านวน 46 คน เป็นกลุ่มตัวอยา่ง  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง และ เครื่องมือท่ีใช้ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง เป็นสื่อวีดิทัศน์ ชื่อ “พี่ผักกับน้องผลไม้” จ านวน 1 ชุด เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับผัก

และผลไม้ 5 สี โดยแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ผักและผลไม้สีแดง ตอนท่ี 2 ผักและผลไม้สี

เหลอืงส้ม ตอนท่ี 3 ผักและผลไม้สีเขียว ตอนท่ี 4 ผักและผลไม้สีขาว และตอนท่ี 5 ผักและผลไม้สีม่วงน้ าเงนิ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบบันทึกการสังเกตพฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไม้ส าหรับ

เด็กก่อนวัยเรียน โดยเป็นตารางแสดงปริมาณผักและผลไม้ท่ีเด็กก่อนวัยเรียนรับประทานได้ ดังนี้  

ปริมาณการบริโภคผัก แบ่งเป็น ระดับ 0 หมายถงึ ไมรั่บประทานผักและผลไม้ ระดับ 1 หมายถงึ  

รับประทานผัก 1 ชอ้นโตะ๊ และ ระดับ 2 หมายถงึ รับประทานผัก 2 ชอ้นโตะ๊ 

ปริมาณการบริโภคผลไม้ แบง่เป็น ระดับ 0 หมายถงึ ไมรั่บประทานผลไม้ ระดับ ½ หมายถงึ  

รับประทานผลไมค้รึ่งส่วน และระดับ 1 หมายถงึ รับประทานผลไม้ 1 ส่วน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 

วเิคราะห์ข้อมูลตามลักษณะประชากรใชส้ถิติพรรณนา โดยใชก้ารแจกแจงความถี่เป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

วเิคราะห์ขอ้มูลด้านพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน ใชส้ถิตเิชงิอนุมาน ทดสอบความ

แตกตา่งของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง โดยใชส้ถิต ิPaired Sample t-test 
 

ผลการศึกษา 
การทดลองให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ “พี่ผักกับน้องผลไม้” แล้วสังเกต

พฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไม้ ในช่วงก่อน ระหวา่ง และหลังการทดลอง 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 46 คน ก่อนการทดลองและระหว่างการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อยู่ในระดับปกติ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 และหลังการทดลอง กลุ่ม

ตัวอยา่งมีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อยู่ในระดับปกติ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 และระดับปานกลาง 

จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละระดับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมข้องเด็กก่อนวัยเรียน จ าแนกเป็น ก่อนการ

ทดลอง ระหวา่งการทดลอง และหลังการทดลอง 
 

พฤตกิรรม 

การบริโภคผักและผลไม ้

ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง หลังการทดลอง 

จ านวน

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ระดับปกต ิ 46 100.0 46 100.0 35 76.1 

ระดับปานกลาง 0 0.0 0 0.0 11 23.9 

ระดับน้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
  

 

ผลการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียนระหว่างก่อนและหลัง

การทดลอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 46 คน ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้

เท่ากับ 3.0435 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20618 หลังการทดลองมคีะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไมเ้ท่ากับ 3.0870 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75502 เมื่อเปรียบเทียบผลต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยพฤตกิรรม

การบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
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บริโภคผักและผลไม้ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น สื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ไม่มีผล

ตอ่พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 
  

ตารางที่ 2 ผลตา่งของค่าคะแนนเฉลี่ยพฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไมข้องเด็กก่อนวัยเรียน ระหว่างก่อนการ  

ทดลอง และหลังการทดลอง 

คะแนนพฤติกรรม n mean SD. T p-value 

ก่อนทดลอง 46 3.0435 0.20618 0.405 0.688 

หลังทดลอง 46 3.0870 0.75502 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 หลังสิ้นสุดการทดลองการให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับกิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการส่งเสริม

พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ พบว่า พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน ก่อนการทดลอง 

ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ดังนั้น สื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการส่งเสริม

พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัย

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐานิต เตชะทักขิญพันธ์ุ (2550) ท่ีได้

ศกึษาประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันส าหรับเด็กออทิสตกิ พบวา่ คะแนนความร่วมมือในการแปรงฟัน

หลังได้รับทันตสุขศกึษาสอนการแปรงฟันมคี่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.56 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคะแนนความร่วมมอืในการ

แปรงฟันก่อนให้ทันตสุขศึกษา โดยเริ่มมกีารเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเวลาผ่านไป  6 สัปดาห์ ส่วนค่าดัชนี

คราบจุลินทรีย์พบวา่มีค่าลดลงร้อยละ 48.24 โดยเร่ิมมกีารลดลงอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ 

และมีการลดลงอยา่งต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าสื่อวดีีทัศน์สอนการแปรงฟันมีประสิทธิผลในการสอน

แปรงฟันเด็กออทิสติก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ เนื้อหาของสื่อท่ีใช้เป็นการเน้นชนิดและประเภทของผักและผลไม้ เพื่อให้

เด็กเกิดความคุ้นเคยในผักและผลไม้เพยีงอย่างเดียว โดยขาดประเด็นในเร่ืองของการเนน้พฤตกิรรมการบริโภคผักและ

ผลไม้ อีกทัง้พฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน มีพฤติกรรมอยูใ่นระดับปกติอยูก่่อนแลว้ จึงท าให้

พฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไมก้่อน ระหว่าง และหลังการทดลอง ไมแ่ตกตา่งกัน แสดงให้เห็นวา่สื่อวดีิทัศน์เพื่อใช้

ในการส่งเสริมพฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียนในคร้ังน้ีไมม่ผีลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผักและ

ผลไม้ของเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ท าการทดลองเพียงกลุ่มเดียว หากมีข้อมูลการเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มการทดลองท่ีเพิ่มมากขึน้จะสามารถแสดงสาเหตุของพฤตกิรรมชัดเจนยิ่งขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อ าเภอ 

ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จ านวน 212 คน โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และสอบถามเจตคตเิกี่ยวกับ

การป้องกันโรค แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และสอบถามการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันโรคไข้เลอืดออก ผลการศกึษา พบวา่ ระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออกของสมาชิก

สภาท้องถิ่น ส่วนใหญ่อยู่ในดี (ร้อยละ 68.40) มีเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวมอยูใ่น

ระดับปานกลางมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 (  = .162) ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.515 (  = .305) มีระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.549 ( = .425) และพบว่า โดยรวมมีระดับ

การมสี่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออกอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.462 (  = .326)   

ค าส าคัญ:   ระดับการมสี่วนร่วม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก สมาชกิสภาท้องถิ่น 
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Abstract  

  A study of the levels of participation of Local council members of Subdistrict Administration Organization 

to preventing and controlling Degue Hemorrahagic Fever in Tha Uthen District, Nakhornpanom Province.  The 

subjects in this research were total of 212 Local council members. Questionnaires were used to collect data. 

These Questionnaires consisted of   6 parts; social-demographic characteristics, knowledge, attitude, social 

support, behavior, and participation to preventing and controlling Degue Hemorrahagic Fever.The results of this 

research were as follows: Knowledge of Local council members to preventing and controlling Degue 

Hemorrahagic Fever were good level (68.40%), Attitude to preventing and controlling Degue Hemorrahagic 

Fever were moderate level ( = 1.92,  = .162), Social to preventing and controlling Degue Hemorrahagic Fever 

were high level ( = 2.515,  = .305), Behavior to preventing and controlling Degue Hemorrahagic Fever were 

high  level ( = 2.549,  = .425) And overall participation of Local council members of Subdistrict Administration 

Organization in Tha Uthen District, Nakhornpanom Province to preventing and controlling Degue Hemorrahagic 

Fever were high level ( = 3.462,  = .326).  
 

Keywords:  The levels of participation, Preventing and controlling Degue Hemorrahagic Fever, Local council 

members   

บทน า 

  โรคไข้เลอืดออกเป็นโรคตดิตอ่ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขของโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศภูมภิาคเขตร้อน ซึ่ง

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส เดงกี่ (Dengue Virus) พื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันจะมีการ

ระบาดในทุกภูมภิาคของประเทศการระบาดในช่วงประมาณ 5 ปีท่ีผ่านมาจะไมเ่ป็นไปตามรูปแบบท่ีเคยพบในช่วงก่อน 

โดยปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการแพร่กระจายของโรค คือ ภูมิต้านทานของประชาชน หมู่บ้าน  อายุของผู้ป่วยท่ีมี

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่มากขึ้น ชนิดของเชื้อไวรัสเด็งกี่  (Dengue Virus) การเคลื่อนย้ายของประชากร  

สภาพภูมิอากาศ ชนิดของยุงพาหะ การขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชนในการท่ีจะก าจัด

แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นแบบปีเว้นปี ปีเว้น 2 – 3 

ปี หรือปีเว้น 2 ปี และมักจะระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคมของทุกๆปี  (กรมควบคุม

โรคติดตอ่. ส านักงานควบคุมโรคไข้เลอืดออก, 2549: 5) 

ผลกระทบจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออกท าให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจท่ีเกิดจากค่าใชจ้่าย

ต่างๆ ท่ีเพิ่มขึ้นในการมารับบริการท่ีโรงพยาบาลท้ังทางตรงและทางอ้อม และถ้าหากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่รักษา

อย่างทันท่วงทีหรือรับการรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยสถิติโรคไข้เลือดออกของประเทศ

ไทย ปี 2556 - 2558 (ส านักโรคติดต่อโดยแมลง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข) พบอัตราป่วย 

241.03, 62.33 และ 219.46 ตอ่แสนประชากร และอัตราปว่ยตาย 0.21, 0.10 และ0.22 ตอ่แสนประชากรตามล าดับ  

จากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน

ต าบล มีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 67 ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน

ป้องกันและควบคุมโรคที่หนว่ยงานรัฐเขา้ไปด าเนนิการ และมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละ โครงการละกิจกรรม ให้

สอดคล้องกับงบประมาณที่มอียู่ จากการท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะส าเร็จไดต้อ้งมีการประสานความ
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ร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ ในการ

จัดท าแผนพัฒนาของคณะกรรมการบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นพื้นฐานการกระจายอ านาจ การตัดสินใจในการพัฒนา

ท้องถิ่น (อุน่ใจ ถมอินทร์, 2542: 13) 

การท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นหนว่ยงานท่ีอยู่ในชุมชนและมีหน้าที่ต้องปฏิบัตติาม มาตรา 67(3) ในการ

จัดให้มีการด าเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคตดิตอ่ท่ีเกิดขึน้ในพื้นท่ี แตปั่จจุบันพบวา่การด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ยังมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคนอ้ย จึงท า

ให้การด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ได้ผลเท่าที่ควร กล่าวคือ ยังด าเนินงานในระดับนโยบาย ขาด

การปฏิบัติงานในพื้นท่ี อาจเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรใหม่ในระบบราชการท่ีมีความเป็นอิสระใน

การบริหารงบประมาณ ซึ่งยังไมใ่ห้ความส าคัญในการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ

บุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีมาปฏิบัตงิานด้านป้องกันและควบคุมโรคโดยตรง จึงไม่สามารถลดปัญหาการป่วยดว้ยโรค

ไข้เลอืดออกตามท่ีก าหนดไว้ได้ 

  ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาว่าการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อจะน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาการวางแผนปรับปรุงกลวธีิในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

อันจะน าไปสู่การพัฒนาสุขภาวะสุขภาพท่ีดอีย่างย่ังยนืต่อไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ สมาชกิสภาท้องถิ่นทุกคนในเขตอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จาก 9 

ต าบล จ านวน 212 คน  
 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ครอบคลุม

เนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยเป็นแบบปลายปิดซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา  แบ่งออกเป็น 6 

ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะแหล่งท่ีอยู่อาศัยลักษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดยผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี ความรู้ในการควบคุม ป้องกัน และการรักษาโรคไข้เลือดออก เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จ านวน 10 ข้อ ได้

ค่าความอ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 – 0.50 และมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความรู้เท่ากับ .60  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเจตคตเิกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลอืดออก โดยผู้วจิัยได้พัฒนาขึ้นมาจากการศกึษา

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคต ิต่อการป้องกันโรคไข้เลอืดออก เป็นแบบวัดความเชื่อ ความรู้สกึนึกคิด การประเมินผลดี

ผลเสีย เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) มี 3 ระดับ คือ เห็นด้วย  ไม่แนใ่จ  และไม่เห็นด้วย จ านวน  15  ข้อ 

มคี่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.33 - 0.88 และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ .92 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยผู้วิจัยได้

พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันโรคไข้เลอืดออก มลีักษณะเป็น
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แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale)  มี 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย จ านวน 8  ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก

เท่ากับ 0.28 - 0.69 และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ .84 

ตอนท่ี 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษา

แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นแบบสอบถามการปฏิบัตตินของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงป้องกันตนเองจากการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 

scale)  มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบางคร้ังและไม่เคยปฏิบัติ จ านวน 15 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 

.33 - .92 และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ .92 

  ตอนท่ี 6 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของสมาชิกสภาท้องถิ่น  โดยผู้วิจัยได้

พัฒนาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ จรูญศักดิ์ หวังล้อมกลาง (2552) 

และจากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก มี

ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย และไม่เคย จ านวน 24 ข้อ มี

ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ .31 - .86 และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ .97    

 

เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย 

1.  แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ผู้วจิัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ โดยตอบถูกได้ 1 

คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผลความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลอืดออก แบง่เป็น 3 ระดับ ดังนี ้

คะแนน 0 – 4 หมายถงึ  มคีวามรู้ในระดับต้องปรับปรุง 

คะแนน 5 – 7 หมายถงึ  มคีวามรู้ในระดับปานกลาง 

คะแนน 8 – 10 หมายถงึ  มคีวามรู้ในระดับดี 

เกณฑ์การแปลความหมายของระดับเจตคติ  แรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ใชเ้กณฑ์การประเมินผลแบบองิเกณฑ์ (Criterion reference) ดังนี้  

ระดับคะแนน   ระดับเจตคติ/แรงสนับสนุนทางสังคม 

2.34 – 3.00   ด/ีได้รับแรงสนับสนุนมาก 

1.67 – 2.33   ปานกลาง/ได้รับแรงสนับสนุนปานกลาง 

1.00 – 1.66   ตอ้งปรับปรุง/ได้รับแรงสนับสนุนนอ้ย 

2. แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลอืดออก มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ปฏบัิตเิป็นประจ า  2 คะแนน 

ปฏบัิตบิางครัง้   1 คะแนน 

ไมเ่คยปฏบัิติ   0 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ใช้เกณฑ์การประเมนิของ วิเชยีร  

เกตสุิงห์ (2538: 9) ดังนี้  
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ระดับคะแนน    

2.34 – 3.00 หมายถงึ  พฤตกิรรมระดับดี   

1.67 – 2.33 หมายถงึ  พฤตกิรรมระดับปานกลาง  

1.00 – 1.66 หมายถงึ  พฤตกิรรมระดับต้องปรับปรุง   

2. แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยอาศัย

กระบวนการแนวคิดของ เจิมศักดิ์ ปิน่ทอง (2527) ซึ่งครอบคลุมท้ังหมด  4  ด้าน ดังนี ้

1. การมสี่วนร่วมในการค้นหาปัญหา/สาเหตุของปัญหา  

2. การมสี่วนร่วมในการวางแผนด าเนนิกิจกรรม  

3. การมสี่วนร่วมในการลงทุนและปฏบัิตงิาน   

4. การมสี่วนร่วมในการตดิตามและประเมินผล 

เป็นแบบสอบถามในการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกลักษณะค าถาม

เป็นค าถามแบบใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดมาตรวัดแตล่ะข้อค าถามแบ่งค าตอบออกเป็น 4 

ระดับ (สุภควดี  ธนสลีังกูร. 2545)  คือ 4, 3, 2, 1 มเีกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

มสี่วนร่วมมาก   ให ้4 คะแนน 

มสี่วนร่วมปานกลาง   ให้ 3 คะแนน 

มสี่วนร่วมนอ้ย   ให้ 2 คะแนน 

ไมเ่คยมสี่วนร่วม   ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมาย 

มสี่วนร่วมมาก    หมายถงึ ได้กระท ากิจกรรมนัน้ๆ เป็นประจ า 

มสี่วนร่วมปานกลาง    หมายถงึ ได้กระท ากิจกรรมนัน้ๆ พอสมควร 

มสี่วนร่วมนอ้ย    หมายถงึ ได้กระท ากิจกรรมนัน้ๆ นานๆครัง้ 

ไมเ่คยมสี่วนร่วม    หมายถงึ ไมเ่คยได้กระท ากิจกรรมนัน้ๆ เลย  

เกณฑ์การแปลผล โดยน าค่าคะแนนเฉลี่ยมาพจิารณา โดยยึดตามเกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

 ชว่งคะแนน 1.00 – 2.00 หมายถงึ การมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออกอยูใ่น

ระดับต่ า 

 ชว่งคะแนน 2.01 – 3.00 หมายถงึ การมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออกอยูใ่น

ระดับปานกลาง 

 ชว่งคะแนน 3.01 – 4.00 หมายถงึ การมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออกอยู่ใน 
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ระดับมาก 

 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยได้ด าเนนิการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

 1. เตรียมแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงและความเท่ียงเรียบร้อยแล้วเพื่อน าไปเก็บขอ้มูล 

 2. ท าหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

 3. การด าเนนิกิจกรรม 

3.1 นัดหมาย และเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และขอความ

ร่วมมอืในการจัดเก็บขอ้มูล 

3.2 นัดหมาย และเข้าพบสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการ

จัดเก็บข้อมูล ตลอดท้ังการชี้แจงการตอบแบบสอบถาม การตอบข้อสงสัยในประเด็นขอ้ค าถาม 

3.3 ขอความอนุเคราะห์จากประธานสภา และขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ได้เก็บรวบรวม

แบบสอบถาม พร้อมนัดหมายผู้วจิัยมารับเพื่อน าไปวเิคราะห์ 

3.4 น าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และลงรหัสแบบสอบถามเพื่อบันทึก

และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

  โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังตอ่ไปน้ี 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะท่ีอยู่อาศัย โดยแสดง

การแจกจงความถี่ หาค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตาราง 

 2. วเิคราะห์ความรู้ เจตคติ แรงสนับสนุนทางสังคม พฤตกิรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการมสี่วนร่วม

ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก โดยแสดงค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 

ผลการศึกษา         

1. ผลการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก  ในเขตอ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  พบว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี จ านวน 145 คน (ร้อยละ 68.40)  รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับปานกลาง จ านวน 60 คน (ร้อยละ 28.30) และมีเพียง 7 คน (ร้อยละ 3.30) 

เท่านัน้ท่ียังมคีวามรู้เกี่ยวกับหารป้องกันโรคไข้เลอืดออกในระดับตอ้งปรับปรุง 

2. ผลการศึกษาระดับเจตคติของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขต

อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม ท่ีมีต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก   พบว่า  มีเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 (  = .162) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ข้อ  4 ครอบครัวท่ีไม่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกไม่จ าเป็นต้อง

ป้องกันลูกน้ ายุงลายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 (  = .471) และข้อ  5  หากมีอาการไข้สูงควรซื้อยามารับประทานเองมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 (  = .611)  รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 น้ าขังในภาชนะต่างๆ ท่ีไม่ใช้ ไม่จ าเป็นต้องท าลายมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.34 (  = .892) และอันดับสามได้แก่ ข้อ 12 การใส่ทรายอะเบทหนเดียวสามารถฆ่าลูกน้ ายุงลายได้ตลอดท้ัง
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ปีมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 ( = .602) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ข้อ 7 การเปลี่ยนน้ าในแจกัน จานรองตูก้ับข้าวทุกๆ 

7 วัน เป็นสิ่งท่ีควรกระท า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.17 ( = .380) และข้อ 9 จานรองกระถางต้นไม้ควรใส่ทรายอะเบทมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.17 ( = .544) 

3. ผลการศึกษาระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก ในเขตอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  พบว่า  มีแรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.515 (  = .305) เมื่อพิจารณาในแต่ละเร่ือง พบว่า 

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือเจ้าหนา้ที่สาธารณาสุข หรือ อสม. แนะน าให้ใส่ทรายอะเบทในตุ่มน้ ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 (  = 

.249) แรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับมาก รองลงมา เพื่อนบ้านแนะน าให้ท่านปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัวมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 (  = .532) แรงสนับสนุนทางสังคมอยูใ่นระดับมาก และค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุด คือ ครอบครัวชักชวน

ให้นอนกางมุ้งในเวลากลางวันมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 (  = .446) แรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 

4. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  พบว่า  มีระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.549 ( = .425) เมื่อพิจารณาในแต่ละเร่ือง พบว่า ค่าเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือแนะน าให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.93 ( = .307) ระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับดี รองลงมา คือ ใส่ทรายอะเบทลงในภาชนะขังน้ าท่ีไมม่ีฝาปิดและแนะน าคน

ในครอบครัวให้ป้องกันยุงกัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 (  = .318) ระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับดี และค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุด คือ 

แขวนเสื้อไวต้ามฝาผนัง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 (  =.486) ระดับการปฏบัิต ิอยูใ่นระดับปานกลาง 

5. ผลการศึกษาระดับการมสี่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของสมาชกิสภาท้องถิ่น ใน

เขตอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบวา่  โดยรวมมรีะดับการมสี่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.462 (  = .326) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การเข้า

ร่วมประชุมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของชุมชนมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 (  =.557) ระดับการมสี่วนร่วม อยูใ่นระดับมาก 

รองลงมา คือ การร่วมเสนอความคิดเห็นเร่ืองไข้เลือดออกในท่ีประชุมมคี่าเฉลี่ยเทา่กับ  3.66 (  =.674) ระดับการมี

ส่วนร่วม อยูใ่นระดับมาก อันดับสามได้แก่ท่านได้ร่วมค้นหาปัญหาหรือสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 (  =.576)ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุด คือ การร่วมให้ข้อมูลในท่ีประชุมเกี่ยวกับชนิดและจ านวน

ของภาชนะท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.28 ( = .633) ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ

มาก โดยมีรายละเอยีดในแต่ละดา้นดังนี้ 

5.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาสาเหตุของปัญหา ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมาชกิสภาท้องถิ่น ในเขตอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวม มีระดับ

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.462 (  = .326) เมื่อ

พิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของชุมชนมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.69 (  =.557) ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การร่วมเสนอความคิดเห็นเร่ือง

ไข้เลอืดออกในท่ีประชุมมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.66 (  =.674) ระดับการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดับมาก อันดับสามได้แก่ท่าน

ได้ร่วมค้นหาปัญหาหรือสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 (  =.576) ส่วนข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุด คือ การร่วมให้ข้อมูลในท่ีประชุมเกี่ยวกับชนิดและจ านวนของภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน

ชุมชนมรีะดับระดับการมสี่วนร่วมอยูใ่นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.28 ( = .633)  

5.2 ด้านการมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจและวางแผนการด าเนนิงานสมาชกิสภาท้องถิ่นมรีะดับการมี

ส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ในเขตอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  
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พบว่า  โดยรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.360 (  =.344) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า 

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/เคมีกัณฑ์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนมี

ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 (  = .589) รองลงมา คือ การร่วมวางแผนการส่ง

ข่าวสารข้อมูลเร่ืองโรคไข้เลือดออกในชุมชนมรีะดับการมสี่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  (  = .518)  

และอันดับสามได้แก่ท่านได้ร่วมก าหนดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เชน่ การส ารวจ

แหลง่เพาะพันธ์ุยุงลายมรีะดับการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59  (  = .621) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่า

ท่ีสุด คือ การมสี่วนร่วมในการผลักดันการจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

มรีะดับการมสี่วนร่วมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ( = . 9 9 2 ) 

5.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงานสมาชิกสภาท้องถิ่นมีระดับการส่วนร่วมในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมาชกิสภาท้องถิ่น ในเขตอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  พบว่า  โดยรวม

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.414 (  = .241) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การให้

ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีในการพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายท่ีบ้านและการป้องกันยุงลายกัด  เช่น  นอนกางมุ้ง สวม

เสือแขนยาว กางเกงขายาว  ทายากันยุง  จุดยากันยุงมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.73 

(  = .444) และ ท่านมีการป้องกันยุงลายกัด  เช่น  นอนกางมุ้ง สวมเสือแขนยาว กางเกงขายาว  ทายากันยุง  จุดยา

กันยุงมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.73 (  = .444) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการ

ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายโดยปิดภาชนะบรรจุน้ าให้มิดชิด การคว่ า  กลบ  ฝัง  และท าลายภาชนะท่ีไม่ได้ใช้

ประโยชน์ในบริเวณบ้านหรือในชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.61 (  = .498) และ

อันดับสามได้แก่  ท่านมีสว่นร่วมในการก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยวิธีทางกายภาพ  เช่น ขัดล้างภาชนะบรรจุน้ า เปลี่ยนน้ า

ทุก 7 วันมรีะดับการมสี่วนร่วมอยูใ่นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.57 (  = .576) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุด คือ การ

มสี่วนร่วมในการก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยวิธีทางชวีภาพ  เชน่  การเลีย้งปลากินลูกน้ ายุงลายมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่

ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.18 (  = . 6 2 8 )  

5.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกในเขตอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า  โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.376        

(  = .336) เมื่อพิจารณาในแตล่ะข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การมสี่วนร่วมในการรับทราบปัญหาในการควบคุม

โรคไข้เลอืดออกในชุมชนมีระดับการมสี่วนร่วมอยูใ่นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.68 (  =.505)  รองลงมา คือ การ

มสี่วนร่วมในการประเมินและตดิตามความก้าวหน้าในการควบคุมโรคไข้เลอืดออกในชุมชนมรีะดับการมสี่วนร่วมอยูใ่น

ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.64  (  = .501) และอันดับสามได้แก่ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแสคงความ

คิดเห็นเพื่อปรับปรุงวิธีการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

3.38 (  = .515) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลส าเร็จของแผนงานหรือโครงการ

ควบคุมโรคไข้เลอืดออกมรีะดับการมสี่วนร่วมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.14 (  = .505) 
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สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปผล 

  ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยรวม 

ด้าน รายการ 
ระดับการมสีว่นร่วม 

  แปลคา่ 
1 การมสี่วนร่วมในการค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา 3.462 .326 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการด าเนินงาน 3.360 .343 มาก 

3 การมสี่วนร่วมในการลงทุนและปฏบัิตงิาน 3.414 .241 มาก 

4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.376 .336 มาก 

 รวม 3.403 .265 มาก 

  

 อภปิรายผล 

จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกในเขตอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่มีต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวมมีระดับการมีส่วนร่วม

ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อยูใ่นระดับมาก แสดงให้เห็นวา่ การมสี่วนร่วมในการค้นหาปัญหา สาเหตุ

ของปัญหา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏบัิติงาน และ

การมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล มีความส าคัญ และส่งผลต่อความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลอืดออก  

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาโรจน์ สมัยค า ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเลย ผลการวิจัย พบว่า การมสี่วนร่วมในการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกของ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเลย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 

66.29 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ พบว่า การรับรู้บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต าบล การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออก และการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรค ไข้เลือดออกมี

ความสัมพันธ์กับการสว่นร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวรรณ  นันทะ ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ของประชาชนในอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่การค้นหาปัญหาและค้นหา

สาเหตุของปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผนการด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการลงทุนและ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง  แต่งานวิจัยท้ังของ สาโรจน ์

สมัยค า และของ ดาวรรณ  นันทะ ก็ยังมีความแตกต่างจากการศึกษาคร้ังนี้ ในด้านปัจจัย ความรู้ เจตคติ แรง

สนับสนุนทางสังคม และพฤตกิรรมการป้องกันโรคไข้เลอืดออก 

  ส่วนรูปแบบการวิจัย ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ งานวิจัยของ จรูญศักดิ์ หวังล้อมกลาง ท่ีศึกษาประสิทธิผลของ

รูปแบบการมีส่วนร่วมของแกนน าชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอ าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี ซึ่งใชร้ะเบียบวธีิวิจัยแบบ Quasi-Experimental Research และผลการวจิัยพบวา่ หลังการทดลองแกนน าชุมชน
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มกีารรับรู้ในเร่ืองการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมากกว่าก่อนทดลอง โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มี

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมากกว่าก่อนทดลอง โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก และพฤตกิรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มากกว่าก่อนทดลอง โดยกลุ่มทดลองมี

การเปลี่ยนแปลงดังกลา่วมากกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ (p < 0.0001)   

  และงานวจิัยของ พัสกร สงวนชาติ  ท่ีศกึษาเร่ืองผลการจัดการแบบมสี่วนร่วมของชุมชนท่ีมีตอ่การป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบ 

Quasi-Experimental Research   ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง มีระดับความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก 

ส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 70) หลังทดลอง มีความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 100) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ

การเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตาม ค าแนะน าของเจ้าหนา้ท่ีสาธารณสุข และ

การรับรู้ปัญหาอุปสรรคในการมพีฤตกิรรมปฏิบัตใินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออกก่อนการทดลองส่วนใหญ่

อยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 62.50) หลังการทดลองระดับสูงมากขึ้น รอ้ยละ 42.50 และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการ

ปฏิบัติในป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก ก่อนการทดลองอยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 60) หลังการทดลองจัดอยู ่

ระดับดี (ร้อยละ 90) กลุ่มทดลองมีความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก การรับรู้ตามทฤษฎีความเชื่อ ด้านสุขภาพ และ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง และมากกว่า กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05   ดังนัน้ จึงพอสรุปได้ว่า การจัดโปรแกรมรูปแบบการมสี่วนร่วม จึงส่งผลท่ีดขีึน้ต่อการมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก 

  โดยสรุป รูปแบบการมีส่วนร่วม มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมและการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกของชุมชนดีขึ้น จึงเห็นควรน ารูปแบบท่ีได้จากการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้  ในชุมชนอื่นท่ีมีลักษณะใกล้เคียง

กันตอ่ไป 
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ความรู้และทัศนคติต่อการควบคุมยาสูบของประชาชนทั่วไป ณ ถนนคนเดนิตลาด

กลางคืน เมืองพะเยา ล าปาง และเชียงราย  

Knowledge and attitude on tobacco control of general people in walking 

street night markets at the cities of Phayao, Lampang and Chiang Rai  

ยุทธนา หมั่นดี1* 

Yuttana Mundee1* 
 

บทคัดย่อ 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี 

เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี สนับสนุนการ

รณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหร่ี โดยการสัมภาษณ์ประชาชนท่ัวไปทุกคนท่ีพบและยินดีให้สัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลความรู้

และทัศนคติ ด้านการควบคุมยาสูบ ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน เมืองพะเยา ล าปาง และเชียงราย ประกอบด้วย 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้พื้นฐาน และทัศนคต ิถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ติดบุหร่ี จะถูกประเมนิระดับความรุนแรงของการเสพ

ตดิสารนิโคติน โดยใช้ Fagerstrom’s Test for Nicotine Addict ไปด้วย จากข้อมูลของ 3 เมอืง ดังกล่าว พบวา่ ใน เมอืง

พะเยา, ล าปาง, เชียงราย และ รวมท้ังสามเมือง มีผู้ยินยอมให้สัมภาษณ์ 790, 831, 901 และ 2,522 คน ตามล าดับ 

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.3, 57.5, 47.9 และ 52.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดท่ีถูกสัมภาษณ์ ร้อยละ 

74.9, 80.9, 71.9 และ 75.8 ตามล าดับ อายุส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 32.2, 33.9, 40.1, และ 35.6 

ตามล าดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีอิสระ ร้อยละ 26.8, 39.6, 31.7, และ 32.8 ตามล าดับ มีสุขภาพท่ัวไป แข็งแรงดี 

ร้อยละ 77.7, 75.5, 79.1 และ 77.5 ตามล าดับ มีสุขภาพปอด แข็งแรงดี ร้อยละ 76.8, 79.4, 76.6 และ 77.6 

ตามล าดับ เป็นผู้สูบบุหร่ี ร้อยละ 13.3, 12.2, 14.8 และ 13.4 ตามล าดับ ในจ านวนนี้ อยากเลิก ร้อยละ 54.4, 49.7, 

52.2 และ 52.3 ตามล าดับ เป็นผู้ท่ีเคยเลิกแล้วแต่กลับมาสูบใหม่ ร้อยละ 28.6, 37.4, 30.4 และ 31.9 ตามล าดับ 

เป็นผู้ไม่อยากเลิก ร้อยละ 17.0, 12.9, 17.4 และ 15.8 ตามล าดับ มีผู้ตดินโิคตินแบบ เล็กน้อย ปานกลาง และ รุนแรง 

ใน เมืองพะเยา จ านวนคน (%) 11 (14.9%), 37 (50.0%) และ 26 (35.1%) ใน เมืองล าปาง 20 (26.0%), 35 (45.5%) 

และ 22 (28.6%) ใน เมืองเชียงราย 15 (18.5%), 41 (50.6%) และ 25 (30.9%) และ รวมท้ังสามเมือง 46 (19.8%), 

113 (48.7%) และ 73 (31.5%) ตามล าดับ ใน เมืองพะเยา, ล าปาง, เชยีงราย และ รวม 3 เมือง ผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ีท่ีไม่เคย

ได้รับควันบุหร่ีมือสอง มี ร้อยละ 11.3, 7.6, 7.4 และ 8.7 ตามล าดับ แต่มีผู้ท่ีได้รับทุกวัน ร้อยละ 8.1, 9.9, 6.7 และ 

8.2 ตามล าดับ ถ้าพบผู้สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ จะเดินหนี รอ้ยละ 49.6, 56.0, 55.4 และ 55.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ผู้

ถูกสัมภาษณ์ทราบว่ามีการรณรงค์ฯ จากโทรทัศน์ ร้อยละ 32.8, 29.7, 37.6 และ 33.5 ตามล าดับ ผู้ถูกสัมภาษณ์

ส่วนใหญ่ทราบว่า นิโคติน เป็นสารเสพติดในควันบุหร่ี การสูบบุหร่ี ท าให้ปอดด า ปากเหม็น แก่เร็ว อายุสั้น ท าลาย

สุขภาพ และสิ้นเปลือง ถ้าเพื่อนติดบุหร่ีจะแนะน าให้เลิก การก าจัดควันบุหร่ีมือสองควรเร่ิมต้นท่ีบ้าน เยาวชนมักได้รับ
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ควันบุหร่ีจากเพื่อน และเยาวชนสูบบุหร่ีเพราะอยากลอง โดยมีบุคคลต้นแบบเป็นดาราหรือนักร้อง เป็นหน้าที่ของพ่อ

แม่ท่ีต้องช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนสูบบุหร่ี ทุกสถานท่ีควรปลอดบุหร่ี จังหวัดพะเยา ล าปาง เชียงราย และรวมท้ัง

ประเทศไทยก็ควรปลอดบุหร่ี โดยสรุป ประชาชนสว่นใหญ่ มคีวามรู้และทัศนคตท่ีิดตีอ่การควบคุมยาสูบ แตย่ังมีอัตรา

ผู้สูบบุหร่ีท่ีสูงและติดบุหร่ีรุนแรง ดังนั้น การรณรงค์มใิห้เยาวชนเป็นผู้สูบหนา้ใหม ่จึงต้องท าอย่างตอ่เนื่อง ตอ่ไป 

ค าส าคัญ:  รณรงค์ สัมภาษณ์ เสพติด บุหร่ี นโิคติน  

Abstract  

 Thai Health Promotion Foundation, Thai Health Professional Alliance Against Tobacco, Thai Medical 

Technology Professional Alliance Against Tobacco and Action on Smoking and Health Foundation Thailand support 

anti-tobacco campaign. All general people at 3 walking street night markets in the cities of Phayao, Lampang 

and Chiang Rai were interviewed. They were freely to be interviewed or not. Demographic data, knowledge and 

attitude on tobacco control were collected. If he/she was a smoker, the Fagerstrom’s Test for Nicotine Addict 

was tested. From data of Phayao, Lampang, Chiang Rai and all 3 cities, there were 790, 831, 901 and 2,522 

interviewees, respectively. Among these: 51.3, 57.5, 47.9 and 52.1 % , respectively were females. Most of 

them live in the province of interviewing for 74.9, 80.9, 71.9 and 75.8 %, respectively. Most of their ages were 

between 21-40 years old for 32.2, 33.9, 40.1 and 35.6 %, respectively. Most of their occupation was freelance 

for 26.8, 39.6, 31.7 and 32.8 %, respectively. Their general health was good for 77.7, 75.5, 79.1 and 77.5 %, 

respectively. Their lung health was good for 76.8, 79.4, 76.6 and 77.6 % , respectively. Among interviewees, 

there were smokers for 13.3, 12.2, 14.8 and 13.4 % , respectively. The smokers that want to quit were 54.4, 

49.7, 52.2 and 52.3 %, respectively. The smokers who used to quit but fail were 28.6, 37.4, 30.4 and 31.9 %, 

respectively. The smokers who do not want to quit were 17.0, 12.9, 17.4 and 15.8 %, respectively. The nicotine 

addict levels of habitual (<3), addicted (3-5) & heavy addicted (>5) getting from Fagerstrom’s Test in Phayao 

number (%) were 11 (14.9%), 37 (50.0%) and 26 (35.1%); in Lanpang were 20 (26.0%) 35 (45.5%) and 22 

(28.6%); in Chiang Rai were 15 (18.5%), 41 (50.6%) and 25 (30.9%); and in all 3 cities were 46 (19.8%), 113 

(48.7%)  and 73 (31.5%) , respectively.  In Phayao, Lampang, Chiang Rai and all 3 cities, there were non-

smokers who never get secondhand smoke for 11.3, 7.6, 7.4 and 8.7 %, respectively, but there were 8.1, 9.9, 

6.7 and 8.2 %, respectively who get it regularly almost every day. When non-smokers faced someone smoking 

in the public they reacted by walking away for 49.6, 56.0, 55.4 and 55.4 % , respectively. The interviewees 

known that there was the anti-tobacco campaign from the television for 32.8, 29.7, 37.6 and 33.5 % , 

respectively.  Most people know that nicotine in tobacco smoke is addicted; smoking induces dark lung, bad 

mouth odor, premature senile appearance, premature death, bad health and waste money. If their friends are 

smokers they will advised them to quit. Home must be the first place to stop second hand smoking. Youth gets 

the smoke from their friends. Youth smoking is due to something new that they wanted to try. The role models 

for the youth are popular singers or stars. It is the duty of parents to prevent kids from smoking. Everywhere 

includes Phayao, Lampang, Chiang Rai and all Thailand should be smoke free. In conclusion, most people have a 
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good knowledge and positive attitude on tobacco control. However, the rate of smokers was rather high and 

heavy addicts. Therefore, campaign to prevent new smokers among youth must be continuing.  

Keywords:  Campaign, Interview, Addict, Cigarette, Nicotine. 

บทน า 

 การสูบบุหร่ี เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต และการเกิดโรคเรื้อรังท่ีส าคัญหลายโรค [1 - 2] เช่น โรคปอดอุด

กั้นเรือ้รัง โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลอืด ฯลฯ นอกจากการสูบบุหร่ีจะท าลายสุขภาพแล้ว ยังท าให้ประชากร

สูญเสียรายได้อีกมากมายจากการซื้อบุหร่ี และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี จากผล

การส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2554 [3] พบว่า อัตราการสูบบุหร่ีในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา ลดลงเป็นล าดับ 

จากอัตราผู้สูบบุหร่ี 32.0 % ในปี พ.ศ. 2534 ลดลงต่ าสุดในปี พ.ศ. 2552 เป็น 20.7 % แต่กลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 

พ.ศ. 2554 เป็น 21.3 % โดยมีจ านวนผู้สูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น 6 แสนคน จากปี พ.ศ. 2552 ท าให้ พ.ศ. 2554 ท่ีมีประชากร

อายุ 15 ปีขึ้นไป ท้ังสิ้น 53.9 ล้านคน มีผู้สูบบุหร่ีจ านวน 11.5 ล้านคน แบ่งเป็นเพศชาย 10.9 ล้านคน (20.2 %) เพศ

หญิง 0.6 ล้านคน (1.1 %) โดยอัตราการสูบบุหร่ีของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า เป็นผู้ท่ีอยูน่อกเขตเทศบาลมากกว่า

ในเขตเทศบาล 1.4 เท่า โดยมีผู้ท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ า 9.9 ล้านคน (18.4 %) และเป็นผู้ท่ีสูบบุหร่ีนาน ๆ ครัง้ 1.6 ล้านคน 

(2.9 %) ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบวา่ ผู้ท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ ามีอายุเฉลี่ยท่ีเร่ิมสูบบุหร่ี 17.9 ปี โดยมีอายุนอ้ยลง เมื่อ

เทียบกับปี 2550 (18.5 ปี) และพบวา่ทุกกลุ่มวัย มีอายุเมื่อเร่ิมสูบบุหร่ีน้อยลงเป็นล าดับ โดยกลุม่เยาวชน (15 - 24 ปี) 

เร่ิมสูบบุหร่ีเมื่ออายุนอ้ยลงมากกว่ากลุ่มอ่ืน จาก ปี 2550 เยาวชนเร่ิมสูบบุหร่ีอายุเกือบ 17 ปี แต่ในปี 2554 ลดลงเป็น 

16.2 ปี และจากผลการส ารวจในปี 2550 จังหวัดพะเยา [4] มีอัตราผู้สูบบุหร่ี 22.7 % สูงเป็นอันดับท่ี 38 ของประเทศ 

จากทัง้หมด 77 จังหวัด โดยพบวา่เป็นเพศชาย 77,463 คน (39.5 %) เพศหญิง 12,231 คน (6.1 %) ข้อมูลจากงานเวช

สถิต ิโรงพยาบาลพะเยา ปี 2549 พบวา่โรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหร่ี อยูท่ี่อันดับที่ 6 ของ 

จังหวัดพะเยา 61 % ของผู้ป่วยโรคนีม้ีอาการรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ผู้ป่วยโรคนี ้เข้า

รับการรักษาใน แผนกผู้ป่วยใน เป็นอันดับท่ี 4 ใน แผนกผู้ป่วยนอก เป็นอันดับท่ี 10 ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ 1 ของโรค

เรือ้รัง และเป็นสาเหตุการตาย อันดับ 1 ของโรคเรือ้รัง 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีมีปณิธานว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งนอกจากจะมีภารกิจหลักใน 

การผลิตบัณฑิตแล้ว การวจิัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว การบริการวชิาการ ก็มคีวามส าคัญไม่ยิ่งหย่อน

ไปกว่ากัน ดังนัน้ การเข้าไปมีส่วนร่วมใน การส ารวจ วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา การเสพติดบุหร่ีในชุมชน 

จึงถือเป็นภารกิจของ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเช่นกัน ประกอบกับ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่าย

วิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี และมูลนิธิ

รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี ให้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหร่ี โดยการเดินรณรงค์และเก็บข้อมูล ความรู้และ

ทัศนคติ ด้านการควบคุมยาสูบ จากประชาชนท่ัวไป ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน เมืองพะเยา ล าปาง และเชียงราย 

จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ท่ีจะน าข้อมูลดา้น ความรู้และทัศนคต ิต่อการควบคุมยาสูบ ของประชาชนท่ัวไป [5 - 6] ดังกล่าว

มาเผยแพร่ ในสังคมวิชาการ  

 การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยการสัมภาษณ์ประชาชนท่ัวไป ทุกคนท่ีพบ 

(accidental หรือ convenient sampling) ในช่วงการเดินรณรงค์ ตามจ านวนท่ีเป็นไปได้ในสถานการณ์จริง ณ ถนนคน

เดินตลาดกลางคืน เมืองพะเยา ล าปาง และเชียงราย เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีค าถามท่ีประกอบด้วย 
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ข้อมูลส่วนตัว ความรู้ และทัศนคติ ด้านการควบคุมยาสูบ ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตดิบุหร่ี จะประเมนิ ระดับการเสพติดสาร

นิโคติน ด้วย Fagerstrom’s test for nicotine addict [7] ด้วย น าข้อมูลท่ีได้จาก เมืองพะเยา ล าปาง เชียงราย และ 

รวมท้ังสามเมือง มาวิเคราะห์แจกแจงและน าเสนอผลการส ารวจ เพื่อหามาตรใหม่ ๆ ในการรณรงค์ป้องกันมิให้

เยาวชนเป็นผู้สูบหนา้ใหม ่ต่อไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 ประสานงานกับ ส านักงานงานสาธารณสุขจังหวัดพะยา ส านักงานงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง และ 

ส านักงานงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นท่ี เพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์และวธีิการด าเนินงาน รวมท้ังขอความร่วมมอืในการด าเนนิงานโครงการวิจัย 

 ประสานงานกับ ส านักงานเทศบาลเมืองพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา ส านักงานเทศบาลนครล าปาง 

ส านักงานชุมชนตลาดกองต้าล าปาง และ ส านักงานเทศบาลนครเชียงราย ผู้ รับผิดชอบก ากับดูแล ถนนคนเดินตลาด

กลางคืน เมอืงพะเยา ล าปาง และเชียงราย ตามล าดับ 

 รับสมัคร นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ท้ัง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด และ

ส านักงานคณะ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการ ออกท าการสัมภาษณ์

ประชาชนท่ัวไป ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน ทัง้ 3 แห่ง ดังกล่าว 

 ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ี ในการลงพื้นท่ี เพื่อท าการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ซื้อประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับ

ทุกคน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุญาต มหาวิทยาลัยพะเยา ในการน า นิสิต เจ้าหน้าท่ี และคณาจารย์ ออกไป

ด าเนนิกิจกรรม ภายนอกเขตมหาวิทยาลัย 

 เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร แบบสัมภาษณ์ ส าหรับการสัมภาษณ์ รวมท้ัง แผ่นพับ แผ่นแปะ เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ตอ่ต้านพิษภัยบุหร่ี  

 ด าเนนิการสัมภาษณ์ประชาชนท่ัวไป ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน หอการคา้แฟร์ รอบศาลหลักเมอืงพะเยา 

ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน กาดกองต้านครล าปาง และ ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน กาดเจียงฮายร าลึก โดย 

นสิิตคณะสหเวชศาสตร์ ท่ีเข้าร่วมเดินรณรงค์ฯ ภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 การสัมภาษณป์ระชาชนท่ัวไป ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคืน เมอืงพะเยา ล าปาง และเชยีงราย ตามล าดับ 

ขอสัมภาษณ์ทุกคนท่ีพบ (accidental หรือ convenient sampling) ตามความสมัครใจอย่างอิสระ ท่ีจะตอบ

ค าถามหรือไม่ก็ได้ หรือจะเลือกตอบเพียงบางค าถามก็ได้ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 10 – 15 นาที ต่อคน ใช้

เวลารวม แห่งละประมาณ 3 ชั่วโมง เร่ิมตัง้แตเ่วลา 17.00 – 20.00 น. เครื่องมอืท่ีใชเ้ป็น แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

ค าถามเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการสูบบุหร่ี ความรู้พื้นฐาน และทัศนคติ ต่อการควบคุมยาสูบ 

รวมท้ังสิ้น 31 ค าถาม ส าหรับผู้ ท่ีสูบบุหร่ี จะเพิ่มค าถามท่ีใช้ประเมินความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน ด้วย 

Fagerstrom’s Test for Nicotine Addiction อกี 6 ค าถาม ภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2 แบบสัมภาษณแ์ละประเมินความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน 



 
 

 44  Proceedings 

 รวบรวมกระดาษค าตอบ กรอกข้อมูลค าตอบลงในคอมพวิเตอร์ โดยนิสิตเทคนคิการแพทย ์ตรวจสอบความ

ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทางสถิติส าเร็จรูป ตามค าตอบของค าถามต่าง ๆ รวมท้ังหมดท้ัง 31 ประเด็นค าถาม รวมคะแนน 

Fagerstrom’s Test ของแต่ละบุคคล แยกกลุ่มความรุนแรงของ Nicotine Addiction ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย แบ่งการ

วเิคราะห์ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ตามสถานท่ีท่ีเก็บข้อมูล ได้แก่ พะเยา ล าปาง เชียงราย และ รวมท้ังสามเมือง แล้วใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สร้างภาพส าหรับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของท้ัง 4 กลุ่ม ดังกล่าว เป็น

ภาพรวม โดยไม่มีการเปรียบเทียบความแตกตา่งทางสถิติ  

ผลการศึกษา 

การรับรู้ ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ทราบวา่มีกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อตา้นพษิภัยบุหร่ี จาก 

ป้ายโฆษณา, เอกสารแจก, มีคนบอก, บังเอิญผ่านมา, วิทยุ, โทรทัศน ์และ ไมต่อบ ตามล าดับ แสดงเป็นร้อยละ (%) 

ใน เมืองพะเยา เท่ากับ 2.4, 10.5, 12.4, 20.1, 10.9, 32.8 และ 10.9 % ตามล าดับ ใน เมืองล าปาง เท่ากับ 1.4, 13.0, 

12.2, 20.7, 7.2, 29.7 และ 15.8 % ตามล าดับ ใน เมืองเชียงราย เท่ากับ 1.8, 15.4, 12.3, 14.3, 7.9, 37.6 และ 10.7 

% ตามล าดับ และ รวมท้ังสามเมอืง เท่ากับ 1.9, 13.1, 12.3, 18.2, 8.6, 33.5 และ 12.4 % ตามล าดับ  

เพศ ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่าเป็น ชาย หญิง และ ไม่ตอบ แสดงเป็นร้อยละ (%) ใน 

เมอืงพะเยา 48.5, 51.3 และ 0.3 % ตามล าดับ ใน เมอืงล าปาง 41.9, 57.5 และ 0.6 % ตามล าดับ ใน เมอืงเชียงราย 

51.5, 47.9 และ 0.6 % ตามล าดับ และ รวมท้ังสามเมอืง 47.4, 52.1 และ 0.5 % ตามล าดับ  

ช่วงอายุ ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า อายุต่ ากว่า 10, 11-15, 16-20, 21-40, 40-60, 

มากกว่า 60 ปี และ ไม่ตอบ แสดงเป็นร้อยละ (%) ใน เมืองพะเยา 2.5, 10.8, 29.6, 32.2, 20.9, 3.5 และ 0.5 % 

ตามล าดับ ใน เมืองล าปาง 0.5, 10.0, 24.5, 33.9, 26.2, 4.5 และ 0.4 % ตามล าดับ ใน เมืองเชียงราย 0.6, 9.3, 

26.2, 40.1, 19.3, 3.7 และ 0.9 % ตามล าดับ และ รวมท้ังสามเมือง 1.1, 10.0, 26.7, 35.6, 22.1, 3.9 และ 0.6 % 

ตามล าดับ  

ท่ีพักอาศัย ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า พักอาศัยอยู่ ในจังหวัดตนเอง, นอกจังหวัด

ตนเองในภาคเหนอื, นอกภาคเหนือในประเทศไทย, ในต่างประเทศ และ ไมต่อบ แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้

สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 592 (74.9%), 106 (13.4%), 46 (5.8%), 3 (0.4%) และ 43 (5.4%) คน (%) ตามล าดับ ใน 

เมืองล าปาง 672 (80.9%), 91 (11.0%), 42 (5.1%), 0 (0.0%) และ 26 (3.1%) คน (%) ตามล าดับ ใน เมืองเชียงราย 

648 (71.9%), 147 (16.3%), 48 (5.0%), 3 (0.3%) และ 55 (6.1%) คน (%) ตามล าดับ และ รวมท้ังสามเมือง 1,912 

(75.8%), 344 (13.6%), 136 (5.4%), 6 (0.2%) และ 124 (4.9%) คน (%) ตามล าดับ  

อาชีพ ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า มีอาชีพ นักเรียน, นักศึกษา, อาชีพอิสระ, พนักงาน

เอกชน, พนักงานรัฐ, เกษตร/แรงงาน และ ไม่ตอบ แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 

181 (22.9%), 206 (26.1%), 212 (26.8%), 53 (6.7%), 75 (9.5%), 26 (3.3%) และ 37 (4.7%) คน (%) ตามล าดับ 

ใน เมืองล าปาง 135 (16.2%), 184 (22.1%), 329 (39.6%), 71 (8.5%), 54 (6.5%), 19 (2.3%) และ 39 (4.7%) คน 

(%) ใน เมืองเชียงราย 148 (16.4%), 229 (25.4%), 286 (31.7%), 87 (9.7%), 60 (6.7%), 44 (4.9%) และ 47 

(5.2%) คน (%) ตามล าดับ และ รวมท้ังสามเมือง 464 (18.4%), 919 (24.5%), 827 (32.8%), 211 (8.4%), 189 

(7.5%), 89 (3.5%) และ 123 (4.9%) คน (%) ตามล าดับ  
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สุขภาพท่ัวไป ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า มีสุขภาพท่ัวไป แข็งแรงดี, นาน ๆ ป่วย, ป่วย

บ่อย ๆ, ป่วยเรื้อรัง และ ไม่ตอบ แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 614 (77.7%), 140 

(17.7%), 18 (2.3%), 11 (1.4%) และ 7 (0.9%) คน (%) ตามล าดับ ใน เมืองล าปาง 627 (75.5%), 150 (18.1%), 24 

(2.9%), 23 (2.8%) และ 7 (0.8%) คน (%) ตามล าดับ ใน เมืองเชียงราย 713 (79.1%), 153 (17.0%), 17 (1.9%), 15 

(1.7%) และ 3 (0.3%) คน (%) ตามล าดับ และ รวมท้ังสามเมือง 1,954 (77.5%), 443 (17.6%), 59 (2.3%), 49 

(1.9%) และ 17 (0.7%) คน (%) ตามล าดับ  

สุขภาพปอด ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ตอบวา่ มสีุขภาพปอด แข็งแรงดี, นาน ๆ ไอ, ไอบ่อย ๆ, 

ไอเรื้อรัง และ ไม่ตอบ แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 607 (76.8%), 77 (9.7%), 32 

(4.1%), 9 (1.1%) และ 65 (8.2%) คน (%) ตามล าดับ ใน เมืองล าปาง 660 (79.4%), 114 (13.7%), 15 (1.8%), 1 

(0.1%) และ 41 (4.9%) คน (%) ตามล าดับ ใน เมืองเชียงราย 690 (76.6%), 118 (13.1%), 17 (1.9%), 2 (0.2%) และ 

74 (8.2%) คน (%) ตามล าดับ และ รวมท้ังสามเมือง 1,957 (77.6%), 309 (12.3%), 64 (2.5%), 12 (0.5%) และ 180 

(7.1%) คน (%) ตามล าดับ  

อัตราการสูบบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า สูบบุหร่ี แสดงเป็น จ านวน/จ านวนเต็ม 

(%) ใน เมืองพะเยา 105/790 (13.3%); ใน เมืองล าปาง 101/831 (12.2%); ใน เมืองเชียงราย 133/901 (14.8%) และ 

รวมท้ังสามเมอืง 339/2,522 (13.4%) คน/คน (%) ตามล าดับ ภาพท่ี 3 

 

ภาพที่ 3 อัตราการสูบบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์  

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ตอบวา่ ไมเ่คยสูบ, เลิกสูบแล้ว, สูบคร้ังคราว

, สูบประจ า และ ไม่ตอบ แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 540 (68.4%), 87 (11.0%), 

74 (9.7%), 31 (3.9%) และ 58 (7.3%) คน (%) ตามล าดับ ใน เมืองล าปาง 630 (75.8%), 92 (11.1%), 65 (7.8%), 

36 (4.3%) และ 8 (1.0%) คน (%) ตามล าดับ ใน เมืองเชียงราย 652 (72.4%), 105 (11.7%), 89 (9.9%), 44 (4.9%) 

และ 11 (1.2%) คน (%) ตามล าดับ และ รวมท้ังสามเมือง 1,822 (72.2%), 284 (11.3%), 228 (9.0%), 111 (4.4%) 

และ 77 (3.1%) คน (%) ตามล าดับ ภาพท่ี 4 



 
 

 46  Proceedings 

 

ภาพที่ 4 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์  

ความต้องการเลิกบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ เฉพาะผู้ท่ีสูบบุหร่ี ตอบว่า อยากเลิก, เลิก

แล้วสูบใหม่ และ ไม่อยากเลิก แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 112 (54.4%), 59 

(28.6%) และ 35 (17.0%) คน (%) ตามล าดับ ใน เมืองล าปาง 81 (49.7%), 61 (37.4%) และ 21 (12.9%) คน (%) 

ตามล าดับ ใน เมืองเชียงราย 84 (52.2%), 49 (30.4%) และ 28 (17.4%) คน (%) ตามล าดับ และ รวมท้ังสามเมือง 

277 (52.3%), 169 (31.9%) และ 84 (15.8%) คน (%) ตามล าดับ ภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 ความตอ้งการเลิกบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์  



 
 

 47  Proceedings 

การได้รับควันบุหร่ีมือสอง ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า ไม่ได้รับเลย, นาน ๆ ได้รับคร้ัง, 

ได้รับบ่อย ๆ, ได้รับประจ า และ ไม่ตอบ แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมอืงพะเยา 89 (11.3%), 

403 (51.0%), 189 (23.9%), 64 (8.1%) และ 45 (5.7%) คน (%) ตามล าดับ ใน เมืองล าปาง 63 (7.6%), 466 

(56.1%), 198 (23.8%), 82 (9.9%) และ 22 (2.6%) คน (%) ตามล าดับ ใน เมอืงเชียงราย 67 (7.4%), 534 (59.3%), 

214 (23.8%), 60 (6.7%) และ 26 (2.9%) คน (%) ตามล าดับ และ รวมท้ังสามเมือง 219 (8.7%), 1,403 (55.6%), 

601 (23.8%), 206 (8.2%) และ 93 (3.7%) คน (%) ตามล าดับ ภาพท่ี 6 

 

ภาพที่ 6 การได้รับควันบุหร่ีมือสอง ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์  

การสอบถามความรู้ เร่ือง สารเสพติดในควันบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบถูกต้องว่า 

ได้แก่ นิโคติน แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 484 (61.3%) คน (%) ใน เมืองล าปาง 

528 (63.5%) คน (%) ใน เมอืงเชยีงราย 605 (67.1%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมอืง 1,617 (64.1%) คน (%) ตามล าดับ 

ภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 ความรู้ เร่ือง สารเสพตดิในควันบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์  

การสอบถามความรู ้เร่ือง การติดบุหร่ีต้ังแต่อายุนอ้ย ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ท่ี ตอบถูกต้อง

ว่า ท าให้ แก่เร็ว แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 284 (35.9%) คน (%) ใน เมือง

ล าปาง 380 (45.7%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 442 (49.1%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมือง 1,116 (43.9%) คน (%) 

ตามล าดับ  

การสอบถามทัศนคต ิของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ เร่ือง การพบคนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ท่ี ตอบวา่ จะ

เดินหนี แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 392 (49.6%) คน (%) ใน เมืองล าปาง 465 (56.0%) 

คน (%) ใน เมอืงเชยีงราย 499 (55.4%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมอืง 1,356 (55.4%) คน (%) ตามล าดับ ภาพท่ี 8 

 

ภาพที่ 8 ทัศนคติ เร่ือง การพบคนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์  
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การสอบถามทัศนคติ เร่ือง การติดบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ท่ี ตอบวา่ จะท าให้ ร่างกาย

อ่อนแอ แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 293 (37.1%) คน (%) ใน เมืองล าปาง 299 

(36.0%) คน (%) ใน เมอืงเชยีงราย 345 (38.3%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมอืง 937 (37.2%) คน (%) ตามล าดับ  

การสอบถามทัศนคติ เร่ือง การชักน าให้เยาวชนสูบบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบว่า 

อยากลอง แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 336 (42.5%) คน (%) ใน เมืองล าปาง 

350 (42.1%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 380 (42.2%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมือง 1,066 (42.3%) คน (%) 

ตามล าดับ  

การสอบถามทัศนคต ิเร่ือง บุคคลท่ีมอีิทธิพลสูงต่อเยาวชน ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ท่ี ตอบว่า 

ดารา/นักร้อง แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 357 (45.2%) คน (%) ใน เมืองล าปาง 

418 (50.3%) คน (%) ใน เมืองเชยีงราย 437 (48.5%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมือง 1,212 (48.1%) คน (%) ตามล าดับ 

ภาพท่ี 9 

 

ภาพที่ 9 ทัศนคติ เร่ือง บุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงต่อเยาวชน ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์  

 

การสอบถามทัศนคติ เร่ือง การได้รับควันบุหร่ีท่ีผู้อื่นสูบของเยาวชน ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ท่ี 

ตอบว่า ได้รับจากเพื่อน แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 423 (53.5%) คน (%) ใน เมือง

ล าปาง 496 (59.7%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 584 (64.8%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมือง 1,503 (59.6%) คน (%) 

ตามล าดับ  

การสอบถามทัศนคติ เร่ือง การมีเพื่อนรักติดบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ท่ี ตอบว่า จะ

แนะน าให้เลิกสูบ แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 348 (44.1%) คน (%) ใน เมือง

ล าปาง 460 (55.4%) คน (%) ใน เมอืงเชยีงราย 483 (53.6%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมือง 1,291 (51.2%) คน (%) 

ตามล าดับ  
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การสอบถามทัศนคติ เร่ือง การก าจัดควันบุหร่ีมือสอง ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียนิดีให้สัมภาษณ์ ตอบว่า ควร

เร่ิมตน้ ท่ีบ้าน แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 410 (51.9%) คน (%) ใน เมืองล าปาง 

493 (59.3%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 548 (60.8%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมือง 1,451 (57.5%) คน (%) 

ตามล าดับ  

การสอบถามทัศนคติ เร่ือง การป้องกันเยาวชนติดบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ท่ี ตอบว่า เป็น

หน้าท่ีของพ่อ/แม่ แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 354 (44.8%) คน (%) ใน เมืองล าปาง 

526 (63.3%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 550 (61.0%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมือง 1,430 (56.7%) คน (%) ตามล าดับ 

ภาพท่ี 10 

 

ภาพที่ 10 ทัศนคติ เร่ือง การป้องกันเยาวชนติดบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์  

การสอบถามทัศนคติ เร่ือง สถานที่ท่ีควรปลอดบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ ์ท่ี ตอบวา่ ทุกท่ี 

แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 381 (48.2%) คน (%) ใน เมืองล าปาง 539 (64.9%) 

คน (%) ใน เมอืงเชยีงราย 587 (65.1%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมอืง 1,507 (59.8%) คน (%) ตามล าดับ ภาพท่ี 11 
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ภาพที่ 11 ทัศนคติ เร่ือง สถานท่ีท่ีควรปลอดบุหร่ี ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์  

การสอบถามทัศนคติ เร่ือง จังหวัดของตนเองควร ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบวา่ ควรจะ

ปลอดบุหร่ี แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมืองพะเยา 343 (43.4%) คน (%) ใน เมืองล าปาง 

435 (52.3%) คน (%) ใน เมืองเชียงราย 500 (55.5%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมือง 1,278 (50.7%) คน (%) 

ตามล าดับ  

การสอบถามทัศนคติ ของ เร่ือง ประเทศไทยควร ของ ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ที่ ตอบว่า ควรจะ

ปลอดบุหร่ี แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ ์ใน เมอืงพะเยา 380 (48.1%) คน (%) ใน เมอืงล าปาง 411 

(49.5%) คน (%) ใน เมอืงเชยีงราย 491 (54.5%) คน (%) และ รวมท้ังสามเมอืง 1,282 (50.8%) คน (%) ตามล าดับ  

การประเมนิความรุนแรงของการตดิบุหร่ี ด้วย Fagerstrom’s Test for Nicotine Addict ของ ประชาชนท่ัวไปท่ี

ยินดีให้สัมภาษณ์ เฉพาะผู้ท่ีติดบุหร่ี แบบแยกเมือง พบว่า มีผู้ท่ีเสพติดนิโคตินแบบ เล็กน้อย (คะแนน น้อยกว่า 3), 

ปานกลาง (คะแนน 3-5) และ รุนแรง (คะแนน มากกวา่ 5) แสดงเป็น จ านวนคน (%) ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ใน เมือง

พะเยา 11 (14.9%), 37 (50.0%) และ 26 (35.1%) คน (%) ใน เมืองล าปาง 20 (26.0%), 35 (45.5%) และ 22 

(28.6%) คน (%) ใน เมอืงเชยีงราย 15 (18.5%), 41 (50.6%) และ 25 (30.9%) คน (%) ภาพท่ี 12  
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ภาพที่ 12 ผลประเมินความรุนแรงของการตดิบุหร่ี เฉพาะผู้ท่ีติดบุหร่ี แบบแยกเมอืง 

การประเมนิความรุนแรงของการตดิบุหร่ี ด้วย Fagerstrom’s Test for Nicotine Addict ของ ประชาชนท่ัวไปท่ี

ยินดีให้สัมภาษณ์ เฉพาะผู้ท่ีติดบุหร่ี แบบรวมท้ังสามเมือง พบว่า มีผู้ท่ีเสพติดนิโคตินแบบ เล็กน้อย, ปานกลาง และ 

รุนแรง แสดงเป็น จ านวนคน (%) 46 (19.8%), 113 (48.7%) และ 73 (31.5%) คน (%) ตามล าดับ ภาพท่ี 13 

 

รวมท้ังสามเมอืง น้อยกว่า 3 3 ถึง 5 มากกว่า 5 รวม 

จ านวน คนสูบ คะแนน F-test 46 113 73 232 

% คนสูบ คะแนน F-test 19.8 48.7 31.5 100 
 

ภาพที่ 13 ผลประเมินความรุนแรงของการตดิบุหร่ี เฉพาะผู้ท่ีติดบุหร่ี แบบรวมท้ังสามเมอืง 

 

19.8 % 

48.7 % 

31.5 % 
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วิจารณ์และสรุปผล 

ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ ์ส่วนใหญ่ทราบว่ามกีารเดินรณรงค์ วันงดสูบบุหร่ีโลก 31 พฤษภาคม จาก

โทรทัศน์ และได้รับการเชิญชวนให้ถูกสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การสัมภาษณ์นี้ ใช้เวลา

ประมาณ 10-15 นาที ต่อคน ท าการสัมภาษณ์โดยนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ค าตอบท้ังหมดหรือ

บางส่วน อาจจะเป็น ความรู้ ความเชื่อ ความคิดเห็นส่วนตัว หรือการคาดเดาจากประสบการณ์เดิม จึงไม่อาจสื่อถึง

ความเป็นจริงได้ท้ังหมด ดังนัน้ผลการวเิคราะห์ จึงอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้บ้าง ถ้าตัง้สมมุติฐานท่ีว่า ทุกค าตอบเป็น

ความจริงท่ีเชื่อถือได้ ผลสรุปของการส ารวจข้อมูลในคร้ังนี้ น่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ในการให้ข้อมูลสะท้อน

กลับ เกี่ยวกับสภาวะการสูบบุหร่ี ในเขตเมือง พะเยา ล าปาง และ เชียงราย ส าหรับผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง ฝ่าย

สาธารณสุข ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมูบ้่าน ที่จะน าไปใช้วางมาตรการปกป้องเยาวชนมิให้เข้าไปเกี่ยวข้อง

กับบุหร่ี รวมท้ังปกป้องสิทธิการมีสุขภาพดี ปราศจากการได้รับควันบุหร่ีมือสองหรือมือสาม ของผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ี อีก

ด้วย 

ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ มีสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิงท่ีใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่า 

ส่วนใหญ่ อยู่ในวัยท างาน อายุ ระหว่าง 21–40 ปี ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 70 มีท่ีอยู่ ในเขตจังหวัด ท่ีเป็นสถานท่ี 

จัดการเดินรณรงค์ และส่วนใหญ่ มีอาชีพอิสระ เมื่อถามถึงสุขภาพโดยท่ัวไปและสุขภาพปอด ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อย

ละ 70 ตอบว่าแข็งแรงดี เนื่องจากยังอยู่ในวัยท่ี ร่างกายยังแข็งแรง จึงไมค่่อยพบปัญหาสุขภาพใดใด ในกลุ่มประชาชน

ท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ในการส ารวจครั้งนี้ 

ในภาพรวมท้ังสามเมอืง พบว่ามี ประชาชนท่ัวไปท่ียินดใีห้สัมภาษณ์ ตอบว่า “สูบบุหร่ี” ประมาณ รอ้ยละ 12 

ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ าลง อยา่งชัดเจน เมื่อเทียบกับ ผลการส ารวจก่อนหนา้นี ้ในปี 2554 [3] ท่ีร้อยละ 21.3 ในกลุ่มผู้ท่ีตอบ

วา่สูบบุหร่ี นี้ พบว่าประมาณ ร้อยละ 4.5 สูบเป็นประจ า ท่ีเหลือประมาณ ร้อยละ 9 สูบเป็นคร้ังคราว ในกลุ่มนี้ ตอบ

ว่า อยากเลิก เกินคร่ึง หรือประมาณ ร้อยละ 52 มีท่ีตอบว่า เคยเลิกแล้วแต่กลับมาสูบใหม่ ประมาณ 1 ใน 3 หรือ 

ประมาณ ร้อยละ 32 ซึ่งเป็นอัตราการกลับไปสูบใหม่ท่ีค่อนข้างสูง จึงสมควรท่ีจะเพิ่มมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็น

รูปธรรม เช่น การประชาสัมพันธ์เชงิรุก และขยายงาน คลินิกอดบุหร่ี ท่ีมีอยูแ่ลว้ ในโรงพยาบาลต่าง ๆ และในร้านขาย

ยาท่ัวไป เป็นต้น และท่ีน่ากลัวเป็นอย่างมาก คือ ท่ีตอบว่า ไม่อยากเลิก ซึ่งมีสูงมาก ถึง ประมาณ ร้อยละ 16 ดังนั้น 

การให้ข้อมูลในแนวระนาม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือเพื่อนเตือนเพื่อน เพื่อกระตุ้นเตือนในผู้ท่ียังไม่อยากเลิกบุหร่ี 

ตระหนักถึงพิษภัยท่ีร้ายแรงของมัน ท่ีถึงแม้ว่าจะยังมองไม่เห็นอันตรายของมันในวันนี้ แต่ก็ มีตัวอย่างให้เห็นอย่าง

ชัดเจน ของผู้ป่วย มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง ถุงลมโป่งพอง และโรคเรือ้รังอื่น ๆ อีกมากมายท่ีมตี้นเหตุมาจากการ

สูบบุหร่ี เมื่อมีอายุมากขึน้ หรือมรีะยะเวลาในการสูบยาวนานขึน้ 

สถานการณ์การได้รับควันบุหร่ีมือสอง ของสามเมืองนี้ พบว่ามี ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ สูงกว่า

คร่ึง หรือประมาณ ร้อยละ 55 ตอบว่า ได้รับนาน ๆ คร้ัง ประมาณ 1 ใน 4 หรือประมาณ ร้อยละ 24 ตอบว่า ได้รับ

บ่อย ๆ มีจ านวนเล็กน้อย ประมาณ ร้อยละ 8 ตอบว่า ได้รับเป็นประจ า แสดงว่าสถานการณ์การได้รับควันบุหร่ีมือ

สอง ในพื้นท่ีท่ีท าการส ารวจยังอยู่ในระดับท่ีไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากน่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ี 

ดังนั้น การรณรงค์ให้พื้นท่ีสาธารณะทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหร่ี สมควรจะต้องด าเนินการอย่างแข็งขันต่อไป เพื่อ

ป้องกันมใิห้ปัญหานี ้ขยายวงกวา้งขึ้นได้ในอนาคต 

ประชาชนท่ัวไปท่ียินดใีห้สัมภาษณ์ ของสามเมืองน้ี ส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับพษิภัยของการสูบบุหร่ี 

อยู่ในระดับดี เช่น ทราบว่า สารเสพติดในควันบุหร่ี คือ นิโคติน ถ้าเร่ิมสูบบุหร่ีตั้งแต่อายุยังน้อย จะท าให้ แก่เร็ว ท่ี

แสดงผลการส ารวจเป็น จ านวนคนและร้อยละ ในผลการศกึษา นอกจากนี้ ยังมสี่วนท่ีไม่ได้แสดงผลไว ้เช่น ประชาชน
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ท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ทราบว่า สารพิษในบุหร่ี มี มากกวา่ 7,000 ชนิด ควันบุหร่ีส่งผลเสียสูงสุด ต่อ ระบบหายใจ 

ทาร์และนิโคติน ท าให้ ฟันด า ลมหายใจเหม็น และปอดด า สูบบุหร่ี 1 มวน อายุจะสั้นลง 7 นาที ผู้ได้รับควันบุหร่ีมือ

สอง คือ ผู้ท่ีอยูใ่กล้คนสูบบุหร่ี การได้รับควันบุหร่ีมือสอง ท าให้ รู้สกึเหม็นและแสบจมูก เป็นต้น  

ประชาชนท่ัวไปท่ียินดีให้สัมภาษณ์ ของสามเมืองนี้ ส่วนใหญ่ มีทัศนคติเชิงบวก มีแนวโน้มให้การสนับสนุน 

มาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นอย่างดี เช่น ถ้าพบคนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะจะเดินหนี ผู้ท่ีติดบุหร่ีจะมี

ร่างกายอ่อนแอ เยาวชนริเร่ิมสูบบุหร่ีเพราะอยากลอง ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อเยาวชนสูงสุดคือดาราและนักร้องยอดนิยม 

เยาวชนได้รับควันบุหร่ีมือสองจากเพื่อน ถ้าเพ่ือนตดิบุหร่ีจะแนะน าให้เลิก การก าจัดควันบุหร่ีมือสองตอ้งเร่ิมต้นท่ีบ้าน 

ผู้ท่ีมีหน้าที่ป้องกันเยาวชนมิให้สูบบุหร่ีคือพ่อแม่ ทุกสถานท่ี จังหวัดท่ีตนเองอาศัยอยู่ และประเทศไทย ควรจะปลอด

ควันบุหร่ี เป็นต้น 

เมื่อท าการประเมนิความรุนแรงของการเสพตดินโิคตนิ ประชาชนท่ัวไปท่ียนิดใีห้สัมภาษณ์ เฉพาะผู้ท่ี ตอบว่า 

ตดิบุหร่ี พบว่ามีผู้ท่ีเสพติดนิโคตินอย่างรุนแรง ที่มคีะแนน Fagerstrom’s test [7] มากกว่า 5 คะแนน อยูใ่นอัตราท่ีสูง

มาก ประมาณ 1 ใน 3 หรือ ประมาณ ร้อยละ 32 ของผู้ท่ีได้รับการประเมิน บ่งชี้ว่า มีผู้ท่ีเสพติดนิโคตินอย่างรุนแรง 

เป็นจ านวนมาก ท่ีจ าเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเลิกบุหร่ี

อย่างเร่งด่วน โดยใช้ เทคนิค 5 A [8 – 9] อย่างครบถ้วน ท้ัง 5 ข้อ ได้แก่ ask: ถามประวัตกิารสูบบุหร่ีทุก ๆ คร้ัง ที่มา

รับการตรวจ assess: ประเมินความต้องการเลิกสูบบุหร่ีของผู้สูบ advise: แนะน าให้ผู้ท่ีต้องการเลิกบุหร่ี เร่ิมขั้นตอน

การเลิกบุหร่ี ในผู้ท่ียังไม่ต้องการเลิก ต้องพยายามจูงใจ ให้ต้องการเลิกบุหร่ี assist: ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ 

ท่ีเหมาะสม ในการช่วยให้การเลิกสูบบุหร่ี ให้มีโอกาสส าเร็จมากขึ้น arrangement: มีการนัดผู้ป่วยกลับมาติดตาม

ผลการรักษา นอกจากนี้ยัง พบว่า ผู้ท่ีติดบุหร่ีท่ีได้รับการประเมิน เกอืบถึงครึ่งหนึ่ง หรอื ประมาณ รอ้ยละ 49 เสพติด

นโิคตินในระดับปานกลาง หรือท่ีมีคะแนน Fagerstrom’s test อยู่ ระหวา่ง 3-5 คะแนน ซึ่งสมควรได้รับการชว่ยเหลือ

ให้เลิกบุหร่ีด้วย เทคนิค 5A เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากระดับความรุนแรงปานกลาง อาจจะ เทคนิค 5A ใช้เพียง 3A 

แรก เท่านั้น หรืออาจจะเลิกได้ด้วยตนเอง ถ้ามีจิตใจเข้มแข็งเพียงพอ ถ้ามีพลังเสริมทางบวกจากคนใกล้ชิด เช่น เลิก

บุหร่ีเพื่อลูก รักน้องจริงให้ท้ิงบุหร่ี (เพื่อคู่รัก) เป็นต้น ส่วนท่ีเหลือ ประมาณ 1 ใน 5 หรือ ประมาณ ร้อยละ 20 ไม่ได้

เสพตดินิโคตนิ แตเ่ป็นผู้สูบบุหร่ีแบบติดเป็นนิสัย (habitual smoker) หรือท่ีมีคะแนน Fagerstrom’s test น้อยกวา่ 3 คน

กลุ่มนี้ ไม่สูบบุหร่ีก็ได้ จะสูบบุหร่ีเมื่อ อยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นใจ เช่น เห็นคนใกล้เคียงสูบ หรือว่าง ๆ ไม่มีกิจกรรม

อะไรให้ท า เป็นต้น คนกลุ่มนี่ สามารถเลิกสูบได้ทันที ท่ีประสงค์จะเลิก อาจชักจูงให้เลิกได้ง่าย เพียงการใช้สภาวะ

แวดล้อมปลอดบุหร่ี หรือโน้มน้าวจิตใจให้ค านึงถึงสุขภาพของผู้อื่นท่ีไม่สูบบุหร่ี ท่ีจะมีผลเสียเนื่องจากควันบุหร่ีท่ีเขา

สูบ เทคนิคนีอ้าจจะชว่ยป้องกันไม่ให้คนกลุ่มนี้สูบบุหร่ีได้ เน่ืองจากไมไ่ด้เป็นผู้เสพติดนิโคติน [1 - 2 & 8 - 9] 

โดยสรุป ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่า นิโคติน เป็นสารเสพติดในควันบุหร่ี การสูบบุหร่ี ท าให้ปอดด า ปาก

เหม็น แก่เร็ว อายุสั้น ท าลายสุขภาพ และสิ้นเปลือง ถ้าเพื่อนติดบุหร่ีจะแนะน าให้เลิก การก าจัดควันบุหร่ีมือสองควร

เร่ิมต้นท่ีบ้าน เยาวชนมักได้รับควันบุหร่ีจากเพื่อน และเยาวชนสูบบุหร่ีเพราะอยากลอง โดยมบุีคคลตน้แบบเป็นดารา

หรือนักร้องยอดนิยม เป็นหน้าท่ีของพ่อแม่ท่ีต้องช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนสูบบุหร่ี ทุกสถานท่ีควรปลอดบุหร่ี จังหวัด

พะเยา ล าปาง เชียงราย และท้ังประเทศไทย ก็ควรปลอดบุหร่ี ประชาชนส่วนใหญ่ มีความรู้และทัศนคติท่ีดี ต่อการ

ควบคุมยาสูบ แต่ยังมอีัตราผู้สูบบุหร่ีท่ีค่อนข้างสูงและตดิบุหร่ีอย่างรุนแรง ดังนั้น มาตรการรณรงค์ มิให้เยาวชน เป็น

ผู้สูบหนา้ใหม ่ยังคงมีความส าคัญเป็นอยา่งยิ่ง ที่ตอ้งท าอย่างตอ่เนื่อง ตอ่ไป 
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 การวิจัยนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี 

เครอืข่ายวิชาชพีสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับการ

สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ ์จาก และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี อกีทัง้ยังได้รับการอ านวยความสะดวก จากคณบดี

ฯ และ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต นักกิจการนิสิต รวมท้ังนิสิตและบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นอย่างดี ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ ต่อต้านพิษภัยบุหร่ี วันงดสูบบุหร่ีโลก 31 พฤษภาคม ในคร้ังนี้ 

รวมท้ังประชาชนท่ัวไปท่ียนิดใีห้สัมภาษณ์ทุกคน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกทา่นและทุกหนว่ยงานดังกล่าวมา ณ ที่นี้เป็น

อย่างสูง และหวังเป็นอยา่งยิ่งวา่ จะได้รับการสนับสนุนด้วยดเีชน่นีอ้กี ในโอกาสต่อไป 
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blood lipid and blood sugar levels in pre-diabetic patients 

พิพัสตร์พร เมืองพูล1*  

Pipatporn Muangpoon1* 

 

บทคัดย่อ 

ศึกษาประสิทธิผลของโปรไปโอติกชนิดเม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ตในการลดระดับไขมันและน้ าตาลในผู้ท่ีมี

ภาวะก่อนเบาหวานและมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลอืดโดยแบ่งอาสาสมัครเพศชายและหญิงช่วงอายุ 20-60 ป ี

ท่ีมีภาวะก่อนเบาหวานและมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือดจ านวน 40 คน ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน 

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด (Probiotic tablet) ซึ่งประกอบด้วยเชื้อโปรไบโอติก Lactobacillus 

acidophilus และ Bifidobacterium spp. รวมกันอยู่ประมาณ 109 CFU 2. กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ต (probiotic yogurt) 

ซึ่งประกอบด้วยเชื้อโปรไบโอติก Lactobacillus acidophilus และ Bifidobacterium spp. รวมกันอยู่ประมาณ 109 CFU 

ใกล้เคียงกัน 3. กลุ่มโยเกิร์ตท่ัวไป (conventional yogurt) ซึ่งประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus bulgaricus และ 

Streptococcus thermophilus และ 4. กลุ่มควบคุมซึ่งรับประทานเม็ดยาหลอก (placebo) ให้รับประทานต่อเนื่องกันวัน

ละคร้ังเป็นเวลา 6 อาทิตย์ โดยมีการเจาะเลือดค่าน้ าตาลในเลือด ( fasting blood glucose) ค่าไขมันในเลือดและวัด

น้ าหนักที่ 0, 3, 6 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการวิจัยพบวา่มผีู้เข้าร่วมงานวิจัยคงเหลอืท้ังสิ้น 28 คน แบง่เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 

7 คน พบว่า ทุกกลุ่มการทดลองไม่เปลี่ยนแปลงค่าระดับน้ าตาลในเลือดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โปรไบโอติกชนิด

เม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ตมผีลตอ่การลดระดับคอเลสเตอรอล,ไตรกลีเซอไรด์และไขมันแอลดีแอล (LDL) ในเลือดได้

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้โปรไบโอติกโยเกิร์ตยังมีผลต่อการเพิ่มระดับไขมันเอชดีแอล(HDL) ได้

อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิต ิ(p 0.032) ส่วนโยเกิร์ตท่ัวไปนัน้พบวา่มีผลในการลดระดับคอเลสเตอ รอลในเลอืด อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน (p <0.05) ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด เมื่อท า

การเปรียบเทียบระดับไขมันระหว่างสัปดาห์ท่ี 0, 3, 6 พบว่าโปรไบโอติกโยเกิร์ตมผีลในการลดระดับไขมันในเลือดได้

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระยะเวลา 3 สัปดาห์ ในขณะท่ีโปรไบโอติกชนิดเม็ดมีผลในการลดระดับไขมันในเลือดได้

อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี 6 สัปดาห์  ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักพบว่าทุกกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงของ

น้ าหนักตัว แต่โปรไบโอติกโยเกิร์ตมีการลดลงของน้ าหนักตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.05) และไม่พบข้อ

ข้างเคียงใด ๆ จากการสอบถามผู้เข้าร่วมงานวจิัยในตลอดเวลา 6 สัปดาห์ 

ค าส าคัญ: โปรไบโอติก ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับไขมันในเลอืด ลดน้ าหนัก 
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Abstract 

The aim of this study was to determine the efficacy of probiotic in two forms, tablet and yogurt on 

lowering blood sugar and blood lipid levels in patients with pre-diabetes and dyslipidemia. Forty patients with 

pre-diabetes and dyslipidemia were participated in this randomize controlled clinical trial and assigned to four 

groups; A,B,C,D. Group A consumed probiotic tablet 1 tablet daily ,group B consumed probiotic yogurt 135 

grams once daily. Both probiotic tablet and probiotic yogurt contained about 109 CFU of Lactobacillus acidophilus 

and Bifidobacterium spp. Group C consumed conventional yogurt 135 grams once daily, which contained 

Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. And group D consumed placebo.The fasting blood sugar 

(FBS) level, blood lipid level and body weight were recorded at week 0th, 3th, 6th. At the end of the study; the 

week 6th, 28 patients were remained, and divided in 4 groups, which each group had 7 patients. None of these 

4 groups caused significant change in fasting blood sugar level. The probiotic tablet and probiotic yogurt groups 

caused significant decrease in cholesterol, triglyceride and LDL levels (p<0.05). Probiotic yogurt group also 

significant increased HDL level (p 0.032). The conventional yogurt group also caused significant decrease 

cholesterol level (p<0.05), while the placebo group had no any change in blood lipid level. Comparison between 

week 0th, 3th and 6th found that probiotic yogurt group significant decreased lipid level at week 3th, while 

probiotic tablet group significant decreased lipid level at week 6 th. Every group had change in body weight at 

the end of the week 6th. But only the probiotic yogurt group that caused significant decrease body weight 

(p<0.05). It had no any complaint about side- effect of probiotic consuming from the participants. 

Keywords:  Probiotic, Fasting Blood Sugar (FBS), Blood Lipid Weight Loss 

บทน า 

โปรไบโอติกเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีเมื่อได้รับเข้าไปในร่างกายในปริมาณท่ีเหมาะสมจะเกิดประโยชน์ต่อ

ร่างกายมนุษย ์ในปัจจุบันพบว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณและชนิดความหลากหลายของแบคทีเรียในล าไส้อาจมผีลต่อ

อุบัตกิารณ์ภาวะ metabolic syndrome โดยพบวา่แบคทีเรียในล าไส้นัน้มสี่วนส าคัญในกระบวนการเกิดภาวะ metabolic 

syndromeอย่างไรก็ตามพบว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่ีมสี่วนประกอบของโปรไบโอตกิท่ีวางขายในท้องตลาดนัน้มอียูห่ลาย

รูปแบบท้ังในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบบเป็นเม็ดหรือผงละลายเครื่องดื่ม หรือในรูปของอาหาร จากการศึกษา

เพิ่มเติมพบวา่การเลือกโปรไบโอตกิให้มีประสิทธิภาพน้ันขึ้นอยูก่ับปริมาณและชนิดของเชื้อแบคทีเรียท่ีต้องการรวมไป

ถึงการบรรจุของผลิตภัณฑ์และการทนสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายก่อนลงไปสู่ล าไส้ เป็นต้น (Sanders, 

2000)ในปัจจุบันยังไมม่ีงานวจิัยท่ีท าการศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรไบโอตกิในรูปแบบตา่ง ๆ ในการออก

ฤทธ์ิต่อท้ังสองปัจจัยได้แก่ น้ าตาล และไขมันในเลือด ในมนุษย์ในงานวิจัยเดียวกัน ผู้ท าวิจัยจึงมีความสนใจและเป็น

ท่ีมาของงานวิจัยนี้  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ ท าให้เกิดความรู้และความสนใจแก่ประชาชนผู้รัก

สุขภาพ และเป็นอีกทางเลอืกหนึ่งในการเลือกใชโ้ปรไบโอตกิในการดูแลและปอ้งกันภาวะอันเกิดจากระดับน้ าตาลและ

ไขมันในเลอืดสูงโดยไม่มีผลข้างเคียง 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

รูปแบบงานวจิัยเป็น Randomized controlled clinical trial โดยศึกษาใน กลุ่มประชากรไทยชายและหญิง อายุ 

20-60 ป ีที่ได้รับการวนิจิฉัยเป็นภาวะก่อนเบาหวาน (FBS อยู่ในช่วง 100-125 mg/dL) และมีความผิดปกติของระดับ

ไขมันในเลอืด อาศัยอยูใ่น จังหวดัชลบุรี จ านวน40 คน  

การค านวณกลุ่มตัวอยา่ง 

สูตรค านวณ 

 

โดยก าหนดคา่ความเช่ือมั่นท่ี 95%, α = 0.05 ก าหนด β = 0.20  

ค่า σ1 และ σ2 และ ∆= μ1- μ 2 อ้างอิงจากงานวิจัยของ Ejtahed et al. (2010) เร่ือง “Effect of probiotic yogurt 

containing Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis on lipid profile in individuals with type 2 diabetes 

mellitus” 

แทนค่าในสูตรได ้

 

ค านวณได ้n = 5 คนตอ่กลุม่ 

ผู้วิจัยได้เผื่อจ านวนไวส้ าหรับป้องกันการหายระหว่างท าการทดลอง โดยให้สดุท้ายแล้วเหลอืจ านวนอยา่ง

น้อย 5 คนตอ่กลุม่ จึงก าหนดจ านวน n เป็น 10 คนตอ่กลุม่ ดังนัน้จะได้กลุม่ตัวอย่างรวมท้ังหมด 10 x 4 = 40 คน 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท้ังหมดสี่ชนิด  ได้แก่1.ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรไบโอติกในรูปแบบเม็ดเคี้ยว 

ส่วนประกอบในหน่ึงเม็ด ได้แก่ โปรไบโอติกสองสายพันธ์ุ Lactobacillius acidopilus และ Bifidobacterium spp. ในขนาด 

109 CFU (ผลิตโดยบริษัทAmerican health ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานและมีความ

ปลอดภัยสูง) 2. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลอก (placebo capsule) เม็ดเคี้ยวรสชาติเดียวกับผลิตภัณฑ์โปรโบโอติกท่ี

เลอืกมาใชใ้นการทดลองโดยไมม่ีการใส่สารอื่น ๆ 3. โยเกิร์ตโปรไบโอติก โยเกิร์ตรสธรรมชาติไขมันต่ า โดยมโีปรไบโอ

ติกสองสายพันธ์ุคือ Lactobacillius acidopilus และ Bifidobacterium spp. ในขนาดประมาณ109 CFU (สถาบันวิจัย

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2010) ปริมาณ 135 กรัมต่อถ้วย 4. โยเกิร์ตธรรมดา โยเกิร์ตรสธรรมชาติไขมันต่ า 

ผลิตโดยเชื้อจุลินทรีย์ต้ังต้น คือ Lactobacillus bulgaricus กับ Streptococcus thermophilus ปริมาณ 135 กรัมตอ่ถ้วย 

ข้อพิจารณาด้านจรยิธรรม 

การศกึษาวิจัยครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง และการ

ด าเนินการเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยจะถูกรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อท่ี

สาธารณะ การน าเสนอข้อมูลท้ังหมดจะเป็นภาพรวมไม่แสดงเป็นรายบุคคล หรือปรากฏชื่อในงานวิจัย ผู้เข้ าร่วม
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งานวิจัยมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการตอบค าถามได้ท้ังหมด และสามารถถอนตัวได้เมื่อไม่อยากร่วมหรือรู้สึกไม่สบายใจใน

การมสี่วนร่วมในการวจิัยคร้ังน้ี ที่ส าคัญงานวจิัยคร้ังน้ีได้ด าเนินการภายใตห้ลักจรยิธรรมของเฮลซิงกิทุกประการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

หาอาสาสมัครจากกลุ่มประชากรในจ.ชลบุรีท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย มาท าการเจาะเลือดตรวจคัด

กรองเบื้องต้น โดยเจาะตรวจ lipid profile, FBS และสอบถามประวัติสุขภาพท่ัวไปและตรวจร่างกาย ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีระบุไว้ใน inclusion criteria ได้แก่1.เพศชายหรือหญิง 2.สัญชาติไทย 3.อายุ 20-60 ปี 4.สุขภาพแข็งแรง ไม่มี

โรคประจ าตัวอื่น ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น 5.มีระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่าง

นอ้ย 8 ชั่วโมง หรือ FBS อยู่ในช่วง 100-125 mg/dL ซึ่งจัดวา่เป็นภาวะก่อนเบาหวาน (pre-diabetes) 6.มีระดับไขมัน

ในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ผิดปกติคือระดับผลระดับคอเลสเตอรอล ในเลือดสูง  ≥200mg/dL และ/

หรือแอลดีแอลในเลือด  ≥100-190 mg/dL และ/หรือหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ≥150 mg/dL 7. ไม่ได้รับประทานยา

ใด ๆ เป็นประจ า 8. มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5-24.9 kg/m2 9. มีน้ าหนักคงท่ีมาอย่างน้อย 6 เดือนท่ีผ่านมา       

จ านวนท้ังหมด 40 คน โดยอาสาสมัครท้ังหมด จะได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ metabolic syndrome, pre-diabetes 

,dyslipidemia ค าแนะน าแนวทางในการรับประทานอาหารและการออกก าลังกาย ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน  แบ่ง

อาสาสมัครผู้เข้าร่วมวิจัยท้ัง 40 คน ออกเป็นสี่กลุ่มโดยวิธีการสุ่มโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มท่ี

หนึ่ง จะรับประทานผลิตภัณฑอ์าหารเสริมหลอก หรือ placebo (โดยรับประทาน placebo ครัง้ละ 1 เม็ด วันละหน่ึงคร้ัง

ก่อนอาหารเช้า) กลุ่มท่ีสอง จะรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรไบโอติกชนิดเม็ด (โดยรับประทานผลิตภัณฑ์

อาหารเสรมิ โปรไบโอติกชนดิเม็ด คร้ังละ 1 เม็ด วันละหนึ่งคร้ังก่อนอาหารเช้า) กลุ่มท่ีสาม จะรับประทานโยเกิร์ตโปร

ไบโอติก ขนาด 135 gm (โดยรับประทานวันละ 1 ครัง้ก่อนอาหารเชา้) กลุ่มท่ีสี่ จะรับประทานโยเกิร์ตธรรมดา 135 gm 

(โดยรับประทานวันละ 1 ครัง้ก่อนอาหารเชา้) โดยรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ท้ังสี่กลุ่ม การวัดผลโดยท า

การนัดอาสาสมัครผู้เข้าร่วมวิจัยท้ังหมด มาตรวจเลือด ได้แก่ lipid profile, FBS และตรวจสุขภาพร่างกายท่ัวไป 

ตดิตามอาการรวมท้ังผลข้างเคียงท่ีสัปดาห์ท่ี 3 และสปัดาห์ท่ี 6 โดยการซักถามอาการและตอบแบบสอบถาม  
 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

แยกตามกลุ่มท่ีศึกษาจ านวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 20 คน และเพศชายจ านวน 8 คน โดยแต่กลุ่มมีลักษณะของการกระจายตัวของเพศไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิต ิ(P=0.885)  อายุ กลุ่มตัวอยา่งมีอายุเฉลี่ย 39.50±6.57 ปี โดยแต่กลุ่มมลีักษณะของการกระจาย

ตัวของอายุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.880) ส่วนสูง กลุ่มตัวอย่างมีส่วนสูงเฉลี่ย 161.96±5.89 

ซม. โดยแต่กลุ่มมีลักษณะของการกระจายตัวของส่วนสูงไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P=0.898) ค่า BMI 

กลุ่มตัวอย่างมีค่า BMI เฉลี่ย 22.43±1.54กก.ม.2 โดยแต่กลุ่มมีลักษณะของการกระจายตัวของ BMIไม่แตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (P=0.283) 
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ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลโปรไบโอตกิชนิดเม็ดกับโยเกริ์ตโปรไบโอตกิในการลดระดับไขมันและน้ าตาลในเลือด 

1. ค่าน้ าตาลในเลือด (FBS; Fasting Blood Sugar) 

การเปรียบเทียบค่าน้ าตาลในเลอืด ในแต่ละกลุ่มดังตารางที่ 1 พบวา่ ไมม่กีลุ่มใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีค่า

นัยส าคัญทางสถิติ 

 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าน้ าตาลในเลอืด 

        ค่าน า้ตาลในเลือด;FBS (mg/dL)

        สัปดาห์ที ่0      สัปดาห์ที ่ 3       สัปดาห์ที ่ 6 p-value*

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.

โปรไบโอติกชนิดเมด็ 106.64 4.38 108 5.39 107.36 5.81 0.211

โปรไบโอติกโยเกร์ิต 108.57 3.49 105.86 3.39 106.16 3.46 0.128

โยเกร์ิตทัว่ไป 110.01 6.14 109.14 6.52 109.5 6.22 0.529

ควบคุม 108.36 4.55 107.87 5.15 107.81 4.05 0.702  

หมายเหต:ุ *สถิตทิดสอบ Repeated ANOVA 

2. ค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol) 

การเปรียบเทียบค่าคอเลสเตอรอล ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่ม โปรไบโอติกชนิดเม็ด ,โปรไบโอติกโยเกิร์ต และ 

โยเกิร์ตท่ัวไปมีการเปลี่ยนแปลงของค่าคอเลสเตอรอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.041, 0.002 และ 0.017 

ตามล าดับ) ส่วนกลุ่มควบคุม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่า คอเลสเตอรอลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 2 

เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าคอเลสเตอรอล ระหวา่งสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และ 0 กับ 6 ในแตล่ะกลุ่มพบวา่ กลุ่มโปรไบโอติ

กชนิดเม็ด มีความแตกต่างของค่าคอเลสเตอรอล ระหวา่งสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (p 0.008) 

กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ต มีความแตกต่างของค่าคอเลสเตอรอลระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 

อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ  (p 0.001) กลุ่มโยเกิร์ตท่ัวไปมีความแตกต่างของค่าคอเลสเตอรอลระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 

กับ 3 อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (p 0.006) แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อย่างมีค่าส าคัญทาง

นัยสถิต ิดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol) 

        คอเลสเตอรอล;Cholesterol (mg/dL)

        สัปดาห์ที ่0      สัปดาห์ที ่ 3       สัปดาห์ที ่ 6 p-value*

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.

โปรไบโอติกชนิดเมด็ 215.36 4.53 211.79 6.4 204.97 7.73 0.041**

โปรไบโอติกโยเกร์ิต 224.00 19.65 216.29 20.61 213.29 19.72 0.002**

โยเกร์ิตทัว่ไป 216.93 24.22 213.04 24.06 214.86 25.18 0.017**

ควบคุม 218.49 8.72 216.71 8.76 216.36 8.65 0.155
 

หมายเหต:ุ *สถิตทิดสอบ Repeated ANOVA  **มคีวามส าคญัทางนัยสถิต ิ
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ในแต่ละสัปดาห ์

 สัปดาห์ที ่(i) สัปดาห์ที ่(j)    ความแตกต่าง (i-j)     p-value

โปรไบโอติกชนิดเมด็ 0 3 3.57 0.055

6 10.38* 0.008**

โปรไบโอติกโยเกร์ิต 0 3 7.71* 0.001**

6 10.71* 0.000**

โยเกร์ิตทัว่ไป 0 3 3.88* 0.006**

6 2.07 0.203

ควบคุม 0 3 1.77 0.051

6 2.13 0.063  

หมายเหต:ุ *สถิตทิดสอบ Repeated ANOVA   **มคีวามส าคญัทางนัยสถิต ิ

3. ค่าไขมันแอลดีแอล (LDL) 

การเปรียบเทียบค่าไขมันแอลดีแอล ในแต่ละกลุ่มพบวา่ กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด และโปรไบโอติกโยเกิร์ต มกีาร

เปลี่ยนแปลงของค่าไขมันแอลดีแอลอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(p 0.041และ 0.008 ตามล าดับ) ส่วนกลุ่มโยเกิร์ตท่ัวไป 

และกลุ่มควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าไขมันแอลดีแอลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 4 เมื่อท าการ

เปรียบเทียบค่าไขมันแอลดีแอลระหวา่งสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และ 0 กับ 6 ในแตล่ะกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอตกิชนิดเม็ด 

มีความแตกต่างของค่าไขมันแอลดีแอล ระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (p 0.008) กลุ่มโปร

ไบโอติกโยเกิร์ต มีความแตกต่างของค่าไขมันแอลดีแอล ระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อยา่งมีค่า

นัยส าคัญทางสถิติ (p 0.006 และ 0.011 ตามล าดับ) ดังตารางท่ี 5  

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าไขมันแอลดีแอล ( LDL) 

        ไขมนัแอลดีแอล;LDL(mg/dL)

        สัปดาห์ที ่0      สัปดาห์ที ่ 3       สัปดาห์ที ่ 6 p-value*

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.

โปรไบโอติกชนิดเมด็ 117.77 23.07 115.34 19.45 105.79 17.55 0.041**

โปรไบโอติกโยเกร์ิต 121.71 27.43 117.97 28.8 112.14 24.68 0.008**

โยเกร์ิตทัว่ไป 129.63 23.41 125.79 25.97 125.34 26.22 0.759

ควบคุม 114 18.65 113.69 17.1 113.5 16.93 0.916
 

หมายเหต:ุ *สถิตทิดสอบ Repeated ANOVA   **มคีวามส าคญัทางนัยสถิต ิ
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าไขมันแอลดีแอล (LDL) ในแต่ละสัปดาห์ 

 สัปดาห์ที ่(i) สัปดาห์ที ่(j)    ความแตกต่าง (i-j)     p-value

โปรไบโอติกชนิดเมด็ 0 3 3.57 0.055

6 10.38* 0.008**

โปรไบโอติกโยเกร์ิต 0 3 3.74* 0.006**

6 9.57* 0.011**

โยเกร์ิตทัว่ไป 0 3 3.84 0.436

6 4.29 0.445

ควบคุม 0 3 0.31 0.782

6 0.5 0.661  
หมายเหต:ุ *สถิตทิดสอบ Repeated ANOVA   **มคีวามส าคญัทางนัยสถิต ิ

4. ค่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) 

การเปรียบเทียบค่าไตรกลีเซอไรด์ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด และโปรไบโอติกโยเกิร์ต มี

การเปลี่ยนแปลงของค่าไตรกลีเซอไรด์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.033 และ0.017 ตามล าดับ) ส่วนกลุ่มโยเกิร์ต

ท่ัวไปและกลุ่มควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าไตรกลีเซอไรด์อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี6 เมื่อท าการ

เปรียบเทียบค่าไตรกลีเซอไรด์ระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และ 0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบวา่ กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ดมี

ความแตกตา่งของค่า ไตรกลีเซอไรด์ ระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อย่างมคี่านัยส าคัญทางสถิติ (p 0.006) กลุ่มโปรไบโอ

ติกโยเกิร์ตมีความแตกต่างของค่าไตรกลีเซอไรด์ ระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (p 0.024) 

แตไ่มม่คีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบท่ีสัปดาห์ 0 กับ 6 ดังตารางที่ 7  

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) 

        ไตรกลีเซอไรด์;Triglyceride(mg/dL)

        สัปดาห์ที ่0      สัปดาห์ที ่ 3       สัปดาห์ที ่ 6 p-value*

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.

โปรไบโอติกชนิดเมด็ 128.79 41.48 122.43 35.61 113.79 34.86 0.033**

โปรไบโอติกโยเกร์ิต 165.14 56.47 159.07 54.48 145.59 54.37 0.017**

โยเกร์ิตทัว่ไป 129.04 37.62 125.04 30.84 125.46 29.43 0.363

ควบคุม 135.83 24.5 135.5 19.84 135.53 20.91 0.985  

หมายเหต:ุ  *สถิตทิดสอบ Repeated ANOVA   **มคีวามส าคญัทางนัยสถิต ิ
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบค่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ในแตล่ะสัปดาห ์

 สัปดาห์ที ่(i) สัปดาห์ที ่(j)    ความแตกต่าง (i-j)     p-value

โปรไบโอติกชนิดเมด็ 0 3 2.43 0.356

6 11.98* 0.006**

โปรไบโอติกโยเกร์ิต 0 3 6.07* 0.024**

6 19.56 0.102

โยเกร์ิตทัว่ไป 0 3 4 0.239

6 3.59 0.384

ควบคุม 0 3 0.33 0.883

6 0.3 0.859  
หมายเหต:ุ *สถิตทิดสอบ Repeated ANOVA  **มคีวามส าคญัทางนัยสถิต ิ

5. ค่าไขมันเอชดีแอล( HDL) 

การเปรียบเทียบค่าไขมันเอชดีแอลในแต่ละกลุ่มพบวา่ กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ตมกีารเปลี่ยนแปลงของค่าไขมัน

เอชดีแอลอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p 0.032) ส่วนกลุ่มโปรไบโอติกชนดิเม็ด, โยเกิร์ตท่ัวไปและกลุ่มควบคุมไมม่กีาร

เปลี่ยนแปลงของค่าไขมันเอชดีแอลอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิดงัตารางที่ 8 เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าไขมันเอชดีแอล

ระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และ0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบวา่ กลุม่โปรไบโอติกโยเกิร์ตมีความแตกต่างของค่าไขมันเอชดี

แอลระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อย่างมคี่านัยส าคัญทางสถิต ิ(p 0.009) ดังตารางท่ี 9 

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบค่าไขมันเอชดีแอล (HDL) 

          ไขมนัเอชดีแอล ;HDL(mg/dL)

        สัปดาห์ที ่0      สัปดาห์ที ่ 3       สัปดาห์ที ่ 6 p-value*

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.

โปรไบโอติกชนิดเมด็ 46.36 4.09 47.29 3.55 50 2.83 0.265

โปรไบโอติกโยเกร์ิต 51.29 7.27 55.37 6.88 58.71 6.92 0.032**

โยเกร์ิตทัว่ไป 48.86 5.87 48.43 5.65 50.64 4.35 0.174

ควบคุม 49.09 4.33 49.93 4.53 50.21 4.67 0.292
 

หมายเหต:ุ *สถิตทิดสอบ Repeated ANOVA     **มคีวามส าคัญทางนัยสถิต ิ
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบค่าไขมันเอชดีแอล (HDL) ในแต่ละสปัดาห์ 

 สัปดาห์ที ่(i) สัปดาห์ที ่(j)    ความแตกต่าง (i-j)     p-value

โปรไบโอติกชนิดเมด็ 0 3 6.35 0.052

6 15 0.061

โปรไบโอติกโยเกร์ิต 0 3 -4.09 0.051

6 -7.42* 0.009**

โยเกร์ิตทัว่ไป 0 3 0.43 0.751

6 -1.79 0.275

ควบคุม 0 3 -0.84 0.259

6 -1.13 0.188  

หมายเหต:ุ *สถิตทิดสอบ Repeated ANOVA  **มคีวามส าคญัทางนัยสถิต ิ

 

ส่วนที่ 3 การศกึษาการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของกลุ่มตัวอย่าง 

พบวา่ทุกกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักโดยกลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ตมกีารเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักมาก

ท่ีสุดท่ี 1.5 kg ส่วนโยเกิร์ตท่ัวไป,โปรไบโอตกิชนิดเม็ดและกลุ่มควบคุม มีการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักท่ี 0.57, 0.43 และ 

0.10 kg ตามล าดับ โดยกลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ตเป็นกลุ่มเดียวท่ีมีน้ าหนักในแต่ละสัปดาห์ท่ีแตกต่างกันอย่างมีค่า

นัยส าคัญทางสถิติ (p 0.012)  ดังตารางที่ 10 และภาพท่ี 1 

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบน้ าหนัก 

                     น า้หนัก (Kg)

        สัปดาห์ที ่0      สัปดาห์ที ่ 3       สัปดาห์ที ่ 6 p-value*

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.

โปรไบโอติกชนิดเมด็ 57.86 6.91 57.43 7.11 57.43 7.11 0.2

โปรไบโอติกโยเกร์ิต 58.43 7.32 57.57 7.11 56.93 6.98 0.012**

โยเกร์ิตทัว่ไป 61.86 4.74 61.5 5.12 61.29 5.12 0.199

ควบคุม 57.79 7.48 57.73 7.47 57.69 7.52 0.44
 

หมายเหต:ุ *สถิตทิดสอบ Repeated ANOVA   **มคีวามส าคญัทางนัยสถิต ิ
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก 

หมายเหตุ: probiotic tablet= โปรไบโอติกชนิดเม็ด ,probiotic yogurt=โปรไบโอติกโยเกิร์ต ,conventional yogurt=

โยเกิร์ตท่ัวไป,control = ควบคุม 

วิจารณแ์ละสรุปผล 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าทุกกลุ่มการทดลองไม่เปลี่ยนแปลงค่าระดับน้ าตาลในเลือดอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดพบว่า กลุ่มโปรไบโอติก ชนิดเม็ด (p 0.041), โปรไบโอ

ติกโยเกิร์ต (p 0.002) และ กลุ่มโยเกิร์ตท่ัวไป (p 0.017) มีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยพบว่ากลุ่มโปร

ไบโอติกชนิดเม็ด, โปรไบโอติกโยเกิร์ต และโยเกิร์ตท่ัวไป มีการลดลงของระดับคอเลสเตอรอลอยู่ท่ี 4.82 % , 4.78% 

และ0.95% ตามล าดับจากค่าเร่ิมตน้ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าคอเลสเตอรอล ระหวา่งสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และ 0 กับ 

6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด มีความแตกต่างของค่าคอเลสเตอรอล ระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 

อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (p 0.008) กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ต มีความแตกต่างของค่าคอเลสเตอรอลระหว่าง

สัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (p 0.001) กลุ่มโยเกิร์ตท่ัวไปมีความแตกต่าง

ของค่าคอเลสเตอรอลระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (p 0.006) แต่ไม่มีความแตกต่าง

ระหวา่งสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อย่างมีค่าส าคัญทางนัยสถิติ ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงระดับไขมันแอลดีแอล (LDL) ในเลือด

พบวา่ กลุ่ม โปรไบโอติกชนดิเม็ด (p 0.041 )และ โปรไบโอติกโยเกิร์ต (p 0.008) มีการลดลงของระดับไขมันแอลดแีอล 

(LDL) ในเลอืดอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบวา่กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ต มีการลดลงของ

ระดับไขมันแอลดแีอล (LDL) อยู่ท่ี 10.17% และ 7.86% ตามล าดับจากค่าเร่ิมตน้ ในขณะท่ีกลุม่โยเกิร์ตท่ัวไป และกลุ่ม

ควบคุมไมม่ีการเปลี่ยนแปลงของค่าไขมันแอลดแีอล (LDL) อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าไขมัน

แอลดีแอลระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และ0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอตกิชนิดเม็ด มีความแตกต่างของ

ค่าไขมันแอลดีแอล ระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (p 0.008) กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ต มี

ความแตกตา่งของค่าไขมันแอลดีแอล ระหวา่งสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อย่างมคี่านัยส าคัญทางสถิต ิ

(p0.006 และ 0.011 ตามล าดับ) ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลอืดพบว่า กลุ่ม โปรไบโอติกชนิดเม็ด

และ โปรไบโอติกโยเกิร์ตมีการเปลี่ยนแปลงของค่าไตรกลีเซอร์ไรด์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.033 และ 0.017 

ตามล าดับ) ส่วนกลุ่มโยเกิร์ตท่ัวไปและกลุ่มควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าไตรกลีเซอไรด์อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ โดยพบว่ากลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ต มีการลดลงของระดับไตรกลีเซอไรด์ อยู่ท่ี 11.65% 
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และ 11.84% จากค่าเร่ิมต้นตามล าดับ ในขณะท่ีกลุ่มโยเกิร์ตท่ัวไปมีการลดลงของระดับไตรกลีเซอไรด์อยู่ท่ี 2.77%

จากค่าเร่ิมต้น เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าไตรกลีเซอไรด์ระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และ 0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า 

กลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ดมีความแตกต่างของค่า ไตรกลีเซอไรด์ ระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยส าคัญทาง

สถิติ (p 0.006) กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ตมีความแตกต่างของค่าไตรกลีเซอไรด์ ระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 อย่างมีค่า

นัยส าคัญทางสถิติ (p 0.024) แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบท่ีสัปดาห์ 0 กับ 6 

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันเอชดีแอล (HDL) ในเลอืดพบว่า กลุ่มโปรไบโอตกิโยเกิร์ตมีการเปลี่ยนแปลงของค่า

ไขมันเอชดีแอลอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.032) โดยพบว่ากลุ่มโปรไบโอตกิโยเกิร์ต มีการเพิ่มขึ้นของระดับไขมัน

เอชดีแอล (HDL) อยู่ท่ี 14.47% จากค่าเร่ิมต้น ในขณะท่ีกลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ดและกลุ่มโยเกิร์ตท่ัวไปมีการเพิ่มขึ้น

ของระดับไขมันเอชดีแอล (HDL) อยูท่ี่ 7.85% และ 3.64% จากค่าเร่ิมต้น แตไ่ม่มคีวามส าคัญทางนัยสถิต ิเมื่อท าการ

เปรียบเทียบค่าไขมันเอชดีแอลระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 3 และ0 กับ 6 ในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มโปรไบโอติกโยเกิร์ตมี

ความแตกต่างของค่าไขมันเอชดีแอลระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับ 6 อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (p 0.009) ผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของน้ าหนักพบว่าทุกกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัว แต่โปรไบโอติกโยเกิร์ตมีการลดลงของ

น้ าหนักตัวอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  (p <0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักท่ีลดลงประมาณ 1.5 กิโลกรัมจากการทดลอง

ใน 6 สัปดาห์ ในขณะท่ีกลุ่มโปรไบโอติกชนิดเม็ด,กลุ่มโยเกิร์ตท่ัวไปและกลุ่มควบคุมมีการลดลงของค่าเฉลี่ยน้ าหนัก

อยู่ท่ี 0.43, 0.57 และ 0.10 Kg ตามล าดับ แต่ไม่มคี่านัยส าคัญทางสถิติ  

จากการวิจัยไม่พบข้อข้างเคียงใด ๆ จากการสอบถามผู้เข้าร่วมงานวิจัยในตลอดเวลา  6 สัปดาห์  ผล

การศึกษาประสิทธิผลของโปรไบโอติกชนิดเม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ตในการลดระดับไขมันและน้ าตาลในผู้ป่วยท่ีมี

ภาวะก่อนเบาหวานและมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าท้ังโปรไบโอติกชมิด

เม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ตตา่งมปีระสิทธิผลในการลดระดับไขมันคอเลสเตอรอล, ไขมันแอลดีแอล (LDL) และไขมัน

ไตรกลีเซอไรด์ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท้ังคู่ แต่โปรไบโอติกโยเกิร์ตมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าในแง่ของระยะเวลาใน

การเห็นผล โดยจากการทดลองพบวา่โปรไบโอติกโยเกิร์ตลดระดับไขมันคอเลสเตอรอล , ไขมันแอลดีแอล (LDL) และ

ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ได้อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติได้ตั้งแต่เมื่อท าการเปรียบเทียบท่ีสัปดาห์ท่ี 0 และสัปดาห์ท่ี 3 

และนอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบต่อเนื่องไปอีกระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 และสัปดาห์ท่ี 6 ก็ยังพบว่า โปรไบโอติกโยเกิร์ตก็

สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันแอลดีแอล (LDL) ได้อยา่งมคี่านัยส าคัญทางสถิติเชน่กัน ในขณะที่โปรไบโอ

ติกชนิดเม็ดนั้นสามารถลดระดับไขมันคอเลสเตอรอล, ไขมันแอลดีแอล (LDL) และไขมันไตรกลีเซอไรด์ ได้อย่างมีค่า

นัยส าคัญทางสถิติเมื่อท าการเปรียบเทียบท่ีสัปดาห์ท่ี0และสัปดาห์ท่ี 6 

อย่างไรก็ตามเมื่อพจิารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ถึงแมว้่าโปรไบโอติกโย

เกิร์ตจะลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้อย่างมคี่านัยส าคัญทางสถิตเิมื่อเปรียบเทียบระหว่างสัปดาห์ท่ี0กับสัปดาห์ท่ี 3 

แตเ่มื่อท าการเปรียบเทียบต่อเนื่องระหวา่งสัปดาห์ท่ี 0กับสัปดาห์ท่ี 6 กลับพบวา่ไมม่ีค่าแตกต่างทางนัยสถิต ิอาจเป็น

เนื่องจากไขมันไตรกลีเซอไรด์นั้นส่วนหนึ่งได้มาจาการรับประทานอาหารจ าพวกน้ าตาลและแป้ง โยเกิร์ตมี

ส่วนประกอบ ของน้ าตาลอยูบ้่างจึงอาจมสี่วนในการไม่ลดลงของระดับไตรกลีเซอไรด์เท่าท่ีควรจะเป็น 

 โปรไบโอติกโยเกิร์ตยังมีข้อดมีากขึน้อีกในแง่ของการเพิ่มไขมันเอชดีแอล (HDL) ได้อย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ

ในขณะที่โปรไบโอตกิชนิดเม็ดก็เพิ่มระดับไขมันเอชดีแอล (HDL)ได้เช่นเดียวกันแตไ่ม่มีค่านัยส าคัญทางสถิต ิโดยพบว่า

โปรไบโอติกโยเกิร์ตเพิ่มระดับไขมันเอชดีแอล (HDL) ได้อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติเมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่าง

สัปดาห์ท่ี0กับสัปดาห์ท่ี 6  นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัวในผู้ท่ีเข้าร่วมงานวิจัยโดยผู้ ท่ี

รับประทานโยเกิร์ตมกีารลดลงของน้ าหนัก โดยกลุ่มท่ีรับประทานโปรไบโอตกิโยเกิร์ตมีการลดลงของน้ าหนักตัวเฉลี่ย

มากที่สุด 1.5  กิโลกรัม ใน 6 สัปดาห์และมนีัยส าคัญทางสถิต ิในขณะท่ีกลุม่อื่นเชน่โยเกิร์ตท่ัวไปและ โปรไบโอติกชนดิ
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เม็ดก็มกีารลดลงของน้ าหนักตัวเฉลี่ยเช่นกันแต่ไม่มคีวามส าคัญทางนัยสถิติ โดยลดลง 0.57 และ 0.43 กิโลกรัม เมื่อ

เปรียบเทียบกับกลุม่ควบคุมท่ีแทบไมม่กีารเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัวเลย 

อย่างไรก็ตามในแง่ของการศึกษาประสิทธิผลในการลดระดับน้ าตาลในเลือดไม่พบว่ามีกลุ่มใดเลยท่ีมี

สามารถลดระดับน้ าตาลในเลอืดได้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ส าหรับผลของงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นท่ีพบว่าโปรไบโอติกมีประสิทธิผลในการลดระดับไขมันใน

เส้นเลือด โดยกลไกยังไมเ่ป็นท่ีแน่ชัดนัก แต่เชื่อวา่เกิดจากการยับยัง้การดูดซึมกลับของคอเลสเตอรอลในล าไส้ (Guo 

et al., 2011), การท าปฏิกิริยาของ Lactobacilli และ Bifidobacterium กับกรดน้ าดี ท าให้เพิ่มการขับออกของน้ าดี จึง

ชว่ยลดระดับคอเลสเตอรอลลงได้ (Sanders, 2000) ในงานวิจัยน้ีพบวา่ทัง้โปรไบโอติกชนดิเม็ดและโปรไบโอติกโยเกิร์ต

มีประสิทธิผลในการลดระดับไขมัน คอเลสเตอรอล , ไขมันแอลดีแอล (LDL) และไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้อย่างมี

นัยส าคัญสถิติ อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้พบว่าโปรไบโอติกกว่าโยเกิร์ตมีข้อดีเล็กน้อยในแง่ของการเพิ่มระดับไขมัน

เอชดีแอล (HDL) ด้วย รวมถึงระยะเวลาในการออกฤทธ์ิในการลดระดับไขมันได้เร็วกว่า อาจเนื่องมาจากรูปแบบของ

โปรไบติโอติกท่ีรับประทานท่ีแตกต่างกัน โดยการรับประทานในรูปแบบของโยเกิร์ตอาจได้รับเชื้อไบโอติกในรูปแบบ

ของจุลนิทรีย์ท่ีมีชีวิตท่ีมากกวา่ที่หลงเหลอือยูใ่นร่างกายหลังการรับประทานเข้าไป  

ส าหรับประสิทธิผลในการลดน้ าหนักตัวนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีเชื่อว่าส่วนประกอบของ

เชื้อจุลินทรีย์ในล าไส้มสี่วนต่อการรักษาสมดุลพลังงานในร่างกาย โดยในงานวิจัยนี้พบวา่ทั้งกลุ่มโปรไบโอตกิชนดิเม็ด, 

โปรไบโอติกโยเกิร์ต และโยเกิร์ตท่ัวไป ต่างมีการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักเมื่อเทียบกับสัปดาห์เร่ิมต้นเมื่อสิ้นสุด

งานวจิัย โดยพบวา่กลุ่มท่ีรับประทานโยเกิร์ตโปรไบโอติก มกีารลดของน้ าหนักตัวมากที่สุด ท่ีเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม และมี

ความส าคัญทางนัยสถิติ ในขณะท่ีโยเกิร์ตท่ัวไปและโปรไบโอติกชนิดเม็ด มีการลดลงของน้ าหนักตัวเฉลี่ยอยู่ท่ี  0.57 

และ 0.43 กิโลกรัมตามล าดับ จากการสอบถามผู้เข้ารว่มงานวจิัยพบวา่ในกลุ่มท่ีรับประทานโยเกิร์ตท้ังสองชนดินัน้ มี

การขับถ่ายท่ีดีขึ้น และการรับประทานโยเกิร์ตในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารท าให้รู้สึกอิ่ม จึงรับประทานอาหาร

ชนิดอ่ืนได้น้อยลงด้วย จึงอาจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้น้ าหนักตัวลดลงได้เชน่กัน 

 

เอกสารอ้างอิง 

ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์. (2549). Metabolic Syndrome (โรคอว้นลงพุง). สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2559, ได้จาก: 

http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/data/ms/ms_chanchai.htm. 

ปิยะรัชช ์กุลเมธ. (ม.ป.ป.). บทปฏบัิตกิารท่ี 7 การท าโยเกิร์ต. สบืค้นเมื่อ 5 มกราคม 2559, ไดจ้าก: 

http://www.agro.kmutnb.ac.th/e-learning/521302/7.php. 

มยุรี หอมสนทิ. (2553). เมตะบอลคิซินโดรม กับอาการอว้นลงพุง. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558, ได้จาก: 

www.si.mahidol.ac.th/department/preventive/dept_article_detail.asp?a_id=763. 

ศุภลักษณ ์สารพันธ์ และสุมาพร เพาะผล. (2549). ศกึษาปริมาณสะละที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ต.วทิยานพินธ์  

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร). มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยี

ตะวันออก, ชลบุรี. 

สถาบันวจิัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล. (2010). ผลทดสอบโยเกิร์ต รสธรรมชาติ (Plain Yogurt) 7 ยี่หอ้.สบืค้น

เมื่อ 5 มกราคม 2559, จากhttp://www.chaladsue.com/new/ index.php? 

option=com_content&view=article&id=50:85-yogurt&catid=89&Itemid=466 

http://www.agro.kmutnb.ac.th/e-learning/521302/7.php


 
 

 68  Proceedings 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2554). การใชจุ้ลินทรีย์โปรไบโอติกในอาหาร ใน  ราช

กิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงสาธารณสุข. หนา้ 21-23. 

อุทัย เก้าเอี้ยน. (2549). โปรไบโอทิคส.์ สงขลานครินทร์เวชสาร, 24(4), 315-323. 

American Diabetes Association (ADA). (2015). Diabetes Guidelines Summary Recommendations from NDEI. 

สบืค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2558, จาก http://www.ndei.org/uploadedFiles/ Common/NDEI/T. 

Anderson, J. W. & Gilliland, S. E. (1999). Effect of fermented milk (yogurt) containing Lactobacillus acidophilus L1 

on serum cholesterolin hypercholesterolemic humans. J. Am. Coll. Nutr. 18, 43-50. 

Arphawan Sopontammarak. (2014). อันตราย (ไม่) เงยีบ. สบืค้นเมื่อ 5 มกราคม 2559, จาก

http://www.thaihealth.or.th/Content/24638-อันตราย(ไม)่เงียบ.html. 

Asemi, Z., Samimi, M., Tabassi, M., Naghibi, M. R., Foroushani, A. R., Khorammian, H. & Esmaillzadeh, A(2013). 

Effect of daily consumption of probiotic yoghurt on insulin resistance in pregnant women: a randomized 

controlled trial. European Journal of Clinical Nutrition, 67, 71-74. 

Deurenberg-Yap, M., Yian, T. B., Kai, C. S., Deurenberg, P. & van Staveren, W. A. (1999).Manifestation of 

cardiovascular risk factors at low levels of body mass index and waist-to-hip ratio in Singaporean 

Chinese. Asia Pacific J Clin Nutr, 8(3), 177-183. 

Ejtahed,  H. S.,  Mohtadi-Nia,  J., Homayouni-Rad,  A., Niafar, M., Asghari-Jafarabadi, M. & Mofid, V. (2012). 

Probiotic yogurt improves antioxidant status in type 2 diabetic patients.  Nutrition, 28(5), 539-543. 

Ejtahed, H. S., Mohtadi-Nia, J., Homayouni-Rad, A., Niafar, M., Asghari-Jafarabadi, M., Mofid V. &  Akbarian-

Moghari, A. (2010). Effect of probiotic yogurt containing Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium 

lactis on lipid profile in individuals with type 2 diabetes mellitus. J. Dairy Sci, 94(7), 3288-3294. 

Erejuwa, O., Sulaiman,  S. A. & Wahab, M. S. (2014). Modulation of gut microbiota in the management of 

metabolic disorders: the prospects and challenges. Int. J. Mol. Sci, 15(3), 4158-4188. 

Eyssen, H. (1973). Role of gut microflora in metabolism of lipids and sterols. Proc. Nutr. Soc. 32(2), 59-63.  

FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization. (2001). Nutritional properties of 

probiotics in food including milk powder with live lactic acid bacteria. Retrieved January 5, 2016, from 

http://www.who.int/foodsafety/publications/ fs_management/en/probiotics. 

Filomena Trindade. (n.d.). The continuum of insulin resistance. Guide to anti-aging&regenerative medicine 2013-

2018 edition, 499-506. 

Firouzi, S., Barakatun-Nisak, M. Y., Ismail, A., Majid, H. A. & Azmi, N. K. (2013). Role of probiotics in modulating 

glucose homeostasis: evidence from animal and human studies. Int J Food Sci Nutr, 64(6),780-786. 

Gilliland, S. E., Nelson, C. R. & Maxwell, C. (1985). Assimilation of cholesterol by Lactobacillus acidophilus. Appl. 

Environ. Microbiol, 49, 377-381. 

Guo, Z., Liu, X. M., Zhang, Q. X., Shen, Z., Tian, F. W., Zhang, H., Sun, Z. H., Zhang, H. P. & Chen, W. (2011). 

Influence of consumption of probiotics on the plasma lipid profile: A meta-analysis of randomised 

controlled trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 21(11), 844-850. 

Hulston, C. J., Churnside, A. A. & Venables, M. C. (2014). Probiotic supplementation prevents high-fat, 

overfeeding-induced insulin resistance in human subjects. Br J Nutr, 113(4), 596-602. 



 
 

 69  Proceedings 

International Diabetes Federation (IDF). (2006). Worldwide definition for use in clinical practice. The IDF 

consensus worldwide definition of the metabolic syndrome.10-12. 

Jafari, A., Larijani, B., Majd, H. A. & Tahbaz, F. (2009). Cholesterol-lowering effect of probiotic yogurt in 

comparison with ordinary yogurt in mildly to moderately hypercholesterolemic subjects. Ann. Nutr. Metab. 

54, 22-27. 

Khani, S., Hosseini, H. M., Taheri, M., Nourani, M. R. & Fooladi, A. (2012). Probiotics as an alternative strategy for 

prevention and treatment of human diseases: A review. Inflammation & Allergy - Drug Targets, 11, 79-89. 

Lindstrom, J., Louheranta, A. & Mannelin, M. (2003). Study for the finnish diabetes prevention study group. The 

finnish diabetes prevention study (DPS): Lifestyle intervention and 3-year results on diet and physical 

activity. Diabetes Care, 26, 3160-3167. 

Million, M., Angelakis, E., Paul, M., Armougom, F., Leibovici, L. & Raoul, D. (2012). Comparative meta-analysis of the 

effect of Lactobacillus species on weight gain in humans and animals. Microb Pathog, 53(2), 100-108. 

National Cholesterol Education Program Expert Panel (NCEP). (2001). Executive summary of the third report of 

the national cholesterol education program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of 

high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III): Final report. JAMA, 285, 2486-97. 

National Institutes of Health. (1998). Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of 

overweight and obesity in adults-the evidence report,. Obes Res, 2(supp 6), 51S-209S. 

Nicolas Rousseau. (2015). The complete history of yogurt-making. Retrieved January 5, 2016, from 

http://www.yogurtinnutrition.com/complete history-yogurt-making/. 

Reichelsen, B., Pedersen, S. B., Moller-Pederson, T. & Bak, J. F. (1991). Regional differences in triglyceride 

breakdown in human adipose tissue: effects of catecholamines, insulin and prostaglandin E2. Metabolism, 

40(9), 990-996. 

Sanders M. E. (2000). Considerations for use of probiotic bacteria to modulate human health. American Society 

for Nutritional Science Journal, 130(2S Suppl), 384S-390S.  

Senok A. C., Ismaeel A. Y. & Botta G. A. (2005). Probiotics: Facts and myths. Clin Microbiol Infect, 11(12), 958-966. 

Seppo Salminen. (2001). Human studies on probiotics: Aspects of scientific documentation. Scandinavian Journal 

of Nutrition/Noringsforskning, 45, 8-12. 

Silva, S. T., Santos, C. A. & Bressan, S. (2013). Intestinal microbiota; relevance to obesity and modulation by 

prebiotics and probiotics. Nutr Hosp, 28(4), 1039-1048. 

The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. (2002). Major outcomes in 

high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel 

blocker vs diuretic. JAMA, 288, 2981-2987. 

Vani, M., Prakash, M. S. &  Devi, P. Y. (2012). Hypocholesterolemic effectsof Lactobacillus acidophilus as a 

Dietary Supplement. Indian Journal of Clinical Practice, 23(4), 2012. 

World Health Organization. (1999). Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its 

complications. Report of a WHO consultaiton. Part1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. 

Geneva, Switzerland: World Health Organization. 



 
 

 70  Proceedings 

การสุ่มตรวจหาเชื้อปรสิตก่อโรคจากกลุ่มอาสาสมัครในต าบลห้วยแก้ว จังหวัดพะเยา 

Random detection of pathogenic parasites from volunteers group in Huai Kaeo 

Sub-district, Phayao Province 

ณัฐฐาพร เทพจันตา1 ศิริวรรณ ไชยริยะ1 สาลินี ไชยกุล1 คณิตาพร สุภาเดช1 ณรงค์ นวลเมือง1 และ 

เกษม สมทะนะ1* 

Nattaporn Tapjunta1, Siriwan Chariya1, Salinee Chaikul1, Kanitaporn Supadej1, Narong Nuanmuang1 

and Kasem Somtana1* 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของการติดเชื้อปรสิตจากตัวอย่างอุจจาระของกลุ่มอาสาสมัครใน

ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จ านวน 397 ราย ด้วยวธีิการตรวจอยา่งง่าย พบว่าอาสาสมัครมกีาร

ติดเชื้อปรสิตท้ังหมด 28 ราย (7.05%) โดยส่วนใหญ่ติดเชื้อ Strongyloides stercoralis (S. stercoralis), Taenia spp. 

และพบการติดเชื้อ S. stercoralis ร่วมกับ Taenia spp. คิดเป็น 26 (6.5%), 3(0.7%) และ 1 ราย (0.2%) ตามล าดับ 

ประชากรช่วงอายุ 51-60 ปี มีอัตราการติดเชื้อมากกว่าช่วงอายุอื่น ซึ่งมีการติดเชื้อปรสิตถึง 9.2% และเมื่อจ าแนก

ชนิดของเชื้อปรสิตท่ีตรวจพบตามช่วงอายุ และเพศ พบการติดเชื้อ S. stercoralis ในเพศชาย ช่วงอายุ 51-60 ปี มาก

ท่ีสุด (8.6%) และพบการติดเชื้อ Taenia spp. ในเพศชาย ช่วงอายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด (1.6%) จากการศึกษา

ความสัมพันธ์ ระหว่างการตรวจพบเชื้อปรสิตกับปัจจัยต่างๆ พบวา่การบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เพศ อายุ และอาชีพ

เกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบเชื้อปรสิตก่อโรค และพบว่าสุขอนามัยส่วนบุคคลและสุขอนามัยภายใน

บ้านท่ีไม่ถูกตอ้งมคีวามสัมพันธ์กับการตรวจพบเชื้อปรสิตก่อโรค (p < 0.05)  ดังนัน้การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการ

บริโภคอาหารท่ีปรุงสุก การเสริมสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคล และสุขอนามัยภายในบ้านท่ีถูกต้องเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท า

ให้การควบคุมและป้องกันโรคตดิเชื้อปรสิตในชุมชนได้ 

ค าส าคัญ:  เชื้อปรสิตก่อโรค ต าบลหว้ยแก้ว จังหวัดพะเยา 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the prevalence of parasitic infections from fecal samples of 

volunteers group in Huai Kaeo Sub-district, Phu Kam Yao District, Phayao Province.  Three hundred and ninety-

seven fecal samples were collected and examined for parasites using the direct smear method. Parasites were 

detected in 28 cases (7.05%) of the samples, S. stercoralis being the most prevalent, followed by Taenia spp. 

and coinfection of S. stercoralis and Taenia spp. were also seen, by 26 (6.5%), 3 (0.7%) and 1 case (0.2%), 

respectively.  Additionally, the highest number of infections than others group were found in the population age 

range 51-60 years, with infection rate 9.2%.  The highest infections with of S. stercoralis were found in male 

aged ranges 51-60 years old (8.6%), and the highest infections with of Taenia spp. were found in male aged 

ranges 31-40 years old (1.6%). The studies of the relationship between parasitic infection and various factors 

showed that consumption of raw or undercooked meat, sex, age and career in agriculture were not related with 

parasitic infection, whereas personal unhygienic was found to be associated factor for parasitic infection (p < 

0.05).  Therefore, changing of consumption behaviors including eating of well cooked food, personal and family 

hygiene are the important factors to control and prevent the parasitic infections in the community.  

Keywords:  pathogenic parasites, Huai Kaeo Sub-district, Phayao Province 

บทน า 

จากอดีตท่ีผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อปรสิตต่างๆ ท่ีก่อโรคผ่านทางอาหารและน้ าท่ีส าคัญและพบ

บ่อยในประเทศไทย ซึ่งมีการตดิต่อของเชื้อปรสิตเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ ช่องทางแรกจากการบริโภคอาหารท่ีปรุง

ไม่สุก เช่น เนื้อสัตว์ท่ีเป็นโฮสต์ตัวกลาง (Intermediated host) ท่ีมีเชื้อในระยะติดต่อ (Infective stage) อยู่ เมื่อคน

รับประทานอาหาร หรือเนื้อสัตว์ท่ีไม่ผ่านการปรุงให้สุกก็จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการติดเชื้อปรสิตนั้นๆ ได้ โ รคติดเชื้อ

ปรสิตจากการบริโภคอาหารท่ีปรุงไมสุ่กที่พบบ่อยในประเทศไทยได้แก่ โรคพยาธใิบไมต้ับ (Opisthorchiasis) โรคพยาธิ

ใบไมล้ าไส้ (Haplorchiasis) โรคพยาธติดืหมู และตดืวัว (Taeniasis) โรคพยาธทิริคโินซิส (Trichinosis) โรคพยาธิหอยโข่ง 

(Angiostrongyliasis) โรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimiasis) และโรคพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis)  ช่องทางท่ีสอง 

การติดต่อเข้าสู่โฮสต์โดยการบริโภคอาหาร และน้ าท่ีปนเป้ือนระยะติดต่อของเชื้อปรสิต เช่น โรคพยาธิไส้เดือน 

(Ascariasis) โรคพยาธิแส้ม้า (Trichuriasis) และโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว เช่น ไกอาร์เดียซีส (Giardiasis) และครปิโตส

ปอริดิโอซิส (Cryptosporidiosis) และช่องทางท่ีสาม การติดต่อเข้าสู่โฮสต์โดยชอนไชเข้าสู่ผิวหนัง ซึ่งโรคปรสิตท่ีพบ

บ่อย ได้แก่ โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease) และโรคพยาธิสตรองจิลอยดิเอซีส (Strongyloidiasis) การติดเชื้อ

ปรสิตเหล่านี้นอกจากมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้วยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอีก

ด้วย[1] รายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อพยาธิต่างๆ ท่ีก่อโรคผ่านทางอาหารและน้ า ท่ีส าคัญและพบบ่อยในประเทศไทย 

ได้แก่ โรคพยาธิใบไม้ตับ เมื่อปี พ.ศ. 2546  พบวา่ภาคเหนอื และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งระบาดหลักและ

มคีวามชุกของพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าภาคอื่นๆ โดยพบความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในภาคเหนือ 19.3% และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.7%[2] โรคพยาธิใบไม้ล าไส้เป็นโรคที่พบในบริเวณแม่น้ าแมก่วง จังหวัดล าพูน โดยพบได้ 

22%[3] โรคพยาธิไส้เดือนเป็นโรคท่ีพบบ่อยในเด็กและพบท่ัวทุกภาคของประเทศไทย จากการส ารวจในจังหวัดน่าน

พบเด็กเป็นโรคพยาธิไส้เดือน 21.7%[4] โรคพยาธิตัวตืดมีการส ารวจในปี พ.ศ. 2545-2550  พบว่าค่าเฉลี่ยความชุก
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ของการติดเชื้อพยาธิตัวตืดในภาคเหนือสูงสุดท่ี 5.9%  โดยพบการติดเชื้อพยาธิตืดวัวมากกว่าพยาธิตืดหมู[5]  โรคท

ริคิโนซีส (Trichinosis) พบได้ทุกภาคของประเทศโดยพบมากในภาคเหนือและสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ Trichinella 

spiralis (T. spiralis) มีรายงานการเกิดโรคคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2505 ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกิด

จากการบริโภคเนื้อหมูป่าดิบท่ีมีตัวอ่อนระยะติดต่อของ T. spiralis ต่อมาในปี พ.ศ. 2505-2534 ได้มีการระบาดขึ้น 

118 คร้ัง มีคนติดพยาธิทริคิเนลล่าประมาณ 5,400 ราย และท าให้คนเสียชวีิต 95 ราย[6] การติดเชื้อพยาธิใบไมป้อด 

Paragonimus heterotremus (P. heterotremus) มีรายงานผู้ติดเชื้อจากจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง ได้แก่ 

จังหวัดเชยีงราย แม่ฮ่องสอน น่าน สระบุรี นครนายก เพชรบูรณ์ และพษิณุโลก ปี พ.ศ. 2530 มีการรายงานความชุก

ของโรคพยาธิใบไมใ้นปอดในจังหวัดพิษณุโลกพบได้ 15.8%[7] และพบความชุกของโรคลดลงเหลือ 0.51% ในปี พ.ศ. 

2543 [8] โรคพยาธิหอยโข่งพบได้ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกลุ่มประชากรท่ีนิยม

บริโภคหอยท่ีปรุงสุกๆ ดิบๆ ที่เรียกว่า ก้อยหอย ซึ่งนิยมบริโภคเป็นกับแกล้มสุราในเทศกาลต่างๆ[1] โรคพยาธิตัวจี๊ด

พบความชุกของตัวอ่อนระยะท่ี 3 (third stage larva) สูงท่ีสุดในปลาไหลซึ่งเป็นปลาน้ าจืดท่ีจ าหน่ายในตลาดใน

กรุงเทพมหานคร (26%)[9] การศึกษาโรคพยาธิสตรองจิลอยดิเอซีสและโรคพยาธิปากขอในบริเวณลุ่มแม่น้ าแม่กวง 

จังหวัดล าพูน (14 และ 4% ตามล าดับ) [2] โรคพยาธิแส้ม้าพบมากในเด็กและพบได้ทุกภาคของประเทศไทย[1] ไกอาร์

เดียซีส เป็นโรคท่ีพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ จากการศึกษาจีโนไทป์ของ Giardia lamblia จ านวน 42 ตัวอย่าง จาก

ประชากรในภาคกลาง ภาคเหนอื และภาคตะวันออกพบวา่เป็นจีโนไทป์ A จ านวน 20 ตัวอยา่ง และจีโนไทป์ B จ านวน 

22 ตัวอยา่ง[9] โรคคริปโตสปอริดโิอซีส (Cryptosporiosis) พบในประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศท่ัวโลก คนปกติท่ี

ติดเชื้อนี้และเกิดอาการอุจจาระร่วงจะหายได้เอง ส่วนผู้ป่วยท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจะมีอาการอุจจาระร่วงแบบ

เรือ้รัง และบางครัง้อาจถึงตายได้ ดังนัน้ Cryptosporidium จึงจัดเป็นเชื้อฉวยโอกาสที่ส าคัญในผู้ป่วยท่ีมีภาวะภูมคิุ้มกัน

บกพร่อง[1] จากรายงานปัญหาการตดิเชื้อปรสิตยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อประชาชนไม่วา่จะอาศัยอยู่ภูมิภาคใดของ

ประเทศ ประชาชนก็มีโอกาสติดเชื้อปรสิตได้ จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสุ่มตรวจหาเชื้อปรสิต

ก่อโรคในชุมชนต าบลหว้ยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการตรวจอยา่งง่าย (Direct  fecal  smear) และ

วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การตรวจพบเชื้อปรสิตกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ การบริโภคอาหารสุกๆ 

ดิบๆ ลักษณะสุขอนามัยส่วนบุคคล และลักษณะสุขอนามัยภายในบ้าน เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพและ

การด ารงชีวิตของประชาชนท้ังสิ้น 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

สารเคมแีละน้ ายา  

1. 1% ไอโอดนี  2. น้ าเกลอื     3. 70% Alcohol   4. Sodium Hypochlorite   

วัสดุอปุกรณ์และเครื่องมอืที่ส าคัญ 

แผ่นกระจกใส แผ่นปิดกระจก กระปุกเก็บอุจจาระ ไม้เสียบลูกชิ้น สติ๊กเกอร์ กาละมัง หน้ากากอนามัย 

กระดาษช าระ ถุงขยะตดิเชื้อและถุงขยะทั่วไป กล้องจุลทรรศน์ และตูเ้ย็น 



 
 

 73  Proceedings 

วิธีการศกึษา 

 การค านวณขนาดตัวอย่างประชากร 
ค านวณขนาดตัวอย่างจากวธีิการคดิขนาดตัวอยา่งของ Taro Yamane (Yamane, 1970: 886-887) ดังนี้    

สูตร     n  =           N 

         N.e2 + 1    

โดยท่ี :   n  คือ ขนาดตัวอยา่ง 

  N  คือ จ านวนประชากรท้ังหมดจ านวน 10 หมูบ้่าน ในต าบลห้วยแกว้ จังหวัดพะเยา                     

                    e = 0.05 

n =        6,253        =       6,253 

                                 6,253(0.05)2 + 1                    16.6325 

n =  375  ราย (±20% = 300-450 ราย) 

จากการค านวณขนาดตัวอยา่งส าหรับการสุ่มตรวจหาเชื้อปรสิตก่อโรคในชุมชนต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกาม

ยาว จังหวัดพะเยา ได้ขนาดตัวอยา่งเท่ากับ 375 ราย 
 

เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จ านวน 10 หมู่บ้าน โดยอาสาสมัคร

ต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี ไม่จ ากัดเพศ และไม่รับประทานยาถ่ายพยาธิภายใน 1-3 เดือน ก่อนการเก็บตัวอย่าง

อุจจาระ  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

ใบขออนุญาตเข้าท าการตรวจ 

เพื่อขออนุญาตต่อหัวหนา้ชุมชนท่ีเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้วจิัย ในการแจ้งวัตถุประสงค์และประโยชนท่ี์ได้รับ

จากงานวจิัย พร้อมท้ังอธิบายเกี่ยวกับการเก็บอุจจาระและการกรอกแบบสอบถามท่ีถูกต้องให้กับอาสาสมัครท่ีเข้ารับ

การตรวจหาพยาธิ  

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามแจกให้แกอ่าสาสมัคร โดยมีรายละเอยีดเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เติมค าและเลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของอาสาสมัคร ได้แก่ ชื่อ-สกุล เพศ อายุ สถานภาพ ท่ี

อยู่ ระดับการศกึษา อาชพี และโรคประจ าตัว 

ส่วนท่ี 2 เลือกตอบเกี่ยวกับลักษณะสุขอนามัยภายในบ้าน ได้แก่ แหล่งน้ าดื่ม ลักษณะส้วม และสุขอนามัย

ส่วนบุคคลบางประการของอาสาสมัคร 

ส่วนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ ของอาสาสมัคร 

โดยโครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ีรับรองโครงการ 56 02 01 0025 
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การเก็บตัวอย่าง 

คณะผู้วจิัยเดินทางไปยังชุมชนต าบลหว้ยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อพบกับหัวหนา้ชุมชนตามท่ี

ได้แจ้งในใบขออนุญาตเข้าท าการตรวจ แจกกระปุกส าหรับเก็บอุจจาระ พร้อมท้ังแจกแบบสอบถามให้กับอาสาสมัคร 

วันถัดไปคณะผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมกระปุกอุจจาระ และแบบสอบถามจากอาสาสมัคร พร้อมท้ังตรวจความ

เรียบร้อย และน ากลับมาตรวจท่ีหอ้งปฏบัิตกิารจุลชวีวทิยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา  

การตรวจหาพยาธดิ้วยวิธีการตรวจอย่างงา่ย (Direct fecal examination)   

หยดน้ าเกลือและ 1% ไอโอดีน ลงบนสไลด์แก้วจุดละประมาณ 1 หยด ใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยอุจจาระประมาณเท่า

หัวไม้ขีดไฟ น ามาคนในน้ าเกลือบนสไลด์ ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ ปิดทับด้วยแผ่นปิดกระจกใส และน าตรวจด้วย

กล้องจุลทรรศน์ ด้วยก าลังขยาย 100 และ 400 เท่า ตามล าดับ (ท า 3 ซ้ า) 

การรายงานผลและการแปลผลทางห้องปฏบิัตกิาร 

ในกรณีท่ีตรวจพบ Protozoa  ให้รายงานโดยแยกชนิด และระยะ (stage) ของ  protozoa  กรณตีรวจพบ

พยาธหิรือไข่พยาธิ  ให้รายงานโดยแยกชนดิ และระยะของพยาธิและไข่พยาธิท่ีพบ และในกรณท่ีีตรวจไมพ่บ protozoa 

พยาธ ิหรอืไข่พยาธ ิให้รายงาน  Negative หรือ Not found 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลท่ีได้จากการตรวจมาท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี Chi square test โดยใช้โปรแกรม SPSS 

Version 17.0  
 

ผลการศึกษา 
การตรวจหาเชื้อปรสิตก่อโรคในตัวอย่างอุจจาระของอาสาสมัครท้ังหมด 397 ราย พบว่าอาสาสมัครมีการ

ตดิเชื้อปรสิตจ านวน 28 ราย คิดเป็น 7.05% ของจ านวนอาสาสมัครท้ังหมด โดยส่วนใหญ่ตรวจพบระยะ third stage 

larvae (L3) ของ S. stercoralis ไข่ (egg) ของ Taenia spp. และพบระยะ L3 ของ S. stercoralis ร่วมกับไข่ (egg) ของ 

Taenia spp. คิดเป็น 26 (6.5%), 3 (0.7%) และ 1 ราย (0.2%) ของจ านวนอาสาสมัครท่ีมีการติดเชื้อปรสิตท้ังหมด 

ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อจ าแนกช่วงอายุของอาสาสมัคร พบว่าอาสาสมัครท่ีอยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี มีอัตราการ

ตดิเชื้อมากกว่าชว่งอายุอื่น ซึ่งมีการติดเชื้อปรสิตถึง 9.2% (ตารางท่ี 2) และเมื่อจ าแนกชนิดของเชื้อปรสิตท่ีตรวจพบ

ตามช่วงอายุ และเพศ (ตารางท่ี 2) พบการตดิเชื้อ S. stercoralis ในเพศชาย ช่วงอายุ 51-60 ปี มากที่สุด (8.6%) และ

พบการติดเชื้อ Taenia spp. ในเพศชาย ชว่งอายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด (1.6%) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ตรวจพบเชื้อปรสิตกับปัจจัยต่างๆ พบว่าการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เพศ อายุ และอาชพีเกษตรกรไมม่ีความสัมพันธ์

กับการตรวจพบเชื้อปรสิตก่อโรค (ตารางท่ี 3 และ 4)  และพบวา่สุขอนามัยส่วนบุคคลและสุขอนามัยภายในบ้านท่ีไม่

ถูกต้อง (ตารางที่ 5) มคีวามสัมพันธ์กับการตรวจพบเชื้อปรสิตก่อโรค (p < 0.05)   
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนของอาสาสมัครท่ีมีการตรวจพบเชื้อพยาธิในตัวอยา่งอุจจาระ โดยแยกตามชนดิของพยาธิท่ีพบ 

ชนิด จ านวนราย (%) 

S. stercoralis 26 (6.5%) 

Taenia spp. 3 (0.7%) 

S. stercoralis ร่วมกับ Taenia spp. 1 (0.2%) 
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ตารางที่ 2  แสดงการตรวจพบเชื้อปรสิตชนิดต่างๆ โดยจ าแนกตามช่วงอายุ และเพศของอาสาสมัคร 

ชนิด 
เพศ (ร้อยละ) ช่วงอายุ (ร้อยละ) 

ชาย หญ ิง 20-30 ป ี 31-40 ป ี 41-50 ป ี 51-60 ป ี 
S. stercoralis 17/188* (9.0) 9/209 (4.3) 0/17 (0.0) 1/61 (1.6) 10/145 (6.9) 15/174 (8.6) 
Taenia spp. 2/188* (1.1) 1/209 (0.5) 0/17 (0.0) 1/61 (1.6) 1/145 (0.7) 1/174 (0.5) 

รวม 19/188 (10.1) 10/209 (4.8) 0/17 (0.0) 2/61 (3.2) 11/145 (7.6) 16/174 (9.1) 
*พบการต ิดเช ื ้อ S. stercoralis ร่วมกับ Taenia spp. จ านวน 1 ราย 

 

ตารางท ่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ กบัการตรวจพบเช ื ้อปรสิตในอาสาสมคัร 

การบร ิโภคอาหาร พบปรสิต (ราย) ไม่พบปรสิต (ราย) รวม (ราย) 
บริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ 28 342 370 
ไมบ่ริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ 0 27 27 

รวม 28 369 397 
 
 

ตารางท ่ี 4 แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งอาช ีพของอาสาสมัครกบัการตรวจพบเช ื ้อปรสิต 

 
 

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสุขอนามัยส่วนบุคคลและสุขอนามัยภายในบ้านกับการตรวจพบเชื้อ

ปรสิตในอาสาสมัคร 
 

สุขอนามัยส่วนบ ุคคลและ 
สุขอนามัยภายในบ้าน 

พบปรสิต (ราย) ไม่พบปรสิต (ราย) รวม (ราย) 

สุขอนามัยไมถู่กต้อง 28 26 54 

สุขอนามัยถ ูกตอ้ง 0 343 343 

รวม 28 369 397 
 

 

อาชีพ พบปรสิต (ราย) ไม่พบปรสิต (ราย) รวม (ราย) 

เกษตรกร 28 352 380 

อาช ีพอ ื ่นๆ 0 17 17 

รวม 28 369 397 
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วิจารณ์และสรุปผล 
การตรวจหาเช้ือปรสิตในตัวอยา่งอุจจาระของกลุ่มอาสาสมัครท่ีอาศัยอยู่ในต าบลหว้ยแก้ว  อ าเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา ท้ังหมด 397 ราย พบว่าอาสาสมัครมีการติดเชื้อปรสิตจ านวน 28 ราย คิดเป็น 7.05% ของจ านวน

อาสาสมัครท้ังหมด โดยส่วนใหญ่ตรวจพบระยะ third stage larvae (L3) ของ S. stercoralis ไข่ (egg) ของ Taenia spp. 

และพบระยะ L3 ของ S. stercoralis ร่วมกับไข่ (egg) ของ Taenia spp. คิดเป็น 26 (6.5%), 3 (0.7%) และ 1 ราย 

(0.2%) ของจ านวนอาสาสมัครท่ีมีการติดเชื้อปรสิตท้ังหมด ตามล าดับ 

S. stercoralis สามารถพบได้ท่ัวโลกโดยเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น และสามารถพบได้ในท่ัวทุกภาคของ

ประเทศไทย มีความชุกของการติดเชื้อสูงมากในบางท้องท่ีโดยเฉพาะพื้นราบ การติดเชื้อเกิดจากการชอนไชของตัว

ออ่นระยะตดิต่อ (L3) เขา้สู่ร่างกายของโฮสต์ผ่านทางผิวหนัง การศึกษานี้พบว่าอาสาสมัครมีการตดิเชื้อ S. stercoralis 

(L3) มากท่ีสุดเพราะท่ีตั้งของต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บนพื้นท่ีเขตร้อนซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมี

อุณหภูมิเหมาะแก่การด ารงชีวิตของเชื้อ จากรายงานการส ารวจความชุกของการติดเชื้อปรสิตล าไส้ในกลุ่ม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2556  พบ

อาสาสมัครมีการติดเชื้อ S. stercoralis ถึง 13.8% ซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อปรสิตชนิดนี้มากท่ีสุด ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ

การไม่สวมรองเท้าหรือสวมรองเท้าไม่เหมาะสมเมื่อออกไปนอกบ้าน ท านา ท าสวน หรือท าไร่[11] และพบได้บ่อยใน

พื้นท่ีบริเวณลุม่แมน่้ าแม่กวง จังหวัดล าพูน ซึ่งพบถึง 14%[3] 

การตรวจพบไข่ของ Taenia spp. พบในกลุ่มอาสาสมัครท่ีนยิมบริโภคเนื้อหมู เนื้อควาย เนื้อวัว ดิบ หรือสุกๆ 

ดิบๆ ซึ่งอาจจะมีตัวอ่อนระยะติดต่อของ Taenia  spp. ปนเป้ือนอยู่เข้าไป เช่น อาหารจ าพวก ลาบ น้ าตก แหนม เป็น

ต้น ตัวอ่อนจะเจริญเป็นตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในล าไส้เล็กของคนท าให้น้ าหนักลด ขาดอาหารท้ังๆ ท่ีรับประทานอาหาร

ได้มาก หิวบ่อย ปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระบ่อย หน้ามืด วิงเวียน กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ เมื่อ

ปล้องสุกหลุดและแตกออกมาทางทวารหนัก ไข่พยาธิจ านวนมากก็จะปนออกมากับอุจจาระ เมื่อตรวจอุจจาระของ

อาสาสมัครจึงพบไข่ได้ การศึกษานี้พบการติดเชื้อ Taenia spp. รองจาก S. stercoralis ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคของอาสาสมัครอีกท้ังประชากรในเขตภาคเหนือมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อการบริโภค

อาหารประเภท ลาบ หลู้ ส้า ในงานเทศกาลงานบุญ งานประเพณี รวมท้ังในชีวิตประจ าวัน  โดยยึดถือว่าหากได้รับ

ประทานอาหารประเภทลาบจะท าให้มีโชคลาภ ตามชื่อของอาหารท่ีบริโภค [12] จากการส ารวจความชุกของ Taenia 

spp. เมื่อปี พ.ศ. 2545-2550 พบค่าเฉลี่ยความชุกของ Taenia spp. ในภาคเหนือสูงสุดถึง 5.9% และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.8% พบว่าเป็นพยาธิตืดวัว (T. saginata) มากกว่าพยาธิตืดหมู (T. solium) [5] การศึกษา

เกี่ยวกับเพศท่ีมีการติดเชื้อ Taenia  spp. พบว่าเพศชายมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า และพบในผู้ใหญ่

มากกว่าเด็ก ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มของโรคพยาธิตัวตืดในประเทศยังไม่ลดลงอาจเนื่องมาจากประชาชนยังไม่ได้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค[1] ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาในครัง้นี้  

เมื่อเปรียบเทียบความไวของการตรวจหาปรสิตก่อโรคในตัวอยา่งอุจจาระของอาสาสมัครระหว่างการตรวจ

ด้วยน้ าเกลือ และ 1% ไอโอดนีพบวา่เม่ือตรวจตัวอยา่งอุจจาระด้วยน้ าเกลอื พบการตดิเชื้อปรสิตก่อโรคในอาสาสมัคร

จ านวน 13  ราย และการตรวจด้วย 1% ไอโอดีนพบการติดเชื้อปรสิตก่อโรคในอาสาสมัครจ านวน  23 ราย การ

ตรวจหาเชือ้ปรสิตก่อโรคในคร้ังน้ีสามารถสรุปได้ว่า การตรวจตัวอยา่งอุจจาระด้วย 1% ไอโอดนีมคีวามไวในการตรวจ

พบเชื้อปรสิตก่อโรคมากกวา่วิธีการตรวจดูดว้ยน้ าเกลอื ซึ่งมีความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิ p = 0.049 

(p < 0.05) นอกจากการเลอืกใช้น้ ายาในการตรวจแล้วความไวของการตรวจหาปรสิตยังขึ้นอยูก่ับหลายปัจจัยดว้ยกัน 

เชน่ ต าแหนง่ของการสุ่มจิม้ตัวอย่างอุจจาระ หากสุ่มจิม้ในต าแหนง่ท่ีไม่มคีวามผิดปกติของอุจจาระ เชน่ มีมูก เลอืด มี
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หนอง หรือมีสีของอุจจาระท่ีผิดปกติ ก็อาจลดโอกาสในการตรวจพบปรสิตได้  จ านวนคร้ังของการเก็บ ตัวอย่าง

อุจจาระ เนื่องจากการสุ่มตรวจในคร้ังน้ีได้ด าเนินการตรวจเพยีงครัง้เดียวดังนัน้โอกาสในการตรวจพบปรสิตก็ลดลงไป

ด้วย เพราะปรสิตในร่างกายของโฮสต์มวีงจรชีวิต (life cycle) ตัง้แตร่ะยะตัวออ่น ตัวเต็มวัย และระยะไข่ เมื่อเชื้อปรสิต

เข้าสู่ร่างกายของโฮสต์แล้วแต่ยังเจริญไม่ถึงระยะเจริญพันธ์ุ เมื่อไม่มีการผสมพันธ์ุเกิดขึ้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้

ไม่สามารถตรวจพบระยะไข่ หรือตัวอ่อนของปรสิตในตัวอยา่งอุจจาระของอาสาสมัคร เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการ

ตรวจพบปรสิตควรเพิ่มจ านวนครัง้ในการสุ่มเก็บตัวอยา่งตรวจอย่างน้อย 3 คร้ังก่อนท่ีจะรายงานวา่ตรวจไม่พบปรสิต

ในอาสาสมัคร ปริมาณของตัวอย่างตรวจ เนื่องด้วยการตรวจอุจจาระด้วยวิธีการตรวจอยา่งง่ายน้ันใชป้ริมาณอุจจาระ 

1-2 มิลลิกรัม ดังนั้นโอกาสในการตรวจพบปรสิตจึงลดลงไปด้วย ควรแก้ปัญหานี้ด้วยการเลือกวิธีการตรวจพิเศษท่ี

เหมาะสมต่อปรสิตท่ีต้องการศกึษาเช่น เลือกใชว้ิธีตรวจโดยการท าให้เข้มข้น (Concentration technique) เพื่อตรวจหา

ไข่ของพยาธ ิและปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ความรู้ ทักษะ และความช านาญของผู้ปฏิบัตงิาน หากผู้ปฏบัิตงิานขาดความรู ้

ขาดทักษะ และความเชี่ยวชาญในการตรวจก็จะส่งผลให้การตรวจมีโอกาสท่ีจะผิดพลาดสูงดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรมี

การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การฝึกทักษะการตรวจจากตัวอย่างท่ีผ่านการตรวจยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะช่วย

เพิ่มความถูกต้องและความมั่นใจของผู้ปฏบัิตงิานดว้ย  

การศึกษาในคร้ังนี้พบว่าการตรวจพบเชื้อปรสิตก่อโรคในอาสาสมัครมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เพศ และ สุขอนามัยส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามการติดเชื้อปรสิตในประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน

ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ยังอยู่ในระดับท่ีควรเฝ้าระวัง ซึ่งทางกลุ่มผู้วิจัยได้น าข้อมูลการศึกษา

ครัง้นี้เสนอตอ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพ่ือใช้ประกอบเป็นแนวทาง

ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อปรสิต เพราะนอกจากการติดเชื้อปรสิตจะมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนแล้ว ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการดูแลเฝ้าระวังการติดเชื้อปรสิต การให้ความรู้ความ

เข้าใจด้านสาธารณสุข และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีปรุงสุก ดื่มน้ าสะอาด ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภค

ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อปรสิตของประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมาตรการในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อปรสิต[13] ได้แก่ 1. สวมรองเท้าหุม้สน้หรือ

รองเท้าบู๊ตเพื่อป้องกันตัวอ่อนของพยาธิไชเข้าเท้า 2. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการถ่าย

อุจจาระ 3. ล้างผักสดให้สะอาดก่อนบริโภค เพื่อป้องกันการติดโรคพยาธิล าไส้ 4. กินอาหารท่ีท าจากปลาน้ าจืดมี

เกล็ด ที่ปรุงสุกดีดว้ยความร้อนแลว้ทุกครัง้เพื่อป้องกันการตดิโรคพยาธิใบไม้ตับ 5. กินอาหารท่ีท าจากเนือ้หมูหรือเนื้อ

วัว ท่ีปรุงสุกด้วยความร้อนแล้วเพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิตืดวัว (T. saginata) และตืดหมู (T. solium) 6. ถ่าย

อุจจาระในส้วมและราดน้ าทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไข่พยาธิท่ีปนออกมากับอุจจาระถ้าจ าเป็นต้องถ่าย

อุจจาระในท่ีท่ีไม่มีส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ เช่น ขณะเมื่อไปท านาหรือ ท าไร่ ควรถ่ายในหลุมท่ีขุดให้ลึกไม่น้อยกว่า 20 

เซนติเมตรแลว้กลบด้วยดนิให้แนน่ 
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การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กโรคปอดอักเสบเปรียบเทียบกับการ

วนิิจฉัยโรคร่วมในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงค า 

Analysis of activity-based costing (ABC) compared with diagnosis related group 

(DRG) for children with pneumonia in pediatric ward, Chiangkham hospital 

ปวีณา  วรรณวิภาพร1 พิกุลแก้ว เจนใจ1 และ ศุภลักษณ์ อยู่ยอด2* 

Pawina Wannawipaporn1, Pikunkaew Janjai1 and Supalak Yooyod2*  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กโรคปอด

อักเสบเปรียบเทียบกับการวินิจฉัยโรคร่วมในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงค า โดยใชแ้นวคิดระบบต้นทุน

กจิกรรม ประชากรท่ีศึกษาคือ ทีมเจ้าหนา้ที่ท่ีดูแลรักษาเด็กป่วยโรคปอดอักเสบท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชยีง

ค า จ านวน 25 คน และเด็กป่วยโรคปอดอักเสบท่ีเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงค า 

ระหว่างพฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2559 จ านวน 14 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พจนานุกรมกิจกรรม เวลาท่ีใช้ในการจัดบริการ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เงินเดือน

ทีมเจ้าหน้าท่ี บันทึกใช้จ่ายในระบบบัญชี และบันทึกการรักษาจากเวชระเบียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มี 6 ชุด คือ 

ชุดท่ี 1 แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไปของเด็กปว่ย ชุดท่ี 2 พจนานุกรมกิจกรรมการดูแลรักษาจ านวน 5 กิจกรรมหลัก ชุดท่ี 3 

แบบสังเกตเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรม ชุดท่ี 4 แบบบันทึกข้อมูลการจัดบริการเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ ชุดท่ี 5 แบบ

บันทึกต้นทุน และชุดท่ี 6 แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษา เคร่ืองมือท้ังหมดได้รับการ

ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน และได้ค่าดัชนคีวามตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .96 และ

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวจิัยพบวา่ ตน้ทุนกิจกรรมการดูแลรักษารวมส าหรับผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบเท่ากับ 24,713.14 บาท 

ต้นทุนกิจกรรมต่อราย เท่ากับ 1,765.22 บาท โดยไม่คิดรวมค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าห้อง ค่าอาหารและค่า

สาธารณูปโภค ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาหลักแบ่งเป็น 5 กิจกรรม โดยพบว่ากิจกรรมท่ีมีต้นทุนสูงท่ีสุด คือ 

กิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่อง เท่ากับ 855.15 บาท (ร้อยละ 48) รองลงมา คือ กิจกรรมการพยาบาลการบริหาร

จัดการ เท่ากับ 294.13 บาท (ร้อยละ 17) กิจกรรมท่ีมีต้นทุนต่ าท่ีสุด คือ กิจกรรมของทีมสหสาขาวิชาชีพ เท่ากับ 

140.69 บาท (ร้อยละ 13) และพบว่า ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษา (ABC) ต่อราย โดยคิดรวมค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัย 

ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภค เท่ากับ 329.85 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการวินิจฉัยตามกลุ่มโรค (DRG) 

ปอดอักเสบในเด็กของหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมเท่ากับ 360.54 บาท    

ค าส าคัญ: ตน้ทุนกิจกรรมการดูแลรักษา, เด็กโรคปอดอักเสบ, การวนิจิฉัยโรคร่วม 
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Abstract  

  The objectives of this descriptive research were to analysis of activity-based costing (ABC) compared 

with diagnosis related group (DRG) for children with pneumonia in pediatric ward, Chiangkham hospital by using 

the activity base cost concept. The population of this research were all 25 staff members who service children 

with pneumonia at the pediatric ward. The 14 children with pneumonia in this study were selected by purposive 

sampling. Data were collected from two sources. The primary source consisted of caring activities of children 

with pneumonia dictionary, time spent in providing services, and the secondary source consisted of expenditure 

records, the account system, and registration records. The 6 instruments that used in this research consisted of 

1. the data record forms the patient’s personal information, 2. the caring activities of children with pneumonia 

dictionary, 3. the observing time spent in providing services,  4. the data record forms the children with 

pneumonia service, 5. the cost of caring service activities and 6) the cost analysis of caring service activities. All 

instruments were confirmed for objectivity by three experts and the content validity index was .96. Data were 

analyze by descriptive statistics that were frequency, percentage, mean and standard deviation.  

 The study findings were the total cost of caring service activities for children with pneumonia was  

24,713.14 Baht, and the unit cost of caring service activities for children with pneumonia was 1,765.22 Baht that 

did not include the cost of drug, laboratory and public utilities. The cost of key caring service activities were 

divided into 5 groups, which the cost of continuous nursing care as the highest at 855.15 Baht (48%), followed 

by the cost of nursing management at 294.13 Baht (17%), while the activity with the lowest cost was 

multidisciplinary team care at 140.69 Baht (13%). And the study finding were the unit cost of caring service 

activities for children with pneumonia include the cost of drug, laboratory, room, foof and public utilities was 

329.85 Baht which is close to the unit cost of DRG for children with pneumonia at 360.54 Baht 

Keywords:  Activity-Based Costing, Children with Pneumonia, Diagnosis Related Group  
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บทน า 

ปอดอักเสบเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญ เนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของเด็กอายุต่ า

กว่า 5 ปีในประเทศก าลังพัฒนา (WHO, 2015) ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย จากสถิติของโรงพยาบาลเชียงค า ในปี 

2557 พบว่าโรคปอดอักเสบเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับสองในเด็กปว่ยอายุ 0-5 ป ีโดยพบอัตราการนอนโรงพยาบาล

ถึง 306  คร้ัง และพบภาวะแทรกซ้อนจากโรค ได้แก่ ภาวะหายใจล้มเหลวร้อยละ 0.7 (2 ราย) ภาวะช็อกจากการติด

เชื้อร้อยละ 0.7 (2 ราย) มผีู้ป่วยท่ีกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ าภายในระยะเวลา 28 วัน ด้วยโรคเดิมร้อยละ 1.7 มอีัตรา

การเสียชีวิตถึงร้อยละ 0.36 โดยเด็กป่วยโรคปอดอักเสบส่วนใหญ่ รอ้ยละ 60 เป็นชาวพื้นท่ีสูงใชส้ิทธ์ิเด็กอายุระหวา่ง 

0-12 ปีในการรักษา และร้อยละ 20.9 เป็นเด็กป่วยจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีต้องช าระค่า

รักษาพยาบาลเอง (ศูนยข์้อมูล โรงพยาบาลเชยีงค า, 2558)   

โรคปอดอักเสบส่งผลกระทบต่อเด็กป่วย ครอบครัวและโรงพยาบาลท่ีรักษา เนื่องจากเป็นโรคท่ีมีความ

รุนแรงจ าเป็นตอ้งได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ความรุนแรงของโรคอาจท าให้เด็กป่วยมภีาวะหายใจล้มเหลวต้องใส่

ท่อช่วยหายใจจ าเป็นต้องรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่ท าให้เด็กป่วยมี

อาการทางระบบหายใจเรื้อรัง ท าให้ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น (ประยงค์ เวชวนิชสนอง และวนพร อนันต

เสรี, 2552) ส่งผลให้ครอบครัวตอ้งรับภาระค่ารักษาพยาบาลท่ีเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังผู้ปกครองตอ้งอยู่ดูแลเด็กป่วยท าให้

ตอ้งหยุดงานขาดรายได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัว (อุษาษ์ โถหินัง , 2557) นอกจากนี้เด็กป่วยโรคปอด

อักเสบส่วนใหญ่ใช้สิทธ์ิเด็กอายุระหว่าง 0-12 ปีในการรักษา ซึ่งเป็นสิทธ์ิการรักษาท่ีทางโรงพยาบาลจะได้รับจาก

ส านักงานหลักประกันสุขประภาพแห่งชาติ จึงท าให้โรงพยาบาลต้องรับกับค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการรักษาโรคปอดอักเสบเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย (วัชรี แก้วนอกเขา, 2555) เนื่องจาก

รัฐยังคงมีนโยบายการจัดบริการสุขภาพฟรีให้กับประชาชน โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบกลุ่มวนิิจฉัยโรคร่วม 

(Diagnosis Related Group) หรือเรียกอย่างย่อว่า DRG เป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการผู้ป่วยในตามการ

เจ็บป่วยในแต่ละคร้ัง โดยมีการจัดกลุ่มโรคท่ีมีการวินิจฉัยใกล้กันและมีค่าใช้จ่ายโดยรวมใกล้เคียงกันมาจัดเป็นกลุ่ม

เดียวกัน จากนั้นค านวณหาค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ (relative weight, RW) ของแต่ละกลุ่มโรคจากราคาหรือต้นทุนการ

รักษา ซึ่งค่า RW ค านวณได้จะเป็นบ่งชี้ระดับราคาหรือต้นทุนและความยากง่ายในการรักษา กล่าวคือ กลุ่มโรคท่ีมีค่า 

RW สูง แสดงวา่มีการรักษาที่ซับซ้อนกวา่และมีค่าใชจ้่ายสูงกวา่กลุ่มโรคที่มคี่า RW ต่ า (ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย

, อุทุมพร วงษ์ศิลป์ และดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, 2556) ดังนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาพยาบาลจึงมีความส าคัญ 

เนื่องจากสามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการวางแผน ควบคุม ก ากับ และประเมินผลการจัดท างบประมาณ

ประจ าปี และการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพภายในหน่วยงานหรืออกแบบบริการสุขภาพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (เพชร

นอ้ย สิงหช์า่งชัย, 2557) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การคิดต้นทุนกิจกรรมเป็นระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่ ซึ่งคาแพลน

และคูเบอร์ (Kaplan & Cooper,1998) ได้น ามาใช้คร้ังแรกใน ค.ศ.1998 และเร่ิมเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายท่ัวโลก 

ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing:ABC) เป็นระบบบริหารต้นทุนแบบใหม่ท่ีท าให้ผู้บริหารมองเห็น

และเข้าใจพฤติกรรมของต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในองค์กร เนื่องจากการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมเป็นการบริหารจัดการโดย

แบ่งการด าเนินงานขององค์กรออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนทรัพยากรขององค์กรให้เป็นบริการ ดังนั้น

ผู้บริหารจะทราบถึงการด าเนินงานขององค์กรว่าประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง แตล่ะกิจกรรมใช้เวลาและทรัพยากร

มากนอ้ยเพียงใด การวเิคราะห์ต้นทุนกิจกรรมจึงเป็นทางเลอืกที่ดี ท าให้ได้ข้อมูลเพื่อเจรจาต่อรองอยา่งเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล (เพชรนอ้ย สิงหช์า่งชัย, 2557)  
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ปัจจุบันโรงพยาบาลเชยีงค ายังไมม่กีารศกึษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กปว่ยโรค

ปอดอักเสบ  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กโรคปอดอักเสบ ท่ีรักษาในหอ

ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงราย โดยใชก้ารคิดตามหลักบัญชแีนวใหม่คือการคิดต้นทุนกิจกรรม (Activity-

Based-Costing-ABC) โดยค านวณจากกิจกรรมหลักท้ังหมด 5 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการพยาบาลดูแลแรกรับ เป็น

กิจกรรมท่ีเร่ิมตั้งแต่เด็กป่วยเข้ามาใช้บริการท่ีหอผู้ ป่วยกุมารเวชกรรม จนถึงขั้นตอนการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  

2. กิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาท่ีกระท ากับเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ

โดยตรง 3. กิจกรรมของทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นกิจกรรมท่ีให้บริการเด็กป่วยโดย กุมารแพทย์ เภสัชกร นัก

กายภาพบ าบัด และทีมโภชนาการ 4. กิจกรรมการจ าหน่ายตามหลัก D-method และIntensive  discharge planning 

และ 5. กิจกรรมการพยาบาลการบริหารจัดการ เป็นกิจกรรมการบริหารจัดการในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมท่ีปฏิบัติ

โดยหัวหนา้พยาบาลแลพยาบาลวชิาชพีเป็นส่วนใหญ่ ผลการวจิัยจะท าให้ทราบค่าใช้จ่าย และต้นทุนท่ีแท้จริงของการ

ปฏิบัติการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบในแต่ละกิจกิจกรรม รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม ผู้บริหาร

โรงพยาบาลสามารถใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุน ค่าใชจ้่ายในกิจกรรมท่ีสิ้นเปลอืงให้สอดคล้องกับค่าใชจ้่ายท่ีเป็น

จริง ใช้ค านวณหาอัตราก าลังในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบท่ีเหมาะสม ทีมผู้ดูแลรักษาเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ

สามารถได้ข้อมูลเพื่อเจรจาต่อรองในการคิดค่าตอบแทนการให้บริการอยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาตน้ทุนกิจกรรมการดูแลรักษาส าหรับเด็กโรคปอดอักเสบในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาล

เชยีงค า ปีงบประมาณ 2559 

2. เพื่อศึกษาต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาต่อรายส าหรับเด็กโรคปอดอักเสบในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลเชยีงค า ปีงบประมาณ 2559  

3. เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนกิจกรรมต่อรายระหว่างการคิดต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษากับต้นทุนการวินจิฉัย

ตามกลุ่มโรค(DRG) ปอดอักเสบในเด็กของหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชยีงค า ปีงบประมาณ 2559 

ค าจ ากัดความที่ใช้ในงานวิจัย 

1. การคิดต้นทุนกิจกรรม (Activity-base costing: ABC) หมายถึง การค านวณต้นทุนกิจกรรมการดูแล

รักษาท่ีท าให้เกิดผลผลิตทางการรักษาตามปริมาณการใช้กิจกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบของต้นทุน 3 องค์ประกอบ คือ 

ตน้ทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าเสื่อมราคา 

2. ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม หมายถึง ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาโดยค านวณจากผลรวมของค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นท้ังหมดในแต่ละกิจกรรมการดูแล หารด้วยปริมาณกิจกรรมการพยาบาลนั้นๆ 

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

กรอบแนวคิดการคิดต้นทุนกิจกรรมคร้ังนี้ ใช้กรอบแนวคิดการคิดต้นทุนกิจกรรมของคาแพลนและคูเบอร์ 

(Kaplan & Cooper,1998) ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษา

ส าหรับเด็กโรคปอดอักเสบในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงค า และเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมต่อราย

ระหว่างการคิดต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษากับต้นทุนการวินิจฉัยตามกลุ่มโรค (DRG) ปอดอักเสบในเด็กของหอ

ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงค า ขอบเขตการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างพฤษภาคม ถึงสิงหาคม 

2559 เฉพาะหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชยีงค าเท่านัน้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ คือ ทีมเจ้าหน้าที่ท่ี

ดูแลรักษาเด็กป่วยโรคปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงค า จ านวน 25 

คน ประกอบด้วยกุมารแพทย์ 2 คน แพทย์ฝึกหัด 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 11 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 คน เภสัชกร 1 

คน นักกายภาพบ าบัด 1 คน เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค 1 คน เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 1 คน พนักงานส่งอาหาร 1 คน 

พนักงานท าความสะอาด 1 คน พนักงานห้องผ้า 1 คน และเด็กป่วยโรคปอดอักเสบท่ีเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย

กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงค า ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 จ านวน 14 คน โดยวิธี

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดท่ี 1 แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไปของเด็กป่วย ชุดท่ี 2 

พจนานุกรมกิจกรรมการดูแลรักษาจ านวน 5 กิจกรรมหลัก ชุดท่ี 3 แบบสังเกตเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรม ชุดท่ี 4 

แบบบันทึกข้อมูลการจัดบริการเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ ชุดท่ี 5 แบบบันทึกต้นทุน และชุดท่ี 6 แบบบันทึกข้อมูลการ

วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษา เคร่ืองมือท้ังหมดได้รับการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวน 3 ท่าน และได้คา่ดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.96 
  

การวเิคราะหต์น้ทุนกิจกรรมการดูแลรักษาส าหรับเด็กโรคปอดอักเสบในหอผู้ป่วยกุมารเวช

กรรม โรงพยาบาลเชยีงค า 
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การวิเคราะห์ข้อมลู วเิคราะหข์้อมูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป มีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. จัดเตรียมขอ้มูลตน้ทุนเพื่อน ามาวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของกจิกรรม 

 2. ค านวณค่าเฉลี่ยของเวลาท่ีปฏบัิตกิิจกรรมการดูแลรักษาในแตล่ะกิจกรรม บันทึกค่าเฉลี่ยของเวลาจาก

ข้อมูลท่ีได้จากการปฏบัิตกิิจกรรมการดูแลรักษาทุกกิจกรรม 

 3. ค านวณหาร้อยละของเวลาท่ีใชใ้นแต่ละกจิกรรม  

 4. ค านวณผลรวมตน้ทุนค่าวัสด ุต้นทุนค่าแรง และต้นทุนค่าเสื่อม 

 5. ค านวณตน้ทุนกิจกรรมรวมต่อหนว่ย  

 6. ค านวณตน้ทุน DRG ตอ่หน่วย 
 

การพทิักษ์สทิธิ ์

 ผู้วิจัยท าการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างโดยน าโครงร่างวิจัยเสนอขอรับรองต่อคณะกรรมจริยธรรมของ

โรงพยาบาลเชียงค า เมื่อได้รับการรับรองจริยธรรมแล้ว ผู้วจิัยจึงด าเนินการขอความยนิยอมจากกลุ่มตัวอยา่งในการ

เข้าร่วมการวิจัย ส าหรับในเด็กป่วยผู้วิจัยได้ด าเนินการขอความยินยอมในการให้เด็กป่วยเข้าร่วมวิจัยจากบิดามารดา

และขอความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยของเด็กป่วย โดยผู้วิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอน 

รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และสวัสดิการต่างๆ และขออนุญาตจับเวลาในการท ากิจกรรม

การดูแลต่างๆ รวมท้ังเปิดโอกาสให้กลุม่ตัวอยา่งซักถามขอ้สงสัยต่างๆ ก่อนตัดสินใจเขา้รว่มการศึกษา กลุ่มตัวอยา่งมี

สิทธิตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาคร้ังนี้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ระหว่างท าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง

สามารถแจ้งขอยุติก่อนสิน้สุดการศกึษาได้ตลอดเวลา และข้อมูลจะถูกปกปดิเป็นความลับและน าเสนอในภาพรวมเพื่อ

ใชป้ระโยชนส์ าหรับการศึกษา หากมปัีญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้วจิัยได้ตลอดเวลา โดยให้กลุ่มตัวอยา่งลง

ลายมอืในแบบฟอร์มการเข้าร่วมท าการศกึษาวจิัย  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวจิัยในครัง้นี้ พบวา่ 

1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง เด็กปว่ยโรคปอดอักเสบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 64) มีอายุระหว่าง 0-1 

ปี (ร้อยละ 36) ใชส้ิทธิการรักษาบัตรทอง อายุ 0-12 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 57) รองลงมาใชส้ิทธบัิตรทองข้ามเขต (ร้อย

ละ 29) จ านวนวันนอนโรงพยาบาลสูงสุด 11 วัน ต่ าสุด 1 วันและจ านวนวันนอนเฉลี่ย 4 วัน ส่วนเจ้าหน้าท่ีทีมดูแล

รักษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ (ร้อยละ 44) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64) มีอายุระหว่าง 28-54 ปี ส่วน

ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 72) อายุการท างานสูงสุด 28 ปี และต่ าสุด 1 ปี 

2. ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาและต้นทุนต่อหน่วยส าหรับเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ ผลการวิเคราะห์

ตน้ทุนกิจกรรมและต้นทุนต่อหน่วย จ าแนกตามกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมในแต่ละบริการ โดยไม่คิดรวมค่ายา ค่าตรวจ

วินิจฉัย และค่าสาธารณูปโภค พบว่า ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษารวมส าหรับผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบเท่ากับ 

24,713.14 บาท ต้นทุนกิจกรรมต่อราย เท่ากับ 1,765.22 บาท โดยพบว่ากิจกรรมท่ีมีต้นทุนสูงท่ีสุด คือ กิจกรรมการ

พยาบาลต่อเนื่อง เท่ากับ 855.15 บาทต่อราย (ร้อยละ 48.00) มีต้นทุนกิจกรรมเฉลี่ยต่อรายกิจกรรม เท่ากับ 71.26 

บาท รองลงมาคือ กิจกรรมการพยาบาลการบริหารจัดการ เท่ากับ 294.13 บาท (ร้อยละ 17.00) มตีน้ทุนกิจกรรมเฉลี่ย

ต่อรายกิจกรรม เท่ากับ 21.01 บาท กิจกรรมท่ีมีต้นทุนต่ าท่ีสุด คือ กิจกรรมของทีมสหสาขาวิชาชีพ เท่ากับ 140.69 

บาท (ร้อยละ 8.00) มีต้นทุนกิจกรรมเฉลี่ยต่อรายกิจกรรม เท่ากับ 35.17 บาท (ดังตารางท่ี 1) และพบวา่ ต้นทุนค่าแรง
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รวม เท่ากับ 16,348.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.15 ของต้นทุนท้ังหมด ค่าวัสดุรวม เท่ากับ 8,032.44 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 32.50 ของตน้ทุนท้ังหมด และค่าเสื่อมรวม เท่ากับ 332.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของตน้ทุนท้ังหมด  
 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาผู้ปว่ยเด็กโรคปอดอักเสบรายกิจกรรม 

กิจกรรมหลัก 

เวลาท ากิจกรรม 

เฉลี่ย 

(นาที/ราย) 

เวลาท า

กิจกรรม รวม 

(นาที) 

ต้นทุนกิจกรรม 
ต้นทุนค่า

เสื่อม 

ต้นทุน กิจกรรม 

รวม(บาท) 

ต้นทุนกิจกรรม 

ต่อราย(บาท/ราย) ค่าแรง (บาท) 
ค่าวัสด ุ

(บาท) 

A1.การ

พยาบาลดูแล

แรกรับ 

49.51 693.08 2,485.68 923.43 50.58 3,459.69 247.12 

A2.การ

พยาบาล

ต่อเนือ่ง 

93.67 1,311.35 5,146.85 6,729.61 95.70 11,972.16 855.15 

A3.กิจกรรม

ของทีมสห

สาขาวิชาชีพ 

46.65 653.07 1,921.98 0.00 47.66 1,969.64 140.69 

A4.การ

จ าหน่ายตาม

หลักD-

method 

59.34 830.76 3,003.19 130.00 60.62 3,193.81 228.13 

A5.กิจกรรม

การพยาบาล

การบรหิาร

จัดการ 

76.43 1,069.96 3,790.36 249.40 78.08 4,117.84 294.13 

รวม  325.60 4,558.23 16,348.05 8,032.44 332.65 24,713.14 1,765.22 

 

3. เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษากับต้นทุนการวินิจฉัยตามกลุ่มโรค (DRG) ปอดอักเสบ

ในเด็ก การศึกษา พบว่า ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษา (ABC) ต่อราย โดยคิดรวมค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัย และค่า

สาธารณูปโภค เท่ากับ 329.85 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการวนิจิฉัยตามกลุ่มโรค (TDRG) ปอดอักเสบในเด็กของหอ

ผู้ป่วยกุมารเวชกรรมเท่ากับ 360.54 บาท (ดังตารางที่ 2) 

 



 
 

 86  Proceedings 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบรายกิจกรรมรวมค่ายา ค่าตรวจ

วินิจฉัย ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภคกับต้นทุนการวินิจฉัยตามกลุ่มโรค (DRG) และค่าเรียก

เก็บจากโรงพยาบาล 

ต้นทุน 
ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษา 

(ABC) 

ต้นทุนการวินิจฉัยตามกลุ่ม

โรค (TDRG) 

โรงพยาบาลเรียกเก็บ 

(Hospital) 

รวม 4,617.87 5,047.61 4,542.71 

unit cost 329.85 360.54 324.48 

 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาโดยการศึกษาต้นทุนกิจกรรมการดูแลเด็กป่วยโรคปอด

อักเสบท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชยีงค า ซึ่งมีกิจกรรมหลักท้ังหมด 5 กิจกรรม คือ A1. กจิกรรมการพยาบาล

ดูแลแรกรับ A2. กิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่อง A3. กิจกรรมของทีมสหสาขาวิชาชีพ A4. กิจกรรมการจ าหน่ายตาม

หลัก D-methodและIntensive  discharge planning และ A5. กิจกรรมการพยาบาลการบริหารจัดการ พบวา่ เวลาท่ีใช้

ในการปฏบัิตกิิจกรรมมคีวามสัมพันธ์แปรผันกับการเกิดต้นทุน กล่าวคือ กิจกรรมการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบใน

กิจกรรมท่ี A2.การพยาบาลต่อเนื่องใช้เวลาในการปฏิบัติกรรมนานท่ีสุด คือ 1,311.35 นาที ท าให้เกิดต้นทุนกิจกรรม

รวมสูงสุด คือ 11,972.16 บาท ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของวลิาวรรณ ทิพย์มงคล และนงเยาว ์ภูริวัฒนกุล (2558) 

ท่ีพบวา่ต้นทุนของการบริการขึ้นกับระยะเวลาในการปฏบัิตกิิจกรรม เม่ือพจิารณาต้นทุนรายดา้นพบวา่ ตน้ทุนค่าแรงมี

ค่าตน้ทุนต่อกิจกรรมสูงท่ีสุด คือ 5,146.85 บาท สอดคล้องกับการศึกษาของกัญญารัตน์ อินใจ (2552) พบวา่ ตน้ทุน

ค่าแรงขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรม A2.การพยาบาลต่อเนื่องเป็นกิจกรรมท่ีหอผู้ป่วย

กุมารเวชกรรมให้ความส าคัญกับการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักท่ีใช้ในการปฏิบัติการ

พยาบาล และปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย์ ซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กป่วยโรคปอดอักเสบหายจากโรค 

และปฏิบัติโดยพยาบาลวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้การปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบต้องใช้

เวลาในการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนท าหัตถการเพื่อลดความกลัวและความวติกกังวลในการรักษาพยาบาล จึง

ท าให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมสูงกว่ากิจกรรมการดูแลรักษากิจกรรมอื่น อีกท้ังหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลเชยีงค ามีบุคลากรทางการพยาบาลหลายระดับท่ีปฏิบัตหิน้าที่แตกต่างกันไปตามค าบรรยายลักษณะงาน 

และมอีายุงานเฉลี่ยและค่อนข้างสูง คือ 17.18 ปี จึงท าให้ต้นทุนค่าแรงมีค่าใชจ้่ายสูงท่ีสุด และยังพบว่า กิจกรรม A2.

การพยาบาลต่อเนื่องเป็นกิจกรรมท่ีมีต้นทุนด้านค่าวัสดุสูงท่ีสุด คือ 6,729.61 บาท สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรี

รัตน์ อ๋องสกุล และ สินีนาฎ วุฒิวิชชานนท์ (2556) ท่ีศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลหอผู้ป่วยหนัก

กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ พบว่าต้นทุนค่าวัสดุในกิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่องมีตน้ทุนสูงท่ีสุด เนื่องจาก

การให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาท่ีกระท ากับเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ

โดยตรง โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ การสังเกตและประเมนิอาการ ตอ้งใช ้ครุภัณฑแ์ละอุปกรณท์างการแพทยท่ี์มีราคา

สูง เช่น ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เคร่ืองวัดความดันโลหิต เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด (pulse oximeter) การท า

หัตถการ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแผนการรักษาของแพทย์  การให้ยา ต้องใช้อุปกรณ์และวัสดุทางการ

แพทย์ท่ีสิ้นเปลอืง เชน่ วัสดุอุปกรณ์การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ การให้ยาฉีด

หรือหยดทางหลอดเลือดด า การให้ยาพน่ฝอยละออง การเคาะปอด ดูดเสมหะ การให้ออกซิเจนแบบตา่งๆ นอกจากนี้
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ยังใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใชใ้นกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงจ านวนมาก เช่น หนา้กากอนามัย ถุงมือ เป็นตน้ จึงท าให้

พบวา่ต้นทุนดา้นวัสดุคอ่นข้างสูง 

นอกจากนี้ยังพบว่า A5. กิจกรรมการพยาบาลการบริหารจัดการ เป็นกิจกรรมท่ีใช้เวลาในการปฏิบัตินานเป็น

อันดับท่ีสองรองจากกิจกรรมการพยาบาลต่อเนื่อง คือ 1,069.96 นาที ท าให้เกิดต้นทุนรวม 4,117.84 บาท หากพิจารณา

รายละเอียดในกิจกรรมย่อยจะพบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่หัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งมีบาง

กิจกรรมท่ีสามารถใช้บุคลากรระดับอื่นปฏบัิติงานแทนได้ ได้แก่ การประสานงานเพื่อขอล้อเข็น/เปลนอนในการเคลื่อนยา้ย

ผู้ป่วย การเปิดผล Chest X-RAY ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แพทย์ดูประกอบผลการรักษา การคิดค่ารักษาพยาบาล 

การจัดตารางท างานและเบิกค่าท างานล่วงเวลา ในกิจกรรมการคิดค่ารักษาและหัตถการสามารถใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการคิดค่าวัสดุ รวมท้ังใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการจัดตารางท างานและเบิกค่า

ท างานล่วงเวลา ท้ังนี้เพื่อเป็นการลดเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบัตซิึ่งจะท าให้ต้นทุนด้านค่าแรงในกิจกรรมลดลงได้ 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบรายกิจกรรมโดยคิดรวมค่ายา ค่า

ตรวจวินิจฉัย ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภคพบว่ามีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 329.85 บาทต่อราย เมื่อ

เปรียบเทียบกับต้นทุนการวินิจฉัยตามกลุ่มโรค (DRG) มีตน้ทุนเฉลี่ยเทา่กับ 360.54 บาทต่อราย และค่าเรียกเก็บจาก

โรงพยาบาลเฉลี่ยเท่ากับ 324.48 บาทต่อราย ซึ่งพบว่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณ

จากภาครัฐมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับต้นทุนท่ีแท้จรงิของทางโรงพยาบาล 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กป่วยโรคปอดอักเสบมีประเด็นข้อเสนอแนะในการน าผล

วจิัยไปใช้ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ค่าแรงในการปฏบัิติกิจกรรมการดูแลค่อนข้างสูง ดังนั้น ผู้บริหารโรงพยาบาลเชียง

ค า ควรมกีารส่งเสริมการปฏบัิติกิจกรรมการดูแลให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละระดับเพื่อท าให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุน 

แต่คงไว้ซึ่งมาตรฐานการพยาบาล โดยมอบหมายงานในกิจกรรมท่ีผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ช่วยเหลือคนไข้สามารถ

ปฏบัิตแิทนพยาบาลวิชาชพีได้ 

2. น าเสนอผลการวิจัยให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักในการลดต้นทุนในการท า

กิจกรรมโดยการคิดมาตรการหรือนวตกรรมเพื่อชว่ยลดเวลาในการปฎบัิตกิิจกรรม 

3. ผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงค า ควรมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นงานเอกสารเพื่อลดต้นทุนและลด

เวลาในกิจกรรมการบริหารจัดการ เชน่ การคิดคา่รักษาพยาบาล การจัดตารางท างานและเบิกค่าท างานล่วงเวลา 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ศกึษาตน้ทุนกิจกรรมการดูแลรักษาทุกหน่วยงานในโรคท่ีพบบ่อยเพื่อให้ได้ตน้ทุนกิจกรรมของโรงพยาบาล 

2 ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนในส่วนของผู้รับบริการเนื่องจากโรงพยาบาลเชียงค าอยู่ติดเขตชายแดนมี

ผู้รับบริการรักษาตา่งชาตชิ าระค่าใชจ้่ายเอง 
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การศึกษาความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการให้บริการทางสุขภาพของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

A study of expectation of patients toward health service in Khlong Song Sub-

district health promoting hospital, Khlongluang district, Pathumthani 

province. 

กฤติเดช มิ่งไม้1* 

Krittidech Mingmai1* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงพรรณนา (Cross-Sectional Descriptive Study) มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้มารับบริการทางสุขภาพ และหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคคลกับ

ความคาดหวังของผู้มารับบริการทางสุขภาพ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นผู้ป่วยมารับบริการใน รพ.สต.คลองสอง จ านวน 148 ราย และเลือกสุ่ม

ตัวอย่างโดยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยวธีิการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เครื่องมอืท่ีใชใ้นการวิจัย

ในคร้ังนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มารับบริการทาง

สุขภาพ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้สถิตเชงิพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใชส้ถิตไิคสแควส์  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.7) อยู่ในกลุ่มอายุ 35-59 ปี (ร้อยละ 

52.7) เมื่อพจิารณาความคาดหวังของผู้ป่วยพบว่าทุกด้านอยูใ่นระดับมาก ได้แก่ ด้านการรักษา (x̄ =3.96), ด้านการ

ให้บริการและการดูแลเอาใจใส่ (x̄ =3.93), ด้านสถานท่ีให้บริการ (x̄ =3.87), ด้านการประชาสัมพันธ์ (x̄ =3.94)  

และด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (x̄ =3.80) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร

กับระดับความคาดหวังในการให้บริการพบว่า เพศ, อาชีพ, ระดับการศึกษา, สิทธิการรักษา และจ านวนครั้งท่ีเข้ารับ

การรักษามคีวามสัมพันธ์กบัความคาดหวังตอ่การบริการอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากผลการวิจัยดังกล่าวเสนอให้เห็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการทางสุขภาพโดยด าเนินการตาม

มาตรฐานการให้การบริการทางสุขภาพ เพื่อให้การบริการเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการและ สอดคล้อง

กับการปฏบัิตติามมาตรฐานทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
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Abstract  

The study was a cross-sectional descriptive study aimed to study the expectation of patients toward 

heath service and the relationship between demographic characteristics and expectation of heath service in 

Khlong Song Sub-District Health Promoting Hospital, Khlongluang District, Pathumthani Province. The samples 

consisted of 148 patients recruited by purposive sampling. The data were collected using the structured interview. The 

instruments consisted of questionnaire for demographics data, questionnaire for expectation of heath service. 

Data were analyzed by using descriptive statistics and analyzed association by chi-square test. 

The result revealed that the most of sample has female (52.7% ) age ranged from 35-59 years old 

(52.7%). When considering the expectation of health service found that it has at a high level in every aspects 

included treatment ( x̄ =3.96) , Providing care ( x̄ =3.93) , Location Service ( x̄ =3.87) , communication  

(x̄ =3.94)and medical technology and equipment (x̄ =3.80). By the chi-square test, the factors which remained 

significantly associated with expectation of heath service were gender, occupational, education level, health 

insurance and number of visit at level 0.05.  

The study finding suggests that should be develop heath service quality by standards of health 

services. The heath service is to meet the expectations of the clients and in keeping with the standard practice 

of medical and public heath. 
 

Keywords:  Expectation, Health Service, Sub-District Health Promoting Hospital 

บทน า 

การพัฒนาสุขภาพของประชาชนถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และ

มั่นคง ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจสูงสุด ตามหลักการบริหารแนวใหม่ซึ่งถือว่าผู้รับบริการเป็นลูกค้าท่ี

ส าคัญที่สุด โดยเฉพาะงานด้านการรักษาพยาบาลเป็นงานที่ซับซ้อน ละเอียดอ่อน  มีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องจ านวน

มาก นอกจากนี้รัฐบาลยังมีงบประมาณท่ีจ ากัดในการดูแลสุขภาพ ไม่สามารถให้บริการอย่างท่ัวถึง ถึงแม้จะมีการ

ขยายจ านวนเตียงในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน [1] ซึ่งหลัก

บริการสุขภาพในประเทศไทยมีการจัดระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐเป็น 3 ระดับคือบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

และตติยภูมิ โดยการจัดบริการท้ัง 3 ระดับควรมีการผสมผสานเสมือนหนึ่งเป็นหน่วยเดียวกัน ส าหรับการบริการ

ระดับปฐมภูมิในชนบทมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลเป็นสถานบริการหลัก เพื่อให้บริ การมีความ

สอดคล้องกับหลักการที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย มีที่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน มีพื้นที่และประชากรที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

น าไปสู่การให้บริการที่มีความต่อเนื่องและเป็นองค์รวม สามารถจัดบริการท่ีผสมผสานท้ังด้านรักษา การส่งเสริม

ป้องกันและฟื้นฟูสภาพ เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นสถานบริการทางสุขภาพแรกก่อนท่ีจะมีการส่งต่อไปยังสถาน

บริการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การจัดบริการระดับปฐมภูมิที่ผ่านมายังมีข้อจ ากัดหลายประการ 

อาทิเช่น ศักยภาพในการรักษาพยาบาล ที่ยังไม่สามารถจัดให้มีแพทย์อยู่ประจ าในสถานบริการระดับปฐมภู มิได้

เต็มเวลา ปัญหาด้านจ านวนบุคลากรที่จ ากัดและขาดความครบถ้วนของสหวิชาชีพ ตลอดจนความพร้อมของ

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ [2] 
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ปัญหาด้านสาธารณสุขเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบได้ในทุกภาคส่วนท้ังในทางตรงและทางอ้อม แม้ว่าปัจจุบัน

เทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุขจะมีการพัฒนาก้าวหนา้ไปมาก ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลท่ีให้การรับรอง

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนว่า “บุคคลมีสิทธิท่ีจะได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีได้มาตรฐานอย่างเสมอภาค” [3] และ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพมาตรา 82 

กล่าววา่ “รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ” ก็ยังไม่

สามารถท าให้ปัญหาทางด้านสุขภาพลดลงไปได้ โดยเฉพาะโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังหรือโรควถิีชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่าง

รวดเร็ว ข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าอัตราป่วยต่อแสนประชากรของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังข้างต้นสูง

เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (อัตราต่อแสน 1570.63) โรคเบาหวาน (อัตราต่อแสน 

586.82) โรคหัวใจขาดเลือด (อัตราต่อแสน 326.58) และ โรคหลอดเลือดสมอง (อัตราต่อแสน 233.65) [4] ซึ่ง

สาเหตุส าคัญมาจากประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมท้ังสิ้น เช่น การสูบบุหร่ี การดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล์ การขาดการออกก าลังกาย การรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูง การรับประทานอาหารท่ีหวานจัดหรือเค็ม

จัด การรับประทานผักผลไม้ไม่เพียงพอ เป็นต้น [5] แต่อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้มีการ

ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการตา่ง ๆ เชน่ โครงการสุขภาพดี

ถ้วนหน้า และโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทองในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าบริการ

สุขภาพได้มากขึ้น ท้ังในด้านของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ [6] ฉะนั้นแล้วในปัจจุบันการ

ให้บริการทางสุขภาพควรเน้นไปท่ีบริการด้านส่งเสริมป้องกันเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมทาง

สุขภาพท่ีเหมาะสม จะเห็นได้ว่าสถานบริการระดับปฐมภูมิจึงมีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิด

ประชาชนมากที่สุด และมีความครอบคลุมไปในทุกพื้นท่ี และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท าให้การบริการสุขภาพ

จึงควรมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความเท่าเทียมกัน และส่งเสริม

ให้ประชนและท้องถิ่นได้มีบทบาทในการจัดการ ระบบสุขภาพชุมชนร่วมกับเจ้าหนา้ที่สาธารณสุขให้มากขึ้น [7] 

การปรับการบริการท่ีดีจะต้องมีการก าหนดภารกิจ ไว้ชัดเจนท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ีหนึ่งการปรับปรุง

ทางด้านกายภาพ ได้แก่ การปรับโฉมด้านกายภาพ พื้นท่ีบริการรับรองผู้ป่วยให้ดูทันสมัย ผ่อนคลาย รวมท้ังภูมิทัศน ์

มีพื้นท่ีรอรับบริการ จัดมุมความรู้ด้านสุขภาพในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น มีนิทรรศการ โปสเตอร์ แผ่นพับ ด้านท่ีสอง 

การให้บริการทางด้านการแพทย์ และการให้บริการทางด้านท่ัวไป ได้แก่ ลดเวลาการรอคอยพบแพทย์ พยาบาลหรือ 

เจ้าหน้าที่ เวลารอรับยา การจัดคิวการรอตรวจ มจีุดให้ค าแนะน าการปฏบัิติของผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน มีการจัดบริการ

ส่งต่ออย่างเป็นรูปธรรม และ ด้านท่ีสาม การบริหารจัดการ ได้แก่ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล จัดการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบตา่ง ๆ ตลอดจนมสีัดส่วนมีประชากรรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 

นั่นคือ ไม่น้อยกว่า 8,000 คนต่อ 1 รพ.สต. สถานท่ีตั้งของ รพ.สต. อยู่ไม่ไกลเกินกว่าการเดินทาง 30 นาที โดย

รถยนต์ รวมท้ังด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ครบถ้วนพอเพียงและมีระบบ Sterile system ท่ีถูกต้อง ตลอดจนมี

การจัดเก็บขอ้มูลอย่างครบถ้วน [8] 

ในปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้บริการตรวจ

รักษาผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก บวกกับประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการต่างมคีวามรู้ความเข้าใจเร่ืองสิทธิผู้ป่วยมากขึน้ จึงมี

ความคาดหวังต่อการให้บริการสูงขึ้นด้วย หน่วยงานจึงมีความจ าเป็นต้องมีแนวทางในการด าเนินนโยบายการ

ให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ใช้บริการเลือกท่ีจะ

มาใช้บริการและยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาระบบงานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

อย่างเป็นระบบท้ังองค์กร ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงมีสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการให้บริการทางสุขภาพ 
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และหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการให้บริการทางสุขภาพของ

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพือ่น าผลการศึกษานีใ้ชเ้ป็นขอ้มูลใน

การปรับเปลี่ยนการด าเนนิงานและการให้บริการมีความสะดวกมากขึน้ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อให้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่าง

สอดคล้องกับความต้องการและสร้างความพอใจแก่ผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศกึษาครั้งนี้เป็นการศกึษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขาง (Cross-Sectional Descriptive Study) เพื่อศึกษา

ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการให้บริการทางสุขภาพและหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความ

คาดหวังของผู้ป่วยต่อการให้บริการทางสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ประชากร คือผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไปท่ีมารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวนท้ังหมด 9,804 คน ซึ่งตอ้งเป็นผู้ป่วยท่ีสามารถท ากิจกรรมได้ตามปกต ิไม่

ท าให้เกิดอาการเหนื่อยหอบหรือหายใจล าบาก (Functional classification : Class I) กลุ่มตัวอยา่งที่ศกึษาเป็นผู้ป่วยท่ีมา

รับบริการรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง ซึ่งค านวณจากสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของ    

แดเนยีล [9] ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% เมื่อแทนค่าในสูตรจะใชต้ัวอยา่งที่ศกึษาท้ังหมด 148 ราย โดยเลอืกสุ่มตัวอย่าง

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน พ.ศ. 

2559 โดยมรีายละเอยีดของการศึกษาดังตอ่ไปน้ี 

กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง และ

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแสดงในแผนภาพได้ดังนี ้

            ตัวแปรตน้ (Independent Variable)                                 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  

 

  

 

 

 

ลักษณะของประชากร 

-เพศ 

-อายุ 

-อาชีพ 

-ระดับการศึกษา 

-สิทธิการรักษาพยาบาล 

-ความเพียงพอของรายได้ 

-จ านวนคร้ังทีเ่ข้ารับการรักษา 

 

 

 

 

ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อ 

การให้บริการทางสุขภาพ 

-ด้านผลการรักษา 

-ด้านการให้บรกิารและการดูแลเอาใจใส่ 

-ด้านสถานที่ให้บริการ 

-ด้านการประสัมพันธ์การให้บริการ 

-ด้านเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
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ผู้วจิัยเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสัมภาษณท่ี์มีโครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 11 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศกึษาลักษณะ

โดยท่ัวไปของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, อาชีพ, สิทธิการรักษา, รายได้เฉลี่ย, ความเพียงพอของ

รายได้, จ านวนคร้ังท่ีเข้ารับการรักษา, เหตุผลท่ีเลือกเข้ารับการรักษา,ช่องางการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

บริการ 

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้มารับบริการ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ความคาดหวัง

ด้านการรักษา, ความคาดหวังด้านการให้บริการและการดูแลเอาใจใส่, ความคาดหวังด้านสถานท่ีให้บริการ, ความ

คาดหวังด้านการประชาสัมพันธ์ และความคาดหวังด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์  แบบสัมภาษณ์แบบนี้

ให้ผู้ตอบแบบสอบสัมภาษณแ์สดงความคาดหวังของเป็น 5 ระดับ โดยใชม้าตรวัดของลิเคอร์ท ดังนี้  

1 คะแนน คือ หมายถึง ระดับความคาดหวังน้อยท่ีสุด, 2 คะแนน หมายถึง ระดับความคาดหวังน้อย, 3 

คะแนน หมายถึง ระดับความคาดหวังปานกลาง, 4 คะแนน หมายถึง ระดับความคาดหวังมาก และ 5 คะแนน 

หมายถึง ระดับความคาดหวังมากท่ีสุด จากนั้นน ามาทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ พบว่า ข้อถามทุกข้อมีค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.70 – 1.00  ส าหรับค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ทดสอบกลับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอยา่งที่ศกึษา จ านวน 30 ราย ทดสอบหาค่าความเท่ียงได้คา่ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’ s alpha coefficient) เท่ากับ 0.90 

ส าหรับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นแต่ละด้านผู้วิจัยน ามาเทียบกับเกณฑ์ โดยแบ่งเป็นระดับความคาดหวังได้ดังนี้ 

[10] 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 คะแนน  หมายถงึ  มคีวามคาดหวังต่อการบริการมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 คะแนน หมายถงึ มีความคาดหวังตอ่การบริการมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 คะแนน หมายถงึ มีความคาดหวังตอ่การบริการปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 คะแนน  หมายถงึ มีความคาดหวังตอ่การบริการน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 คะแนน  หมายถงึ มีความคาดหวังตอ่การบริการน้อยท่ีสุด 

 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเป็น 3 ระดับ โดยการแปลผลคะแนน พิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม 

[11] ดังนี้ 

ระดับความคาดหวัง คะแนน ความหมาย 

สูง ร้อยละ 80 - 100 

(คะแนนต้ังแต่ 136 คะแนนขึ้นไป) 

มคีวามคาดหวังตอ่การบริการ 

อยู่ในระดับสูง 

ปานกลาง ร้อยละ 60 - 79 

(คะแนนต้ังแต่ 102 – 135 คะแนน) 

มคีวามคาดหวังตอ่การบริการ 

อยู่ในระดับปานกลาง 

ต่ า นอ้ยกว่าร้อยละ 60 

(คะแนนต่ ากว่า 102 คะแนน) 

มคีวามคาดหวังตอ่การบริการ 

อยู่ในระดับต่ า 

 

ส าหรับการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอยา่งโดยผู้วจิัยจะเก็บแบบสัมภาษณ์เป็นความลับ โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อ

ของตัวอย่าง แต่จะเปิดเผยเฉพาะในการสรุปผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น นอกจากนี้ก่อนเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะชี้แจง

วัตถุประสงค์ในการท าการวิจัยและอธิบายรายละเอียดของแบบสัมภาษณ์ หลังจากนั้นทางผู้วิจัยจะแจกหนังสือ

ยนิยอมเข้าร่วมงานวจิัยพร้อม โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ต้องลงนามหรือกล่าวยนิยอมด้วยวาจา ส าหรับการสัมภาษณ์
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ตัวอย่าง 1 คน จะใช้เวลาในการตอบประมาณ 20 นาที นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างสามารถบอกเลิกการเข้าร่วม

โครงการวจิัยนี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งการบอกเลิกการเข้าร่วมการวจิัยนัน้จะไมม่ผีลตอ่การรักษาโรคท่ีพึงได้รับ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  SPSS (Statistical  package  for  the  social sciences) ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลการศึกษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ พิสัย 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นต้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคคลกับความคาดหวังของผู้ป่วยต่อ

การให้บริการทางสุขภาพ โดยใชส้ถิต ิchi-square test ก าหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% 
 

ผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ประกอบด้วย ผู้ป่วยท่ียินยอมเข้าร่วมการวิจัยจ านวน 148 ราย พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 52.7 และ 47.3 ตามล าดับ) มีอายุอยู่ระหว่าง 18-80 ปี โดยมี

อายุเฉลี่ย 41.7 ปี (SD.= 14.0) ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 35-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 

26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.3 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใกล้เคียงกัน 

(ร้อยละ 20) อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 24.8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-15,000 บาท (ร้อยละ 49.3) 

ซึ่งมีรายได้ที่ไม่เพียงพอ/ไม่พอใช้ ร้อยละ 67.6 เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านสุขภาพพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีสิทธิการ

รักษา สิทธิ 30 บาท/สิทธิบัตรทอง ร้อยละ 45.3 รองลงมาสิทธิประกันสังคม (ร้อยละ 21.6) และจ่ายค่า

รักษาพยาบาลเอง (ร้อยละ 17.6) ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษา 2-3 ครั้ง/ เดือน หรือนาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 51.4) มี

เหตุผลในการเลือกรับบริการคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) คือ รพ.สต. ใกล้บ้าน/สามารถเดินทางได้

สะดวก (ร้อยละ 51.4) รองลงมาคือ ค่ารักษาพยาบาลไม่แพงและย้ายท่ีอยู่หรือสิทธิการรักษาใกล้เคียงกัน ร้อยละ 

25.0 และส าหรับช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารการให้บริการของ รพ.สต. พบว่าส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

จากญาติ/เพื่อน (ร้อยละ 44.6) รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพ/ผู้น าชุมชน และ เสียงตามสายในชุมชน (ร้อยละ 

39.2 และ 22.3 ตามล าดับ (ดังแสดงในตารางท่ี 1) 

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส าหรับด้านการรักษาพบว่า 

ในแต่ละข้อผู้ป่วยมีความคาดหวังตอ่การให้บริการในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ มคีวามคาดหวังตอ่การให้หนว่ยงานมี

อุปกรณ์การรักษาและความพร้อมในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ และมีระบบส่งต่อ (Refer) ท่ีสะดวกทันต่อ

สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 70.3 รองลงมาคือ คาดหวังให้แพทย์/บุคลากรทางสาธารณสุขอธิบายเร่ืองเกี่ยวกับโรคและ

การดูแลตนเองได้ และหลังจากมารับบริการรักษาที่รพ.สต. สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้ อย่างเท่ากัน และ แพทย์/

บุคลากรทางสาธารณสุขมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 69.6 และ 68.2 ตามล าดับ) ดังนั้นเมื่อ

พจิารณาคะแนนภาพรวมของความคาดหวังในด้านการรักษาของผู้ป่วยจะอยูใ่นระดับมาก (x̄ =3.96) ดังตารางท่ี 2 

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส าหรับด้านการให้บริการ

และการดูแลเอาใจใส่ พบว่า ในแต่ละข้อผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่    

มคีวามคาดหวังต่อการท่ีเจ้าหนา้ท่ีจะการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยและญาตอิย่างใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมาคือ 

เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและ เจ้าหน้าท่ีให้บริการผู้ป่วยและญาติได้ทันท่วงทีอย่างเท่ากัน  และ 

เจ้าหนา้ที่ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย (ร้อยละ 62.8 และ 61.5 ตามล าดับ) ดังนัน้เมื่อพิจารณาคะแนนภาพรวม

ของความคาดหวังในดา้นการให้บริการและการดูแลเอาใจใส่ของผู้ป่วยจะอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.93) ดังตารางที่ 3 
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เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส าหรับด้านสถานท่ี

ให้บริการพบวา่ ในแต่ละขอ้ผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อการให้บริการอยูใ่นระดับมากเป็นสว่นใหญ่ ได้แก่ มีความคาดหวัง

ต่อการท่ีเจ้าหน้าท่ีจะแนะน าการใช้สถานท่ีให้ปฏิบัติตามแนะน า คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาคือ รพ.สต.มีความ

สะอาด ถูกสุขลักษณะ, มีความปลอดภัยในการให้บริการและ ดูแลรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และพร้อมใช้งานอยู่

เสมออย่างเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 60.1) ดังนั้นเมื่อพิจารณาคะแนนภาพรวมของความคาดหวังในด้านสถานท่ีการ

ให้บริการของผู้ป่วยจะอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.87) ดังตารางที่ 4 

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส าหรับด้านการประสัมพันธ์

การให้บริการพบว่า ในแต่ละข้อผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ มีความ

คาดหวังตอ่การทราบข้อมูลข่าวสาร เท่ียงตรง ตรวจสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาคือ แนะน ากฎระเบียบการ

ใช้สถานท่ี และ แนะน าสิทธิของผู้ป่วย (ร้อยละ 55.4 และ 54.7 ตามล าดับ) ดังนั้นเมื่อพิจารณาคะแนนภาพรวมของ

ความคาดหวังในดา้นการประสัมพันธ์การให้บริการของผู้ป่วยจะอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.94) ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอยา่ง (n = 148) 

ลักษณะ จ านวน ร้อยละ ลักษณะ จ านว

น 

ร้อยละ 

อายุ (ปี) (ค่าต่ าสุด-สูงสุด = 18-80, ค่าเฉลี่ย= 41.7, 

SD.=14.0) 

ความเพียงพอของรายได ้

   18-25 ปี 16 10.8   มเีหลอืเก็บ 2 1.4 

   26-35 ปี 33 22.3   เพยีงพอ/พอใช ้ 46 31.1 

   35-59 ปี 78 52.7   ไมเ่พยีงพอ/ไมพ่อใช ้ 100 67.5 

   60 ปีขึน้ไป  21 14.2 สิทธิการรักษา   

เพศ     สิทธิ 30 บาท/บัตรทอง 67 45.3 

   ชาย 70 47.3   ประกันสังคม 32 21.6 

   หญิง 78 52.7   จ่ายคา่รักษาเอง 26 17.6 

ระดับการศกึษา     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 23 15.5 

   ไมไ่ด้รับการศึกษา 8 5.4 จ านวนครั้งทีเ่ข้ารับการรักษา   

   ประถมศึกษา 27 18.2   ครัง้แรก 9 6.0 

   มัธยมศกึษาตอนต้น 29 19.6   2-3 ครัง้ (นาน ๆ ครัง้) 76 51.4 

   มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 32 21.6   > 3 ครัง้ (สม่ าเสมอ) 63 42.6 

   อนุปริญญา/ปวส. 25 16.9 เหตุผลในการเลือกรับบริการ   

   ปริญญาตรี 16 10.8   รพสต.ใกล้บ้าน/เดินทางสะดวก 76 51.4 

   สูงกวา่ปริญญาตรี 11 7.5   ค่ารักษาพยาบาลไม่แพง  38 25.7 

อาชีพ     ยา้ยท่ีอยูอ่าศัย/สิทธิการรักษา 37 25.0 

   ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 42 24.8   ใชต้ามสทิธิการรักษาพยาบาลเชน่ 

  สิทธิ30บาท 

20 13.5 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอยา่ง (n = 148) (ตอ่) 

ลักษณะ จ านวน ร้อยละ ลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

   รับจ้างทั่วไป 32 21.6   เครื่องมือปละอุปกรณท์างการแพทย์ 

  ทีทันสมัย 

6 4.1 

   เกษตรกร 24 16.2 ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการบรกิาร 

  

   ไมไ่ด้ประกอบอาชพี 16 11.0   จากญาต/ิเพื่อน                66 44.6 

   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 9.8   เจ้าหนา้ทีมสุขภาพ/ผู้น าชุมชน    58 39.2 

   แมบ้่าน/พอ่บ้าน  12 9.3   เสียงตามสายในชุมชน 33 22.3 

   อื่นๆ 8 7.3   โทรทัศน์/วทิยุ 14 9.5 

รายได้เฉลี่ย     ไมไ่ด้รับข้อมูลขา่วสาร 8 5.4 

   ไมม่รีายได้ 25 16.9    

   ต่ ากว่า 5,000 บาท 11 7.5    

   5,001-15,000 บาท  73 49.3    

   15,000 ขึน้ไป  39 26.3    

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจ าแนกตามดา้นการรักษา (n=148) 

 

 

ความคดิเห็น 

 

ระดับความคาดหวัง  

 

 

x̄  

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. แพทย์/บุคลากรทางสาธารณสุขมีการติดตาม
ผลการรักษาอยา่งตอ่เนื่อง 

0 
(0.0) 

2 
(1.4) 

23 
(15.5) 

101 
(68.2) 

22 
(14.9) 

4.0 

2. หน่วยงานมีอุปกรณ์การรักษาและความพร้อม
ในการรักษาพยาบาลเบือ้งต้นได้ 

0 
(0.0) 

2 
(1.4) 

24 
(16.2) 

104 
(70.3) 

18 
(12.2) 

3.9 

3. มรีะบบส่งต่อ(Refer)ท่ีสะดวกทันต่อสถานการณ์ 1 

(0.7) 

2 

(1.4) 

19 

(12.8) 

104 

(70.3) 

22 

(14.9) 

3.9 

4. แพทย์/บุคลากรทางสาธารณสุขมีความรู้ความ
ช านาญ ในการรักษาและป้องกันโรค 

0 
(0.0) 

2 
(1.4) 

19 
(12.8) 

98 
(66.2) 

29 
(19.6) 

4.0 

5. การดูแลเอาใจใส่ของบุคลากรทางสุขภาพ 0 
(0.0) 

1 
(0.7) 

18 
(12.2) 

96 
(64.9) 

33 
(22.3) 

4.0 

6. แพทย์/บุคลากรทางสาธารณสุข อธิบายเร่ือง
เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองเบือ้งต้นได้ 

0 
(0.0) 

1 
(0.7) 

19 
(12.8) 

103 
(69.6) 

25 
(16.9) 

4.0 

7. หลังจากมารับบริการรักษาท่ี รพ.สต. สามารถ
ดูแลตนเองเบือ้งต้นได้ 

0 
(0.0) 

1 
(0.7) 

23 
(15.5) 

103 
(69.6) 

21 
(14.2) 

3.9 

รวม 3.96 
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เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส าหรับด้านเทคโนโลยีและ

เครื่องมือทางการแพทย ์พบว่า ในแต่ละข้อผู้ป่วยมคีวามคาดหวังต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ 

มีความคาดหวังต่อสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาคือ ความสะอาดของ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ มีความช านาญและการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์  (ร้อยละ 52.7 

และ 52.0 ตามล าดับ) ดังนั้นเมื่อพจิารณาคะแนนภาพรวมของความคาดหวังในด้านการประสัมพันธ์การให้บริการของ

ผู้ป่วยจะอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.80) ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจ าแนกตามดา้นการให้บริการและการดูแลเอาใจใส่ (n=148) 

 

 

ความคดิเห็น 

 

ระดับความคาดหวัง  

 

 

x̄  

น้อยที่สดุ น้อย ปาน

กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ

เรียบร้อย 

0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

29 

(19.6) 

91 

(61.5) 

26 

(17.6) 

3.9 

2. เจ้าหน้าที่ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยและ

ญาติอยา่งใกล้ชิด 

0 

(0.0) 

1 

(0.7) 

25 

(16.9) 

99 

(66.9) 

23 

(15.5) 

3.9 

3. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ 

0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

26 

(17.6) 

93 

(62.8) 

27 

(18.2) 

3.9 

 4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการผู้ป่วยและญาติได้

ทันท่วงที 

0 

(0.0) 

1 

(0.7) 

32 

(21.6) 

93 

(62.8) 

22 

(14.9) 

3.9 

5. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

เมื่อผู้ป่วยร้องขอ / มารับบริการ 

0 

(0.0) 

1 

(0.7) 

31 

(20.9) 

86 

(58.1) 

30 

(20.3) 

3.9 

6. เจ้าหนา้ที่ให้บริการด้วยความเป็นมติร  0 

(0.0) 

1 

(0.7) 

28 

(18.9) 

87 

(58.9) 

32 

(21.6) 

4.0 

7. ก ารให้ บ ริก าร ท่ี เป็ น ป ระ โยชน์ แ ก่

ส่วนรวม 

0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

26 

(17.6) 

90 

(60.8) 

30 

(20.3) 

4.0 

8. เจ้าหน้าท่ีปฏิ บัติตามมาตรฐานการ

ให้บริการ 

0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

29 

(19.6) 

87 

(58.8) 

30 

(20.3) 

3.9 

9. มีความยุติธรรมในการเรียกตรวจ

ตามล าดับก่อน-หลัง 

0 

(0.0) 

4 

(2.7) 

30 

(20.3) 

73 

(49.3) 

41 

(27.7) 

4.0 

รวม 3.93 
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เมื่อแบ่งระดับความคาดหวังต่อการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสองโดยภาพรวม 

พบว่า มีคะแนนอยู่ระหว่าง 93-170 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 133.6 คะแนน (SD.= 13.5) ส่วนใหญ่มีระดับความ

คาดหวังต่อการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.4 รองลงมาคือมีระดับความคาดหวังต่อการ

ให้บริการอยู่ในระดับปานสูง และต่ า (ร้อยละ 43.2 และ 3.4 ตามล าดับ)  

 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับระดับความคาดหวังในการให้บริการพบว่า 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความความคาดหวังในการให้บริการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เพศ (p=0.014), ระดับการศึกษา (p=0.038), อาชีพ (p=0.016), สิทธิการ

รักษา (p=0.046) และจ านวนคร้ังท่ีเข้ารับการรักษา (p=0.002) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจ าแนกตามดา้นสถานท่ีให้บริการ (n=148) 

 

 

 

ความคดิเห็น 

 

ระดับความคาดหวัง  

 

 

x̄  

น้อยที่สดุ น้อย ปาน

กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

1. รพ.สต. มคีวามสะอาด ถูกสุขลักษณะ 0 

(0.0) 

1 

(0.7) 

38 

(25.7) 

89 

(60.1) 

20 

(13.5) 

4.1 

2. แนะน าการใช้สถานท่ีให้ปฏิ บัติตาม

แนะน า 

0 

(0.0) 

5 

(3.4) 

30 

(20.3) 

93 

(62.8) 

20 

(13.5) 

3.8 

3. มคีวามปลอดภัยในการให้บริการ 0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

34 

(23.0) 

89 

(60.1) 

23 

(15.5) 

3.8 

4. ดูแลรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และ

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

29 

(19.6) 

89 

(60.1) 

28 

(18.9) 

4.1 

5. สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการให้บริการ เช่น 

แสงสวา่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 

0 

(0.0) 

7 

(4.7) 

39 

(26.4) 

83 

(56.1) 

19 

(12.8) 

3.7 

6. สิ่งแวดลอ้มสถานการณ์มีความนา่สนใจ 

และมีมุมพักผ่อนส่วนตัว เพื่อช่วยให้ผ่อน

คลาย 

0 

(0.0) 

10 

(6.8) 

33 

(22.3) 

84 

(56.8) 

21 

(14.2) 

3.7 

รวม 3.87 
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ตารางที่ 5  จ านวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจ าแนกตามดา้นการประสัมพันธ์การให้บริการ (n=148) 

 

 

 

ความคดิเห็น 

 

ระดับความคาดหวัง  

 

 

x̄  

น้อยที่สดุ น้อย ปาน

กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. แนะน ากฎระเบียบการใช้สถานท่ี 

 

0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

41 

(27.7) 

82 

(55.4) 

23 

(15.5) 

4.1 

2. แนะน าสทิธิของผู้ป่วย 0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

30 

(20.3) 

81 

(54.7) 

35 

(23.6) 

4.0 

3. แนะน าขั้นตอนการใชส้ิทธิ 30 บาท หรอื

สิทธิอ่ืน ๆ 

1 

(0.7) 

2 

(1.4) 

37 

(25.0) 

75 

(50.7) 

33 

(22.3) 

3.9 

4. มีการประกาศ / ประชาสัมพันธ์ด้าน

สุขภาพ 

0 

(0.0) 

3 

(2.0) 

37 

(25.0) 

80 

(54.1) 

28 

(18.9) 

4.1 

5. ข้อมูลขา่วสาร เท่ียงตรง ตรวจสอบได้ 0 

(0.0) 

1 

(0.7) 

36 

(24.3) 

83 

(56.1) 

28 

(18.9) 

3.9 

6. การให้ข้อมูลเพิ่มเตมิ /ตอบข้อสักถาม 0 

(0.0) 

3 

(2.0) 

41 

(27.7) 

74 

(50.0) 

30 

(20.3) 

3.8 

7. มีบอร์ดสุขภาพ เช่นการดูแลตนเองหลัง

คลอด อาหารเพื่อสุขภาพ โรคตามฤดูกาล 

1 

(0.7) 

3 

(2.0) 

40 

(27.0) 

74 

(50.0) 

30 

(20.3) 

3.8 

รวม 3.94 
 

ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจ าแนกตามด้านเทคโนโลยีและเคร่ืองมอืทางการแพทย ์(n=148) 

 

 

ความคดิเห็น 

 

ระดับความคาดหวัง  

 

 

x̄  

น้อย

ที่สดุ 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. ความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย ์

1 

(0.7) 

1 

(0.7) 

42 

(28.4) 

78 

(52.7) 

26 

(17.6) 

3.8 

2. เค ร่ืองมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ท่ี

ทันสมัย 

2 

(1.4) 

4 

(2.7) 

39 

(26.4) 

75 

(50.7) 

28 

(18.9) 

3.8 
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ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของระดับความคาดหวังจ าแนกตามด้านเทคโนโลยแีละเคร่ืองมอืทางการแพทย ์(n=148) (ตอ่) 

 

 

ความคดิเห็น 

 

ระดับความคาดหวัง  

 

 

x̄  

น้อย

ที่สดุ 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

3. เค ร่ืองมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์มี

เพยีงพอและพร้อมใช้งานเสมอ 

0 

(0.0) 

6 

(4.1) 

45 

(30.4) 

70 

(47.3) 

27 

(18.2) 

3.7 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ครบถ้วน 0 

(0.0) 

2 

(1.4) 

39 

(26.4) 

82 

(55.4) 

25 

(16.9) 

3.8 

5. มีความช านาญและการใช้เคร่ืองมือ

อุปกรณท์างการแพทย ์

0 

(0.0) 

1 

(0.7) 

41 

(27.7) 

77 

(52.0) 

29 

(19.6) 

3.9 

รวม 3.80 
 

ตารางที่ 7 การวเิคราะห์ความวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความคาดหวังต่อการบริการ

ทางสุขภาพของประชากร (n=148) 

ตัวแปร  X2 df p-value 

เพศ 8.50 2 0.014 

อายุ 13.25 6 0.390 

อาชีพ 27.62 14 0.016 

ระดับการศกึษา 21.99 12 0.038 

สิทธิการรักษาพยาบาล 15.78 8 0.046 

ความเพยีงพอของรายได้ 1.95 4 0.746 

จ านวนครัง้ท่ีเข้ารับการรักษา 16.55 4 0.002 
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วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาวส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง 

พบวา่ มีความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้าน ได่แก่ ความคาดหวังด้านการรักษา, ความ

คาดหวังด้านการให้บริการและการดูแลเอาใจใส่, ความคาดหวังด้านสถานท่ีให้บริการ, ความคาดหวังด้านการ

ประชาสัมพันธ์ และความคาดหวังด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์  แล้วก็พบว่าทุกด้านมีความคาดหวังคือ

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ บัวหลวง ส าแดงฤทธ์ิและ นวพร โลหเจริญวนิช  [12] ท่ีพบว่าระดับ

คุณภาพการบริการพยาบาลตามความคาดหวังของผู้ท่ีมาตรวจในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชอยู่ในระดับสูง  และ

ดวงตา ภัทโรพงศ์ {13} ท่ีศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการพยาบาลของผู้รับบริการในหน่วยงาน

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี พบว่าความคาดหวังของผู้มารับบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และ 

จรรยา พรหมมาลี และคณะ [14] ท่ีศึกษาพบว่า ระดับความคาดหวังของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ใน

กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอกอยู่ในระดับมาก รวมท้ังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิณทกาญ ชาญชัยกิติสกุล {15]    

ศึกษาความคาดหวังของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการในงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหัวเฉียว พบว่าระดับความ

คาดหวังของผู้รับบริการในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหัวเฉียวอยู่ในระดับสูง  รวมท้ังสอดคล้องกับการศึกษาของ  

หัทยา แก้วกิ้ม [16] ท่ีศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังและต่อคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก โดยแรง

ด้านต่างๆการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจระดับ

ความพึงพอใจท่ีผ่านมาของหน่วยบริการ สุขภาพบุคลากรครั้งท่ี 2 ปี พ.ศ. 2557 ท่ีพบวา่ ผู้รับบริการให้ความส าคัญ

ด้านคุณภาพบุคลากรผู้ให้บริการและด้านผลลัพธ์การรักษาพยาบาลสูงสุด  

ส าหรับการท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า 

โดยท่ัวไปบุคคลจะมีความคาดหวังสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งหากบุคคลได้รับผลลัพธ์ หรือความส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 

ระดับความคาดหวังในคร้ังต่อไปจะสูงขึ้นเร่ือยๆ  [17] และความคาดหวังของบุคคลนั้นเป็นผลจากประสบการณ์ใน

อดีตท่ีผ่านมา การได้รับค าบอกเล่าต่างๆ ต่อกันมา ซึ่งความคาดหวังของผู้รับบริการอาจน าไปสู่ความพงึพอใจในการ

มารับบริการได้ ดังนั้นการท่ีจะท าให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอต่อการบริการและได้รับประโยชน์สูงสุด เราใน

ฐานะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจะตอ้งจัดบริการโดยค านงึถึงความคาดหวัง ที่บริการนั้นจะต้องสะดวก

และรวดเร็วถูกต้อง ได้รับบริการท่ีมคีุณภาพ และมีความเสมอภาคกัน มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเอื้อเฟื้อในทุกขั้นตอน 

[14] นอกจากนี้แล้วยังสามารถอธิบายได้อีกว่าตามแนวคิดของคุณภาพการบริการ  [18 ] อธิบายไว้วา่ความคาดหวัง

ของผู้รับบริการน้ี ย่อมมรีะดับท่ีแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวก าหนดความคาดหวังดังท่ีกล่าวมานั้นอาจเกิด

จากการบอกเล่าปากต่อปาก จากค าแนะน าของเพื่อนท่ีพบว่ามีการให้บริการเป็นอย่างดี อันท า ให้ผู้ฟังเกิดความ

คาดหวงัท่ีจะได้รับบริการเชน่น้ันหรือจากความต้องการสว่นบุคคลจากประสบการณ์ในอดีต เนื่องจากบุคลากรบางคน

อาจเคยมีประสบการณ์ท่ีต้องไปรับบริการรวมกับผู้รับบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดช่องทางเฉพาะให้ ไม่ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว จึงเกิดความคาดหวังท่ีสูงมากในบริการท่ีจัดให้เฉพาะบุคลากรหรืออีกส่วนหนึ่งเคยมารับบริการและมี

ประสบการณ์ท่ีดีจึงมคีวามคาดหวังท่ีสูงมากส าหรับการมารับบริการคร้ังต่อๆ ไป และการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร

ทราบถึงบริการท่ีองค์กรจัดให้เป็นสวัสดิการนี้เป็นการเพิ่มความคาดหวังให้ผู้ รับบริการสูงมากยิ่งขึ้นได้เช่นกัน 

สอดคล้องกับจากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายยกระดับสถานี อนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลท าให้ประชาชน

ผู้รับบริการมีความคาดหวังมากว่า จะต้องมีการปรับระบบบริการในทุก ๆ ด้านให้เหมือนโรงพยาบาลชุมชน หรือ
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โรงพยาบาลโดยท่ัวไป แต่เนื่องจากการเปลี่ยนจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนไม่ได้มีการเพิ่มบุคลากร และงบประมาณไปมากนัก อีกท้ังบริการในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล มท้ัีง 5 ด้าน คือด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการ

ฟื้นฟูสภาพและด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ท าให้มภีาระงานมาก ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคเรือ้รังเพิ่มมากขึ้น 

มีผู้รับบริการเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที และไม่สามารถให้บริการได้ตาม

ความตอ้งการของประชาชนท่ีมารับบริการทุกอย่างได้ อาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ประชาชนท่ีมารับบริการมีความคาดหวัง

ตอ่คุณภาพบริการ ท่ีได้รับสูงกว่าคุณภาพบริการตามการรับรู้ได้  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความคาดหวังต่อการให้บริการ พบว่า เพศ 

(p=0.014), อาชีพ (p=0.016), ระดับการศึกษา (p=0.038) สิทธิการรักษา (p=0.046) และจ านวนคร้ังท่ีเข้ารับการ

รักษา (p=0.002)  มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการบริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถ

จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการบริการ (p=0.014) สามารถอธิการได้ว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมารับ

บริการท่ี รพ.สต.เพศหญิงมีระดับความคาดหวังในคุณภาพการบริการสูงกว่าเพศชายในภาพรวม และอาชีพมี

ความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการบริการ (p=0.016) ปัจจัยด้านเพศและอาชีพท่ีแตกต่างกันจะท าให้มีความ

คาดหวังในคุณภาพบริการแตกต่างกัน สามารถอภิปรายได้จากแนวคิดของคอตเลอร์ [19] กล่าวว่าผู้รับบริการแต่ละ

คนมีความแตกต่างกันออกไปตามเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ จึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดมาตรฐานของ

การบริการได้ว่ารูปแบบใดมีมาตรฐานดีท่ีสุด เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดค่านิยมและ

ทัศนคติ ท้ังนี้เป็นเพราะวัฒนธรรมและสังคม ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน เพศหญิงส่วน

ใหญ่มหีน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว มีความใส่ใจในรายละเอียดของบริการท่ีได้รับมากกวา่ผู้ชาย [7] รวมท้ัง

สอดคล้องกับการศึกษาของ วนาพรรณ ชื่นอิ่ม [20] ท่ีศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพการ

บริการของหน่วยบริการสุขภาพบุคลากร พบว่า อาชีพท่ีแตกตต่างกันท าให้ความคาดหวังต่อการรับบริการแตกต่าง

กัน และสอดคล้องกับการศึกษาของจรรยา พรหมมาลี [14] ท่ีศึกษาคุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้

ของผู้รับบริการท่ีกลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี สามารถอภิปรายได้ว่า อาชีพ

ท่ีต่างกันมีแนวโน้มความแตกตา่งให้มีความคาดหวังต่างกัน เช่น ข้าราชการ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีท างานและได้รับการ

บรรจุเขา้ท างานมานานแล้ว ใชส้ิทธิการรักษาพยาบาลได้ท้ังของตนเองและครอบครัว สามารถเลือกใชส้ถานพยาบาล

ท่ีร่วมโครงการได้ทุกแห่งท่ัวประเทศ จึงได้สิทธ์ิและทางเลอืกในการเข้ารับบริการมาก หรือพนักงานท่ัวไปหรือลูกจ้าง

ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม ได้รับสิทธิจ ากัดเฉพาะตัวเท่านั้น ไม่รวมครอบครัวและสามารถใช้

บริการรักษาพยาบาลได้เฉพาะสถานพยาบาลท่ีขึน้ทะเบียนไว้เท่านั้น ท าให้มขี้อจ ากัดในการเข้าใช้บริการ จึงมสี่วนท า

ให้มีความคาดหวังมากเพราะไมม่ทีางเลือกอื่น [21] 

ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการบริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p=0.038) 

สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ท่ีมีอาชีพ และต าแหน่งการงานดีส่วนใหญ่ คือ ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาสูง จึงมีความคาดหวังใน

บริการสูง เพราะได้รู้เห็นอะไรมากกว่า ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจ ต่ ากว่าผู้ท่ีมีการศึกษาต่ า เช่น ผู้ประกอบอาชีพ

เป็นกรรมกรเกษตรกร รับจ้าง เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของนลินทิพย์ สายวรรณะ [22] พบว่า กลุ่ม ความ

มั่นคงในอาชีพ ที่เป็นผลมาจากการศึกษาที่สูงขึน้ ท าให้ผู้ใชบ้ริการมีความคาดหวังในการบริการมากขึ้น 
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จ านวนคร้ังท่ีเข้ารับการรักษา (p=0.002)  มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการบริการอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ กลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการท่ี รพ.สต. คลองสองคร้ังแรกความคาดหวังตอ่การบริการน้อยกวา่ทุกกลุ่มผู้ใชบ้ริการท่ี

มีจ านวนคร้ังท่ีมารับบริการมากกว่า สามารอภิปรายได้ว่าจ านวนคร้ังท่ีมารับบริการ เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์จาก

การได้รับบริการท่ีผ่านมา ซึ่งมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้รับบริการท่ีแตกต่างกันออกไป ตามแนวคิดของรัสท์และโอลิ

เวอร์ [23] ท่ีกล่าวว่าทัศนคติของผู้ใชบ้ริการตอ่บริการท่ีได้รับเกิดจากประสบการณ์ท่ีได้รับบริการท่ีผ่านมา ถ้าผู้ใช้บริการ

พงึพอใจก็จะมาใชบ้ริการอกี ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ รเมศ เวสสุวรรณ [21] ท่ีศึกษาเร่ืองความคาดหวังและการรับรู้

คุณภาพบริการท่ีมีต่อความภักดีในการใช้บริการผู้ป่วยนอกแผนกอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พบวา่ จ านวนคร้ังท่ีมารับบริการ มตีวามสัมพันธ์กับความคาดหวังตอ่การบริการ 

สรุปแล้วผู้ท่ีมาใช้บริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง มีความคาดหวังต่อการให้บริการท้ัง  

5 ด้านอยูใ่นระดับมาก ข้อมูลท่ีได้สามารถน าไปใชใ้นการจัดล าดับของการพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งน ามาประกอบกับ

ข้อมูลของช่องว่างท่ีเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ด้านใดมีช่องว่างมากแสดงว่า ยังต้องการการพัฒนาอีกมากเพื่อให้คุณภาพ

บริการตามความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้วจิัยมีข้อเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงมาตรฐานการบริการในทุก ๆ 

ด้านให้มีความชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังในคุณภาพการบริการท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ควรให้การสนับสนุนใน

ด้านการจัดพื้นท่ีท่ีเป็นสัดส่วน กว้างขวางขึ้น มีท่ีนั่งรอ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย ความสะดวกท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

และปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เช่น จัดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ, ควรพัฒนาบุคลากรด้านการบริการให้มี

ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที, 

ควรจัดหาแพทยใ์ห้เพยีงพอกับผู้รับบริการ, เพ่ิมมาตรการการจัดบริการในเวลาท่ีสะดวกเหมาะสม ยดึหลักความสนใจ

และความตอ้งการเป็นหลัก นอกจากนี้การวจิัยในครัง้นี้สามารถเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การศกึษาเชงิวเิคราะห์ได้

ต่อไปโดยเลือกตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ ได้แก่ เพศ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, สิทธิการรักษา และจ านวนคร้ังท่ีมารับ

บริการ มาศกึษาเป็นรายประเด็นเพื่อให้ได้ขอ้มูลเกี่ยวกับปัจจัยเชงิลึกต่อไป 
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เกิดออฟฟิศซินโดรม 

Effect of stretching on upper trapezius among college students with high risk 

of office syndrome 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการยดืกล้ามเนื้อตอ่การบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม ซึ่งเป็น

กลุ่มอาการท่ีพบบ่อยในคนท่ีท างานในออฟฟิศท่ีมีอิริยาบทและสภาพแวดล้อมในการท างานไม่เหมาะสม เช่น การนั่ง

ท างานเป็นเวลานาน ไมม่กีารเคลื่อนไหวร่างกายและมอีริิยาบถในการท างานไมส่มดุลกับร่างกาย เป็นต้น ส่งผลให้เกิด

อาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่าง ๆ อันเนื่องจากการใช้งานกล้ามเนื้อมากไป หรือมีสาเหตุมา

จากบุคลิกท่าทางไม่เหมาะสม การเกร็งกล้ามเนื้อเป็นเวลานาน หรือจากความผิดปกติของกระดูกสันหลัง การวิจัย

คร้ังนี้จึงศึกษาการท างานของกล้ามเนื้อบ่า ในอาสาสมัครท่ีเป็นนักศึกษา ขณะนั่งท างานหน้าคอมพิวเตอร์ โดยใช้

เทคนิค surface electromyography (sEMG) เพื่อศึกษาการท างานของกล้ามเนื้อ และศกึษาผลของกายบริหารในท่ายืด

กล้ าม เนื้ อ  7 ท่ าคื อ  Neck flexion, Posterior Shoulder Stretch, Trunk and neck rotation, Lateral neck rotation, 

Lateral neck flexion, Neck extension และ Side arm lifts ต่ออาการปวดเมื่อยของอาสาสมัครท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงตอ่ภาวะ

ออฟฟิศซินโดรม โดยให้อาสาสมัครออกก าลังกายยืดกล้ามเนื้อด้วยท่าดังกล่าววันละ 3 เซ็ต ทุกวันติดต่อกันเป็น

ระยะเวลา 1 เดือน และท าการวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อบ่า ในสัปดาห์แรก และทุก ๆ 2 สัปดาห์ จากนั้นวิเคราะห์

สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อซึ่งแสดงผลด้วยค่า root mean square (RMS) และค่า median power frequency (MF) 

เพื่อศึกษาการท างานของกล้ามเนื้อ ผลการศกึษาพบว่าท่าออกก าลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อคอและบ่าสามารถลดการ

ท างานของกล้ามเนื้อบ่า ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจากค่า RMS เมื่อมกีารยดืกล้ามเนื้อเป็นระยะเวลา 

4 สัปดาห์ โดยท่ีค่า MF ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นการยืดกล้ามเนื้อคอและบ่าสามารถ

น าไปใชใ้นการบรรเทาอาการท่ีเกิดจากออฟฟศิซินโดรมได้ 

ค าส าคัญ:  muscle activity  กล้ามเนื้อบ่า  surface electromyography  ออฟฟศิซินโดรม 
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Abstract  

 The purpose of this study was to investigate the effect of stretching exercise on upper trapezius among 

college students with high risk of Office Syndrome.  Muscle pain is a common symptom of Office Syndrome 

suffered by people working in office environments where they sit for long periods with little body movement and 

with incorrect postures. Severe muscle inflammation and muscle pain, especially in the upper trapezius muscle 

results from continuous use of these muscles, or improper posture, contracting these muscles for a long time, 

while doing everyday activities. In this research, volunteers who were at risk of suffering muscle soreness and 

stiffness as a result of their work and working posture were included in the study.  Their muscle activity and 

function while working on the set up computer station were studied using surface electromyography (sEMG). The 

median power frequency (MF) was calculated to study the fatigue of muscle. The volunteers practiced seven 

stretching positions, including neck flexion, posterior shoulder stretch, trunk and neck rotation, lateral neck 

rotation, lateral neck flexion, neck extension, and side arm lifts. These exercises were practiced 3 sets daily for a 

period of one month and the volunteers were tested every two weeks. The results were analyzed statistically 

against week 0 using two-way analysis of variance (ANOVA) with Tukey’s or Student’s t-test at the significance 

level of 0.05. The results showed that these exercises significantly decreased muscle activity of upper trapezius 

determined by sEMG in week 4 when compared to week 0. However, the result of median frequency compared 

between weeks showed no significant difference.  In conclusion, muscle stretching on upper trapezius can 

alleviate symptom of Office Syndrome. 

Keywords:  muscle activity, upper trapezius, surface electromyography, office syndrome  

บทน า  

Electromyography หรือ EMG เป็นเทคนิคการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการบันทึกสัญญาณไฟฟ้าท่ีสร้างจากใย

กล้ามเนื้อขณะมีการหดตัว ซึ่งสัญญาณไฟฟา้นี้เกิดจากการถ่ายทอดสัญญาณประสาทจากเส้นประสาทมอเตอร์ไปยัง

เส้นใยกล้ามเนื้อท่ีบริเวณ neuromuscular junction ท าให้เกิดเป็นศักย์ท างาน (action potential) บนเส้นใยกล้ามเนื้อ 

ก่อนการชักน าให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ  surface EMG หรือ sEMG เป็นการประยุกต์เทคนิคการศึกษา

สัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อโดยใช้อเิลคโทรดแบบแผ่นตดิบนผิวหนังให้ตรงกับบริเวณของกล้ามเนื้อท่ีต้องการศึกษา

การท างาน เป็น non-invasive technique ท่ีนิยมในการตรวจวัดประสิทธิภาพการท างานของกล้ามเนื้อส าหรับผู้ป่วยท่ี

อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูและกายภาพบ าบัด และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการยศาสตร์ เป็นต้น 

(Sommerich 2000; Konrad, 2006)  

กล้ามเนื้อ trapezius มีบทบาทส าคัญในการช่วยให้หัวไหล่มั่นคงขณะมีการใช้มือหรือแขน (Phadke et al., 

2009) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ upper trapezius มีจุดเกาะต้นจากกระดูกสันหลังส่วนคอ middle trapezius มีจุดเกาะ

ต้นจากกระดูกสันหลังส่วนคอระดับ C7 และกระดูกสันหลังส่วนอกระดับ T1 และ lower trapezius มีจุดเกาะต้นจาก

กระดูกสันหลังส่วนอก โดยกล้ามเนื้อท้ัง 3 ส่วนมีจุดเกาะปลายท่ีกระดูกไหปลาร้า (Johnson et al., 1994)  มีรายงาน

ว่าการท างานท่ีอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและ

กระดูกโครงร่าง (Keyserling, 2000) นอกจากนี้ การท ากิจกรรมใด ๆ ท่ีต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเดียวกันอย่างต่อเนื่อง มี

แนวโน้มของการเกิดภาวะผิดปกติต่าง ๆ ตามมา  โดยฉพาะกล้ามเนื้อ trapezius และ sternocleidomastoid เป็น
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กล้ามเนื้อส่วนคอและบ่าที่พบบ่อยวา่มีความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการท างานใน

ออฟฟิศ โดยท่ีกล้ามเนื้อ trapezius ตอ้งชว่ยยึดกระดูกสะบักให้มั่นคงในขณะที่มีการเคลื่อนไหวของแขน (Brinckmann 

et al., 2002; Christensen, 1986 และ Jensen et al., 1999) ซึ่งผลจากการท่ีกล้ามเนื้อบ่าต้องมีการท างานอย่าง

ต่อเนื่องติดต่อกันยาวนาน เช่น ผู้ ท่ีต้องท างานในออฟฟิศและต้องใช้คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา จะมีความเสี่ยงต่อการ

เกิดอาการออฟฟศิซินโดรม (Ng et al., 2014) 

ความยืดหยุน่ของร่างกายสามารถบ่งบอกถึงสมรรถภาพและการท างานของร่างกายท่ีแตกต่างกันของแต่ละ

บุคคลขณะที่มีกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ การเพิ่มความยดืหยุน่ของกล้ามเนื้อเป็นการเตรียมความ

พร้อมของกล้ามเนื้อและมีความส าคัญต่อกิจกรรมหรือการท างานท่ีต้องใช้กล้ามเนื้อมัดนั้น ๆ ดังนั้นการออกก าลัง

กายโดยการส่งเสริมความยืดหยุ่นโดยเฉพาะท่ีกล้ามเนื้อ จึงมีประโยชน์โดยตรงต่อการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานของกลา้มเนื้อ และช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในขณะท างานหรือมกีิจกรรมใด ๆ (Micheo, 2012)  

เนื่องจากท่ีผ่านมายังไม่มรีายงานใดกล่าวถึงประโยชนข์องการออกก าลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อท่ีมีผลต่อการ

เกิดความเมื่อยล้าท่ีเกิดจากการนั่งท างานในออฟฟิศมาก่อน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ถูกออกแบบเพื่อศึกษาการท างาน

ของกล้ามเนื้อ upper trapezius ในขณะที่อาสาสมัครก าลังนั่งท่ีโต๊ะท างานและใชค้อมพิวเตอร์  ผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้

จะให้ขอ้มูลอันเป็นประโยชน์ตอ่การส่งเสริมสุขภาพและชักจูงให้คนมาออกก าลังกายเพื่อป้องกัน บรรเทาหรือรักษาคน

ท่ีมีอาการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากภาวะออฟฟิศซินโดรมได้ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การวจิัยในคร้ังน้ีเป็นการศกึษาถึงผลของการออกก าลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อบ่าและคอเปรียบเทียบกับ

ก่อนออกก าลังกาย เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ในอาสาสมัครท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงปวดกล้ามเนื้อบ่าท่ีเกิดจากออฟฟิศซินโด

รม จ านวนท้ังหมด 12 คน อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศชายหรือหญิง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งการวจิัยในคร้ังนี้ผ่านการ

อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขท่ีโครงการ 332/58 เป็นท่ีเรียบร้อย

ก่อนเร่ิมการท าวิจัย โดยอาสาสมัครท่ีได้คัดเลือกอ่านรายละเอียดการศึกษาจากข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมใน

โครงการวิจัย และได้ลงลายมือในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้ ใช้เวลา 4 สัปดาห์ 

โดยอาสาสมัครได้รับค าแนะน าและทดลองท าท่าท่ีใช้ในการยืดกล้ามเนื้อบ่า 7 ท่า คือ Neck flexion, Posterior 

Shoulder Stretch, Trunk and neck rotation, Lateral neck rotation, Lateral neck flexion, Neck extension, Side arm 

lifts ก าหนดให้ท าท่าละ 10 คร้ัง จ านวน 3 เซต เป็นระยะเวลา 7 วันต่อสัปดาห์ รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผู้วจิัยได้ท า

การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยวธีิ sEMG ของกล้ามเนื้อ upper trapezius ในขณะที่อาสาสมัครอยู่ในท่านั่งท างานโดย

เป็นกิจกรรมการพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีจัดไว้เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นเปรียบเทียบผลของการยืด

กล้ามเนื้อท่ีมีต่อการปวดกล้ามเนื้อบ่าจ านวน 3 ครัง้ คือ ก่อน (สัปดาห์ท่ี 0) และหลังจากที่อาสาสมัครได้รับค าแนะน า

ให้มีการยืดกล้ามเนื้อท้ัง 7 ท่า ในสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 

 การบันทึกคลื่นไฟฟา้กล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อ upper trapezius เร่ิมจากผู้วิจัยท าความสะอาดบนผิวหนัง

บริเวณท่ีจะติด surface electrode โดยเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % บริเวณท่ีตรงกับกล้ามเนื้อบ่า การบันทึกสัญญาณ 

EMG ใ ช้ เค ร่ื อ ง  BioAmp (Model ML132,Adinstruments, Australia)  ท่ี ต่ อ พ่ ว ง กั บ เค ร่ื อ ง  Power lap 4/sp 

(AdInstruments) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งสัญญาณ raw EMG จะถูกแสดงบนจอมอนิเตอร์โดยใช้

โปรแกรม LabChart v.6.13 (Adinstruments) ในการวัดค่า Muscle activity ของอาสาสมัครท้ัง 12 คน เมื่อวัดค่าการ
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ท างานของกล้ามเนื้อบริเวณบ่า ผลท่ีได้แสดงในรูปของ root mean square (RMS) จากการวัดการท างานของ

กล้ามเนื้อบ่าทุก 30 นาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (โดยท่ีอาสาสมัครสามารถหยุดการทดลองได้ทันทีท่ีต้องการ) 

การวิเคราะห์ Muscle activity ในทางสถิติ ใช้โปรแกรมเอสพีเอสเอสเวอร์ชั่น 23 (IBM SPSS version 23) 

โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งทาง (one way ANOVA) 

และเมื่อพบความแตกต่างจึงท าการทดสอบต่อด้วยทูกีย์ (Tukey multiple comparison test) หรือใช้ Student’s paired 

t-test เปรียบเทียบชุดข้อมูลตามความเหมาะสม โดยต้ังระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (หรือค่าP < 0.05) 

โป รแกรม เอสพี เอส เอส เวอ ร์ชั่ น  23 (IBM SPSS version 23) ซึ่ งมี serial number ห รือ  license คื อ 

”VDOV7M8KUEIAWBZIKPP6DUKX4JIO3LWRSJQW4BTDCU5NS28ZLZSSROOZQ8HASZ6VUHRZRZ8I8DGWIFY9

WJTIRD5P9Y” 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์การท างานของกล้ามเนื้อ upper trapezius ของอาสาสมัครท่ีนั่งท างานกับคอมพิวเตอร์ใน

เวลานาน ซึ่งพิจารณาจากค่า RMS ของ sEMG ในช่วงก่อนการออกก าลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อในสัปดาห์ท่ี 0 พบว่า

การท างานของกล้ามเนื้อ upper trapezius ในบ่าข้างขวา (ตารางท่ี 1) ในช่วงนาทีท่ี 20-60 ระดับการท างานของ

กล้ามเนื้อ upper trapezius ในช่วงนาทีท่ี 0 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(P > 0.05, one way ANOVA) จากนั้นจึงมี

ระดับลดลงจากระดับท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงนาทีท่ี 80-100 อาจบง่ชีถ้ึงการลา้เกดิขึน้ท่ีกลา้มเนื้อบ่าข้างขวา 

 ภายหลังจากอาสาสมัครได้ท าการออกก าลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ 7 ท่าแล้ว ผลการวิเคราะห์การท างาน

ของกล้ามเนื้อ upper trapezius ในสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 พบว่า มีระดับการท างานของกล้ามเนื้อบ่าลดลงอย่างมี

นัยส าคัญ ในช่วงนาทีท่ี 60, 80, 100 และ 120 นาที (ตารางท่ี 1) ในขณะท่ีอาสาสมัครนั่งท างานคอมพิวเตอร์ใน

ลักษณะเดียวกันกับในสัปดาห์แรก เมื่อเปรียบเทียบค่า RMS ในแต่ละช่วงเวลา จะเห็นได้ว่าการท างานของกล้ามเนื้อ

บ่าในสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 มีค่าลดนอ้ยลง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการท่ีอาสาสมัครบริหารร่างกายแบบยดืกล้ามเนื้อ 7 ท่ามี

ส่วนชว่ยให้กล้ามเนื้อมกีารยืดเหยียดได้ดีขึ้น การใช้จ านวนใยกล้ามเนื้อท่ีเหมาะสม หรือใยกล้ามเนื้อมีขนาดและ /หรือ

ความแข็งแรงเพิ่มมากขึน้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย RMS ของกล้ามเนื้อบ่าขวา เปรียบเทียบระหว่างก่อนออกก าลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อใน

สัปดาห์ท่ี 0 และหลังการออกก าลังกายแบบยดืกล้ามเนื้อในสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 (n=12) 

หมายเหต:ุ * = P < 0.05, Student’s paired t-test เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ท่ี 0 

เวลา(นาที) 

สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 

(Mean± SE) (Mean± SE) (Mean± SE) 

0 17.27±2.98 16.77±3.36 15.62±4.60 

20 17.69±4.16 11.06±3.22 11.59±4.20 

40 14.70±2.82 14.24±3.82 9.70±3.06 

60 16.93±3.67 13.90±4.57 8.96±2.14* 

80 25.58±7.85 11.73±3.50 10.22±2.66* 

100 25.18±7.35 12.31±3.90 10.44±3.09* 

120 17.07±2.85 15.04±4.44 8.89±1.65* 
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ส าหรับการท างานของกล้ามเนือ้ upper trapezius บ่าข้างซา้ย (ตารางที่ 2) ในช่วงนาทีท่ี 20-60 ระดับการ

ท างานของกล้ามเนื้อ upper trapezius ในช่วงนาทีท่ี 0 ไมม่คีวามแตกต่างกันทางสถิต(ิP > 0.05, one way ANOVA) 

และในช่วงนาทีท่ี 80 มกีารท างานของกลา้มเนื้อ upper trapezius ท่ีเพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันกับผลของขา่ขา้งขวา 

จากนั้นจึงมรีะดับลดลงจนมรีะดับต่ ากว่าค่าในนาทท่ีี 0 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ เมื่อน่ังท างานนานครบ 2 ชั่วโมง (P 

< 0.05, one way ANOVA) ซึ่งอาจบง่ชีถ้ึงการลา้เกดิขึน้ท่ีกลา้มเนื้อบ่าข้างซ้าย 

 ภายหลังจากอาสาสมัครได้ท าการออกก าลังกายแบบยดืกล้ามเนื้อ 7 ท่าแลว้ ผลการวเิคราะห์การท างาน

ของกลา้มเนื้อบ่าข้างซ้ายในสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 พบวา่ มรีะดับการท างานของกล้ามเนื้อลดลงอยา่งมีนัยส าคัญ ในช่วง

นาทีท่ี 0, 20, 40, 60, 80, 100 และ 120 นาที (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ท่ี 0 เชน่เดียวกันกับท่ีบ่าข้าง

ขวา (P < 0.05, paired t-test) 

 

ตารางที ่2 แสดงคา่เฉลี่ย RMS ของกลา้มเนื้อบ่าซ้าย เปรียบเทียบระหว่างก่อนออกก าลังกายแบบยดืกล้ามเนื้อใน

สัปดาห์ท่ี 0 และหลังการออกก าลังกายแบบยดืกล้ามเนื้อในสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 (n=12) 

หมายเหต:ุ * = P < 0.05, Student’s paired t-test เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ท่ี 0 
 

ผลการวเิคราะห์ median power frequency (MF) ของ sEMG ท่ีเกิดขึน้จากกล้ามเนื้อ upper trapezius แต่ละ

ข้าง (ภาพท่ี 1 และ 2) แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ย MF ของกล้ามเนื้อบ่าท้ังสองข้าง เมื่อวิเคราะห์ในชว่งนาทีท่ี 0, 20, 40, 

60, 80, 100 และ 120 นาที ในแต่ละสัปดาห์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05, one way ANOVA) 

อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบค่า MF ในระหว่างสัปดาห์ท่ี 0 กับสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 พบวา่เพ่ิมขึน้เพยีงเล็กน้อยแต่ไม่มี

ความแตกตา่งกันทางสถิติ(P > 0.05, one way ANOVA)  จากผลท่ีได้ชี้ให้เห็นว่ากล้ามเนื้อบ่าของอาสาสมัครมกีารใช้

จ านวนใยกล้ามเนื้อท่ีท างานในระดับคงท่ีตลอด 2 ชั่วโมง ดังนั้นผลของการท่ีให้อาสาสมัครบริหารร่างกายแบบยืด

กล้ามเนื้อ 7 ท่า อาจไมไ่ด้มีสว่นลดจ านวนใยกล้ามเนื้อท่ีใชง้าน แต่อาจเป็นไปได้วา่ทา่กายบริหารดังกล่าวสามารถชว่ย

ให้ใยกล้ามเนื้อมขีนาดและ/หรือความแข็งแรงเพิ่มมากขึน้ 

เวลา(นาที) 

สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 

(Mean± SE) (Mean± SE) (Mean± SE) 

0 25.15±3.31 22±4.52 15.73±3.06* 

20 20.91±3.69 11.01±2.34* 14.56±5.66 

40 19.55±3.59 18.43±4.89 8.86±1.76* 

60 27.63±6.46 13.94±3.54* 10.19±2.40* 

80 34.93±8.23 15.95±6.80* 11.04±2.47* 

100 25.74±5.86 15.31±4.20 10.62±2.03* 

120 18.93±2.87 14.78±3.49 8.05±1.38* 
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบค่า median power frequency(Mean±SD) ของ sEMG ของกล้ามเนื้อบ่าข้างขวา (n=12) ในชว่ง ก่อน

การออกก าลังกายแบบยดืกล้ามเนื้อในสัปดาห์ท่ี 0 และหลังการออกก าลังกายแบบยดืกล้ามเนื้อในสัปดาห์ท่ี 2 และ 4  

 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่า median power frequency (mean±SD) ของ sEMG ของกล้ามเนื้อบ่าข้างซ้าย(n=12) ในชว่งก่อน

การออกก าลังกายแบบยดืกล้ามเนื้อในสัปดาห์ท่ี 0 และหลังการออกก าลังกายแบบยดืกล้ามเนื้อในสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 

วิจารณ์และสรุปผล  

 ผลการทดลองนี้สรุปได้ว่าการท าการบริหารร่างกายแบบยืดกล้ามเนื้อท้ัง 7 ท่าท่ีได้แนะน าแก่อาสาสมัครมี

ส่วนช่วยลดอาการออฟฟิศซินโดรมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Elizabeth และคณะ(Elizabeth et al., 2012) ท่ีได้

ศึกษาผลในนักกีฬาว่ายน้ า โดยการให้ออกก าลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และพบว่าการยืด

กล้ามเนื้อสามารถลดการปวดเมื่อยและการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ และมีผลต่อการลดการท างานของกล้ามเนื้อโดย

วิเคราะห์ได้จากการท่ีค่าสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อมีค่าลดลง นอกจากนี้ มีรายงานการศึกษาท่ีผ่านมาระบุว่า

อาสาสมัครท่ีมปัีญหากล้ามเนื้อปวดล้าจากการท างาน (work related musculoskeletal disorders) ได้พบความสัมพันธ์

ระหวา่งการปวดล้าของกล้ามเนื้อบ่าและคอ และค่าการท างานของกล้ามเนื้อ ในคนท่ีมีการปวดล้าเพ่ิมมากขึน้จะมคี่า

ของสัญญาณไฟฟา้ที่สูงกว่าในคนท่ีไมม่กีารปวดลา้ (Larsson et al., 2000; Ng et al., 2014) ดังนั้นจากผลการทดลอง
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ในครั้งนี้ พบวา่ค่าสัญญาณไฟฟ้าของอาสาสมัครมีแนวโน้มท่ีลดลง หมายถึงการปวดล้าท่ีลดลงในสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 

ซึ่งอาจอธิบายได้จากการท่ีกล้ามเนื้อมีการท างานหรือเกร็งตัวลดลง เนื่องจากอาสาสมัครได้มกีารออกก าลังกายด้วย

การยืดกล้ามเนื้อในท่าท่ีแนะน าให้ไป 7 ท่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อในสัปดาห์ท่ี 0 ซึ่งมีค่าท่ี

มากกวา่ เนื่องจากอาสาสมัครไม่ได้เร่ิมออกก าลังกายแบบยดืกล้ามเนื้อ 

 จากผลการวิเคราะห์ค่า MF ของกล้ามเนื้อ upper trapezius ชี้ให้เห็นว่าการท ากายบริหารแบบยืดกล้ามเนื้อ

ท้ัง 7 ท่าไม่ได้มีผลต่อจ านวนใยกล้ามเนื้อท่ีท างาน โดยผลของการยืดกล้ามเนื้อไม่ได้ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของ MF 

ในขณะท่ีอาสาสมัครก าลังท างานหน้าคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลานาน ๆ ผลท่ีได้จากการทดลองนี้อาจแตกต่างจากผล

การศึกษาของ Szeto และคณะ ท่ีแสดงการท างานของกล้ามเนื้อท่ีลดลง โดยดูการลดลงของค่า median frequency 

ของกล้ามเนื้อบ่าและคอท่ีท าการศึกษาในคนท างานออฟฟิศ เนื่องจากคนงานเหล่านี้มีอาการปวดบ่าและการล้าของ

กล้ามเนื้อบ่าอยู่ก่อนแลว้ (Szeto et al., 2005) 

นอกจากนี้ มีรายงานการวิจัยของ Kamonseki และคณะ ได้ศึกษาอาสาสมัครท่ีมีภาวะ plantar fasciitis ซึ่ง

ได้รับการบ าบัดโดยการยืดกล้ามเนื้อร่วมกับการออกก าลังกายกล้ามเนื้อเท้า และการยืดกล้ามเนื้อร่วมกับการออก

ก าลังกายกล้ามเนื้อเท้าร่วมกับกล้ามเนื้อสะโพก ผลการทดลอง พบวา่ การออกก าลังกายท้ัง 3 รูปแบบ ให้ผลดีในการ

ลดความเจ็บปวดของอาสาสมัคร โดยท่ีรูปแบบของการออกก าลังกายไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Kamonseki , 

2016) จึงอาจสรุปได้วา่ การยดืกล้ามเนื้อเพยีงอยา่งเดียวสามารถส่งผลดีตอ่กลา้มเนื้อ โดยการออกก าลังกายเพื่อเพิ่ม

ความแข็งแรงไมไ่ด้ท าให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น จากผลการทดลองในคร้ังน้ี อาจกล่าวได้ว่า การให้

อาสาสมัครออกก าลังแบบยืดกล้ามเนื้อบ่าและคอ ท าให้กล้ามเนื้อ upper trapezius มีแนวโน้มในการท างานน้อยลง 

ซึ่งอาจเกิดจากกลไกในการปรับตัวของกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการยืด ท าให้กล้ามเนื้อเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น 

สามารถรับการท างานได้ดีขึ้น ซึ่งผลท่ีได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Methatip และ Yuktanandana (2011) ท่ีดู

ผลของการยืดกล้ามเนื้อคอในขณะพักการท างานต่ออาการปวดคอและการเปลี่ยนแปลงของ surface EMG และ 

median frequency ในกลุ่มพนักงานส านักงาน พบว่าเมื่อออกก าลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

สามารถช่วยลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและสามารถลดการเกิดความอ่อนลา้ของกล้ามเนื้อได้ 

 ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครท่ีมีภาวะออฟฟิศซินโดรมอย่างเรื้อรัง 

เพื่อศึกษาผลของการยืดกล้ามเนื้อต่อการลดอาการปวดเมื่อล้าของกล้ามเนื้อ อันเกิดจากภาวะออฟฟิศซินโดรมหรือ

โรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อท่ีเกิดจากการท างาน 
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บทคัดย่อ 
 

การศกึษาสหปัจจัยเสี่ยงใหม่ตอ่การป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน กลุ่มตัวอยา่ง 400 คน พบวา่ คนท่ี

มพีี่นอ้งเคยป่วยเป็นโรค มีอัตราเส่ียงป่วย 6.8 เท่า คนที่มลีุงป้านา้อาป่วยเป็นโรค มอีัตราเส่ียงป่วย 4.3 เท่า คนท่ีมีพ่อ

แม่เคยป่วยเป็นโรค มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.5 เท่า คนท่ีเคยได้รับการตรวจอุจจาระ มีอัตราเสี่ยงป่วย 50.4 เท่า คนท่ีป่วย

เป็นโรคแล้ว 1 คร้ัง มีอัตราเสี่ยงป่วยซ้ า 24.5 เท่า คนท่ีป่วยเป็นโรคแล้ว 1 คร้ัง คนท่ีป่วยเป็นโรคแล้ว 2 คร้ัง มีอัตรา

เสี่ยงป่วยซ้ า 4.6 เท่า คนท่ีป่วยเป็นโรคแล้ว 2 ครั้ง ยังพบว่าปัจจุบันยังกินปลาดิบ มีอัตราเสี่ยงป่วยซ้ า 10.1 เท่า คนท่ี

ท าอาหารดิบจากการซื้อท่ีตลาด 1-4 คร้ังตอ่เดือน มีอัตราเส่ียงป่วย 3.4 เท่า ส่วนใหญ่คนท่ีท าอาหารดิบเป็นสามีหรือ

ภรรยา 1-4 ครั้งต่อเดือน มีอัตราเสี่ยง 2.7 เท่า ส่วนใหญ่คนท่ีท าอาหารดิบกินเอง 1-4 คร้ังต่อเดอืน มีอัตราเสี่ยง 2.2 

เท่า คนท่ีท าอาหารดิบที่เคยจับเวลาน้อยกว่า 5 นาที มีอัตราเส่ียงป่วย 10 เท่า คนท่ีท าอาหารดิบที่เคยจับเวลา 10-15 

นาที มีอัตราเส่ียงป่วย 13.8 เท่า และคนท่ีท าอาหารดบิท่ีเคยจับเวลา 15-20 นาท ีมีอัตราเส่ียงป่วย 8.3 เท่า 

ค าส าคัญ: สหปัจจัยเสีย่งใหม่  โรคพยาธใิบไมต้ับ 
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Abstract  

This study was to explore the new co-factors associated for risk of liver fluke in Kamalasai District, 

Kalasin Province. The sample of the study were 400 subjects. The results showed that the factors associated for 

risk of liver fluke, People who are sick brother and sister risk patients about 7  (OR = 6.8), People who are sick 

aunt and uncle risk  patients about 4  (OR = 4.3), People who are sick parents risk patients about 3 (OR = 2.5), 

People who are received to inspect the feces risk patients about 50 (OR = 50.4), People who are illness, then 

one time risk  patients about 25 (OR = 24.5), People who are illness, then one time. People who are illness, 

then two time risk  patients about 5 (OR = 4.6), People who are illness, then two time, Also found that eating 

raw fish risk  patients about 10 (OR = 10.1), People make to raw food to buy the market 1-4 time per month 

risk patients about 3 (OR = 3.4), Most of people are husband or wife make to raw food 1-4 time per month risk 

patients about 3 (OR = 2.7), People make to raw food of time was less than 5 minutes risk patients about 10 

(OR = 10.), People make to raw food of time was 10-15 minutes risk patients about 14 (OR = 13.8) and People 

make to raw food of time was 15-20 minutes risk patients about 8 (OR = 8.3). 

Keywords:  New co-factors associated, Risk of liver fluke  

บทน า 

โรคพยาธิใบไม้ตับนับได้ว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ โรคท่ีมีความส าคัญทางด้านสาธารณสุขท่ัวโลก รวมถึง

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดให้โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอาจจะ

ส่งผลให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้ าดีได้ในอนาคตได้ อีกท้ังยังได้รับรองว่าการเป็นพยาธิใบไม้ตับเรื้อรัง 

หรือ มีการตดิเชื้อซ้ าบ่อยๆ ในระยะยาว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ของโลก ได้รวมถึงประเทศเพื่อน

บ้านท่ีมีการระบาดของโรค เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และตอนใต้ของสาธารณรัฐ

เวียดนาม  ส าหรับประเทศไทยเองนั้นนับได้ว่าโรคพยาธิใบไม้ตับยังเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญระดับต้นๆ ของ

ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา่มคีวามชุกของโรคพยาธิใบไมต้ับอยูสู่งมาก ข้อมูลจาก

การเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมานั้น พบว่ามีผู้ป่วยจ านวน 257 รายจาก 6 จังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับคิดเป็นอัตราป่วย 0.4 ต่อ 100,000 ประชากร โดย

พบว่าจังหวัดท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด อันดับแรกคือ สกลนคร 15.4 ต่อ 100,000 ประชากร ขอนแก่น 4.6 ต่อแสน

ประชากร มุกดาหาร 0.3 ตอ่ 100,000 ประชากร และจังหวัดนครพนม 0.1 ต่อ 100,000 ประชากร ตามล าดับ [1] 

จากข้อมูลในปัจจุบันประเทศไทย พบว่ายังมีอุบัติการณ์การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับสูงท่ีสุด และในปี พ.ศ. 

2552 ทผี่านมา พบวา่อัตราการตดิเชื้อพยาธิใบไมต้ับท้ังประเทศ รอ้ยละ 8.7 หรือคนไทยประมาณ 6 ล้านคน มีพยาธิ

ใบไม้ตับอยู่ในตัว และพบมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.6 โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ี “ร้อยแก่นสาร

สินธ์ุ” ซึ่งจังหวัดท่ีพบมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด คือ กาฬสินธ์ุ ร้อยละ 27.4 ขอนแก่น ร้อยละ 14.2 ร้อยเอ็ด ร้อยละ 11.8 

และมหาสารคาม ร้อยละ 11.6 ตามล าดับ [1] นอกจากนี้ ผลส ารวจความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดท่ีมีพื้นท่ี

ใกล้เคียงกันกับจังหวัดกาฬสินธ์ุคือจังหวัดขอนแก่น พบว่าเช้ือพยาธิใบไม้ตับสามารถมีได้ตั้งแตเ่ด็กอายุแรกเกิดถึง 14 

ปี โดยพบมากขึ้นเป็น 4 เท่าในเด็กอายุ 14-19 ปี [2] พบมากท่ีสุด คือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี มีอัตราป่วย 1.4 ต่อ 

100,000 ประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และ 45-54 ปี มีอัตราป่วย 1.0 และ 0.8 ต่อ 100,000 

ประชากร ตามล าดับ [3] จากอดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับยังมีอัตราการติดเชื้อท่ีสูงอย่างตอ่เนื่อง 
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อันเป็นผลให้สามารถติดซ้ าหรือกลับมาป่วยซ้ าได้เมื่อรักษาหายแล้ว จึงเป็นการยากท่ีจะท าการรักษาให้โรคนีห้ายขาด

ได้ อดีท้ังยังพบวา่ปัญหาที่ส าคัญท่ีสุด คือ ยังมพีฤติกรรมท่ีกินปลาดิบหรือน าปลาดิบมาท าอาหารในหลายรูปแบบ ซึ่ง

มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการกินของคนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาสห

ปัจจัยเสี่ยงใหมต่อ่การป่วยโรคพยาธใิบไมต้ับของประชาชนอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ในครัง้นี้ 
 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาสหปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นท่ี ต.ธัญญา อ.กมลาไสย      

จ.กาฬสินธ์ุ อายุต้ังแต่ 30 ปีขึน้ไป จ านวน 6,462 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytic Study) เคร่ืองมือท่ีใช้

เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสหปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน แบ่งได้ดังนี้ คือแบบ

สัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไป และแบบสัมภาษณ์ปัจจัยทางด้านพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไมต้ับ การวเิคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

คือการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาส าหรับข้อมูลท่ัวไป และการวิเคราะห์สถิติเชงิอนุมานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้ค่า Chi-Square และก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี p-value < 0.05 และ

การหาอัตราเสี่ยงต่อการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับนั้นโดยใช้ค่า Odds Ratio (OR) และใช่ค่า 95%CI (ไม่คร่อม 1) และวิธี

ในการคัดเลอืกพื้นท่ีในการศึกษาและกลุ่มตัวอยา่งในการศึกษา มขีั้นตอนดังน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดคุณลักษณะของตัวอยา่งที่จะท าการศกึษา  โดยก าหนดเป็นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

ใน อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสนิธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

  ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มเลือกตัวอย่างพื้นท่ีท่ีจะท าการศกึษาตามกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีก าหนด โดยการ

สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 

ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มเลือกตัวอย่างพื้นท่ีท่ีจะท าการศึกษา โดยเป็นหมู่บ้านท่ีมีแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ท่ี

ประชาชนหาอาหารเพื่อบริโภค มีน้ าขังตลอดท้ังปี และประชาชนมอีาชีพเกษตรกร 

ขั้นตอนท่ี 4 เลอืกกลุ่มตัวอยา่งในการศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์และคุณสมบัตดิังนี้  

  1. ก าหนดคุณลักษณะของตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษา  โดยก าหนดเป็นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบต าบลใน

เขตอ าเภอกมลาไสย จ านวน 8 ต าบล 

   2. สุ่มเลอืกตัวอยา่งต าบลท่ีจะท าการศกึษาตามกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีก าหนด โดยการสุ่มอย่าง

ง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ได้ต าบลธัญญาเป็นพืน้ท่ีในการศึกษา 

  3. สุ่มเลอืกตัวอย่างหมู่บ้านท่ีจะท าการศึกษา โดยเป็นหมู่บ้านท่ีมแีหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีประชาชน

หาอาหารเพื่อบริโภค มีน้ าขังตลอดท้ังปี และประชาชนมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวปีละ 2 คร้ัง  ซึ่ง

จากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ า เช่น แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ หรือห้วยน้ า จืด

ไหลผ่านทุ่งนา และประชาชนหาปลาท่ีมีเกล็ดเพื่อบริโภคจากแหล่งห้วย หนองน้ าจืด และล าน้ าชี เป็นส่วนใหญ่ เป็น

ลักษณะคลา้ยคลึงกันในเขตพื้นท่ีต าบลธัญญา 
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4. สุ่มเลอืกกลุ่มตัวอยา่งในการศกึษา โดยก าหนดเกณฑ์และคณุสมบัตดิังนี้  

  4.1  ประชาชนท่ีบริโภคอาหารท่ีเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธใิบไมต้ับ  

  4.2  เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 ขึ้นไป 

  4.3  ไมพ่บไข่พยาธิใบไม้ตับ 

  4.4  อาศัยอยูใ่นพืน้ท่ีอ าเภอกลมลาไสย จงัหวัดกาฬสนิธ์ุ 6 เดอืนขึน้ไป 

  4.5  ยินดีใหค้วามร่วมการวจิัย       

 กลุ่มตัวอยา่ง การหาขนาดตัวอยา่งเพ่ือให้ได้จ านวนตัวอยา่งที่จะใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ ค านวณตามสูตรการ

ค านวณขนาดตัวอย่างดังนี ้(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551 หนา้ 114) [13] 

    สูตร   

          

     N  =  จ านวนประชากร 

     n  =  กลุ่มตัวอยา่ง 

 

   แทนค่าในสูตร   

 

      376.74 คน 

 ฉะนั้นการศกึษาคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 377 คน และเพื่อป้องกันการสูญหาย (Drop Out) จึงได้ปรับ

เพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอยา่งเพิ่มเตมิ 23 คน กลุ่มตัวอยา่งทัง้หมด จ านวน 400 คน 

 

ผลการศึกษา  

ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในพืน้ท่ี ต าบลธัญญา อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวน 400 

คน จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพหลัก รายได้ รายได้ของครอบครัวมไีมพ่อใชจ้่ายตอ่เดอืน 

ตอ้งกูย้มื สมาชกิในครัวเรือน โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ าต่ าสุด และค่าสงูสุด ดัง

ตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 จ านวนร้อยละค่าเฉลี่ยค่ าต่ าสุดและคา่สูงสุด จ าแนกตามข้อมูลลักษณะทั่วไป 

ข้อมูลลักษณะทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ยอดรวม  400 100 

เพศ  

ชาย 

หญิง 

  

อายุ  

30-40 

41-50 

51-60 ปี 

60 ปีขึน้ไป 

 

82 

107 

98 

113 

 

20.5 

26.8 

24.5 

28.3 

เฉลี่ย =54.5  S.D. = 11.2 ต่ าสุด = 40 สูงสุด = 89 

สถานภาพ 

 

 

โสด 

สมรส 

หมา้ย/หยา่/แยก 

 

39 

326 

35 

 

9.8 

81.5 

8.8 

ระดับการศกึษา  

ไมไ่ด้เรียน 

ประถมศึกษา 

มัธยมศกึษา 

อนุปริญญา 

สูงกว่าปริญญาตรี 

 

17 

263 

95 

15 

10 

 

4.3 

65.8 

23.8 

3.8 

2.6 

อาชีพหลัก 

 

  

เกษตรกรรม 

รับจ้าง 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย 

อื่นๆ  

 

262 

71 

10 

44 

13 

 

65.5 

17.8 

2.5 

11.0 

3.3 
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ตารางที ่1 จ านวนร้อยละค่าเฉลี่ยค่ าต่ าสุดและคา่สูงสุด จ าแนกตามข้อมูลลักษณะทั่วไป (ตอ่) 

ข้อมูลลักษณะทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศกึษา  

ไมไ่ด้เรียน 

ประถมศึกษา 

มัธยมศกึษา 

อนุปริญญา 

สูงกว่าปริญญาตรี 

 

17 

263 

95 

15 

10 

 

4.3 

65.8 

23.8 

3.8 

2.6 

อาชีพหลัก 

 

  

เกษตรกรรม 

รับจ้าง 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย 

อื่นๆ  

 

262 

71 

10 

44 

13 

 

65.5 

17.8 

2.5 

11.0 

3.3 

รายได ้

 

   

ต่ ากว่า 5,000 บาท 

5,001-6,000 บาท 

6,001-7,000 บาท 

7,001  ขึน้ไป 

 

838 

40 

11 

259 

 

73.0 

3.5 

1.0 

22.6 

ความพอเพียงของรายได้

ของครอบครัว  

  

มพีอใชจ้่ายตอ่เดอืน  

ไมพ่อใชจ้่ายตอ่เดอืน  

ตอ้งกูย้มืเพื่อใชจ้่าย 

 

194 

206 

114 

 

48.5 

51.5 

28.5 

สมาชิกในครัวเรือน 

 

 

1-4 คน 

5 คนขึน้ไป 

 

175 

225 

 

43.8 

56.3 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

จ านวน 400 คน แยกเป็นเพศของกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก พบว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 220 คน ร้อยละ 55.0 และ      

เพศชายจ านวน 180 คน ร้อยละ 45.0. อายุกลุ่มตัวอยา่งส่วนมากอยูใ่นช่วง รองลงมาคือชว่งอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 

113 คน ร้อยละ 28.3 และ อายุ 41-50 ปี จ านวน 107 คน ร้อยละ 26.8 ตามล าดับ มีสถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 

326 คน ร้อยละ 81.5 รองลงมาคือมีสถานภาพสมรสโสด จ านวน 39 คน ร้อยละ 9.8 ตามล าดับ ส่วนมากจบ

การศึกษาในระดับประถมศกึษา จ านวน 263 คน ร้อยละ 65.8 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 95 

คน ร้อยละ 23.8 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างท าอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม จ านวน 101 คน ร้อยละ 25.3 รองลงมาท า

อาชีพรับจ้าง จ านวน 71 คน ร้อยละ 17.8 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 

243 คน ร้อยละ 60.8 รองลงมามีรายได้ 7,001 บาทขึ้นไป จ านวน 111 คน ร้อยละ 27.8 ตามล าดับ ความพอเพียง
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ของรายได้ของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างในการศกึษาคร้ังนี้ พบว่าส่วนมากรายได้ของครอบครัวมีไมพ่อใช้จ่ายตอ่เดือน 

จ านวน 206 คน ร้อยละ 51.5 และต้องกู้ยมื จ านวน 114 คน ร้อยละ 28.5 ตามล าดับ และพบวา่ส่วนมากมีสมาชกิใน

ครัวเรือน 1-4 คน จ านวน 175 คน ร้อยละ 43.8 รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 5 คนขึน้ไป จ านวน 225 คน 

ร้อยละ 56.3 ตามล าดับ 

 ผลการศึกษา พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน มีกลุ่มป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ จ านวน 94 คน (ร้อยละ 23.5) 

โดยจากการวิเคราะห์หาสหปัจจัยเสี่ยงท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการป่วยเป็นโรคพยาธใิบไม้ตับ ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี p 

<0.05 และ 95%CI (ไมค่รอ่ม 1) จากการศกึษามีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 

ปัจจัยด้านข้อมูลทัว่ไป เช่น  

1. คนท่ีมีรายได้ไมพ่อเพยีง มอีัตราเส่ียงป่วย 2.2 เท่า (OR=2.180, 95%CI=1.35-3.53)  

2. คนท่ีมีพืน้ท่ีไร่นาใกล้แหลง่น้ า มอีัตราเส่ียงป่วย 2.0 เท่า (OR=1.968, 95%CI=1.10-3.56) 

3. คนท่ีมอีาชีพเลีย้งวัวหรือควาย มอีัตราเส่ียงป่วย 1.8 เท่า (OR=1.819, 95%CI=1.02-3.23) 

4. คนท่ีท่ีต้องกู้หนีย้มืสนิ มอีัตราเส่ียงป่วย 1.8 เท่า (OR=1.814, 95%CI=1.11-2.96) 

5. คนท่ีเลีย้งสุนัข มอีัตราเส่ียงป่วย 1.7 เท่า (OR=1.746, 95%CI=1.07-2.86) 

6. คนท่ีมีพืน้ท่ีท่ีอยูอ่าศัยใกล้แหลง่น้ า มอีัตราเส่ียงป่วย 1.7 เท่า (OR=1.772, 95%CI=1.10-2.85) 
 

ปัจจัยด้านอาการแสดงเสี่ยงต่อการป่วยเปน็โรคพยาธิใบไม้ตับ เช่น  

1. คนท่ีมีอาการท้องอดื แน่นท้อง ทอ้งเฟอ้ มอีัตราเส่ียงป่วย 1.9 เท่า (OR=1.96, 95%CI=1.22-3.13) โดยมี

ความถี่อาการเป็นทุกวัน  มอีัตราเส่ียงป่วย 4.2 เท่า (OR=4.242, 95%CI=1.12-16.13) 

2. คนท่ีมีอาการปวดชายโครงขวา มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.7 เท่า (OR=2.683, 95%CI=1.43-5.03) โดยมี

ความถี่อาการเป็น 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ มีอัตราเสี่ยงป่วย 6.9 เท่า (OR=6.886, 95%CI=1.69-28.10) และความถี่

อาการเป็น 2-3 ครัง้ตอ่เดอืน มอีัตราเส่ียงป่วย 3.4 เท่า (OR=3.437, 95%CI=1.17-10.07) ตามล าดับ 
 

ปัจจัยด้านญาตริ่วมสายโลหติเคยป่วยเป็นโรคพยาธิใบไมต้ับ เช่น  

1. คนท่ีมีพ่ีน้องเคยป่วยเป็นโรค มีอัตราเส่ียงป่วย 6.8 เท่า (OR=6.756, 95%CI=1.22-37.49) 

2. คนท่ีมีลุงป้านา้อาป่วยเป็นโรค มีอัตราเส่ียงป่วย 4.3 เท่า (OR=4.326, 95%CI=3.62-5.18) 

3. คนท่ีมีพอ่แม่เคยป่วยเป็นโรค มีอัตราเส่ียงป่วย 2.5 เท่า (OR=2.495, 95%CI=0.97-6.39) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่เคยป่วยเปน็โรคพยาธใิบไม้ตับเปน็ซ้ า เช่น  

1. คนท่ีเคยได้รับการตรวจอุจจาระ มอีัตราเส่ียงป่วย 50.4 เท่า (OR=50.380, 95%CI=15.59-162.83) 

2. คนท่ีป่วยเป็นโรคแลว้ 1 ครัง้ มอีตัราเส่ียงตอ่การป่วยซ้ า 24.5 เท่า (OR=24.538, 95%CI=14.41-41.79) 

3. คนท่ีป่วยเป็นโรคแลว้ 2 ครัง้ มอีัตราเส่ียงตอ่การป่วยซ้ า 4.6 เท่า (OR=4.558, 95%CI=3.78-5.49) 

4. และคนท่ีป่วยเป็นโรคแลว้ 2 ครัง้ ยังพบวา่ปัจจุบันยังกนิปลาดิบ มีอัตราเส่ียงตอ่การป่วยซ้ า 10.1 เท่า 

(OR=10.055, 95%CI=1.03-97.83) 
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ปัจจัยด้านพฤตกิรรมอ้างองิในการท าอาหารดบิต่อการเปน็โรคพยาธใิบไม้ตับ เช่น  

1. ส่วนใหญ่คนท่ีท าอาหารดิบจากการซือ้ท่ีตลาด 1-4 คร้ังต่อเดอืน มีอัตราเส่ียงป่วย 3.4 เท่า (OR=3.437, 

95%CI=1.17-10.07) 

2. ส่วนใหญ่คนท่ีท าอาหารดบิเป็นสามหีรือภรรยา 1-4 คร้ังต่อเดือน มีอัตราเส่ียงป่วย 2.7 เท่า (OR=2.662, 

95%CI=1.38-5.13) 

3. ส่วนใหญค่นท่ีท าอาหารดิบกนิเอง 1-4 คร้ังตอ่เดอืน มอีัตราเสี่ยงป่วย 2.2 เท่า (OR=2.238, 95%CI=1.32-3.78) 
 

ปัจจัยด้านพฤตกิรรมการจับเวลาในการท าอาหารดบิต่อการเปน็โรคพยาธิใบไม้ตับ เชน่  

1. คนท่ีท าอาหารดิบท่ีเคยจับเวลา 10-15 นาที มอีัตราเสี่ยงป่วย 13.8 เท่า (OR=13.756,95%CI=7.10-26.66) 

2. คนท่ีท าอาหารดบิไมเ่คยจับเวลา มอีัตราเส่ียงป่วย 12 เท่า (OR=11.93,95%CI=8.37-17.00) 

3. คนท่ีท าอาหารดิบท่ีเคยจับเวลานอ้ยกวา่ 5 นาที มอีัตราเสี่ยงป่วย 10 เท่า (OR=10.06,95%CI=1.03-97.84) 

4. คนท่ีท าอาหารดบิท่ีเคยจับเวลา 15-20 นาที มีอัตราเส่ียงป่วย 8.3 เท่า (OR=8.274,95%CI=1.11-61.91) 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย   

 ปัจจัยด้านข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ คนท่ีมีรายได้ไมพ่อเพยีง, คนท่ีมีพื้นท่ีไร่นาใกล้แหล่งน้ า, คนท่ีท่ีต้องกูห้นี้ยืมสิน, 

คนท่ีมีอาชีพเลี้ยงวัวหรือควาย, คนท่ีเลี้ยงสุนัข และคนท่ีมีพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ า มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.2 เท่า ,       

2 เท่า 1.8 เท่า, 1.8 เท่า, 1.7 เท่า และ 1.7 เท่า ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้มของความ

ชุกพยาธิใบไม้ตับ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ เป็นโรคท่ีส าคัญของ

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ าโขงตอนล่างของเอเชีย ผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ต่ าลงไปในขณะท่ีความสัมพันธ์ทางลบ

อย่างมีนัยส าคัญท่ีตรวจพบ ระหว่างพยาธิชุกและองค์ประกอบของพื้นท่ีเพาะปลูกการเกษตรท่ีมีปริมาณน้ าต่ า  

(P= 0.028) แสดงให้เห็นอทิธิพลศักยภาพของพื้นท่ีการเกษตรท่ีปลูกพชืฤดูแลง้ มีความสัมพันธ์กันในบวกกับความชุก

พยาธิ และการใช้ประโยชน์ท่ีดินรวมกับน้ าใช้ในพื้นท่ีการเกษตรท่ีมีปริมาณน้ าสูง (P= 0.032) แสดงให้เห็นว่า แหล่งท่ี

อยู่อาศัยน าไปสู่การเกิดโรค หรือส่งผลต่อการระบาดของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นท่ีได้[4] และสอดคล้องกับ

การศึกษาความชุกของโรคหนอนพยาธิในประชากรท่ีชุมชนรอบเขื่อนล าปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า ความชุกของ

หนอนพยาธิในประชากรท่ีอาศัยในชุมชนรอบเขื่อนล าปาว จังหวัดกาฬสนิธ์ุ อ าเภอสหัสขันธ์ หนองกุงศรี ห้วยเม็ก และ

อ าเภอยางตลาด [5] และสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยเสี่ยงและความชุกของพยาธิใบไม้ตับในปลาตะเพียนขาวแถบ

ลุ่มแม่น้ าชี อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พบเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ล าไส้ (Haplorchis pumillio) ในปลา

ตะเพียนขาว 5 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหนึ่งตัว โดยความหนาแน่นของการติดเชื้อในปลาสร้อยขาวมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด

คือ 267.23 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหนึ่งตัว ปลากระสูบมีค่าเฉลี่ย 79.22 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหนึ่งตัว ส่วนปลา

กระมังและปลากระดี่หมอ้ไม่พบเมตาเซอร์คาเรีย [6]  

 ผลท่ีได้จากการศึกษาปัจจัยด้านข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างนั้น มคีวามสัมพันธ์กับเสี่ยงป่วยเป็นโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ เช่น ในคนท่ีมีรายได้ไม่พอเพียงนั้นก็จ าเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาเลี่ยงชีพในครอบครัว ซึ่งจะสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจากการท าอาหารหรือการปรุงอาหารดิบ เช่น การท าปลาส้ม ปลาร้า แจ่วปลาร้า

บอง เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในวธีิการถนอมอาหารให้ได้กินนาน ๆ ท้ังยังเป็นการลดภาระค่าใชจ้่ายในครอบครัวได้ 

และคนท่ีมีพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ า คนท่ีมพีื้นท่ีไร่นาใกล้แหล่งน้ านั้น ซึ่งถือได้ว่าพื้นท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการหาปลา

ดิบได้ง่าย ไม่จ าเป็นต้องไปออกไปหาอาหารในพื้นอื่นให้ล าบาก ง่าย สะดวก ลดเวลาในการประกอบอาหาร และเพิ่ม
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เวลาในการท าการเกษตร เชน่ ท าไร่ หรือท าสวน เป็นต้น ซึ่งการประกอบอาหารท่ีดบิจะสะดวก ไมจ่ าเป็นต้องท าให้สุก

ก็สามารถกินได้เลย เช่น อาหารจ าพวกก้อยปลาดิบ โดยการน าเอามดแดงมาคนเข้ากับเนื้อปลาที่ให้มีสีสันคล้ายสุกก็

สามารถกินได้เลยทันทีท่ีประกอบอาหารจากปลาดิบเสร็จ  

 ปัจจัยด้านอาการแสดง ได้แก่ คนท่ีมีอาการท้องอืด แน่นท้อง ท้องเฟ้อ มีอัตราเสี่ยงป่วย 1.9 เท่า โดยมี

ความถี่อาการเป็นทุกวัน  มีอัตราเสี่ยงป่วย 4.2 เท่า และคนท่ีมีอาการปวดชายโครงขวา มีอัตราเสี่ยงป่วย 2.7 เท่า 

โดยมีความถี่อาการเป็น 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ มีอัตราเสี่ยงป่วย 6.9 เท่า โดยมีความถี่อาการเป็น 2-3 คร้ังต่อเดือน  

มีอัตราเสี่ยงป่วย 3.4 เท่า ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษา Relationship between prevalence and intensity of 

Opisthorchis viverrini infection, and clinical symptoms and signs in a rural community in northeast Thailand พบว่า 

ประวัติการกินก้อยปลาอยู่ท่ีร้อยละ 79.0 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ มากกว่ากลุ่มท่ีไม่ติดเชื้อด้านความรุนแรงของการติดเชื้อ

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.0 เป็นร้อยละ 93.0 ในกลุ่มท่ีติดเชื้อน้อยไปเป็นการตดิเชื้ออย่างมากที่สุด (p< 0.001) อาการท่ี

เกิดขึน้มากอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติในกลุ่มท่ีติดเชื้ออยา่งรุนแรง คือ เหนื่อยออ่นเพลีย ท้องอืด หรืออาการอาหารไม่

ยอ่ย และปวดท้อง ใตช้ายโครงขวา เป็นต้น [7]  

 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีเคยป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นซ้ า ได้แก่ คนท่ีเคยได้รับการตรวจอุจจาระ คนท่ีป่วย

เป็นโรคแล้ว 1 คร้ัง คนท่ีป่วยเป็นโรคแล้ว 2 คร้ัง และคนท่ีป่วยเป็นโรคแล้ว 2 คร้ัง ยังพบว่าปัจจุบันยังกินปลาดิบ  

มีอัตราเสี่ยงป่วย 50.4 เท่า, มีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยซ้ า 24.5 เท่า, มีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยซ้ า 4.6 เท่า และมีอัตรา

เสี่ยงตอ่การป่วยซ้ า 10.1 เท่า ตามล าดับ ปัจจัยดา้นพฤตกิรรมอ้างองิในการท าอาหารดบิตอ่การเป็นโรคพยาธใิบไมต้บั 

ได้แก่ ส่วนใหญ่คนท่ีท าอาหารดิบจากการซื้อท่ีตลาด 1-4 คร้ังต่อเดือน, ส่วนใหญ่คนท่ีท าอาหารดิบเป็นสามีหรือ

ภรรยา 1-4 คร้ังต่อเดอืน และส่วนใหญ่คนท่ีท าอาหารดิบกินเอง 1-4 คร้ังต่อเดือน มีอัตราเส่ียงป่วย 3.4 เท่า, 2.7 เท่า 

2.2 เท่า ตามล าดับ สอดคล้องกับการศกึษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธใิบไม้ตับของประชาชนต าบลน้ ารัด อ าเภอ

หนองม่วง จังหวัดแพร่ พบว่า การรับประทานปลาดิบ หรือ ปลาสุกๆ ดิบๆ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคพยาธิใบไม้

ตับ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(OR = 3.67, 95% CI = 1.04 –11.05) [8] และสอดคลอ้งกับการศึกษาใน นักเรียนชายมี

พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากกว่านักเรียนหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

(p-value < 0.05) มีอาหารท่ีนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนิยมรับประทานมากท่ีสุดคือ 

ส้มต าใส่ปลาร้าดิบ ซึ่งรับประทานเป็นประจ าร้อยละ 70.60 รับประทานเป็นบางคร้ังร้อยละ 46.20  รองลงมา คือ 

แจ่วบองปลารา้ดิบ ส้มปลาน้อย ปลารา้สับเครื่องแกงดบิ ปลาสม้ดบิ และ ปลาจ่อม ตามล าดับ โดยมีเหตุผลคือ อยาก

ลอง และ รับประทานตามเพื่อนตามครอบครัวเนื่องจากเป็นอาหารประจ าถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีนิยม

รับประทานในครอบครัวและในชวีติประจ าวัน [2] สอดคลอ้งกับการศกึษาการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการป้องกัน

โรคมะเร็งท่อน้ าดี จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปลาท่ีประชาชนนิยมรับประทานดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ได้แก่ ปลาขาว ปลา

ตะเพียน และปลาซิว ร้อยละ 86.8, 81.0, 73.3 ตามล าดับ สาเหตุท่ีรับประทานแบบปรุงไม่สุก คือ พ่อแม่เคย

รับประทานมาก่อน ร้อยละ 36.5 [9] สอดคล้องกับการศึกษาประสิทธิภาพของการบันทึกพฤติกรรมการบริโภคปลา

ดิบอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ บ้านทุ่งเหียง ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.

ฉะเชิงเทรา พบว่า กลุ่มควบคุมมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับมากกว่ากลุ่มทดลอง 2.07 เท่าอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ และการรับประทานก้อยปลาในเพศชายและอายุท่ีเพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิ

ใบไม้ในตับ [10] และสอดคล้องกับการศกึษาโดยท าการส ารวจพฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคปลาดิบและการเกิด

มะเร็งท่อน้ าดี พบวา่ ประชากรรู้ว่าการบริโภคปลาดิบเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ รอ้ยละ 59.0 แต่ไม่ทราบว่า

การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 19.9 และพบว่า ประชากรคิดว่าการบริโภค

ปลาดิบนานๆ คร้ัง ร้อยละ 29.8 หรือการบริโภคแต่น้อย ร้อยละ 22.9 ไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 
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แสดงให้เห็นว่าประชากรมีความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับท่ีไม่ถูกต้อง [11] และสอดคล้องกับการศึกษา Pattern and 

predictors of soil-transmitted helminth reinfection among aboriginal school children in rural Peninsular Malaysia 

ซึ่งรูปแบบการศึกษาเป็นแบบ longitudinal study โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและปัจจัยของการติดเชื้อซ้ าจาก

พยาธิท่ีติดต่อผ่านดิน ในเด็กนักเรียน อายุ 7-12 ปี ท่ี Pahang ประเทศมาเลเซีย จ านวน 120 คน ในเดือนกรกฎาคม  

ปี 2006 แล้วตดิตามผลการรักษาและการตดิเชื้อพยาธิซ้ าในเดอืนท่ี 3 และเดอืนท่ี 6 หลังการรักษา พบว่า พบวา่ เด็ก

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.6 จะมีการตดิเชื้อพยาธชินดิใดชนดิหนึ่งหรือหลายชนิด โดยความชุกของ พยาธิไส้เดือน พบร้อย

ละ 65.8 พยาธิแส้ม้า ร้อยละ 97.5 และพยาธิปากขอ ร้อยละ 10.8 ตามล าดับ และพบว่า เมื่อติดตามไปในระยะยาว 

อัตราการติดเชื้อซ้ าสูงขึน้ ร้อยละ 37.0 ใกล้เคียงกับระดับการติดเชื้อก่อนให้การรักษา อัตราการติดเชื้อซ้ าท่ี 3 เดือน 

หลังจากให้การรักษา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 49.5 และร้อยละ 79.6 ของเด็ก จะตดิเชื้อพยาธิซ้ าหนึ่งชนิดหรือมากกวา่หลาย

ชนิด และจากข้อมูลอัตราการติดเชื้อซ้ าท่ี 6 เดือน พบ อัตราการติดเชื้อพยาธิซ้ า ในพยาธิไส้เดือน ร้อยละ 73.1  

สูงกว่าชนดิอื่น ๆ [12]  

 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการจับเวลาในการท าอาหารดิบต่อการเป็นโรคพยาธิใบไมต้ับ ไมว่า่จะเป็นเพศชายหรือ

เพศหญิง หรือสามีและภรรยามีพฤติกรรมการจับเวลาไม่แตกต่างกัน ได้แก่ คนท่ีท าอาหารดิบท่ีเคยจับเวลา 10-15 

นาที, คนท่ีท าอาหารดิบไม่เคยจับเวลา, คนท่ีท าอาหารดิบท่ีเคยจับเวลาน้อยกว่า 5 นาที และคนท่ีท าอาหารดิบท่ีเคย

จับเวลา 15-20 นาที มีอัตราเสี่ยงป่วย 13.8 เท่า, 12 เท่า, 10 เท่า และ 8.3 เท่า ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาในประชากรท้ังเพศชายหรือเพศหญิง จ านวน 68 คน พบว่า ผู้ชายจะรับประทานปลาดิบมากกว่าผู้หญิง 

และผู้หญิงจะเป็นคนปรุงอาหารท่ีท าจากปลาดิบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างเพศมีผลต่อการปฏิบัติและ

พฤตกิรรมในการรับประทานอาหารปลาดิบ เป็นต้น [12]  

 ผลท่ีได้จากการศึกษาปัจจัยด้านการไม่จับเวลาในการปรุงอาหารท่ีท าจากปลาดิบ มีความสัมพันธ์กับเสี่ยง

ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นอย่างมากเนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเข้าใจวา่ถ้าเนื้อปลาดิบได้สัมผัสกับน้ าเดือด 

แล้วก็เข้าใจว่าเนื้อจะสุกท้ังหมด และสามารถท าลายไข่พยาธิได้ทันที ซึ่งเป็นความคิดท่ีไม่ถูกต้องเท่าท่ีควรเนื่องจาก

การน าเอาเพียงเนื้อปลาไปสัมผัสกับน้ าเดือดในบางคร้ังอาจจะเป็นเพียงการลวก จึงไม่สามารถท าลายไข่พยาธิได้

ท้ังหมด หรือบางคร้ังปริมาณของเนื้อปลาดิบมีปริมาณมากเกินบวกกับเวลาท่ีสั้นในการสัมผัสกับน้ าเดือดด้วยแล้ว    

ยิ่งไม่สามารถท าลายไข่พยาธิได้ท้ังหมด จึงเป็นเหตุผลท่ีสนับสนุนให้กลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ยงมากขึ้นท่ีจะเชื้อพยาธิ

ใบไม้ตับ และอีกเหตุผลท่ีส าคัญ พบว่ากลุ่มตัวอย่างในบางคนยังคิดว่าถ้าท าให้สุกมาก จะท าให้รสชาติเปลี่ยนไป ไม่

เกิดความอร่อยในการกินอาหาร ซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างนัน้มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคพยาธิ

ใบไมต้ับได้มากขึ้น 

 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินอาหารดิบท่ีไม่ควรมองข้าม เช่น การไม่เคยจับเวลาในการท าอาหาร

จากปลาดิบแลว้ท าให้สุก หรือการจับเวลานอ้ยกวา่ 15 นาที ก็เป็นผลท าให้โอกาสเสี่ยงตอ่โรคสูงขึน้ตามๆ กัน การมีท่ี

อยู่อาศัยและพื้นท่ีไร่ กับพื้นท่ีท าสวนอยู่ใกล้แหล่งน้ า จึงท าให้เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งปลาดิบได้ง่าย และบุคคลท่ี

ใกล้ชดิท่ีสุดในครอบครัวเป็นคนท าอาหารด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลในพฤติกรรมในทางลบ คือเกิดความเสี่ยงต่อการป่วยเป็น

โรคพยาธิใบไม้ตับอีกทางหนึ่งท่ีสนับสนุนกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการป่วยเป็น

โรคมะเร็งท่อน้ าดีได้ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป การท ากินสุก 100 เปอร์เซ็นต์ อร่อยและปลอดภัย มีสุขภาพท่ีดี 

ปลอดภัยโรค มากกว่าการกินดิบ ต้องให้ความส าคัญกับบุคคลท่ีท าอาหารจากปลาดิบจากตนเองเป็นคนท า และ

ทางอ้อมถูกจากกลุ่มญาติ คนในครอบครัวเช่น สามีเป็นคนท า แต่ให้ภรรยาเป็นคนชิมท้ังท่ีอาหารยังไม่สุก ส่งผลให้

โอกาสเป็นโรคพยาธิเพิ่มมากขึ้น และที่ส าคัญการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม ตอ้งได้รับการขยายตอ่ถึง

ขั้นตอนหรือวิธีการในการปรุงอาหาร เป็นตน้ และในส่วนการส่งเสริมและการป้องกันโรคพยาธิใบไมต้ับท่ีเกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานทางด้านสุขภาพท่ีเป็นผู้ท าหน้าท่ีหลักนั้น ควรเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมรณรงค์ท่ีเน้นการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม มีแนวทางในการยึดถือปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมการกินของคนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ 

หรือมาช่วยกันหาวิธีการหรือการหาทางเลือกให้มากขึ้นในการปรุงอาหารท่ีสุกก่อนกิน วิธีการหมักท่ีถูกต้องไม่ให้ติด

เชื้อพยาธใิบไมต้ับ และการชี้น าถึงเหตุผลส าคัญของการโรคเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้น วธีิการท าให้เกิดความตระหนักถึง

ผลกระทบต่อชีวิต และทรัพยส์ิน รวมถึงการป้องกันการล่มสลายของสถาบันครอบครัว ท่ีเป็นผลมาจากการป่วยเป็น

โรคพยาธิใบไม้ตับ สืบไป 
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ผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยดืกล้ามเนื้อดว้ยเทคนิคเกร็ง

แล้วคลายกล้ามเนื้อหลักต่อความยืดหยุ่นและความคล่องแคล่ว 

Effects of dynamic warm up combined with contract - relax - agonist - 

contract technique on flexibility and agility 
 

พรรณทิพย์ งามช่วง1* ก้องเกียรต ิสดีา1 อรอุมา สุขอิ่ม1 และ สุรัชนา เกตุบุญมี1 

Puntip Ngamchuang1* Kogkiat Seeda1 Onuma Sukaim1 and Suratchana Kedboonme1 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืด

กล้ามเนื ้อด้วยเทคนิคเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื ้อหลักต่อความยืดหยุ ่นและความคล่องแคล่วในนิสิตหญ ิง

มหาวิทยาลัยพะเยาจ านวน 40 คน โดยท าการสุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพียง

อย่างเดียว 20 คน และ2. กลุ่มอบอุ ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื ้อแบบเกร็งแล้วคลาย

กล้ามเนื้อหลัก 20 คน ซึ่งกลุ่มแรกได้รับการฝึกตามโปรกแกรมการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว 

ส่วนกลุ่มท่ี 2 ได้รับการฝึกตามโปรแกรมการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้ว

คลายกล้ามเนื้อหลัก โดยท าการวัดค่าการทดสอบการนั่งงอตัวและการวิ่งเก็บของท้ังก่อนและหลังการทดสอบ ผล

การศึกษาพบว่า ภายหลังการทดสอบท้ัง 2  กลุ่ม มีค่าการทดสอบการนั่งงอตัวและค่าการทดสอบการวิ่งเก็บของ

ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน การศึกษาคร้ังนี้สรุปได้ว่า

ทั้งการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียวและการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืด

กล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลักช่วยให้ความยืดหยุ่นและความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอบอุ่น

ร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลักความยืดหยุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

มากกว่ากลุ่มท่ีอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว  

ค าส าคัญ:  การอบอุน่ร่างกายแบบเคลื่อนไหว การยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก ความคล่องแคล่ว 

ความยดืหยุ่น 
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Abstract  

The purpose of this study to examine the effect of dynamic warm up combined with contract-relax-

agonist-contract technique on flexibility and agility in female undergraduate students. Forty healthy volunteers 

were randomly assigned into dynamic warm up group (20 subjects) and dynamic warm up combined with 

contract-relax-agonist-contract technique group (20 subjects). The dynamic warm up group performed dynamic 

warm up program, whereas the dynamic warm up combined with contract-relax-agonist-contract technique 

group performed program. Sit and reach test and shuttle run test were assessed before and after protocols. The 

result showed that after protocols the sit and reach test and shuttle run test were better than before protocols in 

both groups, but between groups was not significantly changed. Therefore, both dynamic warm up and dynamic 

warm up combined with contract-relax-agonist-contract technique in this study can increase flexibility and 

agility. Whereas, dynamic warm up combined with contract-relax-agonist-contract technique group tend to 

increase flexibility than dynamic warm up group. 

Keywords:  Dynamic warm up, Contract - relax - agonist - contract technique, Agility, Flexibility  

บทน า 

ปัจจุบันนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยาเร่ิมหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึน้ ซึ่งเห็นได้จากการออกก าลัง-กาย

หลายๆ ชนิด เช่น วิ่ง ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เป็นต้น เหตุผลท่ีนิสิตเร่ิมหันมาออกก าลังกายกันมากขึ้น  อาจเกิดจาก

ความต้องการท่ีอยากจะมีรูปร่างท่ีดูดีและมีร่างกายท่ีแข็งแรง ซึ่งในการออกก าลังกายแต่ละคร้ังควรจะมีการอบอุ่น

ร่างกายก่อนการออกก าลังกาย เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการออกก าลังกายและป้องกันการบาดเจ็บท่ี

เกิดจากการออกก าลังกาย การอบอุ่นร่างกายนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การอบอุ่นร่างกายแบบคง

ค้าง (Static warm up) และการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหว (Dynamic warm up) ซึ่งการอบอุ่นร่างกายแบบ

เคลื่อนไหวจะเป็นท่ีนิยมท่ีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในทางการกีฬา [1] ส่วนการยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) ก็ถือว่า

เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการอบอุ่นร่างกาย เพราะการยืดกล้ามเนื้อจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังรยางค์

ส่วนปลายมากขึ้น และเพิ่มการประสานสัมพันธ์ระหว่างการท างานการเคลื่อนไหว [2] ช่วยยืดเส้นเอ็นและเนื้อเยื่อ

ตา่งๆ ท าให้ร่างกายมีความยดืหยุ่น สามารถท างานหรือเล่นกีฬาต่างๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บ 

ลดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการออกก าลังกาย อีกท้ังยังเพิ่มความไว

ต่อการรับความรู้สึกและน าสัญญาณประสาท [3] โดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถท าได้ 3 วิธี คือ 1. การยืด

กล้ามเนื้อแบบใช้แรงเหวี่ยงกระชากซ้ าๆ (Ballistic) 2. การยืดกล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่งไว้ในช่วงท้าย (Static stretching)  

3. การยืดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นการรับรู้ของประสาทกล้ามเนื้อ (Proprioceptive neuromuscular facilitation; PNF) ซึ่ง 

PNF มีเทคนิคการยืดท่ีนิยมในทางการกีฬา  2 แบบ คือ การยืดแบบหดตัว-คลายตัว (Contract – relax technique; CR) 

และการยดืแบบหดตัว-คลายตัว ด้วยการหดตัวของกล้ามเนื้อหลัก (Contract – relax with agonist contract; CRAC) [4] 

จากการศึกษาของ Dimitris chatzopoulos และคณะ ปี ค.ศ. 2014 ท าการศึกษาผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบ

คงค้างและการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวต่อ Balance, Agility, Reaction time และ Movement time ของรยางค์

ส่วนบน ในนักกีฬาผู้หญิงมัธยมปลายจ านวน 31 คน ท าการศึกษาโดยให้กลุ่มท่ี 1 วิ่งเหยาะๆ 3 นาที ร่วมกับการยืด

กล้ามเนื้อแบบคงค้าง 7 นาที กลุ่มท่ี 2 ให้วิ่งเหยาะๆ 3 นาที ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหว 7 นาที และกลุ่มท่ี 3 
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ให้วิ่งเหยาะๆ 3 นาที ร่วมกับการพัก 7 นาที ภายหลังท าการทดสอบ พบว่ากลุ่มท่ี 2 ท้ัง Balance, Agility และ 

Movement time ดีกว่ากลุ่มท่ี 1 นอกจากนี้กลุ่มท่ี 2 ยังมี Agility ท่ีดีกว่ากลุ่มท่ี 3 ดังนั้นโปรแกรมของกลุ่มท่ี 2 มีความ

เหมาะสมมากกว่ากลุ่มท่ี 1 ส าหรับกิจกรรมท่ีต้องการ Balance, Agility และ Movement time ของรยางค์บน [4] 

การศึกษาของริจินาย สายสุวรรณ และคณะ ปี พ.ศ. 2554 เร่ืองการเปรียบเทียบระยะเวลาการคงสภาพความยืดหยุ่น

ของกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขา (Hamstring) ภายหลังการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิค (Hold - relax; HR) และ Contract – 

relax – agonist – contract; CRAC พบว่าผลทันทีจากการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิค CRAC ท าให้ความยืดหยุ่นของ

กล้ามเนื้อด้านหลังตน้ขาเพิ่มขึน้มากกวา่เทคนคิ HR โดยความยดืหยุน่ของกล้ามเนื้อด้านหลังตน้ขาที่เพิ่มขึน้ภายหลังการ

ยืดด้วยเทคนคิ CRAC คงอยูไ่ด้นาน 15 นาที ซึ่งยาวนานกวา่การยดืกล้ามเนื้อด้วยเทคนคิ HR ท่ีคงอยูไ่ด้นาน 6 นาที [5] 

ท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความยืดหยุ่นในอาสาสมัครนิสิตเพศชายมหาวิทยาลัยพะเยามาแล้ว ซึ่งผล

การศึกษาพบวา่ ผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก 

(Dynamic warm-up combined CRAC) ช่วยให้ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นมากกว่าการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหว 

(Dynamic warm up) เพียงอย่างเดียว [6] และพบว่าเทคนิคการยดืกล้ามเนื้อท่ีให้ผลดี คือ เทคนิคการเกร็งแล้วคลาย

กล้ามเนื้อหลัก หรือ CRAC [6] ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหว

ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลักต่อความยืดหยุน่ของรยางค์ส่วนล่างและความคล่องแคล่ว

ในนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยพะเยา เพราะความคล่องแคล่ว และความยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบส าคัญของร่างกายใน

การออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาบางประเภท เช่น วอลเล่ย์บอล แบดมนิตัน ยิมนาสตกิ ฟุตบอล บาสเกตบอล เป็น

ต้น ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬาและ

ป้องกันการบาดเจ็บได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 นสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา อายุ 18-23 ปี จ านวน 40 คน แบง่เป็น 2 กลุ่ม โดยท าการสุ่มอย่างงา่ย คือ การจับ

ฉลาก กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีอบอุน่ร่างกายแบบเคลื่อนไหว (Dynamic warm- up) จ านวน 20 คน และกลุ่มท่ี 2 คอื กลุ่ม

ท่ีอบอุน่ร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแลว้คลายกล้ามเนื้อหลัก (Dynamic warm-up 

combined CRAC) จ านวน 20 คน [7] 

 เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) 

1. อาสาสมัครเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดี ไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือ มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและ 

กระดูกบริเวณรยางค์สว่นบนและลา่ง ท่ีมีผลกระทบตอ่การทดสอบ 

2. เป็นผู้ท่ีไม่มพียาธสิภาพท่ีบริเวณขอ้สะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า 

3. เป็นผู้ท่ีไม่มปัีญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การได้ยนิ การทรงตัว และระบบประสาท 

4. เป็นผู้ท่ีออกก าลังกายไม่เกิน 3 ครัง้/สัปดาห์ 

5. ไมม่โีรคประตัว ที่มผีลกระทบตอ่การทดสอบ เช่น โรคหอบหดื โรคหัวใจ 

6. ไมด่ื่มเครื่องดื่มท่ีมีสว่นผสมของคาเฟอนี และแอลกอฮอล์ อย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ 

7. ไมรั่บประทานยาคลายกลา้มเนื้อ อยา่งน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ 

8. เป็นผู้ท่ีมีคา่ดัชนีมวลกาย 18.5 – 22.9 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนติเมตร [8]  
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เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) 

1. มีไข้ หรอืมีภาวะใดๆ ที่มผีลกระทบตอ่การทดสอบ 

2. เคยได้รับการบาดเจ็บ หรือมกีารบาดเจ็บท่ีจ ากัดสมรรถภาพในการทดสอบ 

3. เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย หรือนักกีฬาระดับจังหวัด เพื่อป้องกันผลของเพดานความสามารถของ

ผู้เข้าร่วมการศึกษา (Ceiling Effect) 

            เกณฑ์การให้อาสาสมัครออกจากการทดลอง  

1. มีอาการผิดปกติใดๆ ขณะท าการทดสอบ เช่น เกิดตะครวิท่ีขา มีอาการหนา้มืด วงิเวยีนศรีษะ 

2. ได้รับการบาดเจ็บ หรือได้รับอุบัตเิหตุขณะท าการทดสอบ เชน่ ข้อเท้าแพลง ให้ท าการยุติการทดสอบทันที 

3. หากอาสาสมัครรู้สึกไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการเข้าร่วมการวิจัย สามารถถอนตัวออกจาก  

การวจิัยได้ทันที 
 

  วัสดุอปุกรณ ์ 

1. แบบสอบถามเพ่ือคัดกรองอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมการวจิัย   จ านวน 40 ชุด 

2. แบบยนิยอมการเข้าร่วมการวจิัย     จ านวน 40  ชุด 

3. เครื่องช่ังน้ าหนักและวัดสว่นสูง      จ านวน 1   เครื่อง 

4. เครื่องวัดความดันโลหิต (Blood pressure monitors)    จ านวน 1   เครื่อง 

5. เครื่องวัดอัตราการเตน้ของหัวใจแบบไร้สาย (Polar F6 Heart Rate Monitors) จ านวน 2   เครื่อง 

6. เครื่องวัดความยดืหยุ่น  (Takei 5403 Digital standing trunk flexion meter) จ านวน 1   เครื่อง 

7. นาฬกิาจับเวลา (Stop watch)       จ านวน 1   เรือน 

8. เทปกาว                  จ านวน 2   มว้น 

9. ตลับเมตร          จ านวน 1    ตลับ 

10. กล่องปฐมพยาบาล         จ านวน 1    กล่อง 

11. กล่องกระดาษ       จ านวน 2    กล่อง 

 

วิธีการศกึษา 

1. สุ่มอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 การอบอุน่ร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพยีงอยา่งเดียว (Dynamic warm - up) ประกอบด้วย 

- บันทึกอัตราการเตน้ของหัวใจ และความดันโลหิต ก่อนการอบอุน่ร่างกาย 

- ท าการเดินช้าๆ ร่วมกับการยกเข่าให้สูงขึน้ระดับเอว แล้ววิ่งเหยาะๆ เป็นเวลา 5 นาที ควบคุมความหนัก

ในการว่ิงให้อยูใ่นระดับปานกลาง (64 - 76% HRmax) [8] โดยใชเ้ครื่องควบคุมอัตราการเตน้ของหัวใจแบบไร้สาย 

- บันทึกอัตราการเตน้ของหัวใจ และความดันโลหิต หลังการอบอุน่ร่างกาย 

- พักเป็นเวลา 5 นาที โดยไม่มีการยืดกล้ามเนื้อ จากนั้นวัดความยืดหยุ่นของรยางค์ส่วนล่าง และความ

คล่องแคล่ว 

กลุ่มท่ี 2 การอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก  

(Dynamic warm – up combined CRAC) 

- บันทึกอัตราการเตน้ของหัวใจ และความดันโลหิต ก่อนการอบอุน่ร่างกาย 
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- ท าการเดินช้าๆ ร่วมกับการยกเข่าให้สูงขึน้ระดับเอว แล้ววิ่งเหยาะๆ เป็นเวลา 5 นาที ควบคุมความหนัก

ในการว่ิงให้อยูใ่นระดับปานกลาง (64 - 76% HRmax) [8] โดยใชเ้ครื่องควบคุมอัตราการเตน้ของหัวใจแบบไร้สาย 

- บันทึกอัตราการเตน้ของหัวใจ และความดันโลหิต หลังการอบอุน่ร่างกาย 

- ยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก โดยจะยืดกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่าง ประกอบด้วย 

Hamstring และ Gastrosoleus ยดืกลุ่มกล้ามเนื้อตน้ขาด้านหลัง (Hamstring) [9] 

- อาสาสมัครนอนหงายโดยวางขาข้างที่ตอ้งการยดืไว้บนบ่าของผู้ทดสอบ 

- ท าการงอข้อสะโพกโดยท่ีเข่าเหยยีดตรงไปจนถึงจุดท่ีตึงท่ีสุดค้างไว ้7 วินาที ให้อาสาสมัครตา้นแรงกับผู้

ทดสอบในทิศทางลงโดยไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของขอ้ต่อ ค้างไว้ 10 วนิาที  

- ให้อาสาสมัครผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่ีต้านแรงเป็นเวลา 5 วินาที แล้วให้อาสาสมัครเหยียดขาขึ้นด้วย

ตนเองไปให้มากท่ีสุด ค้างไว้ 7 วนิาที ยดืกลุ่มกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าลง (Gastrosoleus) [9] 

- อาสาสมัครนั่งเหยยีดขาโดยท่ีปลายเท้าพน้ขอบเตยีง โดยผู้ทดสอบจะท าการยดืกล้ามเนื้อทีละขา้ง 

- ท าการกระดกข้อเท้าไปจนถึงจุดท่ีตึงท่ีสุดค้างไว ้7 วินาที ให้อาสาสมัครตา้นแรงกับผู้ทดสอบในทิศทาง

กระดกข้อเท้าลงโดยไม่ให้เกิดการเคลือ่นไหวของข้อตอ่ ค้างไว ้10 วนิาที  

- ให้อาสาสมัครผ่อนคลายกลา้มเนื้อท่ีต้านแรงเป็นเวลา 5 วนิาที แล้วให้อาสาสมัครกระดกข้อเท้าขึน้ดว้ย

ตนเองให้มากท่ีสุด ค้างไว้ 7 วนิาที พัก 5 นาที จากนั้นวัดความยืดหยุน่ของรยางค์สว่นล่าง และความคล่องแคล่ว 

2. การวัดความยืดหยุน่ซึ่งวัดดว้ยการทดสอบการนั่งงอตัว (Sit and reach test) [10] 

2.1 อาสาสมัครนั่งเหยยีดขาท้ังสองข้างสอดเท้าเข้าใต้เครื่องวัดโดยปลายเท้าท้ังสองข้างตัง้ฉากกับพืน้ 

2.2 อาสาสมัครเหยียดแขนท้ังสองข้างให้ขนานกับพื้น และก้มงอตัวไปข้างหนา้ให้ไกลท่ีสุด โดยห้ามโยก

ศรีษะหรืองอตัวแรงๆ โดยเข่าเหยียดตรง ท าค้างไว ้2 วินาที เพื่อให้ผู้ประเมินอ่านค่าความยืดหยุ่น ท าซ้ า 3 คร้ัง แล้ว

น ามาหาค่าเฉลี่ย 

 
ภาพที่ 1 แสดงท่าเร่ิมตน้ของการทดสอบการนั่งงอตัว (Sit and reach test) 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงการทดสอบการนั่งงอตัว (Sit and reach test)  
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3. การวัดความคลอ่งแคล่วด้วยการทดสอบการวิ่งเก็บของ (Shuttle run test) [11] 

3.1 จัดเตรียมสถานท่ี 

- เตรียมสถานท่ีทางเรียบระหว่างเส้นขนาน 2 เส้น ห่างกัน 10 เมตร 

- ชดิดา้นนอกของเส้นท้ังสองฝั่ง มีช่องสี่เหลี่ยมขนาด 50 x 50 เซนติเมตร ฝั่งละ 1 ชอ่ง 

3.2 วธีิการทดสอบ 

- ให้อาสาสมัครอยู่ในท่ายืน โดยท่ีมือไม่สัมผัสพื้น เท้าข้างท่ีไม่ถนัดวางอยู่หลังเส้นเร่ิม โดย

ขณะท าการทดสอบให้อาสาสมัครฟังค าสั่ง 

- เมื่อได้ยินค าว่า “ระวัง” ให้อาสาสมัครเตรียมตัววิ่ง 

- เมื่อได้ยินค าวา่ “ไป” ให้อาสาสมัครวิ่งโดยใช้เท้าข้างท่ีถนัดก้าวออกไปก่อน ไปหยิบกล่อง

กระดาษกล่องท่ี 1 ในช่องสี่เหลี่ยมฝั่งตรงข้าม แล้ววิ่งกลับมาวางไวใ้นช่องส่ีเหลี่ยมหลังเส้นเร่ิม ห้ามโยนกล่องกระดาษ 

(ถ้าวางไมเ่ข้าช่องตอ้งเร่ิมใหม่) 

- ให้อาสาสมัครวิ่งไปหยิบกล่องกระดาษกล่องท่ี 2 ในช่องสี่เหลี่ยมฝั่งตรงข้าม แล้ววิ่ง

กลับมาวางไวใ้นช่องสี่เหลี่ยมหลังเส้นเร่ิม  

- ผู้ทดสอบบันทึกเวลาตั้งแต่ “ไป” จนถึงวางกล่องกระดาษกล่องท่ี 2 อย่างถูกต้อง บันทึก

เวลาละเอยีดถงึทศนิยม 2 ต าแหนง่ของวินาที 

- ท าการทดสอบ 2 ครัง้ เอาค่าที่ดีท่ีสุด 

 
ภาพที่ 3 แสดงท่าเร่ิมตน้ของการทดสอบการวิ่งเก็บของ (Shuttle run test) 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงการว่ิงไปหยิบกล่องกระดาษในช่องสี่เหลี่ยมขณะท าการทดสอบ Shuttle run test 
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ภาพที่ 5 แสดงการวางกล่องกระดาษในชอ่งส่ีเหลี่ยมขณะท าการทดสอบ Shuttle run test 

 

4. บันทึกค่าการทดสอบเพื่อน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของอายุ 

น้ าหนัก ส่วนสูง และค่าดัชนมีวลกายของอาสาสมัคร 

เปรียบเทียบความแตกตา่งภายในกลุ่มของค่าความยดืหยุ่นและความคล่องแคล่ว โดยใช ้Dependent t-test 

ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ p < 0.05 

เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งกลุ่มของค่าความยดืหยุ่นและความคล่องแคล่ว โดยใช ้Independent t-

test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ p < 0.05  
 

ผลการศึกษา 

งานวจิัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยดืกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้ว

คลายกล้ามเนื้อหลักตอ่ความสามารถในความยืดหยุน่ และความคล่องแคล่ว โดยท าการศกึษาในอาสาสมัครเพศหญิง 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีมีสุขภาพดี ช่วงอายุ 18 - 23 ปี จ านวน 40 คน ท่ีมีสุขภาพดี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี

อบอุน่ร่างกายแบบเคลื่อนไหว (Dynamic warm-up) และกลุ่มท่ีอบอุน่ร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ

แบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก (Dynamic warm-up combined CRAC) โดยท้ัง 2 กลุ่มได้รับการทดสอบการนั่งงอ

ตัว (Sit and reach test) และการทดสอบวิ่งเก็บของ (Shuttle run) ท้ังก่อนและหลังการทดสอบ ซึ่งผู้เข้ารว่มวิจัยท้ัง 40 

คน เข้ารว่มการวิจัยจนสิน้สุดการวจิัย โดยไม่มผีู้เข้ารว่มวจิัยคนใดขอถอนตัวออกจากการศกึษาครัง้นี้ และไมม่ีผู้ได้รับ

การบาดเจ็บในระหว่างการทดสอบ และภายหลังสิ้นสุดการทดสอบไปแลว้ 24 ชั่วโมง 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะท่ัวไปของอาสาสมัคร (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง และ

ดัชนมีวลกายของอาสาสมัคร) 

 

ข้อมูลทั่วไป 

Dynamic warm-up  

(n = 20) 

Dynamic warm-up 

combined CRAC  (n = 20) 

 

p-value 

อายุ (ปี) 19.95 ± 1.09 20.65 ± 0.98 0.041* 

น้ าหนัก (กก.) 50.85 ± 5.07 50.20 ± 5.09 0.688 

ส่วนสูง (ซม.) 160.85 ± 6.49 157.60 ± 6.13 0.112 

ดัชนมีวลกาย(กก./ม²) 19.63 ± 1.15 20.16 ± 0.98 0.123 

*แสดงความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิp < 0.05 โดยใช ้Independent t - test 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าการทดสอบการนั่งงอตัว (Sit and reach test) และการ

ทดสอบการวิ่งเก็บของ (Shuttle run) ภายในกลุ่ม Dynamic warm-up และกลุ่ม Dynamic warm-up 

combined CRAC  

 

Test 

Dynamic warm-up Dynamic warm-up combined CRAC 

Pre-test Post-test p-value Pre-test Post-test p-value 

Sit and 

reach (cm.) 

 

8.25 ± 7.98 

 

10.40 ± 6.71 

 

0.000* 

 

7.08 ± 6.62 

 

9.82 ± 6.19 

 

0.000* 

Shuttle run 

(sec.) 

 

13.30 ± 1.00 

 

13.00 ± 0.86 

 

0.001* 

 

13.26 ± 1.11 

 

12.90 ± 1.04 

 

0.002* 

*แสดงความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิp < 0.05 โดยใช ้Dependent t - test 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าการทดสอบการนั่งงอตัว (Sit and reach test) และการ

ทดสอบการวิ่งเก็บของ (Shuttle run) รวมท้ังค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างกลุ่ม Dynamic warm-up และ

กลุ่ม Dynamic warm-up combined CRAC  

 

 

 

Test 

Group  

 

 

 p-value 

Mean difference 

 

Dynamic 

warm-up 

 

Dynamic 

warm-up 

combined 

CRAC 

 

Dynamic 

warm-up 

 

Dynamic 

warm-up 

combined 

CRAC 

Sit and 

reach (cm.) 

Pre-test 8.25 ± 7.98 7.08 ± 6.62 0.616  

2.15 

 

2.74 
Post-test 10.40 ± 6.71 9.82 ± 6.19 0.776 

Shuttle run 

(sec.) 

Pre-test 13.30 ± 1.00 13.26 ± 1.11 0.909  

-0.30 

 

-0.36 
Post-test 13.00 ± 0.86 12.90 ± 1.04 0.745 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการวจิัยพบว่า ภายหลังการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดสอบ กลุ่ม Dynamic warm-up และ

กลุ่ม Dynamic warm-up combined CRAC ค่าการทดสอบการนั่งงอตัว (Sit and reach test) มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ี p = 0.000 แตเ่มื่อเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม พบวา่ ไมม่คีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิต ิของค่าการทดสอบการน่ังงอตัวท้ัง 2 กลุ่ม ท้ังก่อนและหลังการทดสอบท่ี p = 0.616 และ p = 0.776 ตามล าดับ 

ซึ่งการท่ีค่าการทดสอบการนั่งงอตัวท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกันภายในกลุ่ม ระหว่างก่อนและหลังการทดสอบ อาจ

เนื่องมาจาก ผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวจะไปกระตุ้นการไหวเวียนโลหิต และกระบวนการเผาผลาญ

พลังงานในร่างกาย ท าให้อุณหภูมิภายในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ไปเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ [8] ซึ่ง
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สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาของ Aguilar และคณะ ปี ค.ศ.2012 พบว่า การอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวนั้น

สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดา้นหน้าต้นขา (Quadriceps) และเพิ่มความยดืหยุน่ของกล้ามเนื้อด้านหลังต้น

ขา (Hamstring) ได้มากกว่าการอบอุ่นร่างกายแบบอยู่กับท่ี (Static warm-up) [12] และจากการเปรียบเทียบระหว่าง 

กลุ่ม Dynamic warm-up combined CRAC และกลุ่ม Dynamic warm-up ค่าการทดสอบการนั่งงอตัว ไม่มีความ

แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ แตก่ลุ่ม Dynamic warm-up combined CRAC มแีนวโน้มท่ีจะเพิ่มความยืดหยุ่น

ได้มากกว่า กลุ่ม Dynamic warm-up อาจเนื่องมาจากผลของการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อ

หลัก เมื่อกล้ามเนื้อถูกยืดออก จะส่งผลต่อปฏิกิริยาทางระบบประสาท เพื่อช่วยรักษาความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และ

ป้องกันการบาดเจ็บ และจะท าให้ท้ังเส้นใยกล้ามเนื้อและประสาทกล้ามเนื้อ ถูกดึงให้ยืดยาวออกไปด้วย จึงส่งผลให้

เส้นเอ็นและข้อต่อมีความยืดหยุน่เพิ่มมากขึ้น สามารถเคลื่อนไหวได้เพิ่มขึ้น จึงท าให้ร่างกายมคีวามออ่นตัวและความ

ยดืหยุ่นเพิ่มมากขึ้น จึงชว่ยลดการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายได้ [4] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติมน ก้งซ่า 

และคณะ ปี พ.ศ. 2557 ท่ีได้ท าการศึกษาผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อด้วย

เทคนิคเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลักต่อความสามารถในการวิ่งระยะสั้นและความยืดหยุ่น พบว่าการอบอุ่นร่างกาย

แบบ Dynamic warm-up combined CRAC ท าให้ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นมากกว่าการอบอุ่นร่างกายแบบ  Dynamic 

warm-up เพียงอย่างเดียว [6] และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Emilio J. Puentedura และคณะ ปี ค.ศ. 2011 ท่ี

ท าการศกึษาผลทันทีของการยืดกล้ามเนื้อตน้ขาด้านหลัง โดยการยดืกล้ามเนื้อแบบกระตุน้การรับรู้ของระบบประสาท

กล้ามเนื้อด้วยเทคนิคคงค้างแล้วคลายกล้ามเนื้อเปรียบเทียบกับการยืดกล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่งไว้ในช่วงท้าย ใน

อาสาสมัครเพศหญิง 13 คน ที่มอีายุ 22-37 ปี ที่มคีวามยืดหยุน่ของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังไม่มากเกินไป โดยจะท า

การก าหนดการยืดกล้ามเนื้อในกลุ่มท่ี 1 ด้วยเทคนิคคงค้างแลว้คลายกล้ามเนื้อ และกลุ่มท่ี 2 ท าการยดืกล้ามเนื้อแบบ

หยุดนิ่งไว้ในช่วงท้าย จากการศึกษาพบว่า การยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคคงค้างแล้วคลายกล้ามเนื้อกับการยืด

กล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่งไวใ้นช่วงท้ายมีผลท าให้ความยดืหยุน่ของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเพิ่มขึน้ [13] และจาการศึกษา

ของ ริจินาย สายสุวรรณ และคณะ ปี พ.ศ. 2554 ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบระยะเวลาการคงสภาพความ

ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขา (Hamstring) ภายหลังการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิค Hold-relax และ Contract - 

relax - agonist - contract โดยท าการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี เพศหญิงท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ช่วงอายุ 18 - 22 ปี จ านวน 32 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยท้ัง 2 กลุ่มจะได้รับโปรแกรมการยืดกล้ามเนื้อท้ัง 2 เทคนิค 

คือ เทคนคิ Hold - relax และ Contract - relax - agonist - contract พบวา่ ผลทันทีจากการยดืกล้ามเนื้อด้วยเทคนิค 

Contract - relax - agonist - contract ท าให้ความยืดหยุน่ของกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาเพิ่มขึน้มากกวา่เทคนคิ Hold - 

relax โดยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาท่ีเพิ่มขึ้นภายหลังการยืดด้วยเทคนิค Contract - relax - agonist 

- contract คงอยู่ได้นาน 15 นาท ีซึ่งยาวนานกว่าการยดืกล้ามเนื้อดว้ยเทคนิค Hold - relax ท่ีคงอยู่ได้นาน 6 นาท ี[5] 

และยังคล้ายคลึงกับศึกษาของ Nagarwal A.K. และคณะ ปี ค.ศ. 2010 ท่ีได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการยืด

กล้ามเนื้อ Hamstring ด้วยเทคนิค Hold-Relax กับเทคนิค Contract - relax - antagonist - contract ผลจากการศึกษา 

พบวา่ทั้งการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนคิ Hold - relax และเทคนคิ Contract - relax - antagonist - contract ตา่งก็ให้ผล

ในการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ Hamstring ได้ ซึ่งเทคนิค Contract - relax – antagonist - contract สามารถ

เพิ่มความยืดหยุน่ได้มากกว่าเทคนิค Hold - relax [9]  

ผลการวจิัยพบวา่ เมื่อเปรียบเทียบกันในกลุ่มของท้ังกลุ่ม Dynamic warm-up และกลุ่ม Dynamic warm-up 

combined CRAC ค่าการทดสอบการวิ่งเก็บของ (Shuttle run) ก่อนและหลังการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ี p = 0.001 และ p = 0.002 ตามล าดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม ค่าก่อนการทดสอบ
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และหลังการทดสอบ พบวา่ ไม่มคีวามแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี p = 0.909 และ p = 0.745 ตามล าดับ 

ซึ่งจากการทดสอบการวิ่งเก็บของภายในกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดสอบ พบว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญนั้น อาจเนื่องมาจากผลจากการอบอุ่นร่างกายช่วยจะไปกระตุ้นการไหวเวียนโลหิต และกระบวนการ

เผาผลาญพลังงานในร่างกาย ท าให้อุณหภูมภิายในร่างกายเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้ไปเพิ่มความยืดหยุน่ของกล้ามเนื้อ [7] 

และเนื่องจากอาสมัครท้ัง 2 กลุ่ม ได้ท าการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหว จะท าให้เกิดความยืดหยุ่นแบบโดยตรง 

(Dynamic flexibility) ซึ่งความยืดหยุ่นโดยตรง มีความส าคัญอย่างมากส าหรับการกีฬาท่ีใช้ Agility ส่งผลให้การ

ทดสอบการวิ่งเก็บของ ของท้ัง 2 กลุ่ม มีค่าที่ดีขึน้ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Dimitris chatzopoulos และคณะ ปี 

ค.ศ. 2014 ท่ีท าการศึกษาผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบคงค้างและการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวต่อ Balance, 

Agility, Reaction time และ Movement time ของรยางค์ส่วนบน ในนักกีฬาผู้หญิ งมัธยมปลายจ านวน 31 คน 

ท าการศึกษาโดยให้กลุ่มท่ี 1 วิ่งเหยาะๆ 3 นาที ร่วมกับการยดืกล้ามเนื้อแบบคงค้าง 7 นาที กลุ่มท่ี 2 ให้วิ่งเหยาะๆ 3 

นาที ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหว 7 นาที และกลุ่มท่ี 3 ให้วิ่งเหยาะๆ 3 นาที ร่วมกับการพัก 7 นาที 

ภายหลังท าการทดสอบ พบวา่กลุ่มท่ี 2 ท้ังใน Balance, Agility และ Movement time ดีกว่ากลุ่มท่ี 1 นอกจากนี้กลุ่มท่ี 

2 ยังมี Agility ท่ีดีกว่ากลุ่มท่ี 3 ดังนั้นโปรแกรมของกลุ่มท่ี 2 มีความเหมาะสมมากกว่ากลุ่มท่ี 1 ส าหรับกิจกรรมท่ี

ต้องการ Balance, Agility และ Movement time ของรยางค์บน [4] แต่เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบการวิ่งเก็บของ

ระหว่างกลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากการผลของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพียงอย่าง

เดียว และการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแบบเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก ให้ผลท่ีไม่

แตกต่างกันในด้านความคล่องแคล่ว จึงท าให้ความคล่องแคล่วของท้ัง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Theresa Burgess และคณะ ปี ค.ศ.2014 ท าการศึกษาผลของการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคเกร็งแล้ว

คลายกล้ามเนื้อหลักของกลุม่กล้ามเนื้อขาด้านหลังต่อ Flexibility, Sprint และ Agility ในอาสาสมัครเพศชายท่ีมีสุขภาพ

ดีจ านวน 40 คน อายุระหว่าง 21-35 ปี โดยท้ังหมดจะถูกสุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน กลุ่มท่ี 1 ได้รับการ

ยดืกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลัก และกลุ่มท่ี 2 ไม่ได้รับการยืดกล้ามเนื้อใด ๆ โดยอาสาสมัครจะ

เข้าร่วมใน 3 การทดสอบ ผลการศึกษาพบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตขิอง Agility ระหวา่งกลุ่ม

ยดืกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อหลักกับกลุม่ควบคุม [14] 

สรุปผลการศึกษา  

ผลการศึกษาของการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว (Dynamic warm-up) และการอบอุ่น

ร่างกายแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคเกร็งแล้วคลายกล้าม เนื้อหลัก (Dynamic warm-up 

combined CRAC) ในนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยพะเยา พบวา่ภายหลังการทดสอบ ทั้งกลุ่ม Dynamic warm-up และกลุ่ม 

Dynamic warm-up combined CRAC มีความยืดหยุ่น เพิ่ มขึ้น  โดยกลุ่ม  Dynamic warm-up combined CRAC มี

แนวโน้มความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นมากกว่า กลุ่ม Dynamic warm-up และกลุ่ม Dynamic warm-up กับกลุ่ม Dynamic 

warm-up combined CRAC มคี่าความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้น แต่ไม่แตกตา่งกันเมื่อเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม ซึ่งประโยชน์

ในการศึกษาคร้ังนี้สามารถน าเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อแบบ Dynamic warm-up และ Dynamic warm-up combined 

CRAC ไปประยุกต์ใช้ในการอบอุ่นร่างกายก่อนการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาบางประเภทได้  เพื่อเพิ่มความ

ยดืหยุ่นและความคล่องแคล่วได ้
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บทคัดย่อ 

ข้อไหล่ติดแข็งเป็นโรคท่ีพบได้บ่อยในทางกายภาพบ าบัด โดยจะมีอาการปวดไหล่ค่อยเป็นไปร่วมกับมีการยึด

ร้ังของข้อไหล่และท าให้จ ากัดกิจกรรมการท างานของข้อไหล่ได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ

ของการยดืด้วยแรงดึงต่ าระยะเวลานานขณะได้รับความร้อนลึกจากคลื่นสั้นร่วมกับการได้รับการดัดข้อไหล่ การออก

ก าลังกายข้อไหล่ร่วมด้วย โดยการศึกษานี้ออกแบบทดลองทางคลินิกชนิดสุ่มท่ีมีกลุ่มควบคุมและมีการปกปิด โดย

อาสาสมัคร 20 คน อายุ 40-70 ปี เป็นผู้ป่วยนอกของแผนกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ โดย

อาสาสมัครถูกแบ่ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุม (การยืดด้วยแรงดึงต่ าระยะเวลานานแบบหลอก,10 คน) และ กลุ่มศึกษา 

(การยืดด้วยแรงดึงต่ าระยะเวลานาน,10 คน) โดยท้ัง 2 กลุ่มจะได้รับการรักษาด้วยความร้อนลึก การขยับข้อต่อ และ 

การออกก าลังกายแบบเดียวกัน (3 คร้ัง/สัปดาห์, 4 สัปดาห์) ท าการวัดตัวแปรก่อนและหลัง 4 สัปดาห์ด้วยการ

ประเมินความเจ็บปวด องศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ การท ากิจกรรมของข้อไหล่ ท้ัง 2 กลุ่ม การทดสอบภายในกลุ่มใช้

สถิต ิPaired sample t-test และ การทดสอบระหว่างกลุ่มใชส้ถิต ิindependent sample T-test ท่ีคา่ความเชื่อม่ัน 95% 

(p=0.05) ผลการศึกษาพบว่าท่ี 4 สัปดาห์ ท้ัง 2 กลุ่มมีความแตกต่างของตัวแปรทุกตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

(p<0.05) แตไ่มพ่บความแตกต่างทุกตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม (p>0.05) สรุปได้ว่าผลระยะสั้น (4 สัปดาห์) การรักษาทั้ง 

2 วิธีให้ผลดีท่ีเท่ากันในการรักษาผู้ปว่ยข้อไหลต่ดิแข็ง   

ค าส าคัญ:  เยื่อหุม้ขอ้ไหล่อักเสบ  ความร้อนลกึด้วยคลื่นสั้น  กายภาพบ าบัด  การยืด  ผลของความร้อน   

                                                           
1 สาขากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 65000  
2 ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 65000 
1 Physical therapy, Allied health sciences, Naresuan University Thailand 65000 
2 Allied health sciences, Naresuan University Thailand 65000 

*Corresponding author e-mail: Parinyal@nu.ac.th    

mailto:Parinyal@nu.ac.th


 

 137  Proceedings 

Abstract  

Frozen shoulder is to a common shoulder condition in physical therapy. The shoulder gradually becomes 

painful, shoulder stiffness and limitation of shoulder function. The aim of this study was to evaluate the 

effectiveness of low load prolonged stretching technique (LLPS) with shortwave diathermy (SWD) plus shoulder 

joint mobilization and exercise in frozen shoulder. This study was designed to randomized controlled clinical trial 

with single blind study. Twenty participant (both sexes) age between 4 0 -7 0  years were recruited from 

outpatient department of physical therapy, Long hospital, Phrae Province. Twenty participants were randomly 

allocated to 2  different groups: control group (sham LLPS, n=1 0 )  and experimental group (LLPS, n=1 0 ) .  

Both groups were received deep heat (shortwave diathermy), shoulder joint mobilization and shoulder 

therapeutic exercise (3 times/week for 4 consecutive weeks). Pre and post 4-week intervention scores of visual 

analogue scale (VAS), active and passive shoulder range of movement (AROM, PROM) and shoulder pain and 

disability index (SPADI) were recorded in both groups. Paired sample t-test was used to analyze the results 

within groups and independent sample T-test was done to analyze between groups. The P-value was set at 

95% CI. Results: After 4  weeks of intervention both groups made significant improvements within group in all 

outcome measures (p < 0.05). The results of post 4 weeks of interventions between groups analysis showed no 

significant difference (p > 0.05 ). This study was concluded that at short term effect, both groups are equally 

effective in the management of adhesive capsulitis of the shoulder joint. 

Keywords:  Shoulder capsulitis, Shortwave diathermy, Physical therapy, Stretching, Thermal effect  

บทน า 

โรคข้อไหล่ติดแข็ง (Frozen shoulder หรือ Adhesive capsulitis) เป็นโรคความผิดปกติของเยื่อหุ้มข้อไหล่ท่ี

เรือ้รัง (chronic disease) พบได้ประมาณ  2% - 5% ของประชากร ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุท่ีชัดเจน 

[1] โดยสามารถแบ่งระยะของการเกิดข้อไหล่ติดแข็งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะปวด (painful stage) ใช้ระยะเวลา 

10 - 36 สัปดาห์, 2. ระยะยดึติด (frozen stage) ใช้ระยะเวลา 4 - 12 เดือน และ 3. ระยะฟื้นคืนตัว (recovery stage) 

ใชร้ะยะเวลา 5 – 24 เดือน โรคข้อไหล่ติดแข็งเกิดจากรอยต่อระหวา่งเอ็นกล้ามเนื้อ (musculotendinous junction) หรือ

เยื่อหุม้เอ็นมกีารอักเสบอยา่งมาก (tenosynovitis) จนกลายเป็นพังผืดยดึร้ัง (scar tissue adhesion) ท าให้เกิดเยื่อหุม้ข้อ

ไหลอ่ักเสบ (Shoulder capsulitis) และมกีารหนาตัวเกิดขึ้นขึน้ น ามาซึ่งความไม่เป็นปกติของข้อไหล่ [2]  เชน่ การจ ากัด

การเคลื่อนไหวด้วยตนเอง (limit active joint range of motion, AROM), การเคลื่อนไหวโดยมีผู้อื่นกระท าให้ ( limit 

passive joint range of motion, PROM) รวมท้ังท าให้ เกิดความเจ็บปวด (pain) ท้ังขณะอยู่นิ่ งและขณะท่ีมีการ

เคลื่อนไหวของข้อไหล่ น าไปสู่การจ ากัดการท ากิจวัตรประจ าวัน (limit activity daily living : ADL) และการประกอบ

อาชีพของผู้ป่วยตามมา จากพยาธิสรีรวิทยาการหนาตัวของเนื้อเยื่อรอบๆข้อต่อท่ีมากเกินไปท าให้มกีารสร้างมากกว่า

การสลายจนท าให้เยื่อหุม้ขอ้มีการเรียงตัวท่ีไม่ปกติจนเกิดพังผืดในเยื่อหุม้ขอ้ไหล่ท าให้เกิดการหนาตัวหดร้ังของเยื่อหุม้

ข้อและท าให้เสียคุณสมบัติของความยืดหยุ่น (viscoelasticity) ของข้อไหล่จนน าไปสู่การหดร้ังและการยึดติดของข้อ

ไหลใ่นท่ีสุด [3]    
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การศึกษาของ Rizk และคณะ ในปี 1983 ได้ท าการศึกษาเทคนิคการยืดด้วยแรงดึงต่ าระยะเวลานาน ( low 

load prolonged stretching technique, LLPS) ร่วมกับการท าการออกก าลังกาย (Codman’s pendulum exercise, 

walking finger  up the wall และ wand assisted exercise) ในผู้ป่วยข้อไหล่ติดแข็ง เป็นระยะเวลานาน 8 สัปดาห์ ผล

การศึกษาพบว่าการยืดด้วยเทคนิค LLPS สามารถเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

และให้ผลดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับเพียงความร้อนตื้น (Hot pack) ร่วมกับการขยับข้อต่ออย่างเป็นจังหวะ (gentle rhythmic 

glenohumeral joint mobilization) [4] และสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม ท่ีพบว่าการรักษาด้วยเทคนิคการยืด

ด้วยแรงดึงต่ าระยะเวลานาน (LLPS) ในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาข้อตอ่ยึดติดและหดร้ัง เช่น ข้อมือ, ข้อศอก และข้อเข่า ซึ่งผล

จากหลายการศกึษาพบว่า LLPS สามารถช่วยเพิ่มค่า ROM ของข้อต่อตา่งๆและสามารถเพิ่มความสามารถในการท า

กิจกรรมได้ [5]    

ความร้อนลึกจากคลื่นสั้น (shortwave diathermy; SWD) และการบ าบัดด้วยเทคนิคยืดข้อต่อและกล้ามเนื้อ 

(therapeutic stretching) เป็นวิธีการรักษาทางกายภาพบ าบัดท่ีนิยมใช้ในการรักษาโรคข้อไหล่ติด โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดปวด (decrease pain) และเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (increase range of motion: ROM) ลดการยึดติดของข้อต่อ 

(decrease joint stiffness) และส่งเสริมการท าหน้าที่ของข้อไหล่ให้สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ (improve ADL) แข็ง 

[1, 6] จากการศึกษาของ Leung และคณะ ในปี 2008 ซึ่งได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลของความร้อนลึก (SWD) 

และความร้อนตื้น (Superficial heat, hot pack) ร่วมกับการออกก าลังกายด้วยการยืดข้อต่อเพื่อการบ าบัด 

(Therapeutic stretching exercise) ในการรักษาผู้ป่วยข้อไหล่ติดแข็ง นาน 4 สัปดาห์  ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มท่ีให้

การรักษาด้วยความร้อนลึกจากคลื่นสั้นร่วมกับการออกก าลังกายด้วยการยืดให้ผลในการลดปวดและเพิ่มช่วงการ

เคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้ดีท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ [7] และจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ

การวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review and meta-analysis) ของ Nakano และคณะ ในปี 2012 พบว่าการใช้ความ

ร้อนร่วมกับการยืดนั้นให้ผลในการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อ (ROM) ได้มากกว่าการใช้การยืดเพียงอย่างเดียว ท้ัง

แบบการใชค้วามร้อนร่วมกับการยืดเพียงคร้ังเดียว และแบบการให้การรักษาตอ่เนื่องหลายครั้งในคนปกติ นอกจากนี้

ยังพบว่าการให้ความร้อนแบบชนิดความร้อนลึกเช่น การรักษาด้วยความร้อนลึกจากคลื่นสั้น (SWD) ร่วมกับการยืด 

(Stretching exercise) ให้ผลท่ีดกีว่าการใช้ความร้อนตืน้ร่วมกับการยืด (Stretching exercise)(8)   

แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานผลการใช้ร่วมกันของเทคนิคการยืดด้วยแรงดึงต่ าระยะเวลานาน (LLPS) 

ร่วมกับการใช้ความร้อนจากคลื่นสัน้ ในผู้ป่วยขอ้ไหล่ติดแข็ง ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาประสิทธิผลรว่มกันของเทคนิค

ดังกล่าว ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศกึษานี้ เพื่อศกึษาผลของการยดืดว้ยแรงดึงต่ าระยะเวลานาน (LLPS) ขณะได้รับ

การรักษาด้วยคลื่นสั้น (SWD) ในผู้ป่วยข้อไหล่ติดแข็ง เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยวัดความเจ็บปวด , ช่วงการ

เคลื่อนไหวของขอ้ต่อ และการท าหน้าท่ีของข้อไหล ่   
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาแบบทดลอง (experimental research) ร่วมกับมีการสุ่มท่ีมีกลุ่มควบคุม

(randomized controlled clinical trials) โดยใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน  (N = 20) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 

10 คน (การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการหาขนาดกลุ่มตัวอยา่งเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร 

2 กลุ่ม โดยใชค้่าระดับความเจ็บปวด (visual analog scale : VAS) ในงานวจิัยของ Kumar และคณะในปี 2012 มาใชใ้น

การค านวณ) [9]  และโครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวจิัยในมนุษย์ มหาวทิยาลัยนเรศวร (COA 

No.21/2015, 1 September 2015) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

กลุ่มตัวอยา่ง (Subjects) คือ ผู้ป่วยท้ังเพศชายและหญิง ที่ได้รับการตรวจและวินิจฉัยจากแพทยว์า่เป็นโรคข้อ

ไหล่ติดแข็ง (Adhesive capsulitis) ระยะท่ี 2 และ 3  ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลลอง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดย

แพทย์ของโรงพยาบาลลองจะใช้เกณฑ์ America Physical Therapy Association (APTA) ปี 2013 [10] และถูกส่งต่อมา

รับการรักษาทางกายภาพบ าบัด ท่ีหน่วยงานกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลลอง อ าเภอลอง 

จังหวัดแพร่ จ านวน 20 คน โดยอาสาสมัครทุกรายต้องมีผลการถ่ายภาพ x – ray และพบว่าข้อไหล่ไม่ม ี

glenohumeral arthritis ไมม่กีารตดิเชื้อท่ีบริเวณขอ้ไหล่ และไมเ่ป็นมะเร็งกระดูก 

เกณฑ์ในการคัดเข้า (inclusion criteria)   

1. อายุมากกวา่ 40 ปี [10] 

2. มอีาการปวดอยา่งค่อยเป็นค่อยไป (gradual onset) อย่างนอ้ย 4 – 12 เดอืน [2]   

3. ไมม่อีาการปวดขณะพักขณะอยู่น่ิง [3]  

4. มอีาการปวดเล็กนอ้ยขณะท่ีเร่ิมมกีารเคลื่อนไหวข้อไหล่โดยมรีะดับความเจ็บปวด (VAS) มากกวา่ 30 mm. [10] 

5. มีอาการปวดในช่วงสุดท้ายของการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ และ/หรือมีอาการปวดรบกวนการนอน 

โดยเฉพาะการนอนทับแขนขา้งที่ปวด [6]  

6. มีการจ ากัดการเคลื่อนไหวขณะท า PROM ในท่าหมุนข้อไหล่ออกนอกล าตัว (shoulder external rotation) 

และท าได้น้อยกวา่ 50% ของช่วงการเคลื่อนไหวปกติ และมีการลดลงของช่วงการเคลื่อนไหว > 25% ในท่ากางข้อไหล่ 

(Shoulder abduction) การงอข้อไหล่ไปด้านหน้า (shoulder forward flexion) หรือ การหมุนข้อไหล่เข้าในตัว (internal 

rotation) [10] 

7. สื่อสารและเข้าใจได้ 

8. สามารถออกก าลังกายขอ้ไหล่ได้ 
 

เกณฑ์ในการคัดออก (exclusion criteria)  

1. มปีระวัตกิระดูกหักบริเวณขอ้ไหล่ [7]   

2. ข้อไหลอ่ยู่ในระยะอักเสบเฉียบพลัน [7]    

3. การรับความรู้สกึที่ผิวหนังบกพร่อง [7]    

4. เป็นมะเร็งหรือมกีารตดิเชื้อ [7]    

5. มกีารฝังโลหะบริเวณขอ้ไหล่หรือกระดูกตน้แขนและสะบัก 

6. ปวดคอร้าวลงแขนและไหล ่  

7. มแีผลเปิดติดเชื้อท่ีขอ้ไหล่ 

8. ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (cardiac pacemaker) หรืออุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส,์ อุปกรณไ์ฟฟา้ในร่างกาย    

9. มกีารวางแผนในการต้ังครรภห์รือตัง้ครรภใ์นช่วงท่ีจะท าการวจิัย [7]    

10. ได้รับการรักษาดว้ยวธีิการอ่ืนๆร่วมดว้ย (ยกเว้นการรับประทานยาตามแพทยส์ั่ง)  

11. มคีวามดันโลหิตสูง, เบาหวาน, โรคหัวใจท่ีไม่สามารถควบคุมได้  
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เกณฑ์ในการยุติโครงการ (termination criteria)  

1.อาสาสมัครขอยุตกิารท าวิจัย 

2.อาสาสมัครไมส่ามารถเข้าร่วมในการวจิัยมากกว่า 10 ครัง้/4 สัปดาห์ของโปรแกรมท่ีก าหนด 

3.อาสาสมัครมอีาการปวดมากขึน้ถึงขัน้รุนแรง (VAS >70/100) แมจ้ะอยู่ในท่าพัก 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมอืท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 2 ประเภทคือเครื่องมอืท่ีใชใ้นการทดลองและเครื่องมือท่ีใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง  

-เคร่ืองให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น (shortwave diathermy) (ยี่ห้อ Enraf Nonius รุ่น Curapuls 970, ประเทศ 

Netherlands) (เคร่ืองมือใหม่ ปีผลิต 2558) คลื่นความถี่ 27.12 MHz โดยได้รับการสอบเทียบจากบริษัท เอ็นราฟ–โน

เนยีส บี วี จ ากัด ประเทศเนเธอแลนด ์ผลการทดสอบคือ ผ่าน    

-ชุดรอกเหนือศีรษะ (balance pulley) ของหน่วยงานกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  โรงพยาบาล

ลอง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อส าหรับการถ่วงแขนให้สมดุลต้านน้ าหนักของถุงทรายท่ีจะท าให้เกิดการยืดของข้อ

ไหลเ่ป็นระยะเวลานาน 20 นาที                   

- ถุงทรายขนาดน้ าหนักต่างๆ ส าหรับใชเ้ป็นน้ าหนักถ่วงขณะที่มกีารดงึรอก  

2.  เครื่องมือและวิธีการวัดค่าท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

- แบบสอบถามคัดกรองอาสาสมัคร ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วยของข้อไหล่ ประวัติ

การเจ็บป่วยในอดีต ข้อมูลทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ และสอบถามตามเกณฑ์การคัดเข้า-คัดออก เป็นต้น   

- มาตรวัดระดับความปวดด้วยสายตา (Visual analog scale, VAS) แบบเส้นยาว 100 มิลลิเมตรไม่มีตัวเลข

ก ากับ โดยให้อาสาสมัครท าเคร่ืองหมายลงบน ว่าระดับการปวดอยู่ท่ีประมาณเท่าไรแล้วใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ท าการ

วัด โดย 0 มลิลเิมตร คือไมม่อีาการปวด และ 100 มลิลเิมตร คือมอีาการปวดมากจนไมส่ามารถทนได้เลย 

- แบบประเมินดัชนีวัดความเจ็บปวดและความบกพร่องความสามารถของข้อไหล่ (Shoulder  Pain and 

Disability Index : SPADI)  ฉบับภาษาไทย  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ระดับความเจ็บปวดท่ีตรงกับอาการ

เจ็บปวดท่ีไหล่ขณะท ากิจกรรมต่างๆ ในรอบ 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ โดยจุดเร่ิมต้น (ท่ี 0 มิลลิเมตร) จะหมายถึง ไม่เจ็บ

เลย ไปจนถึงจุดสิน้สดุ (ท่ี 100 มลิลิเมตร) หมายถึง เจ็บมากจนทนไมไ่หว และ ส่วนท่ี 2 คือ ระดับความยากล าบากใน

การท ากิจกรรมต่างๆ ในรอบ 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ โดยจุดเร่ิมต้น (ท่ี 0 มิลลิเมตร) หมายถึง ไม่ล าบากเลย ไปจนถึง

จุดสิ้นสุด (ท่ี 100 มิลลิเมตร) หมายถึง ล าบากจนต้องการคนชว่ยเหลือในการท ากิจกรรม เมื่อได้แบบประเมินค่าจาก

อาสาสมัครแล้วผู้ท าการประเมินจะคิดค านวณคะแนน ซึ่งหาได้จาก เปอร์เซ็นต์ระดับความเจ็บปวด (pain scale) คือ 

ผลรวมของระดับความเจ็บปวด (total pain score) หารด้วย 50 และคูณด้วย 100 ได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) และ 

เปอร์เซ็นต์ระดับความยากล าบากในการท ากิจกรรมต่างๆ (disability scale) คือ ผลรวมของระดับความยากในการท า

กิจกรรมตา่งๆ (total disability score) หารด้วย 80 และคูณด้วย 100 ได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) และ เปอร์เซ็นตผ์ลรวม

ท้ังหมด (total SPADI score) คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมดหารด้วย 130 และคูณด้วย 100 ได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) 

โดยถ้า ได้ 0% แสดงวา่ดีท่ีสุด (best), ถ้าได้ 100 % แสดงวา่ แยท่ี่สุด (worst)  

- เคร่ืองมือวัดมุมองศาข้อต่อ (360 degrees standard goniometer, หนว่ยแสดงองศา) ใชส้ าหรับวัดช่วงการ

เคลื่อนไหวของข้อไหล่ (ROM) ของข้อไหล่ ยี่ห้อ JAMAR พร้อมระดับน้ า (bubble Level) ขนาด 32 เซนติเมตร โดยใช้
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วิธีการวัดมุมข้อไหล่อ้างอิงตาม Norkin CC ในปี 2009 [11]  ในทิศทางท่ายกแขนไปทางด้านหน้า (shoulder flexion), 

ทิศทางเหยียดแขนไปทางด้านหลัง (shoulder extension), ท่ากางแขน (shoulder abduction), ท่าหมุนหัวไหล่เข้าด้านใน 

(internal rotation), ท่าหมุนหัวไหล่ออกด้านนอก (external rotation) โดยท าการวัดในท่านอนบนเตียง ท าการวัดแบบ

อาสาสมัครท าการเคลื่อนไหวข้อไหล่เอง (AROM) และแบบมีผู้ท าการเคลื่อนไหวข้อไหล่ให้ (passive range of motion) 

ไปจนสุดชว่งการเคลื่อนไหวโดยไม่เกิดความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น ท าการวัด 2 คร้ังในทุกท่าและน ามาหาค่าเฉลี่ย โดยผู้วัด

มุมองศาไม่ใช้ผู้วิจัยในการศึกษานี้ (blind outcome assessment) และมีค่าความเชื่อมั่นในการวัดซ้ าในคนเดิม (intra-

class Correlation Coefficient : ICC) ก่อนท าการวัดได้คา่ Alpha เท่ากับ 0.869     

การด าเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้ช่วยวจิัยอธิบายขอ้มูลของพยาธิสภาพของโรคข้อไหล่ตดิแข็ง และบอกวัตถุประสงค์ ข้อห้ามขณะเข้าร่วม

การศึกษา และโปรแกรมการรักษาของการศึกษานี้กับอาสาสมัครท่ีจะเข้ารับการศึกษา เพื่อให้อาสาสมัครตัดสินใจ

เลอืกท่ีจะเขา้รว่มหรือไมเ่ข้าร่วมในการศกึษาคร้ังน้ี  

2. ให้อาสาสมัครท่ีตัดสินใจเข้าร่วมรับการศึกษา ลงชื่อในใบยินยอมในการเข้าร่วมการศึกษาและแนะน าข้อ

ควรปฏบัิตขิ้อห้ามในระหว่างการศึกษา  

3. ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน ด้วยการใช้ตารางสุ่ม (tables of random numbers) จากการสุ่ม

ด้วยเวป http://www.randomization.com รหัส 6122/2015 เพื่อท าการคัดอาสาสมัครเข้ากลุ่มการรักษา ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 คน เพ่ือก าหนดกลุ่มท่ีอาสาสมัครจะได้รับตามล าดับการเข้าร่วมศึกษา  

 4. จากผู้ป่วยท้ังหมด 46 คน ผ่านเกณฑ์คัดเข้า-คัดออกเหลือจ านวน 20 คน โดยอาสาสมัครจะถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะได้รับการรักษาดังนีค้ือ  

กลุ่มที่ 1 (sham LLPS group) คือ การใช้ความร้อนลึกแบบคลื่นสั้น (SWD) ร่วมกับการจัดสถานีการรักษา

แบบหลอกโดยไม่มีการใช้แรงถ่วงยืดของข้อไหล่  ร่วมกับการได้ รับโปรแกรมการรักษาทางกายภาพบ าบัดปกติของ

แผนกกายภาพบ าบัด รพ.ลอง จังหวัดแพร่ คือ การขยับข้อไหล่ด้วยมือ (shoulder joint mobilization) และ การสอน

ออกก าลังกายบ าบัดของข้อไหล ่(therapeutic exercise of shoulder joint)  

- การจัดสถานีหลอก (sham LLPS group) ให้อาสาสมัครนั่งเก้าอี้ไม้ในท่าสบายมีพนักพิงหลังต่ ากว่าสะบัก 

แขนแนบล าตัวร่วมกับงอข้อศอก ใชส้ายรัด (velco strap) รัดหลวมๆท่ีบริเวณทรวงอกเพื่อให้แขนแนบล าตัว  แขนข้าง

ปกติวางบนหมอนบริเวณหน้าตัก  ในขณะท่ีแขนข้างท่ีท าการศึกษา (ข้างท่ีมีข้อไหล่ยึดติด) ให้จับปลายด้านหนึ่งของ

รอก โดยแขนอยู่ในลักษณะข้อศอกงอ ไม่มีแรงยืดดึง และปล่อยตามสบายไม่ยกแขนสูง และปลายอีกด้านหนึ่งของ

รอกถูกยึดไวก้ับเก้าอี้ท่ีอาสาสมัครน่ัง (ภาพ 1 ก.) จากนั้นจึงให้การรักษาดว้ยความร้อนลกึจากคลื่นสัน้ (SWD)  

- การรักษาด้วยความร้อนแบบคลื่นสั้น (SWD) จะใช้หัวส่งคลื่นแบบแผ่น 1 คู่ (disc electrodes) วางแบบ 

anterior – posterior ให้ครอบคลุมบริเวณข้อไหล่ข้างท่ียึดติด ระยะหัวส่งห่างจากผิวหนัง 1 นิ้ว ท้ังด้านหน้าและ

ด้านหลัง ท าการอุ่นเคร่ือง 5 นาที และระยะเวลารักษา 20 นาที โดยปรับก าลังคลื่นส่งประมาณ 300-400 วัตต ์

(watts) แบบปล่อยคลื่นต่อเนื่อง ให้อาสาสมัครรู้สึกอุ่นสบาย-อุ่นจัดทนได้ และไม่ปวดขณะรักษา ถ้ามีอาการปวด

ขณะรักษาจะท าการลดระดับพลังงานจนอาการปวดหายไป สอบถามความรูส้ึกทุก 5 นาที  

- การขยับข้อไหล่ด้วยมือ (โดยผู้วิจัยซึ่งเป็นนักกายภาพบ าบัด) จะท าทันทีภายหลังการให้ความร้อนลึก โดยใน

การศึกษานี้ใช้การขยับข้อต่อจ านวน 5 ท่า โดยท าท่าละ 30 คร้ัง/เซต, ท า 3 เซต/วัน, พัก 1 นาที ระหวา่งเซต  โดยใช้ระดับ

การขยับข้อต่อเกรด 3 และ 4  ท่าท่ีใช้ในการขยับข้อต่อของข้อไหล่มี 5 ท่า ได้แก่ anterio-posterior mobilization in 

shoulder abduction (AP), anterio-posterior mobilization in shoulder flexion (AP), longitudinal caudad (inferior glide) in 
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shoulder abduction, reverse distraction technique of the glunohumeral joint แ ล ะ  poserio-anterior mobilization in 

shoulder extension (PA) [6, 9, 12] โดยขณะท าการขยับข้อต่อนั้นจะฟังจังหวะในการออกแรงขยับข้อจากไฟล์เสียงท่ีได้

บันทึกไว ้เพื่อให้ได้จังหวะขยับข้อท่ีเท่ากัน และท ามกีารสอบถามอาการตลอดชว่งการขยับข้อไหล่  

 - การสอนออกก าลังกายบ าบัดของข้อไหล่ด้วยวิธี Jackins exercise จ านวน 5 ท่า ซึงประกอบด้วย 

pendulum exercise, active assisted arm overhead, stretching the back of the shoulder, shoulder twisting outward 

และ hand behind back [13] โดยขณะออกก าลังกายจะต้องไม่ท าให้เกิดความเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละท่าจะท า 

10 คร้ัง/เซต ท า 3 เซต/วัน (ฝึกปฏิบัติจากนักกายภาพบ าบัด 1 คร้ัง และให้กลับไปท าเองท่ีบ้านอีก 2 คร้ัง) โดยการ

ตดิตามการออกก าลังกายจะใชว้ธีิการโทรศัพท์สอบถามทุกสัปดาห์    

 กลุ่มที่ 2 (Low load prolonged stretching group: LLPS)  คือ การใช้ความร้อนลึกจากคลื่นสั้น (SWD) 

ร่วมกับการรักษาด้วยการยืดค้างด้วยแรงดึงต่ าระยะเวลานาน (LLPS) ร่วมกับการได้รับโปรแกรมการรักษาทาง

กายภาพบ าบัดปกติเชน่เดียวกับกลุ่ม 1 (sham LLPS group)  

 - ให้อาสาสมัครนั่งเก้าอี้ไม้ในท่าสบายมีพนักพิงหลังต่ ากวา่สะบัก แขนข้างปกตวิางบนหมอน ส่วนแขนข้างท่ี

มกีารยดึติด (ขา้งท่ีท าการรักษา) จับปลายดา้นหนึ่งของรอกในแนวระนายสะบัก (scapular plane) พร้อมกับงอข้อศอก 

ท าการถ่วงน้ าหนักท่ีปลายอีกด้านหนึ่งของรอก (ภาพ 1 ข)  โดยใชน้้ าหนักเร่ิมต้นท่ี 3% ของน้ าหนักตัวของอาสาสมัคร

แต่ละคน ซึ่งเป็นน้ าหนักเฉลี่ยของน้ าหนักแขนในร่างกาย [14] โดยในสัปดาห์ท่ี 1 ของการศึกษาท าการเพิ่มน้ าหนักถ้า

อาสาสมัครยังสามารถทนความรู้สึกตึงข้อไหล่ได้จะท าการเพิ่มน้ าหนักอีก 0.2 กิโลกรัม จนอาสาสมัครเร่ิมรู้สึกทนตึง

ข้อไหลไ่ด้ตลอดจนครบการรักษาท่ีระยะเวลา 20 นาที และท าการเพิ่มน้ าหนักถ่วงครัง้ละ 0.2 กิโลกรัมในสัปดาห์ท่ี 2, 4 

โดยน้ าหนักรวมท่ีใชใ้กล้เคียงกับการศกึษาของ Rizk และคณะในปี 1983 [4] โดยแขนจะถูกถ่วงให้ให้ลอยอยู่ในท่ากาง

แขนงอศอกเท่าท่ีท าได้ขณะให้การรักษาด้วยวิธี LLPS ขณะให้การรักษาด้วยความร้อนลึกจากคลื่นสั้น (SWD) 

เชน่เดียวกับกลุ่ม 1 (sham LLPS group)  

 - เมื่อครบเวลาการรักษาด้วย SWD นาน 20 นาที จึงให้การรักษาด้วยการขยับข้อไหล่ด้วยมือและการสอน

ท่าออกก าลังกายข้อไหลด่้วยวิธี Jackin’s exercise 5 ท่า (13) เชน่เดียวกับกลุ่ม 1 (sham LLPS group) 

 5. การวัดและการประเมินผลการศึกษา (outcome measurements)  

การศึกษานี้ท าการวัดตัวแปรคือ VAS, AROM, PROM และ SPADI โดยในการศึกษานี้ผู้ท าการวัดผล

การศึกษา (VAS, SPADI, ROM) ไม่ใช้ผู้วิจัยในการศึกษา (blind outcome assessment) โดยท าการวัดค่าตัวแปรต่างๆ 

ก่อนการรักษา, หลังการรักษานาน 4 สัปดาห ์ทัง้ 2 กลุ่ม และน าข้อมูลมาเปรียบเทียบทางสถิติ 

6. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิ(statistical analysis)    

ทดสอบค่าการกระจายตัวของข้อมูล (normal distribution test) ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยสถิติ 

Shapilo Wilk Test โดยการเปรียบเทียบข้อมูลภายในกลุ่มเดียวกันใช้สถิติ Paired sample t-test และ การเปรียบเทียบ

ข้อมูลระหว่างกลุ่มใช้สถิต ิIndependent t – test ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.05, 95% CI) ด้วยโปรแกรม SPSS 

version 16.0 โดยแสดงข้อมูลพื้นฐานคุณลักษณะอาสาสมัคร และค่าตัวแปรท่ีใช้ศึกษาในรูปค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Mean ± SD)  



 

 143  Proceedings 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ภาพ 1 ก. แสดงการยืดค้างด้วยแรงดึงต่ าระยะเวลานานแบบหลอก (sham LLPS group) และ ข. แสดงการยืดค้างด้วย

แรงดึงต่ าระยะเวลานาน (LLPS group) ขณะให้ความร้อนลกึจากคลื่นสัน้  

ผลการศึกษา 

 ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครท้ัง 2 กลุ่มก่อนการศึกษาไม่มีความแตกต่างกันเมื่อทดสอบด้วยสถิติ  

Independent t - test ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.05, 95% CI) (ตารางท่ี 1) พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวปกต ิ

จึงใช้สถิติแบบพาราเมตริก (Parametric statistics) เมื่อน าข้อมูล VAS, AROM, PROM  ใน 5 ทิศทางการเคลื่อนไหว, 

และ SPADI ของท้ัง 2 กลุ่มมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติก่อนการศึกษาด้วยสถิติ Independent t – test ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.05, 95% CI) พบวา่ไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติก่อนการศึกษา (ตารางท่ี 2)     

 เมื่อน าข้อมูลของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา 4 สัปดาห์ (Within group) ของกลุ่ม 1 

(sham LLPS group) และ กลุ่มท่ี 2  (LLPS group) พบวา่ท้ังสองกลุ่มมคีวามแตกต่างทางสถิต ิ(p<0.05, 95% CI) เมื่อ

เทียบเทียบกับก่อนการรักษา (ตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อน าข้อมูลของท้ัง 2 กลุ่มท่ีได้รับการ

รักษานาน 4 สัปดาห์มาทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันของท้ัง 2 กลุ่ม ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.05, 95% CI) เมื่อได้รับการรักษานาน 4 สัปดาห ์(ตารางท่ี 5)  
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ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของอาสาสมัครก่อนการศึกษา โดยแสดงค่าในรูปแบบของร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) ของท้ัง 2 กลุ่ม (n=10 / กลุ่ม)  

คุณสมบัติ Sham LLPS LLPS  

(n=10) 

LLPS   (n=10) P – value  

เพศ และ จ านวน (%)  ชาย 6 คน (60%) 

หญิง 4 คน (40%) 

ชาย 7 คน (70%) 

หญิง 3 คน (30%) 

- 

จ านวนข้างของข้อไหลต่ดิแข็ง  ซ้าย = 7 (70%)  

 ขวา = 3 (30%) 

ซ้าย = 5 (50%)  

ขวา = 5 (50%) 

- 

ความถนัดของแขน  ซ้าย = 1 / ขวา = 9 ซ้าย = 0 / ขวา = 10 - 

ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี)  57.90 ± 11.19 63.60 ± 8.02 0.207 (t = -1.309, df= 

18) 

น้ าหนัก (กก.) 55.7 ± 6.01 55.8 ± 14.11 0.983 (t = -0.022, df= 

18) 

ส่วนสูง (เซนติเมตร) 160.50 ± 6.65 162.0 ± 7.10 0.632 (t = -0.487, df= 

18) 

BMI (กิโลกรัม/ตารางเมตร2) 21.68 ± 2.39 21.11 ± 3.87 0.695 (t = 0.399, df= 18) 

ระยะเวลาท่ีเป็น (เดอืน)  6.0 ± 0.25 5.8 ±  0.25 0.584 (t = 0.557, df= 18) 
Note: BMI (Body mass index), P – value (Independent t-test, 95%CI, P=0.05)  

ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลตัวแปรตา่งๆก่อนการศกึษาท้ัง 2 กลุ่ม (n=10 / กลุ่ม)   โดยแสดงคา่ในรูปแบบค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) 

 

Parameters 

Group  

P – value (<0.005) Sham LLPS   (n=10) 

(Mean + SD) 

LLPS (n=10) 

(Mean + SD) 

VAS 6.25 + 0.96 6.36 + 1.53 0.819 (t = -0.232, df= 18) 

SPADI 61.48 + 6.27 59.32 + 5.49 0.423 (t = 0.820, df= 18) 

AROM flexion 102.5 + 8.57 103.0 + 8.56 0.898 (t = -0.130, df= 18) 

AROM extension 20.50 + 5.50 20.00 + 3.33 0.809 (t = 0.246, df= 18) 

AROM abduction 96.00 + 9.94 97.00 + 6.32 0.791 (t = -0.268, df= 18) 

AROM external rotation 27.50 + 6.35 28.50 + 5.79 0.717 (t = -0.368, df= 18) 

AROM internal rotation 27.50 +  6.34 26.00 + 5.67 0.584 (t = 0.557, df= 18) 

PROM  flexion 113.00 + 7.88 113.50 + 5.79 0.873 (t = -0.162, df= 18) 

PROM extension 29.50 + 6.43 30.00 + 4.08 0.838 (t = -0.208, df= 18) 

PROM abduction 107.50 + 11.84 113.00 + 6.74 0.218 (t = -1.276, df= 18) 

PROM external rotation 36.50 + 4.11 36.0 + 3.94 0.785 (t = -0.277, df= 18) 

PROM internal rotation 38.0 + 4.83 37.5 + 5.89 0.838 (t = 0.208, df= 18) 

Note: visual analog scale (VAS), shoulder pain and disability index (SPADI), active range of motion (AROM), passive range of 

motion (PROM), P – value (Independent t-test, 95%CI, P=0.05)  
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ตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลตัวแปรตา่งๆก่อนและภายหลังได้รับการรักษานาน 4 สัปดาห ์(within group) ของกลุม่ 1  

Sham LLPS (n=10 / กลุ่ม)  โดยแสดงคา่ในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean±SD)   
Parameters 

(Sham LLPS group) 

Pretest Post 4 weeks  

Mean difference 

 

P – value Mean + SD Mean + SD 

VAS 6.25 + 0.96 5.05 + 1.00 -1.20 0.000* (t = 46.476, df= 9) 

SPADI 61.48 + 6.27 50.82 + 6.51 -10.66 0.000* (t = 71.496, df= 9) 

AROM flexion 102.50 + 8.57 119.00 + 8.09 16.50 0.000* (t = -10.954, df= 9) 

AROM extension 20.50 + 5.50 31.00 + 5.16 10.50 0.000* (t = -21.000, df= 9) 

AROM abduction 96.00 + 9.94 112.50 + 10.60 16.50 0.000* (t = -12.676, df= 9) 

AROM external rotation 27.50 + 6.34 41.00 + 9.14 13.50 0.000* (t = -6.725, df= 9) 

AROM internal rotation 27.50 + 6.34 40.00 + 7.07 12.50 0.000* (t = -11.118, df= 9) 

PROM flexion 113.00 + 7.88 129.00 + 6.14 16.00 0.000* (t = -12.829, df= 9) 

PROM extension 29.50 + 6.43 38.00 + 4.83 8.50 0.000* (t = -7.965, df= 9) 

PROM abduction 107.50 + 11.84 124.50 + 9.84 17.00 0.000* (t = -11.129, df= 9) 

PROM external rotation 36.50 + 4.11 54.50 + 7.61 18.00 0.000* (t = -9.699, df= 9) 

PROM internal rotation 38.00 + 4.83 54.00 + 6.58 16.00 0.000* (t = -16.000, df= 9) 

Note: visual analog scale (VAS), shoulder pain and disability index (SPADI), active range of motion (AROM), passive range of motion (PROM), P 

– value (Paired sample t-test, 95%CI, P=0.05), *Significant difference at pre-post 4 weeks (P<0.05)  

 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลตัวแปรต่างๆก่อนและภายหลังได้รับการรักษานาน 4 สัปดาห์ (within group) ของกลุ่ม 2  

(LLPS) (n=10 / กลุ่ม) โดยแสดงค่าในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean±SD)  
Parameters 

(LLPS Group) 

Pretest Post 4 weeks  

Mean difference 

 

P – value  Mean + SD Mean + SD 

VAS 6.36 + 1.15 4.65 + 1.18 -1.71 0.000* (t = 31.278, df= 9) 

SPADI 59.32 + 5.49 47.28 + 5.68 -12.04 0.000* (t = 56.752, df= 9) 

AROM flexion 103.00 + 8.56 121.00 + 9.66 18.00 0.000* (t = -22.045, df= 9) 

AROM extension 21.00 + 3.33 31.50 + 4.74 10.50 0.000*  (t = -10.776, df= 9) 

AROM abduction 97.00 + 6.32 115.50 + 8.31 18.50 0.000* (t = -24.222, df= 9) 

AROM external rotation 28.50 + 5.37 47.50 + 5.89 19.00 0.000*  (t = -12.402, df= 9) 

AROM internal rotation 26.00 + 5.67 45.50 + 7.61 19.50 0.000* (t = -14.085, df= 9) 

PROM flexion 113.50 + 5.79 134.50 + 8.31 21.00 0.000* (t = -16.837, df= 9) 

PROM extension 30.00 + 4.08 40.50 + 4.37 10.50 0.000* (t = -21.000, df= 9) 

PROM abduction 113.00 + 6.74 131.00 + 8.09 18.00 0.000*  (t = -22.045, df= 9) 

PROM external rotation 36.00 + 3.94 60.00 + 6.23 24.00 0.000* (t = -16.518, df= 9) 

  37.50 + 5.89 58.00 + 5.37 20.50 0.000* (t = -41.000, df= 9) 

Note: visual analog scale (VAS), shoulder pain and disability index (SPADI), active range of motion (AROM), passive range of motion (PROM), P 

– value (Paired sample t-test, 95%CI, P=0.05), *Significant difference at pre-post 4 weeks (P<0.05) 
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ตารางที่ 5 แสดงขอ้มูลตัวแปรตา่งๆภายหลังได้รับการรักษานาน 4 สัปดาห์ ของท้ัง 2 กลุ่ม (n=10 / กลุ่ม)   โดยแสดง

ค่าในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Mean±SD) 
 

 

Parameters 

Group  

P – value (<0.005) Sham LLPS   (n=10) 

(Mean + SD) 

LLPS (n=10) 

(Mean + SD) 

VAS 5.05 + 1.00 4.65 +  1.18 0.426  (t = 0.815, df= 18) 

SPADI 50.82 + 6.51 47.28 + 5.68 0.202  (t = 1.325, df= 18) 

AROM flexion 119.00 + 8.09 121.00 + 3.05 0.622  (t = -0.502, df= 18) 

AROM extension 31.00 + 5.16 31.50 + 4.74 0.824  (t = -0.225, df= 18) 

AROM abduction 112.50 + 10.60 115.50 + 8.31 0.491  (t = -0.704, df= 18) 

AROM external rotation 41.50 + 9.14 47.50 + 5.59 0.098  (t = -1.744, df= 18) 

AROM internal rotation 40.00 + 7.07 45.50 + 7.61 0.112  (t = -1.673, df= 18) 

PROM  flexion 129.00 + 6.14 134.50 + 8.31 0.110  (t = -1.682, df= 18) 

PROM extension 38.00 + 4.83 40.50 + 4.77 0.241  (t = -1.213, df= 18) 

PROM abduction 124.50 + 9.84 131.00 + 8.09 0.124  (t = -1.612, df= 18) 

PROM external rotation 54.50 + 7.61 60.00 + 6.23 0.094  (t = -1.612, df= 18) 

PROM internal rotation 54.00 + 6.58 58.00 + 5.37 0.154  (t = -1.488, df= 18) 

Note: visual analog scale (VAS), shoulder pain and disability index (SPADI), active range of motion (AROM), passive range of motion (PROM), P 

– value (Independent t-test, 95%CI, P=0.05)  

วิจารณ์และสรุปผล 

จากวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการยืดด้วยแรงดึงต่ า

ระยะเวลานาน (LLPS) กับกลุ่มท่ีไม่ได้รับการยืดด้วยแรงดึงต่ าระยะเวลานาน (sham LLPS LLPS) ในผู้ป่วยข้อไหล่ติด

แข็ง เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยวัดผลการรักษาด้วยระดับความเจ็บปวด (VAS), ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 

(AROM,PROM) และการท าหน้าท่ีของข้อไหล่ (Total SPADI score) ในกลุ่มตัวอย่างละ 10 คนต่อกลุ่ม จากข้อไหล่ติด

แข็งพบอุบัตกิารณ์ได้ 2-5% ในประชากร และพบมากในช่วงอายุ 40-65ปี [1] จากข้อมูลการศึกษานี ้20 คน พบวา่ข้อ

ไหล่ติดแข็งพบในเพศชาย (13 คน) และ เพศหญิง (7 คน) โดยเกือบท้ังหมดถนัดแขนขวา (19 คน) และข้อไหล่ติดแข็ง

เกิดได้ท้ังแขนข้างถนัดและแขนข้างไม่ถนัด และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะพื้นฐานของท้ัง 2 กลุ่มก่อนการศึกษา ได้แก่ 

อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ค่า   BMI และ ระยะเวลาท่ีเป็นข้อไหล่ติดแข็งพบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันก่อนเข้าร่วมศึกษา 

(P>0.05) โดยอาสาสมัครในการศึกษาคร้ังนี้อยู่ในระยะ 2 คือ ระยะยึดติด (Frozen stage) โดยอยู่ในช่วง 6 เดือนแรก 

(ตาราง 1) จากค่าระดับความเจ็บปวด (VAS) พบวา่อาสาสมัครท้ัง 2 กลุ่มมรีะดับความเจ็บปวดปานกลาง (กลุ่ม sham 

LLPS = 6.25±0.961 mm, กลุ่ม LLPS = 6.36±1.153 mm) และค่าการท าหนา้ท่ีของข้อไหล่ (Total SPADI score) ก่อน

การศึกษาท้ัง 2 กลุ่มพบว่ามีร้อยละของคะแนนท่ีไม่แตกต่างกันก่อนเข้าร่วมศึกษา (P>0.05) และเมื่อพิจารณาถึงค่า

การเคลื่อนไหวของข้อไหล่แบบ AROM และ PROM ของท้ัง 2 กลุ่มก่อนการศึกษาพบว่าท้ัง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ (P>0.05) ทุกทิศทางการเคลื่อนไหว (ตารางท่ี 2) ดังนั้นก่อนการศึกษาอาสาสมัครท้ัง 2 กลุ่มมีลักษณะ

พื้นฐานท่ีไม่แตกต่างกันต้ังแต่เร่ิมการศึกษา  
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เมื่อเปรียบเทียบผลการรักษาภายใน (within group) ของกลุ่ม Sham LLPS (ตาราง 3) และ กลุ่ม LLPS 

(ตารางท่ี 4) ระหว่างก่อนและหลัง 4 สัปดาห์ (pre-post 4 weeks) พบว่า ภายหลังการักษา 4 สัปดาห์ ท้ัง 2 กลุ่ม มี

ค่าตัวแปรทุกตัวแปร (VAS, SPADI, AROM, PROM) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าการรักษาท้ัง 2 กลุ่มสามารถลดความปวดได้ (VAS) สามารถท ากิจกรรมข้อไหล่ได้ดีขึ้น (SPADI) และมีการ

เพิ่มขึ้นขององศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ท้ังแบบอาสาสมัครท าการเคลื่อนไหวข้อไหล่เอง (AROM) และผู้อื่นท า

เคลื่อนไหวข้อไหล่ให้ (PROM) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าหลังการรักษา 4 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม 

(between groups) ไม่มีความแตกต่างกันของทุกตัวแปรในการศึกษานี้ (ตารางท่ี 5) ดังนั้นในการศึกษานี้ เมื่อ

เปรียบเทียบผลการรักษาระยะสั้น (4 สัปดาห์) พบวา่ทัง้ 2 วิธีสามารถใชใ้นการลดปวด เพิ่มกิจกรรมขอ้ไหล่ และองศา

การเคลื่อนไหวข้อไหลไ่ด้ไม่แตกต่างกัน    

ท้ังนี้แสดงให้เห็นว่า การรักษาทางกายภาพบ าบัดพื้นฐานของโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ได้แก่ การดัดดึง

ข้อไหล ่(shoulder joint mobilization) ร่วมกับการรักษาดว้ยความร้อนจากคลื่นสัน้ (SWD) การบ าบัดด้วยการออกก าลัง

กายข้อไหล่ (shoulder exercise therapy) สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดแข็งได้ โดยสามารถลดปวด เพิ่ม

ความสามารถในการท ากิจกรรมการข้อไหล่ และสามารถเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้แบบ PROM ใน

ทิศทาง external rotation, flexion, abduction ได้ประมาณ 4.0-4.5 องศาต่อสัปดาห์ (กลุ่ม sham LLPS) แต่อย่างไรก็

ตามพบว่ากลุ่ม LLPS นั้น สามารถเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่แบบ PROM ในทิศทาง external rotation, 

flexion, abduction ได้ประมาณ 4.5-6.0 องศาต่อสัปดาห์ ซึ่งมากกว่าเล็กนอ้ย โดยอัตราการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว

ของข้อไหล่นี้ใกล้เคียงกับหลายการศึกษาก่อนหน้านี้ท่ีท าการรักษาด้วย การถ่วงน้ าหนักดึงข้อไหล่ การให้การออก

ก าลังกาย ความร้อนลึก และ การขยับข้อต่อ คือ ประมาณ 3-5 องศาต่อสัปดาห์ [4, 7, 15] และยังสอดคล้องกับ

การศึกษาของ  Jurgel J และ คณะ ในปี 2005 [16] ท่ีพบว่าการให้การรักษาทางกายภาพบ าบัด (exercise therapy, 

electrotherapy, massage) นาน 4 สัปดาห์ สามารถลดปวด ช่วยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ และความ

แข็งแรงของกลา้มเนื้อรอบข้อไหลไ่ด้ เมื่อเทียบกับก่อนการรักษา  

จากการศึกษานี้พบว่าท้ัง 2 กลุ่มสามารถลดความปวดได้ท้ัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยกลไกการลดปวด 

(Pain relief mechanism) นั้นอาจเป็นได้หลายกลได้ ได้แก่ 1. ผลของการให้ความร้อนลึก (Deep heat) จากคลื่นสั้น 

(SWD) ท่ีมีรายงานวา่สามารถ การลดความไวของเส้นประสาทรับความเจ็บปวด (C-fibers sensory afferent), การลด

ความไวต่อการตอบสนองของ muscle spindle ซึ่งจะลดการกลไกรีเฟล็กซ์การยืด (stretch reflex) ท าให้การเกร็งตัว

ของกล้ามเนื้อ (muscle spasm) ลดลง, ความร้อนท่ีเหมาะสมจะช่วยเพิ่มระดับกั้นความเจ็บปวดให้เพิ่มขึ้น (pain 

threshold level) นอกจากนี้ความร้อนจะเพิ่มการขยายตัวของหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวยีนเฉพาะท่ีซึ่งจะมีผลต่อ

การเร่งขบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อจากการเพิ่มสารอาหาร ออกซิเจน เพิ่มเมทาบอลึซึมของเนื้อเยื่อ รวมถึงยังช่วย

ลดปริมาณของเสียบริเวณเนื้อเยื่อนัน้ได้อีกด้วย [7, 17] ดังนั้นการได้รับความร้อนลึก (SWD) จึงสามารถช่วยลดความ

ปวด และเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ท่ีติดแข็งได้ [7] นอกจากนี้เมื่ออาการปวดลดลงแล้วอาจจะมีผลตอ่การ

เคลื่อนไหวของข้อไหล่ท่ีดีขึ้น ซึ่งจึงมีผลต่อความสามารถในการท ากิจกรรม กิจวัตรประจ าวันได้ดีขึน้อีกด้วย  2.กลไก

การลดปวดจากแรงการกดขยับข้อต่อ (joint mobilization) ซึ่งมีรายงานว่าการขยับข้อไหล่สามารถลดความปวดได้ 

จากการกลไกการกระตุน้ตัวรับรู้เชงิกล (peripheral mechanoreceptors) ซึ่งสามารถลดการน ากระแสความเจ็บปวดได้ 

ผ่านกลไกการปิดประตูสัญญาณความปวด (gate control theory) ได้ [9, 18]   

จากการศึกษานี้พบว่าท้ัง 2 กลุ่มมีการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวข้อไหล่ท่ีเพิ่มขึ้น (Shoulder range of motion)

และความสามารถในการท ากิจกรรมของขอ้ไหลไ่ด้ดีขึ้น (Shoulder function) ท้ังน้ีอาจเนื่องจากหลายกลไก ท่ีอาจมผีล

ตอ่การเพิ่มความยืดหยุน่ของเนื้อเยื่อ (Tissue extensibility mechanism) รอบข้อไหลไ่ด้ ได้แก่ 1. ผลของการได้รับความ
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ร้อนลึกร่วมกับการได้รับแรงจากภายนอก  โดยรายงานการทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic review) ว่าการให้

ความร้อนร่วมกับการให้แรงยดืจากภายนอกจะชว่ยเพิ่มความยดืหยุน่ และองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีกวา่การ

ให้ความร้อนเพียงอย่างเดียว [8] ซึ่งสอดคล้องกับรายงานถึงผลของการให้ความร้อนลึก (deep heat) ร่วมกับการยืด

กล้ามเนื้อและการท าการขยับข้อต่อ ว่าสามารถช่วยการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ และการท ากิจกรรมข้อไหล่

ได้ดีกวา่การให้ความร้อนตื้น (superficial heat) ร่วมกับการยดืกล้ามเนื้อและการท าการขยับข้อตอ่ หรือการให้การยืด

กล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวในผู้ป่วยข้อไหล่ติด [7, 19] โดยการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าการให้ความร้อนลึก (SWD) นาน 

15 นาที สามารถเพิ่มความร้อนในเนื้อเยื่อได้ 4.58 ± 0.87 oC ท่ีความลึก 3 เซนติเมตร โดยความร้อนท่ีเพิ่มขึ้นใน

เนื้อเยื่อจะช่วยลดความหนืดและเพิ่มการยืดยาวของเส้นใยคอลลาเจนได้เมื่อได้รับแรงยึด (external force) จาก

ภายนอก (20) ดังนั้นการให้ความร้อนลึก (SWD) ร่วมกับการให้แรงภายนอก เช่น การขยับข้อต่อ  (joint mobilization) 

และ การให้แรงดึงต่ าระยะเวลานาน (LLPS) จึงจะอาจชว่ยเสริมประสิทธิภาพในการเพิ่มความยืดหยุ่นของขอ้ต่อไหลไ่ด้ 

และมีผลท าให้การรักษาท้ัง 2 กลุ่มสามารถเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้ใกล้เคียงกัน  2. ผลของการออก

ก าลังกายข้อไหล่ (Shoulder therapeutic exercise) ซึ่งมีรายงานสนับสนุนว่าการออกก าลังกายข้อไหล่สามารถช่วย

เพิ่มการท างานของกล้ามเนื้อของรยางค์แขน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อ-กล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ และเพิ่ม

ความสามารถในการท ากิจกรรมข้อไหล่ได้จึงนิยมให้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

เชิงกลของเนื้อเยื่อเมื่อได้รับแรงกลหรือแรงยืดจากการออกก าลังกาย เช่น ความเค้น-ความเครียด (stress and strain 

property) และ การคบื(creep phenomenon) เป็นต้น [7, 9, 21]  

จากการศึกษานี้เป็นเพยีงการศกึษาผลระยะสั้น 4 สัปดาห์ ซึ่งพบว่าทั้ง 2 กลุ่มให้ผลดีไม่แตกตา่งกัน อย่างไร

ก็ตามควรมีการศึกษาต่อถึงประสิทธิภาพการรักษาในระยะยาวนานขึ้น เช่น 8-12 สัปดาห์ เนื่องจากมีการศึกษาท่ี

พบวา่การให้การรักษาด้วยการให้การขยับข้อต่อร่วมกับการให้การออกก าลังกายในผู้ป่วยข้อไหลต่ดิแข็งนั้นจะเร่ิมเห็น

ความแตกต่างท่ีมากขึน้ในองศาการเคลื่อนไหว และการท ากิจกรรมข้อไหล่ เมื่อให้การรักษาที่ระยะเวลานานขึ้น ทั้งนี้

อาจเนื่องจากข้อไหล่ติดแข็งเป็นโรคท่ีมีความผิดปกติของเยื่อหุ้มข้อไหล่หนาตัวและเป็นพังผืดยึดร้ัง (Joint capsule 

contracture) ดังนั้นอาจเป็นไปได้ท่ีต้องใช้ระยะเวลาท่ีนานในการรักษา [22] และจากการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า

ความถี่ (treatment frequency) และ ระยะเวลา (treatment duration) ของการให้ความร้อนและการยืด (Heat and 

stretch) แก่เนื้อเยื่อจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุน่ของเนือ้เยื่อท่ีเพิ่มขึน้ได้ [8, 23] ดังนั้นในการศกึษาในครั้ง

ตอ่ไปควรมกีารศึกษาถึงผลความถี่และระยะเวลาในการให้ความร้อนร่วมกับการยืดท่ีนานขึน้ต่อไป   

  สรุปผลการศึกษา การให้แรงดึงต่ าระยะเวลานาน (LLPS) ขณะให้ความร้อนลึก (SWD) และ การให้ความ

ร้อนลึกร่วมกับการได้รับการขยับข้อต่อ การออกก าลังกายข้อไหล่ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สามารถใช้ลดปวด เพิ่ม

องศาการเคลื่อนไหวข้อไหล ่และเพ่ิมความสามารถในการท ากิจกรรมของข้อไหล่ (shoulder function) ในผู้ป่วยข้อไหล่

ตดิแข็งได้ท้ัง 2 วิธี 
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ข้อเสนอแนะ  

    ควรมีการศึกษาในระยะยาวซึ่งอาจจะเห็นผลของการรักษาท้ัง 2 วิธีว่ามีจะความแตกต่างกันหรือไม่ และ

ถ้าหากผลการศึกษาในระยะยาวพบว่ามีความแตกต่างกันก็อาจจะน าไปประยุกต์ใช้กับการรักษาในข้อต่อต่างๆของ

ร่างกายท่ีมีการยึดติดของข้อได้ 

ข้อจ ากัด 

    ในการศกึษานี้ ในการรักษาบางวิธี เช่น การรักษาด้วยความร้อนโดยใชค้ลื่นสั้น (SWD) และการขยับข้อต่อ 

(joint mobilization) จะต้องอยู่ภายใต้การรักษาและการควบคุมของนักกายภาพบ าบัด ซึ่งบุคคลท่ัวไปไม่สามารถเป็น

ผู้ท าการรักษาได้ เพราะอาจจะท าให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้ 
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ผลของการอดนอนต่อความจ าและปฏิกิริยาการตอบสนองในนิสติมหาวิทยาลัย 

Effects of sleep deprivation on memory and reaction time in undergraduate 

students 

ชัชฎาภรณ ์ใจเย็น1* พสธร สาลกิารนิทร์1 และ สุภัสรา สุริยศ1 

Chatchadaporn Jaiyen1*, Potsatorn Sarikarin1 and Supatsara Suriyot1 

บทคัดย่อ  

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอดนอนต่อความจ าและปฏิกิริยาการตอบสนองในนิสิต

มหาวทิยาลัย โดยท าการศกึษาในนิสิต จ านวน 30 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 

15 คน ท้ัง 2 กลุ่มจะได้รับการทดสอบความจ าระยะสั้น ความจ าขณะคิดและปฏกิิริยาการตอบสนองในท้ัง 2 ชว่ง โดย

ช่วงท่ี 1 ท้ังสองกลุ่มต้องมีการนอนหลับ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และช่วงท่ี 2 ในกลุ่มควบคุมจะมีการ

นอนหลับ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในขณะที่กลุ่มทดลองจะมีการอดนอนอยา่งน้อย 2 ชั่วโมงตอ่วัน เป็น

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างของคะแนนการทดสอบความจ าระยะสั้น

ในช่วงท่ี 1 และชว่งท่ี 2 ในขณะท่ีคะแนนการทดสอบความจ าขณะคิด ชว่งท่ี 2 มีค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงท่ี 1 ส่วนการ

ทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองพบว่า ค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองในช่วงท่ี 2 มีการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงท่ี 1 

ในขณะท่ีกลุม่ควบคุมไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิตใินการทดสอบความจ าและปฏกิิริยาการตอบสนองในช่วงท่ี 1 และ

ชว่งท่ี 2 การศึกษาครัง้นี้แสดงให้เห็นว่าการอดนอนมผีลท าให้ความจ าขณะคิดและปฏิกิริยาการตอบสนองลดลง 
 

ค าส าคัญ: การอดนอน ความจ าระยะสั้น ความจ าขณะคิด ปฏกิิริยาการตอบสนอง 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effects of sleep deprivation on memory and reaction 

time in undergraduate students. Thirty healthy volunteers were recruited in the study and randomly assigned to 

the control group and the experimental group (each group: N=15). Short-term memory, working memory, and 

reaction time were assessed for both groups in the first and second phases. During the first phase, the 

volunteers in both groups were required to sleep 7-8 hours daily for 1 week. During the second phase, the 

control group was still required to sleep 7-8 hours daily while the experimental group was required to sleep at 

least 2 hours fewer than the normal sleep for 1 week. The results presented that there is no significant 

difference of short-term memory between 1st and 2nd phases in the experimental group. Working memory was 

significantly reduced and value of reaction time was significantly increased in 2 nd phase compared to 1st phase. 

Significant differences were not found in the control group. It was concluded that sleep deprivation could affect 

working memory and reaction time.  
 

Keywords: sleep deprivation, short-term memory, working memory, reaction time 
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บทน า 
การนอนหลับถือเป็นการพักผ่อนท่ีดีท่ีสุด โดยปกติมนุษย์ทุกคนมีความต้องการการนอนหลับเฉลี่ย 7-8 

ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการนอนหลับท่ีเพียงพอนั้นจะชว่ยให้ร่างกายสดชื่น ชว่ยเพิ่มการท างานของระบบภูมคิุ้มกัน มีบทบาท

ตอ่การเจริญเตบิโตและพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การพัฒนาของสมองโดยมผีลในดา้นการเรียนรู้

และความจ า [1] แต่พฤติกรรมของคนในปัจจุบันมกีารอดนอนเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งการอด

นอนมีผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เชน่ ท าให้การท างานของกล้ามเนื้อลดลง  การยอ่ยอาหารล าบาก  รู้สึก

อึดอัดหายใจไม่สะดวก ความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวลดลง เกิดอาการป่วยง่ายขึ้น  การเรียนรู้ สมาธิ ความจ า 

ความคิดสร้างสรรค์ลดลง การตัดสินใจและการตอบสนองของสมองช้าลง [2] ผลระยะยาวของการอดนอนพบว่า มี

ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคซึมเศร้า นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการ

บาดเจ็บและการตายจากอุบัตเิหตุทางจราจรและในการท างานได้ [3] ในการศึกษาครัง้นี้ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจผลของ

การอดนอนระยะสั้นตอ่ระบบประสาทโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลตอ่ความจ าและปฏิกิริยาการตอบสนอง  

ความจ าเป็นการท างานของสมองส่วนของสมองใหญ่ (Cerebrum) สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ระยะเวลาหนึ่ง

หรือยาวนานตลอดชีวิตจะประกอบด้วยการบันทึกข้อมูล การเก็บขอ้มูลและการระลึกข้อมูล [4] การประเมินความจ ามี

แบบทดสอบหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบทดสอบ Wechsler Memory Scale (WMS-III5) แบบทดสอบ Digit span 

forward test และ Digit span backward test เป็นต้น [5]  ซึ่งการทดสอบโดยวิธี Digit span forward test และ Digit 

span backward test เป็นการวัดความจ าระยะสั้นและความจ าขณะคิด มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอยู่ในระดับสูง

และถูกน าไปใช้ในงานวิจัยมากมาย เช่น ใช้ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้การจ าในผู้ท่ีเคยมีภาวะสมองขาดเลือด

ชั่วคราว เป็นต้น [6]  ส่วนปฏิกิริยาการตอบสนองเป็นการท างานของระบบประสาทส่วนกลางท่ีรับรู้ต่อสิ่งเร้าแล้วมี

การประมวลผล เพื่อสั่งการให้มีการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถวัดได้โดยการใชเ้ครื่องบันทึก

เวลาปฏิกิริยา (Reaction timer apparatus) ซึ่งจะบันทึกระยะเวลาที่ใชใ้นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเฉพาะอย่าง เชน่ แสง 

สี เสียงและค าสั่ง [7] 

จากการศึกษาท่ีผ่านมามีการวิจัยท่ีเกี่ยวกับภาวะอดนอนต่อระบบประสาทท่ีหลากหลาย เช่น การศึกษาผล

ของการอดนอนต่อปฏิกิริยาการตอบสนองในแพทย์ท่ีอยู่เวรท่ีมีการอดนอนพบว่า แพทย์ท่ีมีการอดนอน 4 คืน มีการ

ตอบสนองท่ีช้ากวา่แพทย์ท่ีไม่ได้อยูเ่วรซึ่งไมม่กีารอดนอน [8] และยังได้มีการศกึษาเปรียบเทียบผลของการอดนอนกับ

การมึนเมาโดยให้อาสาสมัครอดนอนเป็นระยะเวลา 17-19 ชั่วโมง พบว่าคะแนนทดสอบปฏิกิริยาและการตัดสินใจใน

หลายๆ ด้านเทียบเท่ากับหรือแย่กว่าคนท่ีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดร้อยละ 0.05 [9] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผล

ของการอดนอนและการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูง (75-85%VO2max) ต่อเวลาปฏิกิริยาและภาวะง่วงนอนในนักกีฬา

ชาย พบว่าในกลุ่มท่ีมีการอดนอน 2 ชั่วโมงต่อวัน ติดต่อกันนาน 1 สัปดาห์ร่วมกับการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูงจะมี

เวลาปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น [1] และยังมีการศึกษาผลการอดนอนต่อความจ า เช่น การศึกษาถึงผลการนอนหลับต่อความ

ทรงจ าท่ีหลงลืมไปในชว่ง 12 ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนพบว่า อาสาสมัครท่ีได้นอนหลับสามารถกลับมาจดจ าได้มากขึ้น

เป็น 2 เท่าของอาสาสมัครท่ีไม่ได้รับการนอนหลับ [10] และมีศึกษาของ Christian และคณะ ปี ค .ศ. 2014 ได้

ท าการศึกษาผลการ อดนอนนาน 1 คืน พบว่าสมองจะหลั่งสารเคมีท่ีท าลายเนื้อเยื่อสมอง เช่น Neuron-Specific 

Enolase (NSE) และ S-100B ออกมา ซึ่งบ่งชี้ว่าเนื้อเยื่อสมองถูกท าลาย ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง

วา่การอดนอนอาจน าไปสู่โรคอัลไซเมอร์ โรคพารก์ินสัน และโรคทางสมองอ่ืนๆได้ [11] 

จากหลายการศึกษาท่ีผ่านมาได้ท าการศึกษาผลของการอดนอนในระยะเวลาท่ีแตกต่างกันและท าใน

อาสาสมัครท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการอดนอนในวัยรุ่นท่ีใช้ชวีิตประจ าวันปกติเป็นเวลา 1 
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สัปดาห์ ว่าจะส่งผลตอ่ความจ าและปฏิกิริยาการตอบสนองอย่างไร ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจที่จะท าการศกึษา

ผลของการอดนอนในนิสิตมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 18-24 ปี เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในการศึกษาคร้ังนี้ได้เลอืกใช้การ

ทดสอบ Digit span forward test และ Digit span backward test ซึ่งเป็นการประเมินการท างานของสมองด้าน

ความจ าและการจัดเก็บข้อมูลท่ีได้รับมา และใช้เครื่องบันทึกเวลาปฏกิิริยาการตอบสนอง (Reaction timer apparatus) 

เพื่อดูเวลาการตอบสนอง 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. แบบสอบถามทั่วไปเพื่อคัดกรองอาสาสมัครเข้าร่วมวจิัย 

2. แบบประเมินความบกพร่องของการนอนหลับ(The Epworth Sleepiness Scale : ESS) 

3. ชุดการทดสอบ Digit span forward test 

4. ชุดการทดสอบ Digit span backward test 

5. คอมพิวเตอร์พกพา (Note book) 

6. เครื่องบันทึกเวลาปฏกิิริยาการตอบสนอง 

7. แบบบันทึกผลการทดลอง 

 

วิธีการศกึษา 

1. การคัดอาสาสมัคร 

นสิิตมหาวทิยาลัยท้ังเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18-24 ปี จ านวน 30 คน  

  เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) 

1. อาสาสมัครเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดี โดยมีค่าความดันโลหิตขณะพักปกติอยู่ในช่วง  90-140/60-90 mmHg 

อัตราการเตน้ของหัวใจปกติอยูใ่นช่วง 60-100 ครัง้/นาที ค่าดัชนมีวลกายปกติอยูใ่นช่วง 18.5-22.9 kg/m2  

2. อาสาสมัครเป็นผู้ท่ีผ่านการท าแบบประเมินความบกพร่องของการนอนหลับ (The Epworth sleepiness 

scale ; ESS) โดยท่ีต้องได้คะแนนรวมไม่เกิน 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน [12] 

3. อาสาสมัครเป็นผู้ท่ีออกก าลังกายไม่เกิน 3 ครัง้ตอ่สัปดาห์ ในแต่ละคร้ังใชเ้วลาไมเ่กิน 1 ชั่วโมง  

4. อาสาสมัครมีการนอนหลับพักผ่อนท่ีเพียงพอก่อนเข้าร่วมวิจัยอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวัน อย่างน้อย 1 

สัปดาห์      

5. อาสาสมัครไมม่โีรคประจ าตัว ที่มผีลกระทบตอ่การทดสอบ เช่นโรคหอบหดื โรคหัวใจ โรคลมบ้าหมู 

6. อาสาสมัครเป็นผู้ท่ีไม่มพียาธสิภาพท่ีขอ้มือ ข้อไหล่ ของขา้งที่ถนัด 

เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) 

1. อาสาสมัครมไีข้ หรือมภีาวะใดๆ ที่มผีลกระทบตอ่การทดสอบ 

2. ผู้ท่ีมีปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยนิและการสัมผัส 

3. ผู้ท่ีมีโรคเกี่ยวกับการนอน เช่น sleep apnea เป็นต้น 
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2. ข้ันตอนการศึกษา 

2.1 อาสาสมัครท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเข้า จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย คือ กลุ่ม

ควบคุม จ านวน 15 คน และกลุ่มทดลองท่ีมีการอดนอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จ านวน 15 คน โดยท้ัง 2 กลุ่มจะแบ่ง

การศึกษาออกเป็น 2 ชว่ง คือ ช่วงท่ี 1 และชว่งท่ี 2 [1] 

- ชว่งท่ี 1 (Pre-test) ท้ัง 2 กลุ่มตอ้งมีการนอนหลับพักผ่อน 7-8 ชั่วโมงตอ่วัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

- ช่วงท่ี 2 (Post-test)  กลุ่มควบคุมนอนหลับอย่างเพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

ส่วนกลุ่มทดลอง 

  มีการอดนอนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อวันจากการนอนปกติ หรือ นอนเฉลี่ย 4-5 ชั่วโมงต่อวัน เป็น

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

2.2 การประเมนิท้ัง 2 ชว่ง อาสาสมัครจะตอ้งท าการทดสอบความจ าระยะสัน้และความจ าขณะคิด

โดยใช้การทดสอบ Digit span forward test และ Digit span backward test ตามล าดับและการทดสอบปฏิกิริยาการ

ตอบสนองโดยใชเ้ครื่องบันทึกเวลาปฏกิิริยาการตอบสนอง (Reaction timer apparatus)  

2.3 อาสาสมัครท าการทดสอบ Digit span forward test และ Digit span backward test   ซึ่งต้อง

ท าการทดสอบอย่างละ 2 ชุด โดยใชผ้ลการทดลองท้ัง 2 ชุดมาค านวณคะแนนแล้วบันทึกผล [13,14] 

2.4 การทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนอง (Reaction time) โดยใช้เคร่ืองบันทึกเวลาปฏิกิริยาการ

ตอบสนอง (Reaction timer apparatus) ซึ่งจะท าการวัดการตอบสนองต่อแสงของมอืข้างท่ีถนัดจ านวน 8 คร้ังแล้วหา

ค่าเฉลี่ย [1] 

 

                                                                        
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการทดสอบปฏกิิริยาการตอบสนองตอ่แสง โดยใชม้อืขา้งที่ถนัด 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทียบผลการทดสอบความจ าและปฏิกิริยาการตอบสนองในช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 ภายในกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ  Dependent sample t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช ้

Independent sample t-test ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี p-value < 0.05 
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ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพของอาสาสมัคร 

ลักษณะทั่วไป 
กลุ่มควบคุม 

(N=15) 

กลุ่มทดลอง 

(N=15) 
p-value 

เพศ (ช/ญ) [คน] 8/7 8/7  

อายุ [ปี]  18.93 ± 0.70  19.13 ± 0.35 0.27 

น้ าหนัก [กิโลกรัม]  56.81 ± 6.98  57.51 ± 6.30 0.65 

ส่วนสูง [เซนติเมตร] 165.70 ± 8.92 164.00 ± 7.45 0.93 

ค่าดัชนมีวลกาย (BMI) [กิโลกรัม/ตารางเมตร]  20.64 ± 1.31  21.34 ± 1.31 0.74 

  รายงานดว้ยค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากลักษณะข้อมูลท่ัวไปของอาสาสมัครท้ัง 2 กลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของ

อายุน้ าหนัก ส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกาย  

 

ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการทดสอบความจ า Digit span forward test, Digit span backward test 

และเวลาปฏกิิริยาการตอบสนองตอ่แสงของมอื ในชว่งท่ี 1 และชว่งท่ี 2 ภายในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

การทดสอบ 

กลุ่มควบคุม (N=15) กลุ่มทดลอง (N=15) 

ช่วงท่ี 1 

(Pre-test) 

ช่วงท่ี 2 

(Post-test) 

p-value ช่วงท่ี 1 

(Pre-test) 

ช่วงท่ี 2 

(Post-test) 

p-value 

Digit span 

forward test 

(คะแนน) 

12.87 ± 1.55 13.53 ± 1.46 0.07 13.73 ± 1.39 13.33 ± 1.50 0.35 

Digit span 

backward 

test 

(คะแนน) 

12.93 ± 2.15 13.13 ± 1.55 0.67 13.73 ± 1.28 12.33 ± 1.68 0.03* 

ปฏิ กิริยาการ

ตอบสนอง 

(วนิาท)ี 

1.29 ± 0.17 1.24 ± 0.15 0.17 1.20 ± 0.22 1.85 ± 1.97 0.01* 

รายงานดว้ยค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

*แสดงความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ p< 0.05 โดยใช ้Dependent sample t-test  
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จากตารางท่ี 2 พบวา่อาสาสมัครในกลุ่มทดลองไมม่คีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติของคะแนนการ

ทดสอบ Digit span forward test ในช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 (13.73 ± 1.39 และ 13.33 ± 1.50 คะแนน) แต่มีแนวโน้มท่ี

จะลดลงในช่วงท่ี 2 ในขณะท่ีคะแนนการทดสอบ Digit span backward test ในช่วงท่ี 2 มีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติเมื่อเทียบกับช่วงท่ี 1 (12.33 ± 1.68 และ 13.73 ± 1.28 คะแนน) ส่วนการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนอง

พบว่า ค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองในชว่งท่ี 2 มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตเิมื่อเทียบกับช่วงท่ี 1 (1.85 ± 

1.97 และ 1.20 ± 0.22 วินาที) ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของคะแนนการ

ทดสอบความจ า Digit span forward test และ Digit span backward test ในช่วงท่ี 1 และชว่งท่ี 2 แตค่ะแนนมแีนวโน้ม

ท่ีจะเพิ่มขึ้นในช่วงท่ี 2 (12.87 ± 1.55, 13.53 ± 1.46, 12.93 ± 2.15 และ 13.13 ± 1.55 คะแนน ตามล าดับ) และไม่มี

ความแตกตา่งอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติของค่าปฏกิิริยาการตอบสนองในชว่งท่ี 1 และชว่งท่ี 2 (1.29 ± 0.17 และ 1.24 

± 0.15 วนิาที) 
 

ตารางที่  3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการทดสอบความจ า Digit span forward test, Digit span 

backward test และเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อแสงของมือ ในช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 ระหว่างกลุ่มควบคุม (N=15) 

และกลุ่มทดลอง (N=15) 

การทดสอบ 
ช่วงที่ 1 

(Pre-test) 

p-

value 

ช่วงที่ 2 

(Post-test) 

p-

value 

 Digit span forward 

test 

(คะแนน) 

กลุ่มควบคุม 
1 2 . 87 ± 

1.55 
0.91 

 กลุ่มควบคุม 
1 3 . 53 ± 

1.46 
0.96 

กลุ่มทดลอง 
 1 3 .7 3  ± 

1.39 
กลุ่มทดลอง 

1 3 . 3 3  ± 

1.50 

 Digit span backward 

test 

(คะแนน) 

 กลุ่มควบคุม 
1 2 . 93 ± 

2.15 
0.11 

 กลุ่มควบคุม 
1 3.13 ± 

1.55 
0.81 

กลุ่มทดลอง 
1 3 . 7 3  ± 

1.28 
กลุ่มทดลอง 

1 2 . 3 3  ± 

1.68 

 ปฏิกริิยาการตอบสนอง 

(วินาที) 

กลุ่มควบคุม 1.29 ± 0.17 

0.12 

 กลุ่มควบคุม 1.24 ± 0.15 

0.21 

กลุ่มทดลอง 1.20 ± 0.22 กลุ่มทดลอง 1.85 ± 1.97 

รายงานดว้ยค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 จากตารางท่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า ท้ังสองกลุ่มไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของคะแนนการทดสอบ Digit span forward test, Digit span backward test 

และเวลาปฏกิิริยาการตอบสนองในท้ัง 2 ชว่ง 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอดนอนต่อความจ าและปฏิกิริยาการตอบสนองในนิสิต

มหาวิทยาลัย โดยท าการศึกษาในอาสาสมัครนิสิตเพศชายและเพศหญิงท่ีมีสุขภาพดี อายุระหว่าง 18-24 ปี จ านวน 

30 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 15 คน และกลุ่มทดลองจ านวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครท้ัง 2 กลุ่ม 

ไมม่คีวามแตกตา่งกันของอายุ เพศ น้ าหนัก ส่วนสูงและค่าดัชนมีวลกาย 

ผลของการอดนอนต่อความจ าระยะสั้นและความจ าขณะคิด 

ความจ าเป็นการท างานของสมองส่วนสมองใหญ่ (Cerebrum) ซึ่งสามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ระยะเวลาหนึ่ง

หรือยาวนานตลอดชวีิตจะประกอบด้วยการบันทึกข้อมูล การเก็บข้อมูลและการระลึกข้อมูล [4] การศึกษาคร้ังนี้ได้ใช้

การทดสอบ Digit span forward test เพื่อทดสอบความจ าระยะสั้นและใชก้ารทดสอบ Digit span backward test เพื่อ

ทดสอบความจ าขณะคิด ซึ่งภายหลังการศึกษาพบว่า กลุ่มควบคุมท่ีไม่มีการอดนอน ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติของคะแนนการทดสอบความจ า Digit span forward test และ Digit span backward test ในช่วงท่ี 1 

และช่วงท่ี 2 แต่คะแนนมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นในชว่งท่ี 2 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเรียนรู้ เนื่องจากขณะที่นอนหลับไป

จนถึงระยะ REM ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการกรอกตาอย่างเร็ว จะมีการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น สมองจะมีการฟื้นฟู

ความคิด ความจ าและการเรียนรู้ เมื่อมีการนอนหลับอย่างเพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันจะท าให้สมองท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และความจ าได้ดีขึ้น [15] ส่วนในกลุ่มทดลองท่ีมีการอดนอนพบว่าคะแนนการ

ทดสอบความจ า Digit span forward test ในช่วงท่ี 1 และ ช่วงท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่

คะแนนในช่วงท่ี 2 นัน้มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับชว่งท่ี 1   แสดงให้เห็นวา่การอดนอนมีแนวโน้มท าให้ความจ าระยะ

สั้นลดลง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการอดนอนจะส่งผลท าให้ฮิปโปแคมปัสท างานลดลง ซึ่งฮิปโปแคมปัสท าหน้าท่ีเกี่ยวกับ

ความจ าระยะสั้นและการเรียนรู้ [16] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Nicolas Dumay ปี ค.ศ. 2015 ท่ีได้ท าการศึกษา

ถึงผลของการนอนหลับต่อความจ าท่ีหลงลืมไปในช่วง 12 ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอน พบว่าอาสาสมัครท่ีได้รับการนอน

หลับสามารถกลับมาจดจ าค าศัพท์ได้มากขึ้นเป็น 2 เท่าของอาสาสมัครท่ีไม่ได้รับการนอนหลับ [17] และในการ

ทดสอบความจ า Digit span backward test พบว่าคะแนนในช่วงท่ี 2 มีค่าน้อยกว่าช่วงท่ี 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

แสดงให้เห็นว่าการอดนอนมีผลตอ่ความจ าขณะคิดและการเรียนรู้ โดยจะส่งผลตอ่การท างานของสมองใหญ่เกี่ยวกับ

การจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้รับมา ท าให้เกิดการสับสน จดจ าได้ยาก [16] และอาจส่งผลกระทบในระยะยาวได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Christian  และคณะ ปี ค.ศ. 2014 ท่ีพบว่าเมื่อร่างกายมีการอดนอนเป็นระยะเวลา 1 

คืน สมองจะหลั่งสารเคมีท่ีท าลายเนื้อเยื่อสมองออกมา ซึ่งบ่งชี้ว่าเนื้อเยื่อสมองถูกท าลาย ส่งผลให้การรับข้อมูลและ

การประมวลผลของระบบประสาทสว่นกลางมปีระสิทธิภาพลดลง ในระยะยาวอาจน าไปสู่โรคอัลไซเมอร์ และโรคทาง

สมองอื่นๆ ได้ [11] นอกจากนี้การอดนอนอาจมีผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ ท าให้สมาธิลดลง ส่งผลให้ความตั้งใจ

และการจดจ่อต่อการท าการทดสอบความจ าลดลง ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าการอดนอนระยะสั้น ท าให้

ความจ าในขณะคิดของนสิิตมหาวทิยาลัยลดลงและมแีนวโนม้ท าให้ความจ าระยะสั้นลดลง 

ผลของการอดนอนต่อปฏิกริิยาการตอบสนอง 

ปฏกิิริยาการตอบสนองเป็นการท างานของระบบประสาทสว่นกลางท่ีรับรู้ต่อสิ่งเร้าแล้วมกีารประมวลผลเพ่ือ

สั่งการให้มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม [7] เวลาปฏิกิริยามีความส าคัญต่อการด าเนิน

ชวีิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะในชีวติประจ าวันของคนเรานั้นต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ ท้ัง

ในกิจกรรมท่ีท าโดยท่ัวๆ ไปในการด าเนนิชวีิตและกิจกรรมทางด้านกีฬาหรือการออกก าลังกาย อกีท้ังชว่ยให้สามารถ

เผชญิกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือสภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเป็นอันตรายตอ่ร่างกายและทรัพย์สินได้ [18] ในการศึกษานีไ้ด้
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ท าการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองต่อแสงของมือ โดยใช้เคร่ืองบันทึกเวลาปฏิกิริยา (Reaction timer apparatus) 

ผลการศึกษานี้พบว่า ภายหลังการอดนอนในช่วงท่ี 2 ของกลุ่มทดลองจะมีเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองเพิ่มขึ้ นเมื่อ

เทียบกับช่วงท่ี 1  ที่มีการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพยีงพอ และมีแนวโนม้ของเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองมากกว่ากลุ่ม

ควบคุม แสดงให้เห็นว่าการอดนอนท าให้ปฏิกิริยาการตอบสนองลดลง ทั้งนี้อาจเกิดจากความพร้อมท่ีจะตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้าลดลง การตัดสินใจและการตอบสนองของสมองช้าลง และการอดนอนจะท าให้ร่างกายเกิดความเมื่อยล้า

ของระบบประสาทส่วนกลางซึ่งจะไปขัดขวางการส่งกระแสประสาทของเส้นประสาทยนต์ท าให้การท างานของ

กล้ามเนื้อลดลง [2] ส่งผลให้การตอบสนองต่อแสงของมือลดลง นอกจากนี้การอดนอนก่อให้เกิดอาการง่วงนอน ซึ่ง

อาจมีผลต่อปฏิกิริยาการตอบสนอง โดยจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับและส่งกระแส

ประสาท ท าให้ระบบประสาทส่วนกลางท างานได้ช้าลง มีผลต่อการตัดสินใจ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ [18]  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Dr. Akash และคณะ ปี ค.ศ. 2005 ท่ีได้ท าการศึกษาผลของการอดนอนต่อปฏิกิริยา

การตอบสนองในแพทยท่ี์อยูเ่วรท่ีมีการอดนอนพบว่า แพทยท่ี์อดนอนเป็นเวลา 4 คืน มีการตอบสนองท่ีช้ากว่าแพทย์ท่ี

ไม่มกีารอดนอน [8] ซึ่งปฏิกิริยาการตอบสนองท่ีลดลงนี้อาจส่งผลให้การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือสมรรถภาพทาง

กายลดลงตามมาได้ โดยยืนยันได้จากการศึกษาของ พรพล พิมพาพร ปี พ.ศ.2554 ท่ีท าการศึกษาเปรียบเทียบผล

ของการอดนอนและการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูงท่ีมีตอ่เวลาปฏิกิริยาและภาวะง่วงนอนในนักกีฬาชายพบว่า การอด

นอนและการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ส่งผลให้เกิดภาวะง่วงนอนเพิ่มขึน้ ปฏิกิริยาการตอบสนอง

ลดลง และสมรรถภาพทางกายลดลงได้ [1] จากการศึกษาในคร้ังนี้และท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการอดนอนจะท าให้

ปฏิกิริยาการตอบสนองลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือการท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการ

เผชญิหนา้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 

จากการศึกษาผลของการอดนอนในนิสิตมหาวิทยาลัยพบว่า การอดนอนระยะสั้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ มีผล

ท าให้ความจ าในขณะคิดและปฏิกิริยาการตอบสนองลดลงและมีแนวโน้มท าให้ความจ าระยะสั้นลดลง ซึ่งผลดังกล่าว

อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือการท างาน และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีควร

กระตุน้ให้เห็นความส าคัญของการนอนหลับพักผ่อนท่ีเพยีงพอ 
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การลดลงของจ านวนแบคทีเรียในผักสดชนิดต่างๆ โดยการใช้สารล้างผักท่ีแตกต่างกัน 

Reduction of Bacterial Amount in Various Vegetables by Using Different 

Washing Agents  

พิมพ์ชนก พลทวี1* พิศษิฐ์ วัฒนสมบูรณ์1 และ สุภาวดี ผลประเสริฐ1 

Phimchanok Phonthawee1* Pisit Vatanasomboon1 Supawadee Polprasert1  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารล้างผัก 4 ชนิด ได้แก่ ผงสังเคราะห์จาก

เปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมี และน้ าประปา ในการลดจ านวนแบคทีเรียในผักสด 3 ชนิด คือ 

ผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ และผักบุ้งไทย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักสดจากตลาดสดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย

เปรียบเทียบการลดลงของจ านวนแบคทเีรียท้ังหมด โคลิฟอร์มแบคทเีรีย และ E.coli ก่อนและหลังการลา้งด้วยสารล้าง

ผักที่ศกึษา  จากการศกึษาพบวา่ผงถ่านไม้ไผ่สามารถลดแบคทเีรียในผักสดท้ัง 3 ชนิดได้ดีท่ีสุด รองลงมาคือ สารลา้ง

ผักเคมี, ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน, และน้ าประปา ตามล าดับ ในผักกาดหอมผงถ่านไม้ไผ่สามารถลดจ านวน

แบคทีเรียท้ังหมด 83.20 เปอร์เซ็นต์ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 97.35 เปอร์เซ็นต์  และ E.coli 94.69 เปอร์เซ็นต ์

หอมหัวใหญ่ผงถ่านไม้ไผ่สามารถลดจ านวนแบคทีเรียท้ังหมด 99.80 เปอร์เซ็นต์ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 99.08 

เปอร์เซ็นต์ และ E.coli 96.68 เปอร์เซ็นต์ และผักบุ้งไทย ผงถ่านไม้ไผ่สามารถลดจ านวนแบคทีเรียท้ังหมด 74.62 

เปอร์เซ็นต์ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 98.05 เปอร์เซ็นต์ และ E.coli 90.46 เปอร์เซ็นต์  ถึงแม้ว่าสารล้างผักผักจะมี

ประสิทธิภาพในการลดจ านวนแบคทเีรียท้ังหมด โคลิฟอร์มแบคทเีรีย และ E.coli ได้ แตก่็ยังมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงควรค านึงถึงแหล่งท่ีมาของผักและกระบวนการล้างผักท่ีพิถีพิถัน 

เพื่อให้มปีระสิทธิภาพการล้างผักมากยิ่งขึ้น ผลของการวจิัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลอืกสารล้างผักในการลด

ปริมาณแบคทีเรียผักสด 

ค าส าคัญ: สารล้างผัก การลดลงของแบคทเีรียในผัก จ านวนแบคทเีรียท้ังหมด โคลิฟอร์ม  E.coli 

Abstract 

  The purpose of the study was to compare reduction efficiency of 4 kinds of vegetable-washing agents, 

including synthesized powder from durian peel, bamboo charcoal, chemical washing agent and tap water to 

reduce the amount of bacteria in vegetables. 3 kinds of fresh vegetables: lettuce, onion, and water morning 

glory, were randomly sampled from a fresh market in Bangkok. The experiment was implemented by comparing 

the reduced amount of bacteria as total bacteria, coliform bacteria, and E.coli in the vegetables between before 

and after washing with the study washing agents. The results were found that bamboo charcoal showed the 

highest reduction of bacteria in the 3 kinds of fresh vegetables. The lower reduction of bacteria were found in 

chemical washing agent, synthesized powder from durian, and tap water, respectively. The percent reduction 

efficiencies of                                                                                                                                                                                  
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bamboo charcoal to reduce total bacteria, coliform bacteria, and E.coli in lettuce were 83.20, 94.69, and 97.35, 

respectively.  The percent reduction efficiencies of bamboo charcoal to reduce total bacteria, coliform bacteria, 

and E.coli were 99.80, 98.68, and 99.08 in onion, respectively. The percent reduction efficiencies of bamboo 

charcoal to reduce total bacteria, coliform bacteria, and E.coli were 74.62, 98.05, and 90.46 in water morning 

glory, respectively. Although the results showed the high reduction efficiencies for total bacteria, coliform 

bacteria and E.coli but were still higher than the standard of Department of Medical Science. Therefore, it should 

be aware of the source of this vegetable and meticulous washing procedure. This research result can be the 

guideline in selecting the vegetable-washing agents to reduce the amount of bacteria in fresh vegetables.  

Keywords: Washing agent, Reduced amount of bacterial in vegetables, Total bacteria, Coliform bacteria, E.coli 

บทน า  

 ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไมว่่าจะเป็นการออกก าลังกาย การทานอาหาร

เพื่อสุขภาพ (Clean food) การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ผักและผลไม้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีส าคัญของผู้รักษา

สุขภาพ ซึ่งประเทศไทยมีการปลูกผักนานาชนิด  หลายชนิดนิยมท าให้สุกก่อนน ามารับประทาน เช่น ผัด ทอด ลวก หรือ

ต้ม ซึ่งกระบวนการท าให้สุกท าให้เชื้อแบคทีเรียตายลงหรือลดลง โอกาสการเกิดโรคจึงน้อยลง แต่ยังมีผักสดอีกหลาย

ชนิดท่ีนิยมน ามาท าสลัดหรือน ามาบริโภคโดยตรง หรือท าเป็นเครื่องเคียงรับประทานร่วมกับอาหารพื้นเมืองอื่นๆ เช่น  

ผักกาดหอม  กะหล่ าปลี ใบโหระพา หอมหัวใหญ่ ผักบุ้ง ซึ่งรับประทานร่วมกับลาบ น้ าตก ย าชนิดต่างๆ เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมกีารน าผักสดมาตกแตง่บนจานอาหารหรือโรยบนตัวอาหาร เชน่ผักช ีตน้หอม แตงกวา มะเขือเทศ ซึ่งจะท า

ให้อาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจากธรรมชาติของผักสดมักมีการปนเป้ือนของแบคทีเรียค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ

การปนเป้ือนของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคด้วยในปีพ.ศ.2553 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ด้สุ่มเก็บตัวอยา่งในตลาดสดและใน

ห้างสรรพสินค้าในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และนนทบุรีจ านวน 97 ตัวอย่างพบวา่ มีเชื้อ Salmonella spp. 16 ตัวอยา่ง Vibrio 

cholere 14 ตัวอย่าง และ Listeria 2 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังตรวจพบแบคทีเรียก่อโรคในผัก ได้แก่ E.coli O157:H7 , Listeria 

monocytogenes, Shigalla spp., Salmonella spp. [1]  อีกทั้งในช่วงปี พ.ศ. 2548-2549 มีการตรวจพบการปนเป้ือนของเชื้อ 

Salmonella spp. และ E.coli ในผักสดท่ีสง่ออกไปยังยุโรป ส่งผลให้เกิดการระงับการส่งออกผักซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออก

และเกษตรกรเป็นอย่างมาก [2] การน าผักสดมารับประทานแบบดิบๆหรือใช้ตกแต่งอาหาร ถ้ากระบวนการผลิตผักไม่ดี 

เช่น ล้างไม่สะอาด หรือน้ าที่ใช้ล้างไม่สะอาดจะมีเชื้อแบคทีเรียหลงเหลือหรือปนเป้ือนจ านวนมาก ส่งผลต่อสุขภาพของ

ผู้บริโภคก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานผักสดได้ การล้างผักจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีช่วยในการลดการ

ปนเป้ือนของเชื้อแบคทีเรียในผัก ซึ่งกรมอนามัยได้มีการแนะน าวธีิการล้างผักหลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น การล้างผักด้วย

เบคกิ้งโซดา, การล้างผักด้วย 5% น้ าส้มสายชู, การล้างผักด้วยเกลอืแกง,การล้างผักด้วยผงถ่าน [3] รวมไปถึงการใชส้าร

ล้างผักทางเคมีท่ีมีขายตามท้องตลาด นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยมี่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการล้างผักเพื่อลดจ านวนเชื้อแบคทีเรีย

ในผัก ได้แก่ การใช้ UVC [4] รวมไปถึงการใช้โอโซน [5] ในการลดจ านวนเชื้อแบคทีเรียในผัก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

รวมท้ังลักษณะของผักมกีารเปลี่ยนแปลง เกิดการเหี่ยวยน่ ไมน่า่รับประทาน 

             จากปัญหาการปนเป้ือนของแบคทีเรียในผักสดดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการลดการปนเป้ือน

ของแบคทเีรียในผักสดได้แก่ จ านวนแบคทเีรียท้ังหมด (Total bacteria) โคลิฟอร์มแบคทเีรีย (Coliform bacteria) และ อี

โคไล (E.coli) ในผักสดท้ัง 3 ชนิด คือ ผักกาดหอม, หอมหัวใหญ่ และผักบุ้งไทย  และท าการศึกษาเปรียบเทียบการ

ล้างผักด้วยด้วยสารล้างผัก 4 ชนิด คือ ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไมไ้ผ่ น้ ายาล้างผักเคม ีและน้ าประปา 

เพื่อหาสารล้างผักท่ีสามารถลดการปนเป้ือนของแบคทเีรียได้มากที่สุดในบรรดาผักที่ศกึษา 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวจิัย 

ตัวอย่างผักที่ท าการทดสอบ 

การศึกษาในคร้ังนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างผักสด 3 ชนิด คือ ผักกาดหอม, หอมหัวใหญ่ และผักบุ้งไทย โดยสุ่มเก็บ

ตัวอยา่งผักสดจากตลาดสดแหง่หนึ่งใน กรุงเทพมหานคร 

1. วัสดุอุปกรณ์ 

1.1 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

- Analytical balance : Mettler-Toledo, Model AB204-S, Max 220 g and Min 10 g) 

- Water bath ท่ีอุณหภูมิ 44.5 ± 0.2 ๐C: TNL,  Model HH-S6  

- Autoclave ท่ีอุณหภูมิ 15 pounds pressure  (121 ๐C ): LabTech, Model LAC-5040S 

- Incubator ท่ีอุณหภูมิ 35 ± 0.5 ๐C: Memmert, Model INE600  

- Stomacher : Seward UK, Model  400 Circulator 

- pH meter :Mettler Toledo, Switzweland 

- Thermometer: SK Sato SK-0020 Series Mercury 

1.2 สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ  
 

สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง  

- Phosphate Buffered Saline, Kovac’s reagent,  Methyl red, α- naphthol,  KOH 

 

อาหารเลี้ยงเชื้อส าหรับเพาะเลี้ยงแบคทีเรียมดีังนี้  

- แบคทเีรียท้ังหมด (Total bacteria) : Plate Count Agar (PCA) 

- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) และ E.coli:  Lactose broth, Brilliant Green Lactose Bile broth, 

Escherichia coil broth,  Eosin Methylene Blue agar, Tryptose broth (Himedia), MR-VP medium (Himedia), 

Simmon’s agar (Himedia) 
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2. วิธีการทดลอง 

2.1  การเตรยีมผักสดส าหรับการทดลอง 

น าผักสดท้ัง 3 ชนิด ท่ีสุ่มเก็บตัวอย่างจากตลาดสด แบ่งผักสดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 น าไป

วเิคราะห์หาจ านวนแบคทเีรียในผัก (ก่อนลา้งผัก) ส่วนท่ี 2 น าผักสดได้แก่ผักกาดหอม และผักบุง้ไทย ตัวอยา่งละ 100 

กรัมหอมหัวใหญ่ 1 หัว ใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพการลา้งผัก 

2.2 การเตรยีมสารล้างผักชนิดต่างๆ 

การศึกษานี้ ศึกษาสารล้างผัก 4 ชนิด  คือ สารล้างผักผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน, ผงถ่านไม้

ไผ่, สารล้างผักเคมี และน้ าประปา โดยใช้สัดส่วนและระยะเวลาการแช่ผักตามผู้ผลิตแนะน า คือ ผงสังเคราะห์จาก

เปลือกทุเรียน ใช้ 2 กรัมตอ่น้ า 5 ลิตร แช่นาน 2 นาที ผงถ่านไมไ้ผ่  5 กรัมต่อน้ า 5 ลิตร แช ่20 นาที สารล้างผักเคมี

สารล้างผัก 5 กรมัตอ่น้ า 5 ลิตร แช ่10 นาที และน้ าประปา 5 ลิตร แชน่าน 15 นาที ในการล้างผัก 

2.3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของน้ ายาล้างผักชนิดต่างๆ 

น าสารล้างผักในข้อ 2.2 มาใชใ้นการล้างท าความสะอาดผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ และผักบุ้งไทย 

ท่ีได้จากข้อ 2.1 โดยล้างและแช่ตามระยะเวลาสารล้างผักแต่ละชนิดแนะน า จากนั้นล้างด้วยน้ าไหลผ่านอีกคร้ัง นาน  

15 วนิาที ผึ่งให้แห้งบนตะแกรง 30 นาที [6] วเิคราะห์จ านวนแบคทีเรียในผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ และผักบุ้งไทย ท้ัง

ก่อนและหลังการล้าง โดยแบคทีเรียท่ีวิเคราะห์ได้แก่ แบคทีเรียท้ังหมด (Total bacteria) log CFU/g  โคลิฟอร์ม

แบคทเีรีย (Coliform bacteria)MPN/g  และ E.coli MPN/g 

2.4 การวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุลชีววิทยา 

2.4.1 การตรวจหาจ านวนแบคทีเรียทั้งหมดในผักสด การตรวจหาจ านวนแบคทีเรีย

ท้ังหมดในผักสดตามวธีิมาตรฐานของAOAC ด้วยวิธี pour-plate technique [7]  

2.4.2 การตรวจหาการปนเปื้อนของ เชื้อColiform และ E.coli ในผักสด ตรวจหา 

เชื้อColiform และ E.coli ตามวธีิของ AOAC โดยใชว้ธีิ MPN (Most Probable Number method) [8]  
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ภาพที่ 1 แผนผังการทดลอง 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

จากการวเิคราะห์แบคทีเรียท่ีมีการปนเป้ือนในผักสดท้ัง 3 ชนิด คือ ผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ และผักบุง้ไทย 

ก่อนและหลังการใช้สารล้างผัก 4 ชนิด คือ ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมี และ

น้ าประปา  โดยวิเคราะห์หาการปนเป้ือนของแบคทีเรียคือ จ านวนแบคทีเรียท้ังหมด (Total bacteria) โคลิฟอร์ม

แบคทเีรีย (Coliform bacteria) และ อี.โคไล (E.coli) ได้ผลดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 การลดลงของแบคทเีรียในผักกาดหอมก่อนและหลังการลา้งด้วยสารล้างผักท่ีศึกษา 

Washing agent 

เกณฑ์มาตรฐาน [9] 

Total bacteria                         

(log CFU/g) 

6 

Coliform bacteria 

(MPN/g) 

<500 

E.coli   

(MPN/g) 

<100 

ก่อนล้าง 6.53 14200 207 

ผงสังเคราะห์จากเปลอืกทุเรียน 5.88 827 36 

ผงถ่านไม้ไผ่ 5.65 377 11 

สารล้างผักเคมี 5.87 713 30 

น้ าประปา 6.16 3033 61 
 

ตัวอย่างผัก 

ลา้งผัก ไม่ล้างผัก 

ผงสังเคราะห์จากเปลอืก

ทุเรยีน 

ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมี น้ าประปา 

วิเคราะห์แบคทีเรียในผัก 

- Total bacteria 

- Coliform bacteria 

- E.coli 
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จากตารางพบว่าสารล้างผัก 3 ชนิดคือผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมีลด

ปริมาณจ านวนแบคทีเรียท้ังหมดได้ต่ ากว่าค่ามาตรฐานก าหนด ยกเว้นการล้างผักด้วยน้ าประปายังมีค่าเกิ นค่า

มาตรฐาน ส่วนโคลิฟอร์มแบคทีเรียจะเห็นว่า ผงถ่านไม้ไผ่สามารถลดโคลิฟอร์มแบคทีเรียได้ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน

ก าหนด  และ E.coli จากผลการทดลองพบว่าสารล้างผัก 3 ชนิดคือผงสังเคราะห์จากเปลอืกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สาร

ล้างผักเคมีลดปริมาณ E.coli ได้ต่ ากว่าค่ามาตรฐานก าหนด ยกเว้นการล้างผักด้วยน้ าประปายังมีค่าเกินค่ามาตรฐาน  

ซึ่งการศึกษาของชุติมา วิไลพันธ์ุ ศึกษาการลดจุลินทรีย์ในผักสด 7 ชนิด ได้แก่  ผักกาดหอม บัวบก ผักชี ต้นหอม 

ขึน้ฉ่าย ถั่วงอก และถั่วฝักยาว โดยการสารลา้งผัก 4 ชนิด คือสารล้างท่ีมีโซเดียมลอริลอเีทอร์ศัลเฟตเข้มข้นร้อยละ 7 

เปอร์เซ็นต์ สารล้างผักด่างทับทิมความเข้มข้นร้อยละ 0.1 สารละลายกรดแอซิติกความเข้มข้นร้อยละ 2 และ

สารละลายเกลือแกงความเข้มขน้ร้อยละ 5 ผลการศึกษาพบวา่ ผักกาดหอม มีจ านวนแบคทเีรียท้ังหมดก่อนลา้ง 6.88 

log CFU/g โคลิฟอร์มแบคทีเรียก่อนล้าง 6.20 log CFU/g และตรวจพบ E.coli ก่อนล้าง [6] ซึ่งสอดคล้องกันกับผล

การศึกษา เมื่อน ามาล้างด้วยสารล้างผักท้ัง 4 ชนิดพบวา่ สารล้างผักท้ัง 4 ชนิด สามารถลดจ านวนแบคทเีรียในผักได้ 

 
ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของสารล้างผักตอ่การลดลงของแบคทเีรียในผักกาดหอม 

 

ตารางที่ 2 การลดลงของแบคทเีรียในหอมหัวใหญ่ก่อนและหลังการล้างดว้ยสารล้างผักท่ีศึกษา 

Washing agent 

เกณฑ์มาตรฐาน [9] 

Total bacteria                       

(log CFU/g)6 

Coliform bacteria 

(MPN/g)<500 

E.coli  (MPN/g)<100 

ก่อนล้าง  6.39 3033 273 

ผงสังเคราะห์จากเปลอืกทุเรียน 4.06 151 34 

ผงถ่านไม้ไผ่ 3.66 28 3.6 

สารล้างผักเคมี 3.99 93 13 

น้ าประปา 5.11 807 85 

 



 

 166  Proceedings 

จากตารางท่ี 2 พบว่าสารล้างผัก 4 ชนิด คือ ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคม ี

และน้ าประปา มีจ านวนแบคทีเรียท่ีปนเป้ือนในหอมหัวใหญ่ท่ียังไมผ่่านการล้าง มคี่าเฉลี่ย อยู่ท่ี 6.39  log CFU/g เมื่อ

น ามาล้างด้วยสารล้างผัก ผงสังเคราะห์จากเปลอืกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคม ีและน้ าประปา พบวา่ จ านวน

แบคทีเรียท้ังหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.06, 3.66, 3.99  และ 5.11 log CFU/g ตามล าดับ ส่วนโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน

หอมหัวใหญ่ท่ียังไม่ผ่านการล้างมีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 3033 MPN/g เมื่อน ามาล้างด้วยสารล้างผัก ผงสังเคราะห์จากเปลือก

ทุเรียน ผงถ่านไมไ้ผ่ สารล้างผักเคมี และน้ าประปา พบว่า โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 151, 28, 93 และ 807  

MPN/g ตามล าดับ และE.coli ในหอมหัวใหญ่ท่ียังไมผ่่านการล้างมคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 273 MPN/g เมื่อน ามาล้างด้วยสารล้าง

ผัก ผงสังเคราะห์จากเปลอืกทุเรยีน ผงถ่านไมไ้ผ่ สารล้างผักเคม ีและน้ าประปา พบวา่ E.coli มคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 34, 3.6, 

13 และ 85 MPN/g ตามล าดับ ซึ่งสารล้างผักท้ัง 4 ชนิดสามารถลดจ านวนแบคทเีรียท้ังหมด โคลิฟอร์มแบคทเีรีย และ 

E.coli ได้ต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพของสารล้างผักตอ่การลดลงของแบคทเีรียในหอมหัวใหญ ่

 

ตารางที่ 3 การลดลงของแบคทเีรียในผักบุ้งไทยก่อนและหลังการลา้งด้วยสารล้างผักท่ีศึกษา 

Washing agent 

เกณฑ์มาตรฐาน [9] 

Total bacteria                        

(log CFU/g) 6 

Coliform bacteria 

(MPN/g)<500 

E.coli   

(MPN/g)<100 

ก่อนล้าง  6.57 183333 5100 

ผงสังเคราะห์จากเปลอืกทุเรียน 6.24 8633 1113 

ผงถ่านไม้ไผ่ 5.79 3567 487 

สารล้างผักเคมี 6.06 6267 860 

น้ าประปา 6.33 33000 1367 
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จากตารางพบว่า จ านวนแบคทีเรียท่ีปนเป้ือนในผักบุ้งไทยท่ียังไม่ผ่านการล้าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.57  log 

CFU/g เมื่อน ามาล้างด้วยสารล้างผัก ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคมี และน้ าประปา 

พบวา่ จ านวนแบคทีเรียท้ังหมดมคี่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 6.24, 5.79, 6.06  และ 6.33 log CFU/g ตามล าดับ เมื่อน ามาเทียบกับ

เกณ ฑ์ ม าตรฐานคุณ ภ าพทางจุ ลิ น ท รีย์ วิ ท ย าอ าห า รแล ะภ าชน ะสั ม ผั สอ าห ารต ามประก าศขอ ง

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย[์9]พบวา่มีเพยีงผงถ่านไมไ้ผ่สามารถลดจ านวนแบคทเีรียท้ังหมดได้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด ส่วนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในผักบุ้งไทยท่ียังไม่ผ่านการล้างมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี  183333 MPN/g เมื่อน ามาล้างด้วย

สารล้างผัก ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผักเคม ีและน้ าประปา พบวา่ โคลิฟอร์มแบคทีเรียมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ ท่ี 8633,3567, 6267และ 33000  MPN/g ตามล าดับ และE.coli ในผักบุ้งไทยท่ียังไม่ผ่านการล้างมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 5100 MPN/g เมื่อน ามาล้างด้วยสารล้างผัก ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผัก

เคมี และน้ าประปา พบว่า E.coli มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1113, 487, 860 และ1367 MPN/g ตามล าดับ ซึ่งสารล้างผักท้ัง 4 

ชนิดไม่สามารถลดโคลิฟอร์มแบคทเีรีย และ E.coli ได้ต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพของสารล้างผักตอ่การลดลงของแบคทเีรียในผักบุ้งไทย 

 

จากการทดลองพบว่าการล้างผักสดด้วยสารล้างผักชนิดต่างๆถึงแม้จะสามารถลดจ านวนแบคทีเรียได้ใน

ระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความวาผักสดดังกล่าวจะปลอดภัยต่อการบริโภค ดังจะเห็นได้จากหลังจากล้างด้วยสาร

ล้างผักแล้วยังมีการปนเป้ือนของแบคทีเรียเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทางจุลินทรีย์วิทยาอาหารและภาชนะสัมผัส

อาหารตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนดไว้ โดยเฉพาะผักบุ้งไทยพบว่าเมื่อล้างด้วยสารล้างผัก

แบคทีเรียในผักท้ัง 3 ชนิด คือ จ านวนแบคทีเรียท้ังหมด โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ E.coli ส่วนใหญ่มีค่าเกินเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก าหนด เนื่องจาก จ านวนแบคทีเรียเร่ิมต้นและสิ่งสกปรกท่ีปนเป้ือนอยู่ในผักมากกว่าผักชนิดอื่นๆ 

เนื่องจากผักบุ้งไทยเป็นท่ีมีการเจริญเติบโตบนพื้นท่ีชื้นแฉะ  มีน้ าขังตลอดเวลา รวมท้ังลักษณะของผักเป็นข้อ ปล้อง

[10] การล้างท าความสะอาดจึงท าได้ยากกว่าผักชนิดอื่นๆ จึงส่งผลประสิทธิภาพในการล้างผักต่ ากว่าผักชนิดอื่นๆ 

ตา่งจากหอมหัวใหญ่เป็นผักท่ีมีลักษณะกลม เปลือกแห้งบาง จึงท าให้ง่ายตอ่การลา้งท าความสะอาด ประสิทธิภาพใน

การล้างผักจึงสูงตามไปด้วย นอกจากนี้การเลือกผลิตภัณฑ์ในการล้างก็เป็นอีกสิ่งท่ีควรให้ความส าคัญ เห็นได้จาก

ประสิทธิภาพของสารล้างในการทดลองลดแบคทีเรียในผักท่ีมีค่าแตกต่างกัน ซึ่งสารล้างผักส่วนใหญ่ก็สามารถลด

แบคทเีรียในผักลงได้ ยกเว้นน้ าประปาท่ีแบคทเีรียในผักได้ไม่มากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา  เลี่ยวเชาวลิต 

ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการล้างผักด้วยสารไตรโซเดียมฟอสเฟต คลอรีน น้ าประปา และการใช้โอโซน ในการลด

จ านวนแบคทีเรียท้ังหมด ในผักกาดหอม ผักบุ้ง และหอมหัวใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า สารไตรโซเดียมฟอสเฟต 
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คลอรีน และการใช้โอโซน สามารถสดจ านวนแบคทีเรียท้ังหมดได้ดีต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดยกเว้น น้ าประปา

ซึ่งลดจ านวนแบคทีเรียท้ังหมดได้ไม่มากนักหากต้องการให้จ านวนแบคทีเรียท้ังหมดลดลงต้องมีการเพิ่มเวลาในการ

ล้างมากขึ้น[11] ซึ่งจากการศึกษาผลของสารล้างผักท้ัง 4 ชนิด คือ ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สาร

ล้างผัก เคมี และน้ าประปา ในการลดจ านวนแบคทีเรียในผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ และผักบุง้ไทย พบวา่ ผงถ่านไม้ไผ่

มีประสิทธิภาพในการลดจ านวนแบคทีเรียได้มากท่ีสุด รองลงมาคือ สารล้างผักเคมี ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน 

และน้ าประปา ตามล าดับ ซึ่งผงถ่านไม้ไผ่มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดเนื่องจากคุณลักษณะของถ่านไม้ไผ่เป็นผง มรูีพรุน ชว่ย

ในการดูดซับแบคทีเรียในผักได้ดีกว่าสารล้างผักชนิดอื่นท่ีเป็นเพียงการชะล้างซึ่งอาจท าให้แบคทีเรียท่ีถูกชะลงน้ า

กลับมาติดบนใบผักได้ รวมท้ังระยะเวลาในการล้างผักของผงถ่านไม้ไผ่มีระยะเวลาในแช่ผักนานกว่าสารล้างผักชนิด

อื่นๆจึงท าให้ผงถ่านไมไ้ผ่มีประสิทธิภาพดีกว่าสารล้างผักชนิดอ่ืน ผงสังเคราะห์จากเปลอืกทุเรียนถึงแม้ว่าจะมีลักษณะ

เป็นผง มีคุณสมบัติชว่ยในการดูดซับเหมอืนผงถ่านไม้ไผ่ แตร่ะยะเวลาในการแชผ่ักนอ้ยกว่าสารล้างผักชนิดอื่นๆจึงท า

ให้มีประสิทธิภาพในการล้างน้อยกว่าผงถ่านไม้ไผ่ และสารล้างผักเคมี ดังนั้นสิ่งส าคัญจากในผักนอกจากการเลือก

สารล้างผักท่ีเหมาะสมแลว้ระยะเวลาในการล้างผักจะชว่ยให้การล้างผักมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาผลของสารล้างผักท้ัง 4 ชนิด คือ ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน ผงถ่านไม้ไผ่ สารล้างผัก 

เคมี และน้ าประปา ในการลดจ านวนแบคทีเรียในผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ และผักบุ้งไทย พบว่า ผงถ่านไม้ไผ่มี

ประสิทธิภาพในการลดจ านวนแบคทีเรียได้มากท่ีสุด รองลงมาคือ สารล้างผักเคมี ผงสังเคราะห์จากเปลือกทุเรียน 

และน้ าประปา ตามล าดับ จากผลการทดลองพบว่าสารล้างผักชนิดต่างๆถึงแม้ว่าจะสามารถลดปริมาณจ านวน

แบคทีเรียท่ีปนเป้ือนลงได้ในระดับหนึ่ง แตก่็ยังมกีารปนเป้ือนของแบคทีเรียในผักอยู่ ดังนั้นสิ่งส าคัญในการบริโภคผัก

สดต่างๆ ก่อนท่ีจะน ามาบริโภคควรผ่านการล้างน้ าหลายๆ คร้ัง เพราะจะเป็นการช่วยลดแบคทเีรียในผักสดลงได้ส่วน

หนึ่ง และควรเลอืกสารล้างผักที่มีประสิทธิภาพล้างท าความสะอาดซ้ าเพื่อความปลอดภัยตอ่การบริโภค นอกจากนั้น

ในการเลอืกผักสดควรเลอืกซือ้ผักที่มคีุณภาพดีไมเ่นา่เสีย เพราะผักที่เสื่อมคุณภาพน้ันจะมกีารปนเป้ือนของแบคทเีรีย

สูงกว่าผักท่ียังใหมแ่ละสด  
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ความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีท่ีสร้างเอนไซม์บีต้า    

แลคแทมเมสท่ีออกฤทธิ์ขยายอ านาจการดื้อยาในประชากรที่มีสุขภาพดี 

Prevalence of extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae 

carriage in healthy population 

ดนัย จันทพลาบูรณ์1 ทยาวีร ์รม่แก้ว1 อรรถพล ตันไสว1 สุภาพร ล้ าเลิศธน1 และพรรณนิกา ฤตวิรุฬห์1 

Danai Jantapalaboon1, Tayawee Romgaew1, Uttapoln Tansawai1, Supaporn Lamlertthon1 and 

Pannika Ritvirool1 
 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อท่ีเกิดจากเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae ซึ่งเป็นเชื้อประจ าถิ่นท่ีอาศัยอยู่ใน

ล าไส้ของมนุษย์และมีการดื้อยาต้านจุลชีพเพิ่มมากขึ้น ในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษาการเป็นพาหะของเชื้อท่ีสร้าง

เอนไซม์ extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) ในคนสุขภาพดีภายในประเทศไทย โดยท าการเก็บตัวอย่าง

อุจจาระของอาสาสมัครท่ีมสีุขภาพดีในจังหวัดพิษณุโลกจ านวน 100 คน มาคัดแยกบนจานอาหาร Chrome UTI agar 

ท่ีเติมยา cefotaxime (1 mg/L) สามารถแยกเชื้อได้ท้ังหมด 87 ไอโซเลต จากตัวอย่างอุจจาระของอาสาสมัครจ านวน 

66 ตัวอย่าง พบเชื้อ Escherichia coli มากท่ีสุดร้อยละ 59.8 ตามด้วย Enterobacter cloacae ร้อยละ 18.4 Klebsiella 

pneumoniae ร้อยละ 6.9 และเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae อื่นๆ รอ้ยละ 14.9 เมื่อศึกษารูปแบบความไวตอ่ยาพบว่า

เชื้อส่วนใหญ่ดื้อต่อยากลุ่ม cephalosporins ท่ีออกฤทธ์ิกว้าง ได้แก่ cefotaxime ร้อยละ 94.2 ceftazidime ร้อยละ 70.1 

cefepime ร้อยละ 73.5 และ aztreonam ร้อยละ 70.0 นอกจากนี้ยังดื้อตอ่ยา ciprofloxacin ร้อยละ 51.7 พบเชื้อดื้อยา

หลายขนานท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 94.2 โดยมีผู้เป็นพาหะของเชื้อท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL ถึงร้อยละ 50 ท้ังนี้ ผล

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนสุขภาพดีในประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงท่ีอาจเกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรียดื้อยาซึ่งผล

การศึกษานี้มีความส าคัญต่อหน่วยงานในท้องถิ่นท่ีต้องมีการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาใน

ชุมชนตอ่ไป 

ค าส าคัญ: คนสุขภาพด ีพาหะ เอนเทอโรแบคทเีรียซีอี อเีอสบีแอล 
 

 

  

                                                           
1 ภาควิชาจุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok Province 65000 

*Corresponding author e-mail: pannikan@nu.ac.th  



 

 171  Proceedings 

Abstract 

 The prevalence of infections caused by antibiotic-resistant Enterobacteriaceae in Thailand is increasing, 

human intestinal flora is an important reservoir for these organisms. This study was carried out to determine the 

intestinal colonization of extended spectrum-beta-lactamase (ESBL) among healthy populations in Thailand. A 

total of 100 fresh fecal samples were collected from healthy participants in Phitsanulok province, Northern 

Thailand. Fecal samples were cultured directly on Chrome UTI agar supplement with cefotaxime (1 mg/L). 

Eighty-seven Enterobacteriaceae isolates were obtained from 66 fecal samples. Escherichia coli was the 

predominant organism (59.8%) followed by Enterobacter cloacae (18.4%), Klebsiella pneumoniae (6.9%) and 

other Enterobacteriaceae (14.9%). A large number of isolates was resistant and expanded-spectrum 

cephalosporins; such as cefotaxime (94.2%), ceftazidime (70.1%), cefepime (73.5%), aztreonam (70.0%), and 

ciprofloxacin (51.7%). As many as 94.2 % of isolates were considered as multidrug resistance. The intestinal 

carriage rate of ESBL-producing organism was 50%. These results suggested that residents in Thailand are at 

high risk for developing endogenous infections caused by antibiotic-resistant organisms. Therefore, the local 

authorities need to implement public health interventions to prevent the spread of antibiotic-resistant organisms 

within communities. 
 

Keywords: Healthy population, carriers, Enterobacteriaceae, ESBL 

บทน า 

 การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียถือเป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศท่ีส าคัญ 

ปัจจุบันมีรายงานของเชื้อในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีดื้อยาหลายขนาน (Multidrug resistant Enterobacteriaceae, 

MDRE) เพิ่มมากขึน้โดยเฉพาะเชือ้ท่ีสร้างเอนไซม์ extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) หรือ ESBL-producing 

Enterobacteriaceae (ESBL-PE) มีรายงานสูงขึ้นท่ัวโลก [1] โดยสถานการณ์เชื้อดื้อยาในประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีสูงขึ้น

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2543-2554) คนไทยตดิเชื้อดื้อยามากกว่าปลีะ 100,000 คน นอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นกว่า 

1 ล้านวัน และเสียชวีติมากกว่าปีละ 30,000 ราย ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล [2] 

 ESBL เป็น เอนไซม์ ท่ีมี คุณ สมบัติ ในการท าลายยากลุ่ ม  beta-lactam หลายชนิด  ได้ แก่  penicillin, 

cephalosporin รุ่นท่ี 1 ถึง 3 และ aztreonam แตถู่กยับยัง้ได้ด้วย clavulanic acid [3] นอกจากนี้การสร้างเอนไซม์ ESBL 

อาจถูกควบคุมโดย beta-lactamase gene (bla) โดยมียนีท่ีพบได้บ่อย เชน่ blaCTX-M, blaTEM, blaSHV และ blaOXA  เป็นต้น 

 ปัจจุบันมีการศึกษาถึงความชุกของเชื้อท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL ในผู้ป่วยติดเชื้อค่อนข้างมาก เช่นปี ค.ศ.2008 

มีการศึกษาความชุกของเชื้อดื้อยาของผู้ป่วยจากโรงพยาบาล 11 แห่งในประเทศไทยพบเชื้อท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL มี

อัตราการลดความไวต่อยา cefotaxime, ceftazidime และ aztreonam ร้อยละ 74-94 [4] ตอ่มาในปี ค.ศ.2010 พบเชื้อ 

E. coli และ K. pneumoniae ท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL มากกว่าร้อยละ 50 จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพุทธ

ชนิราช [5] อย่างไรก็ตาม มีรายงานการศกึษาพบวา่ในคนสุขภาพดมีกีารพบเชือ้แบคทเีรียท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL เชน่กัน

โดยเฉพาะในล าไส้ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อแบคทีเรียท่ีใหญ่ท่ีสุดของร่างกาย ซึ่งผู้ท่ีเป็นพาหะในภาวะปกติจะไม่แสดง

อาการเป็นโรค หากมกีารเจ็บป่วยหรือเกิดภาวะภูมคิุ้มกันบกพร่องจะท าให้เชื้อลุกล้ าเข้าสูก่ระแสเลอืดและก่อโรคได้ใน

ทุกระบบของร่างกายโดยท่ียาต้านจุลชีพไมม่ปีระสิทธิภาพในการรักษาจึงมคีวามรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต [6] 
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 การศึกษาการเป็นพาหะของเชื้อท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL ในคนสุขภาพดีมีการศึกษาในหลายประเทศเช่น ทวีป

ยุโรปได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และอังกฤษ เป็นต้น โดยในช่วงปี ค .ศ.2011-2013 พบอัตราการเป็นพาหะของ 

ESBL-PE ต่ ากว่ารอ้ยละ 15 [7,8,9] ส าหรับทวปีเอเชยี ในปี ค.ศ.2011 และ 2015 มีการศึกษาในเมอืงฟูโจวและไทอาน

ของจีน พบผู้เป็นพาหะของ ESBL-PE อยู่ในช่วงร้อยละ 50.5-82.6 [10,11] ในปี ค.ศ.2015 ประเทศลาวและเวียดนาม

พบผู้เป็นพาหะของ ESBL-PE สูงกว่าร้อยละ 50 [12] ส่วนการศึกษาในประเทศไทยพบวา่ในปี ค.ศ.2010-2011 จังหวัด

กาญจนบุรีมีอัตราการเป็นพาหะของ ESBL-PE สูงกว่าร้อยละ 50 [13,14] ต่อมาในปี ค.ศ.2012 พบความชุกของ 

ESBL-PE ท่ีสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 ในจังหวัดกาญจนบุรี [15] และมีการศึกษาการเป็นพาหะในผู้ท่ีท างานโรงงาน

อาหารและฟาร์มเลีย้งสัตว ์พบการเป็นพาหะของ ESBL-PE ท่ีตรวจพบคนท างานสูงกว่าร้อยละ 75 [16] 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าในทวีปยุโรปมีความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อกลุ่ม ESBL-PE ในคนสุขภาพดีมี

อัตราท่ีต่ ากว่าทวีปเอเชยีรวมท้ังประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การศกึษาความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อ ESBL-PE ใน

คนสุขภาพดีภายในประเทศไทยยังมีจ ากัด โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจังหวัดท่ีใหญ่และมีงานวิจัยครอบคลุม

เพยีงผู้ป่วยในโรงพยาบาล [5] ดังนัน้ งานวจิัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อแบคทเีรีย

ในกลุ่ม ESBL-PE ท่ีแยกได้จากคนสุขภาพดีในอ าเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก เพื่อน าข้อมูลไปประยุกตห์รือใชใ้นงานท่ี

เกีย่วข้องตอ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเก็บตัวอย่าง 

 งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เลขท่ี

รับรอง 49/2013) และผ่านการรับรองคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (เลขท่ีรับรองโครงการ 56 017) โดย

ท าการเก็บตัวอยา่งอุจจาระจากอาสาสมัครผู้เข้ารว่มโครงการท่ีมีสุขภาพดีในอ าเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก ในเดอืน

ตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2556 จ านวน 100 คน และเก็บข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ และการศึกษา 

ส าหรับการแยกเชื้อจะน าอุจจาระมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร Chrome UTI agar (Oxoid LTD, England) ท่ี เติมยา 

vancomycin ความเข้มข้น 25 mg/L เพื่อยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก และเติมยา cefotaxime (Sigma-Aldrich Pte Ltd, 

USA) ความเข้มข้น 1 mg/L เพื่อคัดเลือกเฉพาะเชื้อแบคทีเรียแกรมลบท่ีดื้อยา จากนั้นน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37°C เป็น

เวลา 24 ชั่วโมง 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย 

 การพสิูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อท่ีแยกได้บนจานอาหาร Chrome UTI agar จะสังเกตสขีองโคโลนีท่ีเกิดขึ้นตามท่ี

ผู้ผลิตก าหนด เช่น โคโลนีสีชมพูแปลผลเป็น Escherichia coli โคโลนีสีน้ าตาลเป็น Proteus/Morganella หรือ 

Providencia spp. โคโลนีสีม่วงเป็นกลุ่มของ coliform bacteria เป็นต้น ส่วนเชื้อท่ียังไม่ทราบชนิดจะพิสูจน์เอกลักษณ์

โดยใช้ชุดทดสอบชีวเคมีส าเร็จรูป RapIDTM ONE (Remel, USA) และแปลผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ ERICTM ตามค าแนะน า

ของผู้ผลิต อย่างไรก็ตามหากยังมเีชื้อท่ีแปลผลไมไ่ด้จะท าการพสิูจน์โดยวิธีหาล าดับเบสของ 16s rRNA 

 การหาล าดับเบสของ 16S rRNA ด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเมอร์ 27F (5’- AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-

3)’ และ 1492R (5’-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3’) การเตรียมตัวอย่างจะเลือกเชื้อเพียง 1 โคโลนีน ามาผสมกับ

น้ ากลั่นบริสุทธ์ิเพื่อใช้เป็น template ในปฏิกริยา โดยมีสารเคมีท่ีปรับความเข้มข้นดังนี้คือ 1X buffer, 1.5 mM MgCl2, 

0.2 mM dNTPs, 1 µM primer, 1 U Taq polymerase (Vivantis Technologies Sdn. Bhd., Malaysia) [17] และ template 
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1 µl ปรับปริมาตรรวม 20 µl มีล าดับปฏิกริยาในแต่ละรอบคือ denature 94°C 45 วินาที annealing 50°C 45 วินาที 

และ extension 72°C 2 นาที ท าซ้ าจ านวน 30 รอบ จึงวเิคราะห์ผลโดยใช ้0.8% agarose gel electrophoresis 

การทดสอบรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพและการจ าแนกเชื้อดื้อยาหลายขนาน 

 การศึกษารูปแบบความไวตอ่ยาต้านจุลชพีจะทดสอบกับยากลุ่ม beta-lactam 6 ชนดิ และ non beta-lactam 

5 ชนิด โดยใช้เทคนิค disk diffusion test ปฏิบัติและแปลผลตามมาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI, 2013) [18] ในขั้นแรกจะปรับปริมาณเชื้อให้เท่ากับ McFarland standard No. 0.5 (1.5x108 CFU/ml) 

จากนั้นท าการ swab เชื้อลงบนอาหาร Mueller-Hinton agar (MHA) (Oxoid LTD, England) วางแผ่นยาท่ีใช้ทดสอบ 

และน าไปบ่มท่ีอุณหภูม ิ37°C เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง จึงวัดขนาดของโซนใส รายงานผลความไวโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ

ได้แก่ ไวต่อยา (susceptible, S) ไวต่อยาปานกลาง (intermediate, I) และดื้อยา (resistant, R) โดยเชื้อท่ีลดความไวต่อ

ยาจะคิดจากผลทดสอบท่ีเป็น I หรือ R ส่วนการจัดกลุ่ม MDRE จะอิงตามนิยามของ Magiorakos และคณะ [19] 

หมายถงึเชื้อท่ีลดความไวต่อยาอย่างนอ้ย 1 ชนิดในกลุ่มยาท่ีทดสอบมากกวา่หรอืเท่ากับ 3 กลุ่มขึ้นไปถือเป็น MDRE 

การตรวจหาเชื้อที่สร้างเอนไซม์ extended spectrum beta-lactamasese (ESBL) 

 การตรวจหาเชื้อท่ีสร้าง ESBL จะใช้เทคนิค combined disk test โดยปฏิบัตติามมาตรฐานของ CLSI [19] โดย

ท าการทดสอบด้วยแผ่นยาสองชนิด ได้แก่ ceftazidime (30 µg) กับ ceftazidime-clavulanic acid (30/10 µg) และ 

cefotaxime (30 µg) กับ cefotaxime-clavulanic acid (30/10 µg) (Becton Dickinson, USA) แปลผลโดยวัดขนาดของ

โซนใสจากแผ่นยาท่ีมี clavulanic acid จะมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับแผ่นยาที่ไม่มี clavulanic acid ไม่นอ้ยกว่า 5 mm 

จึงให้ผลเป็นบวก ซึ่งหมายถึงเชื้อมีการสร้างเอนไซม์ ESBL โดยใช้ E. coli DMST 4212 เป็น negative control และ 

ESBL-producing E. coli เป็น positive control [4]  

 

ผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างและผลการพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรีย 

 ข้อมูลท่ัวไปของอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยท่ีมีสุขภาพดีใน อ าเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก ส่วนใหญ่มี

อายุอยู่ในช่วง 40 ปีขึ้นไป เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมหรือ

มัธยมศึกษา (ตารางท่ี 1) ส าหรับตัวอย่างอุจจาระของอาสาสมัครสามารถแยกเชื้อได้ท้ังหมด 66 ตัวอย่าง จาก 100 

ตัวอย่าง โดยมีตัวอย่างจากอาสาสมัครจ านวน 1 คน แยกเชื้อได้ 3 ไอโซเลต อาสาสมัคร 19 คน แยกเชื้อได้ 2 ไอโซ

เลต และอาสาสมัคร 46 คน แยกเชื้อได้เพยีง 1 ไอโซเลต รวมตัวอยา่งอุจจาระทัง้หมด 66 ตัวอยา่งสามารถแยกเชื้อได้

จ านวน 87 ไอโซเลต พบเชื้อ Escherichia coli มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 59.8 ตามด้วย Enterobacter cloacae ร้อยละ 

18.4, Klebsiella pneumoniae ร้อยละ 6.9 และเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae อื่นๆ ได้แก่ Citrobacter spp., Kluyvera spp. 

และ E. hormaechei รวมคดิเป็นร้อยละ 14.9 (ตารางที่ 2) 
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ตารางที ่1 แสดงสรุปข้อมูลพืน้ฐานของผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย (n = 100) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (ร้อยละ) ไม่มีข้อมูล (ร้อยละ) 

กลุ่มอายุ   ต่ ากว่า 19 

               20 – 39 

               40 – 59 

               มากกวา่ 60 

4 (4.0) 

13 (13.0) 

39 (39.0) 

35 (35.0) 

9 (9.0) 

เพศ         ชาย 

               หญิง 

40 (40.0) 

60 (60.0) 

0 

อาชีพ       เกษตรกรรม 

               ภาครัฐ/เอกชน 

               ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง 

               วา่งงาน 

74 (74.0) 

1 (1.0) 

14 (14.0) 

9 (9.0) 

2 (2.0) 

การศึกษา  ประถม/มัธยมศกึษา 

               อุดมศกึษา 

89 (89.0) 

6 (6.0) 

5 (5.0) 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการพสิูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทเีรียท้ังหมด 

เชื้อ จ านวน ร้อยละ  

     Escherichia coli 52 59.8  

     Enterobacter cloacae 16 18.4  

     Klebsiella pneumoniae 6 6.9  

Other Enterobacteriaceae    

     Citrobacter freundii 7 8.1  

     Citrobacter amalonaticus 3 3.4  

     Kluyvera cryocrescens 2 2.3  

     Enterobacter hormaechei 1 1.1  

Total 87 100  
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การศึกษารูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพ 

 ผลการศึกษารูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อท้ังหมดด้วยวิธี disk diffusion test (ตาราง 3) พบว่า เชื้อ

ท้ังหมดมีอัตราการลดความไวต่อยา cefotaxime, ceftazidime, cefepime, amoxicillin/ clavulanic acid และ aztreonam 

มากกว่าร้อยละ 60 แต่ส่วนใหญ่ไวต่อยา imipenem ท่ีมีอัตราการลดความไวเพียงร้อยละ 29.9 ส าหรับยาในกลุ่ม non 

beta-lactam พบวา่ เชื้อท้ังหมดให้ผลการลดความไวตอ่ยาทุกชนดิใกล้เคียงกันโดยอยูใ่นชว่งร้อยละ 40-60 

 เมื่อศึกษาผลการทดสอบแยกตามชนิดของเชื้อพบว่า E. coli มีการลดความไวต่อยา cefotaxime, cefepime 

และ aztreonam ในอัตราที่สูงคิดเป็นร้อยละ 58.6, 55.1 และ 51.7 ตามล าดับ แต่ไวตอ่ยา imipenem ท่ีมีการลดความ

ไวเพียงร้อยละ 8.1 ส่วนยากลุ่ม non beta-lactam พบว่าเชื้อ E. coli มีอัตราการลดความไวต่อยา amikacin และ 

ciprofloxacin มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 38.0 อย่างไรก็ตามพบว่า ยากลุ่ม non beta-lactam ยังคงมีอัตราการลดความ

ไวน้อยกว่าร้อยละ 40 ทุกชนิดยาท่ีทดสอบ ยกเว้น doxycycline ท่ีพบมากกวา่ร้อยละ 40 คือร้อยละ 44.8 นอกจากนี้ 

ส าหรับเชื้อชนิดอื่นได้แก่ E. cloacae, K. pneumoniae และเช้ือในวงศ ์Enterobacteriaceae อื่นๆ มีการลดความไวตอ่ยา

ทุกชนิดในอัตราที่ต่ ากว่าร้อยละ 20 

 ส าหรับการศึกษาเช้ือท่ีเข้าเกณฑ์การดื้อยาหลายขนาน (Multidrug resistance) ตามนยิามของ Magiorakos 

และคณะ [19] พบวา่มีมากถึง 82 ไอโซเลต หรือคิดเป็นร้อยละ 94.2 (82/87)
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ตารางที ่3 แสดงจ านวนเชื้อท่ีลดความไวตอ่ยากลุ่ม beta-lactam และ non beta-lactam 

 

เชื้อ 

   จ านวนเชื้อที่ลดความไวต่อยา (ร้อยละ) 

beta-lactam  non beta-lactam 

CTX CAZ FEP AMC IMP ATM  AK CN SXT CIP DO 

E. coli (n = 52) 51 (58.6) 37 (42.5) 48 (55.1) 24 (27.6) 7 (8.1) 45 (51.7)  33 (38.0) 29 (33.3) 30 (34.5) 33 (38.0) 39 (44.8) 

E. cloacae (n = 16) 14 (16.1) 10 (11.5) 7 (8.1) 14 (16.1) 11 (12.6) 6 (6.9)  8 (9.2) 4 (4.6) 3 (3.4) 4 (4.6) 2 (2.3) 

K. pneumoniae (n = 6) 6 (6.9) 6 (6.9) 5 (5.7) 4 (4.6) 2 (2.3) 5 (5.7)  3 (3.4) 5 (5.7) 3 (3.4) 5 (5.7) 6 (6.9) 

Other Enterobacteriaceae (n = 13) 11 (12.6) 8 (9.2) 4 (4.6) 11 (12.6) 6 (6.9) 5 (5.7)  8 (9.2) 4 (4.6) 2 (2.3) 3 (3.4) 3 (3.4) 

Total (n = 87) 82 (94.2) 61 (70.1) 64 (73.5) 53 (60.9) 26 (29.9) 61 (70.0)  52 (59.8) 42 (48.2) 38 (43.6) 45 (51.7) 50 (57.4) 

Abbreviations : CTX, cefotaxime; CAZ, ceftaidime; FEP, cefepime; AMC, amoxicillin/clavulanic acid; IMP, imipenem; ATM, aztreonam; AK, amikacin; CN, gentamicin; SXT, 

trimethoprim/sulfamethoxazole; CIP, ciprofloxacin; DO, doxycycline 
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ตารางที ่3 แสดงจ ำนวนเชื้อท่ีลดควำมไวตอ่ยำกลุ่ม beta-lactam และ non beta-lactam 

 

เชื้อ 

   จ านวนเชื้อที่ลดความไวต่อยา (ร้อยละ) 

beta-lactam  non beta-lactam 

CTX CAZ FEP AMC IMP ATM  AK CN SXT CIP DO 

E. coli (n = 52) 51 (58.6) 37 (42.5) 48 (55.1) 24 (27.6) 7 (8.1) 45 (51.7)  33 (38.0) 29 (33.3) 30 (34.5) 33 (38.0) 39 (44.8) 

E. cloacae (n = 16) 14 (16.1) 10 (11.5) 7 (8.1) 14 (16.1) 11 (12.6) 6 (6.9)  8 (9.2) 4 (4.6) 3 (3.4) 4 (4.6) 2 (2.3) 

K. pneumoniae (n = 6) 6 (6.9) 6 (6.9) 5 (5.7) 4 (4.6) 2 (2.3) 5 (5.7)  3 (3.4) 5 (5.7) 3 (3.4) 5 (5.7) 6 (6.9) 

Other Enterobacteriaceae (n = 13) 11 (12.6) 8 (9.2) 4 (4.6) 11 (12.6) 6 (6.9) 5 (5.7)  8 (9.2) 4 (4.6) 2 (2.3) 3 (3.4) 3 (3.4) 

Total (n = 87) 82 (94.2) 61 (70.1) 64 (73.5) 53 (60.9) 26 (29.9) 61 (70.0)  52 (59.8) 42 (48.2) 38 (43.6) 45 (51.7) 50 (57.4) 

Abbreviations : CTX, cefotaxime; CAZ, ceftaidime; FEP, cefepime; AMC, amoxicillin/clavulanic acid; IMP, imipenem; ATM, aztreonam; AK, amikacin; CN, gentamicin; SXT, 
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การศึกษาความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อในกลุ่ม ESBL-PE ในคนสุขภาพดี 

 ผลการศึกษาความชุกของเชื้อท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL ด้วยวิธี combined disk test พบเชื้อท่ีให้ผลบวกต่อการ

ทดสอบรวม 55 ไอโซเลต แบ่งเป็น E. coli ร้อยละ 85.5, E. cloacae ร้อยละ 3.6, K. pneumoniae ร้อยละ 9.1 และเชื้อใน

วงศ์ Enterobacteriaceae อื่นๆ รอ้ยละ 1.8 (ตารางที่ 4) โดยเชื้อท้ังหมดมาจากตัวอยา่งอุจจาระของคนสุขภาพดีจ านวน 50 

ตัวอยา่ง หรือมผีู้เป็นพาหะของเชื้อในกลุ่ม ESBL-PE คิดเป็นร้อยละ 50 

             ตารางที่ 4 แสดงผลการศกึษาความชุกของเชื้อท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL (n = 55) 

เชื้อ จ านวนเชื้อ

ทั้งหมด 

เชื้อที่สร้างเอนไซม์ ESBL 

จ านวน ร้อยละ 

     Escherichia coli 52 47 85.5 

     Enterobacter cloacae 16 2 3.6 

     Klebsiella pneumoniae 6 5 9.1 

Other Enterobacteriaceae    

     Citrobacter freundii 7 0 0 

     Citrobacter amalonaticus 3 0 0 

     Kluyvera cryocrescens 2 0 0 

     Enterobacter hormaechei 1 1 1.8 

Total 87 55 100 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ผลการศึกษาการเป็นพาหะของ ESBL-PE ในอาสาสมัครท่ีมีสุขภาพดีจ านวน 100 คน พบว่ามีตัวอย่างอุจจาระ

จากอาสาสมัครจ านวน 66 คนท่ีแยกเชื้อได้บนจานอาหารท่ีเติมยา cefotaxime โดยมีอาสาสมัครจ านวน 20 คนท่ีแยกเชื้อ

ดื้อยาได้มากกว่าหนึ่งไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 30.3 (20/66) และตัวอย่างจากอาสาสมัครอีก 46 คนท่ีแยกเชื้อได้เพียง 1 

ไอโซเลต หรือร้อยละ 69.7 (46/66) รวมเป็น 87 ไอโซเลต ส าหรับผลการพิสูจนเ์อกลักษณ์สามารถจ าแนกได้เป็น E. coli, 

E. cloacae, K. pneumoniae และเชื้ อ ในวงศ์  Enterobacteriaceae อื่ น ๆ คิ ด เป็น ร้อยละ 59.8, 18.4, 6.9 และ 14.9 

ตามล าดับ เมื่อศึกษารูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพพบว่าเชื้อส่วนใหญ่มีการลดความไวต่อยาหลายชนิดในอัตราท่ีสูง 

โดยเฉพาะยากลุ่ม cephalosporin รุ่นท่ี 3 และ 4 ได้แก่ cefotaxime, ceftazidime และ cefepime ซึ่งเป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพ

การรักษาท่ีดี โดยเชื้อท้ังหมดจัดเป็นเชื้อดื้อยาหลายขนาน (Multidrug resistance) สูงถึงร้อยละ 94.2 ส าหรับการศึกษา

ความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อ ESBL-PE ในคนสุขภาพดี พบว่ามีเชื้อท่ีให้ผลบวกตอ่การทดสอบจ านวน 55 ไอโซเลตซึ่ง

มาจากตัวอยา่งอุจจาระของคนสุขภาพดีจ านวน 50 ตัวอย่าง หรือมีผู้เป็นพาหะของ ESBL-PE คิดเป็นร้อยละ 50 และพบ

เชื้อ E. coli ท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL สูงท่ีสุดร้อยละ 85.5 

 จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่า คนสุขภาพดีในอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมีความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อ 

ESBL-PE ใกล้เคียงกับจังหวัดกาญจนบุรีท่ีพบร้อยละ 50.6 ในปี ค.ศ.2011 มากกว่าจังหวัดน่านและนครศรีธรรมราชท่ีพบ

น้อยกว่าร้อยละ 30 [14] และยังใกล้เคียงกับการศึกษาในเมืองบาวีกับเมืองฟูโจวของประเทศเวียดนามและจีนท่ีพบความ
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ชุกในการเป็นพาหะของ ESBL-PE ร้อยละ 51 และ 50.5 ตามล าดับ [12,10] หากเปรียบเทียบกับการศึกษาในจังหวัด

กาญจนบุรีปี ค.ศ.2012 พบผู้เป็นพาหะของ ESBL-PE ร้อยละ 69.3 ซึ่งเป็นความชุกท่ีสูงกว่างานวิจัยนี้ [15] เช่นเดียวกับ

การศึกษาในเมอืงสะหวันนะเขต ประเทศลาวและเมืองไทอานของจีนท่ีพบอัตราการเป็นพาหะของ ESBL-PE มากกว่าร้อย

ละ 70 [12,11] 

 อย่างไรก็ตาม ส าหรับเชื้อดื้อยา cefotaxime ท่ีไม่พบการสร้างเอนไซม์ ESBL จ านวน 32 ไอโซเลต อาจเกิดจาก

เชื้อมีกลไกการดื้อยาแบบอื่นๆนอกเหนือจากการควบคุมด้วยยีนเช่น เซลล์อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของรูบน outer 

membrane protein (porin mutation) หรือมกีลไกการขับยาออกนอกเซลล ์(pump activation) [20] ส่วนยา ciprofloxacin ซึ่ง

เป็นยากลุ่ม fluoroquinolone ท่ีมีประสิทธิภาพในการท าลายเชื้อสูง แต่พบว่าเชื้อท้ังหมดมีอัตราการลดความไวค่อนข้างสูง

หรือร้อยละ 51.7 อาจเป็นผลมาจากเชื้อมีกลไกการดื้อยาโดยมีการกลายพันธ์ุท่ีเอนไซม์ DNA gyrase/topoisomerase IV 

ซึ่งเป็นเป้าหมายของยา หรือมีกลไกการดื้อยาที่ถูกควบคุมผ่านทางพลาสมิด (PMQR) หรือโครโมโซมของเชื้อท าให้เกิดการ

ยับยัง้การออกฤทธ์ิของยาได้ [21] 

 ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในโรงพยาบาลพุทธชินราชพบว่า มีผู้ติดเชื้อ E. coli และ K. pneumoniae ท่ี

สร้างเอนไซม ์ESBL คิดเป็นร้อยละ 53.4 และ 53.6 ตามล าดับ [5] จะเห็นวา่ในจังหวัดพิษณุโลกมีอัตราการติดเชื้อ ESBL-

PE ในโรงพยาบาลใกล้เคียงกับอัตราการเป็นพาหะของเชื้อท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL ในคนสุขภาพดี ซึ่งอาจเกิดจากหลาย

ปัจจัย ประการแรก การใช้ยาต้านจุลชีพในภาคเกษตร มีการศึกษาพบผู้เป็นพาหะของ ESBL-producing E. coli ในคนท่ี

ท างานในโรงงานผลิตอาหารและคนท่ีท างานในฟารม์เลี้ยงสัตว์สูงกว่ารอ้ยละ 75 เมื่อท าการตรวจเชื้อดื้อยาในสัตว์พบเชื้อ 

ESBL-producing E. coli ในหมูและไก่อยู่ในช่วงร้อยละ 40-76.7 [16] ซึ่งเชื้อดื้อยาเหล่านี้อาจมีการถ่ายทอดมาสู่ผู้บริโภค

ได้ ประการท่ีสอง การสั่งยาหรือใช้ยาเกินความจ าเป็น เช่น ร้านยามีการจ่ายยาต้านจุลชีพโดยไม่มีการซักถามอาการ

เจ็บป่วยซึ่งชักน าใหเ้กิดการใชย้าโดยท่ีไม่มขี้อบ่งช้ีทางการรักษา รวมท้ังการจ่ายยาโดยท่ีไม่มกีารอธิบายหรือให้ค าแนะน าท่ี

มากพอ [22] และยาต้านจุลชีพยังหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก ประชาชนจึงนิยมซื้อยารับประทานเองเพื่อบรรเทาอาการ

เจ็บป่วยเบื้องต้น [23] ประการท่ีสาม พฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ การไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่ง ความเชื่อ ทัศนคติต่อยา

ต้านจุลชีพ เชน่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาแก้อักเสบ โดยชาวบ้านมักเข้าใจผิดโดยใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษาอาการอักเสบ

ของกล้ามเนื้อซึ่งผิดหลักทางการแพทย์ [24] ประการท่ีสี่ การเดินทาง ปัจจุบันการเดินทางไปในสถานท่ีต่างๆท าได้สะดวก

และรวดเร็ว ในคนท่ีมีสุขภาพแข็งแรงมักมีการเดินทางไปในหลายพื้นท่ีในชีวติประจ าวันเช่น การท างาน การไปพบปะญาต ิ

หรือการเดินทางทอ่งเท่ียว ทุกกิจกรรมลว้นมีสาเหตุน ามาซึ่งการได้รับเชื้อจากสถานท่ีหรือบุคคลที่สัมผัสโดยไม่คาดคิด 

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อกลุ่ม ESBL-PE จากคนสุขภาพดีในอ าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก ใกล้เคียงกับการศึกษาในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านรวมท้ังอัตราของผู้ป่วยท่ีติดเชื้อใน

โรงพยาบาล ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเนื่องจากคนสุขภาพดีเป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน มีความสามารถในการ

ถ่ายทอดเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมและบุคคลอื่น และมกีารเข้าถึงยาตา้นจุลชีพได้ง่าย ดังนัน้หากมีการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากเช้ือดื้อยา

จะท าให้ยารักษาโรคใชไ้มไ่ด้ผล ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยเรือ้รังซึ่งมผีลเสียตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
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บทคัดย่อ 

 แบคทีเรียแกรมลบดื้อยาเป็นปัญหาท่ีส าคัญของโลก โดยเฉพาะในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง

มุ่งเน้นศึกษาความชุกในการเป็นพาหะของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บตัวอยา่งอุจจาระจากผู้ป่วยแรกเข้าจ านวน 60 คน และผู้ป่วยจ าหนา่ยออก 

59 คน จากนั้นคัดแยกโดยใช้อาหารเลีย้งเชื้อท่ีเติมยา cefotaxime พบวา่ อัตราการเป็นพาหะของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา

ในผู้ป่วยแรกเข้าและจ าหน่ายออกคิดเป็นร้อยละ 76.7 (46/60) และ 79.7 (47/59) ตามล าดับ และพบเชื้อท้ังหมด 191 ไอ

โซเลท ประกอบด้วย Enterobacteriaceae, Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa และ Stenotrophomonas spp. 

จ านวน 133, 42, 10 และ 6 ไอโซเลท ตามล าดับ ซึ่งพบเชื้อ Escherichia coli มากท่ีสุดร้อยละ 32.5 จากการทดสอบความ

ไวต่อยาปฏิชีวนะพบว่า มากกว่าร้อยละ 60 เชื้อดื้อต่อยา cefotaxime, ceftazidime และ aztreonem และเป็นท่ีน่าสนใจว่า 

เชื้อในผู้ป่วยจ าหนา่ยออกมอีัตราการดื้อยามากกวา่ผู้ป่วยแรกเขา้ ซึ่งเป็นเชื้อดื้อยาหลายขนานร้อยละ 82.2 (157/191) การ

ทดสอบการสร้างเอนไซม์  extended spectrum beta-lactamase (ESBL) พบว่า เชื้อ Enterobacteriaceae มีการสร้าง

เอนไซม ์ESBL ร้อยละ 72.9 (97/133) จากผลการวิจัยนี้แสดงถึงการเป็นพาหะของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลายขนานใน

หออภิบาลผู้ป่วยหนักในอัตราท่ีสูง เช่น เชื้อท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL ดังนั้นมาตรการควบคุมการติดเชื้อจึงมีความจ าเป็น

ส าหรับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเหลา่นีภ้ายในโรงพยาบาล 
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Abstract 

 Antibiotic resistant Gram-negative bacteria (GNB) have emerged as a major threat to public health 

worldwide, especially in Intensive Care Unit (ICU). The aim of this study was to investigate the prevalence of 

antibiotic-resistant GNB carriage in medical ICU, Naresuan University hospital, Phitsanulok. Rectal swabs were 

collected from patient upon admission (n=60) and discharge (n=59) and inoculated onto cefotaxime-containing plate.  

The rate of the carrier of antibiotic-resistant GNB among patients on admission and discharge were 76.7% (46/60) 

and 79.7% (47/59), respectively. A total of 191 GNB isolates was recovered including 133 Enterobacteriaceae, 42 

Acinetobacter spp., 10 Pseudomonas aeruginosa and 6 Stenotrophomonas spp.. Among these, Escherichia coli was 

the most prevalent organism (32.5%). Antimicrobial susceptibility testing showed that the majority of organisms 

(>60%) showed reduced susceptibility to cefotaxime, ceftazidime and aztreonem. Interestingly, we found that the 

resistant rate of GNB obtained from discharge patients were higher than those from admission patients. Most isolates 

(82.2%, 157/191) were identified as multidrug resistance. Screening for extended spectrum beta-lactamase (ESBL) 

production showed that 72.9% (97/133) of Enterobacteriaceae isolates were ESBL-producers. Our results showed 

the high carriage rate of multidrug resistant GNB, including those producing ESBL, among ICU patients. Therefore, 

infection control measures are needed to prevent the dissemination of these organisms within hospitals. 

Keywords: antibiotic-resistant Gram-negative bacteria, intensive care unit (ICU), carriers, ESBL 

 

บทน า 

การติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในผู้ป่วยเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญในล าดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย โดยในแต่ละปีอัตราการป่วยและเสียชีวิตของประชากรท่ีมีสาเหตุมาจากการ

ตดิเชื้อแบคทเีรียแกรมลบดื้อยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ [1] ในปัจจุบันโรคติดเชื้อแบคทีเรียท้ังในชุมชนและโรงพยาบาลมักนยิม

รักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะพื้นฐานประเภทออกฤทธ์ิกว้างเป็นหลัก ซึ่งอาจส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียประจ าถิ่นในร่างกาย

สามารถปรับตัวให้ดื้อตอ่ยาได้ จึงเป็นผลท าให้คนท่ีได้รับยาปฏชิวีนะในระยะเวลานานเป็นพาหะของเชื้อดื้อยา (carrier) 

คนท่ีเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและไมแ่สดงอาการสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่สิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบ

ข้างได้ โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้ป่วยเป็นพาหะของเชื้อดื้อยาแล้วเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ( intensive care 

unit: ICU) ซึ่งท าให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสติดเชื้อดื้อยาได้สูง เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันท่ีต่ ากว่าปกติ จึงท าให้ยากต่อการรักษา

ผู้ป่วย และท าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้ป่วยท่ีเป็นพาหะยังสามารถแพร่กระจายเชื้อดื้อยาไปสู่

ผู้ป่วยคนอื่นในระหว่างการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ [2] 

ปัญหาเช้ือแบคทีเรียดื้อยาในปัจจุบันมักพบในเชื้อท่ีมีการระบาดในโรงพยาบาล เช่น Acinetobacter spp. ท่ีพบอยู่

ตามพื้นผิวของอุปกรณ์การแพทย ์ซึ่งท าให้ผู้ป่วยมคีวามเสี่ยงท่ีจะได้รับเชื้อกลุ่มนี้เข้าสู่ร่างกายได้งา่ย และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

เชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาที่ส าคัญในปัจจุบันคือ เชื้อแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae ท่ีดื้อต่อยาในกลุ่ม beta-lactam จาก

ก า ร ส ร้ า ง เ อ น ไ ซ ม์  extended-spectrum beta-lactamase (Extended-spectrum beta-lactamase producing 
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Enterobacteriaceae, ESBL-PE) ซึ่ง ESBL เป็นเอนไซม์ท่ีมีคุณสมบัติสามารถท าลายยากลุ่ม penicillin, cephalosporin รุ่นท่ี 1-

3 และ monobactam แตถู่กยับยัง้ได้โดย beta-lactamases inhibitor เชน่ clavulanic acid [3] 

จากการศึกษาถึงการเป็นพาหะของเชื้อ ESBL-PE ในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพบว่า การมีเชื้อ 

ESBL-PE ในร่างกายและไมแ่สดงอาการ (colonization) มโีอกาสท าให้ผู้ป่วยพัฒนาไปสู่การติดเชื้อแบคทเีรียท่ีสร้างเอนไซม ์

ESBL ในกระแสเลือดได้ เช่น ในปี ค.ศ. 2008 พบผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีมีเชื้อ ESBL-PE ใน

ล าไส้ร้อยละ 17.5 (90/513) และมีผู้ป่วยติดเชื้อ ESBL-PE ในกระแสเลือดคิดเป็นร้อยละ 6.6 (6/90) [4] และในปี ค.ศ. 

2012 มีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ESBL-PE ในกระแสเลือดโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปัจจัยเสี่ยงท่ี

ส าคัญท่ีสุดคือ การท่ีผู้ป่วยมีเชื้อ ESBL-PE อยู่ในร่างกาย [5] ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการมเีชื้อดื้อยาภายในร่างกายนั้น เกิดมา

จากการติดเชื้อจากผู้ป่วยอื่นในโรงพยาบาล ตามรายงานในปี ค.ศ. 2004 โดยมีการศึกษาเชื้อ Klebsiella pneumoniae ท่ี

สร้างเอนไซม์ ESBL ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน  27 ไอโซเลท พบว่า มีการติด

เชื้อระหวา่งผู้ป่วย (patient-patient transmission) คิดเป็นร้อยละ 52 (14/27) โดยพจิารณาจากลักษณะทางพันธุกรรมและ

วันท่ีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก [6] 

ส าหรับอุบัติการณ์การติดเชื้อ ESBL-PE ในประเทศไทย ได้มีการศึกษาในโรงพยาบาลของประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิกพบวา่ ประเทศไทยตดิหนึ่งในสามอันดับแรกของประเทศท่ีมีความชุกของเชื้อ ESBL มากที่สุด [7] และ

จากการศกึษาเชื้อ ESBL-PE ท่ีแยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี พบเป็นเชื้อ Escherichia coli คิดเป็นร้อยละ 

38.21 และ K. pneumoniae คิดเป็นร้อยละ 50.9 ซึ่งอัตราการพบเชื้อ ESBL-PE เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 48 ชั่วโมง จากข้อมูลดังกล่าวจึงคาดวา่ปัญหาเชื้อ ESBL-PE มีสาเหตุส่วน

หนึ่งมาจากการตดิเชื้อภายในโรงพยาบาล [8] 

เพราะเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมกีารศึกษาเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปประยุกต์ใชใ้นการออกนโยบายควบคุมการแพร่กระจาย

ของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น รายงานจากโรงพยาบาลในประเทศอิสราเอล ในปี ค.ศ. 2007 มีการ

ออกนโยบายควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล โดยมีการแยกผู้ป่วยท่ีเป็นพาหะออกจากผู้ป่วยอื่น 

ควบคุมการใช้ชุดและถุงมือของบุคลากร และติดฉลากส าหรับข้อควรระวังในการติดต่อ ซึ่งตอ่มาพบว่า การติดเชื้อดื้อยา

ในโรงพยาบาลลดลงจาก 55.5 รายต่อ 100,000 วันนอน (patient-days) เหลือ 11.7 รายต่อ 100,000 วันนอน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ [9] จึงแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการควบคุมดูแลปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาลอย่าง

เห็นได้ชัด และเมื่ออัตราการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาลลดต่ าลง ก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยท่ีเป็นพาหะของเชื้อ

แบคทีเรียดื้อยากลับไปแพร่เชื้อสู่ชุมชนลดน้อยลงเช่นเดียวกัน นอกจากนัน้ยังส่งผลเป็นวงกวา้ง ไม่วา่จะเป็นการลดต้นทุน

การใช้ยา การรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาท่ีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่ ง

สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่สามารถเกิดขึ้นได้ 

อย่างไรก็ตามการควบคุมยังเป็นไปได้อย่างจ ากัด เนื่องจากเชื้อดื้อยามอีุบัตกิารณ์ใหม่ๆเกิดขึน้ตลอดเวลา อกีท้ัง

ยังมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีการระบาด จึงท าให้ปัญหาการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยายังคงเป็นปัญหาทาง

สาธารณสุขท่ียังตอ้งมกีารศกึษาวจิัยอยู่เสมอ ดังนัน้งานวจิัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ในการศกึษาความชุกในการเป็นพาหะของ

แบคทีเรียแกรมลบดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก เพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์การระบาดของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาและ

น าข้อมูลไปใชป้ระโยชนไ์ด้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ประชากรและการเก็บตัวอย่าง 

 งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เลขท่ีรับรอง 

13/2013) และผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (เลขท่ีรับรองโครงการ 59 -15) โดยงานวิจัยนี้ได้

ท าการศกึษาความชุกของแบคทเีรียแกรมลบดื้อยาที่แยกได้จากอุจจาระของผู้ป่วยก่อนและหลังเข้ารับการรักษาภายในหอ

อภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก จ านวน 60 คน โดยเกณฑ์การคัดเลอืก

ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ (inclusion criteria) ได้แก่ ต้องเป็นผู้ป่วยใหม่ท่ีเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือในกรณีท่ีผู้ป่วยมีการย้ายมาจากหอผู้ป่วยแผนกอื่นๆ ต้องเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลรวมไม่เกิน 48 ชั่วโมง และไมม่กีารตดิเชื้อในระบบทางเดินอาหาร 

 การเก็บตัวอยา่งท าทั้งหมด 2 คร้ัง โดยเก็บตัวอยา่ง rectal swab จากผู้ป่วยในวันแรกของการเข้ารับการรักษาใน

หออภบิาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 48 ชั่วโมง (admission) และเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยคนเดิมซ้ าอีก

คร้ังในวันจ าหน่ายออกจากแผนกหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (discharge) โดยความช่วยเหลือจากพยาบาลวิชาชีพ 

ซึ่งระยะเวลาเก็บตัวอยา่งอยู่ในช่วงเดอืน มกราคม ปี พ.ศ. 2558 ถึงเดอืน มกราคม ปี พ.ศ. 2559 

การคัดแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อ 

 น าตัวอยา่ง rectal swab ท าการป้ายลงบนอาหารเลีย้งเชื้อ Chromogenic UTI agar (Oxoid LTD, England) ท่ีมกีาร

เติมยา vancomycin ความเข้มข้น 25 mg/L เพื่อยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก ร่วมกับยา cefotaxime ความเข้มข้น 1 mg/L 

และน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 oC เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อแยกเชื้อให้เป็นโคโลนีเดี่ยว จากนั้นเลือกโคโลนีท่ีมีลักษณะ

แตกตา่งกันอย่างละ 1 โคโลนมีาท าการพสิูจน์เอกลักษณ์โดยใชชุ้ดทดสอบทางชวีเคมี RapIDTM ONE System (Remel, USA) 

และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ERICTM Electronic RapID compendium version 1.0.771 (Remel, USA) โดยผลท่ีได้จะรายงาน

เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของเชื้อแบคทีเรียในระดับสปีชีส์ ซึ่งเมื่อผลการทดสอบไม่สามารถแปลผลได้ (unidentified) จะน าไป

พสิูจน์เอกลักษณ์โดยการท า 16S rDNA sequencing 

การหาล าดับเบสของยีน 16S rDNA ด้วยวิธี PCR โดยใชส้ารในปฏกิิริยา PCR ปริมาตร 50 µl ได้แก่ 1X buffer, 1.5 

mM MgCl2, 0.2 mM dNTPs, 0.5 µM forward primer (27F, 5’ AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 3’), 0.5 µM reverse primer 

(1492R, 5’ TACGGYTACCTTGTTACGACTT 3’), 1 U Taq polymerase (Vivantis Technologies, Malaysia) และน าโคโลนี

เดี่ยวท่ีผ่านการ streak บนอาหาร EMB (Oxoid LTD, England) เขี่ยลงในหลอดน้ ากลั่นปราศจากเชื้อผสมให้เข้ากันเพื่อ

เตรียมเป็น DNA template และดูดลงในหลอดปฏิกิ ริยา PCR 1 µl จากนั้นท า PCR ในสภาวะท่ีเหมาะสมคือ pre-

denaturation 94 oC 5 นาที, 94 oC 45 วนิาที, 50 oC 45 วนิาที, 72 oC 2 นาท ี30 รอบ, final extension 72 oC 10 นาท ี[10] 

และยืนยันผลด้วย 1% (w/v) agarose gel electrophoresis จากนั้นท าให้ PCR product บริสุทธ์ิโดยใช้ชุด HiYieldTM Gel/PCR 

Fragments Extraction kit (Real genomics, Taiwan) เพื่อน าตัวอย่าง DNA ท่ีบริสทุธ์ิไปหาล าดับเบส และน าล าดับเบสท่ี

ได้มาท าการเปรียบเทียบกับเชื้อในฐานข้อมูล GenBank database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) 
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การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ 

 ทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาด้วยวิธี disk diffusion test ตามวิธีการของ 

Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI, 2014) [11] ซึ่งท าได้โดยการน าโคโลนีของเชื้อท่ีต้องการทดสอบลงใน

อาหาร Tryptic soy broth (TSB) (Oxoid, England) ปริมาตร 3 ml บ่มในเคร่ืองเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ความเร็วรอบ 

150 rpm อุณหภูมิ 37 oC 18-24 ชั่วโมง จากนั้นปรับความขุ่นและน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 600 nm ให้ค่า

อยู่ในช่วง 0.08-0.1 จากนั้นใช้ไม้พันส าลีปราศจากเชื้อ swab เชื้อลงบนอาหาร Mueller-Hinton agar (MHA) (Oxoid LTD, 

England) 3 ระนาบ และน า antibiotic disk มาวางบนผิวหน้าอาหาร น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 18–24 ชั่วโมง ซึ่ง

ในการศึกษานี้ใช้ antibiotic disk กลุ่มยา beta-lactam 6 ชนิด และ non beta-lactam 4 ชนิด จากนั้นท าการแปลผลความ

ไวต่อยาตามค่ามาตรฐานของ CLSI (2014) โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ไวต่อยา (susceptible: S), ไวต่อยาปาน

กลาง (intermediate: I) และดื้อยา (resistant: R) 

การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ESBL 

 แบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae ท่ีมีคุณสมบัติสามารถสร้างเอนไซม์ ESBL (ESBL-PE) ทดสอบด้วยวิธี 

combined disk test ตามวิธีการของ CLSI (2014) [11] โดยท าการเปรียบเทียบ inhibition zone ระหว่างยา cefotaxime (30 

µg) กับยา cefotaxime-clavulanic acid (30/10 µg) และ ceftazidime (30 µg) กับยา ceftazidime-clavulanic acid (30/10 

µg) (Becton Dickinson, USA) ซึ่งถ้าแผ่นยาท่ีมี clavulanic acid มี inhibition zone มากกว่าหรือเท่ากับ 5 mm แสดงว่าเชื้อ

แบคทเีรียมคีวามสามารถในการสร้างเอนไซม์ ESBL (ESBL positive) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลความชุกของแบคทเีรียแกรมลบดื้อยา และความชุกของยนีดื้อยาจะรายงานในรูปแบบร้อยละต่อจ านวนเชื้อ

ท้ังหมด และรายงานในรูปแบบของร้อยละต่อจ านวนผู้ป่วยส าหรับข้อมูลความชุกในการเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียแกรม

ลบดื้อยา โดยมีการคดิแยกเป็นผู้ป่วยก่อนและหลังเข้ารับการรักษาในหออภบิาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 

 

ผลการศึกษา 

การเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา 

 จากการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา cefotaxime ท่ีแยกจากผู้ป่วยแรกเข้า (admission) จนถึงการ

จ าหน่ายออก (discharge) จากหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 60 คน 

พบว่า ในผู้ป่วยแรกเข้าจ านวน 60 คน พบผู้ป่วยท่ีมีเชื้อดื้อยาจ านวน 46 คน ได้เชื้อท้ังหมด 98 ไอโซเลท ส าหรับผู้ป่วยท่ี

จ าหน่ายออกจ านวน 59 คน พบผู้ป่วยมเีชื้อดื้อยาจ านวน 47 คน ได้เชื้อท้ังหมด 93 ไอโซเลท ดังนั้นการเป็นพาหะของเชื้อ

แบคทีเรียแกรมลบดื้อยาในผู้ป่วยแรกเข้าและจ าหนา่ยออกจากหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม มหาวทิยาลัยนเรศวรคิด

เป็นร้อยละ 76.7 (46/60) และ 79.7 (47/59) คน ตามล าดับ 



 
 

 186  Proceedings 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีบแกรมลบ 

 จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาท้ังหมด 175 ไอโซเลท (ตารางท่ี 1) ซึ่งแยกได้จาก

ผู้ป่วยแรกเขา้ 98 ไอโซเลท และผู้ป่วยท่ีจ าหนา่ยออก 93 ไอโซเลท โดยใชก้ารทดสอบทางชวีเคมีและการหาล าดับเบสของ

ยีน 16S rDNA พบเป็นแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae จ านวน 133 ไอโซเลท Acinetobacter spp. จ านวน 42 ไอโซ

เลท Pseudomonas aeruginosa จ านวน 10 ไอโซเลท และ Stenotrophomonas spp. จ านวน 6 ไอโซเลท โดยเชื้อแบคทีเรีย

แกรมลบในวงศ์ Enterobacteriaceae ท่ีพบได้มากท่ีสุดคือ E. coli คิดเป็นร้อยละ 32.5, K. pneumoniae ร้อยละ 16.7 และ

เชื้อชนิดอ่ืนๆ เชน่ Enterobacter spp., Citrobacter spp. และ Shigella spp. เป็นต้น ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 20.4 

 

ตารางที่ 1 แสดงเชื้อแบคทเีรียแกรมลบท่ีแยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แบคทีเรียแกรมลบ 
Admission  Discharge  Total 

N (ร้อยละ) N (ร้อยละ)  N (ร้อยละ) 

Escherichia coli 34 (34.7)  28 (30.1)  62 (32.5) 

Klebsiella pneumoniae 11 (11.2)  21 (22.6)  32 (16.7) 

Other Enterobacteriaceae 22 (22.5)  17 (18.3)  39 (20.4) 

Acinetobacter spp. 18 (18.4)  24 (25.8)  42 (22.0) 

Pseudomonas aeruginosa 7 (7.1)  3 (3.2)  10 (5.2) 

Stenotrophomonas spp. 6 (6.1)  0 (0.0)  6 (3.2) 

Total 98  93  191 

        Other Enterobacteriaceae เชน่ Enterobacter spp., Citrobacter spp. และ Shigella spp. เป็นต้น 

 

การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ 

จากการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะโดยวิธี disk diffusion test ซึ่งทดสอบกับยาท้ังหมด 10 ชนิดโดย

แบ่งเป็นกลุ่ม beta-lactam ได้แก่ cefotaxime (CTX), ceftazidime (CAZ), cefoxitin (FOX), cefepime (FEP), imipenem (IMP) และ 

amoxicillin/clavulanic acid (AMC) แ ล ะ ก ลุ่ ม  non beta-lactam ไ ด้ แ ก่  aztreonem (ATM), gentamicin (CN), 

sulfamethoxazole/trimethoprim (SXT), ciprofloxacin (CIP) และ doxycycline (DO) พบว่า เชื้อแบคทีเรียแกรมลบมีการดื้อต่อยาก

ลุ่ม cephalosporin รุ่น 3 ในอัตราท่ีสูงและมีการดื้อยาร่วมกับยากลุ่มอื่นๆ เชน่ แบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae ท่ีดื้อตอ่ยา 

cefotaxime, ceftazidime, aztreonem, imipenem และ ciprofloxacin คิ ด เป็ น ร้อยละประมาณ  97, 70, 82, 17 และ 54 

ตามล าดับ (ภาพท่ี 1a) ส าหรับเชื้อ Acinetobacter spp. มีการดื้อต่อยา cefotaxime, ceftazidime, imipenem และ ciprofloxacin 

คิดเป็นร้อยละประมาณ 67, 53, 48 และ 46 ตามล าดับ (ภาพ 1b) ส าหรับเชื้อ P. aeruginosa มีการดื้อต่อยา ceftazidime, 

imipenem และ ciprofloxacin คิดเป็นร้อยละประมาณ 7, 7 และ 14 ตามล าดับ และเชื้อ Stenotrophomonas spp. ในผู้ป่วยแรก

เข้ามีการดื้อต่อยา sulfamethoxazole/trimethoprim ร้อยละ 33 (2/6) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการดื้อยาชนดิต่างๆ ของเชื้อท่ี

แยกได้จากผู้ป่วยแรกเข้าและจ าหน่ายออกพบวา่ ส่วนใหญ่เชื้อท่ีแยกได้จากผู้ป่วยท่ีจ าหนา่ยออก มีอัตราการดื้อยาสูงกวา่เชื้อ

ท่ีแยกได้จากผู้ป่วยแรกเข้าท้ังในแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae (ภาพ 1a) และ Acinetobacter spp. (ภาพ 1b) และเม่ือ
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พจิารณาคุณสมบัติการดื้อยาหลายขนานในแบคทีเรียท่ีลดความไวต่อยาปฏิชวีนะอย่างนอ้ย 1 ชนิดในกลุ่มยาปฏชิีวนะตั้งแต ่3 

กลุ่มขึ้นไป ตามวิธีการของ Magiorakos และคณะ [12] พบว่า แบคทีเรียแกรมลบท่ีทดสอบมีการดื้อต่อยาหลายขนาน 

(Multidrug resistant; MDR) คิดเป็นร้อยละ 82.2 (157/191) 

การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ESBL 

 จากการทดสอบการสร้างเอนไซม์ ESBL ของเชื้อแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae (ESBL-PE) ท่ีแยกได้จาก

ผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธี combination disk method ท้ังหมด 133 ไอโซเลท พบว่า มเีชื้อ ESBL-

PE 97 ไอโซเลท คิดเป็นร้อยละ 72.9 โดยแบ่งเป็นเชื้อ ESBL-PE ท่ีแยกได้จากผู้ป่วยแรกเข้า 48 ไอโซเลท และผู้ป่วย

จ าหนา่ยออก 49 ไอโซเลท ซึ่งเชื้อท่ีทดสอบการสร้างเอนไซม์ ESBL แลว้ให้ผลเป็นบวก คือเชื้อ E. coli คิดเป็นร้อยละ 37.6, 

K. pneumoniae ร้อยละ 21.1 และเชื้อแบคทเีรียในวงศ์ Enterobacteriaceae ชนิดอ่ืนๆ ร้อยละ 14.3 (ตารางที่ 2) 

 

 
ภาพที ่1 แสดงร้อยละการดื้อยาของเชื้อ a) Enterobacteriaceae (n=133) และ b) Acinetobacter spp. (n=42) ท่ีแยกได้จาก

ผู้ป่วยแรกเขา้ (admission) (สีด า) และผู้ป่วยจ าหนา่ยออก (discharge) (สีเทา) 

CTX; cefotaxime, CAZ; ceftazidime, FOX; cefoxitin, FEP; cefepime, IMP;imipenem, AMC;amoxicillin/clavulanic acid, 

ATM;aztreonem, CN;gentamicin, SXT;sulfamethoxazole/trimethoprim, CIP;ciprofloxacin และ DO;doxycycline 

a) 

b) 
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ตารางที ่2 แสดงจ านวนเชื้อท่ีมีการสร้างเอนไซม์ ESBL ในแบคทเีรียวงศ์ Enterobacteriaceae จ านวน 133 ไอโซเลท 

ESBL-PE 
Admission  Discharge  Total 

N (ร้อยละ)  N (ร้อยละ)  N (ร้อยละ) 

Escherichia coli 27 (20.3)  23 (17.3)  50 (37.6) 

Klebsiella pneumoniae 10 (7.5)  18 (13.5)  28 (21.1) 

Other Enterobacteriaceae 11 (8.3)  8 (6.0)  19 (14.3) 

Total 48 (36.0)  49 (36.8)  97 (72.9) 

ESBL-PE; Extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae Other Enterobacteriaceae เ ช่ น 

Enterobacter spp., Citrobacter spp. และ Shigella spp. เป็นต้น 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศกึษาการเป็นพาหะของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาในผู้ป่วยก่อนและหลังเข้ารับการรักษาในหออภิบาล

ผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โดยท าการเก็บตัวอย่าง rectal swab จากผู้ป่วยแรกเข้า (admission) จ านวน 60 คน และผู้ป่วยท่ี

จ าหนา่ยออกจากห้องอภบิาลผู้ป่วยหนัก (discharge) จ านวน 59 คน โดยความชว่ยเหลอืจากพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีผู้ป่วย 1 

คนท่ีไมส่ามารถเก็บตัวอย่างได้ในวันจ าหนา่ยออก จากผลการคัดแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อ

ยาพบว่า มผีู้ป่วยแรกเข้าและผู้ป่วยจ าหนา่ยออกท่ีเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสูงถึงร้อยละ 76.7 (46/60) และ 79.7 

(47/59) คน ตามล าดับ โดยจะเห็นได้วา่จ านวนผู้ป่วยท่ีเป็นพาหะไมไ่ด้มคีวามแตกตา่งกันมากนัก ซึ่งคล้ายกับงานวิจัยในปึ 

ค.ศ. 2011 ท่ีท าการศึกษาเปรียบเทียบการเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาระหว่างผู้ป่วยแรกเข้าและผู้ป่วย

จ าหน่ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยหนักในประเทศฝร่ังเศสพบวา่ ผู้ป่วยจ าหน่ายออกเป็นพาหะร้อยละ 70 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง

เล็กนอ้ยอยา่งไม่มนีัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยแรกเข้าท่ีเป็นพาหะร้อยละ 62 [13] แต่จะแตกตา่งจากการศกึษาเชื้อ 

ESBL-PE ท่ีแยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ท่ีพบวา่อัตราการพบเชื้อ ESBL-PE ในผู้ป่วยจ าหน่ายออกเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 48 ชั่วโมง [8] นอกจากปัญหาการเป็น

พาหะของเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การเป็นพาหะของแบคทีเรียดื้อยาในคนสุขภาพดีก็เป็น

ปัญหาท่ีส าคัญเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2011 มีการศึกษาการเป็นพาหะของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลาย

ขนานท่ีแยกได้จากคนสุขภาพดีในประเทศฝร่ังเศสพบว่า มีคนสุขภาพดีท่ีเป็นพาหะสูงถึงร้อยละ 90 [14] และในปี ค.ศ. 

2013 มีการศึกษาการเป็นพาหะของเชื้อ E.coli ท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL (Extended-spectrum beta-lactamase producing E. 

coli, ESBL-EC) ท่ีแยกจากคนสุขภาพดีในประเทศจีนพบว่า มีคนสุขภาพดีท่ีเป็นพาหะของเชื้อดื้อยาร้อยละ 17.5 โดยท่ีเชื้อ 

E. coli ท่ีแยกได้มีการดือ้ยา cefotaxime ทุกไอโซเลท [15] ซึ่งจะเห็นได้วา่ ปัญหาการเป็นพาหะของแบคทเีรียดื้อยาสามารถ

พบได้ท้ังในคนสุขภาพดีและผู้ป่วย 

แมว้า่จ านวนของผู้ป่วยแรกเข้าและผู้ป่วยจ าหน่ายออกท่ีเป็นพาหะจะมคีวามใกล้เคียงกัน แต่ในผู้ป่วย 1 คนอาจมี

เชื้อดื้อยามากกว่า 1 ชนิด (co-colonization) ซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อชนิดน้ันๆ ตามมา โดยจากผลการทดสอบความ

ไวต่อยาปฎิชีวนะของแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยแรกเข้าและผู้ป่วยจ าหน่ายออกพบว่า ส่วนใหญ่

เชื้อท่ีแยกได้จากผู้ป่วยจ าหนา่ยออกมีอัตราการดื้อยาสูงกว่าเชื้อท่ีแยกได้จากผู้ป่วยแรกเข้า ยกเวน้เชื้อ Stenotrophomonas 
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spp. ท่ีไม่พบในผู้ป่วยจ าหน่ายออก ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับหลายๆ งานวิจัย เช่น ในปี ค.ศ. 2003 มี

การศึกษาการดื้อยาของเชื้อ E.coli ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลแหง่หนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนดพ์บวา่ การดื้อยา

ของเชื้อ E.coli ในผู้ป่วยจ าหนา่ยออกมอีัตราสูงกวา่เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ป่วยแรกเข้า [16] เนื่องมาจากการใชย้าปฏชิีวนะใน

โรงพยาบาล ซึ่งตัวยาปฏิชีวนะจะไปท าลายเชื้อประจ าถิ่นให้มีปริมาณนอ้ยลง ท าให้เชื้อแบคทเีรียดื้อยาสามารถเพิ่มจ านวน

ได้มากขึ้น [17] 

จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้พบว่า เชื้อส่วนใหญ่มีการดื้อยาในกลุ่ม beta-lactam โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยา 

cephalosporins รุ่น 3 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการได้รับยากลุ่มดังกล่าวและเป็นยาท่ีแพทย์นิยมใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ

เป็นอันดับแรก (first line drug) จึงท าให้เชื้อส่วนใหญ่สามารถปรับตัวให้ดื้อต่อยาได้ [18] โดยมีตัวอย่างการศึกษาของ

ประเทศไทยในปี ค.ศ. 2005-2006 พบว่าปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะของเชื้อ ESBL-EC ในผู้ป่วยของ

โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ ประวัติการใช้ยาปฏิชีวนะชนิด cephalosporin รุ่น 3 ก่อนเข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาล [19] เช่นเดียวกับงานวิจัยในปี ค.ศ. 2007 ของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้

ผู้ป่วยเป็นพาหะของเชื้อ E. coli และ K. pneumoniae ท่ีมีการสร้างเอนไซม ์ESBL พบว่า ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเป็นพาหะของ

เชื้อดื้อยาคือ การให้ยากลุ่ม cephalosporin รุ่นท่ี 3 ในระหว่างการรักษา [20] และจากการเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยระหว่าง

ผู้ป่วยท่ีเป็นพาหะไม่ได้เป็นพาหะในหอภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลในประเทศฝร่ังเศสพบว่า ผู้ป่วยท่ีเป็นพาหะของเชื้อ 

ESBL-PE มกีารใช้ยาปฏชิีวนะในกลุ่ม beta-lactam ระหวา่งการรักษาในอัตราที่สูงกวา่ผู้ท่ีไม่ได้เป็นพาหะอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ซึ่งท าให้ผู้ป่วยเป็นพาหะของเชื้อ ESBL-PE มีปริมาณเพิ่มขึ้นในระหว่างการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล [21] 

นอกจากการดื้อยากลุ่ม beta-lactam ยังพบวา่ แบคทเีรียแกรมลบท่ีท าการทดสอบมกีารดื้อตอ่ยาหลายขนานสูงถึงร้อยละ 

82.2 ซึ่งอาจเกดิมาจากสาเหตุตา่งๆ เชน่ การดื้อต่อยาโดยธรรมชาติ การได้รับการถ่ายทอดพลาสมิดจากเช้ือชนิดอ่ืน และ

การดื้อยาในภายหลังซึ่งเกิดขึน้จากการท่ีแบคทีเรียมีการปรับตัวให้สามารถทนตอ่ยาปฏิชวีนะได้ โดยเชื้อ 1 ชนดิอาจมีการ

ดื้อยาได้มากกวา่ 1 กลไก เช่น การสร้างเอนไซม์ท าลายฤทธ์ิของยา การเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างของเป้าหมายท่ีจ าเพาะ

ตอ่ยา รวมถึงการควบคุมการน าเข้าและขับยาออกจากเซลล์ (efflux pump) [22] 

จากการทดสอบคุณสมบัติการสร้างเอนไซม์ ESBL ของแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae (ESBL-PE) พบเชื้อ 

ESBL-PE คิดเป็นร้อยละ 72.9 (97/133) โดยเป็นเชื้อ E. coli ถึงร้อยละ 51.5 (50/97) ซึ่งมีความแตกต่างจากในหลาย

งานวิจัยอื่นๆ ท่ีมีการพบเชื้อ ESBL-EC ในปริมาณน้อย เช่น ในปี ค.ศ. 2013-2014 ได้มีการศึกษาแบคทีเรียในวงศ ์

Enterobacteriaceae ท่ีแยกได้จากผู้ป่วยนอก (outpatient) ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแอฟริกา โดยพบเชื้อ Citrobacter 

freundii ดื้อยาหลายขนานมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 85.7 และสามารถสร้างเอนไซม์ ESBL ร้อยละ 64.3 [23] และ

เช่นเดียวกันกับงานวิจัยในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2005-2006 ท่ีมีการพบเชื้อ K. pneumoniae ท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL เป็น

ส่วนมาก เช่น ในจังหวัดชลบุรี และสงขลา เป็นต้น [9, 24] 

จากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เปรียบเทียบกับงานวิจัยต่างๆ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาการเป็นพาหะของ

เชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาท่ีมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเชื้อดื้อยามีอุบัติการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา อีกท้ังยังมี

อุบัติการณ์ท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ีแม้จะเป็นในประเทศเดียวกัน และท่ีส าคัญคือ เชื้อเหล่านี้สามารถแพร่กระจาย

จากคนสู่คนหรือคนสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหออภบิาลผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล ซึ่งท าให้การระบาดของเชื้อ

ดื้อยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม จึงท าให้ปัญหาการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยายังคงเป็นปัญหาทาง

สาธารณสุขท่ียังต้องมีการศกึษาวิจัยอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตดิตามสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันและน าข้อมูลท่ีท าการ
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วิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ โดยท าให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาการเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาในหอ

อภิบาลผู้ป่วยหนักได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2558  (R2558B042) 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและ

ตัวอยา่ง ห้องภาควิชาจุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลัยนเรศวร ท่ีอนุเคราะห์สถานท่ี 

เครื่องมือ ในการวิจัย และคณาจารย์ทุกทา่นท่ีให้ค าปรึกษาเพื่อให้งานวจิัยนี้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์การวจิัยไปดว้ยดี 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. Huttner A, Harbarth S, Carlet J, Cosgrove S, Goossens H, Holmes A, et al. Antimicrobial resistance: a global view 

from the 2013 World Healthcare-Associated Infections Forum. Antimicrobial Resistance and Infection Control. 

2013; 2:31. 

2. Brusselaers N, Vogelaers D, Blot S. The rising problem of antimicrobial resistance in the intensive care unit. 

Annals of Intensive Care. 2011; 1:47. 

3. Matagne A, Lamotte-Brasseur J, Frère JM. Catalytic properties of class A beta-lactamases: efficiency and 

diversity. Biochemical Journal. 1998; 330 (Pt 2):581-98. 

4. Liss BJ, Vehreschild JJ, Cornely OA, Hallek M, Fatkenheuer G, Wisplinghoff H, et al. Intestinal colonisation and 

blood stream infections due to vancomycin-resistant Enterococci (VRE) and extended-spectrum beta-lactamase-

producing Enterobacteriaceae (ESBLE) in patients with haematological and oncological malignancies. Infection. 

2012; 40(6): 613-9. 

5. Vehreschild MJ, Hamprecht A, Peterson L, Schubert S, Hantschel M, Peter S, et al. A multicentre cohort study on 

colonization and infection with ESBL-producing Enterobacteriaceae in high-risk patients with haematological 

malignancies. The Journal of antimicrobial chemotherapy. 2014; 69(12): 3387-92. 

6. Harris AD, Perencevich EN, Johnson JK, Paterson DL, Morris JG, Strauss SM, et al. Patient-to-Patient 

Transmission Is Important in Extended-Spectrum Beta-Lactamase–Producing Klebsiella pneumoniae Acquisition. 

Clinical Infectious Diseases. 2007; 45(10): 1347-50. 

7. Lu PL, Liu YC, Toh HS, Lee YL, Liu YM, Ho CM, et al. Epidemiology and antimicrobial susceptibility profiles of 

Gram-negative bacteria causing urinary tract infections in the Asia-Pacific region: 2009-2010 results from the 

Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (SMART). International journal of antimicrobial agents. 2012; 

40: 37-43. 



 
 

 191  Proceedings 

8. Waiwarawooth, J., Jutiworakul, K., Joraka, W. The Prevalence and Susceptibility Patterns of ESBL-producing 

Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in Chonburi Hospital. Journal of Infectious Diseases and Antimicrobial 

Agent. 2006; 23(2) :57-65. 
9. Schwaber MJ, Lev B, Israeli A, Solter E, Smollan G, Rubinovitch B, et al. Containment of a country-wide 

outbreak of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae in Israeli hospitals via a nationally implemented 

intervention. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 

2011; 52(7): 848-55. 

10. Weisburg WG, Barns SM, Pelletier DA, Lane DJ. 16S ribosomal DNA amplification for phylogenetic study. Journal 

of bacteriology. 1991; 173(2): 697-703. 

11. Wayne, PA. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational 

Supplement. CLSI document M100-S24.: Clinical and Laboratory Standards Institute. 2014; 34(1): 50-112. 

12. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, et al. Multidrug-resistant, extensively 

drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for 

acquired resistance. Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases. 2012; 18(3): 268-81. 

13. Grohs P, Podglajen I, Guerot E, Bellenfant F, Caumont-Prim A, Kac G, et al. Assessment of five screening 

strategies for optimal detection of carriers of third-generation cephalosporin-resistant Enterobacteriaceae in 

intensive care units using daily sampling. Clinical microbiology and infection : the official publication of the 

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2014; 20(11): O879-86. 

14. Birgy A, Cohen R, Levy C, Bidet P, Courroux C, Benani M, et al. Community faecal carriage of extended-spectrum 

beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in french children. BMC Infectious Diseases. 2012; 12(1): 1-5. 

15. Hu Y-Y, Cai J-C, Zhou H-W, Chi D, Zhang X-F, Chen W-L, et al. Molecular Typing of CTX-M-Producing 

Escherichia coli Isolates from Environmental Water, Swine Feces, Specimens from Healthy Humans, and Human 

Patients. Applied and Environmental Microbiology. 2013; 79(19): 5988-96. 

16. Filius PM, Gyssens IC, Kershof IM, Roovers PJ, Ott A, Vulto AG, et al. Colonization and resistance dynamics of 

Gram-negative bacteria in patients during and after hospitalization. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 

2005; 49(7): 2879-86. 

17. Sullivan A, Edlund C, Nord CE. Effect of antimicrobial agents on the ecological balance of human microflora. The 

Lancet Infectious diseases. 2001;1(2):101-14. 

18. Dancer SJ. The problem with cephalosporins. The Journal of antimicrobial chemotherapy. 2001;48(4):463-78. 

19. Anunnatsiri S, Towiwat P, Chaimanee P. Risk factors and clinical outcomes of extended spectrum beta-lactamase 

(ESBL)-producing E. coli septicemia at Srinagarind University Hospital, Thailand. The Southeast Asian journal of 

tropical medicine and public health. 2012;43(5):1169-77. 



 
 

 192  Proceedings 

20. Saonuam, P., Hiransuthikul, N., Suankratay, C., Malathum, K., Danchaivijitr, S. Risk factors for nosocomial 

infections caused by extended-spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli or Klebsiella pneumoniae in 

Thailand. Asian Biomedicine. 2008; 2(6): 485-91. 

21. Barbier F, Pommier C, Garrouste-Orgeas M, Schwebel C, Ruckly S, Dumenil AS, et al. Extended-spectrum beta-

lactamase-Producing Enterobacteriaceae in critically Ill patients: Impact of carriage and infection on carbapenem 

consumption, duration of ICU stay, and mortality. Intensive Care Medicine Experimental. 2015; 3(1) :1-2. 
22. Giedraitiene A, Vitkauskiene A, Naginiene R, Pavilonis A. Antibiotic resistance mechanisms of clinically important 

bacteria. Medicina (Kaunas, Lithuania). 2011; 47(3): 137-46. 

23. Leski TA, Taitt CR, Bangura U, Stockelman MG, Ansumana R, Cooper WH, et al. High prevalence of multidrug 

resistant Enterobacteriaceae isolated from outpatient urine samples but not the hospital environment in Bo, Sierra 

Leone. BMC Infectious Diseases. 2016; 16: 167. 

24. Jitsurong S, Yodsawat J. Prevalence of extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) produced in blood isolates 

of gram-negative bacteria in a teaching hospital in southern Thailand. The Southeast Asian journal of tropical 

medicine and public health. 2006; 37(1): 131-5. 



 
 

 193  Proceedings 

ถอดบทเรียนการใช้บ้านแทนโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลม่วงค า อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 

Lesson learn in homeward Moung Khom, Maung Phan, Chiangrai Province 
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บทคัดย่อ 

 การวจิัยเชิงนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มวีัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการใช้บ้านแทนโรงพยาบาล  ข้อมูล

ท่ีได้ใช้เป็นนโยบายต่อการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลม่วงค า ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลพาน    ผู้ให้

ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย ผู้ ป่วย ญาติ อสม . เจ้าหน้าท่ีและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพาน จ านวนท้ังสิ้น  

19 คน การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชงิลึก และการสังเกตแบบมสี่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ 

จ านวน รอ้ยละ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ ได้แก่ การวเิคราะห์เนื้อหาและการทบทวนหลังกิจกรรม 

 ผลการวิจัยพบว่า  เงื่อนไขความส าเร็จของการพยาบาลผู้ป่วยท่ีบ้านคือ นโยบาย  ผ่านกระบวนการการมีส่วน

ร่วมและการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้มีส่วนร่วมกระบวนการวิจัย ท าให้เกิดผลลัพธ์คือ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและ

ญาติ การอยูแ่ละตายอย่างมศีักดิ์ศรี ความเอื้ออาทรในชุมชน ผลการถอดบทเรียนท าให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการ

ท างานของศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลมว่งค า และศูนยส์ุขภาพชุมชนอ่ืนในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลพานตอ่ไป 

ค าส าคัญ:  การใช้บ้านแทนโรงพยาบาล  ถอดบทเรียน  ศูนยส์ุขภาพชุมชน 
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Abstract  

 This qualitative research was to draw up from experiences of lesson learn in Moung khum homeward 

through synthesize and proposing policy for develop primary care unit under contract unit for primary care as Phan 

hospital. 19 Key informants are patient, caregiver, health volunteers, staffs and professional nurses of Phan hospital.  

Data were collected by in-depth interviews, participation observation and researchers. Data were analysis by 

descriptive statistic, content analysis, and After Action Review. 

 Results: In regard to the context of Phan community, it was found that key success factors comprise of policy 

from director of Phan hospital. The participation and empowerment of key informants were process. The outputs were 

satisfaction of patients and caregivers, death and live with dignity, and caring in their community. This lesson learns can 

be a model of homeward for develop community health center in Phan hospital and their center.  

Keywords:  Homeward, Lesson learns, Community health center 

บทน า 

การกระจายอ านาจ เป็นแนวคิดท่ีก่อให้เกิดการปฏรูิประบบสุขภาพแก่ระบบบริการสุขภาพท้ังส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค  ส่วนกลางจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขจากหลายหน่วยงาน เหลือเพียง 3 กลุ่มงานคือ กลุ่ม

พัฒนาการแพทย์  กลุ่มสนับสนุนบริการ และกลุ่มพัฒนาการสาธารณสุข  ส่วนภูมิภาคก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบบริการท้ังระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล  ท้ังในแงรู่ปแบบ วิธีการท างานและการบริหารจัดการระบบสุขภาพ [1]  

ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยท่ีมีอยู่ ยังต้องการความต่อเนื่อง เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาล บ้านและ

ชุมชน [2]  ระบบบริการสุขภาพท่ีมีอยู่มุ่งเน้นการรักษาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ประกอบกับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ก าหนดให้การเบิกจ่ายโรคร่วมของโรงพยาบาล ต้องจ ากัดจ านวนวันนอนในโรงพยาบาล โดยเฉลี่ยผู้สูงอายุนอน

โรงพยาบาลเพียง 4.6 ถึง 5.8 วัน [3]  ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีภาวะพึ่งพา และต้องการการดูแลต่อเนื่องไม่ได้รับการ

ตอบสนองดังกล่าว ขณะท่ีญาติบางกลุ่มไม่พร้อมในการดูแล ท้ังไม่มีผู้ดูแล ผู้ดูแลไม่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยท่ีมี

ปัญหาซับซ้อน ผู้ดูแลไมม่คีวามสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆท้ังกิจวัตรประจ าวัน กายภาพบ าบัด ความต้องการในการ

ช่วยเหลือ ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้ป่วย [4] แนวคิดการดูแลแบบเชื่อมต่อระหว่าง

โรงพยาบาลกับบ้านจึงเกิดขึ้น  

ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นหนึ่งในหน่วยบริการสุขภาพท่ีด าเนินการตามระบบหลักประกันสุขภาพท่ีเชื่อมต่อระหว่าง

โรงพยาบาลกับบ้าน  [5]  ถือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ(primary care unit: PCU) ท่ีเน้นระบบบริการแบบมีส่วนร่วม  ท่ี

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  ต้นทุนต่ า มุ่งบริการเชิงรุก การจัดบริการตอบสนองต่อความจ าเป็นทางด้านสุขภาพขั้น

พื้นฐานของประชาชน มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องของกิจกรรมด้านสุขภาพในลักษณะองค์รวมตั้งแต่การมีสุขภาพดี ภาวะ

เสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยและระยะสุดท้ายของชีวติ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับคนใน

ชุมชน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง  ผ่านระบบบริการสุขภาพ การให้ค าปรึกษาและส่งต่อ[6] 

  องค์ประกอบของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิมี 2 ด้าน [7] คือ 1.ด้านโครงสร้าง ได้แก่  แต่ละหน่วยต้องมี

ประชากรในความรับผิดชอบไม่เกิน 10,000 คน ใช้เวลาการเดินทางเพื่อมารับบริการโดยรถยนต์ไม่นานเกินกวา่ 30 นาที 

เปิดบริการได้ 56 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ กรณฉีุกเฉิน สามารถประสานงานกับเครอืขา่ยท้ังในและนอกเวลาราชการ อัตราก าลัง
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ก าหนดให้มีพยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 1 ใน 4 ต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีสามารถให้บริการต่อเนื่องในอัตรา

เจ้าหน้าท่ีตอ่ประชากร 1: 1,250 คน มีแพทย์ในทีมบริการในอัตราแพทยต์่อประชากร 1: 10,000 คน กรณีพื้นท่ีทุรกันดาร

ขาดแคลนแพทย ์สามารถทดแทนด้วยพยาบาลวิชาชีพ 2 คน โดยต้องมีทันตแพทย์ต่อประชากร 1: 20,000 คน กรณีขาด

แคลนทันตแพทย์ สามารถทดแทนด้วยทันตาภิบาล 2 คน อัตราก าลังของเภสัชกรต่อประชากร 1: 15,000 คน กรณีขาด

แคลนเภสัช สามารถทดแทนด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการอบรมด้านเภสัชกรรมเบื้องต้น 2 คน 2.ด้านหน้าท่ี ได้แก่ การเปิด

ให้บริการทุกกลุ่มอาการ การส่งเสริม ป้องกันโรค อาทิ การให้ภูมิคุ้มกันโรค การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การฟื้นฟูสุขภาพ

เบื้องต้น การบริการเชงิรุก การเยี่ยมบ้าน การบริการยาและการชันสูตร โดยมีเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน 3 ด้าน

คือ ด้านบริการ ดา้นบริหารจัดการ และด้านวชิาการ  

 ผลดแีละปัญหาที่เกิดขึน้ของศูนยส์ุขภาพชุมชน ศูนยส์ุขภาพชุมชนจัดบริการสุขภาพโดยมลีักษณะการบริการเชิง

รุก ด้วยใชบ้้านแทนโรงพยาบาล และการเยี่ยมบ้าน ภายใตที้มสหสาขาวิชาชพี ส่งผลดี ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการระดับ

ปฐมภูมิได้ง่ายขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในลักษณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หน่วยงานรัฐท าหน้าท่ีเพียงผู้อ านวยความสะดวก 

ภาพลักษณ์ของกระบวนการท างานและผลลัพธ์เปลี่ยนไป ในเชิงท่ีดีขึ้นได้แก่ กระบวนการท างานมีการบูรณาการมากขึ้น 

น าระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชนม์ากขึ้น เกิดนวตกรรมในกลุ่มงานโรคเรือ้รังมากขึ้น เกิดการพทัิกษส์ิทธ์ิของประชาชนใน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น [8] หากแต่กลับพบปัญหาท่ี

เกิดขึ้นคือ  ศูนย์สุขภาพชุมชน หลายแห่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก  จ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่ เพียงพอ  การ

ปฏิบัติงานให้บริการยังไมท่ั่วถึง ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยคู่สัญญาอยูใ่นระดับปานกลาง   

โดยเฉพาะในประเด็น การเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาศูนยส์ุขภาพชุมชน การได้รับ

การนิเทศงานไม่เพียงพอ [9]  การศึกษาของเสงี่ยม ทวีศรี (2553) เกี่ยวกับคุณลักษณะของศูนย์สุขภาพชุมชน ท่ีผ่านการ

รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน พบวา่  ร้อยละ 53.5 ของเจ้าหนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏบัิติงานในศูนยส์ุขภาพ

ชุมชนท่ีผ่านการรับรองมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนระดับปานกลาง มีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างานใน

ศูนยส์ุขภาพชุมชนระดับปานกลาง ร้อยละ45.3 ของเจ้าหน้าที่เห็นว่า การบริหารจัดการของเครือข่ายในการสนับสนุนการ

ปฏบัิตงิานของหนว่ยบริการระดับปฐมภูมอิยู่ในระดับต่ า [10]   

ศูนยส์ุขภาพชุมชนมว่งค า เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนในความรับผิดชอบของหนว่ยคู่สัญญา คือ โรงพยาบาลพาน โดย

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพาน มีนโยบายเปิดศูนยด์ังกล่าวครัง้แรก เดอืนมกราคม 2557  หากแต่เพิ่งเร่ิมก าหนดใชแ้นวคิด

การใช้บ้านแทนโรงพยาบาล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพยาบาลเชิงรุก ในปีพ .ศ. 2558  ศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงค า  มี

ภารกิจดูแลให้บริการประชาชน 17 หมู่บ้าน จ านวน 7,000 กว่าคน การให้บริการสุขภาพท้ังด้านการส่งเสริม ป้องกัน 

รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย แบบองคร์วม มรีะบบส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาล   

คณะผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบหลักของการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงค า ภายใต้แนวคิดการใช้บ้านแทน

โรงพยาบาล จึงสนใจศกึษาวจิัยคร้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการใช้บ้านแทนโรงพยาบาลภายใต้แนวคิด 

CIPP model [11]   น าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลม่วงค า ภายใต้ความ

รับผิดชอบของโรงพยาบาลพานต่อไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การวิจัยเชิงนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการใช้บ้าน

เป็นโรงพยาบาล  ผลท่ีได้น าไปใช้ในการก าหนดนโยบายต่อการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลม่วงค า ภายใต้ความ

รับผิดชอบของโรงพยาบาลพาน     

ประชากรเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง เรียกว่า “ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ” การเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นการเลือก

แบบเจาะจง (purposive sample) ประกอบด้วย ผู้ป่วย ญาติ อสม.เจ้าหน้าที่และพยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลพาน จ านวน

ท้ังสิ้น 19 คน  ประกอบด้วยผู้ป่วย 6 คน ญาติ 6 คน อสม. 3 คน เจ้าหนา้ท่ีและพยาบาลวชิาชีพ 4 คน    การเก็บข้อมูลใช้

การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม    การวิเคราะห์ข้อมูลใชส้ถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ จ านวน รอ้ยละ การ

วิเคราะห์เนื้อหาและการทบทวนหลังกิจกรรม  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง เปิดโอกาสให้ผู้ให้

ข้อมูลส าคัญสามารถพูดคุยเร่ืองราวต่างๆได้อย่างเป็นอิสระ การพูดคุยอยู่บนพื้นฐานความเต็มใจท่ีจะตอบค าถาม ผู้วิจัย

อย่างน้อย 2 คนจดบันทึกประเด็นส าคัญและจดบันทึกสิ่งท่ีสังเกตเห็นเพื่อน าข้อมูลมาทวนสอบความตรงเชิงสามเส้า แบบ

สัมภาษณ์ดังกลา่วผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่าน ด้านการศกึษาการ

พยาบาล ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน และด้านการบริหารการพยาบาล ตลอดจนวเิคราะห์ขอ้มูลหลังเก็บขอ้มูลทันที   

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาน าเสนอเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก และข้อมูลวิเคราะห์ผลโครงการตาม CIPP 

Model 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป กลุ่มผู้ป่วยในการศึกษาครัง้นี้ เป็นผู้ป่วยโรคเรือ้รัง ได้แก่ มะเร็ง เบาหวาน และโรคหัวใจ ท่ีมี

อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอายุเฉลี่ย 62.5 ปี ส่วนใหญ่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างท ากิจวัตร

ประจ าวันได้บางส่วน ร้อยละ 32 ของผู้ป่วยมีภาวะติดเตียง ร้อยละ 4.7 ของผู้ป่วยเดินได้แต่ต้องใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ส่วน

ใหญ่ใชร้าวพยุงเดิน (walker) ไมค้้ ายัน (Crutch) ผู้ดูแลหลักสว่นใหญ่อยูค่นละบ้านกับผู้ป่วยแต่เดินถึงกันได้ ร้อยละ 75 และ

ผู้ดูแลหลักมงีานท ารอ้ยละ 80 ไมม่งีานท ารอ้ยละ 10  

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลภายใต้การวเิคราะห์ผ่านแนวคิด CIPP model 

 2.1 บริบท (context) ของศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงค า ศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงค าเกิดขึ้นตามนโยบายของ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพาน ท่ีตอบรับแนวคิดการกระจายความรับผิดชอบด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ท่ี

สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพระดับล่าง มีความใกล้ชิดกับประชาชน ในรูปแบบของศูนย์สุขภาพชุมชน ขณะเดียวกัน

ศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงค า อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบล

ม่วงค า ท่ีมีผู้น าเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ มีความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะคนในชุมชน เห็นได้จาก ก าหนดเป้าหมาย

พัฒนาต าบลสู่ต าบลสุขภาวะ เร่ิมจากการก าหนดธรรมนูญสุขภาพ  มีการจัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบแฟ้มครอบครัว 

(family folders) มีการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านครอบครัว ก่อให้เกิดโครงการ โรงเรียนครอบครัว เพื่อลดปัญหาความ

เปราะบางของครอบครัว โดยมีกิจกรรมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส  การตั้งครรภ์ การด าเนินชวีิตจนเข้าสู่วัย

สูงอายุ ประกวดครัวเรือนต้นแบบ จัดกิจกรรมธนาคารครอบครัวเพื่อส่งเสริมการท าความดีของสมาชิกในครอบครัว มี

การบูรณาการงบประมาณท้ังจาก ศปสช.,ท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นท่ี จากบริบทดังกล่าวจึง มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ
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ชุมชนมว่งค า ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการณ์ของพืน้ท่ี ท่ีใชค้รอบครัวเป็นฐานในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 

ศูนยส์ุขภาพชุมชนมว่งค าจึงได้รับความสนใจ ใส่ใจจากชุมชน ดังจะเห็นได้จาก   

          นายกอปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าววา่ “จัดที่ไวใ้ห้แล้ว…ตอ้งการอะไรก็บอกนะ จัดให้เป็นศูนย์เลยนะหมอ”  

                   ญาติ กล่าววา่ “ไมเ่คยเห็นหมอ มาหาถึงบ้าน มาเป็นคันรถเลย…ดีใจมาก…” (ชาย, 56 ปี)  

                   ญาติ กล่าววา่ “หมอรู้ได้ไง วา่มีคนไข้ท่ีบ้านน้ี…ท่ึง” (หญิง, 62 ปี)                                

2.2 ปัจจัยน าเข้า (Input) ในท่ีนี้ใช้ 4 M คือ คน(man) งบ(money) วัสดุอุปกรณ์ (materials) และการ

บริหารจัดการ (management)  คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี พยาบาล และทีมสหสาขา จากโรงพยาบาล งบประมาณและวัสดุ 

อุปกรณ์ ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพานในฐานะ CUP งบประมาณสปศช. ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากคนใน

ชุมชน ส่วนการบริหารจัดการโดยพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นหลัก  ปัญหาอุปสรรคของปัจจัยน าเข้า คือ ขาด

องค์ความรู้ในการด าเนินการช่วงระยะแรก เนื่องจาก บุคลากร ผู้รับผิดชอบเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งปฏิบัติงานในแผนก

ฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ท่ีเนน้การรักษาพยาบาลมากกวา่การสง่เสริมป้องกันโรคท่ีต้องใชทั้กษะการเยี่ยมบ้าน ผู้รับผิดชอบจึงใช้

การรักษาพยาบาล เป็นหลัก 

2.3 กระบวนการด าเนินงาน (Process) การด าเนินการประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การรับผู้ป่วย 2) 

การประเมินอาการและจ าแนกประเภท 3) การวางแผนการดูแล การเยี่ยมบ้าน การเสริมสร้างพลังอ านาจและ 4) การมี

ส่วนร่วม โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

2.3.1 การรับผู้ป่วย ผ่าน 3 ชอ่งทาง คือ รับผู้ป่วยหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาลพาน, รับผู้ป่วย

จากการส่งต่อของอสม.,อบต., และหน่วยงานเอกชน ตลอดจน ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนด้วยทีมงานศูนย์สุขภาพชุมชน ท้ังนี้

ผู้ป่วยท่ีรับไวใ้นการดูแลระยะเร่ิมตน้ของศูนย์สุขภาพชุมชนมว่งค า จ านวน 6 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจ านวน 

1 ราย ผู้ป่วยโรคเรือ้รัง จ านวน 4 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อจ านวน 1 ราย  

2.3.2.การประเมินอาการและจ าแนกประเภท ใช้แนวคิดการบริการสุขภาพเชิงรุก เป็นส าคัญ 

การประเมินด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ใช้เคร่ืองมือ 7 ประการเป็นหลัก การประเมินอาการของผู้ป่วยใช้เคร่ืองมือ

ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีหลากหลาย ได้แก่ การประเมินสัญญาณชีพท้ัง ชีพจร ความดันโลหิต อุณหภูมิ ฯ การ

ตรวจน้ าตาลเบื้องต้น การประเมิน ADL การประเมินความความจ า ความเจ็บปวด อาการและอาการแสดงต่างๆ ตาม

สภาพปัญหาของผู้ป่วยแตล่ะราย ตลอดจน ความรู้สกึ ความคาดหวังและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ป่วยและญาติ  ส่วน

การจัดจ าแนกประเภทผู้รับบริการได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ผู้ป่วยท่ีมปัีญหาไมซ่ับซ้อน อาทิ โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ เป็นต้น จ านวน 3 คน และ 2) ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อน ผู้ป่วยท่ีตอ้งการความชว่ยเหลอือยา่งใกล้ชิด 

อาทิ ผู้ป่วยติดเตยีง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น จ านวน 3 คน 

2.3.3 การวางแผนการดูแลและการเยี่ยมบ้าน ระยะแรก เร่ิมจาก 1) การสร้างสัมพันธภาพ

ระหวา่งผู้ป่วย ญาติ พยาบาลวชิาชีพจะอธิบายวัตถุประสงค์ ฟังและค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ป่วยและญาต ิวาง

แผนการเยี่ยมร่วมกัน นัดหมายซ้ าทางโทรศัพท์ทุกคร้ังก่อนออกเดินทางไปบ้านผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสบายใจ 

ไวว้างใจตอ่ทีมสุขภาพ 2) การเยี่ยมบ้านทีมสุขภาพท าการประเมนิสภาพ ปัญหา ของผู้ป่วยเสมอืนเยี่ยมผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 

(Ward round) ให้การพยาบาล ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ภายใต้บริบทครอบครัว การสอน สาธิตและ

สาธติกลับของญาตใินการท ากิจกรรมตา่งๆ 3) การวางแผนการดูแล ก าหนดแผนการดูแลท้ังระยะสั้น ในช่วง 1 เดอืน และ

ระยะยาว มากกวา่ 1 เดอืนขึน้ไป ร่วมกับผู้ป่วยและญาตเิป็นรายกรณี ตลอดจนการพัฒนาความสามารถของญาติ  ปัญหา
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ท่ีพบเกิดขึ้นคือ พยาบาลวิชาชีพเป็นพยาบาลท่ีท างานในโรงพยาบาลเป็นหลัก งานท่ีเคยปฏิบัติเน้นการรักษาพยาบาล

มากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  การบริหารจัดการศูนย์สุขภาพชุมชนต้องคิดเอง หาแนวทางปฏิบัติผ่านการ

ปรึกษาหารือระหว่างทีม และทดลองท า ซึ่งต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับการท างาน  ใช้ทักษะส่วนตัวในการประสานงานเป็น

ล าดับแรก จากนั้นจึงขอความช่วยเหลือ ประสานงาน อย่างเป็นระบบในล าดับต่อมา การทบทวนองค์ความรู้ต้องอาศัย

ความตัง้ใจ ใส่ใจ การอา่น การสอบถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมสหสาขาวิชาชพี  

กรณีผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อน พยาบาลวิชาชีพจะประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ รายงาน ขอ

ความช่วยเหลือ ผ่านโทรศัพท์ในเบื้องต้น  การวางแผนการเยี่ยมร่วมกับแพทย์ เภสัช กายภาพบ าบัด นักโภชนบ าบัด 

และอสม. ในการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา ฟื้นฟูสภาพ เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ติดตามเยี่ยม และประเมนิผล ตามสภาพ

ผู้ป่วยเป็นรายกรณี  

2.3.4. การเสริมสร้างพลังอ านาจและการสร้างการมีส่วนร่วมของญาติผู้ป่วยและคนในชุมชน 

พยาบาลวิชาชีพจะท าหน้าที่เป็นพ่ีท่ีเลี้ยงในการฝึกญาติท าหัตถการเบื้องต้น ได้แก่ ท าแผล ให้สารอาหารทางสายยาง ฯ ให้

ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา ให้ก าลังและเสริมพลังอ านาจกับญาตเิพื่อลดความเหนื่อยล้า ความเบ่ือหนา่ยในการดูแลผู้ป่วย   

3. ผลท่ีเกิดขึ้น (Output, Outcome, and Product) ร้อยละ 83.3 ของผู้ป่วย (5 ใน 6 ราย) มีภาวะควบคุมโรคได้, 

ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจในบริการและการเยี่ยมบ้าน , ร้อยละ 76 ของทีมเจ้าหน้าท่ีมีความพึง

พอใจในการท างาน ตลอดจนเกิดการเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ได้แก่ การแบ่งปันเตียง ถังแก๊สออกซิเจน วัสดุทาง

การแพทยอ์ื่นๆ ของคนในชุมชน จึงเห็นมิตขิองการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน, เกิดความเชื่อ ความศรัทธา ของผู้ป่วยและ

ญาติตอ่การท างานของวชิาชพี, ทีมสหสาขาวชิาชีพเรียนรู้ เชื่อม่ัน ศรัทธาและไวว้างใจการดูแลผู้ป่วยของญาต ิ ตลอดจน

ทีมสหสาขาวิชาชีพเกิดการท างานเป็นทีมร่วมกัน ตลอดจนได้แนวปฏิบัติในการท างานของศูนยส์ุขภาพชุมชนต าบลม่วงค า 

ได้แก่ แนวทางการรับผู้ป่วย, แนวทางการปฏิบัติงาน อาทิ ความถี่ในการเยี่ยม แผนการเข้าเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยของสห

สาขาวิชาชพี แผนการก ากับติดตาม ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยของญาติ เป็นต้น 

ตัวอยา่งผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลจากศูนย์สุขภาพชุมชน 

ผู้ป่วยรายท่ี 1 เพศชาย อายุ 90 ปี รับผู้ป่วยหลังการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล ภายใต้การวินิจฉัยโรคว่าเป็น 

Atrial Fibrillation(AF) with Rapid Ventricular Response (RVR), เก๊าท ์และภาวะน้ าตาลในเลอืดต่ า   

แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ใส่สายให้อาหารและให้อาหารทางสายยาง 5 ครั้งต่อวัน  ค่อนข้างอ่อนเพลีย ใส่สายสวน

ปัสสาวะ ปัสสาวะมสีีเหลอืง ไมขุ่่น ไมม่ตีะกอน มลีูกชายและลูกสะใภ ้ดูแลอย่างใกล้ชิดท่ีบ้าน  

ปัจจัยท่ีเป็นเงื่อนไขความส าเร็จ คือ ญาติและแพทย์ เข้าใจความต้องการของผู้ป่วยท่ีต้องการกลับบ้านหลังให้

ข้อมูล โรงพยาบาลพานสนับสนุนการเยี่ยมบ้านของทีมด้านสุขภาพ วัสดุอุปกรณ ์ 

พยาบาลวิชาชีพใช้กระบวนการพยาบาลเป็นหลักการด าเนินงาน ท้ังการประเมินปัญหาและความต้องการของ

ผู้ป่วย ภายใต้ข้อมูล (Objective data) จากแฟ้มประวัติ จากแพทย์ พยาบาล และข้อมูลจากการสังเกต สอบถามความ

ต้องการท่ีแท้จริงของผู้ป่วย (Subjective data) พบว่า ผู้ป่วยมีอาการเพลีย อาเจียน ไปและกลับเข้าโรงพยาบาลบ่อยคร้ัง

ภายในระยะเวลา 3 เดือน ได้รับการรักษาไม่ต่อเนื่องจากแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉิน จ านวน 7 คน การ

ด าเนินของโรคเป็นไปในทางท่ีแย่ลง ผู้ป่วยมอีาการเพลีย อาเจียน การเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายพบวา่ ญาติให้ยาผู้ป่วย

เกินขนาด ท าให้ผู้ป่วยมีอาเจียนเป็นเลือดสีด า แพทย์ระบุให้ไปส่งกล้อง (gastro scope) ท่ีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
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เคราะห์   ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาลพานว่า “ไม่ต้องการไปรพ.เชียงรายฯ ต้องการกลับบ้าน” แต่ไม่ได้รับ

การตอบสนองจากเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาล   

การปฏิบัติการพยาบาลท่ีพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงค า ด าเนินการ (Implementation) คือ ให้

ค าแนะน าในการให้อาหารทางสายยาง การจัดท าอาหารส าหรับผู้ป่วย การจัดท่านอน การท าความสะอาดหลังขับถ่าย

อุจจาระและปัสสาวะ การสังเกตสี ตะกอน เป็นต้น  สังเกตสีหนา้ ทา่ทาง และค าพูดของผู้ป่วย พบวา่ ผู้ป่วยไมต่้องการไป

โรงพยาบาลเชียงราย ต้องการกลับบ้าน พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงค า ท าความเข้าใจกับญาติถึงความ

ตอ้งการท่ีแท้จริงของผู้ป่วย จากนัน้จึงแจ้งความประสงค์ร่วมของผู้ป่วย ญาติกับแพทย์ แพทยอ์นุญาตให้กลับบ้านได้และ

รักษาตามอาการ การใช้บ้านแทนโรงพยาบาลจึงเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การจัดการเตียงท่ีเหมาะสม การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์

และเวชภัณฑ์ต่างๆ การติดตามดูแล การพยาบาลและปรึกษาแพทย์เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์

สุขภาพชุมชน ส าหรับผู้ป่วยรายนี้ คนในชุมชน ได้สนับสนุนเตยีงผู้ป่วยท่ีไม่ได้ใช้แล้วมาให้ใชอ้กีด้วย  

ผลลัพธ์ แสดงให้เห็นว่า การประเมินปัญหาของผู้ป่วยจนพบความต้องการท่ีแท้จริง ท าให้ผู้ป่วยเกิดความ

ไวว้างใจตอ่พยาบาลศูนยส์ุขภาพชุมชน   ดังค าพูดท่ีว่า “หมอ…ผมอยากตายท่ีบ้าน หมอบอกหมอใหญ่ให้ที…ผมขอ” พร้อม

กับยกมือไหว ้ผู้ป่วยให้ความร่วมมอืในการดูแล รักษาและฟื้นฟูสภาพ ท าให้การปฏบัิตกิารพยาบาลเป็นได้ดว้ยดี 

และผู้ป่วยกลา่ว “ขอบใจ ท่ีช่วยให้ได้กลับบ้าน โล่งใจแล้ว” (ชาย, อายุ 90 ปี) 

ผู้ป่วยรายท่ี 2 ผู้ป่วยชาย อายุ 67 ปี รับข้อมูลผู้ป่วยจาก อสม. แจ้ง ได้รับการวินิจฉัยว่า แผลท่ีเท้าขวาเกิดการ

ตดิเชื้อ  

แรกรับ ผู้ ป่วยรู้สึกตัวดี มีแผลติดเชื้อ สีด า มีเนื้อตายบางส่วนท่ีเท้าขวา ซึ่งเกิดจากการประสบอุบัติเหตุ 

โรงพยาบาลพานส่งต่อให้ไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์  จากนั้นส่งกลับมารับยาฆ่าเชื้อต่อ 

14 วันด้วยการ dripท่ีโรงพยาบาลพาน หากแต่ผู้ป่วยน ายากลับบ้าน ไมก่ลับมารักษาตอ่ บรรเทาอาการด้วยการซื้อทิงเจอร์

มาใส่แผลเอง   

พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนประเมินสภาพปัญหา ความต้องการผู้ป่วย ได้ 3 ปัญหา คือ ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดกับ

การท าแผลมาก ไม่อยากอยูโ่รงพยาบาล และ เจ้าหน้าที่ไมเ่ข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วย ดังค ากล่าวนี้    “หมอ(พยาบาล) บ่

เข้าใจหรอก ท าแผลมันเจ็บขนาด…บอกฮื้อหมอใหญ่ท่ีเจียงฮายฮื้อเขาตัดท้ิงให้ เขาก็บ่ตัด” (ชาย, 67 ปี)    “ไม่ไปโฮงยา…

ท าแผลเอาเอง…ปล่อยมัน เน่าก็ตัดท้ิงเอา” (ชาย, 67 ปี)  จากการเยี่ยมบ้านพบว่า ผู้ป่วยเจ็บปวดแผลมากและต้องการให้

ตัดขาเพื่อให้ปัญหาความเจ็บปวดสิ้นสุดลง ตลอดจนผู้ป่วยอยู่บ้านตามล าพังกับภรรยาท่ีชราภาพ จึงเป็นห่วงภรรยามาก 

ไมต่อ้งการไปโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์  

พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน จึงประสานแพทย ์เพื่อร่วมกันประเมินสภาพแผลและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

วางแผนการเยี่ยมด้วยการท าแผลท่ีบ้าน ฝึกให้อสม.ช่วยท าแผลอย่างถูกวิธี โรงพยาบาลพานสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และ

เวชภัณฑ์ ประยุกต์ใช้การนึ่งของให้สะอาดและอบผ้าพันแผลด้วยของใช้ภายในบ้าน ท าการเยี่ยมบ้านต่อเนื่องทุกวัน เป็น

เวลา 3 เดอืนจนแผลหายด ี 

ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการรับบริการจากศูนย์สุขภาพชุมชนมว่งค าอย่างมาก ดังค ากล่าวที่วา่ 

“ขอบใจหลายเด้อ เหมือนเฮาได้ชีวติใหม่ บ่เจ็บ บ่ปวด” (ชาย, 67 ปี) ตลอดจน อสม.รู้สึกภาคภูมิใจและมีคุณค่า

ในตนเอง ดังค ากล่าว “จากแผลเน่าๆ ช่วยกัน ท าทุกวันจนหายได้ ภูมิใจ สุขใจ ท่ีได้มาช่วยตาแก” (อสม.) ทีมสหสาขา
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วชิาชีพมาความสุขและเกิดการท างานเป็นทีม “ไม่เคยท างานหลายวิชาชพีมาก่อน ได้ออกมาเยี่ยมบ้านรู้สึกดี ภูมใิจในงาน

ตนเอง” (เจ้าหนา้ที)่ 

ผู้ป่วยรายท่ี 3 ผู้ป่วยหญิง อายุ 70 ปี ได้รับการวนิิจฉัยเป็น มะเร็งเต้านมระยะลุกลามไปสมอง การรับผู้ป่วยเข้า

ขอความช่วยเหลือและขอเป็นผู้ป่วยของศูนย์สุขภาพชุมชน ขณะท่ีพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนดูแลผู้ป่วยอีกราย แรกรับ

ผู้ป่วยมีอาการออ่นเพลยี อาเจียนเป็นบางครัง้ ขาขวาหัก และ on skin traction  

ผลการตรวจร่างกายคร้ังแรก พบ ตุ่มน้ าใส ขยายเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างท่ีเต้านมซ้ายท่ีถูกตัดออก มีอาการเหนื่อย

หอบ นอนราบไม่ได้ บวมตามแขน ขาและมีรอยจ้ าเลือด  พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนให้การพยาบาลเบื้องต้นโดยการท า

แผล จัดท่าให้ศรีษะสูง จัดหาถังออกซิเจน ถังออกซิเจนได้รับการบริจาคของคนในชุมชนและจัดให้ญาตคิวบคุมปริมาณน้ า

เข้า-ออก หลังจากนั้นพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน จึงประสานทีมสหสาขาวิชาชีพในการเข้าเยี่ยมและให้การดูแล การให้

การช่วยเหลอืเป็นแบบประคับประคอง จนเสียชวีติอยา่งสงบ  

ผลการประเมินพบว่า  บุตรสาวซึ่งอยู่ตามล าพังและต้องประกอบอาชีพไปด้วย มีก าลังใจมากขึ้นในการดูแล

ผู้ป่วย รู้สึกขอบคุณและประทับใจในการดูแลช่วยเหลือของทีมสหสาขาวชิาชพี   ทีมสหสาขาวชิาชพีมคีวามรู้สึกภาคภูมใิจ 

มกีารพูดคุย ท างานกันอย่างเป็นทีม  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลม่วงค า มีลักษณะเป็นการด าเนินการจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยโรงพยาบาลออกทุน

สนับสนุน เลือกสถานท่ีเอง มีเจ้าหน้าท่ีออกจากโรงพยาบาลไปปฏิบัติงานโดยใช้หลักเวชศาสตร์ปฏิบัติเน้นการเยี่ยมบ้าน 

ส ารวจชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคเบือ้งต้นเท่าที่จ าเป็น โรงพยาบาลสนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เทคโนโลย ี

พร้อมกับการปรับทัศนคติ และพฤตกิรรมของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัตงิานไปพร้อมกับการสร้างการยอมรับในชุมชน เช่นเดียวกับ

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางกรวย [6] ซึ่งโรงพยาบาลบางกรวย เป็นสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่ใชบ้้านเป็นฐาน 

ท าให้เกิดการดูแลแบบองค์รวมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ใช้กระบวนการเวชปฏิบัติครอบครัว และกลยุทธ์

การเยี่ยมบ้าน ท่ีสามารถส่งต่อ รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนดูแล

ตนเอง ซึ่งศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลม่วงค า ให้บริการเฉพาะพื้นท่ีของต าบลม่วงค าโดยตรง เป็นพื้นท่ีเขตเมือง เน้นการ

ให้บริการโรคเรื้อรัง เกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพมากกว่าการส่งเสริม ป้องกันโรค มีบริการเพิ่มทางด้านการแพทย์และสห

วชิาชีพ ที่มีความซับซ้อนจากโรคเร้ือรังท่ีเพิ่มขึ้น เน้นการบริการผ่านพยาบาลวิชาชีพมากกวา่แพทย ์ บทบาทของพยาบาล

ครอบคลุมการบริหารจัดการปัญหาสุขภาพ รว่มกับการประสานงานกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง [12,13] ซึ่งแตกต่างจากศูนย์

สุขภาพชุมชนบางแห่งท่ีแพทย์เป็นผู้บริหารจัดการ [14] เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชนอุโมงค์ ศูนย์สุขภาพชุมชนวังชมพู ศูนย์

สุขภาพชุมชนบ่อสุพรรณ เป็นเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลท่ีขยายออกไปนอกโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ เน้น

การตรวจรักษาทางการแพทย์ โดยแพทย์ เน้นบริการเฉพาะโรคเรื้อรังและผู้พิการ   ศูนย์สุขภาพชุมชนเลิงแฝก เป็นศูนย์

สุขภาพชุมชนในกิ่งอ าเภอท่ีไม่มีโรงพยาบาล ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้บริหาร มีแพทย์ พยาบาลประจ าอยู่ท่ี

โรงพยาบาลในเครอืขา่ย CPU บรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 คน ถือเป็นปัจจัยน าเข้าท่ีส าคัญ  การศึกษาคร้ังนี้พบว่า ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลพาน มีส่วนส าคัญในการ

สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลม่วงค า เนื่องจากให้อิสระในการบริหารจัดการกับพยาบาลวิชาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งหลายงานวิจัยพบว่า ผู้บริหารเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP) มีส่วนส าคัญ
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ตอ่การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ [14] หากแพทย์ผู้บริหาร มีความเข้าใจลักษณะส าคัญของการบริการปฐมภูมิ ก็จะจัด

สภาพแวดล้อม ให้บริการท่ีดี มีบริการต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับชุมชนได้ดี แพทย์ผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นทีมงานก็

เช่นเดียวกันหากมีแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ มีการเตรียมความพร้อมท้ังความรู้ ทัศนคติและทักษะ จะส่งเสริมให้การ

ท างานของศูนย์สุขภาพชุมชนประสบความส าเร็จ [15] ลักษณะของทีมงาน การศึกษาคร้ังนี้พบว่า เจ้าหน้าท่ีมีจ านวน

เพียงพอในระยะเร่ิมต้น 3 คนกับปริมาณผู้ป่วย 6 ราย และเมื่อพบผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อนยังสามารถประสานของความ

ร่วมมอืจากสหสาขาวชิาชีพได้อีกดว้ย  ซึ่งการท่ีจ านวนบุคลากรมีความพอดกีับปริมาณงาน เจ้าหนา้ที่มกีารรับรู้ ทัศนคติท่ี

ดีกับการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะย่อมท าให้ผลการท างานออกมาดี  แตกต่างจากการศึกษาบางฉบับท่ี

พบวา่ การรับรู้ ทัศนคติ และทักษะของเจ้าหนา้ที่ไมม่คีวามสัมพันธ์กับผลการด าเนนิกิจกรรมของศูนยส์ุขภาพชุมชน [16] 

 ระบบสนับสนุนท่ีเกิดจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลพานให้ความส าคัญ ท าให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่าง

คล่องตัว สนับสนุนท้ังคน ยาและเวชภัณฑ์ ท าให้การบริหารจัดการได้คล่องตัว ทันเวลา ระบบส่งต่อ การสนับสนุน

งบประมาณในการตดิตอ่สื่อสารและยานพาหนะ น าแพทย ์นักกายภาพบ าบัด นักโภชนาการลงพื้นท่ีดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ี

มีปัญหาซับซ้อน เจ้าหน้าท่ีศูนย์สุขภาพชุมชนไม่เกิดความท้อถอย ตลอดจนระบบช่องทางด่วนเพื่อการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ ตรวจพิเศษ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมวชิาชีพและสหสาขาวิชาชพีท าให้เกิดการท างานนอกเวลา

ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น [14]. การวิจัยคร้ังนี้พบว่า พยาบาลวิชาชีพใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่

ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนทีมงาน กระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยเร่ิมจากการปรับความคิด สร้างความตระหนักรู ้พัฒนา

ระบบงาน และพัฒนาศักยภาพคน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้า ท่ี  อสม .และประชาชน ท าให้ เกิดผลลัพ ธ์ ท่ีดี  [13] 

กระบวนการพัฒนางานภายใตภู้มิหลัง ประสบการณ์ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น โดยใชเ้ครื่องมอื 7 ประการ ท าให้ผู้ป่วย ญาติ อส

ม.และเจ้าหนา้ที่เข้าใจ มีสว่นร่วม ได้งา่ยขึน้  

 ผลลัพธ์จากการด าเนินการ ถือได้ว่า การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนระยะเร่ิมต้นนี้เกิดประสิทธิผล จากระยะเวลา

ด าเนินการในระยะเร่ิมต้นเพียง 6 เดือนเกิดความพึงพอใจท้ังทีมเจ้าหน้าท่ี ผู้ป่วยและญาติ ภายใต้การบูรณาการ 

(integration) งบประมาณของโรงพยาบาลพานในฐานะผู้รับผิดชอบหลักของศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงค า การสนับสนุนวัสดุ 

อุปกรณจ์ากญาติผู้ป่วย คนในชุมชน ตลอดจนเกิดการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง(continuous care)จากโรงพยาบาลสู่

ชุมชน เป็นบริการสุขภาพท่ีครอบคลุมการบริการ (comprehensive care)แก่ผู้ป่วยภายใต้บริบทของครอบครัว ท าให้ผู้ป่วย

อยู่และตายอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน Primary Cluster ของคณะท างานด้าน

การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการ จึงถือได้ว่า การจัดตั้งศูนยส์ุขภาพชุมชนม่วงค า มปีระสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังเกิด

ปรากฏการณ์ความเอื้ออาทรของคนในชุมชนต าบลม่วงค าอีกด้วย สอดคล้องกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต าบลม่วงค า ท่ีใส่ใจเร่ืองสุขภาพ มีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาชุมชนสู่ต าบลสุขภาวะ จึงสนับสนุนการด าเนินงาน และดึง

ศักยภาพพื้นท่ีท่ีมีอยู่มาใช้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการเสริมพลังอ านาจ ร่วมกับผู้ป่วย ญาติ อสม .และเจ้าหน้าท่ี

ศูนยส์ุขภาพชุมชน จึงส่งเสริมให้ศูนยส์ุขภาพชุมชนต าบลมว่งค า ท างานมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น น าไปสู่การเกิดความเข้มแข็ง

ยั่งยืนของชุมชน   
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ข้อเสนอแนะ  
1. การท างานของศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลม่วงค าจะเกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในการดูแล

ผู้ป่วยในชุมชนมากขึ้น หากมีการท างานร่วมกันของเจ้าหน้าท่ีด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้แก่ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2. ควรศกึษาต้นทุนตอ่หน่วยในการให้บริการผู้ป่วยของศูนยส์ุขภาพชุมชนต าบลมว่งค า เพื่อใชใ้นการวางแผนและ

บริหารงาน ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ฑิฆัมพร จ่างจิต ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพาน ที่มอบความไว้วางใจและแนวคิดให้

พยาบาลวิชาชพีได้มีอ านาจมอบหมาย ด าเนินงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลม่วงค า  ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สาวติรี ลิม้อรุณ

เรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผลงานวชิาการขึน้  
 

เอกสารอ้างอิง 
1. วินัย ลีลสมิทธ์ิ และ ศุภสิทธ์ิ พรรณานุโรทัย. การศึกษารูปแบบ แนวทาง ระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพในระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. วารสาร HSRI Forum, 2556; 2(6), 8-9. 

2. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏบัิติหน้าที่ส านักงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ. วาระปฏรูิปท่ี 22: การปฏิรูประบบ

สุขภาพ. กทม.: ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร; 2558. 

3. จเร วิชาไทย และ คณะ. โครงการศึกษาการจัดบริการและต้นทุนบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ผู้ป่วย

ระยะกลาง ภายใตร้ะบบหลักประกันสุขภาพ. นนทบุรี: ส านักงานหลักประกันสุขภาพ; 2553. 

4. สุวณิี ววิัฒน์วาณิช, สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, และจิราพร เกศพิชญวัฒนา. การศกึษาความพร้อมและความตอ้งการของ

ผู้ป่วยท่ีได้รับการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข : 

การส ารวจแบบวันเดียว. กทม.:จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย; 2555. 

5. รัชนี สรรเสริญ, วรรณรัตน์ ลาวัง, เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ, วัฒนา บันเทิงสุข, และป่ินนเรศ กาศอุดม. คุณภาพการ

ด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในชุมชน: บทเรียนรู้จากไทย. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 2553; 3(3), 

92-105.  

6. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร และ คฑา บัณฑิตากูล . สถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ/ศูนย์สุขภาพชุมชน: กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลบางกรวย. นนทบุรี: สถาบันวจิัยระบบสุขภาพชุมชน; 2545. 

7. ส านักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข . (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์). คู่มือ

ประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน. นนทบุรี: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.  

8. สุพัฒนา สิทธิเสรี. การปรับระบบการบริหารภาครัฐด้านสาธารณสุข กรณียกฐานะสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล. ดุษฎนีพินธ์ มหาวทิยาลัยเวสเทรินส์. ปทุมธานี: มหาวทิยาลัยเวสเทรินส์; 2555. 

9. โศรตรีย์ แพนน้อย, อติญาณ์ ศรเกษตริน, และชุลีพร เอกรัตน์. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของหน่วย

บริการปฐมภูมิตามมาตราฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของสาธารณสุข เขต 6. วารสารพยาบาล กระรวงสาธารณสุข, 

2556; 22(2),64-75. 



 
 

 203  Proceedings 

10. เสงี่ยม ทวีศรี. คุณลักษณะของศูนย์สุขภาพชุมชน ท่ีผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน . 

วทิยานพินธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวทิยาลัยทักษณิ; 2553. 

11. กาญจน วธนสุนทร. วารสารสังคมศาสตร์-วทิยาศาสตร์, 2551; 2(1), 67-83.  

12. จินตนา ลี้ละไกรวรรณ . การสังเคราะห์บทบาทและโครงสร้างของระบบบริการปฐมภูมิในบริบทของวิชาชีพและ

ลักษณะของสถานบริการสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น . นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบ

สุขภาพ; 2545. 

13. สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ และคณะ . การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนสุขภาพ : 

กรณศีกึษาภาคตะวันออก. นนทบุรี: สถาบันวจิัยระบบสุขภาพ; 2546. 

14. สุพัตรา ศรีวนชิชการ, กันยา บุญธรรม, ทัศนีย ์ญาณะ, ผการัตน ์ฤทธ์ิศรีบุญ, กฤษดา ค ามูล, และสุกันยา คงสวัสดิ์. 

งานวจิัยเพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูม.ิ นครปฐม: สหพัฒนไพศาล; 2553. 

15. วลิาวัณย ์เสนารักษ.์ การปฏรูิประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ: กรณีศึกษา ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. 

นนทบุรี: สถาบันวจิัยระบบสุขภาพ;2544. 

16. ล าพูน เสนาวัง.ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินกิจกรรมบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อ าเภอเขาวง และ

อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสนิธ์ุ. วารสารวิจัยและพัฒนาชุมชน, 2554; 6(3),20-37.  



 
 

 204  Proceedings 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานในภาคเหนือตอนบน : การศึกษาเชิง

คุณภาพ 

Alcohol consumption among woman workers in upper north: A qualitative study 

พยาม  การด1ี* และ วุฒิชัย ไชยรินค า1 

Phayam Kandee1* and Wuttichai Chairinkam1 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีท่ีมีความชุกใน

ทิศทางเพิ่มขึ้น การศึกษาเชิงคุณภาพคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานใน

ภาคเหนือตอนบน ด าเนินการศึกษาใน 4 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ล าปาง พะเยา และน่าน รวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน

เมษ ายน  2559-เดื อ นกรกฎ าคม  2559  เลื อก ผู้ ให้ ข้ อ มู ล แบบ เฉพ าะ เจ าะจง  เป็ น สต รีมี อ ายุ ระหว่ า ง  

25-59 ปี ข้อมูลอิ่มตัวท่ี 54 ราย อายุเฉลี่ย 48.13 ปี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ได้ผลการวิจัยดังนี้ ความหมายของ “เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” มี 3 ความหมาย คือ 1. เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์คือ มิตรภาพ 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ค่านิยม 3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ความเชื่อ ด้านการตระหนัก รู้

ถึงผลกระทบของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พบ 3 ประเด็น คือ 1. ดื่มประจ าคือติดเหล้า ดื่มเป็นคร้ังคราวไม่เป็น

อันตราย 2. นอนไมห่ลับหรือหลับมาก ปวดศีรษะ ปวดท้อง คือผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์3. การมหีลาน

ให้ดูแล ปัญหาสุขภาพ และความสูงอายุ คือปัจจัยท่ีท าให้คดิเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ผลการศกึษาคร้ังน้ี แสดงให้เห็นว่าสตรีท่ีมปีระสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่วนใหญ่ยังคงการดื่ม โดย

รับรู้ความหมายของการดื่มในทางการให้คุณค่า บกพร่องในการประเมนิระดับความเสี่ยงและปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ แม้ว่าการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีอยู่ในระดับเสี่ยงไม่สูงมาก แต่หากดื่มเป็นเวลานานก็จะได้รับ

ผลกระทบและน าไปสู่การติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีวัยแรงงานได้มีสุขภาพท่ีดี มี

พัฒนาการตามบทบาทท่ีเหมาะสมและมชีวีติอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข 

ค าส าคัญ:  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สตรีวัยแรงงาน ภาคเหนอืตอนบน  

 

                                                           
1 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Mental Health and  Psychiatric  Nursing  School of Nursing University of Phayao  Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: Phayamk@gmail.com  



 
 

 205  Proceedings 

Abstract  

Alcohol consumption is currently a major public health problem, especially in women population whose 

prevalence of alcohol consumption was increased. The qualitative study aimed to explore the alcohol consumption of 

women workers in the upper North. The study was conducted in four Provinces: Chiang Mai, Lampang, Phayao, and 

Nan. The data were collected from April to July 2016. The participants were women aged 25-59 years; they were 

recruited by purposive sampling. The data were saturated with 54 persons and their average age was 48.13 years. 

The data were collected by in-depth interviews and analyzed using content analysis. 

The results of the study revealed that alcohol was defined as three meanings: 1. Alcohol was friendship, 2. 

Alcohol was value, and 3. Alcohol was belief. Awareness of effects of alcohol consumption comprised three issues: 1. 

Regular drinking means alcohol addict and occasional consumption was harmless, 2. Insomnia or hypersomnia, 

headache, and abdominal pain, were the effects of alcohol consumption, and 3. taking care of grandchildren, health 

problems, and elderly were the factors leading to quitting alcohol. 

The results show that the majority of women who had previously consumed alcohol continued to consume 

alcohol. This was due to their perception of positive benefits of alcohol consumption and failure to assess its risks and 

problems. Although consumption alcohol of women did not reach high risk level, consumption for a long period of 

time might lead to negative effects and alcohol addict. Thus, we should encourage and support women workers to 

have good health and appropriate role development and live happily in society. 
 

Keywords:  alcohol consumption, women workers, upper North 

 

บทน า 

 ฐานข้อมูลการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโลก พบว่าในปี 2553-2555 คนไทยบริโภค

เคร่ืองดื่มดังกล่าวเท่ากับ 7.1 ลิตร/คน/ปี ในเพศชาย 13.8 ลิตร/คน/ปี ในเพศหญิง 0.8 ลิตร/คน/ปี [1] สอดคล้องกับการ

ส ารวจพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุราในปี 2554  พบว่าเพศชายมีการดื่ม 

จากร้อยละ 55.9 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 53.4 ในปี  2554 เป็นการลดลงร้อยละ 4.5 ในขณะท่ีเพศหญิงพบ ร้อยละ 9.8 

ในปี 2544 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2554 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 [2] และการส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 

2557 พบว่าในจ านวนประชากรอายุ 15 ปีพบผู้ท่ีดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 17.7 ล้านคน หรือร้อยละ 

32.3 ในเพศชายพบร้อยละ 53.0 เพศหญิงพบร้อยละ 12.9 เพศชายมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงกว่าเพศหญิง

ประมาณ 4 เท่า กลุ่มวัยท างาน อายุ 25-59 ปี ยังคงมีอัตราการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สูงท่ีสุด คือร้อยละ 38.2 [3] 

เห็นได้วา่เพศชายมคีวามชุกที่คงที่และลดลง ในขณะท่ีเพศหญิงแม้วา่ความชุกจะไมสู่งมาก แตม่ทิีศทางเพ่ิมขึน้ในช่วงท่ีผ่าน

มา นอกจากนี้การส ารวจข้อมูลในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนั้นพบว่าภาคเหนือมีสถิติการดื่มแอลกอฮอล์สูงท่ีสุด ร้อย

ละ 39.4 ซึ่งเป็นความชุกการดื่มท่ีมากกวา่ความชุกในภาพรวมของประเทศ 31.5 รองลงมาคือภาคอสีานร้อยละ 37.2 ภาค
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กลางร้อยละ 28.1 และภาคใต้มีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์น้อยท่ีสุด คือร้อยละ 18.8 [2] จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า

ภาคเหนอืมีอัตราการดื่มแอลกอฮอลส์ูงสุดเป็นอันดับแรกของประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตภาคเหนือตอนบน [4] 

ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันดับแรก อุบัติเหตุจาก

จราจรทางบก ในเพศชายร้อยละ 70.3 เพศหญิงร้อยละ 18.5 อันดับท่ีสองโรคตับแข็ง ในเพศชายคิดเป็นร้อยละ 28.2 เพศ

หญิงร้อยละ 8.7 [1] ทางด้านจิตใจ พบความชุกของเกิดโรคท่ีใช้แอลกอฮอล์ (Alcohol use disorder) ร้อยละ 5.0 [1] 

นอกจากนี้การดื่มสุรายังสร้างปัญหาทางสุขภาพจิตแก่ครอบครัวหรือบุคคลรอบข้าง ได้แก่ สุขภาพจิตของลูก การทะเลาะ

ววิาทและความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ [2] ในการศกึษาแอลกอฮอล์กับความรุนแรง พบวา่ ส่งผลกระทบท้ังตอ่ตัว

ผู้ดื่มเอง  คนใกล้ชิด และเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีน าไปสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในด้านสังคมพบว่า  การฆาตกรรมและ

การท ารา้ยร่างกายท่ีเกิดขึ้น พบวา่ มากกว่าร้อยละ 50 มคีวามเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [5] โดยเฉพาะใน

สตรี ปัญหาที่เด่นชัดคือ การเสี่ยงตอ่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งน าไปสูก่ารการถูกกระท าช าเรา มเีพศสัมพันธ์ท่ีไม่เหมาะสม

การตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค์และอันตรายตอ่ทารกในครรภต์ามมา [6] 

ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพสตรีรุนแรงกว่าผู้ชาย แม้ว่าจะดื่มในปริมาณท่ีน้อยกว่าแต่ ก็ท าให้ระดับ

ความเข้มข้นในเลือดสูง เนื่องจากสรีระ รูปร่าง น้ าหนัก ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ท่ีสูงย่อมท าลายอวัยวะภายใน

โดยเฉพาะตับและสมองได้มาก ท าให้สตรีได้รับผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงกว่าผู้ชาย ผลกระทบทางสังคมปัญหาทางเพศ 

การเรียนรู้ การท าร้ายร่างกายและอาชญากรรม การให้ก าเนิดทารกพิการ [1] ดังนั้นการรับรู้และการตระหนักในการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ึงมคีวามจ าเป็นและส าคัญมากและยังพบวา่สตรีท่ีดื่มหนักมีอัตราการเสียชวีติสูงกวา่เพศชาย 4 เท่า 

โดยมีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็ง 2 เท่า เพราะสตรีมีความไวต่อโรคตับสูงกว่า เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลต่อ

สารชีวเคมีในตับ [2]  

การศึกษาค่านิยมการดื่มของสตรี ปัจจุบันการดื่มของกลุ่มสตรีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และพบวา่สาเหตุของการดื่ม

สุราของสตรีเป็นเพราะต้องการได้รับการยอมรับว่า เป็นคนมั่นใจ การดื่มสุราท าให้สนุกสนาน และท าให้มร่ีางกายสมส่วน

และมี “สุขภาพดี” หรือสตรีบางคนใช้การดื่มเป็นการหลีกเลี่ยงความทุกข์ และที่ส าคัญสังคมยอมรับการดื่มของสตรีมีมาก

ขึน้ การดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีเป็นพฤตกิรรมท่ีมีผลจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ 

[7] การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี ของ อนุสรณ์  บัวทอง [8] ศึกษาการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลใ์นหญิงวัยแรงงาน พบวา่ การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงค่านยิม ส่งผลให้

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มสตรีมากขึ้น ซึ่งจะดื่มหลังเลิกงาน ในกลุ่มเพื่อน เพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงและ

เป็นการเข้าสังคม การศึกษาของ อรทัย เหมืองหม้อ [9] พบว่า การมีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับปานกลางและไม่ดี 

และการมีบุคคลใกล้ชิดดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติต่อการดื่ม ความสะดวกในการหาซื้อมีความสัมพันธ์กับการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบการศึกษาของ สุนทรี  ศรีโกไสย [6] ท่ีศึกษา

ทบทวนองค์ความรู้ เร่ือง การดื่มสุราและการเสพตดิสุราของสตรี มีข้อค้นพบท่ีส าคัญคือ การศกึษาในประเทศไทยในด้าน

แอลกอฮอล์ การศึกษาส่วนใหญ่เป็นท้ังสองเพศ การศึกษาในสตรียังคงมีจ ากัด และในด้านความชุกของการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พบว่าสตรีมกีารดื่มสุรามากขึน้ สตรีท่ีอายุยังนอ้ยเร่ิมมีการดื่มสุรามากขึน้ ความชุกของการดื่มแบบเสี่ยงและ

แบบอันตรายพบมากขึ้นในทุกช่วงวัย การศึกษาในกลุ่มสตรีวัยรุ่นและวัยแรงงานถูกศึกษามากท่ีสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ความชุกและผลกระทบของปัญหาในกลุ่มนี้  
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเกี่ยวข้องของสตรีไทยมีปรากฏค่อนข้างน้อย การศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่ง

ศึกษาเฉพาะเพศชายหรือท้ังสองเพศ ท าให้องค์ความรู้ทางด้านนี้ยังคงมีค่อนข้างจ ากัด แต่จากสถานการณ์การดื่ม

แอลกอฮอล์ในสตรีไทยท่ีมแีนวโน้มมากขึ้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญและมีผลกระทบรุนแรง ในการศกึษาครั้งนี้ ผู้วจิัยเลือก

ศกึษาจังหวัดท่ีอยูใ่นภาคเหนอืตอนบนคือ จังหวัดพะเยา จังหวัดนา่น จังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงใหม ่เนื่องจากจังหวัด

ดังกล่าว มีสถิติการการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สูง ในระดับประเทศ โดยพบความชุกของประชากร 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 

56.4, 49.3, 46.2 และ 42.7 ตามล าดับ [4] นอกจากนี้ อัตราการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยยังคงมีน้อย 

ในขณะท่ีมีสถติกิารพยายามฆา่ตัวตายสูงและมแีนวโนม้เพิ่มขึ้น [10] 

 ดังนั้นเพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน คณะผู้วิจัย 

จึงตอ้งท าความเขา้ใจอย่างลึกซึ้งถึงแง่มุมของประสบการณ์ชีวิต การให้ความหมาย การรับรู้ ความคิด   ความเชื่อ มุมมอง

และพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรมทางภาคเหนือตอนบน เพื่อน าองค์ความรู้ท่ี

ได้สู่การพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจากการดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงใชเ้ป็นข้อมูลในการน าเสนอแนวทาง

ในการหามาตรการเพื่อลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี และเพื่อป้องผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลใ์นสตรีต่อไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเร่ือง ประสบการณ์การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ของสตรีวัย

แรงงานในภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นการวจิัยบรรยายโดยใชข้้อมูลเชิงคุณภาพ ท่ีมุ่งท าความเข้าใจความหมายตามการรับรู้

และการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จากประสบการณ์ชีวิตของสตรีวัยแรงงานภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมในภาคเหนือ

ตอนบน ผู้วิจัยเลือกศึกษาจังหวัดท่ีอยู่ในภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดล าปางและจังหวัด

เชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดดังกล่าว มีสถิติการการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สูง  ในระดับประเทศ โดยพบความชุกของ

ประชากร 20 ปี ขึ้นไป 56.4, 49.3, 46.2 และ 42.7 ตามล าดับ [4] นอกจากนี้ อัตราการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตของ

ผู้ป่วยยังคงมีน้อย ในขณะท่ีมีสถิติการพยายามฆ่าตัวตายสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น [10] ซึ่งพบหลายการศึกษาท่ีพบว่า

แอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตาย ผู้วจิัยเข้าถึงข้อมูลผ่านองค์การบริหารส่วนต าบล โดย

การเก็บข้อมูลดังกล่าวผู้วจิัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ คือผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ สตรี

วัยแรงงานท่ีอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา น่าน  ล าปางและเชียงใหม่  ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีเลือกจากการ

ก าหนดคุณสมบัติ (Criterion sampling) เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษามาเป็นอย่างดีว่าผู้ ท่ีจะให้ข้อมูลท่ีดี ท่ีสุดเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้ 1. เป็นสตรีวัยแรงงาน อายุ 25-59 ปี 2. เป็นผู้ท่ีมปีระสบการณ์ใน

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 2.1 เป็นผู้ท่ีมีข้อมูลเบื้องต้น ท่ีแสดงให้เห็นว่า มีคะแนนการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ท้ังนี้ผ่านการคัดกรองแบบประเมินแบบประเมินภาวะติดแอลกอฮอล์ (The Alcohol Use Disorder Identification Test 

[AUDIT]) ขององค์การอนามัยโลก [11, 12] โดยผู้วิจัยเป็นผู้คัดกรองด้วยตนเอง 2.2 เป็นผู้ท่ีบุคคลในชุมชนระบุว่ามีภาวะ

สุขภาพจิตท่ีดี ไม่มีอาการทางจิต 2.3 เป็นผู้ ท่ีได้ รับการบอกต่อจากสตรีกลุ่มข้างต้นถึงผู้ ท่ีมีพฤติกรรม หรือมี

บุคลิกลักษณะเช่นเดียวกับตนเอง ( snowball technique) คือ การเลือกผู้ให้ข้อมูลจากการบอกต่อแบบลูกโซ่ เป็นวิธีการท่ี

ผู้วิจัยหาผู้ให้ข้อมูลจากผู้ท่ีให้ข้อมูลคนแรกท่ีผู้วิจัยเลือก แล้วให้ผู้ให้ข้อมูลแนะน าคนท่ีมีประสบการณ์เหมือนตน และยินดี



 
 

 208  Proceedings 

เข้าร่วมในงานวิจัย ซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้ดีท่ีผู้ให้ข้อมูลไม่ต้องการเปิดเผยตนเอง ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะท าให้ผู้วิจัยเข้าถึงผู้ให้

ข้อมูลได้ [13,14,15] เนื่องจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีบางกลุ่มและบางสังคมยังไม่ยอมรับและถือเป็น

พฤตกิรรมทางลบ 3. สามารถพูดคุย สื่อสารด้วยภาษาถิ่นเหนอืหรือภาษาไทยกลางได้ 4. เป็นผู้ท่ียินดีเข้าร่วมในการวจิัย  

 สตรีวัยแรงงานท่ีมีคุณสมบัตดิังกล่าวจะได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวจิัย และขอความร่วมมือให้เข้าร่วม

โครงการวจิัยพร้อมท้ังช้ีแจงสิทธิของกลุ่มตัวอยา่งในการเข้าร่วมหรือไมเ่ข้ารว่มตามความสมัครใจ เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ได้แก่ 1. แบบบันทึกข้อมูลสว่นบุคคล 2. แนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ ์โดยเป็นลักษณะค าถามปลายเปิด 

ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบ  ความชัดเจนและ

ความครอบคลุมของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน และได้น าไปทดสอบสัมภาษณ์สตรี จ านวน 3 ราย เพื่อ

ทดสอบความชัดเจนและการสื่อความหมาย โดยจ านวนของผู้ให้ข้อมูลขึ้นอยู่กับความอิ่มตัวของข้อมูล กลุ่มตัวอย่างท่ี

ท าการศกึษาในครัง้นี้ ผู้วิจัยไม่สามารถก าหนดจ านวนท่ีแน่นอนไวก้อ่นได้ เนื่องจากการวิจัยเชงิคุณภาพจะยุตกิารเลอืกผู้ให้

ข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลมีความอิ่มตัว(saturated) ซึ่งจ านวนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะอยูร่ะหว่าง 40-200 คน [13,14] ข้อมูลอิ่มตัว

ท่ีผู้ให้ขอ้มูลท้ังหมด 54 ราย  

 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองภายหลังผ่านการพิจารณาและการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ีโครงการวิจัย 2/021/59 ท าการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่ม ตัวอย่างทุกราย โดยจ านวนคร้ังและ

การสังเกตอยู่ระหว่าง 2-3 ครัง้ แต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 60 -90 นาที จนกระท่ังข้อมูลมกีารอ่ิมตัวและไมป่รากฏข้อมูล

ใหม่ มีการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับข้อมูล โดยวิธีการบันทึกเทปการสัมภาษณ์และการถอดเทป วเิคราะห์ข้อมูลด้วยการ

วเิคราะห์เชงิเนื้อหา (content analysis) 

 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีผู้ให้ขอ้มูล คือ สตรีวัยแรงงาน จ านวนท้ังหมด 54 คน เป็นสตรีท่ีมีอายุ 25-59 ปี อาศัยอยู่ในเขต

ภาคเหนอืตอนบน 4 จังหวัด คือ เชยีงใหม ่ล าปาง พะเยา และน่าน มีความยนิดีในการเข้ารว่มโครงการวิจัยโดยอนุญาตให้

ท าการสัมภาษณ์และบันทึกเทป อายุเฉลี่ย 48.13 ปี ผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่  ระดับ

การศึกษาส่วนใหญ่เรียนชั้นประถมศึกษา อาชีพของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่คือเกษตรกร อายุท่ีเร่ิมดื่ม อายุเฉลี่ย 27.72 ปี 

สาเหตุท่ีดื่มพบมากท่ีสุด คือ เพื่อนชักชวน ชนิดของเคร่ืองดื่มพบมากท่ีสุดคือ เบียร์ ส่วนความผิดปกติจากการดื่มสุรา 

(คะแนน AUDIT) พบความเสี่ยงในทุกระดับ  

1. ข้อค้นพบการให้ความหมายตามการรับรู้ เกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานในภาคเหนือ

ตอนบน ดังสาระส าคัญ 3 ประเด็น ตอ่ไปน้ี 

1.1 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ มิตรภาพ เป็นการรับรู้ท่ีสื่อความหมายของผู้ให้ข้อมูลในการพูดถึง

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ว่าเป็นการดื่มกับเพื่อนสนิท เพื่อนท่ีรู้ใจ กับญาติพี่น้อง คนคุ้นเคย ถือเป็นมิตรภาพท่ีดี และเพื่อ

ความผูกพันท่ีแนน่แฟน้ย่ิงขึน้ ท าให้ลดการระวังตัว กล้าพูด กล้าท า และแสดงนสิัยของแตล่ะคนออกมาเพราะถือว่าทุกคน

ไมใ่ชค่นแปลกหนา้ ทุกคนสนทิกัน สะท้อนดังตัวอยา่งค าพูดของผู้ให้ขอ้มูลดังต่อไปนี้ 

“เมื่อดีใจเราก็ดื่ม เมื่อเครียด หรือเสียใจเราก็ดื่ม แต่เราดื่มกับเพื่อนสนทิเท่านั้น คนอ่ืนเราไมก่ล้าดื่มกับ

เขาหรอก เดีย๋วเขาจะมองว่าไม่ดี” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 27  ปี) 
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“เราอยากสนุกสนาน เราอยากระบายอารมณ์ อยากร้องร าท าเพลง หรือแม้กระท่ังเราเมา เราก็ท าได้

เต็มท่ี เพราะเราดื่มกับเพื่อน กับญาติๆ  คนรู้ใจ รูน้สิัยเราเท่านัน้” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 36 ปี) 

“มันท าให้แน่นแฟ้นกันมากขึ้น เพราะเราไม่มีความลับต่อกัน เมื่อไหร่ท่ีเราคิดจะดื่ม เราก็จะคิดถึงกลุ่ม

เพื่อนสนิท คนท่ีเคยกินด้วยกัน เราก็จะโทรนัด โทรตามกันมาให้ครบกลุ่มมากท่ีสุด มันคือความสุข ความสบายใจ” (ผู้ให้

ข้อมูลอายุ 34 ปี) 

1.2 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ค่านิยม เป็นความหมายท่ีผู้ให้ข้อมูลบอกว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น

สื่อหรือสัญลักษณ์ของการพบปะ การสังสรรค์ ความยินดี ความสนุกสนาน งานร่ืนเริง งานเทศกาล และงานประเพณี

ต่างๆ มุมมองด้านสิทธิของสตรีและผู้ชายเท่าเทียมกัน สตรีจึงมีความนิยมในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น เพื่อ

ความทันสมัย และความกลมกลืนกับสังคมปัจจุบัน ดังสะท้อนตัวอยา่งค าพูดของผู้ให้ขอ้มูลตอ่ไปน้ี 

“ภาพผู้หญิงผู้ชายดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แทบจะไมต่่างกันในปัจจุบัน เราเห็นเป็นเร่ืองธรรมดา” (ผู้ให้

ข้อมูลอายุ 42 ปี) 

“งานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ เขาเลี้ยงท้ังแม่บ้านท้ังแขกเหร่ือ เรากิน เขากิน คือสังคม

ปัจจุบัน” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 43 ปี) 

“คนดื่มคอืคนธรรมดาท่ีสังสรรค์ คนไมด่ื่มคอืคนดีท่ีไม่มสีังคม” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 48 ปี) 

“ผู้หญงิเราก็ดื่มในกลุ่มของเรา วงของเรา สนุกสนาน ไมม่พีษิมภีัย” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 49 ปี) 

“เราดื่มเข้าสังคม ดื่มเอาน้ าใจ หากไมด่ื่มเหมอืนเราอยู่คนเดียว”(ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 44 ปี) 

“ดื่มเพื่อไม่ให้เขินอาย หากเราไม่ดื่ม ก็ไม่กล้าเข้ากลุ่ม ไม่กล้าเข้าสังคม ไม่กล้าร าวง ไม่กล้าร้องเพลง” 

(ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 43 ปี) 

1.3 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ความเชื่อ เป็นความหมายท่ีผู้ให้ข้อมูลบอกว่า เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์มี

มาแต่ดั้งเดิม ตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย งานเทศกาล งานร่ืนเริงต่างๆของสังคมชาวเหนือจะมีเหล้าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม 

เป็นเครื่องสักการะ เครื่องบูชา ซึ่งของท่ีเข้าพิธีกรรมหรือผ่านพธีิกรรมน ามาซึ่งมุมมองของการดื่มเพื่อชว่ยบ ารุงสุขภาพ ท า

ให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย แข็งแรง ทานอาหารได้มาก นอนหลับสบาย สะทอ้นดังตัวอย่างค าพูดของผู้ให้ข้อมูลดังน้ี 

“เราเห็นมาตัง้แตเ่ด็ก ปู่ทวดย่าทวดเราก็ดื่ม เขาบอกว่าดื่มนอ้ยๆเป็นยานะ” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 49 ปี) 

“เหล้ามีอยู่เกือบทุกพิธีกรรม เอาใส่เป็นเคร่ืองบูชา เมื่อเสร็จพิธีกรรม หากใครได้ดื่มต่อถือเป็นยา เป็น

สิ่งบ ารุงสุขภาพ” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 58 ปี) 

“บางครัง้เราท าเป็นเหลา้ดองยา ดื่มเป็นยาบ ารุงไล่เลอืด ไล่ลม” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 55 ปี) 

“แมด่ื่มก็ท าให้กนิขา้วได้เยอะมากขึน้ นอนหลับดีตลอดคืน” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 59 ปี) 

“มันท าให้ความเหนื่อย ความเพลียหายไป ความกระปร้ีกระเปร่า สดชื่นเข้ามาแทนท่ี” (ผู้ให้ข้อมูลอายุ 

52 ปี) 

“ท าให้แข็งแรง หากมีโรคภัยไข้เจ็บ เล็กๆน้อยๆ บางคร้ังเราดื่มน้อยๆ อาการพวกนี้ก็หายไป” (ผู้ให้

ข้อมูลอายุ 50 ปี) 
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2. ข้อค้นพบการรับรู้ด้านการตระหนักรู้ถงึผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบสาระส าคัญ 4 

ประเด็น ต่อไปนี้ 

2.1 ดื่มประจ าคือติดเหล้า ดื่มเป็นครั้งคราวไม่เป็นอันตราย ตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล สามารถ

ประเมนิระดับความเสี่ยงของความผิดปกติจากการดื่มสุราได้ถูกต้อง เพียงระดับการเป็นผู้ดื่มแบบตดิเท่านั้น โดยสามารถ

บอกได้ถึงอาการติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การดื่มตั้งแตต่ื่นนอนจรดเย็น การดื่มทุกวันโดยไม่สามารถท างานได้ หาก

ไม่ดื่มจะมีอาการมือสั่น เพ้อ หรือพูดเร่ือยเป่ือยคล้ายคนบ้า เป็นต้น แต่ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถแยกแยะและบอกได้ถูกต้อง

ชัดเจนในระดับความเสี่ยง ท้ังส่วนของผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่ า ผู้ดื่มแบบเสี่ยง และผู้ดื่มแบบอันตราย สะท้อนดังตัวอย่างค าพูด

ของผู้ให้ข้อมูล ดังนี ้

“ดื่มแบบเสี่ยงต่ า แบบเสี่ยง แบบอันตรายคงคล้ายกัน คือดื่มแล้วเกิดปัญหาเสี่ยงต่อโรค ต่ออุบัติเหตุ 

แต่หากติดแอลกอฮอล์หรือสุรา อันนี้ ดื่มประจ า หากไม่ได้ดื่มคล้ายคนบ้า เขาจะมือสั่นต้องหาดื่มให้ได้ ” (ผู้ให้ข้อมูลอายุ 

47 ปี) 

“ดื่มแบบเสี่ยง กับดื่มแบบอันตราย ก็คือ ดื่มแลว้เป็นโรคต่างๆ ดื่มแล้วขับรถได้รับอุบัตเิหตุ หรอืทะเลาะ

วิวา ชกต่อย จนเลือดตกยางออก แต่ดื่มแบบติดคือคนท่ีควบคุมตัวเองไม่ได้ ต้องไปบ าบัดรักษาในโรงพยาบาล” (ผู้ให้

ข้อมูลอายุ 37 ปี)  

“คนติดแอลกอฮอล์คือคนท่ีดื่มประจ า ท้ังวันท้ังคืน เสียการเสียงาน และสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่น 

ตอ้งพาเขาไปรักษาท่ีโรงพยาบาล” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 52 ปี) 

“ดื่มแบบเสี่ยงต่ า แบบเสี่ยง แบบอันตราย อันน้ีไมรู้่ หากดื่มแอลกอฮอลม์ากๆเกิดโรค เกิดอุบัตเิหตุก็คือ

อันตราย แต่หากดื่มประจ าอันน้ีล่ะตดิแอลกอฮอล์” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 27 ปี) 

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลเกือบท้ังหมดมีการประเมินตนเองว่า ตนเองไม่เข้าข่ายระดับความเสี่ยงของความ

ผิดปกติจากการดื่มท้ัง 4 ระดับเนื่องจาก ดื่มเพียงบางโอกาสหรือเป็นคร้ังคราวไม่เกิดผลกระทบต่อหน้าท่ีการงาน และ

ไม่ได้เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีรุนแรงเพราะดื่มในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับผู้ชาย สะท้อนดังตัวอย่างค าพูดของผู้ให้ข้อมูล

ดังตอ่ไปนี ้

“เราเป็นผู้หญิง เราดื่มเป็นบางช่วง งานเทศกาล ไม่ได้ดื่มหนัก ไม่ได้ดื่มทุกวัน ดื่มมาไม่เคยเสียงาน 

สุขภาพก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไร คงไมเ่ข้าความเสี่ยงในขอ้ใดๆหรอกนะ” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 45 ปี) 

“หากอยูบ้่าน ไม่มีโอกาสพิเศษ หรืองานประเพณีเราก็ไม่ดื่มเลย มันคงไม่สะสมในร่างกาย และไม่มีผล

ตอ่สุขภาพของเรา ฉะนั้นคงไมใ่ชส่ักข้อในระดับความเสี่ยง” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 58 ปี) 

2.2 นอนไม่หลับหรือหลับมาก ปวดศีรษะ ปวดท้อง คือผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เป็นสิ่งท่ีผู้ให้ขอ้มูลสว่นใหญ่บอกเล่าถึงอาการท่ีเกิดขึ้นหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์อันดับแรก มีผลกับ

การเปลี่ยนแปลงของแบบแผนการนอนหลับ ซึ่งจะเกดิขึน้ในวันหรือคืนนัน้ๆ เกือบท้ังหมดบอกวา่ท าให้นอนหลับสบายหลับ

ได้ดีขึ้นนานและลึก แต่มีบางส่วนท่ีพบอาการนอนไม่หลับ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหลับไปซักระยะและสะดุ้งตื่นขึ้นมา จากนั้นจะ

นอนไม่หลับ อาการต่อมาคืออาการเบ่ืออาหาร ซึ่งจะเป็นอาการของวันรุ่งขึ้นหลังจากดื่ม ซึ่งจะมีวิธีแก้ไขคือกินของร้อน 

หรือของเปรี้ยว อาการจะค่อยๆหายไป อาการสุดท้าย คือ อาการปวดศีรษะ บางคนบอกวา่อาการ “เมาค้าง” หรือ “เมา

ข า” หากนอนพักมากๆอาการจะดีขึ้นส่วนอาการปวดท้องจะพบเมื่อดื่มขณะท้องวา่งหรือคนท่ีดื่มเป็นประจ า หรือดื่มหนัก

ในคร้ังนั้นๆ ซึ่งอาการท้ังหมดจะเกิดขึ้นรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และท่ีส าคัญ
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ผู้ให้ขอ้มูลเกือบท้ังหมดไม่สามารถบอกได้ถึงผลต่อสุขภาพระยะยาวได้ ส่วนใหญ่บอกวา่การดื่มเป็นคร้ังคราวคงไมส่ะสมใน

ร่างกายให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา สะทอ้นดังตัวอย่างค าพูดของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 

“หากเราดื่มมาก ดื่มหนัก โดยเฉพาะดื่มหลายชนิดปนกัน วันต่อมาเราจะปวดหัว เบ่ืออาหาร เขา

เรียกว่า เมาข า หรือ เมาค้าง ต้องนอนอีกทั้งวัน... เราจะทานได้เฉพาะซุปร้อนๆ ข้าวตม้ จากนัน้ก็ทานพวกผลไมท่ี้เปร้ียวๆ

เท่านัน้...” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 46 ปี) 

“ดื่มเบียร์ ดื่มไปซักแก้วท่ี3-4ก็จะมนึ ง่วงนอน ตามันจะปิด พอไปนอนซักระยะสะดุ้งตื่น จะนอนไมห่ลับ

อกีเลย...” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 56 ปี) 

“เราเป็นปวดหลัง ปวดท้อง ปวดเมื่อย... แต่ก็เป็นไม่บ่อย ดื่มทีเป็นที คงไม่เกิดผลกับร่างกาย” (ผู้ให้

ข้อมูลอายุ 49 ปี) 

“มอีาการแสบท้อง ปวดหัว ครึ่งวันถึงหน่ึงวันก็หายไป ไมน่า่จะสะสม หรอืเป็นผลให้เกิดโรคตา่งๆ” (ผู้ให้

ข้อมูลอาย ุ38 ปี) 

“เราดื่มมานาน ดื่มเบาๆเป็นคร้ังคราว ก็มีอาการเล็กๆน้อยๆ ปวดหัว ปวดท้อง เพลียบ้าง แต่หากไม่ได้

ดื่มก็ไมเ่ป็นอะไร สุขภาพแข็งแรง ไมน่า่จะส่งผลต่อสุขภาพ” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 44 ปี) 

“มีอาการหลับนาน หลับลึก แต่หากวันไหนดื่มหนัก จะปวดหัว ปวดตึบๆ ไม่อยากกินอะไร ไม่ค่อยสุข

สบายเท่าไหร.่.ก็นานๆเป็นที” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 52 ปี) 

2.3 การมีหลานให้ดูแล ปัญหาสุขภาพ และความสูงอายุ คือปัจจัยที่ท าให้คิดเลิกดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เป็นสิ่งท่ีผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ค าตอบว่า “ไม่แน่ใจ” เมื่อถามถึงความคิดเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

มากกวา่คร่ึงบอกว่า “ยังไม่คิดเลิกดื่ม” หรือ “คงไมอ่าจปฏเิสธท่ีจะดื่มได้” โดยให้เหตุผลว่า ต้องดื่มเพราะมีเพื่อนฝูง มงีาน

สังสรรค์ ขัดเพื่อนไมไ่ด้ ยังต้องท างานต้องเข้าสังคม มากกวา่นั้นผู้ให้ข้อมูลยังคงเชื่อว่า “การดื่มนอ้ยๆ ดื่มเป็นคร้ังคราว ไม่

เป็นไร” สะทอ้นดังตัวอย่างค าพูดของผู้ให้ข้อมูลต่อไปนี้ 

“ดื่มเล็กๆน้อยๆ คงไมเ่ป็นไร...” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 27 ปี) 

“คงขัดเพื่อนฝูงไมไ่ด้...” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 37 ปี) 

“หากจะให้เลิก ไมแ่นใ่จ เราก็ไมรู้่จะบอกเพื่อน บอกคนอื่นยังไง ยังเลิกไมไ่ด้หรอก...” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 44 ปี) 

“หากตอนนี้คงเลิกดื่มไม่ได้ เราตอ้งเข้าสังคม เข้ากลุ่ม เค้าคะยั้นคะยอเราก็ตอ้งดื่มเพราะเราเคยดื่ม...” 

(ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 31 ปี) 

“เราดื่มนอ้ยๆ เบาๆ และตามงานประเพณี เทศกาล ไมไ่ด้ติดมัน สนุกสนาน สุขภาพก็ยังแข็งแรง ก็คงยัง

ไมเ่ลิกดื่มมัน” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 32 ปี) 

“เคยคิดเหมอืนกันวา่จะเลิกดื่ม แตก่็ไมแ่นใ่จวา่จะท าได้ เพราะเราตอ้งอยูใ่นสังคม” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 52 ปี) 

“เราเคยดื่ม เราต้องมีสังคม มีเพื่อน หากบางช่วงไม่ดื่มก็ได้หรืออยากดื่มเราก็ดื่ม แต่หากจะให้เลิกดื่ม

เลย คงไมไ่ด้ ยังไม่คดิเลิกดื่มมัน...” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 48 ปี) 
 

เมื่อถามถึงสิ่งท่ีท าให้เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ประกอบด้วย หากมีภาระในการดูแลเลีย้งหลาน การ

เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เกิดโรคประจ าตัว โดยแพทย์สั่งห้ามดื่ม และสุดท้ายคือ หากชราหรือสูงอายุ จะเป็นเหตุผลให้กับตนเอง

และสังคมได้ในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สะท้อนดังตัวอยา่งค าพูดของผู้ให้ขอ้มูลตอ่ไปน้ี 
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“ปัจจุบันเราตอ้งดูแลตนเองได้ ไม่มีภาระ...ลูกโตหมดแลว้ เราต้องเข้าสังคม แต่หากต้องดูแลหลานน้อย 

เป็นย่าเป็นยายก็คงต้องอยู่บ้านดูแลหลาน คงต้องเลิกดื่มละ” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 45 ปี) 

“หากมีการเจ็บป่วย เป็นโรคนั้นโรคนี่ หมอเขาห้ามมา เราก็ต้องเลิกดื่ม แต่ตอนนี้เราสุขภาพแข็งแรงดี 

ไมไ่ด้เจ็บป่วยอะไร” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 40 ปี) 

“หากเราแก่เฒ่า คงต้องเข้าวัดเข้าวา ละเลิก กิเลส ถึงตอนนั้นก็คงจะเลิกดื่มได้ ต้องจ าเป็นเลิกดื่ม” 

(ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 55 ปี) 

“เราจะปฏิเสธได้ บอกคนอื่นได้ว่าหมอห้าม เราเป็นโรคประจ าตัว คนอื่นก็เชื่อ เราก็แข็งใจ ไม่ดื่มมันได้

...” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 47 ปี) 

“แก่ตัวมาก็คงต้องเลิกดื่ม ตอนนี้เรายังเข้ากลุ่ม...เข้าสังคม สังคมเราเป็นแบบนี้คงขัดไม่ได้ มันเป็น

สิ่งจ าเป็นในสังคมปัจจุบันนะ...” (ผู้ให้ขอ้มูลอายุ 58 ปี) 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากผลการศกึษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานในภาคเหนอืตอนบนท่ีพบในคร้ังน้ีแบ่งได้เป็น 2 

ประเด็นหลักคอื  

 1. ความหมายการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามการรับรู้ของสตรีได้สะท้อนใน 3 ประเด็น ได้แก่ เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์คือ มติรภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ค่านิยม และ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คือ ความเชื่อ แสดงให้เห็นถึง การ

ให้คุณค่าต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สามารถอธิบายได้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณท่ีพบว่า ความชุกของการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการให้ทัศนคติด้านบวกของสตรีต่อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ทัศนคติหรือค่านยิมของสังคมตอ่การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลถ์ือเป็นปัจจัยชักน าและส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

[16] สังคมไทยปัจจุบันมีค่านิยมต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะการเข้าสังคมและการสร้างสัมพันธภาพกับ

ผู้อ่ืนได้ [2] นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีมีความเสรีและความหนาแนน่ของร้านค้าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ การมีเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ก็ถือเป็นเคร่ืองมือใหม่ท่ีสร้างวัฒนธรรมการดื่ม รวมถึงการโน้มน้าวจาก

โฆษณาและภาพยนตร์ [2,16] สอดคล้องกับการศึกษาของ วิเศษ สุจินพรัหม และ สหัทยา วิเศษ (2559) ที่ศกึษาเร่ืองสุรา 

นารี กับการจัดการตนเองของชุมชนในจังหวัดพะเยา ท่ีพบว่า  เมื่อมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีหลากหลาย มีจ าหน่ายท่ัวไป 

หาซื้อได้ง่าย สะดวก และการจัดงานเลี้ยงต่างๆมีมากขึ้น ส่งผลให้สตรีเข้าสู่วงจรของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ [17] 

และพบการศกึษาของ สุนทรี  ศรีโกไสย (2556) ซึ่งศึกษา การทบทวนองคค์วามรู้เร่ืองการดื่มสุราและการเสพตดิสุราของ

สตรี ท่ีพบว่า การมีทัศนติท่ีดีต่อการดื่มสุรา การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคร่ืองแอลกอฮอล์ ความอยากลองและ

อยากเลียนแบบ ความเชื่อเร่ืองการเท่าเทียมกันทางเพศ การถูกกดขี่ทางเพศของสตรี และการมีภาวะอารมณ์และ

พฤตกิรรมท้ังทางบวกและทางลบ เป็นสาเหตุส าคัญของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นสตรีไทย [5] 

 2. การตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้สะท้อนใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การดื่มประจ า

คือติดเหล้า ดื่มเป็นครั้งคราวไมเ่ป็นอันตราย 2. นอนไมห่ลับหรือหลับมาก ปวดศรีษะ ปวดท้อง คือผลกระทบจากการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 3. การมีหลานให้ดูแล ปัญหาสุขภาพ และความสูงอายุ คือปัจจัยท่ีท าให้คิดเลิกดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ ใน 2 ประเด็นแรก แสดงให้เห็นวา่ สตรีมีการตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ในระดับต่ าและยังไม่ถูกตอ้ง ครอบคลุม อาจเนื่องมาจากการศกึษาคร้ังนี้ อายุเฉลี่ยของผู้ให้ข้อมูล คือ 48.13 ปี ส่วนใหญ่

ดื่มในระดับเสี่ยง การศึกษาส่วนใหญ่ช่วงประถมศึกษาและมีอาชีพเกษตรกร และบริบทการศึกษาคือสังคมชนบท ท าให้มี

ผลต่อการรับรู้ถึงผลกระทบยังไม่ถูกต้อง ครอบคลุมซึ่งส่วนใหญ่มองผลกระทบเฉพาะด้านร่างกาย ไม่ได้ตระหนักถึง

ผลกระทบด้านจิตใจและสังคม และการมองผลกระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ เยาวลักษณ์  ยา

นุช และ ศิริพร  ยอดกมลศาสตร์ (2559) ซึ่งศึกษาผู้หญิงกับสุราพื้นบ้าน พบว่า สตรีในชุมชนเห็นตรงกันว่าการดื่ม

เครื่องดืม่แอลกอฮอลห์ลังเลิกงานถือเป็นเร่ืองปกติ ไมถ่ือว่าตดิสุรา และไมก่่อให้เกิดอันตรายกระทบต่อสุขภาพและปัญหา

ในครอบครัว เพราะคนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สามารถรับผิดชอบหนา้ท่ีและงานบ้านได้ [18] ซึ่งวิธีการลดอันตรายและ

การสูญเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีดีท่ีสุด คือการป้องกันไม่ให้การดื่มแบบเสี่ยงและแบบอันตราย ไมใ่ห้คงการ

ดื่มต่อจนเกิดโรคติดสุราหรือปัญหาสุขภาพและสังคมอื่นๆ [16] ร่วมกับอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีมี

ความอ่อนไหวและเปราะบางมากกว่าเพศชาย ทั้งด้านสุขภาพ การมีทารก และบทบาททางสังคม [1] จึงควรตอ้งตระหนัก

ถึงผลกระทบเพิ่มมากขึน้ ประเด็นสุดท้าย การมีหลานให้ดูแล ปัญหาสุขภาพ และความสูงอายุ คือปัจจัยท่ีท าให้คิดเลิกดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แสดงให้เห็นถึงความไมม่ั่นใจและไม่ตัง้ใจในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการต้ังข้อเงื่อนไข

ในการเลิกดื่มเคร่ืองดื่ม สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพา  จิ๋วพัฒนกุล และ ธนิษฐา  สมัย (2557) ที่ศึกษา การบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของครอบครัวไทย ท่ีพบว่า ไม่สามารถเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ในอนาคต เนื่องจากต้องเข้า

สังคม [19] ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวท าให้พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสตรียังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเกิด

ผลกระทบระยะยาวตอ่สุขภาพและปัญหาอื่นๆตามมา 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศกึษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงาน พบการรับรู้ความหมายของ “เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” 

ม ี3 ความหมาย คือ 1. เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คือ มติรภาพ 2. เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คือ ค่านิยม 3. เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

คือ ความเชื่อ ด้านการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พบ 3 ประเด็น คือ 1. ดื่มประจ าคือติด

เหล้า ดื่มเป็นคร้ังคราวไม่เป็นอันตราย 2. นอนไม่หลับหรือหลับมาก ปวดศีรษะ ปวดท้อง คือผลกระทบจากการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 3. การมีหลานให้ดูแล ปัญหาสุขภาพ และความสูงอายุ คือปัจจัยท่ีท าให้คิดเลิกดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ์จากผลสรุปดังกล่าวน าไปสู่ขอ้เสนอแนะและการน าผลวิจัยไปใชด้ังนี้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บรหิาร 

1. หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรเน้นการดูแลสตรีในชนบทท่ีครอบคลุมท้ังในชุมชนและโรงพยาบาล ในชุมชนเน้น 

เชิงรุกในการให้ความรู้เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนติ โดยการให้ความรู้เน้นด้านผลกระทบของการดื่มเค ร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ของสตรีท่ียังมีน้อยและไม่ถูกต้องและครอบคลุมเพื่อสอดรับกับผลวิจัยท่ีพบการให้ความหมายในเชิงการให้

คุณค่าต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนโรงพยาบาลเน้นการพยาบาลในการดูแลผู้ท่ีมีปัญหาการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในสตรี การคัดกรองความเสี่ยง การออกแบบโปรแกรมหรือโครงการท่ีท าให้สตรีลดและเลิกการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์โดยใช้ข้อมูลเร่ืองสุขภาพ บทบาทหน้าท่ีของสตรีในครอบครัว ดังข้อมูลผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีท าให้มี

ความคิดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2. หน่วยงานทางด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์ท่ีเกี่ยวข้องในด้านองค์กรสตรี 

ควรวางนโยบายท่ีน ามาซึ่งการสร้างทัศนคติ ค่านิยมท่ีถูกต้องต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการคงไว้ซึ่งสุขภาพท่ีดี 

บทบาทและภาพลักษณ์ท่ีดงีามของสตรีไทย เพื่อให้เกิดความมคีุณค่าในตนเองและการมคีวามสุขในสังคม 

3. องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล

ส่งเสริม และป้องกันปัญหาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลข์องสตรี โดยเพิ่มบทบาทในโครงการ/กิจกรรม ในรูปแบบของการ

รณรงค์ อนุรักษ ์งานประเพณีตา่งๆ ในท้องถิ่น และการคงไวซ้ึ่งภาพลักษณ์ท่ีดขีองบทบาทของสตรี การสร้างสัมพันธภาพ

และมิตรภาพท่ีดโีดยไม่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ตอนกลาง 

ตอนปลาย รวมถึงผู้สูงอายุ เนื่องจากงานวจิัยนี้ ศึกษาในสตรีท่ี อายุ 25 – 59 ปี ซึ่งเป็นภาพรวมและยังพบความแตกต่าง

เฉพาะในแต่ละกลุ่มวัยท้ังเร่ืองทัศนติ ค่านิยม การรับรู้และความรู้ และอาจเพิ่มการศึกษาในบริบทและพื้นท่ีอื่นท่ีมีความ

แตกต่างของบริบท สังคมวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนขององค์ความรู้ในสตรี ท้ังนี้เพราะการศึกษานี้ศึกษาเพียง 4 จังหวัด

ของภาคเหนือตอนบน  

2. ควรศึกษาสังคมโดยรวมของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี โดยขยายศึกษาในกลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับสตรี เพื่อน าสังคมไทยไปสู่สังคมท่ีลดและเลิกการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท้ังนี้เพราะการศึกษานี้มุ่งศึกษา

เฉพาะกลุ่มสตรีวัยแรงงานเท่านัน้ 

 3. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบหรือโปรแกรมในการส่งเสริมและป้องกันการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ

สตรี โดยเน้นประเด็นการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และการให้ความรู้ท่ี

ชัดเจน ถูกต้อง ครอบคลุม ในเร่ืองเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับสตรี เพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ตอ่ไป 
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เกี่ยวข้องและสตรีทุกทา่นท่ีมีสว่นร่วมในงานวิจัยครัง้นี้ 
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ปัจจัยท่ีมีผล และรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน 

เขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 10 ในประเทศไทย 

Factors affecting and decided to form the emergency medical services, on 10th 

district health services in Thailand 
 

ธงศักดิ์ชัย  สายพระราษฎร์1* กฤษณา วุฒสิินธ์1 และ วรกร  วิชัยโย1 

Thongsakchai Saipraraj1*, Kridsana Wuttisin1 and Worakhon Wichaiyoo1 

บทคัดย่อ 

การเจ็บป่วยฉุกเฉินนับว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโลก  ในประเทศไทยพบว่าในการใช้บริการห้องฉุกเฉินของ

โรงพยาบาลต่างๆท่ัวประเทศ มีผู้ เจ็บป่วยวิกฤติและเร่งด่วนประมาณร้อยละ 30 และมีผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉินเสียชีวิตนอก

โรงพยาบาลประมาณ 60,000 คน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้จัดให้มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  

ขึ้นในปี 2551 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดให้มี และบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของชาติ โดยบูรณาการกับบริการของ

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีการแบ่งพื้นท่ีเป็น 13 เขตพื้นท่ีบริการสุขภาพ โดยประชาชนสามารถขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ผลการด าเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีแนวโน้มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2551  ถึง  2554 และลดลงในปี 2555-2557 และผลการด าเนินงานในระดับเขตก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกัน

กับระดับประเทศ โดยเฉพาะเขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 10 ซึ่งเป็นเขตพื้นท่ีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้การสนับสนุนเป็น

พิเศษเพื่อให้เป็นพื้นท่ีน าร่องด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จาก

แนวโน้มดังกล่าว จึงเป็นข้อสงสัยท่ีตอ้งศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผล และรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทยฉ์ุกเฉินของประชาชน

เขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 10 เพื่อศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกวิธีการเข้ารับบริการแพทย์ฉุกเฉิน  และสถานการณ์การใช้

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 10  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

เก็บข้อมูลโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 3 จาก 5 จังหวัดจ านวน 120 ตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย

ฉุกเฉินระดับฉุกเฉินวกิฤต (Resuscitation) ท่ีมารับบริการด้วยระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 58 ราย และมาด้วยตนเอง 62 ราย  

ผลการศกึษาพบวา่ปัจจัยดา้น  วัฒนธรรม, ญาต/ิครอบครัว,เพศ ระดับการศกึษา และอาชพี ไมม่ผีลตอ่การเรียกใชบ้ริการ

การแพทยฉ์ุกเฉิน และปัจจัยท่ีมีผลตอ่การเลอืกใชบ้ริการการแพทยฉ์ุกเฉินของผู้ป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 

10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 คือการรับรู้เกี่ยวกับ 1669 ความรู้เกี่ยวกับอาการเจ็บ-ป่วย เขตพื้นท่ีอาศัย และ

ช่วงเวลาท่ีเจ็บ-ป่วย  สามารถท านายการใช้บริการได้ร้อยละ 23.4 ( R 2= 0.234) รูปแบบการตัดสินใจเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง 

(Group Decision) เป็นการตัดสินใจในลักษณะท่ีไม่เคยด าเนินการไว้ก่อน  สพฉ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งการส่งเสริมให้

เกิดการรับรู้ถึงบริการ ระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยท่ีต้องใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  เพื่อให้มีความตระหนักและให้

ความส าคัญเกิดการเตรียมความพร้อมเพื่อตัดสินใจเลอืกรับบริการได้อยา่งเหมาะสม และถูกตอ้งของประชาชน ตอ่ไป 

ค าส าคัญ:  รูปแบบการตัดสินใจ  บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 
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Abstract 

Background: The emergency is the leading cause of death in the world. In Thailand, the use of hospital emergency 

rooms across the country. The urgent and critical illness, and 30 percent have died outside the hospital emergency about 

60,000 to fix the problem. The government has established the National Institute for Emergency Medicine (NIEMS.) In the 

year 2551. The public can obtain emergency medical services. In operation of NIEMS during the years 2551 to 2554 and 

from 2555 to 2557 and a decrease in operating results in the field. In the 10th district health services is likely and same as 

nationally, which is the 10th district is the National Academy of Emergency Medical provides extra support to a pilot conducted 

in partnership with local governments. From such a trend. It is no doubt a need to study the factors that influence. And 

decided to form the emergency medical services. And the use of emergency medical services. In the area of  the 10th district 

health services. 

Methods: This study was Quantitative Research comprised an interview questionnaire survey sample of 120 patients 

or relatives of patients in emergency crisis or resuscitation who came to the hospital by emergency medical system 5 8 

persons and who came by themselves 62  persons who were living in three Provinces in the area of the 10 th district health 

services. Thailand. Percentage, mean and standard deviation were applied for data analysis. Comparative analysis of the 

differences between groups was conducted using t-test statistics, Stepwise Multiple Regression Analysis use to analytical and 

prediction correlated. 

Results: The study found that the unstructured decision pattern (Group Decision) to use the emergency service in a 

manner never before operated, phone free service 1669  is unknown, distrust and do not see the importance. Factors that 

influence the selection of patients to emergency medical services in 10th district health services significant level of 0 .0 1 (p> 

0 .0 1) is the perception about 1669  free phone service, knowledge about pain and illness, living area and time of hurt - 

emergency patients. But factors Cultural, Family, relatives or gender, education and occupation has not resulted to the 

emergency medical services and can predict the service percentage 23.4 (R 2 = 0.234). 

Discussion and Conclusion: This study found unstructured decision pattern to use the emergency service. Factors that 

influence the selection of patients, emergency medical services in the 10th district health services depends on perception, 

knowledge about pain, living area and time of hurt - emergency patients. Thus, The NIEMS and the relevant authorities 

should hasten to foster awareness of the service. And severity of illness that requires emergency medical services. So has the 

awareness and the importance of preparing for the birth choose appropriately. And the validity of the public. 

Keyword:  Decision Making, Emergency medical services  
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บทน า 

การเจ็บป่วยฉุกเฉินนับว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโลก โดยพบว่าหนึ่งในสี่ของการตายท้ังหมด ในโลก

เกิดจากภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน (องค์การอนามัยโลกใน, 2545) ในประเทศไทยพบว่าในการใช้บริการห้องฉุกเฉินของ

โรงพยาบาลต่างๆท่ัวประเทศ มีผู้เจ็บป่วยวิกฤติและเร่งด่วนประมาณร้อยละ 30 และมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเสียชีวิตนอก

โรงพยาบาลประมาณ 60,000 คน (วรเวศน์ สุวรรณระดา และคณะ, 2548) นอกจากสาเหตุของการเสียชีวติมากแล้วยัง

ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพโดยมูลค่าความความสูญเสียทางการเงินในปี 2010 อยู่ท่ี 1 ,952 ล้าน

บาท (มูลนิธิไทยโรดส์, 2555) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้จัดให้มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) ขึน้ในปี 

2551 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดให้ม ีและบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของชาติ โดยบูรณาการกับบริการของกระทรวง

สาธารณสุข ท่ีมีการแบ่งพื้นท่ีเป็น 13 เขตพื้นท่ีบริการสุขภาพ โดยประชาชนสามารถขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่าน

หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง จากการด าเนินการดังกล่าวพบว่ามีแนวโน้มของการขอรับบริการของ

ประชาชนสูงขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเพิ่มจาก 35,986 คร้ังในปี 2548 เป็น 1,261,179 คร้ังในปี 2557 (รายงานประจ าปี และ

รายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าปี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด 

พบว่าจ านวนการรับบริการเร่ิมมีอัตราการเพิ่มท่ีคงตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ท้ังท่ีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาลเป็นอยา่งดีโดยได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีจาก 7,255,300 บาท

ในปี 2551 และเพิ่มเป็น 1,372,441,400 บาท ในปี 2557 (189 เท่า) จัดสรรเป็นงบประชาสัมพันธ์ 5,891,515 บาทในปี 

2551 และเพิ่มเป็น 13,724,414 บาท ในปี 2557 (2.3 เท่า) ซึ่งแนวโน้มบริการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเข้าถึงบริการ

การแพทยฉ์ุกเฉินของประชาชนยังเป็นปัญหาที่ตอ้งเร่งด าเนนิการแก้ไข สอดรับกับการส ารวจสภาพการรักษาพยาบาลของ

ประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินท่ัวประเทศของมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 75.7 มารับบริการด้วยต้นเองโดยไม่

ผ่านระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน (เอแบค-เคเอสซีอินเตอร์เน็ตโพล, 2553)  เช่นเดียวกับการศกึษาสาเหตุการไมเ่ลอืกใช้

บริการการแพทยฉ์ุกเฉินของประชาชนเชยีงใหม่ พบวา่ ประชาชนไม่เลือกใชบ้ริการเมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุถึง

ร้อยละ 62.74 (ณัชชา หาญสุทธิเวชกุลและคณะ, 2555)  

เนื่องจากการด าเนนิงานการแพทย์ฉุกเฉินของไทย มกีารบูรณาการร่วมกับระบบการจัดการสุขภาพของประเทศ

ท่ีเน้นการด าเนินงานเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพเขตพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการประสานงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้นผล

การด าเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับเขตจึงมีปัญหาการเข้าถึงและใช้บริการเช่นเดียวกับระดับประเทศ (สัญชัย 

ชาสมบัติ, 2555) โดยเฉพาะเขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 10 ซึ่งเป็นเขตพื้นท่ีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้การ

สนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นพื้นท่ีน ารอ่งด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) (สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ, 2557)  

จากแนวโน้มดังกล่าว จึงเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผล และรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ

ประชาชนเขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 10 เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาและรณรงให้ประชาชนสามรถเข้าถึงบริการการแพทย์

ฉุกเฉินได้มากขึ้น 
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วัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกวิธีการเข้ารับบริการแพทย์ฉุกเฉิน  และปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการ

การแพทยฉ์ุกเฉิน ของประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 10  

 

รูปแบบการศึกษา  

ศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)เก็บข้อมูลโดใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก

ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีมารับบริการ ณ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลศูนย์และท่ัวไปท่ีถูกสุ่ม การเก็บ

ข้อมูลจะเก็บจากผู้ป่วยเป็นอันดับแรก และหากผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูลได้จึงเก็บจากญาติโดยเก็บข้อมูลจากผู้ป่วย 3 

ระดับแรก ตามเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดล าดับการบริบาล ณ ห้องบริการฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ 5 ระดับ ท่ี

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด ประกอบด้วย ฉุกเฉินวิกฤต, ฉุกเฉินเร่งด่วน, ฉุกเฉินไม่รุนแรง,ผู้ป่วยท่ัวไป และ

ผู้รับบริการสาธารณสุขอื่นๆ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้มารับบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีมารับบริการ ณ แผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลศูนยแ์ละท่ัวไปท่ีถูกสุ่ม

ระหว่างวันท่ี 1-31 ตุลาคม 2558 โดยใช้เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) ประกอบด้วย 1)เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือญาติท่ีมา

รับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน 2) มีระดับความรุนแรงฉุกเฉินวิกฤต หรือฉุกเฉินเร่งด่วน หรือฉุกเฉินไม่รุนแรง 3) สามารถ

สื่อสารให้ข้อมูลได้ และเกณฑ์คัดออก(Exclusion criteria) ประกอบด้วย 1) ขาดสติไม่สามารถสื่อสาร และให้ข้อมูลได้ 2) 

ผู้ป่วยจากการรับส่งต่อ 3) ผู้ป่วยท่ัวไป หรือผู้รับบริการสาธารณสุขอื่น  
 

 การค านวณตัวอย่าง 

ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรง (Cohen, 1969 อ้างถึงในระพินทร์, 

2549) ใช้โปรแกรม G*power ก าหนดค่า effect size เท่ากับ 0.130  ค่าความคลาดเคลื่อน (alpha= เท่ากับ 0.05) และค่า  

power เท่ากับ 0.9 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 115 คน (Faul et al., 2007 อ้างถึงใน กชกร เกียรติศรศรี, 2555) เนื่องจาก

งานวจิัยอาจมกีลุ่มตัวอยา่งท่ีปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ ผู้วจิัยจึงจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อชดเชยกลุ่มตัวอยา่งท่ีไม่สมัครใจให้

ข้อมูลอีก 5 ตัวอย่าง จึงมีกลุ่มตัวอย่าท้ังหมด 120 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบขั้นตอน (Stratified random 

sampling) 3 จาก 5 จังหวัดจ านวน 120 ตัวอยา่ง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ร้อย

ละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอื่นท่ีเหมาะสม เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผล และรูปแบบการตัดสินในในการเลือกใช้บริการ

การแพทยฉ์ุกเฉิน ตลอดจนสาเหตุท่ีไม่เลอืกใช้บริการ รวมท้ังรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม 
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ผลการศึกษา 
จากการส ารวจเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้ป่วยหรือญาติท่ีมารับบริการ ผู้มารับบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีมารับ

บริการ ณ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลศูนย์และท่ัวไปท่ีถูกสุ่มประกอบด้วย โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ 

โรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลมุกดาหาร ระหว่างวันท่ี 1-31 ตุลาคม 2558 ได้กลุ่มตัวอยา่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ท่ีมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง 62 ราย และกลุ่มท่ีมาโรงพยาบาลด้วยบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 58 ราย รวมท้ังสิน้ 120 ราย   

กลุ่มที่มาโรงพยาบาลด้วยตนเอง 

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 62 คน เป็นเพศชาย 25 คน หญิง 37 คน คน ชว่งอายุระหวา่ง 19-78 ปี 

อายุเฉลี่ย 41.31 (S.D = 9.018)  ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามด้วยตัวเองร้อยละ 45.3 สาเหตุการมาโรงพยาบาลแบ่งเป็น

อุบัตเิหตุ(Trauma) ร้อยละ 25.9 เจ็บป่วยอ่ืน(Non trauma) ร้อยละ 74.1 แบง่เป็นระดับฉุกเฉินวกิฤต (Resussitation) ร้อยละ 

6.2 ระดับฉุกเฉินเร่งด่วน(Emergency) ร้อยละ 44 และระดับฉุกเฉินไม่รุนแรง (Urgency) ร้อยละ 49.8 ส่วนใหญ่ระดับ

การศึกษาอยู่ท่ีระดับต่ าปริญญาตรี และส่วนใหญ่ประกอบประกอบอาชพีรับราชการ  
 

กลุ่มตัวอย่างที่มาด้วยบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 

ลักษณะท่ัวไปของจ านวน 58 คน เป็นเพศชาย 26 คน หญิง 32 คน ช่วงอายุระหว่าง 21.77 ปี อายุเฉลี่ย 46.33 

ปี (SD 11.180) ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามด้วยตัวเองร้อยละ 42.1 สาเหตุการมาโรงพยาบาลแบ่งเป็นอุบัติเหตุร้อยละ 70.7 

เจ็บป่วยอื่น (Non trauma) ร้อยละ 29.3 แบ่งเป็นระดับฉุกเฉินวิกฤต (Resussitation) ร้อยละ 1.7 ระดับฉุกเฉินเร่งด่วน 

(Emergency) ร้อยละ 29.1 และระดับฉุกเฉินไม่รุนแรง(Urgency) ร้อยละ 69.2 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ท่ีระดับต่ า

ปริญญาตรี และส่วนใหญ่ประกอบประกอบอาชพีเกษตร  
 

ปัจจัยที่มผีลต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน  วัฒนธรรม, ญาติ/ครอบครัว,เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่มีผลต่อการเรียกใช้

บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการการแพทยฉ์ุกเฉินของผู้ป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีบริการ

สุขภาพท่ี 10 อย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 คือการรับรู้เกี่ยวกับ 1669 การรับรู้เกี่ยวกับอาการเจ็บ-ป่วย เขต

พื้นท่ีอาศัย และช่วงเวลาท่ีเจ็บ-ป่วย  โดยมีสมการท านายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยของ

ผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 10 ท่ีใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนแบบขั้นตอน (Stepwise)ท่ีน าตัวแปร

อิสระเข้าคร้ังละ 1 ตัวหากมีตัวแปรอิสระท่ีน าเข้ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระท่ีมีอยู่แล้วในสมการจะตัดตัวแปรอิสระที่

สัมพันธ์กันตัวใดตัวหนึ่งออกจากสมการถดถอยเอง (กัลยา  วานชิยบั์ญชา, 2542: 341) ซึ่งท าให้ได้สมการดังนี้  

 Y = 7.000 + 1.631 (X3) + 16.466 (X6) + 6.432 (X8) + 3.012 (X10) 

หรือ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้บริการการแพทยฉ์ุกเฉินของผู้ป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินในเขต 

พื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 10 = 7.000 + 1.631 (การรับรู้ 1669) + 16.466 (การรับรู้การเจ็บป่วย) + 6.432 (เขตพื้นท่ีอยู่

อาศัย) +3.012 (ชว่งเวลาท่ีป่วย) 

โดยสมการนี้สามารถท านายผลได้ร้อยละ 21.8 (R2 = 0.218 p-value < 0.001) สามารถท านายการใช้

บริการได้ร้อยละ 23.4 ( R2 = 0.234)  
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รูปแบบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง (Group Decision) เป็นการตัดสินใจใน

ลักษณะท่ีไม่เคยด าเนินการไม่มีการเตรียมพร้อม (ผู้มีความรู้EMSประจ าครอบครัว, การมีป้ายบอกขั้นตอนการขอใช้

บริการ)รายละเอยีดดังแสดงในตารางที่ 1, 2 และ 3 

สาเหตุที่ไม่เรียกใช้บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 

ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามรีถส่วนตัวสามารถมาโรงพยาบาลเองได ้รองลงมาคือ รูส้ึกวา่การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยน้ัน

เล็กน้อยไม่จ าเป็นต้องเรียกรถพยาบาลมารับ และจุดจอดรถกู้ชีพของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแต่ละแห่งอยู่ไกล ตามล าดับ

รายละเอยีดดังแสดงในตารางที่ 4, 5 และ 6 

สื่อที่ท าให้รับรู้ข้อมูลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

สื่อท่ีท าให้เกิดการรับข้อมูลบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้แก่ ได้แก่ ป้ายโฆษณา (ร้อยละ 38.33) รองลงมาได้แก่ 

การรณรงค์ของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง และอินเตอร์เน็ต (Utube) และดังตารางที่ 7 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การศึกษานีม้วีัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และรูปแบบการตัดสินใจในการเรียกใช้บริการการแพทย์

ฉุกฉินของประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 10 ซึ่งพบว่าสาเหตุอันดับ 1 คือการรับรู้เกี่ยวกับ 1669 ความรู้เกี่ยวกับ

อาการเจ็บ-ป่วย เขตพื้นท่ีอาศัย และช่วงเวลาท่ีเจ็บ-ป่วย  โดยการมีรถส่วนตัวเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท าให้ไม่เลือกท่ีจะ

เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งสถานการณ์แบบนี้อาจแสดงถึงการไม่รับรู้และไม่ตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ

นอกจากการรับส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยการประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะวิกฤตจากเจ้าหน้าท่ี

ประจ ารถท่ีผ่านการฝึกอบรม การมีความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการช่วยชีวิต หรืออาจยังขาดความตระหนักถึง

ความรุนแรงของโรค ซึ่งจะเห็นได้จากกลุ่มท่ีตอบว่ามีรถส่วนตัวจึงมาเอง มีการคัดแยกเป็นระดับฉุกเฉินวกิฤต และระดับ

ฉุกเฉินเร่งด่วน รวมกันถึง ร้อยละ 50.2 ซึ่งสูงมากหากการมาโรงพยาบาลด้วยตัวเองและไม่ได้รับการเคลื่อนยา้ยอยา่งถูก

วธีิอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือความพกิารได้  

การประเมนิระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยต่ าคือรู้สึกวา่บาดเจ็บ/เจ็บป่วยเล็กน้อยและเข้าใจวา่ไมจ่ าเป็นตอ้ง

เรียกรถพยาบาลมารับเป็นสาเหตุส าคัญล าดับท่ี 2 ซึ่งพบวา่ในกลุ่มท่ีเห็นวา่อาการไม่มีความรุนแรง แต่ผู้ป่วยกลับมีความ

รุนแรงระดับฉุกเฉินวิกฤต ร้อยละ 50 และฉุกเฉินเร่งด่วนร้อยละ 22.2 ซึ่งนับว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายถึงชีวิต

หรือความพิการได้นอกจากนี้ยังพบวา่พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมาด้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินร้อยละ 50 ไม่รู้จักการบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน แต่เป็นการรับบริการจากมีผู้โทรแจ้งเหตุ เชน่ ต ารวจ ญาติ ประชาชนท่ีบังเอิญผ่านมา และยังพบว่าใน

กลุ่มท่ีมาเองรู้จัก บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน ถึงร้อยละ 55.3 แตไ่มเ่รียกใชบ้ริการการแพทยฉ์ุกเฉินเนื่องจากเขา้ใจว่าอาการ

ไมรุ่นแรง  สอดคล้องกับการศกึษาของ ณัชชา หาญสิทธิเวชกุล และคณะ  

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ถึงบริการ 

ระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยท่ีต้องใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ เพื่อให้มี

ความตระหนักและให้ความส าคัญเกิดการเตรียมความพร้อมเพื่อตัดสินใจเลือกรับบริการได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง

ของประชาชน ต่อไป  
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ตารางที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง (n = 120) 

ลักษณะ กลุ่มมาเอง (n = 62) กลุ่มมาด้วยระบบ 1669 (n = 58) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value 

การตอบแบบสอบถาม 

  ตอบเอง 

  ญาติตอบแทน 

 

28 

34 

 

45.3 

54.7 

 

24 

34 

 

42.1 

57.9 

- 

 

 

เพศ 

        ชาย 

        หญิง 

 

25 

37 

 

39.1 

60.9 

 

26 

32 

 

44.7 

55.3 

0.537 * 

 

อายุ   

นอ้ยกว่า 30 ปี 

30 -  39   ปี 

40  -  49   ปี 

50  -  59   ปี 

 60  ปีขึน้ไป 

 

4 

26 

22 

8 

2   

 

6.3 

41.3 

34.9 

12.7 

3.2 

  

2 

22 

23 

7 

2 

 

3.2 

34.9 

36.5 

11.1 

3.2 

0.553* 

 

 

 

 

x̄  =  41.31, S.D = 9.018,  

Min = 19, Max = 78 

x̄ = 46.33, S.D = 11.180,  

     Min = 21, Max = 77     

ระดับการศกึษา 

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

  ปริญญาตรีขึ้นไป 

 

36 

26 

 

58.9 

41.2 

 

31 

27 

 

53.7 

46.3 

0.578 * 

 

 

อาชีพ 

  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

  ลูกจ้างประจ า/พนักงานบริษัท 

  รับจ้างทั่วไป 

  นักเรียน/นักศกึษา 

  เกษตรกร 

  ธุรกิจส่วน 

  ไมป่ระกอบอาชพี 

 

20 

12 

8 

7 

6 

5 

4 

 

33.1 

21.3 

11.7 

10.2 

9 

8.8 

5.9 

 

12 

7 

8 

7 

18 

2 

4 

 

20.7 

11.5 

13.9 

12.3 

30.6 

4 

7 

0.753 * 

 

 

 

 

 

*= Pearson Chi-Square, **= Likelihood Ratio, Ɨ= Independent sample T-test 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน (n = 120) 

ลักษณะ กลุ่มมาเอง (n = 62) กลุ่มมาด้วยระบบ 1669 (n = 58) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value 

วัฒนธรรม/ญาติ/ครอบครัว/ความเชื่อ 

  การใช้รถEMSจะท าให้โชคร้าย 

  การมคีนเสียชวีติในรถท าให้โชคร้าย 

 

30 

32 

 

48 

52 

 

32 

26 

 

55.2 

44.8 

0.633 * 

การรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย 

 ประเภทการเจ็บป่วย 

     Trauma 

     Nom- Trauma 

ระดับความรุนแรง 

     ฉุกเฉินวกิฤต 

     ฉุกเฉินเร่งดว่น 

     ฉุกเฉินไมรุ่นแรง 

 

 

16 

46 

 

4 

27 

31 

 

 

25.9 

74.1 

 

6.2 

44 

49.8 

 

 

41 

17 

 

1 

15 

36 

 

 

70.7 

29.3 

 

1.7 

29.1 

69.2 

 

 

0.021 Ɨ 

0.000* 

 

0.012** 

 

ชว่งเวลาการเจ็บป่วย 

  ๐๘.๓๑-๑๖.๓๐ 

  ๑๖.๓๑-๒๔.๐๐ 

  ๐๑.๐๑-๐๘.๓๐ 

 

21 

20 

21 

 

34 

32 

34 

 

22 

17 

19 

 

37.9 

29.3 

32.8 

0.001** 

 

พื้นท่ีอาศัย 

  ในเขตเทศบาล 

  นอกเขต 

 

29 

33 

 

46.8 

53.2 

 

35 

23 

 

60.3 

39.7 

0.001* 

การรับรู้บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 

   รู้จัก 

   ไมรู้่จัก 

 

34 

28 

 

55.3 

44.7 

 

29 

29 

 

50 

50 

0.001* 

 

 

รูปแบบการตัดสินใจในการเลอืกใช้บริการ 

    มีการเตรียมพร้อม(ผู้มีความรู้ประจ า

ครอบครัว,มป้ีายบอกขั้นตอน) 

    ไมม่กีารเตรียมพร้อม 

  

28 

 

28 

  

44.7 

 

55.3 

  

23  

 

35 

 

29.7 

 

60.3  

0.001* 

 

 

*= Pearson Chi-Square, **= Likelihood Ratio, Ɨ= Independent sample T-test 
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ตารางที่ 3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการการแพทยฉ์ุกเฉินของประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการสาธารณสุขท่ี 10 
 

ตัวแปร               ผลวิเคราะห์ 

r             R2          R2 adj          F           Sig 

 

การรับรู้บริการ 1669 

การรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย 

เขตพื้นท่ีอาศัย 

ชว่งเวลาป่วย 

Constant  7.000 

                         .366         .134          .121         10.233     .001 

                         .466         .218          .194          9.040      .010 

                         .312          .167          .171           7.012    .002 

                         .568         .243          .132          8.040      .000 

R2 = 0.218    
 

ตารางที่ 4 สาเหตุท่ีไม่เลอืกใช้บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 
 

สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน( n= 62  ) จ านวน(คน) ร้อยละ 

    มรีถส่วนตัวสามารถมาได้เอง 23 37.4 

    รู้สกึว่าอาการไม่รุนแรงไมจ่ าเป็นต้องใชร้ถฉุกเฉิน 14 22.9 

    จุดจอดรถอยู่ไกลอาจมาถึงช้า 6 9.5 

    คิดวา่ยุ่งยาก 5 6.4 

    ตกใจ ท าอะไรไมถู่ก 3 5.0 

    เข้าใจวา่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัตเิหตุ 3 5.0 

    กังวลค่าใชจ้่าย 2 4.0 

    ไมรู้่จักบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 3 5.0 

    รู้จักบริการการแพทยฉ์ุกเฉินแตจ่ าเบอร์ไม่ได้ 1 1.6 

    เคยใช้บริการแลว้ไม่ประทับใจ 1 1.6 

    อื่นๆ 1 1.6 
 

ตารางที่ 5 สาเหตุท่ีไม่เลอืกใช้บริการการแพทยฉ์ุกเฉินจ าแนกตามระดับความรุนแรงการเจ็บป่วย 

 

สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 

ระดับการคัดแยกTriage (%) 

ฉุกเฉินวิกฤต 

(n=4) 

ฉุ ก เ ฉิ น

เร่งด่วน 

(n=27) 

ฉุ ก เฉิ น ไม่

รุนแรง 

(n=31) 

x̄  

 

SD 

   รู้สกึว่าอาการไม่รุนแรงไมจ่ าเป็นต้องใชร้ถฉุกเฉิน 50.0 22.2 32.2 34.80 11.49 

   จุดจอดรถอยู่ไกลอาจมาถึงช้า 25.0 20.4 15.4 20.27 3.92 

   มรีถส่วนตัวสามารถมาได้เอง 25.0 15.6 12.6 17.73 5.28 

   เคยใช้บริการแล้วไมป่ระทับใจ  14.0 11.0 12.50 1.5 
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ตารางที่ 5 สาเหตุท่ีไม่เลอืกใช้บริการการแพทยฉ์ุกเฉินจ าแนกตามระดับความรุนแรงการเจ็บป่วย (ตอ่) 

 

สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 

ระดับการคัดแยกTriage (%) 

ฉุ ก เ ฉิ น

วิกฤต(n=4) 

ฉุ ก เ ฉิ น

เร่งด่วน 

(n=27) 

ฉุกเฉินไม่

รุ น แ ร ง

(n=31) 

x̄  

 

SD 

    คิดวา่ยุ่งยาก  6.0 7.0 6.50 0.5 

    เข้าใจวา่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัตเิหตุ  5.6 6.6 6.10 0.5 

    กังวลค่าใชจ้่าย  5.0 5.0 5.00 0 

    ไมรู้่จักบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน  4.0 4.0 4.00 0 

    รู้จักบริการการแพทยฉ์ุกเฉินแตจ่ าเบอร์ไม่ได้  2 3.2 2.60 0.6 

    ตกใจ ท าอะไรไมถู่ก  0 1 0.50 0.5 

    อื่นๆ  5.2 2 3.60 1.6 
 

ตารางที่ 6 สาเหตุท่ีไม่เลอืกใช้บริการการแพทยฉ์ุกเฉินจ าแนกตามชนดิการเจ็บป่วย 

 

สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 

 ชนิดการเจ็บป่วย (%) 

Trauma 

( n=16 ) 

Nom- Trauma 

( n=46) 

x̄  

 

SD 

    มรีถส่วนตัวสามารถมาได้เอง 39.20 28.20 33.70 5.5 

    รู้สกึว่าอาการไม่รุนแรงไมจ่ าเป็นต้องใชร้ถฉุกเฉิน 18.40 21.4 19.90 1.5 

    จุดจอดรถอยู่ไกลอาจมาถึงช้า 11.60 10.60 11.10 0.5 

    ตกใจ ท าอะไรไมถู่ก 9.00 11.00 10.00 1 

    เคยใช้บริการแล้วไมป่ระทับใจ 6.00 7.00 6.50 0.5 

    เข้าใจวา่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัตเิหตุ 3.60 6.60 5.10 1.5 

    กังวลค่าใชจ้่าย 2.00 5.00 3.50 1.5 

    ไมรู้่จักบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 3.00 4.00 3.50 0.5 

    รู้จักบริการการแพทยฉ์ุกเฉินแตจ่ าเบอร์ไม่ได้ 2 3.21 2.60 0.6 

    คิดวา่ยุ่งยาก 2 1 1.50 0.5 

    อื่นๆ 3.20 2 2.60 0.6 
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ตารางที่ 7  สื่อท่ีท าให้รู้จักบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน (n=120) 

ชนิดสื่อ จ านวน(คน) ร้อยละ 

     ป้ายขา้งทาง 46 38.33 

     กิจกรรมรณรงค์ 31 25.83  

     อนิเตอร์เน็ต 21 17.50 

     โทรทัศน์ 10 8.33 

     เอกสาร 8 6.67 

     อื่นๆ 4 3.33 
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คุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านและพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ

สุดท้าย 

Nutritional value of indigenous foods and food consumption behavior among end 

stage renal disease  

ยุพา ชาญวิกรัย1 ชมนาด สิงห์หันต์1 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ1 ภัคสิริ สินไชยกิจ1 สุวัฒน์ศักดิ์ ด่านศักดา1 ไมตรี 

สุทธจิตต1์ จักรกฤษณ์ วังราษฎร์2 และ นรศิรา พันธุรัตน์1* 

Yupa Chanwikrai1, Chomnard Singhan1, Suwatsuk Dansukda1, Natthaphon Thatsanasuwan1, Puksiri 

Sinchaiyakit1, Maitree Suttajit1, Jukkrit Wangrath2 and Naritsara Phanthurat1* 
 

บทคัดย่อ 

 โรคไตเรือ้รังระยะสุดท้ายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญ การฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียมท าให้ผู้ป่วยมีชวีิต

ยืนยาวขึ้น จุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านและพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ระยะสุดท้ายท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ณ โรงพยาบาลพะเยา เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึง

พฤษภาคม 2558 คัดเลือกรายการอาหารพื้นบ้านท่ีบริโภคทั่วไป วิเคราะห์ปริมาณความชื้น เย่ือใย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 

ไขมันและพลังงาน ผลการศึกษาพบผู้ร่วมโครงการท้ังสิ้นจ านวน 60 คน รายการอาหารพื้นบ้านท่ีมีร้อยละความชืน้สูงท่ีสุด

คือแกงหน่อไม้ 92.80 ± 0.93 แกงกล้วยดิบมีร้อยละคาร์โบไฮเดรตสูงท่ีสุด 24.55 ± 0.14 น้ าพริกถั่วเน่ามีร้อยละเยื่อใย 

โปรตีน ไขมันและพลังงานสูงท่ีสุด 12.40 ± 3.40,  20.91 ± 0.03, 12.10 ± 0.42 และ 266.05 กิโลแคลอร่ี/ 100 กรัม 

ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยพลังงานและโปรตนีท่ีบริโภคต่อน้ าหนักตัวท่ีควรจะเป็นต่อวัน 16.63 ± 12.95 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม/วัน 

และ 0.82 ± 0.62 กรัม/กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยโซเดียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสท่ีบริโภคต่อวัน 1,640.99 ± 

1400.45 มิลลิกรัม 795.78 ± 635.35 มิลลิกรัม และ 404.84 ± 295.22 มิลลิกรัม ตามล าดับ สรุปผลการศึกษาอาหาร

พื้นบ้านมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผู้ป่วยท่ีฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียมบริโภคอาหารได้น้อยกวา่ข้อแนะน า ควรสง่เสริมให้

ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังระยะสุดท้ายรับประทานอาหารพื้นบ้านท่ีหลากหลายเพื่อให้ได้รับพลังงานและโปรตนีอยา่งเพียงพอ  

ค าส าคัญ:  คุณค่าทางโภชนาการ อาหารพื้นบ้าน พฤตกิรรม การบริโภคอาหาร ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังระยะสุดท้าย  
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Abstract  

 End stage renal disease is a major public health problem. Hemodialysis enables patients to live longer. This 

study was conducted to determine the nutritional value of indigenous foods and food consumption behavior among 

end stage renal disease with hemodialysis patients in Phayao hospital. Data were collected from January through 

May 2015. Food commonly consumed was selected and analyzed moisture, crude fiber, fat, protein, total 

carbohydrate and food energy. Research findings, it had sixty patients at the end of the study. Keang-nor-mai showing 

the highest percentage of moisture 92.80 ± 0.93, Kaeng-kluai-dip showing the highest percentage of carbohydrate 

24.55 ± 0.14, Namphrik-thuanao showing the highest percentage of crude fiber, protein, fat and energy 12.40 ± 

3.40,  20.91 ± 0.03, 12.10 ± 0.42 and 266.05 kcal/100 g, respectively. Dietary energy and protein intake per day 

16.63 ± 12.95 kcal/kg and 0.82 ± 0.62 g/kg, respectively, dietary sodium, potassium and phosphorus intake per day 

1,640.99 ± 1400.45 mg, 795.78 ± 635.35 mg, and 404.84 ± 295.22 mg, respectively. Conclusion, indigenous foods 

had high nutritive value.  The participants consumed energy and protein less than the nutrition recommendation. End 

stage renal disease patients should be encouraged to intake various indigenous food to meet their energy and 

protein requirements. 

Keywords:  Nutritional value, indigenous foods, behavior, food consumption, patients with end-stage renal disease  

บทน า 

โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (end- stage renal disease, ESRD) เป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุข รักษาไม่

หายขาด มีอัตราการเสียชีวิตสูง และใช้ทรัพยากรในการดูแลสูง จากรายงานอุบัติการณ์ของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะ

สุดท้ายของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2548 -2550 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 128.60 154.50 และ 158.92 ต่อประชากรล้านคน

ต่อปี ตามล าดับ [1] จากรายงานของ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ. 2555 ระบุว่า มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ระยะสุดท้ายเข้ารับบริการทดแทนไตภายใตร้ะบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหนา้ จ านวน 20,777 ราย แบ่งเป็น ประเภทของ

การบริการทดแทนไต คือ การบ าบัดทดแทนไตทางช่องท้อง (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) 10,418 

ราย (ร้อยละ 50.14), การฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทียม (hemodialysis, HD) 9,501 ราย (ร้อยละ 45.73) และการปลูกถ่าย

ไต (kidney transplantation, KT) 858 ราย (ร้อยละ 4.13) [2] 

จังหวัดพะเยาจากข้อมูลคลังโรคเรื้อรัง [3] พบว่าผู้ป่วยไตเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ปี 2557 จ านวน 10,954 

ราย ปี2558 จ านวน 15,990 ราย ในขณะเดียวกันผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะท่ี 4 และ 5 ขาดการเข้าถึงบริการและส่งต่อพบ

แพทยเ์ฉพาะทางท่ีเหมาะสม  

การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมเป็นการรักษาท่ีให้ผลดีแก่ผู้ป่วยในการท าให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น แต่ใน

กระบวนการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น การอักเสบติดเชื้อ 

ภาวะซีด หัวใจห้องล่างซ้ายโตและภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีแพทย ์พยาบาลและทมีสุขภาพท่ีดูแลผู้ปว่ย

ท่ีฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียมตอ้งเผชญิอยู่เสมอ [4] 

ผลกระทบจากภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังระยะสุดท้าย ท าให้มีอาการอ่อนเพลีย ซีด และเกิดภาวะ

เจ็บป่วยเรื้อรังได้ ท าให้ไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติ อาจเกิดภาวะติดเชื้อในร่างกายจากการมีภูมิ



 
 

 231  Proceedings 

ต้านทานลดลง [5] และเมื่อการด าเนินของโรคไตวายมาถึงระยะท่ีต้องฟอกเลือด ผู้ป่วยจะต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มขึ้น

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 1 - 1.2 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงรับประทานอาหารตามข้อก าหนดเดิม แม้

จะได้รับค าแนะน าจากแพทย์และพยาบาลแล้วก็ตาม [6] 

จากปัญหาทุพโภชนาการ และความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่และน้ าดังกล่าวข้างต้น ผู้ป่วยควรได้เรียนรู้ถึง

กระบวนการรักษาพยาบาล และการจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตนเอง จากการศึกษาของศศิธร 

ช านาญผล [7] ท่ีศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย พบว่าผู้ป่วยรับประทานอาหารท่ี

ได้จากแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ตามความคุ้นเคย มีรสจัดและเค็ม เป็นการรับประทานอาหารเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่

มากกว่าเพื่อควบคุมอาการของโรค ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาทางด้านโภชนาการตามมาได้ เช่น การเกิดความไม่สมดุลของ

สารน้ าและเกลือแร่ในร่างกาย เมื่อสอบถามความต้องการของผู้ป่วยกลุ่มนี้ พบว่าผู้ป่วยมีความต้องการการแนะน าเร่ือง

การควบคุมอาหารและน้ าอยู่ในอันดับสูงท่ีสุด  

การศึกษาในต่างประเทศพบว่ามีเพียงร้อยละ 19 ของผู้ป่วยท่ีฟอกเลือดจากจ านวน 1,480  ราย ตอบ

แบบสอบถามวา่สามารถรับประทานอาหารได้ตามแผนการรักษา และพบวา่พลังงานท่ีผู้ป่วยได้รับจากอาหารเพยีง   24 – 

27 กิโลแคลอร่ีต่อน้ าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวัน และโปรตีนท่ีผู้ป่วยบริโภคน้อยกว่า 1 กรัมต่อน้ าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อ

วัน ซึ่งไม่เพยีงพอส าหรับผู้ป่วยท่ีฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียม ที่ควรได้รับพลังงาน 30 – 35 กิโลแคลอร่ีตอ่น้ าหนักตัวหน่ึง

กิโลกรัมตอ่วัน  และโปรตนี 1.2 กรัมตอ่น้ าหนักตัวหน่ึงกิโลกรัมตอ่วัน [8] 

อาหารพื้นบ้านหรืออาหารพื้นเมืองภาคเหนือ คือ อาหารของคนในพื้นท่ี 8 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย 

ได้แก่  เชียงใหม่  เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอนศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการรวบรวมอาหารพื้นบ้านล้านนาจ านวน 160 รายการ ครอบคลุมทุกประเภทอาหาร ตามวิธีท า 

ได้แก่ แกง คั่ว จอ เจียว ต า ย า นึ่ง น้ าพริก มอบ ลาบ ส้า อ็อก แอ็บ อุก๊/ฮุ่ม หมักดอง เคี่ยว และขนม ของวา่ง [9] 

อาหารพื้นเมืองทางเหนือภาคเหนืออุดมด้วยพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร ท่ีเป็นไปตามฤดูการหาง่ายในท้องถิ่น 

ปลอดสารพิษและปลอดภัยต่อผู้บริโภคในการน ามารับประทาน พืชผักพื้นบ้านหลายชนิดท่ีน ามาประกอบอาหารมีฤทธ์ิใน

การควบคุมน้ าตาลในผู้ท่ีเป็นเบาหวานและช่วยท าให้แผลหายจาการอักเสบ ได้แก่ ต าลึง กะเพรา มะระขีน้ก ใบหมอ่น วุ่น

วา่นหางจระเข้ และบัวบก เป็นต้น 

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม มีความจ าเป็นท่ี

จะต้องศกึษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารในชีวติประจ าวัน และทราบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารพื้นบ้านแต่ละชนิดท่ี

ผู้ป่วยบริโภค เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัว และดูแลตนเองในด้านโภชนาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท าให้ผู้ป่วยมี

สุขภาพดี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอันตราย สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม มคีุณภาพชีวติท่ีดีใกล้เคียงกับ

คนปกติ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารพื้นบ้านในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมจังหวัดพะเยาเพื่อให้ได้

หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย ให้สามารถดูแลตนเองได้มีการ

ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร น้ าดื่มและการปฏิบัตตินให้เหมาะสมกับโรคและการรักษาพยาบาลท่ีได้รับ และช่วยให้

ผู้ป่วยมีคุณภาพชวีติท่ีดใีกล้เคียงกับคนปกต ิ
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวจิัยเชงิปฏิบัตกิารแบบมสี่วนร่วม คัดเลือกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (purposive selection) 

ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ณ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพะเยา 

จังหวัดพะเยาจ านวน 62 คน โดยมีคุณสมบัตดิังตอ่ไปน้ี 

คุณลักษณะผู้ร่วมโครงการวิจัย 

 เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้า 

 1. เป็นโรคไตเรือ้รังระยะสุดท้ายท่ีได้รับการฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียมมาไม่นอ้ยกว่า 3 เดอืน  

 2. มอีายุระหว่าง 18 - 65 ปี 

 3. สามารถฟัง พูด อา่นและเขียนดว้ยภาษาไทยได้ 

 4. ยนิดแีละเต็มใจเขา้รว่มการศึกษาวิจัยตลอดระยะเวลาของโครงการวิจัย 

เกณฑ์ในการคัดออก 

 1. ผู้ป่วยขาดการติดต่อ หรอืไม่มาร่วมกิจกรรมตามท่ีนัดหมายเกิน 2 ครัง้ 

 2. ผู้ป่วยมีความประสงค์ขอออกจากการศึกษาไมว่า่กรณีใดๆ 

เครื่องมอืและอุปกรณ์ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังข้อมูลเชิงคุณภาพ (quality data) และข้อมูลเชิง

ปริมาณ (quantitative data) เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 

1. แบบสอบถาม 

1.1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป โดยประยุกตจ์ากแบบสอบถามผู้ป่วยท่ีเคยใชใ้นการศกึษาวิจัยอ่ืนร่วมกับ

การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีจากเอกสารทางวิชาการ ต าราและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 แบบบันทึกการบริโภคอาหาร (food record) 3 วัน 

2. เครื่องช่ังตวง 

2.1 เคร่ืองช่ังดิจติอล ยี่ห้อ Electronic Kitchen Scale รุ่น WH-B05 

2.2 ถ้วยตวงและชอ้นตวงปริมาตรอาหาร  

3. โปรแกรมส าเร็จรูป INMUCAL version 3.0 จากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง 

4. เครื่องมือวเิคราะห์หาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร (proximate analysis) 
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การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 

การคัดเลือกและการเตรยีมตัวอย่างอาหาร 

คัดเลือกรายการอาหารพื้นบ้านจ านวน 19 ชนิด จากการสอบถามอาหารท่ีนิยมบริโภคในชีวิตประจ าวันมากที่สุด 

จากนัน้สุ่มตัวอยา่งอาหารจากตลาดในพื้นท่ีท่ีท าการศกึษา ได้แก่ อ าเภอเมอืง อ าเภอแมก่า จังหวัดพะเยา จ านวน 5 ตลาด 

การเตรยีมตัวอย่างอาหาร 

น าตัวอย่างอาการท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างในแต่หม้อมาผสมรวมกันและแยกสิ่งท่ีไม่รับประทานออก เช่น ก้าง

กระดูก จากนัน้น าตัวอยา่งท่ีได้มาป่ันในเคร่ืองป่ันอาหารให้ละเอยีด ชั่งตัวอยา่งอาหารใส่ในถุงปิดผนกึ เตรียมวเิคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร 

วเิคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการตามวิธี AOAC (2000) โดยศึกษาปริมาณความชืน้ เถ้า โปรตนี ไขมัน ใยอาหาร 

คารโ์บไฮเดรต และค านวณพลังงานในอาหาร 
 

การวิเคราะห์หาปริมาณความช้ืน 

การวิเคราะห์หารปริมาณความชื้นโดยใช้ตู้อบลมร้อน ยี่ห้อ Memmert รุ่น UN110 ใชล้มร้อนเพื่อไล่ความชื้นออก

จากอาหารท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง ท าซ้ า 3 คร้ัง 

สูตรค านวณหาร้อยละความชืน้ 

                                          ร้อยละความชืน้ = น้ าหนักที่หายไป(กรัม) × 100 

                                                                       น้ าหนักตัวอยา่ง(กรัม) 

 การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า 

ใช้เคร่ืองเผาเถ้า ยี่ห้อ Nabertherm/Germany รุ่นLE2/n/R6 อบตัวอย่างอาหารท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 60 

นาที จนแห้ง จึงน าไปเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมงจนเกิดเป็นเถ้าสีขาว น าไปชั่งน้ าหนัก 

สูตรค านวณหาร้อยละเถ้า 

                                          ร้อยละเถ้า =        น้ าหนักที่หายไป(กรัม) × 100 

                                                                       น้ าหนักตัวอยา่ง(กรัม) 

 การวิเคราะห์ปริมาณไขมัน 

 สกัดตัวอย่างด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ ให้ความร้อน 250 - 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง จากนั้นระเหย

สารละลายออกที่อณุหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ชั่งสว่นท่ีเหลอืและค านวณ 

สูตรค านวณร้อยละไขมัน 

                                          ร้อยละไขมัน    = น้ าหนักที่หายไป(กรัม) × 100 

                                                                       น้ าหนักตัวอยา่ง(กรัม) 

การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตนี 
การวเิคราะห์หาปริมาณโปรตนีด้วยวธีิ Kjeldahl ชุดวเิคราะห์โปรตีนท่ีประกอบด้วย ชุดยอ่ย ชุดก าจัดไอกรด และ

ชุดกลั่น Velp Scientifica รุ่น UDK ตัวอย่างอาหารถูกย่อยด้วยกรดซัลฟูริกเข้มข้น (H2SO4) เติม selenium/ copper sulfate 

mixture 3 กรัม ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การย่อยใช้เวลาต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง โดยสีของ mixture เปลี่ยนเป็นสีเขียวใส เติม

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 32% จ านวน 100 มิลลิลิตร กลั่น 3 – 4 นาที เก็บส่วนท่ีกลั่นไว้ใน flask ท่ีมี 2% 
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Boric acid solution ท่ีมี methyl red เป็นอนิดิเคเตอร์ จ านวน 60 มิลลิลิตร จากนั้นไตเตรทด้วยกรดไฮโดคลอริก (HCl) เมื่อ

ถึงจุดสิน้สุดสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสมีว่ง  

การค านวณหาร้อยละโปรตนีจากสูตร 

ร้อยละโปรตนี =  (VA-VB)×N×0.014×DF×100×CE 

 น้ าหนักของตัวอยา่ง (กรัม) 

 
VA = ปริมาณของ HCL ท่ีใชใ้นการไตเตรทตัวอยา่ง (มลิลลิิตร) 

VB = ปริมาณของ HCL ท่ีใชใ้นการไตเตรท Blank (มลิลลิิตร) 

N = นอร์มัลของ HCL 

DF = Dillution Factor 

CF = Conversion Factor 

การวิเคราะห์หาปริมาณใยอาหาร 

น าตัวอย่างท่ีได้จากการวิเคราะห์ไขมันใส่ในถุงเส้นใย ย่อยด้วยสารละลายกรดซัลฟูลิกความเข้มข้น 125% 

ปริมาตร 200 ml เวลา 30 นาที น ามาล้างด้วยน้ าร้อน แล้วน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เวลา 16 - 18 ชั่วโมง 

จากนั้นน าไปเผาด้วยความร้อน 550 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง น าไปชั่งและค านวนน้ าหนัก 

การค านวณหาร้อยละใยอาหาร 

ร้อยละใยอาหาร = (W2-W3)×100 

              W1  

W1 = น้ าหนักตัวอยา่งอาหาร 

W2 = น้ าหนัก crucible + น้ าหนักหลังอบ 

W3 = น้ าหนัก crucible + น้ าหนักหลังการเผา 
 

การค านวณหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต 

ร้อยละคารโ์บไฮเดรต = 100 - (%ความชื้น + %โปรตนี + %ไขมัน +%เถ้า +%เส้นใย) 

การค านวณพลังงาน 

              ปริมาณคาร์โบไฮเดรต X 4 = M1 

              ปริมาณโปรตนี x 4 = M2 

              ปริมาณไขมัน x 9  = M3 

              พลังงาน = M1+ M2 +M3  
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จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการผ่านเกณฑ์พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุ ษย ์

มหาวทิยาลัยพะเยาเลขท่ีโครงการวิจัย 2/039/59 
 

ขั้นตอนการศกึษาวิจัย 

- การเตรียมสถานที่ คณะผู้วิจัยเข้าไปติดต่อประสานงานและชี้แจงแก่ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และหัวหน้า

หน่วยไตเทียม เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยมีหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการออกจาก

หนว่ยงานตน้สังกัดของผู้วิจัย และชี้แจงรายละเอยีดโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายให้ทราบต่อไป 

- การส ารวจจากข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary data) 

เก็บขอ้มูลพื้นฐานของผู้ป่วยท่ีมีการรวบรวมโดยหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพะเยา  

- การส ารวจข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  

เก็บขอ้มูลพื้นฐานของผู้ป่วยดว้ยเครื่องมือท่ีผู้วจิัยได้จัดเตรียมไว้ ได้แก่ แบบสอบถามการรับประทานอาหารอยา่ง

ง่าย (easy dietary assessment) และแบบบันทึกการบริโภคอาหาร (food record) 3 วัน และการประเมินภาวะโภชนาการ

ด้วยตัวชี้วัดต่างๆ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย (body mass index) ระดับความดันโลหิต ระดับซีรัมอัลบูมิน (serum albumin) 

ซีรัมครีเอทินีน (serum creatinine) คอเลสเตอรอล (cholesterol) และระดับอิเล็กโตรไลท์ในเลือด เพื่อยืนยันสถานการณ์ท่ี

แท้จริงของข้อมูลปฐมภูมท่ีิได้มาในเบือ้งต้น  

- การวิเคราะห์หาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร (proximate analysis) 

หลังจากเก็บข้อมูลการรับประทานอาหารของผู้ร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์คุณค่าทาง

โภชนาการ ได้แก่ ปริมาณพลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เส้นใยอาหาร และแร่ธาตุ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

INMUCAL- N Version 3.0 และจัดล าดับรายการอาหารท่ีรับประทานบ่อย หากรายการอาหารใดขาดข้อมูลด้าน

โภชนาการ น ารายการอาหารนัน้ไปวเิคราะห์หาปริมาณของสารประกอบหลักในหอ้งปฏบัิตกิารตอ่ไป  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

ข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการวิเคราะห์โดยการประมวลค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation)  
 

ผลการศึกษา 

ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ณ หนว่ยไต

เทียม โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 62 คน ระหว่างการศึกษาเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558มีผู้ป่วย

เสียชีวิต 2 คน จึงมีผู้เข้าร่วมโครงการจนจบจ านวน 60 คน เป็นเพศชาย 29 คน และเพศหญิง 31 คน อายุเฉลี่ย 57 ปี 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เข้าร่วมโครงการแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ (จ านวน 60 คน) 

ข้อมูลพื้นฐาน  ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Age, year 56.62 ± 13.95 

Dry body weight, kg 52.17 ± 9.76 

Height, cm 157.92 ± 6.79 

Body mass index, kg/ m2 20.29 ± 3.85 

Systolic blood pressure, mmHg 134.17 ± 28.03 

Diastolic blood pressure, mmHg 70.61 ± 12.97 

BUN, mg/dL 65.76 ± 18.58 

Serum creatinine, mg/dL 11.75 ± 7.31 

BUN= Blood urea nitrogen, Cr = Creatinine 
 

ผู้ร่วมโครงการทุกคนถูกขอให้จดบันทึกอาหารท่ีบริโภคเป็นเวลา 3 วัน เป็นวันธรรมดา 2 วันและวันหยุด 1 วัน 

โดยได้รับการแนะน าวิธีการบันทึกอาหารโดยนักก าหนดอาหารประจ าโครงการจากการศกึษาพบค่าเฉลี่ยพลังงานท่ีบริโภค 

16.63 ± 12.95 กิโลแคลอร่ีต่อน้ าหนักตัว (กิโลกรัม) ต่อวัน โปรตีน 0.82 ± 0.62 กรัมต่อน้ าหนักตัว (กิโลกรัม) ต่อวัน 

คารโ์บไฮเดรต  102.41 ± 96.04 กรัมตอ่วัน ไขมัน 26.14 ± 22.34 กรัมตอ่วัน คอเลสเตอรอล 194.73 ± 186.96 มิลลกิรัม

ตอ่วัน เส้นใยอาหาร 3.48 ± 2.57 กรัมต่อวัน แคลเซียม 197.97 ± 152.37 มิลลิกรัมต่อวัน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และ

โซเดยีม 795.78 ± 635.35, 404.84 ± 295.22 และ 1,640.99 ± 1400.45 มิลลกิรัมตอ่วัน ตามล าดับ  

ผู้ร่วมโครงการรับประทานอาหารโดยเฉลี่ย 3 มือ้/วัน สว่นใหญ่บริโภคข้าวเหนยีวเป็นหลัก และรับประทานอาหาร

พื้นบ้านท่ีปรุงประกอบเอง มีท้ังท่ีญาติหรือผู้ดูแลเป็นคนท าอาหารและผู้ร่วมโครงการท าเอง มักจะท า 1 คร้ัง/วัน เช่น มื้อ

เช้า และแบ่งรับประทานหลายมื้อ เช่น มื้อกลางวันและเย็น ส่วนประกอบในการท าอาหารเปลี่ยนไปตามฤดูกาล รายการ

อาหารพื้นบ้านท่ีนิยมรับประทานมากท่ีสุด ได้แก่ แกงผักหวาน แกงผักพื้นบ้าน แกงผักกวางตุ้ง น้ าพริกตาแดง น้ าพริก

หนุ่ม แกงแค แกงไก่ใส่ฟักเขียว ต ามะเขือยาว น้ าพริกอ่อง แกงอ่อม/แกงฮังเล แกงขนุน แกงบวบ ต ามะม่วงดิบ น้ าพริก

กะปิ และย าหนอ่ไม้ ตามล าดับ 

ท าการสุ่มรายการอาหารพื้นบ้านท่ีผู้ร่วมโครงการนิยมรับประทานในชวีิตประจ าจ านวน 19 รายการ น าตัวอย่าง

อาหารวิเคราะห์หาสารประกอบหลัก (proximate analysis) แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปท่ี 1 และร้อยละการกระจาย

พลังงานจากโปรตนี ไขมัน และคารโ์บไฮเดรต แสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของสารประกอบหลัก (Proximate analysis) ในอาหารพืน้บ้าน 

 

 
ภาพที ่2 แสดงร้อยละการกระจายสัดส่วนพลังงานจากไขมัน โปรตนี และคาร์โบไฮเดรต ในอาหารพืน้บ้าน 
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น ารายการอาหารพื้นบ้านจ านวน 19 รายการ วิเคราะห์ปริมาณพลังงาน (กิโลแคลอร่ี) ต่ออาหารส่วนท่ี

รับประทานได้ 100 กรัม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป INMUCAL-N V.3 ได้พลังงานในอาหารจากพลังงานสูงไปต่ า ดังนี้ น้ าพริก

ถั่วเน่า 266.05, แกงขอน 139.14, แกงกล้วยดิบ 129.19, จอผักกาด 100.99, ย าปลีใส่ไก่ 96.09, แกงผักเชียงดา 71.17, 

แกงหยวกใส่วุ้นเส้น 70.97, ต ามะเขือยาว 60.10ม แกงผักเฮือด 57.65, ต าขนุน 55.61, ส้ามะเขือเปราะ 50.15, แกง

ผักหวานบ้าน 48.78, แกงผักปลัง 42.08, เจียวผักโขม 40.55, แกงตูน 39.74, แกงมะรุม 39.61, ต ามะเขือพวง 39.20, 

แกงน้ าเตา้อ่อน 29.18 และแกงหนอ่ไม้ 20.70 กิโลแคลอร่ี ตามล าดับ 
 

วิจารณ์และสรุปผล  

ผลการศกึษา พบวา่ผู้ร่วมโครงการจ านวนท้ังหมด 60 คน อายุเฉลี่ย 57 ปี ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 20.29  ±3.85 

กิโลกรัม/ตารางเมตร อยู่ในระดับปกติ เป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาของจีรภา ฆะปัญญา (10) ท่ีศึกษาภาวะ

โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตวายเรือ้รังท่ีฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทียม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า

กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 90 ราย มีภาวะโภชนาการปกติร้อยละ 51.10  

การศกึษาของคริสตินา ซีตาโน และคณะ [11} แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดดา้นสัดสว่นร่างกาย โดยเฉพาะดัชนมีวลกาย

มคีวามส าคัญตอ่การท านายอัตราการเสียชวีติในหนึ่งปีของผู้ป่วยท่ีได้รับการฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไตเทียม การศกึษาของป

วณีา สิงห์ทิศ และคณะ [12} เร่ืองระยะเวลาการท างานของเส้นฟอกเลอืดส าหรับการล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม และปัจจัย

ท านายการสูญเสียหน้าท่ีของเส้นฟอกเลือดในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมแบบเรื้อรัง สนับสนุนว่าการควบคุม

น้ าหนักตัวให้คงท่ีน่าจะมีผลดีกับผู้ป่วยท่ีฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียม 

ค่าเฉลี่ยพลังงานและสารอาหารท่ีผู้ร่วมโครงการบริโภค 16.63 ± 12.95 กิโลแคลอร่ี/น้ าหนัก 1 กิโลกรัม/วัน โปรตีน 0.82 

± 0.62 กรัม/น้ าหนัก 1 กิโลกรัม/วัน ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณท่ีมีการรับรอง (13 , 26) ให้ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม

ได้รับพลังงาน 30 - 35 กิโลแคลลอรี/น้ าหนัก 1 กิโลกรัม/วัน และโปรตีน 1.2 กรัม/น้ าหนัก 1 กิโลกรัม/วัน แต่มักพบว่า

ผู้ป่วยบริโภคได้น้อยกวา่ท่ีควรจะเป็น [8} การศึกษาของยุพา ชาญวิกรัย [14} เร่ืองการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการในการ

ลดโปรตนีและโซดียมท่ีบริโภคในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รัง จ านวน 36 คน พบค่าเฉลี่ยโปรตนีท่ีบริโภค 0.79 ± 0.19 กรัม/น้ าหนัก 

1 กิโลกรัม/วัน  

จากการศึกษาอาหารพื้นบ้านท่ีนิยมรับประทานแบ่งเป็นประเภทแกง น้ าพริก ต า และย า วัตถุดิบท่ีใช้ในการ

ประกอบอาหารเป็นพืชผักท่ีหาได้ตามฤดูกาล  เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่ เนื้อหมู กระดูกซี่โครงหมู ปลาแห้ง 

และไก่ เคร่ืองปรุงส่วนใหญ่ ได้แก่ เกลือ กะปิ และปลาร้า ซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการครบท้ังห้าหมู่ สอดคล้องกับ

การศึกษาของร าไพ [15} เร่ืองการจัดท าต ารับมาตรฐานและหาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านชาวยอง พบวา่ผัก

ท่ีนิยมน ามาประกอบอาหารได้แก่ ชะอม ผักต าลึง ผักชฝีร่ังและชะพลู เนื้อสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์จากสัตว ์ได้แก่ เนือ้หมู ปลา

ชอ่น และปลาแหง้ เคร่ืองปรุงรส ได้แก่ กะปิ ปลาร้า และเกลอื 

พชืผักพืน้บ้านไทยมคีุณค่าทางโภชนาการมากมาย การศึกษาของอัญชนา [16}พบวา่ กระถิน ชะพลู ผักชลี้อม ผัก

เชียงดา ผักหนามปู่ย่า ผักฮ้วนหมู ฟ้าทะลายโจร สะเดา สะระแหน่ หญ้าหวาน ม่อนและโหระพาช้าง มีสารต้านอนุมูล

อสิระสูง การศึกษาของยุทธนา [17} แสดงให้เห็นว่าผักและสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ บวบเหลี่ยม กะเพรา ชะคราม มะนาวโห่ 

ใบยอ ลูกยอ ขลู่ เหงอืกปลาหมอ รางจืดและพลู มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนี้ผักบางชนดิยังสามารถน าไปแปรรูป

เป็นอาหรเพื่อสุขภาพได้  
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การศึกษาผักพื้นบ้านพบว่า ใบต าลึง (CocciniaGrandis L. Leaf) มีฤทธ์ิในการลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ (18) และพบสาร

ตา้นอนุมูลอสิระในสว่นใบต าลึงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เป็นเบาหวานได้ ต่อมาได้มีการน าใบต าลึงมาใช้ในงานวจิัยด้านคลินิก

ก็พบว่า ผู้ท่ีเป็นเบาหวานท่ีบริโภคผักต าลึงสามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดขณะก่อนและหลังอดอาหาร และลดระดับ

น้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ได้มากกวา่กลุ่มท่ีไม่ได้บริโภคใบต าลึง [19}  

 ผักเชียงดา (Gymnemainodorum) ซึ่งถือว่าเป็นผักพื้นเมืองเหนือก็ประกอบด้วยสารไฟโตนิวเทรียนสารซาโปนิน 

(saponin)(20) และสารท่ีส าคัญเรียกว่า กรดกิมเนมิก (Gymnemic acid) ซึ่งมีโครงสร้างเหมือนน้ าตาลกลูโคสจึงเข้าไปจับ

กับตัวรับท่ีล าไส้แทนโมเลกุลของกลูโคสได้ ดังนั้นจึงจะช่วยยับยั้งการดูดซึมในล าไส้และและช่วยควบคุมสมดุลของระดับ

น้ าตาลในเลือดของผู้ท่ีเป็นเบาหวานได้ดี และผักเชียงดายังมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีท่ีสุด จึงช่วยต้านสาร 

Advanced glycation end products (AGEs) ซึ่งเป็นผลผลิตการเกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่นจึงสามารถป้องกันการเกิดโรคแทรก

ซ้อนในผู้ท่ีเป็นโรคเบาหวานได้ [21} บทความทบทวนผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (systematic reviews) เกี่ยวกับผักเชียงดา

และโรคเบาหวาน [22}  พบว่า ผักเชียงดาเป็นประโยชน์ต่อการจัดการโรคเบาหวานและป้องกันการเปลี่ยนแปลงพยาธิ

สภาพของโรคเบาหวาน  

สะค้าน (Piper ribesioides Wall.) หรือคนเหนือเรียก จะค้าน เป็นพืชสมุนไพรท่ีนยิมน ามาเป็นเครื่องเทศในแกงแค 

แกงขนนุ สะค้านยังชว่ยปรับสมดุลของธาตุและช่วยสร้างภูมคิุ้มกันให้กับร่างกายได้ดี เนื่องจากมีpiperine และplumbaginท่ี

ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้  นอกจากนี้กระเทียม (Allium sativum 

Linn.) ก็เป็นเคร่ืองเทศท่ีพบว่ามีสารประกอบซัลเฟอร์ในกระเทียมโดยเฉพาะอัลลิซิน สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอล

รวม(total cholesterol) และ คอเลสเตอรอลชนิดร้าย (LDL-cholesterol) ได้ดี โดยอัลลิซินจะยับยั้งการท างานของ HMG-

COA reductase ท่ีท าหน้าท่ีในการผลิตเอนไซม์ท่ีใช้ในการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล จึงช่วยป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง

และลดความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืดได้ [23} 

การศึกษาวิจัยท่ีผ่านมา [24, 25] แสดงให้เห็นว่าอาหารท่ีมีพืชผักเป็นส่วนประกอบหลัก อาจช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจาก

โรคไตเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โปรตีนร่ัวในปัสสาวะและชะลอความเสื่อมของไตได้ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยท่ีได้รับการฟอกเลือด

ด้วยเคร่ืองไตเทียมมักมีการสูญเสียวิตามินท่ีละลายในน้ าไปกับการฟอกเลือด การรับประทานอาหารพื้นบ้านจะช่วยให้

ได้รับวิตามินและใยอาหารเพิ่มขึ้น ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้น น าไปสู่การลดภาวะของเสียคั่งในร่างกาย เป็นการยกระดับ

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยท่ีดขีึน้ 

 รายงานนี้แสดงถึงอาหารพืน้บ้านในพะเยามีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนท้ังหา้หมู ่ได้แก่ คารโ์บไฮเดรต โปรตีน 

ไขมัน วิตามิน เกลือแร่และใยอาหาร และยังมีสารส าคัญอื่น ๆ ท่ีช่วยต่อต้านภาวะเบาหวาน   นอกจากนี้ พบว่า ผู้ป่วยท่ี

ได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมจังหวัดพะเยาและบริโภคอาหารพื้นบ้านนั้น อาจจะไม่ได้รับปริมาณพลังงานและ

โปรตีนมากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยดังกล่าวรับประทานอาหารประจ าวัน

ได้สัดสว่นสารอาหารท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ภูมปัิญญาอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อในอ าเภอเชยีงค า จังหวัด

พะเยา เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์เอกสารหลักฐานต่างๆ การส ารวจชุมชน และการสนทนากลุ่ม 

ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้รู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นไทลื้อ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชน ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ และ

สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 60 คน และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านไทลื้อใน

ห้องปฏิบัตกิาร การจัดการความรู้จะให้ความส าคัญกับกระบวนการหลัก 3 ประการคือ  การได้มาซึ่งความรู้ การจัดเก็บ

ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ ผลการศึกษาพบว่า การได้มาซึ่งความรู้มี 2 ส่วน คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้

สมัยใหมซ่ึ่งเป็นความรู้จากภายนอกชุมชนผสมผสานกับความรู้ดั่งเดิม ในสว่นของการแลกเปลี่ยนความรู้น้ันจะเกิดขึ้นอย่าง

ไม่เป็นทางการของคนในชุมชน การจัดเก็บความรู้อยู่ท่ีตัวบุคคล ไมพ่บการจัดเก็บแบบลายลักษณ์อักษร ถ่ายทอดความรู้

ระหว่างบุคคลใกล้ชิดเป็นส่วนใหญ่ ไม่พบการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นทางการ องค์ความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้

ครั้งนี้มี 3 ประเด็น ได้แก่ การจ าแนกกลุ่มอาหาร ชนิดและประเภทของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และ

พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

รูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ ผู้น าชุมชน โครงสร้างและวัฒนธรรมชุมชน และ เทคโนโลยีท่ีเข้ามาช่วยในการจัดการ

ความรู้ และเมื่อการจัดการความรู้เสร็จสิ้นประชาชนในพื้นท่ีเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองและ

ตระหนักที่จะสบืสานมรดกทางวัฒนธรรมดา้นอาหารพื้นบ้านสบืไป 
 

ค าส าคัญ:  การจัดการความรู้ ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น อาหารพืน้บ้านไทลือ้  
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Abstract  

This study aims to operate the knowledge manage (KM) in local wisdom traditional food of Tai Lue in 

Amphoe Chiang Kham, Phayao Province. Research method consisting of documentary study together with evidence 

collection, in-depth interview, community survey, and focus group taken among 60 informants comprising 

community leaders, local scholars, housewife, elderly and villager representatives through content analysis was 

conducted. The nutritional values analysis of Tai lea’s local foods was conducted in the laboratory. The knowledge 

management was investigated in terms of 3 elements namely: knowledge acquisition, knowledge storing and 

knowledge transferring.  Findings were as follows: there are 2 types of knowledge acquisition which were traditional 

wisdom and the new knowledge that blend traditional wisdom with modern knowledge. Knowledge storing mostly 

personal, any written documents not found and knowledge transferring informally within household members through 

teaching or demonstrating and the formally knowledge transferring not found. There are 3 knowledge body found in 

this study: the identification of local Tai Lue food, the types of local Tai Lue food and the nutritional value of local Tai 

Lue food. The key factors to the success includes: knowledge in KM, KM process, community leader, community 

structure and tradition and the last one is appropriate technology supporting KM. The people took pride and had 

awareness in their local knowledge after the operation is completed.  Moreover, they wish to pass down the 

knowledge from to the next generation.  

Keywords:  Knowledge Management, Local Wisdom, Tai Lue Food 

บทน า 

พื้นท่ีภาคเหนือมีชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ในจังหวัดพะเยาพบว่ากลุ่มชนชาวไทลื้อเป็นกลุ่ม

ประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของชาติพันธ์ุท้ังหมด และมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชาว

ไทยพืน้เมอืง โดยเฉพาะวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพืน้บ้านของชาวไทลื้อ ต ารับอาหารพื้นบ้านไทลือ้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก

ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยลื้อต้ังแตอ่ดีตกาล สืบทอดเร่ือยมาจนถึงยุคปัจจุบัน ชาวไทลื้อนยิมใชผ้ักท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น

มาปรุงประกอบอาหาร มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตประจ าวันท่ีสืบทอด

มาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ประชากรไทลื้อมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว[1,2] การบริโภคอาหารของชาวไทลื้อ

ดั้งเดิมนยิมรับประทานอาหารท่ีใช้พชืผักสมุนไพรในท้องถิ่นมาประกอบอาหาร มักไมค่่อยมีส่วนผสมของไขมัน ในแต่ละมื้อ

จะมีน้ าพริกแบบแห้งท่ีชาวไทลื้อเรียกว่า “น้ าพิด” และน้ าพริกแบบเหลวท่ีชาวไทลื้อ “น้ าหมี่” เป็นอาหารประจ ามื้อทาน

พร้อมกับผักสดและผักลวก {3} วิธีการปรุงอาหารของชาวไทลื้อดั้งเดิมจะไม่นิยมใช้น้ าปลา ปลาร้า และกะทิมาเป็น

ส่วนประกอบหรือเคร่ืองปรุงของอาหาร แตม่ีการปรุงอาหารโดยใช้ถั่วเน่าแทน และนิยมปรุงอาหารโดยใช้สมุนไพรท่ีหาได้

ท่ัวไปในท้องถิ่น เช่น มะแขว่นเป็นเคร่ืองเทศหลักแทนพริกไทยด าในการประกอบอาหาร [3] หากมีความเจ็บป่วยอัน

เนื่องจากความไม่สมดุลของอากาศ สิ่งแวดล้อม การท างานหนัก และอาหารแสลง หมอยาพื้นบ้านจะรักษาโดยปรับแก้

ความสมดุลด้วยพืชสมุนไพร [4] อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในปัจจุบันเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป การบริโภคอาหาร

แบบเดิมถูกแทนท่ีด้วยอาหารสะดวกซื้อหรืออาหารส าเร็จรูป เพราะราคาไม่แพง สะดวกและรวดเร็ว หรือการได้รับข้อมูล

ชวนเชื่อจากสื่อต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ชาวไทลื้อรุ่นใหม่ได้รับอาหารท่ีมีพลังงานและสารอาหารไม่เหมาะสม ในระยะยาว
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ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังมากมาย ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง 

เป็นตน้ และยังมีแนวโนม้ท่ีภูมปัิญญาท้องด้านอาหารท่ีมีคุณค่าเหล่านี้จะถูกลืมและหายไปในท่ีสุด การด าเนินการเพื่อเป็น

การอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้จึงมีความจ าเป็น ซึ่งจะท าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีคุณค่ายังคงอยู่และสืบทอด

ตอ่ไปยังคนรุ่นหลัง 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งความรู้ท่ีถูกต้องและเหมาะสม โดย

ความรู้ท่ีถูกต้องนั้นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมท่ีจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักการท่ีส าคัญคือการ

เปลี่ยนแปลงความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ท่ีอยูในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ 

การสังเกต การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่งถ่ายทอดในรูปของลายลักษณ์อักษร หรือตัวเลข ได้ยาก แตจ่ะพัฒนาและ

สืบต่อกันโดยการสังเกตและเลียนแบบ[5] ให้กลายเป็นความรู้ท่ีปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ท่ีเป็น

เหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอด ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสารและรายงานต่าง ๆ ท 

าให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย[5] การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่ง

กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล ตามเอกสาร หรอืหลักฐานอื่นๆ ประกอบด้วย 1) ความรู้ท่ีอยูใ่นตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเกิดจาก

การเรียนรู้ของบุคคลหรือจากประสบการณ์ท่ียาวนานผ่านการสั่งสม ทดลองใช้ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกระท่ังมีความ

สอดคล้องกับสิ่งแวดลอ้ม วัฒนธรรม ประเพณแีละเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 2) ความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ท่ีถ่ายทอดออกมา

จากบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ ให้แก่บุคคลอื่นๆได้สืบทอด ในหลายรูปแบบเช่นการบอกเล่า การเขียน การจารึก การสอน 

เป็นต้น [6] การจัดการความรู้จึงเป็นการน าความรู้ท้ัง 2 ส่วนนี้มารวบรวม สังเคราะห์และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

สมาชิกในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจสามารถเข้าถึงความรู้นั้นและน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ [7]  ท าให้

ชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีดีงามสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและบริบทท้องถิ่น การจัดการความรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้

สมาชกิในชุมชนได้ท างานร่วมกัน เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กันมากขึ้น เป็นประโยชนใ์นการน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาชุมชน [8] จากการศึกษากลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมปัิญญา

ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนของเอกชัย พุมดวง [9] พบว่าองค์ประกอบการจัดการความรู้ชุมชน 

ประกอบด้วยผู้น า ทุนทางสังคม และเครือข่าย กลยุทธ์การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ชุมชน ประกอบด้วย การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนดว้ยองค์ความรู้ และ

การสร้างกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

ในอดีตท่ีผ่านมาการสืบทอดองความรู้เกี่ยวกับอาหารของชาวไทลื้อนั้นได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อัน

ได้แก่ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนโดยผ่านผู้เฒ่าผู้แก่ หรือผู้อาวุโสท่ีได้รับการยอมรับ ยัง

ขาดกระบวนการจัดการความรู้อยา่งเป็นระบบ เชน่ การรวบรวมองค์ความรู้ การอบรมเพื่อสืบทอดองค์ความรู้ ตลอดจน

การน าองค์ความรู้มาจัดท าเป็นรูปแบบเอกสาร เชน่ คู่มือ ต าราหรือสื่ออ่ืนๆตามความเหมาะสม เพื่อให้ง่ายตอ่ความเข้าใจ

และปฏิบัติตาม การศึกษาคร้ังนี้เป็นการจัดการความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อในอ าเภอเชียงค า จังหวัด

พะเยา โดยน าเอาภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อ ท่ีอาจจะแฝงอยู่ในรูปความรู้ ความคิด 

ความเชื่อ ประสบการณ์ของคนหรือเอกสาร หลักฐานต่างในท้องถิ่น ซึ่งมักจะกระจัดกระจายขาดการจัดเก็บและการ

ถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ มาท าการรวบรวมจัดเก็บอยา่งเป็นระบบตามความเหมาะสม พร้อมท่ีจะถ่ายทอดและน าไปใชไ้ด้

ตอ่ไป แม้ว่าในปัจจุบันจะได้มีการศึกษาภูมิปัญญาด้านต่างๆของชาวไทลื้อไวห้ลายประเด็นแล้ว แต่ภูมิปัญญาด้านอาหาร

ท้องถิ่นยังขาดการจัดการท่ีเป็นระบบ อกีท้ังภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่นของชาวไทลื้อเร่ิมถูกลืมเลือน สิ่งท่ีถ่ายทอดและ
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รับทราบกันอยูใ่นปัจจุบันไมใ่ชข่้อมูลดั้งเดิมท่ีถูกต้อง แตเ่กิดจากการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงและประยุกตไ์ปตามยุคสมัยและ

กาลเวลา ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาหารไทลื้อดั้งเดิมไว้ และเผยแพร่ให้ชาวไทลื้อรุ่นใหม่

ตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคอาหารพื้นบ้าน คณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะด าเนินการจัดการ

ความรู้ดา้นเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านไทลื้อใน อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อ ในอ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา 
พื้นที่ศกึษา 

ด าเนินการศกึษาในพื้นท่ีบ้านน้ าแวน ต าบลน้ าแวน และบ้านธาตุสบแวน และบ้านหยว่น ต าบลหยว่น อ าเภอเชยีง

ค า จังหวัดพะเยา 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ขอ้มูลประกอบด้วย ผู้รู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นไทลื้อ ผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน ได้แก่กลุ่มแมบ้่าน 

กลุ่มผู้สูงอายุ และสมาชกิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 60 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ประเด็นค าถามใน

การสนทนากลุ่ม และบันทึกภาคสนาม ท่ีผู้วจิัยพัฒนาขึน้เองตามความเหมาะสมของบริบทชุมชน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของตัวอย่างอาหาร ประกอบด้วยเคร่ืองมือ อุปกรณ์และ

สารเคมีส าหรับการวเิคราะห์ proximate analysis ตามวธีิการของ AOAC2000 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสารและหลักฐานต่างๆในชุมชน การส ารวจชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึก

ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ การสนทนากลุ่ม และการสังเกต ท้ังแบบมีและไม่มีส่วนร่วม การส ารวจอาหารพื้นบ้านไทลื้อท่ีบ้าน

ของชาวบ้านและท่ีตลาดในชุมชน และใช้เทคนิคการสนทนาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความตรงของข้อมูลระหว่างผู้วิจัย

และผู้ให้ข้อมูล [7] ใช้เทคนิคสามเส้า (triangulation technique) ในการทดสอบความเท่ียงตรงและความเชื่อถือได้ของข้อมูล 

เพื่อให้เกิดการอา้งองิและการเชื่อมโยงความสอดคล้องกันของข้อมูลท่ีได้มาจากตา่งแหล่งข้อมู และตา่งวธีิการ [10,11] 
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การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 

การคัดเลือกและการเตรยีมตัวอย่างอาหาร 

คัดเลอืกรายการอาหารพืน้บ้านไทยลื้อจ านวน 10 ชนิด จากการสนทนากลุ่มถึงชนดิของอาหารท่ีนิยมบริโภคมาก

ท่ีสุด จากนัน้สุ่มตัวแทนแม่บ้านชาวไทลื้อดั้งเดิมเพื่อปรุงประกอบอาหาร จ านวน 3 คนต่อรายการ โดยแมบ้่านบ้านน้ าแวน 

ต าบลน้ าแวน และบา้นธาตุสบแวน และบ้านหยว่น ต าบลหย่วน อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา  

การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร 

วเิคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการตามวิธี AOAC (2000) โดยศึกษาปริมาณโปรตนี ไขมัน และคารโ์บไฮเดรต 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการผ่านเกณฑ์พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

มหาวทิยาลัยพะเยาเลขท่ีโครงการวจิัย 2/039/59 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนากลุ่มและการสังเกต โดยการจัดแบ่งข้อมูล

ออกเป็นหมวดหมู่ และท าการตีความข้อมูลด้วยกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล (Content Analysis) เพื่อสรุป

ประเด็นตามกลุ่มขอ้มูล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล [10,11] 

 

ผลการศึกษา 

 แหล่งของภูมิปัญญาและองค์ความรู้ 

แหล่งของภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อ มาจาก 2 แหล่งใหญ่ คือ 1) ภูมิปัญญา

ดั้งเดิม ซึ่งเป็นความรู้จากบรรพบุรุษท่ีสอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิต และสะท้อนให้เห็นทุนทางสังคมท่ีส าคัญของชุมชน 

คือ ทุนภูมิปัญญาและทุนทรัพยากรธรรมชาติ และ 2) ความรู้ใหม่ท่ีผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิทยาการ

สมัยใหม ่ 

 กระบวนการจัดการความรู้ 

เมื่อทราบถึงแหล่งท่ีมาของภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการ

จัดการความรู้ ซึ่งจากการด าเนินการวจิัยคร้ังนี้ สามารถสรุปกระบวนการจัดการความรู้ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนได้

ดังนี้ 

1. การได้มาซึ่งความรู้ มี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่งการหาความรู้ในชุมชน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกันของ

ชาวบ้าน การสอบถามจากผู้รู้ และการดูตัวอย่างจากคนในชุมชน แล้วน ามาทดลองปฏิบัติจริงจนได้เป็นภูมิปัญญาของ

ตนเอง และส่วนท่ีสองเป็นการหาความรู้จากภายนอกชุมชน เป็นการอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา รวมถึงการรับ

ข้อมูลขา่วสารจากสื่อตา่งๆท้ังโทรทัศน์ วิทยุ อนิเตอร์เนท หนังสอื สื่อสิ่งพมิพต์า่งๆ เป็นต้น 

2. การแลกเปลี่ยนความรู้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้อย่างไมเ่ป็นทางการของคนในชุมชน โดยการพูดคุยตามโอกาสและ

สถานท่ีต่างๆท่ีแตกต่างกันออกไป เชน่ งานเทศกาลส าคัญของชุมชน งานประเพณี งานบุญ รวมกิจวัตท่ีส าคัญ เชน่ การไป
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ตลาด เป็นต้น ในส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นทางการเช่นการประชุม การสัมนาในชุมชนนั้นพบได้ไม่มาก 

เนื่องจากยังไม่มกีารด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ดา้นอาหารพื้ยบ้านของชาวไทลื้ออย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

3. การจัดเก็บความรู้ โดยส่วนใหญ่การจัดเก็บความรู้ท่ีเกิดขึ้นจะอยู่ในรูปแบบของการจัดเก็บท่ีตัวบุคคล โดยจะเป็น

บุคคลท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์เร่ืองนั้นๆ ไมพ่บการจัดเก็บในรูปแบบลายลักษณ์อักษร 

4. การถ่ายทอดความรู้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ท่ีพบได้มากคือการถ่ายทอดให้กับ

บุคคลท่ีใกล้ชิด เช่น ลูก หลาน ญาติพี่นอ้งในบ้าน ซึ่งอาจจะเกิดจากการสอน การท าเป็นตัวอยา่งหรือการซึมซับจากการ

สังเกต แต่ยังไม่พบว่ามีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นทางการ  เช่นการเขียนเป็นหนังสือ การฝึกอบรม เนื่องจากคนใน

ชุมชนส่วนใหยย่ังมองเห็นวา่ ภูมปัิญญาอาหรพื้นนบ้านของชาวไทลื้อเป็นเร่ืองใกล้ตัว กลมกลืนอยู่ประจ าในชีวิตประจ าวัน 

มคีวามคุ้นเคย จึงไมค่ิดวา่ต้องท าการถ่ายทอดอยา่งเป็นทางการแตอ่ย่างใด 

 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 

 เมื่อด าเนนิกระบวนการจัดการความรู้แล้ว สามารถสรุปประเด็นองค์ความความรู้เร่ืองอาหารพื้นบ้านของ 

ชาวไทลือ้ได้ดงันี้ 

องค์ความรู้ที่ 1 การจัดจ าแนกกลุ่มของอาหารพื้นบ้านไทลื้อ 

ในการด ารงชีวิตท่ัวไปของชาวไทลื้อในพืน้ท่ีท่ีท าการศกึษา ไม่ได้มีการจัดจ าแนกกลุ่มของอาหารพื้นบ้าน

ไทลืออย่างเป็นทางการ ผู้วิจัยและชาวบ้านในพื้นท่ีจึงได้หารือร่วมกันเพื่อจัดจ าแนกประเภทของอาหารโดยแยกตาม

ลักษณะของการปรุงประกอบและรวบรวมรายชื่ออาหารท่ีเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อดั้งเดิมในกลุ่มตา่งๆ ได้ท้ังหมด 

8 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. อาหารประเภทแกงและต้มประกอบด้วย แกงเห็ด แกงหน่อไม่ แกงแคหมู จอผักกาด แกงวุ้นเส้น 

แกงผักกูด แกงผักหวาน แกงผักเชียงดา แกงฟักใส่ไก่ ต้มเห็ดเผาะ ตม้สม้ปลากระบอก ต้มจืดผักกาดขาว 

2. อาหารประเภทผัดประกอบด้วย ผัดเห็ดเผาะ ผัดหมูใบกระเพรา ผัดไท ผัดผักกูด ผัดแตงกวา ผัดผักบุ้ง 

3. อาหารประเภททอดประกอบด้วย หมูทอด เนื้อวัวทอด ไก่ทอด ปลาทอด กบทอด เขียดทอด ไข่ทอด 

4. อาหารประเภทป้ิงย่าง(ชาวไทลื้อเรียกว่าการจี่)ประเภทหมก(ชาวไทลื้อเรียกว่าแอ๊บ)ประกอบด้วย 

หมูย่าง เนือ้วัวย่าง ไก่ยา่ง ปลายา่งกบย่าง เขยีดย่าง ข้าวจี่ แอบ๊ปลา แอบ๊หมู ไข่ป่าม 

5. อาหารประเภทย าประกอบด้วย ย าหน่อไม้ ย ามะม่วง ย ามะเขือยาว ย าขนุน ย าหมูยอ แอ่งแถะ(ย าใบ

แอง่แถะ) น้ าผัก(ย าผักกาดจ้อน) หลามบอน(ย าต้นบอน) คั่วโฮ๊ะ(ย ารวม) ส้ามะเขือเปาะ(ย ามะเขือเปาะ) จิ้นซ้ า พริก ย าหัวบุก 

6. อาหารประเภทลาบประกอบด้วย ลาบหมู ลาบเนื้อวัว ลาบเนื้อควาย ลาบไก่ ลาบปลา ซึ่งมท้ัีงแบบ

ดิบและแบบสุก หากเป็นแบบดิบอาจจะใส่เลอืดสดของสัตวช์นิดน้ันลงไปดว้ย 

7. อาหารประเภทน้ าพริกประกอบด้วย น้ าพริกหนุ่ม น้ าพริกตาแดง น้ าพริกปลา น้ าพริกข่า น้ าพริก

อ่อง น้ าพริกน้ าปู น้ าพริกถั่วน้ า(โอ่โถ่)  

8. อาหารวา่งหรอือาหารหวานประกอบด้วย ขนมปาด ขนมจ๊อก ข้าวแคบ ข้าวแรมฟนื  

9. อาหารประเภทอื่น ขนมเส้นแห้ง(เส้นขนมจีน) ข้าวเหนยีว ข้าวสวย  
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องค์ความรู้ที่ 2 อาหารพื้นบ้านไทลื้อที่นิยมรับประทานในปัจจุบัน 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ท าให้สามารถคัดเลือกอาหารพื้นบ้านไทลื้อท่ีประชาชนในชุมชนนิยม

รับประทานในชีวิตประจ าวันได้ 10 รายการ ดังต่อไปนี้ หลามบอน แกงแคไก่ จิ้นซ้ าพริก แอ่งแถะ แกงฟักใส่ไก่ ย าหัวบุก 

แกงผักกาดจอ แกงหนอ่ไม ้ย าหน่อไม้ ขนมเส้นแห้ง โดยอาหารแตล่ะชนิดเป็นอาหารท่ีมีการท าเพื่อบริโภคหรือขายอยู่จริง

ในปัจจุบัน เป็นอาหารท่ีประชาชนนิยมบริโภค เนื่องจากกระบวรการปรุงไม่ยุ่งยาก วัตถุดิบหาได้ง่ายราคาไม่แพง และ

ประชาชนส่วนหนึ่งเชื่อวา่องค์ประกอบของอาหารเหล่านีม้ีคุณสมบัติในการส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคบางชนิดได้ เช่น 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอว้น โรคไต เป็นต้น 

องค์ความรู้ที่ 3 คุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านไทลื้อที่นิยมรับประทานในปัจจุบัน 

การวิจัยคร้ังนี้มุ่งหวังท่ีจะให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านไทลื้อ ท่ีได้ด าเนินการนั้นมีคุณค่าและ

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด ทั้งในส่วนของประชาชนชาวไทลื้อในชุมชนท่ีท าการศึกษาและชุมชนอื่นๆ รวมถึง

บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ในเชิงวิชาการ จึงได้ท าการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

พื้นบ้านไทลื้อท่ีประชาชนในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษานิยมรับประทานจ านวน 10 รายการได้แก่หลามบอน แก่งแคไก่ จิ้นซ้ าพริก 

แอง่แถะ แกงฟักใส่ไก่ ย าหัวบุก แกงผักกาดจอ แกงหนอ่ไม้ ย าหน่อไม ้ขนมเส้นแห้ง โดยท าการวเิคราะห์องค์ประกอบและ

สัดสว่นการกระจายพลังงานของไขมัน โปรตนี และคาร์โบไฮเดรต ได้ผลการวเิคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยการกระจายพลังงานของไขมัน โปรตนี และคาร์โบไฮเดรต ในอาหารพื้นบ้านไทลื้อจ านวน 10 รายการ 

 

 

รายการอาหาร 

พลังงาน (กิโลแคลอรี่) พลังงานรวม 

(กิโลแคลอรี่ /100 

กรัม) 

ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

หลามบอน 1.33 

(3.34%) 

0.06 26.09 

(65.46%) 

0.08 12.43 

(31.20%) 

0.11 39.86 

แกงแคไก่ 16.69 

(31.9%) 

0.67 22.29 

(42.65%) 

0.04 13.29 

(25.42%) 

1.03 52.26 

จิ้นซ้ าพริก 98.77 

(51.04%) 

0.82 76.80 

(39.69%) 

1.16 17.92 

(9.26%) 

0.10 193.50 

แอง่แถะ 16.79 

(44.53%) 

0.11 15.10 

(40.04%) 

1.33 5.82 

(15.43%) 

0.71 37.71 

แกงฟักใส่ไก่ 16.63 

(37.6%) 

0.15 18.60 

(42.07%) 

0.14 8.98 

(20.32%) 

2.28 44.21 

ย าหัวบุก 18.17 

(26.17%) 

0.28 9.96 

(14.35%) 

0.09 41.30 

(59.48%) 

0.05 69.44 

แกงผักกาดจอ 60.63 

(63.04%) 

0.70 25.57 

(26.59%) 

0.25 9.97 

(10.36%) 

0.48 96.16 
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รายการอาหาร 

พลังงาน (กิโลแคลอรี่) พลังงานรวม 

(กิโลแคลอรี่ /100 

กรัม) 

ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แกงหนอ่ไม ้ 1.87 

(6.89%) 

0.08 8.77 

(32.33%) 

0.05 16.49 

(60.78%) 

1.59 

 

27.12 

ย าหน่อไม ้ 30.29 

(46.72%) 

0.20 16.80 

(25.92%) 

0.38 17.73 

(27.36%) 

0.70 64.82 

ขนมเส้นแห้ง 33.76 

(40.29%) 

0.26 13.69 

(16.34%) 

0.06 36.35 

(43.38%) 

2.01 83.79 

ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ผลจากการด าเนินการจัดการความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อในอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ใน

คร้ัง แสดงให้เห็นว่า องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านไทลื้อนั้น มีท่ีมาจาก 2 แหล่ง คือ 1) องค์

ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งเป็นความรู้จากบรรพบุรุษท่ีสอดคล้องกับวิถีการด ารงชวีิต เป็นความรู้ท่ีมอียู่ในตัวบุคคล

(tacit knowledge) ซึ่งมอียู่มาก กระจัดกระจายไปในแตล่ะตัวบุคคล และมีความหลากหลายขึน้อยู่กับประสบการณ์และวิถี

ชีวิตของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นทุนทางสังคมท่ีสาคัญของชุมชน คือ ทุนภูมิปัญญาและทุนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และ 2) ความรู้ใหม่ท่ีผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ จากหลากหลายรูปแบบ เช่นจากการ

เรียนรู้ต่างวัฒนธรรมรวมถึงจากสื่อต่างๆจากภานอกท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิต ท าให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี

สอดคล้องและสมดุลย์กับรูปแบบการด ารงชีวิตของประชาชนตามยุคสมัย แต่ก็ยังคงรูปแบบและลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์

ท่ีส าคัญของอาหารพื้นบ้านไทลื้อไว้ได้ จนกลายเป็นองค์ความรู้ประจ าท้องถิ่นท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นวิถีชุมชนท่ี

ปฏบัิตสิบืทอดต่อกันมา [7] 

เมื่อสามารถค้นหาองค์ความรู้ทีเกี่ยวข้องกับภูมปัิญญาอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อในพื้นท่ีได้แล้ว มีความจ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะต้องท าให้ประชาชนในพื้นท่ี เห็นความส าคัญของการท่ีเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดการความรู้ โดยต้อง

ชี้ให้เห็นว่าการจัดการความรู้นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรท้ังในด้านการด ารงชิวิตและในด้านการสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เห็นถึงความส าคัญของการท่ีจะร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท่ีมีค่าของชุมชน จึงจะท าให้การด าเนินการจัดการ

ความรู้นัน้สามารถด าเนินไปได้อย่างราบร่ืนและเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง  [12] โดย

พบว่าการจัดการความรู้คร้ังนี้ จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆท่ีเข้ามาสนับสนุนดังตอ่ไปนี้ 1. ความรู้ และ

ความเข้าใจของประชาชนในพื้นท่ีต่อการจัดการความรู้ เพราะหากประชาชนไม่เข้าใจความหมาย ความส าคัญรวมท้ัง

วธีิการของการจัดการความรู้แล้วนัน้ ย่อมเป็นการยากท่ีจะให้ความร่วมมอื [13]  2. รูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ โดย

กระบวนการท่ีจะด าเนินการกับประชาชนในชุมชนนั้น ต้องเป็นกระบวนการท่ีไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย ชัดเจนและมองเห็นเป็น

รูปธรรม แต่ยังคงหลักการทางวิชาการท่ีสามารถอธิบายได้และมีเหตุผล เนื่องจากหากเลอืกใช้กระบวนการท่ีซับซ้อนจะท า



 
 

 251  Proceedings 

ให้ชาวบ้านเกิดความเบ่ือหน่าย ปฏิเสธการให้ความร่วมมือในท่ีสุด 3. ผู้น าชุมชน ท่ีมีทัศนะคติท่ีดีต่อการจัดการความรู้ 

สามารถชี้น าหรือเป็นหลักในการด าเนินการได้ ก็จะท าให้สมาชิกในชุมชนคนอื่นๆใช้เป็นต้นแบบ ด าเนินตามและให้ความ

ร่วมมอื [14] 4. โครงสร้างและวัฒนธรรมชุมชน ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีความส าคัญมากตอ่การจัดการความรู้ โดยพบว่า

หากชุมชนมพีื้นฐานโครงสร้างท่ีเข็มแข็ง ไมม่ปัีญหาภายในชุมชน มีวัฒนธรรมท่ีเอื้ออาทร รว่มมือร่วมใจกันท างาน มองเห็น

คุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นและมีความตระหนักต่อการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ก็จะท าให้กระบวนการ

จัดการความรู้ประสบความส าเร็จได้ [15] 5. เทคโนโลยท่ีีเข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีความส าคัญ 

โดยท่ีผู้ด าเนนิการต้องเลอืกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีความเหมาะสม เขา้มาช่วยส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ [14] 

โดยในการศึกษาคร้ังนี้เลือกใช้เทคโนโลยีหลายอย่างผสมผสานกัน เช่น อีเมลส าหรับการติดต่อสื่อสาร โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ได้แก่ Microsoft office  ส าหรับการบันทึก วเิครราะห์และน าเสนอข้อมูล ระบบอนิเตอร์เนทส าหรับการสบืค้น

และเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ท่ีน ามาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านไทยลื้อ 

เพื่อเพิ่มคุณค่าของข้อมูลเดิมท่ีเก็บรวบรวมมาได้มีน่าเชื่อถือและน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายต่อไป โดยปัจจัยท้ัง 5 

ปัจจัยท่ีค้นพบจากการศึกษาในคร้ังนี้ ผู้วิจัยให้ความส าคัญและสรุปได้ว่าเป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดการ

ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ปัทมา เรืองอุดมโชคชัย [16] ท่ีท าการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้เร่ือง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง พบว่าปัจจัยท าให้ผลต่อการจัดการ

ความรู้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านภาวะผู้น าและกลยุทธ์ และด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน รวมถึงการศึกษาของ อภิชาติ ใจอารีย์ [7] ท่ีได้ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูป

หน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานว่า เงื่อนไขสู่ความส าเร็จของการจัดการความรู้ท่ีสาคัญ ได้แก่ 

ความรู้ดา้นการจัดการความรู้ วัฒนธรรมและวถิีชุมชน ผู้น าชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่น และ โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน  

เมื่อการด าเนินการจัดการความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อในอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ประชาชนเห็นผลท่ีเกิดขึ้นท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่ องค์ความรู้ด้านหมวดหมูข่องอาหารไทลื้อ องค์ความรู้

ด้านชนิดและประเภทของอาหารไทยลื้อ และองค์ความรู้ด้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทลื้อ ท าให้ประชาชนเกิด

ความภาคภูมิใจทั้งในประเด็นท่ีตนเองได้มสี่วนร่วมในการด าเนินการ และในประเด็นการสืบสานวัฒนธรรมและภูมปัิญญา

อันเป็นมรกดกของชุมน ท าให้เกิดความรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาเหลา่นั้นมากขึ้น และน าไปสู่กระบวนการ

ท่ีจะอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบแล้ว ไปสู่บุคคลอื่นท้ังท่ีเป็นคนในชุมชนเองหรือคนภายนอก

ชุมชน โดยประชาชนในพื้นท่ีได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการด าเนินการ ได้ข้อสรุปคือ จะเผยแพร่ความรู้อาหารพื้นบ้าน

ไทลือในรูปแบบ เอกสาร หนังสือ สื่ออิเล็คโทรนิคได้แก่ แผ่นซีดี ข้อมูลบนอินเตอร์เนท จะจัดฝึกอบรมการปรุงประกอบ

อาหารพื้นบ้านไทลื้อให้แก่บุคคลท่ีสนใจ จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารไทลื้อในชุมชนให้เป็นสถานท่ีศึกษาและ

เผยแพร่ความรู้แก่บุคคลท่ีสนใจ สอดคล้องกับท่ี Marquardt, M. J. [17] ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้ท่ีดีและถือว่า

ประสบความส าเร็จนั้น ผู้ด าเนินการจะต้องมีการเก็บรักษาองค์ความรู้ท่ีเสาะแสวงหามาได้ด้วยกระบวนการเก็บรักษาท่ีดี

และมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปสู่การเรียนรู้ การเผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป และนอกจากนั้นประชาชน

ในพื้นท่ียังมีแรงผลักดันท่ีจะด าเนินการจัดการความรู้ในประเด็นอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทลื้อใน

ชุมชนเช่น ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยการแพทย์พื้นบ้านไทลื้อ ภูมิปัญญาการละเล่นการแสดงพื้นบ้านไทลื้อ ต่อไปใน

อนาคตอีกด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากการได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการด าเนินการ จึงเกิดความรุ้สึกภาคภูมิและเป็น

เจ้าของมคีวามหวงแหนและตอ้งการท่ีจะอนุรักษไ์วส้บืไป[18] 
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เมื่อด าเนินการจัดการความรู้เป็นผลส าเร็จเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้สรุปการด าเนินการท้ังหมด ในรูปแบบ

ของแผนภาพเพื่ออธิบายกระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อในอ าเภอเชียงค า จังหวัด

พะเยาให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 
ภาพที่ 1   รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอาหารพื้นบ้านของชาวไทลื้อโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 

ในอ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ีบ้านน้ าแวน ต าบลน้ าแวน และบ้านธาตุสบแวน และบ้านหย่วน 

ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยาท่ีให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินการศึกษาจนส าเร็จละล่วง

ด้วยด ี
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บทคัดย่อ 
การวจิัยน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยท่ีไมไ่ด้อาศัยอยูก่ับพ่อแม่และฝากเลีย้งในศูนย์

เด็กเล็กพื้นท่ี ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 77 คน อายุระหว่าง 

2-5 ปี เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1. แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย 2. แบบบันทึก

ข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูงของเด็กปฐมวัย ค านวณค่าดัชนีความตรงด้านเนื้อหาเท่ากับ 8.45 และหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้

สัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 เปรียบเทียบค่า น้ าหนักต่ออายุ ส่วนสูงต่ออายุ น้ าหนักต่อ

ส่วนสูง กับเกณฑ์อ้างอิงน้ าหนัก ส่วนสูง และเคร่ืองชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย อายุ 1 วัน - 19 ปี กรมอนามัย  

ส่วนค่าดัชนีมวลกาย เปรียบเทียบกับเกณฑ์ดัชนีมวลกายตามอายุของเด็กอายุ 2-20 ปี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก

ตามเกณฑ์น้ าหนักต่ออายุ ส่วนสูงต่ออายุ และ น้ าหนักต่อส่วนสูง  พบว่ามีภาวะโภชนาการปกติ ร้อยละ 54.55 , 67.53 

และ 57.14 มีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ปกตร้ิอยละ 35.06, 24.68 และ 33.77 มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ปกติ รอ้ย

ละ 10.39, 7.79 และ 9.09 ตามล าดับ และดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ปกติ น้ าหนักน้อย น้ าหนัก

เกิน และอว้นคดิเป็นร้อยละ 57.14, 33.77, 6.49 และ 2.60 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากทุกเกณฑ์ช้ีวัดพบวา่กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีต้อง

เร่งแกไ้ขปัญหาโดยการมสี่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 
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ค าส าคัญ   ภาวะโภชนาการ  เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

Abstract  
 The purpose of this descriptive study was to determine the nutritional status of pre-school Children living 

apart from parents in local child development Center, Pongyangkok sub district, Hangchat district, Lampang Province. 

Seventy seven samples (2 -5  years old) were purposively selected. The study instruments were  

1 . Demographic data 2 . Recording sheet for weight and height. Content validity was 8 .45  and reliability of the 

questionnaires was 0.87 by using Cronbach’s alpha coefficient. The weight for age, height for age, weight for height 

were compared with the reference weight, height criteria and indicators of nutritional status for the people one day 

to 19 -year-old, Thailand Department of Health and body mass index was compared with the reference of body 

mass index criteria for 2-20  years. Data were analyzed by using descriptive statistic e.g. frequencies mean and 

percentile. The result revealed that nutrition status of the samples by using weight for age, height for age and 

weight for height were in the case of normal 54.55%, 67.53%, 57.14% repectively, in the part of under nutrition 

were 35.06%, 24.68%, 33.77% and over nutrition were 10.39%, 7.79%, 9.09%, respectively. The body mass 

index of the samples indicated normal, underweight, over weight and obesity were 57.14, 33.77, 6.49 และ 2.60, 

respectively.  When considered all the parameters most samples found to contain under nutritional status which is 

able to have an effect on growth and development. It is necessary to resolve the problem with the participation of 

relevant sectors. 
 

Keywords: Nutritional Status, pre-school children, local child development center  
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บทน า 

เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยท่ีมีความส าคัญ เพราะเป็นวัยท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านท้ังร่างกาย อารมณ์ 

สติปัญญาและบุคลิกภาพ การส่งเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัยจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญท้ังด้านสุขภาพและด้าน

โภชนาการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เด็กวัยน้ียังไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพอ่แม่

หรือผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการดูแลและได้รับอาหารไม่เหมาะสมเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและ

โภชนาการ ส่งผลให้เจ็บป่วยและแสดงความผิดปกตท้ัิงทางด้านร่างกาย จิตใจ สตปัิญญาและพัฒนาการ [1] จากรายงาน

ขององค์การสหประชาชาติพบว่า เด็กท่ีอยู่ในประเทศก าลังพัฒนามากกว่าร้อยละ 40 มีปัญหาโภชนาการและความ

บกพร่องท้ังดา้นสุขภาพร่างกาย และด้านสตปัิญญา [2] 

จากการส ารวจสุขภาวะและภาวะโภชนาการของเด็กไทย โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2552 ซึ่งใช้เกณฑ์น้ าหนักและส่วนสูงตามอายุของเด็กไทย 4,665,374 คน โดยอ้างอิงเกณฑ์

มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พบวา่เด็กอายุ 1-5 ปี มีภาวะเต้ียกว่าเกณฑ์ และน้ าหนักน้อยกวา่เกณฑ์ รอ้ยละ 6.3 และ 

4.89 ตามล าดับ และเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปีมีภาวะเตี้ยแคระรุนแรงร้อยละ 2.4 ซึ่งเด็กท่ีเตี้ยหรือน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์

มาตรฐานนี้จะมคีวามเสี่ยงตอ่การมีเชาวนปั์ญญาต่ า ในขณะเดียวกันในปี 2552 ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทยได้

รายงานวา่ เด็กปฐมวัยร้อยละ 8.5 มีน้ าหนักเกนิและอว้น [3]  และจากรายงานของกรมอนามัย และนอกจากนัน้กระทรวง

สาธารณสุขระบุว่าตั้งแต่ปี 2540 - 2552 เด็กไทยอายุ 0-5 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับเชาวน์ปัญญาลดต่ าลง จาก 91 เหลือ 88 

ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยท่ีองค์การอนามัยโลกก าหนดไวท่ี้ 90 - 110 และยังพบว่าเด็กไทยมพีัฒนาการสมวัยเฉลี่ยลดลงจากรอ้ย

ละ 72 เหลือเพียงร้อยละ 67 (4) โดยเด็กอายุ 3, 4 และ 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเฉลี่ยร้อยละ 74, 66.5 และ 66.7 

ตามล าดับ [4] รายงานดังกล่าวยังระบุว่าเด็กไทย ร้อยละ 45 ได้รับอาหารไมเ่หมาะสมตามวัย รับประทานขนมกรุบกรอบ

และน้ าอัดลมเพิ่มขึ้นถึง 1.8 และ 1.5 เท่าตามล าดับ ขณะท่ีขนมกรุบกรอบร้อยละ 90 มคีุณค่าทางโภชนาการต่ า มีปริมาณ

น้ าตาล ไขมัน และโซเดยีมอยู่ในเกณฑ์สูงกวา่มาตรฐาน  พฤติกรรมการบริโภคดังกล่าวลว้นสง่ผลให้เด็กไทยประสบปัญหา

โภชนาการท้ังขาดและเกิน และอาจจะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีไม่ด ี[5]  

ปัญหาสุขภาพและโภชนาการของเด็กในชนบทจะพบมากกวา่ในเขตเมอืง คิดเป็นร้อยละ 25 และ 14.3 ตามล าดับ 

แตล่ักษณะความรุนแรงของปัญหาจะแตกตา่งกันออกไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม รวมท้ังปัญหาความยากจน ความแห้งแลง้ ไม่สามารถท าเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชพีหลักได้ ท าให้บทบาทของพ่อ

แม่เปลี่ยนแปลงไปจ าเป็นต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด จึงมีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อหางานท าในเขตเมือง จ าเป็นต้องท้ิ ง

ครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและคนชราให้อยู่ตามล าพัง [6] ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เด็กจึงขาด

ผู้ดูแลเอาใจและเลี้ยงดู ส่งผลให้แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง

ส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ภาวะสุขภาพ การเจรญิเตบิโต ภาวะโภชนาการและพัฒนาการในทุกๆด้าน [7] 

ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง อยู่ห่างจากอ าเภอห้างฉัตร 15 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอ

เมืองล าปาง 25 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 10,500 คน จ านวนครัวเรือน 3,872 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ท า

อาชีพเกษตรกรรมได้แก่ ท านา ปลูกพืชไร่ตามฤดูกาลเช่น ถั่วลิสง หอมแดง กระเทียม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างในโรงงานไม้

ยางพารา และโรงงานเซรามิค บางส่วนท าอาชพีรับจ้างและค้าขายทั่วไป โดยในพื้นท่ีมศีูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่ดูแลรับผิดชอบ

โดยเทศบาลต าบลปงยางคกจ านวน 1 แห่งและสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยของภาคเอกชนจ านวน 2 แห่ง มีเด็กปฐมวัยท่ีอยู่

ในระบบท้ังสิ้นประมาณ 300 คน โดยจุดท่ีน่าสนใจของต าบลปงยางคกคือ เป็นพื้นท่ีกึ่งเมืองและกึ่งชนบท ซึ่งอยู่ห่างจาก
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อ าเภอห้างฉัตรและอ าเภอเมืองไม่มากนัก การคมนาคมค่อนข้างสะดวก อีกท้ังในพื้นท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาด

เล็กก าลังการผลิตไม่มากผลิตสินค้าเพื่อส่งขายภายในพื้นท่ีหรือภายในจังหวัด ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ก าลังผลิตสูงและมวีัตถุประสงค์ในการส่งออกรวมท้ังสิ้น 98 แห่ง  [8]  แตอ่ย่างไรก็ตามพบวา่วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี

มกีารเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก มีการด ารงชีวิตเชิงทุนและวัตถุนยิมมากขึ้น ประชากรวัยท างานนิยมออกไปหา

งานท านอกพื้นท่ีโดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ พ่อแม่จ านวนมากไม่ได้เลีย้งลูกด้วยตนเอง แต่ฝากบุตรหลานไว้กับปู่ ย่า ตา ยาย

หรือญาติพี่น้องให้ดูแลแทน และเมื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์ก็น าไปฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กของ

เอกชน จากการส ารวจเบื้องต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558 พบว่าเด็กปฐมวัยท่ีไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่มี

จ านวนประมาณ 102 คน ซึ่งเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกเลี้ยงดูโดย ปู่ ย่า ตา ยาย และมีบางส่วนท่ีถูกเลี้ยงโดย ลุง ป้า น้า 

อาหรือญาติคนอื่นๆ เมื่ออายุครบตามเกณฑ์ก็จะน าไปฝากเลีย้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลีย้งเด็กของเอกชนใน

พื้นท่ี ซึ่งจากบริบทข้างต้นนี้ ท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจว่าลักษณะการเลี้ยงดูดังกล่าวนี้อาจส่งผลต่อภาวะโภชนาการ

และพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย จึงได้ด าเนินการวจิัยเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กกลุ่มดังกล่าว 

เพื่อท่ีจะสามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนและจัดระบบการส่งเสริมสุขภาพของเด็กกลุ่มดังกล่าว 

ร่วมกับท้องถิ่นและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องอยา่งเป็นรูปธรรมและมปีระสิทธภิาพ เพื่อสร้างให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคล

มคีุณค่าของประเทศและสังคมตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค ์

การวจิัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยท่ีไมไ่ด้อาศัยอยูก่ับพ่อแม่และฝากเลีย้งในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ท่ีต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เด็กปฐมวัยท่ีไมไ่ด้อาศัยอยู่กับพอ่แม ่หมายถึง เด็กปฐมวัยท้ังเพศชายและหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 2-5 ปี ท่ีไม่ได้ถูก

เลี้ยงดูท่ีบ้านโดยพ่อแม่ท่ีแท้จริงเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยได้รับการเลี้ยงดูจาก ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้องคนอื่นๆ

และฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพืน้ท่ีต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

ภาวะโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายซึ่งมคีวามสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งประเมนิโดย

ใช้เกณฑ์ น้ าหนักต่ออายุ ส่วนสูงต่ออายุ และส่วนสูงต่อน้ าหนัก เปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ าหนักส่วนสูงและเคร่ืองชี้วั ด

ภาวะโภชนาการของประชาชนไทยอายุ 1 วัน-19 ปี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2542 และเกณฑ์ดัชนีมวล

กายเปรียบเทียบกับแนวเวชปฏบัิติ การป้องกันและรักษาโรคอว้นในเด็ก พ.ศ. 2557 ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 

ราชวทิยาลัยกุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานท่ีรับเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยท่ีจัดตัง้ขึน้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ่งหมาย

รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนต าบล และสถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชนท่ีรับผิดชอบโดย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา(Descriptive Study) เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยท่ีไม่ได้

อาศัยอยูก่ับพ่อแมแ่ละฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ท่ีต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังนี้คือ เด็กปฐมวัย(อายุระหวา่ง 2-5 ปี) ที่ไม่ได้อาศัยอยูก่ับพอ่แม่แต่ได้รับการเลี้ยง

ดูจาก ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้องคนอื่นๆและฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ีต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 

จังหวัดล าปาง จ านวน 96 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งโดยใชต้ารางการสุ่มตัวอย่างของเครจซียแ์ละมอร์แกน(9) ท่ีระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 77 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยสามารถสื่อสาร พูดโต้ตอบได้ 

และผู้ปกครองยินยอมเข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีด าเนินการสุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลจะถูกคัดเลือกแบบ

เจาะจง โดยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สังกัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ในพืน้ท่ีต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จ านวน 1 แห่ง 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

ประกอบด้วย 1)แบบสัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย 2)แบบบันทึกข้อมูลการชั่งน้ าหนักและ

วัดส่วนสูงของเด็กปฐมวัย ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ค านวณค่าดัชนีความตรงด้าน

เนื้อหา(Content Validity Index ) เท่ากับ 8.45 และทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) โดยทดสอบในเด็กปฐมวัยท่ีมี

ลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค(Cronbach ‘s coefficient) ได้ค่าความ

เชื่อม่ันเท่ากับ 0.87  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยไปพบกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 77 คน ที่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กท่ีก าหนดจ านวน 2 แห่ง ด าเนนิการพทัิกษ์สทิธ์ิกลุ่ม

ตัวอยา่ง โดยการแนะน าตัว ชีแ้จงให้ทราบวัตถุประสงค์การวจิัยตอ่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก และให้ผุ้ปกครองเว็นต์ยินยอม

เข้าร่วมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างสามารถออกจากการร่วมวิจัยได้โดยไม่มีผลกระทบใด  ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างจะ

ถูกเก็บเป็นความลับ  

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่  ค่าเฉลี่ยและร้อยละ น าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้มา

เปรียบเทียบกับ เกณฑ์อ้างอิงน้ าหนัก ส่วนสูง และเคร่ืองชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย อายุ 1 วัน - 19 ปี และ

เกณฑ์ดัชนีมวลกายตามอายุของเด็กอายุ 2-20 ปี (10) โดยใช้ดัชนีในการประเมินคือ น้ าหนักต่ออายุ ส่วนสูงต่ออายุ และ

น้ าหนักตอ่สว่นสูง และดัชนมีวลกาย 
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ผลการศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.04 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 4-5 ปี ร้อยละ 54.55 โดยมีอายุเฉลี่ย

อยู่ท่ี 4-5 ปี ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน 4-6  คน คิดเป็นร้อยละ 75.32 ภาวะสุขภาพของ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 59.19 กลุ่มตัวอย่างมีความพิการหรือความผิดปกติตั้งแต่ก าเนิดร้อยละ 

5.19 ความพิการหรือความผิดปกติท่ีพบได้แก่ สมาธิสั้น ออร์ทิสติก และลิ้นหัวใจร่ัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว

ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาทโดยคิดเป็นร้อยละ 53.25 กลุ่มตัวอย่างมีความพิการหรือความผิดปกติตั้งแต่

ก าเนดิ บุคคลท่ีกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ด้วยส่วนใหญ่คือ ปู่ ยา่ ตา ยาย รองลงมาคือญาติ ได้แก่ ลุง ป้า น้า อา และบุคคล

อื่นๆเชน่ พอ่แม่บุญธรรม คิดเป็นร้อยละ 80.52, 14.29, 5.19 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 30 38.96 

หญิง 47 61.04 

อายุ   

2-3 ปี 35 45.45 

4-5 ป ี 42 54.55 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ระหว่าง 1-3 คน 

ระหว่าง 4-6 คน 

มากกวา่ 6 คนขึน้ไป 

 

6 

58 

13 

 

7.79 

75.32 

16.88 

ภาวะสุขภาพ 

มโีรคประจ าตัวเรือ้รัง 

มคีวามพกิารหรือผิดปกติแต่ก าเนดิ 

มคีวามพกิารหรือผิดปกติภายหลังก าเนดิ 

สุขภาพปกต ิ

 

27 

4 

- 

46 

 

35.06 

5.19 

0 

59.19 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว/เดือน(บาท) 

นอ้ยกว่า 5,000 

5,001-10,000 

มากกวา่ 10,000 

 

8 

41 

28 

 

10.39 

53.25 

36.36 

บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย 

ปู่ ยา่ ตา ยาย 

 

62 

 

80.52 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ญาติ(ลุง ปา้ นา้ อา) 

อื่น(พอ่แม่บุญธรรมม,เพื่อนบ้านฯ) 

11 

4 

14.29 

5.19 

 

2. ภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการประเมินภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 77 คน พบว่าเกณฑ์น้ าหนัก/อายุ ร้อยละ 54.55 อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ ร้อยละ 35.06 อยู่ในเกณฑ์ต่ า มีจ านวน 27 คน ผลการประเมินส่วนสูง/อายุ ร้อยละ 67.53 อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

ร้อยละ 24.68 อยู่ในเกณฑ์ต่ า มีจ านวน 19 คน และผลการประเมินน้ าหนัก/ส่วนสูง ร้อยละ 57.14 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อย

ละ 33.77 อยู่ในเกณฑ์ต่ า มีจ านวน 26 คน  ดังแสดงในตารางท่ี 2 และผลการประเมินดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีน้ าหนักน้อย ปกติ น้ าหนักเกินและอ้วน คิดเป็นร้อยละ 33.77, 57.14,6.49 และ 2.60 ตามล าดับ ดัง

แสดงในตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ น้ าหนัก/อายุ ส่วนสูง/อายุ และน้ าหนัก/ส่วนสูง 

(n=77) 

ภาวะ

โภชนาการ 

ผลการประเมนิ 

น้ าหนัก/อายุ ส่วนสูง/อายุ น้ าหนัก/ส่วนสูง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปกติ 42 54.55 52 67.53 44 57.14 

ต่ า 27 35.06 19 24.68 26 33.77 

เกิน 8 10.39 6 7.79 7 9.09 

รวม 77 100 77 100 77 100 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอยา่งโดยใชเ้กณฑ์ดัชนมีวลกาย (n=77) 

ภาวะโภชนาการ ผลการประเมนิ 

จ านวน ร้อยละ 

น้ าหนักนอ้ย 26 33.77 

ปกติ 44 57.14 

น้ าหนักเกิน 5 6.49 

อว้น 2 2.60 

รวม 77 100 
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วิจารณ์และสรุปผล 
เพื่อให้กระบวนการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังประเทศ กองโภชนาการ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดวา่เด็กปฐมวัยในแต่ละพื้นท่ี จะมนี้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ไม่เกินร้อยละ 

10 และ มีสว่นสูงต่ ากวา่เกณฑ์มาตรฐานได้ไม่เกินร้อยละ 15 [11] จากผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นวา่เด็กปฐมวัยท่ีไมไ่ด้อาศัย

อยู่กับพอ่แม่และฝากเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ท่ีต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มภีาวะน้ าหนักและ

ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 35.06 และ 24.68 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าอัตราท่ีกองโภชนาการ กรมอนามัยได้

ก าหนดไว้คือไม่เกินร้อยละ 10  ในส่วนของภาวะโภชนาการเกินนั้นพบว่าถึงแม้จะมีจ านวนไม่มากแต่ก็ถือเป็นปัญหาท่ี

ส าคัญและไม่ควรละเลย เนื่องจากภาวะโภชนาการเกินเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีร่างกายได้รับสารอาหารเกินความ

ต้องการ เกิดการสะสมของไขมันในร่างกายท าให้เกิดภาวะน้ าหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน และสามารถน าไปสู่การเป็นโรค

ตา่งๆในอนาคต ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลอืด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น [12]  

เมื่อพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดแยกแต่ละเกณฑ์สามารถอธิบายได้ว่า เกณฑ์น้ าหนักต่ออายุใช้ในการบ่งชี้ถึงปัญหาของ

การเจริญเติบโตในขณะปัจจุบัน เป็นตัวชี้ว่าน้ าหนักเหมาะสมกับอายุหรือไม่ โดยปกติแล้วเมื่อเด็กได้รับสารอาหารไม่

เพียงพอในช่วงเวลาสั้นๆจะมีผลกับน้ าหนักก่อน โดยจะไม่กระทบกับส่วนสูง ท าให้น้ าหนักเมื่ อเทียบกับน้ าหนักมาตรฐาน

ตามอายุจะอยู่ในเกณฑ์ต่ า [13] จากผลการวิจัยคร้ังนี้จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีน้ าหนักต่ออายุ ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 35.0 

และเกินเกณฑ์ ร้อยละ10.39 อธิบายได้วา่เด็กกลุ่มนี้ได้รับสารอาหารท่ีไม่เหมาะสมจากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน 

กลุ่มท่ีต่ ากว่าเกณฑ์แสดงวา่รับสารอาหารนอ้ยกว่าท่ีร่างกายตอ้งการ และกลุ่มท่ีสูงกวา่เกณฑน์ัน้ได้รับสารอาหารมากกว่า

ท่ีร่างกายตอ้งการ สะท้อนให้เห็นถึงพฤตกิรรมการบริโภคและการจัดการด้านอาหารบริโภคของผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้ท่ี

ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ แต่ประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่งท่ีควรตอ้งน ามาพิจารณาร่วมด้วยคือเด็กอาจจะมีภาวะเจ็ยป่วย

บางประการท่ีอาจจะมผีลตอ่ภาวะโภชนาการ ซึ่งควรมกีารศึกษาต่อไป 

เกณฑ์ส่วนสูงต่ออายุใช้ในการบ่งชี้ถึงการขาดสารอาหารเป็นเวลายาวนาน จนกระทบการเจริญเติบโตของกระดูก

ท าให้ส่วนสูงไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นช้า เป็นดัชนีท่ีแสดงการขาดสารอาหารและการเจรญิเติบโตท่ีบกพร่องแบบต่อเนื่องตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน บ่งบอกการขาดสารอาหารแบบเรื้อรังซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายปี [14] จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 

24.68 มีส่วนสูงต่อน้ าหนักท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ แสดงว่าได้รับสารอาหารน้อยกว่าท่ี ร่างกายต้องการมาเป็นเวลานานและกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีภาวะนี้ก็จะพบว่ามีลักษณะเต้ียเกือบทั้งหมด ส่วนกรณีของกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนสูงต่ออายุเกินเกณฑ์

ปกติซึ่งมีอยู่ร้อยละ7.79 นั้นสาเหตุส่วนใหญ่มาจากหลายประการ เชน่สาเหตุจากพันธุกรรม ความผิดปกติของฮอร์โมนท่ีท า

หนา้ท่ีหนา้ควบคุมการเจริญเตบิโตหรือความสูงผิดปกต ิความผิดปกตขิองฮอร์โมนเพศ เป็นตน้ [15]  

เกณฑ์น้ าหนักต่อส่วนสูงบ่งชี้ถึงภาวะขาดโปรตีนและพลังงานแบบเฉียบพลัน เป็นเกณฑ์ท่ีใช้แสดงภาวะ

โภชนาการในปัจจุบัน [16] นอกจากนั้นยังใช้บ่งชี้ภาวะผอม อ้วนหรือสมส่วน เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบว่าน้ าหนักท่ี

เป็นอยู่ขณะนัน้มคีวามเหมาะสมกับส่วนสูงท่ีเป็นอยู่หรือไม ่[13] ผลการศึกษาคร้ังนี้จะเห็นวา่ กลุ่มตัวอย่างมคี่าน้ าหนักต่อ

ส่วนสูง ต่ ากว่าเกณฑ์และเกินกว่าเกณฑ์ร้อยละ33.77 และ 9.09 ตามล าดับ อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอยา่งกลุ่มนี้มีน้ าหนักตัว

และส่วนสูงท่ีไม่สัมพันธ์กัน โดยส่วนใหญ่จะผอม ซึ่งสัมพันธ์กันกับเกณฑ์น้ าหนักต่ออายุท่ีบ่งชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัญหา

น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 

เกณฑ์ดัชนีมวลกาย เป็นค่าท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักกับส่วนสูง เป็นตัวชี้วัดความสมดุลของน้ าหนัก

ตัวและส่วนสงูวา่อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมหรือไม ่สามารถใช้บ่งช้ีความผอม ความอว้นได้ จากผลการศึกษาจะเห็นวา่ค่าดัชนี



 
 

 263  Proceedings 

มวลกายของกลุ่มตัวอย่าง จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะน้ าหนักน้อย น้ าหนักเกินและอ้วน คิดเป็นร้อยละ 33.77, 6.49 

และ 2.60 ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินอื่นๆได้แก่เกณฑ์น้ าหนักต่ออายุ เกณฑ์ส่วนสูงต่ออายุ

และเกณฑ์เกณฑ์น้ าหนักต่อส่วนสูง  

จากผลการวจิัยท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น อาจกล่าวได้วา่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มปัีญหาภาวะโภชนาการต่ ากวา่เกณฑ์

มากกว่าปัญหาภาวะโภชนาการเกินเมื่อพิจารณาจากทุกเกณฑ์ชี้วัดร่วมกัน สาเหตุของปัญหาโภชนาการท่ีพบเกิดจาก

ปัจจัยหลายประการเช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความรู้เร่ืองความเข้าใจที่ถูกตอ้งด้านอาหารและโภชนาการ สภาพแวดล้อม

และการสุขาภิบาลท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ และลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือถิ่นฐานท่ีอาศัยของประชากร [17] การศึกษาคร้ังนี้

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวอยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 53.25) ซึ่งจัดอยู่ใน

เกณฑ์ผู้มีรายได้ปานกลางถึงต่ า ตามเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [18] สอดคล้องกับ

การศึกษาของนงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ [19] ซึ่งรายงานว่าครอบครัวในชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะปานกลางถึงยากจน 

เนื่องจากมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างเป็นหลัก ท าให้เกิดปัญหาด้านการเงินขึ้นภายในครอบครัว แต่ละครอบครัวจะมี

กระบวนการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด การย้ายถิ่นไปหางานในเมืองใหญ่ท าเพื่อให้มีรายได้ท่ีมากขึ้นก็เป็นอีกวิถีทางหนึ่งท่ี

เกิดขึน้มาก ท าให้พอ่แม่ตอ้งละทิ้งเด็กและคนแก่อยู่ตามล าพังมากถึงร้อยละ 59.32 และนอกจากนั้นภาวะท่ีมีรายได้ต่ ายัง

ส่งผลให้การเลอืกซือ้อาหารมาบริโภค ซึ่งจะมคีวามจ ากัดและได้วัตถุดิบหรืออาหารท่ีไมม่คีุณภาพในการบริโภค กัลยา ศรี

มหันต์ [20] รายงานว่าภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีส่งผลโดยตรงต่อภาวะโภชนาการของ

คนในครอบครัว ส่งผลต่อลักษณะโดยรวมของเด็ก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยท่ีก าลังเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ

ด้านตา่งๆมากมาย การท่ีเด็กไม่ได้อาศัยอยูก่ับพ่อแมน่ั้นมีผลกระทบให้เกิดปัญหาภาวะโภชนาการ เนื่องจากขาดคนเอาใจ

ใส่ดูแล จัดหาอาหารท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามวัย และเด็กยังขาดแบบอย่างในการ

รับประทานอาหารท่ีถูกตอ้งอกีด้วย [21] สอดคล้องกับรายงานขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF) ระบุว่า

จากการส ารวจในปี 2557 ประเทศไทยมีเด็กท่ีไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่ย้ายถิ่นฐานเพื่อไปหางานท า

ประมาณ 3 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 21 ซึ่งเด็กเหล่านี้ ร้อยละ 36 ถูกเลี้ยงดูโดยปู่ ย่า ตา ยายท่ีมีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ท่ี

ระดับประถมศึกษาประกอบกับมีฐานะยากจน [22] ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ได้ให้

ความส าคัญด้านอาหาร โภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ จึงท าให้ร้อยละ 90 ของเด็กกลุ่มนี้ มีการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการทุกด้านท่ีล่าช้ากว่าเด็กท่ีอาศัยอยู่กับพ่อแม่ตามปกติ [23] ด้วยความไม่พร้อมของเด็กท้ังด้าน

ภาวะโภชนาการ การเจรญิเตบิโต พัฒนาการ ก็จะส่งผลตอ่ระดับสตปัิญญา เมื่อเด็กเหล่านี้เข้าสูร่ะบบการศึกษาก็จะท าให้

กระบวนการพัฒนาด้านการเรียนและความสามารถในการเรียนรู้ต่ ากว่าเด็กปกติ [24] 

จากปัญหาด้านภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยท่ีพบจากการศึกษาคร้ังน้ี หากไมม่กีระบวนการแก้ไขอยา่งจริงจัง

และเป็นรูปธรรม อาจจะมีแนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหาสุขภาพด้านต่างๆในอนาคตของเด็กตามมา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

ต้องเร่งแก้ไข โดยการมีส่วนร่วมของ บุคคล ภาคส่วนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย 

ผู้ดูแลเด็ก(ผดด.)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีมบุคลากรด้านสุขภาพในชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี เช่น องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนักวิชาการท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ควรเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเป็น

รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของ

ประเทศชาติต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเชิงพรรณนาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมูบ้่านในชุมชนบ้านโทกหวาก จ านวนท้ังสิ้น 118 คน โดยใชก้ระบวนการวินจิฉัยชุมชนในการส ารวจปัญหาด้านโภชนาการ

จากตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พร้อมกับสะทอ้นปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน และวางแผนการให้ความรู้แก่

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 

ชั่วโมง การประเมินภาวะโภชนาการด้วยการวัดสัดส่วนร่างกายและเคร่ืองวัดองค์ประกอบร่างกาย วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในชุมชนบ้านโทกหวาก มีค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบพุง และไขมันในช่องท้องอยู่ใน

ระดับท่ีสูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 74.57 60.17 28.81 ตามล าดับ  เมื่อสอบถามอาหารบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่า 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้รับพลังงานส่วนใหญ่จากแหล่งของคาร์โบไฮเดรตคือ ร้อยละ 65 ของพลังงานท่ี

ได้รับจากการบริโภคอาหาร รวมท้ังมีการบริโภคน้ าตาลในปริมาณท่ีมากกว่าค าแนะน าปกติถึงสองเท่า จากการศึกษา

พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ยังมีพฤติกรรม และภาวะโภชนาการท่ีไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงต้องมีการให้

ความรู้และสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีพฤติกรรมด้านการบริโภคท่ีถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้

เป็นแบบอย่างท่ีดแีก่ประชาชนในชุมชน 

ค าส าคัญ   กระบวนการวนิจิฉัยชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ภาวะโภชนาการ 
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Abstract  

 This descriptive research aimed to assess health volunteer’ s nutritional status at Ban Tohk Waak.  

The subject consisted of 118 health volunteers.  This research used community diagnosis for survey community 

nutritional problems from health volunteers, then reflected and planned to provide nutrition knowledge to health 

volunteers. The data were collected by using questionnaires on demographic characteristics and 24 hour recall.  The 

subject’  nutritional status was also measured by anthropometry and body composition.  The data were analyzed 

using descriptive statistics such as frequency, percentile, mean and standard deviation. Results revealed that health 

volunteer’s nutritional status were high body mass index, waist circumference and body fat 74.57% , 60.17% , and 

28.81% respectively.  Dietary assessment by using 24 hour dietary recall found that health volunteers consume high 

carbohydrate as 65%  of total energy intake.   Moreover they consumed sugar more than 2 times of normal 

recommendation.  This research found inappropriate of health volunteer’s behavior and nutritional status. Therefore, 

the need to provide nutrition knowledge and encourage the appropriate behavior of health volunteers for the role 

model in the community. 

Keywords   Community diagnosis, Health volunteers, Nutritional status 

บทน า 

กระบวนการวินิจฉัยชุมชน คือกระบวนการหนึ่งท่ีใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาสาธารณสุขของชุมชนอย่างเป็น

ระบบ เพื่อน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง [ 1] 

จากการส ารวจข้อมูลสุขภาพพื้นฐานจากกลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พบว่าในชุมชนบ้านแม่

กาโทกหวาก พบอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวานมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 ในปี 

2555 เป็น ร้อยละ 12 ในปี 2559 เป็นไปในทิศทางเดียวกับโรคความดันพบอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 ในปี 

2555 เป็นร้อยละ 31 ในปี 2559 [2]  จากสถานการณ์ของการมีจ านวนผู้ป่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วทาง

คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จึงมีความ

ประสงค์ท่ีจะหาแนวทางในการลดอุบัติการณ์การเกิดโรคดังกล่าว โดยจะเร่ิมต้นท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม.) เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการเป็นผู้น าการด าเนนิงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชวีิต

ของประชาชนในชุมชน 

กระบวนการในการประเมินภาวะสุขภาพชุมชน ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูล, การวเิคราะห์

ข้อมูล, การระบุปัญหาสุขภาพชุมชน, การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และการศกึษาสาเหตุของปัญหาสุขภาพชุมชน 

โดยขั้นตอนดังกล่าวเป็นการส ารวจปัญหา และน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในชุมชนด้วยเหตุดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงได้น ากระบวนการวินิจฉัยชุมชน มาประยุกต์ใช้เพื่อส ารวจปัญหาด้านโภชนาการท่ีเกิดขึ้นในชุมชนจากตัวแทน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท้ังหมด 9 หมู่บ้าน โดยจะเน้นปัญหาโภชนาการของกลุ่มโรคไม่ติดเรื้อรัง

พร้อมกับสะท้อนปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ชุมชนได้รับทราบ และวางแผนการด าเนินงานในการให้ความรู้ และค าแนะน าแก่อสม.

ในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ้่าน (อสม.) บา้นแมก่าโทก
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หวาก ด้วยการวัดสัดส่วนร่างกาย และการประเมินการบริโภคอาหาร อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และลดอุบัติการณ์

การเกิดโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รังอย่างย่ังยนื  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้จากการทบทวนแนวคดิ วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบบสอบถามแบง่

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมวจิัย ได้แก ่เพศ อายุ ส่วนสูง น้ าหนักตัว 

ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณพ์ฤตกิรรมการบริโภคอาหาร 

2. เครื่องมือในการประเมินภาวะโภชนาการ 

 2.1 เครื่องช่ังน้ าหนักแบบ Body Impedance Analysis (BIA) 

 2.2 แท่นพร้อมไม้วัดส่วนสูงแบบพกพา 

 2.3 สายวัดรอบเอว 

3.  อุปกรณอ์ื่นๆ 

3.1 INMUCAL program 

3.2 ตัวอยา่งอาหารจ าลอง (Food model) 
 

วิธีการศกึษา 

การศึกษานี้เป็นศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาระยะสั้นเก็บข้อมูลคร้ังเดียว (cross-sectional 

descriptive study) กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ทั้งหมด 

9 หมูบ้่าน คือ หมู ่4 บ้านโทกหวาก, หมู ่5 บา้นแม่ต๋ าบุญโยง, หมู ่6 บา้นแม่กาไร่, หมู ่8 บ้านแม่ต๋ าบุญโยง 8, หมู ่9 บา้น

แม่ต๋ าบุญโยง 9, หมู่ 11 บ้านแม่ต๋ าบุญโยง 11, หมู่ 13 บ้านหนองแก้ว , หมู่ 15 บ้านเกษตรสุข และหมู่ 17 บ้านแม่กาโทก

หวาก จ านวนท้ังสิ้น 118 คน 

1. การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ประกอบด้วย 

การส ารวจจากข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดย เป็นข้อมูลพื้นฐานของชุมชนท่ีมีการเก็บรวบรวมโดย

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน โดยในโครงการนี้จะใชข้้อมูลปฐมภูมขิอง กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

พะเยา, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอกต าใต ้และโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบ้านโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมอืง การ

ส ารวจข้อมูลปฐมภูม ิ(primary data)  ซึ่งเป็นขอ้มูลท่ีได้จากการส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย ประกอบด้วย  

- การสอบถามข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย ประกอบด้วย  

o ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

o ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
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- การประเมินภาวะโภชนาการของอสม. 

o การวัดส่วนสูงด้วยเครื่องวัดสว่นสูง  

o การชั่งน้ าหนัก และวัดสัดส่วนร่างกายด้วยเคร่ืองวัดองค์ประกอบของร่างกายโดยการวิเคราะห์ความ

ตา้นทานไฟฟา้ชวีภาพ (Bioelectrical Impedance Analysis; BIA)  

o การวัดเส้นรอบวงเอวด้วยสายวัด  

 

2. การชี้แจงข้อมูล สะท้อนข้อมูลสุขภาพ และการจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

โดยการน าผลการส ารวจจากข้อ 1 มาเรียบเรียงและสะทอ้นคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน 

เช่น ผู้น าชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลต่างๆ

ในอ าเภอดอกค าใต้ เพื่อให้มองเห็นปัญหาร่วมกันและเป็นมิติเดียวกัน เพื่อน าไปสู่ความตระหนักในการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนตอ่ไป 

3. การจัดเตรยีมกลุ่มเพื่อด าเนินการจัดท ารูปแบบการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ 

กลุ่มท่ีจะรว่มด าเนินการจัดการความรู้ฯ โดยกลุ่มจะต้องประกอบด้วย ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ท่ีเป็นโรคเบาหวานชนดิท่ี 

2) ประชาชนท่ัวไปท่ีมคีวามสนใจ, ผู้น าชุมชน, อสม, นักวชิาการ (อาจารยป์ระจ าโครงการ), เจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ, สื่อมวลชน, ผู้น าศาสนาใน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อวางแผนการด าเนินการ โดยสร้างกรอบ

ตารางเวลา (time frame) ที่ชัดเจนและสามารถด าเนนิการได้จริง  

โดยกรอบตารางเวลาจะเป็นเครื่องมือก าหนดวันเวลาด าเนนิการ ซึ่งประกอบด้วย  

1. วัน เวลา ท่ีจะนัดเจอเพื่อประชุม หารือ  และวางแผน  

2. สร้างแนวทางเพื่อจะน าไปปฏิบัติจริงในกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยในขั้นตอนนี้จะมีความส าคัญเนื่องจาก สมาชิกในกลุ่ม

เองจะทราบก าหนดการท างาน และปฏิทินชุมชนของตนเอง ซึ่งจะท าให้ไมเ่กิดการนัดหมายซ้ าซ้อนกับช่วงเวลาที่มงีานหรือ

เทศกาลตา่งๆ ของชุมชน 

4. ด าเนินการสร้างรูปแบบการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ โดยกิจกรรมต่างๆที่ควรเกิดขึ้นในแผน

ประกอบด้วย 

o การจัดฐานให้ความรู้ทางด้านโภชนาการตามวัย และโภชนาการเฉพาะโรค เช่น ฐาน โภชนาการในกลุ่ม

เด็กปฐมวัย (0-5ปี), กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี), กลุ่มเด็กวัยรุ่น และนักศึกษา (15-21 ปี), กลุ่มวัยท างาน (15-59 ปี), 

กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึน้ไป) และผู้พิการ, โภชนาการโรคเบาหวาน, โภชนาการโรคไขมันในเลอืดสูง, โภชนาการโรคความดัน

โลหติสูง และโภชนาการโรคไต 

o จัดท าแผ่นพับให้ความรู้ทางด้านโภชนาการแจกผู้เข้าร่วมโครงการ และอสม. 
 

แผนการทดลองทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาในการอธิบายข้อมูลท่ัวไป พลังงาน และสารอาหารท่ีได้รับ และค่าการวัด

สัดส่วนร่างกาย  ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการศึกษา 

 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสุขภาพของ อสม. ในพื้นที่  

 จากการศกึษาพบวา่ กลุ่มตัวอยา่งที่ศกึษามจี านวน 118 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 107 คน (ร้อยละ 

90.7) มอีายุเฉลี่ย 52 ปี (SD = 3.12) เพศชายมีอายุเฉลี่ย 53.9 ± 7.14 ปี และเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 52.8 ± 3.66 ปี อสม.

ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และรับจ้างท่ัวไป จ านวน 31 คน (ร้อยละ 26.27) รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย จ านวน 26 คน 

(ร้อยละ 22.03) รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบวา่ อสม.สว่นใหญ่มรีายได้อยูร่ะหวา่ง 5,000-10,000 บาท จ านวน 58 คน (ร้อย

ละ 49.15) รองลงมาพบวา่มีรายได้นอ้ยกว่า 5,000 บาท จ านวน 26 คน (ร้อยละ 22.03) ด้านการบริโภคอาหารเสริม และ

สมุนไพรพบว่า อสม. ส่วนใหญ่พบว่าไม่ได้รับประทาน จ านวน 85 คน (ร้อยละ 72.03) และ 68 คน (ร้อยละ 57.63) 

ตามล าดับ อาหารเสริมท่ีรับประทาน เช่น อาหารเสริม Gifferine, แคลเซียม และอาหารเสริมของ Amway เป็นต้น 

สมุนไพรท่ีรับประทาน เช่น รางจืด, น้ าผลไม้หมัก(ท าเอง), เจียวกู่หลาน, น้ าใบย่านาง, น้ าดื่มปัญจะ 39 ชนิด,  ยาหอม

เจดีย ์เป็นต้น รายละเอยีดแสดงดังในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละข้อมูลท่ัวไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแม่กาโทกหวาก ต.แมก่า อ.

เมอืง จ.พะเยา (n=118) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

- ชาย 

- หญิง 

11 

107 

9.32 

90.70 

อาชีพ   

- เกษตรกร 

- รับจ้างทัว่ไป 

- ค้าขาย 

- อื่นๆ (แมบ้่านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 

- พนักงาน/ลูกจ้าง 

- ราชการ 

31 

31 

26 

21 

6 

3 

26.27 

26.27 

22.03 

17.80 

5.08 

2.54 

รายได้ต่อเดือน   

- ไมม่รีายได้      

- < 5,000 บาท/เดอืน 

- 5,000-10,000 บาท/เดอืน 

- 10,000-15,000 บาท/เดอืน 

- 15,000 – 20,000 บาท/เดอืน     

23 

26 

58 

10 

1 

19.49 

22.03 

49.15 

8.47 

0.85 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละข้อมูลท่ัวไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแม่กาโทกหวาก ต.แมก่า อ.

เมอืง จ.พะเยา (n=118) (ตอ่) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

การบริโภคอาหารเสริม   

- รับประทาน 

- ไมไ่ด้รับประทาน 

33 

85 

27.97 

72.03 

การบริโภคสมุนไพร   

- รับประทาน 

- ไมไ่ด้รับประทาน 

50 

68 

42.37 

57.63 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลนิสัยการบริโภคอาหารของอสม. 

จากการสอบถามข้อมูลนสิัยการบริโภคของอสม.พบวา่ อสม.บริโภคอาหารครบท้ัง 3 มื้อ จ านวน 91 คน (ร้อยละ 

77.12) รองลงมารับประทาน 2 มื้อต่อวัน จ านวน 25 คน (ร้อยละ 21.19) วิธีการปรุงอาหารของอสม.ท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ 

การแกง จ านวน 104 คน (ร้อยละ 25.43) รองลงมาคือการต้ม จ านวน 68 คน (ร้อยละ 16.63) และการน่ึง จ านวน 66 คน 

(ร้อยละ 16.14) รสชาติอาหารท่ีชอบมากท่ีสุด คือ รสเปร้ียว จ านวน 36 คน (ร้อยละ 56.25) รองลงมาคือ รสหวาน 

จ านวน 15 คน (ร้อยละ 23.44) และรสเค็ม จ านวน 13 คน (ร้อยละ 20.31) เคร่ืองปรุงรสท่ีนิยมใชใ้นครัวเรือนมากที่สุด คือ 

เกลอื จ านวน 59 คน (ร้อยละ 29.06) รองลงมาคือ น้ าปลา จ านวน 51 คน (ร้อยละ 25.12) และน้ าตาลทราย จ านวน 45 

คน (ร้อยละ 22.17) พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยส่วนใหญ่นิยมชิมอาหารก่อนปรุง จ านวน 73 คน (ร้อยละ 64.04) 

รองลงมา คือ ปรุงก่อนรับประทาน จ านวน 33 คน (ร้อยละ 28.95) รายละเอยีดดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงขอ้มูลนสิัยการบริโภคอาหารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแม่กาโทกหวาก 

ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลวิธกีารปรุงประกอบอาหารที่นิยมบรโิภคในแต่ละมื้อของอสม. 

 จากการสอบถามพบว่าวิธีการปรุงประกอบอาหารของอสม. ในมื้อเช้านิยมปรุงอาหารแบบแกง, นึ่ง, ทอด, ผัด, 

ตุน๋, ต้ม และป้ิง/ย่าง คิดเป็นร้อยละ 24.49, 21.05, 15.79, 11.44, 9.38, 8.92 และ 8.92 ตามล าดับ มื้อกลางวันนิยมปรุง

อาหารแบบ แกง, ป้ิง/ย่าง, ทอด, ผัด, นึ่ง, ต้ม และตุ๋น คิดเป็นร้อยละ 20.58, 19.49, 17.69, 17.33, 13.00, 10.83 และ 

1.08 ตามล าดับ ส่วนมื้อเย็นนิยมปรุงอาหารแบบต้ม, แกง, ป้ิง/ย่าง, ผัด, ตุ๋น, นึ่ง และทอด คิดเป็นร้อยละ 19.56, 19.19, 

14.94, 13.65, 13.47, 9.96 และ 9.23 ตามล าดับ รายละเอยีดแสงในภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แสดงขอ้มูลวธีิการปรุงประกอบอาหารท่ีนิยมบริโภคในแต่ละมื้อของอสม. 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการได้มาซึ่งวตัถุดิบ อาหารและเครื่องปรุงที่ใชใ้นการบริโภคของอสม. 

 จากการส ารวจพบว่า อสม.ส่วนใหญ่ประกอบอาหารเอง จ านวน 113 คน (ร้อยละ 88.98) โดยแหล่งท่ีซื้อผัก 

ผลไม ้และเนื้อสัตวส์่วนใหญ่ซื้อมาจากตลาด คิดเป็นร้อยละ 65.08, 85.12 และ 87.70 ตามล าดับ รองลงมาคือการปลูก

ผักในครัวเรือน จ านวน 39 คน (ร้อยละ 30.95) ปลูกผลไมใ้นครัวเรือน จ านวน 12 คน (ร้อยละ 9.92) รายละเอยีดแสดงใน

ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลการได้มาซึ่งวัตถุดิบ อาหารและเคร่ืองปรุงท่ีใชใ้นการบริโภคของอสม. 

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด จ านวน (คน) ร้อยละ 

การปรุงประกอบอาหาร ประกอบอาหารเอง 113 88.98 

ซื้ออาหารมารับประทาน 14 11.02 

แหลง่ของผักทีใ่ช้ประกอบอาหาร ตลาด 82 65.08 

ห้างสรรพสนิค้า 5 3.97 

ปลูกในครัวเรือน 39 30.95 

แหลง่ของผลไม้ทีใ่ช้ประกอบอาหาร ตลาด 103 85.12 

ห้างสรรพสนิค้า 6 4.96 

ปลูกในครัวเรือน 12 9.92 

แหลง่ของเนื้อสัตวท์ี่ใชป้ระกอบอาหาร ตลาด 107 87.70 

ห้างสรรพสนิค้า 9 7.38 

ไม่รับประทาน 6 4.92 

แหลง่ของเครื่องปรุงที่ใช้ในครัวเรือน ตลาด 78 63.93 

ห้างสรรพสนิค้า 31 25.41 

อื่นๆ 13 10.66 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเปรียบเทียบพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการสอบถามอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมงและ

ค าแนะน าการบริโภคอาหารส าหรับคนไทย (RDA) 

 จากการสอบถามการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง ของอสม. เปรียบเทียบกับข้อมูลพลังงาน และ

สารอาหารจากค าแนะน าการบริโภคอาหารส าหรับคนไทย: RDA พบว่า พลังงานเฉลี่ยท่ี อสม.ได้รับตอ่วัน คือ 1,218.12 ± 

304.93 กิโลแคลอร่ี โดยมีการกระจายคาร์โบไฮเดรต: โปรตีน: ไขมัน คิดเป็น 65: 15: 20 บริโภคอาหารท่ีมีโซเดียม 

2,065.90 ± 934.35 มิลลิกรัม ใยอาหาร 7.30 ± 2.52 กรัม น้ าตาล 59.63 ± 34.26 กรัม และ โคเลสเตอรอล 124.75 ± 

65.10 มลิลกิรัม รายละเอยีดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบพลังงานและสารอาหารท่ีได้จากการสอบถามอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมงและ

ค าแนะน าการบริโภคอาหารส าหรับคนไทย (RDA) 

รายการ Mean ± SD RDA 

พลังงานและสารอาหารทีใ่หพ้ลังงาน   

พลังงานท่ีได้รับจากอาหาร (Kcal) 1,218.12 ± 304.93 1,600-2,000 

คารโ์บไฮเดรต (g)  191.81 ± 51.83 300 

โปรตนี (g) 43.57 ± 9.65 50 

ไขมัน (g) 27.37 ± 7.89 65 

% การกระจาย คารโ์บไฮเดรต:โปรตนี:ไขมัน 65:15:20 50-60:15-20:30-35 

วิตามินและเกลือแร ่   

โซเดยีม (mg) 2,065.90 ± 934.35  2,400 

สารอาหารอื่นๆ   

เส้นใยอาหาร (g) 7.30 ± 2.52  25 

น้ าตาล (g) 59.63 ± 34.26  24 

โคเลสเตอรอล (mg) 124.75 ± 65.10 < 300 
 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการวัดสัดส่วนร่างกาย และวิเคราะห์หาองค์ประกอบมวลร่างกายด้วยเครื่อง BIAของ อสม 

จากข้อมูลการวัดสัดส่วนและวิเคราะห์องค์ประกอบมวลร่างกายด้วยเครื่อง BIA พบว่า เส้นรอบพุงเฉลี่ยของ อสม. 

คือ ท้ังเพศชาย และหญิงคือ 83.01 ± 4.12 เซนติเมตร (เส้นรอบพุงชายเฉลี่ย 92.00 ± 6.32 เซนติเมตร, หญิง 81.80 ± 6.94 

เซนติเมตร) เส้นรอบพุงต่อเส้นรอบสะโพกเฉลี่ยของ อสม. คือ 0.87 ± 0.05 (ชาย 0.95 ± 0.06, หญิง 0.85 ± 0.08) ค่าความ

ดันโลหิตของ อสม. พบ Systolic Blood Pressure  มีค่าเฉลี่ย 123.61 ± 3.30 mmHg และ Diastolic Blood Pressure มีค่าเฉลี่ย 

74.02 ± 3.03 mmHg ดัชนีมวลกายมีค่าเฉลี่ย 24.96 ± 1.22 kg/m2 ไขมันในร่างกาย (% Body fat) มีค่าเฉลี่ย 33.22 ± 1.84 % 

(ชาย 23.18 ± 5.09%, หญิง 33.99 ± 3.10%) ไขมันหน้าท้อง (Visceral fat) มีค่าเฉลี่ย 8.36 ± 1.35% (ชาย 11.85 ± 3.61%, 

หญิง 8.05 ± 1.76%) และ มวลกล้ามเนื้อในร่างกาย (Skeletal muscle) มีค่าเฉลี่ย 24.45 ± 2.15% (ชาย 30.72 ± 2.73%, 

หญิง 27.12 ± 9.19%) รายละเอยีดดังตารางท่ี 4 และ 5 
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ตารางที่ 4 แสดงขอ้มูลการวัดสัดสว่น และวเิคราะห์หาองค์ประกอบมวลร่างกายด้วยเครื่อง BIA ใน อสม.จ านวน 118 คน 

(เพศหญิง 107 คน และเพศชาย 11 คน)  

การวัดสดัส่วนร่างกาย จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

เส้นรอบพุง (ค่าปกติ ชาย < 90 , หญงิ < 80 เซนติเมตร)   

 เส้นรอบพุง ชาย ≥  90 เซนติเมตร  เกินคา่ปกต ิ 6 54.54 

 เส้นรอบพุง หญิง ≥ 80 เซนติเมตร เกินคา่ปกต ิ 65 60.75 

BMI (คา่ปกติ 18.5 - 22.9 kg/m2)    

      -    < 18.5 kg/m2   ผอม      6 5.08 

 18.5 - 22.9 kg/m2  สมสว่น 24 20.34 

  22.9 kg/m2  น้ าหนกัเกนิและโรคอว้น 88 74.57 

%Body fat (ค่าปกติ ชาย 10-12%, หญงิ 20-30%)   

-   ชาย  12%    เกินคา่ปกต ิ 9 81.81 

       -   หญิง  30%   เกินคา่ปกติ 79 73.83 

Visceral fat (ค่าปกติ 0.5 – 9.5%)                      

 visceral fat ชาย   9.5% 8 72.72 

 visceral fat หญิง  9.5% 26 24.30 

Skeletal muscle (คา่ปกติ ชาย 33.1–39.1, หญิง 24.1–30.1%)   

 skeletal muscle ชาย 33.1 – 39.1 1 9.09 

 skeletal muscle หญิง 24.1 – 30.1 56 52.34 

 skeletal muscle ชาย  33.1 9 81.81 

 skeletal muscle หญิง  24.1 60 56.07 
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ตารางที่ 5 แสดงขอ้มูลการวัดสัดสว่น และวเิคราะห์หาองค์ประกอบมวลร่างกายด้วยเครื่อง BIA ใน อสม.จ านวน 118 คน 

(เพศหญิง 107 คน และเพศชาย 11 คน) Mean ± SD 

การวัดสดัส่วนร่างกาย Mean SD 

เส้นรอบพุง (ค่าปกติ ชาย < 90 , หญงิ < 80 เซนติเมตร) 83.01 4.12 

 เส้นรอบพุง ชาย <90 เซนติเมตร 92.00 6.32 

 เส้นรอบพุง หญิง <80 เซนติเมตร 81.80 6.94 

เส้นรอบพุง/เสน้รอบสะโพก (ค่าปกติ ชาย ≤ 1.0, หญงิ ≤ 0.8) 0.87 0.05 

 เส้นรอบพงุ/เส้นรอบสะโพก ชาย ≤ 1.0 0.95 0.06 

 เส้นรอบพุง/เส้นรอบสะโพก หญิง ≤ 0.8 0.85 0.08 

Systolic Blood Pressure  (คา่ปกติ <120 mmHg) 123.61 3.30 

 Systolic Blood Pressure ชาย 128.90 10.08 

 Systolic Blood Pressure หญิง 122.21 6.35 

Diastolic Blood Pressure (คา่ปกติ <80 mmHg) 74.02 3.03 

 Diastolic Blood Pressure ชาย 78.30 10.06 

 Diastolic Blood Pressure หญิง 73.04 3.65 

BMI (คา่ปกติ 18.5 - 22.9 kg/m2)  24.96 1.22 

 BMI ชาย 24.86 2.39 

 BMI หญิง 24.77 2.07 

%Body fat (ค่าปกติ ชาย 10-12%, หญงิ 20-30%) 33.22 1.84 

 %body fat  ชาย 10-12% 23.18 5.09 

 %body fat  หญิง 20-30% 33.99 3.10 

Visceral fat (ค่าปกติ 0.5 – 9.5%)                    8.36 1.35 

 visceral fat ชาย 11.85 3.61 

 visceral fat หญิง 8.05 1.76 

Skeletal muscle (คา่ปกติ ชาย 33.1 – 39.1, หญงิ 24.1 – 30.1%) 24.45 2.15 

 skeletal muscle ชาย 33.1 – 39.1 30.72 2.73 

 skeletal muscle หญิง 24.1 – 30.1 27.12 9.19 
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วิจารณ์และสรุปผล 
การศึกษาภาวะโภชนาการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชนบ้านโทกหวาก อ.เมอืง จ.

พะเยา ด้วยกระบวนการวินิจฉัยชุมชน เมื่อประเมินภาวะโภชนาการของ อสม.บ้านแม่กาโทกหวากด้วยการวัดสัดส่วน

ร่างกาย (Anthropometric measurement) พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ้่าน ร้อยละ 79.22 ของจ านวนท้ังหมด 

มคี่าดัชนมีวลกายมากกว่าระดับปกติ (ระดับปกติ 18.5 - 22.9 kg/m2) รว่มกับการมปีริมาณไขมันในร่างกาย (%Body fat) 

ซึ่งวัดด้วยเครื่อง Bioelectrical impedance analysis (BIA) เกินระดับปกติท้ังเพศชายและเพศหญิง ซึ่งแสดงถึงการมีปริมาณ

ไขมันในร่างกายสูงสะสมจนท าให้เกิดภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแมก่า อีกท้ังยังพบค่าเส้นรอบพุงสูงท้ังกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพท้ังเพศชายและเพศหญิง 

มคี่าเฉลี่ย 92.00 ± 6.32 และ 81.80 ± 6.94 เซนตเิมตร ตามล าดับร่วมกับพบค่าไขมันในชอ่งท้อง (visceral fat) ท่ีได้จาก

การวัดด้วยเคร่ือง BIA ในระดับท่ีสูงกว่าค่าปกติ (ค่าปกติ 0.5 – 9.5%) แสดงให้เห็นว่า ปริมาณไขมันท่ีมากในร่างกายมี

การสะสมบริเวณหน้าท้องเป็นส่วนใหญ่ ท าให้อสม.มีความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น เช่น โรคอ้วน 

โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ (3) สอดคล้องกับอัตราส่วนเส้นรอบพุงต่อเส้นรอบสะโพกของเพศชายและเพศ

หญิงท่ีมาก ซึ่งสามารถใช้เป็นดัชนีท่ีบ่งบอกความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคเรือ้รังในอนาคตสูง  

เมื่อประเมนิภาวะโภชนาการด้วยการสอบถามอาหารบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านได้รับพลังงานน้อยกว่าปริมาณสารอาหารท่ีแนะน าให้แต่ละคนได้รับในแต่ละวัน (Recommended Dietary 

Allowances; RDA) โดยสัดส่วนพลังงานท่ีได้รับมาจากโปรตีนคือ ร้อยละ  15 ของพลังงานจากการบริโภคอาหารอยู่ใน

ปริมาณแนะน า (ร้อยละ 15-20) ขณะท่ีพลังงานท่ีได้รับจากการบริโภคไขมันคือ ร้อยละ 20 ของพลังงานจากการบริโภค

อาหารซึ่งน้อยกวา่ปริมาณท่ีแนะน า (ร้อยละ 30-35) โดยพบว่าการบริโภคอาหารส่วนใหญ่ได้รับ พลังงานจากแหล่งของ

คารโ์บไฮเดรตมากกว่าปริมาณท่ีแนะน าต่อวัน (ร้อยละ 50-60) คือ รอ้ยละ 65 ของพลังงานท่ีได้รับจากการบริโภคอาหาร 

รวมท้ังมีการบริโภคน้ าตาลในปริมาณท่ีมากกว่าค าแนะน าปกติถึงสองเท่า ท าให้รูปแบบการบริโภคอาหารเช่นนี้อาจเป็น

สาเหตุท าให้พลังงานส่วนเกินท่ีมาจากแหล่งอาหารคาร์โบไฮเดรตถูกสะสมเป็นไขมันอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

โดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง สอดคล้องกับผลการประเมินภาวะโภชนาการท่ีได้จากการวัดสัดส่วนร่างกายท่ีได้กล่าวไว้

ข้างต้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ Ma J และคณะ (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริโภคน้ าตาล

และเคร่ืองดื่มรสหวานต่อการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันหน้าท้องระยะเวลา 6 ปี พบว่า กลุ่มคนท่ีบริโภคน้ าตาลและ

เคร่ืองดื่มรสหวานเป็นประจ าส่งผลให้เกิดการสะสมไขมันบริเวณหน้าท้องเพิ่มขึ้น (4) นอกจากนี้ยังพบว่า อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านยังมีการบริโภคเส้นใยอาหารน้อยกว่าปริมาณท่ีแนะน าให้บริโภคต่อวัน ถึงแม้ว่าจากการ

สอบถามจะมีการบริโภคผักและผลไม้ทุกวันก็ตาม ท้ังนี้การประเมินอาหารบริโภคโดยใช้วิธีการประเมินอาหารบริโภค

ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง อาจมีข้อจ ากัดในเร่ืองของความจ าและการกะปริมาณอาหารท่ีรับประทานก่อนหน้านี้ จึงอาจท าให้

ข้อมูลท่ีได้มามคีวามคลาดเคลื่อนได้  

งานวิจัยของอนงค์ หาญสกุล และ ศิริลักษณ์ ง้าวนาเสียว (2555) (5)ได้ศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้าน

โภชนาการ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารท่ีมี

ไขมันสูง (ร้อยละ 71.35) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดอง (ร้อยละ 71.35) และหลีกเลี่ยงการดื่มน้ าชา หรือ 

กาแฟหรือน้ าอัดลม (ร้อยละ58.40) เป็นบางคร้ัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการบริโภคอาหารท่ีพบว่า อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมูบ้่านมกีารบริโภคไขมันในปริมาณน้อย แต่บริโภคอาหารจากแหล่งคารโ์บไฮเดรต โดยเฉพาะน้ าตาล
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ในปริมาณท่ีมาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากแบบแผนการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท้ังนี้งานวิจัยของอนงค์และคณะ ยังพบว่า 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ยังมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการท่ีไม่เหมาะสม อยู่ในระดับปาน

กลางและระดับต่ า จึงต้องมกีารให้ความรู้และสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านปฏบัิตพิฤตกิรรมดา้นการ

บริโภคท่ีถูกต้องและเหมาะสมให้มีเพิ่มขึ้นในรูปแบบกิจกรรมท่ีสง่เสริมด้านโภชนาการและการบริโภคอาหาร  

ปัจจุบัน อสม. เป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาทในด้านการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการท างาน

ของ อสม.เป็นกลไกส าคัญท่ีเชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชน โรงพยาบาลทุกระดับท้ังในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด 

ดังนั้น อสม.จึงต้องเป็นผู้น าทางด้านสุขภาพในภาคประชาชน เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และ

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมถึงการดูแลฟ้ืนฟูภายหลังการรักษาของคนในชุมชน ดังนัน้ อสม.จึงต้องเป็นแบบอย่างท่ีด ีไมป่่วย

เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆท่ีมีสาเหตุจากพฤติกรรม ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และ

สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และไขมันใน

เลอืดสูง ดังนัน้ อสม.จึงตอ้งรู้สถานะสุขภาพของตนเอง และปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ประชาชนใน

ชุมชน ส่งผลให้มีจ านวนประชาชนท่ีมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น และสามารถลดอุบัตกิารณ์เกิดโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รังในชุมชนได้ 

ข้อเสนอแนะที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการศึกษาด้านการประเมินภาวะโภชนาการด้วยการวัดสัดส่วนร่างกายและการสอบถามอาหารบริโภค

ยอ้นหลัง 24 ชั่วโมง สามารถน าไปใชใ้นการเฝ้าระวังความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคเร้ือรัง เชน่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต

สูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้เป็นแกนน าและเป็นตัวอย่างด้านสุขภาพของ

หมู่บ้าน อีกท้ังยังพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีการบริโภคคาร์โบไฮเดรตและน้ าตาลในปริมาณสูง 

การศึกษาต่อไปอาจจะต้องมีการสอบถามรายการอาหารบริโภคท่ีเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตและน้ าตาล ด้วย

แบบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหาร เพื่อน ารายการอาหารดังกล่าวมาศึกษาส่วนประกอบและดัดแปลงส่วนผสมให้

เป็นอาหารท่ีดตีอ่สุขภาพตอ่ไป 
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Prevalence rates of Enterobius vermicularis among Pre-SchoolChildren in Lomkao 

District Phetchabun Province 
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บทคัดย่อ 

 พยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) เป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุข ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก

โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ การวจิัยครั้งนี้ได้ตรวจหาอัตราชุกการตดิพยาธิเข็มหมุดในเด็กอายุ 2-

6 ปี ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วธีิ scotch tape technique ผลการตรวจตัวอย่าง 309 ราย พบผู้

ตดิพยาธิเข็มหมุดจ านวน 47 ราย อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดร้อยละ 15.2 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหวา่งอายุและการ

ติดพยาธิเข็มหมุดโดยใช้สถิติ Chi-square พบว่าอายุ สัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Chi-

square= 10.78, p = 0.03) แสดงให้เห็นว่าเมื่อเด็กนักเรียนมีอายุเพิ่มขึ้น การติดพยาธิเข็มหมุดจะเพิ่มขึ้นและพบว่าท่ีอยู่

อาศัยในและนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยสัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Chi-

square= 5.15, p= 0.01) การศึกษาด้านพฤตกิรรมของเด็กนักเรียนปฐมวัยพบว่า พฤติกรรมดูดนิ้วมอื  (p = 0.02) หรือกัด

เล็บและพฤติกรรมคันก้น เกาก้น (p = 0.01) สัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุด  อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดมีการติดเชื้อ

ค่อนข้างสูง การให้ความรู้ในการป้องกันการติดพยาธิในเด็กและคุณครูในโรงเรียนก็เป็นส่วนส าคัญท่ีจะชว่ยให้อัตราความ

ชุกการติดพยาธิชนดินี้ลดต่ าลง 

ค าส าคัญ: อัตราชุก  พยาธเิข็มหมุด  เด็กปฐมวัย  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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Abstract  

 Enterobius vermicularis is a major public health problem. This pinworm is a common name of this parasite 

which has a worldwide distribution and particularly common in children. Pin worm infection causing a negative 

impact on children, especially the physical and emotional development. From this reason, this research has examined 

the prevalence of infection in children between 2- 6 years which live in Lomkao District, Phetchabun Province. The 

Technique which showed high sensitivity for detect pinworm, Scotch tape technique, were used. Three hundred and 

nine samples were analyzed using compound microscope of egg detection. Forty-seven cases were infected with 

pinworms which showed the prevalence rate of 15.2%. The relationship between age and infection were tested by 

Chi-square test showed that infection was associated with a statistically significant (Chi-square = 10.78, p = 0.03). 

Moreover, the infected pinworm related to the housing location (inside and outside the municipality) of pre-school 

children which showed statistically significant (Chi-square = 5.15, p = 0.01). The behavior of finger-sucking or nail 

biting in pre-school children (p = 0 .0 2 ) and anal itchy (p = 0 .0 1 ) was associated with pinworm infection. The 

prevalence of E. vermicularis infections in this study was high, so the health education regarding pinworm infection 

should be implemented in these schools. Educational programs for teachers will have a long-term impact on the 

prevalence of this infection. This information can be used to develop educational programs for the prevention and 

control of enterobiasis. 

Keywords: Prevalence, Pinworm, Pre-school children, Phetchabun province 

บทน า 

พยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) พบได้ท่ัวโลกรวมถึงทุกภาคของประเทศไทย (วิฑูรย์ ไวยนันท์,  2540) 

โรคพยาธิเข็มหมุดมักพบในเด็ก ติดต่อโดยรับไข่จากการปนเป้ือนมากับมือ (hand – to - mouth) สูดหายใจ (inhalation) 

เข้าไป หรือรับไข่ท่ีปนเป้ือนมากับอาหารและเคร่ืองดื่ม ท าให้อุบัติการณ์สูงท่ัวโลก โดยเฉพาะท่ีอยูร่่วมกันอย่างแออัด เช่น 

สถานเลี้ยงเด็กก าพร้า และสถานท่ีซึ่งมีสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดี เช่น สถานบ าบัดโรคจิต เรือนจ า เป็นต้น เมื่อมีการติด

พยาธเิข็มหมุด พบวา่พยาธิตัวแก่ ท าให้เกิดระคายเคือง (irritation) ตอ่เยื่อบุล าไส้ (intestinal mucosa) ท าให้เกิดการคลื่นไส้ 

อาเจียนและท้องเดินได้ อาการในผู้ป่วยท่ีพบบ่อยจะสัมพันธ์กับการท่ีพยาธิตัวเมียวางไข่บริเวณทวารหนักในเวลากลางคืน 

ท าให้มอีาการคันบริเวณทวารหนัก จนท าให้กระสับกระส่ายกังวล และหงุดหงิด ซึ่งมผีลตอ่การนอนไม่เต็มท่ี เด็กไม่เจริญ

อาหาร นอนไมห่ลับ อ่อนเพลีย ปัสสาวะรดท่ีนอนและชัก การเกาอย่างรุนแรง ท าให้เกิดแผลบริเวณทวารหนักและติดเชื้อ

ตามมา ในผู้หญิง พยาธิอาจคลานเข้าไปในอวัยวะเพศ ให้เกิดมีน้ าคั่งเป็นมูก พยาธิอาจเคลื่อนท่ีต่อไปยังช่องคลอด มดลูก 

และปีกมดลูกท าให้เกิดปีกมดลูกอักเสบเรือ้รัง (salpingitis) หรือพยาธไิชทะลุต่อเข้าไปถึงเยื่อบุช่องท้อง เคยมรีายงานผู้ป่วย

ไทย พบพยาธใิตผ้ิวหนังหน้าท้อง และพยาธิเข็มหมุดในไส้ติ่ง (นมิติ มรกต.  2554)     

จากการศึกษาอัตราชุกของการติดพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธี Scotch 

tape และน ามาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ก าลังขยาย 40 เท่า ผลการส ารวจพบวา่ ตัวอยา่งจ านวน 172 ราย พบนักเรียน

ท่ีติดพยาธิเข็มหมุด ร้อยละ 36.4 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงอัตราชุกของการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดท่ีสูงและมีความ
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จ าเป็นท่ีจะต้องมีการควบคุมและปอ้งกันการตดิพยาธิเข็มหมุด เพ่ือท าให้อัตราการตดิพยาธเิข็มหมุดลดลง  (แสงชัย นทีวร

นารถ และคณะ, 2551) ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการส ารวจอัตราชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กอายุ 1-10 ปี ในชุมชน

คลองเตย กรุงเทพมหานคร พบอัตราการติดพยาธิเข็มหมุดถึงร้อยละ 21.3 (บังอร ฉางทรัพย์ และคณะ, 2548) จาก

การศึกษาในเด็กอายุ 2-6 ปี โดยใชว้ธีิ Scotch tape ผลการตรวจตัวอยา่งจ านวน 270 ราย พบผู้ติดพยาธิเข็มหมุด จ านวน 

37 ราย และพบว่าการติดพยาธิเข็มหมุดสูงสุดในกลุ่มนักเรียนท่ีมีอายุ 6 ปี แสดงให้เห็นว่า เมื่อเด็กนักเรียนมีอายุเพิ่มขึ้น 

การตดิพยาธเิข็มหมุดจะเพิ่มขึ้นเชน่เดียวกัน (กัญญารัตน ์ เดอืนหงาย และคณะ, 2557) 

จากการศึกษาต่างๆ จะเห็นได้ว่า โรคพยาธิเข็มหมุด มีอัตราชุกท่ีค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบต่อเด็กปฐมวัยเป็น

อย่างมาก เนื่องจากพยาธิเข็มหมุดมีผลต่อการเจริญเติบโตรวมถึงภาวะอารมณ์ของเด็ก ดังนั้น หากมีการศึกษาอัตราชุก

โรคพยาธิเข็มหมุดในเด็ก เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง รวมไปถึงการป้องและรักษา จะช่วยลดอัตราการติดพยาธิรวมถึง

พยาธสิภาพท่ีจะเกดิขึน้ในเด็ก  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท่ีปกติและเติบโตเป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไปในอนาคต 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาครัง้นี้จึงใช้กลุ่มตัวอยา่งเด็กนกัเรียนปฐมวัยท่ีมีอายุระหว่าง 2 – 6 ปี โดยท าสามารถค านวณตัวอยา่งที่

ศกึษาได้ดังนี ้

สูตรการค านวณตัวอย่างคือ 

n    =       
2

2

d

PQz

 

โดย n  = จ านวนตัวอยา่ง 

Z = ค่ามาตรฐานในระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (Z = 1.96)    

P = อัตราชุก ในท่ีน้ี = 0.2 

Q = 1-P 

d = ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (0.05) 

เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ขนาดตัวอย่างได้ 246 คน จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) 

เพื่อเลือกโรงเรียนท่ีมีเด็กนักเรียนปฐมวัย ได้ท้ังหมด 14 โรงเรียน จากนั้นท าการติดต่อประสานงานและแจ้งผู้อ านวยการ

แตล่ะโรงเรียนพร้อมท าหนังสอืเพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลและเก็บตัวอยา่ง จากโรงเรียนดังกลา่ว  

2. การเก็บตัวอย่างโดยวิธ ีScotch tape technique และตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุด  

2.1 น า scotch tape ด้านท่ีไมเ่หนยีวพาดก้นหลอดทดลองท่ีมน จับปลายสองด้านแนบกับหลอดทดลอง 

2.2 น าอุปกรณ์ข้อ 2.1 แปะตรงบริเวณรูและรอบทวารหนักย้ าหลายๆคร้ัง ไข่พยาธิจะติดมากับด้าน

เหนยีวของ scotch tape 

2.3 Scotch tape ท่ีมีไข่พยาธิวางแนบบนสไลด์แก้วสะอาด โดยให้ด้านเหนียวตดิกับสไลด์แล้วตรวจดูใต้

กล้องจุลทรรศน์ 
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2.4 ตรวจหาไข่พยาธิ Enterobius vermicularis ด้วย กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 10X และ 40X ซึ่งจะใช้

เวลาในการตรวจในแต่ละรายเป็นเวลา 15-20 นาทีให้ท่ัวท้ังสไลด์ โดยลักษณะของไข่พยาธิเข็มหมุดจะมีลักษณะรูปร่าง

เป็นตัวดี (D) เมื่อพบไข่พยาธิจะเขียนรายงานผลว่าพบ จากนั้นรายงานผลไปท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนพร้อมท้ังให้ยาถ่าย

พยาธเิพื่อให้การรักษาตอ่ไป 

3. เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษานี ้คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 แบบสอบถาม มี 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ปกครองเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ 

เพศ ระดับการศึกษาของระดับเด็กนักเรียน การศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนของ

ครอบครัว 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤตกิรรมของเด็กนักเรียน โดยแยกเป็นสุขอนามัยสว่นบุคคล

ของเด็กนักเรียนและการท าความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลดา้นความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธเิข็มหมุด  

3.2 เครื่องมือท่ีใชใ้นงานเก็บตัวอยา่งประกอบด้วย 

1. หลอดทดลอง ขนาด 2.5×15 เซนติเมตร 

2. เทปกาวใส (Scotch tape)  ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร 

3. กระจกสไลด ์2.5×7.6 เซนติเมตร 

4. บีกเกอร์ขนาด 500 มลิลลิิตร 

5. 70% แอลกอฮอล์ 

6. Mask ปิดจมูก 

7. ผ้าก๊อซ 

8. ถุงมือ 

4. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

ด าเนินการประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียนและคุณครูประจ าชั้นของเด็กปฐมวัยท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขต

พื้นท่ีอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช้ีแจ้งรายละเอยีดของการท าวิจัยและแจกแบบสอบถามให้กับผู้ปกครองเพื่อขอ

ข้อมูลบุตรหลานท่ีมีอายุระหว่าง 2-6 ปี จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามและผลการตรวจวินิจฉัยการติด

พยาธิเข็มหมุดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จากนั้นกรอกข้อมูลและวิเคราะห์โดยโปรแกรม Microsoft Excel และ SPSS Version 

16.0 เพื่อค านวณหาอัตราความชุกของการติดพยาธิเข็มหมุดและใช้การทดสอบทางสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ 

อายุ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ข้อมูลด้านพฤติกรรม การดูดนิ้วมือ กัด

เล็บ เกาก้น การท าความสะอาด ว่าสัมพันธ์กับการตดิพยาธิเข็มหมุดหรือไม่ โดยใชส้ถิต ิChi-square รวมท้ังวเิคราะห์และ

แปลผลข้อมูลของแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการป้องกันการตดิเชื้อพยาธิเข็มหมุด และแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรค

พยาธเิข็มหมุดเพื่อศึกษาว่าผู้ปกครองมคีวามรู้ดา้นพยาธเิข็มหมุดในระดับใด เพื่อใชป้ระกอบการท าโครงการให้ความรู้ดา้น

การป้องกันตนเองจากพยาธิเข็มหมุดและให้ความรู้ดา้นสุขศึกษาต่อไปเพื่อช่วยลดปัญหาทางดา้นสาธารณสุข 
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ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาอัตราชุกการติดพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนในเขต อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด

เพชรบูรณ์ จากการเก็บตัวอยา่งทัง้หมด 14 โรงเรียน ได้ตัวอยา่งทัง้หมดจ านวน 309 ตัวอยา่งและพบว่ามีนักเรียนปฐมวัยท่ี

ตดิพยาธเิข็มหมุดจ านวน 47 คน คิดเป็นอัตราความชุกการตดิพยาธเิข็มหมุดร้อยละ 15.2  
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละระดับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมข้องเด็กก่อนวัยเรียน จ าแนกเป็น ก่อนการทดลอง 

ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลอง 

อายุ 
จ านวนที่ติดพยาธิเข็มหมุด/จ านวนตัวอย่างที่ตรวจ (ร้อยละ) 

ชาย  หญงิ  รวม  

2 1/3(0.7) 1/1(0.6) 2/4(0.7) 

3 4/29(2.6) 3/31(1.9) 7/60(2.3) 

4 7/43(4.6) 16/64(10.1) 23/107(7.4) 

5 9/64(6.0) 5/49(3.2) 14/113(4.5) 

6 1/12(0.7) 0/13(0) 1/25(0.3) 

รวม 22/151(14.6) 25/158(15.8) 47/309(15.2) 
  

เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุของนักเรียนปฐมวัย ได้ 6 กลุ่ม พบว่ากลุ่มท่ีมีอัตราชุกการติดพยาธิเข็มหมุดสูงสุดคือกลุ่ม

ของนักเรียน อายุ 4 ปี (ร้อยละ 7.4) รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 5 ปี และ 3 ปีตามล าดับ โดยเพศชาย อัตราการติดพยาธิ

เข็มหมุดสูงสุดท่ีอายุ 5 ปี 4ปีและ 3 ปี ตามล าดับส่วนเพศหญิง อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดสูงสุดท่ีอายุ 4 ปี 5 ปี และ3 ปี 

ตามล าดับ เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหวา่งอายุและการตดิพยาธเิข็มหมุดโดยใชส้ถิติ Chi-square พบว่าอายุ สัมพันธ์กับ

การติดพยาธิเข็มหมุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 10.78 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเด็กนักเรียนมีอายุ

เพิ่มขึ้น การติดพยาธิเข็มหมุดจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และค่า  p-value เท่ากับ 0.03 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มอายุของเด็ก

นักเรียนปฐมวัยท่ีติดพยาธิเข็มหมุดแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติตามตารางที่ 1 

  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ อาชีพ การศึกษา สถานะของผู้ปกครองของเด็กนักเรียนปฐมวัยและการ

ตดิพยาธเิข็มหมุดโดยใชส้ถิต ิChi-square พบวา่สัมพันธ์กับการตดิพยาธเิข็มหมุดอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ  

เมื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนท่ีติดพยาธิเข็มหมุดตามเขตพื้นท่ีในและนอกเขตเทศบาลของนักเรียนปฐมวัยพบว่านักเรียนท่ี

อยู่นอกเขตเทศบาล พบอัตราการตดิพยาธิเข็มหมุดมากท่ีสุด จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 รองลงมา คือ นักเรียนท่ี

อยู่ในเขตเทศบาล โดยบุตรหลานติดพยาธิเข็มหมุด จ านวน 3 คนจาก 56 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 2 อัตราการตดิพยาธเิข็มหมุดในนักเรียนปฐมวัยแบ่งกลุม่ตามเขตพื้นท่ีในและนอกเขตเทศบาลของ 

นักเรียนปฐมวัยจากโรงเรียนจ านวน 14 โรงเรียน ในเขตอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (n=309) 

เขตเทศบาล 
จ านวนที่ติดพยาธิเข็มหมุด/จ านวนตัวอย่างที่

ตรวจ (ร้อยละ) 

ในเขตเทศบาล 3/56 (1.0) 

นอกเขตเทศบาล 44/253 (14.2) 

รวม 47/309 (15.2) 

Chi-square= 5.15, p = 0.01 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างท่ีอยู่อาศัยในหรือนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยและการตดิพยาธเิข็ม

หมุดโดยใช้สถิติ Chi-square พบว่าท่ีอยู่อาศัยของเด็กนักเรียนปฐมวัยสัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุดอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.01 แสดงให้เห็นว่า ท่ีอยู่อาศัยในหรือนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยท่ีติด

พยาธเิข็มหมุดแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  

จากตารางท่ี 3 การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอ่การติดพยาธิเข็มหมุดของนักเรียนปฐมวัยพบวา่ข้อท่ีมีความแตกตา่ง

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติได้แก่ บุตรหลานมพีฤตกิรรมดูดน้ิวมอืหรือกัดเล็บ มีอัตราการติดพยาธเิข็มหมุดจ านวน 29 (ร้อย

ละ 9.4) เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-square พบว่ามีค่า p-value= 0.02 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุตรหลานมี

พฤตกิรรมดูดน้ิวมอืหรือกัดเล็บ มีอัตราการตดิพยาธเิข็มหมุดตา่งจากกลุ่มไม่มพีฤตกิรรมนี้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ  

นอกจากนี้ พฤติกรรมท่ีบุตรหลานมีอาการคันก้น เกาก้น สัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุด โดยกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมนี้ มี

อัตราการตดิพยาธเิข็มหมุดตา่งจากกลุ่มไม่มพีฤตกิรรมนี้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ ( p-value = 0.01)  
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลดา้นพฤตกิรรมเสี่ยงตอ่การติดพยาธิเข็มหมุดของเด็กปฐมวัย ในเขตอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(n=309) 

ปัจจัยเสี่ยง จ านวน (%) 
ผลการตรวจพยาธิ (%) 

Chi-square P-value 
ตดิพยาธ ิ ไมต่ดิพยาธ ิ

บุตรหลานมพีฤตกิรรมดูดน้ิวมอืหรือ

กัดเล็บ 

 

 

  

5.30 0.02** 
เคย 143(46.3) 29(9.4) 114(36.9) 

ไมเ่คย 166(53.7) 18(5.8) 148(47.9) 

บุตรหลานเล่นดินหรือทราย    

0.26 0.53 เคย 269(87.1) 42(13.6) 227(73.5) 

ไมเ่คย 40(12.9) 5(1.6) 35(11.3) 

บุตรหลานมอีาการคันก้น เกากน้    

5.6 0.01*** เคย 189(61.2) 36(11.7) 153(49.5) 

ไมเ่คย 120(38.8) 11(3.6) 109(35.3) 
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ส่วนกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมอื่นๆ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการติดพยาธิเข็มหมุด เช่น บุตรหลานเล่นดินหรือทราย 

บุตรหลานมีอาการหงุดหงิด นอนไม่หลับ ร้องไห้งอแงตอนกลางคืน บุตรหลานเคยสวมใส่เสื้อผ้า ร่วมกับผู้อื่น บุตรหลาน

ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครัง้, ผู้ปกครองตัดเล็บให้บุตรหลาน, ผู้ปกครองท าความสะอาดท่ีนอนให้บุตรหลานและ

ผู้ปกครองท าความสะอาดท่ีนอนท่ีอยู่โรงเรียนของเด็กนักเรียนทุกวันศุกร์ โดยพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้พบว่าไม่สัมพันธ์ต่อ

การตดิพยาธเิข็มหมุด  

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษานีไ้ด้ท าการเก็บตัวอยา่งจากเด็กนักเรียนปฐมวัย ในเขตอ าเภอหล่มเก่าจ านวน 14 โรงเรียน เก็บตัวอยา่ง

ท้ังหมด จ านวน 309 ตัวอย่าง ซึ่งได้จ านวนตัวอย่างมากกว่าท่ีค านวณ จึงสามารถใช้ค่าสถิติอธิบายและเชื่อมโยงถึง

ประชากรในเขตอ าเภอหล่มเก่าได้อยา่งนา่เช่ือถือ อัตราชุกการตดิพยาธเิข็มหมุดแบ่งกลุ่มตามโรงเรียนพบวา่มเีด็กนักเรียน

ปฐมวัย ที่ติดพยาธิเข็มหมุดจ านวน 47 คน คิดเป็นอัตราความชุกการตดิพยาธิเข็มหมุดร้อยละ 15.2 อัตราความชุกการติด

พยาธเิข็มหมุดนี้เมื่อเทียบจากการศกึษาท่ีผ่านมา จากการใช้เทคนคิ Scotch tape พบวา่อัตราความชุกการติดพยาธิชนิดนี้

สูงขึ้นร้อยละ 1.5 แต่เนื่องจาก ตัวอย่างท่ีตรวจวิเคราะห์ เป็นตัวอย่างท่ีต่างพื้นท่ี ดังนั้นควรท่ีจะมีการเก็บตัวอย่างโดยวิธี 

Scotch tape techniqueในพื้นท่ีเดิม เพื่อหาอุบัติการณ์ใหม่ของการติดพยาธิชนิดนี้ว่าเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละเท่าใด 

นอกจากนี้ Scotch tape technique เป็นเทคนิคท่ีมีความไวและความจ าเพาะสูง จึงท าให้สามารถตรวจพบพยาธชินิดน้ีได้สูง

กว่าการตรวจด้วยเทคนิค simple smear  

เนื่องจากการรายงานผลการติดพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัย พื้นท่ีอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่มี

รายงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญท่ีจะได้รับจากงานวิจัย จึงได้ศึกษาอัตราการติดพยาธิเข็มหมุด ซึ่งผลการวิจัย

ชี้ให้เห็นว่า อัตราชุกการติดพยาธิเข็มหมุดเมื่อเทียบจากการศึกษาก่อนหน้านี้ ท่ีใช้เทคนิคการตรวจวินิจฉัย Scotch tape 

technique ในพื้นท่ีอื่น พบว่าอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน เนื่องจากเทคนิคการตรวจวินิจฉัยนี้เป็นวิธีท่ีจ าเพาะ มีความไวสูง

กว่าการตรวจอุจจาระโดยเทคนิค simple smear หรือ เทคนิค formalin-ethyl acetate concentration ท าให้ตรวจหาผู้ติด

พยาธิชนิดนี้ได้ดีกว่าและส่งผลให้อัตราความชุกการติดพยาธิเข็มหมุดใกล้เคียงค่าจริงมากท่ีสุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้

เทคนิคนี้ในการตรวจวินิจฉัย นอกจากนี้ Scotch tape technique เป็นวิธีท่ีใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้ง่าย ไม่ยุ่ งยาก ซับซ้อน 

นอกจากนี้ อุปกรณ์ท่ีใช้ยังมีราคาย่อมเยา สามารถซื้อหาได้ง่าย เหมาะกับการเก็บตัวอย่างในครอบครัว ผู้ปกครอง

สามารถเก็บตัวอย่างจากบุตรหลานได้ด้วยตนเอง ดังนัน้วิธีน้ีเป็นวธีิท่ีเหมาะสมท้ังในด้านความไวและความจ าเพาะ รวมถึง

วธีิการเก็บตัวอยา่งที่ง่าย ไมซ่ับซ้อน 

อัตราชุกการติดพยาธิเข็มหมุดแบ่งกลุ่มตามอายุของเด็กนักเรียนปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในปี ค.ศ. 

2015 (Afrakhteh et al, 2015) พบว่าเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการติดพยาธิเข็มหมุดโดยใช้สถิติ Chi-

square พบวา่อายุสัมพันธ์กับการตดิพยาธเิข็มหมุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 10.78 แสดงให้

เห็นวา่เมื่อเด็กนักเรียนมีอายุเพิ่มขึ้น การติดพยาธิเข็มหมุดจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และค่า  p-value เท่ากับ 0.03 แสดงให้

เห็นว่า กลุ่มอายุของเด็กนักเรียนปฐมวัยท่ีตดิพยาธิเข็มหมุดแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การตดิพยาธิเข็มหมุดจะ

เพิ่มขึน้เชน่เดียวกัน ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาในปีท่ีผ่านมา โดยได้ท าการศึกษาการติดพยาธิ

ชนิดนี้ในเด็กปฐมวัยเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง โดยข้อมูลท่ีได้สอดคล้องกัน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเด็กโต  พฤติกรรมการ

หยิบจับหรือการรับประทานขนมจะมีมากกว่าเด็กท่ีอายุน้อย หรือการรักษาสุขอนามัยในเด็กโต ครูหรือผู้ปกครองอาจให้
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รับผิดชอบการรักษาความสะอาดร่างกายของตนเองจะท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดพยาธิเข็มหมุดมากกว่าเด็กเล็ก 

เนื่องจากเด็กเล็กคุณครูหรือผู้ปกครองดูแลรักษาความสะอาดให้ อาจท าให้เป็นสาเหตุท่ีท าให้เด็กโตได้รับไข่พยาธิเข้าไปใน

ร่างกายได้มากกว่าเด็กอายุน้อย นอกจากนี้ เด็กโตสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่นการเก็บท่ีนอน การถอดเสื้อผ้าด้วย

ตนเอง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้มีโอกาสสัมผัสกับไข่พยาธิเข็มหมุดได้มากกว่าเด็ก ท่ีมีอายุน้อย ท าให้อัตราการติดพยาธิ

เข็มหมุดในเด็กโตมมีากกวา่เด็กที่มอีายุนอ้ย  

ข้อมูลอีกประการหนึ่งท่ีสอดคล้องกับการศึกษาในปี ค.ศ. 2015 (Afrakhtehet al, 2015) คือเมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างท่ีอยูอ่าศัยในหรือนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยและการตดิพยาธิเข็มหมุดโดยใชส้ถิต ิChi-

square พบวา่ท่ีอยูอ่าศัยของเด็กนักเรียนปฐมวัยสัมพันธ์กับการติดพยาธิเข็มหมุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิโดยมคี่า Chi-

square เท่ากับ 5.15 แสดงให้เห็นวา่ที่อยู่อาศัยในหรือนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยสัมพันธ์ต่อการตดิพยาธเิข็ม

หมุด และค่า  p-value  เท่ากับ 0.01 แสดงให้เห็นวา่ ท่ีอยูอ่าศัยในหรือนอกเขตเทศบาลของเด็กนักเรียนปฐมวัยท่ีติดพยาธิ

เข็มหมุดแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

จากการศึกษานี้พบว่าอัตราการติดพยาธิเข็มหมุดในเขตพื้นท่ีอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตราการติด

พยาธิเข็มหมุดท่ีสูงขึ้นจากการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งการศึกษานี้ได้เก็บตัวอยา่งในเด็กปฐมวัย ซึ่งหากเด็กในวัยนี้ติดพยาธิจะ

ท าให้เกิดพยาธิสภาพต่างๆ อาการในผู้ป่วยท่ีพบบ่อย จะสัมพันธ์กับการท่ีพยาธิตัวเมียวางไข่ท่ีบริเวณปากทวารหนักใน

เวลากลางคืน ท าให้ผู้ป่วยมีอาการคันบริเวณทวารหนัก (pruritus ani) จากภาวะ hypersensitivity reaction จนท าให้

กระสับกระสา่ย กังวล และหงุดหงิด ซึ่งเป็นผลจากการนอนไมเ่ต็มท่ีโดยเฉพาะในเด็กๆ นอกจากนีม้รีายงานวา่ผลท่ีเกิดขึ้น

อาจพบวา่ผู้ป่วยโดยเฉพาะในเด็ก ไมเ่จริญอาหาร น้ าหนักลด มี hyperactivity นอนไม่หลับ ขบฟันเวลานอน และปัสสาวะ

รดท่ีนอนได้ การเกาอย่างรุนแรงอาจท าให้เกิดแผลถลอกและติดเชื้อตามมา ในเด็กผู้หญิงพยาธิเข็มหมุดอาจไปท่ีบริเวณ

ชอ่งคลอด จนก่อให้เกิดช่องคลอดอักเสบ (vaginitis) แต่มีนอ้ยรายมากท่ีจะเกิดการอักเสบของปีกมดลูก (salpingitis) หรือ

พบเป็นก้อน granuloma ในชอ่งท้อง (peritoneal cavity) และในกระเพาะปัสสาวะ ตามมา (เทวราช หล้าหา, 2552) เห็นว่า

ความเป็นอยู่ท่ีแออัด สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคพยาธิ

เข็มหมุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสกลนคร 

(นงเยาว ์พึ่งตาแสง และ นิมติ เล็งสมวงศ์, 2536) และจังหวัดขอนแก่น (ศศธิร เกษแก้ว และคณะ, 2526) ผลการตรวจหา

โรคพยาธิเข็มหมุดในพืน้ท่ีสลัมดนิแดงและสลัมคลองเตย (มยุรัตน์ เทพมงคล, 2523)  

 กล่าวโดยสรุป เนื่องจากการตดิเชื้อโรคพยาธิเข็มหมุด มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรักษาอนามัยสว่น

บุคคล การลดอัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เชน่ ผู้ปกครอง คุณครู ผู้ดูแล

เด็ก และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง การตดิเชื้อพยาธเิข็มหมุดยังคงเป็นปัญหาท่ีส าคัญของเด็กปฐมวัย จึงควรให้ความส าคัญในการ

เผยแพร่ความรู้เร่ืองสุขอนามัย การจัดสรรพื้นท่ีในการท ากิจกรรมให้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก การจักสรรสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียนรวมถึงสัดสว่นท่ีเหมาะสมของผู้ดูแลเด็กต่อจ านวนเด็กท้ังหมดเพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างท่ัวถึงรวมถึง

หนว่ยงานสาธารณสุขจะต้องให้ความเอาใจใส่เด็กปฐมวัย ควรจะให้ได้รับการตรวจพยาธเิข็มหมุดอยา่งนอ้ยปีละ 1-2 คร้ัง 

ควบคู่ไปกับการให้สุขศึกษาเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ และท าให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพยาธิเข็มหมุดเป็นไป

อย่างได้ผล 



 
 

 288  Proceedings 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากสถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

เอกสารอ้างอิง 

กัญญารัตน์ เดือนหงาย และคณะ. อัตราความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัยเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบูรณ์. วิจัย. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 

2557.  

เทวราช หลา้หา และคณะ.  ปรสิตวทิยาทางการแพทย.์  พมิพค์รัง้ท่ี 1 ขอนแก่น: ส านักพมิพม์หาวทิยาลัยขอนแก่น,  

2552. 

นงเยาว ์พึ่งตาแสง และนิมติ เล็งสมวงศ์.  อุบัตกิารณ์การตดิเชื้อพยาธเิข็มหมุดในเด็กนักเรียนในจังหวัดสกลนคร.  

ภาคนพินธ์. กรุงเทพฯ: คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยมหดิล. 2536. 

บังอร ฉางทรัพย์ และ คณะ. ความชุกของโรคพยาธิเส้นด้ายในเด็ก ในชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2548. 21: 203-208 

มยุรัตน์ เทพมงคล.  โรคพยาธิเส้นด้ายในเด็กนักเรียนสลัมคลองเตย. สารศิริราช. 2523. 32: 597-600. 

วฑิูรย ์ไวยนันท์และ พรีพรรณ ตันอารยี.์  ปรสิตวทิยาทางการแพทย.์ กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภา การพิมพ.์ 2540. 

ศศิธร เกษแกว้. โรคพยาธิเส้นด้ายในเด็กนักเรียนจังหวัดขอนแก่น. วารสารสมาคมปรสิตวทิยา 

และอายุรศาสตร์เขตร้อนของประเทศไทย. 2526. 6: 19-24. 

แสงชัย นทีวรนารถ และคณะ. ความชุกของการตดิเชื้อ Enterobius vermicularis ในนักเรียนชาวเขาเผ่ามง้ โรงเรียน 

บ้านน้ าจวง อ.ชาตติระกร จ.พษิณุโลก (การศกึษาเบือ้งตน้). Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 2008. 41; 46-50. 

Afrakhteh. N., et al. “Prevalence of Enterobius vermicularis amongst kindergartens and Pre-school children in  

Mazandaran Province, North of Iran” J Parasitol Dis: 2015. DOI 10.1007/s12639-015-0683-z 

 

 



 
 

 289  Proceedings 

ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด

เลอืดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลพะเยา 

Activity based costing and diagnosis related groups costing of ischemic stroke 

patients in Phayao hospital 

วาสนา  ธรรมโชต1ิ*   

Wasana thummachod1*     

บทคัดย่อ 

โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดความพิการมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วย ตอ้งใชเ้วลาในการรักษาอย่างตอ่เนื่องและมีค่าใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลจ านวนมาก 

การศกึษาเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและตน้ทุนตามกลุ่มวนิิจฉัยโรคร่วมของการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของ

กรมบัญชกีลางและของส านักหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ กลุ่มตัวอยา่งคือผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉียบพลัน

ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญ 3 หอผู้ป่วย โรงพยาบาลพะเยา จ านวน 16 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล

ท่ัวไป แบบบันทึกค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าปันส่วน และพจนานุกรมกิจกรรม ปริมาณกิจกรรมและเวลาท ากิจกรรม ตรวจสอบ

ความตรงด้านเนื้อหาของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.90 วเิคราะห์ข้อมูล

โดยแสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

ผลการวจิัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉียบพลันจ านวน 16 ราย ซึ่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 2 

เท่า ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี จ านวนวันนอน 1-5 วัน ใช้สิทธิการรักษาเบิกได้จากกรมบัญชีกลางจ านวน 8 ราย ใช้

สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหนา้จ านวน 8 ราย ผลการวเิคราะห์ พบวา่ 1) ต้นทุนกิจกรรมของการรักษาพยาบาลต่อ

รายเท่ากับ 7,193.93 บาท  2) ต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเท่ากับ 11,711.26 บาท 3) ต้นทุนผู้ป่วยท่ีใช้สิทธิการรักษา

เบิกได้เท่ากับ 7,954.46 บาท ได้รับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชกีลาง เท่ากับ 12,748.93 บาท 4) ต้นทุนผู้ป่วย

ใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่ากับ 6,433.39 บาท ได้รับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากส านักหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเท่ากับ 10,673.59 บาท  สรุปได้ว่า ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพะเยาต่ ากว่า

ตน้ทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชกีลาง และการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากส านัก

หลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ

ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลต้นทุนพื้นฐานของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

เฉียบพลัน  เป็นแนวทางให้ผู้บริหารในการในการบริหารจัดการต้นทุนและปรับปรุงกิจกรรมการรักษาพยาบาลให้เกิดความ

ประสิทธิภาพสูงสุดและใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลตอ่ไป 
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ค าส าคัญ: ตน้ทุนกิจกรรม  กลุม่วนิจิฉัยโรคร่วม  การรักษาพยาบาล  ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉียบพลัน  

Abstract 

Acute ischemic stroke disease was major of important causes related to morbidity and quality of life among 

patients with prolongs hospitalization and increased cost in hospitals.  

The purpose of this descriptive research was to analyze Activity Based Costing and Diagnosis. Related 

Groups Costing and comparison between pay medical expenses by The comptroller General’s Department (CGD) and 

National Health Security Office (NHSO)  of Ischemic Stroke patients. Sampling was Ischemic Stroke patients 16 

patients, medical ward 3 place in Phayao hospital. Data were collected using a general data sheet, wage 

expenditure sheet, material cost sheet, cost allocation sheet, and activity handbook including quantity and time 

activity. All instruments were tested by three Experts indicated that content validity was 0.90. Data analyzed with 

number percentage and mean. 

From the result, 16 ischemic stroke patients indicated that male more than female, Most were older than 

60 years, range of stay 1-5 day, 8 patients with exercised treatment by The comptroller General’ s Department 

(CGD). Results this research 1. Activity Based Costing was 7,193.93 bath per patients, 2. Diagnosis Related Groups 

Costing was 11,711.26 bath per patients 3. cost of patients in Phayao hospital was 7,954.46 and 12,748.93 per 

patients by The comptroller General’s Department (CGD) and 4. cost of patients in Phayao hospital was 6,433.39 

and 10,673.59 bath per patients, played medical expenses byNational Health Security Office (NHSO). In conclusion  

Activity Based Costing in Phayao hospital lower Diagnosis Related Groups Costing, The comptroller General’ s 

Department (CGD) and National Health Security Office (NHSO) 

The results of research used as the base cost of medical treatment for patients with acute ischemic stroke. 

This was used as a guide to management costs and improves activity of nursing to effective and good value for the 

resources with Ischemic Stroke patients. 
 

Keywards: Activity based costing, ABC diagnosis related groups, DRGs healthcare stroke 
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บทน า 

โรคหลอดเลอืดสมอง (Cerebrovascular disease or stroke) เป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญของโลก จากการ

รายงานขององค์การอนามัยโลก (Thorvaldsen,et al,2008;361-369) พบว่าโรคหลอดเลือดสมองยังเป็นสาเหตุท่ีส าคัญท่ี

ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวท้ังในระยะสั้นและระยะยาวและเป็นสาเหตุการตายใน 10 อันดับแรกท่ัวโลก ในปี 

2008 ประเทศสหรัฐอเมริการมรีายงานโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่จ านวนถึง 600,000 คน(Rosamomd W,al,2008) ใน

ปี 2552 ประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากหลอดเลือดสมองเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งและโรคหัวใจ คาดว่ามีผู้ป่วยราย

ใหมปี่ 150,000 ราย ปี 2552 เสยีชีวติ 21 ตอ่แสนประชากร ค่ารักษาท้ังสิ้น 2,973 ล้านบาทตอ่ปี หากประมาณการผู้ป่วย

โรคหลอดเลอืดสมอง 0.5 ล้านคน จะต้องเสียค่ารักษาประมาณ 20,632 ล้านบาทต่อปี ก่อให้เกิดความพิการท่ีเป็นภาระ

ค่าใชจ้่ายท้ังต่อครอบครัวละประเทศ (Thai Stroke Society,2014)ส าหรับโรงพยาบาลพะเยา พบวา่สถิตกิารรับผู้ป่วยหลอด

เลือดสมองในปี 2553 ถึง พศ. 2556มีจ านวน 461, 499, 500 และ 504 ราย(หน่วยเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาล

พะเยา,2557) ซึ่งจะเห็นได้วา่มีแนวโน้มสูงขึน้ทุกปตีามล าดับ 

 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ประเทศไทยได้ด าเนินการพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม โดยอ้างอิงจากการจัดกลุ่มประเภท 

DRGs ของต้นแบบท่ีส านักงานการคลัง สาธารณสุขในสหรัฐอเมริกา (HCFA- DRGs) มกีารปรับจ านวนกลุ่มโรค DRGs จาก 

490 กลุ่มโรคเป็น 511 กลุ่มโรค ปรับค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ค่าเฉลี่ยวันนอนในโรงพยาบาล จุดตัด วันนอนนานเกินเกณฑ์เฉลี่ย

เพื่อให้กระบวนการพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนพัฒนาระบบการคลังสาธารณสุขการพัฒนาฐานข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรายบุคคล การสร้างมาตรฐานการ

คิดค่าบริการทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่สอดคลอ้งเหมาะสมกับระบบของประเทศไทย รวมท้ังการพัฒนาจึง

ตั้งศูนย์ข้อมูลกลุ่มโรคระดับชาติ (case mix center) และได้มีการก าหนดให้น าระบบของการจ่ายเงินค่าบริการ ในการ

รักษาพยาบาลตามหน่วยของ DRGs ในการจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ให้บริการและได้มีการก าหนดให้น าระบบการจ่ายเงิน

ค่าบริการในการรักษาพยาบาลตามหน่วยของ DRGs (ศุภสิทธ์ิ พรรณนารุโณทัย, 2544) โดยสถานพยาบาลต้องมีการส่ง

ฐานขอ้มูลเกี่ยวกับการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในมาท่ีส่วนกลางเพ่ือท าการขอรับเงินชดเชยในสว่นน้ีฐานข้อมูลดังกล่าว

ได้แก่ ลักษณะทางสังคมประชากรของผู้ป่วย เช่น อายุ เพศ อาชีพ สิทธิการรักษา รายได้ ข้อมูลทางคลินิก เช่นรหัสการ

วนิจิฉัยโรค ข้อมูลดา้นการเงินเชน่ ค่ารักษาพยาบาลที่ตอ้งเรียกเก็บของสถานพยาบาลแตล่ะแห่ง 

ในปัจจุบันส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณ

ให้กับสถานพยาบาล ท่ีให้บริการผู้ป่วย ส าหรับผู้ป่วยในได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนตามภาระงานท่ีให้บริการตามกลุ่ม

วนิจิฉัยโรคร่วม  และใชก้ลุ่มการวินจิฉัยโรคร่วม คิดตน้ทุนเพื่อจ่ายเงินอุดหนุน โดยไมม่กีารกระจายตน้ทุนท่ีต้องใชร่้วมกัน 

จะใชข้้อมูลของบางแผนกมาก าหนดค่าน้ าหนักสัมพัทธ์และสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการคิดตน้ทุน  ท าให้มี

โอกาสคาดเคลื่อนได้มากกวา่การวเิคราะห์ต้นทุนกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC)  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบใหม่

ท่ีละเอียดมีหลักการคิดว่าทุกกิจกรรมมีต้นทุน และสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงได้ดีกว่า  ท าให้ผู้บริหารในโรงพยาบาล 

ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้และสามารถบริหารจัดการเร่ืองงบประมาณได้ดีย่ิงขึ้น ตามหลักการบริหารท่ีต้องให้บริการผู้ป่วยอย่าง

มีคุณภาพและต้นทุนต่ าท่ีสุด  ในโรงพยาบาลน่าน ได้มีการคิดต้นทุนการพยาบาลต่อหน่วย และจ าแนกตามกิจกรรมการ

พยาบาล และตามกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตามหลักการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม (ABC) พบว่าค่าใช้จ่ายใน

ภาพรวมมากกวา่สถิตคิ่าใชจ้่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองในสามปีท่ีผ่านมา (ละเอยีด ท าเพียรและสุวณิี วิวัฒน์วานิช, 

2554)  
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ส่วนในบริบทของโรงพยาบาลพะเยาท่ีผ่านมายังไม่มกีารพิสูจน์วา่เงินอุดหนุนท่ีได้รับการจัดสรรตามการค านวณ 

โดยใช้กลุ่มวนิิจฉัยโรคร่วมต่อราย   มคีวามเหมาะสมหรือไม ่และค่าใชจ้่ายท่ีแท้จริงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ควรเป็นเท่าใด   จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าหากน าวิธีการคิดต้นทุนบนพื้นฐานความเป็นจริงคือ

การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม ที่มีหลักการคิดคือทุกกิจกรรมมีต้นทุน ย่อมท าให้ทราบต้นทุนท่ีแท้จริงมากขึ้น ต้นทุนแต่ละ

กิจกรรมเป็นเท่าไรและทราบวา่กิจกรรมใดท่ีเป็นกิจกรรมท่ีฟุ่มเฟือย เพื่อพิจารณาปรับลดในกิจกรรมท่ีสิ้นเปลอืง และปรับ

เพิ่มในกิจกรรมท่ีจ าเป็น รวมท้ังในส่วนผู้บริหารสามารถน าไปประกอบพิจารณาปรับค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ ให้ใกล้เคียงกับ

ต้นทุนท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณต่อไป  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความ

แตกต่าง ระหว่างการคิดต้นทุนกิจกรรม (ABC) และการคิดต้นทุนตามหลักกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ในการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉียบพลัน ของโรงพยาบาลพะเยา  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบรวบรวมต้นทุนและกิจกรรม จ านวน 7 ชุด ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา

โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ทา่น ได้คา่ดัชนีความตรงของเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.90  ดังตอ่ไปน้ี 

 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ (patient)ได้แก่ เพศ อายุ สิทธิการรักษา การวิ

นัจฉัยโรค  ระดับความรุนแรง จ านวนวันนอน ลักษณะการจ าหนา่ย มูลค่ายาท่ีได้รับ 

 ชุดท่ี 2 แบบบันทึกข้อมูลค่าแรงบุคลากร (Labour cost)ได้แก่ เงนิเดือน เงนิประจ าต าแหนง่ ค่าไมท่ าเวชปฏบัิต ิค่า

เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข(พตส.) ค่าล่วงเวลา ค่า

รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าช่วยเหลอืบุตร ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าเดินทาง ค่าอบรมและสวัสดิการตา่งๆ 

 ชุดท่ี 3 แบบบันทึกค่าวัสดุ ได้แก่วัสดุส านักงาน วัสดุการแพทย ์ยาและเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใชย่า แยกตามศูนย์กิจกรรม 

 ชุดท่ี 4 แบบรวบรวมข้อมูลต้นทุนเป็นส่วน (cost driver) ได้แก่รายการต้นทุนท่ีน ามาเป็นส่วนค่าใช้จ่ายรวม ตัว

ผลักดันต้นทุน ขอบเขตบริการท้ังหมด ปริมาณปัจจัยตามด้วยตัวผลักดันต้นทุน แยกตามศูนย์กิจกรรม 

 ชุดท่ี 5 พจนานุกรมกิจกรรม (dictionary) เพื่อก าหนดรายละเอียดของศูนย์กิจกรรมต้นทุนหลักท้ัง 9 กิจกรรม

หลักและกิจกรรมย่อย รายละเอยีดกจิกรรม หนว่ยนับเวลาท ากิจกรรม ปริมาณกิจกรรม และเวลาท ากิจกรรมรวม 

 ชุดท่ี 6 แบบบันทึกน้ าหนักงาน ปริมาณกิจกรรมตามพจนานุกรมกิจกรรมหรือสัดส่วนเวลาท่ีผู้ให้บริการแต่ละคน

ใชไ้ปในการปฏบัิตกิิจกรรมการรักษาพยาบาล 

 ชุดท่ี 7 แบบบันทึกข้อมูลปริมาณกิจกรรมการรับบริการ 

1. ประชากร เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัตงิานอยู่จริงในช่วงเวลาท่ีศึกษา ดังนี ้

1.1 ห้องบัตรและเจ้าหนา้ที่ห้องตรวจสอบสิทธ์ิ จ านวน  19 คน   

1.2  แผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน จ านวน 33  คน   

1.3 แพทยผ์ู้ท าการตรวจรักษาผูป่้วย จ านวน 6 คน 

1.4 เจ้าหนา้ที่เอกซเรย ์จ านวน 15 คน 

1.5 เจ้าหนา้ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม จ านวน  28 คน   

1.6 เจ้าหนา้ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จ านวน  28  คน 
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1.7 เจ้าหนา้ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญงิ จ านวน 28   คน  

1.8 เจ้าหนา้ที่ห้องชันสูตร จ านวน 32 คน   

1.9 เจ้าหนา้ที่ห้องเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู จ านวน 5 คน  

1.10 เจ้าหนา้ที่ห้องกายภาพบ าบัดจ านวน 14 คน   

1.11 เจ้าหนา้ที่ห้องยาในจ านวน 15 คน   

2. กลุ่มตัวอยา่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉียบพลันรายใหม่ ท่ีเข้ามารับการรักษา พยาบาล และ

นอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย และหอผูป่้วยอายุรกรรมหญิง ในช่วง

เวลาท่ีศึกษา ระหว่าง วันท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558  

3. นาฬิกาจับเวลา 

4. โปรแกรม Microsoft Excel 

5. บันทึกการรักษาพยาบาลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน  

6. โปรแกรมวเิคราะห์คา่น้ าหนกัสัมพัทธ์ (RW) 

 

กรอบแนวคดิ 

ใช้แนวคิดการค านวณต้นทุนกิจกรรมของบริมสัน (Brimson, 1991) มี 2 ขั้นตอน คือ การรวบรวมต้นทุนรายการ

บัญชีท่ีสะสมไว้ของแต่ละกิจกรรมในรูปต้นทุนกิจกรรม และจ านวนคร้ังของการท ากิจกรรม และขั้นตอนรวบรวมต้นทุน

รายการบัญชีกิจกรรมท่ีสะสมไว้ของบริการนั้น จะได้เป็นต้นทุนของบริการท้ังหมด โดยต้นทุนบางส่วนระบุเข้ากิจกรรมได้

โดยตรง แตต่น้ทุนบางชนิดมกีารใชร่้วมกันหลายกิจกรรม จึงตอ้งใชก้ิจกรรมปันส่วนต้นทุนตามความสัมพันธ์ของตน้ทุนกับ

กิจกรรม  แบ่งเป็น 9 กิจกรรม เม่ือน ามาวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละกิจกรรมแลว้ ต้นทุนรวมของทุกกิจกรรมมาหารด้วยปริมาณ

กิจกรรม จะได้ต้นทุนต่อกิจกรรม 
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ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของการรักษาพยาบาลผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองขาด

เลือดเฉียบพลนั ในโรงพยาบาลพะเยา    

 
ค่าแรง ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง ค่าลงทุน 

ตัวผลักดันทรัพยากร ปันสว่นคร้ังท่ี1 

A4 การตรวจ
รักษาโดย
แพทย์ 

1. ซักประวัติ

และตรวจ

ร่างกาย 

4.2 ลงบันทกึ

ค าสั่งการรักษา 

4.3 การตรวจ

เยี่ยมผู้ปว่ยใน 

4.4 การท า

หัตถการในการ

รักษา 

4.5การลง

บันทึกสรุปการ

รักษา 

 

A2  การคัด

กรองท่ีER 

1.รับ

ประสานงาน

ผู้ปว่ยส่งต่อจาก 

รพช. 

2. ประเมินความ

รุนแรงของผู้ปว่ย 

3. วัดสัญญาน

ชีพและสัญญาน

ทางสมอง   

4.บันทึกผลการ

ประเมิน     

 

A.1 เวช

ระเบียน 

1.ลงทะเบียน

ผู้ปว่ย 

2. ตรวจเช็ค

สิทธบิัตรที่ใช้ 

3. ท าเอกสาร

ผู้ปว่ยนอน 

 

A6 ผู้ป่วยใน 

1.การพยาบาล

ดแูลแรกรับ 

2.กิจกรรมการ

ดแูลตอ่เน่ือง 

3.การจ าหน่าย 

4. การบริหาร

จดัการ  

       

 

A7  ชันสูตร 

1. ลงทะเบียน 

2.ท าการตรวจ

ทาง

ห้องปฏิบตัิการ 

3.บนัทึกผล

ตรวจ 

 

A8 เวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู 

1. ลงทะเบียน 

2.ตรวจ

ประเมินผู้ป่วย 

3.ท ากิจกรรม 

บ าบดั 

4. ท ากายภาพ 

บ าบดั 

 

A9 จ่ายยา 

1.พิมพ์สติก

เกอร์ยา 

2. ติดสติก

เกอร์และจดั

ยา 

3. ตรวจสอบ

ยา 

4. การจ่ายยา 

(กลบับ้าน) 

 

A5.เอกซเรย์ 

1. ลงทะเบียน 

2.ท าการ

เอกซเรย์ 

3.อา่นและ

บนัทึกผล

เอกซเรย์ 

 

A3 การพยาบาล

ก่อน-หลังตรวจท่ี 

ER 

1. เตรียมผู้ปว่ยให้

พร้อมตรวจ 

2.ประสานและสง่

ผู้ปว่ยไปCT 

3. ตรวจคลืน่หัวใจ 

4. เจาะเลือดสง่

ตรวจชันสูตร 

5.ดูแลการได้รบัยา

ละลายลิ่มเลือด 

6.การใสส่ายNG 

tube,Foley's cath 

7.บันทึกการ

พยาบาล 

8.ประสานงาน  

9.ส่งผู้ปว่ยเข้าหอ

ผู้ปว่ย 

 

ปันสว่นคร้ังท่ี2 

ตัวผลักดันกิจกรรม 

 

ตน้ทุนต่อกิจกรรมการพยาบาลในระบบ ABC 
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วิธีการศึกษา 

 คณะผู้วจิัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยเก็บข้อมูลกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ขาดเลอืดเฉียบพลันรายใหม ่แบบเจาะจง จากการสังเกตแบบไมม่สี่วนร่วม และใช้เครื่องมือบันทึกแบบรวบรวมตน้ทุนและ

กิจกรรม  มีการจับเวลาแต่ละบริการน ามาเฉลี่ยเพื่อก าหนดเป็นเวลามาตรฐาน  บันทึกข้อมูลจ านวนการให้บริการผู้ป่วย

ของแต่ละบริการ ตั้งแต่แรกรับจนกระท่ังจ าหน่าย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ กิจกรรม

หลัก กิจกรรมยอ่ยตามพจนานุกรมกิจกรรม (ครอบคลุมกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองท้ังหมด) วัสดุท่ีใช ้ 

เวลาที่ท ากิจกรรมในการให้บรกิารของเจ้าหนา้ท่ี ห้องบัตร  แผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน  แพทย ์ แผนกเอกซเรย ์ หอผู้ป่วย

ในท้ัง 3 หอผู้ป่วย แผนกชันสูตร  เวชศาสตร์ฟื้นฟู  กายภาพบ าบัด  ห้องยา และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ บันทึก

ค่าใช้จ่ายในระบบบัญชีคือต้นทุนค่าแรงของบุคลากร  น ามาคิดสัดส่วนเวลาท่ีบุคลากรแต่ละรายใช้ในกิจกรรมนั้นๆ 

รวบรวมข้อมูลต้นทุนค่าวัสดุ ค่ายาเวชภัณฑ์และต้นทุนปันส่วน ตามด้วยตัวผลักดันต้นทุน   และบันทึกการรักษาพยาบาล

จากเวชระเบียน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel มาชว่ยประมวลผล โดยมีสถิตกิารวเิคราะห์ ดังนี ้

1. แสดงจ านวน  ซึ่งสามารถค านวณตน้ทุนต่อหนว่ยกิจกรรมการบริการ ดังนี้            

              ตน้ทุนบริการท้ังหมด =     ตน้ทุนกิจกรรมท้ังหมด 

                                                จ านวนครัง้ของการบริการ 

2. ร้อยละ เพื่ออภปิรายผลของข้อมูลท่ัวไป และตน้ทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาล 

3. ค่าเฉลี่ยของเวลาท่ีปฏบัิตกิิจกรรมการรักษาพยาบาลในแตล่ะกจิกรรมตามพจนานุกรมกิจกรรม 3 คร้ัง  จะ

ได้เวลาเฉลี่ยของการปฏบัิตกิิจกรรมการรักษาพยาบาล จนครบทุกกิจกรรม 

4. โปรแกรมวเิคราะห์คา่น้ าหนักสมัพัทธ์(RW) เพื่อใชว้เิคราะห์คา่น้ าหนักสัมพัทธ์ตามกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม 

(DRGs) 
 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลท่ัวไป  

ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลือดเฉียบพลันจ านวน 16 ราย เพศชาย 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.75 เพศหญิง 

5 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.25  อายุมากท่ีสุด 84 ปี อายุนอ้ยท่ีสุด 52 ปี ส่วนใหญ่อายุช่วง 61-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 

รองลงมาอายุช่วง 81-90 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00  จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลมากท่ีสุด 1-3 วัน จ านวน 12 ราย คิด

เป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาวันนอน 4-5 วัน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 ใชส้ิทธกิารรักษาเบิกได้จากกรมบัญชีกลางจ านวน 

8 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ใชส้ิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้าจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ  50.00  
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนราย และรอ้ยละของขอ้มูลท่ัวไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวนราย(N=16) คิดเปน็ร้อยละ 

1. เพศ   

ผู้ชาย 11 68.75 

ผู้หญงิ 5 31.25 

2.   อายุ (ปี)   

51-60                                  2 12.50 

61-70 8 50.00 

71-80 2 12.50 

81-90 4 25.00 

3. จ านวนวันนอนในโรงพยาบาล   

1-3 วัน                                  12 75.00 

4-5 วัน                                   4 25.00 

4.  สิทธ์ิการรักษาพยาบาล   

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า               8 50.00 

เบิกได้                                     8 50.00 

 

2. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ใน

โรงพยาบาลพะเยา ข้อมูลต้ังแตเ่ดอืนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 มีผู้ป่วยจ านวน 16 ราย จ าแนกตามกิจกรรมหลักตัง้แต่

รับใหมจ่นถึงจ าหน่าย พบวา่ มตี้นทุนเฉลี่ยตอ่รายเทา่กับ 7,193.93 บาท เป็นต้นทุนค่าแรง 3,509.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 

48.78 ต้นทุนค่าวัสดุ 3,552.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.38 และต้นทุนค่าลงทุน 132.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.84 เมื่อ

จ าแนกตามกิจกรรมหลัก ซึ่งมีท้ังหมด 9 กิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมท่ีมีต้นทุนสูงสุดคือ การพยาบาลผู้ป่วยในเท่ากับ 

2,372.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.98  รองลงมาคือ การเอกซเรย์เท่ากับ      2,259.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.40 

กิจกรรมท่ีมีต้นทุนต่ าสุดคือ กิจกรรมเวชระเบียนเท่ากับ 31.53บาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 รองลงมาคือการคัดกรองของ

พยาบาลแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉินเท่ากับ 117.86บาท คิดเป็นร้อยละ 1.64 



 
 

 297  Proceedings 

ตารางที่ 2 ตน้ทุนกจิกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉียบพลันต่อราย จ าแนกตามกจิกรรม

หลัก ตั้งแต่รับใหมจ่นถึงจ าหนา่ย 

กิจกรรมหลัก                          ตน้ทุนค่าแรง 

(บาท) (ร้อยละ)                          

ตน้ทุนค่าวัสดุ  

(บาท) (ร้อยละ)                              

ตน้ทุนค่าลงทุน  

(บาท) (ร้อยละ)                             

ตน้ทุนรวม     

(บาท) (ร้อยละ)                          

ร้อยละ 

(บาท) (ร้อยละ)                          

เวชระเบียน 12.04 19.06 0.43  31.53 0.44 

คัดกรอง(ER) 110.31            2.12 5.43  117.86  1.64 

การพยาบาล

ก่อน-หลังตรวจ

(ER)   

277.37 76.58 6.24 360.19 5.01 

ตรวจรักษา

(แพทย)์ 

477.32 0.67 0.18  478.17 6.65 

เอกซเรย์  49.70 2,189.86 19.56 2,259.12 31.40 

ผู้ป่วยใน 1,984.6 309.80 78.21 2,372.61 32.98 

ชันสูตร 263.87 172.85 4.51 441.23 6.13 

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 225.86 0.45 15.41 241.72 3.36 

จ่ายยา 107.99 781.3 2.21  891.5  12.39 

รวม 3,509.06 3,552.69 132.18 7,193.93 100 

ร้อยละ  48.78 49.38  1.84  100 

                              

3. ผลการเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง ขาดเลอืดเฉียบพลัน ด้วยวิธี

วเิคราะห์ต้นทุนกิจกรรม กับวิธีตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ท้ัง 16 ราย พบว่า ต้นทุนรวมจากการคิดต้นทุนด้วยวธีิวิเคราะห์

ตน้ทุนกิจกรรม เท่ากับ 115,102.80 บาท ( 7,193.93 บาท ต่อคร้ังท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ  2,502.23 บาทต่อ

วันนอน ) ส่วนต้นทุนรวมจากการคิดตน้ทุนด้วยวธีิตามกลุ่มวนิจิฉัยโรครว่ม เท่ากับ 187,380.16 บาท ( 11,711.26 บาท ต่อ

คร้ังท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ  4,073.48 บาทต่อวันนอน ) ดังนั้น ต้นทุนรวมจากการคิดต้นทุนด้วยวิธีตามกลุ่ม

วนิิจฉัยโรคร่วม สูงกวา่ต้นทุนรวมด้วยวิธีวเิคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 72,277.36 บาท เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อราย และ

ต่อวันนอน พบว่า ต้นทุนด้วยวิธีตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม สูงกว่าต้นทุนรวมด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 

4,517.33 บาท และ 1,571.25  บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 วเิคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉียบพลัน ด้วยวิธีวิเคราะห์

ตน้ทุนกิจกรรม กับวิธีตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม                           

 

ล าดับ 

จ านวน วัน

นอน (วัน)       

จ านวน โรค

ร่วม (โรค)       

ระดับความ 

รุนแรง      

วธีิวิเคราะห์   

ตน้ทุนกิจกรรม: 

ABC (บาท)              

วธีิตามกลุ่ม

วนิจิฉัยโรคร่วม:   

DRGs (บาท)                        

ความแตกตา่งของ

ตน้ทุนท้ัง2วธีิ= 

DRGs-ABC (บาท) 

1 3 4 หนัก   5,891.05 10,104.14 4,213.09 

2 2 3 ปานกลาง 4,687.47 10,104.14 5,416.67 

3 2 3 ปานกลาง 5,053.64 10,104.14 5,050.5 

4 3 5 หนักมาก 14,878.08 17,317.27 2,439.19 

5 3 1 ปานกลาง 4,971.30 7,446.54 2,475.29 

6 3 3 หนัก 5,459.74 10,104.14 4,644.40 

7 2 3 ปานกลาง            4,953.47 10,104.14 5,150.67 

8 3 2 หนัก                 5,572.38 10,104.14 4,531.76 

9 2 4 ปานกลาง            7,013.89 13,228.14 6,214.25 

10 1 2 ปานกลาง            6,449.22 10,441.19 3,991.97 

11 5 4 หนักมาก            10,155.07 15,363.53 5,208.46 

12 4 5 หนักมาก            10,195.33 14,963.53 4,768.20 

13 2 1 ปานกลาง             7,156.22 10,841.19 3,684.97 

14 4 2 หนัก   7,534.09 11,641.19 4,107.10 

15 5 4 หนักมาก              9,176.13 14,671.50 5,495.37 

16 2 2 ปานกลาง             5,955.72 10,841.19 4,885.47 

รวม 46                                              115,102.80 187,380.16 72,277.36 

ตอ่ราย                                                            7,193.93 11,711.26 4,517.33 

ตอ่วันนอน    2,502.23 4,073.48 1,571.25 
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4. ผลการเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันด้วยวิธี

วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม กับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง พบว่า  ต้นทุนรวมจากการคิดต้นทุนด้วยวิธี

วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 63,635.67 บาท ( 7,954.46 บาทต่อคร้ังท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ  2,545.43 

บาทต่อวันนอน ) ส่วนการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม เท่ากับ 101,991.46 บาท ( 

12,748.93 บาทต่อคร้ังท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ  4,079.66 บาทต่อวันนอน )  ดังนั้น การจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ของกรมบัญชกีลางตามกลุ่มวนิจิฉัยโรคร่วม สูงกว่าต้นทุนรวมดว้ยวิธีวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรม เท่ากับ 38,355.79 บาท เมื่อ

พิจารณาต้นทุนต่อราย และต่อวันนอน พบวา่ การจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม สูง

กว่าตน้ทุนรวมดว้ยวธีิวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 4,794.47บาท และ 1,534.23  บาท ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ด้วยวิธีวิเคราะห์

ตน้ทุนกิจกรรม กับการจา่ยค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชกีลางตามกลุ่มวนิจิฉัยโรคร่วม  

 

 

ล าดับ 

จ านวน วัน

นอน (วัน) 

จ านวน โรค

ร่วม (โรค) 

ระดับความ 

รุนแรง 

วธีิวิเคราะห์   

ตน้ทุนกิจกรรม: 

ABC (บาท) 

วธีิตามกลุ่ม

วนิจิฉัยโรคร่วม:   

DRGs (บาท) 

1 RW=9,506 บาท 

 

ความแตกตา่งของ

ตน้ทุนท้ัง2วธีิ= 

DRGs-ABC (บาท) 

1 2 4 ปานกลาง            7,013.89 13,228.14 6,214.25 

2 1 2 ปานกลาง            6,449.22 10,441.19 3,991.97 

3 5 4 หนักมาก            10,155.07 15,363.53 5,208.46 

4 4 5 หนักมาก            10,195.33 14,963.53 4,768.20 

5 2 1 ปานกลาง             7,156.22 10,841.19 3,684.97 

6 4 2 หนัก   7,534.09 11,641.19 4,107.10 

7 5 4 หนักมาก              9,176.13 14,671.50 5,495.37 

8 2 2 ปานกลาง             5,955.72 10,841.19 4,885.47 

รวม 25   63,635.67 101,991.46 38,355.79 

ตอ่ราย                                                           7,954.46 12,748.93 4,794.47 

ตอ่วันนอน    2,545.43 4,079.66 1,534.23 
 

5. ผลการเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันด้วยวิธี

วเิคราะห์ต้นทุนกิจกรรม กับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลในผู้ป่วยใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบวา่ ตน้ทุนรวม

จากการคิดต้นทุนด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 51,467.13 บาท (6,433.33 บาทต่อคร้ังท่ีรับการรักษาใน

โรงพยาบาล หรือ 2,450.82 บาทต่อวันนอน ) ส่วนการจ่ายค่ารักษาพยาบาลในผู้ป่วยใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วน

หน้าตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม เท่ากับ 85,388.70 บาท (10,673.55 บาทต่อคร้ังท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ  
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4,066.13 บาทต่อวันนอน )  ดังนั้น การจ่ายค่ารักษาพยาบาลในผู้ป่วยใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามกลุ่ม

วินิจฉัยโรคร่วม สูงกว่าต้นทุนรวมด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 33,921.57 บาท เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อราย 

และต่อวันนอน พบว่า การจ่ายค่ารักษาพยาบาลในผู้ป่วยใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามกลุ่มวินิจฉัยโรค

ร่วม สูงกว่าตน้ทุนรวมดว้ยวธีิวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เท่ากับ 4,240.22 บาท และ 1,615.31  บาท ตามล าดับ 

ตารางที่ 5 วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ด้วยวิธีวิเคราะห์

ตน้ทุนกิจกรรม กับวิธีตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ในผู้ป่วยใชส้ิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 

 

ล าดับ 

จ านวน วัน

นอน (วัน) 

จ านวน โรค

ร่วม (โรค) 

ระดับความ 

รุนแรง 

วธีิวิเคราะห์   

ตน้ทุนกิจกรรม: 

ABC (บาท) 

วธีิตามกลุ่ม

วนิจิฉัยโรคร่วม:   

DRGs (บาท) 

1 RW=7,580 บาท 

 

ความแตกตา่งของ

ตน้ทุนท้ัง2วธีิ= 

DRGs-ABC (บาท) 

1 3 4 หนัก                 5,891.05            10,104.14            4,213.09 

2 2 3 ปานกลาง 4,687.47 10,104.14 5,416.67 

3 2 3 ปานกลาง 5,053.64 10,104.14 5,050.5 

4 3 5 หนักมาก 14,878.08 17,317.27 2,439.19 

5 3 1 ปานกลาง 4,971.30 7,446.54 2,475.29 

6 3 3 หนัก                5,459.74            10,104.14            4,644.40 

7 2 3 ปานกลาง            4,953.47            10,104.14            5,150.67 

8 3 2 หนัก 5,572.38           10,104.14            4,531.76   

รวม 21      51,467.13           85,388.70 33,921.57 

ตอ่ราย                                                           6,433.33          10,673.55 4,240.22 

ตอ่วันนอน    2,450.82 4,066.13 1,615.31 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลพะเยาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึง 

2เท่า มีอายุในชว่ง 52- 84 ปี ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปขีึน้ไป ซึ่งอายุท่ีมากขึ้นจะมีความสัมพันธ์ต่อการเสื่อมของหลอด

เลอืดสมอง (สถาบันประสาทวิทยา, 2550) การเกิดโรคในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองขาดเลอืดเฉียบพลันรายใหม่ จะมีอาการ

ท่ีวกิฤตและเฉียบพลัน ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาพยาบาลท่ีรวดเร็วเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความพิการและป้องกัน

การเกิดภาวะแทรกซ้อนตา่งๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้ หลังจากผู้ป่วยผ่านพ้นระยะวกิฤติแล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ

ท้ังร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการวางแผนการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปด ารงชีวิตประจ าวันให้ใกล้เคียง

ปกติมากท่ีสุด ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงต้องรับเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวัน จึงท าให้ต้นทุนในการพยาบาล

ผู้ป่วยในมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ (กฤษดา แสวงดี, 2545) กล่าวว่าถ้าผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยท่ีรุนแรงมาก ชั่วโมงความ

ตอ้งการการพยาบาลยอ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนีบุ้คลากรทางการพยาบาลท่ีปฎิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมส่วนใหญ่ป็
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นพยาบาลวิชาชีพ จ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75 มีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆจ านวนมาก ท าให้ต้นทุน

ค่าแรงของพยาบาลวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ(ละเอียด ท าเพียร, 2554) ท่ีได้ศึกษาต้นทุนการ

พยาบาลตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลน่าน พบว่าต้นทุนค่าแรงบุคลากรทางการ

พยาบาลมคี่าตน้ทุนมากที่สุด เช่นเดียวกับ (วาสนา สุกันต์, 2549) ได้ศึกษาต้นทุนกิจกรรมพยาบาล ในหอผู้ป่วยศัลยกรรม

หญิงโรงพยาบาลแพร่ พบวา่ต้นทุนกิจกรรมทางการพยาบาลมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยัง พบว่าตน้ทุนค่าวัสดุของแผนก

เอกซเรยม์ากที่สุด เน่ืองจากผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการตรวจเอกซเรยป์อด และเอ็กซเรยค์อมพวิเตอร์สมองซึ่งมรีาคาแพง 

ท าให้ต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉียบพลันสูงขึน้ดว้ย 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด เฉียบพลันของ

โรงพยาบาลพะเยากับต้นทุนตามกลุ่มวินัจฉัยร่วมพบวา่ ต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลพะเยาต่ า

กว่าต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 4,517.33 บาท ต่อราย เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ท่ีศึกษาเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งมีระดับ

ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับปานกลางถึงมากเป็นส่วนใหญ่ และระยะเวลาวันนอนอยู่ในช่วง 1-3 วัน และเม่ือพิจารณา

จากวันนอนโดยเฉลี่ย แสดงถึงอาการของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาอาจจะไม่หนักมาก มีระบบการดูแลท่ีดี ผู้ป่วยสามารถ

กลับไปฟื้นฟูสภาพท่ีบ้านได้รวดเร็ว ประกอบกับโรงพยาบาลพะเยามีการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันในโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งอาศัยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งจากการวิจัย 

พบวา่ ระบบการดูแลดังกล่าวมีประสิทธิภาพ สามารถลดความพกิารของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีได้อย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิต ิ(อนงค์ ถาวร, ศศวิมิล พงษ์นิลละอาภรณ์และกฤตพัทธ์ ฝึกฝน, 2558) 

สาเหตุอีกประการท่ีท าให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลพะเยาค่อนข้างน้อย อาจเนื่องจากผู้ป่วย

ท้ังหมดอยูใ่นหอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญท่ัวไป โรงพยาบาลพะเยายังไมม่ีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke 

unit) ท่ีต้องใช้แพทย์เฉพาะทางหรือพยาบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ จึงท าให้ต้นทุนการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันของโรงพยาบาลพะเยาต่ ากว่าต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรค

ร่วม และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันกับการจ่ายค่า

รักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีวิธีการจ่าย

ตามกลุ่มวินัจฉัยร่วม จึงท าให้ได้รับเงินจัดสรรมากกว่าต้นทุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาด

เลือดเฉียบพลัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทางโรงพยาบาลท่ีจะได้รับเงินเพื่อน ามาพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ขาดเลอืดเฉียบพลันให้มีคุณภาพตอ่ไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ของโรงพยาบาล

พะเยา ให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการใชท้รัพยากร 

2. ควรท าการศกึษาต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ท้ังรายเก่าและ

รายใหม่ ทุกระดับความรุนแรง ในหอผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยสามัญ และหอผู้ป่วยพิเศษท่ีมีการใช้ทรัพ ยากรในการ

รักษาพยาบาลราคาแพง  
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ผลของนารินจินต่อการท างานของเอนไซม์ไลเปส เอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดส และการต้าน

การอักเสบ 

In vitro study of naringin effect on pancreatic lipase, α-glucosidase and anti-

inflammation 
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บทคัดย่อ 

 นารินจิน คือ สารส าคัญจ าพวกฟลาโวนอยด์ ชนิดหนึ่ง พบในผลไม้ตระกูลส้ม (citrus fruit) เชน่ ส้มโอ เกรปฟรุต 

ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพในป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ปอ้งกันโรคอว้น และต้านอนุมูลอสิระ จากรายงานการวจิัยพบว่า   

สารฟลาโวนอยด์มีฤทธ์ิในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไลเปส เอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดส และต้านการอักเสบ ดังนั้น 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวจิัยในครัง้นี้ จึงมุง่เนน้ในการศึกษาฤทธ์ิของนารินจินในการเป็นสารยับยัง้การท างานของเอนไซม์

ไลเปส เอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดส และฤทธ์ิในการเป็นสารต้านการอักเสบ โดยเป็นการศึกษาในระดับหลอดทดลอง ( In 

vitro) ซึ่งผลการศึกษา พบว่า นารินจินสามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไลเปสได้ 32.06% ยับยั้งการท างานของ

เอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสได้ 45.19% และยับยัง้การอักเสบได้ 71.27% ขณะที่กลุ่มควบคุมไมม่ฤีทธ์ิในการยับยั้งการท างาน

ของเอนไซม์ดังกล่าว และไมม่ีฤทธ์ิในการต้านการอักเสบ จากผลการวจิัยแสดงให้เห็นว่า นารินจินมีคุณสมบัตใินการเป็น

ตัวยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไลเปส เอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดส และมีฤทธ์ิในการต้านการอักเสบ ดังนั้น นารินจินจึงเป็น

สารท่ีมีศักยภาพในการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการรักษาโรคทางเมตาบอลซิึมได้ 

ค าส าคัญ:  นารินจิน  anti-inflammation   α-glucosidase   pancreatic lipase 
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Abstract  

 Naringin is one of the important flavonoids that are distributed in citrus fruits such as pomelo and grapefruit, 

and has been demonstrated to have potential health benefits with anti-diabetic, anti-obesity, antioxidant properties. 

A previous study showed that flavonoid potentially inhibits pancreatic lipase and α-glucosidase activities. The 

purpose of our study was to investigate the inhibitory effects of naringin on pancreatic lipase, α-glucosidase and its 

anti-inflammatory activity, in an in vitro study. The results showed that, while the control demonstrated no inhibitory 

and anti-inflammatory effect, the maximum percentage of inhibition of naringin on pancreatic lipase was  32.06% , 

α-glucosidase, 4 5 .1 9 %  , and anti-inflammatory activity 7 1 .2 7 % , which demonstrates that naringin has a 

significantly strong inhibitor effect (P<0 . 0 5 )  on pancreatic lipase, α-glucosidase and anti-inflammation. It is 

suggested that naringin has a potential benefit to use as an alternative regime for treatment of metabolic diseases. 

Keywords:  naringin, anti-inflammation, α-glucosidase, pancreatic lipas 
 

Introduction 

Obesity is becoming a significant public health problem. It leads to diabetes type 2, metabolic syndrome 

and cardiovascular disease. The characteristic of obesity is excess body weight by adipose tissue accumulation which 

is associated with increasing secretion of adipokine, developing to chronic subclinical inflammation (Balistreri, Caruso, 

& Candore, 2010). 

Flavonoids are naturally occurring in vegetables and citrus fruits. The most important of the flavonoids that 

can be isolated from citrus fruits are hesperidin, nobelitin, narirutin, naringin and naringinin (Alam et al., 2014). These 

flavonoids have been demonstrated to have a potential health benefits for treatment, having anti-diabetic, anti-

obesity, antioxidant and anti-inflammatory properties. This has been demonstrated in both in vitro and in vivo studies 

(Hamalainen, Nieminen, Vuorela, Heinonen, & Moilanen, 2007; Liu et al., 2014; Zhang et al., 2013).  

Both in vitro and in vivo studies have shown the inhibitory effect of the flavonoid on α-glucosidase activity, 

which is a carbohydrate digestion enzyme that catalyzes disaccharides and oligosaccharides to monosaccharide for 

absorption in the small intestine (Chen, Wu, Zou, & Gao, 2016). This previous study showed that the flavonoid 

compounds from Callistephus chinensis flower significantly inhibited α-glucosidase activity. In previous study 

reported (Zhang et al., 2013) that flavonoids were found to be potent yeast inhibitors and also an inhibitor of rat 

small intestine α-glucosidase and porcine pancreatic α-amylase.   

Furthermore, the flavonoid is a major class for the pancreatic lipase inhibitor. Hesperidin and galangin were 

found to inhibit the activity of the porcine pancreatic lipase with the IC50 of 48.20 mg/mL and 32 µg/mL, 

respectively. Especially, the galangin was reported a significant decrease in serum lipids, liver weight, lipid 
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peroxidation and the accumulation of hepatic triglycerides at the dose of 50 mg/kg (Lunagariya, Patel, Jagtap, & 

Bhutani, 2014). 

In addition, Mahmoud AM et al reported that hesperidin and naringin significantly attenuated levels of 

glucose, glycosylated hemoglobin (HbA1c%), MDA, NO, TNF-α and IL-6, while serum insulin, GSH, vitamin C, and 

vitamin E levels were increased, and further suggested that the flavonoid was an anti-inflammatory effect by 

decreased pro-inflammatory cytokine secretion (Mahmoud, Ashour, Abdel-Moneim, & Ahmed, 2012). 

However, the effects of naringin on GI enzymes and inflammation have been controversial reported. 

Therefore, the focus of our study was on the effect of naringin on pancreatic lipase, α-glucosidase and anti-

inflammation, determined in an in vitro study. 

Materials and methods 

Materials 

Diclofenac sodium salt, egg albumin, acarbose, orlistat standard, naringin (95% purity), p-nitrophenyl- α-

D-glucopyranoside (pNPG), 4-Nitrophenyl dodecanoate (pNPlaurate), α-glucosidase from Saccharomyces cerevisiae 

and lipase from porcine pancreas were obtained from Sigma-Aldrich (MO, USA). Tris hydrochloride was obtained 

from Vivantis Inc (CA, USA) and Trition X-100 from Fisher Scientific (LE, UK). Other chemicals were purchased from 

Ajax Finechem Pty Ltd (NSW, Australia). 

Pancreatic lipase inhibition assay 

The study of the effect of naringin on pancreatic lipase followed the process given in a previous study 

(McDougall, Kulkarni, & Stewart, 2009). Briefly, pancreatic lipase from porcine pancreas was dissolved in distilled 

water at 5.0 mg/mL, and the solution was centrifuged at 16,000 rpm for 5 min at 4ºC, to create a supernatant. A 

substrate was prepared from 4-Nitrophenyl dodecanoate (0.08% w/v pNPlaurate) dissolved in 5 mM sodium acetate 

(pH 5.0) that contained 1% Triton X-100 and was heated in water bath for 1 min at 95 ºC, then cooled at room 

temperature. A 100 mM tris-hydrochloride was used as an assay buffer. The solution assay of the supernatant, 

which was shown to contain 30 µL pancreatic lipase, 80 µL assay buffer and 90 µL pNP laurate. Naringin was 

dissolved in 10 µL of 10% ethanol, and the solution was incubated at 37ºC for 2 hr. The resulting supernatant was 

centrifuged at 16,000 rpm for 2.5 min and then used to determine its absorbance at 400 nm with a micro plate 

reader. Orlistat was used as a positive control and distilled water was used as a negative control. All samples were 

assayed in triplicate and an inhibitor blank was prepared for each sample. The pancreatic lipase inhibition activity 

was calculated as follows: 

Pancreatic lipase inhibition (%) = [(Ac-As)/Ac] x100 

Where  Ac is the absorbance of the control sample. 

                        As is the absorbance of the test sample. 
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α -glucosidase inhibition assay 

Our study of the effect of naringin on α-glucosidase was modified from a previously described procedure 

(Subramanian, Asmawi, & Sadikun, 2008). The α-glucosidase was dissolved in distilled water at 2.5 units/mL. The 

mixture contained 2.0 µL α-glucosidase, 20 µL phosphate buffer saline (pH 7.4) and naringin , then incubated at 

37ºC for 5 min. After that, 20 µL of 1mM p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (pNPG) was added to initiate the 

reaction. The reaction mixture was incubated at 37ºC for 20 min and stopped by 50 µL of 1 M Na2CO3. The α-

glucosidase activity was measured the absorbance at 405 nm by spectrophotometer (Biotek, Bangkok, Thailand). 

Acarbose was used as a positive control and distilled water was used as a negative control. All samples were 

assayed in triplicate. The α-glucosidase inhibition activity was calculated as follow:α -glucosidase inhibition (%) = 

[(Ac-As)/Ac] x 100 

Where  Ac is the absorbance of the control sample. 

                        As is the absorbance of the test sample.  

Anti-inflammatory assay 

Determination of in vitro anti-inflammatory activity by egg albumin method was performed as the previous 

report (Chandra, Chatterjee, Dey, & Bhattacharya, 2012). The reaction mixture contained 0.2 ml of 1.0 mg/ml egg 

albumin, 2.8 ml phosphate buffer saline (pH 6.4) and 2.0 ml of various concentration naringin. Next step, the 

mixture was incubated at 37±2ºC for 15 min and was heated at 70±2ºC for 5 min in water bath. After cooling at 

room temperature, the mixture was measured an absorbance at 660 nm by spectrophotometer (Beckman Coulter, 

DU-730), used the vehicle as a blank. Diclofenac sodium salt was used as a positive control and distilled water was 

used as a negative control. The percentage inhibition of protein determination was calculated by following the 

formula: 

% Inhibition = [(As / Ac) - 1]x100 

Where  Ac is the absorbance of the control sample. 

                        As is the absorbance of the test sample. 
 

Results and discussion 

Effect of naringin on pancreatic lipase activity in vitro  

The in vitro inhibitory effect of naringin on pancreatic lipase activity was detected with a dose dependent 

relationship the same as the orlistat standard, shown in Fig 1. The results represented the percentage inhibition of 

naringin at concentrations of 10 to 100000 nM, which is a significant increase when compared to the control (P< 

0.01, P< 0.001). The percentage inhibition range of oristat standard was 5.44% to 93.98%, while the percentage 

inhibition range of naringin was 4.09% to 32.06%. Many researchers have found the flavonoids, such as naringin, 

naringenin, nobelitin, narirutin and hesperidin, are strongly antioxidant and anti-inflammatory, both in vitro and in 
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vivo (Alam et al., 2014). Kawaguchi et al reported that the hesperidin from the peel of Citrus unshiu inhibited the 

lipase activity in vitro from porcine pancreas with IC50 value of 32 µg/ml, and pseudomonas with IC50 value of 132 

µg/ml (Kawaguchi, Mizuno, Aida, & Uchino, 1997). Another group of researchers found that the combination of 

naringin and others flavonoids, including apigenin, quercetin and emodin, at a concentration of 0.6 mM, showed 

inhibitory effects on pancreatic lipase (Guo, Liu, Cai, Wang, & Ji, 2016). Interestingly, we observed from our present 

work that the dose dependent relationship of the naringin inhibitory effect is consistent with the orlistat standard on 

pancreatic lipase activity. Consequently, the naringin may work as a strong lipase inhibitor, in the same way as 

orlistat. 

 

  
Fig 1. In vitro study of inhibitory effect of various concentrations of orlistat (gray bar) and naringin (black bar) on pancreatic 

lipase activity. Data are expressed as mean ± SEM (n=3). Statistical difference was defined as P < 0.05. 

**, *** indicate significant differences as P < 0.01 and P < 0.001 when compared naringin and 

orlistat at the same concentration. 
aa, aaa indicate significant differences as P < 0.01 and P < 0.001, when compared with various 

concentrations of naringin with 0 nM naringin. 
 

Effect of naringin on α-glucosidase activity in vitro  

We performed an in vitro study of naringin on α-glucosidase activity, and found that acarbose and naringin 

both showed a strong inhibitor effect on α-glucosidase with a dose dependent relationship (Fig. 2). The percentage 

of inhibition of acarbose at concentrations ranging from 200 to 2000 µg/mL increased consistent with the naringin 

inhibitor at concentrations of 800 to 2000 µg/mL. This was a significantly greater increase than that which occurred 
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in the control. The highest concentration of acarbose, 2000 µg/ml, showed a maximum inhibition of 76.83%. On the 

other hand, the lowest concentration of acarbose, 100 µg/mL, showed an inhibition percentage of 8.16%. 

Meanwhile, the percentage inhibition range of naringin was 4.26% to 45.19%. Zhang et al reported that the 

flavonoid compound in the Calliste phuschinensis flower, which included apigenin, apigenin-7-O-glucoside, 

kaemferol, hyperin, quercetin, luteolin, kaempferol-7-o-α-D-glucoside and naringenin, significantly inhibited α-

glucosidase activity (Zhang et al., 2013). The IC50 value of the naringenin, derivative compound of naringin, was 

57.40 µg/mL. As well, as reported in (Sechi et al., 2016), fisetin, one of the flavonoids, showed stronger α-

glucosidase inhibitor activity than acarbose. The maximum concentration of acarbose was 20 mg/mL, the percentage 

of inhibition was 95% and IC50 was about 1.25 mg/mL. The maximum percentage of inhibition of fisetin was 93% 

at concentration of 250 µg/mL and IC50 about 20 fold lower than acarbose. It would also be an interesting future 

study of the effect of naringin in glucose transportation and absorption in an animal model.  

 
Fig 2. In vitro study of inhibitory effect of various concentrations of acarbose (gray bar) and naringin (black bar) on α-

glucosidase activity. Data are expressed as mean ± SEM (n=3). Statistical difference was defined as P < 0.05. 

***indicates significant differences as P < 0.001 when compared naringin and acarbose at the 

same concentration. 
aa, aaa indicate significant differences as P < 0.01 and P < 0.001, when compared with various 

concentrations of naringin with 0 µg/ml naringin. 
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Effect of naringin on anti-inflammatory activity in vitro 
The in vitro study of naringin and diclofenac sodium salt on anti-inflammatory activity showed a strong 

inhibitor effect with a dose dependent relationship (Fig. 3). The percentage inhibition range of diclofenac sodium salt, 

at concentration 50 to 1000 µg/mL, was 2.43% to 94.87%, while the percentage inhibition range of naringin was 

2.11% to 71.27%. Both diclofenac sodium salt and naringin demonstrated a significant percent inhibition increase 

greater than the control. This result was in accordance with the previous study (Mahmoud et al., 2012) that showed 

that hesperidin and naringin significantly elevated TNF-α and IL-6, pro-inflammatory cytokine in high fat 

fed/streptozotocin-induced type 2 diabetic rats. As well, Chtourou Y et al found that naringin at different doses (25, 

50 and 100 mg/kg) decreased nitrite and TNF-α concentrations, and inhibited NF-kB in cisplatin induced renal injury 

rats. As a result, the in vitro inhibitory effect of the anti-inflammatory activity of naringin was similar to that in the in 

vivo studies in the previous reports (Chtourou, Aouey, Aroui, Kebieche, & Fetoui, 2016). Again, it would be an 

interesting further study of the mechanism of naringin in decreasing the pro-inflammatory cytokine in animal models.  

 

 
Fig 3. In vitro study of effect of various concentrations of diclofenac sodium salt (gray bar) and naringin (black bar) on anti-

inflammatory activity. Data are expressed as mean ± SEM (n=3). Statistical difference was defined as P < 0.05. 

*, ** indicate significant differences as P < 0.05 and P < 0.01 when compared naringin and diclofenac 

sodium salt at the same concentration. 
aaa indicates significant differences as P < 0.001, when compared with various concentrations of 

naringin with 0 µg/ml naringin. 
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Conclusion 
In summary, the results of our study of naringin demonstrated that it has a significant inhibitory effect on 

pancreatic lipase and α-glucosidase activities. Furthermore, naringin demonstrates a highly effective anti-

inflammatory property. Our results show conclusively the pharmacological properties of naringin for the prevention 

and treatment of metabolic diseases. 
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การแสดงออกของตัวรับเซโรโทนินบนเซลล์ของต่อมในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วน

ต้นในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคท้องอดืไม่ทราบสาเหตุ 

Serotonin receptor expression on gastric and duodenal gland cells in patients with 

functional dyspepsia 
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บทคัดย่อ 
 

โรคท้องอืดโดยไม่ทราบสาเหตุ (Functional dyspepsia) จัดเป็นโรคท่ีพบมากท่ีสุดในกลุ่มของโรคท่ีพบความ

ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร อาการของโรคถูกจ าแนกโดยใช้เกณฑ์ ROME III อันประกอบไปด้วยอาการจุกแน่นท้อง

ภายหลังรับประทานอาหาร อิ่มเร็ว ปวดบริเวณลิน้ป่ี และอาการแสบร้อนบริเวณลิ้นป่ี แมว้่าจะมีหลายปัจจัยท่ีแสดงให้เห็น

ถึงความเกี่ยวข้องกับโรคท้องอืดไม่ทราบสาเหตุ แต่เซโรโทนินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับท้ังระบบสมองและทางเดินอาหารก็

ได้รับความสนใจไม่น้อยเช่นกัน ปัจจุบันยาในกลุ่มยับยั้งการเก็บกลับของเซโรโทนิน (selective serotonin reuptake 

inhibitor) ถูกน ามาใช้ในการรักษาโรคท้องอืดไม่ทราบสาเหตุ อย่างไรก็ตามข้อมูลถึงบทบาทหน้าท่ีของเซโรโทนินในผู้ป่วย

ยังไม่ชัดเจน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงออกของตัวรับเซโรโทนินชนิด 3A (5-Hydroxytriptamin 3A 

[5HT3A] Receptor) ในต่อมของกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น โดยท าการตัดชิ้นเนื้อของผู้ป่วยท้ัง 12 คน บริเวณ 

Fundus, Body, Antrum และ Duodenum และน ามาศึกษาการแสดงออกของ 5HT3A Receptor ด้วยวิธีอิมมิวโนฮิสโตเคม ี

(Immunohistochemistry) ผลการศึกษาพบการแสดงออกของ 5HT3A Receptor ท่ี parietal cell และ chief cell  ในต่อมของ

กระเพาะอาหารส่วน Fundus, Body และ Antrum ของผู้ป่วย ส าหรับ ล าไส้เล็กส่วนต้น พบการแสดงออกของ 5HT3A 

Receptor ท่ี  Paneth cell และ goblet cell ของ duodenal gland การศึกษาในคร้ังนี้ เป็นการรายงานคร้ังแรกถึงการ

แสดงออกของ 5HT3A Receptor ท่ีพบในตอ่มของกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้นของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคท้องอืดไม่ทราบ

สาเหต ุและผลการศึกษานีแ้สดงให้เห็นถึงบทบาทความส าคัญของ 5HT3A Receptor ตอ่โรคท้องอดืไม่ทราบสาเหตุดว้ย 
 

ค าส าคัญ:  โรคทอ้งอืดไมท่ราบสาเหตุ  เซโรโทนนิ  อิมมิวโนฮิสโตเคมี 
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Abstract  
 

Functional dyspepsia (FD) is one of the most common diseases of gastrointestinal disorders. Following ROME 

III criteria, the FD is diagnosed as the presence of symptoms including postprandial fullness, early satiation, epigastric 

pain and epigastric burning which is thought to originate in gastrodoodenal region. Although several factors are 

proposed to be involved with pathophysiology of FD, brain-gut disturbance mediating serotonin neurotransmitter is a 

factor that has currently been focused. The selective serotonin reuptake inhibitor drug is one of common drugs used 

for FD treatment. However, the role of serotonin in FD is still unclear. Therefore, the purpose of this study was to 

determine the expression and localization of 5HT3A receptor on gastric and duodenal gland cells in patients with FD 

who was diagnosed. Twelve patients were biopsied and small pieces of tissues were collected from fundus, body, 

antrum of stomach and duodenum. The expression and localization of 5HT3A receptor were analyzed by 

immunohistochemistry technique. The results demonstrated 5HT3A receptor expression on the parietal cell and chief 

cell in gastric gland of the patients with FD. Moreover, 5HT3A receptor was also expressed on Paneth cells and 

goblet cells in duodenal gland. This study is up to now the first report of 5HT3A receptor expression on gastric and 

duodenal gland cells in patients who diagnosed as FD. The results provide evidence to support that serotonin receptor 

may play an important role in FD.  
 

Keywords:  Functional dyspepsia, Serotonin, Immunohistochemistry 

Introduction 

Functional dyspepsia (FD) is a clinical syndrome of gastrointestinal disorder which consists one of these 

symptoms: bothersome postprandial fullness, early satiation, epigastric pain and epigastric burning followed by ROME III 

criteria with no pathology by gastroscopy diagnosis [1,2]. The incidence of FD was found in 25% of the western 

population and 10-25% in the US in 2008 [3]. In addition, the incidence of FD in Asian population was found about 8-

23% including Thailand in 2011 [4, 5]. However, the treatment of FD is still limited because there are no specific drugs 

for the direct treatment of FD. One of pharmacological treatment that has recently been used for FD is selective 

serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), an antidepressant drug, [6,7]. The treatment with SSRIs somehow provides a good 

response in some patients who suffer with FD [8]. However, little is known about the role of serotonin involving with 

symptoms of FD. It has been well documented that the mechanism of SSRIs is related to serotonin neurotransmitter 

which is an important neurotransmitter in brain-gut axis as well as in gastrointestinal tract [9].  

Serotonin or 5-Hydroxytriptamin (5HT) is found in the gastrointestinal (GI) tract about 95% of the body 

produced by enterochromaffin (EC) cells and secreted into the GI lumen and blood vessels [10,11]. Serotonin is 

synthesized from essential amino acid, tryptophan, and released to bind with serotonin receptors [12,13]. The 

pharmacological properties of serotonin and its receptors have been reported to be associated with gut motility, 

peristalsis and pain from the GI tract [14,15].  
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5-Hydroxytriptamin 3A (5HT3A) receptor is a subtype of serotonin receptors, which is found in the central 

and peripheral nervous systems. For GI functions, 5HT3A receptor is suggested to involve in the process associated 

with gut motility. It is hypothesized that the expression of 5HT3A receptor on GI cells is related to FD symptoms.    

Therefore, the aim of this study was to determine the expression and localization of 5HT3A receptor on 

gastric and duodenal gland cells in patients with FD. 
 

Materials and Methods 

 Twelve patients with symptoms meeting Rome III criteria for diagnosis of FD, ages ranged between 26 to 

66 years old were recruited. The protocols of this research were approved by Human Ethics Committee, Naresuan 

University, Thailand. Informed consent forms were signed by all patients before participating the study. All patients 

were fasted before underwent gastroscopy by medical specialists at the Fort Somdet Phranaresuan Maharat 

Hospital, Phitsanulok province, Thailand. The small pieces of tissue biopsy from four areas consist of fundus, body 

and antrum of stomach, and duodenum were collected and fixed in 2.5% glutaraldehyde. Tissues were processed 

and sectioned. Then, expression of 5HT3A receptor was studied by immunohistochemistry which, detection of the 

antigen-antibody binding reaction. Immunohistochemistry can be considered as a method that visualize distribution 

and localization of specific antigen or cellular components in tissue sections. Immunopositive cells in the gastric and 

duodenal glands were captured under light microscope (Olympus CX31) and identified the type of cell for qualitative 

study 

Results 

 The results demonstrated that the expression of 5HT3A receptor was found in gastric and duodenal glands in 

twelve FD patients. 5HT3A receptor expression was found on parietal and chief cells in all gut regions examined 

(Fig.1). The expression of 5HT3A receptor on parietal cell was found in both fundus and body of stomach in all 12 FD 

patients (100%) and it was also found in antrum in 10 FD patients (83.3%). 5HT3A receptor expression was also 

seen on chief cell in all the regions of stomach in 12 FD subjects (100%) (Fig.2). In duodenal gland, the expression of 

5HT3A receptor was found on Paneth and goblet cells (Fig.3). The 5HT3A receptors were expressed on Paneth cells in 

7 of 12 FD subjects (58.3%) and in 4 of 12 FD subjects (33.3%) respectively (Fig.4). 
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Fig.1 5HT3A receptor expression on gastric gland cells, A; Parietal cell (arrow) B; Chief cell (arrow) 

 

                        Fig.2 Percentage of 5HT3A receptor expression on parietal cell and chief cell. 

B A 
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Fig.3 5HT3A receptor expression on duodenal gland cells, A; Panethl cell (arrow) B; Goblet cell (arrow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Percentage of 5HT3A receptor expression on Paneth cell and goblet cell. 

Discussion and Conclusion 

 This study appeared to be the first to report the expression of 5HT3A receptors in gastric and duodenal 

glands of the patients with FD.  The main finding of this study revealed that 5HT3A receptor was expressed on the 

parietal and chief cells in gastric gland of all patients with FD. Moreover, 5HT3A receptor was also expressed on the 

Paneth cell and goblet cell in duodenal gland of the patients with FD. Our results provide the novel findings to 

support the role of serotonin receptor in FD. Commonly, both parietal and chief cells are important cells in the gastric 

A B 
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glands which their functions are involved in the production and secretion of hydrochloric acid (HCl) and pepsinogen to 

the gastric lumen respectively [16]. The expression of 5HT3A receptor on parietal and chief cells may involve 

abnormalities of HCl and gastric juice secretion which may relate to FD symptoms such as epigastric pain and 

burning. Abnormal hypersecretion of HCL and gastric acid was reported to be associated with gastro-esophageal reflux 

disease [17,18]. The 5HT3A receptor expression on Paneth cell was observed in FD may involve with bacterial infection 

in GI tract because the function of Paneth cells is for the secretion of antimicrobial molecules in small intestine [19]. It 

has been reported that bacteria Helicobacter pylori (H.pylori) infection is one of the pathophysiology of FD [20]. 

Therefore, 5HT3A receptor may involve in abnormal secretion of antibacterial molecules from Paneth cells which may 

susceptible for an infection of H.pylori. The expression of 5HT3A receptor on goblet cell in duodenal gland found in this 

study may also associate with abnormal mucous secretion.  

In conclusion, this study is likely to be the first report of 5HT3A receptor expression on gastric and duodenal 

gland cells. The results suggest that 5HT3A receptor may play an important role in FD. Furthermore, the role of 5HT3A 

receptor on enterochromaffin cell that is serotonin-producing cell in GI tract should be studied further to elucidate the 

mechanisms of serotonin leading to an improvement or an effective treatment for FD in the future. 
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บทคัดย่อ 

 การกลายของยีน splicing factor 3B, subunit 1 (SF3B1) มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคmyelodysplastic 

syndrome (MDS) และในปัจจุบันถือเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) ในการวินิจฉัยและการจัดหมวดหมู่ของโรค MDS 

คณะผู้วจิัยมุ่งพัฒนาเทคนคิทางอณูพันธุศาสตร์เพื่อตรวจการกลายและศกึษาความชุกของการกลายของยนี SF3B1 ในสิ่ง

ส่งตรวจชนดิไขกระดูกของผู้ป่วย จากการศึกษาคร้ังนี้สามารถตรวจพบการกลายของยนี SF3B1 ในผู้ป่วย MDS จ านวน 4 

ราย จากผู้ป่วย MDS ท้ังหมด 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1 รูปแบบการกลายของยีน SF3B1 ท่ีพบในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ 

E622D (1/44), H662Q (1/44), R625C (1/44) และ K700E (1/44) ซึ่ งลักษณะการกลายท้ังหมดท่ีตรวจพบเป็นแบบ 

missense mutation ณ บริเวณ Exon 14 และ 15 ของยนี SF3B1 เมื่อศกึษาการกลายกับค่าทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วย MDS 

พบว่า การกลายของยนี SF3B1  มีความสัมพันธ์กับระดับเกล็ดเลือดสูง (205×109/L ต่อ 141×109/L) และระดับฮีโมโกลบิน

ต่ า (73.4 g/L ต่อ 92 g/L, P-value เท่ากับ 0.022) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยท่ีไม่พบการกลายพันธ์ุของยีน SF3B1 โดย

สรุป การศึกษานีส้ามารถพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์เพื่อตรวจหาการกลายของยนี SF3B1 เพื่อประกอบการวนิจิฉัย

ผู้ป่วย MDS ได้ และผู้ป่วย MDS ท่ีตรวจพบกลายของยีน SF3B1 มพียากรณ์โรคอยู่ในเกณฑ์ดี 

ค าส าคัญ:  MDS, myelodysplastic syndrome, SF3B1 mutation, RNA splicing, spliceosomal mutations 
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Abstract  

Genetic mutation in genes encoding RNA splicing machinery are frequently identified and recognized as a 

pathogenesis in the development of myelodysplatic syndrome (MDS). Recently, the WHO 2016 classification of 

myeloid malignancies have included the identification of SF3B1 (splicing factor 3B, subunit 1) mutations to be one of 

the criteria for diagnosis and classification MDS. In this work, we primarily aimed to develop molecular genetic 

techniques for the detection of SF3B1 mutations in bone marrow sample of MDS patients. Additionally, we further 

examined the clinical impacts of SF3B1 mutations on several hematological parameters in MDS patients. We found 

that 4 of 44 (9.1) patients carry SF3B1 missense mutations including E622D (1/44), H662Q (1/44), R625C (1/44) 

และ  K700E (1/44), respectively. These mutations were predominantly located on exon 14 and 15 of SF3B1 coding 

sequence. Interestingly, patients with SF3B1 mutations exhibited higher in platelet counts (205×109/L ต่อ 141×109/L) 

as well as lower in hemoglobin levels (73.4 g/L ต่อ 92 g/L, P-value=0.022) when compared with patients without 

the SF3B1 mutation. To summary, we could establish a molecular technique for the identification of SF3B1 mutations. 

Moreover, SF3B1 mutations were included in the diagnostic criteria and associated with a good prognosis in MDS 

patients. 

Keywords:  MDS, myelodysplastic syndrome, SF3B1 mutation, RNA splicing, spliceosomal mutations 

Introduction 
Myelodysplastic syndrome (MDS) is a group of clonal bone marrow neoplasms characterized by an 

ineffective hematopoiesis which is manifested by morphologic dysplasia in hematopoietic cells and by peripheral 

cytopenia(s) [1, 2]. MDS are physically pre-leukemic conditions which frequent progress (approximately 40% of 

patients) to acute myeloid leukemia (AML). Recently, the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) 

program 2009-2013 reported that the incidences of MDS increased markedly in the elderly group (over 90% of 

patients are more than 60 years old). Additionally, the disease affects more men than woman (6.7 VS 3.7 per 

100,000) [3]. Although the incidence of MDS in Thailand is less clear, there is about 44 newly diagnosed MDS 

reported by the cancer registry unit, Ramathibodi Hospital, Mahidol University in 2014 which represented as the 

highest disease among other hematologic malignancies [4]. Moreover, data from the Office of National Economic and 

Social Development board in B.E. 2533-2583 reported that people with aged over 60 years (elderly) in Thailand is 

increasing every year [5]. Thus, we could predict that the number of patients with MDS in Thailand will gradually 

increase and may impact on several healthcare systems in recent future. Recent studies have greatly illustrated the 

genomic landscapes of MDS and identified several genetic mutations in MDS. Those are including mutation in genes 

that involve in RNA splicing process (SF3B1, U2AF1, SRSF2, and ZRSR2). RNA splicing is a fundamental process of 

living organisms. The pre-messenger RNA (pre-mRNA) is processed to remove the intron and subsequently join the 

exons nearby to form mature RNA. The core proteins that critical for this pathway form the complex so-called 
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spliceosome complex [6-9]. Normal RNA splicing process is critical for the regulation of gene expression and 

modification of mRNA. Thus, spliceosomal mutations lead to the transcriptional dysfunction and contribute to an 

ineffective hematopoiesis which are frequently identified in MDSs and related myeloid malignancies [8, 10, 11]. 

Importantly, alternative splicing defects in MDS patients affect several cellular processes including apoptosis, cell 

cycle control, DNA repair, splicing control, and alter the chromatin structure [8]. Furthermore, mutations of these 

genes have different impacts on distinct cellular functions which might manifest typical MDS phenotypes. Therefore, 

the molecularly identification of the RNA splicing machinery mutations in MDS is very important for disease diagnosis, 

classification, and further underlining molecular pathogenesis of the disease. Furthermore, splicing factor mutations 

occur in approximately to 50% of MDS patients and some of them are highly specific for the disease phenotypes [9]. 

Recently, the 2016 revision to the WHO classification of MDS proposed SF3B1 mutations to be one of the criteria for 

diagnosis and classification of MDS [1]. Thus, the identification of splicing factor machinery (e.g., SF3B1) in MDS is 

very useful for better understanding in the molecular pathogenesis of MDS as well as in diagnosis, prognosis, 

monitoring and the development of new effective therapy for MDS [12].  

In this work, we primarily aimed to develop molecular genetic techniques for the detection of SF3B1 

mutations and further investigated the clinical impacts of SF3B1 mutations in MDS patients. 
 

Materials and Methods  

1. Patients and clinical samples 

Forty-four new diagnosed patients with de novo MDS according to the World Health Organization (WHO) 

2008 or 2016 criteria at the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University were enrolled into this 

study. Other cytopenias without evidence of clonal hematopoiesis and other malignancies were excluded from this 

study. The work was approved by the ethics committee of Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol 

University which follows the principles of the Helsinki declaration. 
 

2. DNA extraction and SF3B1 mutation analysis 

Genomic DNA samples were extracted by using QIAamp DNA Blood Mini Kit (QIAGEN, Hilden, Germany) 

according to the manufacture instruction. The quality and quantity of extracted DNA were measured by NanoDrop 

2000 (Thermo Fisher Scientific, USA). The detection of hotspot mutations in SF3B1 (exon13-16) were amplified by 

polymerase chain reaction (PCR) with 9700 PCR Thermal Cycle (Applied Biosystems, USA). The PCR primers specific 

to exon 13, 14, and 15 to 16 were list in table 1. The optimal PCR condition with applied to all analyzed exons was 

following; initial denaturing at 95 C for 10 minutes, 35 cycles of 94 C for 45 seconds, 53 C for 45 seconds, 72 

C for 45 seconds, and final elongation at 72 C for 10 minutes. All PCR products were confirmed by 2% agarose 

gel electrophoresis. Sequencing reactions using the same forward and reverse primers as in the initial PCR reactions 

specific to each exon were performed by using BigDye terminator V1.1 cycle sequencing Kit (Applied Biosystems) 
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according to the manufacture instruction. Capillary electrophoresis was performed on the 3130 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems). Finally, SF3B1 exon 13, 14, 15, and 16 sequences were subsequently analyzed and compared 

with NCBI reference sequence: NG_032903.2 by using the SeqScape Software Version 2.5 (Applied Biosystems). 
 

Table 1. PCR primers for the detection of SF3B1 mutations.  

Positions Forwards ( 5’ – 3’ ) Reverses ( 5’ – 3’ ) 
PCR amplicon size 

(base pair) 

SF3B1 Exon 13 GTACATGAGCATTTCATCAGTA CAACCATTTCTTTCCATAATCA 222 

SF3B1 Exon 14 ATTACCAACTCATGACTGTCC TACATTACAACTTACCATGTTC 326 

SF3B1 Exon 15-16 ATCTGGATGATATTGTGTAACT CAGTTTACATTAACAAATCTGG 486 

 

3. Statistical analysis 

The χ2 test or Fisher’s exact test or Mann-Whitney U test was performed to determine the significance of 

associations between SF3B1 mutations and several clinical parameters of MDS patients including age, sex, 

hemoglobin levels, white blood cell count, absolute neutrophil count, platelet number, and karyotyping results. All 

statistical calculations were conducted on the statistical package SPSS (SPSS, Inc., Chicago, IL). The p-value less 

than 0.05 was considered to be statistically significant. 
 

Results 

1. The establishment of PCR and sequencing analysis for the detection of SF3B1 exon 13, 14, 15, 

and 16 mutations  

We established the PCR assay followed with direct sequencing technique to analyse the hot spot mutations 

of SF3B1 exon 13, 14, 15, and 16 of genomic DNA isolated from bone marrow of MDS patient. To determine the 

optimal PCR cycle condition, annealing temperature in PCR were varied as following 53, 55, 57, 58, 59 and 60 C, 

respectively (Figure 1). We observed that the finest PCR condition that could provide a very sharp-intended positive 

band and do not show any non-specific amplification was following; initial denaturing at 95 C for 10 minutes, 35 

cycles of 94 C for 45 seconds, 53 C for 45 seconds, 72 C for 45 seconds, and final elongation at 72 C for 10 

minutes (as described in materials and methods section). In addition, we found that the optimal PCR cocktail of all 

analyzed SF3B1 loci was following; 50 ng of started genomic DNA, 0.08 µM of sense and anti-sense primers, 1 Unit 

of AmpliTaq Gold in a final volume of 25 µl. Standard sequencing protocol was performed on the purified PCR 

products and subsequently sequenced on the automate sequencing machine. In this work, the lowest concentration 

of target genomic DNA was 2.5 ng/µl. In summary, we could generate the standard PCR sequencing assay for the 

analysis of hot spot mutations on exon 13, 14, 15, and 16 of SF3B1 coding sequencing in MDS with a very high 
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specificity and sensitivity. The established protocol could be potential used as a routine laboratory testing for 

molecularly identification of SF3B1 mutations in MDS and other hematological disorders.  

 

 
Figure 1 Gel electrophoresis result of the optimization of PCR cycle condition specific to SF3B1 exon 13, 14, 15-16. 

The annealing temperatures in PCR were varied as following 53, 55, 57, 58, 59 and 60 °C, respectively. The 

optimal annealing temperature for all tested SF3B1 loci was 53 °C. 
 

2.  Frequencies of SF3B1 mutations 

 In this report, we could detect 4 different heterozygous point mutations of SF3B1 mutations in 4 of 44 

(9.1%) MDS patients. The mutations were predominantly observed in MDS with Unclassified (3/4; P = 0.023). 

Additionally, we could identify SF3B1 mutation in one case of MDS with RCMD. Interestingly, all identified mutations 

were recognized as missense mutations which clustered in exons 14 and 15 of SF3B1 coding sequence. Those were 

including E622D, H662Q, R625C, and K700E (Table 2, Fig. 2). SF3B1 mutational frequencies were 75% for MDS 

with Unclassified (P=0.023), 25% for RCMD. To gather, we reported the distribution of SF3B1 mutations in Thai 

MDS patients. SF3B1 missense mutations were located in exon 14 and 15 suggesting the critical function of SF3B1 in 

the development of MDS. 
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Table 2 The distribution of SF3B1 mutations in 44 MDS patients and the resulting amino acid changes.  

Gene Exon Base change Effect Amino acid 

change 

Frequency 

(%) 

SF3B1 14 37281 G>T Missense E622D 1/44 (2.27%) 

SF3B1 14 37401 C>G Missense H662Q 1/44 (2.27%) 

SF3B1 14 37288 C>T Missense R625C 1/44 (2.27%) 

SF3B1 15 37938 A>G Missense K700E 1/44 (2.27%) 

 

A 

                                                        37281 G>T  
 

 
 

B                                           

                                                               37401 C>G 
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C 

                                                     37288 C>T  

 

 
 

D            37938 A>G 
 

 
 

Figure 2. Chromatograms demonstrate hot spot mutations of SF3B1 sequence; A) Exon 14: E622D, B) Exon 14: 

H662Q, C) Exon 14: R625C, and D) Exon 15: K700E respectively. 
 

3. SF3B1 mutations and patient’s demographic data and clinical findings  

We further analyzed the demographic data and laboratory findings of individual patient such as sex, age, 

WBC counts, absolute neutrophil count and hemoglobin level and SF3B1 mutational statuses (table 3). As expected, 

patient with MDS were predominantly identified in the elderly group which the median age was 70 years old. The 

distribution MDS was not significant between male (48%) and female (52%). While several hematological 

parameters were exhibit statistical significant in patient with and without SF3B1 mutations, higher in platelet level as 

well as lower in hemoglobin level (P=0.022), were observed in MDS who carried SF3B1 mutations. Interestingly, the  

vast  majority  MDS patients with SF3B1  mutations were  categorized  into the  lower  IPSS-R  risk  groups. Taking 

all of these together, our findings suggested that SF3B1 mutations may associate with a good prognosis in MDS 

patients. 
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Table 3 Patient’s demographic data, clinical findings, and SF3B1 mutation statuses 

Variable All patients with 

MDS (n=44) 

MDS patients 

without the SF3B1 

mutation (n=40) 

MDS patients 

with the SF3B1 

mutation (n=4) 

P-value 

Median age, year (range) 70 (24-93) 69 (24-93) 78.5 (70-89) 0.090 

Sex 

   Male, n (%) 

   Female, n (%) 

 

21 (48) 

23 (52) 

 

20 (50) 

20 (50) 

 

1 (25) 

3 (75) 

0.609 

Blood counts     

   Hemoglobin, g/L, median  (range)   

   WBC ×109/L,  median  (range)   

   ANC ×109/L,  median  (range)   

   Platelets ×109/L,  median  (range) 

   BM  blasts %,  median  (range) 

91.5 (40-144) 

4.69 (1.04-14.38) 

2.17 (0.20-13.80)  

142 (11-805) 

N/A 

92 (40-144) 

4.46 (1.04-14.38) 

2.17 (0.20-13.80) 

141 (11-805) 

N/A 

73.4 (62.5-85) 

6.24 (1.99-9.07) 

2.64 (0.27-5.7) 

205 (109-311) 

N/A 

0.022 

0.356 

0.838 

0.279 

   Hemoglobin, g/L, median  (range)   

   WBC ×109/L,  median  (range)   

   ANC ×109/L,  median  (range)   

   Platelets ×109/L,  median  (range) 

   BM  blasts %,  median  (range) 

91.5 (40-144) 

4.69 (1.04-14.38) 

2.17 (0.20-13.80)  

142 (11-805) 

N/A 

92 (40-144) 

4.46 (1.04-14.38) 

2.17 (0.20-13.80) 

141 (11-805) 

N/A 

73.4 (62.5-85) 

6.24 (1.99-9.07) 

2.64 (0.27-5.7) 

205 (109-311) 

N/A 

0.022 

0.356 

0.838 

0.279 

WHO classification, n (%)  

   Unclassified 

   RCUD 

   RARS  

   RCMD  

   RAEB-1  

   RAEB-2  

   MDS associated with isolated del(5q) 

 

9 (21) 

5 (11) 

4 (9) 

15 (34) 

3 (7) 

7 (16) 

1 (2) 

 

6 (15) 

5 (12) 

4 (10) 

14 (35) 

3 (8) 

7 (18) 

1 (2) 

 

3 (75) 

0 (0) 

0 (0) 

1 (25) 

0 (0) 

0 (0)  

0 (0) 

0.352 

0.023 

Karyotype risk categories, n (%) 

   Very good 

   Good 

   Intermediate 

   Poor 

   Very poor 

 

0 (0) 

25 (57) 

12 (27) 

2 (5) 

5 (11) 

 

0 (0) 

24 (60) 

9 (23) 

2 (5) 

5 (12) 

 

0 (0) 

1 (25) 

3 (75) 

0 (0) 

0 (0) 

0.227 

 

 

0.056 
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Table 3 Patient’s demographic data, clinical findings, and SF3B1 mutation statuses 

Variable All patients with 

MDS (n=44) 

MDS patients 

without the SF3B1 

mutation (n=40) 

MDS patients 

with the SF3B1 

mutation (n=4) 

P-value 

IPSS-R risk classification, n (%)  

   Very low 

   Low  

   Intermediate  

   High  

   Very high 

 

4 (9.1) 

18 (41) 

7 (15.9) 

13 (29.5) 

2 (4.5) 

 

4 (10) 

16 (40) 

6 (15) 

12 (30) 

2 (5) 

 

0 (0) 

2 (50) 

1 (25) 

1 (25) 

0 (0) 

0.917 

 

 

 

WBC, white blood cell count; ANC, absolute neutrophil count; WHO, World  Health  Organization; RCUD, 

refractory  cytopenia  with  unilineage  dysplasia; RARS, refractory  anemia with  ring  sideroblasts;  RCMD, 

refractory  cytopenia  with  multilineage  dysplasia;  RAEB-1, refractory  anemia  with  excess  blasts-1;  RAEB-2, 

refractory  anemia  with  excess blasts-2; IPSS-R, Revised International  Prognostic  Scoring  System . 

 

Discussion and Conclusion 

In  recent  years,  high-throughput  sequencing  technology has  revealed  that genes involving in RNA  

splicing  pathway were  frequently  mutated  (∼45 to∼85%)  in  patients  with  MDS  and  that  most  of  the  

mutations occurred  in  a  mutually  exclusive  manner [13]. These  mutations  are considered  to  be  highly  

associated  with  the  pathogenesis  of  these diseases  and  have  become  a  hotspot  of  research. In this study, 

we attempted to develop a simple PCR together with sequencing assay for routinely detection of common SF3B1 

mutations in MDS patients. The established method was very efficient to detect hotspot mutations along exon 13 to 

16 of SF3B1 coding sequencing. Moreover, using the generated method, we were able to identify 4 different types 

SF3B1 mutations in 44 patients (9.1%) which  were associated with MDS but cannot classified and MDS with RCMD.  

Furthermore, all observed mutations were missense mutations. This finding further confirmed the critical functions of 

SF3B1 in the pathogenesis of MDS. Similar to previous reports, SF3B1 mutations in MDS were predominantly 

occurred in exon 13, 14, 15, and 16 (codon 622, 662, 625, and 700) [14-17]. Moreover, our data was consistence 

to previous report in which SF3B1 mutation was associated with transcriptome profiling during early erythroid 

differentiation revealed a marked up-regulation of genes involved in hemoglobin synthesis and in the oxidative 

phosphorylation process, and down-regulation of mitochondrial ABC transporters compared to normal bone marrow. 

SF3B1 mutated display impaired splicing with potential downstream consequences for genes of key importance for 

hemoglobin synthesis and terminal erythroid differentiation[18] and the presence  of  ring  sideroblasts and showed a 

homogeneous disease phenotype characterized by isolated erythroid dysplasia and mild dysplasia in granulocytic or 
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megakaryocytic lineages [19] . We further investigated the impact of SF3B1 mutations and clinical characteristics of 

MDS patients. We observed that patients with SF3B1 mutation exhibited a higher platelet count and lower 

hemoglobin (P=0.022) when compared with patients without the SF3B1 mutation. While several available data has 

debated on the prognostic significance of SF3B1 in MDS and other hematological malignancies, our findings were 

consistent to previous reports that SF3B1 mutation is associated with mild changes in platelet number and red blood 

cell parameters and related to a good prognosis [15, 16, 19, 20]. Additionally, there is evidence indicated that SF3B1 

mutations are more common in early MDS and represented the independent favorable clinical outcome [12].  

In summary, we were able to establish the effective PCR together with sequencing technique to identify 

common mutations of SF3B1 in MDS patients. Four different missense mutations spanning on exon 13 through exon 

16 of SF3B1 coding sequence were observed in 44 MDS patients (9.1%) with or without ring sideroblasts. Patients 

with SF3B1 mutations exhibited a higher platelet count and lower hemoglobin level when compared with patients 

without mutation. This work further confirmed the critical role of SF3B1 in the development of MDS. 
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การพัฒนาการตรวจวัดปริมาณ PNH Clone โดยวธิี High sensitivity flow cytometry 

Development of high sensitivity flow cytometric assay for PNH clone quantification 
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บทคัดย่อ 

Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) เป็นภาวะซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการผลิตโมเลกุลไกลโคฟอส

ฟาทิดิลอนิอสสิทอล   ภาวะนี้พบได้ไมบ่่อยแตอ่าจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงหากไม่ได้รับการวินจิฉัยท่ีถูกต้องและ

ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม ปัจจุบันวิธี  flow cytometric assay เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจหา PNH clone อย่างไรก็ดี 

International Clinical Cytometry Society (ICCS) ได้แนะน าให้ห้องปฏิบัติการท าการตรวจวัดปริมาณ PNH clone ในระดับ 

high sensitivity คือท่ีระดับ 0.01% อย่างไรก็ตามชนิดของน้ ายาและวิธีการท่ีใช้ในการทดสอบมีความแตกต่างกันไปในแต่

ละห้องปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลต่อผลการตรวจวิเคราะห์ จึงน ามาสู่การออกแบบและทดสอบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ  

diagnostic panel เพื่อใช้ในการตรวจหาปริมาณ PNH clone ในผู้ป่วยท่ีระดับ high sensitivity ผลการทดสอบโดยใช้ anti-

CD157 ร่วมกับ anti-CD59 โดยใช้ FLAER เป็นวิธีเปรียบเทียบและท าการทดสอบในคนปกติ 5 ราย และผู้ป่วย 13 ราย 

พบว่าสามารถตรวจหา PNH clone บนเซลล์เม็ดเลอืดขาวในผู้ป่วยได้ถึงระดับ high sensitivity ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 

และไม่มีผลบวกลวงในคนปกติเลย เช่นเดียวกับการตรวจหา PNH clone บนเซลล์เม็ดเลือดแดง โดยใช้ anti-CD59 

นอกจากนี้ยังได้ท าการทดสอบในสิ่งส่งตรวจ EQA จาก UKNEQAS และเปรียบเทียบผลกับ peer group พบวา่ให้ผลท่ีดมีาก 

ค าส าคัญ:  Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria  High sensitivity  โฟลไซโตเมทรี  โมโนโคลนอลแอนตีบ้อดี 
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Abstract 

Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) results from production defect of glycophosphatidylinositol (GPI) 

molecules, which can be diagnosed by using flow cytometry as the gold standard assay. Although published 

international clinical cytometry society (ICCS) guideline provides the information for testing, the details about types of 

reagent, which certainly affects the accuracy and the sensitivity of the test are not available. The objective of the 

present study is to construct and validate a panel of monoclonal antibodies for PNH clone detection at high sensitivity 

level of detection. The antibody panel design using the appropriated antibodies were then tested on both normal 

(n=5) and patients specimen (n=13) at normal (more than 1%) and high sensitivity (more than 0.01%) level of 

detection. The monoclonal antibodies including CD 59 and CD157 were tested on neutrophils and monocytes. FLAER 

was used as comparison and confirmation for its excellent sensitivity and specificity. For red blood cells analysis was 

tested by CD59. This panel can achieve the sensitivity of detection at 0.01% and gives no false positive result in 

normal individuals. Moreover, evaluation of the performance of this panel against peer group using materials from 

external quality assurance program shows the reliability of data. 

Keywords:  Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria, High sensitivity, Flow cytometry, Monoclonal antibodies 

Introduction 

 Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) is an acquired clonal hematopoietic stem cell disorder caused 

by somatic mutation of phosphatidylinositol glycan complementation class A (PIG-A) gene on X chromosome [1]. It is 

resulting in the partial or complete deficiency of all proteins linked to the cell membrane by glycophosphatidylinositol 

(GPI) molecules (1-5) including the complement defense structure CD55 and CD59. In particular, an absence of 

CD59 on red blood cells is largely responsible for intravascular hemolysis associated with clinical PNH [3]. 

 Although this is a rare disorder with an incidence of 2-6/million/years in United state [1], PNH is considered 

the important disorder due to high morbidities and mortalities which required an accurate and sensitivity test for 

making a diagnosis [1-3, 6]. In addition, development of novel effective therapeutic agents leads to the requirement 

of an assay for monitoring the efficacy of treatment.  

 The gold standard for diagnosis and monitoring of PNH disorder is flow cytometric assay [5]. Based on using 

the monoclonal antibody for detection of GPI-dependent proteins. Flow cytometry can detect GPI-deficient 

hematopoietic cells so-called PNH clone [4] and distinguish PNH clone types into type I (normal expression of GPI 

molecules), type II (partial defect of GPI molecules), and type III (complete defect of GPI molecules) [1]. It divided into 

two types according to the limit of detection; routine assay and high sensitivity assay [2]. The routine assay gives 1% 

sensitivity, while the high sensitivity has a lower sensitivity at 0.01% [2]. The international clinical cytometry society 

(ICCS) published guidelines in 2012 which provide many technical considerations including recommended GPI-
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dependent markers in order to improve standardization for routine and high sensitivity flow cytometry [9]. ICCS 

guideline recommended the use of two GPI-dependent markers [1, 5], one of which should preferably by 

Fluorescence aerolysin (FLAER) for 2 lineages of white blood cells; monocytes and neutrophils [7]. Another GPI-

dependent marker is CD14 or CD16 or CD55 or CD59 or CD66b or CD157 (8). The most GPI molecules were 

studied for red blood cells analysis are CD55 and CD59 with CD235a for identifies mature red blood cells [5].  

 Minor PNH clones are often detected in patients with bone marrow failure such as studied in refractory 

cytopenia patients who found PNH clones that ranged from 0.011-58% in RBCs and 0.03-86% in WBCs  

[10-11]. This issue is even more important to achieve the high sensitivity of detection at 0.01% which has been 

recommended for diagnosis and monitoring in all patients. In addition utilizing of specific reagents was not identified. 

For the reasons, this study is aimed to optimize the protocol for diagnosis of PNH. 

Materials and Methods 

Specimen 

 The document for sample collection and experiment was approved by the Committee on Human Rights 

Related to Research Involving Human subjects of Ramathibodi Hospital (MURA2015/127). 

 Left-over EDTA whole blood, both normal and PNH patients, from Flow cytometry laboratory, Department 

of Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University were used. 
 

Antibodies and conjugated  

 FLAER-AlexaFluor488 was obtained from CEDARLANE, Canada. CD59-PE (clone OV9A2) was provided by 

eBioscience, USA. CD157-BV421 (SY/11B5) and CD45-PerCP Cy5.5 (CloneH130) were obtained from BD Bioscience, 

USA. CD235a-FITC was provided by Exbio, Czech. All of the reagents were titrated to optimize reagent volume 

prior to use in the high sensitivity WBC and RBC panels. 
 

Staining procedures for quantification of PNH clones 

 Specimens were centrifuged at 3000 rpm for 5 minutes for buffy coat separation. Red blood cells in buffy 

coat were lysed with lysing working solution (BD Bioscience, USA) for 15 minutes in the dark at RT. Then, cells were 

washed twice with DPBS (SIGMA-ALDRICH, USA). White blood cells were incubated with CD45-PerCP Cy5.5, 

CD59-PE, CD157-BV421, and FLAER-AF488 in the dark at RT for 15 minutes. Cells were washed once. The cell 

pellets were then resuspended in 0.5% paraformaldehyde (BDH laboratory supplier, UK). 

For RBC assay, Peripheral blood was diluted with DPBS at dilution 1:1000. CD235a-FITC and CD59-PE 

were added to one hundred microliters of diluted sample, mixed and incubated for 10 minutes in the dark at RT. 

After incubation, cells were washed twice and resuspended in 0.5% paraformaldehyde. 
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Validation of High sensitivity WBC and RBC panels 

 In order to confirm the sensitivity of detection at high sensitivity level (0.01%), the experiments were done 

as following. The first experiment used blood from normal individuals (n=5). The mixtures of stained cells 

(representative of normal cells) and unstained cells (representative of PNH cells) at pre-calculated dilution to achieve 

0.1 and 0.01% were prepared. The second experiment used patient’s samples (n=3) and again diluted with normal 

cells from the normal individual to the levels of 0.1 and 0.01%. These experiments were tested on both of WBCs and 

RBCs. 

Evaluation of high sensitivity WBC and RBC panels on external quality assurance samples 

 The samples from UKNEQAS program were stained with CD45-PerCP Cy5.5, CD59-PE, CD157-BV421, 

and FLAER-AF488 for WBC analysis. The combination of CD235a–FITC and CD59-PE were tested on RBCs.  

Data analysis  

 Samples were acquired and analyzed using BD LSRFortessa cell analyzer flow cytometer (BD Bioscience, 

USA) and FCS4Express program. At least 2x105 cells were acquired for both RBCs and WBCs. The statistical analysis 

was analyzed by Statistical Package for the Social Science software program (SPSS version16). Paired t-test and 

one-way ANOVA were used to compare the difference of the samples in two groups and more than two groups. 
 

Results 

Assessment of PNH neutrophils and red blood cells in normal samples 

Five normal blood samples were stained with high-sensitivity neutrophils and red blood cells panel. There is 

no evidence of PNH clone detected in these samples with the mean 0.000% in both neutrophils and red blood cells. 

Assessment of PNH neutrophils and red blood cells in PNH patients 

The panel consisting of anti-CD157 and anti-CD59 can detect various PNH clone size in neutrophils and red 

blood cells of thirteen newly diagnosed patients as shown in Table 1.  
 

Table 1 Frequency of neutrophils, monocytes, and red blood cells PNH cells in PNH samples 

Samples Monocytes† Neutrophils FLAER Red blood cells 

1 8.79 1.59 1.54 2.79 

2 25.10 23.30 23.88 6.67 

3 83.89 78.00 82.36 10.08 

4 98.00 94.58 97.36 47.12 

5 95.81 99.41 99.56 54.27 
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Samples Monocytes† Neutrophils FLAER Red blood cells 

6 2.98 2.15 2.59 1.81 

7 95.16 98.06 98.26 22.35 

8 3.55 1.61 1.68 0.11 

9 69.82 72.27 72.38 10.78 

10 33.25 16.78 16.87 1.32 

11 79.16 80.46 80.63 34.39 

12 45.96 43.76 44.03 3.57 

13 96.17 99.47 99.92 58.91 

t-test P = 0.2147   

t-test  P = 0.0614  

t-test  P = 0.0004*  P = 0.0004* 

One-way ANOVA P = 0.015*   P = 0.015* 

* statistically different 
† Monocytes may not be suitable for high sensitivity analysis because of limitation of its number. 

 

Validation of high sensitivity panels 

 This experiment was performed duplicate in blood obtained from five normal individual and three patients to 

confirm the sensitivity of detection at level 0.01% for both neutrophils and red blood cells. The results indicated these 

panels can detect the low-level PNH clone down to 0.01% in all samples. These panels detected PNH clone in all 

patients and give no false positive result in normal individuals showed as the sensitivity and specificity in Table 4. 
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Table 2 Result of sensitivity of neutrophils and red blood cells in normal samples 

Dilution 

(Expected %) 
Sample No. 

Sensitivity (%) 

Neutrophils Red blood cells 

Sensitivity % CV Sensitivity % CV 

1:1,000 

(0.1%) 

1 0.13 7.69 0.12 8.33 

2 0.07 7.14 0.08 6.25 

3 0.12 4.17 0.12 0.00 

4 0.11 0.00 0.10 10.00 

5 0.10 10.00 0.10 10.00 

1:10,000 

(0.01%) 

1 0.01 6.67 0.02 9.09 

2 0.01 0.00 0.02 12.50 

3 0.02 0.00 0.02 7.14 

4 0.01 6.67 0.04 0.00 

5 0.01 0.00 0.02 0.00 

 

Table 3 Result of sensitivity of neutrophils and red blood cells in PNH samples 

Sample Dilution %PNH Neutrophil %PNH RBC 

1 Undiluted 99.47 18.91 

1:1000 0.07 0.20 

1:10000 0.01 0.04 

2 Undiluted 72.27 10.78 

1:1000 0.10 0.37 

1:10000 0.02 0.07 

3 Undiluted 43.76 3.29 

1:1000 0.10 0.14 

1:10000 0.01 0.02 
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Table 4 Specificity and Sensitivity of high sensitivity panel 

Marker Specificity Sensitivity 

FLAER 100 100 

CD59 100 100 

CD157 100 100 

WBC panel 100 100 

RBC panel 100 100 

 

Evaluation of high sensitivity WBC and RBC panels on external quality assurance samples 

Resulted from UKNEQAS samples showed these panel gave a good concordance with a result from other 

participants (Table 5). 
 

Table 5 Result of neutrophils, monocytes, and RBCs in UKNEQAS samples 

UKNEQAS specimen 1 

Target Cells Result 
Median 

result 

Lower 

quartile 

Upper 

quartile 

Number of 

returns 

RBC PNH Clone-CD59 0.00 0.00 0.00 0.00 123 

RBC Type II Cells-CD59 0.00 0.00 0.00 0.00 110 

RBC Type II Cells-CD59 0.00 0.00 0.00 0.00 111 

Granulocytes PNH Clone-CD59 0.00 0.00 0.00 0.00 18 

Granulocytes PNH Clone-FLAER 0.00 0.00 0.00 0.00 119 

Granulocytes PNH Clone-CD157 0.00 0.00 0.00 0.00 13 

UKNEQAS specimen 2  

Target Cells Result 
Median 

result 

Lower 

quartile 

Upper 

quartile 

Number of 

returns 

RBC PNH Clone-CD59 1.81 1.69 1.40 2.04 121 

RBC Type II Cells-CD59 0.67 0.64 0.48 0.84 113 

RBC Type II Cells-CD59 1.14 1.06 0.81 1.30 114 

Granulocytes PNH Clone-CD59 5.26 5.24 4.62 5.87 18 

Granulocytes PNH Clone-FLAER 5.32 5.30 4.86 5.82 121 
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UKNEQAS specimen 1 

Target Cells Result 
Median 

result 

Lower 

quartile 

Upper 

quartile 

Number of 

returns 

Granulocytes PNH Clone-CD157 5.02 5.00 4.67 5.52 13 

 

Conclusion and Discussion 

This report describes basic protocols for the detection of PNH neutrophils and red blood cells at the level of 

0.01%. Specificity and sensitivity of this protocol are 100%. In this study, we have addressed the utility of CD59-PE, 

CD157-BV421, and FLAER-AF488 as the GPI-dependent markers for WBCs assay. CD59 and FLAER are widely 

used to for WBC assay which give a good separation PNH cells from normal cells. Even though CD157, an 

ectoenzyme of the CD38 family has been recently studied. It gives frequency of PNH clones in monocytes and 

neutrophils similar as CD59 (r2=0.98, 0.78) and FLAER (r2=0.98, 0.78) respectively. 
In red blood cells assay used of CD235a as the reagent to identify red blood cells while CD59-PE using as the 

GPI-dependent markers and used CD59 offered the best separation of type I, type II, and type III PNH RBCs. 

 RBCs clone size appears markedly less than monocytes and granulocytes clone size in almost all PNH 

patients (Table 1). The large difference in the clone size between WBCs and RBCs may be due to hemolysis and/or 

recent transfusion. Indeed, testing of RBCs alone is not adequate for evaluation of PNH patients because hemolysis 

and transfusion may cause underestimation of the size of the PNH clone (2, 5). Therefore, neutrophils and monocytes 

clones are necessary analyzed. In fact, a significant number of RBCs clones are never present without the 

concomitant presence of WBCs clones. Clone size of monocyte and neutrophils are concordance. However, this study 

performed in a high-sensitivity assay which analyzed only on neutrophils and red blood cells. Limitation of 

monocytes is difficulty in collecting sufficient events. 

 In the future, using DNA sequencing or molecular techniques may be studied in order to the discovery of 

genomic and therapeutic advances. 
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การตรวจยีนลูกผสมชนิด บีซีอาร์-เอบีแอล พี 190 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด

เฉียบพลัน 

Detection of BCR-ABL P190 fusion gene in acute lymphoblastic leukemia patients 

ดรณ์ นุ่มนาค1 ธีระพงศ ์ศริิบูรณ์พิพัฒนา2 และ บุษบา ฤกษ์อ านวยโชค2* 

Dorn Numnark1, Teerapong Siriboonpiputtana2 and Budsaba Rerkamnuaychoke2* 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว นิยมใช้การรักษาแบบมุง่เป้า (targeted therapy) ดังนัน้แพทยจ์ึง

ต้องการทราบความผิดปกติของสารพันธุกรรมของเซลล์มะเร็ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัย การดูแลรักษาและการ

ตดิตามผลการรักษาโรค แตปั่จจุบันในประเทศไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกตขิองสาร

พันธุกรรมในเซลล์มะเร็งผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ดังนั้นการศึกษานี้จึงจะพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ส าหรับตรวจยนีลูกผสมชนดิ บีซีอาร์-เอบีแอล พี 190  ในเซลลม์ะเร็งผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนดิเฉียบพลัน จ านวน 

3 ราย และมีสิ่งส่งตรวจจ านวน 9 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิค RQ-PCR พบปริมาณยีนลูกผสมเท่ากับ 3.0006, 18.15, 18.35, 

10.76, 0.14, 3.25, 3.43x10-5, 3.30x10-4 และ 137.28 copy number ตามล าดับ ด้วยเทคนิค cytogenetic analysis พบ

โครโมโซมฟิลาเดลเฟียร้อยละ  96.67, 92.55, 94.33, 70.97, 79.50, 81.40, 0.00, 0.00 และ 91.67 ตามล าดับ ดังนั้น

เทคนิค RQ-PCR ท่ีพัฒนาได้มีความสามารถในการตรวจติดตามปริมาณยีนลูกผสมท่ีมีปริมาณนอ้ย ในสิ่งส่งตรวจได้ดีกว่า

การตรวจด้วยเทคนิค cytogenetic analysis  

ค าส าคัญ:  ยนีลูกผสมชนิด บีซอีาร์-เอบีแอล พี 190 โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลัน 
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Abstract 

Detection of BCR-ABL P190 Ph+ ALL patients has a crucial role in diagnosis, treatment and prognosis. The 

objectives of this work were to establish RQ-PCR assay for detection of BCR-ABL P190 in ALL patients. Three ALL 

patients with 9 samples were analyzed by RQ-PCR which results were estimated at 3.0006, 18.15, 18.35, 10.76, 

0.14, 3.25, 3.43x10-5, 3.30x10-4 and 137.28 copy number, respectively. The cytogenetic analysis resulted in 

Philadelphia chromosome detection for 96.67, 92.55, 94.33, 70.97, 79.50, 81.40, 0.00, 0.00 and 91.67%, 

respectively. Therefore, RQ-PCR was more easily applied and accurately measured BCR-ABL P190 in clinical 

samples than cytogenetic analysis. RQ-PCR has been proved to be a technique suitable for residual disease 

monitoring by assessing the amount of fusion transcript during therapy.  
 

Keywords:  BCR-ABL P190 Philadelphia-positive   ALL   RQ-PCR 
 

บทน า 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ (Acute lymphoblastic leukemia - ALL) เป็นมะเร็งเกิดจากความ

ผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์ โดยส่วนใหญ่จะพบเชลล์เป็น immature B cells (pre-B) หรือ T cells (pre-T) เมื่อแรก

วินิจฉัย ในผู้ป่วย 3,000-4,000 ราย พบว่า 2 ใน 3 เป็นเด็ก และพบความผิดปกติทางพันธุกรรมร่วมด้วย เช่น การ

แลกเปลี่ยนของโครโมโซม (chromosomal translocation) [1] ซึ่งสามารถพบได้ในแต่ละกลุ่มโรคของมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดย 

leukemia-specific chromosomal translocation ท่ีพบในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดขาว จะเกี่ ยวของกับ โปรตีนกระตุ้นการ

ถอดรหัสพันธุกรรม (transcription factor) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบ่งตัวและการพัฒนาของเชลล์เม็ดเลือดขาว 

นอกจากยีนลูกผสม BCR-ABL P190 แล้วยังพบยีนลูกผสมชนิดอื่น ๆ ในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดขาว เช่น  t(8;21)(q22;q22) 

ท าให้ เกิดยีนลูกผสม RUNX1-RUNX1T1 และ AML-ETO1, t(15;17)(q24;q21) ท าให้ เกิดยีนลูกผสม PML/RARA, และ 

inv(16)(p1q22) ท าให้เกิดยีนลูกผสม CBFB-MYH11 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML ส่วน t(1;19) (q23;p13.3) 

ท าให้ เกิดยีนลูกผสม  E2A PBX1, t(12;21)(p13;q22) ท าให้เกิดยีนลูกผสม  TEL-AML1 ในผู้ ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

เฉียบพลันชนิดลิมฟอยด ์ เป็นต้น  [2] 

ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ท่ีพบโครโมโซมฟิลาเดลเฟีย สามารถตรวจพบ  minor 

breakpoint cluster region (m-BCR) [3] โดยพบ ในผู้ใหญ่และเด็ก 20-25% และ 2-5% ตามล าดับ [4] ซึ่งความผิดปกตินี้

มีความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรคท่ีแย่และมีการด าเนินของโรครุนแรง มีอัตราการเป็นกลับของโรคสูง  [5-6] โดยยีน

ลูกผสมเกิดจากการแลกเปลี่ยนระหว่าง เอ็กซอนแรกของของ BCR gene (exon e1) กับเอ็กซอนท่ี 2 ของ ABL gene  

(e1-e2 junction)  

 ประมาณ 90% ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว มคีวามผิดปกตใินโครโมโซมของเชลล์มะเร็งซึ่งมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน 

ได้แก่ ความผิดปกติในจ านวน (ploidy) และความผิดปกติของโครงสร้าง ซึ่งบางอย่างมีความสัมพันธ์กับพยากรณ์โรคของ

ผู้ป่วยดว้ย เทคนิค Cytogenetic analysis เป็นวธีิท่ีแสดง Clonal Chromosomal abnormality (CCA) โดยเป็นเทคนิคมาตรฐาน 

(standard method) ส าหรับการตรวจความผิดปกติเหล่านี้ เกิดจากการแลกเปลี่ยนของโครโมโซม ( chromosomal 
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translocation) ตามการแบ่งประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวขององค์การอนามัยโรค ปี 2008 ซึ่งได้แบ่งการตรวจวินิจฉัย

มะเร็งเม็ดเลอืดขาวดังนี้ การตรวจทางโลหติวทิยา (hematological laboratory) และ การตรวจทาง อณูชวีวิทยา (molecular 

testing) ส าหรับการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจหาและบอกจ านวนความผิดปกตขิองเชลลม์ะเร็ง ใน 

leukemia specific chromosomal translocations ประกอบด้วย การตรวจวิเคราะห์ด้านเซลล์พันธุศาสตร์  (cytogenetic 

analysis), fluorescence in situ hybridization (FISH),  การตรวจยีนเชิงคุณภาพ (reverse transcriptase-polymerase chain 

reaction, RT-PCR) และ การตรวจยนีเชงิปริมาณ (quantitative real-time PCR, RQ-PCR) [7-11] 

การตรวจวิเคราะห์ด้านเซลล์พันธุศาสตร์ (cytogenetic analysis) มีเป้าหมายเพื่อตรวจหาความผิดปกติของ

โครโมโซมในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว [12] โดยเป็นเทคนิคมาตรฐานส าหรับการตรวจความผิดปกติท่ีเกิดจากการ

แลกเปลี่ยนของโครโมโซม ในหลายกลุ่มของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเช่น t(9;22)(q34.1;q11.2) ซึ่งท าให้เกิดโครโมโซมฟิลาเดล

เฟีย (Philadelphia chromosome) ใน CML โดยเทคนิค Karyotyping ส่วน fluorescence in situ hybridization (FISH) เป็น

เทคนิคการตรวจวัดความผิดปกติของโครโมโซมโดยอาศัยสารเรืองแสงท่ีมีความจ าเพาะต่อบริเวณท่ีเกิดจากการ

แลกเปลีย่นของโครโมโซม เทคนิค FISH สามารถตรวจจากเชลล์ในระยะ interphase หรือ metaphase โดยไม่จ าเป็นท่ีต้อง

ใชเ้ชลล์ขณะยังมชีวีติ  แต่เทคนิค FISH จะสามารถให้ผลบวกลวง ได้ 1-10 % ขึน้กับชนิดของโพรบท่ีใช ้[13,14] 

เมื่อเริ่มการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในระยะปลอดโรค (remission stage) หากตรวจด้วยเท

คนิด FISH  และ เทคนิค Karyotyping จะไม่สามารถตรวจวัดปริมาณของเชลล์มะเร็งในตัวผู้ป่วยได้  [21-23]  ดังนั้นใน

ปัจจุบันได้มีการประยุกตเ์ทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสมาใช้ในงานวิจัยทางด้านอณูชวีวิทยา (Molecular biology) เพื่อ

เพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอเป้าหมาย การท าปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสท่ีนิยมใช้ในการตรวจยีนลูกผสม ( fusion gene) ท่ีเกิด

จากการแลกเปลี่ยนโครโมโซมมี 2 วิธีได้แก่ reverse transcription PCR (RT-PCR) และ quantitative real-time PCR (RQ-

PCR) ซึ่งมีความไวและสามารถตรวจหาเชลล์มะเร็ง 1 เซลล์จากเม็ดเลือดขาวปกติ 105 -106 เซลล์ ท าให้เหมาะต่อการ

น ามาใช้ตรวจติดตามยีนลูกผสมในผู้ป่วยภาวะท่ีมีปริมาณของเชลล์มะเร็งน้อย ๆ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ าของโรค 

(minimal residual disease) [15-16] ท้ังวิ ธี  RT-PCR และ RQ-PCR  สามารถใช้ตรวจหายีนลูกผสม ได้ เป็นอย่างดี 

นอกจากนั้น เทคนิค RQ-PCR ยังใช้ในการตรวจติดตามปริมาณของยีนลูกผสมขณะเร่ิมการรักษา [17-18] มีการประยุกต์

น าเทคนิค RQ-PCR ไปใช้อย่างแพร่หลายในการตรวจติดตามมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด เช่น การตรวจหายีนลูกผสม 

BCR-ABL จากระดับ mRNA ในผู้ ป่ วย  CML เมื่ อ เร่ิม รักษาด้วยยา  imatinib และยีน  PML-RARα ในผู้ ป่ วย acute 

promyelocytic leukemia (APL) ท่ีรักษาด้วยยา ATRA และยังเหมาะต่อการน ามาใช้ตรวจติดตามผู้ป่วยในภาวะท่ีมีปริมาณ

ของเชลล์มะเร็งนอ้ย ๆ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ า (minimal residual disease) ท้ัง reverse transcription PCR (RT-PCR) 

และ quantitative RQ-PCR (RQ-PCR)  สามารถใช้ตรวจหายีนลูกผสม (fusion genes) นอกจากนัน้ เทคนคิ RQ-PCR ใช้ใน

การตรวจตดิตามปริมาณของ fusion genes ขณะเร่ิมการรักษา  เทคนคิ RQ-PCR ถูกน าไปประยุกต์ใชอ้ยา่งหลากหลายใน

การตรวจตดิตามมะเร็งเม็ดเลอืดขาวแต่ละชนดิ 
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วิธีการทดลอง 

การสกดั RNA และเพิ่มปรมิาณ DNA 

ก ารสกั ด  RNA ขอ ง  positive control cell line ใช้ วิ ธี  Trizol reagent Extraction  เต รียม  cDNA โด ย ใช้ ชุ ด 

SuperScript® VILO™  เพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเทคนิค PCR  และตรวจสอบ PCR product ดว้ยวธีิ gel electrophoresis 
 

การเตรยีม recombinant plasmid 

น า PCR product ท่ีได้มาเชื่อมต่อเข้ากับ plasmid ชนิด pCR™2.1-TOPO® vector จาก TOPO® TA Cloning® Kit 

และ transform เข้าสู่  host cell คือ แบคทีเรียสายพันธ์ุ Mach1™-T1R E. coli K-12   genotype TOP10, Mach1™-T1R, 

DH5α™-T1R,และ TOP10F โดยใน plasmid มยีนีท่ีดื้อตอ่ยา ampicillin และ kanamycin  
 

การวิเคราะหด์้านเชลลพ์ันธศุาสตร์ 

ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ bone marrow จะถูกน ามาเพาะเลี้ยง และหยุดโครโมโซมให้อยู่ในระยะ metaphase และน ามา

ยอ้มด้วยเทคนคิ G-band ท าการจ าแนกโครโมโซม และน ามาเรียงให้เข้าคู่ เป็น karyotype สรุปผลและท าการวเิคราะห์ 
 

การท าการประเมนิปริมาณยนีลูกผสมในสิ่งส่งตรวจดว้ยเทคนิค RQ-PCR 

การตรวจหาปริมาณยีนลูกผสมในสิ่งส่งตรวจ ใช้วิธีการตรวจวัดปริมาณ cDNA ท่ีเพิ่มขึ้น ด้วยเทคนิค TaqMan 

Real-time PCR ด้วยชุดน้ ายา TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix โดย primer และ probe [19] 

ผลการทดลอง 

1. ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนดิเฉียบพลัน 

 ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลันจ านวน 3 ราย 9 สิ่งสง่ตรวจ ที่เข้ารับการรักษาท่ี โรงพยาบาล

รามาธบิดี ท่ีแพทยไ์ด้ติดตามการรักษา ทัง้แบบระยะสั้น และระยะยาว (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลันจ านวน 3 ราย 9 สิ่งส่งตรวจ  

Patient Month of 

analysis 

Sex Age 

(year) 

Cytogenetic result Multiplex 

RT-PCR 

(P190) 

RQ-PCR 

(BCR-

ABL/ABL x 

100) 

ALL 

subgroup 

1. 03/2016 F 62 46XX,der(5)t(1,5)(q21:q31),t(9:22)(q

34:q11.2) [31]46XX(41) 

positive 3.0006 B-ALL 

1. 07/2016 F 62 46XX,der(5)t(1,5)(q21:q31),t(9:22)(q

34:q11.2) [32]/46XX[35] 

positive 18.15 B-ALL 

2. 02/2016 F 62 46XX,t(9:22)(q34:q11.2) 

[37]46XX(38) 

positive 18.35 ALL 

3. 09/2014 F 43 46XX,t(9:22)(q34:q11.2)[9]/46XX[22] positive 10.76 ALL 

3. 10/2014 F 43 46XX,t(9:22)(q34:q11.2)[9]/46XX[31] positive 0.14 Pre B-ALL 

3. 11/2014 F 43 46XX,t(9:22)(q34:q11.2)[8]/46XX[35] positive 3.25 CML-BP 

3. 01/2015 F 43 XY=100% 46XY[32] (FISH Analysis) negative 3.43x10⁻⁵ B-ALL 

3. 02/2015 F 43 XY=100% 46XY[32] (FISH Analysis) negative 3.30x10⁻⁴ B-ALL 

3. 05/2015 F 43 inv(3)(q21.q26.2),?(4;14)(q31;q32),d

er(9)del(9)(p13)t(9:22)(q34:q11.2),ad

d(18)(q21),der(22)t(9;22)and 

including other chromosomal 

abnormality[22]/46,XY[2] 

positive 137.28 B-ALL 

 

F: female, M: male 
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2. การน าเทคนคิ RQ-PCRไปประยุกต์ใช้ตรวจตัวอยา่งจากผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน 

ค่า Ct (cycle threshold) เป็นจ านวนรอบของการท า PCR ท่ีให้สัญญาณแสงฟลโูอเรสเซน (fluorescent signal ) สูง

เกินค่า cut off ท่ีตัง้ไว้ ซึ่งบ่งบอกถึงความเข้มข้นของปริมาณสารพันธุกรรมในสิ่งส่งตรวจ โดยค่า Ct ท่ีได้จะน ามาค านวณ

เป็น % ratio โดยใชสู้ตร BCR-ABL/ABL x 100 = % ratio (%) จากภาพท่ี 1 แสดงการน าผล %ratio ของปริมาณยีนลูกผสม 

ท่ีได้มาเปรียบเทียบปริมาณยนีลูกผสม ท่ีตรวจได้ด้วย karyotype ซึ่งเป็นวธีิมาตรฐาน (gold standard)  ผลท่ีได้จากเทคนิค 

RQ-PCR มคีวามแมน่ย าในการตรวจเทียบเท่าวธีิมาตรฐาน แสดงในตารางที่ 2 

 

ภาพที่ 1 แสดงการน าผล %ratio ของเทคนิค RQ-PCR กับเทคนคิ cytogenetics 
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ตารางที่ 2 แสดงผล Ct ของผู้ป่วยจ านวน 3 ราย 

 

Patient No. 

Multiplex 

RT-PCR 

BCR-ABL 

P190 

FG* ABL RQ-PCR 

(BCR-

ABL/ABL x 

100) 

CT Mean Quantity 

mean 

CT Mean Quantity 

mean 

1 positive 25.85411 172779.3 23.33718 5758136 3.0006 

1 positive 24.99957 1000304 20.48986 5510102 18.15 

2 positive 24.68711 1280805 20.12733 6981491 18.35 

3 positive 30.22691 149012.3 23.48322 1385128 10.76 

3 positive 36.32237 952.7842 24.65688 637194.4 0.14 

3 positive 32.87802 16524.7 24.99739 508298.3 3.25 

3 negative 45.10241 0.2823974 24.17887 874008.9 3.43x10⁻⁵ 

3 negative 42.86837 4.612984 23.47081 1397710 3.30x10⁻⁴ 

3 positive 25.18807 9761036 21.01226 7110250 137.28 

*FG = fusion signal  

อภิปรายผลการทดลอง 

การตรวจวิเคราะห์ด้านเชลล์พันธุศาสตร์ (cytogenetic analysis) มีเป้าหมายเพื่อตรวจหาความผิดปกติของ

โครโมโซมในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งใช้ประเมินการตอบสนองต่อการรักษา จากการรายงานของ  Cave และคณะ 

พบวา่ cytogenetic analysis มคีวามไวในการตรวจหาปริมาณยีนลูกผสมอยูท่ี่ประมาณ 5% จึงเหมาะสมในการวินิจฉัยและ

จ าแนกชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาว และตรวจติดตามในระดับ cytogenetic response เท่านั้น แต่เทคนิค RQ-PCR มีการ

รายงานความไวในการตรวจหาปริมาณยนีลูกผสมอยู่ท่ีประมาณ 0.001%-0.01% [21] หรือประมาณ เชลล์มะเร็ง 1 เซลล์

จากเม็ดเลือดขาวปกติ 105 -106 เซลล์ ท าให้เหมาะต่อการน ามาใช้ตรวจติดตามยีนลูกผสมในผู้ป่วยภาวะท่ีมีปริมาณของ

เชลล์มะเร็งน้อยๆเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ าของโรค (minimal residual disease) [15-16] เทคนิค RQ-PCR ท่ีพัฒนา

โดยใช ้พลาสมิด ดเีอ็นเอ จากเชลลไ์ลนท่ี์ทราบความผิดปกติ มคีวามไว และ ความจ าเพาะต่อยนีลูกผสมเป้าหมายสูง และ

มีความจ าเพาะต่อ ยีนลูกผสมชนิด BCR-ABL P190 ถึง 100%  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ค่า ความไว และค่า

ความจ าเพาะท่ีได้เท่ากับงานวิจัยของต่างประเทศ  จากงานวิจัยของ Jones และคณะ รายงานว่าเทคนิค RQ-OCR ท่ี

พัฒนาขึ้นมา มคีวามจ าเพาะต่อยนีลูกผสม BCR-ABL P190 ถึง 100% และมีความไวในการตรวจหา RNA ในสิ่งส่งตรวจถึง 

1 พลาสมดิใน 106 ของ negative RNA [19] จากงานวิจัยของ Gabert และคณะ รายงานวา่เทคนคิ RQ-OCR ท่ีพัฒนาขึน้มา

มีความไวในการตรวจหา RNA ของยีนลูกผสม BCR-ABL P190 ในสิ่งส่งตรวจถึง 100 พลาสมิดในสิ่งส่งตรวจ [20]  ซึ่ง

ความแม่นย าในการตรวจ ขึ้นกับแต่ละเทคนิค และโปรแกรมท่ีใชว้ิเคราะห์ผล เทคนิคRQ-PCR ท่ีพัฒนาขึ้น ในอนาคตการ

พัฒนาต่อยอดควร จัดท าตัวยีนลูกผสมส าหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆ ได้แก่ t chronic myeloid leukemia (CML) มี
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ความผิดปกติของยีนลูกผสมท่ีพบได้บ่อยดังนี้  t(9;22) (q34.1;q11.2) ; BCR-ABL , acute myeloid leukemia (AML) มี

ความผิดปกติของยีนลูกผสมท่ีพบได้บ่อยดังนี้ t(8;21)(q22;q22); AML-ETO1 and t(15;17)(q24;q21); PML-RARα และ 

inv(16)(p13q22); CBFB-MYH11 และ acute lymphocytic leukemia (ALL) มีความผิดปกติของยีนลูกผสมท่ีพบได้บ่อยดังนี้ 

t(1;19) (q23;p13.3); E2A PBX1, t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1 and MLL rearrangements ซึ่งสามารถน ามาใชต้รวจคนไข้

ได้ครอบคลุมในกลุ่ม leukemia-specific chromosomal translocations ท่ีพบในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งการวินิจฉัยจะมี

ประโยชน์ต่อแพทย์ในการวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของ

ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวในประเทศไทย 

กิตติกรรมประกาศ  
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ความผิดปกติทางพันธุกรรมท่ีตรวจพบบ่อยในผู้ป่วย multiple myeloma โดยใช้เทคนิค 

multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) 

Common genetic alterations found in patients with multiple myeloma by using 

multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) 

สุชาดา สมมะลวน1 ปรียาภรณ์ อ่อนสด2 ปิติชัย พรสรายุทธ2 บุษบา ฤกษ์อ านวยโชค1,2 ถกล เจริญศิริสุทธิ

กุล1,2 สุภร จันท์จารุณ3ี ธีรยา พัววิไล3 วีรวัฒน ์ก่อเกียรตสิกุล2 และ ธีระพงศ ์ศริิบูรณ์พิพัฒนา1,2* 

Suchada Sommaluan1, Preyaporn Onsod2, Pitichai Pornsarayuth2, Budsaba Rerkamnuaychoke1,2,  

Takol Chareonsirisuthigul1,2, Suporn Chuncharunee3, Teeraya Puavilai3, Veerawat Korkiatsakul2 and 

Teerapong Siriboonpiputtana1,2* 

 

บทคัดย่อ 
โรคมัลติเพิล มัยอิโลมา (multiple myeloma; MM) เป็นโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติชนิดท่ีเป็นมะเร็งของเซลล์

พลาสมา (plasma cells; PCs) ท่ีมีการเพิ่มจ านวนมากขึ้นในไขกระดูกและท าให้เกิดพยาธิสภาพตอ่ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 

ปัจจุบันเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมในผู้ป่วย MM มีหลายเทคนิค งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาเทคนิค 

multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) เพื่อตรวจหาความผิดปกตทิางพันธุกรรมชนดิตา่ง ๆ ท่ีพบบ่อย

ในผู้ป่วย MM และประเมินประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้เทคนิค  karyotyping, iFISH และ MLPA ร่วมกันเพื่อใช้

ประกอบการวินิจฉัย (diagnosis) การพยากรณ์โรค (prognosis) และแบ่งกลุ่มเสี่ยง (risk stratification) ผู้ป่วย MM จาก

การศึกษาโดยใชส้ิ่งส่งตรวจชนดิดเีอ็นเอ ท่ีสกัดจากเซลล์พลาสมาที่ผ่านการคัดแยกโดยใช้ CD 138 microbeads จากสิ่งส่ง

ตรวจชนิดไขกระดูกของผู้ป่วย MM จ านวน 15 ราย ด้วยเทคนิค MLPA พบวา่ความผิดปกติชนิด del (1p) สามารถตรวจพบ

ได้มากท่ีสุด (53.3%) รองลงมาคือ del (13q) และ amp (1q) (46.7%) ความไวและความจ าเพาะของเทคนิค MLPA และ 

iFISH มีความสอดคล้องกันท้ังความสามารถในการตรวจพบความผิดปกติชนิด del (13q) (p-value<0.05) และ del (17p) 

(p-value>0.05) การศึกษาคร้ังนี้พบว่า การประยุกต์ใช้ เทคนิค karyotyping, iFISH และ MLPA ร่วมกัน ช่วยเพิ่ ม

ความสามารถในการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมในผู้ป่วย MM ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ:  โรคมัลตเิพลิ มัยอิโลมา  เซลล์พลาสมา  multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) 
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Abstract  

Multiple myeloma (MM) is a hematological malignancy characterized by abnormal accumulation of clonal 

plasma cells (PCs) in the bone marrow (BM). Recently, multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) has 

emerged as an effective and robust method for the detection of common genetic alterations in MM patients. Here, 

we aimed to establish MLPA for the detection of common genetic alterations in MM. Furthermore, we tested the 

feasibility for the combination of karyotyping, interphase fluorescence in situ hybridization (iFISH) and MLPA methods 

for the diagnosis, prognosis and risk stratification of MM. 15 genomic DNA samples isolated from CD138- enriched 

plasma cells from bone marrow of MM patients were analyzed using the established MLPA method. We found that 

del (1p) was the most frequent genetic alteration (53.3%) in the tested samples followed by del (13q) and amp (1q) 

(46.7%). Moreover, concordant results between sensitivity and specificity of MLPA and iFISH for the detection of del 

(13q) (p-value<0.05) and del (17p) (p-value>0.05) were observed in this study. In summary, we could establish 

MLPA assay for the detection of common genetic alterations in MM. The combination used of karyotyping, iFISH, and 

MLPA was very helpful for the diagnosis, prognosis, and risk stratification of MM.  
 

Keyword: multiple myeloma; plasma cell, multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) 
 

Introduction  

Multiple myeloma (MM) is a terminally differentiated B cell neoplastic disorder characterized by the 

presence of clonal proliferation of malignant plasma cells (PCs) in bone marrow and excessive monoclonal 

immunoglobulin associated with organs dysfunction [1]. MM accounts for approximately 1% of all cancers and 10% of 

hematologic malignancies [2]. The incidence is higher in blacks than whites, and in men than women [3]. In the US, 

there are about 22,350 new MM cases and 10,710 deaths in 2013 [4]. Recently, the Cancer registry unit, 

Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand reported that MM is the most common hematological malignancy 

(50 new cases) in 2015 [5]. The median age of patients at diagnosis is between 65 and 70 years. Older age, 

immunosuppression and exposure to ionizing radiation, benzene, herbicides and insecticides have been reported as 

risk factors in the development of MM. However, the disease etiology remains unknown in most MM patients. 

Interestingly, the risk of developing MM is 4-folds higher in people with first degree relatives with myeloma and a 

small number of familial cases have been described [6].  

MM is a genetically heterogeneous disease. Whole-genome screening revealed that almost all MM 

patients harbor genetic alterations [7]. These genetic alterations could be caused by translocation of immunoglobulin 

heavy chain alleles (IgH) with various partner chromosome alleles, copy number variations (CNVs) or acquired 

mutations [8]. As complex genome contributes to the initiation and progression of MM, genetic alterations has 

emerged as the most important prognostic factor and is currently being used to predict the prognosis and make 
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medical decisions for therapy [9]. At present, the combination of cytogenetic study, interphase fluorescent in situ 

hybridization (iFISH), and  molecular cytogenetic techniques are used for prognosis, risk stratification, and monitoring 

after treatment. 

Karyotyping offers a full view of chromosomes. However, the assay could detect 30% of genetically 

abnormalities in MM due to the low mitotic activity of MM cells and the low resolution of the technique [10]. What 

more, iFISH is able to overcome several shortcoming of cytogenetic study. iFISH could identify approximately to 90% 

of recurrence genetic abnormalities in MM. Moreover, the efficacy of the assay has dramatically increase when 

applied for a positive selection of CD138 tumor cells. Therefore, iFISH has emerged as the most viable and widely 

used approach to detect genetic alterations in MM. However, the problem remains since iFISH analysis is a laborious 

and time-consuming method with high cost, and is only capable to detect deletion or amplification of sequences 

larger than 20–50 kb [11].   

Recently, multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) method has developed as a fast and 

robust for detecting CNVs up to 50 different genomic sequences simultaneously. MLPA probes are able to recognize 

target sequences with 50–100 nucleotides in length, which makes it possible to be applied for highly fragmented 

DNA. Additionally, the assay could detect a small deletion encompassing only a single exon [12]. MLPA specific 

panels have been recently developed for several disease entities such as inherited conditions and hematological 

malignancies including myeloma [13]. 

In this study, we primarily attempted to establish MLPA technique for routinely used for the analysis of 

common genetic alterations in MM. Furthermore, we tested the feasibility of the combination of karyotyping, iFISH, 

and MLPA for the diagnosis, prognosis and risk stratification of MM.  
 

Materials and Methods  

Patients and sample preparation 

Heparinized bone marrow samples were obtained from 15 patients diagnosed with MM during July 2016 to 

October 2016 at Human Genetics Laboratory, Department of Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. 

Diagnosis was determined based on International Myeloma Working Group 2016 [14]. The male to female ratio was 

6/9, mean and median ages 58.3 and 58, respectively (range: 38-79 years old). Two peripheral blood control 

samples from healthy donors were also collected. The work was approved by the Committee on Human Rights 

Related to Research Involving Human Subjects, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, based 

on the Declaration of Helsinki (MURA2016/440). Karyotyping and iFISH results of all tested samples were received 

from the Human Genetic Laboratory, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol 

University.  
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Plasma cells (PCs)-enriched and genomic DNA extraction 

PCs were purified using CD138 microbeads and magnet-assisted cell sorting (Miltenyi Biotec, Bergisch 

Gladbach, Germany). The purity of isolated plasma cells were confirmed to be >50% in all cases by cytospin and 

visualized under microscope (Figure 1). Genomic DNA (gDNA) were extracted by using QIAamp DNA Blood Mini Kit 

(QIAGEN, Hilden, Germany) according to the manufacture instruction. The quality and quantity of isolated gDNA were 

measured by using NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, USA) according to manufactures instruction. DNA 

samples were then stored at 2 – 8 C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Giemsa-Wright stain of purified plasma cells by CD138 microbeads. 

 Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) analysis 

Fifty nanograms of gDNA were subjected to SALSA MLPA P425-B1 MM probemix developed by MRC-

Holland (Amsterdam, The Netherlands). The probemix contained 46 probes for the following regions (genes): 1p32.3 

(FAF1, CDKN2C), 1p32.2 (PLPP3 and DAB1), 1p31.3 (LEPR), 1P31.2 (RPE65), 1p21.3 (DPYD), 1p21.1 (COL11A1), 1p12 

(FAM46C), 1q21.3 (CKS1B), 1q23.3 (NUF2, RP11 and PBX1), 5q31.3 (PCDHA1, PCDHAC1, PCDHB2, PCDHB10, 

SLC25A2, and PCDHGA11), 9p24.1 (JAK2), 9q34.3 (COL5A1), 12p13.31 (CD27, VAMP1, NCAPD2, CHD4), 13q14.2 

(RB1 and DLEU2), 13q22.1 (DIS3), 14q32.32 (TRAF3), 15q12 (GABRB3), 15q26.3 (IGF1R), 16q12.1 (CYLD), 16q23.1 

(WWOX) and 17p13.1 (TP53). In addition, this probemix contained 11 reference probes, locating in genomic regions 

that are relatively stable in MM, allowing reliable normalization and data analysis of the results. MLPA reactions 

including internal quality controls and negative controls were performed according to the manufacturer’s instructions. 

The PCR products were analyzed using an ABI 3130 Genetic analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies 

Corporation, USA) and Coffalyser.net software (MRC Holland, Amsterdam, The Netherlands). In summary, values 

equal 0, between 0.40 to 0.65, between 0.80 to 1.20, between 1.30 to 1.65 and between 1.75 to 2.15 were 

considered as homozygous deletion, heterozygous deletion, normal, heterozygous duplication and 2 copies, 

respectively (Figure 2).  
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Figure 2 Left: Electropherogram of a tested sample (bottom) is compared to that of a reference sample (top) 

showing a relative decrease of one probes in the test sample (arrows). Right: Calculated probe ratios of the same 

test sample (as displayed by Coffalyser.Net software) showing decrease of six probes and increase of seven probes 

in the test sample. 
 

Statistical analysis 

Congruency of iFISH and MLPA results was analyzed using Fisher’s exact test. The statistical significant 

difference was considered at p<0.05.  

 

Results  

Genetic alterations in multiple myeloma by MLPA  

In this work, we could identified 54 genetic alterations in 15 diagnosed MM samples. Interestingly, 73.3% 

(11/15) of patient had at least one copy number variation (CNV) (Table 1). Additionally, none to 10 aberrations were 

detected in any individual patient. This finding suggested the persistence of genetically heterogeneity and complexity 

among MM. Genetic alterations detected by karyotyping, iFISH and MLPA assay in individual patient were 

demonstrated in Table 2.  
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Table 1  Summary of genetic abnormalities detected by MLPA assay in individual multiple myeloma patient. 

Del, 

deletion; Amp, amplification; ND, not detected

Sample number Target region (number of affected probes/total number of probes) 

Del (1p) Amp (1q) Amp (5q) Amp 9(p, q) Del (12p) Del (13q) Del (14q) Amp (15q) Del (16q) Del (17p) 

#1 3/10 ND 6/6 2/2 ND 5/5 ND 2/2 2/4 ND 

#2 1/10 ND ND 2/2 5/5 ND ND 2/2 ND ND 

#3 5/10 7/7 ND 2/2 ND 5/5 2/2 2/2 ND ND 

#4 ND ND 6/6 2/2 ND ND ND 2/2 ND ND 

#5 5/10 7/7 ND ND ND 5/5 ND ND ND 2/3 

#6 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

#7 3/10 7/7 6/6 2/2 ND 5/5 ND 2/2 ND ND 

#8 ND ND ND ND 1/5 ND ND ND 1/4 ND 

#9 8/10 3/7 ND ND 1/5 5/5 2/2 ND 3/4 3/3 

#10 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

#11 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

#12 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

#13 9/10 7/7 5/6 2/2 5/5 5/5 2/2 1/2 3/4 2/3 

#14 2/10 3/7 ND ND 2/5 ND ND ND ND ND 

#15 ND 7/7 1/6 ND ND 5/5 ND ND ND ND 



 
 

 354  Proceedings 

Comparison of MLPA assay and conventional iFISH method 

We further analyzed and compared the consistency of the results obtained from our generated MLPA 

assay and the results of iFISH method received from the routine diagnosis of MM at the Human Genetic Laboratory, 

Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The frequencies of genetic 

alterations determined by iFISH and MLPA were listed in Table 3. Interestingly, by the combination of MLPA and 

iFISH, the observed frequency of genetic mutations in tested samples was risen from 73.3% (11/15) to 12/15 

(80.0%). Thus, the data indicated that MLPA assay could increase the efficacy of conventional routinely iFISH 

method for the identification of genetic alterations in MM. Moreover, concordant results of MLPA and iFISH for the 

detection of 13q deletion and 17p deletion were observed in this report (Table 4). This further confirmed the potential 

used of MLPA for the detection of common genetic alterations in MM.   
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Table 2. Summary of genetic alterations detected by karyotyping, iFISH and MLPA in individual multiple myeloma patient. 

Sample 

number 

Age/Sex Karyotyping iFISH MLPA 

#1 57/Female 46,XX[36] del (13q) del (1p), amp (5q), amp (9p,q), del (13q), 

amp (15q), del (16q)  

#2 62/Male 46,XY t(4;14), three copies of CCND1 del (1p), amp (9p,q), del (12p), amp (15q) 

#3 57/Male 45~47,Y,dic(1;6)(p13;q22),?t(1;2)(p36.1;q37),+add(5)

(q13),del(6)(q21q25),+del(6),der(7)t(1;7) 

(q21;p22),del(8)(p21),+9,add(14)(q32),+19,inc 

[cp5]/46,XY[33] 

del (13q), one copy of 14q32 

(IGH) 

del (1p), amp (1q), amp (9p,q), del (13q), del 

(14q), amp (15q)   

#4 38/Male 46,XY[30] three copies of CCND1 amp (5q), amp (9p,q), amp (15q) 

#5 66/Female 45,X,-X,del(1)(p13p36.1),add(5)(p15.1),del(6) 

(q21q25),add(8)(p11.2),der(9)t(1;9)(q21;q34), 

-13,+17[3]/46,XX[37] 

del (13q), trisomy17p del (1p), amp (1q), del (13q), amp (17p) 

#6 52/Female 46,XX[30] three copies of CCND1, three 

copies of CCND3, three copies of 

MAF 

not detected 

#7 71/Female 46,XX[30] del (13q), three copies of CCND1, 

three copies of CCND3 

del (1p), amp (1p), amp (1q), amp (5q), amp 

(9p,q), del (13q), amp (15q) 

#8 79/Female 46,XX[41] unable to analyze  amp (12p), amp (16q) 

#9 57/Female 46,XX del (13q), del (17p) del (1p), amp (1q), del (13q), del (14q), del 

(16q), del (17p) 

#10 63/Male 45,X,-Y[8]/46,XY[22] unable to analyze  not detected  
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Table 2. Summary of genetic alterations detected by karyotyping, iFISH and MLPA in individual multiple myeloma patient. 

 

C Age/Sex Karyotyping iFISH MLPA 

#11 59/Female 46,XX[31] not detected not detected 

 #12 61/Female 46,XX[30] unable to analyzed  not detected 

#13 44/Male 46,XY[32] polysomy of chromosome 13, two 

to four copies of FGFR3, two to four 

copies of CCND1, two to four 

copies of IGH 

del (1p), amp (1p), del (1q), amp (1q), del (5q), amp 

(5q), del (9q), amp (9p), del (12p), amp (13q), del 

(14q), del (15q), del (16q), amp (16q), del (17p) 

#14 50/Male 46,XY[30] not detected del (1p), amp (1p), amp (1q), amp (12p) 

#15 58/Female 46,XX[32] del (13q), del (17p)  amp (1q), del (5q), del (13q) 
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Table 3. Frequency of recurrent genetic alterations detected by iFISH and MLPA (N=15) 

Abnormality iFISH % (n=) MLPA % (n=) 

t(4;14)(p16;q32) IGH/FGFR3  

t(11;14)(q13;q32) IGH/CCND1, IGH/CCND3  

Del (1p) 

Amp (1q) 

Amp (5q) 

Amp 9(p,q) 

Del (12p) 

Del (13q) 

Del (14p) 

Amp (15q) 

Del (16q) 

Del (17p) 

13.3% (n=2) 

40.0% (n=6) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

46.7% (n=7) 

NA 

NA 

NA 

20.0% (n=3) 

NA 

NA 

53.3% (n=8) 

46.7% (n=7) 

33.3% (n=5) 

40.0% (n=6) 

33.3% (n=5) 

46.7% (n=7) 

20.0% (n=3) 

40.0% (n=6) 

26.7% (n=4) 

20.0% (n=3) 

Del, deletion; Amp, amplification; NA, not analyzed. 
 

Table 4. Comparison of iFISH and MLPA results 

iFISH 

 Del (13q) Del (17p) 

POS NEG POS NEG 

MLPA POS 7 0 2 1 

NEG 0 8 1 11 

Fisher’s exact test  P = 0.0002 P = 0.0791 

Del, deletion; POS, positive; NEG, negative. 
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Discussion  

Genetic alterations in MM including chromosomal translocation-involved immunoglobulin heavy chain 

(IGH) and hyperdiploidy (trisomy chromosome) of the odd numbered chromosomes [3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, and 21] 

are recognized as hallmarks and pathogenesis of the disease. Those provoke plasma cells to transform and 

cooperating genetic events including copy number variations (CNVs), loss of heterozygosity (LOH), acquired 

mutations (e.g., TP53, MAF, and Kit), and epigenetic modifications could contribute to disease progression and 

full-blown malignancy [15]. At present, those genetic mutations are represented as the important diagnostic, 

prognosis, monitoring, risk stratification markers, and could be a potential therapeutic targets for the treatment of 

MM.  

Recently, standard karyotyping as well as iFISH play important role for the detection of recurrence 

genetic alterations in MM. Karyotyping or complete cytogenetic study provides a full view of chromosomes 

alterations.  However, the sensitivity of the assay are relatively low (only detect 30% of MM cases) due to the 

low mitotic activity of MM cells and the low resolution of the technique effect to normal karyotype (46,XX or 46,XY) 

[10]. IFISH is able to overcome this shortcoming and approximately to 90% of genetic abnormalities in multiple 

myeloma could be identified. However, the problem remains since iFISH analysis is a laborious and time-consuming 

method with high cost. Additionally, iFISH could detect genetic deletion or amplification of sequence larger than 

20–50 kb [11].  

MLPA is a cost-effective technique that could analyze up to 50 CNVs in a single PCR reaction. In this 

study, we attempted to establish and evaluate the performance of this quantitative multi-target technique to 

identify critical prognostically relevant, unbalanced genetic mutations in MM. Although there were several 

concordance between iFISH and MLPA results, some discrepancies still exist in this work (such as in case #15 with 

17p deletion which was only detected by iFISH but not by MLPA). The discrepancy could be explained by the 

heterogeneity of malignant cells and normal plasma cells populations in a sample. Moreover, false negative result 

by MLPA was observed when performed the experiment using non-purified PCs sample. Therefore, we highly 

recommended that purified PCs (plasma cells-enriched sample) is a key successful factor for MLPA.    

In this work, sensitivity and specificity of MLPA and iFISH with del (13q) (p-value<0.05; significant) and 

del (17p) (p-value>0.05; no significant) were concordant to recent report [16]. To the best of this study, MLPA 

investigation in Thai MM patients has never been published in international journals. This study proves for the first 

time the reliability and power of this technique to detect genetic alterations in Thai MM patients. We expected that 

karyotyping, iFISH and MLPA analysis will mutually complementary for routinely used for the detection of genetic 

alterations in MM. In recent future, we are planning for subsequent experiments using high throughput array CGH 

to detect genetic alterations in MM and other hematological malignancies. 
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การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านมะเร็งของน ้ามันหอมระเหยจากผลมะ

แขว่น 

Antioxidant and anticancer activities of the essential oil from Zanthoxylum rhetsa 

(Roxb.) DC fruits  
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และ จันทนา บุญยะรัตน์2  

Maleeruk Utsintong1*, Jirapinay Boonyang 1 , Thananchai Juapprasop1, Narenmol Khomrangsri1, 

Sasimaporn Loungprom1 and Chantana Boonyarat2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานีม้วีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ ความเป็นพิษตอ่เซลล์มะเร็งล าไส้ (HT29) และเพื่อ

ศึกษาความแตกต่างของน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นชนิดผลแห้งและผลสด โดยน้ ามันหอมระเหยจากมะแขว่น  

ท่ีใช้ในการทดสอบมีแหล่งท่ีมาจากจังหวัดพะเยา ส าหรับกระบวนการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ วิธี DPPH 

และ ABTS ซึ่งผลการทดสอบน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นชนิดผลแห้งและผลสด ด้วยวิธี DPPH มีค่า IC50 

มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนวิธี ABTS น้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น มีค่า IC50 19.68±0.87 และ 

21.49±0.87 มลิลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ส าหรับกระบวนการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ (HT29) 

ด้วยวิธี MTT มีค่า IC50 118.43±2.73 และ 121.96±3.91 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ผลการทดสอบพบว่า 

น้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขวน่มฤีทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ (HT29) ท้ังน้ีสามารถ

น าไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนถึงประโยชน์ของมะแขว่น เพื่อพัฒนาเป็นต ารับยาท่ีใช้ในการ

บ าบัดรักษาโรคมะเร็งล าไส้จากสมุนไพรพื้นบ้านทางภาคเหนือท่ีมีคุณภาพตอ่ไปในอนาคต 

 

ค้าส้าคัญ:  มะแขวน่  ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ  ฤทธ์ิต้านมะเร็ง  น้ ามันหอมระเหย  
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Abstract  

The objective of this study is to investigate the antioxidant activities and cytotoxicity on colon cancer cells 

(HT29) and the differences in essential oil from Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. types of dry and fleshy fruits from 

Phayao Provinces. The antioxidant activity methods include DPPH and ABTS assays. The results of DPPH assay 

showed that essential oil from Zanthoxylum rhetsa types of dry and fleshy fruits, with IC50 >100 mg/ml, 

respectively. The result of ABTS assay showed that essential oil from Zanthoxylum rhetsa types of dry and fleshy 

fruits, with IC50 19.68±0.87 and 21.49±0.87 mg/ml, respectively. The anticancer activity methods include MTT 

assays. The results showed that essential oil from Zanthoxylum rhetsa types of dry and fleshy fruits, IC50 

118.43±2.73 and 121.96±3.91 µg/ml, respectively. In preliminary conclusion, the essential oil from Zanthoxylum 

rhetsa has antioxidant and cytotoxicity activities. So that can be used for basic information to support the benefits 

of Zanthoxylum rhetsa. To develop a medicine for the treatment of colon cancer in the north of the folk medicinal 

quality in the future.  

Keywords:  Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC., Antioxidant, Anticancer, Essential oil 

บทน้า 

โรคมะเร็งเป็นปัญหาท่ีส าคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก ซึ่งในปี พ.ศ. 2537 มีจ านวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง

มากกวา่ 18 ล้านคน และมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 9 ล้านคนในทุก ๆ ปี และองค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ไว้วา่ใน

ปี พ.ศ. 2563 ท่ัวโลกจะมีคนตายด้วยโรคมะเร็งมากกว่า 11 ล้านคน และจะเกิดขึ้นในประเทศท่ีก าลังพัฒนามากกว่า  

7 ล้านคน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งส่งผลท าให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่ม

สูงขึ้นในทุกปี ท าให้เกิดการสูญเสียท้ังทางด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละด้านงบประมาณของประเทศเป็นจ านวนมาก และ

ในปี พ.ศ. 2555 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุวา่โรคมะเร็งท่ีพบการตายเป็น 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่   มะเร็ง

ปอด มะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม ตามล าดับ การได้รับรังสี สารเคมี  

มพีฤตกิรรมการบริโภคอาหาร คุณสมบัตทิางพันธุกรรม วิถีการด าเนนิชีวิตและอยู่ในสิ่งแวดลอ้มท่ีแตกต่างกัน[1,2] 

โรคมะเร็งล าไส้ (Colon cancer) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากเซลล์ปกตใินล าไส้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการ

แบ่งตัวเพิ่มจ านวนอยา่งไม่หยุดยั้งจนควบคุมไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจใชเ้วลาเป็นปีและลุกลามกลายเป็นมะเร็งได้

ในท่ีสุด โดยช่วงอายุท่ีพบว่าเป็นมะเร็ง คือ เพศชายอายุ 55-75 ปี และเพศหญิงอายุ 45-65 ปี และมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น

ตัง้แตอ่ายุ 30 ปี ในเพศชายและ 25 ปี ในเพศหญิง[3] มะเร็งล าไส้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของมะเร็งท้ังหมด 

ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบแนวโนม้การเกิดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งล าไส้ในประเทศไทย โดยมผีู้ป่วย

โรคมะเร็งรายใหม่ 3,917 คน แบ่งเป็นโรคมะเร็งล าไส้ 454 คน พบในเพศชายและเพศหญิงต่อประชากรหนึ่งแสนคน 

เท่ากับ 5.87 และ 5.72 ตามล าดับ[1] ซึ่งสาเหตุมาจากพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้องอันก่อให้เกิดความไม่สมดุลของระบบ

ร่างกาย การกินอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยท่ีไม่ดีประกอบกับในปัจจุบันคนไทยเร่ิมมีพฤติกรรมการใช้

ชีวิตและบริโภคอาหารแบบชาติตะวันตกมากขึ้นตลอดรวมถึงปัจจัยเสี่ยงทางด้านอายุและประวัติบุคคลในครอบครัว

เคยเป็นโรคมะเร็งล าไส้มาก่อน สามารถน าไปสู่การเพิ่มของอุบัตกิารณ์การเกิดโรคมะเร็งล าไส้ได้มากยิ่งขึน้ 
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การรักษาโรคมะเร็งล าไส้ในปัจจุบันเป็นการรักษาแบบผสมผสาน (multimodality treatment) ได้แก่         การ

ผ่าตัด การให้ยาเคมบี าบัด และการให้รังสีรักษา ค่าใชจ้่ายในการรักษามะเร็งในแต่ละครั้งตอ้งสูญเสียค่าใชจ้่ายในการ

รักษาค่อนข้างสูง ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และห่างไกลหน่วยบริการทางการแพทย์ไม่สามารถเข้าถึง

การรักษาได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมแีนวคิดท่ีจะศกึษาแนวทางการบ าบัดรักษาโรคมะเร็งล าไส้ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน 

ปัจจุบันมีสมุนไพรหลายชนิดท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้ดี และสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ จากการรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรท่ีสามารถบ าบัดรักษาโรคมะเร็งล าไส้ได้นั้น มีสมุนไพรท่ีน่าสนใจชนิดหนึ่งท่ียังไม่มีข้อมูลใน

การศึกษา นั่นก็คือ มะแขวน่ ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านท่ีเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ นิยมใช้เป็นเคร่ืองเทศในการปรุง

อาหาร สามารถหาได้ง่ายและราคาถูก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับฤทธ์ิของมะแขว่นในการต้าน       

อนุมูลอิสระเพ่ือรักษาโรคมะเร็งล าไส้ โดยน าผลมะแขวน่มาสกัดดว้ยวธีิการต้มกลั่นแบบใชน้้ า (water distillation) ซึ่งใช้

น้ าเป็นตัวสกัดและน าน้ ามันหอมระเหยท่ีได้ไปทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระและต้านเซลล์มะเร็งล าไส้ในหลอดทดลอง 

เพื่อพัฒนาเป็นยาที่ใชใ้นการบ าบัดรักษาโรคมะเร็งล าไส้จากสมุนไพรพื้นบ้านท่ีมีคุณภาพตอ่ไปในอนาคต 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

สารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมอืที่ใช้ทดลอง 

การสกัดน ้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น 

1. สารเคมี 

1.1 น้ ากลั่น    1.2 Sodium sulfate anhydrous (Na2SO4) 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ 

2.1 ชุดกลั่นน้ ามันหอมระเหย  2.2 ขวดเก็บสารสกัด    

2.3 กรวยกรอง   2.4 ส าลีส าหรับกรอง  

2.5 บีกเกอร์ 

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ ด้วยวิธี DPPH และ ABTS 

1. สารเคมี 

1.1 DPPH     1.2 ABTS 

1.3 น้ ามันหอมระเหยจาผลมะแขวน่ 1.4 Trolox 

1.4 Ethanol 100%   1.5 De-ionized Water 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ 

2.1 96-well microplates  2.2 Automatic pipette 

2.3 Eppendorf   2.4 บีกเกอร์ ขนาด 50 มลิลลิิตร 

2.5 กระดาษฟอยล ์   2.6 หลอดทดลองฝาเกลยีว  

2.7 Microplate reader   2.8 เครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer) 
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การทดสอบฤทธิ์ตา้นเซลล์มะเร็ง MTT assay 

1. สารเคมี 

1.1 น้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขวน่ 1.2 อาหารเลีย้งเชื้อ 

1.3 Trypsin    1.4 Phosphate buffer solution (PBS) 

1.5 De-ionized Water   1.6 100% Dimethyl sulfoxide (DMSO) 

1.7 Bufotalin    1.8 MTT 

1.9 70% Ethanol    1.10 Trypan blue 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ 

2.1 96-well microplates  2.2 Automatic pipette 

2.3 Eppendorf   2.4 หลอดทดลองฝาเกลยีว  

2.5 Pipette    2.6 Pipette controllers 

2.7 ตะเกียงบุนเซน (Bunsen burner) 2.8 ถังแก๊ส 

2.9 Hemocytometer   2.10 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  

2.11 Microplate reader   2.12 เครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer) 

2.13 ตูบ่้ม CO2 incubator  2.14 ตูป้ลอดเชื้อ (Laminar flow clean bench) 

วิธีการศึกษา 

1. การเตรยีมตัวอย่างพืช 

เตรียมพชืสมุนไพรโดยเก็บผลมะแขวน่ท่ีน ามาทดสอบมาจาก บ้านดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา ผลการจัดท า voucher specimen เพื่อน ามาพิสูจนเ์อกลักษณ์และจ าแนกพชื โดยนักพฤกษศาสตร์ คือ Maxwell 

JF จากหอพรรณไม ้ภาควิชาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

2. ขั นตอนการสกัดพืช  

เตรียมมะแขว่นผลสดและผลแห้ง โดยใชผ้ลสดท้ังหมด 2 กิโลกรัม แบง่เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกใชผ้ลสดจ านวน 

1 กิโลกรัม ส่วนกลุ่มท่ีสองได้จากการน าผลสดจ านวน 1 กิโลกรัม มาอบในตู้อบชนิด hot air oven ท่ีอุณหภูมิ 50 องศา

เซลเซียส จนแหง้ บันทึกน้ าหนักที่ได้ จากนัน้น าผลสดและแหง้จากแหลง่ตา่ง ๆ ไปสกัดน้ ามันหอมระเหย ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 การเตรียมพชืส าหรับสกัดน้ ามันหอมระเหย 

3. การสกัดน ้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น 

การสกัดน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นสดและแห้งโดยวิธีการกลั่น (distillation) เร่ิมจากน าผลมะแขว่นสด

หรือแห้งไปกลั่นให้ความร้อนจนกระท่ังสกัดน้ ามันหอมระเหย ออกมาจนหมด ซึ่งน้ ามันหอมระเหยจะลอยอยู่ชั้นบน 

ส่วนน้ าจะอยู่ชั้นล่าง เก็บส่วนท่ีเป็นน้ ามันหอมระเหย จากนั้นเติม sodium sulfate anhydrous (Na2SO4) เพื่อดูดน้ า                 

ท่ีปนมากับน้ ามันออก กรองน้ ามันหอมระเหย บันทึกลักษณะและปริมาณน้ ามันท่ีได้เป็นมลิลิลิตร (ml) รวมท้ังค านวณ

เปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหยท่ีได้ เก็บไวท่ี้อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส 

4. กระบวนการทดสอบฤทธิ์ตา้นอนุมลูอสิระ 

4.1 กระบวนการทดสอบฤทธิต์้านอนุมลูอสิระ ดว้ยวิธี DPPH[4,5] 

เตรียมน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น จ านวน 5 ความเข้มข้น ดังนี้ 0.01 , 0.1, 1, 10 และ 100 

มลิลิกรัมตอ่มลิลิลิตร เติมน้ ามันหอมระเหยแตล่ะความเข้มข้นลงในถาดหลุม ชนดิ 96 หลุม (96-well plate) ปริมาตร                      

100 ไมโครลิตร โดยให้ positive control เป็น trolox และ negative control เป็น ethanol เติมสารละลาย DPPH             

ความเข้มข้น 200 ไมโครโมล ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในหลุมท่ีมี positive, negative control และ น้ ามันหอมระเหย

จากมะแขว่น ป้องกันแสงและเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ือง 

microplate reader ท่ีความยาวคลื่น 517 nm น าค่าท่ีได้ไปค านวณหา %inhibition และ IC50 ตอ่ไป 

% inhibition = [(A0-As)/A0] x 100 

    โดย  A0 = ค่าการดูดกลนืแสงต้ังต้น 

       As = ค่าการดูดกลนืแสงหลังจากเตมิสารตัวอยา่ง 

Hot air oven 50o C 

มะแขว่น 

ผลสด 1 กโิลกรัม 

ผลสด 1 กโิลกรัม ผลแหง้ 

กระบวนการสกดัสาร 

Steam distillation 



 
 

 365  Proceedings 

4.2 กระบวนการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ ด้วยวิธี ABTS[4,5] 

เตรียมน้ ามันหอมระเหยจากมะแขว่น จ านวน 5 ความเข้มข้น ดังนี้ 0.01, 0.1, 1, 10 และ 100 

มลิลิกรัมตอ่มลิลิลิตร เตมิน้ ามันหอมระเหยแต่ละความเข้มขน้ลงในถาดหลุม ชนิด 96 หลุม (96-well plate) ปริมาตร                        

50 ไมโครลิตร โดยให้ positive control เป็น trolox และ negative control เป็น ethanol เติมสารละลาย ABTS ในหลุม                

ท่ีมี positive, negative control และน้ ามันหอมระเหยจากมะแขว่น ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ป้องกันแสงและเก็บไว้ท่ี

อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 15 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง microplate reader ท่ีความยาวคลื่น 518นาโน

เมตร น าค่าท่ีได้ไปค านวณหา %inhibition และ IC50 ตอ่ไป 

% inhibition = [(A0-As)/A0] x 100 

    โดย  A0 = คา่การดูดกลนืแสงตัง้ตน้  

As = ค่าการดูดกลนืแสงหลังจากเติมสารตัวอยา่ง 

5. กระบวนการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง 

5.1 กระบวนการ Seed cell 

ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อ และ trypsin ท่ีอยู่ใน eppendorf ออกให้เหลือแต่เซลล์ ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ปริมาตร1 มิลลิลิตร ใส่ลงใน eppendorf ดังกล่าว จากนั้นผสมให้เข้ากัน นับเซลล์ใน eppendorf ด้วย hemocytometer 

เพื่อให้จ านวนเซลล์ต่อหลุม เท่ากับ 1x105 เซลล์ต่อหลุม ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมีเซลล์ตามปริมาตรท่ีค านวณจาก 

eppendorf ใส่ในหลอดทดลองท่ีมีอาหารเลี้ยงเชื้อ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน เตรียมถาดหลุมชนิด 96-well 

plateโดยใส่น้ าในหลุมรอบนอกปริมาตร 100 ไมโครลิตร ดูดอาหารเลีย้งเชื้อในหลอดทดลอง ใส่ในถาดหลุมท่ีเหลอืของ

96-well plate ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เคาะถาดหลุมเบา ๆ เพื่อให้เซลล์ในหลุมกระจายตัว น าไปบ่มในตู้บ่ม CO2 

incubator เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

5.2. กระบวนการ Treat cell 

เตรียมน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขวน่ จ านวน 5 ความเข้มข้น (ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย เท่ากับ 

50, 100, 150, 200 และ 250 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร) เมื่อเซลลเ์กาะติดก้นถาดหลุมแล้ว (หลังจากบม่เป็นระยะเวลา  

24 ชั่วโมง) ให้ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อออกจากหลุม ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ดูดน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น 

ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ใส่ในถาดหลุมชนิด 96-well plate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ก าหนดให้ positive control คือ 

bufotalin และ negative control คือ 1%DMSO น าไปบ่มในตู้บ่ม CO2 incubator เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

5.3. กระบวนการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง MTT assay[4] 

เตรียมสารละลาย MTT ใส่ในหลอดทดลองท่ีหอ่กระดาษฟอยลเ์พื่อป้องกันแสง ดูด positive control, 

negative control และน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นออกจากหลุมให้หมด  เติมสารละลาย MTT ปริมาตร 

100 ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุม น าไปบ่มในตู้บ่ม CO2 incubator เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นดูดสารละลาย 

MTT ออกให้หมดเติม 100% DMSO ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุม วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ือง 

microplate reader ท่ีความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร น าค่าท่ีได้ไปค านวณหา %cell viability และ IC50 ตอ่ไป 

% inhibition = [(A0-As)/A0] x 100 

    โดย  A0 = คา่การดูดกลืนแสงตัง้ตน้  

As = ค่าการดูดกลนืแสงหลังจากเติมสารตัวอยา่ง 
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ผลการศึกษา 

ผลมะแขว่นท่ีน ามาทดสอบมาจาก บ้านดอกบัว ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากการพิสูจน์

เอกลักษณ์ พบว่า เป็นพันธ์ุ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. เมื่อน าผลสดจ านวน 1 กิโลกรัมมาท าให้แห้ง 

ได้เปอร์เซ็นต์น้ าหนักผลแห้งต่อน้ าหนักผลสด คิดเป็น 50% แสดงดังตารางท่ี 1 ปริมาณน้ ามันหอมระเหยจากพะเยา

เมื่อเทียบผลสดกับผลแหง้ปริมาณน้ ามันไมต่า่งกัน เมื่อเทียบจากน้ าหนักสด 1 กิโลกรัม ดังตารางที่ 2 จากนั้นวเิคราะห์

สารส าคัญของน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขวน่โดยเครื่อง GC-MS ได้ผลดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 1 แสดงน้ าหนักผลสด ผลแหง้ และเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแหง้ตอ่น้ าหนักสด 1,000 กรัม 

แหลง่ ชนิดพืช น ้าหนักพืช (g) เปอร์เซน็ต์น า้หนักแหง้ต่อน ้าหนักสด (%) 

พะเยา สด 1000.00 - 

 แห้ง 500.00* 50 

*น้ าหนักพชืแห้งได้มาจากพชืสด 1,000 กรัม 

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะและปริมาณน้ ามันหอมระเหยท่ีได้จากการกลั่น 

แหลง่ ชนิดพืช 
น ้าหนักพืช 

(g) 

ลักษณะของ

น ้ามันหอม

ระเหย 

ปริมาตรน า้มัน

หอมระเหย 

(ml) 

เปอร์เซน็ต์

น ้ามันหอม

ระเหย (%) 

เปอร์เซน็ต์น า้มัน

หอมระเหย** (%) 

พะเยา สด 1000.00 ใส ไมม่สี ี 81 8.10 8.10 

 แห้ง 500.00* ใส ไมม่สี ี 79 15.80 7.90 

*น้ าหนักพชืแห้งได้มาจากพืชสด 1,000 กรัม  

**เทียบจากน้ าหนักพชืสด 1,000 กรัม 
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ตารางที่ 3 สารส าคัญในน้ ามันหอมระเหยของผลมะแขวน่จากจังหวัดพะเยา  

สารส้าคัญ % พื นทีส่ัมพทัธ ์

ผลสด ผลแหง้ 

alpha-thujene - 0.63 

alpha-(+)-pinene 5.68 5.99 

(+)-sabinene 25.03 25.11 

beta-myrcene 4.74 4.55 

alpha-phellandrene 11.87 11.06 

alpha-terpinen 0.36 0.38 

o-cymol - 3.49 

(+)-3-caren 0.79 0.99 

trans-alpha-ocimene 2.7 2.67 

(E)-beta-ocimene 9.53 8.41 

gamma-terpinen 0.7 0.82 

alpha-terpinolen 0.31 0.29 

1-isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol 1.98 2.17 

alpha-terpineol 1.87 1.8 

caryophyllene 0.69 0.71 

(-)-germacrene d 0.92 0.9 

alpha-limonene 27.1 - 

bicycle[3.1.0]hexane,4-methyl-1-(1-methylethyl)- 0.6 - 

p-cimol 2.77 - 

(Z)-geraniol 0.66 - 

 

เมื่อน าน้ ามันหอมระเหยทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS ทดสอบฤทธ์ิต้าน

เซลล์มะเร็งล าไส้ (HT29) ด้วยวิธี MTT ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 4, 5 และ 6 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 แสดงลักษณะทางกายภาพและความเข้มข้นของสารท่ี IC50 (mg/ml) ของสารสกัดน้ ามันหอมระเหยจาก 

ผลมะแขวน่, sabinene, limonene และ trolox ด้วยวิธี DPPH 

แหลง่ ชนิดพืช ลักษณะทางกายภาพ ความเข้มข้นสารที่ IC50 SD 

พะเยา แห้ง ใส สีเหลอืงอ่อน >100 mg/ml - 

 สด ใส ไมม่สี ี >100 mg/ml - 

Sabinene - ใส ไมม่สี ี >100 mg/ml - 

Limonene - ใส ไมม่สี ี >100 mg/ml - 

Trolox - ใส ไมม่สี ี 23.919 µM 0.915 
 

ตารางที่ 5 แสดงลักษณะและความเข้มข้นของสารท่ี IC50 (mg/ml) ของสารสกัดน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น, 

sabinene, limonene และ trolox ด้วยวิธี ABTS 

แหลง่ ชนิดพืช ลักษณะทางกายภาพ ความเข้มข้นสาร 

ที่ IC50 

SD 

พะเยา แห้ง ใส สีเหลืองอ่อน 19.684 mg/ml 0.867 

 สด ใส ไมม่สี ี 21.491 mg/ml 0.871 

Sabinene - ใส ไมม่สี ี >100 mg/ml - 

Limonene - ใส ไมม่สี ี >100 mg/ml - 

Trolox - ใส ไมม่สี ี 26.894 µM 1.181 
 

ตารางที่ 6 แสดงลักษณะและความเข้มข้นของสารท่ี IC50 (µg/ml) ของสารสกัดน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น, 

sabinene, limonene และ bufotalin ด้วยวิธี MTT 

แหลง่ ชนิด

พืช 

ลักษณะของน า้มัน

หอมระเหย 

ความเข้มข้นสาร 

ที่ IC50 

SD 

พะเยา แห้ง ใส สีเหลอืงอ่อน 120.663 µg/ml 1.181 

 สด ใส ไมม่สี ี 123.539 µg/ml 2.849 

Sabinene - ใส ไมม่สี ี 142.127 µg/ml 1.313 

Limonene - ใส ไมม่สี ี 151.184 µg/ml 3.669 

Bufotalin - ใส ไมม่สี ี 0.124 µM 0.004 

 



 
 

 369  Proceedings 

วิจารณ์และสรุปผล 

น้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขวน่สดและแห้งจากพะเยามีสาระส าคัญ 18 และ 16 ชนิด ตามล าดับ โดยเป็น

พวก monoterpene ซึ่งมี sabinene และ limonene เป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้น จึงได้น าสารท้ังสองมาทดสอบฤทธ์ิ

ตา้นอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็งล าไส้ร่วมกับน้ ามันหอมระเหยด้วย โดยผลการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของ

สารสกัดน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น, sabinene และ limonene ด้วยวิธี DPPH พบว่า ความเข้มข้นของสารสกัด

น้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นแห้งและผลสดจากพะเยา มีค่าความเข้มข้นของสารท่ี IC50 มากกว่า 100 มิลลิกรัม

ตอ่มิลลลิิตร ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวธีิ ABTS พบวา่ ความเข้มขน้ของสารสกัดน้ ามันหอมระเหยของ

ผลมะแขว่นแห้งจากพะเยามี IC50 เท่ากับ 19.684±0.867 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ความเข้มข้นของสารสกัดน้ ามันหอม

ระเหยของผลมะแขว่นสดมี IC50 เท่ากับ 21.491±0.871 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนความเข้มข้นของ sabinene และ 

limonene มี IC50 มากกว่า 100 มลิลิกรัมตอ่มลิลิลิตร ซึ่งฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระของน้ ามันหอมระเหยจากผลแห้ง

มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าผลสด แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลการ

ทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท่ีได้จากท้ังสองวิธีมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่อท าการทดสอบด้วยวิธี ABTS สาร

สกัดน้ ามันหอมระเหยของผลมะแขว่นท้ังผลสดและผลแห้ง ให้ผลการทดสอบความเข้มข้นท่ี IC50 แต่เมื่อท าการ

ทดสอบด้วยวิธี DPPH พบว่า สารสกัดน้ ามันหอมระเหยของผลมะแขว่นท้ังผลสดและผลแห้งต้องใช้ความเข้มข้นท่ี

มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เนื่องจากเมื่อท าการทดสอบท่ีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัด

น้ ามันหอมระเหยของผลมะแขวน่มลีักษณะเป็นไขสีขาวขุ่น ท าให้ไมส่ามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

ทฤษฎีและหลักการทดสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS กล่าวคือ DPPH เป็นสารท่ีค่อนข้างเสถียรมีความคงตัว ไม่ไวต่อ

ปฏกิิริยาเหมอืนอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายจริง ลักษณะโครงสร้างของ DPPH จะล้อมรอบด้วยวงแหวนเบนซีน จึง

ท าให้สารต้านอนุมูลอิสระท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าท าปฏิกิริยาได้ หรือท าปฏิกิริยาได้ช้า ดังนั้นวิธีนี้จึงไม่

สามารถใช้จัดอันดับอนุมูลท่ีความไวสูงได้ ส่วนวิธี ABTS เป็นวิธีท่ีต้องกระตุ้นท าให้เกิดอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ ABTS 

ยังสามารถละลายได้ดีในน้ าและตัวท าละลายอินทรีย์จึงท าปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว ใช้วิเคราะห์หาความสามารถใน

การต้านออกซิเดชันของสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสารท่ีละลายน้ าหรือสารท่ีละลายในลิพิด และการวิเคราะห์นี้ยัง

สามารถท าปฏิกิริยาได้ดีในช่วง pH ท่ีกวา้ง ท าให้สามารถศึกษากลไกได้โดยละเอยีด 

ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็ง HT29 ของสารสกัดน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น, sabinene และ 

limonene ด้วยวิธี MTT พบว่า ความเข้มข้นของสารสกัดน้ ามันหอมระเหยของผลมะแขว่นแห้งและสดจากพะเยา 

มีค่า IC50 เท่ากับ 120.663±1.181 และ 123.539±2.849 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นของ 

sabinene และ limonene มี IC50 เท่ากับ 142.127±1.313 และ 151.184 ± 3.669 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร ตามล าดับ ซึ่ง

สารสกัดน้ ามันหอมระเหยของผลมะแขวน่แห้งมีฤทธ์ิในการตา้นเซลล์มะเร็ง HT29 มากกว่าผลสด เมื่อเปรียบเทียบผล

การทดสอบของ sabinene และ limonene ซึ่งเป็นสารส าคัญท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดเทียบกับสารสกัดน้ ามันหอมระเหย

ของผลมะแขว่น พบว่าสารส าคัญท้ังสองมีฤทธ์ิในการต้านเซลล์มะเร็ง HT29 น้อยกว่าสารสกัดน้ ามันหอมระเหยของ

ผลมะแขว่น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า sabinene และ limonene อาจไม่ใช่สารส าคัญหลักท่ีท าให้สารสกัดน้ ามันหอมระเหย

ของผลมะแขว่นมีฤทธ์ิในการต้านเซลล์มะเร็ง HT29 อาจเกิดจากองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีอยูใ่นน้ ามันหอมระเหย หรือมา

จากการเสริมฤทธ์ิของสารต่าง ๆ ในน้ ามันหอมระเหย โดยผลการทดลองสรุปได้ว่าน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

สามารถต้านอนุมูลอสิระและต้านเซลล์มะเร็ง ดังนั้นสามารถน าน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นไปพัฒนาเป็นยาท่ีใช้

ในการบ าบัดรักษาโรคมะเร็งล าไส้ได้ในอนาคต 



 
 

 370  Proceedings 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณบางส่วนจากทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากมหาวทิยาลัยพะเยา (UoE58003) และ

ขอขอบคุณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณแ์ละเครื่องมือในการด าเนินงานวจิัยคร้ังน้ี  
 

เอกสารอ้างอิง 

1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. (2557). ทะเบียนมะเร็งแห่งชาติระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2555. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข . ได้จาก :http://www.nci.go.th/th/File_ download/Nci%20Cancer%2 

0Registry/Hospital-Based%20NCI%202012%20Total.pdf. สบืค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2558. 

2. World Health Oraganization. Cancer. Retrieved November 9, 2015, from: URL: http://www.who.int/ 

mediacentre/ factsheets/fs297/en/. 

3. Vatanasapt V, Martin N, Sriplung H, Chindavijak K, Sontipong S, Sriamporn S, Parkin DM and Ferlay J. Cancer 

Incidence in Thailand 1988-1991. Cancer Epidemiol Biomarkers Prevention, 1995 4, 475-83. 

4. จันทนา บุญยะรัตน์, ปรีชา บุญจง, มาลีรักษ ์อัตตส์ินทอง และโอภา วัชคุปต์. สารต้านอนุมูลอสิระ                 พิมพ์

ครัง้ท่ี 3. นนทบุรี: พี.เอช.พร้ินท์; 2553. 

5. Alagumanivasagam G, Pasupathy R, Kottaimuthu A and Manavalan R. A Review on In-vitro Antioxidant 

Methods. International journal of pharmaceutical and chemical sciences, 2012,1(2), 662-674. 

 

http://www.nci.go.th/th/File_%20download/Nci%20Cancer%252%200Registry
http://www.nci.go.th/th/File_%20download/Nci%20Cancer%252%200Registry
http://www.who.int/%20mediacentre/%20factsheets/fs297/en/
http://www.who.int/%20mediacentre/%20factsheets/fs297/en/


 
 

 371  Proceedings 

การประเมินระยะเวลาเสียชีวิตด้วยไมโครอาร์เอ็นเอในสารน ้าลูกตา 

Estimating the time of death by circadian microRNA markers in vitreous humor 
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บทคัดย่อ 

การหาระยะเวลาเสียชีวิตมีความส าคัญทางกฎหมายมาก ปัจจุบันยังขาดวิธีทางการแพทย์ท่ีจะน ามาวินิจฉัย

ระยะเวลาเสียชีวิตได้อย่างแม่นย า เนื่องจากสภาพร่างกายท่ีแตกต่างกันของผู้เสียชีวิตและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของศพ ผู้วิจัยจึงพัฒนาเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรมชนิดไมโครอาร์เอ็นเอ  

เนื่องจากไมโครอาร์เอ็นเอมีความจ าเพาะในแต่ละเนื้อเยื่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระยะเวลาเสียชีวิตโดยใช้

ยีนท่ีเกี่ยวข้องกับเวลาชีวภาพ (circadian clock) คือ ไมโครอาร์เอ็นเอ 3 ชนิด ได้แก่ miR-142-5p, miR-96-5p และ 

miR-541-3p และมยีีน SNORD95 เป็น endogenous control และ positive control งานวจิัยนี้เป็นการศกึษาวจิัยเชงิวเิคราะห์ 

ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง สิ่งส่งตรวจท่ีใช้คือ น้ าลูกตาจากผู้เสียชวีติชาวไทย (n=25) โดยมรีะยะเวลาตั้งแต่เสียชวีติถึงเก็บสิ่ง

ส่งตรวจไมเ่กิน 24 ชั่วโมง และตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนคิ comparative quantification real-time polymerase chain reaction 

พบว่า miR-142-5p มีความแตกต่างระหว่างการเสียชีวิตในเวลากลางวันและกลางคืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-

value= 0.051) ส่วน miR-96-5p และ miR-541-3p พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-

value=0.830 และ 0.173 ตามล าดับ) 

ค้าส้าคัญ: ไมโครอาร์เอ็นเอ  เวลาชีวภาพ  สารน้ าลูกตา 
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Abstract 

In Forensic medicine, estimating time of death is one of the most important information. However, there 

is no specific method for investigating the time of death because each dead body has different death condition 

and different environment. Since microRNA has tissue-specific expression pattern, therefore it was used as a 

molecular tool for forensic body fluid biomarker. Here, we focus on microRNA related with the circadian clock.  

Vitreous humor from 25 left-over specimen dead bodies was collected. They had the post-mortem 

interval from death to sampling within 24 hours at Ramathibodi hospital. We focused on 3 miRNA markers (miR-

142-5p, miR-96-5p and miR-541-3p) with a supposed role on circadian rhythms such as for estimating the time 

of death in vitreous humor. SNORD95 was an endogenous reference gene and positive control. The results showed 

that miR-142-5p had a significant expression difference between daytime and nighttime (p-value= 0.051), while 

miR-96-5p and miR-541-3p did not (p-value=0.830 and 0.173, respectively). 
 

Keywords:  MicroRNA, Circadian clock, Vitreous humor 

Introduction 

In forensic medicine, estimating the time of death is one of the most important information in civil and 

criminal cases. However, there is no specific method for investigating the time of death because each dead body has 

different death condition and different environment. Forensic medicine doctors apply many methods to estimate the 

time of dead such as livor mortis, rigor mortis, degree of decomposition, chemical changes after death and scene 

marker [1]. 

MicroRNAs (miRNAs) are a family of 19-25 nucleotides, single-stranded and non-protein coding 

molecules. miRNAs have tissue-specific expression pattern and were proposed to be a molecular tool for forensic 

body fluid biomarker [2-8]. We focused on microRNA relating to the circadian clock. In mammals, a master clock 

located in the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the hypothalamus driving circadian rhythms, adjusting itself 

according to light input, and synchronizing clocks in peripheral tissues such as the liver and kidney. Circadian 

rhythms are also modulated by miRNA-mediated RNA acting on posttranscriptional regulation of key clock gene 

[4, 9]. In 2013, miRNAs in vitreous humor was proposed to be a potential forensic utility in determining the time 

of death.  

 In this current research, the expression of miRNAs in vitreous humor was performed using 3 miRNA 

markers to estimate the time of death and determine reference range of time of death estimation from dead 

bodies within 24 hours. This will provide important information for forensic investigators or police officers, especially 

when they are gathering evidence that can support or deny the stated actions of suspects in a crime.    
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Materials and Methods  

 1. Biological samples  

Vitreous humor (n=25) samples from dead bodies were collected during June-October 2016. The partition 

of samples in “daytime” and “nighttime” was based on the period of death considering the sunset and sunrise 

time in that day. The samples had the post mortem interval (PMI) from death to sampling within 24 hours. 

2. miRNA selection 

Three circadian miRNA markers, miR-142-5p, miR-96-5p and miR-541-3p were used. SNORD95 was 

an endogenous reference for data normalization and positive control. 
 

Table 1 miRNA selection 

Gene ID Classification Circadian function 
NCBI/MiRBase 

accession 

has-miR-142-5p Target Day/night expression differences in vitreous humor (10) MIMAT0000433 

has-miR-96-5p Target 
Target and regulate CLOCK and Adenylyl cyclase 6 

(ADCY6) (4) 
MIMAT0000095 

has-miR-541-3p Target Day/night expression differences in vitreous humor (10) MIMAT0004920 

SNORD95              

(small nucleolar 

RNA, C/D box 95) 

*EC Endogenous reference gene and positive control NR_002591.1 

*EC is Endogenous control for normalization and stability of expression level across tissues 

3. RNA extraction and cDNA synthesis 

Total RNA was extracted from vitreous humor using miRNeasy Mini Kit (QIGEN, Hilden, Germany). Total 

RNA quantification was done using Nanodrop (Thermo scientific, USA). cDNA was reverse transcribed (RT) using 

the miScript II RT Kit (QIGEN, Hilden, Germany). 
 

4. Comparative quantification real-time PCR 

MiRNA expression was detected using the miScript SYBR Green PCR kit and miRNA miScript Primer kit 

(forward primers) (QIGEN, Hilden, Germany) on a 7500 Fast Real-Time PCR Systems (Applied Biosystem, USA). 

All reactions were run in duplicates for 40 cycles. 
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5. Data analysis 

7500 fast real time PCR systems version 2.0.6 software was used for data analysis and followed by 

relative quantitation of gene expression using real-time quantitative PCR protocol. Ct (threshold cycle) value is a 

relative measurement of the target concentration in the PCR reaction. Ct values were calculated with an automatic 

baseline and threshold value. Duplicated Ct values per sample and a standard deviation (SD) ≤ 0.5 were used. 

Samples with Ct values more than 34 cycles were regarded as no expressed miRNA. Expression levels were then 

expressed as fold-change (FC) by the equation FC= 2-∆Ct (Delta Ct values were calculated from Ct value of target 

miRNA – Ct value of endogenous reference gene). Normalized miRNA expression data for differential expression 

of circadian miRNA marker between daytime and nighttime death. Then, nonparametric mean comparison with 

statistical significance (p-values ≤0.05) was done. 

Results and Discussion 

 Expression levels of each miRNA detected in vitreous humor are shown in table 2 and table 3. Vitreous 

humor is well preserved after death (PMI≤24h) (11, 12) and is reliable for a starting source of forensic molecular 

investigations. The results showed that miR-142-5p could have differential expression between daytime and 

nighttime death in vitreous humor samples (p-values= 0.051).   

Table 2 The range of mean Ct values and p-value of 3 miRNAs in vitreous humor in daytime and nighttime 

deaths. 

  * significant difference 

 

 

 

 

 

 

  

miRNA markers 
Mean Ct mean values 

p-values 
Daytime Nighttime 

miR-142-5p 33.11 31.14 0.051* 

miR-96-5p 27.12 27.52 0.830 

miR-541-3p 32.45 33.52 0.173 

SNORD95 22.73 23.76 0.399 
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                                * significant difference 

Figure 1 Diagram showing the Ct mean value of 3 miRNA markers and 

SNORD95 at daytime and nighttime deaths. 
 

Table 3 The range of mean fold change (FC) values showing the expression level and p-value of 3 miRNA 

markers in vitreous humor daytime and nighttime deaths. 

  

 Other groups reported that miR-142-5p and miR-541-3p were expressed differently between daytime 

and nighttime death in blood better than vitreous humor [11,12]. Moreover, miR-96-5p showed significantly 

differential expression between daytime and nighttime death in vitreous humor samples [12]. Therefore, individuals 

who live in different time zone may be affect to their different light length and light intensity according to the 

circadian rhythm in humans. However, the limitations of this study are (i) uncontrollable conditions of each dead 

subject, such as, the external environment, (ii) life style of sleep-wake cycle and/or (iii) some medical treatment 

(radiotherapy, time of brain death). miRNAs were reported to relate to external environment, age, sex, health 

status and/or characteristic of dead bodies. In addition, miRNA has a property to be stable or resistance to 

degradation and tissue specific expression. miRNA from vitreous humor was reported to be better preserve and 

best correlation with circadian clock gene than another bodies fluids and tissue [11, 12]. However, it was also 

reported that the concentration of miRNA from vitreous humor was low because it had low cellularity [11, 12]. 

miRNA markers 
Mean FC values 

p-values 
Daytime Nighttime 

miR-142-5p 0.00025 0.00201 0.164 

miR-96-5p 0.07384 0.12658 0.476 

miR-541-3p 0.00066 0.00181 0.464 



 
 

 376  Proceedings 

Developing extraction technique to increase concentration of miRNA from vitreous humor sample and using more 

sample size with additional panel of miRNA markers are recommended for further investigation. 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  

มวีัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และเพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 

รายวิชาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ภาคทฤษฎี เอกสารประกอบการสอนประกอบด้วย ส่วนเนื้อหา  

ส่วนกิจกรรม/แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น

นักศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

เชียงราย ชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนในรายวิชาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

 จ านวน 33 คน ผลการด าเนินงานพบว่า เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  

หนว่ยท่ี 1, หนว่ยท่ี 2, และ หน่วยท่ี 3 มแีละประสิทธิภาพ 81.56/80.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้คอื 80/80  

ค าส าคัญ:  เอกสารประกอบการสอน  
 

Abstract  
 The aim of this research is to construct and to develop teaching materials for electrical engineering 

students, and to determine the efficiency of those resources. The documentation consists on a list of three units 

divided into exercises and activities. At the end of the course, the document includes a test to verify the 

students’ knowledge. This test applies to undergraduates students from the Department of The Electrical Faculty 

of Engineering in Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Rai Campus. This project is addressed to 

second year students who study electrical instruments and measurements. The estimated number of the 

candidates is 33. The result of this project, found after the experimentation of the teaching materials, is efficient 

according to the criteria of 80/80 that has been set up at the beginning. Indeed, the result of the final test is 

81.56/80.78. 

Keywords:  Teaching document 
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บทน า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยี ได้มีการจัด 

การเรียนการสอนโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ จากการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา เมื่อพิจาณาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้ศึกษาพบว่า ยังขาดการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรรายวชิา กล่าวคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านมามักจะใชเ้นื้อหาเดิมๆเป็นสว่น

ใหญ่ อาจารย์บางคนยังยึดต าราเก่าท่ีเขียนขึ้นเมื่อนานมาแล้วอาจดูได้จากต้นฉบับท่ีผุพังผ่านการเวลา แล้วให้ผู้เรียน

เรียนตลอดภาคเรียน ซึ่งเนื้อหาท่ีเรียนนั้นไม่ค่อยสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาหรือสภาพจริงในปัจจุบันอีกท้ังวัสดุ

อุปกรณ์เครื่องไมเ้คร่ืองมือในการฝึกปฏิบัตงิานยังไม่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา เชน่ ในการฝึกภาคปฏบัิติเคร่ืองมือ

อุปกรณไ์มค่รบหรือมคีรบแตช่ ารุดเสียหายหรือสุญหายท าให้นักศกึษาไม่มโีอกาสได้เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งเต็มท่ี 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงได้มีการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อท่ีจะน ามาแก้ปัญหาเช่น 

เชษฐา (2540) ได้มีการสร้างชุดการเรียนดว้ยตนเอง เรียนการใชเ้ครื่องมดืวัดไฟฟา้ โดยจัดการสอนโดยใชชุ้ดการเรียน

ด้วยตนเอง ซึ่งยึดหลักการความแตกต่างของบุคคล เน้นรูปแบบของการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตาม 

ความพร้อม นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามขีดความสามารถของตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ท้ังในชัน้เรียนปกตแิละสอน

ซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนได้ ผลท่ีได้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 85/85 ปัญญา (2551) ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียน

อเิล็กทรอนิกส์ วิชา เคร่ืองวัดไฟฟ้า ในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง ได้มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู้

ของผู้เรียน โดยการจัดท าเนื้อหาวิชาและกระบวนการสอนของผู้สอนให้อยู่ในรูปแบบ VCD หรือ DVD ก็จะท าให้เพิ่ม

โอกาสแก่ผู้เรียนมากขึ้น ท้ังนี้ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเข้ามานั่งเรียนภายในห้องเหมือนก่อน ไม่ต้องถือต าราเป็นเล่ม

เทอะทะ และนักศึกษาสามารถเรียนเนื้อหาบทเรียนได้ด้วยตนเองโดยไมเ่ลอืกเวลาและสถานท่ี ซึ่งผลการทดลองแบบ

ภาคสนาม (1:20) ปรากฏว่าสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเคร่ืองวัดไฟฟ้าในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง  

มีประสิทธิภาพ 82.51/83.97 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 สุชาญ (2553) ได้มีการสร้างชุดการเรียนด้วย

คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาเคร่ืองวัดไฟฟ้า เร่ืองเคร่ืองวัดไฟฟ้าพื้นฐาน ปวช.1  ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ

ประยุกต์ในการผลิตชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการทดลองภาคสนาม (1:100) พบว่า

ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ 81.33/82.33 ธนานันต ์(2556) ได้

มีการพัฒนาชุดปฏิบัติการ วิชาเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งพัฒนาชุดทดลองวิชาเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยชุดการทดลอง ใบงานการทดลอง แบบทดสอบท้ายการทดลอง และแบบประเมินวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีประสิทธิภาพของชุดทดลองเท่ากับ 81.87/82.40 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ 

80/80 จากการทบทวนวิธีการแก้ปัญหาท่ีผ่านมาพบว่าเป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้เนื้อหาแบบทบทวนท่ีค านึงถึง 

ความแตกตา่งระหวา่งบุคคลซึ่งคะแนนของแตล่ะคนก็จะแต่งต่างกันออกไปตามขดีความสามารถของคนนัน้ๆ  

หากพิจารณาท่ีจุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาแล้วจะพบว่าการจัดการเรียน

การสอนต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและเจตคติในทางท่ีดี จบออกไปแล้วสามารถท่ีจะท างานในสาขาวิชาชพีท่ี

ตนร่ าเรียนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคน ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองมือวัดและ 

การวัดทางไฟฟ้าเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงจ าเป็นต้องศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรรายวิชาว่ามี

รายละเอียดอะไรบ้าง มีความเกี่ยวพันธ์กับรายวิชาอื่นในหลักสูตรอย่างไรและแม้กระท่ังกับตัวผู้เรียนเองก็จะต้อง

ศกึษาเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีแท้จรงิวา่ผู้ท่ีจะเข้ามาศึกษาในรายวิชาน้ัน ๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อท่ีจะให้การจัดการเรียน

การสอนมปีระสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับหลักสูตรรายวชิา 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

1. การหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การสอน [1] 

ในการหาค่าความเท่ียงตรงของการทดสอบประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคร่ืองมือวัด  

และการวัดทางไฟฟ้านั้น จะเป็นการวิเคราะห์แบบทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหาวิชา 

กล่าวคอื จะเป็นการวเิคราะห์ว่าแบบทดสอบนัน้วา่สามารถวัดได้ตรงและครอบคลุมเนื้อหาวิชานั้นๆ หรือไม ่

   การค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การสอนกระท าได้ดังสูตรตอ่ไปน้ี 

   สูตรท่ี 1  
R

IOC =
N

         (1) 

   เมื่อ IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การสอน 

       R  คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒท้ัิงหมด 

         N    คือ จ านวนผู้ทรงคุณวุฒท้ัิงหมด 

2. การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน 1 2E / E  [2] 

ส าหรับ E1 คือค่าประสิทธภิาพของกระบวนการ กระท าได้โดยการน าคะแนนงานทุกชิ้นของนักเรียนในแต่ละ

กิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วนโดยเป็นร้อยละ 

   การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการกระท าได้ดังสูตรตอ่ไปน้ี 

   สูตรท่ี 2 



1

X

NE = × 100
A

        (2) 

               เมื่อ 1E  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

       X  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมหรืองานท่ีท าระหว่างเรียนท้ังท่ี เป็นกิจกรรมใน

ห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือออนไลน์ 

         A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏบัิต ิทุกชิ้นรวมกัน 

         N  คือ จ านวนผู้เรียน 

 

ส าหรับค่า E2 คือประสิทธิภาพผลลัพธ์ กระท าได้โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลังเรียนและคะแนน 

จากงานสุดท้ายของนักเรียนท้ังหมดรวมกันหาค่าเฉลี่ยแลว้เทียบส่วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ 

การค านวณหาประสิทธิภาพผลลัพธ์กระท าได้ดังสูตรตอ่ไปน้ี 

   สูตรท่ี 3  



2

F

NE = × 100
B

       (3)  

   เมื่อ 2E  คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

      F  คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน 

         B  คือ คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้ายของแต่ละหน่วย ประกอบด้วยผลการสอบหลังเรียน 

และคะแนนจากการประเมินงานสุดท้าย 

        N  คือ จ านวนผู้เรียน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
เชษฐา (2540) ได้มีการสร้างชุดการเรียนดว้ยตนเอง เรียนการใช้เครื่องมดืวัดไฟฟา้ โดยจัดการสอนโดยใชชุ้ด

การเรียนด้วยตนเอง ซึ่งยึดหลักการความแตกต่างของบุคคล เน้นรูปแบบของการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน

ตามความพร้อม นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามขีดความสามารถของตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ท้ังในชัน้เรียนปกติและ

สอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนได้ ผลท่ีได้สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว้คอื 85/85 [3] 

ปัญญา (2551) ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนอเิล็กทรอนกิส์ วิชาเครื่องวัดไฟฟา้ในรูปแบบห้องเรียนเสมอืนจริง

โดยการจัดท าเนื้อหาวิชาและกระบวนการสอนของผู้สอนให้อยู่ในรูปแบบ VCD หรือ DVD โดยนักศึกษาไม่ต้องถือ

ต าราเป็นเล่มเทอะทะ และนักศึกษาสามารถเรียนเนื้อหาบทเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่เลือกเวลาและสถานท่ี ซึ่งผล  

การทดลองแบบภาคสนาม (1:20) ปรากฏว่าสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส ์วิชาเครื่องวัดไฟฟา้ในรูปแบบห้องเรียนเสมอืน

จรงิ มีประสิทธิภาพ 82.51/83.97 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 [4] 

สุชาญ (2553) ได้มกีารสร้างชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาเคร่ืองวัดไฟฟ้า เร่ืองเครื่องวัด

ไฟฟ้าพื้นฐาน ปวช.1 ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประยุกต์ในการผลิตชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ผลการทดลองภาคสนาม (1:100) พบว่าชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านเครอืข่าย มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80 คือ 81.33/82.33 [5] 

นานันต์ (2556) ได้มีการพัฒนาชุดปฏบัิตกิาร วชิาเครื่องมือวัดไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาชุดทดลอง

วิชาเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยชุดการทดลอง ใบงานการทดลอง แบบทดสอบท้าย  

การทดลอง และแบบประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีประสิทธิภาพของชุดทดลองเท่ากับ 81.87/82.40 ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานการวจิัยคอื 80/80 [6] 

 

วิธีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองมอืวัดและการวัดทางไฟฟ ้า 
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จากภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วชิาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าซึ่งมี

ท้ังหมด 5 ขั้นตอนโดยเร่ิมจาก [1] ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารประกอบการสอนได้แก่ค าอธิบาย

รายวชิาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรายวชิา [2] จากนั้นจึงท าการออกแบบและ

สร้างเอกสารประกอบการสอน โดยมกีารก าหนดหน่วยเรียน หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย จากค าอธิบายรายวชิาเพื่อใช้เป็น

ขอบเขตในการจัดท าเนื้อหา จากนั้นจึงเขียนวัตถุประสงค์การสอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวัดผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน จากนั้นจึงจัดท าเนื้อหาภาคทฤษฎีตามขอบเขตท่ีก าหนดไว้ เมื่อได้เนื้อหาแล้วต่อไปจึงจะก าหนดกิจกรรม  

การเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบ MIAP 4 ขั้นตอน หลังจากนั้นจึงจัดท าแบบทดสอบวัดผลหลังการเรียนรู้

ตามล าดับ [3] เมื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนเสร็จแล้วจึงน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

และความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์การสอนเพื่อท าการปรับแก้ส่วนท่ีบกพร่อง  

เมื่อปรับแก้เสร็จเรียบร้อยตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว [4] จึงน าเอกสารประกอบการสอนไปใช้กับ 

กลุ่มตัวอยา่ง [5] เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนเป็นล าดับสุดท้าย 

 

วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าเอกสารประกอบการสอนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมกับวัตถุประสงค์การสอน 

2. น าข้อมูลท่ีเป็นคะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒมิาวิเคราะห์และค านวณหาค่า IOC 

3. อธิบายขอบข่ายเนื้อหา วัตถุประสงค์ และการประเมินผลให้กับกลุม่ตัวอย่าง 

4. ท าการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนท่ีสร้างขึน้จ านวน 3 หนว่ย สอนคร้ังละ 1 หนว่ย  

5. เก็บขอ้มูลโดยให้กลุม่ตัวอย่างท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดระหว่างเรียนคร้ังละ 1 หนว่ย จนครบ 3 หนว่ย 

6. เมื่อท าการสอนและปฏิบัติกิจกรรมจนครบเนื้อหาท้ัง 3 หน่วยแล้ว จะเก็บข้อมูลโดยให้นักศึกษาท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวม 

7. น าข้อมูลเป็นคะแนนของนักศกึษาจากข้อ 3 และ ข้อ 4 มาวิเคราะห์และค านวณตามทฤษฎี 1 2E / E   
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ผลการศึกษา 

ผลการสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมอืวดัและการวดัทางไฟฟา้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 บางส่วนของเอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองมอืวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

 จากภาพท่ี 2 เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ในหนึ่งหน่วยเรียน 

ประกอบด้ วย  3 ส่ วนคื อ  ส่ วน ท่ี เป็น เนื้ อหาภาคทฤษฎี  ส่ วน ท่ี เป็นกิ จกรรม /แบบฝึกหั ดระหว่ างเรียน  

และส่วนแบบทดสอบหลังเรียน จ านวนท้ังสิ้น 3 หนว่ยเรียน คือ หน่วยท่ี 1, หนว่ยท่ี 2, และ หน่วยท่ี 3 

 

ผลการหาค่าความเที่ยงตรงของการทดสอบประสทิธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมอืวัด

และการวัดทางไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงค่าความสอดคลอ้งระหว่างข้อค าถามในแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์การสอน ( IOC ) 

 



 

 

 383  Proceedings 

จากภาพท่ี 3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคร่ืองมือวัด 

และการวัดทางไฟฟา้ จ านวน 30 ข้อ มีข้อค าถามท่ีมคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1 จ านวน 26 ข้อ ซึ่งหมายความว่าข้อ

ค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยขอ้ค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไปสามารถน าไปใชว้ัดผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนได้และมขี้อค าถามท่ีมคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.4 จ านวน 4 ข้อซึ่งหมายความวา่ข้อค าถามไม่ค่อย

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอนท่ีตั้งไว้ต้องมีการปรับปรุงข้อค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอนตาม

ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมอืวัดและการวัดทางไฟฟ้า 

การทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนจ านวน 3 หน่วยเรียนกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนในรายวิชาเคร่ืองมือวัด 

และการวัดทางไฟฟา้ ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 คน พบวา่นักศกึษาท าแบบฝึกหัดและกิจกรรม

ระหว่างเรียน ( 1E ) จ านวน 3 หน่วยเรียน ซึ่งมีคะแนนรวม 70 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 57.09 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

81.56 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวม ( 2E ) ซึ่งมีคะแนนรวม 30 คะแนน  

ได้คะแนนเฉลี่ย 24.23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.78 ดังนั้น เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองมือวัดและการวัด

ทางไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 1 2E / E เท่ากับ 81.56/80.78ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีก าหนดไว้คือ 1 2E / E  ไม่ต่ ากว่า 

80/80 ได้ผลดังตารางที่ 1 ดังตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองมอืวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

รายการ 
จ านวน 

ผู้เรียน 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนเฉลี่ยที่

ได ้

คิดเปน็ 

ร้อยละ 

เกณฑ ์

ร้อยละ 

คะแนนจาก

แบบฝึกหัด 

และกิจกรรมระหว่าง

เรียน 

33 70 57.09 81.56 80 

คะแนนจาก

แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

33 30 24.23 80.78 80 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  

มวีัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และเพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 

รายวิชาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ภาคทฤษฎี เอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นในหนึ่งหน่วย

เรียนประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนเนื้อหา ส่วนกิจกรรมและแบบฝึกหัดระหวา่งเรียน และส่วนแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย ชัน้ปีท่ี 2 ท่ีเรียนในรายวชิาเครื่องมือวัดและ
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การวัดทางไฟฟ้า ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 คน ผลการด าเนินงานพบว่า แบบทดสอบวัดผล

การเรียนรู้หลังเรียนของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า หน่วยท่ี 1, หน่วยท่ี 2, 

และ หนว่ยท่ี 3 จ านวน 30 ข้อ มขี้อค าถามท่ีมีค่า IOC อยู่ระหวา่ง 0.6 – 1 จ านวน 26 ข้อและมีข้อค าถามท่ีมีค่า IOC 

อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.4 จ านวน 4 ข้อ และเอกสารประกอบการสอนรายวชิาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า หน่วยท่ี 

1, หนว่ยท่ี 2, และ หน่วยท่ี 3 มปีระสิทธิภาพ 81.56/80.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้คอื 80/80 

ท้ังนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างขึ้นเป็นไปตามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา [7]  

โดยทุกขั้นตอนได้ผ่านการตรวจสอบและปรับแก้ตามค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

33 คน ปรากฏว่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.56/80.78 ท้ังนี้

เพราะกลุ่มตัวอย่างได้ได้เรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาภาคทฤษฎีพร้อมกับการปฏิบัติกิจกรรมและการท าแบบฝึกหัด

ระหว่างเรียน ก่อนท่ีกลุม่ตัวอย่างจะไปท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวม [3],[4],[5],[6]  

ในการน าเอกสารประกอบการสอน วชิาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ไปใชง้าน ผู้ใชง้านควรจะตอ้งศึกษา

แผนการสอนประจ าสัปดาห์วิชาเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าด้วยเพื่อให้การใช้งานเอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับขั้นตอนและวิธีการสอนและในการวิจัยต่อยอดผลการวิจัยคร้ังต่อ ผู้สนใจควรจะท าวิจัยในหัวข้อเร่ือง 

การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช ้เอกสารประกอบการสอน วชิาเครื่องมือ

วัดและการวัดทางไฟฟา้ 
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ผลของการดัดแปรเปลือกไข่โดยใช้น  ามันมะพร้าวและน  ามันถั่วเหลืองต่อสมบัติ

เชิงกลของคอมโพสทิของยางธรรมชาติ 

Modification of eggshell by coconut oil and soybean oil on mechanical 

properties of natural rubber composites 

สายสมร ล าลอง1* ฟารดีา แสนศรี1 และ บัณฑติ ค าศรี1 

Saisamorn Lumlong1*, Farida Saensri1  and Bandit Khamsri1 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้ศึกษาผลของเปลือกไข่ท่ีใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ โดยดัดแปรด้วยน้ ามันมะพร้าวและ

น้ ามันถั่วเหลือง เตรียมยางคอมปาวด์โดยใชเ้ครื่องผสมแบบปิดและเคร่ืองบดผสมสองลูกกลิ้ง ศกึษาสมบัติวัลคาไนซ์

ของยางด้วยเคร่ือง Moving die rheometer ส่วนสมบัติเชิงกลทดสอบด้วยเคร่ืองทดสอบแรงดึง จากผลการศึกษา

พบวา่เปลือกไข่มคีวามไมช่อบน้ าเพิ่มขึน้เมื่อดัดแปรด้วยน้ ามัน การเติมเปลือกไข่ไมม่ีผลตอ่ค่า Scorch time และ Cure 

time ของยางคอมปาวด์ เปลือกไข่ท่ีดัดแปรด้วยน้ ามันมะพร้าวท าให้ความแข็ง ความทนทานต่อแรงดึง โมดูลัสและ

ความทนทานตอ่การฉกีขาด ของยางวัลคาไนซ์ดขีึน้ ดังนัน้เปลอืกไข่สามารถใช้เป็นสารตัวเตมิในยางธรรมชาติได้ 

ค าส าคัญ:  น้ ามันมะพร้าว น้ ามันถั่วเหลอืง เปลอืกไข่ ยางธรรมชาติ  

 

Abstract  
 This work studied the potential of eggshell to use as a filler in Natural Rubber (NR). Filler was modified 

by coconut oil and soybean oil. The compound was prepared by using internal mixer and two-roll mill. The cure 

characteristic was studied by moving die rheometer. The mechanical properties were performed by tensile 

testing. The results showed that hydrophobic properties of eggshell were increased by modified with oil. Addition 

of eggshell did not affect on the Scorch time and cure time of rubber compound. Modification eggshell by 

coconut oil improved hardness, tensile strength, modulus, and tear strength of vulcanizate. Hence, eggshell has 

the potential to use as a filler in NR. 

  

Keywords: coconut oil, soybean oil, eggshell, natural rubber  
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บทน า 

ไข่ เป็นอาหารยอดนิยมท่ีมนุษย์ทุกคนรู้จักและเคยรับประทานเพราะไข่เป็นอาหารท่ีมีราคาถูกและมีคุณค่า

ทางโภชนาการสูง รวมถึงยังสามารถน าไปประกอบเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดท้ังคาวและหวาน เปลือกไข่ท่ีได้นี้

โดยปกติเราจะท้ิงไป ในปีหนึ่งๆ จะมีปริมาณเปลือกไข่ท่ีถูกท้ิงเป็นจ านวนมหาศาล โดยเฉพาะจากร้านอาหารและ

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารท่ีต้องใช้ไข่ เนื่องจากเปลือกไข่มอีงค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต

เป็นองค์ประกอบหลัก [1-4] จึงมงีานวจิัยท่ีศึกษาการน าเปลือกไข่มาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นวัสดุดูดซับโลหะหนักตะกั่ว

และสังกะสี [5]  ก าจัดฟอสเฟตในน้ าเสีย [6] เป็นวัตถุดิบช่วยผลิตก๊าซไฮโดรเจนเพื่อไปผสมกับก๊าซออกซิเจนท่ีใช้

ก าเนิดพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิง [7] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการน าเอาเปลือกไข่ไปใชแ้ทนท่ีซีเมนต์บางส่วน

ในคอนกรีต [8] เป็นสารตัวเติมในพอลิเมอร์ ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ [9-10] หากสามารถน าเปลือกไข่มาใช้

เป็นสารตัวเติม จะเป็นการน าวัสดุเหลือท้ิงในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่ม

มูลค่าของวัสดุเหลือท้ิงดังกล่าวแล้วยังเป็นการลดปัญหาขยะตกค้างได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากพอลิ

เมอร์ส่วนใหญ่เป็นสารท่ีไม่มีขั้วแต่แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารท่ีมีขั้ว อาจท าให้แคลเซียมคาร์บอเนตเกิดการ

รวมกลุ่ม (Aggregate) ขณะผสมกับพอลิเมอร์ ส่งผลให้สมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตไม่ดีเท่าท่ีควร การปรับสภาพ

ผิวของสารตัวเติมเพื่อเปลี่ยนจากสารท่ีมีขั้วเป็นสารท่ีไม่มีขั้วคาดว่าจะท าให้การเข้ากันได้ดีขึ้นระหว่างพอลิเมอร์และ

สารตัวเติม การปรับสภาพพื้นผิวของแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อลดความเป็นขั้วท าได้โดยการใช้กรดไขมัน เช่น กรดส

เตยีริก กรดปาล์มติกิ กรดโอเลอกิ เป็นต้น [9, 11-13] 

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของการเติมเปลือกไข่ท่ีเคลือบด้วยน้ ามัน 2 ชนิด คือ น้ ามันมะพร้าวและน้ ามัน

ถั่วเหลอืงต่อสมบัตเิชงิกลของยางวัลคาไนซ์ 

  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การเตรยีมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ไก่  

น าเปลือกไข่มาแช่ในน้ าส้มสายชู 5% เปลอืกไข่ 2 กิโลกรัมต่อน้ าส้มสายชู 5,000 mL  เป็นเวลา 30 นาทเีพื่อ

ก าจัดเยื่อหุ้มออก ล้างด้วยน้ าสะอาดอีกคร้ัง อบท่ี 100 ᵒC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง บดให้ละเอียดด้วยครกหิน ท าการร่อน

ด้วยเคร่ืองร่อนผ่านตะแกร่งขนาด 170 เมช (90 ไมครอน) แล้วน าผงเปลือกไข่มาอบท่ีอุณหภูมิ 100 ᵒC เป็นเวลา 2 

ชั่วโมง 

2. การดัดแปรเปลือกไข่ด้วยน  ามันมะพร้าว  

2.1 น าผงเปลือกไข่ท่ีเตรียมไว้ปริมาณ 100 g ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 600 mL และเติมน้ ากลั่น 200 

mL แลว้น าไปกระจายอนุภาคด้วยเครื่อง Sonicator เป็นเวลา 20 นาที  

2.2 เตรียมสารเคลือบผิวโดยน าเอทานอล 62 mL เทใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 200 mL เตมิโซเดียมไฮ

ดรอกไซด์ 36 mL และน้ ามันมะพร้าว ท่ีอุณหภูมิ 60 ᵒC  

2.3 น าสารเคลอืบผิวท่ีเตรียมไว้ไปผสมกับเปลือกไข่ โดยท าการกวน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนัน้น า

เปลอืกไข่ไปกรองและล้างดว้ยน้ าอุ่น แล้วน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 110 ᵒC เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

3.การทดสอบคุณสมบัติความไม่ชอบน  า (Hydrophobic) 

น าผงเปลอืกไข่ 0.5 กรัม มาเทลงในน้ ากลั่น 80 มลิลลิิตร สังเกตการลอยน้ า 
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4. การเตรียมยางคอมปาวด์ 

เตรียมยางคอมปาวด์โดยการผสมยางธรรมชาติและสารเคมีในเคร่ืองผสมแบบปิดและเคร่ืองผสมแบบสอง

ลูกกลิ้ง ซึ่งมสี่วนผสมดังตารางที่ 1 ศกึษาเวลาในการคงรูปของยางโดยใชเ้ครื่อง Moving die rheometer 
 

ตารางที่ 1 สูตรยางคอมปาวด ์
 

ส่วนผสม ปริมาณ (phr) 

ยางธรรมชาติ 100 

Zinc oxide 5 

Stearic acid 2 

Wingstay L 1 

Filler 0, 20 

CBS 0.5 

Sulfur 2.5 

 

5. ศึกษาสมบัติเชิงกล 

น ายางคอมปาวด์รีดผ่านลูกกลิ้งเพื่อให้ได้ความหนา 5-10 มิลลิเมตร อัดด้วยเคร่ืองอัดท่ีอุณหภูมิ 160ᵒC 

ตามระยะเวลาของยางแต่ละสูตร หลังจากนั้นน ายางท่ีผ่านการวัลคาไนซ์ไปตัดชิ้นทดสอบ น าชิ้นทดสอบไปศึกษา

สมบัติเชิงกลด้วยเคร่ือง Tensometer ดึงด้วยความเร็ว 500 มิลลิเมตรต่อนาที วัดค่าโมดูลัสท่ีระยะยืด 300% ความ

ทนทานตอ่แรงดึง การยืด ณ จนขาด ความทนทานตอ่การฉกีขาด หาค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (MeanS.D) 

 

ผลการศึกษา 

1. สมบัติความไม่ชอบน  า 

แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ (Eggshell calcium carbonate, ECC) ท่ีไม่ผ่านการดัดแปรจะเร่ิมจมน้ า

หลังจากเวลาผ่านไป 1 นาที ดังภาพท่ี 1 (a) แต่ ECC ท่ีปรับปรุงผิวด้วยน้ ามะพร้าว (Eggshell calcium carbonate 

modified with coconut oil, ECC-CO) และ ECC ท่ีปรับปรุงผิวด้วยน้ ามันถั่ วเหลือง (Eggshell calcium carbonate 

modified with soybean oil, ECC-SO) ท่ีปริมาณ 1 % โดยน้ าหนักสารตัวเติม จะลอยตัวบนผิวน้ าได้ดีกว่า ECC ท่ีผ่าน

การดัดแปรด้วยน้ ามันมะพร้าว และ ECC ท่ีผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามันถั่วเหลืองท่ีปริมาณ 3% โดยน้ าหนักสารตัวเติม 

ซึ่งสารตัวเตมิเกาะกลุ่มและบางสว่นไม่ลอยน้ า ดังภาพท่ี 1 (b) -1 (e) 
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ภาพที่ 1 สมบัติไฮโดรโฟบิกของแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ท่ีไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามันมะพร้าว

และน้ ามันถั่วเหลอืง (a) ECC, (b) ECC - CO 1%, (C) ECC - CO 3%, (d) ECC - SO 1%, (e) ECC - SO 3% 

 

ยางท่ีมีการเตมิ ECC ท่ีไมผ่่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามันมคี่า Scorch time ใกล้เคียงกับยางที่ไมม่ีสารตัว

เตมิ (Gum) นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณสารเคลอืบผิวไมม่ีผลตอ่ค่า Scorch time ดังนั้นชนดิและปริมาณสารเคลือบผิว

ไมม่ผีลตอ่คา่ Scorch time ของยางคอมปาวด์  

การดัดแปร ECC ด้วยน้ ามันมะพร้าวท าให้ค่า Cure time ลดลง ค่า Cure time ของยางคอมปาวด์สูตรท่ีเติม 

ECC ท่ีดัดแปรด้วยน้ ามันถั่วเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณสารเคลือบผิว แสดงว่าชนิดของน้ ามันมีผลต่อค่า  

Cure time ส่วนปริมาณสารเคลือบผิวไมม่ผีลตอ่คา่ Cure time ส าหรับการดัดแปร ECC ด้วยน้ ามันมะพร้าว  

 

ตารางที ่2 ค่า Scorch time และ Cure time ของยางคอมปาวด์ ท่ีใช ้ECC ท่ีผ่านและไม่ผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามัน 

ชนิดสารตัวเติม Scorch time (นาท)ี Cure time (นาท)ี 

Gum 1.36 3.09 

ECC 1.32 3.16 

ECC-CO 1% 1.33 2.74 

ECC -CO 3% 1.40 2.85 

ECC-SO 1% 1.35 3.02 

ECC-SO 3% 1.42 3.48 

2. สมบัติเชิงกล 

ความแข็งของยาง คือ ความตา้นทานของพื้นผิวตอ่การทะลุทะลวงของตัวกดท่ีมีขนาดเฉพาะภายใต้แรงกดท่ี

ก าหนด ยิ่งค่า Hardness สูงแสดงว่ายางมคีวามแข็งมาก ผลของการเตมิ ECC ท่ีไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามัน

ท่ีมีต่อค่าความแข็ง (Hardness) ของยางวัลคาไนซ์ แสดงดังภาพท่ี 2 จากผลการทดสอบพบว่าการเติม ECC ท าให้ค่า

ความแข็งของยางสูงกว่ายางท่ีไม่มีสารตัวเตมิ การดัดแปร ECC ด้วยน้ ามันมะพร้าวและปริมาณน้ ามันมะพร้าวไม่สง่ผล

ต่อค่าความแข็งของยาง แต่การดัดแปร ECC ด้วยน้ ามันถั่วเหลืองส่งผลให้ค่าความแข็งลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณสาร

เคลือบผิว การเตมิสารตัวเตมิมผีลตอ่คา่ความแข็ง เนื่องจากสารตัวเตมิจัดเป็นอนุภาคของแข็งท่ีมีความแข็งสูงกว่ายาง

ค่อนขา้งมาก ดังนัน้การเตมิสารตัวเตมิจึงส่งผลท าให้สัดสว่นของยางลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ยางมีค่าความแข็งสูงขึ้น เมื่อ

ท าการเปรียบเทียบกับยางที่ไมใ่ส่สารตัวเตมิ  
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ภาพที่ 2 ค่าความแข็งของยางวลัคาไนซ์ท่ีใชเ้ปลอืกไข่ที่ไมผ่า่นและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามัน 

 

ผลของการเติม ECC ท่ีไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามัน ท่ีมีต่อค่าโมดูลัสระยะยืด 300% (300% 

Modulus) ของยางวัลคาไนซ์ แสดงดังภาพท่ี 3 จากผลการทดสอบพบวา่การเตมิ ECC ดัดแปรด้วยน้ ามันมะพร้าวท าให้

ค่าโมดูลัสท่ีระยะยดื 300% ของยางเพ่ิมขึ้น ปริมาณของน้ ามันมะพร้าวท่ีใชใ้นการเคลือบผิว ECC ไมม่ผีลตอ่คา่โมดูลัส

ท่ีระยะยดื 300% ส่วนการเติม ECC ดัดแปรด้วยน้ ามันถั่วเหลืองท าให้ค่าโมดูลัสท่ีระยะยืด 300% ของยางเพิ่มขึ้น แต่

การเพิ่มปริมาณสารเคลือบผิวท าให้คา่โมดูลัสท่ีระยะยดื 300% ของยางลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ค่าโมดูลัสของยางวัลคาไนซ์ท่ีใชเ้ปลอืกไข่ที่ไมผ่า่นและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามัน 

 

ผลของการเติม ECC ท่ีไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามันท่ีมีต่อค่าความทนทานต่อแรงดึง (Tensile 

strength) ของยางวัลคาไนซ์ แสดงดังภาพท่ี 4 จากผลการทดสอบพบว่าการเติม ECC ท่ีไม่ผ่านและผ่านการดัดแปร

ด้วยน้ ามันมะพร้าวมีค่าความทนทานต่อแรงดึงสูงกว่ายางท่ีไม่เติมสารตัวเติม การดัดแปร ECC ด้วยน้ ามันมะพร้าว

ส่งผลให้ความทนทานต่อแรงดึงสูงกวา่ ECC ท่ีไม่ผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามันมะพร้าว แต่ปริมาณสารเคลือบผิวไม่มผีล

ค่าความทนทานต่อแรงดึง ส่วนการดัดแปร ECC ด้วยน้ ามันถั่วเหลืองท าให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงลดลง เมื่อเทียบ

กับยาง Gum เมื่อปริมาณสารเคลือบผิวเพิ่มขึ้นท าให้ความทนทานตอ่แรงดึงต่ าลง  
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ภาพที่ 4 ค่าความทนทานตอ่แรงดึงของยางวัลคาไนซ์ท่ีใชเ้ปลอืกไข่ที่ไมผ่่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามัน 

 

ผลของการเติม ECC ท่ีไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามันท่ีมีต่อค่าการยืด ณ จุดขาด (Elongation at 

break) ของยางวัลคาไนซ์ แสดงดังภาพท่ี 5 จากผลการทดสอบพบว่าการเติม ECC ท่ีไม่ผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามันมี

ค่าการยดื ณ จุดขาดไมแ่ตกตา่งจากยางท่ีไมเ่ตมิสารตัวเตมิ แตก่ารเตมิเปลอืกไข่ท่ีผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามันท าให้ค่า

การยืด ณ จุดขาดของยางลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ค่าการยืด ณ จุดขาดของยางวัลคาไนซ์ท่ีใชเ้ปลอืกไขท่ี่ไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามัน 

 

ผลของการเติม ECC ท่ีไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามันท่ีมีต่อค่าความทนทานต่อการฉีกขาด(Tear 

strength) ของยางวัลคาไนซ์ แสดงดังภาพท่ี 6 จากผลการทดสอบพบว่าการเติม ECC ท่ีไม่ผ่านและผ่านการดัดแปร

ด้วยน้ ามันมีค่าความทนทานต่อการฉีกขาดไมแ่ตกต่างจากยางที่ไม่เติมสารตัวเติม ยกเวน้การดัดแปร ECC ด้วยน้ ามัน

ถั่วเหลอืงท าให้คา่ความทนทานตอ่การฉกีขาดลดลงเมื่อใชน้้ ามันถั่วเหลอืง 3% 
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ภาพที่ 6 คา่ความทนทานตอ่การฉีกขาดของยางวัลคาไนซ์ท่ีใชเ้ปลอืกไข่ที่ไมผ่่านและผ่านการดัดแปรด้วยน้ ามัน 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

การดัดแปรพื้นผิวของเปลือกไข่ด้วยน้ ามันมะพร้าวและน้ ามันถั่วเหลืองท าให้ความเป็นขั้วของแคลเซียม

คาร์บอเนตจากเปลือกไข่ลดลง ดังภาพท่ี 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Zheng และคณะ [13] เมื่อน าเปลือกไข่ท่ีดัดแปร

ด้วยน้ ามันมะพร้าวและน้ ามันถั่วเหลอืงมาเติมในยางธรรมชาติพบว่าท าให้สมบัตเิชงิกลบางอย่างดขีึน้ เชน่ ผงเปลอืกไข่

ท่ีดัดแปรด้วยน้ ามันมะพร้าว 1% wt มีความทนทานต่อแรงดึง โมดูลัส ความทนทานต่อการฉีกขาด สมบัติเชิงกลท่ี

ดีกวา่เปลือกไข่ที่ดัดแปรด้วยน้ ามันถั่วเหลอืง การเตมิเปลอืกไข่ท่ีดัดแปรด้วยน้ ามันมะพร้าวและน้ ามันถั่วเหลืองไมม่ผีล

ตอ่สมบัติการคงรูปของยางคอมปาวด์ ดังตารางท่ี 2 ดังนั้นเปลือกไข่สามารถน ามาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ

ได้ อย่างไรก็ตามในการพัฒนาเพื่อให้เปลือกไข่สามารถน ามาใช้เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติจ าเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงพื้นผิวอาจต้องใช้สารเคลือบผิวท่ีมีพันธะคู่เพื่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวท่ีแข็งแรงระหว่าง เปลือกไข่และยาง
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อากาศยานอัตโนมัตชินิด 6 ใบพัด น าร่องการบินด้วยระบบดาวเทยีมจีเอ็นเอสเอส 

Autonomous aerial vehicle with  six  rotors  flying  pilot  by GNSS satellite  

ศริิชัย ลาภาสระน้อย1* และ เกรียงกมล  มงคลเมือง1  

Sirichai Lapasanoi1* and  Kreanngamol   Mongkolmaung1 
 

บทคัดย่อ 
 อากาศยานไร้นักบินอัตโนมัติในปัจจุบันมีสมรรถนะท่ีดี  เหมาะสมกับการบินในทุกสภาพอากาศ  ขนาด

กะทัดรัด น้ าหนักเบา และน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย การพัฒนาอากาศยานอัตโนมัติชนิด 6 ใบพัดท่ีน าเสนอใน

บทความนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านยกน้ าหนักได้สูงสุด 3.5 kg ควบคุมความเร็วรอบด้วย 

ESC แบตเตอร่ีลิเทียมโพลิเมอร์ 12 V ความจุ 6,000 mA/hr ระบบควบคุมการบินประกอบด้วย  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ARM Cortex M4 core 32-bit  อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์  ไจโรสามแกน ตัววัดความเร่ง เข็มทิศทาง ระบุความสูงพิกัด

ต าแหนง่  GPS/GNSS และโปรแกรมควบคุมระบบ ArduPilot  ตัวล าตดิตั้งกล้อง GoPro ป้องกันการสั่นสะเทือนและ Gimbal 

2 แกน  ส่งสัญญาณภาพแบบอนาล็อก  500 mW ความถี่ 5.8 GHz และวทิยุบังคับควบคุมภาคพื้น  ผลการทดสอบพบว่า 

เสถียรภาพการบินด้วยตัวเองกึ่งอัตโนมัติแนวแกนการบิน  รักษาระดับการบินหยุดนิ่ง ท่ีความสูงต่าง ๆ กระท าตาม

แผนการบินได้อย่างแหม่นย า  ความเร็วเคลื่อนท่ี 5 m/sec บินวงกลมรัศมี  25 m2 คลาดเคลื่อน 0.5 -1  m2  โหมด RTL 

และลงจอดท่ีจุดปล่อย ความเร็ว 30 cm/sec ความคลาดเคลื่อนจากต าแหน่ง  0.3 – 1.2 m2 สามารถบินได้ 10-12 นาที 

ตอ่ประจุหนึ่งคร้ัง  
 

ค าส าคัญ: อากาศยานอัตโนมัติ  

Abstract 
 Nowadays, Autonomous Aerial Vehicles have good performances. They are suitable for all weather 

conditions. They are compact, lightweight and versatile applications. The development of the aircraft in this 

paper, it was driven by six electric DC brushless motors. The maximum carried loads were up to 3.5 kg. Speed 

control used ESC with lithium polymer battery, 12 V., 6,000 mA / hr. The flight control system consist of  radio 

ground control, microcontrollers ARM Cortex M4 core 32-bit electronic gyro sensor, three axis accelerometer, 

compass, the specified height position GPS / GNSS   and ArduPilot program. The camera, GoPro with anti-

vibration and Gimbal 2-axis, was mounted to the aircraft.  Analog video signal, frequency: 5.8 GHz and power: 

500 mW was transmitted to the monitor. The test results showed that semi-automatic flying was stable. It can 

maintain the flying level at any high position, according to flight plan. At the flying speed of 5 m/sec and 

covered areas of 25m2, there were error of 0.5 -1 m2 from released point, in RTL mode. At speed of 30 cm / 

sec, the error was 0.3 - 1.2 m2. The flying time was about 10-12 minutes per charge.  
 

Keyword: Autonomous Aerial Vehicle 
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บทน า 

การพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle) ท่ีสามารถบินได้โดยอัตโนมัติ ระบบควบคุมการบิน

ท่ีซับซ้อนด้วยวิธีการเขียนโปรแกรมการควบคุมบนชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก  หรือสมองกลฝังตัว (Embedded) 

ท่ีจัดท าแผนการบินไว้ก่อนล่วงหน้า ได้มีการวิจัยและพัฒนากันมานานแล้ว  จากการศึกษาผลงานวิจัยในประเทศท่ีผ่าน

มา  จีรศักดิ์  หมวดโพธ์ิกลาง; 2556 [11]  ชาติ ฤทธ์ิหิรัญ; 2557 [12]  ทรงพล  มั่นจิตร; 2558 [13]  วาสุกรี  แซ่เตีย 

;2557[14]  รัฐภูมิ วรานุสาสน์;2559 [15] หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ าหน่ายจากต่างประเทศ อาทิเช่น บริษัท  DJI 

Phantom 4 [8] DJI Mavic Drone [9] และ  Yuneec Typhoon H Drone  [7]  ผู้ใช้ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดไม่ได้เนื่องจาก

เป็นระบบปิด 

การน าร่องการบินด้วยวิธีการระบุต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยระบบดาวเทียม GPS (Global Positioning System) 

อากาศยานจะสามารถระบุพิกัดต าแหน่งได้แม่นย าเพียงใดนั้น นอกจากปัจจัยด้านความสามารถของเคร่ืองรับ

สัญญาณ  (Receiver) และประมวลผลสัญญาณแล้ว สิ่งหนึ่งท่ีส าคัญคือ จ านวนดาวเทียมท่ีเคร่ืองรับสามารถรับได้ 

โดยปกติเครื่องรับจะรายงานข้อมูลพิกัดต าแหนง่เมื่อมีดาวเทียมได้อย่างนอ้ย 4 ดวง และรับสัญญาณได้จากดาวเทียม

ระบบใดระบบหนึ่งเท่านัน้ ความถูกต้องและความแมน่ย าของต าแหนง่พกิัดท่ีค านวณได้เครื่อง GPS ท่ีท างานโดยอาศัย

สัญญาณ SPS  (Standard Positioning Service ) อยู่ในระยะ 25 m และค่าความถูกต้องของความเร็วอยู่ในระยะ 5 

m/sec [16] หากเกิดคลื่นสะท้อน (Multipath) จากผนังตึก ถนน ผิวน้ า หรือยานพาหนะ ค่าคลาดเคลื่อนจากวงโคจร

ของดาวเทียม การหักเหในชัน้บรรยากาศ การเกิดคลื่นหลาย คลื่นสะทอ้นมผีลกับรหัสเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดคลื่น

หลุด (Cycle Slip)   

ต าแหนง่ด้วยดาวเทียมระบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) [5] เป็นท่ียอมรับและมีการพัฒนา

ระบบอย่างรวดเร็ว   ภาครับสัญญาณท่ีสามารถรองรับระบบดาวเทียมอื่น ๆ เช่น GLONASS ของประเทศรัสเซีย  

Galileo ของกลุ่มประเทศยุโรป และ Compass ของประเทศจีน ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้การก าหนดต าแหน่ง  สามารถท างาน

ได้อยา่งรวดเร็ว และมคีวามละเอยีดถูกต้องดีขึ้น  ดัวยเหตุนี้การพัฒนาอากาศยานอัตโนมัติชนิด 6 ใบพัด น าร่องการ

บินด้วยระบบดาวเทียม GNSS  โดยประยุกต์ใช้ภาครับสัญญาณท่ีสามารถรับได้หลายความถี่  จะส่งผลให้การน า

อากาศยานลงจอด (Landing) ยังจุดหมายได้อย่างแมน่ย าและปลอดภัย    
 

 
ภาพที่ 1 การสร้างแรงยกตัวล าอากาศยาน 6 ใบพัด 
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ขั นตอนและวิธีการ 

1. อากาศยานมลัตโิรเตอร์ชนดิ  6 ใบพดั 

อากาศยานท าจากอลูมเินียมพับเก็บแขนได้เคลื่อนย้ายสะดวก ยดึมอเตอร์ท่ีติดตัง้ใบพัด 10x4.6 นิ้ว กับแผ่น

อีฟ๊อกซี แรงยก (Lift: F) จากการหมุนใบพัดท่ีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแสดงในภาพท่ี 1 แรงท่ีกระท าบนตัวล า

โดยท่ัวไปประกอบด้วย แรงฉุด (Drag) แรงขับ (Thrust) น้ าหนัก (Weight) และ เกิดจากองค์ประกอบความเฉือน  

ความดันท่ีกระท าในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการบิน เป็นแรงท่ีท าให้ลอยในอากาศ (Hovering) โดยควบคุมให้

ความเร็วใบพัดท้ังหกตัว (F1 ถึง F6) ความเร็วและมีทิศทางใบพัดหน้า -หลังตรงข้ามกัน ทิศทางเคลื่อนท่ีเอียงซ้าย/

ขวาแกนเอียง (Roll) เอียงหน้าและ หลังแกนระดับ (Pitch)  ส่วนแกนการหมุน (Yaw)  ส าหรับการหมุนตัว  เพื่อให้

อากาศยานสามารถบินได้เองโดยการรักษาเสถียรภาพ และท่าทางการบินใน  ตัวควบคุมการบิน (Flight Controller) 

ควบคุมให้อากาศยานทนต่อการรบกวนท่ีเกิดจากแรงลม หรือแปรปรวนของสภาพแวดลอ้ม 

การขับเคลื่อนใบพัดแนวราบหนึ่งอันหรือมากกว่านั้น ใบพัดด้านบนความโค้งมากกว่าด้านล่าง อากาศท่ี

บริเวณผิวปีกด้านบนต้องเคลื่อนท่ีได้ระยะทางไกลกว่าอากาศท่ีบริเวณผิวปีก อัตราเร็วของอากาศท่ีบริ เวณผิวปีก

ด้านบนจะสูงกว่าท่ีผิวปีกด้านล้าง ท าให้ความดันของอากาศท่ีผิวปีกด้านล่างมากกว่าที่ผิวปีกด้านบน เกิดแรงยกขึ้นค่า

ของแรกยกดังกล่าวหาได้จากสมการมูลฐานของแรงยกตามหลักการของเบอร์นูลลดีังนี้ 
 

                                  (1) 
 

   เมื่อ F แทนดว้ยแรงยกหน่วยนิวตัน    ความหนาแนน่ของอากาศ (1.164) [6] ลูกบาศก์เมตร V อัตรา

ความเร็วของอากาศ m/sec A แทนพืน้ท่ีผิวของใบพัด m2 และ CL ค่าสัมประสิทธ์ิของแรงยก (1.7) การหมุนใบพัดดว้ย

มอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านควบคุมความเร็วแรงดันไฟฟา้เฉลี่ย ( ) [1] จ่ายใหก้ับขดลวดมอเตอร์

ดังนี้ 
 

                             
 

   ดังนัน้                                                                      (2) 
 

เมื่อ e  แทนแรงเคลื่อนเหนยีวน าต้านกลับ (emf) R  ค่าความตา้นทานขดลวด Lm ค่าความเหนี่ยวน าขดลวด 

 ความเร็วเชิงมุม (rad/sec) และ    แทนค่าคงท่ีแรงดันต่อรอบ (rad/sec/volt)  ในกรณีนี้เลือกมอเตอร์เบอร์ 

2213  ขนาด  930   ความตา่งศักย์ของไฟฟ้าแบตเตอร่ี 12 V.  ประมาณการความเร็วในหน่วยรอบตอ่วินาทีต่อ

โวลต์  11,100 rpm  คิดเป็น 1,162 rad/sec   ใบพัดได้อัตราเร็วเฉลี่ย    เท่ากับ 73.8 m/sec  ความยาว 10 นิ้ว มี

พื้นท่ี A วัดได้ 1.12 x 10-3 m2 เมื่อน าไปแทนในสมการท่ี (1) จะท าให้มีแรงยกสูงสุด 6.03  นิวตันต่อมอเตอร์หนึ่งลูก 

ดังนัน้อากาศยานไร้นักบนิชนดิ  6 ใบพัดรับน้ าหนักได้สูงสุด 3.5 kg. 
 

2. ระบบน าร่องด้วยดาวเทียม 

ดาวเทียมน าร่อง GPS [5] โดยอาศัยการค านวณจากการเดินทางของสัญญาณนาฬิกาจากดาวเทียมท่ีโคจร

อยู่รอบโลก จุดท่ีสามารถรับสัญญาณได้ท่ัวโลกความเร็วและทิศทาง เพื่อน ามาใชน้ าทางร่วมกับโปรแกรมแผนท่ี และ

การน าไปใช้พัฒนางานด้านต่างๆ ระบบดาวเทียมน าร่อง GNSS  ประกอบด้วยระบบ NAVSTAR ของสหรัฐอเมริกา มี
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ดาวเทียมจ านวน 28 ดวง ดาวเทียมแต่ละดวงส่งข้อมูลมากับความถี่ L1: 1,575.42 MHz L2:1,227.60 MHz  ระบบ 

GLONASS ของสหพันธรัฐรัสเซีย อยู่ท่ีระดับความสูง 19,130 Km. อยู่ต่ ากว่าระบบดาวเทียม NAVSTAR  ประมาณ 

1,000 Km. มีดาวเทียมจ านวน 30 ดวง ใช้การส่งคลื่นในรูปแบบ FDMA) L1=1,605MHz L2=1,246 MHz ระบบ 

Galileo ของสหภาพยุโรป ท่ีความสูง 23,222 Km. มีดาวเทียมจ านวน 30 ดวง ใช้งานจริง 27 ดวง ระบบ Compass 

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งขณะนี้ท างานในวงโคจร 11 ดวงครอบคลุมเฉพาะในภูมภิาค และเมื่อปล่อยดาวเทียม

ครบท้ังระบบจ านวน 30 ดวง ก็จะครอบคลุมทุกต าแหน่งบนพื้นผิวโลก  ระบบ QZSS บริหารโดยส านักงานวิจัย

พัฒนาการบินและอวกาศแห่งญี่ปุ่น (JAXA)  ระบบ IRNSS  ของประเทศอินเดีย 

จ านวนดาวเทียมท่ีมากขึ้นท าให้มขี้อมูล และน าไปสู่การหาต าแหนง่ท่ีถูกต้องสูงได้เร็วขึ้น การตรวจจับข้อมูล

ท่ีผิดพลาดได้ดีขึ้น และจะท าให้การรบกวนสัญญาณพร้อมกันหลายความถี่ท าได้ยากขึ้น  การหาต าแหน่งผสมผสาน

ระบบดาวเทียม GNSS  ความแม่นย าความถูกต้อง และลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นกับสัญญาณต าแหน่ง  

สามารถใช้งานร่วมกันท าให้ระบบดาวเทียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเคร่ืองรับสัญญาณ และกรรมวิธีใน

การประมวลผลซอฟตแ์วร์ส าหรับการประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากดาวเทียม 

 

3. ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ 

การควบคุมการบินส่วนหลักได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการบิน (Avionic) ติดตั้งบนตัวล า ภาพท่ี 3  และ

ระบบควบคุมภาคพื้น GCS (Ground Control System) บอร์ดควบคุมการบินโดยเลือกใช้ระบบควบคุม Open Source                 

(ArduPilot ) [4] ประกอบด้วย ตัวประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ ArduPilot Chip ARM Cortex M4 core 32-bit 

(PixHawk )[3] ควบคุมการทรงตัว ( Inertial Measurement Unit : IMU) มาพร้อมกับอิเล็กทรอนกิส์เซ็นเซอร์ไจโรสาม

แกน ST Micro 16-bit (Gyroscopes) ตัววัดความเร่งสามแกน ST Micro 14-bit  (Accelerometers)  ตัววัดแรงดันบอก

ความสูง MEAS (Barometer Altimeter) เข็มทิศทาง MPU600 (Magnetometer)   ระบุความสูงพิกัดต าแหน่ง  GPS 

/GNSS Ublox GPS NEO-M8N พร้อมโมดูลเข็มทิศ (Compass)  เซ็นเซอร์วัดแรงดัน กระแสไฟฟ้า (Power Module 

Current Sensor) น าส่งออกสัญญาณเอาต์พุตขับเคลื่อนมอเตอร์ท้ัง 6 ตัว  

 
ก) ระบบควบคุมการบิน                             ข)  ส่วนประกอบตัวล า 

ภาพที่ 3 รายละเอยีดโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับ  
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4. การสื่อสารข้อมลูแบบไร้สาย 

  การตดิตอ่สื่อสารระหว่างอากาศยาน กับการควบคุมภาคพื้นดนิม ี3 ชอ่งทางหลัก ซึ่งใชค้ลื่นความถี่แบบไร้

สายท่ีต้องไมทั่บซ้อนกันเพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณภายในระบบ 

 1. การติดต่อด้วยวิทยุบังคับ ในโหมดบังคับมือ (Manual Mode) ผ่านวิทยุบังคับ (Remote Control) ย่าน

ความถี่ 2.4 GHz เพื่อควบคุมในระยะสายตานักบิน ใช้ในการน าเคร่ืองขึ้น-ลง รวมถึงหากเกิดกรณีฉุกเฉินท่ีเคร่ือง 

หรือระบบควบคุมการบินอัตโนมัติอาการผิดปกติเกิดขึ้น  

 2. การควบคุมและติดตามการบินด้วย Telemetry ในโหมดการบินอัตโนมัติ เป็นการสื่อสารข้อมูลแบบ

สองทิศทางด้วยคลื่นความถี่  433 MHz ซึ่งได้แก่ค าสั่งควบคุมการท างานต่าง ๆ สถานการณ์บิน ต าแหน่งบนแผนท่ี 

ความเร็ว ทิศทางการบิน ปริมาณพลังงานท่ีใช้  รวมถึงค าสั่งน าเคร่ืองลงฉุกเฉิน  ท่ีสามารถติดต่อโดยตรงกับ

โปรแกรม Mission Planner บนระบบปฏิบัติการ Windows หรือแอปพลิเคชัน   โปรแกรม  Tower Google Play ใน

ระบบ Android  โดย 3DR Services  [3] บนสมารท์โฟน 

 3. การส่งสัญญาณวีดีโอ ท างานแยกอิสระไม่ผ่านระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ  จะส่งสัญญาณภาพและ

เสียงแบบอนาล็อก จากกล้องวดีีโอและแปลงเป็นคลื่นความถี่ในยา่น 5.8 GHz มายังภาครับภาคพื้น 
 

 5. การควบคุมจากภาคพื นดนิ 

การควบคุมภาคพื้นท างานร่วมกันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการบิน (Mission Planner) แสดงข้อมูล

ต าแหน่งอากาศยานแบบเรียลไทม์ วางแผนการบิน ภารกิจการบิน HUD (Heads-up Display ) เส้นทางพร้อมต าแหน่ง

ตัวล าลงบนแผนท่ีเมื่อการอัพโหลดเส้นทางการบิน ท่ีหน้าจอ HUD จ าลองเส้นขอบฟ้าเมื่ออากาศยานเอียงไปทางขวา

หรือซ้าย  โหมดการท างานได้หลายแบบท่ีเมนูค าสั่ง Flight Plan สามารถสร้างภารกิจและแก้ไขจุด Waypoint ได้สะดวก  

     วิทยุบังคับกับภาครับบนตัวล า ใช้ส าหรับการควบคุมด้วยมือในย่านคลื่น  2.4 GHz  ช่องสัญญาณ CH1-

CH6 ใชเ้ลอืกโหมดการบินจากสวิตช์ CH 5  ควบคุมโหมดการบิน Stabilize   โหมดการบินอัตโนมัติ (Auto) ปฎบัิตติาม

ภารกิจ อาทิเช่น บินไปยังจุดท่ีเราก าหนด  รอเวลา  บินวนเป็นวงกลม  ลอยตัวหยุดนิ่ง (Loiter)  หมุนตัว  ถ่ายภาพ  

ลงจอด บินกลับจุดปล่อย เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงาน 

อากาศยานไมเ่พยีงแต่บินอัตโนมัติได้เท่านัน้ การบินเข้าถึง และออกจากต าแหนง่ท่ีก าหนดได้แม่นย าเป็นสิ่งท่ี

ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะนั้นหมายถึงความคลาดเคลื่อนจากภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 

เชน่ รูปทรงอากาศยาน สภาพอากาศทิศทางต้านหรือตามลม  ความเร็วเข้าถึงเป้าหมาย  และระยะห่างจากจุดหมาย

ถัดไป  เป็นต้น เงื่อนไขเหลา่นีต้อ้งทดสอบบินหลาย  ๆ ครัง้ น ามาก าหนดหาค่าพารามิเตอร์ควบคุมการบินท่ีเหมาะสม 

จากการทดสอบก าหนดแผนการบินและน าผลบันทึกการบิน (Log File) เปรียบเทียบกับโปรแกรมสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ Google Earth  พบว่าเส้นทางการบินเข้าหา-ออกจากต าแหน่ง ไปยัง Waypoint ถัดไปท าได้อย่างดี ยังคง

รักษาระดับความสูง ความเร็วในการบินอัตโนมัติได้ 
 

1. ภาครบัสัญญาณจ านวนดาวเทียมน าร่อง 

จ านวนดาวเทียมจากภาครับดังแสดงในรูปท่ี 4  ระบบ GPS ได้ 8-12 ดวง  ระบบ GNSS รับได้ 12-16 ดวง 

จ านวนท่ีมากขึ้นน าไปสู่การหาต าแหนง่ท่ีถูกต้องสูงได้เร็วขึ้น ค่า  H Dop ต าแหนง่ทิศทาง  มุมเงย เพื่อให้ได้ค่าพิกัดท่ี

เท่ียงตรงท่ีสุด 
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ก) จ านวนดาวเทียม GPS    ข) จ านวนดาวเทียม GNSS 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนดาวเทียมน าร่องด้วยโปรแกรม Mission Planner 
 

2. การบินเป็นรปูวงจกลม (Orbit)  

ทดสอบความสามารถบินรักษาระดับเป็นอีกหนึ่งภารกิจท่ีใช้ต าแหน่งเดิมซ้ าๆ ภาพท่ี 5 ก าหนดการบินเป็น

วงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางในรัศมี  25 m2 จ านวน 3 รอบ ดังภาพท่ี 5 น าบันทึกบินมาวิเคราะห์พบว่ามีความ

คลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ย 0.5 -1 m2  

 

          
 

ก)  แผนการบินด้วยสมารท์โฟน       ข) ความสูง 30 m. เทียบกับต าแหนง่ 

ภาพที่ 5 การบินวงกลม และน าผล Log File วเิคราะห์ความคลาดเคลื่อน  
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3. อากาศยานบินอัตโนมัตสิ ารวจท าแผนทีภ่าพถ่าย 

ภาพถ่ายทางอากาศเป็นภาพท่ีถ่ายจากทางอากาศในระบบทางอ้อม โดยวิธีการเอากล้องถ่ายรูปติดไป

กับอากาศยาน แล้วบินไปเหนือภูมิประเทศ ทิศทางและความสูงของการบินท่ีได้วางแผนไว้ก่อนแล้ว เมื่อน าจ านวน

ภาพมาก ๆ มาเรียงตอ่กันส่วนซ้อนภาพ (Overlap ) 60 % ส่วนเกย (Sidelap) 30% ดังภาพท่ี 6 
 

     
 

ก) ควบคุมและจัดแผนการบินดว้ยสมาร์ทโฟน               ข) ผลการบินท่ีความสูง 60 เมตร เทียบกับต าแหนง่ 

ภาพท่ี 6 จัดแผนการบินแบบส ารวจ 16  จุด ท่ีระดับความสูง 60 เมตร 
 

 4. อากาศยานบนิขึ น – ลง อตัโนมัติ น าส่งสัมภาระ 

ผลการทดสอบบินอัตโนมัติภาพท่ี 7 สถานท่ีบินเป็นตึกความสูง 5 ชัน้ ล้อมรอบด้วยอาคาร  โดยแผนการบิน

เร่ิมจากจุด H บินขึ้นไปยังจุด 1 ท่ีความสูง 10 m ลงจอดจุด L (Landing)  ต่อจากนั้น Takeoff  ขึ้นไปท่ีความสูง 10 m 

เพื่อต่อไปยังจุดท่ี 2 ลอยตัวนิ่ง 10 sec  บินลงจอด L ท่ีความลึก 15 m. (-15) ปล่อยสัมภาระน้ าหนักไม่มากกว่า 1 kg 

และ Takeoff ขึน้ไปท่ีความสูง 30 m. ต าแหนง่จุดที่ 3  บินกลับมาที่จุด 4 และ ลดจอดท่ีจุด 5 ตามล าดับ  

  
ก) อาคารความสูง 5 ชัน้    ข)   ผลการการบิน 3 แกน 

ภาพที่ 7 ทดสอบอากาศยานอัตโนมัติ ขึน้-ลง ระดับความสูงและความลึก   
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5. การบินกลับจุดปล่อย  

โหมดการบินกลับจุดปล่อยอัตโนมัติ (RTL) หรือโหมดความปลอดภัย (Fail Safe) อาจเกิดขึ้นจากแบตเตอร่ี

เหลือน้อย สัญญาณวิทยุควบคุมขาดหาย  โดนรบกวนสัญญาณ  สัญญาณควบคุมภาคพื้นขาดการติดต่อ จะท าให้

อากาศยานจะบนิกลับจุดเร่ิมตน้และลงจอด จากผลการทดสอบเท่ียวบินท่ี 1 ถึง 4 แสดงในภาพท่ี 8 การลงจอดโหมด 

RTL (H) มคีวามคลาดเคลื่อนจากต าแหนง่เฉลี่ย 0.3 – 1.2 m2 

  
ข) ระยะจากจุดปล่อยโหมด RTL      ข)  วเิคราะหผ์ลการบิน 3 แกน 

ภาพที่ 9  ทดสอบอากาศยานอัตโนมัต ิขึ้น-ลง ระดับความสูง ความลึกแตกต่างกัน 

 

6. การบินอัตโนมัตติ าแหนง่เดิม 

การทดสอบหลายเท่ียวบินดังภาพท่ี 8 จากจุดปล่อย H บินขึ้นสูง 10 m เดินทางไปขึ้นไปจุดหมายท่ี 1 ความสูง 

30 m ต่อจากนั้นบินลงจุดหมาย 2 ความสูง 20 m ห่างจากจุดหมาย 3  ประมาณ 23 m และลงจอด พบว่ามีความคลาด

เลื่อนจากเส้นทางบินเดิม ๆ เล็กนอ้ย 
 

  
ก) ระยะทางระหว่าง Waypoint  และ ความสูง แผนการบิน 
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ข) บันทึกผลการบินบนโปรแกรม Google Earth และวิเคราะห์ผลการบิน 3 แกน 

ภาพที่ 8  ข้อมูลความคลาดเคลื่อนการบินไปยังต าแหนง่เดิม 
 

สรุปผล 

 การพัฒนาและทดสอบอากาศยานแบบ Multi-Rotor ชนิด 6 ใบพัด ใช้วัสดุโครงสร้างไม่ซับซ้อนน้ าหนักเบา

แขนอลูมเินยีมยดึมอเตอร์ช่วยระบายความร้อน ลดการรบกวนสนามแมเ่หล็กจากสายไฟ ESC  โครงสร้างเป็นรูปตัว X 

(Cross หรือ กากบาท) ทรงหกเหลี่ยมท ามุมกัน 60 องศาจ านวน 6 ท่อน แยกออกจากกันเพ่ือลดแรกกระแทก ยดึดว้ย

แผ่นปริ้นท์อีพ็อกซี่มีความยืดหยุ่นสูง ยางลองลดแรงการสั่นสะเทือนจากมอเตอร์  พับแกนมอเตอร์เก็บได้กะทัดรัด

เหมาะกับการบินใกล้กับมนุษย ์หรอืสิ่งปลูกสร้าง  ระบบการท างานของเซ็นเซอร์หรือตัวตรวจจับมปีระสิทธิภาพ  

การน าร่องด้วยจ านวนดาวเทียมท่ีมากขึ้นท าให้มีข้อมูลเยอะขึ้น น าไปสู่การหาต าแหน่งท่ีถูกต้องสูงได้เร็ว

แม่นย าการรบกวนสัญญาณพร้อมกันหลายความถี่ท าได้ยากขึ้น ระบบการบินอากาศยานอัตโนมัตินั้น  ความเร็ว  

ความสูง ต าแหน่ง ท่าทาง และทิศทางการบิน จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อท าการควบคุมลักษณะ

ท่าทาง และน าทางการบินไปยังจุดเป้าหมายท่ีก าหนด  ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการเฝ้าดูจะถูกส่งมายังสถานีควบคุม

ภาคพื้นดิน  รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงค าสั่งต่อระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ก็สามารถกระท าได้โดยผ่านระบบการ

สื่อสารแบบไร้สาย   ขีดความสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ ได้อย่างสะดวก ลดระยะเวลา ช่วยทุ่นแรง 

ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการน าไปใช้งานในพื้นท่ีห่างไกลเข้าถึงได้ยาก มีความเสี่ยงหรือเป็นอันตราย ท้ังภารกิจ

ด้านพลเรือน  เช่น การส ารวจหรือถ่ายภาพพื้นท่ีทางอากาศ การพ่นยาฆ่าแมลง หรือหว่านเมล็ดพันธ์ุพืช การส่งวัสดุ  

เวชภัช  ฯลฯ และภารกิจด้านการทหาร 
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การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงในการตัดเฉือนในกระบวนการกัดอลูมิเนียมเกรด 

6063 ด้วยการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 

The studies of factor affecting on cutting force in end-milling process with 

aluminum alloy 6063 using factorial experiment design. 

มาโนช  น าฟู1* อุกฤษฏ์  ธนทรัพย์ทวี1 ไกรสร  วงษ์ปู่1 และ จ ารัส  ทาค าวัง1 

Manoch  Numfu1*, Ukrit  Thanasuptawee1, Kraison  Wongpoo1 and Chamrat  Thakhamwang1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมผีลตอ่แรงในการตัดเฉือนในกระบวนการกัดอลูมเินียมเกรด 6063 ด้วยดอก

กัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ ชนิด 2 คมตัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการ

ทดลองแบบแฟคทอเรียล ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยในการศึกษา 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ความเร็วรอบ ระยะ

ป้อนกัด อัตราป้อน และความลึกในการกัด และใช้ไดนาโมมิเตอร์ Kistler Type 9272 ในการวัดแรงตัดเฉือน ผลการศึกษา

ทราบว่าปัจจัยท้ัง 4 ปัจจัยมีผลต่อแรงตัดเฉือนมากท่ีสุดท่ีแกน X ท่ีความเร็วรอบท่ี 8000 รอบต่อนาที ระยะป้อนกัดท่ี 5 

มิลลิเมตร อัตราป้อนท่ี 1900 มิลลิเมตรต่อนาที และความลึกในการกัดท่ี 10 มิลลิเมตร ค่าแรงตัดเฉือน 397.9 นิวตัน 

ในขณะท่ีแรงตัดเฉือนมากท่ีสุดในแนวแกน Y ท่ีความเร็วรอบท่ี 8000 รอบต่อนาที ระยะป้อนกัดท่ี 3 มิลลิเมตร อัตราป้อน

ท่ี 1900 มิลลิเมตรต่อนาที และความลึกในการกัดท่ี 10 มิลลิเมตร ค่าแรงตัดเฉือน 98.25 นิวตัน ท่ีค่าความเชื่อมั่นท่ี 95 

เปอร์เซ็นต ์ 
 

ค าส าคัญ: แรงในการตัดเฉือน  การตัดเฉือนวัสด ุ การออกแบบการทดลอง  ไดนาโมมิเตอร์ 
 

Abstract 
This study performs on the design of experiments technique with milling process technology. The result 

of this study focus on the milling factors that affect to cutting force of Aluminum 6063. The process of study 

used 2 cutting edges of end mill carbide and diameter of 10 millimeter. The milling factor including of 4 factors 

that divide of 2 levels: speed, step over, feed, depth of cut. The cutting force measured by dynamometer of 

Kistler Type 9272. The result show that factors have the most affected to cutting force on X direction at the 

speed of 8000 rpm, step over of 5 millimeter, feed of 1900 millimeter per minus, depth of cut of 10 millimeter, 

397.9 Newton of cutting force. While on Y direction at the speed of 8000 rpm, step over of 3 millimeter, feed of 

1900 millimeter per minus, depth of cut of 10 millimeter, 98.25 Newton of cutting force. All of those factors 

base on 95 percent of confidence. 
 

Keyword: Cutting force  Cutting process  Design of Experiment  Dynamometer 
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บทน า 

เทคโนโลยีการกัดขึ้นรูปด้วยเคร่ืองกัดอัตโนมัติ (CNC Milling Machine) ในหลายทศวรรษท่ีผ่านมาได้มีการ

วิจัยเพื่อการพัฒนางานขึ้นรูปด้วยเคร่ืองกัดอัตโนมัติในหลายด้าน ความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้

โรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการท างาน สามารถท างานท่ีมีความซับซ้อน และงานมี

คุณภาพสูง กระบวนการกัดขึ้นรูปเป็นกระบวนการตัดเฉือนวัสดุท่ีนิยมใช้ในการกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ในโรงงาน

อุตสาหกรรม หนึ่งในผลลัพธ์ท่ีส าคัญท่ีสุดของกระบวนการกัดขึ้นรูปวัสดุก็คือค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting 

Force) ซึ่งการก าหนดสภาวะท่ีเหมาะสมของปัจจัยการตัดเฉือนนั้นมีความจ าเป็นอย่างมากในกระบวนการตัดเฉือน

วัสดุ โดยจะส่งผลให้ค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) ลดลง และยังท าให้อายุการใช้งานของเคร่ืองมือตัด

เพิ่มขึ้น ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) ในกระบวนการกัดขึ้นรูปด้วยเคร่ืองกัด

อัตโนมัติ ได้แก่ ความเร็วรอบ (Spindle Speed) ความลึกในการกัด (Depth of Cut) อัตราป้อนกัด (Feed)  และ ระยะ

ป้อนกัด (Step Over) เป็นต้น ปัจจัยเหลา่นี้จะเป็นตัวก าหนดค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) ของช้ินงาน อีก

ท้ังยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของชิ้นงาน ดังนั้น ถ้าสามารถหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยการตัดเฉือนท่ีมีผลกระทบ

ต่อค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) ของชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างมีนัยส าคัญจะท าให้สามารถลดเวลาและ

ค่าใช้จ่ายลงได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาตรงท่ีการปรับตัง้ค่าปัจจัยในการท างานของเครื่องจักรในการขึน้รูปวัสดุนัน้ตัง้อยู่

บนพื้นฐานของประสบการณ์และความรู้ของผู้เขียนโปรแกรมเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมของปัจจัย ท า

ให้เกิดปัญหาตา่งๆ เช่น ค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) สูง อายุการใช้งานเคร่ืองมอืตัดสั้น เป็นตน้ ซึ่งเป็น

ปัญหาท่ีสถานประกอบการหลายแห่งก าลังเผชิญอยู่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการกัดขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่อมี

การใช้งานเครื่องมือตัดกัดขึ้นรูปวัสดุในระยะเวลาท่ียาวนานจะท าให้ค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) เพิ่มขึ้น 

เนื่องจากเคร่ืองมือตัดเกิดการสึกหรอไปตามอายุการใช้งาน ท าให้ค่าสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยแปรเปลี่ยนไป ตาม

อายุการใช้งานของเคร่ืองมือตัด วิธีการแก้ไขปัญหาของวิศวกร คือต้องเปลี่ยนเคร่ืองมือตัดทุกคร้ังท่ีเห็นว่าค่าแรงใน

การตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมากในการสังเกตท า

ให้เสียเวลาและสิน้เปลอืงเครื่องมือตัด  

จากโจทย์ปัญหานี้ทางผู้ด าเนินโครงงานจึงได้น าหลักการการออกแบบการทดลอง (Design of Experiments) 

ซึ่งเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมท่ีถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางโดยท าการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท่ีมอียู่แล้วให้ดีขึ้น น ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงตัดเฉือน

ในกระบวนการกัด ด้วยการสังเกตผลจากค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุ (Cutting Force) ท่ีเกิดขึ้นในสภาวะการตัดเฉือน

  

วิธีการศึกษา 

การออกแบบการวิจัยเบื องต้น 

การออกแบบการทดลองท่ีใช้ในงานวิจัยนี้เป็นการออกแบบการทดลองแบบ 2k  Factorial Designs น ามา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาถึงปัจจัยในกระบวนการกัดอลูมิเนียมเกรด 6063 ท่ีมีผลต่อแรงในการตัดเฉือน เนื่องจาก 2k  

Factorial Designs เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลัก และปัจจัยร่วมต่อปัจจัยตาม ซึ่ง

สามารถลดจ านวนในการทดลอง และมีการทดลองอยา่งมีแบบแผน ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการทดลองได้ โดย

ท่ีได้ผลลัพธ์ท่ีน่าเชื่อถือ และใช้ไดนาโมมิเตอร์ Kistler Type 9272 ในการวัดแรงตัดเฉือนในกระบวนงานกัดบน

เคร่ืองกัดซีเอ็นซี ซึ่งปัจจัยท่ีท าการศึกษา แสดงในตารางท่ี 1 โดยในการทดลองได้ก าหนดค่าปัจจัยไว้ 2 ระดับ คือ
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ระดับต่ าและระดับสูง โดยค่าปัจจัยระดับต่ าและระดับสูงนั้น ได้ก าหนดอ้างอิงจากคู่มือตารางค่าการใช้งานของ

เครื่องมือตัดจากบริษัทผู้ผลิต 
 

ตารางที่ 1 ปัจจัย ระดับ และขอบเขตของปัจจัยส าหรับการศึกษาถึงปัจจัยในกระบวนการกัดอลูมิเนยีมเกรด 6063 ท่ี

มผีลตอ่แรงในการตัดเฉือน 

ปัจจัย ระดับปัจจัย  
หน่วย 

ต่ า (-1) สูง (1) 

1.  Spindle Speed 8000 9500 rpm 

2.  Depth of cut 5 10 mm 

3.  Feed 1600 1900 mm/min 

4.  Step Over 3 5 mm 

 

การทดลอง 

วัสดุท่ีใชใ้นการทดลองคอือะลูมิเนียมผสมเกรด 6063 เป็นอะลูมิเนยีมผสม (Si 0.2-0.6, Mg 0.45-0.90, Fe 

0.35, Cu 0.10, Mn 0.10, Cr 0.10, Zn 0.10, Ti 0.10, Al Balanced, อื่นๆ 0.15 ) ใช้ดอกกัดคาร์ไบด์ 2 คมตัด ขนาด

เส้นผ่านศูนย์ 10 มิลลิเมตร (NEO UF SERIES 2000) เป็นเคร่ืองมือตัด ดังภาพท่ี 1 และวัดแรงในการตัดเฉือนด้วยชุด

ทดสอบแรงในการตัดเฉือน (Dynamometer Type 9272 Kistler) ดังภาพท่ี 2 โดยได้ เตรียมชิ้นงานให้มีขนาด 

50x50x30 มิลลิเมตร เพื่อเป็นช้ินงานในการทดลอง  ดังภาพท่ี 3 

การก าหนดรูปแบบส าหรับการทดลองและผลการทดลอง แสดงไว้ในตารางท่ี 2 โดยการทดลองมีการ

จัดล าดับการทดลองแบบสุ่มเพื่อลดการคลาดเคลื่อนท่ีอาจเกิดจากปัจจัยท่ีไม่ได้ท าการควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เครื่องมือตัดในการทดลอง  
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ภาพที่ 2 ชุดทดสอบแรงในการตัดเฉือน (Dynamometer Type 9272 Kistler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ชิ้นงานในการทดลอง   
 

ตารางที่ 2 การก าหนดรูปแบบส าหรับการทดลองและผลการทดลอง  

RunOrder StdOrder 
Spindle 

Speed (rpm) 

Depth of 

cut (N) 

Feed 

(mm/min) 

Step Over  

(N) 

 Forces 

X  (N) 

 Forces Y  

(N) 

1 24 9500 10 1900 3 -135.8 -72.89 

2 4 9500 10 1600 3 -125 -63.48 

3 12 9500 10 1600 5 -203.9 -42.48 

4 28 9500 10 1600 5 -275.3 -37.42 

5 9 8000 5 1600 5 -121.4 -27.11 

6 8 9500 10 1900 3 -125 -72.4 

7 31 8000 10 1900 5 -303.7 -60.09 

8 23 8000 10 1900 3 -190.6 -98.25 

9 21 8000 5 1900 3 -93.08 -50.5 

10 19 8000 10 1600 3 -147.1 -83.2 
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ตารางที่ 2 การก าหนดรูปแบบส าหรับการทดลองและผลการทดลอง (ตอ่) 

RunOrder StdOrder 
Spindle 

Speed (rpm) 

Depth of 

cut (N) 

Feed 

(mm/min) 

Step Over  

(N) 

 Forces 

X  (N) 

 Forces Y  

(N) 

11 20 9500 10 1600 3 -125.7 -64.08 

12 3 8000 10 1600 3 -138.4 -82.85 

13 25 8000 5 1600 5 -156.3 -28.25 

14 27 8000 10 1600 5 -300 -56.37 

15 1 8000 5 1600 3 -99.91 -47.98 

16 17 8000 5 1600 3 -102.7 -47.36 

17 29 8000 5 1900 5 -140.4 -31.46 

18 22 9500 5 1900 3 -84.71 -40.48 

19 26 9500 5 1600 5 -140.5 -15.58 

20 5 8000 5 1900 3 -105.3 -47.88 

21 13 8000 5 1900 5 -190.8 -29.19 

22 11 8000 10 1600 5 -347.4 -48.63 

23 15 8000 10 1900 5 -397.9 -59.3 

24 7 8000 10 1900 3 -173.6 -93.41 

25 30 9500 5 1900 5 -123.2 -22.75 

26 16 9500 10 1900 5 -345.8 -44.89 

27 2 9500 5 1600 3 -78.07 -36.23 

28 14 9500 5 1900 5 -166.3 -21.37 

29 10 9500 5 1600 5 -144.5 -19.22 

30 18 9500 5 1600 3 -61.08 -34.39 

31 6 9500 5 1900 3 -56.39 -31.89 

32 32 9500 10 1900 5 -353.8 -50.17 

 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่มผีลต่อค่าแรงตัดเฉือน 

 ผลจากการวจิัยน้ีได้จากการทดลองเบือ้งตน้ โดยน าปัจจัยท้ังหมด 4 ปัจจัย 1. ความเร็วรอบ 2. ระยะปอ้นกัด  

3. อัตราป้อน และ 4. ความลึกในการกัด ไปออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล (Factorial Design) โดยท าการ

ทดลองท่ี 2 ระดับและท าการทดลองซ้ า 2 คร้ัง เพื่อหาปัจจัยหลักท่ีมีผลอย่างนัยส าคัญต่อแรงในการตัดเฉือนใน

แนวแกน X และค่าแรงในการตัดเฉือนในแนวแกน Y ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 2 

 



 

 

 408  Proceedings 

AD

AC

ABD

BCD

ABC

AB

ACD

CD

ABCD

BC

C

A

BD

B

D

121086420

T
e

rm

Standardized Effect

2.12

A Spindle Speed

B Depth of cut

C Feed

D Step O v er

Factor Name

Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Forces X, Alpha = 0.05)

 
 

ภาพที่ 4 แสดงกราฟพาเรโตผลกระทบท่ีมีต่อค่าแรงตัดเฉือนในแนวแกน X 
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ภาพที่ 5 แสดงกราฟพาเรโตผลกระทบท่ีมีต่อค่าแรงตัดเฉือนในแนวแกน Y 

 

จากภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 แสดงถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่ค่าแรงตัดเฉือนในแนวแกน X และแกน Y 

ตามล าดับ พบวา่ปัจจัยท่ีมีผลต่อคา่แรงตัดเฉือนในแนวแกน X ได้แก่ ระยะปอ้นกัด ความลึกในการกัด ผลกระทบร่วม

ของระยะป้อนกับความลึกในการตัด ความเร็วรอบ และ อัตราป้อนตามล าดับอย่างมนีัยส าคัญ ในขณะท่ีปัจจัยท่ีมีผล

ตอ่คา่แรงตัดเฉือนในแนวแกน Y  ได้แก่ ความลึกในการกัด ระยะปอ้นกัด ความเร็วรอบ อัตราปอ้น ผลกระทบร่วมของ

ระยะป้อนกับความลึกในการตัด ผลกระทบร่วมของระยะป้อนกับอัตราป้อน ผลกระทบร่วมของความเร็วรอบกับระยะ

ป้อนกัด และ ผลกระทบร่วมของความเร็วรอบกับความลึกในการตัดตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญ โดยน าปัจจัยท่ีได้ไป

วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่า P-Value ได้ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของแตล่ะปัจจัยในแนวแกน X 

Source   DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Main Effects 4 225346 225346 56337 76.25 0.000 

  Spindle Speed 1 6715 6715 6715 9.09 0.008 

  Depth of cut 1 104009 104009 104009 140.77 0.000 

  Feed 1 5489 5489 5489 7.43 0.015 

  Step Over 1 109133 109133 109133 147.7 0.000 

2-Way Interactions 6 29123 29123 4854 6.57 0.001 

  Spindle Speed*Depth of cut 1 734 734 734 0.99 0.334 

  Spindle Speed*Feed 1 94 94 94 0.13 0.726 

  Spindle Speed*Step Over 1 92 92 92 0.12 0.728 

  Depth of cut*Feed 1 2958 2958 2958 4 0.063 

  Depth of cut*Step Over 1 23352 23352 23352 31.6 0.000 

  Feed*Step Over 1 1892 1892 1892 2.56 0.129 

3-Way Interactions 4 2554 2554 639 0.86 0.506 

  Spindle Speed*Depth of cut*Feed 1 616 616 616 0.83 0.375 

  Spindle Speed*Depth of cut*Step Over 1 438 438 438 0.59 0.453 

  Spindle Speed*Feed*Step Over 1 1008 1008 1008 1.36 0.260 

  Depth of cut*Feed*Step Over 1 492 492 492 0.67 0.426 

4-Way Interactions 1 2628 2628 2628 3.56 0.078 

  Spindle Speed*Depth of cut*Feed*Step Over 1 2628 2628 2628 3.56 0.078 

Residual Error 16 11822 11822 739 

    Pure Error 16 11822 11822 739 

  Total 31 271473 

     
จากตารางท่ี 3 แสดงค่าความแปรปรวนของค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุในแนวแกน X ท่ีระดับความเชื่อมั่น 

95% (P<0.05) พบว่าค่า P-Value ของปัจจัยท่ีมีคา่น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ ความเร็วรอบ อัตราป้อน ความลกึในการกัด 

ระยะป้อนกัด และผลกระทบร่วมระหว่างความลึกและอัตราการป้อน ส่งผลกระทบต่อแรงในการตัดเฉือนในแกน X 

อย่างมนีัยส าคัญ 

จากตารางท่ี 4 แสดงค่าความแปรปรวนของค่าแรงในการตัดเฉือนวัสดุในแนวแกน X ท่ีระดับความเชื่อมั่น 

95% (P<0.05) พบว่าค่า P-Value ของปัจจัยท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05 ได้แก่ ความลึกในการกัด ระยะป้อนกัด ความเร็ว

รอบ อัตราป้อน ผลกระทบร่วมของระยะป้อนกับความลึกในการตัด ผลกระทบร่วมของระยะป้อนกับอัตราป้อน  

ผลกระทบร่วมของความเร็วรอบกับระยะป้อนกัด และ ผลกระทบร่วมของความเร็วรอบกับความลึกในการตัด

ตามล าดับอย่างมนีัยส าคัญ ส่งผลกระทบตอ่แรงในการตัดเฉือนในแกน Y อย่างมนีัยส าคัญ 
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ตารางที่ 4 ตารางวเิคราะห์ความแปรปรวนของแตล่ะปัจจัยในแนวแกน Y 

 

 

 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Main Effects 4 13913.9 13913.9 3478.45 455.84 0.000 

  Spindle Speed 1 1541.7 1541.7 1541.65 202.03 0.000 

  Depth of cut 1 7758.5 7758.5 7758.53 1016.72 0.000 

  Feed 1 266.2 266.2 266.17 34.88 0.000 

  Step Over 1 4347.5 4347.5 4347.50 569.72 0.000 

2-Way Interactions 6 483.2 483.2 80.53 10.55 0.000 

  Spindle Speed*Depth of cut 1 67.5 67.5 67.48 8.84 0.009 

  Spindle Speed*Feed  1 0.6 0.6 0.60 0.08 0.783 

  Spindle Speed*Step Over 1 75.2 75.2 75.25 9.86 0.006 

  Depth of cut*Feed  1 89.4 89.4 89.41 11.72 0.003 

  Depth of cut*Step Over 1 249.9 249.9 249.93 32.75 0.000 

  Feed*Step Over 1 0.5 0.5 0.49 0.06 0.803 

3-Way Interactions 4 41.4 41.4 10.35 1.36 0.293 

  Spindle Speed*Depth of cut*Feed 1 3 3 3.03 0.40 0.537 

  Spindle Speed*Depth of cut*Step Over 1 14.8 14.8 14.84 1.94 0.182 

  Spindle Speed*Feed*Step Over 1 6.1 6.1 6.10 0.80 0.385 

  Depth of cut*Feed*Step Over 1 17.4 17.4 17.42 2.28 0.150 

4-Way Interactions 1 0.3 0.3 0.35 0.05 0.834 

  Spindle Speed*Depth of cut*Feed*Step Over 1 0.3 0.3 0.35 0.05 0.834 

Residual Error 16 122.1 122.1 7.63 

    Pure Error 16 122.1 122.1 7.63 

  Total 31 14560.9 
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การวิเคราะห์ค่าที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย 

จากการวเิคราะห์ผลกระทบหลักในแนวแกน X จะพบว่าปัจจัยความเร็วรอบมีผลตอ่ค่าแรงตัดเฉือนมากที่สุด

ท่ีความเร็วรอบที่ 8000 รอบต่อนาที ความลึกในการกัดท่ีระดับความลึก 10 มิลลิเมตร อัตราป้อนท่ี 1900 มิลลิเมตร

ตอ่นาท ีและ ระยะป้อนกัดท่ี 5 มิลลเิมตร แสดงดังภาพท่ี 6 
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ภาพที ่6 แสดงผลกระทบหลักในแนวแกน X 

 

จากการวเิคราะห์ผลกระทบหลักในแนวแกน Y จะพบว่าปัจจัยความเร็วรอบมผีลตอ่คา่แรงตัดเฉือนมากที่สุด

ท่ีความเร็วรอบที่ 8000 รอบต่อนาที ความลึกในการกัดท่ีระดับความลึก 10 มิลลิเมตร อัตราป้อนท่ี 1900 มิลลิเมตร

ตอ่นาท ีและ ระยะปอ้นกัดที่ 3 มิลลเิมตร แสดงดังภาพท่ี 7 
 

95008000

-30

-40

-50

-60

105

19001600

-30

-40

-50

-60

53

Spindle Speed

M
e

a
n

Depth of cut

Feed Step Over

Main Effects Plot for Forces Y
Data Means

 
 

ภาพที ่7 แสดงผลกระทบหลักในแนวแกน Y 

 

 



 

 

 412  Proceedings 

อภิปรายผลและสรุปผล 
การศึกษาถึงปัจจัยท่ีมผีลตอ่แรงตัดเฉือนในกระบวนการกัดอลูมิเนียมเกรด 6063 การออกแบบการทดลอง 

ด้วยการท าการทดสอบแรงในการตัดเฉือน ในแกน X และแนวแกน Y โดยก าหนดปัจจัย 4 ปัจจัยคือ ความเร็วรอบ 

(Spindle Speed) ระยะป้อนกัด (Step Over) อัตราป้อน (Feed) และความลึกในการกัด (Depth of Cut) แบ่งเป็น 2 

ระดับ ซึ่งปัจจัยในการตัดเฉือนอลูมิเนยีมเกรด 6063 พบวา่ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าแรงตัดเฉือนในแนวแกน X และแรงตัด

เฉือนวัสดุในแนวแกน Y โดยพบว่าแต่ละปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงในแนวแกนท้ัง 2 คือ ระยะป้อนกัด, ความลึกในการกัด, 

ความเร็วรอบ และ อัตราปอ้นตามล าดับอยา่งมีนัยส าคัญ โดยท่ีความเร็วรอบท่ีระดับ 8000 รอบตอ่นาที ปัจจัยความ

ลึกในการกัดท่ีระดับ 10 มิลลิเมตร ปัจจัยอัตราป้อนท่ีระดับ  1900 มิลลิเมตรต่อนาที และระยะป้อนกัดระดับ 5 

มลิลิเมตร ส่งผลให้แรงตัดเฉือนในแนวแกน x มคี่า 397.9 นิวตัน ในขณะเดียวกันความเร็วรอบที่ระดับ 8000 รอบต่อ

นาที ปัจจัยความลึกในการกัดท่ีระดับ 10 มลิลิเมตร ปัจจัยอัตราป้อนท่ีระดับ  1900 มิลลิเมตรต่อนาที และระยะป้อน

กัดระดับ 3 มิลลเิมตร ส่งผลให้แรงตัดเฉือนในแนวแกน y มคี่า 98.25 นวิตัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากงานวจิัยน้ีสามารถเป็นแนวทางน าไปสู่การประยุกตใ์ชค้่าแรงในการตัดเฉือน (Cutting Force) เพื่อท านาย

หรือคาดการในเร่ืองของการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดได้ อีกท้ังยังสามารถท าการวจิัยเพิ่มเติมต่อยอดไปถึงการศึกษา

ของปัจจัยท่ีเหมาะสมในกระบวนการตัดเฉือนของวัสดุแต่ละชนิดได้อีกด้วย เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะน าปัจจัยเหล่นี้ไป

ศึกษาหาค่าแรงตัดเฉือนท่ีน้อยท่ีสุดในกระบวนการตัดเฉือนในงานวิจัยต่อไป  โดยสามารถเชื่อมโยงไปถึงอายุการใช้

งานของเคร่ืองมือตัด ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญตอ่ตน้ทุนการผลิตเป็นอยา่งมากในยุคปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูงในเร่ืองราคาของ

ผลิตภัณฑ ์
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การประเมนิความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอรใ์นส านกังาน: กรณีศกึษา 

องค์การบริหารส่วนต าบล  

Ergonomic risk factors assessment in the office computer users: Case study, 

Sub-district administration organization 

พงศกร  สุรนิทร์1* จริพัส  อุดสุข1 และ จติรทิวัส  ประมูลสิน1 

Pongsakorn Surin1* Jirapat  Oudsuk1 and Jitthiwat  Pramoolsin1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงานของ

พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบุญนาคพัฒนาและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ จ านวน 20 คน ท่ีใช้

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะในการท างานมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน Rapid Office Strain 

Assessment (ROSA) ผลการศึกษาความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงานของพนักงานใน

องค์การบริหารส่วนต าบลบุญนาคพัฒนาพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.33 ซึ่งอยู่ในระดับสูง และองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเสด็จพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อ

ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใชค้อมพวิเตอร์ในส านักงาน โดยเกิดจากความไมเ่หมาะสมของความสูงเก้าอี้ ความ

ลึกท่ีนั่ง ท่ีพักแขน พนักพงิ และเมาส ์
 

ค าส าคัญ: การประเมินความเสี่ยง การยศาสตร์ ผู้ใชค้อมพิวเตอร์ ส านักงาน 
 

Abstract   

 The main purpose of this study was to assess the ergonomic risks of 20 computer users working in the 

Office of Bunnag Pattana Subdistrict Administrative Organization (SAO) and the Office of Ban SadetSubdistrict 

Administrative Organization.  They spent more than 3 hours a day working with their desk computers.  The 

Rapid Office Strain Assessment (ROSA) was implemented to compile the data.  The findings revealed that those 

working in the Office of Bunnag Pattana SAO ran a higher risk (average at 5.33) than those working at the 

Office of Ban Sadet SAO (average at 4.55), resulting from an improperly adjusted height of the chair, armrest 

and backrest.  In addition, the depth of the seat and the distance of the mouse also posed risks. 
 

Keywords: Risk assessment Ergonomic computer users office 
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บทน า 
ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังสิน้ 5,334 แห่งท่ัวประเทศ [1] อันมีระบบการบริหารภายในองค์กรท่ี

มีการแบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ โดยมีหน่วยงาน 

ได้แก่ ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนสาธารณสุข ส่วนการศึกษา และส่วนการโยธา ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้องกับงานท่ีมี

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงานส าหรับการท างานสมัยใหม่ท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อันมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการ

ท างานในทุกองค์กร โรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน ดังท่ี [2] เร่ือง ก าหนดชนิด

ของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน  ดังต่อไปนี้ 1.โรคท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี 2.

โรคท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ 3.โรคท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ 4.โรคระบบหายใจท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการ

ท างาน 5.โรคผิวหนังท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการท างาน 6.โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการ

ท างานหรือสาเหตุจากลักษณะงานท่ีจ าเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมการท างาน 7.โรคมะเร็งท่ีเกิดขึ้น

เนื่องจากการท างาน 8.โรคอื่น ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน [2] 

ส าหรับในภาพรวมของประเทศไทยยังพบปัญหาด้านการยศาสตร์อยู่เป็นจ านวนมากดังที่ปรากฏในรายงานการ

ประสบอันตรายหรือการบาดเจ็บจากการท างาน เนื่องจากปัญหาด้านการยศาสตร์จากส านักงานกองทุนเงิน

ทดแทน ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้รายงานข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก

การท างาน ได้จ าแนกตามความรุนแรงและสาเหตุท่ีประสบอันตรายในปีพ.ศ. 2550 พบว่า การประสบอันตรายจาก

ท่าทางการท างานอยู่ในอันดับท่ี 10 จากท้ังหมด 23 อันดับ โดยมีความร้ายแรง ได้แก่ 1.สูญเสียเสียอวัยวะบางส่วน 

จ านวน 3 ราย, 2.หยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 265 ราย, 3.หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 681 รายรวมท้ังสิ้น จ านวน 

949 ราย[3] การบาดเจ็บท่ีปรากฏมักมาจากภาวะความเสี่ยงตอ่ร่างกายในด้านตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดบริเวณ

กล้ามเนื้อ คอและไหล่ ปวดเบ้าตา[4] ส าหรับกลุ่มอาการท่ีเกิดต่อร่างกายจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและ

กระดูกท่ีเกิดจาการใชค้อมพวิเตอร์ ได้แก่ อาการปวดคอมากที่สุด รอ้ยละ 83.7 อาการปวดไหล ่รอ้ยละ 79.7 อาการ

ปวดหลังส่วนบน ร้อยละ 63.0 อาการปวดท้ายทอยไหล่ ร้อยละ 62.1 อาการปวดหลังส่วนล่าง ร้อยละ 48.5 อาการ

ปวดข้อมือ/มอื ร้อยละ 46.7 อาการปวดข้อศอก ร้อยละ 24.2 อาการปวดสะโพก/ต้นขา ร้อยละ 22.5 อาการปวดเข่า 

ร้อยละ 20.3 และอาการปวดข้อเท้า ร้อยละ 15.0[5] นอกจากนี้ยังพบกลุ่มอาการต่อดวงตาและระบบการมองเห็น 

ได้แก่ อาการปวดศีรษะซึ่งพบเกือบทุกคร้ังท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 41.9 อาการน้ าตาไหลพบเป็น

ลางคร้ัง ร้อยละ 57.3 อาการเห็นภาพซ้อนพบเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 56.4 อาการตาพร่ามัวพบเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 

48.9 อาการเคืองตาพบเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 40.5 อาการตาสู้แสงไม่ได้พบเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 39.2 อาการแสบตา

พบเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 33.9 และอาการปวดตาพบเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 31.3[6] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ

ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงานของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อให้สามารถน ามาเป็นขอ้มูลในการลดปัจจัยเสี่ยงตอ่การบาดเจ็บจากการท างานต่อไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 ประชากรในการวิจัย 

 ในการวจิัยคร้ังนี้ได้เลอืกกลุ่มประชากรแบบเจาะจง คือ พนักงานท่ีใชง้านคอมพิวเตอร์ในองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบุญนาคพัฒนา เลขท่ี 45/2 ต าบล บุญนาคพัฒนา อ าเภอเมืองล าปาง ล าปาง 52000 จ านวน 10 คน และ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ ถนนล าปาง-งาว ต าบล บ้านเสด็จ อ าเภอเมอืงล าปาง ล าปาง 52000 จ านวน 10 

คน รวมท้ังสิ้น 20 คน ซึ่งใชเ้วลาในการท างานกับคอมพวิเตอร์มากกวา่ 3 ชั่วโมงต่อวัน 

 อุปกรณใ์นการวิจัย 

 1. กล้องบันทึกภาพน่ิง 

 2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 

 3. โปรแกรม Auto CAD 2015 

 4. สายวัด 

 5. ตลับเมตร 
 

เครื่องมอืในการวิจัย 

 Rapid Office Strain Assessment: ROSA เป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงด้าน

การยศาสตร์ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อใชใ้นการประเมินสภาพการท างานของผู้ปฏบัิตงิานในส านักงาน

ท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส าหรับประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพการท างานในส านักงาน โดยมี

รูปแบบการประเมินจะเป็นการใช้ภาพประกอบ เพื่อประเมินท่าทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ของพนักงาน และการใช้

งานอุปกรณ์เสริมต่างๆ หลักการการประเมินด้วยวิธี ROSA จะใช้หลักการเดียวกับวธีิ RULA และวิธี REBA ท่ีเป็นการ

ให้ระดับคะแนนแลว้น ามาประเมินเป็นคะแนนความเสี่ยงโดยรวมเพื่อจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของการท างานนั้นๆ 

ส าหรับการประเมินด้วยวิธีการ ROSA ใช้บ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงของพนักงานท่ีท างานในส านักงาน ROSA เป็น

เคร่ืองมือท่ีออกมาหลังจาก RULA และ REBA แต่ใช้หลักการประเมินโดยรูปภาพเช่นเดียวกันวัตถุประสงค์ของการ

ประเมินโดย ROSA คือ การใช้เป็นเคร่ืองมือในการบ่งชี้จุดท่ีมีปัจจัยเสี่ยงในการท างานในส านักงานเป็นหลัก โดย

พิจารณาจากอุปกรณ์ท่ีใช้งาน เช่น เก้าอี้ หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เมาส์ แป้นพิมพ์ นอกจากนั้นยังพิจารณาถึง

ระยะเวลาในการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ด้วย ผลคะแนนของการประเมินจะมีค่า 1-2 ระดับความเสี่ยงต่ า 3-4 ระดับ

ความเสี่ยงปานกลาง 5-7 ระดับความเสี่ยงระดับสูง และ 8-10 ความเสี่ยงระดับสูงมาก[7] 
 

การเก็บข้อมูล 

 ด าเนินการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากประชากรด้วยวิธี ROSA โดยสังเกตท่าทางการท างานใน

การใชง้านคอมพวิเตอร์และรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งวธีิ ROSA มขีั้นตอนการประเมนิ 13 ขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินความสูงของเก้าอี้ (Chair height) 

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินความลึกของท่ีน่ัง (Pan depth) 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินท่ีพักแขน (Armrest) 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินพนักพิง (Backrest) 

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินหนา้จอ (Monitor) 

ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินโทรศัพท์ (phone) 

ขั้นตอนท่ี 7 การประเมินเมาส์ (Mouse) 
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ขั้นตอนท่ี 8 การประเมินแป้นพมิพ ์(Key board) 

ขั้นตอนท่ี 9 การหาค่าคะแนนของเก้าอี้ 

ขั้นตอนท่ี 10 การประเมินระยะเวลาการใช้งาน (Duration) 

ขั้นตอนท่ี 11 การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณเ์สริม (คะแนน B และ คะแนน C) 

ขั้นตอนท่ี 12 การหาค่าคะแนนรวมของจอภาพและอุปกรณเ์สริม 

ขั้นตอนท่ี 13 การหาค่าคะแนนรวมและการสรุปผล 

 

ผลการศึกษา 
 ข้อมูลสภาพท่ัวไป 

ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละสภาพและลักษณะท่ัวไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลในตารางที ่1 แสดงขอ้มูลสภาพและลักษณะท่ัวไปของประชากรซึ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60 เพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน มากกว่า 2 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45 ระยะเวลาในการปฏบัิตงิาน 1 ปี ถึง 2 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ระยะเวลาในการปฏบัิตงิาน น้อย

กว่า 1 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 2 ปี 6 เดือน อายุตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี 

จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุตั้งแต ่36 ปี ถึง 40 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุตัง้แต่ 26 ปี ถึง 30 

ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 25 ปี 

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 อายุเฉลี่ย 33.2 ปี ความสูงเพศชายเฉลี่ย 165.8 เซนติเมตร ความสูงเพศหญิงเฉลี่ย 

154.6 เซนติเมตร 

สภาพและลักษณะทั่วไป จ านวน (n=20) ร้อยละ 

เพศชาย 8 40 

เพศหญิง 12 60 

ระยะเวลาในการปฏบัิตงิานนอ้ยกว่า 1 ปี 4 20 

ระยะเวลาในการปฏบัิตงิาน 1 ปี ถึง 2 ปี 7 35 

ระยะเวลาในการปฏบัิตงิาน มากกว่า 2 ปี 9 45 

อายุตัง้แต ่20 ปี ถึง 25 ปี 1 5 

อายุตัง้แต ่26 ปี ถึง 30 ปี 4 20 

อายุตัง้แต ่31 ปี ถึง 35 ปี 8 40 

อายุตัง้แต ่36 ปี ถึง 40 ปี 5 25 

อายุตัง้แต ่41 ปีขึน้ไป  2 10 
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การประเมินด้วยวิธี ROSA 

ตารางที่ 2 การประเมินลักษณะท่าทางและสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วน

ต าบลบุญนาคพัฒนา จ านวน n=10 

ท่าทางและสภาพแวดล้อมการท างาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

ความสูงของเก้าอี้ 2 0.76 

ความลึกของท่ีน่ัง 1.89 0.76 

ท่ีพักแขน 3 0.64 

พนักพิง 2.33 0.89 

หนา้จอ 1.22 0.46 

โทรศัพท์ 0 0 

เมาส ์ 2.11 0.35 

แป้นพมิพ ์ 1.33 0.52 

การหาคะแนนของเก้าอี้ 4.56 0.74 

ระยะเวลา 0.78 0.46 

การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณเ์สริม B 1.22 0.46 

การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณเ์สริม C 2.78 0.46 

การหาค่าคะแนนรวมของจอภาพและอุปกรณเ์สริม D 2.78 0.46 

การหาค่าคะแนนรวม 5.33 0.83 

  

ข้อมูลในตารางท่ี  2 เป็นข้อมูลการประเมินลักษณะท่าทางและสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ใช้

คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วนต าบลบุญนาคพัฒนา จ านวน 13 ขั้นตอน โดยท่าทางและสภาพแวดล้อมการ

ท างานจากการประเมนิโทรศัพท์มคี่า 0 ซึ่งไมม่ีผลกระทบตอ่การประเมินด้านอ่ืน ดังนั้นคะแนนรวมเฉลี่ย 5.33 เมื่อน า

คะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนของการประเมินด้วยวิธี ROSA อยู่ในช่วง 5-7 ระดับความเสี่ยงระดับสูง 

 

ตารางที่ 3 การประเมินลักษณะท่าทางและสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเสด็จ จ านวน n=10 

ท่าทางและสภาพแวดล้อมการท างาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

ความสูงของเก้าอี้ 2 0.63 

ความลึกของท่ีน่ัง 2 0.63 

ท่ีพักแขน 3.36 1.03 

พนักพิง 1.82 0.6 

หนา้จอ 1.27 0.65 

โทรศัพท์ 0 0 

เมาส ์ 2.09 0.54 

แป้นพมิพ ์ 1.36 0.50 
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ตารางที่ 3 การประเมินลักษณะท่าทางและสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเสด็จ จ านวน n=10 (ตอ่) 

ท่าทางและสภาพแวดล้อมการท างาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

การหาคะแนนของเก้าอี้ 4.36 0.92 

ระยะเวลา 0.18 0.75 

การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณเ์สริม B 1.09 0.30 

การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณเ์สริม C 2.36 0.81 

การหาค่าคะแนนรวมของจอภาพและอุปกรณเ์สริม D 2.36 0.81 

การหาค่าคะแนนรวม 4.55 0.69 
 

ข้อมูลในตารางท่ี  3 เป็นข้อมูลการประเมินลักษณะท่าทางและสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ ใช้

คอมพิวเตอร์ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ จ านวน 13 ขั้นตอน โดยท่าทางและสภาพแวดล้อมการท างานจาก

การประเมนิโทรศัพท์มคี่า 0 ซึ่งไมม่ีผลกระทบตอ่การประเมินด้านอ่ืน ดังนั้นคะแนนรวมเฉลี่ย 4.55 เมื่อน าคะแนนท่ีได้

เทียบกับคะแนนของการประเมินด้วยวิธี ROSA อยู่ในช่วง 3-4 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 1 การเปรียบเทียบผลการประเมินด้วยวิธี ROSA 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการเปรียบเทียบผลการประเมินด้วยวิธี ROSA ของท่าทางและสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ใช้

คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วนต าบลบุญนาคพัฒนาและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ จากการประเมิน

ความสูงของเก้าอี้ ความลึกของท่ีนั่ง ท่ีพักแขน พนักพิง หน้าจอ โทรศัพท์ เมาส์ แป้นพิมพ์ การหาคะแนนของเก้าอี้ 

ระยะเวลา การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณ์เสริม B การหาค่าคะแนนรวมของอุปกรณ์เสรมิ C และการหาค่าคะแนน

รวมของจอภาพและอุปกรณ์เสริม D พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบุญนาคพัฒนา ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.33 คะแนน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน ดังนั้นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วน

ต าบลบุญนาคพัฒนาจึงมีความเสี่ยงท่ีมากกว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ ซึ่งมาจาก

ปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงจากความสูงเก้าอี้ ความลึกท่ีนั่ง ท่ีพักแขน พนักพิง เมาส์  และระยะเวลาการท างาน ซึ่งมี
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ความสัมพันธ์กับการประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ด้วยวิธี Rapid Office Strain Assessment (ROSA) พบว่า โต๊ะท างานท่ัวไปซึ่งเมาส์และคีย์บอร์ดท่ีวางบนโต๊ะสูงเกินไป 

เก้าอี้ท่ีใชส้่วนใหญ่มคีวามสูง พนักพิงหลัง ท่ีรองแขน และขนาดนั่งไมเ่หมาะสม นอกจากนี้การวางจอคอมพิวเตอร์ท่ีต่ า

ไป วางเอียง หรือมีแสงแยงตา เป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดอวัยวะต่างๆ ได้แก่ หลังส่วนล่าง ร้อยละ 61.11 คอ ไหล่ 

นิ้ว ร้อยละ 38.89 เท่ากัน หลังส่วนบน แขน และข้อมือ ร้อยละ 33.33 เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างในการศกึษากว่าร้อยละ 

80 มีอาการปวดอวัยวะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงโดย ROSA จึงควรจะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

[7] ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระดับความเสี่ยงระดับสูงของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การบริหารส่วนต าบลบุญนาคพัฒนาจะ

ส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อซึ่งยังมีความจ าเป็นต้องศึกษาการวัดค่าสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ EMG 

(Electromyogram) และระดับความเสี่ยงปานกลางของผู้ใช้คอมพวิเตอร์ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จจะส่งผล

กระทบต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อซึ่งยังมีความจ าเป็นต้องศึกษาการวัดค่าสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ EMG 

(Electromyogram)  
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การวัดประสทิธิผลโดยรวมของเครื่องจกัร กรณศีกึษาห้างหุ้นส่วนจ ากดัเรืองชนะแพ็คกิ ง 

Overall equipment effectiveness : A case study of Ruangchana Packing Ltd 

มนนิทรา ใจค าปัน1* สุทธิพงษ์ ต๊ะพันธ์1 สุเมธ ปะละใจ1 และ ปรีชา ขานหยู1่ 

Maninthara  Chaikhampan1*, Suttipong  Tapan1, Sumeth  Palajai1 and Preecha  Kanyoo1 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวจิัยมวีัตถุประสงค์เพื่อวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟกู

ส าหรับใช้เป็นค่าชี้วัดผลการด าเนินงาน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองชนะแพ็คกิ้ง โดยวัดจากเคร่ืองจักรใน

กระบวนการผลิต 4 เคร่ือง คือ เครื่องตัดทับร่อง เครื่องพมิพ์ เครื่องสับร่อง และเคร่ืองไดคัท  จัดเก็บข้อมูลในระหว่าง

วันท่ี 1 - 30 มีนาคม 2559  ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักรเฉลี่ยเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้ เคร่ืองตัดทับร่อง 

49.40% เครื่องพมิพ์ 37.86% เครื่องสับร่อง 36.37% และเครื่องไดคัท 24.24% ดังนัน้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องรวบรวมและ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณท่ีสามารถเพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นภายในโรงงาน ส าหรับน าไปใช้ประกอบการ

พจิารณาและตัดสนิใจของผู้บริหารตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผล โดยรวมของเครื่องจักร อัตราการเดินเครื่อง สมรรถนะการเดินเครื่อง อัตราของผลิตภัณฑ์

ท่ีมีคุณภาพ  
 

Abstract   

 This research objectives is overall equipment effectiveness in the process of producing for corrugated 

boxes used as the key performance indicators a case study of ruangchana packing Ltd. Measured 4 produce 

machines in production cut over groove machine, slotting machine, printing machine and diecut machine. 

Collected data during march 1 th, - 30 th, 2016. The overall effectiveness averaged march 1 th, - 30 th, 2016 

the cut over groove machine was 49.40%, the printing machine was 37.86%, the slotting machine was 

36.37% and the diecut machine was 24.24%. Therefore, it is necessary to collect and analyze quantitative data 

that can be to determine the loss occurred within the plant. Apply for consideration and decision of the 

executive. 
 

Keywords:   Effectiveness Overall Equipment Availability Performance Efficiency Rate of Quality Efficiency 
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บทน า 
OEE เป็นการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักรหรือระบบอันเป็นผลสะท้อนจากความสูญเสีย 6 ประการ

[1] อย่างไรก็ตามในบริษัทท่ีใชเ้ครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการผลิตมักมีค าถามว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพการท างาน

เป็นอย่างไร และเราใช้เคร่ืองจักรคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน โดยส่วนใหญ่ผู้ท่ีรับผิดชอบก็ไม่สามารถตอบได้เต็มปากเต็ม

ค าเนื่องจากไม่มีการชี้วัดท่ีเป็นตัวเลขชัดเจน ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองจักรโดยตรงท่ีได้รับความนิยมและหลาย

บริษัทน ามาใชม้ากขึ้นคือการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) ส าหรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เรืองชนะแพ็คกิ้ง ประกอบธุรกิจด้านการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ตั้งอยู่ 328 หมู่ 1 ต าบลชมพู 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นโรงงานขนาดเล็กมพีนักงานจ านวน 16 คน ท าการผลิต

กล่องกระดาษลูกฟูก 3 แบบ คือ แบบฝาชน แบบฝาเกย และแบบไดคัท มีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในจังหวัดล าปาง เช่น 

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานเซรามิค โดยมีความต้องการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกในการบรรจุผลิตภัณฑ์ในจ านวนมาก

จึงท าให้มีอัตราการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกอย่างต่อเนื่อง ส าหรับในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกใช้เคร่ืองจักรเป็น

หลัก ดังนั้นจึงมคีวามจ าเป็นท่ีจะหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักรเพื่อวัดความสูญเสียของเครื่องจักรท่ีน าไปสู่

การแก้ไขอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ดังนั้นงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร 

(Overall Equipment Effectiveness : OEE) ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองชนะแพ็คกิ้ง เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรได้อยา่งเต็มท่ีตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง [2] 

1. ผลกระทบจากเวลาท่ีสูญเสียเนื่องจากเคร่ืองจักรไม่ได้ท างานจะแสดงใน รูปของอัตราการเดินเคร่ือง 

(Availability) ค านวณจากสมการท่ี 1 

              (1) 

 

หรือ 

  

2. ผลกระทบจากเวลาท่ีสูญเสียความเร็วของเคร่ืองจักรจะแสดงในรูปของสมรรถนะการเดินเคร่ือง 

(Performance Efficiency) ค านวณจากสมการท่ี 2 
 

              (2) 

 

3. ผลกระทบจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตจะแสดงในรูปของการสูญเสียในผลิตภัณฑ์เรียกว่า อัตราของ

ผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพ (Rate of Quality Efficiency) ค านวณจากสมการท่ี 3 
 

              (3) 
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4. การวัดประสิทธิผลโดยรวมเคร่ืองจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) เป็นการวัดวัดประสิทธิผล

โดยรวมของผลกระทบจากความสูญเสีย ค านวณจากสมการท่ี 4 
 

                      (4) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บบันทึกจะเป็นขอ้มูลเกี่ยวกับการท างานของเครื่องตัดทับร่อง เครื่องพมิพ์ เครื่องสับร่อง และเครื่อง

ไดคัท ใช้ข้อมูลเวลาท่ีสูญเสียไปจากการท างานของเคร่ืองจักรแต่ล่ะแผนก โดยจะเร่ิมเก็บข้อมูลในช่วงเวลาท่ีก าหนด

ตั้งแต่ วันท่ี 1 มีนาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2559 ระยะเวลารวม 61 วัน ซึ่งรอบการท างานใน 1 วันจะเก็บข้อมูล

เวลาการท างานปกตติัง้แตเ่วลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.  

 เครื่องมอือุปกรณ์ในการวิจัย 

 1. เครื่องคอมพวิเตอร์แบบพกพา (NOTEBOOK)  

- หนว่ยประมวลผล AMD A10-7300  

- ระบบปฏบัิตกิาร Windows 8.1  

- Ram 4.00 GB  

- พื้นท่ีจัดเก็บ HDD ขนาด 1TB  

2. กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล  

3. นาฬกิาจับเวลา  

4. ตัวเก็บขอ้มูล (HANDY DRIVE) ความจ ุ8 GB จ านวน 1 ชิ้น  

5. เครื่องค านวณ 

 ค านวณหาคา่ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และหาสาเหตุของความสูญเสีย  

 ด าเนนิการการค านวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรประกอบด้วยตัวแปรหลัก 3 คา่ ดังนี้ 

 1. อัตราการเดินเครื่อง (Availability Rate : A)  

2. ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency : P)  

3. อัตราคุณภาพ (Quality Rate : Q)  
 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 ผลการค านวณหาคา่ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องตัดทับร่อง  

ประจ าเดือน มีนาคม 2559 

วันท่ี 
อัตราการ

เดินเครื่อง (%) 

ประสิทธิภาพการ

เดินเครื่อง (%) 
อัตราคุณภาพ (%) 

ค่าประสิทธิผล

โดยรวม OEE (%) 

1 46.1 99.3 100 45.7 

2 53.1 96.8 100 51.4 

3 48.1 99 100 47.6 

4 62.9 88.1 100 55.4 

5 62 99.2 100 61.5 
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ตารางที่ 1 ผลการค านวณหาคา่ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องตัดทับร่อง (ตอ่) 

ประจ าเดือน มีนาคม 2559 

วันท่ี 
อัตราการ

เดินเครื่อง (%) 

ประสิทธิภาพการ

เดินเครื่อง (%) 
อัตราคุณภาพ (%) 

ค่าประสิทธิผล

โดยรวม OEE (%) 

6 0 0 0 0 

7 68.7 98.5 99.9 67.6 

8 70.1 98 100 68.6 

9 64.1 97.9 99.9 62.6 

10 73.3 98.6 100 72.2 

11 49 97.1 100 47.5 

12 65 99.3 100 64.5 

13 0 0 0 0 

14 60.2 98.1 100 59 

15 56.8 96.4 100 54.7 

16 56.9 87.1 100 49.5 

17 59 98.6 100 58.1 

18 60.4 82.7 100 49.9 

19 56.2 98.9 100 55.5 

20 0 0 0 0 

21 45.6 97.8 100 44.5 

22 71.6 99.8 100 71.4 

23 57.1 97.9 100 55.9 

24 69.1 98.7 99.9 68.1 

25 46.9 99.9 100 46.8 

26 37.9 98.9 100 37.4 

27 0 0 0 0 

28 72.1 100 99.9 72 

29 69.2 99.2 100 68.6 

30 54.5 97.9 100 53.3 

31 42.7 98.7 100 42.1 

เฉลี่ย 50.92 84.59 87.08 49.40 

 

ข้อมูลในตารางท่ี 1 แสดงผลการค านวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองตัดทับร่อง ประจ าเดือน 

มีนาคม 2559 จ านวน 31 วัน เป็นวันท างานปกติ 27 วัน และเป็นวันหยุด 4 วัน มีค่าเฉลี่ยดังนี้ อัตราการเดินเคร่ือง 

50.92% ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 84.59 % อัตราคุณภาพ 87.08% และค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE 49.40% 
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แผนภูมทิี่ 1 ค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจ าเดือน มีนาคม 2559 
 

 จากแผนภูมิท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อมูลค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจ าเดือน มีนาคม 2559 ท่ี

พบวา่มคี่าประสิทธิผลโดยรวมต่ ากวา่ 50 % อยูจ่ านวน 9 วัน จากวันงานปกต ิ27 วัน คิดเป็น 33.33 % ดังนัน้จึงจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งค้นหาความสูญเสียท่ีเกิดขึน้เพื่อท าให้คา่ประสิทธิผลโดยรวมของ 9 วัน ให้สามารถสูงขึน้มากกวา่ 50 % 
 

ตารางที่ 2 ผลการค านวณหาคา่ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องพิมพ ์

ประจ าเดือน มีนาคม 2559 

วันท่ี 
อัตราการ

เดินเครื่อง (%) 

ประสิทธิภาพการ

เดินเครื่อง (%) 
อัตราคุณภาพ (%) 

ค่าประสิทธิผล

โดยรวม OEE (%) 

1 42.6 98.6 100 42 

2 37.5 100 100 37.5 

3 38.6 96.1 100 37 

4 45.6 99.4 99.9 45.5 

5 48.9 99.1 100 48.4 

6 0 0 0 0 

7 46.4 98.2 100 45.5 

8 64.1 98.4 99.9 63 

9 56 98.1 100 54.9 

10 59 99.7 100 58.8 

11 43.2 94.4 100 40.7 

12 55.1 99.2 100 54.6 

13 0 0 0 0 

14 51.2 98.3 100 50.3 

15 57.6 99.7 100 57.4 

16 46 98.5 100 45.3 

17 35.3 97.9 100 34.5 
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ตารางที่ 2 ผลการค านวณหาคา่ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องพิมพ ์(ตอ่) 

ประจ าเดือน มีนาคม 2559 

วันท่ี 
อัตราการ

เดินเครื่อง (%) 

ประสิทธิภาพการ

เดินเครื่อง (%) 
อัตราคุณภาพ (%) 

ค่าประสิทธิผล

โดยรวม OEE (%) 

18 36.3 97.9 99.9 35.5 

19 45.4 99.7 100 45.2 

20 0 0 0 0 

21 54.8 99.8 99.9 54.6 

22 46.2 99.7 100 46 

23 15.9 98.9 100 15.7 

24 20.1 89.1 99.9 18.6 

25 28.4 98 100 27.8 

26 42.5 99.5 100 42.2 

27 0 0 0 0 

28 55.6 99.4 100 55.2 

29 39.9 97.3 100 38.8 

30 43.5 88.4 99.9 38.4 

31 40.5 99.3 100 40.2 

เฉลี่ย 38.59 85.25 87.08 37.86 
 

ข้อมูลในตารางท่ี 2 แสดงผลการค านวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองพิมพ์ ประจ าเดือน มีนาคม 

2559 จ านวน 31 วัน เป็นวันท างานปกติ 27 วัน และเป็นวันหยุด 4 วัน มีค่าเฉลี่ยดังนี้ อัตราการเดินเคร่ือง 38.59 % 

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 85.25 % อัตราคุณภาพ 87.08% และค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE 37.86 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 2 ค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจ าเดือน มีนาคม 2559 
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 จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อมูลค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจ าเดือน มีนาคม 2559 ท่ีพบว่ามี

ค่าประสิทธิผลโดยรวมต่ ากว่า 50 % อยู่จ านวน 19 วัน จากวันงานปกติ 27 วัน คิดเป็น 70.37 % ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้อง

ค้นหาความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นเพื่อท าให้คา่ประสิทธิผลโดยรวมของ 19 วัน ให้สามารถสูงขึน้มากกวา่ 50 % 
 

ตารางที่ 3 ผลการค านวณหาคา่ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องสับร่อง 
ประจ าเดือน มีนาคม 2559 

วันท่ี 
อัตราการเดินเครื่อง 

(%) 

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 

(%) 

อัตราคุณภาพ 

(%) 

ค่าประสิทธิผลโดยรวม 

OEE (%) 

1 42.3 97 100 41 

2 27.5 98.4 100 27 

3 39.5 97.2 100 38.3 

4 34.9 94.7 100 33 

5 43.2 97.8 100 42.2 

6 0 0 0 0 

7 52 96.9 100 50.3 

8 48.1 97.8 99.9 46.9 

9 31.7 98.5 100 31.2 

10 39.2 99.6 100 39 

11 38 95.9 100 36.4 

12 45 99.3 100 44.6 

13 0 0 0 0 

14 48.9 98.6 100 48.2 

15 53.8 99.1 100 53.3 

16 41.2 97.2 100 40 

17 40.9 98.6 100 40.3 

18 45.5 99.1 100 45 

19 49.2 98.7 100 48.5 

20 0 0 0 0 

21 24.6 96.7 100 23.7 

22 45 98 100 44.1 

23 46.8 99.1 99.9 46.3 

24 59.7 98.6 100 58.8 

25 46 94.2 100 43.7 

26 29 92.4 100 26.7 

27 0 0 0 0 

28 39.1 95.6 100 37.3 
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ตารางที่ 3 ผลการค านวณหาคา่ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องสับร่อง (ตอ่) 

ประจ าเดือน มีนาคม 2559 

วันท่ี 
อัตราการเดินเครื่อง 

(%) 

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 

(%) 

อัตราคุณภาพ 

(%) 

ค่าประสิทธิผลโดยรวม 

OEE (%) 

29 45.3 95.1 100 43 

30 50.3 95.6 100 48 

31 52.6 96.3 100 50.6 

เฉลี่ย 37.40 84.71 87.09 36.37 

 

ข้อมูลในตารางท่ี 3 แสดงผลการค านวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองสับร่อง ประจ าเดือน มีนาคม 

2559 จ านวน 31 วัน เป็นวันท างานปกติ 27 วัน และเป็นวันหยุด 4 วัน มีค่าเฉลี่ยดังนี้ อัตราการเดินเคร่ือง 37.40 % 

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 84.71 % อัตราคุณภาพ 87.09% และค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE 36.37 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 3 ค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจ าเดือน มีนาคม 2559 
 

 จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อมูลค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจ าเดือน มีนาคม 2559 ท่ีพบว่า

มีค่าประสิทธิผลโดยรวมต่ ากว่า 50 % อยู่จ านวน 23 วัน จากวันงานปกติ 27 วัน คิดเป็น 85.18 % ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ี

จะตอ้งค้นหาความสูญเสียท่ีเกิดขึน้เพื่อท าให้คา่ประสิทธิผลโดยรวมของ 23 วัน ให้สามารถสูงขึน้มากกวา่ 50 % 
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ตารางที่ 4 ผลการค านวณหาคา่ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องไดคัท 

ประจ าเดือน มนีาคม 2559 

วันที ่
อัตราการเดินเครือ่ง

(%) 

ประสิทธิภาพการ

เดินเครื่อง (%) 
อัตราคุณภาพ (%) 

คา่ประสิทธิผลโดยรวม 

OEE (%) 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 48.7 97.5 99.8 47.3 

4 0 0 0 0 

5 13.7 98.1 99.8 13.4 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 42.1 97.5 99.8 40.9 

10 51.3 96.3 99.8 49.3 

11 23 100 99.8 22.2 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

14 31.5 98.7 99.8 31 

15 0 0 0 0 

16 85.3 99.6 99.8 84.7 

17 85 100 99.9 84.9 

18 55.4 96.4 99.8 53.2 

19 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 

22 42.1 98.4 99.8 41.3 

23 0 0 0 0 

24 72.9 97.2 99.7 70.6 

25 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 

28 20 83.7 100 16.7 

29 57.3 95.5 99.9 54.6 

30 72.4 96 99.8 69.3 

31 75 96.1 99.8 71.9 

เฉลี่ย 25.02 46.81 48.30 24.24 
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ข้อมูลในตารางท่ี 4 แสดงผลการค านวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองไดคัท ประจ าเดือน มนีาคม 2559 

จ านวน 31 วัน เป็นวันท างานปกติ 27 วัน และเป็นวันหยุด 16 วัน มีค่าเฉลี่ยดังนี้ อัตราการเดินเคร่ือง 25.02 % 

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 46.81 % อัตราคุณภาพ 48.30 % และค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE 24.24 % 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 4 ค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจ าเดือน มีนาคม 2559 

 

 จากแผนภูมิท่ี 4 แสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อมูลค่าประสิทธิผลโดยรวม OEE ประจ าเดือน มนีาคม 2559 ท่ีพบว่า

มีค่าประสิทธิผลโดยรวมต่ ากว่า 50 % อยู่จ านวน 9 วัน จากวันงานปกติ 16 วัน คิดเป็น 56.25 % ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ี

จะตอ้งค้นหาความสูญเสียท่ีเกิดขึน้เพื่อท าให้คา่ประสิทธิผลโดยรวมของ 9 วัน ให้สามารถสูงขึน้มากกวา่ 50 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 5 การวเิคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมกิ้างปลา 

ผลกระทบตอ่

ประสิทธิภาพโดยรวม

เครื่องจักร 

Machine Man 

Method Material 

พนักงานขาดทักษะการ

บ ารุงรักษาเครื่องจักร 

เครื่องจักรรุ่นเก่า 

ขาดแผนการตรวจสอบเครื่อง 

เครื่องจักรไม่ได้รับการ

ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

ขาดวิธีการปฏบัิตงิานกับเครื่อง กล่องมคีวามชื้น 
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วิจารณ์และสรุปผล 
ความสูญเสีย 6 ประการ (Six big loss) ท่ีส่งผลต่อค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองตัดทับร่อง เฉลี่ย OEE 

49.40 % จะเห็นว่าอัตราการเดินเคร่ืองจักรค่อนข้างต่ าอันเกิดจากเวลาหยุดเคร่ืองเพื่อท าการปรับตั้งเคร่ืองและการ

ปรับแต่ง (Set-up and adjustment) ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองพิมพ์ เฉลี่ย OEE 37.86 % จะเห็นว่าอัตราการ

เดินเคร่ืองจักรค่อนข้างต่ าอันเกิดจากเวลาหยุดเคร่ืองเพื่อท าการปรับตั้งเคร่ืองและการปรับแต่ง (Set-up and 

adjustment) และการหยุดชะงักของเคร่ืองจักร (Idling and minor stoppages) ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองสับ

ร่อง เฉลี่ย OEE 36.37 % จะเห็นว่าอัตราการเดินเคร่ืองจักรค่อนข้างต่ าอันเกิดจากเวลาหยุดเครื่องเพื่อท าการปรับตั้ง

เคร่ืองและการปรับแต่ง (Set-up and adjustment) ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองไดคัท เฉลี่ย OEE 24.24 %  

จะเห็นว่าอัตราการเดินเคร่ืองจักรค่อนข้างต่ าอันเกิดจากเวลาหยุดเคร่ืองเพื่อท าการปรับตั้งเคร่ืองและการปรับแต่ง 

(Set-up and adjustment) การหยุดชะงักของเคร่ืองจักร (Idling and minor stoppages) และเคร่ืองจักรเสียกะทันหัน 

(Breakdown) ซึ่งการประยุกต์ใช้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) ร่วมกับการบ ารุงรักษา

แบบทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (Total Preventive Maintenance: TPM) จะสามารถท าให้ลดความสูญเสียลงได้ ดังท่ีมี

การศึกษาเกี่ยวกับการน าระบบการบ ารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance, TPM) 

มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตและปรับปรุงค่าของ

ประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE) โดยเริ่มจากการบ ารุงรักษาแบบทวีผลท่ี

ทุกคนมีส่วนร่วมมาประยุกตใ์ชใ้นสายการผลิต เพื่อคน้หาข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิตท้ังหมดมาวเิคราะห์

หาสาเหตุและหาแนวทางการแก้ไขท่ีจะเพิ่มค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจักร[3] และการศึกษาเกี่ยวกับเพิ่ม

ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร ในกระบวนการฉีดพลาสติก จากการศึกษาข้อมูลของ หจก.สุจรรยาพานิช ได้มีการน า

หลักการบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน(Preventive Maintenance) มาใชใ้นการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรท าให้เคร่ืองจักร[4] ดังนั้น

จึงได้เสนอแนะให้ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองชนะแพ็คกิ้ง พิจารณาการประยุกต์ใช้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

(Preventive Maintenance : PM) ร่วมกับการบ ารุงรักษาแบบทวผีลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (Total Preventive Maintenance 

: TPM) เพื่อลดความสูญเสียลงอันจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจักรในการผลิตให้สูงขึ้นกว่า
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แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสยีงผ่านระบบคลาวด์  

Android application controlling electrical equipments with speech through 

cloud  

ธีระพงษ์ ประวันโน1 สิทธิคม ประเสริฐ1 สมคิด สุขสวัสดิ์1 ธานินทร์ สุเชียง1 เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์1* 

Teerapong Prawanno1, Sittikom Prasert1, Somkit Suksawat1, Thanin Suchieng1 and Ekkalak Sumonpan1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านระบบคลาวด์ 

เพื่อน ามาสร้างแอพพลิเคชั่นท่ีชว่ยอ านวยความสะดวกในชวีิตประจ าวัน ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีของสมาร์ท

โฟนเป็นท่ีแพร่หลายในบุคคลท่ัวไป อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้มีการพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต  

ในอนาคตทุกสรรพสิ่งจะสามารถสื่อสารและเชื่อมตอ่กันได้ การพัฒนาแอพพลเิคชั่นนีเ้ป็นหนึ่งแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถ

ควบคุมการเปิด – ปิดไฟ การใชง้านโทรทัศน์ ควบคุมแอร์ พัดลมและโคมไฟ ด้วยเสียงผ่านการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

ท่ีมีการติดต้ังแอพพลิเคชัน ซึ่งความเร็วในการควบคุมขึ้นอยูก่ับปัจจัยของความเร็วอินเตอร์เน็ต 
 

ค าส าคัญ:  รู้จ าเสียง ระบบคลาวด์ อนิเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ไฟฟา้ 

Abstract  
 The purpose of this thesis is to develop android application for controlling electrical appliances with voice 

through CLOUD computing system. This android application makes the user more convenient in their daily life. At 

the present, people can access the smart phone technology extensively. Moreover, an electrical appliances are 

able to connect with the Internet. Additionally, in the near future all equipments will be able to communicate and 

connect to each others. Therefore, this is one of the developed application that it can be controlled. The users 

can turn on and turn off their household appliances such as television, air conditioner, lamp etc. by voice 

commanding from the smart phone application. However, the controlling speed depends on the internet speed. 
 

Keywords:  Speech Recognition, Cloud System, Internet of Things and Electricity 
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บทน า 

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยกี้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงมีอุปกรณเ์คร่ืองใชไ้ฟฟา้มากมายท่ีสร้างเพื่ออ านวย

ต่อความสะดวกของมนุษย์ การก้าวสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT: Internet of Things) คือ สภาพแวดล้อม

อันประกอบด้วยสรรพสิ่งท่ีสามารถสื่อสารและเชื่อมตอ่กันได้ผ่านโพรโตคอลการสื่อสารท้ังแบบใช้สายและไร้สายโดย

สรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและท างานร่วมกันได้ 

ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะน าไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์

ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อยูอ่าศัยและส่งสัญญาณไปสั่งเปิด/ปิดสวติซ์ไฟตามห้องต่างๆ ท่ีมีคนหรือไม่

มคีนอยู่ อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพจรของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุและส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์หรือส่งข้อความ

เรียกหน่วยกู้ชีพหรือรถฉุกเฉิน เป็นต้น  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดท่ีต้องการน าเสียงพูดของมนุษย์มาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุก

สรรพสิ่ง ส าหรับใช้ในการควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านผ่านคลาวด์ (Cloud) ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือช่วย

อ านวยความสะดวกต่อการใช้งานเครื่องใชไ้ฟฟา้และจะเป็นแนวทางต่อการพัฒนาอุปกรณอ์ื่นในอนาคต 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

หลักการท างานและภาพรวมของระบบ 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมขัน้ตอนการท างานของระบบ 

 

จากภาพท่ี 1 เป็นขั้นตอนการท างานท่ีประกอบไปด้วย ขั้นตอนแรกเมื่อแอพพลิเคชันเร่ิมต้นการท างาน 

จากนั้นท าการกดปุ่มสั่งการเพื่อพูดเป็นค าสั่งบนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ จะประมวลผลตามการท า งานแล้วส่งค่า
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ค าสั่งและไอด ี(ID) ของ PHOTON ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้ซอฟตแ์วร์ประเภทเว็บเบสไอดอี ี(Web Based 

IDE) ในการเขียนโค้ด และโปรแกรมซิปเป้าหมายผ่านระบบเครือข่ายไวไฟ (Wi-Fi) ของบริษัท Spark IO มีพอร์ต I/O 

จ านวน 18 พอร์ต ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ STM32F205 ARM Cortex M3 (120MHz, 1MB Flash, 128KB RAM) 

จากนั้นบอร์ด PHOTON ท่ีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ไวไฟ (Wi-Fi) จะท าการติดต่อกับคลาวด์และรับค่าค าสั่ง

เข้ามาประมวลผลท าตามหน้าท่ีของแตล่ะอุปกรณ ์โดยสามารถแยกการท างานของแต่ละอุปกรณไ์ด้ดังนี้ 

1. อุปกรณ์ PHOTON ท่ีพัดลมเมื่อได้รับค่าค าสั่งจากแอพพลิเคชั่นจะประมวลผลตามค าสั่งท่ีได้รับ จากนัน้ส่ง

ค าสั่งให้ชุดควบคุมพัดลมท างาน ซึ่งใชรี้เลยค์วบคุมการเปิด – ปิดและการปรับระดับความเร็วของใบพัด 

2. อุปกรณ์ PHOTON ท่ีโทรทัศนเ์มื่อได้รับค่าค าสั่งจากแอพพลเิคชั่น จะประมวลผลตามค าสั่ง ซึ่งชุดค าสั่งจะ

แยกออกเป็น 3 ชุดค าสั่งได้แก่ เปิด – ปิด, เพิ่ม – ลดระดับเสียงและเปลี่ยนช่องรับชมแล้วประมวลผลค าสั่งท่ีได้รับ 

จากนั้นส่งขอ้มูล (Data) ให้ชุดโมดูลอนิฟราเรด เพ่ือส่งสัญญาณไปควบคุมโทรทัศน์ 

3. อุปกรณ์ PHOTON ท่ีแอร์เมื่อได้รับค าสั่งจากแอพพลิเคชั่นจะประมวลผลตามค าสั่ง ซึ่งชุดค าสั่งจะแยกไอ

อกเป็น 2 ชุดค าสั่ง ได้แก่เปิด – ปิด, เพิ่ม – ลดอุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 30 องศาเซลเซียล แล้วประมวลผลค าสั่งท่ี

ได้รับจากนั้นส่งขอ้มูลไปยังชุดโมดูลอนิฟราเรด เพ่ือส่งสัญญาณไปควบคุมแอร์ 

4. อุปกรณ์ PHOTON ท่ีหลอดไฟและโคมไฟ เมื่อได้รับค าสั่งจากแอพพลิเคชั่นจะประมวลผลค าสั่งท่ีได้รับ 

จากนั้นจะส่งคา่ค าสั่งไปยังชุดรีเลยท์ าการควบคุมการเปิด – ปิดการใชง้าน ซึ่งในคลาวดข์อง PHOTON จะมกีารแยกไอ

ดีของแตล่ะ PHOTON เอาไว้ ดังนั้น PHOTON แตล่ะตัวจึงมีคา่ไอดท่ีีสง่เข้ามานัน้แตกต่างกัน 

 การเชื่อมต่อวงจรกับอุปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า 

 การเชื่อมตอ่วงจรควบคุมพัดลม 

 
ภาพที่ 2 การเชื่อมตอ่วงจรควบคุมความเร็วใบพัดพัดลม 

บอร์ด PHOTON 

Solid State Relay 
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จากภาพท่ี 2 การเชื่อมต่อบอร์ด PHOTON เข้ากับบอร์ดรีเลย์ท่ีมีช่องควบคุม 4 ช่องทาง โดยเส้นสีฟ้าต่อกับ

ขา D3 ของบอร์ด PHOTON จะควบคุมการกดสวิตช์ 0 ของพัดลม เส้นสีม่วงต่อกับขา D2 จะควบคุมการกดสวิตช์ 1 

ของพัดลม เส้นสีเขียวต่อกับขา D1 จะไปควบคุมการกดสวิตช์ 2 ของพัดลมและเส้นสีส้มต่อกับขา D0 จะไปควบคุม

การกดสวติช์ 3 ของพัดลม โดยการตอ่ในสว่นของพัดลมนัน้ จะเป็นการต่อแทนท่ีการท างานของสวิตช์พัดลม 

การเชื่อมต่อวงจรควบคุมรโีมทแอร์และโทรทัศน์ 

 
ภาพที่ 3 การเชื่อมตอ่วงจรควบคุมรีโมทคอนโทรล 

จากภาพท่ี 3 การเชื่อมต่อบอร์ด PHOTON เข้ากับหลอดส่งสัญญาณอินฟราเรด โดยสายสีด าคือการต่อเข้า

กับขา GND ของบอร์ด PHOTON สายสีแดงคือการต่อเข้ากับขา VCC สายสีส้ม D6 ต่อเข้ากับขาข้อมูลของหลอดส่ง

สัญญาณอินฟราเรด 

การเชื่อมต่อวงจรวัดอุณหภูมิ 

 
ภาพที่ 4 การเชื่อมตอ่วงจรวัดอุณหภูมิ 

บอร์ด PHOTON 

บอร์ด PHOTON 

โมดูลส่งสัญญาณอินฟราเรด 

ไอซีเบอร์ DS18B20 

DQ GND VCC 
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จากภาพท่ี 4 การเชื่อมต่อบอร์ด PHOTON เข้ากับไอซีเบอร์ DS18B20 โดยสายสีด าคือการต่อเข้ากับขา 

GND ของบอร์ด PHOTON สายสีแดงคือการต่อเข้ากับขา VCC สายสีเขียว D3 ต่อเข้ากับขา DQ ของไอซีเบอร์ 

DS18B20 

การเชื่อมต่อวงจรควบคุมโคมไฟด้วยเต้าเสียบ 

 

 
ภาพที่ 5 การเชื่อมตอ่วงจรควบคุมการเปิด – ปิดโคมไฟดว้ยเตา้เสียบ 

จากภาพท่ี 5 การเชื่อมต่อบอร์ด PHOTON เข้ากับเข้ากับบอร์ดรีเลย ์โดยสายสดี าคือการตอ่เข้ากับขา GND 

ของบอร์ด PHOTON สายสีแดงคือการต่อเข้ากับขา VCC สายสีเหลอืงต่อเข้ากับขา D5 เป็นสายสัญญาณดิจิตอลท่ีจะ

ไปควบคุมรีเลยใ์ห้ท างานที่ขา CH1 ของบอร์ดรีเลย ์สายสสี้มเป็นการต่อเข้าเตา้เสียบโดนใชรี้เลยเ์ป็นสะพานไฟ 

การเชื่อมต่อวงจรควบคุมสวิตซ์ไฟ 

 

 
ภาพที่ 6 การเชื่อมตอ่วงจรควบคุมการเปิด – ปิดหลอดไฟในหอ้ง 

220V AC 

เตา้เสียบ

ปลั๊กไฟ 
Solid State Relay 

สวติซ์ไฟ 

บอร์ด PHOTON 

บอร์ด PHOTON 

Solid State Relay 
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จากภาพท่ี 6 การเชื่อมต่อบอร์ด PHOTON เข้ากับเข้ากับบอร์ดรีเลย ์โดยสายสดี าคือการตอ่เข้ากับขา GND 

สายสีแดงคือการต่อเข้ากับขา VCC สายสีเหลืองต่อเข้ากับขา D6 เป็นสายสัญญาณดิจิตอลท่ีจะไปควบคุมรีเลย์ให้

ท างานที่ขา CH1 ของบอร์ดรีเลย ์สายสสี้มเป็นการต่อเข้ากับการท างานของสวิตชไ์ฟ 

การออกแบบแอพพลเิคชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 หนา้จอหลักของแอพพลเิคชั่น Speech to IoT 

จากภาพท่ี 7 หน้าหลักของแอพพลิเคชั่นจะมีปุ่มกดให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ปุ่ม คือ 1. ปุ่มรูปไมโครโฟน ใช้

ส าหรับกดพูดสั่งการควบคุมการท างานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยเสียง 2. ปุ่มคู่มือการใช้งาน ไว้ส าหรับเป็นคู่มือ

ประกอบการใช้งานแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นส่วนของหน้าจอคู่มือการใช้งาน สามารถเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มคู่มือการใช้

งานในส่วนนี้จะอธิบายวธีิการใชง้านของแอพพลิเคชั่นและแสดงรายละเอยีดค าสั่งท่ีใช้ควบคุมเคร่ืองใชไ้ฟฟา้โดยเลือก

ตามรูปเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในแอพพลิเคชั่น Speech to IoT เมื่อต้องการกลับไปหน้าหลักให้ท าการกดปุ่มย้อนกลับท่ีอยู่บน

สมาร์ทโฟนเพื่อกลับไปยังหนา้จอหลัก 

การออกแบบค าสั่งในการสั่งงานบนแอพพลิเคชั่น 

การสั่งงานด้วยเสียงพูดนั่นจะใช้ส่วนของการรู้จ าเสียงพูดจากไลบราร่ีของการแปลงเสียงพูดเป็นตัวอักษร 

(Speech to Text) ของกูเกิลเอพีไอ (Google API) 

ค าสั่งในการส่ังงานของพัดลม รูปแบบค าสั่งเสียงของพัดลม ประกอบไปด้วย 

1. เปิดพัดลมเบอร์ 1 

2. เปิดพัดลมเบอร์ 2 

3. เปิดพัดลมเบอร์ 3 

4. ปดิพัดลม 

 

 ค าสั่ง “เปิดพัดลมเบอร์ 1”, “เปิดพัดลมเบอร์ 2”, “เปิดพัดลมเบอร์ 3” เป็นค าสั่งให้พัดลมท างานตามล าดับ

ความเร็วในแตล่ะระดับของใบพัด และ “ปิดพัดลม” เป็นค าสั่งให้ใบพัดของพัดลมหยุดหมุน 

Speech to IoT 

Copyright © CPE TAK 

คู่มอืการใช้งาน 
ปุ่มกด 1 

ปุ่มกด 2 
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ค าสั่งในการส่ังงานของโทรทัศน์ รูปแบบค าสั่งเสียงของโทรทัศน์ ประกอบไปด้วย  

1. เปิดโทรทัศน์   

2. ปดิโทรทัศน์ 

3. เปลี่ยนช่อง 

4. เพิ่มเสียงโทรทัศน์ 

5. ลดเสียงโทรทัศน์ 

6. ปดิเสียงโทรทัศน์ 

7. เปิดเสียงโทรทัศน์ 

 

ค าสั่ง “เปิดโทรทัศน์”, “ปิดโทรทัศน์” เป็นค าสั่งในการเปิดโทรทัศนแ์ละปิดโทรทัศน์ “เปลี่ยนช่อง” เป็นค าสั่ง

ส าหรับการเปลี่ยนช่องของโทรทัศน์โดยการเปลี่ยนช่องต้องระบุหมายเลขต่อท้ายด้วย ยกตัวอยา่งการเปลี่ยนช่อง 25 

เป็นดังนี้ “เปลี่ยนช่อง 25” ในส่วนท่ีควบคุมเสียงของโทรทัศน์ “เพิ่มเสียงโทรทัศน์” และ “ลดเสียงโทรทัศน์” เป็นการ

ปรับระดับเสียงโดยจะมีการระบุหมายเลขต่อท้ายเช่นเดียวกับการเปลี่ยนช่องและสุดท้าย “ปิดเสียงโทรทัศน์”, “เปิด

เสียงโทรทัศน์” เป็นการเปิดและปิดเสียงของโทรทัศน์ 

  ค าสั่งในการส่ังงานของแอร์ รูปแบบค าสั่งเสียงของแอร์ ประกอบไปด้วย  

1. เปิดแอร์ 

2. ปดิแอร์ 

3. เปลี่ยนอุณหภูมิ 

4. ตอนนีอุ้ณหภูมหิ้องเท่าไร 

 

ค าสั่ง “เปิดแอร์”, “ปิดแอร์” เป็นค าสั่งในการเปิดแอร์และปิดแอร์ “เปลี่ยนอุณหภูมิ” เป็นค าสั่งส าหรับการ

เปลี่ยนอุณหภูมิของแอร์โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิต้องระบุหมายเลขต่อท้ายด้วยยกตัวอย่างการเปลี่ยนอุณหภูมิ 25 

องศา เป็นดังนี้ “เปลี่ยนอุณหภูมิ 25 องศา” ในส่วนของอุณหภูมิในห้อง ณ ขณะนั้นถ้าต้องการทราบจะใช้ค าสั่ง 

“ตอนนี้อุณหภูมิห้องเท่าไร”  

ค าสั่งในการส่ังงานของหลอดไฟ รูปแบบค าสั่งเสียงของหลอดไฟ ประกอบไปด้วย  

1. เปิดไฟ 

2. ปดิไฟ 

ค าสั่ง “เปิดไฟ”, “ปิดไฟ” เป็นค าสั่งในการเปิดไฟและปดิไฟของหลอดไฟในหอ้ง  

ค าสั่งในการส่ังงานของโคมไฟ รูปแบบค าสั่งเสียงของโคมไฟ ประกอบไปด้วย  

1. เปิดโคมไฟ 

2. ปดิโคมไฟ 

ค าสั่ง “เปิดโคมไฟ”, “ปิดโคมไฟ” เป็นค าสั่งในการเปิดโคมไฟและปิดโคมไฟ 
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ผลการศึกษา 

สูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยความผิดพลาด 

 สูตรท่ีใชใ้นการในการหาค่าเฉลี่ยความผิดพลาดของค าสั่งเสียงจะใชสู้ตรตามสมการท่ี 1 

   (1) 

 โดยท่ี %Error   คือ เปอร์เซ็นต์ผิดพลาด 

  Experimental Value คือ ค่าท่ีได้จากการทดลอง 

  Real Value  คือ ค่าจรงิท่ีได้จากการทดลอง 

 ผลการทดลอง 

ท าการทดลอง โดยมีผู้ใช้งานจ านวน 10 คน ซึ่งจะใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1 เคร่ือง 

ส าหรับการทดลองในคร้ังน้ี 

 
ภาพที ่8 แอพพลเิคชั่นพร้อมใช้งาน 

จากภาพท่ี 8 เป็นการเปิดแอพพลิเคชั่นขึ้นมาพร้อมส าหรับการสั่งงานด้วยค าสั่งเสียงและสมาร์ทโฟนมีการ

เปิดใช้การอินเตอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้งานเร่ิมทดสอบการสั่งงานด้วยค าสั่งเสียงตามตารางการทดลองการหาค่าผิดพลาด

จากค าสั่งเสียงในการควบคุมเครื่องใชไ้ฟฟา้ 

        
ภาพที่ 9 ผู้ใชง้านสั่งเปิด-ปิดพัดลมด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอพพลิเคชั่น 
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จากภาพท่ี 9 ผู้ใช้งานได้ทดสอบสั่งเปิดพัดลมด้วยค าสั่งเสียง แอพพลิเคชั่นเมื่อมีการสั่งงานจะมีการยืนยัน

ค าสั่งเมื่อได้ท าการเปิดพัดลม ท้ังบนหน้าจอและเสียงของแอพพลิเคชั่น โดยการสั่งเปิดพัดลมนั้นมีทดสอบการเปิด

ท้ังหมด 3 ระดับตามความเร็วของใบพัดของพัดลม  จากนั้นผู้ใช้งานได้ทดสอบสั่งปิดพัดลมด้วยค าสั่งเสียง 

แอพพลเิคชั่นเมื่อมีการส่ังงานจะมีการยืนยันค าสั่งเม่ือได้ท าการปิด ทัง้บนหน้าจอและเสียงของแอพพลิเคชั่น 

 

     
ภาพที่ 10 ผู้ใชง้านสั่งเปิด-ปิดโคมไฟด้วยเสียงพูดผ่านแอพพลิเคชั่น 

 

จากภาพท่ี 10 ผู้ใชง้านได้ทดสอบสั่งเปิดโคมไฟด้วยค าสั่งเสียง แอพพลิเคชั่นเมื่อมกีารสั่งงานจะมีการยืนยัน

ค าสั่งเม่ือได้ท าการเปิด ทัง้บนหน้าจอและเสียงของแอพพลิเคชั่น 

จากผลการทดลองตารางท่ี 1 เป็นการสรุปค่าผิดพลาดจากค าสั่งเสียงในการควบคุมพัดลมจากผู้ใช้งาน

แอพพลิเคชั่นท้ังหมด 10 คน มีการสั่งงานด้วยเสียงท้ังหมดจ านวน 40 คร้ัง พบว่าค่าผิดพลาดจากค าสั่งท่ีเกิดขึน้นั้นมี

จ านวนท้ังหมด 6 คร้ัง คิดเป็นค่าเฉลี่ยความผิดพลาดท่ี 15% ซึ่งค าสั่ง “เปิดพัดลมเบอร์ 3” ผิดพลาด 3 คร้ัง มีความ

เป็นไปได้วา่เกดิจากการพูดออกเสียง “สาม” ไมถู่กส าเนยีง 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปการทดลองการหาค่าคา่ผิดพลาดจากค าสั่งเสียงในการควบคุมพัดลม 

รูปแบบค าสั่ง 
ค่าผดิพลาดจากค าสัง่เสียงควบคุมพดัลม 

ถูกต้อง (ครั ง) ผดิพลาด (ครั ง) 

เปิดพัดลมเบอร์ 1 9 1 

เปิดพัดลมเบอร์ 2 8 2 

เปิดพัดลมเบอร์ 3 7 3 

ปิดพัดลม 10 0 

ค่าเฉลี่ยความผดิพลาด (เปอร์เซ็นต์) 15% 
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ตารางที่ 2 ตารางการทดลองการหาค่าค่าผิดพลาดจากค าสั่งเสียงในการควบคุมโทรทัศน์ 

รูปแบบค าสั่ง 
ค่าผดิพลาดจากค าสัง่เสียงควบคุมโทรทัศน์ 

หมายเหต ุ
ถูกต้อง (ครั ง) ผดิพลาด (ครั ง) 

เปิดโทรทัศน์ 10 0 เทียบกับกดรีโมทเปิดโทรทัศน์ 

ปิดโทรทัศน์ 9 1 เทียบกับกดรีโมทปิดโทรทัศน์ 

เปลี่ยนช่อง 25 9 1 เทียบกับกดรีโมทเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ 

เพิ่มเสียงโทรทัศน์ 25 ระดับ 10 0 เทียบกับกดรีโมทเพิ่มความดังเสียงท่ี 25  

ลดเสียงโทรทัศน์ 25 ระดับ 10 0 เทียบกับกดรโีมทลดความดังเสียงท่ี 25 

ปิดเสียงโทรทัศน์ 10 0 เทียบกับกดรีโมทปิดเสียงโทรทัศน์ 

เปิดเสียงโทรทัศน์ 9 1 เทียบกับกดรีโมทเปิดเสียงโทรทัศน์ 

ค่าเฉลี่ยความผดิพลาด 4.28%  

จากตารางท่ี 2 เป็นการสรุปค่าผิดพลาดจากค าสั่งเสียงในการควบคุมโทรทัศน์จากผู้ใช้งานแอพพลิ เคชั่น

ท้ังหมด 10 คน มีการส่ังงานดว้ยเสียงท้ังหมดจ านวน 70 ครัง้ พบว่าค่าผิดพลาดจากค าสั่งท่ีเกิดขึ้นนัน้มจี านวนท้ังหมด 

3 คร้ัง คิดเป็นค่าเฉลี่ยความผิดพลาดท่ี 4.28% ซึ่งค าสั่ง “ปิดโทรทัศน์”, “เปลี่ยนช่อง 25” และ “เปิดเสียงโทรทัศน์” 

ผิดพลาดอย่างละ 1 ครัง้ เนือ่งจากบางค าสั่งมีความยาวและออกเสียงอักขระยากเช่น “เปลี่ยนชอ่ง” อาจออกเสียงเป็น 

“เปลี่ยนซอง” เป็นต้น 
จากตารางท่ี 3 เป็นการสรุปค่าผิดพลาดจากค าสั่งเสียงในการควบคุมแอร์จากผู้ใชง้านแอพพลิเคชั่นท้ังหมด 

10 คน มีการสั่งงานด้วยเสียงท้ังหมดจ านวน 40 ครั้ง พบวา่ค่าผิดพลาดจากค าสั่งท่ีเกิดขึ้นน้ันมจี านวนท้ังหมด 3 คร้ัง 

คิดเป็นค่าเฉลี่ยความผิดพลาด 7.5% ซึ่งค าสั่ง “ตอนนี้อุณหภูมิห้องเท่าไร” ผิดพลาด 2 คร้ัง เนื่องจากผู้ใช้งานมักจะ

ออกเสียง “เท่าไร” เป็น “เท่าไหร่” 

ตารางที่ 3 ตารางการทดลองการหาค่าผิดพลาดจากค าสั่งเสียงในการควบคุมแอร์ 

รูปแบบค าสั่ง 
ค่าผดิพลาดจากค าสัง่เสียงควบคุมแอร ์

ถูกต้อง (ครั ง) ผดิพลาด (ครั ง) 

เปิดแอร์ 10 0 

ปิดแอร์ 9 1 

เปลี่ยนอุณหภูมิ 25 องศา 10 0 

ตอนนี้อุณหภูมิห้องเท่าไร 8 2 

ค่าเฉลี่ยความผดิพลาด 7.5% 

 



 

 

 441  Proceedings 

ตารางที่ 4 ตารางการทดลองการหาค่าผิดพลาดจากค าสั่งเสียงในการควบคุมหลอดไฟ 

รูปแบบค าสั่ง 
ค่าผดิพลาดจากค าสัง่เสียงควบคุมหลอดไฟ 

ถูกต้อง (ครั ง) ผดิพลาด (ครั ง) 

เปิดไฟ 10 0 

ปิดไฟ 10 0 

ค่าเฉลี่ยความผดิพลาด 0% 

 

จากตารางท่ี 4 เป็นการสรุปค่าผิดพลาดจากค าสั่งเสียงในการควบคุมหลอดไฟจากผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น

ท้ังหมด 10 คน มกีารสั่งงานดว้ยเสียงท้ังหมดจ านวน 20 ครัง้ พบว่าค่าผิดพลาดจากค าสั่งท่ีเกิดขึ้นนัน้มจี านวนท้ังหมด 

0 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยความผิดพลาดท่ี 0% จากค าสั่งเสียงในการควบคุมหลอดไฟพบว่ารูปแบบค าสั่งถูกต้อง 100%  

เนื่องจากค าสั่งมคีวามกระชับและสั้นท าให้ออกเสียงได้งา่ย 

ตารางที่ 5 ตารางการทดลองการหาค่าผิดพลาดจากค าสั่งเสียงในการควบคุมโคมไฟ 

รูปแบบค าสั่ง 
ค่าผดิพลาดจากค าสัง่เสียงควบคุมโคมไฟ 

ถูกต้อง (ครั ง) ผดิพลาด (ครั ง) 

เปิดโคมไฟ 10 0 

ปิดโคมไฟ 8 2 

ค่าเฉลี่ยความผดิพลาด 10% 
 

จากตารางท่ี 5 เป็นการสรุปค่าผิดพลาดจากค าสั่งเสียงในการควบคุมโคมไฟจากผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น

ท้ังหมด 10 คน มกีารสั่งงานดว้ยเสียงท้ังหมดจ านวน 20 ครัง้ พบว่าค่าผิดพลาดจากค าสั่งท่ีเกิดขึ้นนัน้มจี านวนท้ังหมด 

2 คร้ัง คิดเป็นค่าเฉลี่ยความผิดพลาดท่ี 10% ซึ่งค าสั่ง “ปิดโคมไฟ” ผิดพลาด 2 คร้ัง เนื่องจากการออกเสียงค าว่า 

“ปิด” อาจออกเสียง “บิด” เป็นต้น 

จากตารางท่ี 6 เนื่องจากการสั่งงานด้วยเสียงในการควบคุมหลอดไฟซึ่งมคี่าความผิดพลาดเท่ากับ 0% จึงได้

ท าการทดลองในสภาวะท่ีต่างกันและสรุปค่าความถูกตอ้งจากค าสั่งเสียงท่ีสภาวะตา่งกัน จากการใชง้านแอพพลเิคชั่น

ในสภาวะต่างกันท้ังหมด 2 สภาวะ มีการสั่งงานด้วยเสียง แบ่งเป็นการสั่งเปิดไฟในสภาวะท่ีมีเสียงรบกวน 10 คร้ัง 

ค่าเฉลี่ยความถูกตอ้งเท่ากับ 85 เปอร์เซ็นและในสภาวะที่ไม่มเีสียงรบกวน 10 คร้ัง ค่าเฉลี่ยความถูกต้องเท่ากับ 100 

เปอร์เซ็น การสั่งปิดไฟในสภาวะที่มเีสียงรบกวน 10 คร้ัง ค่าเฉลี่ยความถูกต้องเท่ากับ 80 เปอร์เซ็น และในสภาวะที่ไม่

มีเสียงรบกวน 10 คร้ัง ค่าเฉลี่ยความถูกต้องเท่ากับ 100 เปอร์เซ็น รวมเป็นท้ังหมดจ านวน 40 คร้ัง เห็นได้ว่าเมื่อมี

เสียงรบกวนในขณะที่สั่งงานจะท าให้เกิดความผิดพลาดมากขึน้ 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปการทดลองการสั่งงานดว้ยเสียงท่ีสภาวะต่างกัน 

รูปแบบค าสั่ง 
ค่าความถูกต้องจากค าสั่งเสียง 

มเีสียงรบกวน(เปอร์เซ็น) ไม่มีเสียงรบกวน(เปอรเ์ซน็) 

เปิดไฟ 85% 100% 

ปิดไฟ 80% 100% 

เฉลี่ย 82.5% 100% 

วิจารณ์และสรุปผล 

วิเคราะห์ภาพรวมของระบบ 

จากการทดสอบการท างานของแอพพลิเคชั่นควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านระบบคลาวด์ จากการ

ทดลองโดยใช้ผู้ใช้งานจ านวน 10 คน ซึ่งจะแบ่งการทดลองเป็น 10 ชุดตามจ านวนของผู้ใชง้าน แต่ละชุดจะมีค าสั่งของ

พัดลม 4 ค าสั่ง, โทรทัศน์ 7 ค าสั่ง, แอร์ 4 ค าสั่ง, หลอดไฟ 2 ค าสั่งและโคมไฟ 2 ค าสั่ง โดยเปอร์เซ็นค่าผิดพลาดของ

ค าสั่งจะสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ตารางสรุปค่าผิดพลาดของการสั่งงานเครื่องใชไ้ฟฟา้ด้วยแอพพลเิคชั่น Speech to IoT 

ชุดค าสั่งเสียง ค่าผดิพลาด(เปอร์เซ็น) 

พัดลม 3.15% 

โทรทัศน์ 1.57% 

แอร์ 1.57% 

หลอดไฟ 0% 

โคมไฟ 1.05% 

ผลรวมคา่ผิดพลาด 7.34% 

จากตารางท่ี 7 สามารถสรุปผลการทดลองได้วา่เปอร์เซ็นของข้อผิดพลาดจากการสั่งงานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าผ่าน

แอพพลิเคชั่นท้ังหมด 190 คร้ัง ชุดค าสั่งพัดลมมีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ  3.15%, โทรทัศน์เท่ากับ 1.57%, แอร์เท่ากับ 

1.57%, โคมไฟเท่ากับ 1.05% และหลอดไฟเท่ากับ 0% และเห็นได้ว่าชุดค าสั่งท่ีมีค่าผิดพลาดมากที่สุดจะเป็นชุดค าสั่ง

เสียงของพัดลม ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าค่าผิดพลาดท่ีเกิดขึน้นั่นมผีลเนื่องมาจากความยาวของค าสั่งเสียง ด้วยรูปแบบ

การแปลผลลัพธ์ค าสั่งเสียงท่ีแปลค าสั่งจากไลบรารี่ของกูเกิลนั่น ภายในตัวโปรแกรมออกแบบลอจิกการเปรียบเทียบ

แบบมีเงื่อนไขท่ีจะต้องถอดรหัสแบบตรงค าสั่งเสียงเฉพาะเท่านั้นเพื่อประเมินความแม่นย าของการถอดรหัสเสียงท่ี

ได้ผลลัพธ์ท่ีแม่นย าเท่านั้น ดังนั้นในการใช้งานจริงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจึงควรออกแบบลอจิกให้ถอดได้รหัส

เสียงท่ีใกล้เคียงกันกับค าสั่งเสียงจริง เพื่อให้การเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ายังสามารถท างานได้อย่างถูกตอ้งแมว้่าไลบราร่ี

ของกูเกิลจะถอดรหัสเสียงออกผิดเพี้ยนไปจากค าสั่งเสียงจริงเพยีงเล็กน้อย จึงสรุปผลรวมข้อผิดพลาดของการสั่งงาน

เครื่องใชไ้ฟฟ้าด้วยเสียงผ่านแอพพลิเคชั่น Speech to IoT เท่ากับ 7.34% ซึ่งเปอร์เซ็นที่แอพพลเิคชั่นสามารถท างานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพเท่ากับ 92.66% 
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เครือ่งบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวขนาดเลก็ 

The small granulators threadbare and coconut shells. 

ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์1* กานต ์จันทระ1  กนกกานต์ ค าภูศิริ1  คมกริช บุญมา1  และ อาทิตย์ หอมทรัพย์1 

Yutthasin  Chaisit1*, Kan Jantara1, Kanoggan  Khamphusiri1, Khomgrich  Boonma1 and Arthit  Homsap1 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ออกแบบและสร้างเคร่ืองบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวขนาดเล็ก 

2. ประเมินการใช้งานของเคร่ือง และ 3. หาประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองท่ีสร้างขึ้น วิธีการด าเนินงาน

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การสร้างเครื่อง การประเมินการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองหาประสิทธภิาพ

การท างาน  

ผลการศกึษาพบว่า เครื่องท่ีสร้างขึ้นเป็นแบบกึ่งอัตโนมัต ิมีความแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนยา้ยสะดวก 

ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย ราคาถูกและเหมาะส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผลการประเมินเคร่ืองในแต่ละ

ด้าน พบวา่ ด้านกายภาพ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย รอ้ยละ 85.63 อยู่ในระดับดีมาก ด้านวิศวกรรม ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 84.32 อยู่ในระดับดีมาก และด้านการใช้งาน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 87.76 อยู่ในระดับดีมาก ผลการ

ประเมินท้ัง 3 ด้าน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 85.90 อยู่ในระดับดีมาก และผลการทดลองหาประสิทธิภาพการ

ท างานของเคร่ืองท่ีสร้างขึ้น พบว่า ภายในเวลา 10 นาที เคร่ืองสามารถบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว ได้โดยเฉลี่ย 

16.41 กิโลกรัม 

ค าส าคัญ:  เครื่องบดยอ่ยขุยและกะลามะพร้าว ประสิทธิภาพเครื่องบดยอ่ยขุยและกะลามะพร้าว 
 

Abstract  

 The objectives of this research were to 1. design and construct the small granulators threadbare and coconut 

shells  2. Assessment usability and3) to find the productivity values of machine. Method of operation consists of three 

steps, as follows: construct the device, assessment use ability by the experts and trial for performance of working. The 

result found that, the device that the researcher created a semi-automatic, strong, compact, easy to move, easy to 

use, safe, inexpensive and suitable for the entrepreneur community enterprise. Assessment the device for each aspect 

found that, Physical aspect; the average score was 85.63 percent at a very good level. Engineering aspect; the 

average score was 84.32 percent at a very good level and Usability aspect; the average score was 87.76 percent at 

a very good level. The result of assessment the device in all aspect; the average score was 85.90 percent at a very 

good level and the result of trial for performance of working found that in 10 minute the device can granulating 

threadbare and coconut shells for 16.41 kilogram by mean. 

Keywords: granulators threadbare and coconut shells, Efficiency of granulators threadbare and coconut shells 
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บทน า 

 อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเท่ียวท้ังชาว

ไทยและชาวตา่งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเท่ียวถนนคนเดินและแก่งคุดคู้ นอกจากนี้ยังมผีลิตภัณฑ์ OTOP 

(One Tambon On Product) ท่ีขึ้นชื่อและเป็นท่ีนิยมซื้อหาของนักท่องเท่ียวคือ มะพร้าวแก้ว  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 

ระดับ 5 ดาวของจังหวัดเลย และถือว่าเป็นสินค้าท่ีสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ผลิต

มะพร้าวแก้วในอ าเภอเชยีงคานกวา่ 43 กลุ่ม โดยในแตล่ะปสีามารถสร้างรายได้รวมเข้าชุมชนโดยเฉลี่ยประมาณ 105 

ล้านบาท (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย, 2559) 

 ในกระบวนการผลิตมะพร้าวแก้วจะน าลูกมะพร้าวท่ีมีลักษณะท่ีไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป หรือท่ีชาวบ้าน

เรียกว่ามะพร้าวทึนทึก ปอกเปลือกชั้นนอกออกแล้วผ่าคร่ึงคว้านเอาเฉพาะเนื้อมะพร้าวเพื่อน าไปผลิตเป็นมะพร้าว

แก้วต่อไป แต่ในส่วนของกะลาจะน าไปกองท้ิงไวบ้ริเวณหลังร้านและที่รกร้างว่างเปล่าเป็นจ านวนมาก (ดังแสดงในรูป

ท่ี 1) ในแตล่ะวันจะมีเศษกะลามะพร้าวทีเกิดจากกระบวนการผลิตมะพร้าวแก้วจ านวนมากถึง 20 ตัน ผลท่ีตามมาคือ

ก่อให้เกิดขยะและมลภาวะตอ่ชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอเชยีงคาน 

 จากการลงพื้นท่ีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ผลิตมะพร้าวแก้วและผู้น าชุมชน จึงมีแนวคิดท่ีจะเพิ่มมูลค่า

จากเศษขุยและกะลามะพร้าวท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตมะพร้าวแก้ว โดยการบดย่อยให้มีความละเอยีดเพื่อบรรจุถุง

จ าหน่ายให้กับนักท่องเท่ียวและเกษตรกร เพื่อน าไปใชผ้สมดินปลูก เพาะช ากล้าไม้ หรอืใชป้ระโยชน์ด้านอ่ืน ๆ แตก่ลุ่ม

ยังไม่มีเคร่ืองท่ีจะท าการบดย่อย ดังนั้น จึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบและสร้างเคร่ืองบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวให้มี

ขนาดพอเหมาะ มตีน้ก าลังท่ีเหมาะสมและราคาถูกส าหรับใชใ้นชุมชนต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 1 : แสดงเศษขุย และกะลามะพร้าวเหลอืท้ิงจากกระบวนการ 

 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบดยอ่ยขุยและกะลามะพร้าว 

2. เพื่อประเมินการใช้งานของเครื่องท่ีสร้างขึน้ 

3. เพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องท่ีสร้างขึน้ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 ในการด าเนินการวิจัยเร่ืองการออกแบบและสร้างเคร่ืองบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว ผู้วิจัยได้วางแผน            

การด าเนนิการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

  1.  หลักการสร้างเครื่อง  ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยมีหลักการคือเป็นเคร่ืองท่ีมีราคาถูก มีความกะทัดรัด 

แข็งแรง ใช้งานง่าย วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างและซ่อมบ ารุงรักษาหาได้ง่าย และเหมาะส าหรับผู้ประกอบการวสิาหกิจ

ชุมชน การท างานของเครื่องบดยอ่ยขุยและกะลามะพร้าว จะอาศัยการส่งก าลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟส

เดียวขนาด 5 แรงม้า 220 โวลล์ 50 เฮิร์ซ ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ขับส่งผ่านสายพานโดยใช้มู่เล่ย์ร่องคู่ไป

ยังเพลาซึ่งวางในแนวนอนท่ียึดติดกับชุดใบมีด ท าให้เกิดการหมุนย่อยภายในห้องบดย่อย และวัสดุท่ีถูกย่อยจน

ละเอียดจะไหลผ่านตะแกรงช่องทางออก การออกแบบใช้หลักการบดย่อยแบบชุดใบมีดตีหมุน (Hammer mill) 

เนื่องจากมีข้อดีคือมีหลักการท างานไม่ซับซ้อน การสร้างไม่ยุ่งยาก มีราคาถูก ใช้งานง่าย ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

ต่ า (Kim, 1996) ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
 

 
 
 

หมายเลข ชิน้ส่วน 

1 โครงเคร่ือง 

2 ล้อ 

3 มอเตอร์ 

4 แบริ่ง 

5 สกรู 

6 น็อต 

7 เพลาใหญ ่

8 จานครอบใบมีด 

9 เพลาเล็ก 

10 เพลากลาง 

11 ใบมีด 

12 ปลอกกั้นใบมดียาว 

13 ปลอกกั้นใบมดีสั้น 

14 ห้องบดลา่ง 

15 ห้องบดบน 

                16 มูเล่ย์ 

     

 

ภาพที่ 2  แบบเครื่องบดยอ่ยขุยและกะลามะพร้าว 

 

 2.  การประเมินการใช้งานเครื่องที่สร้างขึ น มรีายละเอียดดังนี้ การประเมนิการใช้งานเคร่ืองท่ีสร้างขึ้นจะ

ท าการประเมินท้ังหมด 3 ด้านคือ  

  1. การประเมินทางด้านกายภาพ 7 หัวข้อ ได้แก่ รูปทรงของตัวเคร่ือง การเลือกใช้วัสดุความแข็งแรง

ทนทาน การจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ การเลือกใช้สี ความเรียบร้อยของตัวเคร่ือง และระบบป้องกันอันตรายจากการ

ท างาน 
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  2. การประเมินทางด้านวศิวกรรม 8 หัวข้อ ได้แก่ การออกแบบ การติดตั้งชุดต้นก าลัง การวางต าแหนง่ของ

ชิ้นส่วนต่าง ๆ ขนาดของต้นก าลัง ความเร็วรอบ ระบบควบคุมการท างาน การเลือกใช้ระบบส่งก าลัง และการติดตั้งชุด

ใบมดี 

  3. การประเมินทางด้านการใช้งาน 7 หัวข้อ ได้แก่ ความสามารถในการใช้งาน การเคลื่อนย้าย ความ

ปลอดภัย การบ ารุงรักษา เสียงรบกวนในการท างาน ความสะดวกในการป้อนวัตถุดิบ และความเหมาะสมส าหรับ

วสิาหกิจชุมชน 

  ท้ังนี้ ในแต่ละหัวข้อก าหนดคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท าการสาธิตการท างานของเคร่ืองให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 

คน ประกอบด้วย นักวิชาการด้านวิศวกรรม จ านวน 2 คน นักวิชาการด้านการเกษตร จ านวน 1 คน และ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2 คน เพื่อท าการประเมนิและเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั้นท าการวเิคราะห์ข้อมูล

โดยใชว้ธีิการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินในแต่ละดา้นเพื่อสรุปผลตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

   คะแนนเฉลีย่ร้อยละ  80 – 100  หมายถงึ  ดีมาก 

   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 – 79   หมายถงึ  ด ี

   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 – 69   หมายถงึ  พอใช ้

   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  50 - 59  หมายถงึ  ควรปรับปรุง 

   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 – 49   หมายถงึ  ตอ้งแกไ้ข 
 

 3. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องที่สร้างขึ น  

  วิธีด าเนินการทดลอง 

1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง 

2. เร่ิมเดินเครื่องโดยใชค้วามเร็วรอบคงที่ 1450 รอบตอ่นาที 

3. ป้องกะลามะพร้าวเพื่อท าการยอ่ยพร้อมกับเร่ืองท าการจับเวลา 

4. ป้อนกะลามะพรา้วไปเร่ือย ๆ โดยท าการจับเวลาจนครบ 10 นาที 

5. ท าการหยุดเครื่องแลว้น าขุยและกะลามะพร้าวท่ีผ่านการย่อยมาชั่งน้ าหนัก 

6. บันทึกผลการทดลอง 

7. ท าการทดลองท้ังหมด 5 คร้ัง ด้วยขัน้ตอนวธีิการทดลองเดียวกัน 

8. ค านวณหาค่าน้ าหนักเฉลี่ยของการทดลอง 

9. สรุปผลการทดลอง 

  วัสดุผลการทดลอง 

1. ขุยกะลามะพร้าวท่ีแหง้สนทิ 

2. ใบบันทึกผลการทดลอง 

3. นาฬกิาจับเวลา 

4. ภาชนะรองรับขุยและกะลามะพร้าวท่ีผ่านการย่อย 

5. เครื่องช่ังดิจติอล 

6. หนา้กากอนามัย 

7. แวน่ตานิรภัย 
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ผลการศึกษา 

 1. ผลการออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว 

  จากการออกแบบและสร้างเคร่ือง ได้เคร่ืองบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติท่ีมีจุดเด่นคือ 

เป็นเคร่ืองท่ีมีความแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย ราคาถูก เหมาะส าหรับ

ผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชน โดยมีสว่นประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 

 1. ชุดโครงสร้างเครื่อง 

 ชุดโครงสร้างเคร่ือง ท าจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร เชื่อมให้แข็งแรง ท า

หนา้ท่ีหลักในการรับน้ าหนักทัง้หมด และส าหรับยดึส่วนประกอบต่างๆของเครื่องเช่นชุดห้องบดยอ่ย มอเตอร์ตน้ก าลัง

และชุดเพลาบดยอ่ย ส่วนล่างของโครงสร้างจะประกอบด้วยลอ้ยางตัน 4 ลอ้ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 

 

               
 

 

 

 
 

ภาพที่ 3  เครื่องบดยอ่ยขุยและกะลามะพร้าวท่ีสร้างขึน้ 

 

 

 

 

   

มูเล่ย์/สายพาน 

เพลาขับ 

ชอ่งป้อนวัตถุดิบ 

ห้องบดยอ่ย 

โครงเครื่อง 

ชอ่งทางออก 

ล้อเลื่อน 

มอเตอร์ไฟฟา้ 

เบรคเกอร์ 

การ์ดป้องกัน 

อันตราย 
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2. ชุดห้องบดยอ่ย 

 ชุดห้องบดย่อย มีลักษณะทรงกระบอก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร ยาว 48 เซนติเมตร ใช้เหล็กแผ่น

หนา 4 มิลลิเมตร ดัดโค้งให้ได้ตามรูปทรง ห้องบดย่อยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบน ออกแบบให้สามารถเปิด-ปิด

ได้เพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณแ์ละชุดใบมดี และจะมชีอ่งส าหรับป้อนวัตถุดิบอยู่ดา้นบนพร้อมมฝีา

เปิด-ปิดเพื่อป้องกันการกระเด็นของวัสดุขณะท างาน และส่วนล่างจะยึดกับตะแกรงส าหรับแยกขนาดวัตถุดิบท่ีผ่าน     

การย่อยได้ขนาดตามตอ้งการแลว้ ให้ไหลผ่านช่องทางออกด้านลา่งดังแสดงในรูปท่ี 4 และ 5 

 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงช่องส าหรับป้อนวัตถุดิบ  
 

 
 

ภาพที่ 5  แสดงลักษณะภายในของหอ้งบดยอ่ย 

   

  

ฝาเปิด-ปิดได ้

ชุดใบมดี 

ชุดลูกปนื 

ชอ่งป้อนวัตถุดิบ 

ห้องบดยอ่ยส่วนบน 
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3. ชุดใบมดี 

 ชุดใบมีด จะประกอบด้วยใบมีดท่ีมีคมผ่านการชุบแข็ง จ านวน 21 ใบมีด วางสลับกัน ยึดกับแกนเพลาโดย

ออกแบบให้ใบมีดแตล่ะใบมอีสิระเคลื่อนท่ีได้ตามทิศทางการหมุนของแกนเพลาขับท่ีสง่ก าลังขับจากมอเตอร์ไฟฟา้ผ่าน

สายพานร่องคู่ ดังแสดงในภาพท่ี 6 

 4. มอเตอร์ไฟฟา้  

 มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับเคร่ืองบดย่อยขุยและกะลามะพร้าว ใช้มอเตอร์กระแสสลับเฟสเดียว ขนาด 5 

แรงม้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ซ ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที ควบคุมการท างานโดยใช้เบรคเกอร์ไฟฟ้าท่ีมีความ

ปลอดภัย 

 

 

 
 

ภาพที่ 6  ชุดใบมดี 
 

 

 2.  ผลการประเมนิเครื่องย่อยขุยและกะลามะพร้าวที่สร้างขึ น 

 ผลการประเมินการใช้งานเคร่ืองท่ีสร้างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิศวกรรม  

และด้านการใชง้าน พบวา่ การประเมนิท้ัง 3 ด้าน ได้ผลการประเมินเฉลี่ย รอ้ยละ 85.90 อยู่ในระดับ ดีมาก โดยด้าน

การใช้งาน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 87.76 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาได้แก่ ด้านกายภาพ ได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.63 และด้านท่ีได้ระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านวิศวกรรม ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

84.32 (ดังแสดงในตารางท่ี 1) เมื่อเปรียบเทียบหัวขอ้ย่อยในแตล่ะด้านผลการประเมินท่ีได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 

ล าดับ ดังนี้คือ การเคลื่อนย้ายมีความสะดวก ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 89.26 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ความ

สะดวกในการบ ารุงรักษา ได้คะแนนเฉลี่ย 87.45 อยู่ในระดับดีมาก และขนาดต้นก าลังมีความเหมาะสม ได้คะแนน

เฉลี่ย 85.28 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินท่ีได้ระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 3 ล าดับ คือ ระบบป้องกัน

อันตรายจากการท างาน ได้คะแนนเฉลี่ย 82.10 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ความเรียบร้อยของตัวเคร่ือง ได้

คะแนนเฉลี่ย 84.51 อยู่ในระดับดีมาก และการเลือกใช้ระบบส่งก าลังได้คะแนนเฉลี่ย 84.96 อยู่ในระดับดีมาก 

ตามล าดับ  

ตะแกรง 

ใบมดี 
เพลายดึใบมดี 

ปีกกวาด 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินแตล่ะด้านโดยเฉลี่ย 

ด้านการประเมิน ผลการประเมนิ (ร้อยละ) 

1. ด้านกายภาพ 85.63 

2. ด้านวิศวกรรม 84.32 

3. ด้านการใชง้าน 87.76 

ผลการประเมนิเฉลี่ย 85.90 

 

 3. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องย่อยขุยและกะลามะพร้าวที่สร้างขึ น 

 จากการทดลองย่อยขุยและกะลามะพร้าว จ านวน 5 คร้ัง แต่ละคร้ังจับเวลา 10 นาที แล้วน าขุยและ

กะลามะพร้าวท่ีผ่านการย่อยในแต่ละคร้ังมาชั่งน้ าหนักและหาค่าเฉลี่ยของน้ าหนัก พบว่า ในเวลา 10 นาที เคร่ือง

สามารถย่อยได้ 16.41 กิโลกรัม หรือประมาณ 1.64 กิโลกรัมต่อนาที (ดังแสดงในตารางท่ี 2) และลักษณะของขุยและ

กะลามะพร้าวท่ีผ่านการย่อยในแต่ละคร้ังมีความละเอียดใกล้เคียงกันและพอเหมาะส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ตอ่ไป ดังแสดงในภาพท่ี 7 
 

ตารางที่ 2  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานจของเครื่องย่อยขุยและกะลามะพร้าว 

ครั งที ่ เวลา (นาที) ปริมาณขุยและกะลามะพรา้วที่ได้ 

(กโิลกรัม) 

1 10 16.50 

2 10 16.26 

3 10 16.32 

4 10 16.16 

5 10 16.80 

ค่าเฉลี่ย 16.41 
 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  ขุยและกะลามะพร้าวท่ีผ่านการย่อย 
  



 

 

 452  Proceedings 

วิจารณ์และสรุปผล 

เคร่ืองบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวท่ีสร้างขึ้น ได้ออกแบบให้ใช้ก าลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟส

เดียวขนาด 5 แรงม้า ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที ใช้หลักการบดย่อยแบบชุดใบมีดตีหมุน (Hammer mill) ส่วน

ของใบมีดออกแบบให้มีคมและท าการชุบแข็งท่ีใบมีด การยึดใบมีดกับแกนเพลาออกแบบให้มีอิสระหมุนตามทิศทาง

ของแกนเพลาขับ สามารถถอดประกอบได้สะดวกในการซ่อมบ ารุงรักษา ซึ่งแตกต่างจากเคร่ืองท่ัวไปท่ีไม่มกีารชุบแข็ง

ของใบมดี และมีการเชื่อมใบมดีตดิกับเพลาขับ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีปีกกวาดที่จานครอบใบมดีท้ัง 2 ด้าน 

ส าหรับกวาดวัตถุดิบท่ีก าลังผ่านการบด เพื่อลดแรงเสียดทาน ป้องกันการติดขัดภายในห้องบด (ดังภาพท่ี 6) ซึ่งจะท า

ให้วัสดุท่ีผ่านการบดไหลผ่านช่องทางออกได้ง่าย ดังนั้น เคร่ืองท่ีสร้างขึ้นจึงมีประสิทธิภาพสูงในการบดย่อย 

สอดคล้องกับ (Owens and Heimann, 1994) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบที่จะท าให้การบดย่อยแบบแฮมเมอร์มิลล์ท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความเร็วรอบของแกนหมุน ลักษณะของหัวค้อนหรือใบมีด และลักษณะของวัตถุดิบท่ี

ต้องการบดย่อย เช่น ความชื้น ความเหนียว    ความแข็ง ฯลฯ ส าหรับประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองบดย่อยท่ี

สร้างขึ้น สามารถบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวได้โดยเฉลี่ย 16.41 กิโลกรัม  ต่อ 10 นาที หรือประมาณ 1.64 กิโลกรัม

ต่อ 1 นาที และได้ลักษณะของขุยมะพร้าวท่ีมีความละเอียดพอเหมาะกับการน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ส่วน

การผลประเมินการใช้งานของเครื่องท่ีสร้างขึน้ท้ัง 3 ด้านจากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 คน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.90 

อยู่ในระดับดีมาก เคร่ืองท่ีสร้างขึ้นมีความแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย 

ราคาถูก โดยมีต้นทุนในการสร้างเคร่ือง 15,000 บาท ค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ ประมาณ 17.50 บาท ต่อชั่วโมง เหมาะ

ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ท้ังนี้ เมื่อเทียบกับเคร่ืองท่ัวไปซึ่งราคาสูง มีขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายล าบาก ใช้

เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 14 แรงม้า เป็นต้นก าลัง และในการด าเนนิงานแต่ละคร้ัง ต้องใชแ้รงงานอย่างน้อย 3 คน ท าให้

ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงานตอ่ครั้งค่อนข้างสูง เช่น ค่าน้ ามัน ค่าแรง และตอ้งท างานหลายชั่วโมงจึงจะคุ้มทุน ท าให้ไม่

เหมาะกับกลุ่มวสิาหกิจชุมชนขนาดเล็ก  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเคร่ือง ท าการทดลองโดยใช้ขุยกะลามะพร้าวท่ีแห้งสนิท ท าให้

ความสามารถในการบดย่อยเป็นไปได้ดี จึงควรมีการศึกษาในกรณีการบดย่อยขุยและกะลามะพร้าวท่ียังไม่แห้งสนิท

ตอ่ไป 
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เครื่องอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศ 

Green tea leaves vacuum dryer 

เจิมศักดิ์ แซ่ลี1 และ อภริักษ์ สวัสดิ์กิจ1* 

Chirmsak Saelee1 and Apirak Sawatkit1* 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อส่งเสริมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการอบแห้งใบชาเขียวให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย หรือพื้นท่ี

การเกษตรท่ีมีการปลูกใบชามาก เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้กับเกษตรกร เคร่ืองอบแห้งใบชาท่ีสร้างขึ้นมี

ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนด้วยกัน คือโครงสร้างหลักท่ีท าจากเหล็กกล่อง SS 400 ขนาดของหน้าตัดมีความกวา้ง 25 

mm  สูง 38 mm  และหนา 2 mm ส่วนชุดตน้ก าลังจะใชม้อเตอร์กระแสสลับขนาด 0.5 แรงม้า การสร้างสุญญากาศ

ให้กับระบบ จะใช้ป๊ัมชนิดโรตาร่ีแบบแผ่นเวน ชุดป้อนใบชา ชุดตะแกรงและถังอบท าจากสแตนเลสสตีลรหัส 304 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังอบ 320 mm ให้ความร้อนโดยใช้ฮีตเตอร์ขนาด 500 W  และชุดควบคุมอุณหภูมิท่ีใช้

เทอร์โมคับเป้ิล Type K พร้อมกับอุปกรณค์วบคุมเวลาการท างาน น้ าหนักรวมของเครื่องประมาณ 54 kg  

จากการทดสอบอบใบชาเขียว โดยการปรับค่าความดันภายในถังอบให้เป็นสุญญากาศรวมท้ังอุณหภูมิและ

เวลาท่ีใช้ในการอบพบว่า สภาวะท่ีเหมาะสมในการอบอยู่ท่ีความดันสุญญากาศ 15 cm.Hg  อุณหภูมิภายในถังอบ

เฉลี่ย 60 ºC  ปริมาณใบชาเขยีวท่ีน ามาอบมนี้ าหนัก 600 g เวลาในการอบ 30 นาท ีจะได้ความชื้นของใบชาเขยีวหลัง

การอบคิดเป็น 80.5 % (มาตรฐานเปียก) และ 4.12 % (มาตรฐานแห้ง)  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนชา อัตราการระเหยน้ าออกจากใบชา 0.85 kg/hr อัตราการผลิตใบชาแห้งสูงสุดเฉลี่ย 0.24 kg/hr 

ลักษณะทางกายภาพของใบชาหลังการอบจะใกล้เคียงกับใบชาท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด ถ้าท าการผลิตเฉลี่ยวันละ  

6 ชั่วโมง จะพบวา่มีระยะเวลาคืนทุนเพยีง 0.97 ปี 
 

ค าส าคัญ : ใบชาเขียว ระบบสุญญากาศ มาตรฐานเปียก มาตรฐานแหง้ 
 

Abstract 
This article is to present a design of green tea leaves vacuum dryer in order to support and pass on this 

technology to Thai hill tribe agriculturists in Chiang Mai, Chiang Rai or other agricultural areas. This aims to 

increase the products for the agriculturists. The green tea leaves vacuum dryer consists of 4 main parts which 

are the main Steel Tube SS400 with the cut of wide 25 mm, high 38mm and thick 2 mm. The power unit uses 

the electric motors, alternating current with 0.5 hp. The vacuum uses the vane rotary type. A set of tea feeding, 

strainer, and an oven are made of stainless steel code 304 with the diameter of 320 mm. These will be used 

500 w of heat.  The temperature controller with thermocouple Type K and the time controller have the total 

weight of  54 kg. 
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 From the test, tea leaves are dried by adjusting the pressure in the oven to make vacuity, including 

temperature and time. This shows that the appropriate condition in drying is 15 cm.Hg for vacuum pressure. The 

temperature inside the oven is 60 ºC. The amount of green tea leaves is 600 g. The processing time is 30 

minutes. The humidity after drying is 80.5% (wet basis) and 4.12% (dry basis). This achieves the objective and 

compatible with the product standard.  The water loss rate from tea leaves is 0.85 kg/hr and the productive rate 

is 0.24 kg/hr. Physical description of tea leaves is very similar to those selling in market. If the products are 

produced 6 hours a day, the payback period will only be 0.97 years. 

Keywords: Green tea leaves, Vacuum system, Wet basis, Dry basis  

บทน า 

ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกชาประมาณ 120,000 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดในเขตจังหวัดเชียงราย สายพันธ์ุชาหลักท่ี

ปลูกได้แก่ชาสายพันธ์ุอัสสัม (assam) และชาสายพันธ์ุจีน ผลผลิตท่ีได้จะถูกน าไปแปรรูปในโรงงานท่ีตัง้อยู่ในเขตพื้นท่ี

ปลูก การแปรรูปจากใบชาสดเป็นผลิตภัณฑ์ชาแห้งนั้น จังหวัดเชียงรายมีโรงงานชาท่ีสามารถผลิตชาได้สองรูปแบบ

หลักคือ การผลิตชาอูหลงและการผลิตชาเขียวซึ่งการผลิตท้ังสองรูปแบบนี้จะอาศัยเทคโนโลยีการผลิตท่ีแตกตา่งกัน

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความช านาญการผลิต การลงทุนเคร่ืองจักร และความต้องการของตลาดในขณะนั้น ผลิตภัณฑ์ชาใน

ปัจจุบันได้รับความนยิมเป็นอย่างมากจึงท าให้การผลิตไมเ่พยีงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากการแปรรูป

ของชายังต้องอาศัยวิธีการเดิมคือการใช้แสงแดดธรรมชาติบางคร้ังปริมาณแสงอาจไม่เสถียรเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ 

จึงส่งผลต่อการแปรรูปของชาท าให้ปริมาณท่ีได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค บางคร้ังชาอาจไม่แห้งได้

ตามมาตรฐานจึงท าให้คุณภาพของชามีรสชาติท่ีผิดไปจากเดิม อาจส่งผลถึงคุณภาพ ราคาตกต่ า จากปัญหาดังกล่าว 

จึงท าการศึกษาถึงการออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อเป็นการปรับปรุง

เทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยและเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดใบชา รวมท้ังได้

ผลิตภัณฑท่ี์มีสีกลิ่นรส เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ชาสากลซึ่งจะเป็นการขยายช่องทางการตลาดชาให้เข้าถึงผู้บริโภคในวง

กว้างก่อให้เกิดรายได้จากผลิตภัณฑแ์ก่เกษตรกรผู้ปลูกผู้ผลิตและผู้คา้ชาตามนโยบายของรัฐบาล [1] 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบใบชาเขียวโดยใช้ระบบสุญญากาศร่วมกับการให้ความร้อน 

2. เพื่อหาจุดท างานท่ีเหมาะสมของการอบใบชาจากเคร่ืองอบท่ีสร้างขึ้น ภายใต้ความชื้นสุดท้ายอยู่ระหว่าง 

80 – 82 % w.b. 

3. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กบัเกษตรกร 
 

กระบวนการอบแห้ง 

 การอบแห้งคือกระบวนการลดความชื้นซึ่งส่วนใหญ่ใช้การใช้การถ่ายเทความร้อนไปยังวัสดุท่ีชื้นเพื่อไล่

ความชื้นออกโดยการระเหย ความร้อนท่ีได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหย วัสดุอบแห้งมมีากมายหลายชนดิ แต่ท่ี

จะกล่าวต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับการอบแห้งพืชและผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะใบชาเท่านัน้ ข้อดีของการอบแห้งเมล็ด

พชืและผลิตภัณฑท์างด้านอาหาร  สรุปได้ตามล าดับความส าคัญดังตอ่ไปน้ี [2] 

1. เพื่อการถนอมรักษาใบชา เพราะใบชาท่ีแห้งแล้วสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการ

เจรญิเตบิโตของจุลินทรีน้อย 
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2. ลดปริมาตรและน้ าหนักใบชาท่ีแห้งแล้วจะมีปริมาตรและน้ าหนักลดลงท าให้สามารถลดตน้ทุนในการเก็บ

รักษาและการขนส่ง 

3. ชว่ยกระบวนการผลิตดีขึ้น ทัง้นี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนการผลิตนัน้ ๆ 

ส าหรับการท างานของเคร่ืองอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศ ถังอบเมื่อได้รับความร้อนจากตัวให้

ความร้อนจะเป็นผลให้ความชื้นจากใบชาเขียวเกิดการระเหยกลายเป็นไอ อุณหภูมิในถังอบจะสูงกว่าอุณหภูมิอิ่มตัว 

(saturate temperature) ของความชื้นในใบชาเขียว ที่ความดันภายในถังอบต่ ากวา่บรรยากาศ (vacuum) ค่าอุณหภูมิท่ี

จะท าให้อุณหภูมกิลายเป็นไอก็จะมีค่าต่ าไปด้วย ในขณะท่ีความร้อนดึงเอาความชื้นหรือน้ าออกจากใบชาเขียว ความ

ดันท่ีอยู่ในถังจะพยายามท าให้อยู่ต่ ากว่าบรรยากาศ ดังนั้นภายในถังจึงไม่มีแรงดันมากระท าต่อใบชาเขียว ใบชาเขียว

จึงมผีิวท่ีตึง (surface tension) กว่าการอบแห้งธรรมดา   

นอกจากนี้การให้ความร้อนท่ีเข้าไปในถังอบ จะมีความสัมพันธ์กับเวลาการระเหยของน้ า หรือเปอร์เซ็นต์

ความชื้น ถ้าอบใบชาเขียวท่ีอุณหภูมิสูง ความร้อนสูงจะใชเ้วลาในการอบใบชาเขียวให้แห้งน้อยลง แตต่้องมรีะยะเวลา

ท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ใบชาเขยีวท่ีมีคุณภาพการอบใบชาเขียวดว้ยถังอบสุญญากาศจะท าให้เราได้ใบชาเขียวท่ีมีคุณภาพ

เหมือนกับใบชาเขียวอบแห้งธรรมดาแต่ต้องใช้ต้นทุนในการผลิตเร่ิมต้น และค่าไฟฟ้าในการอบ ต่างจากการอบแห้ง

ธรรมดาซึ่งไม่มีต้นทุน แต่การอบด้วยถังสุญญากาศจะมีระยะเวลาน้อยกว่า ลักษณะของใบชาเขียวท่ีได้จะคล้ายกับ 

การศึกษาของ สมพร อริยะมงกุฎ [3] ท่ีได้ท าการออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งพริกขี้หนูแบบสุญญากาศ ท่ีได้

เปอร์เซ็นต์ความชืน้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ เสกสรร วินยางค์กูล [4]  ได้สร้างเครื่องอบแห้งไล่ความชื้นใน

ยอดใบชาโดยรังสีอินฟาเรด โดยท่ีมีความชื้นสุดท้ายอยู่ท่ีประมาร 5% w.b. และมีลักษณะทางกายภาพเป็นท่ียอมรับ

ของโรงงาน 

 

ความชื นในวัสดุ 

 ความชื้นเป็นการบอกปริมาตรของน้ าท่ีมีอยู่ในวัสดุเมื่อเปรียบเทียบกับมวลของวัสดุขึ้นหรือแห้ง ความชื้นใน

วัสดุสามารถแสดงได้เป็น 2 แบบ คือ [5]   

1.  ความชื้นมาตรฐานเปียก (Wet basis) 

    คืออัตราส่วนน้ าหนักของน้ าในผลิตภัณฑ์ต่อน้ าหนักผลิตภัณฑช์ื้นโดยมีสมการดังนี้ 

       100/  wdw
w

M               (1) 
 

2.  ความชื้นมาตรฐานแหง้ (Dry basis) 

   คืออัตราส่วนน้ าหนักของน้ าในผลิตภัณฑต์อ่น้ าหนักผลิตภัณฑ์ช้ืนโดยมสีมการดังนี้ 

     
                 

   100/  ddw
d

M             (2) 
 

 โดยท่ี    Mw  คือความชื้นมาตรฐานแห้ง  Md คือความชื้นมาตรฐานเปียก  w  คือน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ก่อน

อบ   และ d  คือน้ าหนักของผลิตภัณฑ์หลังอบ   

 ความชื้นแบบนี้นิยมใช้กันการวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งทางทฤษฎี เพราะชว่ยให้การค านวณสะดวกขึ้น ซึ่ง

เป็นเพราะมวลของวัสดุแห้งจะมีค่าคงท่ีหรือเกือบคงท่ีระหว่างการอบแห้ง ท่ีว่าเกือบคงท่ีนี้ เพราะผลิตผลทางการ

เกษตรเป็นสิ่งมีชีวิต มีการหายใจ ดังนั้นจึงมีการเผาผลาญสารอาหาร ท าให้มวลแห้งลดลง ส่วนใหญ่แล้วมวลแห้งจะ

ลดลงเพยีงเล็กน้อย [3] 
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 การวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร์ 

เป็นระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่งท่ีก่อให้เกิดรายได้รวม (total revenues) เท่ากับ ต้นทุนรวม 

(total cost) นั่นคือ  จุดที่ไมม่ผีลก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนนิงานโครงการ ประเมินจากสมการท่ี 3 ดังนี้ [6] 

 
                          NVFC                  (3)   

 

 โดยท่ี  C  คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต  F  คือ ต้นทุนคงท่ี   V  คือ ต้นทุนแปรผันต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการผลิต เช่น 

ค่าแรง ค่าไฟฟ้าในการผลิต ค่าวัตถุดิบต่อหน่วย เป็นต้น  N คือ จ านวนผลผลิต รายได้จากการขายใบชาค านวณจาก

สมการท่ี 4     

                            NIR                           (4)   
 

 โดยท่ี  R  คือ รายได้จากการขายใบชา I คือ ราคาขายต่อกิโลกรัม จุดคุ้มทุนจะเกิดขึ้นเมื่อสมการท่ี 3 เท่ากับ

สมการท่ี 4 และ N ท่ีได้จะเป็นปริมาณการผลิตท่ีท าไห้เกิดจุดคุ้มทุน ส าหรับระยะเวลาคืนทุน (payback period) จะ

ประเมินจากผลของกระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีรวมกันและมีค่าเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนเร่ิมแรก  ค านวณได้จาก

สมการท่ี 5                               

   VRFPP  /              ( 5)   
 

 โดยท่ี  PP  คือ ระยะเวลาคืนทุน 
 

  อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
  ในการด าเนินการวิจัยนั้นได้ท าการออกแบบและสร้างเคร่ืองอบใบชาภายใตว้ัตถุประสงค์ท่ีตอ้งการโดยดูจาก

การอบไล่ความชื้น และหาอัตราการลดลงของความชื้น โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองอบใบชาคือโครงสร้างหลักท่ีท า

จากเหล็กกล่อง SS 400 ขนาดของหน้าตัดมีความกว้าง 25 mm  สูง 38 mm  และหนา 2 mm ส่วนชุดต้นก าลังจะใช้

มอเตอร์ กระแสสลับขนาด 0.5 แรงม้า  การสร้างสุญญากาศให้กับระบบจะใชป๊ั้มชนิดโรตาร่ีแบบแผ่นเวน ชุดป้อนใบ

ชาและชุดตะแกรงและถังอบท าจากสแตนเลสสตีล รหัส 304 การท าความร้อนในการอบจะใช้ฮีทเตอร์ขนาด 500 W  

และชุดควบคุมอุณหภูมิ ท่ี ใช้ เทอร์ โมคับ เป้ิล Type K พร้อมกับอุปกรณ์ ควบคุมเวลาการท างาน ถั งอบมี

เส้นผ่าศูนย์กลาง 320 mm น้ าหนักรวมของเครื่องประมาณ 54 kg ลักษณะของแบบและเครื่องท่ีสร้างขึน้แสดงในภาพ

ท่ี 1 และภาพท่ี 2  

            
ภาพที่ 1  แบบของเครื่องอบใบชาสุญญากาศ                                ภาพที่ 2  เครื่องอบใบชาสุญญากาศ   
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วิธีการทดสอบ 
ก่อนการทดสอบเครื่องอบแห้งใบชาเขียว ได้ท าการปรับปรุงในสว่นของการตดิตั้งเทอร์โมคัปเปิลให้ถูกต้องตาม

หลักของเครื่องมือวัดเพื่อท่ีจะท าให้อุณหภูมภิายในถังอบ แห้งถูกต้องและท าการตรวจยดึอุปกรณใ์นสว่นท่ีหมุนให้แน่น

เนื่องจากเวลาท างานอุปกรณ์เหล่านี้อาจขยายตัวได้เนื่องการท างานของเคร่ืองอบแห้งมีอุณหภูมิการท างานสูง 

แผนภาพแสดงการทดสอบอบใบชาเขียวมวีธีิการและขั้นตอนแสดงอยูใ่นภาพท่ี 3  
 

 
ภาพที่ 3  แสดงขัน้ตอนการทดสอบ 

 

การทดสอบ ได้น าเอาผลิตภัณฑ์ใบชาเขียว สายพันธ์อัสสัม (assam) มาท าการทดสอบกับเครื่องอบแห้งใบชา

เขียวด้วยระบบสุญญากาศโดยมกีารปรับอุณหภูมแิละเวลาตา่ง ๆ กันโดยก าหนดให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาอบแห้ง

ในแต่ละคร้ังนัน้คงท่ี เพื่อท่ีจะได้หาความสัมพันธ์อุณหภูมกิับเวลาในการท างานท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อน าข้อมูลท่ีได้น้ีไปเป็น

ขอ้มูลจ าเพาะให้กับเคร่ืองอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศท่ีสร้างขึ้น  ในการทดสอบหาค่าตัวแปรท่ีเหมาะสมของ

เคร่ืองฯโดยใชเ้คร่ืองมอืวัดความชื้นซึ่งตัวแปรท่ีท าการทดสอบและท าการวัดนี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ตัวแปรหลัก (object variable) ประกอบด้วย  

- อุณหภูมเิร่ิมตน้ของเครื่องอบ (T1) ซึ่งจะสัมพันธ์กันกับอุณหภูมขิองอากาศภายในเคร่ืองอบ (Ta1)   

- อุณหภูมขิองอากาศทางออก (Ta2)  

- ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศตอนเร่ิมตน้ (ø1) และความชื้นสัมพัทธ์ทางออกของอากาศ (ø2) 

- ความดันในระบบ (vacuum pressure, P) 
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2. ตัวแปรรอง (minor variable) ประกอบด้วย 

 - อุณหภูมสิิ่งแวดลอ้ม (T )   

  - ความเร็วลม (V) ซึ่งส่งผลตอ่การสูญเสียความร้อนในรูปการพาความร้อน 

3. ตัวแปรอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถประเมินได้ 

นอกจากนั้นยังตอ้งมีการก าหนดตัวแปรส าคัญท่ีน ามาวิเคราะห์หาพารามเิตอร์ท่ีเหมาะสมในเคร่ืองอบชาเขียว

ดว้ยระบบสุญญากาศประกอบด้วย  

- ความดันสุญญากาศ (P) จะใชค้วามดันอยูท่ี่ 3 ระดับความดันคอื 5 cm.Hg 10 cm.Hg และ 15 cm.Hg  

- อุณหภูมิภายในถังอบ (T2) จะใช้ท่ี 40 45 50 55  และ 60 ºC จากการทดสอบค่าความดัน (P) และค่า

อุณหภูมขิองถังหลาย ๆ ครัง้เพื่อให้ได้ความชืน้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้  
 

ผลการทดสอบ 

 
ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักใบชา 600 g กับเวลา 

 ในการอบ อุณหภูมท่ีิอบ และความดันในการอบ จากภาพที่ 4 หลังจากทดสอบอบใบชาในปริมาณ 400 

g 500 g และ 600 g อุณหภูมใินการอบอยู่ในช่วง 40 – 60 oC เพิม่ขึ้นครัง้ละ 5 oC และความดันสุญญากาศท่ี 5 

cm.Hg 10 cm.Hg และ 15 cm.Hg ท าให้ได้ปริมาณของใบชาท่ีเหมาะสมในการอบแตล่ะครัง้คือ 600 g อุณหภูมใินการ

อบคือ 60 oC และเวลาไมค่วรเกิน 30 นาที จากนั้นจงึท าการทดสอบเพื่อหาปริมาณความชื้นท่ีเหมาะสมตามเงื่อนไข

ภายใตส้ภาวะ น้ าหนักใบชา  600 g อุณหภูมอิบ 60 oC เวลา  5 ถึง 30 นาที และความดัน 5 cm.Hg 10 cm.Hg และ 

15 cm.Hg ตามล าดับโดยมีผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 3 และสรุปความสัมพันธ์ของเวลา อุณหภูม ิ

และความดันต่าง ๆ ในภาพท่ี 5  

 จากการทดสอบการอบใบชาพบว่าภายใต้เวลาท่ีก าหนดไว้นั่นคือไม่เกิน 30 นาที   การอบใบชาท่ีมีน้ าหนัก  

600 g อุณหภูมิอบ 60 oC และ ความดัน 15 cm.Hg จะได้ความชื้นคิดเป็น 80.5 % (มาตรฐานเปียก) และ 4.12 % 

(มาตรฐานแห้ง) เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ และมีความสอดคล้องกับขอ้ก าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

[7] 
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ตารางที ่1  การทดสอบอบท่ีน้ าหนักใบชา  600 g อุณหภูมอิบ 60 oC และ ความดัน 5 cm.Hg 

ล าดับ เวลา (min) มวลท่ีลดลง (g) % ความชื้นใบชา 

1 5 362 60.33 

2 10 347 57.84 

3 15 241 40.16 

4 20 226 36.36 

5 25 210 35.00 

6 30 152 25.34 
 

ตารางที ่2 การทดสอบอบท่ีน้ าหนักใบชา  600 g อุณหภูมอิบ 60 oC และ ความดัน 10 cm.Hg 

ล าดับ เวลา (min) มวลท่ีลดลง (g) % ความชื้นใบชา 

1 5 348 57.78 

2 10 232 38.67 

3 15 179 29.84 

4 20 152 25.34 

5 25 127 21.12 

6 30 127 21.12 
 

ตารางที ่3 การทดสอบอบท่ีน้ าหนักใบชา  600 g อุณหภูมอิบ 60 oC และ ความดัน 15 cm.Hg 

ล าดับ เวลา (min) มวลท่ีลดลง (g) % ความชื้นใบชา 

1 5 320 53.33 

2 10 220 36.67 

3 15 148 24.67 

4 20 134 22.33 

5 25 122 20.33 

6 30 117 19.50 
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ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักใบชากับเวลาท่ีอุณหภูมิ 60 oC และความดัน 5,10,15 cm.Hg 

 

การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 

ต้นทุนในการผลิตเครื่องอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศมีมูลค่าประมาณ  26,800 บาท ต้นทุน

ใบชาเขียวสด  1 kg   ราคา 7.5 บาท (1 ตัน = 7,500 บาท ที่มา: มหาวิทยาลัยการเกษตรแม่โจ้ วิทยาเขตสัน

ทราย)  ก าลังไฟฟ้ารวม  1,400 W ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3.5 บาท /kWh ราคาใบชาเขียวอบแห้ง 120 บาท/kg 

(ที่มา : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการในพระราชด าริดอยตุง)  ส่วนใบชาที่ได้จากการทดสอบจะใช้ที่ ราคา 100 

บาท/kg ถ้าผู้ประกอบการท างาน 6 hr/วัน  280 วัน/ปี และก าลังการผลิตของเครื่องเท่ากับ 0.24 kg/hr คิดเป็น

รายได้จากใบชาหลังการอบเท่ากับ 37 ,296 บาท/ปี ค่าใช้จ่ายรายปีประกอบด้วยค่าไฟฟ้า 8 ,232 บาท/ปี ค่า

บ ารุงรักษาคิดที่ร้อยละ 5 ของต้นทุนราคาเครื่องหรือ 1 ,340 บาท/ปี ดังนั้นรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายจะมีค่า 

27,724 บาท/ปี คิดเป็นระยะเวลาคืนทุนประมาณ 0.97 ปี 
  

สรุปผลการทดสอบ 
 

เครื่องอบแห้งใบชาเขียวด้วยระบบสุญญากาศ ท่ีได้ออกแบบและสร้างขึ้น มีองค์ประกอบของโครงสร้างหลักที่

ท าจากเหล็กกล่อง SS 400 ขนาด ของหน้าตัดมีความกว้าง 25 mm  สูง 38 mm  และหนา 2 mm ส่วนชุดต้นก าลังจะใช้

มอเตอร์ กระแสสลับขนาด 0.5 แรงม้า  การสร้างสุญญากาศให้กับระบบจะใช้ป๊ัมชนิดโรตาร่ีแบบแผ่นเวน ชุดป้อนใบชา

และชุดตะแกรงและถังอบท าจากสแตนเลสสตีลรหัส  304 การท าความร้อนในการอบจะใช้ฮีตเตอร์ขนาด 500  W  ใช้

ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  220 V พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ 1,400 W  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังอบ 320 mm  มีน้ าหนัก

สุทธิ 54 kg ชุดควบคุมอุณหภูมิท่ีใชเ้ทอร์โมคับเป้ิล Type K พร้อมกับอุปกรณ์ควบคุมเวลาการท างาน  

จากการทดสอบโดยการปรับค่าความดันสุญญากาศ,อุณหภูมิในการอบและเวลาในการอบ พบวา่ท่ีความดัน

คงท่ี 15 cm.Hg (vacuum) อุณหภูมิถังอบตั้งไว้ท่ี 60 ºC ปริมาณใบชาเขียว 600 g ท่ีเวลาในการอบ 30 นาที ปริมาณ

ของใบชาหลังการอบเท่ากับ 117 g คิดเป็นร้อยละของความชืน้ของใบชาท่ีลดลงเท่ากับ 19.50 จะได้ความชื้นของใบชา



 

 

 462  Proceedings 

เขียวตอ่การอบคิดเป็น 80.5 % (มาตรฐานเปียก) และ 4.12 % (มาตรฐานแหง้) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด และ

มาตรฐานชุมชนชา ความสามารถในการระเหยน้ าออกจากใบชาคิดเป็น 0.85 kg/hr อัตราการผลิตในสภาวะใบแห้ง

แห้งสูงสุด 0.24 kg/hr ถ้าผู้ประกอบการท างานวันละ 6 ชั่วโมง ระยะเวลาการคืนทุนจะอยู่ท่ี 0.97 ปี  
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อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์  โดยใช้พลังงานหมุนเวยีน 

Multipurpose  fertilizer devices injector using renewable energy.   

รชต มณีโชติ1* และ วรรณรัตน ์  มณโีชติ1 

Rachata Maneechot1* and Wannarat Maneechot1 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์  โดยใช้

พลังงานหมุนเวยีน  ท่ีมขีนาดเล็กและเบา ใน 1 ตารางเมตร อุปกรณ์ฉีดพน่ปุ๋ยหมักชวีภาพเอนกประสงค์ ฯ  ใชเ้วลาได้

เร็วกว่าเคร่ืองพน่ปุ๋ยแบบใช้มอืโยก  และมีการกระจายของปุ๋ยสม่ าเสมอท่ัวบริเวณมากกวา่แบบโยก  และเมื่อเทียบกับ

เครื่องฉีดปุ๋ยแบบเครื่องยนต์  สามารถลดตน้ทุนในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง เพราะใชร้ะบบไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงเซลล์

แสงอาทติย์  ลดมลพิษในการปล่อยควันไอเสียจากการท างานของเคร่ืองยนต์ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน  และสามารถใช้

อุปกรณ์เสริม ได้แก่ ชุดไฟ LED  อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือ  สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผล

การสุ่มแบบสอบถามจากเกษตรกรเขตอ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ในการทดลองใช้  ด้านโครงสร้าง  ค่าเฉลี่ย

ท่ี 4.17  ด้านการใชง้าน  ค่าเฉลี่ยท่ี 4.21  และด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ยท่ี 4.10  โดยภาพรวมเฉลี่ย 4.16  อยู่ในระดับ ดี   
 

ค าส าคัญ:  อุปกรณฉ์ีดพน่ปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์  พลังงานแสงอาทติย์  พลังงานหมุนเวยีน 
 

Abstract  
 This research aimed to design and develop Multipurpose Fertilizer devices injector using renewable 

energy which is small and light, 1 square meter of area, and the distribution of fertilizer also coverer the area 

more thoroughly than a rocker arm fertilizer injector. At the same time, when this multipurpose fertilizer devices 

injector was compared to an engine fertilizer injector, the result showed that the cost for fuel was reduced 

because the multipurpose fertilizer devices injector uses electricity produced from solar panel, this type of energy 

is able to reduce the pollution from exhaust emission of engine which is a cause of global warming. Power LED 

and a mobile phone battery charger are able to be effectively used with this multipurpose fertilizer devices 

injector. The result from randomizing the questionnaires replied by the agriculturists in That Phanom district, 

Nakhon Phanom province toward testing multipurpose fertilizer devices injector using renewable energy found 

that the averages of part of structure was 4.17, part of usability was 4.12, and part of production was 4.10. The 

average overall was at good level.    

Keywords: Fertilizer devices injector multipurpose, Solar cell, Using renewable energy   
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1 That Phanom College Nakhon Phanom University Nakhon Phanom Province  48110 

*Corresponding author e-mail: Jimmykoi@hotmail.com  



 

 

 464  Proceedings 

บทน า 

 ในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พืช ผักและผลไม้ต่าง ๆ มีการหันมาใช้ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรเป็นจ านวน

มาก  อันเนื่องมาจากความสะดวกสบายจากการท่ีไม่ต้องเลี้ยง วัว กระบือ สุกร เพื่อเอามูลสัตว์เหล่านี้มาท าเป็นปุ๋ย  

จากการศึกษาข้อมูลพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจ านวนมาก  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ปุ๋ยเคมีช่วยเพิ่มผลผลิตให้

เกษตรกร  แต่มีความยุ่งยากในการฉีดพ่น เนื่องจากเคร่ืองพ่นปุ๋ยในปัจจุบันเป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน  ซึ่งมีน้ าหนัก

ค่อนข้างมากเสียงดังและปล่อยควันไอเสีย  ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาและคิดค้นการผลิตเครื่องพ่น

ปุ๋ยท่ีมีขนาดเล็กและเบา  ใชแ้บตเตอร่ีเป็นตน้ก าลังเพื่อลดตน้ทุนและความสะดวกสบายในการใส่ปุ๋ยในภาคการเกษตร 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเร่ืองท่ีสอดคล้องกับความรู้เดิมท่ีศึกษา และได้ประดิษฐ์คิดค้น “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ย

หมักชีวภาพเอนกประสงค์ พลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติ” ขึ้นมา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้งานทางด้านการเกษตรและใช้

พลังงานจากธรรมชาติ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พืช ผักและผลไม้ต่าง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เห็น

ปัญหา ได้เรียนรู้ และสามารถท างานได้ดีเชน่เดียวกับเครื่องพ่นปุ๋ยท่ัวไป   

การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเคมีนั้น  เคร่ืองมือฉีดพ่นสารฆ่าแมลงนับว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีมี

ความส าคัญ เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลง  หรือการพ่นปุ๋ยของเกษตรกร   

การเลือกใช้เคร่ืองมือฉีดพ่นและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม จะท าให้การฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีในงาน

เกษตรกรรมมปีระสิทธิภาพและลดตน้ทุน ประหยัดแรงงานในการฉีดพน่  เคร่ืองมือฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีมีหลายชนิด

ให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน  เช่น  เคร่ืองพ่นขนาดเล็กเหมาะส าหรับใช้ในแปลงผักสวนครัว  

เครื่องพ่นขนาดใหญ่เหมาะส าหรับใชใ้นแปลงขนาดใหญ่ เป็นต้น   

งานวจิัยนีม้วีัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน” ท่ีมี

ขนาดเบาในการเกษตรตามสถานท่ีต่าง ๆ ได้ 

2. เพือ่ให้เกษตรกรลดตน้ทุนการจัดซือ้ และการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องฉดีพน่ปุ๋ยแบบเครื่องยนต์เล็ก โดยใช ้

“อุปกรณฉ์ีดพน่ปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใชพ้ลังงานหมุนเวยีน” 

3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและจ าหน่าย “อุปกรณ์ฉีดพน่ปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใชพ้ลังงาน

หมุนเวยีน” ในเชงิพาณิชยไ์ด้ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
เครื่องฉดีพน่ปุ๋ยและสารฆ่าแมลงสามารถแบ่งได ้ 3 ชนิด ตามพลังงานท่ีเครื่องต้องการคือ  

 - เครื่องพ่นสารชนดิใช้แรงคน  

 - เครื่องพ่นสารชนดิใช้เครื่องยนต์  

 - เครื่องพ่นสารชนดิใช้ไฟฟา้หรอืแบตเตอร่ี  

ความหมายของ  Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือ

เซลล์ photovoltaic ซึ่งต่างก็มีท่ีมาจากค าว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง 

แรงดันไฟฟา้ เมื่อรวมค าแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มคีวามสามารถใน

การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง แนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1839 แต่เซลล์

แสงอาทิตย์ก็ยังไมถู่กสร้างขึ้นมาจนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1954 จึงมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ และได้ถูกน าไปใช้เป็น

แหลง่จ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1959 ดังนัน้ สรุปได้ว่า 
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เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ท่ีท าจากสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ 

(Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอป

เปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นตน้ ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะ

น าไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าท่ีขั้วท้ังสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อน า

ขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ท าให้

สามารถท างานได้ 

หลักการท างานท่ัวไปของเซลล์แสงอาทิตย์  เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้าง

พาหะน าไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะท าหน้าท่ีสร้างสนามไฟฟ้า

ภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะน าไฟฟา้ชนิดอิเล็กตรอนไปท่ีขั้วลบ และพาหะน าไฟฟ้าชนิดโฮลไปท่ีขั้วบวก (ปกติท่ีฐานจะ

ใช้สารกึ่งตัวน าชนิดพี ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวน าชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) 

ท าให้เกิดแรงดันไฟฟา้แบบกระแสตรงท่ีขัว้ไฟฟ้าท้ังสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟา้จะเกดิกระแสไฟฟา้ไหลขึ้น 

 
 

ภาพที่ 1  หลักการท างานทั่วไปของเซลล์แสงอาทติย์  

(http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php 11/6/58)  
 

 ความหมายและชนิดของแบตเตอร่ี  แบตเตอร่ี (Battery)  โดยท่ัวไป แบตเตอร่ีจะแบง่เป็นสองกลุ่มใหญ่ด้วยกัน 

ได้แก่ 

1. แบตเตอร่ีท่ีท าการชาร์จจนเต็มมาจากโรงงาน เช่น แบตเตอร่ีนาฬิกา (ถ่านนาฬิกา), แบตเตอร่ีไฟฉาย

(ถ่านไฟฉาย)เป็นต้น ซึ่งเมื่อใชไ้ฟในแบตเตอร่ีจนหมดแล้วก็หมดเลยไม่สามารถกลับน ามาใชใ้หมไ่ด้ เราเรียกแบตเตอร่ีนี้

วา่ แบตเตอร่ีปฐมภูม ิ(Primary Battery) 

2.  แบตเตอร่ีท่ีท าการชาร์จใหม่ได้เมื่อแบตเตอร่ีมีไฟท่ีอ่อนลง เช่นแบตเตอร่ีรถยนต์ เราเรียกแบตเตอร่ีนี้ว่า 

แบตเตอร่ีทุตยิภูมิ (Secondary Battery) 

แบตเตอร่ีท่ีใชก้ับระบบผลิตไฟฟา้จากโซล่าเซลลจ์ะมีหลายชนิด เช่น ลีดเอซิด(Lead-Acid Battery), อัลคาไลน์

(Alkaline), นคิเกิลแคดเมยีม(Nickel-cadmium) แต่ท่ีนิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ แบตเตอร่ีลีดเอซิด เพราะมีอายุการใชง้าน

ท่ียืนยาวและมกีารปล่อยประจุ(กระแสไฟฟา้)ท่ีสูง 

ลักษณะของการปล่อยประจุไฟฟา้ของแบตเตอร่ี  จะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ 

1. แบตเตอร่ีท่ีสามารถปล่อยประจุ(กระแส)ไฟฟ้าได้น้อย(Shallow-Cycle Battery) คือแบตเตอร่ีท่ีออกแบบมา

ให้ปล่อยประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 10-20 เปอร์เซนตข์องประจุไฟฟ้ารวมก่อนจะท าการชาร์จประจุใหม่ การปล่อยประจุ

ไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นแอมอาวด์(Ahr), 100 Ahr  หมายถึงแบตเตอร่ีสามารถปล่อยประจุกระแสไฟฟ้า 100 หน่วยได้ 1 

ชั่วโมง(ในความเป็นจริงไม่สามารถท าอยา่งนั้นได้เพราะเมื่อปล่อยประจุจากแบตเตอร่ีจนหมด แบตเตอร่ีจะเสียทันที) –

 ตัวอย่างถ้ามีแบตเตอร่ีแบบปล่อยประจุได้น้อย(Shallow cycle battery) ท่ีสามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้ 100 แอมอาวด์

http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php%2011/
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อยู่หนึ่งตัว แบตเตอร่ีตัวนี้ควรท่ีจะปล่อยประจุไฟฟ้า(หรือใช้กระแสไฟฟ้า) ได้เพียง 10-20 แอมอาวด์ หลังจากนั้น

จะต้องท าการชาร์จประจุให้เต็มก่อนการคลายประจุคร้ังต่อไป ถ้าการปล่อยประจุมากเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ เช่นท าการ

ปล่อยประจุท่ี 50 แอมอาวด์ จะท าให้แบตเตอร่ีมีอายุการท่ีใช้งานท่ีสั้นลง(เสื่อมเร็ว)อยา่งมากเช่นตามสเปคอายุการใช้

งานของแบตเตอร่ีสามารถชาร์จได้ 3000 ครัง้อาจจะลดเหลอืเพยีงแค ่1000 ครัง้ ดังนั้นการออกแบบระบบโดยรวมควร

ค านึงถึงลักษณะการปล่อยประจุไฟฟา้ของแบตเตอร่ีดว้ย 

2. แบตเตอร่ีท่ีสามารถปล่อยประจุ (กระแส) ไฟฟ้าได้มาก (Deep-Cycle Battery) คือแบตเตอร่ีสามารถ

ปล่อยประจุได้ถึง 60-80 เปอร์เซนต์ของประจุรวมก่อนท่ีจะท าการชาร์จประจุใหม่ ส่วนมากแล้วจะน ามาใช้กับระบบ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย แบตเตอร่ีชนิดนี้จะมีราคาท่ีสูงกว่าแบบแรกมาก แต่ใช้เพียงไม่กี่ตัวก็สามารถ

ทดแทนประจุไฟฟา้รวมจากแบตเตอร่ีแบบแรกได้ แบตเตอร่ีแบบนี้จะมีความคุ้มค่าในระยะยาว 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    

 รัตน์ธเกล้า มหารันและคณะ (2550) ได้ประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองพ่นทางการเกษตร SCII ได้มีการพัฒนามาจาก 

เคร่ืองพ่น SCI โดยได้ทาการปรับปรุงโครงสร้างและมีการศึกษาการหาอัตราการไหลของน้ายา ระยะรัศมีของการพ่น 

และวัดความสม่ าเสมอของละอองน้ ายา สามารถสรุปการทดลองได้ดังนี้      

1. ได้เรียนรู้หลักการและมีเครื่องพ่นไวใ้ชใ้นการเกษตร  

2. จากการทดสอบเคร่ืองพ่นทางการเกษตร SCII ได้หาอัตราการไหลของน้ายา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 

ลิตร/นาที  

3. ระยะรัศมีของการพ่นอยู่ ท่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.0 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อฉีดพ่นน้ายาในพื้นท่ีปลูกพืช                                                                               

เคร่ืองพ่นทางการเกษตร SCII อนุรักษ์พลังงาน เป็นเคร่ืองมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีใช้ได้จริง  สามารถนาไปพ่น

สารทางการเกษตรในแปลงเกษตรท่ัวไปได้ และยังสามารถทุ่นแรงในการปฏบัิตงิานของผู้ท าการเกษตรได้เป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  เครื่องพ่นทางการเกษตร SCII (รัตน์ธเกล้า มหารันและคณะ ,2550) 

เอกพล น้อยจันทร์ (2551) วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประกวดสงิประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2551 ได้ประดิษฐ์ถังฉีดพ่น

ยาไฟฟ้าโดยน ามอเตอร์ฉีดน้ าล้างกระจกรถยนต์ประยุกต์ใช้การสร้างแรงดันในการฉีดแทนการใช้มือโยก โดยอาศัย

พลังงานจากแบตเตอร่ี 12 V จากการทดลองใช้งานจรงิ ถังฉีดพน่ยาสามารถใช้งานพ่นยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

แบตเตอร่ีขนาด 12V 5A สามารถใชฉ้ีดแบบตอ่เนื่องได้ถึง 2 ชั่วโมง (แบตเตอร่ี 1 ลูก) ลดแรงท่ีตอ้งคอยโยกคันโยกถัง

ฉีดยาและยังเพิ่มพื้นท่ีในการฉีดพ่นยาได้มากขึ้น 
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะถังฉีดพน่ยาไฟฟา้ของ (เอกพล  น้อยจนัทร์,2551) 
 

อานนท์ สุนทรา และคณะ (2552) ได้ประดิษฐ์ “เครื่องฉีดยาปราบศัตรูพืชพลังงานแบตเตอร่ีตน้ทุนต่ า” การ

จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เคร่ืองฉีดยาปราบศัตรูพืชพลังงานแบตเตอร่ีต้นทุนต่ าในคร้ังนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ

ออกแบบอุปกรณ์ช่วยลดต้นทุนชาวสวน และเพื่อเปรียบเทียบกับการใชพ้ลังงานคนกับการฉีดยาแบบโยก จากผลการ

เปรียบเทียบในการทดลองฉีดปุ๋ยในแปลงผักจริง ของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

พบวา่ 

1. อุปกรณเ์ครื่องฉดียาปราบศัตรูพชืพลังงานแบตเตอร่ีต้นทุนต่ าสามารถท าได้ดังนี้ 

- ประหยัดพลังงานคนไม่ต้องออกแรงในการปฏบัิตงิานมาก 

- ประหยัดเวลาในการปฏบัิตงิาน 

- ราคาประหยัดเกษตรกรสามารถประดิษฐ์ใชข้ึน้เองได้   

 

ภาพที่  4  เครื่องฉดียาปราบศัตรูพชืพลังงานแบตเตอร่ีต้นทุนต่ า  

(อานนท์ สุนทรา  และคณะ , 2552) 
 

จุติชัย บุตรขันธ์  และคณะ (2554) ได้ประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องฉีดพ่นพลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อการสนับสนุน”  

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาชีพหลักของประชาชนในภาคะวันออกเฉียงเหนือคือเกษตรกรรม ปัญหาส าคัญท่ีส่งผล

กระทบให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายคือ วัชพืชและศัตรูพืช การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้กระท าได้โดย

การฉีดพ่นยาก าจัดวัชพืชหรือฆ่าแมลงด้วยเคร่ืองฉีดพ่นท่ีมีจ าหน่ายโดยท่ัวไป ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับเกษตรท่ีใชเ้ครื่องฉีด

พ่นในปัจจุบันคือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายส าหรับการซื้อเคร่ืองฉีดพ่น น้ ามันเชื้อเพลิง และการซ่อมแซม งานวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนาเคร่ืองฉีดพ่นต้นแบบท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีโครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน และไม่ต้องพึ่งพา

พลังงานจากน้ ามันเชื้อเพลิง ผลจากการทดสอบเคร่ืองฉีดพ่นพลังงานแสงอาทิตย์ของงานวิจัยพบว่า สามารถฉีดพ่น
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น้ าปริมาตร 18 ลิตร หมดภายในระยะเวลา 15 นาที โดยท่ีแรงดันแบตเตอร่ียังคงเหลือประมาณ 12 โวลต์ ซึ่งเพียงพอ

ส าหรับการใช้งานเครื่องฉดีพน่ตลอดระยะเวลาของการท างานที่มแีสงแดด 
 

การศึกษาข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 

1. ศึกษาทบทวนวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ในคร้ังนี้ เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาและ

เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการจัดท า 

2. ผู้จัดท าโครงการได้ท าการศึกษาจากข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 

เว็บไซต์ และผลงานวจิัยจากหนว่ยงานตา่งๆ 

3. ผู้จัดท าโครงการได้สร้าง “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน” เพื่อ

เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกและประหยัดเวลาของเกษตรกร 
 

รายการวสัดแุละอุปกรณ ์

ตารางที่ 1 แสดงรายการวัสดุและอุปกรณ ์

ล าดับ รายการ จ านวน 

1 ถังบรรจุ 1  ใบ 

2 Solar cell ขนาด  10 Wp 1  แผง 

3 Powerpak  Battery  Box 1  ชุด 

4 หลอดไป LED  พร้อมสาย 2  ชุด 

5 ป๊ัมน้ าพ่นแบบหมอกขนาดเล็ก 1  ตัว 

6 หัวพน่พร้อมสายยาง 1  ชุด 
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ขั นตอนการด าเนินการวิจัย   

 การด าเนนิการสร้าง  “อุปกรณฉ์ีดพน่ปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์  โดยใชพ้ลังงานหมุนเวยีน”  ผู้ท า

การศึกษามีล าดับขั้นตอนการสร้าง  ดังแสดงในภาพท่ี  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  แผนภูมลิ าดับขั้นตอนในการสร้าง 

“อุปกรณฉ์ีดพน่ปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์  โดยใชพ้ลังงานหมุนเวยีน” 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการศกึษาข้อมูลทั่วไปของอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ   

 “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์  โดยใช้พลังงานหมุนเวียน” มีระบบการท างานโดยใช้

แบตเตอร่ีเป็นตัวจ่ายไฟ  และใช้สวติชเ์ป็นตัวปิด – เปิด  ระบบไฟเข้าสู้ป๊ัมน้ าพ่นแบบหมอกขนาดเล็ก  สามารถท างาน

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกสบายในการฉดีพน่ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
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ตารางที่  2  ข้อมูลท่ัวไป 

         ขนาด 20 x 40 x 50  เชนตเิมตร 

         น้ าหนกัถังเปล่า 6  กิโลกรัม 

         น้ าหนกัถังบรรจุปุย๋น้ า 16  กิโลกรัม 

         ฉีดได้ไกล 10.20  เมตร 

 ฉีดเป็นฝอยละออง  2.60  เมตร 

         ความจุถัง 13  ลิตร 

         ก าลังขับเคลื่อน ป๊ัมฉีกกระจก  12  V 

         ระบบคอนโทรล สวติช์ ปิด-เปิด 

         วัตถุดบิ ปุ๋ยหมกัชวีภาพหรือปุ๋ยเคมีเหลว 

  

 2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ อุปกรณ์ฉดีพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ  

 ผลการทดสอบอุปกรณฉ์ีดพน่ปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ  ซึ่งใชร้ะยะเวลาในการพน่ปุ๋ยชวีภาพหรือ

ปุ๋ยเคมีเหลวตามตารางดังนี้ 
 

ตารางที่  3 ตารางแสดงผลการใชอุ้ปกรณฉ์ีดพน่ปุ๋ยหมักชวีภาพเอนกประสงค์ ฯ   

ประเภทปุ๋ย 
ระยะเวลา 

(นาท)ี 

ปุ๋ย 

(ชชี)ี 

น  า 

(ลิตร) 

พื นที ่

 (ตารางเมตร) 
ลักษณะของปุ๋ย 

1.  ปุ๋ยชวีภาพหรือปุ๋ยเคมีเหลว 10 26 13 13 ผสมน้ า 
 

 จากตาราง  3  แสดงให้เห็นถึงความสามารถของอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ ซึ่งน้ า 1 

ถัง สามารถใช้งานได้นานประมาณ  10  นาที  ครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมายประมาณ 13 ตารางเมตร 
 

ตารางที่  4  ตารางแสดงผลอุปกรณฉ์ีดพน่ปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ  ทั่วไป 

ประเภทปุ๋ย 
ระยะเวลา 

(นาท)ี 

ปุ๋ย 

(ชชี)ี 

น  า 

(ลิตร) 

พื นที ่

 (ตารางเมตร) 
ลักษณะของปุ๋ย 

1.  ปุ๋ยชวีภาพหรือปุ๋ยเคมีเหลว 46.54 26 13 20.53 ผสมน้ า 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเครื่องพ่นปุ๋ยแบบโยก  ซึ่งน้ า 1 ถัง สามารถใช้งานได้นาน

ประมาณ 47 นาที ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 21 ตารางเมตร  ซึ่งได้พื้นท่ีมากกว่าอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพ

เอนกประสงค์ ฯ แบบใช้แบตเตอร่ี  แต่ด้วยเวลาท่ีต่างกันถึงประมาณ 30 นาทีต่อถัง ท าให้อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมัก

ชวีภาพเอนกประสงค์ ฯ แบบใช้แบตเตอร่ีเตมิน้ าเพียงสองถังก็สามารถครอบคลุมพื้นท่ีได้เท่ากับเคร่ืองพ่นปุ๋ยแบบโยก

และยังเหลอืเวลาส่วนต่างอกีประมาณ 20 นาที 
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ตารางที่  5  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบของเครื่องพ่นปุ๋ยแบบ  2  ชนิด 

เครื่องพน่ปุ๋ยแบบใช้แบตเตอรี่ 

(วินาท/ีตารางเมตร) 

เครื่องพน่ปุ๋ยแบบใช้มือโยก 

(วินาท/ีตารางเมตร) 

50 136 

 

 
 

ภาพที่ 6  การเตมิน้ าปุย๋หมักชีวภาพหรือปุ๋ยเคมีเหลว 
    

 
 

ภาพที่ 7  แสดงการชารจ์ไฟจากแผง  Solar cell  ขนาด  10 W 
 

 

ภาพที่ 8  แสดงการทดลองใชอ้ปุกรณฉ์ีดพน่ปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ   

 

ภาพที่ 9  สามารถใช้ระบบไฟฟา้แสงสวา่งยามค่ าคืน  และชาร์จแบตเตอร่ีโทรศัพท์ได้ 
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3. การทดสอบความพงึพอใจแก่ผู้ใช้งาน อุปกรณ์ฉดีพน่ปุย๋หมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ 

 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมผลการสุ่มแบบสอบถามจากเกษตรกรในเขตพื้นท่ี  อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จ านวน  15 คน  ผลการศกึษาในคร้ังนี้ได้น าเสนอตามหัวข้อของแบบประเมนิคุณภาพซึ่งแบ่งออกเป็น  3 ด้าน  ดังนี้ 

3.1 ด้านโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสุ่มแบบสอบถามจากเกษตรกรในเขตพื้นท่ี 

อ าเภอธาตุพนม ดังตารางที่  6 
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของคุณภาพด้านโครงสร้าง 

รายการประเมิน x̄  SD ความหมาย 

1.  ความคงทนแข็งแรง 4.26 0.97 ด ี

2.  ความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง 4.13 0.51 ด ี

3.  ความปลอดภัย 4.20 0.51 ด ี

4.  ความเหมาะสมของอุปกรณท่ี์เลอืกใช้ 4.20 0.41 ด ี

5.  ความเหมาะสมของวัสดุท่ีเลอืกใช้ 4.13 0.41 ด ี

6.  ความเหมาะสมของการออกแบบโดยรวม 4.13 0.41 ด ี

เฉลี่ยรวมดา้นโครงสร้าง 4.17 0.53 ด ี
  

 จากตารางท่ี  6  พบว่าคุณภาพของอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ  เฉลี่ยรวมด้าน

โครงสร้าง มีคุณภาพอยูใ่นดี 

3.2 ด้านการใช้งาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการการสุ่มแบบสอบถามจากเกษตรกรในเขตพื้นท่ี   

อ าเภอธาตุพนม ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของคุณภาพด้านการใชง้าน 

รายการประเมิน x̄  SD ความหมาย 

7.  ความสะดวกในการเตมิน้ าปุย๋หมักชวีภาพ 4.20 0.45 ด ี

8.  ความสะดวกในการฉดีพน่ปุ๋ยหมักชวีภาพ 4.26 0.48 ด ี

9.  ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4.26 0.48 ด ี

10.  ความสะดวกในการบ ารุงรักษา 4.20 0.83 ด ี

11.  ความสะดวกในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ 4.13 0.48 ด ี

เฉลี่ยรวมดา้นการใช้งาน 4.21 0.54 ด ี
  

 จากตารางท่ี 7 พบว่าคุณภาพของอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ เฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน  

มคีุณภาพอยูใ่นระดับ ด ี
 

 3.3 ด้านผลผลิต ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการการสุ่มแบบสอบถามจากเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม  

ปรากฏผลดังตารางท่ี  8 
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ตารางที่  8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของคุณภาพด้านผลผลิต 

รายการประเมิน x̄  SD ความหมาย 

   12.  คุณภาพการฉีดพน่ปุ๋ยหมักชวีภาพเป็นฝอย 

         ละออง 

4.20 0.41 ด ี

2 13.  ปริมาณการฉีดพน่ปุ๋ยหมักชีวภาพ      4.00 0.83 ด ี

3 14.  ระยะเวลาในการฉดีพน่ปุ๋ยหมักชวีภาพแต่ 

         ละครัง้ 

4.00 0.41 ด ี

1 15.  ระบบอุปกรณเ์สริมเอนกประสงค์ตา่ง ๆ 4.20 0.45 ด ี

เฉลี่ยรวมดา้นผลผลิต 4.10 0.55 ด ี
 

 จากตารางท่ี 8 พบว่าอุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ เฉลี่ยรวมด้านการใชง้าน มีคุณภาพอยู่

ในระดับ ด ี
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 สรุปผลการศกึษาการวิจัย 

 จากการทดสอบของเครื่องพ่นปุ๋ยท้ัง  2 เครื่อง ท าให้ได้ทราบขอ้มูลดังน้ี 

 จากการทดลอง “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์  โดยใช้พลังงานหมุนเวียน” แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถของอุปกรณฉ์ีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ  พลังงานไฟฟา้ที่ได้จากแผง  Solar cell ซึ่งน้ า  1  ถัง  

สามารถใช้งานได้นานประมาณ 10 นาที ครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมายประมาณ 13 ตารางเมตรและจากการทดลองเครื่อง

พน่ปุ๋ยท่ีใชม้อืโยก  แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเครื่องพ่นปุ๋ยแบบโยก ซึ่งน้ า 1 ถัง สามารถใช้งานได้นานประมาณ 

47 นาที ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 21 ตารางเมตร ซึ่งได้พื้นท่ีมากกว่าเคร่ืองพ่นปุ๋ยแบบใช้แบตเตอร่ี  แต่ด้วยเวลาท่ี

ตา่งกันถึงประมาณ 30 นาทีต่อถัง ท าให้อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ เติมน้ าเพียงสองถังก็สามารถ

ครอบคลุมพื้นท่ีได้เท่ากับเครื่องพ่นปุ๋ยแบบโยกและยังเหลอืเวลาส่วนต่างอกีประมาณ  20  นาที 

 จากข้อเปรียบเทียบ พบว่า ในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้

พลังงานหมุนเวยีน” ใช้เวลาในการพ่น 50 วนิาที เมื่อเทียบกับเครื่องพ่นปุ๋ยแบบใชม้อืโยกใช้เวลาในการพ่น 136  วนิาที 

พบว่าใน 1 ตารางเมตร อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ ฯ ใช้เวลาได้เร็วกว่าเคร่ืองพ่นปุ๋ยแบบใช้มือโยก

และมกีารกระจายของปุ๋ยสม่ าเสมอท่ัวบริเวณมากกว่าแบบโยก “อุปกรณ์ฉีดพน่ปุ๋ยหมักชวีภาพเอนกประสงค์  โดยใช้

พลังงานหมุนเวยีน” สามารถรถต้นทุนในการจัดซือ้น้ ามันเชื้อเพลิง เพราะใช้ระบบไปฟา้ท่ีผลิตจากแผง Solar cell  โดย

ไมต่อ้งใชน้้ ามันเชื้อเพลิงเหมอืนเครื่องฉดีปุ๋ยแบบเครื่องยนตเ์ล็กทางการเกษตร  และลดมลพิษในการปล่อยควันไอเสีย

จากการท างานของเคร่ืองยนต์ท าให้เกิดภาวะโลกร้อย และการใช้อุปกรณ์เสริมของ “อุปกรณ์ฉีดพ่นปุ๋ยหมักชีวภาพ

เอนกประสงค์  โดยใชพ้ลังงานหมุนเวยีน” ได้แก่ ชุดไปนอนนา อุปกรณช์าร์จแบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือ  สามารถได้งาน

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ผลการสุม่แบบสอบถามจากเกษตรกรเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในการทดลองใช้“อุปกรณฉ์ีดพ่น

ปุ๋ยหมักชีวภาพเอนกประสงค์ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน” ด้านโครงสร้าง ค่าเฉลี่ย ท่ี 4.17 ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ยท่ี 

4.21 และด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ยท่ี 4.10 โดยภาพรวมเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับ ดี ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถ

ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง และลดมลพิษในการปล่อยควันไอเสียจากการท างานของเคร่ืองยนต์ท าให้เกิด

ภาวะโลกรอ้ย 
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เครื่องคั่วพริก 

Chili roasted machine 

ธวัชชัย ไชยลังการ1* จ ารัส  ทาค าวัง1  และ พิบูลย์  เครือค าอ้าย1 

Tawatchai Chailunglarn1*, Chamrat Thakhamwang1 and Phiboon Kruekumary1 
 

บทคัดย่อ 
 เคร่ืองคั่วพริกสร้างขึ้นเพื่อลดเวลาในการผลิตและช่วยแบ่งเบาแรงงานคนในการคั่วพริก เป็นการป้องกัน

อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการคั่ว  เพื่อมอบให้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีชุมชนบ้านแม่ไข ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบ้าน

ตาก จังหวัดตาก 63120 การสร้างเคร่ืองอาศัยก๊าซหุงต้มเป็นตัวให้ความร้อน  ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเป้ิล 

และใช้โซลินอยวาล์วเป็นตัวตัดก๊าซเมื่อถึงอุณหภูมิท่ีตั้งไว้  ในการทดลองจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งท่ีมีความชื้นประมาณ  

17-20 เปอร์เซ็นต์ จ านวนคร้ังละ 4 กิโลกรัม ความเร็วรอบ 8 รอบต่อนาที ที่อุณหภูม ิ60,70 และ 80 องศาเซลเซียส  

เพื่อท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการคั่วพริก  และเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ าหนักหลังจากการคั่ว  จากผลการทดลองในการคั่ว

พริก  พบวา่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการคั่วพริกอยู่ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใช ้30 นาท ีโดยวัดค่า

น้ าหนักที่เหลอืเท่ากับ 3.52 กิโลกรัม  คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก 

 

ค าส าคัญ:  เครื่องคั่วพริก  อุณหภูม ิ เวลา  
 

Abstract  

 Chili Roasted Machine helps to reduce the processing time, reduce man work and also reduce the 

injuries from work. The machine is built for women's groups in Mae Kai, Thung Kra Sau, Tak. The work systems 

are using liquefied petroleum gas to heat up and thermocouple to control temperature. Solenoid Valve is used as 

gas cutting when the heat goes up to touch the setting temperature. The experimental, 4  kilogram of dried 

chilies with 17 -20% moisture are roasted in the machine with 8 round per minute in the temperature at 60, 70 

and 80 degree Celsius. The experimental will find out the best relation between temperature and time to roast 

and to meet the standard of local products which is less than 12% of moisture in chilies after roasted. The result 

shows that the best temperature is 70 degree Celsius for 30 minutes and the weight is 3 .52 kilogram after 

roasted or 88% of the weight comperes to before the roast.  
 

Keywords: Chili Roasted Machine, Temperature, Time 
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บทน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งประชากรสว่นใหญ่ต้ังแต่อดีตจวบจนปัจจุบันจะเลีย้งชีพด้วยการปลูก

ผัก ปลูกผลไม้และปลูกพืชเพื่อใช้ในการบริโภค  จากแนวนโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละชุมชน

รวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพเสริมของแต่ละชุมชน โดยการน าสินค้าหรือวัตถุดิบท่ีมอียูใ่นท้องถิ่นมาแปรรูปและขาย หรือท่ี

รู้จักกันในโครงการหน่ึงต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

จากการเข้าไปส ารวจกลุ่มแม่บ้านและสตรีของชุมชนบ้านแม่ไข ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบ้านตาก จังหวัด

ตาก 63120 ซึ่งทางกลุ่มท าผลิตภัณฑเ์กี่ยวกับการแปรรูปพริก เช่น พริกลาบ น้ าพริกปลารา้ และน้ าพริกปลายา่ง เป็น

ต้น ในการคั่วพริกของกลุ่มแม่บ้านยังใช้วิธีดั้งเดิม คือ ใช้คนในการคั่วพริก โดยวิธีการของชาวบ้านด้วยการใช้กระทะ

เป็นอุปกรณใ์นการคั่วและใชถ้่านไม้เป็นเชื้อเพลงิในการให้พลังงานความร้อน อาจส่งผลให้การท างานไมต่อ่เนื่อง ท าให้

เสียเวลาในการผลิตและอาจท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากควันพริกท่ีมีกลิ่นค่อนข้างแรง ท้ังนี้พริกท่ีได้จาก

การคั่วอาจไมไ่ด้คุณภาพตามความเหมาะสมในการน าไปแปรรูปพริก  

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงท าการจัดสร้างเคร่ืองคั่วพริกขึ้น เพื่อช่วยลดเวลาในการผลิต ลดการใช้แรงงานคน

ในการท างานและยังเป็นการป้องกันอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการคั่ว และยังเป็นการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ

กับเวลาท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการคั่วพริกเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 

โดยน้ าหนักหลังจากการคั่ว ท าให้พริกจากการคั่วได้คุณภาพเหมาะสมในการน าไปแปรรูป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. เครื่องคั่วพริก 

      
 

ภาพที่ 1 เครื่องคั่วพริก 
 

2. พริกช้ีฟา้แห้งท่ีมีความช้ืนประมาณ 17-20 เปอร์เซ็นต์  
 

 
 

ภาพที่ 2 พริกช้ีฟา้ 
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3. เทอร์โมคัปเป้ิลเป็นเคร่ืองมือส าหรับวัดอุณหภูมิท่ี 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส โดยใช้โซลินอยวาล์ว

เป็นตัวตัดก๊าซเมื่อถึงอุณหภูมท่ีิต้ังไว้ [1] 

 
 

ภาพที่ 3 เทอร์โมคัปเป้ิล 
 

4. ชุดเกียร์ทด อัตราทด 1:60 เป็นตัวทดรอบในการคั่วพริกท่ี 8 รอบตอ่นาท ี[5] 

 
 

ภาพที่ 4 ชุดเกียร์ทด 
 

5. ก๊าซหุงตม้ 
 

วิธีการศกึษา 

1. ศึกษาทฤษฎีและข้อมูลต่างๆ เพื่อท าการออกแบบและเขียนแบบ การค านวณชิ้นส่วน รวมถึงวัสดุท่ีใช้

เหมาะสมกับชิ้นส่วนต่างๆ ของเคร่ืองคั่วพริก [2] เพื่อความถูกต้อง ความสะดวก รวดเร็วในการผลิต และประกอบ

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และท าการทดสอบการท างาน แก้ไขข้อบกพร่องของเคร่ืองเพื่อให้พร้อมส าหรับการทดลองในการคั่ว

พริก [3] 

2. การคั่วพริกใช้ก๊าซหุงต้มเป็นตัวให้ความร้อน ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเป้ิล และใช้โซลินอยวาล์ว

เป็นตัวตัดก๊าซเมื่อถึงอุณหภูมท่ีิต้ังไว้ ท่ีอุณหภูมิ 60,70 และ 80 องศาเซลเซียส ตามล าดับ 

3. ในการทดลองจะใชพ้ริกชี้ฟ้าแห้งท่ีมีความชื้นประมาณ 17-20 เปอร์เซ็นต์ จ านวนครั้งละ 4 กิโลกรัม และ

ใชค้วามเร็วรอบ 8 รอบตอ่นาท ี 

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาที่เหมาะสมท่ีใชใ้นการคั่วพริก จะท าการทดลองคั่วพริก

แตล่ะอุณหภูม ิโดยก าหนดเวลาท่ี 20 นาที, 30 นาที, 40 นาที, 50 นาที และ 60 นาที ตามล าดับ 
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5. บันทึกและสรุปผลการวิจัย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการคั่วพริก

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ปริมาณความชื้นไมเ่กินร้อยละ 12 โดยน้ าหนักหลังจากการคั่ว [4] 
 

ผลการศึกษา 

 จากผลการทดลองการคั่วพริกโดยใช้ก๊าซหุงต้มเป็นตัวให้ความร้อน  ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเป้ิล 

และใช้โซลินอยวาล์วเป็นตัวตัดก๊าซเมื่อถึงอุณหภูมิท่ีตั้งไว้  ในการทดลองจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งท่ีมีความชื้นประมาณ  

17-20 เปอร์เซ็นต ์จ านวนคร้ังละ 4 กิโลกรัม ความเร็วรอบ 8 รอบต่อนาที ที่อุณหภูม ิ60,70 และ 80 องศาเซลเซียส  

เพื่อท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการคั่วพริก  และเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ าหนักหลังจากการคั่ว และท าการคั่วพริกท่ีเวลา 20 

นาที, 30 นาที, 40 นาที, 50 นาที และ 60 นาที ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการคั่วพริก ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการทดลองการคั่วพริกที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ได้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับ

เวลาที่เหมาะสมท่ีใช้ในการคั่วพริกอยู่ท่ีเวลา 60 นาที น้ าหนักพริกท่ีเหลือเท่ากับ 3.52 กิโลกรัม คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ 

และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  คือ ปริมาณความชื้นไมเ่กินร้อยละ 12 โดยน้ าหนักหลังจากการคั่ว  
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการคั่วพริก ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

  

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดลองการคั่วพริกท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ได้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับ

เวลาที่เหมาะสมท่ีใช้ในการคั่วพริกอยู่ท่ีเวลา 30 นาที น้ าหนักพริกท่ีเหลือเท่ากับ 3.52 กิโลกรัม คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ 

และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  คือ ปริมาณความชื้นไมเ่กินร้อยละ 12 โดยน้ าหนักหลังจากการคั่ว 

               น  าหนัก 

เวลา (นาท)ี 

น  าหนักทีเ่หลือ 

(กโิลกรัม) 

น  าหนักทีห่ายไป 

(กโิลกรัม) 

น  าหนักทีเ่หลือคดิ

เป็นเปอร์เซน็ต ์
เปอร์เซน็ต์ความชื น 

20 3.80 0.20 95.0 % 5 % 

30 3.70 0.30 92.5 % 7.5 % 

40 3.62 0.38 90.5 % 9.5 % 

50 3.56 0.44 89.0 % 11 % 

60 3.52 0.48 88.0 % 12 % 

               น  าหนัก 

เวลา (นาท)ี 

น  าหนักทีเ่หลือ 

(กโิลกรัม) 

น  าหนักทีห่ายไป 

(กโิลกรัม) 

น  าหนักทีเ่หลือคดิ

เป็นเปอร์เซน็ต ์
เปอร์เซน็ต์ความชื น 

20 3.66 0.34 91.50 % 8.5 % 

30 3.52 0.48 88.00 % 12 % 

40 3.45 0.55 86.25 % 13.75 % 

50 3.41 0.59 85.25 % 14.75 % 

60 3.39 0.61 84.75 % 15.25 % 
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการคั่วพริก ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดลองการคั่วพริกท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใช้ในการคั่วเร่ิมท่ี 20 นาที 

น้ าหนักพริกท่ีเหลือเท่ากับ 3.6 กิโลกรัม คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นของพริกหลังจากการคั่วไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ าหนักหลังจากการคั่ว จึงท าการคั่วในเวลา 

30 นาที, 40 นาที, 50 นาที และ 60 นาที ตามล าดับ พริกท่ีได้มีความชื้นน้อยเกิน และไหม้ ท าให้ไม่สามารถน าพริก

มาท าการแปรรูปได้ 
 

 
 

ภาพที 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความชื้นกับเวลา 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการทดลองการคั่วพริกโดยใช้ก๊าซหุงต้มเป็นตัวให้ความร้อน ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเป้ิล 

และใช้โซลินอยวาล์วเป็นตัวตัดก๊าซเมื่อถึงอุณหภูมิท่ีตั้งไว้  ในการทดลองจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งท่ีมีความชื้นประมาณ  

17-20 เปอร์เซ็นต์ จ านวนครัง้ละ 4 กิโลกรัม ความเร็วรอบ 8 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส  

เพื่อท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการคั่วพริก และเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  คือ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ าหนักหลังจากการคั่ว และท าการคั่วพริกท่ีเวลา 20 

นาที, 30 นาที, 40 นาที, 50 นาที และ 60 นาที ตามล าดับ จากผลการทดลองในการคั่วพริก พบวา่อุณหภูมแิละเวลา

               น  าหนัก 

เวลา (นาท)ี 

น  าหนักทีเ่หลือ 

(กโิลกรัม) 

น  าหนักทีห่ายไป 

(กโิลกรัม) 

น  าหนักทีเ่หลือคดิ

เป็นเปอร์เซน็ต ์
เปอร์เซน็ต์ความชื น 

20 3.6 0.40 90.00 % 10 % 

30 3.48 0.52 87.00 % 13 % 

40 3.43 0.57 85.75 % 14.25 % 

50 3.39 0.61 84.75 % 15.25 % 

60 3.37 0.63 84.25 % 15.75 % 
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ท่ีเหมาะสมในการคั่วพริกอยู่ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใช้ 30 นาที โดยวัดค่าน้ าหนักท่ีเหลือเท่ากับ 3.52 

กิโลกรัม คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก  
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ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื นสัมพัทธ์ในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์โดยใชร้าส

เบอร์รี พาย 

Temperature and relative humidity measuring system in soilless culture 

greenhouse with raspberry pi 

เจริญรัฐ โบสิทธิพิเชฎฐ์1* เลิศศักดิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล1 หฤทัย ดิน้สกุล2 และ สัญญา ควรคิด2 

Jareanrat Bosittipichet1*, Lertsak Sakcharoenchaikul1, Harutai Dinsakul2 and Sanya Kuankid2 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ราส

เบอร์รี พาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการจัดการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน  โดยระบบจะรับค่า

อุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ จากไอซี DHT22 ในรูปแบบสัญญาณดิจิทัล ส่งให้กับราสเบอร์รี พาย ประมวลผล

เป็นค่าอุณหภูมิและความชื้น แสดงผลบนหน้าจอแสดงผลและส่งข้อมูลไปเก็บในฐานข้อมูล สามารถเรียกดูข้อมูลได้

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ถ้าค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์

วิกฤติต่อการเจริญเติบโตของพืชจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) โดยจากผลการทดสอบเทียบค่า

อุณหภูมิท่ีวัดได้กับเคร่ืองมือวัด Huato รุ่น HE174 มีค่าความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 3.2 และค่าความชื้นสัมพัทธ์ไม่

เกินร้อยละ 5.6 

ค าส าคัญ :  ราสเบอร์รี พาย การปลูกพืชไร้ดิน  เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 อินเทอร์เน็ต   

แอพพลเิคชันแอนดรอยด์  แอพพลเิคชันไลน ์

Abstract  

 This research is to examine the temperature and the humidity of the hydroponic vegetables in the 

house by using raspberry pi. The purpose of this research is to use the information to prepare for planting the 

crops without soil. The system will take the number of temperature and humidity from DHT22 by digital signal 

and send them to raspberry pi and display on monitor. Then it send the information to database in order to recall 

through internet and android application. If the temperature and the humidity in the house is not suitable for the 

growth of plants will be notified through LINE application If the temperature and the humidity in the vegetable 

plot are not suitable for planting, the system will notify through LINE application. The result of temperature 

measurement from Huato thermometer with HE174 generation shouldn't have deviation over 3.2 percent and 

the humidity 5.6 percent. 

Keywords:  Raspberry Pi, Hydroponics, Android Application, LINE Application   
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บทน า 

ปัจจุ บันประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น  โดยหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษ  ซึ่ งผัก 

ไฮโดรโปนิกส์เป็นตัวเลือกหนึ่งของผู้บริโภคท่ีจะหลีกเลี่ยงจากผักท่ีมีสารพิษเจือปน  โดยพบว่าในปัจจุบันมีผู้สนใจท า

การเกษตรในลักษณะนี้อยู่มาก แต่ปัญหาท่ีพบคือภายในโรงเรือนผักไฮโดรโปนกิส์จะมีอุณหภูมสิูง ส่งผลให้น้ าท่ีใช้ใน

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีอุณหภูมิท่ีสูงขึน้ตามไปด้วย ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบรากของผักไฮโดรโปนิกส์ งานวจิัยน้ีจึง

เป็นการตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์โดยใชร้าสเบอร์รี พาย เป็นตัวประมวลผลข้อมูลเพื่อแสดงผลและ

ส่งไปเก็บท่ีฐานข้อมูล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังให้กับเกษตรกรและเป็นข้อมูลท่ีช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกรเพื่อลด

อุณหภูมภิายในโรงเรือนการปลูกผักไฮโดรโปนกิส์  

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ราสเบอร์รี พาย  

ราสเบอร์รี พายเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กขนาด 32 บิตรองรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Operating 

System) ได้หลายระบบ เช่น ราสเบียน (Raspbian) พิโดนา (Pidora) และ แอส ลีนุกซ์ (Arch Linux) เป็นต้น โดยการ

ติดตั้งต้องท าการติดตั้งบนเอสดีการ์ด  มอดูลราสเบอร์รี พายนี้ถูกออกแบบมาให้มีหน่วยประมวลผล  หน่วย

ประมวลผลแสดงภาพด้านกราฟฟิค และหน่วยความจ า อยู่ภายในชิพเป็นของบริษัทบอร์ดคอม มีจุดเชื่อมต่อซึ่ง

เรียกว่า จีพีไอโอ (GPIO) ให้ผู้ใช้สามารถน าไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ภายในใช้ส่วนประมวลผลของ

บริษัท ARM รุ่น ARM1176JZF  

 

ภาพที่ 1 ราสเบอร์รี พาย 

2. เซนเซอร์ส าหรับวัดอณุหภมูแิละความชื นสัมพัทธ ์DHT22  

DHT22 เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ส าหรับวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature Sensor & Humidity 

Sensor) สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานด้านระบบสมองกลฝังตัวได้หลากหลาย  เช่น การวัดอุณหภูมิและความชื้น

สัมพัทธ์ในโรงเพาะเห็ด เซนเซอร์น้ีให้สัญญาณค่าเป็นดิจิทัล ให้ขาสัญญาณเพียงเส้นเดียวในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม

สองทิศทาง ซึ่งงานวิจัยนี้น ามาเชื่อมต่อกับ ราสเบอร์รี พาย เพื่ออ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่านขาดาต้า ซึ่งเป็นขาท่ีท า

หน้าท่ีสื่อสารแบบสองทิศทาง ซึ่งหากอยู่ในสถานะปกติขาดาต้า จะมีสภาวะลอจิกเป็น 1 คุณสมบัติค่าความถูกต้อง

ของ DHT22  เทียบกับเครื่องวัดความชืน้ส าหรับทดสอบเทียบค่า ดังภาพท่ี 2 
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3. ไฮโดรโปนิกส ์ 

การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) คือ เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการ

ปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชท่ีใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นท่ี และไม่ปนเป้ือนกับสารเคมีต่าง ๆ ใน

ดิน ท าให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนีใ้นเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน เชน่ เทคนคิน้ าไหล

บาง (NFT)  เทคนิคการปลูกพชืในน้ าลึกไหลล้น (DFT) เทคนิคการปลูกพชืในน้ าลึก (DRFT) เทคนิคการปลูกพชืในน้ านิ่ง

แบบต้องเติมอากาศ  (DWT) การพืชปลูกในวัสดุ ทราย กรวด ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว ร๊อควูลล์  พีท ฯลฯ การปลูกพืชให้

รากลอยอยูก่ลางอากาศ (Aeroponics) 

 
ภาพที่ 2 คุณสมบัตขิองเซนเซอร์ DHT22 

การด าเนินงาน 

ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนไฮโดรโปนกิส์ จะรับข้อมูลของเซนเซอร์จากราส

เบอร์รี พาย เก็บยังฐานข้อมูลซึ่งอยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ และแสดงผลบนจอแสดงผลแอลซีดี เว็บบราวเซอร์ และผ่านแอ

พลิเคชันแอนดรอยย์ โดยสามารถแจ้งเตือนบนแอพพลิเคชันไลน์ เมื่อมีค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์วิกฤต ิ

แสดงดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชืน้สัมพัทธ์ในโรงเรือนไฮโดรโปนกิส์โดยใช้ราสเบอร์รี พาย 

การออกแบบระบบแบ่งออกเป็น 2 ขั นตอน 

1. ค่าอุณหภูมแิละคา่ความชื้นสมัพัทธ์จากไอซ๊ DHT22 

1.1 การอา่นค่าอุณหภูมแิละคา่ความชื้นสัมพัทธ์  
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ภาพที่ 4 สัญญาณข้อมูลจากเซนเซอร์ DHT22 

การอ่านค่าจากเซนเซอร์ DHT22 โดยราสเบอร์รีพายส่งสัญญาณ  Start signal ท่ีสภาวะลอจิก LOW 

ระยะเวลา 20 มิลลิวินาที และสภาวะลอจิก HIGH อยา่งน้อย 20-40 ไมโครวนิาที ไปท่ีเซนเซอร์ DHT22 เพื่อให้เข้าใจ

ว่าเร่ิมการติดต่อ หลังจากนั้นเซนเซอร์จะส่งสัญญาณตอบสนองกลับมาโดยส่ง สัญญาณท่ีมีสภาวะลอจิกเป็น LOW 

80 ไมโครวนิาที และสภาวะลอจิก HIGH 80 ไมโครวนิาที (Response Bit) ตอ่จากนีจ้ะเป็นการส่งข้อมูลท่ีละบิตรวม 40 

บิต โดยแบ่งเป็นค่าของความชื้นสัมพัทธ์ 16 บิต ค่าอุณหภูมิ 16 บิต และสุดท้ายเป็น checksum ส าหรับตรวจสอบ

ความถูกต้อง 8 บิต ช่วงสภาวะลอจิก LOW ของแต่ละบิตจะมีความกว้างของสัญญาณเท่ากัน แต่จะต่างกันในช่วง

สภาวะลอจิก HIGH ส าหรับบิตท่ีมีคา่เป็น 0 หรอื 1 แสดงดังภาพท่ี 4 

1.2 การแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลแอลซีด ี

 

ภาพที่ 5 โฟลว์ชารต์การแสดงผลบนจอแอลซีด ี

เมื่อราสเบอร์รี พายอ่านค่าจากเซนเซอร์ DHT22 ได้แล้วก็จะแสดงผลค่าท่ีอ่านได้บนจอแอลซีดี 

ตามขัน้ตอนท่ีออกแบบไว ้แสดงดังภาพท่ี 5 

2. การเก็บขอ้มูลในฐานข้อมูลและการแสดงผล 

2.1 การเก็บขอ้มูลในฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ 

การติดต่อระหว่างราสเบอร์รี พาย และเซิร์ฟเวอร์ผ่านโพรโตคอลเอฟทีพี โดยการส่งข้ อมูลไปเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูลจะใช้ไลบรารี Urllib และ Urllib2 ซึ่งเป็นไลบรารีพื้นฐานของภาษาไพธอน ซึ่งสามารถท าให้โปรแกรมท่ีสร้าง

ขึ้นเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้ การใช้ไลบรารีนี้เพื่อร้องขอไฟล์นามสกุลพีเอชพี ท่ีเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ โดยไฟล์
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นามสกุลพีเอชพี จะสร้างตัวแปรแบบ POST เพื่อรอรับค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิจากราสเบอร์รี พาย และเก็บ

ลงในฐานข้อมูลดังภาพท่ี 6 

 

ภาพที่ 6 โฟลว์ชารต์การเก็บขอ้มูลในฐานข้อมูล 
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ภาพที่ 7 โฟลว์ชารต์การสง่ข้อมูลและแจ้งเตอืน 
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2.2 การแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์  

การแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์โดยการเขียนไฟล์นามสกุลพีเอชพี และไฟล์นามสกุลเอชทีเอ็มแอล 

เพื่อดงึข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงในรูปแบบตา่งๆ เชน่ กราฟเชงิเส้น แผนภูมแิท่ง ตาราง เป็นต้น ดังภาพท่ี 7 

2.3 การแสดงผลบนแอพพลิเคชันในระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ 

การแสดงผลบนแอพพลเิคชันในระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ สามารถท าได้หลังจากเก็บข้อมูลไว้ใน

ฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ โดยแอพพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้น จะร้องขอไฟล์นามสกุลพีเอชพี และ

เอชทีเอ็มแอลท่ีเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ดังภาพท่ี 7 

2.4 ระบบแจ้งเตอืนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ 

เมื่อค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์วกิฤติในช่วงอุณหภูมท่ีิต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 

35 องศาเซลเซียส และค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ระบบตรวจวัดค่า

อุณหภูมแิละค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนไฮโดรโปนกิส์โดยใชร้าสเบอร์รี พาย จะส่งขอ้ความแจ้งเตอืนบนแอพพลเิค

ชันไลน ์ดังภาพท่ี 7 

ผลการทดลอง 
การวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน  

ไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ราสเบอร์รี พายเทียบกับเคร่ืองมือวัด Huato รุ่น HE174 ดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 8 เมื่อ T0 และ 

H0 คือค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากเคร่ืองมือวัด Huato รุ่น HE174 และ T1 และ H1 คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 

คือค่าอุณหภูม ิของระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชืน้สัมพัทธ์ 

ค่าความผิดพลาดสัมพันธ์ หรือ Percent Error (%Error) คือค่าอัตราร้อยละความผิดพลาดได้จากค่าความ

ผิดพลาดสัมบูรณ์เปรียบเทียบกับคา่จริง ดังสมการท่ี (1) 

% 100t m

t

X X
Error

X


                  (1) 

 

เมื่อ     tX      คือ คา่ที่วัดจาก Data Logger (HE174) 

         mX      คือ คา่ที่วัดจาก DHT22 
 

ตารางที่ 1 การเทียบเคร่ืองมืดวัด Huato รุ่น HE174 กับระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมแิละค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน 

ไฮโดรโปนกิส์โดยใช้ราสเบอร์รี พาย  

 

เวลา 

Data Logger HE174 ระบบตรวจวดัคา่อุณหภูมิ

และค่าความชื นสัมพัทธ ์

% ค่าความผิดพลาด 

อุณหภูม ิ ความชื น อุณหภูม ิ ความชื น อุณหภูม ิ ความชื น 

9.00 น 33.7 66.9 32.6 66.5 3.26 0.59 

10.00 น 35.7 61.9 34.4 60.6 3.64 2.10 

11.00 น 39.4 45.9 39.0 48.5 1.01 5.66 

12.00 น 37.2 47.3 37.5 48.8 0.80 3.17 

13.00 น 41.6 39.6 42.1 39.1 1.20 1.26 
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ตารางที่ 1 การเทียบเคร่ืองมืดวัด Huato รุ่น HE174 กับระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมแิละค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน 

ไฮโดรโปนกิส์โดยใช้ราสเบอร์รี พาย (ตอ่) 

 

เวลา 

Data Logger HE174 ระบบตรวจวดัคา่อุณหภูมิ

และค่าความชื นสัมพัทธ ์

% ค่าความผิดพลาด 

อุณหภูม ิ ความชื น อุณหภูม ิ ความชื น อุณหภูม ิ ความชื น 

14.00 น 41.8 37.4 41.9 37.5 0 0.26 

15.00 น 34.4 52.2 36.4 47.3 6.43 9.38 

16.00 น 32 61.5 33.6 54.3 4.37 11.70 

17.00 น 30.4 65.9 32 61.2 5.53 5.78 

18.00 น 28.9 74.3 30.5 70 3.12 4.65 

 

 

ภาพที่ 8 การเทียบค่าเครื่องมือวัด Huato รุ่น HE174 กับระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมแิละคา่ความชืน้สัมพัทธ์ 

ในโรงเรือนไฮโดรโปนกิส์โดยใชร้าสเบอร์รี พาย 

ผลการด าเนินงาน 

การติดตั้งระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์  ท าการติดตั้งเซนเซอร์ 

DHT22 จ านวน 3 ต าแหน่ง ภายในโรงเรือน ดังภาพท่ี 9 และส่งค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงผลบน

หน้าจอแสดงผล ส่งเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ และเก็บลงในฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ต แอพพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์เมื่อค่าอุณหภูมิและค่า

ความชื้นสัมพัทธ์วิกฤติ ดังภาพท่ี 10 11 และ 12 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 9 การตดิตัง้ระบบในโรงเรือนไฮโดรโปนกิส ์

 

ภาพที่ 10 การตรวจสอบค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงเป็นกราฟเชิงเส้น 

 

ภาพที่ 11 การตรวจสอบผ่านแอพพลเิคชันในระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ 

 

ภาพที่ 12 การแจ้งเตอืนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ 
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วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการเฝ้าระวังให้กับเกษตรกรและเป็นข้อมูลท่ีช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกรเพื่อลดอุณหภูมิ

ภายในโรงเรือน เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เป็นปัจจัยส าคัญในการเจริญเติบโตของพชื พบวา่พืชสามารถ

เจรญิเตบิโตได้ดเีมื่อคา่อุณหภูมอิยู่ในช่วง 25-35 องศาเซลเซียส และค่าความชื้นสัมพัทธ์อยูใ่นช่วง 60%-80% ดังนัน้

กลุ่มผู้จัดท าจึงได้ท าระบบแจ้งเตอืนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ เมื่ออุณหภูมิ และค่าความชื้นสัมพัทธ์วิกฤติ โดยจากผลการ

ทดสอบเทียบค่าอุณหภูมิท่ีวัดได้กับเคร่ืองมือวัด Huato รุ่น HE174 มีค่าความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 3.2 และค่า

ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกินร้อยละ 5.6 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจากแอร์การด์แบบเตมิเงิน ถ้าโรงเรือนอยูใ่กล้บริเวณท่ีพักอาศัยและตดิตัง้อนิเทอร์เน็ต

แบบไวไฟ ราสเบอร์รี พายติดต้ังตัวรับสัญญาณไวไฟ 

2. ควรมกีารระบายความร้อนในตู้ควบคุม การติดต้ังพัดลมภายในตูเ้พื่อลดอุณหภูมิ 

3. สามารถพัฒนาโครงงานนี้ใหม้รีะบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

4. สามารถพัฒนาโครงงานนี้ใหม้รีะบบตรวจวัด และพ่นหมอกอัตโนมัติ 

5. สามารถพัฒนาโครงงานนี้ใหม้กีารใช้แหล่งจา่ยไฟจากแผงโซล่าเซลล์ 

6. สามารถพัฒนาโครงงานนี้ใหม้กีารใช้แหล่งจา่ยไฟจากแผงโซล่าเซลล์เมื่อไฟดับ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ ได้ รับทุนสนับสนุนจากส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณ อาจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล และอาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ในการให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า และค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ จนส าเร็จลุล่วง และขอบคุณ

ครอบครัวของนายพีรพล สิรินราพรรณ เจ้าของฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ เอื้อเฟื้อเคร่ืองมือ สถานท่ี ไฟฟ้า เพื่อเก็บผล

ทดลอง  

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ดิเรก ทองอร่าม.การปลูกพชืโดยไม่ใชด้ินซ หลักการจัดกการผลิตและเทคโนโลยกีารผลิตเชงิธุรกิจในประเทศไทย 

(ฉบับปรับปรุงใหมพ่มิพค์รัง้ท่ี 3). กรุงเทพมหานคร:พมิพด์ีการพมิพ;์ 2550. 

2. นพดล เรียบเลิศหิรัญ. การปลูกพชืไร้ดนิ (พมิพค์รัง้ท่ี 3).กรุงเทพมหานคร:สุวริียาสาส์น; 2553. 

3. ศริิวรรณ เอ่ียมบัณฑิต. ระบบบ้านอัจฉรยิะควบคุมด้วยเทคโนโลยเีครอืขา่ยไรส้าย เซ็นเซอร์และแอนดรอยด์แอป

พลเิคชันภายใตแ้นวคิดอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง. .วทิยานพินธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื; 2557. 

4. ยศวิกร จินดารัตน.์  ระบบจัดการฟาร์มไก่อัจฉริยะด้วยราสเบอร่ีไพและอาดุยโน่. วทิยานพินธ์มหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื; 

2557 



 

 

 490  Proceedings 

5. ทวปี นวคุณานนท์. (ม.ป.ป.). MIT AppInventor 2. [ออนไลน์].  

แหลง่ท่ีมา https://krutaweep.wordpress.com/ (20 พฤษภาคม 2559). 

6. ทวรัีตน์ นวลชว่ย. (ม.ป.ป.). Python Programming. [ออนไลน์].  

แหลง่ท่ีมา https://sites.google.com/site/dotpython/ (15 กุมภาพนัธ์ 2559). 

7. ร้านอาหารมายโฮม. (ม.ป.ป.). ไฮโดรโปนกิส์คอือะไร.  [ออนไลน]์.  

แหลง่ท่ีมา http://www.myhomeveg.com  (20 มกราคม 2559). 

8. RASPBERRY PI (ราสเบอร์ร่ี พาย). (ม.ป.ป.).  [ออนไลน]์.  

แหลง่ท่ีมา http://www.informalsoft.com/ (20 ตุลาคม 2558). 

9. ความเป็นมาของไฮโดรโปนกิส์. (ม.ป.ป.). [ออนไลน]์.  

แหลง่ท่ีมา http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK27/chapter5/t27-5-l1.htm  (21 มกราคม 2559). 

10. ทวรัีตน์ นวลชว่ย. (ม.ป.ป.). Python Programming. [ออนไลน์].  

แหลง่ท่ีมา https://sites.google.com/site/dotpython/ (15 กุมภาพนัธ์ 2559). 

11. Adafruit.(2015,July). Setting up Rasberry Pi.as a wifi access point. Retrieve from : 

https://learn.adafruit.com/setting-up-a-raspberry-pi-as-a-wifi-access-point  

12. Instructables. (2015, October). NET developer working in healthcare business. Retrieve from : 

http://www.instructables.com/id/Raspberry-PI-and-DHT22-temperature-and-humidity-lo/  

13. It’s a clean machine. (2015, March). Wifi access point with Rasberry Pi. Retrieve from : 

http://itsacleanmachine.blogspot.com/2015/03/wifi-access-point-with-raspberry-pi.html  

14. Raspberry Weather. (2015, January). Python script. Retrieve from : 

http://www.raspberryweather.com/python-script/ 

 



 

 

 491  Proceedings 

การพัฒนาใบงานการทดลองปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 

Worksheets development laboratory instrumentation and electrical measurements 

เกรียงศักดิ์ สุภาษา1* และ นิติพงษ์ สมไชยวงศ์1  

Kriangsak Supasa1* and Nitipong Somchaiwong1   

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาใบงานการทดลองปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาหาคุณภาพและประสิทธิภาพของใบงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น

นักศึกษา จ านวน 20 คนระหว่างภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือ แบบประเมินคุณภาพ 

ใบงานการทดลองจ านวน 7 ใบงาน และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของใบงาน ผลจากการวจิัยพบวา่ ใบงานการทดลองปฏบัิติการเครื่องมอืวัดและ

การวัดทางไฟฟ้าท่ีสร้างขึ้นมี คุณภาพ ในระดับดี ( X = 3.46 ,S.D 0.66 ) ส่วนประสิทธิภาพของใบงานคือ E1/E2 

เท่ากับ 81.90/82.50 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวจิัยคือ 80/80 
 

ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพใบงานปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้  
 

Abstract 
Worksheets development laboratory instrumentation and electrical measurements. It aims to improve 

the quality and efficiency of the work on the criteria of E1 / E2 is equal to 80/80. Using a sample study. During 

the first semester of the academic year, 20 people in 2559. The tools used in this research is. A quality 

assessment Worksheets trial of seven leaves. And achievement. The statistics used in this study were mean, 

standard deviation. Qualification levels ( X = 3.46, SD 0.66) the performance of the work is E1 / E2 is equal to 

81.90 / 82.50, which is based on the hypothesis of the research is 80. / 80 

Keywords:  the performance of the work 
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บทน า 
 การเรียนการสอน วิชา ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า จะต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 

แก้ไขปัญหาอย่างมรีะบบ มีการรู้จักอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริม

กิจกรรมดา้นเทคโนโลยี เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง มกีารทดลองปฏบัิติจรงิมากขึ้น จึงจะชว่ยให้

ผู้เรียน ยกระดับความรู้และทักษะให้สูงขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดและน าไปใช้

ประกอบอาชพีได้มากขึ้น 

 วิชา ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น

พื้นฐานและแนวคิดในการประยุกต์ใชง้านของการวัดและทดสอบในงานไฟฟา้ ปัจจุบันจึงได้รับการบรรจุไวใ้นหลักสูตร

การเรียนการสอน ตั้งแตร่ะดับประกาศนียบัตรวชิาชพี ไปจนถึงระดับปริญญาตรี  โดยผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ

ของหลักการ การใช้งานพื้นฐานในงานวัดและทดสอบในงานไฟฟ้าเพื่อน าไปประยุกต์ในขั้นสูงต่อไปจึงได้บรรจุไว้ใน

หลักสูตร สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ประเภทกลุ่มวิชาชีพบังคับวิชา ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ให้เป็น

วชิาชีพสาขา ท่ีผู้เรียนในสาขาไฟฟา้ที่จะตอ้งเรียน 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการเรียน ของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าท่ีมี

ความรู้ความสามารถและการจัดการเรียนการสอนด้านเทคนิค จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ใน

การสอนวิชา ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า พบว่า ปัญหาคือ เนื้อหาในใบงานแต่ละฉบับยังไม่

ครอบคลุมกับค าอธิบายรายวิชา และ จุดประสงค์รายวิชา และการเรียนการสอน จึงท าให้ไม่มีความสะดวกในการ

ทดลองมากนักและท าให้การปฏิบัติใบงานไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดท่ีออกแบบใบงานและหาประสิทธิภาพของใบ

งาน ซึ่งได้มี ผู้วิจัย ได้ท ามาแล้วเช่น ยุทธพิชัย (2546) วิจัยเร่ืองการสร้างชุดปฏิบัติการและหาประสิทธิภาพของชุด

ปฏิบัติการกรองความถี่ ซึ่งก าหนดเนื้อหาออกมาเป็นหัวข้อได้ 4 หัวข้อ และก าหนดจุดประสงค์ท่ัวไปและจุดประสงค์

เชิงพฤติกรรมให้ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละใบปฏิบัติงาน สร้างชุดฝึก ใบปฏิบัติงานและสร้างแบบประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยการสังเกตเพื่อวัดความสามารถการปฏิบัตแิละทักษะของนักศกึษาด้วยชุดปฏบัิติการ ประกอบด้วย

แบบประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างปฏิบัติแต่ละหัวข้อใบปฏิบัติงานและแบบประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนขั้นสุดท้ายการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดปฏิบัติการวงจรกรองความถี่ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

84.85/85.60 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 [3] ท่ีต้ังไว้ และเป็นไปตามสมมติฐานการวจิัย [6] 

 จากความส าคัญ และปัญหาของการเรียนการสอนวชิา ปฏิบัตกิารเครื่องมอืวัดและการวัดทางไฟฟา้ดังกล่าว

ข้างตน้จึงคิดท่ีจะ พัฒนาใบงานการทดลองปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ ท่ีมคีุณภาพและประสิทธิภาพ 

ของใบงาน เพื่อให้มีสะดวกในการทดลองของผู้เรียน โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของใบงาน ตั้งแต่ 3.40 ขึ้น

ไป [2] ประสิทธิภาพ เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 [3 ] ท่ีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนวิชา 

ปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้  
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อออกแบบใบงานการทดลองปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของใบงานการทดลองปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ 
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ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เกณฑ์ในการประเมนิคุณภาพสื่อการเรียนการสอน 

คุณภาพผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งได้ก าหนดเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าไว ้5 ระดับ ส าหรับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพสามารถน ามาแปลผลได้ดังนี้ [4] 

  4.41-5.00 หมายถึง คุณภาพดมีาก 

3.41-4.40 หมายถงึ คุณภาพด ี

2.61-3.40 หมายถงึ คุณภาพปานกลาง 

1.81-2.60 หมายถงึ คุณภาพพอใช ้

1.00-1.80 หมายถงึ คุณภาพต้องปรับปรุง 

อน่ึงคะแนนเฉลี่ยเกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้วิจัยได้ก าหนดคา่ ตัง้แต ่3.40 ขึน้ไป [4] 

การก าหนดเกณฑ์อย่างนี้  ถือหลักวา่  จะตอ้งให้ทุกระดับมชี่วงคะแนนเท่ากัน  จะเห็นได้วา่คะแนนสูงสุดคือ 

5 คะแนนต่ าสุดคือ 1 ช่วงห่าง (พิสัย)  ของคะแนนท้ังหมด=  5-1 =  4 มี 5 ระดับ  ดังนั้นแต่ละระดับจะมีช่วงห่าง  = 

4
5

 = 0.8 การใช้เกณฑ์แปลความหมายแบบนี้จะมีปัญหาในความถูกต้องของการแปลความหมายค่าเฉลี่ยบางค่า  

อธิบายได้ดังนี้ ในการหาค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยก าหนดไว้ว่า 1. แทน คุณภาพต้องปรับปรุง 2. แทน คุณภาพพอใช้ 3. แทน 

คุณภาพปานกลาง 4. แทน คุณภาพดี 5. แทน คุณภาพดีมาก เมื่อหาค่าเฉลี่ยออกมาได้ค่าเป็นจ านวนเต็ม จะไม่มี

ปัญหาอะไร ก็แปลผลไปตามนั้น เช่น ถ้าได้ค่าเฉลี่ย 4 หมายถึง คุณภาพดี เป็นต้น  แต่ถ้าไม่เป็นจ านวนเต็ม ค่าเฉลี่ย

เป็นเลขทศนิยม ก็ต้องพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวอยู่ใกล้จ านวนเต็มใด ก็ปัดให้เป็นจ านวนนั้น เช่น  1.70  นับว่าอยู่

ใกล้ 2 มากกว่า 1 ก็ปัดให้เป็น 2 ซึ่งหมายถึงอยู่ในระดับน้อย เป็นต้น นั่นคือ ใช้หลักการปัดทศนิยมให้เป็นจ านวนเต็ม 

[4] 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 วธีิการวิเคราะห์หาคุณภาพของใบงาน โดย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [1] โดยมีสูตรดังนี้ 

  XX =
N

          (1) 

 เมื่อ X  หมายถงึ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

   X  หมายถงึ  ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 

N  หมายถงึ  จ านวนข้อมูลท้ังหมด 

หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน [1] โดยมีสูตรดังนี้ 


2(X - X)S.D.=

(N-1)
         (2) 

S.D.  หมายถงึ  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

N  หมายถงึ  จ านวนข้อมูล 

X  หมายถงึ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 X  หมายถงึ  ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
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การหาประสิทธิภาพของใบงาน 

 การหาประสิทธิภาพของ [3] ใบงาน ปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ มวีธีิดังน้ี  

X / NE1 = ×100
A

        (3) 

Y / NE2 = ×100
B

       (4) 

 เมื่อ  E1  หมายถงึ คะแนนเฉลี่ยของแตล่่ะใบงานระหวา่งเรียน 

  E2  หมายถงึ คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

   X   หมายถงึ คะแนนรวมของแต่ละ่ใบงานระหวา่งเรียน 

   Y  หมายถงึ คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

   A  หมายถงึ คะแนนเต็มของแตล่่ะใบงานระหว่างเรียน 

   B  หมายถงึ คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนรวม  

   N  หมายถงึ จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

 80 ตัวแรก คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอยา่ง ที่ลงปฏบัิตใินแต่ละใบงานซึ่งค านวณจาก

ค่าคะแนนเฉลี่ยของใบงาน หลังจบการทดลองแตล่ะใบงาน โดยคดิเป็นร้อยละ 

80 ตัวหลัง คือ ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่ลงปฏิบัติในใบงานท้ังหมด ซึ่งค านวณ

จากค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบรวม โดยท าการทดสอบหลังจบการทดลองในใบงานท้ังหมด โดยคดิเป็นร้อยละ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 สุรพงษ์ (2547) วิจัยเร่ืองการออกแบบวงจรและสร้างโมโคล บอร์ดชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 

16F876 โดยหาคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจ านวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางด้านวิศวกรรม จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่าวงจรและโมดูลบอร์ดชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 

16F876 ท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพทางด้านการศกึษาในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าความแปรปรวนเท่ากับ 

0.60 [1] และมคีุณภาพด้านวิศวกรรมในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และค่าความแปรปรวนเท่ากับ 0.58 

[1] ซึ่งคุณภาพของชุดปฏบัิตกิารไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F876 ที่ได้น้ีเป็นไปตามสมมติฐานการวจิัย [5] 

 ยุทธพิชัย (2546) วิจัยเร่ืองการสร้างชุดปฏิบัติการและหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการกรองความถี่ มี

วิธีการด าเนินการดังนี้คือ ศึกษาเร่ืองวงจรกรองความถี่ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างชุดปฏิบัติการวงจรกรองความถี่ 

ซึ่งก าหนดเนื้อหาออกมาเป็นหัวข้อได้ 4 หัวข้อ และก าหนดจุดประสงค์ท่ัวไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้

ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละใบปฏบัิตงิาน สร้างชุดฝึก ใบปฏิบัติงานและสร้างแบบประเมนิวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดย

การสังเกตเพื่อวัดความสามารถการปฏิบัติและทักษะของนักศึกษาด้วยชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วยแบบประเมินวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างปฏิบัติแต่ละหัวข้อใบปฏิบัติงานและแบบประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขั้น

สุดท้ายการปฏิบัติงานผลการวิจัยพบว่า ชุดปฏิบัติการวงจรกรองความถี่ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.85/85.60 สูง

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 [3] ท่ีต้ังไว้ และเป็นไปตามสมมติฐานการวจิัย [6] 
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ล าดับขั นตอน 

ขั นตอนการออกแบบใบงานการทดลองปฏิบัตกิารเครื่องมอืวัดและการวัดทางไฟฟ้าดังนี  

 
ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการสร้างใบงานวชิาปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

  

 แผนผังขั้นตอนการสร้างใบงานวชิาปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ มขีั้นตอนดันนี้ 

1. ศึกษาเอกสารทีเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาและจุดประสงค์รายวิชาโดยศึกษาเนื้อหาข้อมูลจาก

รายละเอยีดเกี่ยวกับรายวชิาประกอบด้วย จุดประสงค์รายวชิา มาตรฐานรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา 

2. วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ในใบงานพิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์เช่น เปอร์เซ็นต์ความ

ผิดพลาดของอุปกรณ์ พร้อมท้ังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างใบงานการทดลอง วิชา ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและ

การวัดทางไฟฟา้ 

3. สร้างใบงานทดลอง ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้  

1. ชื่อเร่ืองการทดลอง 

2. วัตถุประสงค์ในการทดลอง 

3. ทฤษฎีเบือ้งต้น 

4. รายการเครื่องมือและอุปกรณ ์

5. ล าดับขั้นตอนการทดลอง 

6. ผลการทดลอง 



 

 

 496  Proceedings 

7. ค าถามท้ายการทดลอง 

8. สรุปผลการทดลอง 

 4. น าใบงานการทดลอง วิชา ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อย เสนอ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 น าใบงานการทดลอง วิชา ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอ

อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสม ของใบงาน โดยมีการปรับปรุงแก้ไข 

 1. การล าดับขั้นการทดลอง 

 2. รูปแบบของวงจรการทดลอง 

 3. อักษรยอ่ 

 4. ตารางส าหรับการบันทึกผลการทดลองปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ ท่ีปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 

เสนอแนะเพื่อประเมินคุณภาพของใบงาน 

 5. น าใบงานการทดลองท่ีแกไ้ขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินคุณภาพโดยมรีายช่ือดังตอ่ไปน้ี 

1. ผศ. นติพิงษ์ สมไชยวงค์   อาจารย์ประจ า สาขา วศิวกรรมไฟฟ้า 

2. อ. เพลิน จันทร์สุยะ  อาจารย์ประจ า สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 

3. อ. ธีรวัฒน์ ผุสดี  อาจารย์ประจ า สาขา วศิวกรรมไฟฟ้า 

 โดยผู้ทรงคุณวุฒท้ัิง 3 ท่านได้ตอบแบบประเมินคุณภาพดา้นเนื้อหาของใบงานการทดลองท่ีสร้างขึน้ 

 6. น าใบงานไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประสิทธิภาพของใบงาน วิชา 

ปฏบัิตกิารเคร่ืองมอืวัดและการวัดทางไฟฟา้ 
 

ขั นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพ 

แบบประเมินคุณภาพ ใบงาน วชิา ปฏิบัตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ มขีั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2 แผนผังขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพใบงานปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ 
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1. ศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแบบประเมินคุณภาพ 

2. ก าหนดรูปแบบของแบบประเมินท่ีใช้ 

เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่าในแต่ละประเด็นมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ หรือไม่ ซึ่งได้ก าหนด

เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าไว ้5 ระดับ 

 5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับท่ีดมีาก 

 4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับท่ีด ี

3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช ้

1 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง 

 ส าหรับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพสามารถน ามาแปลผลได้ดังนี้ 

  4.41-5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก 

3.41-4.40 หมายถงึ คุณภาพด ี

2.61-3.40 หมายถงึ คุณภาพปานกลาง 

1.81-2.60 หมายถงึ คุณภาพพอใช ้

1.00-1.80 หมายถงึ คุณภาพต้องปรับปรุง 

 อน่ึงคะแนนเฉลี่ยเกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้วิจัยได้ก าหนดคา่ ตัง้แต ่3.40 ขึน้ไป [4] 

3. สร้างแบบประเมินคุณภาพ ใบงาน วิชา ปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

 4. น าแบบประเมนิคุณภาพท่ีได้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบ แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ เช่น การต้ัง

ค าถามในแบบประเมิน แก้ไขค าผิดในแบบประเมิน 

5. น าแบบประเมินคุณภาพใบงานแก้ไขแล้วไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยตอ่ไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ชัน้ปีท่ี 2 ปีการศึกษา2559 หลักสูตร 

วศิวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย ท่ีลงทะเบียนเรียน 

วชิา ปฏิบัตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ จ านวนท้ังหมด 20 คน  

1. ก าหนดกลุ่มตัวอยา่งที่จะน าไปใชง้าน 

2. อธิบายเนื้อหา วัตถุประสงค์และค าชี้แจงในการปฏบัิตใิบงานและการประเมนิให้กับกลุ่มตัวอยา่งในการวจิัย 

3. เก็บข้อมูลการวิจัยโดยให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดลองปฏิบัติใบงานระหว่างเรียนคร้ังละ 1 ใบงาน และท า

การวัดผลการเรียนในระหว่างเรียนดว้ยแบบประเมินแบบสังเกตการณร์ะหว่างเรียน จนครบ 7 ใบงาน 

4. เมื่อทดสอบใบงานระหว่างเรียนจนครบ 7 ใบงานแล้ว ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรวม 

5. น าผลคะแนนท่ีได้จากแตใ่บงานระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมมาวิเคราะห์

ตามวธีิการทางสถิต ิ
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ผลการด าเนินงาน 

 ผลการสร้างใบงาน ปฏิบัตกิารเครื่องมอืวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
 

 
 

ภาพที่ 3 ใบงาน ปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ 

 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ ใบงาน ปฏิบัตกิารเครื่องมอืวัดและการวัดทางไฟฟ้า 

 การวิเคราะห์คุณภาพของ ใบงาน ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า จ านวน 7 ใบงานซึ่งได้จาก

แบบประเมินท่ีประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้  การประเมินคุณภาพใบงาน มีรายการประเมิน 10 รายการ แต่ละใบ

งานท าการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่าน ซึ่งผลการประเมินมรีายละเอยีดดังนี้ 

 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี( =3.46 , S.D 0.66 ) เมื่อ

พจิารณาแตล่ะรายการพบว่ารายการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและจัดอยู่ในระดับ ดี ( =3.80 , S.D 0.88 ) คือ ใบงานมีความ

เหมาะสมของระดับขั้นความรู้ ( =3.80 , S.D 0.40 ) มีความสะดวกในการบันทึกผลจากการทดลอง ส่วนค่าเฉลี่ย

ต่ าสุดและจัดอยู่ในระดับดี คือเนื้อหาก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการเรียน ( =3.22 , S.D 0.79 ) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคณุภาพของใบงานจ านวน 7 ใบงาน 

ข้อที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 

1 ใบงานครอบคลุมวัตถุประสงค ์ 3.40 0.49 ด ี

2 ใบงานมคีวามเหมาะสมกับวัตถปุระสงค์ 3.40 0.49 ด ี

3 ใบงานมเีนื้อหาถูกตอ้ง 3.83 0.76 ด ี

4 ใบงานมคีวามเหมาะสมของระดบัขั้นความรู้ 3.00 1.00 ปานกลาง 

5 ใบงานมเีนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน 3.80 0.88 ด ี

6 เนื้อหาก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการเรียน 3.22 0.79 ด ี

7 ความชัดเจนในการอธิบายล าดบัขั้นการทดลองแตล่ะขั้น 3.22 0.79 ด ี

8 ค าอธิบายล าดับขั้นการทดลองเข้าใจงา่ย 3.22 0.79 ด ี

9 มคีวามสะดวกในการบันทึกผลจากการทดลอง 3.80 0.40 ด ี

10 สามารถลดเวลาในการท าความหมายให้เข้าใจได้ดี 3.67 0.49 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 3.46 0.66 ด ี

 

ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ ใบงาน ปฏิบัตกิารเครื่องมอืวัดและการวัดทางไฟฟ้า 

การทดลองใช้ ใบงาน ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 

คน  ีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของใบงาน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด E1 / E2 ไมน่อ้ยกว่า 80/80 [3] ได้ผลดังตอ่ไปน้ี 

นักศึกษาที่ลงปฏบัิตใิบงาน ระหวา่งเรียน (E1) ท่ีจ านวน 7 ใบงาน มีคะแนนเต็มท่ี 70 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 

คือ 57.30 และคิดเป็นร้อยละ 81.90 คะแนน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) มีคะแนนเต็มท่ี 10 

คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย คือ 8.05 และคิดเป็นร้อยละ 82.50 ดันนั้น ใบงาน ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดทาง

ไฟฟา้ มปีระสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.90/82.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้คอื E1/E2 ไมต่่ ากว่า 80/80 [3] ดัง

ตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 คะแนนจากการท าคะแนนแต่ละ่ใบงานระหวา่งเรียนและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของกลุม่ตัวอย่างจ านวน 20 คน 

รายการ 
จ านวน 

ผู้เรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

ที่ได ้

คิดเปน็ 

ร้อยละ 

เกณฑ ์

ร้อยละ 

คะแนนแต่ละ่ใบงานระหวา่ง

เรียน 
20 70 57.30 81.90 80 

คะแนนแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนรวม 
20 10 8.05 82.50 80 
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สรุปผล/อภิปรายผล 
 การด าเนินการวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบใบงานและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของ ใบงาน 

ปฏบัิตกิารเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา้ จากการด าเนนิการวิจัย สรุปผลการวจิัยได้ดังนี้  

1. คุณภาพของ ใบงาน ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ในภาพรวม คุณภาพของใบงานท่ีสร้าง

ขึน้จัดอยูใ่นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X = 3.46 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ S.D = 0.66 [1] และระดับคุณภาพด้าน

ใบงาน การทดลองอยู่ในระดับท่ีด ี

2. การหาประสิทธิภาพของ ใบงาน ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า กับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน 

ปรากฏว่า ผลจากการปฏิบัติใบงาน ระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นไปตามสมมตฐิาน

ท่ีก าหนดไว้คอื E1/E2 มีค่าเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 80/80 ซึ่งผลท่ีได้มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 81.90/82.50 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรออกแบบและสร้างใบงานท่ีมีความเหมาะสมกับขั้นความรู้ และสะดวกในการจดบันทึกผลการทดลอง 

และสรุปผล 
  

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ท่ีให้การสนับสนุน

เอื้ออ านวยสถานท่ี และอุปกรณก์ารทดลองท่ีจ าเป็นส าหรับการท าวิจัยในคร้ังน้ี 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. รววีรรณ ชินะตระกูล. วิธีวจิัยทางการศกึษาสถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ : ภาพพมิพ์; 2538. สบืค้น

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2558, จาก ThaiLIS. 

2. พวงรัตน์ ทวรัีตน์. วิธีการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสอืจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย; 2543. สบืค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2558, จาก ThaiLIS 

3. ชัยยง พรมวงศ.์ การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศลิปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีท่ี 5 (ฉบับท่ี 1), 

2556. หนา้ 1-20. 

4. รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด. การแปลผลโดยใชค้า่เฉลี่ย; 2559. สบืค้นจาก http:// 

www.watpon.com/boonchom/05. สบืค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558. 

5. สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี. วิจัยเร่ืองการออกแบบวงจรและสร้างโมโคล บอร์ดชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 

16F876, 2545. (ฉบับปรับปรุง) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต.ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง; 2547. สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558,จาก ThaiLIS. 

6. ยุทธพิชัย กล้าหาญ. 2546. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการวงจรกรองความถี่วิชาออปแอมป์และลิ

เนียไอซี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, 2546. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สบืค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558, จาก ThaiLIS. 

 



 

 

 501  Proceedings 

การสร้างเตาอบก าจัดสีเคลือบเพื่อเพิ่มปริมาณการได้คืนของเนื อโลหะในกระบวนการ

รีไซเคลิกระป๋องอะลูมเินียม 

The construction a de-coating owen furnace high quantity material yield 

from aluminum cans recycle process 

กานต ์วิรุณพันธ์1* 

Kant Wirunphan1* 

บทคัดย่อ 

จุดประสงค์หลักในการสร้างเตาก าจัดสีเคลือบขึ้นมาเพื่อหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการก าจัดสีเคลือบ

กระป๋องอะลูมเินียม การด าเนนิงานการสร้างเตาก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนยีมได้จ าแนกออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ 

ส่วนท่ีหนึ่งคือส่วนให้พลังงานความร้อนและลดการสูญเสียความร้อนจากเตาก าจัดสีเคลือบจะเลือกใช้ลวดน าความ

ร้อนขาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มลิลเิมตร เป็นตัวให้ความร้อนและเลือกใชเ้ซรามิคไฟเบอร์เป็นฉนวนกั้นความร้อนบริเวณ

ผนังเตา ส่วนท่ีสองคือส่วนท่ีท าหน้าท่ีส่งถ่ายก าลังเพื่อหมุนกวนเศษกระป๋องในห้องก าจัดสีเคลือบจะเลือกใช้มอเตอร์

ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า 220 โวลต์ เป็นต้นก าลังส่งผ่านชุดเฟืองทดและชุดสายพานรูปตัววีและส่วนท่ีสามคือส่วนท่ีลด

ก๊าซท่ีเกิดจากการก าจัดสีเคลือบโดยใช้ถังดักฝุ่นและก๊าซท่ีไหลผ่านระบบสเปรย์น้ า ผลจากการทดลองพบว่าเตาท่ี

สร้างขึ้นสามารถบรรจุเศษกระป๋องอะลูมิเนียมได้คร้ังละ 30 กิโลกรัม อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการก าจัดสีเคลือบของ

เตาคือ 300 องศาเซลเซียส และใชเ้วลาในการก าจัดสเีคลือบ 20 นาทีต่อครัง้ เมื่อน าเศษท่ีผ่านการก าจัดสเีคลือบมาชั่ง

น้ าหนักพบวา่จะได้คืนของเนื้อโลหะเฉลี่ยประมาณ 4.6 กิโลกรัม หรอืประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการ

หลอ่หลอมเศษกระป๋องอะลูมเินยีมท่ีไม่ผ่านการก าจัดสเีคลือบ 
 

ค าส าคัญ: การสร้างเตาก าจัดสเีคลือบกระป๋องอะลูมเินยีม การรีไซเคิลกระป๋องอะลูมเินยีม การได้คนืเนื้อโลหะ 

Abstract 

 This objective for quantity increasing of materials yield from aluminum cans recycle process. This project 

can divide into 3 parts. The part one, thermal energy source by heater is 3 millimeter on diameter and 

decreasing heat loss from Owen we’ll select and use a ceramic fiber insulation. The part two, is the power 

transmitter by electrical motor 2 horse power, 220 voltage and transmitting pass v-belt sets for to turn 

aluminum cans in a heating Owen room, and the part three, is the zone for decreases gas from de-coating by 

use a bucket trap powder and gas that flow through the water spray system. The result of experiment it was 

that, the heating Owen from construction can packed aluminum cans at time is 30 kilogram. The appropriate of 

temperature in de-coating at 300 degree of Celsius and take a time in de-coating about 20 minute. When, take 

aluminum cans from de-coating to melting it was found that, the material yield increase 4.6 kilogram or 92 

percentage when compared with non de-coating.  

Keyword: The construction of heating Owen for de-costing aluminum cans, Al recycle, Materials yield. 
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บทน า  
โลหะอะลูมิเนียมผสมถูกน ามาใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการใช้งานภายในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง

มากท้ังอุตสาหกรรมยานยนต์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากโลหะอะลูมิเนียมผสมมีน้ าหนักเบาและไม่เป็นพิษต่อ

ร่างกาย [1] ภาชนะบรรจุภัณฑ์เหล่านัน้เมื่อผ่านการอุปโภคและบริโภคแล้วจะถูกท้ิงไวต้ามท่ีตา่งๆ ซึ่งอยู่ในรูปของขยะ

มมีูลค่า ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อมตามมา แตใ่นปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศได้น าเอาภาชนะบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการน ามาหล่อหลอมอีกคร้ัง (Recycle) 

เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านขยะมูลฝอย ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติจากการน าสินแร่

บ็อคไซด์ (Bauxite) มาผลิตโลหะอะลูมเินียม ลดพลังงานเชื้อเพลงิและตน้ทุนในการผลิตโลหะอะลูมิเนยีมขึน้มาใหม่ 

 ส าหรับประเทศไทยนั้นมีการน าเข้าโลหะอะลูมิเนียมจากต่างประเทศประมาณปีละ  500,000 ตัน มีมูลค่า

รวมถึง  40,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์และภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จะเกิดเศษโลหะ

อะลูมิเนียมหมุนเวียนปีละประมาณ 200,000 ตัน และส่งออกไปยังต่างประเทศในราคาต่ าปีละประมาณ 30,000 ถึง 

80,000 ตัน [2] ท าให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าจากการส่งออกและน าเข้าโลหะอะลูมิเนียมเป็นจ านวนมากจึงท าให้

หนว่ยงานของภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจและส่งเสริมท่ีจะให้น าเศษโลหะอะลูมเินยีมเหลา่นัน้กลับมาใชใ้หม่

ภายในประเทศโดยกระบวนการหล่อหลอม แต่ผลิตภัณฑโ์ลหะอะลูมเินยีมท่ีได้จากกระบวนการรีไซเคิลภายในประเทศ

ยังมีคุณภาพต่ า เนื่องจากกระบวนการรีไซเคิลโลหะอะลูมิเนยีมภายในประเทศยังขาดความรู้และเทคนิคท่ีเหมาะสมจึง

ท าให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานท่ีได้นั้นมีคุณภาพต่ าท้ังด้านคุณสมบัติและทางกายภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจเกิดมาจาก

หลายสาเหตุ อาทเิชน่ ระยะเวลาในการหล่อหลอม เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการหล่อหลอม คราบสีน้ ามันท่ีติดมา

กับเศษโลหะอะลูมิเนียมท่ีน ามาท าการหล่อหลอม ซึ่งกระป๋องอะลูมิเนียม ท่ีน ามาใช้เป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์นั้นจะ

ประกอบด้วยตัวกระป๋องท่ีเป็นโลหะอะลูมิเนยีม สีรองพื้น สีจริงและสีเคลอืบกระป๋อง ซึ่งสีเหล่านี้จัดว่าเป็นสิ่งสกปรก

ท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพของช้ินงานหล่อท่ีได้ 

 จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการหล่อหลอมกระป๋องอะลูมิเนียมท่ียังไม่ได้ก าจั ดสีเคลือบกระป๋อง

อะลูมิเนียมพบว่า (1) เกิดก๊าซไฮโดรเจนในอะลูมิเนียมหลอมเหลวหากไม่มีการเตรียมผิวของเศษกระป๋องอะลูมิเนียม

อย่างถูกต้อง  ก๊าซไฮโดรเจนอาจเกดิขึน้ในระหวา่งการหลอมเศษกระป๋องอะลูมิเนยีมในรูปของความชื้นมากับก๊าซที่ได้

จากการเผาไหม้  และมาจากความชื้นในอากาศ เมื่อไอน้ าหรือความชื้นสัมผัสกับอะลูมิเนียมหลอมเหลวจะท าให้เกิด

ก๊าซไฮโดรเจนละลายอยู่ในอะลูมเินียมหลอมเหลว ผลกระทบที่เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนตอ่ช้ินงานหล่อท่ีได้คอืท าให้เกิด

จุดเสียต่างๆ เช่น รูพรุนและการหดตัวของช้ินงานหล่อ (2) ปัญหาที่เกิดขึน้จากกากโลหะซึ่งก็คืออะลูมเินยีมออกไซด์มี

ความถ่วงจ าเพาะใกล้เคียงกับอะลูมิเนียมหลอมเหลวมากคือประมาณ 2.6 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ท าให้

อะลูมเินยีมออกไซด์สามารถลอยปะปนไปกับน้ าโลหะได้งา่ยในขณะเทอะลูมเินยีมหลอมเหลวลงแบบหลอ่จะมีผลท าให้

งานหล่อมีคุณภาพต่ าคือผิวไม่เรียบและความต้านทานแรงดึงต่ า (3) สีเคลือบจะกลายเป็นสารมลทินปนเป้ือนภายใน

อะลูมิเนียมหลอมเหลวท าให้ต้องมีการก าจัดสารมลทินออกไปในรูปของขี้โลหะในปริมาณมากซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ

สูญเสียเนื้ออะลูมเินยีมไปกับกากโลหะ(Dross) จ านวนมาก [3] 

 ดังนั้นจากเหตุผลข้างต้นหากว่ามีการก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมก่อนน าไปหล่อหลอมจะท าให้ได้ผล

ผลิตท่ีมากขึน้และชิ้นงานหลอ่หรืออนิกอตท่ีได้จะมคีุณภาพสูงขึ้น ผู้จัดท าโครงการวจิัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการ

ก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียม จึงมีความคิดท่ีจะสร้างเตาก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมก่อนท่ีจะน าไป

หลอมเหลวและน าไปแปรรูปต่อไป อนึ่งในการด าเนินโครงการวิจัยนี้ผู้จัดท าได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
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การใช้และการประหยัดทรัพยากรทางเชื้อเพลิง  การใช้พลังงานความร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ท าการ

ออกแบบการเลอืกใช้ฉนวนกันความร้อนท่ีเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียความร้อนในการก าจัดสเีคลือบกระป๋อง 
 

วัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

โลหะอะลูมเินียมผสมซิลิคอนเกรด A356  

โลหะอะลูมิเนียมผสมซิลิคอนเกรด A356 ตามมาตรฐานของ ANSI (American National Standard Institute) 

และจากสมาคมผู้ประกอบการหล่อโลหะนอกกลุ่มเหล็กหรือ NFFS (Non Ferrous Founder Society) จัดให้อยู่ในกลุ่ม

โลหะผสม 3xx เกรด A356 ความแข็งแรงต่างๆ ก็จะดีขึ้นด้วย สามารถหล่อได้ท้ังแบบหล่อทรายและแบบหล่อโลหะ

ได้ผลดีมากอีกด้วย การเปรียบเทียบมาตรฐานของโลหะอะลูมเินยีมผสมเกรด A356 ดังตารางที่*1 [4]  คุณสมบัตดิ้าน

การใช้งานเหมาะท่ีสุดกับงานประเภทท่ีต้องการความทนทานต่อการผุกร่อนและความแข็งแรงสูงใช้งานอย่าง

กว้างขวางกับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ เช่นเสื้อสูบ ฝาสูบ ท่อไอดี ไอเสีย กระทะล้อรถ

ต่างๆ ชิ้นส่วนเคร่ืองจักร คุณสมบัติทางเคมีและทางกลสามารถเพิ่มความแข็งแรงในทางกลได้ถ้าได้ผ่านการอบชุบ

ด้วยกรรมวิธีท่ีถูกต้อง โลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 จะมีส่วนผสมทางเคมีธาตุผสมหลักคือซิลิคอน 6.5-7.5 

เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัตทิางกลของโลหะอะลูมเินยีมผสมซิลคิอนเกรด A356 มคีวามถ่วงจ าเพาะ 2.68 กรัมตอ่ลูกบาศก์

เซนติเมตร ช่วงระยะการแข็งตัว 550 ถึง 615 องศาเซลเซียส คุณสมบัติทางด้านการหล่อหลอมการไหลตัวดีมาก

โดยเฉพาะกับงานหล่อท่ีมีขนาดหน้าตัดท่ีบางเนื้องานเหนียวแน่นดีมากทนทานต่อการฉีกขาดในสภาพร้อนได้ดี  

คุณสมบัติในการตบแต่งด้วยเคร่ืองจักรท่ีผ่านการอบชุบมาแล้วค่อนข้างจะท าได้ยากกว่าต้องใช้น้ ามันหล่อเย็นและ

น้ ามันช่วยขณะท าการกลึง กัด ไสหรือเจาะด้วยเครื่องจักร 
 

ตารางที*่1*มาตรฐานท่ีตรงกันโลหะอะลูมเินยีมผสมซิลคิอนเกรด A356[4] 

ประเทศ UK USA CANADA FRANCE GERMANY ISO ITALY JAPAN AUSTRALIA 

มาตรฐาน BS- 

1490 

AA/ASTM Al can A57-

703/3 

DIN1725/2 - UNI JISH AA601 CC601 

ตัว

มาตรฐาน 

LM25 A 356, 

ASE232 

135 A-S7G G-AlSi7Mg AlSi

7Mg 

3599 AC4C AC601 DA601 

 

 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. เตาก าจัดสเีคลือบกระป๋องอะลูมเินยีมท่ีท าการจัดสร้างมขีนาดประมาณ 2064×2330×2010 มลิลเิมตร 

 2. เครื่องช่ังน้ าหนักส าหรับตรวจวัดปริมาณการหลอมและปริมาณการไดค้ืนของเนื้อโลหะ 

 3. เตาไฟฟา้แบบขดลวดความตา้นทานส าหรับให้ความร้อนในหารหล่อหลอมเศษกระป๋องอะลูมเินยีม 

 4. เบ้าหลอมเนื้อซิลิกอนคารไ์บด์ส าหรับบรรจุเศษกระป๋องอะลูมิเนยีมในการหล่อหลอม 

 5. ก๊าซอารก์อนส าหรับก าจัดแก๊สและสิ่งสกปรกในน้ าโลหะ 
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วิธีการศกึษา 

 1.  ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การค้นคว้าหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างเตาก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียม

ได้มาจากการค้นควา้จากแหล่งความรู้คอืห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต 

 2. ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนท่ีส าคัญของเตาก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมตามท่ีได้ออกแบบตามหลักการ

[5] 

 3. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเตาก าจัดสีเคลือบกระปอ๋งอะลูมเินยีม เมื่อท าการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์และผลิต

ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ส าคัญตามแบบแลว้ในขั้นตอนตอ่ไปจะเป็นการประกอบและตกแตง่ท าสีของเตาก าจัดสเีคลือบกระป๋อง

อะลูมเินยีม ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 
                                   ก.                                                              ข. 

 

 

 

 

 

 

                                     ค.                                                               ง. 

ภาพที่ 1 ประกอบอุปกรณแ์ละชิ้นส่วนต่างๆ ของเตาอบก าจัดสเีคลือบเข้าดว้ยกัน 

 

                      ก. ด้านหน้าของเตา  ข. ด้านหลังของเตา ค. ด้านซ้ายของเตา ง. ดา้นขวาของเตา 

4. เมื่อท าการผลิตชิ้นส่วนแล้วประกอบชิ้นส่วนตามแบบเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นท าการทดลองการท างานเพื่อ

จัดเก็บข้อมูลหรือบันทึกผลท่ีได้ท าการทดลองเพื่อหาปริมาณของสีเคลือบกระป๋องท่ีสามารถท าการก าจัดได้ ซึ่ง

วธีิการทดลองมขีั้นตอนดังน้ี 

4.1 เปิดเตาและปรับอุณหภูมิในการทดลองโดยท าการทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิอยู่ 4 ช่วงคือท่ี 

200, 250, 300ม และ 350 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ดังภาพท่ี 2 
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                         ก.                                                 ข.   

           ภาพที่ 2  การเปิดเตาและตัง้อุณหภูมิ 

   ก. เบรคเกอร์           ข. ชุดตัง้และควบคุมอุณหภูมิ 

 

        4.2 น ากระป๋องอะลูมิเนียมท่ีผ่านการตัดย่อยเป็นเศษมาชั่งให้ได้น้ าหนัก 5 kg เมื่ออุณหภูมิภายใน

เตาอบก าจัดสีเคลอืบถึง 200, 250, 300 และ 350 องศาเซลเซียส เตมิเศษอะลูมเินยีมเข้าไปในหอ้งอบก าจัดสีเคลือบ

ทิง้เวลาไว ้20 นาที ตามล าดับอุณหภูมิดังภาพท่ี 3 

4.3 ขณะท่ีเศษกระป๋องอะลูมิเนียมได้รับความร้อนให้เปิดชุดใบกวนเพื่อช่วยในการพลิกกลับเศษ

กระป๋องให้ได้รับความร้อนสม่ าเสมอกันและเปิดชุดดูดควัน (Blowers) และป๊ัมน้ าเพ่ือดักก าจัดฝุ่นควันและก๊าชไอเสียท่ี

เกิดจากการอบก าจัดสเีคลือบกระป๋อง 

4.4 เมื่อเตาอบก าจัดสีเคลือบ ณ อุณหภูมิท่ีปรับตั้งไว้ครบตามเวลาท่ีก าหนดคือ 20 นาที ให้หยุด

ระบบการให้พลังงานความร้อนและชุดป๊ัมน้ า 

 

 
                       ก.                                       ข.                              ค. 

ภาพที่  3  ตัวอยา่งของกระปอ๋งท่ีท าการอบในช่วงอุณหภูมิต่างๆ 

      ก. กระปอ๋งแบบเต็มใบ   ข. กระป๋องแบบอัดแบน  ค.กระป๋องแบบตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ 

4.5  น ากระป๋องท่ีผ่านการก าจัดสีเคลือบออกมาชั่งน้ าหนักเพื่อเปรียบเทียบน้ าหนักของกระป๋อง

ก่อนเข้าอบก าจัดสเีคลือบและหลังจากท าการอบก าจัดสเีคลือบ ณ อุณหภูมท่ีิปรับตัง้ไวต้ามเวลาท่ีก าหนด 

4.6  บันทึกผลการทดลองน้ าหนักกระป๋องอะลูมิเนียมท่ีได้จากการอบก าจัดสีเคลือบเพื่อหา

อุณหภูมท่ีิเหมาะสมในการอบก าจัดสเีคลือบตอ่ระยะเวลา 

 5. เมื่อท าการก าจัดสเีคลือบกระป๋องแลว้ ท าการหาปริมาณการได้คนืของเนื้อโลหะ ดังนี้  

    5.1 น ากระป๋องอะลูมิเนียมท่ีผ่าน และไม่ผ่านการก าจัดสีเคลือบแบบเต็มใบ แบบอัดและตัดเป็นชิ้น

เล็กๆ มาท าการหลอมเพื่อหาปริมาณการได้คนืของเนื้อโลหะ   

  5.2 เมื่ออะลูมิเนียมหลอแล้วเตมิฟลักซ์เพื่อท าความสะอาดน้ าโลหะในอัตราส่วน 0.5-1 เปอร์เซ็นต์

โดยน้ าหนักโลหะอะลูมิเนยีมท่ีท าการหลอ่หลอม 
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5.3 ท าการไล่กา๊ซด้วยกา๊ซอาร์กอนในอัตราส่วนอาร์กอน 

 5.4 เทน้ าโลหะลงสูแ่บบหลอ่ใหอ้ยู่ในรูปของแท่ง Ingot ดังภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 ตามล าดับ  

 

 

 

 

 
 

ก.                                                        ข. 

                    

                                                                     

ค.                                                         ง. 

ภาพที่  4  การหลอมกระป๋องอะลูมเินยีม 

ก. เติมเศษกระป๋องลงในเบ้าหลอม ข. การเตมิฟลักซ ์ ค. เป่ากา๊ซอาร์กอนลงในน้ าโลหะ ง. เทน้ าโลหะลงสูแ่บบ 

 

 

 

 

 

 

               ก.                                                      ข. 

                   ภาพที่ 5 สิ่งท่ีได้จากการหลอมกระป๋องอะลูมเินยีม 

                    ก. แทง่อนิกอตจากกระบวนการหลอมกระป๋อง  ข.เศษขีโ้ลหะจากการหลอมกระปอ๋งอะลูมิเนยีม 
 

  5.5 น าแท่ง Ingot และขี้โลหะท่ีได้จากการหลอมกระป๋องอะลูมิเนียมมาหาปริมาณการได้คืนเนื้อ

อะลูมเินยีมเพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างกระปอ๋งอะลูมิเนยีมท่ีผ่านการก าจัดสีเคลือบและไมผ่่านการก าจัดสเีคลือบ 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 507  Proceedings 

ผลการศึกษา 

 ผลของการศกึษาจะแยกออกเป็น 2 ส่วนคอื (1) อุณหภูมท่ีิเหมาะสมในการก าจัดสเีคลือบของเตาอบก าจัดสี

เคลือบกระป๋อง และ (2) ปริมาณการได้คนืของเนื้อโลหะ 

 1. อุณหภูมทิีเ่หมาะสมในการก าจัดสเีคลือบของเตาอบก าจัดสีเคลือบกระป๋อง 

 1.1 การทดลองการก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมโดยจะก าจัดสีเคลือบท่ีอุณหภูมิ 200 , 250, 

300 และ 350 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการก าจัดสีเคลือบ 20 นาที เพื่อหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการก าจัดสี

เคลือบว่าอุณหภูมิท่ีช่วงใดสามารถก าจัดสีเคลือบได้ดีท่ีสุดและไม่ท าให้อะลูมิเนียมเสียรูปทรงและหลอมละลาย

ระหวา่งการก าจัดสีเคลือบ โดยจะใชก้ระป๋องอะลูมิเนยีมท่ีผ่านการตัดย่อยเป็นเศษขนาดประมาณ 30x120 มลิลิเมตร 

และในการทดลองแตล่ะครัง้จะใชก้ระป๋องอะลูมเินยีมครัง้ละ 5 กิโลกรัม ซึ่งผลการทดลองมดีังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองหาอุณหภูมท่ีิเหมาะสมในการก าจัดสเีคลือบกระป๋องอะลูมเินยีม 

อุณหภูมอิบก าจัดสเีคลือบสี

เคลือบกระป๋องอะลูมเินยีม 

(องศาเซลเซียส) 

น้ าหนักของกระปอ๋งอะลูมิเนยีม

ก่อนการก าจัดสเีคลือบ 

(กิโลกรัม) 

น้ าหนักเฉลี่ยของกระปอ๋งอะลูมเินยีมหลัง 

การก าจัดสเีคลือบ 

(กิโลกรัม) 

200 5 4.9 

250 5 4.7 

300 5 4.6 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองการก าจัดสเีคลือบกระป๋องอะลูมเินยีมท่ีอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ท่ีเวลา 20 นาที                                                                                                      

ครัง้ท่ี เวลาก าจัดสเีคลือบ 

(นาท)ี 

อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียส) 

น้ าหนักก่อนก าจัดสีเคลือบ

(กิโลกรัม) 

น้ าหนักหลังก าจัดสีเคลือบ 

(กิโลกรัม) 

1 20 300 5 4.6 

2 20 300 5 4.5 

3 20 300 5 4.5 

4 20 300 5 4.6 

5 20 300 5 4.4 

รวม 100 1,500 25 22.6 

เฉลี่ย 20 300 5 4.52 

 

1.2 การอภิปรายผลการทดลอง จากตารางท่ี 2  การหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการก าจัดสีเคลือบ

กระป๋องอะลูมิเนียมท่ีอุณหภูมิ 200, 250, 300 และ 350 องศาเซลเซียส พบว่าการก าจัดสีเคลือบกระป๋อง

อะลูมิเนยีมท่ี 300 องศาเซลเซียส สามารถก าจัดสเีคลอืบได้ดีกวา่การก าจัดสเีคลอืบที่ 200 และ 250 องศาเซลเซียส 

แต่เมื่อก าจัดสีเคลือบท่ี 350 องศาเซลเซียส พบว่ากระป๋องอะลูมิเนียมเสียรูปทรงและเกิดการหลอมละลายติดผนัง

เตาระหว่างการก าจัดสีเคลือบจึงไม่ได้น าผลการทดลองบันทึกลงในตารางท่ี 2 โดยการก าจัดสีเคลือบท่ี 200 องศา

เซลเซียส จะได้น้ าหนักหลังการก าจัดสีเคลือบ 4.9 กิโลกรัม คิดเป็น 98 เปอร์เซ็นต์ต่อปริมาณน้ าหนักก่อนก าจัดสี

เคลือบกระป๋องอะลูมิเนียม 5 กิโลกรัม การก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมท่ีอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส จะได้
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กระป๋องอะลูมิเนียมท่ีผำ่นกำรก ำจดัสีเคลือบท่ีอุณหภูมิ 200 องศำเซลเซียส

กระป๋องอะลูมิเนียมท่ีผำ่นกำรก ำจดัสีเคลือบท่ีอุณหภูมิ 250 องศำเซลเซียส

กระป๋องอะลูมิเนียมท่ีผำ่นกำรก ำจดัสีเคลือบท่ีอุณหภูมิ 300 องศำเซลเซียส

น้ าหนักหลังการก าจัดสีเคลือบ 4.7 กิโลกรัม คิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต์ต่อปริมาณน้ าหนักก่อนการก าจัดสเีคลือบกระป๋อง

อะลูมิเนยีม 5 กิโลกรัม  และการก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมท่ีอุณหภูม ิ300 องศาเซลเซียส จะได้น้ าหนักหลัง

การก าจัดสีเคลือบ 4.6 กิโลกรัม คิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์ต่อปริมาณน้ าหนักก่อนก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียม 5 

กิโลกรัม ดังแสดงในภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบการก าจัดสเีคลือบกระป๋องอะลูมเินยีมท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ 

         เพื่อหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมเินยีม 
   

1.3 จากตารางผลการทดลองท่ี 3 เป็นผลการทดลองการก าจัดสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมท่ี

อุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมคืออุณหภูมิท่ี 300 องศาเซลเซียส ท่ีเวลา 20 นาที โดยท าการทดลองก าจัดสีเคลือบกระป๋อง

อะลูมเินยีมอกี 5 ครัง้ ดังภาพท่ี 7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2. ปริมาณการไดค้ืนของเนื อโลหะ  

 2.1 ในการทดลองหลอมกระป๋องท่ีผ่านการก าจัดสีเคลอืบและกระป๋องท่ีไม่ผ่านการก าจัดสีเคลือบ 

นอกจากจะมีการเก็บผลเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการได้คืนของเนื้ออะลูมิเนียมแล้ว ยังท าการเก็บผลของปริมาณขี้

โลหะ(Dross) ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการหลอมอีกด้วย เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานท่ีว่าการก าจัดสีเคลือบออกจากกระป๋อง

ก่อนท่ีจะน ากระป๋องไปหลอมนั้นสามารถท่ีจะลดปริมาณการเกิดขี้โลหะได้จึงส่งผลท าให้เพิ่มปริมาณการได้คืนเนื้อ

อะลูมเินยีมจากกระบวนการหลอมกระป๋องอะลูมเินยีมได้ ผลการทดลองไวใ้นตารางท่ี 4  
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ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบน้ าหนักหลังการก าจัดสีเคลอืบกระป๋องอะลูมเินยีม 

ท่ีอุณหภูมิ 300องศาเซลเซียส เวลา 20 นาที 
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ตารางที่  4  ปริมาณการไดค้ืนเนื้ออะลูมเินยีมท่ีผ่านการก าจัดสีเคลือบและไมผ่่านการก าจดัสเีคลือบ  

ลักษณะ

กระปอ๋ง 
ปรมิาณการไดค้ืนเนื้อ

อะลูมเินียม(กรัม) 

 

ค่า 

เฉลี่ย 

 

การได้คืนเนือ้

อะลูมเินียม 

(เปอรเ์ซ็นต์) 

 

ค่า 

เฉลี่ย 

 

ขีโ้ลหะ 

(เปอรเ์ซ็นต์) 

 

ค่า 

เฉลี่ย 

 
ครัง้ท่ี 

1 

ครัง้ท่ี 

2 

ครัง้ท่ี 

3 

ครัง้ท่ี 

1 

ครัง้ท่ี 

2 

ครัง้ท่ี

3 

ครัง้ท่ี

1 

ครัง้ท่ี

2 

ครัง้ท่ี

3 

1. กระป๋องเต็ม

ใบท่ีผ่านการ

ก าจัดสีเคลือบ 

760 750 780 763 76 75 78 76 24 25 22 23 

2. กระปอ๋งบีบ

อัดท่ีผ่านการ

ก าจัดสีเคลือบ 

790 790 820 800 79 79 82 80 21 21 18 20 

3. กระปอ๋งตัด

ชิน้เล็กๆท่ีผ่าน

การก าจัดสี

เคลอืบ 

835 840 845 840 83 84 84.5 84 16.5 16 15.5 16 

4. กระปอ๋ง

เต็มใบท่ีไม่

ผ่านการก าจัด

สเีคลอืบ 

780 820 800 800 78 82 80 80 22 18 20 20 

5. กระปอ๋งบีบ

อัดท่ีไมผ่่าน

การก าจัดสี

เคลอืบ 

755 750 750 751 75.5 75.5 75 75 24.5 24.5 25 25 

6. กระป๋องตัด

เป็นชิน้เล็กๆท่ี

ไม่ผ่านการ

ก าจัดสีเคลือบ 

720 750 690 720 72 75 69 72 28 25 31 28 

หมายเหต:ุ  ในการหลอมกระปอ๋งอะลูมเินยีมแตล่ะครัง้จะใชน้้ าหนักของกระป๋องจ านวน 1 กิโลกรัม 

 

2.2  อภิปรายผลการทดลองปริมาณการได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมท่ีผ่านการก าจัดสีเคลอืบและไม่ผ่าน

การก าจัดสีเคลือบท่ีได้จากการหลอม จากตารางท่ี 4 ผลการทดลองการหาปริมาณการได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมโดย

วิธีการหลอมกระป๋องอะลูมิเนียมท่ีผ่านการก าจัดสีเคลือบและไม่ผ่านการก าจัดสีเคลือบ ท้ังสามแบบนั้นหาปริมาณ

การได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมสามารถหาได้โดยวิธีการค านวณหาค่าเฉลี่ยจากตารางมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาณการได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมกับกระป๋องท่ีผ่านการก าจัดสีเคลือบและไม่ผ่านการก าจัดสีเคลือบเพื่อเปรียบเทียบ 

ดังแสดงในภาพท่ี 8 และกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักของขี้โลหะกับประเภทของกระป๋องท่ีผ่านการก าจัดสี

เคลือบและไมผ่่านการก าจัดสเีคลือบท้ัง 6 ชนดิ ดังแสดงในภาพท่ี 9 
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 กระป๋องท่ีผา่นการก าจดัสีเคลือบแบบเตม็ใบ

 กระป๋องท่ีผา่นการก าจดัสีเคลือบแบบอดั

 กระป๋องท่ีผา่นการก าจดัสีเคลือบตดัเป็นช้ินเลก็ๆ
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วิจารณ์และสรุปผล 

1. การก าจัดสีเคลือบท่ีอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการก าจัดสีเคลือบเพราะ

จากการทดลองพบว่าท่ีอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส จะมีสีเคลือบกระป๋องอะลูมิเนียมปริมาณน้อยมากเมื่อ

เปรียบเทียบกับการก าจัดท่ีอุณหภูมิอื่น ปริมาณกระป๋องอะลูมเินยีมท่ีเหมาะสมในการก าจัดสีเคลือบคือ 30 กิโลกรัม 

ถ้าใส่มากกว่านี้ก็จะท าให้เวลาในการก าจัดสีเคลอืบเพิ่มมากขึ้นและจะท าให้ใบกวนหมุนไม่สะดวกเนื่องจากกระป๋องท่ี

ใส่เข้าไปนัน้มปีริมาณมากท าให้ไม่เหลอืช่องวา่งในการเคลื่อนท่ี 

2. อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการก าจัดสีเคลอืบกระป๋องอะลูมิเนียมคือท่ีอุณหภูม ิ300 องศาเซลเซียส จะได้จะ

ชว่ยก าจัดสีเคลือบออกไปได้มากที่สุดคิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์ 

3. กระป๋องอะลูมิเนียมท่ีผ่านการก าจัดสีเคลือบเมื่อน ามาหล่อหลอมจะได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมท่ีมากกว่า

กระป๋องอะลูมเินยีมท่ีไม่ผ่านการก าจัดสเีคลือบ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศกึษาหลักการออกแบบและวัสดุท่ีใชใ้นโครงการอย่างละเอียดเพื่อง่ายและรวดเร็วในการด าเนินการสร้าง 

2. ควรเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานในการพัฒนาออกแบบและจัดสร้างเตาก าจัดสีเคลือบกระป๋อง  เพื่อง่ายต่อ

การบ ารุงรักษา 

3. ควรศึกษาหลักการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังปดิอย่างละเอยีด เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเร่ืองของความร้อน 

4. การเลือกวัสดุควรค านึงถึงความประหยัดและความแข็งแรงของวัสดุท่ีน ามาใชง้าน 

5. ในการหลอมชิ้นงานนัน้ต้องระมัดระวังเร่ืองความชื้นของอุปกรณท่ี์ใชใ้นการหลอม 

6. ในการท างานเกี่ยวกับการหล่อหลอมควรแต่งกายให้รัดกุมเพื่อป้องกันความร้อนจะเกิดอันตรายต่อ

ร่างกายได้ 
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การออกแบบและสร้างเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม 

The designing and construction of aluminum cans of compress machine 

กานต ์จันทระ1* ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ1์ โกเมน พรอ้มจะบก2 บุญญาภา อินทร์เขียว1  วิชิต กุลชาติ1  
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Sittidech phim-In1 and Yuttajak Suwunnakij1 
 

บทคัดย่อ 

งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ออกแบบและสร้างเครื่องอัดกระป๋องอลูมเินยีม และ 2. หาประสิทธิภาพของ

เคร่ืองอัดกระป๋องอลูมิเนียม วิธีด าเนินการประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1. การออกแบบและสร้างเคร่ือง และ  

2. การทดลองหาประสิทธภิาพการท างาน โดยใช้กระป๋องอลูมเินียมจ านวน 300 กระปอ๋ง มาทดลอง จากนั้นแบ่งการ

ทดลองท้ังหมด 3 ชุด ชุดละ 100 กระป๋อง แต่ละชุดแบ่งออกเป็น 2 คร้ัง ทดลองคร้ังละ 50 กระป๋อง โดยการใส่

กระป๋องอลูมิเนยีมลงในกระบอกอัดกระปอ๋ง จากนั้นท าการบีบอัดกระปอ๋งอลูมเินียมและท าการบีบอัดจนครบจ านวน

กระป๋อง และน าผลการทดลองท่ีได้ไปหาค่าเฉลี่ยผลการทดลองสร้างเคร่ือง  ผลการวิจัยพบว่า 1. เคร่ืองอัดกระป๋อง

อลูมิเนียม อาศัยการส่งก าลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว ขนาด ½ แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ซ ทด

รอบโดยใช้พู เลย์สายพานให้เหลือความเร็วรอบ 72 รอบต่อนาที  จุดเด่นของเคร่ืองใช้งานง่าย มีน้ าหนักเบา 

เคลื่อนย้ายสะดวก และราคาถูก 2. ประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดกระป๋องอลูมิเนียม สามารถอัดกระป๋องได้ 50 

กระป๋อง ภายใน 46.50 วินาที แสดงให้เห็นว่าเคร่ืองอัดกระป๋องอลูมิเนียมท่ีสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเหมาะส าหรับ 

สถานศกึษา สถานประกอบการขนาดเล็ก และชุมชนท่ีต้องการรีไซเคิลกระปอ๋งอลูมเินยีม 
 

ค าส าคัญ:  การออกแบบ  การบีบอัด  กระป๋องอลูมเินยีม 
 

Abstract 
The objectives of this research were to 1. design and create compression aluminum cans and 2. to fine 

the productivity values of machine. Method of operation consists of two steps, as follows: construct the device, 

and trial for performance of working by using compression performance aluminum cans how to perform 

experiments. Bring the number of aluminum cans 300 trials were compression by dividing all 3 groups per 100 

cans by putting aluminum cans into cans. Compress the aluminum cans and compress until the number of cans 

and lead trial to find the average of the experimental. The results showed that 1) compressed aluminum cans 

rely on a single-phase AC drive motor with a ½ hp 220 volt 50 Hz commuting around the belt pulleys to a 

speed of 72 rpm, easy to use, lightweight, portable and cheap, 2) the performance of compressed aluminum 
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cans. Canned 50 cans can be within 46.50 seconds, shows that aluminum cans of compressed air that was 

generated. Effective education for small enterprises and communities that want to recycle aluminum cans. 

Keywords: The Designing, The Compression, Aluminum Cans 

 

บทน า 

ขยะเป็นปัญหาส าคัญของหลายๆ ท้องถิ่นเกือบท่ัวโลก ขยะส่วนใหญ่มักจะถูกท้ิงลงในดิน ขยะบางชนิด

สลายตัว ให้สารประกอบอินทรีย์และสารประกอบอนินทรีย์แต่ขยะบางชนิดสลายตัวยาก เช่น หนัง พลาสติก โลหะ 

ฯลฯ ขยะ ประเภทนี้ถ้าท าลายโดยการเผาจะได้สารประกอบประเภทเกลือเช่น เกลือไนเตรตสะสมอยู่ในดินเป็นจ านวน

มากขยะท่ีได้ เกิดกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขยะจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก าลังเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว และมีความเป็นพิษสูงและย่อยสลายยากเช่น ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 

แคดเมียม เมื่อท้ิงลงดินท าให้ดินบริเวณนั้นมีโลหะหนักสะสมอยู่มาก ส าหรับในประเทศไทยเท่าท่ีมีรายงานพบว่า มี

การเสื่อมคุณภาพของดินจากตะกั่ว เนื่องจากโรงงานถลุงตะกั่วจากซากแบตเตอร่ีเก่าที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่น าเอา

กากตะกั่วท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์มาถมท าถนน ท าให้ดินบริเวณนั้นเกิดสภาพเป็นพิษ เป็นอันตรายต่อพืช และผู้บริโภค

นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาขยะอุตสาหกรรมท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศ ในรูปของสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

อะไหล่อุตสาหกรรม เช่น ยางรถยนตเ์ก่า แบตเตอร่ีเก่า (ศิริพร อุเลา, 2558) วิธีเอาสิ่งท่ีไม่ต้องการกลับมาใช้ใหม่อีก

ครั้งท่ีเราเรียกกันว่า การรีไซเคิล (Recycle) โดยการน าวัสดุท่ีใช้ท าภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีถูกใช้ไปแล้วน ากลับมาใช้

ใหมอ่กีครัง้ไมว่า่จะน ากลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะเป็นการประหยัดและท าให้ลดจ านวนขยะลงไปได้อีก

ด้วย ดังนั้นจึงได้คิดจะท าเคร่ืองบีบอัดกระป๋อง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะประเภทกระป๋องลง และลดพื้นท่ีในการ

จัดเก็บเพิ่ม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559) ในปัจจุบันมีการบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อลดขนาดให้

สะดวกในการขนย้าย ส าหรับน ากลับมาใชใ้หม ่ที่ผ่านมามีการออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียม โดย

ใช้เคร่ืองควบคุมเชิงตรรกะท่ีสามารถโปรแกรมได้ (Programmable Logic Controller; PLC) ในการควบคุมการท างาน

ของไฮดรอลกิ เซนเซอร์ และ 7-Segment (สมศักดิ์ สงวนเดอืน และ ชัชวาล ธนันทาม, 2554) และมีการออกแบบและ

สร้างเคร่ืองบีบอัดกระป๋อง โดยใช้ระบบนิวเมติกส์ (Pneumatic) (ชัชวาล ยงบรรทม และคณะ, 2553) อย่างไรก็ดี

เคร่ืองบีบอัดท้ังสองแบบ มีค่าใช้จ่ายในการสร้างเคร่ืองสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะออกแบบและสร้างเคร่ืองอัด

กระป๋องอลูมิเนยีม โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก าลัง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ยในการสร้างเครื่อง สะดวก และง่ายต่อการ

เคลื่อนย้าย 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

วิธีด าเนินงานและขั นตอน การออกแบบและสร้างเครื่องอัดกระป๋อง   

มแีผนการด าเนนิงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

1. ขั นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฏีเกี่ยวกับกระป๋อง ทฤษฏีเกี่ยวกับเหล็ก ทฤษฏีเกี่ยวกับน๊อต

และ สกรู ทฤษฏีเกี่ยวกับมอเตอร์ ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงอัด สมการตา่งๆ การออกแบบ การค านวณในการประเมินผลหา

ความสามารถในการท างาน ศกึษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับวัสดุ เคร่ืองมอื อุปกรณท่ี์ใชใ้นการด าเนินการสร้าง 
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2. ขั นตอนการเขียนแบบและออกแบบ  

ศึกษาข้อมูลส่วนประกอบของเคร่ืองเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบ  ด าเนินการออกแบบ ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ Auto Computer Aided Design (Auto CAD) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid work ให้มีขนาดของเครื่อง 

60 x 100 x 80 เซนตเิมตร (กว้าง x ยาว x สูง) สามารถอัดกระป๋องท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  6.5 เซนติเมตร และความ

สูง 12 เซนติเมตร การท างานของเคร่ืองอัดกระป๋องอลูมิเนียม อาศัยการส่งก าลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

เฟสเดียว ขนาด ½ แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ซ ทดรอบโดยใช้พูเลย์สายให้เหลือความเร็วรอบ 72 รอบต่อนาที  

ขับส่งผ่านสายพานโดยใช้พูเลย์ร่องเดี่ยว ไปยังเพลาซึ่งวางในแนวนอนท่ียึดติดกับชุดจานลูกเบ้ียว และจานลูกเบ้ียว

เชื่อมต่อกับชุดแขนอัดกระแทก เมื่อจานลูกเบ้ียวหมุนแขนอัดกระแทก จะเคลื่อนท่ีเข้าและออกจากรางอัด  

เมื่อกระป๋องโดนอัดกระแทกแล้ว จะตกลงตามร่องระหว่างรางอัดและตัวรับแรงกระแทก แบบการสร้างเคร่ือง ดัง

แสดงใน ภาพท่ี 4-11  

3. หลักการสร้างเครื่อง 

 การท างานของเคร่ืองอัดกระป๋องอลูมิเนียม ใช้มอเตอร์เฟสเดียว ½ แรงม้าเป็นต้นก าลัง ส่งก าลังด้วย

สายพาน ไปยังเพลา และเพลาหมุนจานลูกเบ้ียวเพื่อเคลื่อนท่ีเข้าออกกระแทกอัดกระป๋องอลูมิเนียม ตัวส่งแรงอัดไป

ยังกระป๋องอลูมิเนียม เมื่อกระป๋องโดนอัดจะท าให้มีขนาดลดลงไปแล้ว ส่วนด้านบนของตัวอัดยังยังคั่นไม่ให้กระป๋อง

อื่นหล่นลงมายังรางด้วย เมื่ออัดกระป๋องแล้ว กระป๋องจะหล่นลงผ่านช่องว่างไปยังภาชนะท่ีรองรับไว้ เมื่อตัวอัด

กระป๋องเคลื่อนท่ีออก กระป๋องต่อไปจะหล่นลงมาในรางอัด แล้วตัวอัดจะเคลื่อนท่ีเข้ามาอัดกระแทกกระป๋องอีกคร้ัง 

การท างานของเคร่ืองจะท างานเป็นวัฎจักรแบบนี้ จนกว่าจะท าการปิดเคร่ือง เคร่ืองอัดกระป๋องออกแบบให้มีชุดอัด

กระแทกสองชุดซึ่งอยู่คนละด้านของเครื่อง แต่ใช้ตน้ก าลังจากมอเตอร์ร่วมกัน ซึ่งการท างานของชุดลูกเบ้ียวท้ังสองจะ

ท างานสลับกัน คือเมื่อจานลูกเบ้ียวท่ี 1 ส่งก าลังอัดกระแทก ชุดจานลูกเบ้ียวชุดท่ี 2 ชุดแขนอัดจะเคลื่อนท่ีถอยออก

เพื่อรอเตรียมเคลื่อนท่ีเข้าอัดกระแทก ดังนัน้กระปอ๋งจะถูกอัดไม่พร้อมกัน ซึ่งจะชว่ยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นด้วย 
 

4. ขั นตอนการทดลองการหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง 

น ากระป๋องอลูมิเนียม จ านวน 300 กระป๋อง  นาฬิกาจับเวลา เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และใบบันทึกผล   

การทดลองแบ่งการทดลองเป็น 3 ชุด ชุดละ 2 คร้ัง คร้ังละ 50 กระป๋อง ในการทดลองแต่ละคร้ังจะท าการป้อน

กระป๋องอลูมิเนียม ข้างละ 25 กระป๋อง การทดลองจะท าการอัดกระป๋อง จ านวน 50 กระป๋อง แล้วจับเวลาที่ได้ เมื่อ

เครื่องท า  การอัดกระป๋องครบ 50 กระป๋อง ท าการบันทึกเวลาในแต่ละครัง้ท่ีท าการทดสอบและหาค่าเฉลี่ย สุ่มตรวจ

ขนาดความหนาของกระป๋อง (ชุดละ 5 กระป๋อง) ดังแสดงในภาพท่ี 12-19 
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ผลการศึกษา 

1. ผลการออกแบบและสร้างเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม 

จากการศึกษาได้ผลการออกแบบและสร้างเคร่ืองอัดกระป๋องอลูมิเนียม มีจุดเด่นคือ เคร่ืองใช้งานง่าย มี

น้ าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ราคาถูก เหมาะส าหรับ สถานศึกษา สถานประกอบการขนาดเล็ก และชุมชนท่ี

ตอ้งการรีไซเคิลกระปอ๋งอลูมเินยีม โดยมีสว่นประกอบตา่งๆ ที่ส าคัญ ดังแสดงในภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 
 

1.1 ชุดโครงสรา้งเครื่อง 

ชุดโครงสร้างเคร่ือง ท าจากเหล็กฉาก ขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว หนา 2.0 มิลลิเมตร เชื่อมให้แข็งแรง ท า

หนา้ท่ีในการรับน้ าหนัก และส าหรับยดึส่วนประกอบตา่งๆของเคร่ือง เชน่ ชุดจานลูกเบ้ียว ชุดอัดกระแทก มอเตอร์ต้นก าลัง 

1.2 ชุดจานลูกเบี ยว 

มีลักษณะเป็นจานวงกลม ใช้เหล็กแผ่นมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 30 เซนติเมตร หนา 2.0 

มิลลิเมตร แขนส่งก าลังแบ่งเป็นสองชว่ง ช่วงท่ีหนึ่งเชื่อมต่อกับจานลูกเบ้ียว ท าจากเหล็กเพลา ขนาด ¾ นิ้ว ยาว 30 

เซนติเมตร ส่วนท่ีสอง เชื่อมต่อกับแขนส่งก าลังช่วงท่ีหนึ่ง อีกด้านเชื่อมต่อกับชุดหัวอัดกระแทก โดยใช้เหล็กเพลา 

ขนาด 1 นิ้ว ยาว 35 เซนติเมตร 

1.3 ชุดอัดกระแทก 

ประกอบด้วยหัวอัดกระแทก ที่คั่นกระป๋องและตัวรับแรงกระแทก โดยหัวอัดกระแทกใช้นอ๊ตตัวเมีย

ขนาด 6 เซนติเมตร หนา 4 เซนติเมตร ด้านบนเชื่อมติดกับท่ีคั่นกระป๋อง ท าจากเหล็กแผ่นขนาด 4 เซนติเมตร x 12 

เซนติเมตร หนา 1 มิลลิเมตร และมีตัวรับแรงกระแทก ใช้เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร โดยเว้น

ชอ่ง 3.5 เซนติเมตร ให้กระปอ๋งท่ีอัดกระแทกแล้วตกลงไป ดังแสดงในภาพท่ี 2-3 
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ภาพที่ 2     ภาพที่ 3 

 

1.4 มอเตอร์ต้นก าลัง 

มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับเคร่ืองอัดกระป๋องอลูมิเนียม มีขนาด ½ แรงม้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ซ ทด

รอบโดยใชพู้เลยส์ายให้เหลอืความเร็วรอบ 72 รอบตอ่นาที  ควบคุมการท างานโดยเบรคเกอร์ไฟฟา้ที่มคีวามปลอดภัย 
 

2. ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องอัดกระป๋องอลูมเินียม 

จากผลการทดลองเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม เป็นการทดลองท้ังหมด 3 ชุด ชุดละ 100 กระป๋อง แตล่ะชุด

แบ่งอัดเป็น 2 คร้ัง คร้ังละ 50 กระป๋อง โดยเทียบสเกลในการอัดกระป๋อง พบว่าเวลาท่ีใช้จับในการอัดกระป๋องและ

ขนาดของกระป๋องจะต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากความไมค่งที่ของแรงอัดของมอเตอร์ท าให้มีเวลาแตกตา่งกัน  

ผลการทดลองชุดท่ี 1 อัดกระป๋องครั้งท่ี 1 และ 2 ได้เวลาเท่ากับ 44.30 และ 50.65 วินาทีตอ่ชุด, ตามล าดับ 

(ค่าเฉลี่ย 47.48 วินาทีต่อชุด) ความหนากระป๋องท่ีอัดในชุดท่ี 1 ซึ่งได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างมา 5 กระป๋อง โดยแต่ละ

กระป๋องวัดค่า 4 จุด ซึ่งได้คา่ดังนี้  24.82 มลิลเิมตร 

ผลการทดลองชุดท่ี 2 อัดกระป๋องคร้ังท่ี 1 และ 2 ได้เวลาเท่ากับ 43.40 และ 40.30 วินาทีตอ่ชุด, ตามล าดับ 

(ค่าเฉลี่ย 41.85 วนิาทีต่อชุด) ความหนากระป๋องท่ีอัดในชุดท่ี 2 มคี่าเท่ากับ  24.66 มลิลเิมตร 

ผลการทดลองชุดท่ี 3 อัดกระปอ๋งคร้ังท่ี 1 และ 2 ได้เวลาเท่ากับ 53.90 และ 46.50 วนิาทีตอ่ชุด, ตามล าดับ 

(ค่าเฉลี่ย 50.20 วนิาทีต่อชุด) ความหนากระป๋องท่ีอัดในชุดท่ี 3 มีค่าเท่ากับ  25.74 มลิลเิมตร 

 โดยจากผลการทดลองท้ัง 3 ชุด พบว่าเวลาเฉลี่ยในการอัดกระป๋อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.50 วินาทีต่อชุด 

(0.93 วนิาทีต่อกระป๋อง) และมีความหนาของกระป๋องเฉลี่ยเท่ากับ 25.07 มลิลเิมตร ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการทดลองเครื่องอัดกระป๋องอลูมเินียม 

   

วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการทดลอง พบว่าหาประสิทธิภาพเคร่ืองอัดกระป๋องอลูมิเนียม 50 กระป๋องได้เวลาเฉลี่ย 46.50 

วนิาที  และมีความหนาของกระป๋องเฉลี่ยเท่ากับ 25.07 มลิลิเมตร และพบวา่เวลาที่ใชใ้นการอัดกระป๋องในคร้ังท่ี 1, 2 

และ 3 มีความแตกต่างกัน (เวลาเฉลี่ย 47.47, 41.85 และ 50.20 วินาทีต่อ 50 กระป๋อง, ตามล าดับ) ซึ่งเป็นผล

เนื่องมาจากการติดขัดในกระบวนการอัดกระป๋องก่อนอัด เพราะเหตุผลต่อไปนี้ การชักเข้าชักออกของหัวอัดกระป๋อง

เกิดขัดคล่อง เพราะแขนอัดเกิดการงัดกับกระบอกอัด จึงเกิดความฝืดท าให้แขนอัดมีความเร็วไม่สม่ าเสมอ และเกิด

จากแรงอัดกระป๋องไม่สม่ าเสมอ เพราะแขนอัดเกิดการงัดกับกระบอกอัดท าให้ฝืดจึงท าให้แขนอัดท่ีส่งก าลังให้หัวอัด

ไมด่ี จึงเป็นเหตุให้แรงอัดกระป๋องไมส่ม่ าเสมอ 

 

 
 

ภาพที่ 4 แบบเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนยีม                                ภาพที่ 5 แบบหัวอัดกระปอ๋งอลูมเินยีม 

 

ชุดท่ี ครัง้ท่ี จ านวน 

(กระป๋อง) 

เวลาท้ังหมด 

(วนิาที) 

เวลาท่ีใชใ้นการอัดตอ่

กระป๋อง (วนิาที) 

ความหนาของกระปอ๋ง 

หลังอัด (มลิลเิมตร) 

1 1 50 44.30 0.88 24.78 

24.86 2 50 50.65 1.01 

เฉลี่ย 50 47.47 0.95 24.82 

2 1 50 43.40 0.87 24.70 

24.62 2 50 40.30 0.81 

เฉลี่ย 50 41.85 0.84 24.66 

3 1 50 53.90 1.08 25.68 

25.80 2 50 46.50 0.93 

เฉลี่ย 50 50.20 1.00 25.74 

ค่าเฉลี่ยรวม 50 46.50 0.93 25.07 
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ภาพที่ 6 แบบแขนอัดกระปอ๋งอลูมเินยีม                              ภาพที่ 7 แบบเครื่องอัดกระป๋องอลูมเินยีม 

 

 
 

    ภาพที่ 8 แบบพูเลยเ์ครื่องอัดกระป๋องอลูมเินยีม                 ภาพที่ 9 แบบตุก๊ตาเครื่องอัดกระป๋องอลูมเินยีม 

 

 
 

     ภาพที่ 10 แบบสกรเูครื่องอัดกระป๋องอลูมเินยีม               ภาพที่ 11 แบบเพลาเครื่องอัดกระป๋องอลูมเินยีม 
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ขั นตอนการทดลองเครื่องอัดกระป๋องอลูมเินียม 

 

      
  

     ภาพที ่12 กระป๋องอลูมิเนี่ยมท่ีน ามาอัด                         ภาพที่ 13 การเปิดสวติซ์เครื่องอัดกระปอ๋งอลูมเินี่ยม 

    

 

   ภาพที่ 14 การป้อนล าเลียงกระป๋องอลูมิเนี่ยม                  ภาพที่ 15 การป้อนล าเลียงกระป๋องใส่รางทัง้สองข้าง 

 

          
ภาพที ่16 การป้อนกระป๋องลงในขณะที่เครื่องก าลังท างาน       ภาพที่ 17 การปิดสวติซ์เครื่องอัดกระปอ๋งอลูมเินยีม 
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ภาพที่ 18 กระป๋องอลูมิเนยีมท่ีอัดเรียบร้อยแล้ว              ภาพที่ 19 การขนาดความหนาของกระป๋องท่ีอัดแลว้ 
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ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอการวจิัยครัง้นี้   
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บทคัดย่อ 
 

 การพัฒนาระบบตลาดธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายทุเรียนหลง

ลับแล ของต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายทุเรียนหลงลับแล ของต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้พัฒนาโดยใช้ภาษาพีเอชพี  (PHP Hypertext Processor) 

เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา และใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง

ของการวจิัยคือ ลูกค้า เกษตรกร เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้น าชุมชน  

ผลการพัฒนาระบบได้ฟังก์ชันการท างานประกอบด้วย การจัดการข้อมูลลูกค้า การจัดการข้อมูลสินค้า 

จัดการตะกร้าสินค้า การจัดการข้อมูลผู้ผลิต จัดการการส่งสินค้า ประมวลผลวิเคราะห์ต้นทุน  และรายงาน จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายทุเรียนหลงลับแลโดยกลุ่ม

ตัวอย่าง มีประเด็นในการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริม

การตลาดและบริการ และด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์การสั่งซื้อทุเรียน ผลการประเมินพบว่า

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 โดยในด้านการจัด

จ าหน่ายมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 4.26 กล่าวคือ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในความสะดวกรวดเร็วในการซื้อ

ทุเรียนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจ าหนา่ยทุเรียนหลงลับแล พบวา่ระบบมีความสามารถในการท างานตามความพงึพอใจ

ของผู้ใช้ ท างานได้ตรงตามฟังก์ชันการท างาน และมคีวามปลอดภัยของระบบและข้อมูล มีผลการประเมินอยูใ่นระดับดี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55  

ค าส าคัญ: พาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส ์ ทุเรียนหลงลับแล  ธุรกิจชุมชน  ระบบตลาดธุรกิจชุมชน  ส่งเสริมการจ าหน่าย  
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop the Market System of Community Enterprise by using  

Electronic Commerce System to support sales promotion of Long Lub Lae Durian, Uttaradit Province and to study 

the Market Opportunity of Long Lub Lae Durian.  After that, the system was developed using PHP script 

language and then the database was designed using MySQL Database System for manage data. Finally, the 

system was tested and installed. The system was evaluated with survey from customer, agriculturist, staff and 

community leaders 

 The system of function consist of the membership section, product management, basket trading 

system, producer management, shipping management, cost analysis and report. The questionnaire were created 

to evaluate the user satisfaction using Electronic Commerce system. The questionnaire consisted of 5 parts : 1) 

Product 2) Price 3) Place 4) Promotion 5) Personalization and Privacy. The results shown that the average was 

4.20 and the standard deviation was 0.40 the system can also help in better sales and marketing, customers 

can more easily access the system for all time and all places. The performance of system. The results from users 

shown that the average was 4.28 and the standard deviation was 0.55. In summary, the results were indicated 

that the satisfaction of all users was at the good level. 

Keywords: Electronic Commerce System, Long Lub Lae Durian, Business Community, Market Business  

Community, Sales Promotion 
 

บทน า 

ทุเรียนถือเป็นพืชเศรษฐกิจท ารายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะทุเรียนหลงลับแล 

แหล่งปลูกทุเรียนหลงลับแลท่ีใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดอุตรดิตถ์คือเขตพื้นท่ี ต าบลแม่พูล และต าบลนานกกก อ าเภอลับ

แล เนื่องจากมีพื้นท่ีเป็นลักษณะชายเขา อากาศโดยท่ัวไปร้อนชื้น มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมคืออยู่ในช่วง 25 - 30 องศา

เซลเซียส มีสภาพดินท่ีระบายน้ าได้ดี มีน้ าเพียงพอ จึงท าให้ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลท่ีปลูกได้จากอ าเภอลับแลส่วน

ใหญ่มีลักษณะเนื้อมาก เนื้อละเอียดสีเหลืองเข้ม เกาะกันเป็นพู คงรูป ไม่เละถึงสุกงอม เมล็ดลีบ รสหวานอร่อย [1]  
จึงท าให้ได้รับความนิยมส าหรับการบริโภค แตปั่ญหาท่ีพบของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแลของอ าเภอลับแล คือ

ในฤดูผลผลิตทุเรียนเร่ิมออกสู่ตลาด การขายทุเรียนมีพ่อค้าคนกลาง ก าหนดราคาขายสูงมากเมื่อเทียบกับราคาหน้า

สวน และระบบการจัดการด้านการตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้การตั้งราคาทุเรียนยังไม่เหมาะสม มีการ

ปรับเปลี่ยนราคาอยา่งรวดเร็ว จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวชมรมชาวสวนต าบลแม่พูลโดยการสนับสนุนจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่พูล จึงได้มีการรับซื้อทุเรียนหลงลับแลจากชาวสวนท่ีอยู่ในพื้นท่ีต าบลแม่พู ลในราคาท่ีสูงกว่า

ท้องตลาด และน าทุเรียนหลงลับแลมาขายให้กับผู้บริโภคผ่านระบบเฟซบุ๊ก มีการท าความร่วมมือกับไปรษณีย์อ าเภอ

ลับแลในการขนส่งทุเรียน โดยคิดอัตราค่าบริการในราคาที่ถูกกวา่ปกต ิมกีารรับประกันคุณภาพทุเรียน ผู้ซื้อสามารถ

ส่งคืนทุเรียนได้หากได้รับทุเรียนท่ีไมไ่ด้คุณภาพ จึงท าให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจ านวนมาก ปัจจุบันมีผู้บริโภค

สั่งทุเรียนหลงลับแลผ่านระบบเฟซบุ๊กโดยมียอดขายสูงสุดในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เฉลี่ยถึงวันละ 70,000-

100,000 บาท แต่ปัญหาของการน าระบบเฟซบุ๊กมาใช้ในการขายทุเรียนหลงลับแลคือ การตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

ของผู้บริโภคท าได้ไม่สะดวก เจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบจากระบบข้อความของเฟซบุ๊กแล้วจดบันทึกรายการสั่งซื้อใส่

สมุด การตรวจสอบรายการซื้อย้อนหลังท าได้ยาก ไม่มีฐานข้อมูลผู้ซื้อ หากผู้ซื้อรายเดิมต้องการส่วนลด เจ้าหน้าท่ี
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ตอ้งยอ้นกลับไปตรวจสอบในระบบข้อความท่ีผ่านมาเพื่อตรวจสอบผู้ซื้อรายเดิมเพื่อให้ส่วนลด ท าให้มคีวามยุง่ยากใน

การจัดท ารายงานยอดขายประจ าวันและประจ าเดือน ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถทราบ

สถานการณ์ทางด้านการตลาดทุเรียนหลงลับแลได้  

การพัฒนาระบบตลาดธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาส่งเสริมการขาย และการ

ประชาสัมพันธ์ทุเรียนหลงลับแล ของต าบลแม่พูล จึงเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดจ าหน่ายทุเรียน และเป็นการอ านวย

ความสะดวกต่อลูกค้า สามารถเลือกรายการทุเรียนและสั่งซื้อได้โดยง่าย ระบบจะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและการสั่งซื้อ 

สามารถจัดการข้อมูลสินค้า ตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อ สรุปยอดขาย การคิดวิเคราะห์ต้นทุน สามารถรายงานยอด

การขายประจ าวัน ประจ าเดือน หรือประจ าปีได้ และสามารถเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น [2] 

นอกจากนั้นผู้ขายหรือกลุ่มธุรกิจชุมชนจะได้ รับความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการตลาดพาณิชย์

อเิล็กทรอนกิส์ ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการระบบกลไกการตลาดของทุเรียนหลงลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ย่ังยนืต่อไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 1. วิธีด าเนินงาน 

1.1 การศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการของระบบ (System Requirement) โดยรวบรวม

ข้อมูลพื้นฐาน สภาพแวดล้อม การแข่งขันทางการตลาด และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลภายใต้บริบทเกี่ยวกับกระบวนการขายทุเรียนหลงลับแล โดยลงพื้นท่ีในการเก็บ

ข้อมูลท่ี ต าบลแม่พูล และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร ผู้ขายหรือผู้ผลิต 

เกี่ยวกับขั้นตอนการรับซื้อทุเรียนจากชวนสวน การก าหนดราคา กระบวนการการด าเนินการจัดการสินค้าตามค าสั่ง

ซื้อ การบรรจุ และการส่งสินค้า ศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้า 

ตลอดจนโอกาสทางการตลาด การโฆษณา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายทุเรียนหลงลับแล โดยใช้

แบบสอบถาม  

1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) การท างานของระบบงานเดิม คือกระบวนการการขาย

ทุเรียนออนไลน์บนระบบเฟซบุ๊ก “หลงลับแล” และระบบไลน ์(Line) จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลแมพู่ล อ าเภอลับแล 

      
            ภาพที ่1 ระบบเฟซบุ๊คขายทุเรียนหลงลับแล          ภาพที ่2 เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบระบบการสั่งซือ้ทุเรียน 

               ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแมพู่ล             ออนไลน์ผา่นทางระบบเฟซบุค๊ 
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   ภาพที ่3 การบรรจุเพ่ือจัดส่งทุเรียนหลงลับแล                 ภาพที่ 4 เจา้หน้าท่ีรับกล่องพัสดุทุเรียน  

       เพื่อด าเนนิการจัดสง่ทางไปรษณีย์ 

1.3 วางแผนโครงการโดยวิธีการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้ขายหรือผู้ผลิต กลุ่มธุรกิจชุมชนและ

หน่วยงานในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบเวทีชาวบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการข้อมูลในเขตพื้นท่ีต าบล

แมพู่ล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.4 ศกึษาเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยอีุปกรณ ์และซอฟตแ์วร์ท่ีจะน ามาพัฒนาระบบพาณิชยเ์ล็ก

ทรอนิกส ์กับเว็บไซต์ส าเร็จรูประบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบัน  

1.5 ออกแบบ (Design)  ฐานขอ้มูลและโครงสร้างระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ 

1.6 พัฒนาระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์(Development)  จัดการข้อมูลและการแสดงผลสารสนเทศ 

โดยน าเขา้ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เข้าสูร่ะบบ แสดงผล สืบค้น และซื้อขายทุเรียนหลงลับแลออนไลน์  

1.7 การทดสอบระบบ และปรับปรุงแก้ไขตามความตอ้งการของผู้ใช้ (Testing and Implementation) 

โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครือข่ายธุรกิจชุมชนสู่ระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจได้รู้จัก และรับทราบการด าเนินงาน ตลอดจนการ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านทางสื่อและหนว่ยงานตา่งๆ  

1.8 ประเมินผลความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบ สรุปผลการด าเนนิงานวิจัย 

 2. ลักษณะประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

   2.1 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลแมพู่ล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

   2.2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมพู่ล อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์ 

     2.3 เจ้าหนา้ที่องคก์ารบริหารสว่นต าบลแมพู่ล อ าเภอลับแล จงัหวัดอุตรดิตถ์ 

   2.4 ลูกค้า และผู้บริโภคทุเรียนหลงลับแล  

 3. ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

   3.1 ตัวแปรต้น 

    1. กระบวนการท่ีใชใ้นการพัฒนาระบบตลาดธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ฯ 

    2. ผลผลิตทุเรียน  

3.2 ตัวแปรตาม 

1. ยอดขายทุเรียน 

2. ความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบตลาดธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส ์ 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิ

เคิร์ท อ้างองิใน ธานินทร์ ศลิป์จารุ (2551) [3] ดังนี้ 

   เห็นดว้ยอย่างย่ิง  ให้ 5 คะแนน 

   เห็นดว้ย   ให้ 4 คะแนน 

   ไมแ่นใ่จ   ให้ 3 คะแนน 

   ไมเ่ห็นดว้ย  ให้ 2 คะแนน 

   ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง ให้ 1 คะแนน 

 โดยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ ดังนี ้

   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถงึ ความพงึพอใจอยู่ในระดับไมเ่หมาะสม 

   ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถงึ ความพงึพอใจอยู่ในระดับปรับปรุง 

   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถงึ ความพงึพอใจอยู่ในระดับพอใช ้

   ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถงึ ความพงึพอใจอยูใ่นระดับด ี

   ค่าเฉลี่ย 4.50-5.50 หมายถงึ ความพงึพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 

การวเิคราะห์ข้อมูลด าเนินการและทดสอบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ ใช้ข้อค าถามท่ีเป็นข้อความ  (Check list) 

ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อค าถามท่ีเป็นมาตราส่วนประเมิน

ค่า (Rating scale) ใชก้ารวเิคราะห์ตามห้วข้อการส ารวจ โดยหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ทดสอบ และประเมินผลระบบ โดยแบ่งผลการวิจัยเป็น 2 ส่วนคือ 1. ผลการพัฒนา

ระบบ 2. ผลการประเมินระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์ 

1. ผลการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการขายทุเรียนหลงลับแล  

 ผลการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาพีเอชและใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล  

ในการจัดการฐานข้อมูล [4] โดยมีการท างานของระบบดังแสดงในภาพท่ี 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงการท างานของระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสเ์พื่อสง่เสริมการจ าหน่ายทุเรียนหลงลับแล  

 

จัดการข้อมูล 

บรหิารร้านค้า 

สั่งซือ้ทุเรยีน 

ตรวจสอบการสั่งซือ้ 

Electronic Commerce System 

เจ้าหน้าที ่

ลูกค้า/สมาชกิ 

ผู้ดูแลระบบ 

ก าหนดสทิธิ

การเข้าใช้งาน 

 
รายงานการสั่งซือ้, ยอดขาย, 

การวิเคราะห์ตน้ทุน ผู้บริหาร 
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ภาพที ่6 แสดงหน้าแรกของระบบ   ภาพที่ 7 แสดงหน้าแรกของผู้ดแูลระบบ  

 

       
 

       ภาพที ่8 แสดงหนา้จัดการข้อมูลสนิค้า   ภาพที่ 9 แสดงหน้ารายละเอยีดการสั่งซือ้ 

 

             
        ภาพที ่10 แสดงหน้าข้อมูลการวเิคราะห์ต้นทุน            ภาพที ่11 แสดงหน้ารายงานผลการขายรายเดอืน 
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการขายทุเรียนหลงลับแลออนไลนใ์นปี 2558-2559 

หัวข้อ 
พฤษภาคม – กันยายน 

แนวโนม้ 
ปี 2558 ปี 2559 

1. จ านวนทุเรียนหลงลับแลท่ีขายผ่านระบบออนไลน์ 12 ตัน 4.5 ตัน ลดลง 

2. ราคาขายทุเรียนหลงลับแลท่ีขายผ่านระบบออนไลน ์ 400-500 บาท/กก. 500-600 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 

3. จ านวนลูกค้าโดยเฉลี่ยท่ีเป็นสมาชิกสั่งซือ้ทุเรียนออนไลน์ 5,000 ราย 5,500 ราย เพิ่มขึ้น 

4. รายได้เฉลี่ยจากการขายทุเรียนหลงลับแล  3 ล้าน 1.5 ล้าน ลดลง 

  

จากตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการขายทุเรียนหลงลับแลออนไลน์ในปี 2558-2559 โดยผลการ

เปรียบเทียบข้อมูลการขายทุเรียนหลงลับแลออนไลน ์ของปี 2558 ที่ใชร้ะบบเฟซบุ๊กและไลน์ และปี 2559 ที่ใช้ระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่มียอดขายลดลง เนื่องจากในปี 2559 สวนทุเรียนของชาวสวนในอ าเภอลับแลส่วนใหญ่

ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนหลายร้อยไร่ ท าให้จ านวนทุเรียนหลงลับแลลดลงเป็นอยา่งมาก รวมท้ังสภาพ

อากาศระหวา่งเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2559 มอีากาศร้อนจัด ท าให้ผลผลิตขาดน้ า มีการเกิดหนอนทุเรียนจ านวน

มาก ท าให้ไม่สามารถขายให้กับลูกค้าได้ ดังนั้นเมื่อผลผลิตของทุเรียนหลงลับแลลดลง ท าให้ทุเรียนหลงลับแลขาด

ตลาด ส่งผลให้ราคาทุเรียนหลงลับแลสูงขึ้น 

ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อผลกระทบในการน าระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์มาใช ้ 

ผลกระทบ สรุปความคดิเห็น 

1. ผลกระทบตอ่คุณภาพ

ทุเรียน 

ทุเรียนมคีุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากผู้ขายมีการคัดเกรดและคัดคุณภาพของทุเรียนหลงลับแล

ก่อนออกจ าหน่าย เพื่อไมใ่ห้เสียลูกค้าที่เคยซือ้ทุเรียนผ่านระบบออนไลน ์

2. ผลกระทบตอ่การ

ให้บริการการสั่งซือ้

ทุเรียน 

มีการให้บริการท่ีดีขึ้น มีการรับเคลมทุเรียนคืนหากมีปัญหา มีลูกค้าประจ า เพราะมี

ฐานข้อมูลลูกค้าเดิม ท าให้ง่ายต่อการติดต่อและบริการ สามารถเข้าถึงและเจาะกลุ่ม

ลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ีลูกค้าสามารถซื้อทุเรียนหลงลับแล

รับประทานได้ โดยไม่ต้องมาถึงแหลง่ขาย 

3. ผลกระทบตอ่ราคา

ของทุเรียน 

ท าให้ราคาสูงขึน้ เนื่องจากผลผลิตทุเรียนหลงลับแลในปี 2559 มีนอ้ย และผู้ขายมีการคัด

เกรดและคัดคุณภาพของทุเรียนหลงลับแลก่อนออกจ าหนา่ยทุกครั้ง และลูกค้าพอใจที่จะ

ซื้อในราคาท่ีก าหนด 
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ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใชง้านตอ่ผลกระทบในการน าระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์มาใช ้(ตอ่) 

ผลกระทบ สรุปความคดิเห็น 

4. ผลกระทบตอ่การ

จัดส่งทุเรียน 

ไม่มีผลกระทบด้านการขนส่ง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากไปรษณีย์อ าเภอลับแล ท า

ให้คา่ส่งมรีาคาไม่สูงมาก 

5. ปัญหาและอุปสรรค ลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจสินค้า เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ท่ีดูค่อนข้างยาก ถึงแม้วา่ทางผู้ขายจะ

บอกวิธีดูทุเรียนในเว็บไซต์ แต่หากยังไม่ถึงเวลารับประทานแล้วแกะก่อนก็จะไม่ได้ทุเรียน

สุกตามความตอ้งการ ซึ่งก็อาจโทษตัวผู้ขายและตัวสนิค้าได้  

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลสรุปค่าระดับประเมินความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการ

จ าหนา่ยทุเรียนหลงลับแล  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์

   1.1 มขี้อมูลรายละเอยีดของทุเรียน 4.20 0.79 ด ี

   1.2 รูปลักษณแ์ละบรรจุภัณฑ์ 4.10 0.57 ด ี

   1.3 คุณภาพของทุเรียน 4.30 0.48 ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.20 0.61 ด ี

2. ด้านราคา 

   2.1 ราคาถูกกว่าทอ้งตลาดภายนอก 3.70 0.48 ด ี

   2.2 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสนิค้า 3.70 0.48 ด ี

   2.3 การตอ่รองราคาท าได้งา่ยสามารถเปรียบเทียบราคาได้งา่ย 3.90 0.57 ด ี

ค่าเฉลี่ย 3.77 0.51 ด ี

3. ด้านการจัดจ าหนา่ย 

   3.1 ความสะดวกรวดเร็วในการซือ้ทุเรียน 4.40 0.70 ด ี

   3.2 ไมจ่ ากัดเวลาในการซือ้สนิค้า 4.30 0.48 ด ี

   3.3 ความรวดเร็วและความปลอดภัยในการจัดสง่สินคา้ 4.10 0.57 ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.26 0.58 ด ี

4. ด้านการส่งเสริมการตลาดและบริการ 

   4.1 การลดราคาและโปรโมช่ันต่างๆ 3.90 0.32 ด ี

   4.2 การใหค้ าแนะน าและตอบข้อสงสัยตา่งๆ 4.30 0.48 ด ี

   4.3 การบริการหลังการขาย 4.30 0.48 ด ี

   4.4 การรับประกันทุเรียน 4.20 0.42 ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.18 0.43 ด ี
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลสรุปค่าระดับประเมินความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการ

จ าหนา่ยทุเรียนหลงลับแล (ตอ่) 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

5. ด้านความปลอดภัยและความนา่เช่ือถือของเว็บไซต์การสั่งซื้อทุเรียน 

   5.1 เว็บไซต์มชีื่อเสียงได้รับความไวว้างใจ 4.30 0.48 ด ี

   5.2 เว็บไซต์มกีารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 4.20 0.42 ด ี

   5.3 เว็บไซต์มกีารอัพเดตขอ้มูลอยู่สม่ าเสมอ 4.10 0.32 ด ี

   5.4 เปิดเผยขอ้มูลผู้ขายอย่างละเอยีด เชน่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์  

ท่ีอยู่ 

4.10 0.32 ด ี

   5.5 สามารถตดิตอ่ผู้ขายได้งา่ย สะดวก และมีหลากหลาย

ชอ่งทางในการติดต่อ 

4.30 0.48 ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.20 0.40 ด ี

 

จากผลประเมินความพงึพอใจต่อระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์ท้ัง 5 ด้าน พบวา่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดับดี 

มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 มีค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 
 

2. ผลการทดสอบและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการ

จ าหน่ายทุเรียนหลงลับแล ของต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบและประเมินผลของการพัฒนาระบบ โดยท าการทดสอบและประเมินโดยให้

ผู้เกี่ยวข้องประเมินระบบ แยกตามระดับของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล

ผู้ดูแลระบบ และลูกค้า โดยใช้วิธีการทดสอบแบบกล่องด า (Black box Testing) ซึ่งเป็นเทคนิคการประเมินคุณภาพ

การท างานของซอฟต์แวร์ [5] โดยมีผลความพงึพอใจอยูใ่นระดับดี มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.55 ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานท่ัวไป 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. ด้านความสามารถในการท างานตามความพงึพอใจของผูใ้ช้   

(Functional Contentment Test) 
4.20 0.57 ด ี

2. ด้านหนา้ที่ของโปรแกรม (Functional Test) 4.36 0.59 ด ี

3. ด้านการใชง้านของโปรแกรม (Usability Test) 4.21 0.47 ด ี

4. ด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูล (Security Test) 4.33 0.58 ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.28 0.55 ด ี
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วิจารณ์และสรุปผล 

1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ และการอภิปรายผลโอกาสทางด้านการตลาดของการพัฒนาระบบตลาด

ธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายทุเรียนหลงลับแล โดยใช้การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศกัยภาพ (SWOT Analysis)[6] และแนวคิดสว่นประสมทางการตลาด (4P) มาใช้

ในการสรุปผลเพื่อวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด [7]  

จากปี 2558 ท่ีใช้ระบบเฟซบุ๊กและไลน์ในการขายทุเรียน ผู้ขายมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 3 ล้านบาท และปี  

2559 ที่ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุรายได้เฉลี่ยลดลงเนื่องจาก

ผลผลิตของทุเรียนหลงลับแลในปี 2559 เกิดจากไฟไหมส้วนทุเรียน เกิดหนอนทุเรียน และทุเรียนไม่ออกผลผลิตจาก

สภาพภูมิอากาศ แต่อย่างไรก็ตามในการน าระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนกิส์มาใชเ้พื่อส่งเสริมการจ าหน่ายทุเรียนหลงลับ

แลนั้น พบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีดีต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีจ านวนลูกค้าท่ีสั่งซื้อทุเรียนผ่านระบบ

พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 500 ราย คือมลีูกค้าทั้งหมดประมาณ 5,500 ราย  ในส่วนของ

ผู้ขายทุเรียนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจมาก กล่าวคือ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย มีข้อมูลลูกค้า

เดิม ท าให้ง่ายต่อการติดต่อและเจาะกลุ่มลูกค้าได้ สามารถขายทุเรียนได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี ดังนั้น ระบบ

พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์สามารถน ามาใช้ในการส่งเสริมการจ าหน่ายทุเรียนหลงลับแลได้  

     จุดแข็ง (Strengths) 1. ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) การน าทุเรียนมาขายผ่านระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ 

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูลจะท าการคัดเลือกทุเรียนท่ีมีคุณภาพและรับรองคุณภาพเพื่อขายให้กับลูกค้า

เท่านัน้ หากลูกค้าได้รับทุเรียนท่ีไมไ่ด้มาตรฐานหรือมขี้อบกพร่อง จะรับคืนหรือเปลี่ยนให้ลูกค้า ดังนั้นหากทุเรียนจาก

ผู้ผลิตไมม่คีุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลแมพู่ลจะรับเปลี่ยนและส่งคืนให้กับผู้ผลิตน้ัน ท าให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกร

ผู้ปลูกทุเรียนตอ้งใส่ใจเร่ืองคุณภาพทุเรียนมากขึ้น ส่งผลให้มาตรฐานคุณภาพของทุเรียนโดยรวมสูงขึน้ ซึ่งเป็นผลดีต่อ

ตลาด 2. ด้านราคา (Price) การคัดเกรดและคัดคุณภาพของทุเรียนเพื่อน าออกจ าหน่ายทางเว็บไซต์ระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ท าให้ราคาทุเรียนสูงขึ้น ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าเช่าแผง ค่าน้ า ค่าไฟ และ

ประหยัดเงินลงทุนส าหรับการเก็บรักษาทุเรียนทุกรูปแบบ 3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) การน าระบบพาณิชย์

อเิล็กทรอนกิส์มาใชพ้บวา่ท าให้มีช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มขึน้อีกหนึ่งช่องทาง ลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งซื้อทุเรียนได้โดย

ไมม่ีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานท่ี เปิดโอกาสผู้ซื้อมากขึน้ ตลาดเปิดกวา้งสู่ระดับประเทศ ผู้ขายมีโอกาสเข้าถึงลูกค้า

ได้ท่ัวโลก 4. ด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย (Promotion) มีการให้บริการการขายท่ีดีขึ้น มีลูกค้าประจ า เพราะมี

ระบบฐานข้อมูลลูกค้าเดิม ท าให้ง่ายต่อการตดิต่อสามารถเข้าถึงและเจาะกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น มีช่องทางการส่งเสริม

การจัดจ าหน่าย การน าข้อมูลการขายทุเรียนมาน าเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ ท าให้เห็นข้อมูลรายละเอียดของทุเรียน 

และราคา ได้สะดวก รวดเร็ว 

     จุดอ่อน (Weaknesses) ในการขายทุเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้านลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจ

สินค้า เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ท่ีดูค่อนข้างยาก แม้ว่าทางผู้ขายจะบอกวิธีดูทุเรียนในเว็บไซต์ แต่หากยังไม่ถึงเวลา

รับประทานแล้วแกะก่อนก็จะไม่ได้ทุเรียนสุกตามความต้องการ ซึ่งอาจโทษตัวผู้ขายและตัวสินค้าได้ ดังนั้นเวลา

รับประทานลูกค้าจะต้องสังเกตทุเรียนก่อนแกะรับประทาน ส่วนในด้านการปรับปรุงข้อมูลท่ีน าเสนอบนเว็บไซต์ให้

ทันสมัยตลอดเวลานั้นเ นื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล มีเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลระบบเว็บไซต์ระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เพียงคนเดียว การปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดการขายทุเรียน หรือราคา จะต้องถ่ายรูปและปรับปรุง

ข้อมูลส่วนต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งบางครัง้เจ้าหน้าที่ตอ้งท างานดา้นอื่นๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแมพู่ลด้วย จึง

อาจท าให้ไมม่เีวลาในการปรับปรุงข้อมูล ข้อมูลท่ีน าเสนอบนเว็บไซต์อาจไมทั่นสมัย 
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     โอกาส (Opportunities) เว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถค านวณต้นทุนการขายทุเรียน

ออนไลน์ และรายรับทีได้จากการขายทุเรียนออนไลน์ได้ ซึ่งจะท าให้สามารถวางแผนการรูปแบบขายทุเรียนได้ตอ่ไปใน

อนาคต รวมท้ังระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายทุเรียนหลงลับแล ได้รับความร่วมมือจาก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมพู่ล ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นท่ีท างานดา้นการบริการประชาชน สามารถติดต่อสื่อสารกับ

หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนได้โดยง่าย ซึ่งเป็นผลดีต่อการเผยแพร่ข้อมูลการขายทุเรียนออนไลน์ให้กับ

บุคคลภายนอกได้รับรู้  

     อุปสรรค (Threats) ปัจจุบันลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลการซือ้ขายทุเรียนจากแหลง่อื่นๆ เพื่อพิจารณา

เปรียบเทียบราคาทุเรียนได้โดยง่าย จึงจ าเป็นต้องมกีารสร้างความสัมพันธ์อันดกีับลูกค้า มกีารบริการหลังการขายท่ีด ี

มกีารให้ส่วนลดกับลูกค้ารายเกา่ เป็นต้น 

 2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายทุเรียนหลง

ลับแล โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหนา่ย ด้านการส่งเสริมการตลาดและบริการ 

และด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์การสั่งซื้อทุเรียน ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้งานมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 โดยในด้านการจัดจ าหน่ายมีค่าความ

พงึพอใจเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 4.26  กล่าวคอื ผู้ใชม้คีวามพงึพอใจในความสะดวกรวดเร็วในการซื้อทุเรียนเป็นอยา่งมาก 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายทุเรียน

หลงลับแล ของต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการท างานตาม

ความพึงพอใจของผู้ใช้ ด้านหนา้ท่ีของโปรแกรม ด้านการใช้งานของโปรแกรม และด้านความปลอดภัยของระบบและ

ข้อมูล มผีลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 
 

ปญัหาและข้อเสนอแนะ 

 1. ในปี 2559 ผลผลิตของทุเรียนหลงลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ลดลง เนื่องจากสวนทุเรียนของชาวสวนใน

อ าเภอลับแลส่วนใหญ่ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนหลายร้อยไร่ ท าให้ผลผลิตทุเรียนลดลงอย่างมาก ไม่

เพียงพอต่อการจ าหน่ายแก่ลูกค้า จึงเป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์ผลวิจัย ไม่สามารถเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยจาก

การขายทุเรียนในปี 2559 ได้ชัดเจน 

 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตลาดของธุรกิจชุมชน โดยใชร้ะบบพาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ใน

เขตพื้นท่ีอ่ืนซึ่งมีบริบทชุมชนและศักยภาพท่ีแตกต่างกันออกไป 

 3. ควรมีการศกึษาเพื่อวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมผีลตอ่ความก้าวหนา้และความยั่งยืนภายหลังจากท่ีท าธุรกิจชุมชน

โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ

ด าเนนิธุรกิจพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 และได้รับ

ความร่วมมอืจากองค์การบริหารส่วนต าบลแมพู่ล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง ส าหรับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า  

Design and construction of high voltage switching power supply for electric 

charge generate cell  

ศศิโีรตม์ เกตุแก้ว1* 

Siseerot Ketkaew1* 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง ส าหรับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า 

ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาศัยหลักการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ โดยใช้ไอซีเบอร์ MB 3579 เป็นตัวก าเนิด

สัญญาณพัลส์ โดยคงค่าความถี่สวิตช่ิงไว้ท่ี 15 กิโลเฮิร์ต และใช้ไอซีเบอร์ TLP250 เป็นตัวแยกกราวด์และท าการขยาย

สัญญาณ เพื่อน าไปขับเพาเวอร์มอสเฟตให้ท างาน เพื่อควบคุมการท างานของหมอ้แปลงฟลายแบคเบอร์ TLF 14649 ให้

ได้ขนาดแรงดันไฟฟ้าแรงสูงมากกว่าหรอืเท่ากับ 1 กิโลโวลต์ โดยใช้โหลดเป็นเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า ผลการทดลองท่ีได้ 

คือ เมื่อท าการขยายความกว้างสัญญาณพัลส์ให้เพิ่มขึ้น จะท าให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มขึ้นท่ีขนาด 1 กิโลโวลต์ และมี

แรงดันไฟฟ้ากระเพื่อม 220 โวลต์พีคทูพีค ที่ดิวตี้ไซเคิล 20 เปอร์เซ็นต์ และขนาด 2 กิโลโวลต์ และมีแรงดันไฟฟ้า

กระเพื่อม 400 โวลต์พีคทูพีค ท่ีดิวตี้ไซเคิล 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลให้ก าลังไฟฟ้าอินพุตเพิ่มขึ้นตามล าดับ ดังนั้น

บทความวจิัยนี้สามารถพัฒนาให้เป็นงานวจิัยเชงิประยุกต ์และตอ่ยอดให้เป็นนวัตกรรมในเชงิพาณิชยไ์ด้ในอนาคต   
 

ค าส าคัญ:  แหลง่จ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง  ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์  หม้อแปลงฟลายแบค เซลล์ผลิตประจุไฟฟา้ 
 

Abstract  
 This paper presents a design and construction of high voltage switching power supply for Electric 

Charge Generate Cell at Industrial Factory. The power supply comprises of a pulse generator using IC#MB 3579 

at the constant cycle 15 kHz, using IC#TLP250 is used for separating ground and expanding signal. The power 

MOSFET switching using  Power MOSFET driver to control flyback transformer using TLF14649 to generate 1 kV 

or more by using electric charge generate cell load. The experimental results are duty cycle increasing of high 

voltage at 1 kV , voltage ripple 220 Vp-p at duty cycle 20 % and high voltage at 2 kV , voltage ripple 400 Vp-p 

at duty cycle 40 % which power increasing respectively. Then this paper can be developed further for 

commercial in electrical appliances industry in the future.   
 

Keywords:  high voltage power supply, flyback converter, flyback transformer, electric charge generate cell 
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บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมากรวมถึงเร่ืองของการน าไฟฟ้าแรงดันสูงมาใช้

ประโยชน์ เช่น ทางการแพทย์ใช้ส าหรับเคร่ืองฉายรังสีต่างๆ เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซน ประโยชน์ทางด้านเทคนิคใช้

ทดลองเกี่ยวกับวัสดุเปลี่ยนแปลงคุญสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น ท าครอสลิงโปลิทีลีน โดยการฉายรังสีลงบนวัสดุ

นัน้ การพน่สโีดยใชอ้ิเล็กโตรสแตติกส์ เครื่องกรองเขมา่ควัน และเครื่องคัดแยกพลาสตกิด้วยไฟฟ้าสถิตแรงสูง เป็นต้น 

เพราะฉะนั้นการออกแบบ และการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง  จึงเป็นสิ่งส าคัญเพื่อพัฒนาแหล่งจ่ายให้มี

ประสิทธิภาพท่ีสูง และมขีนาดท่ีเล็กลง 

 เพราะฉะนั้น งานวิจัยนี้ได้น าเอาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงมาจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า 

(เซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า คือ เซลล์อิเล็กโตรดแบบสนามไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอสูง) ซึ่งเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้าสามารถน ามา

สร้างประจุไฟฟ้า (บวกและลบ) มาใชง้านในระบบอุตสาหกรรมอยา่งมากมาย ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดแนวคิดและแนวทาง

ท่ีจะออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อน ามาใช้กับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้าท่ีมีอยู่แล้วในโรงงาน

อุตสาหกรรม เพื่อท าให้เกิดประโยชน์และเกิดผลดีตอ่การผลิตชิ้นงานต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรมให้ได้มากท่ีสุด โดย

ผลงานดังกลา่ว คือ การออกแบบและการสร้างแหลง่จ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวติช่ิง ได้น าไอซีเบอร์ MB3579 เป็นตัว

สร้างพัลส์มอดูเลชั่นและเป็นวงจรควบคุมการสวิตช์ของเพาเวอร์มอสเฟตในภาคคอนเวอร์เตอร์ โดยมีหม้อแปลง

แรงดันสูงจะท าหน้าที่เหนี่ยวน าสัญญาณพัลส์ เพื่อสร้างไฟฟา้แรงดันสูง ไปประยุกต์ใชจ้่ายให้กับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า 

ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงท่ีใช้สร้างสนามไฟฟ้า คือ ปัจจัยท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพโดยตรงต่อ

การผลิตประจุไฟฟา้ 

ซึ่งในงานวิจัยนี้ ได้เน้นถึงการออกแบบและการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง โดยอาศัยหลักการท างานของ 

ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ และในสว่นผลการทดลอง จะทดลองปรับแรงดันไฟฟา้แรงสูงท่ีจ่ายให้เซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า 

เพราะที่ระดับแรงดันไฟฟา้ที่แตกตา่งกัน จะท าให้ระดับความปริมาณประจุไฟฟา้ที่ผลิตได้แตกตา่งกันด้วย  

วิธีการศึกษา 

แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง หรือสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย  

 ภาพท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง โดยท่ีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะผ่านวงจรเรียง

กระแสไฟฟ้าและกรองแรงดันไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งไม่ผ่านหม้อแปลงก าลัง ท าให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงค่าสูงเข้าสู่

อุปกรณ์ท่ีเป็นสวติช ์เชน่ ทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟต ท าหนา้ที่ตัดต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นช่วงๆ ด้วยความถี่

สูงประมาณ 1 kHz ถึง 1 MHz จากนั้นแรงดันไฟฟ้าท่ีได้จะเข้าสู่หม้อแปลงความถี่สูง เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้ได้ค่า

ตามท่ีต้องการท่ีเอาตพ์ุตของหม้อแปลงจะมีวงจรกรองแรงดันไฟฟา้ และเรียงกระแสไฟฟา้อีกชุดหนึ่ง เพื่อให้เอาตพ์ุตท่ี

ได้มีลักษณะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 

 วงจรควบคุมจะคงค่าแรงดันไฟฟา้ โดยการเพิ่มหรือลดช่วงเวลาน ากระแสไฟฟา้ของอุปกรณ์ท่ีเป็นสวติช์ตาม

การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าท่ีเอาต์พุตมาเปรียบเทียบกับแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง  (Vref) โดยการใช้เทคนิคการควบคุม

ความกว้างของพัลส ์(Pulse Width Modulation) หรือ PWM 

 อุปกรณ์ท่ีเป็นสวิตช์ หม้อแปลงความถี่สูง และภาคเอาต์พุตของหม้อแปลงความถี่สูง อาจเรียกรวมกันว่า 

คอนเวอร์เตอร์ (Converter) หรือ ดีซี ทู ดีซีคอนเวอร์เตอร์ (DC-DC Converter)  
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ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของแหลง่จ่ายไฟฟา้แบบสวติช่ิง 

 

 จากภาพท่ี 1 เป็นแผนผังการท างานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวติช่ิงท่ีมีการท างานในแต่ละภาคท่ีแตกต่างกัน  

ซึ่งมีส่วนประกอบของการท างานแตล่ะภาคดังนี้ 

 1. ภาคของวงจรเร็กติไฟเออร์และฟิลเตอร์ดา้นอินพุต (Input Rectifier & Filter) เป็นสว่นท่ีมีหน้าที่แปลงไฟฟ้า

กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้ Diode Bridge Rectifier ลักษณะสัญญาณของอินพุตจะเป็นลักษณะของ Full 

Wave Rectifier แตก่็อาจจะมแีรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมได้ ดังนั้นต้องใช ้Capacitor Filter เข้ามากรองเพื่อให้ Peak to Peak 

ของสัญญาณ Ripple ต่ าลง 

2. ภาคของเพาเวอร์มอสเฟต (Power MOSFET) เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีเป็นสวิตช์ในการแปลงสัญญาณโดย

อาศัยความเร็วในการสวติช์น้ีเป็นตัวก าหนดความถี่ท่ีต้องการ ได้จากส่วนควบคุมเพื่อควบคุมการสวติช์ท่ีเพาเวอร์มอส

เฟต 

 3. ภาคของหม้อแปลงสวิตชิ่ง (Switching Transformer) เป็นหม้อแปลงความถี่สูงท่ีรับแรงดันจากอินพุตเพื่อ

ส่งถา่ยพลังงานไปยังเอาตพ์ุต ซึ่งหม้อแปลงท่ีใชจ้ะเป็นลักษณะ Step-Up Transformer 

 4. ภาคของวงจรเร็กติไฟเออร์และฟิลเตอร์ (Rectifier & Filter) เป็นส่วนท่ีมีหน้าท่ีแปลงสัญญาพัลส์ท่ีเอาต์พุตให้

เป็นไฟตรงโดยใช้ Diode Bridge Rectifier ลักษณะสัญญาณของเอาท์พุตจะเป็นลักษณะของ Full Wave Rectifier แต่ก็

อาจจะมีแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ Capacitor Filter เข้ามากรองเพื่อให้ Peak to Peak ของสัญญาณ Ripple 

ต่ าลง 

 5. ภาคของวงจรควบคุม (Controller) เป็นส่วนท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างสัญญาณพัลส์เพื่อน าสัญญาณท่ีได้ไป

ควบคุมการท างานของเพาเวอร์มอสเฟต โดยการทริกท่ีขาเกตของเพาเวอร์ มอสเฟตเพื่อให้เกิดเป็นแรงดันไฟฟ้า

รูปคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave) และยังเป็นตัวก าหนดความเร็วในการสวติชิ่งของเพาเวอร์มอสเฟต เพื่อให้ได้ความถี่

ตามท่ีต้องการ  
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ลักษณะการน าแหล่งจ่ายไฟฟา้แรงดันสูงไปใชก้ับเซลล์ผลิตประจุไฟฟา้  

 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างภายในของเครื่องผลิตและก าจัดไฟฟา้สถิตย ์ที่ประกอบด้วย  

แหลง่จ่ายไฟฟา้แรงดันสูง และเซลล์ผลิตประจไุฟฟา้ 

 

การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสงู 

 การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ได้น าหลักการวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์มาใช้ โดยใช้ไอซีเบอร์ 

TL494 เป็นตัวสร้างพัลส์วิดมอดูเลชั่น เป็นวงจรควบคุมการสวิตชิ่ง โดยใช้มอสเฟตเป็นอุปกรณ์ในการน ากระแส ซึ่งมี

ความถี่ในการสวติช่ิงประมาณ 15 กิโลเฮิรต์ สุดท้ายจะผ่านหมอ้แปลงสวติช่ิง เพื่อท าให้ได้ไฟฟา้แรงดันสูง ดังภาพท่ี 3  

 

 
 

ภาพที่ 3 บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างแหลง่จ่ายไฟฟา้แรงดันสูง 
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งานวจิัยนี้ได้แบ่งการออกแบบเป็น 4 ส่วนดว้ยกัน คือ 

1. ภาคเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ดา้นอนิพุต 

2. ภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรก าลัง)  

3. ภาควงจรควบคุมและวงจรขบัเกท 
 

การออกแบบท้ัง 3 ส่วนนี ้เพื่อน าไปใช้ในการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งมีหลักการท างานโดยรวม ดัง

บล็อกไดอะแกรมในภาพท่ี 4  

 

 
 

ภาพที่ 4 บล็อกไดอะแกรมของแหลง่จ่ายไฟฟา้แรงดันสูง 
 

จากภาพท่ี 4 เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรต์ เข้าหมอ้แปลงไฟฟ้า 220 โวลต์ / 24 โวลต์ แล้ว

ผ่านวงจรเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ ท าให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 34 โวลต์ เพื่อน าไปจ่ายให้กับด้านอนิพุตของวงจรฟ

ลายแบคคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งมีไอซีเบอร์ TL494 เป็นวงจรควบคุมแบบ PWM (Pulse Width Modulation) ให้กับเพาเวอร์

มอส    เฟตในวงจรคอนเวอร์เตอร์ เพื่อควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟา้แรงสูงท่ีจ่ายไปยังเซลล์ผลิตประจุไฟฟา้ (โหลด)  
 

การออกแบบวงจรเร็กตไิฟร์และฟิลเตอร์ดา้นอินพุต 

โดยก าหนดจะยอมรับแรงดันไฟฟา้กระเพื่อมไมเ่กิน 10% 
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ค านวณ T ครึ่งไชเคิล เท่ากับ 0.01 วนิาที 

เพราะฉะนั้น ค่าตัวเก็บประจุ C เท่ากับ  
4.3

101094.2 3
C  

                                                      = 8647 ไมโครฟารัด , ( F ) 

 

เลอืกตัวเก็บประจุแบบอเิล็กโทรไลท์ ขนาด 2,200 F 450 Vdc ขนานกันจ านวนสี่ตัว  

 

การออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์  (วงจรก าลัง) 
 

 การค านวณเพื่อเลือกเพาเวอร์มอสเฟต 

 พจิารณากระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ีผ่านเพาเวอร์มอสเฟต (ID) ขณะน ากระแสไฟฟา้ คือ 
 

                                          
max

2

 in

out
D

V

P
I                             (2) 

 

เมื่อ DI  คือ กระแสไฟฟา้สูงสุดท่ีผ่านมอสเฟตขณะน ากระแสไฟฟา้ (แอมแปร์) , (A)   

   คือ ประสิทธิภาพของคอนเวอร์เตอร์  (%) 

 max   คือ ค่าดวิตี้ไซเคิลท่ีเลอืกใช้  (%) 
 

เมื่อก าหนดให้ประสิทธิภาพของฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ เท่ากับ 70% หรือ 0.7 

 พจิารณาเลือกค่าติวต้ีไซเคิล้ เท่ากับ 21% หรือ 0.21  

 แรงดันไฟฟา้กระแสตรงด้านอนิพุตเท่ากับ 34 โวลต์ 

  Pout      =  3.5 วัตต์ 

จะได้   ID         = 
21.0347.0

5.32




 =  1.4 แอมแปร์ 

 

จากการค านวณสามารถเลือกใช้เพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ IRFP460 ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 1.4 

แอมแปร์ และสามารถทนแรงดันไฟฟา้ได้สูงกว่าแรงดันไฟฟา้ครอ่มเพาเวอร์มอสเฟต (ดูจาก VDS)  
 

การหาก าลังงานไฟฟ้าสูญเสยี ขณะน ากระแสไฟฟ้าของเพาเวอร์มอสเฟต 

 เนื่องจากเพาเวอร์มอสเฟตเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าไปยังโหลด จากการวัดกระแสไฟฟ้าจะได้ค่าประมาณ 

200 มลิลิแอมแปร์ ก าลังไฟฟา้สูญเสีย ขณะน ากระแสไฟฟา้ของเพาเวอร์มอสเฟต สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

เมื่อ      Pc    คือ  ก าลังงานไฟฟา้สญูเสีย ขณะน ากระแสไฟฟา้ (วัตต์), W 

ID      คือ  กระแสไฟฟา้ที่ไหลผ่านขณะท างาน (แอมแปร์), A 

RDS  คือ  ความตา้นทานระหว่างขาเดรนและขาซอร์ส (โอหม์),  
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จากข้อมูลในดาต้าชีตของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ IRFP460 ซึ่งมีขอ้มูลดังนี ้

 Drain – Source Voltage : VDS(max) = 500 V 

 Gate – Source Voltage : VGS(max) = -20 V +20 V 

 Source Resistance : RDS(on) = 0.22  

 Continuous Drian Current : ID(max) = 20 A 

 Pulse Drain Current : IDM  = 80 A 

 Power Dissipation : PD(max)  = 250 W 

 

ดังนัน้ เราสามารถค านวณก าลงังานไฟฟา้สูญเสียในเพาเวอร์มอสเฟตขณะท างาน ได้ดังนี ้
 

     Pc  =  (ID2) X RDS(on)               (3) 

                 =  (1.4)2  X  0.22 

              =  0.43 วัตต์ (W)    

 

 วงจรควบคุม โดยใชไ้อซีเบอร์ MB3579 

 โดยการก าหนดค่า CT เท่ากับ 0.01 F และท าการค านวณหาค่า RT ซึ่งเลือกใชค้วามถี่ (แบบ DC ใช้ความถี่ 

15 kHz (RT = 50 k แบบปรับค่าได้) 

fC
R

T

T



.

1.1
 

 

 
 

ภาพที่ 5 วงจรควบคุม 

 



 

 

 540  Proceedings 

วงจรขับเกท และวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์   

วงจรคอนเวอร์เตอร์ความถี่สูงประมาณ 15 kHz ส าหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ประกอบด้วย วงจรคอน

เวอร์เตอร์แบบฟลายแบค ท่ีท าหน้าท่ีเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงประมาณ 34 โวลต์ เป็นไฟฟ้าแรงดันสูง 

วงจรขับเกทใช้ออปโต้คัปเปอร์เบอร์ TLP250 ท่ีมีวงจรขยายสัญญาณในตัว โดยเป็นตัวเชื่อมภาคควบคุมกับ

ชุดภาคคอนเวอร์เตอร์ และหมอ้แปลงแรงดันสูง เป็นตัวสร้างแรงดันไฟฟา้แรงสูง เพื่อจ่ายให้กับเซลล์ผลิตประจุไฟฟา้  

 

 
 

ภาพที่ 6 วงจรขับเกท และวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์   

 

      
 

ภาพที่ 7 วงจรแหลง่จ่ายไฟฟา้แรงดันสูงแบบสวติช่ิงของเซลล์ผลิตประจุไฟฟา้  

และลายปร้ินซ์ของวงจรแหลง่จา่ยไฟฟ้าแรงดันสูงท่ีออกแบบ 
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ภาพที่ 8 แหล่งจา่ยไฟฟ้าแรงดนัสูง  

 

ผลการศึกษา 

 การทดสอบวัดสัญญาณส่วนต่างๆ ในแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง 

  การทดสอบวัดสัญญาณภาควงจรควบคุม และการทดสอบวัดสัญญาณภาควงจรก าลัง  

  ท าการวัดสัญญาณด้านเอาต์พุตของไอซีเบอร์ TL494 ว่าได้รูปของสัญญาณเป็นสัญญาณพัลส์

สี่ เหลี่ยมท่ีสามารถปรับดิวตี้ไซเคิลได้ 40% และคงค่าความถี่ให้เท่ากับ 15 kHz ได้ และท าการวัดสัญญาณ

แรงดันไฟฟา้ที่ขาเกทและขาซอร์ส ของเพาเวอร์มอสเฟต (VGS) (ดิวตี้ไซเคิล 40%) พร้อมท้ังคงค่าความถี่ให้คงท่ีไว้   
 

                     

 
                                              (ก)                                     (ข) 

ภาพที่ 9 (ก) สัญญาณเอาต์พุตของไอซีเบอร์ TL494 (ดิวตี้ไซเคลิ 40%) 

และ (ข) สัญญาณ VGS ของเพาเวอร์มอสเฟต (ดิวตี้ไซเคิล 40%) 
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การทดสอบวัดสัญญาณภาคอินพุต คือ แรงดันไฟฟ้าอินพุต กระแสไฟฟ้าอินพุต และ

สัญญาณ FFT ด้านอินพุตของวงจรคอนเวอร์เตอร์  

 

        
 

 

                           (ก)                                    (ข) 

ภาพที่ 10 (ก) สัญญาณกระแสไฟฟา้อินพุต (Iin)  ของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ 

และ (ข) สัญญาณ FFT ของกระแสไฟฟ้าอินพุต (Iin) ของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ 

 

 การทดสอบวัดสญัญาณภาคเอาต์พุต คือ สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสงูดา้นเอาต์พุต (VOUT) ของหม้อ

แปลงแรงดันสูง ในขณะต่อโหลด (โหลดที่ใช้เป็นเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า)    
 

     
                                          (ก)                                                            (ข) 

ภาพที่ 11 (ก) สัญญาณแรงดันไฟฟา้แรงสูงด้านเอาตพ์ุต (VOUT) ของหมอ้แปลงแรงดันสูง มีค่าเท่ากับ 1.215 กิโลโวลต ์

ท่ีดวิตี้ไซเคิล 10% และ (ข) สัญญาณแรงดันไฟฟา้กระแสตรงแรงสูงดา้นเอาตพ์ุต (VOUT) ของหม้อแปลงฟลายแบคมีคา่

เท่ากับ 2 กิโลโวลต์ ท่ีดวิตี้ไซเคิล 20% ขณะต่อโหลด 
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ผลการทดสอบวัดค่าพารามเิตอร์ทางไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวัดค่าพารามเิตอร์ทางไฟฟา้ของแหลง่จ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ในขณะจ่ายโหลด (โหลดท่ีใชเ้ป็น

เซลล์ผลิตประจุไฟฟา้) โดยคงคา่ความถี่ไวท่ี้ 15 kHz 

 

ผลการวัดกระแสไฟฟ้าด้านเอาต์พุทมีค่าเท่ากับ 1.835 mA (ดิวตี้ไซเคิล 20%) ท่ี VOUT เท่ากับ 1.935 kV 

เพราะฉะนั้น POUT เท่ากับ 1.857 x 1.935 = 3.593 วัตต์ ดังนั้นเปอร์เซ็นประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง 

(% Efficiency) เท่ากับ POUT/ Pin = (3.593 / 5.20) x 100 % = 69.09 % 
 

ความหมายของพารามิเตอร์ในตารางที่ 1 

Duty Cycle  คอื ดิวตี้ไซเคิล (วัดท่ีขาเกทและขาซอร์สของเพาเวอร์มอสเฟต) (%) 

f  คือ ความถี่ในวงจรคอนเวอร์เตอร์ (กิโลเฮิร์ต), (kHz) 

Vin (rms)  คือ แรงดันไฟฟา้กระแสสลับด้านอินพุตของแหล่งจา่ยไฟฟ้าแรงดันสูง (โวลต์), V 

Iin (rms)   คือ กระแสไฟฟา้ด้านอินพุตของแหลง่จ่ายไฟฟา้แรงดันสูง (มลิลแิอมแปร์), mA  

Pin      คือ ก าลังไฟฟา้ด้านอินพุตของแหล่งจา่ยไฟฟ้าแรงดันสูง (วัตต์), W 

PF      คือ เพาเวอร์แฟคเตอร์ของแหลง่จ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง  

VOUT     คือ แรงดันไฟฟา้แรงสูงด้านเอาตพ์ุตของแหล่งจ่ายไฟฟา้แรงดันสูง (กิโลโวลต)์, (kV) 
 

ผลการทดสอบก่อนและหลังพ่นประจุไฟฟ้า เมื่อต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงกับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า 
 

 
 

ภาพที่ 12 การน าเคร่ืองวัดไฟฟา้สถิตไปทดสอบวัดไฟฟ้าสถิตท่ีเคร่ืองกรองอากาศแบบไฟฟา้สถิต ก่อนพน่ประจุไฟฟา้  

จะพบวา่ มแีรงดันไฟฟา้แรงสูงขนาด -1.30 kV (การใช้เคร่ืองมือวัดไฟฟา้สถิต สามารถวัดในรูปของแรงดันไฟฟา้แรงสูง) 

 

Duty Cycle (%) f (kHz) Vin (rms) (V) Iin (rms) (mA) Pin (W) PF VOUT (V) 

10 15 220 28.17 4.89 0.79 1.215 

20 15 220 29.58 5.14 0.79 1.935 

30 15 220 29.79 5.17 0.79 3.579 

40 15 220 29.93 5.20 0.79 4.138 
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ภาพที่ 13 ท าการตอ่แหล่งจา่ยไฟฟา้แรงดันสูงกับเซลล์ผลิตประจุไฟฟา้แล้วพน่ประจุไฟฟา้ ไปท่ีเครื่องกรองอากาศ

แบบไฟฟา้สถิตย์ และท าการวัดไฟฟา้สถิตย์ จะพบวา่แรงดันไฟฟา้แรงสูงลดลงเหลอื -0.75 kV  
 

         
                                (ก)                                                             (ข)  

ภาพที่ 14 (ก) ออสซิลโลสโคป ROHDE & SCHWARZ HAMEG ส าหรับวัดรูปสัญญาณ 

และ (ข) โพรบส าหรับวัดแรงดันไฟฟา้แรงสูง 

(ที่มา: http://en-us.fluke.com/products/all-accessories/fluke-80k-40.html) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงท่ีออกแบบและสร้างขึน้นี้ มีประสิทธภิาพในการจ่ายพลังงานไฟฟา้ให้กับเซลล์ผลิต

ประจุไฟฟ้าได้  โดยสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงได้ตามต้องการ ซึ่งอาศัยการปรับดิวตี้ไซเคิล (Duty Cycle) คือ 

เมื่อท าการปรับดิวตี้ไซเคิลเพิ่มขึน้ต้ังแต่ 10% ถึง 40% จะท าให้แรงดันไฟฟา้แรงสูงเพิ่มขึ้นได้ดังนี้ คือ ที่แรงดันไฟฟา้ 1 

กิโลโวลต์ ตอ้งปรับดิวตี้ไซเคิล 10% และท่ีแรงดันไฟฟา้ 2 กิโลโวลต์ ตอ้งปรับดิวตี้ไซเคิล 20%  ตามล าดับ ซึ่งสง่ผลให้

ก าลังงานไฟฟ้าอินพุตเพิ่มขึ้นด้วยโดยดูจากตารางท่ี 1 และเมื่อสังเกตผลของรูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอินพุต และ

กระแสไฟฟ้าอินพุต จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าอินพุตมีสัญญาณท่ีไม่ใช่รูปไซน์ และท าการปรับฟังก์ชั่น FFT ท่ี

ออสซิลโลสโคป จะเห็นวา่มสีัญญาณฮาร์โมนิกส์ขึ้น (คือมีสัญญาณล าดับท่ี 2 (order 2) เป็นตน้ไป โดยถ้ามีสัญญาณ

ฮาร์โมนกิส์ในปริมาณท่ีมากอาจจะส่งผลต่อระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณไ์ฟฟา้ให้ท างานผิดพลาดได้ และเมื่อน าแหล่งจ่าย

ไฟฟ้าแรงดันสูงไปตอ่กับเซลลผ์ลิตประจุไฟฟา้ แล้วท าการวัดไฟฟ้าสถิตก่อนและหลังพ่นประจุไฟฟา้ จะพบว่าก่อนพ่น

ประจุไฟฟา้ไปยังเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟา้สถิตย์ จะมีแรงดันไฟฟา้แรงสูงขนาด -1.30 kV และหลังพน่ประจุไฟฟ้า 

ไปท่ีเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟา้สถิตย์ จะพบวา่แรงดันไฟฟ้าแรงสูงลดลงเหลอื -0.75 kV  

http://en-us.fluke.com/products/all-accessories/fluke-80k-40.html
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 ดังนั้น ในอนาคตแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงนี้สามารถน าไปจ่ายไฟฟ้าใช้กับเซลล์ผลิตประจุไฟฟ้า เพื่อผลิต

ประจุไฟฟ้าแล้วน าไปใช้ก าจัดไฟฟ้าสถิตย์ ภายในโรงานอุตสาหกรรม Hard Disk Drive โรงงานผลิตไอซี และโรงงาน

ป่ันเส้นด้ายใยสังเคราะห์ ได้เป็นอยา่งดี 
 

 
                                      (ก)                                                              (ข)  

ภาพที่ 15 (ก) การก าจัดไฟฟา้สถิตในระหว่างการเคลือ่นยา้ยแผน่กระจกผลกึเหลว 

และ (ข) การป้องกันการเกิดประจุไฟฟา้ในตลับบรรจุแผ่นเวเฟอร์ 

 

 
                                      (ก)                                                              (ข)  

ภาพที่ 16 (ก) การป้องกันไม่ใหฝุ้่นเกาะฟิล์มคุณภาพสูง  

และ (ข) การป้องกันฝุ่นละอองตดิในบรรจุภัณฑอ์าหาร 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีให้การสนับสนุน ในการน าเสนอผลงานทาง

วชิาการนี ้ 
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การออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยฟังในหู ส าหรับผู้พกิารทางการได้ยิน แบบ

ชาร์จได ้

Design and construction of rechargeable hearing aid for hearing impaired  
 

พิศษิฐ์ แสง-ชูโต1 และ ศิศีโรตม ์เกตุแก้ว1* 

Pisit Saeng-Xuto1 and Siseerot Ketkaew1* 
 

บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยน้ีน าเสนอการออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยฟังในหู ส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จ

ได้ ซึ่งตัวเคร่ืองจะประกอบด้วย 6 ส่วนของอุปกรณ์หลักท่ีส าคัญ คือ ส่วนท่ี 1 ไมโครโฟนขนาดเล็กได้เลือกใช้

คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน เพราะมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา และมีความไวต่อการใชง้าน ส่วนท่ี 2 วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก

ได้ออกแบบและเลือกใช้ไอซีเบอร์ TDA2822 ให้ก าลังขยาย 1 วัตต์ ใช้ไฟเลี้ยงระหว่าง 1.8 โวลต์ ถึง 12 โวลต์ โดยในตัว

ไอซีจะประกอบด้วย วงจรขยายภาคต้น ท าหน้าที่ขยายสัญญาณจากไมโครโฟน แล้วน าสัญญาณที่ได้ส่งให้วงจรขยาย

ภาคก าลัง ซึ่งท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณให้สูงขึ้นกวา่เดิมเพื่อน าไปใชข้ับล าโพงในหูฟัง และสามารถปรับระดับความดังของ

เสียงได้ ส่วนท่ี 3 วงจรชาร์จแบตเตอร่ีได้ออกแบบและเลอืกใช้ไอซีเบอร์ MCP73843 มาควบคุมการชาร์จ เมื่อชาร์จเต็ม

แล้ววงจรจะสามารถตัดการท างานโดยอัตโนมัติ และมีแอลอีดีบอกสถานะการท างานในขณะชาร์จแบตเตอร่ี  ส่วนท่ี 4 

แบตเตอร่ีได้เลือกใช้แบตเตอร่ีชนิดลิเท่ียม-ไอออน ท่ีมีกระแสไฟฟ้า 1,150 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง แรงดันไฟฟ้า 3.7 โวลต ์

ส่วนท่ี 5 หูฟังได้เลือกใช้หูฟังขนาดเล็กชนิด In Ear เพราะหูฟังประเภทนี้จะมีจุกยางโค้งมนเพื่อป้องกันการเจ็บหูโดยให้

เสียงท่ีมีรายละเอียดดีมีความเพี้ยนต่ า และช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกไม่ให้เข้าไปรบกวนได้ ส่วนท่ี 6 จอแสดงผล

ระดับแรงดันไฟฟา้ของแบตเตอร่ี คือ ถ้าระดับแรงดันไฟฟา้ปกตแิละสามารถน ามาใชง้านกับเคร่ืองชว่ยฟังได้จะอยูใ่นชว่ง 

1.5 โวลต์ ถึง 3.7 โวลต์ และในส่วนของโครงสร้างภายนอกของเครื่องช่วยฟังท่ีออกแบบจะต้องมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา 

และพกพาสะดวด จึงได้เลือกแผ่นอะคริลิคหนา 1 มิลลิเมตรมาใช้งาน และได้ออกแบบให้มีสายส าหรับใช้คล้องคอ เพื่อ

ความสะดวกสบายตอ่ผู้ใชง้าน  
ในส่วนผลการทดสอบ ได้ท าการวัดสัญญาณจากไมโครโฟนก่อนเข้าวงจรขยายภาคต้น มีขนาดแรงดันไฟฟ้า

เท่ากับ 2.16 โวลต์ สัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคต้นก่อนเข้าวงจรภาคก าลังมีขนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 

5.12 โวลต์ สัญญาณด้านเอาตพ์ุตของวงจรขยายภาคก าลังมีขนาดแรงดันไฟฟา้เท่ากับ 7.92 โวลต์ ซึ่งจากผลท่ีได้นี้จะ

เห็นได้ว่าอัตราการขยายสัญญาณได้เพิ่มสูงขึ้นตามล าดับ จึงสามารถน าไปขับล าโพงในหูฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเคร่ืองชว่ยฟังในหูนี้ได้น าไปใชง้านจริงแลว้กับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ ซึ่งได้รับการตอบรับอยา่งดี ดังนั้น งานวจิัย

ชิ้นนี้สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมในเชงิพาณิชยไ์ด้ในอนาคต   
 

ค าส าคัญ:  เครื่องช่วยฟังในหู ผู้พิการทางการได้ยิน วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก 

                                                 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพ 10240 

1 Faculty of engineering, Ramkhamhaeng University, Bangkok, 10240 
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Abstract  
This research presents the design and creation of in-ear hearing aids for the hearing impaired charger 

unit, which consists of six main device. The important part is small microphone use condenser microphones. It is 

smaller, lighter and more sensitive to use. The second part is amplifier small design and selection, IC number 

TDA 2822  provides magnification 1 watt power supply between 1.8  volts to 12 volts. It includes a built-in IC 

Amplifiers Semester Acting signal from the microphone. Then the signal is sent to the power amplifier which 

serves to amplify higher than it needs to drive the speakers in the headphones. We can adjust the volume. On 

the third part is charging circuit design and selection, IC number, the MCP73843  charger control. When fully 

charged, the circuit will be cut automatically while the LED indicator works. In fourth part is battery while 

charging the selected battery type Lithium – ion with the current 1,150mAh - Hours voltage of 3.7 volts. The 

fifth part is headphone use headphones small type in Ear headset types are rubber rounded to prevent sore 

ears. The sound is well detailed with low distortion. And prevents noise from the outside, not into the noise. The 

six part display the voltage level of the battery if voltage levels normal, and can be used with a hearing aid can 

be in the range of 1 .5  volts to 3 .7  volts. The structure of external hearing aids are designed to be small, 

lightweight and portable roller swill chose acrylic sheets of 1mm thickness used. And has designed a line for the 

neck for convenience to users. 

The test results; it measures the signal from the mic pre-amplifier semester. A voltage of 2.16 volts. The 

signal on the output of the amplifier of the first circuit is a voltage of 5 .12  volts. The signal on the output of the 

amplifier region is a voltage of 7.92 volts. This result, which is evident from the growth rate of output has soared, 

respectively. It can be a speaker in the ear effectively. And in-ear hearing aid has actually used the hearing 

impaired which has been well received. Therefore this research can be developed into commercial innovations in 

the future. 
 

Keywords:  in-ear hearing aids, hearing impaired, mini amplifier  
 

บทน า 

ปัจจุบันนี้ภาวะสูญเสียการได้ยิน ยังคงเป็นปัญหาท่ีพบได้บ่อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ หากดูจากสถิติปี 

พ.ศ. 2547 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีประชากรท่ีสูญเสียการได้ยินในระดับ 65 เดซิเบล กว่า 636,151 คน นับเป็น

ความพิการอันดับ 2 รองจาก ความพิการทางหู หรือ หูหนวก ซึ่งพบมากถึง 3 ล้านราย โดยปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ

คนไทยเท่านั้น เพราะสถิตจิากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุวา่ ประชากรท่ัวโลกกว่า 250-300 ล้านคน อยู่ในข่าย

มีปัญหาทางการได้ยิน ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีน่ากังวลความพิการทางการได้ยิน เป็นปัญหาท่ีพบได้บ่อยแต่กลับถูกละเลย 

เนื่องจากเป็นภาวะซ้อนเร้นท่ีไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ท าให้แนวโน้มของผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาการได้ยิน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยืนยันได้จากผลการส ารวจสุขภาพของคนไทยจากการตรวจร่างกาย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2552 

โดยประชากร มากกว่ารอ้ยละ 10 สูญเสียการได้ยนิในระดับท่ีต่างกันไป ซึ่งสถานการณ์ดังกลา่วจะชัดเจนมากขึ้นทันที

ท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า (ท่ีมา: http://www.nectec.or.th/index.php/. สบืค้นเมื่อวันท่ี 

5 ตุลาคม 2556) 

http://www.nectec.or.th/index.php/2011-07-08-09-17-36/2011-07-28-11-09-18/2909-2012-10-02-06-34-07.html
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ในทางการแพทย์ ปัญหาทางการได้ยินสามารถแก้ไขได้โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยขยายเสียง หรือ

เคร่ืองช่วยฟัง (Hearing aids) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กท่ีใช้เพิ่มความสามารถทางการได้ยินเสียงของ

ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ โดยท าหน้าที่ปรุงแตง่สัญญาณเสียงตามอัลกอริท่ึมท่ีก าหนด โดยผู้พิการมสีิทธ์ิได้รับการรักษา 

และได้รับเคร่ืองช่วยฟังฟรีจากนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน การเข้าถึง

เทคโนโลยเีคร่ืองช่วยฟัง กลับเป็นไปอย่างจ ากัด เนื่องจากการใส่เคร่ืองช่วยฟังตอ้งอาศัยการควบคุมจากนักแก้ไขการ

ได้ยิน ซึ่งท าหน้าท่ีประเมินและทดลองปรับแต่งเคร่ืองช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งมีระดับการสูญเสียท่ี

ตา่งกัน (ท่ีมา: http://www.nectec.or.th/index.php/. สบืค้นเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2556) 

ขั้นตอนดังกล่าวยุ่งยากและใช้เวลานาน อีกท้ังเคร่ืองช่วยฟัง เป็นอุปกรณ์ท่ีต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ 

แบตเตอร่ีท่ีใช้มคีวามเฉพาะ หาซื้อยาก และมีราคาแพง ท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยเีคร่ืองชว่ยฟังจึงเป็นไปอย่างจ ากัด 

จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ “โครงการวิจัยเคร่ืองช่วยฟัง” ซึ่งโครงการวิจัยนี้ต้องการออกแบบและสร้างเคร่ืองช่วยฟังให้มี

ราคาถูก ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก โดยใชก้ารชารจ์แบตเตอร่ี และมีแบตเตอร่ีส ารองส าหรับใชเ้ปลี่ยนกับแบตเตอร่ี

หลักขณะพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอร่ีหมด เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งเคร่ืองช่วยฟังเหมาะส าหรับผู้ใช้งาน

ท่ีมีปัญหาการได้ยิน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางการได้ยิน ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยไม่ต้องน าเข้าเทคโนโลยรีาคาแพงมาจากต่างประเทศ 

ซึ่งโครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบโจทย์ แนวคิดในการดูแลผู้สูงวัย และใส่ใจผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ด้วยความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของคณะผู้วิจัย ท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพื่อผู้พกิาร โดยพัฒนาเทคโนโลยหีรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับการใชง้าน และท่ี

ส าคัญต้องมรีาคาถูก นักศกึษามหาวทิยาลัย และบุคคลท่ัวไปสามารถเขา้ถึงได้  

ท่ีผ่านมา ประเทศไทยต้องน าเข้าอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลอืคนพกิารมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเคร่ืองช่วยฟัง

น าเข้าท่ีราคาไม่ต่ ากว่าเคร่ืองละ 1 หมื่นบาท ดังนั้นเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง จะต้องท าให้

ตัวเครื่องมีราคาถูกกวา่น าเขา้ ในขณะท่ีประสิทธิภาพทัดเทียมกับของน าเขา้ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้ 

ดังนั้น การวิจัยจึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบและการ

สร้างตัวเคร่ือง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้จริง และผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาเครื่องช่วยฟังท่ีได้

มาตรฐาน ราคาเหมาะสม ผลิตได้เองได้ในประเทศ และมีค่าบ ารุงรักษาต่ า จะช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก

ตา่งประเทศได้อยา่งยั่งยนื  

โดยข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่าทุก 100 คน จะมีคนพิการทางการได้ยินประมาณ 4 คน ซึ่งใน

ประเทศไทยน้ันผลส ารวจพบวา่ มคีนท่ีพิการทางการได้ยินราว 400,000 คน ท้ังกลุ่มท่ีสูญเสียการได้ยนิตามวัยซึ่งไม่

รุนแรง ไปจนถึงกลุ่มท่ีสูญเสียการได้ยินขัน้รุนแรง หรอืพกิาร อีกจ านวนมาก 28% ของผู้สูงอายุมปัีญหาการได้ยิน ซึ่ง

เป็นเร่ืองปกติของคนท่ัวไปท่ีเมื่ออายุเกิน 60 ปี คุณภาพการได้ยิน จะลดลง 1 เดซิเบล และมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ตอ่เนื่อง โดยภาวะการสูญเสียการได้ยินเกิดจากการได้ยินท่ีลดลง หรอืสูญเสียการได้ยินท้ังหมด เน่ืองจากประสาทรับ

เสียงเสีย (Sensorineural Hearing loss) ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เชน่ 

- ความผิดปกติแต่ก าเนดิ โดยหูท างานบกพร่อง 

- ความผิดปกติทางกายภาพภายในหู มีของเหลวอยูภ่ายในหูช้ันกลาง 

- การบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุกระทบกระเทือนกับศรีษะ 

- ผลกระทบจากการเจ็บป่วย ภาวะการติดเชื้ออย่างรุนแรง เช่น meningitis 

- การฟังเสียงท่ีดังอยา่งต่อเนื่องผ่านทางหูฟัง 

- อยู่ในท่ีท่ีมีเสียงดังเป็นเวลานาน 

http://www.nectec.or.th/index.php/2011-07-08-09-17-36/2011-07-28-11-09-18/2909-2012-10-02-06-34-07.html
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วิธีการศึกษา 

วัตถุประสงค์วจิัย  

1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องช่วยฟังให้มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก 

2. ศกึษาเปรียบเทียบราคาของเครื่องช่วยฟังท่ีสร้างขึน้กับเครื่องช่วยฟังท่ีมีจ าหนา่ยอยูแ่ลว้  
 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ออกแบบและสร้างโครงสร้างภายนอกเคร่ืองช่วยฟังให้มีขนาดกะทัดรัด และพกพาสะดวก 

2. ออกแบบและสร้างโครงสร้างภายในเคร่ืองช่วยฟังในหู คือ วงจรขยายเสียงขนาดเล็กให้สามารถปรับความ

ดังได้ และวงจรชารจ์แบตเตอร่ี  

3. ออกแบบและสร้างชุดแบตเตอร่ีหลัก และชุดแบตเตอร่ีส ารองท่ีสามารถถอดเปลี่ยนกันได้ และออกแบบ

เลอืกไมโครโฟนและหูฟังให้มีความเหมาะสมตอ่การใชง้าน 

4. ทดสอบและเก็บผลการใชง้านของเคร่ืองช่วยฟังกับนักศกึษา หรือบุคคลท่ัวไปท่ีมีความบกพร่องทางการได้

ยนิ วิเคราะห์ผลการทดสอบ สรุปผล และแนวทางการพัฒนาเคร่ืองช่วยฟัง  
 

 
 

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมโครงการวจิัยเครื่องช่วยฟังในหู ส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชารจ์ได้  

 

สาเหตุของหูหนวกหูตึง 

การอักเสบของหโูดยเฉพาะหชูั นกลาง 

หูหนวกหูตึงในไทย จากการส ารวจของนายแพทยส์ุนทร อันตราเสน และคณะในปี 2529 พบว่า ในประเทศ

ไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคหูหนวก หูตึง ร้อยละ 6.7 อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จนในปี 2533 ศูนย์โสตประสาทการได้ยิน 

กรุงเทพฯ พบวา่อัตราส่วนสูง ถึงร้อยละ 13.6 สาเหตุสว่นใหญ่ของโรคเกดิจาก  

1.  ความผิดปรกติแต่ก าเนดิ  

2.  การรับเสียงดังมากกว่าปรกติเป็นระยะเวลานาน  

3.  การบาดเจ็บบริเวณหู ใบหนา้ และ ศีรษะ จากอุบัตเิหตุ  

4.  ผลข้างเคียงจากการรับยารักษาโรค โดยเฉพาะยาปฏชิวีนะแบบฉีด  

5.  การได้ยนิเสื่อมตามวัย 

http://www.eartone.co.th/hearing_loss_th.html#loss1#loss1
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อุบัติการณ์ผู้พิการหูหนวก หูตึง ในเขตกรุงเทพมหานครจะสูงมากขึ้นใน กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ท่ีอาศัยอยู่ใน

บริเวณท่ีมีมลพิษทางเสียง ริมถนนท่ีมีการจราจร คับคั่ง สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 

ในกลุ่ม อาชีพ เสี่ยง เช่น ต ารวจจราจร ผู้ขับขี่รถสามล้อเคร่ือง ขับขี่เรือหางยาวผู้ค้า หาบเร่ แผงลอยริมทางเท้า ผู้ท่ี

ประกอบธุรกิจในสถานบันเทิง นักร้อง นักดนตรี  

 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น นอกจากเกิดกับตัวผู้ป่วยเองแล้ว  ยังมีผลต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิด นอกจากนี้

ประเทศชาติ ยังต้อง เสียค่าใชจ้่ายมหาศาลในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เพือ่ให้บุคคลกลุ่ม

นี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอายุยืนยาวขึ้น  จึงพบผู้ท่ีมีประสาทหูเสื่อมตามวัยมากขึ้น 

ผู้สูงอายุท่ีได้ยินลดลง บางท่านจะมีความรู้สกึท้อแท้ในชีวิต แยกตัวจากสังคม ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง กลัวว่าจะพูด

กับคนอ่ืนไมรู้่เร่ือง จึงพูดนอ้ยลงโดยเฉพาะกับคนแปลกหนา้  
 

การได้ยนิเสื่อมลงจากการบาดเจ็บ 

1. การบาดเจ็บจากแรงกระแทก ซึ่งเป็นผลจากแรงอัดขณะที่ช่องหูปิด ส่วนใหญ่เกิดจากถูกตบบริเวณหูด้วย

ฝ่ามือ บางคร้ังแก้วหูก็อาจจะทะลุจากการถูกจูบอย่างรุนแรงท่ีหู ซึ่งอาจจะมีเลือดออกจากหูเล็กน้อยร่วมกับอาการ

ปวดหูช่ัวคราวและมีอาการหูอื้อตามมา  

2. แก้วหูทะลุจากการท่ีไม้แคะหูถูกดันลึกเข้าไปในช่องหูจน กระแทกแก้วหูฉีกส าหรับเด็กเล็กๆก็อาจจะเกิด

จากใช้ไม้แยง รูหูด้วยความอยากรู้อยากเห็น หรืออาจเกิดจากผู้ปกครองพยายามแคะขี้หูให้ นอกจากนี้แก้วหูยังอาจ

ทะลุจากการล้างหู การฉีดน้ าเขา้หูจากการเล่นสงกรานต์ การเล่นสกีน้ า  

3. การบาดเจ็บจากแรงระเบิด จากลูกระเบิด ประทัด หรือเครื่องยนต์ ฯลฯ เสียงและแรงระเบิดอาจท าให้แก้ว

หูทะลุ เกิดอันตรายตอ่หูช้ันในจนอาจท าให้หูหนวก ได้เหมอืนกัน  
 

การได้ยนิเสื่อมจากสารพิษและยา  

สารท่ีเป็นพิษต่อหูชั้นในส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยาฉีดเพื่อรักษาการติดเชื้อ  แต่บางคร้ังก็อาจเกิดจาก การ

รับประทานยาเพื่อรักษารักษาโรค เช่นยาควีนนินรักษาโรคมาเลเรีย หรือการใช้ยาหยอดหู ยาฉีด  ท่ีสามารถท า

อันตรายแก่หูชัน้ใน ที่พบบ่อย ได้แก่ ยาปฎิชีวนะในกลุ่มอมโินกลัยโคไซด์ ได้แก่ สเตรปโตมัยซิน ไดไฮโดรสเตรปโตมัย

ซิน คานามัยซิน เจนตามัยซิน โทบรามัยซิน บางครัง้ใชเ้พยีง เล็กน้อย ก็อาจเกิดพษิได้ไม่ขึ้นกับขนาดของยาที่ได้รับ  

ยาบางชนิดเร่ิมมีผลต่อหูชั้นในท่ีท าหน้าท่ี เกี่ยวกับการทรงตัว หรือ เกี่ยวกับการได้ยิน บางชนิดท าให้มีเสียง

ในหูก่อนท่ีประสาทจะเสื่อม แต่ส่วนใหญ่พิษของยาจะท าให้หูหนวกหรือเสื่อมแบบถาวร นอกจากยาในกลุ่มนี้ แล้วยา

แก้ไข้ แก้ปวด จ าพวก ซาลิซิเลท (salicylates) หรือยารักษาโรค มาเลเรีย จ าพวกควินิน และคลอโรควิน ก็ท าให้เกิด

เสียงในหู และหูหนวก หูตงึได้เชน่กัน ยาหยอด หู ก็อาจมีพิษตอ่ประสาทหูเชน่กัน แตพ่บนอ้ยกว่ายาฉีดมาก  

http://www.eartone.co.th/hearing_loss_th.html#loss2#loss2
http://www.eartone.co.th/hearing_loss_th.html#loss3#loss3
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เสื่อมจากการใช้สารหรือยาหยอดหูผดิประเภท 

ยาหยอดหูส่วนใหญ่เป็นยาน้ าแต่ก็มีบ้างท่ีเป็นยาผง ส่วนประกอบของยาหยอดหูท่ีเป็นน้ า อาจจะเป็นยาลด

อาการปวดเพยีงอยา่งเดียว หรือมยีาตา้นจุลชพีท่ีมีสเตยีรอยดร่์วมดว้ย ส่วนยาผงมักจะเป็นพวกยาตา้นจุลชพีเป็นหลัก 

อันตรายจากการใช้ยาดังกล่าวท่ีอาจพบได้ คือ  

1. เกิดเชื้อราในช่องหู เกิดจากการใช้ยาหยอดหูท่ีมียาปฎชิวีนะและสเตียรอยดเ์ป็นสว่นผสม เมื่อหยอดยาเป็น

เวลาหลายวัน จะมีการท าลายเชื้อแบคทีเรียธรรมดาที่มอียูใ่นชอ่งหู ท าให้มีการเจริญของเชื้อราขึน้มาแทน เกิดอาการ

คันและปวดในชอ่งหูร่วมกับการมนี้ าหนวกท่ีมีลักษณะเป็นเมอืกใส ๆ  

2. การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หยอดหรือล้างหูอาจท าให้แกว้หูทะลุได้  

3. การใช้ยาผง หรือด่างทับทิมใส่หูในรายท่ีแก้วหูทะลุ ในระยะแรกยาผงจะดูดน้ าหนอง ในหูจับตัวเป็น ก้อน

ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าหูแห้งดี แต่กลับไปอุดกั้นน้ าหนวกไม่ให้ไหลออกนอกหู หนองอาจไหลย้อนเข้าไปในหูชั้นในและขึ้น

สมองได้  

4. การแพย้า หากเกิดอาการคันและอักเสบของผิวหนังบริเวณหู ควรหยุดใชย้าชนดินัน้ทันที  
 

ประสาทเสื่อมจากการรับเสียงดังเกนิขนาด 

1. การท่ีหูได้รับเสียงท่ีดังมากเพียงคร้ังเดียว อันตรายนี้อาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้แก่ การยิง

ปืนระเบิด การจุดพล ุจุดประทัด หรือฟา้ผ่า เป็นต้น 

2. การท่ีหูได้รับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (ระดับเสียงสนทนาดังประมาณ 60 เดซิเบล และเสียงจากเคร่ือง

เจาะถนนประมาณ 120 เดซิเบล ) ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อันตรายนี้อาจจะเกิดจากการงานท่ีท า เช่น เสียงดังจาก

เคร่ืองจักร เสียงเพลง หรือดนตรีท่ีดังเกินควร ซาวด์อะเบาท์ คอมพิวเตอร์ และเสียงดังจากยวดยานต่าง ๆ เป็นตน้ ผู้

ท่ีมีอาชีพท่ีต้องได้รับเสียงดังเป็นประจ า ได้แก่ คนงานในโรงงานท่ีมีเสียงดังเกินควร หรือ ทหาร ต ารวจ  ท่ีต้องการ

ฝึกซ้อมยิงปืนควรใชเ้ครื่องป้องกันเสียงเสมอ 
 

เครื่องช่วยฟัง 

เคร่ืองช่วยฟัง คือ เคร่ืองขยายเสียงให้ดังขึ้น ประกอบด้วย ไมโครโฟนเป็นตัวรับเสียง ตัวขยายเสียงให้ดังขึ้น

คือเอมปริไฟร์ และล าโพงเป็นตัวปล่อยเสียงออก ท างานโดยอาศัยถ่านเคร่ืองช่วยฟังท่ีมีก าลัง 1.4 โวลต์ขนาดเท่ากับ

ถ่านนาฬกิา แตใ่ชแ้ทนกันไม่ได้เพราะโวลต์ไม่เท่ากันจะท าให้เครื่องเสียง่าย 

เทคโนโลยขีองเครื่องช่วยฟังทั ง 3 ระบบ ถูกน ามาพัฒนาเป็นเครื่องช่วยฟัง 3 รูปแบบ 

เคร่ืองช่วยฟังทัดหลังใบหู (Behind the ear hearing aids) ตัวเคร่ืองโค้ง คล้องหรือเกี่ยวอยู่ด้านหลังใบหู มีท้ังระบบอ

นาล็อค และระบบดิจิทัล โดยใชคู้่กับแบบพมิพห์ู (Ear Mould) ท่ีท าขึ้นเฉพาะส าหรับแตล่ะคน โดยช่วยลดเสียงรบกวน 

1. เคร่ืองชว่ยฟังแบบกล่อง (Pocket Aids) เป็นเคร่ืองชว่ยฟังระบบเก่าหรือ ระบบอนาล็อค ขนาดเท่ากล่องไม้

ขีด มีสายต่อจากเคร่ืองสู่หูของผู้ฟัง สามารถเหน็บกระเป๋าเสื้อ มีตัวปรับความดัง (Volume) โดยผู้ใช้สามารถปรับเพิ่ม

และลดความดังของเสียงได้ตามตอ้งการ 

2. เคร่ืองชว่ยฟังชนิด ใส่ในรูหู (in-the-canal ITC, completely-in-canal CIC) เป็นเคร่ืองช่วยฟังชนิดท่ีต้องสั่ง

ท าโดยการหล่อแบบพิมพ์หู เพื่อให้ได้ขนาดของเคร่ืองเท่ากับช่องหูของผู้ใชง้าน ซึ่งประสิทธิภาพและราคาจะแตกต่าง

กันไป 
 

http://www.eartone.co.th/hearing_loss_th.html#loss5#loss5
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                                  (ก)                                                                    (ข) 

ภาพที่ 2 (ก) เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง และ (ข) เคร่ืองช่วยฟังแบบเครื่องช่วยฟังทัดหลังใบหู 

(ท่ีมา : http://www.eartone.co.th/index.html. สบืค้นเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2556.) 
 

                                  
 

ภาพที่ 3 เครื่องช่วยฟัง ชนดิใส่ในช่องหู  

(ท่ีมา: http://www.eartone.co.th/index.html สบืค้นเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2556) 

 

เทคโนโลยเีครื่องช่วยฟังในปัจจุบันมี 3 ระบบ 

1. เครื่องช่วยฟังระบบธรรมดา (Analog) ใช้เทคนคิการขยายเสียงท่ีไม่ซับซ้อน สามารถขยายเสียงให้ดังขึน้ได้

โดยใช้ไขควงปรับแต่งเสียง ซึ่งมีข้อจ ากัดคือปรับได้ไม่ละเอียด แต่ด้วยราคาไม่แพง เคร่ืองช่วยฟังระบบธรรมดาจึง

เหมาะกับผู้มีงบประมาณไมม่ากนัก 

2. เคร่ืองช่วยฟังระบบโปรแกรมกึ่งดิจิทัล (Programmable) เป็นวิวัฒนาการขั้นสูงกว่าระบบธรรมดา โดย

ระบบวงจรเสียงภายในยังคงเป็นแบบธรรมดา (Analog) แตม่กีารปรับแตง่เสียงโดยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการ

ปรับจูนเสียง ท าให้สามารถปรับเสียงได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น โดยภายในเคร่ืองมีไมโครชพิเล็กๆ 

ซึ่งท าหน้าท่ีบันทึกและจดจ าค่าการปรับตัง้เสียงเอาไว้เพื่อให้สะดวกตอ่การใชง้านมากขึ้น 

3. เคร่ืองช่วยฟังระบบดิจิทัล (Digital) มีความสามารถในการปรับเสียงแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีของแต่

ละรุ่น โดยมีวงจรการขยายเสียงแบบดิจิทัล และภายในเคร่ืองมีไมโครชิพท าหน้าท่ีประมวลผลและปรับตั้งโปรแกรม

เสียงเคร่ืองช่วยฟัง สามารถแบ่งช่องการปรับสัญญาณเสียงหลายช่องสัญญาณ ท้ังระบบอนาล็อค ระบบกึ่งดิจิทัล 

และระบบดิจิทัล 

http://www.eartone.co.th/images/thai/box_big.jpg
http://www.eartone.co.th/index.html
http://www.eartone.co.th/images/thai/ite_big.jpg
http://www.eartone.co.th/index.html
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ส่วนประกอบของเครื่องช่วยฟัง 

เคร่ืองช่วยฟังส าหรับคนหูตึงได้มีวิวัฒนาการมานาน ตั้งแต่สมันอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองช่วยฟังได้เปลี่ยนจาก

การใช้หลอดอเิล็กทรอนกิส์มาเป็นทรานซิสเตอร์และวงจรอินทิเกรต ซึ่งท าให้เครื่องช่วยฟังมขีนาดเล็กมากจนสามารถ

ใช้ติดกับกรอบแว่นตาได้ เครื่องชว่ยฟังในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ ออดิโอแอมปลิไฟเออร์ แต่พยายามสร้างให้มีขนาด

เล็กและกะทัดรัด ส่วนประกอบท่ีส าคัญของเครื่องช่วยฟังอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 ส่วนประกอบของเครื่องช่วยฟังในหู  
 

ก. ไมโครโฟน ท าหน้าท่ีเปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้า 

ข. แอมปลิไฟเออร์ ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณไฟฟา้ 

ค. ภาคส่งสัญญาณออก ซึ่งเป็นทรานสดิวเซอร์ท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลับเป็นคลื่นเสียงแต่ในเร่ืองของ

เครื่องช่วยฟังนัน้เรียกว่า ผู้รับ เพราะต้องส่งไปให้ผู้ป่วยรับฟัง  

เมื่อผู้ใช้ได้ทดลองใช้เคร่ืองช่วยฟังหลายๆ รุ่น จนสามารถเลือกเคร่ืองช่วยฟังท่ีดีท่ีสุดได้แล้ว ผู้ใช้ควรทราบ

รายละเอยีดต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง เพื่อท่ีจะใชเ้ครื่องช่วยฟังอย่างถูกวิธี และเกิดปัญหาน้อยท่ีสุด  

โดยท่ัวๆ ไป เครื่องช่วยฟัง จะประกอบด้วย 

1. ตัวเคร่ือง เคร่ืองชว่ยฟังท่ีเป็นท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบัน ก็คือเคร่ืองแบบพกกระเป๋า ซึ่งมีขนาดคล้ายกล่องไม้

ขีดไฟ กับเคร่ืองแบบทัดหลังใบหู ซึ่งตัวเคร่ืองจะมีขนาดเล็กเป็นรูปเรียวโค้งเกาะอยู่บริเวณหลังใบหูส่วนแบบสอดใน

ช่องหูและแบบแว่นตา ยังไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม (โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพราะตัวเคร่ืองมีขนาดเล็ก

มาก ก าลังขยายไม่ค่อยด ีและท่ีส าคัญราคาค่อนข้างแพง 

2. สวิทซ์ ปิด-เปิด เนื่องจากเคร่ืองช่วยฟังท่ีมีจ าหน่ายอยู่ในประเทศไทยนัน้ เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

หลายประเทศ ดังนัน้ เครื่องหมายท่ีแสดงถึงสวิทซ์ ปิด-เปิด จึงแตกตา่งกันออกไป บางเคร่ือง M = เปิด, 0 = ปิด หรือ

บางเคร่ือง + = เปิด 0 = ปิด บางเคร่ืองเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น จะมภีาษาญี่ปุ่นก ากับ 

3. ปุ่มปรับความดัง เคร่ืองส่วนใหญ่จะมีตัวเลขบอกระดับความดัง หากเป็นตัวเลขน้อยเสียงท่ีขยายจะค่อย 

หากเป็นตัวเลขมากเสียงท่ีขยายจะดังมาก ผู้ใชค้วรปรับให้ได้ยินก าลังพอดี ไมค่วรเปิดให้ดังมากเกินไป เพราะเสียงจะ

พร่าจนร าคาญ หรืออาจเกดิอันตรายแก่หูได้ 

4. สายเคร่ืองช่วยฟัง จะต่อจากตัวเคร่ืองเข้าหูฟัง มีเฉพาะเคร่ืองแบบพกกระเป๋า สายเคร่ืองช่วยฟังจะเป็น

เส้นลวดเล็กๆหุ้มด้วยพลาสติกอีก อาจช ารุดหรือขาดได้ง่าย หากมีการดึงร้ังหรือหักพับบ่อยๆ ดังนั้น ควรเก็บให้

เรียบร้อย ไมค่วรให้สายหอ้ยยาวหรือสั้นจนเกินไป 

5. หูฟัง มีเฉพาะเคร่ืองแบบกระเป๋า มีลักษณะกลม ท าหน้าท่ีเป็นตัวรับเสียง โดยจะสวมติดกับจุกพลาสติก 

เพื่อใส่เข้าไปในชอ่งห ู

6. คลิป มีเฉพาะเคร่ืองแบบพกกระเป๋า ส าหรับหนีบตัวเคร่ืองเข้ากับกระเป๋าเสื้อ เพื่อให้อยู่กับท่ี ไม่ท าให้

แกว่งไปมา หรือเครื่องหล่นเมื่อผู้ป่วยอยูใ่นท่าก้ม 

7. แบตเตอร่ี ส าหรับเครื่องแบบพกกระเป๋า จะเป็นถ่านไฟฉายก้อนเล็กหาซือ้ได้ตามร้านท่ัวไป ถ่าน1 ก้อน จะ

ใช้ได้นานต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของถ่าน, ก าลังขยายของเคร่ือง และการตั้งระดับความดัง โดยท่ัวๆ ไปใช้ได้นาน
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ประมาณ 150-300 ชั่วโมง ส าหรับเคร่ืองแบบทัดหลังใบหูต้องใช้แบตเตอร่ีก้อนกลมเล็กๆ คล้ายถ่านนาฬิกา แบบ E 

675 ขนาด 1.4 โวลท์ โดยท่ัวๆ ไป ก้อนหนึ่งใช้ได้ประมาณ 90-150 ชั่วโมง ส่วนเคร่ืองแบบสอดในช่องหูและแบบ

แวน่ตา แบตเตอร่ีท่ีใชก้็มีขนาดเล็กลงไปอกีเป็นแบบ E 13 

8. สวิทซ์ตัดเสียงรบกวน ส าหรับเคร่ืองช่วยฟังบางรุ่นจะมีสวิทซ์ส าหรับตัดเสียงรบกวนใช้เมื่อจ าเป็นต้องฟัง

เสียงขณะท่ีอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีมีเสียงดังมากๆ เพราะหากไม่ตัดเสียงเคร่ืองช่วยฟังก็จะขยายเสียงทุกเสียง ท าให้ผู้ใช้

เกิดความร าคาญและไม่สามารถสื่อความหมายกับผู้อ่ืนได้ บางเคร่ืองจะใช้สัญลักษณ์ H บางเครื่องอาจใช้สัญลักษณ์ 

S เป็นต้น 

9. พมิพห์ ูเป็นวัสดุใสซึ่งมีขนาดเท่ากับชอ่งหูของแตล่ะคนใชต้่อเข้ากับหูฟังแทนจุกพลาสติก จะท าให้ผู้ใช้รู้สึก

สบายหู ไมก่่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บ, ร าคาญหรือมเีสียงหวดีจากการท่ีจุกพลาสติกคับหรือหลวมเกินไป ส าหรับเด็กใน

วัยเจรญิเตบิโต พมิพห์ูอาจจะหลวม เนื่องจากหูของเด็กโตขึ้น หากใส่แล้วหลุดได้งา่ย, หลุดบ่อยๆ หรือมเีสียงหวดีขณะ

ใชเ้ครื่องอาจตอ้งเปลี่ยนพิมพห์ูใหม่ 

นักโสตวทิยาได้แบ่งระดับการได้ยินตามผลการตรวจ ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ (พวงแก้ว กิจธรรม. 2529: 84-102) 

1. ระดับปกต ิได้ยินเสียงดี รวมท้ังเสียงกระซิบเบาๆ เร่ิมได้ยินเสียงเมื่อเสียงดังไม่เกิน 25เดซิเบล 

2. ระดับตึงเล็กน้อย ได้ยินเสียงพูดท่ีดังปกติ แต่ไม่ได้ยินเสียงกระซิบหรือเสียงพูดเบาๆเร่ิมได้ยินเสียงเมื่อ

เสียงดัง 26-40 เดซิเบล 

3. ระดับตึงปานกลาง ไมไ่ด้ยินเสียงพูดระดับปกติเร่ิมได้ยินเสียงเมื่อเสียงดัง 41-55 เดซิเบล 

4. ระดับตึงมาก ไมไ่ด้ยินเสียงพูดดังกว่าปกติเล็กน้อยเร่ิมได้ยินเสียงเมื่อเสียงดัง 56-70เดซิเบล 

5. ระดับตึงรุนแรง ไมไ่ด้ยินเสียงพูดท่ีคอ่นข้างดังเร่ิมได้ยินเสียงเมื่อเสียงดัง 71-90 เดซิเบล 

6. ระดับหนวก ไมไ่ด้ยินเสียงพูดเลยเร่ิมได้ยินเสียงเมื่อเสียงดัง มากกวา่ 90 เดซิเบล 
 

การออกแบบและการสรา้ง 

ส่วนประกอบของเครื่องช่วยฟังในหสู าหรับผู้พกิารทางการไดย้นิ ที่ท าการออกแบบและเลือกใช้งาน มดีังนี   

1. ไมโครโฟนขนาดเล็ก  

2. วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก ประกอบด้วย วงจรขยายภาคต้น และวงจรขยายภาคก าลัง 

3. วงจรชาร์จแบตเตอร่ี และแบตเตอร่ี  

4. หูฟังขนาดเล็ก  

5. จอแสดงผลระดับแรงดันไฟฟา้ 
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บล็อกไดอะแกรมส าหรับการออกแบบและสร้างเครื่องช่วยฟัง ดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 บล็อกไดอะแกรมโครงการโดยรวมของเครื่องช่วยฟังในหู แบบชาร์จได้  
 

ภาพท่ี 5 บล็อกไดอะแกรมหลักการท างานของเครื่องช่วยฟังในหู สามารถแบ่งการท างานแตล่ะส่วนตา่งๆ ได้ดังนี้ 

1. ไมโครโฟน (Microphone) ท าหน้าท่ีเปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณทางไฟฟา้ เพื่อส่งสัญญาณไฟฟา้ไปยัง

วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก 

2. วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก (Mini Amplifier) ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณเสียงให้มีระดับของสัญญาณเสียงท่ีผู้

บกพร่องทางการได้ยินสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย วงจรขยายภาคต้น และวงจรขยายภาค

ก าลัง 

3. หูฟัง (Speaker) ท าหนา้ที่เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟา้จากวงจรขยายเสียงขนาดเล็กให้เป็นสัญญาณเสียง เพื่อ

ส่งไปยังหูของผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

4. จอแสดงผล (Battery Voltage Level Display) ท าหน้าที่แสดงผลระดับแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอร่ี ส าหรับใช้บอก

ระดับพลังงานไฟฟ้าท่ีเหลอือยู ่

5. แบตเตอร่ี ท าหน้าท่ีจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับวงจรขยายเสียงขนาดเล็ก ส่วนของวงจรชาร์จแบตเตอร่ี ท า

หนา้ที่ประจุพลังงานไฟฟา้เขา้ไปยังแบตเตอร่ี โดยมีหลอด LED แสดงสถานะการชารจ์ 
 

ไมโครโฟนขนาดเล็ก  

 ได้ออกแบบและเลอืกใช้คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน (Condenser Microphone) โดยท่ีคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนจะ

ประกอบด้วยแผ่นไดอะแฟรมท่ีเคลือบด้วยสารพลาสติก ซึ่งบางและมีน้ าหนักเบามาก ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนขั้ว ๆ 

หนึ่งของคอนเดนเซอร์ หรือตัวเก็บประจุท่ีเรารู้จักกันดี ส่วนอกีขั้วหนึ่งเรียกวา่ Back Plate หลักการของคอนเดนเซอร์

ไมโครโฟน ดังภาพท่ี 6   
 

            
(ก)                                                 (ข)                                                                 

ภาพที่ 6 (ก) โครงสร้างของคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน และ (ข) ไมโครโฟนท่ีใชง้านจรงิ 
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ดังนัน้ เมื่อไดอะแฟรมของคอนเดนเซอร์ไมค์มีการเคลื่อนท่ีเข้าออกจะท าให้ค่าของความจุของ C เปลี่ยนแปลง เมื่อค่า 

C เปลี่ยนแปลงท าให้คา่ E เปลี่ยนแปลงตามสมการ Q = CE และ E = T / F เพราะฉะนั้น 

C คือ การเปลี่ยนแปลงของค่า C 

E คือ การเปลี่ยนแปลงของค่า E 

Q คือ ค่าของประจุซึ่งมีคา่คงที่ โดยประจุนี้เกิดขึ้นจากไปเลีย้งในวงจร 
 

 ซึ่งตามปกติแล้วในตัวคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนจะมีวงจรขยายเสียงภาคต้นขนาดเล็ก เพื่อท าหน้าท่ีขยาย

สัญญาณไฟฟา้ที่ได้และเป็นตัวแปลงให้คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนมีอิมพแิดนซ์ต่ า 
 

วงจรขยายเสียงขนาดเล็ก ประกอบด้วย วงจรขยายภาคต้น และวงจรขยายภาคก าลัง  ดังภาพที่ 7  

 ได้ออกแบบและเลือกใช้ไอซีเบอร์ TDA2822 ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นวงจรขยายเสียงขนาดเล็ก โดยในตัวไอซีจะ

ประกอบด้วย วงจรขยายภาคต้น ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณจากไมโครโฟนให้มีขนาดสัญญาณท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม และน า

สัญญาณที่ได้ส่งให้วงจรขยายภาคก าลัง ซึ่งท าหน้าท่ีขยายสัญญาณให้สูงขึน้ต่อการน าไปใช้ขับล าโพงในหูฟัง (โดยมีวอ

ลลุ่มปรับความดังเสียงของหูฟัง) (หมายเหตุ: ไอซีเบอร์ TDA2822 ให้ก าลังขยาย 1 วัตต์ ใช้ไฟเลี้ยงระหว่าง 1.8 โวลต์ 

ถึง 15 โวลต์ กระแสไฟฟา้ 40 มลิลแิอมป์) 
 

      

 
                                      (ก)                                         (ข) 

ภาพที่ 7 (ก) วงจรขยายภาคตน้ ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณจากไมโครโฟนก่อนส่งสัญญาณไปท่ีวงจรขยายก าลัง และ 

(ข) วงจรขยายภาคก าลัง ท าหนา้ที่ขยายสัญญาณจากวงจรขยายภาคตน้ให้มขีนาดสูงขึ้น เพื่อน าไปใชก้ับล าโพงในหู 
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วงจรชาร์จแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ ของเครื่องช่วยฟังในห ู  

วงจรชาร์จแบตเตอรี่ของเครือ่งช่วยฟังในหู   

ได้ออกแบบและเลือกใช้วงจรชาร์จแบตเตอร่ีลิเท่ียม-ไอออน ด้วยไอซีเบอร์ MCP73843 มาควบคุมการชาร์จ 

โดยมีลักษณะการท างานของวงจรชาร์จ คือ ส่วนอินพุตต้องท าการป้อนแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 1 

แอมแปร์ ซึ่งจะท าให้ได้แรงดันไฟฟา้ด้านเอาตพ์ุตขนาด 4.2 โวลต ์1 แอมแปร์ แล้วจึงน าไปชาร์จแบตเตอร่ีขนาด 3.7 โวลต ์

และเมื่อชาร์จเต็มแล้ววงจรจะสามารถตัดการท างานเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีแอลอีดีบอกสถานะการท างานในขณะชาร์จ

แบตเตอร่ี และได้เลือกใช้แบตเตอร่ีชนิดลิเท่ียม-ไอออน (Li-Ion) ท่ีมีกระแสไฟฟ้า 1,150 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง แรงดันไฟฟ้า 

3.7 โวลต ์เพราะมพีลังงานไฟฟา้ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การใชข้องวงจรขยายเสียงขนาดเล็ก ดังภาพท่ี 8 (ก) และ (ข) 

       

 
       (ก)                                               (ข) 

ภาพที่ 8 (ก) วงจรชารจ์แบตเตอร่ี ด้วยไอซีเบอร์ MCP73843 (ท่ีมา ดาต้าชีตไอซีเบอร์ MCP73843)  

และ (ข) วงจรชาร์จแบตเตอร่ีต่อร่วมกับแบตเตอร่ี 
 

หูฟังของเครื่องช่วยฟังในหู   

 ได้เลือกใชหู้ฟังขนาดเล็กชนิด In Ear หรือเรียกว่า Ear Plug หูฟังประเภทนี้จะมีจุกยางโค้งมนครอบตัวปล่อย

เสียงไว้เพื่อสวมใส่เข้าท่ีรูหู ขนาดของจุกยางจะมีหลายขนาดตามความเหมาะสมของผู้ท่ีจะน าไปใช้ใส่ในรูหูเพื่อป้องกัน

การเจ็บหูเมื่อใส่หูฟังเป็นเวลานาน โดยท่ีหูฟังประเภทนี้จะให้เสียงท่ีมีรายละเอยีดดีมีความเพี้ยนต่ าเพราะวา่ตัวล าโพง

ของหูฟังจะมีขนาดเล็กและอยูใ่กล้กับโครงสร้างของหูในส่วนท่ีใช้รับเสียงมากกว่าหูฟังประเภทอื่น ส่งผลให้ไมต่้องเปิด

เสียงดังมากจนท าให้เสียงเกิดความเพี้ยนขึน้มา หูฟังประเภทนี้จะให้มิติของเสียงได้ดีเนื่องจากตอนใช้งานจะตอ้งใส่ลง

ไปในรูหูให้พอดี ซึ่งจะช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกไม่ให้เข้าไปรบกวนได้ ภาพท่ี 9  

 

ภาพที่ 9 หูฟังแบบ In Ear  
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 โครงสร้างภายนอกของเครื่องช่วยฟังในหู 

 เนื่องจากโครงสร้างภายนอกของเคร่ืองช่วยฟังในหู ทางผู้วิจัยต้องการโครงสร้างขนาดเล็ก ทนทาน และมี

น้ าหนักเบา จึงเลือกใช้แผ่นอะคริลิคมาสร้างเป็นตัวโครง พร้อมท้ังยังออกแบบให้มีสายส าหรับใช้คล้องคอ เพื่อความ

สะดวกสบายตอ่ผู้ใช้งาน ดังภาพท่ี 10  
 

              
                                      (ก)                                     (ข) 

ภาพที่ 10 (ก) ส่วนประกอบท่ีส าคัญของเคร่ืองช่วยฟังในหู มีดังนี้ (1) ช่องชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าไปยังวงจรชาร์จ

แบตเตอร่ีท่ีอยู่ภายในตัวเคร่ืองชว่ยฟังในหู  (2) ชอ่งพอร์ต USB เป็นพอร์ตเอนกประสงค์ท่ีสร้างขึน้มา เพื่อน าไปใชจ้่าย

พลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ (3) วอลลุ่มปรับความดังเสียงของหูฟัง (4) ไมโครโฟน ซึ่งอยู่ภายในตัวเคร่ืองช่วย

ฟัง (5) สายส าหรับคล้องคอ ในขณะใชง้าน และ (ข) จอแสดงผลระดับแรงดันไฟฟา้ในแบตเตอร่ี (ถ้าระดับแรงดันไฟฟา้

ปกตแิละสามารถใช้งานกับเครื่องช่วยฟังได้ จะอยู่ในชว่ง 1.5 โวลต์ ถึง 3.7 โวลต ์แต่ถ้าระดับแรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 1.5 

โวลต์ ควรท าการชาร์จแบตเตอร่ี หมายเหตุ : ระดับแรงดันไฟฟา้ในแบตเตอร่ีสูงสุดอยู่ท่ี 3.7 โวลต์)  
 

ผลการศึกษา 

ท าการเปรียบเทียบสัญญาณทีว่ัดไดร้ะหว่างด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคต้นกับด้านเอาต์พุตของ

วงจรขยายภาคก าลัง ดังภาพที่ 11 (ก) และ ท าการวัดสญัญาณจากไมโครโฟน และสัญญาณดา้นเอาต์พุตของ

วงจรขยายภาคก าลัง (ขณะเปิดเครื่องช่วยฟังในหู และมเีสียงพูดจากภายนอก) ดังภาพที่ 11 (ข) 
 

          
                                          (ก)                              (ข) 

ภาพที่ 11 (ก) สัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคต้น มีขนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 5.12 โวลต์ กับรูปสัญญาณด้าน

เอาต์พุตของวงจรขยายสัญญาณภาคก าลัง มีขนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 7.44 โวลต์ (ขณะเปิดเครื่องช่วยฟังในหู และมี

เสียงพูดจากภายนอก) และ (ข) สัญญาณจากไมโครโฟน มขีนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 2.16 โวลต์ และสัญญาณด้านเอาต์พุต

ของวงจรขยายภาคก าลัง มขีนาดแรงดันไฟฟา้เท่ากับ 7.92 โวลต ์(ขณะเปิดเคร่ืองช่วยฟังในหู และมเีสียงพูดจากภายนอก) 
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ในภาพท่ี 11 (ก) ได้ท าการเปรียบเทียบสัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคต้น และสัญญาณด้าน

เอาต์พุตของวงจรขยายภาคก าลัง จะเห็นว่าสัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคก าลังมขีนาดสัญญาณท่ีสูงกว่า

สัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคต้นถึง 2.32 โวลต์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าวงจรขยายภาคก าลังนี้สามารถ

ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และท าให้อัตราการขยายเสียงสูงขึ้นมากพอท่ีจะน าไปขับล าโพงในหูฟังได้   

ในภาพท่ี 11 (ข) เมื่อท าการวัดสัญญาณจากไมโครโฟน และสัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคก าลัง 

จะสามารถกล่าวได้ว่า ขณะเปิดเคร่ืองช่วยฟังในหู และมีเสียงพูดจากภายนอก สัญญาณเสียงจากไมโครโฟนจะมี

ขนาดนอ้ยมากไมส่ามารถน าไปขับล าโพงในหูฟังได้ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากขนาดของแรงดันไฟฟา้ แตเ่มื่อดูสัญญาณ

ด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคก าลังแล้ว มีขนาดของสัญญาณขยายท่ีสูงพอ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากขนาดของ

แรงดันไฟฟา้ และสามารถน าไปขับล าโพงในหูฟังได้ 

 

 ท าการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ในเครื่องช่วยฟังในหู   

 เมื่อชาร์จแบตเตอร่ีเต็มจะมีแรงดันไฟฟ้า 3.75 โวลต์ ตัวเคร่ืองช่วยฟังสามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมงแล้ว

แรงดันไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 1.5 โวลต์ ดังนั้น ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องน าแบตเตอร่ีมาชาร์จเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จึงจะท าให้

แบตเตอร่ีเต็ม และน าเครื่องช่วยฟังในหูมาใชไ้ด้ตามปกติ   

 

 
 

ภาพที่ 12 กราฟการใชพ้ลังงานไฟฟา้ของแบตเตอร่ีในเครื่องช่วยฟังในหู 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 เครื่องช่วยฟังในหูส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชารจ์ได้น้ี มีขนาดกระทัดรัก พกพาสะดวก และสามารถ
น ามาใชง้านได้จรงิ โดยท าการทดสอบกับผู้บกพร่องทางการได้ยินแลว้ ซึ่งหัวใจหลักของตัวเครื่องอยู่ท่ีวงจรขยายเสียง
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย วงจรขยายภาคตน้ และวงจรขยายภาคก าลัง โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 
ส่วนท่ี 1 คือ วงจรขยายภาคต้นได้ท าการวัดสัญญาณจากไมโครโฟน และสัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาค
ต้น เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ ซึ่งผลท่ีได้คือ ขนาดของสัญญาณท่ีได้จากวงจรขยายภาคต้นมีขนาดสูงขึ้น 
แล้วจึงน าสัญญาณท่ีได้มาป้อนเข้าส่วนท่ี 2 คือ วงจรขยายภาคก าลัง โดยผลท่ีได้คือ สัญญาณด้านเอาต์พุตของ
วงจรขยายภาคก าลังมีขนาดท่ีสูงขึ้นกว่าสัญญาณด้านเอาต์พุตของวงจรขยายภาคต้น ซึ่งสัญญาณด้านเอาต์พุตของ
วงจรขยายภาคก าลังนี้สามารถน าไปขับล าโพงในหูฟังได้เป็นอย่างดี โดยได้ท าการทดสอบเคร่ืองช่วยฟังกับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยินจ านวน 10 คน และได้มีแบบทดสอบส าหรับผู้ทดสอบเคร่ืองช่วยฟังในหู ซึ่งผลจากการทดสอบใช้
เครื่องช่วยฟังในหูอยูใ่นระดับดี โดยสามารถรับฟังเสียงจากภายนอกได้ชัดเจนยิ่งขึน้ สามารถสรุปได้ว่าเครื่องช่วยฟังใน
หูท่ีออกแบบและสร้างขึ้นนี้ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้บกพร่องทางการได้ยินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มี
ส่วนท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุงอกีหลายอย่างดว้ยกัน 
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 ส่วนการพัฒนาเคร่ืองช่วยฟังในหูนั้น ควรท่ีจะมีการออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ าและความถี่สูง เพื่อลด

สัญญาณรบกวนจากภายนอก จึงจะท าให้เสียงในหูฟังมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และในอนาคตผู้วิจัยจะพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น เพื่อให้เป็นนวัตกรรมเชงิพาณิชยท่ี์สามารถจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศต่อไปได้  

เปรียบเทียบราคาของเครื่องช่วยฟังที่สร้างขึ นกับเครื่องช่วยฟังที่มีจ าหน่ายอยู่แล้ว  

 ผู้วิจัยได้หาข้อมูลและท าการศึกษาเปรียบเทียบราคาของเครื่องช่วยฟังท่ีสร้างขึน้นี้กับราคาของเครื่องช่วยฟัง

ท่ีมีจ าหน่ายอยู่แล้ว สรุปได้ว่า ราคาของเคร่ืองช่วยฟังท่ีสร้างขึ้นนี้มีราคา 750 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีใกล้เคียงกับราคา

เคร่ืองช่วยฟังท่ีมีจ าหน่ายอยู่ (หมายเหตุ : ราคาของเคร่ืองช่วยฟังท่ีมีจ าหน่ายในประเทศ ต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่

ราคาจะแพงมากน้อยขึ้นอยู่กับฟังก์ช่ันต่างๆ ที่มอียู่ในตัวเครื่อง) 
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การศึกษาอิทธิพลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีต่อการกระจายตัวของโลหะ

บัดกรีแบบครีม Sn-3.0Ag-0.5Cu บนแผ่นทองแดง 

A study on influence of ZnO nanoparticles on wettability of Sn-3.0Ag-0.5Cu 

solder paste on copper substrate 

ก าธร สุขพิมาย1* กรกนก เทียมกัน1 กานต์ชนก แซ่หลิน1 และ กรรณชัย กัลยาศิริ1 

Kamtorn Sukpimai*, Kornkanok Tiamkan1, Kanchanok Sae-Lin1 and Kannachai Kanlayasiri1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาอิทธิพลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ท่ีมีต่อการกระจายตัว 

(Wettability) ของโลหะบัดกรีแบบครีม Sn-3.0Ag-0.5Cu โดยใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ปริมาณ 0, 0.1, 0.2, 0.3, 

0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 1.5 และ2.0 wt% ตามล าดับ ผสมเข้ากับโลหะบัดกรี โดยศึกษาการกระจายตัวในรูปแบบ Spread 

ratio, Spread factor และ Contact angle บนแผ่นรองทองแดง ซึ่งได้ท าชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z3198-3 และให้

ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 260°C เป็นเวลา 30 วินาที ซึ่งผลได้ คือ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ สามารถเพิ่มการกระจายตัว

ของโลหะบัดกรีแบบครีมได้เมื่อเติมอนุภาคในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม และถ้าเติมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ปริมาณ 

0.5wt% จะท าให้โลหะบัดกรมีกีารกระจายตัวสูงสุด 
 

ค าส าคัญ: โลหะบัดกรไีร้สารตะกั่ว  นาโนซิงค์ออกไซด์  การกระจายตัว 
 

Abstract  

This research was aimed to study on effect of nanoparticles on wettability of Sn-3 .0Ag-0.5Cu (SAC 

305) solder paste on copper substrate. Zinc oxide (ZnO) nanoparticles were added into the solder paste from 0 

to 2  wt%. The wettability was presented in terms of spread ratio, spread factor, and contact angle. Results 

showed that the wettability is improved when a proper amount of ZnO is included and adding ZnO nanoparticles 

at 0.5 wt% provides the highest wettability. 
 

Keyword: Lead-free solder, Nano zinc oxide, Spread 
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บทน า 
สินค้าอิเล็กทรอนกิส์เป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1 

ล้านล้านบาท [1] แต่เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสุขภาพของมนุษย์ ท าให้หลายๆ

ประเทศได้ออกข้อบังคับออกมาเพื่อควบคุมการใชส้ารมพีษิบางชนิดในสนิค้าอิเล็กทรอนกิส์ และข้อบังคับท่ีส าคัญ คือ 

ข้อบังคับ RoHS (The restriction of the use of certain hazardous substances) ของสหภาพยุโรป ซึ่งสารมีพิษท่ีถูก

ควบคุมการใช้งานในสนิค้าอิเล็กทรอนิกส ์ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมยีม (Cd) Hexavalent chromium (Cr6+) 

Polybrominated biphenyls และ Polybrominated diphenyl ether [2] การออกข้อบังคับเหล่านี้ท าให้ผู้ส่งออกสินค้า

อเิล็กทรอนกิส์ไม่สามารถส่งสินค้าท่ีใชโ้ลหะบัดกรีท่ีมีตะกั่วเป็นสว่นผสมเข้าไปจ าหนา่ยในประเทศเหลา่นั้นได้ สง่ผลให้

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจ์ าเป็นต้องปรับตัวโดยน าโลหะบัดกรีไรส้ารตะกั่ว (Lead-free solders) มาใช้งานแทนโลหะ

บัดกรแีบบดั้งเดิมท่ีเป็นโลหะผสม (Alloy) ระหว่างดบุีกและตะกั่ว (Sn-Pb solders)  

สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศแรกท่ีได้ออกข้อบังคับออกมาเพื่อควบคุมการใช้สารมีพิษในสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านข้อบังคับ RoHs ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 โดยในช่วงเวลาท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนาโลหะ

บัดกรีไร้สารตะกั่วขึ้นมาหลายกลุ่มเพื่อทดแทนโลหะบัดกรีท่ีมีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ เช่น กลุ่ม Sn-Ag กลุ่ม Sn-Cu 

และกลุ่ม Sn-Ag-Cu (SAC) เป็นต้น ซึ่งโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมี

หลายชนิดด้วยกัน แต่ท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุด คือ โลหะบัดกรีในกลุ่ม SAC เนื่องจากมีคุณสมบัติต่างๆเหมาะกับงาน

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีบัดกรีด้วยวิธี Wave soldering หรือวิธี Reflow soldering โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลหะบัดกรี SAC305 

(Sn-3.0Ag-0.5Cu) เนื่องจากเป็นโลหะบัดกรีไรส้ารตะกั่วที่มคีุณสมบัตใินการน าไฟฟา้ที่ดี และมีความแข็งแรงของรอย

บัดกรีสูง [3] แต่ SAC305 ก็มขี้อด้อยอยูห่ลายประการเช่นกัน คือ SAC 305 มจีุดหลอมเหลวสูง โดยมจีุดหลอมเหลว

อยู่ในช่วง 217-221 °C ในขณะท่ี Sn-Pb eutectic solder มีจุดหลอมเหลวเพียง 183 °C ซึ่งจากอุณหภูมิบัดกรีท่ีสูงขึ้น

นั้นท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรมีโอกาสเกิดความเสียหายได้ง่ายขึ้น และท าให้อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้พลังงานในการผลิตมากขึ้น [3 , 4] นอกจากนี้โลหะบัดกรี SAC305 มีส่วนผสมของเงิน (Ag) ใน

ปริมาณสูงถึง 3% โดยน้ าหนัก ท าให้มคีวามหนาของแผ่นสารประกอบเชงิโลหะ Ag3Sn ในเนื้อโลหะบัดกรีมาก โดยท่ี 

Ag3Sn เป็นสารประกอบเชงิโลหะ (Intermetallic compound) ท่ีมคีวามเปราะสูง ท าให้เมื่อรอยบัดกรีได้รับความเค้นจะ

มีโอกาสเกิดการแตกร้าวของรอยบัดกรีมากขึ้นตามไปด้วย [4] ดังนั้นจึงมีการพัฒนาโลหะบัดกรี SAC อีกกลุ่มหนึ่ง

ขึน้มา คือ SAC ท่ีมีธาตุเงินต่ า (Low-Ag SAC) เชน่ Sn-0.3Ag-0.7Cu (SAC0307) ซึ่งปริมาณของ Ag ท่ีลดลงในโลหะ

บัดกรกีลุ่มนีจ้ะชว่ยลดความหนาของแผ่นสารประกอบเชงิโลหะ Ag3Sn ลง [5, 6] อย่างไรก็ตามโลหะบัดกรี SAC0307 

ยังมีจุดหลอมเหลวท่ีสูงใกล้เคียงกับ SAC305 คือ ประมาณ 220 °C [7] และทั้ง SAC305 และ SAC0307 มีคุณสมบัติ

ด้อยกว่าโลหะบัดกรีแบบดั้งเดิม (Sn-Pb solder) อีกประการหนึ่ง คือ มีความสามารถในการต้านทานความล้า 

(Fatigue) และการคืบ (Creep) ท่ีต่ ากว่า ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ (Reliability) ของ

อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสท่ี์ใช ้SAC ท้ังสองชนดิในการบัดกร ี[8-11]  

การเกิดความล้าและการคืบ เป็นการวิบัติทางโลหะวทิยาท่ีส าคัญส าหรับอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าจะมีวธีิการ

ปรับปรุงให้โลหะบัดกรมีีความสามารถในการตอ่ตา้นการเกิดความล้าได้โดยการท าให้มีขนาดเกรนท่ีเล็กลง แต่วิธีการ

นี้ไม่ใช่วิธีการท่ีดีส าหรับการต่อต้านการเกิดการคืบ เนื่องจากการท าให้เกรนมีขนาดเล็กลงจะท าให้เกิดการคืบโดย

กระบวนการเลื่อนของขอบเกรน (Grain boundary sliding) ได้งา่ยขึน้ [8, 12] และเป็นท่ีทราบกันดีว่า วิธีท่ีนิยมใช้ในการ

ปรับปรุงคุณสมบัตทิางกลของโลหะบัดกรเีพื่อให้สามารถตอ่ต้านความล้าและการคบืได้ดีขึ้น คือ การท าให้โลหะบัดกรี
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นั้นกลายเป็นเป็นวัสดุเชิงประกอบ (Composite materials) โดยการเติมอนุภาค (Particles) ขนาดเล็กเข้าไปในเนื้อของ

โลหะบัดกร ีเพื่อใชข้ัดขวางการเคลื่อนท่ีของดิสโลเคชัน (Dislocations) และการเลื่อนของขอบเกรน [9, 10, 13]  

วัสดุเชิงประกอบมีองค์ประกอบสองส่วนด้วยกัน คือ เนื้อพื้น (Matrix) และเฟสกระจาย (Dispersed phase) 

และด้วยความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยี ท าให้มีการน าอนุภาคนาโน (Nano-particles) ชนดิต่างๆ เช่น อนุภาค

นาโนของโลหะบริสุทธ์ิ อนุภาคนาโนของเซรามิก หรือคาร์บอนนาโนทิวบ์ (Carbon nanotubes) มาใช้เป็นเฟสกระจาย 

ในการท าให้โลหะบัดกรีเปลี่ยนเป็นโลหะบัดกรีเชิงประกอบนาโน (Nano-composite solders) [14-21] อย่างไรก็ตาม

ปัญหาที่ส าคัญอยา่งหนึ่ง ณ.ขณะนี้ ในการใช้อนุภาคนาโนในการผลิตโลหะบัดกรีเชิงประกอบ คือ การเติมอนุภาคนา

โนลงไปในเนื้อโลหะบัดกรีจะท าให้โลหะบัดกรเีชงิประกอบท่ีได้ มีคุณสมบัตติา่งๆในการบัดกรท่ีีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

เช่น จุดหลอมเหลว ความสามารถในการเปียก (Wettability) และโครงสร้างจุลภาคของรอยบัดกรี โดยพบว่าการเติม

อนุภาคนาโนลงไป ส่งผลเสียต่อโลหะบัดกรีเชิงประกอบนาโนท่ีได้ คือ ท าให้มีจุดหลอมเหลวท่ีเพิ่มขึ้น และมี

ความสามารถในการเปียกที่ลดลง แตม่ผีลด ีคือ ท าให้เกิดช้ันสารประกอบเชงิโลหะ (Intermetallic compounds) ในรอย

บัดกรีน้อยลง [22-30] ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานท่ัวไปท่ีจะต้องศึกษาส าหรับโลหะบัดกรี ท้ังโลหะ

บัดกรีแบบแท่ง (Solder bars) และโลหะบัดกรีแบบครีม (Solder pastes) อย่างไรก็ตามในการใช้งานโลหะบัดกรีแบบ

ครีม ยังมีคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆท่ีต้องท าการศึกษาเพิ่มเติมอีก คือ ความสามารถในการพิมพ์ (Printability) และการ

ทรุดตัว (Slump) ซึ่งพบว่า การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติเหล่านี้ของโลหะบัดกรีเชิงประกอบนาโนแบบ

ครีมยังมีนอ้ยมาก โดยงานวจิัยท่ีพบเป็นการศกึษาเกี่ยวกับความสามารถในการพิมพ์ และการทรุดตัวของโลหะบัดกรี

แบบครมีท่ีเป็นเนื้อเดียว [31-36] 

งานวจิัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ท่ีมีผลต่อการกระจาย

ตัวของโลหะบัดกรีแบบครีม Sn-3.0Ag-0.5Cu (SAC 305) และท าการสร้างชุดทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z3198-

3:2003เพื่อทดสอบการกระจายตัวของโลหะบัดกรีบนแผ่นทองแดง 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 
1. แผ่นทองแดงบริสุทธ์ิ 97% ดังรูปท่ี 1 ขนาด 30 mm X 30 mm X 0.35 mm 

2. เตรียมสารละลาย HNO3 70 vol% (ความเข้มข้น 10%) เพื่อล้างท าความสะอาดฟิล์มออกไซด์และสิ่ง

แปลกปลอม   บนแผ่นทองแดง 

3. แช่แผ่นทองแดงไว้ในสารละลายท่ีเตรียมไว้ประมาณ  15 นาที จากนั้นท าการขัดออกไซด์และสิ่ง

แปลกปลอมบนแผ่นทองแดงออกด้วยผ้าสะอาด 

4. แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาด 50 mm X 50 mm X 1.24 mm ส าหรับท าชิ้นทดสอบทรงกระบอก ขนาด เส้น

ผ่านศูนย์กลาง  6.5 mm สูง 1.24 mm (ปริมาตร 0.041 cm3) ตามมาตรฐานJIS Z3198-3:2003 

5. ผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เข้ากับโลหะบัดกรีแบบครีม SAC305 ในปริมาณ 0wt%, 0.1wt%, 

0.2wt%, 0.3wt%, 0.4wt%, 0.5wt%, 0.6wt%, 1.0wt%, 1.5wt% และ 2.0wt% ตามล าดับ 

6. ผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เข้ากับโลหะบัดกรแีบบครมี SAC305 ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 

7. น าโลหะบัดกรแีบบครมีท่ีผสมแลว้ มาอัดลงในบล็อกท่ีเตรียมไว้ 

8. ให้ความร้อนโดยใช้ Hot plate ท่ีอุณหภูมิเหนือจุดเร่ิมหลอมเหลว (Solidus) 40°C (217 +40°C) ซึ่งมี

ค่าประมาณ 260°C ค่าความคลาดเคลื่อน ±3 °C เป็นเวลา 30 วนิาที นับจากโลหะบัดกรหีลอมเหลว จากนั้นปล่อยให้

ชิ้นทดสอบเย็นตัวลงท่ีอุณหภูมิหอ้งแล้วน าไปล้างฟลักซ์ดว้ยเอทานอล และท าการทดสอบซ้ า 5 ครัง้ 
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9. น าชิ้นงานท่ีผ่านการทดสอบแล้วไปวัดค่าความสูง พื้นท่ี และ เส้นรอบวงของโลหะบัดกรี โดยใช้

ไมโครมิเตอร์และโปรแกรม Image-Pro Express ช่วยในการวัด น าค่าที่ได้มาค านวณหาค่าตัวประกอบการกระจายตัว 

(Spread factor: Sf) ดังแสดงในสมการท่ี 1 

Sf = × 100      (1) 

เมื่อ H คือ ความสูงของโลหะบัดกรหีลังการทดสอบ 

D คือ เสน้ผ่านศูนยก์ลางของโลหะบัดกรหีลังการทดสอบ 

เมื่อ D = 1.24 V1/3 

โดย V คือ ปริมาตรของโลหะบัดกรีท่ีใชท้ดสอบ 

นอกจากนี้ค่าความสามารถในการกระจายตัวของโลหะบัดกรียังสามารถค านวณเป็นค่าอัตราส่วนการ

กระจายตัว (Spread ratio: Sr) ได้ดังสมการท่ี 2 

 

𝑆r =     (2) 

 

และความสามารถในการกระจายตัวของโลหะบัดกรีบนแผ่นทองแดงยังสามารถวัดได้โดยใช้ค่ามุมสัมผัส 

(Contact angle) ดังแสดงในสมการท่ี 3 และในภาพท่ี 1 แสดงตัวแปรต่างๆท่ีใช้ในการค านวณหาค่ามุมสัมผัส เมื่อ 𝜃 

คือ มุมสัมผัส A คือ รัศมขีองโลหะบัดกรี และ h คือ ความสูงของโลหะบัดกร ี

 

sin𝜃 =       (3) 

 

R R-h

A h

θ 

θ 

 
ภาพที่ 1 มุมสัมผัสบนแผ่นทองแดง 

 

ผลการทดลอง 

จากการน าชิ้นงานท่ีผ่านการบัดกรีไปวัดพื้นท่ี เส้นรอบวง ในโปรแกรม Image-Pro Express จากนั้นน าค่าท่ี

ได้มาค านวณโดยใช้สูตรของ Spread factor, Spread ratio และ Contact angle ได้ผลดังรูปท่ี 2, 3 และ 4 ซึ่งสามารถ

อธิบายได้ว่าอัตราส่วนอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO) มีผลต่อการกระจายตัวของโลหะบัดกรีแบบครีม โดยการ

กระจายตัวจะมากขึ้นเร่ือยๆจนถึงอัตราส่วน 0.5 wt% จะมกีารกระจายตัวมากที่สุด และเม่ือเพิ่มอัตราส่วนอนุภาคนา

โนซิงค์ออกไซด์เข้าไปอีก โลหะบัดกรีจะมกีารกระจายตัวท่ีลดลง ปรากฏการณ์นี้เกิดจากอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ท่ี

เติมเข้าไป มีผลต่อแรงตึงผิวของโลหะบัดกรีแบบครีม โดยจะท าให้แรงตึงผิวของโลหะบัดกรีลดลงเร่ือยๆจนกระท่ัง

อัตราส่วน 0.5%wt ท่ีมีแรงตงึผิวน้อยท่ีสุด และเมื่อเพิ่มอนุภาคนาโนเข้าไปอีก จะท าให้ความหนืดของโลหะบัดกรีมีผล

มากกว่าแรงตึงผิวของโลหะบัดกรี ท าให้โลหะบัดกรีมกีารกระจายตัวน้อยลงดังนัน้สรุปได้ว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ 

สามารถลดแรงตึงผิวของโลหะบัดกรีแบบครีมได้เมื่อเติมอนุภาคในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม นั่นหมายถึงอนุภาคนาโน-ซิงค์ 
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ออกไซด์สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายตัวของโลหะบัดกรีบนแผ่นทองแดงได้ ผลการวิจัยนี้สามารถ

น าไปประยุกตใ์ชก้ับการเพิ่มการกระจายตัวของโลหะบัดกรีแบบครมีได้เป็นอยา่งดี เนื่องจากอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

เป็นอนุภาคนาโนท่ีมีราคาถูกเมื่อเทียบกับอนุภาคนาโนชนิดอื่นๆ เนื่องจากสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ใน

ประเทศไทย อย่างไรก็ตามงานวจิัยน้ียังเป็นเพียงผลการศึกษาเบือ้งต้น จ าเป็นตอ้งท าการศกึษาเพิ่มเติมในแง่อ่ืนๆของ

โลหะบัดกรีอีกต่อไป เช่น กลไกการเกิดปฏิกิริยารอยต่อกับแผ่นทองแดง หรือความสามารถในการต่อต้านความล้า

และการคืบ เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 2 ค่าตัวประกอบการกระจายตัว Sf 

 

ภาพที่ 3 อัตราส่วนการกระจายตัว Sr 
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ภาพที่ 4 มุมสัมผัส 

สรุปผล 

จากการศึกษาอิทธิพลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไชด์ต่อการกระจายตัวของโลหะบัดกรีแบบครีม Sn-3.0Ag-

0.5Cu สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ปริมาณของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ในโลหะบัดกรี มีผลต่อการกระจายตัวของโลหะบัดกรีแบบ

ครมี โดยการกระจายตัวจะมากขึ้นเร่ือยๆจนถึงอัตราส่วน 0.5wt% จะมกีารกระจายตัวมากที่สุด 

2. เมื่อเติมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ในอัตราส่วนท่ีมากเกินไป จะท าให้ค่าความหนืดของโลหะบัดกรีมีผล

มากกว่าการลดแรงตงึผิวของโลหะบัดกร ีท าให้โลหะบัดกรมีลีักษณะที่มกีารกระจายตัวนอ้ยลง ดังนัน้แสดงวา่อนุภาค

นาโนซิงค์ออกไซด์ สามารถลดแรงตงึผิวของโลหะบัดกรีแบบครมีได้เมื่อเตมิอนุภาคในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย  และค่าคุณภาพซากของปลานิลท่ีเลี้ยงด้วยอาหาร

เสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับต่างๆ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) 

ท่ีมี 5 ชุดการทดลองๆ ละ 4 ซ้้า โดยเสริมใบกระถินเทพาปน่ในอาหารท่ีระดับ  0  2.5   5.0  7.5 และ10 % เลีย้งปลา

นลิทดลองน้้าหนักเร่ิมตน้เฉลี่ย 0.65  กรัม  จ้านวน 20  ตัว ในถังทดลองขนาด 200 ลิตร ที่ตดิตัง้เป็นระบบชุดถังเลีย้ง

ปลาระบบน้้าหมุนเวยีน จ้านวน 20 ถัง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา่ ชุดการทดลองท่ี 2 (2.5 

% ใบกระถินเทพาป่น) มีค่าน้้าหนักสุดท้าย ความยาวสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม ความยาวเพิ่ม น้้าหนักเพิ่มต่อวัน อัตรา

เจรญิเติบโตจ้าเพาะ อัตราแลกเนื้อ  ประสิทธิภาพของอาหาร และ ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน ดีท่ีสุดแตกต่างจากชุด

การทดลองท่ี 3, 4 และ5 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่ต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลอง

ควบคุม (ชุดการทดลองท่ี 1) ในขณะท่ีค่าคุณภาพซากไม่แตกต่างกันทางสถิติในทุกพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด แต่พบว่า

ปลานิลกลุ่มท่ีได้รับอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับสูงขึ้น (ชุดการทดลองท่ี 4 และ5)  ค่าความยาวล้าไส้มี

แนวโนม้เพิ่มขึ้น  โดยมีคา่เฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 59.18 – 59.31 เซนติเมตร 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการเจรญิเตบิโต  ใบกระถินเทพาป่น  ปลานิล 
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Abstract 
 The aim of this study was to determine the effect of supplemental Acacia mangium Leaf meal on 

growth performance, survival rate and carcass quality of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). The experimental 

design was Completely Randomized Design (CRD) at 5 treatments and 4 replications. Mixed feed contained 

different level of Acacia mangium Leaf meal as 0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10 % of practical diets pellet feed. Fish with 

the initial average weight 0.65 g. They were fed for 12 weeks to Nile Tilapia fingerling stocked in 20 tanks (200 

liters) set up in recirculation aquaculture tanks at a density of 20 fish/tank. Results indicated that final weight, 

final length, weight gain, length gain, ADG, SGR, FCR, FER and PER were the best in treatment 2 (2.5 % Acacia 

mangium Leaf meal) significant different (p<0.05) with treatment 3, 4 and 5, but not significant different 

(p>0.05) with treatment 1 (control). While carcass quality in all parameters were not significant different 

(p>0.05) in all treatment and as noted intestine length in fish at treatment 4 and 5 were increasing trend 

according with higher Acacia mangium Leaf meal level in diets  as average intestine length in fish between  

59.18 – 59.31 cm.   
 

Keyword: Growth Performance, Acacia mangium Leaf Meal, Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)   

 

บทน า 

ปลานิลมีชื่อสามัญว่า Nile tilapia และชื่อวิทยาศาสตร์คือ (Oreochromis niloticus) จัดเป็นปลาน้้าจืด

เศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมในการบริโภคและการเลี้ยงอย่างแพร่หลายท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

เนื่องจากเป็นปลาที่เลีย้งง่าย โตเร็ว ทนตอ่สภาพแวดลอ้ม และเป็นปลาน้้าจืดกลุ่มปลาเนื้อขาว (white muscle) ท่ีเนื้อมี

คุณภาพ และรสชาติดี ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีส้าคัญของไทย ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลาในกลุ่มปลานิลในปี 

พ.ศ. 2553 มีปริมาณกว่า 204,700 ตัน หรือ41.22% ของปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดท้ังหมดคิดเป็นมูลค่ากว่า

เก้าพันล้านบาท [1] สถานการณ์ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงปลานิลยังมีโอกาสขยายต่อไปอีกมาก เนื่องจากความ

ต้องการบริโภคอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อปลาของประชากรในประเทศ และโลกท่ีเพิ่มมากขึ้นจึงมีความต้องการ

อาหารประเภทโปรตีนสูงมากขึ้น ปลานิลจึงจัดเป็นแหล่งโปรตีนท่ีส้าคัญแหล่งหนึ่ง แต่ในสภาวะท่ีการขยายตัวและ

พัฒนาทางด้านการเลี้ยงสัตว์น้้าภายในประเทศไทยมีมากขึ้น จึงมีผลท้าให้เกิดปัญหาด้านอาหารสัตว์น้้า คือ อาหาร

สัตว์มีราคาสูงขึน้มวีัตถุดบิไมเ่พยีงพอตอ่ความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปลาปน่ซึ่งเป็น

วัตถุดิบท่ีส้าคัญของอาหารสัตวน์้้า [2] ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในการลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการลดตน้ทุนค่าอาหาร

สัตว์น้้าซึ่งเป็นต้นทุนท่ีมีสัดส่วนสูงสุด (ประมาณ 60 %) ของต้นทุนการผลิตรวม แนวทางในการลดต้นทุนค่าอาหาร

สัตว์กระท้าได้โดยเกษตรกรควรมกีารเลือกใชว้ัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีราคาถูก และหาได้ง่ายในท้องถิ่น ทดแทนวัตถุดิบ

อาหารสัตวท่ี์มรีาคาแพงในสูตรอาหาร ซึ่งจะสามารถช่วยให้ราคาอาหารสัตว์ลดต่้าลง ในขณะที่คุณภาพหรือปริมาณ

สารอาหารท่ีมีในสูตรอาหารยังคงเดิม 

กระถินเทพา (Acacia mangium Willd.) เป็นไม้ยนืต้น วงศ์ถั่ว มีถิ่นก้าเนดิในประเทศออสเตรเลีย มกีารเติบโต

ดีมาก [3] เป็นไม้ยืนตน้เบิกน้าในพื้นท่ี ที่มีคุณลักษณะปลูกง่าย โตเร็ว และขึ้นได้ดีในทุกสภาพดิน เป็นไม้ท่ีปลูกเพื่อใช้

ประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก โดยท่ีใบของกระถินเทพาถือเป็นผลพลอยได้ หรือเป็นเศษเหลือจากการปลูกต้นกระถิน

เทพา จากการวิเคราะห์ใบกระถินเทพาโดย [4] พบว่ามีโปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า Acid detergent fibre (ADF) Neutral 
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detergent fibre (NDF) ลิกนิน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และ ยอดโภชนะย่อยได้ (Total digestible nutrient, TDN) เท่ากับ 

14.83 3.24 25.08 4.72 38.59 50.63 22.00 0.49 0.11 และ 58.47 % ตามล้าดับ เมื่อพจิารณาจากการใชป้ระโยชน์

ในโภชนะของใบกระถินเทพาพบว่า กระถินเทพามีค่าการยอ่ยได้ของวัตถุแหง้ 23.33 % ค่าสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของ

โปรตนี 26.66 % และค่ายอดโภชนะรวม 30.11 % [5] 

ดังนั้นการใช้ใบกระถินเทพาเสริมในอาหารปลานิล จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเลือกใช้วัตถุดิบจากพืชท่ีเป็น

เศษเหลือ และหาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร คุณภาพซากท่ีเกิดขึ้น 

และเป็นแนวทางหนึ่งในการลดตน้ทุนค่าอาหารส้าหรับการผลิตปลานิลตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา 

แผนการทดลอง 

การทดสอบประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลานิลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเสริมใบกระถิน

เทพาป่นในระดับต่างกัน  ปลานิลส้าหรับทดลองเป็นปลาวัยออ่นอายุ 10 วันท่ีมีขนาดน้้าหนักเฉลี่ย 0.65 กรัม ได้จาก

การเพาะพันธ์ุของศูนยป์รับปรุงพันธุกรรมสัตว์น้้าชุมพร  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized 

Design,CRD)  ก้าหนดให้อาหารทดลองเสริมใบกระถินเทพาป่นต่างกัน 5 ระดับ (ชุดทดลอง : Treatments) ได้แก่ 

เสริมใบกระถินเทพาป่น ท่ีระดับ  0   2.5  5.0  7.5 และ 10 เปอร์เช็นต์ ระดับละ 4 ซ้้า (Replications) รวม 20 หน่วย

ทดลอง (Experimental Unit) ดังนี้  

ชุดการทดลองท่ี 1 (T1) อาหารผสมท่ีไม่เสริมใบกระถินเทพาป่น (ชุดควบคุม) 

ชุดการทดลองท่ี 2 (T2) อาหารผสมท่ีเสริมใบกระถินเทพาป่น  2.5 เปอร์เช็นต์ 

ชุดการทดลองท่ี 3 (T3) อาหารผสมท่ีเสริมใบกระถินเทพาป่น  5.0 เปอร์เช็นต์ 

ชุดการทดลองท่ี 4 (T4) อาหารผสมท่ีเสริมใบกระถินเทพาป่น  7.5 เปอร์เช็นต์ 

ชุดการทดลองท่ี 5 (T5) อาหารผสมท่ีเสริมใบกระถินเทพาป่น  10.0 เปอร์เช็นต์ 

การเตรยีมอาหารทดลอง 

น้าวัตถุดิบท่ีประกอบอาหาร เช่น ข้าวโพดป่น ร้าละเอียด และปลาป่นมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการท่ี

ประกอบด้วย วิเคราะห์โปรตีนใช้วิธี Kjeldahl method วิเคราะห์ไขมันใช้วิธี ether extract  วิเคราะห์เยื่อใยใช้วิธี filted glass 

crucible method และเถ้า ใช้วิธี AOAC น้าข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบท่ีวิเคราะห์ได้มาค้านวณสูตรอาหาร ท่ี

ก้าหนดเป็นปริมาณของวัตถุดิบประกอบอาหารในแต่ละสูตร (ตารางท่ี 1) การผลิตอาหารทดลองเร่ิมจากการบดวัตถุดิบท่ี

ประกอบอาหารแต่ละส่วนให้ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.1 มิลลิเมตรชั่งน้้าหนักวัตถุดิบตามสูตรท่ีค้านวณได้ ผสม

ด้วยเครื่องผสมอาหารท่ีใช้ใบพายกวนให้วัตถุดิบต่างๆเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเวลา 15 นาที น้ามาอัดเม็ดด้วยเครื่องบดอัด

แบบ mincer ผ่านหน้าแว่นท่ีมีรูขนาด 2.0 มิลลิเมตร โดยในขณะอัดเม็ดอาหารผสมจะเกิดความร้อนขึ้น (ประมาณ 80 

องศาเซลเซียส) วัตถุดิบจากพืชท่ีมีแป้งเป็นส่วนประกอบจะเปลี่ยนสภาพเป็น สารเหนียวท้าให้วัตถุดิบเกาะตัวกัน อาหาร

ผสมท่ีถูกอัดจะมีลักษณะเป็นเส้น ท่ีมีความร้อนและความชื้นสูง ผึ่งลมเพื่อระบายความร้อนเป็นเวลา 15 นาที จากนั้น

น้าไปอบในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จนอาหารผสมแห้ง (มีความชื้นต้่ากว่า 12 เปอร์เซ็นต์) 

แล้วบรรจุในถุงพลาสติก 2 ชั้น เก็บในตู้แช่แข็งท่ีอุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ทดลอง แล้วสุ่มตัวอย่างอาหารไป

วเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า ความชื้น ตามวิธีของ AOAC ค้านวณคาร์โบไฮเดรต (NFE: 

Nitrgen free extract) และพลังงานท่ีย่อยได้ (DE: Digestible energy)  ดังนี้ 
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NFE = 100 - (%protein + %fat + %fiber + %ash + %moisture) 

DE (Kcal/100g) = (%protein x 3.5) + (%fat x 8.0) + (%NFEx2.5) 

ตารางที ่1  ส่วนประกอบของวัตถุดบิและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลอง (%วัตถุแหง้) ท่ีมีใบกระถินเทพาป่น

ในระดับต่างกัน 

 

วัตถุดบิอาหาร (%) 

ระดับใบกระถินเทพาป่นในสูตรอาหาร (%) 

0 2.5 5.0 7.5 10 

ข้าวโพดป่น (9% CP) 

ปลาปน่ (70% CP) 

ร้าละเอียด (45% CP) 

แป้งมัน 

ใบกระถินเทพาป่น 

น้้ามันปาล์ม 

Vitamin-mineral premix1/ 

Dicalciumphosphate 

รวม 

ราคาอาหาร (บาท/กก.)  

37.5 

39.5 

10 

5 

0 

3 

4 

1 

100 

35.19 

37 

39.5 

9 

5 

2.5 

2 

4 

1 

100 

34.72 

36.5 

39.5 

8 

5 

5 

1 

4 

1 

100 

34.25 

34.5 

39.5 

7.5 

5 

7.5 

1 

4 

1 

100 

33.95 

32.5 

39.5 

8 

5 

  10 

0 

4 

1 

100 

33.47 

หมายเหต:ุ 1/  Vitamin-mineral premix provides per  kg of diet : vitamin A 15,000 IU; vitamin D3 3,000 IU; vitamin E 25 IU ; 

vitamin K30.5 g; vitamin B1 2.5 mg; vitamin B2 7 mg; vitamin B6 4.5 mg; vitamin B12 0.025 mg; pantothenic acid 35 mg;  nicotinic 

acid 35 mg; choline chloride 0.25 g; biotin 0.025 mg; Cu 1.6 mg; folic acid 0.5 mg; Mn0.06 g; Se 0.15  mg; Fe 0.08 g; I 0.4 mg  

และ Zn 0.045 g. 
 

ตารางที่ 2 องคป์ระกอบทางเคมขีองอาหารทดลองท่ีเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับต่างกัน 

 

องคป์ระกอบเคมี  (%) 

ระดับใบกระถินเทพาป่นในสูตรอาหาร (%) 

0 2.5 5.0 7.5 10 

ความชื้น (%) 

เถ้า (%) 

โปรตนี (%) 

ไขมัน (%) 

เยื่อใย (%) 

พลังงานรวม (Kcal/Kg) 

4.97 

11.67 

28.95 

9.28 

1.41 

4,509.78 

6.04 

11.66 

28.61 

8.31 

2.02 

4,459.43 

5.86 

11.88 

28.69 

7.64 

2.74 

4,377.26 

6.25 

11.64 

28.48 

7.28 

3.61 

4,452.52 

5.49 

12.68 

29.58 

7.21 

  4.30 

4602.50 
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การจัดการทดลอง 

ปลานิลทดลองเป็นปลาวัยอ่อนอายุ 10 วัน ท่ีได้จากการเพาะขยายพันธ์ุจากศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์น้้า

ชุมพรจ้านวน 1,000 ตัว มาเลีย้งในถังขนาดความจุ 500 ลิตร จ้านวน 4 ถัง เป็นเวลา   1  สัปดาห์  เพื่อให้ปลาได้ปรับ

สภาพให้คุ้นเคยกับสภาพแวดลอ้ม  และหัดให้ปลากินอาหารทดลองสูตร ที่ 1 (ควบคุม) วันละ 2 ครัง้  คือเวลา  07.30 

และ 17.00  น.  ท้าการชั่งน้้าหนักปลาเร่ิมต้นทดลองเฉลี่ย 0.65  กรัม  จ้านวน 20  ตัว แล้วน้าไปปล่อยในถังทดลอง

ขนาด 200 ลิตร (หน่วยทดลอง) ท่ีติดตัง้เป็นระบบภายใน “ชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้้าหมุนเวยีน” (สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ 

เลขท่ีค้าขอ 1301004910 เลขท่ีประกาศโฆษณาท่ี 135619)  จ้านวน 20 ถัง  โดยมีการให้อาหารแบบให้กินจนอิ่ม 

(satiation) บันทึกปริมาณการกินอาหารในแตล่ะวัน  ใช้ระยะเวลาในการทดลองนาน 12 สัปดาห์ แล้วสุ่มตัวอย่างปลา

นิลทดลองหน่วยทดลองละ 3 ตัวไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า ความชื้น และ

คาร์โบไฮเดรต ตามวิธีของ AOAC ค้านวณคาร์โบไฮเดรต (NFE: Nitrgen free extract) และพลังงานท่ีย่อยได้ (DE: 

Digestible energy)  ดังนี้ 

NFE = 100 - (%protein + %fat + %fiber + %ash + %moisture) 

DE (Kcal/100g) = (%protein x 3.5) + (%fat x 8.0) + (%NFEx2.5) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ท้าการนับจ้านวน ชั่งน้้าหนักและวัดความยาวปลานิลทดลองทุก 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินการเจริญเติบโต 

ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตรารอดของปลาโมงในแตล่ะชุดการทดลอง ได้แก่ น้้าหนักเพิ่มเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

(Weight Gain : WG) น้้าหนักเฉลี่ยท่ีเพิ่มต่อวัน (Average Daily Gain : ADG) ความยาวเฉลี่ย (Average Total length: 

ATL), อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (Specific Growth Rate : SGR%), ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (Protein Efficiency 

Ratio : PER) และอัตรารอด (Survival Rate : SR%) และเมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ท่ี 12 สุ่มตัวอย่างปลาจ้านวน 

2 ตัว จากทุกหน่วยทดลอง ในแต่ละชุดการทดลองเพื่อใชใ้นการศึกษาค่าคุณภาพซาก 

วิเคราะห์ผลการทดลองโดยน้าข้อมูลในแต่ละพารามิเตอร์มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple rang test ด้วยโปรแกรม

ส้าเร็จรูปทางสถิต ิ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต ์

ผลการศึกษา 

ค่าประสทิธิภาพการเจรญิเตบิโต 

 จากการทดลองเลีย้งปลานิลท่ีได้รับอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 

ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการเตบิโต อัตรารอดตาย และประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลาโมงท่ีได้รับอาหารเสริมใบ

กระถินเทพาป่นในระดับต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์   
ค่าประสิทธิภาพการเตบิโต 

 

ระดับใบกระถินเทพาป่น (%) 

0 2.5 5.0 7.5 10 

น้้าหนักเร่ิมตน้ (กรัม/ตัว)ns 

น้้าหนักสุดท้าย (กรัม/ตัว) 

ความยาวเร่ิมตน้(ซม.)ns 

ความยาวสุดท้าย (ซม.) 

น้้าหนักเพิ่ม (กรมั/ตัว) 

ความยาวเพิ่ม (ซม.) 

น้้าหนักเพิ่มตอ่วัน           

(กรัม/ตัว/วัน) 

อัตราเจริญเตบิโตจ้าเพาะ 

(%/วัน) 

อัตรารอดตาย (%)ns 

ปริมาณอาหารท่ีกิน     

(กรัม)ns 

อัตราแลกเนือ้ 

ประสิทธิภาพของอาหาร(%) 

ประสิทธิภาพการใช้โปรตนี 

ตน้ทุนค่าอาหาร (บ./ตัว) 

0.65+0.03 

30.52+3.3a 

1.50+0.10 

10.50+0.67a 

29.87+3.14a 

9.00+0.38a 

 

0.33+0.02a 

 

4.28+0.06a 

96.67+3.16 

 

47.90+4.15 

1.60+0.13c 

 

62.36+2.37a 

2.08+0.41a 

1.69+0.01a 

0.65+0.02 

30.88+3.19a 

1.50+0.10 

10.56+0.36a 

30.23+2.18a 

9.06+0.72a 

 

0.34+0.02a 

 

4.29+0.04a 

98.33+2.63 

 

47.72+4.68 

1.57+0.02c 

 

63.34+2.14b 

2.11+0.53a 

1.66+0.01b 

0.65+0.02 

24.32+2.81b 

1.50+0.10 

9.33+0.18b 

23.67+2.32b 

7.83+0.24b 

 

0.26+0.05b 

 

4.03+0.03b 

98.33+2.63 

 

48.34+4.26 

2.04+0.10a 

 

48.97+2.24c 

1.63+0.64c 

1.66+0.01b 

0.65+0.05 

25.08+2.15b 

1.50+0.10 

9.47+0.12b 

24.43+2.54b 

7.97+0.16b 

 

0.27+0.04b 

 

4.06+0.02b 

100+0.00 

 

44.67+3.64 

1.83+0.16b 

 

54.69+3.21b 

1.82+0.54b 

1.52+0.02d 

0.65+0.03 

23.16+2.61c 

1.50+0.10 

8.12+0.63c 

22.51+0.98c 

6.62+0.29c 

 

0.25+0.01c 

 

3.97+0.03c 

98.33+2.63 

 

46.37+4.54 

2.05+0.14a 

 

48.54+2.65c 

1.62+0.58c 

1.55+0.01c 

หมายเหต:ุ 1  ตัวเลขที่น้าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตวัอย่าง 3 ซ้้า) 
 a-c  ค่าเฉลี่ยในแถวที่มีตัวอักษรแตกต่างกันก้ากับแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  (p< 0.05) 

 หลังสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลานิลในชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้้าหมุนด้วยอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับ 

0, 2.5, 5.0, 7.5 และ10 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าชุดการทดลองท่ี 2 (2.5 % ใบกระถินเทพาป่น) มีค่าน้้าหนัก

สุดท้าย ความยาวสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม ความยาวเพิ่ม น้้าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราเจริญเติบโตจ้าเพาะ อัตราแลกเนื้อ  

ประสิทธิภาพของอาหาร และ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน ดีท่ีสุดแตกต่างจากชุดการทดลองท่ี 3, 4 และ5 อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่ต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองควบคุม ในขณะท่ีค่าอัตรารอดตาย และ

ปริมาณอาหารท่ีกินไม่ต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในทุกชุดการทดลอง ส่วนในชุดการทดลองท่ี 3, 4 และ5 ค่า

ประสิทธิภาพการเติบโตมีแนวโน้มด้อยประสิทธิภาพลงในพารามิเตอร์ ค่าน้้าหนักสุดท้าย ความยาวสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม 

ความยาวเพิ่ม น้้าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราเจริญเติบโตจ้าเพาะ อัตราแลกเนื้อ  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และ

ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตนี แปรผกผันกับระดับของใบกระถินเทพาป่นท่ีเพิ่มมากขึน้ในสูตรอาหารทดลอง  
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ค่าคุณภาพซาก 

 ค่าคุณภาพซากของปลานิลทดลองท่ีเลีย้งด้วยอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับ 0, 2.5, 5.0, 7.5 และ

10 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห ์ได้ผลการทดลองดังตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4 ค่าคุณภาพซากของปลานลิท่ีได้รับอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับตา่งๆเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 

 

ค่าคุณภาพซาก 

ระดับของใบกระถินเทพาป่นในสูตรอาหาร (%) 

0 2.5 5.0 7.5 10 

เนื้อปลา (%)ns 

กระดูก/ครบี (%)ns 

ไขมันช่องท้อง (%)ns 

เครื่องใน (%) ns 

ดัชนีตับ (%) ns 

ความยาวล้าไส(้ซม.)ns 

 

35.29+3.14 

53.12+1.15 

0.53+0.01 

9.51+0.87 

1.35+0.17 

57.68+4.13 

 

37.35+2.26 

53.03+1.29 

0.62+0.04 

9.46+0.76 

1.68+0.10 

58.21+3.18 
 

36.41+2.52 

52.81+1.53 

0.55+0.06 

10.23+0.98 

1.53+0.12 

58.36+4.68 
 

37.13+2.38 

53.52+1.25 

0.53+0.02 

9.85+1.12 

1.42+0.18 

59.18+3.19 
 

36.32+3.63 

53.08+1.46 

0.56+0.05 

10.12+0.83 

1.38+0.15 

59.31+4.63 

 

หมายเหต:ุ 1  ตัวเลขที่น้าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตวัอย่าง 3 ซ้้า) 
 a-c  ค่าเฉลี่ยในแถวที่มีตัวอักษรแตกต่างกันก้ากับแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  (p< 0.05) 

 จากการวิเคราะห์คา่คุณภาพซากของปลานลิทดลองพบวา่ ปริมาณเนื้อปลา กระดูก/ครีบ ไขมันช่องท้อง เคร่ือง

ใน ดัชนตีับ และค่าความยาวล้าไส้ ในทุกชุดการทดลองมคี่าไมแ่ตกตา่งกันทางสถิต ิ (p>0.05) โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 

35.29 - 37.35, 52.81 - 53.52, 0.53 - 0.62, 9.46 - 10.23, 1.35 - 1.68 และ 57.68 – 59.31 ตามล้าดับ และพบวา่

ปลานลิกลุ่มท่ีได้รับอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นในระดับสูงขึ้น ค่าความยาวล้าไส้มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ 

วิจารณ์และสรุปผล 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลานิลในชุดถังเลีย้งปลาระบบน้้าหมุนเวยีนด้วยอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นท่ี

ระดับ 0, 2.5, 5.0, 7.5 และ10 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าค่าประสิทธิภาพการเติบโตของปลานิลในชุดการ

ทดลองท่ี 2 ท่ีได้รับอาหารเสริมใบกระถินเทพาป่นท่ีระดับ 2.5 % มีค่าประสิทธิภาพการเติบโตในทุกพารามิเตอร์ดี

ท่ีสุดไมต่า่งจากชุดควบคุม แต่ในชุดการทดลองท่ี 3, 4 และ5 ค่าประสิทธิภาพการเตบิโตของปลานลิทดลองมแีนวโน้ม

ลดลงแปรผกผันกับระดับของใบกระถินเทพาป่นในสูตรอาหารท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ [6] ท่ีรายงาน

ว่าปลานิลท่ีได้รับอาหารผสมใบมะรุมท่ีระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด ส่วนปลานิลท่ี

ได้รับอาหารผสมใบมะรุมตั้งแต่ 15 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปในสูตรอาหารมีการเจริญเติบโตลดลง และไม่ควรใช้ใบมะรุมสูง

เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ในการเลี้ยงปลานลิ เนื่องจากการใชใ้บมะรุมท่ีมากเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารจะมีผลท้า

ให้ปริมาณ saponin และ phytic acid สูงเกินไป ซึ่งจะไปมีผลต่อใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในอาหารท้าให้การ

เจริญเติบโตของสัตว์ลดต่้าลง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ [2] ท่ีรายงานว่าปลานิลกลุ่มท่ีได้รับอาหารท่ีใช้ใบ

มะรุมท่ีระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีคา่น้้าหนักเพ่ิมตอ่วัน อัตราการเจรญิเตบิโตจ้าเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหาร

เป็นเนื้อ และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากโปรตีนไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) กับกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับใบ

มะรุมเสริมในสูตรอาหาร และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ [7] ท่ีรายงานว่าการเลี้ยงปลานิลด้วยอาหาร

ผสมใบมะรุมท่ีระดับ 13, 27 และ40 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปลานิลท่ีได้รับอาหารท่ีผสมใบมะรุมเกินกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ใน
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สูตรอาหารจะมีผลท้าให้การเจริญเติบโตของปลาลดลง ใบกระถินเทพาสามารถใชเ้ป็นแหลง่วัตถุดิบอาหารทดแทนใน

สูตรอาหารสัตว์ได้ จากรายงานของ [8] การใช้ใบกระถินเทพาแห้ง และหญ้ารูซี่ร่วมกับการให้อาหารข้น (โปรตีน 14 %) 

จ้านวน 0.5 % ของน้้าหนักตัวในการเลี้ยงแพะลูกผสมเพศเมียเป็นเวลา 90 วัน ให้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 

105.55 กรัมตอ่ตัวต่อวัน และสอดคล้องกับรายงานของ [9] ท่ีกล่าวว่าสามารถใชใ้บกระถินเทพาป่นในระดับ 15 % ใน

สูตรอาหารข้นส้าหรับเลี้ยงลูกโคนมโดยไม่มีผลเสียต่ออัตราการเจริญเติบโต และสุขภาพของสัตว์ โดยค่าอัตราการ

เจริญเติบโตเฉลี่ยเทา่กับ 487 กรัมต่อตัวต่อวัน และรายงานการวิจัยของ [10] ท่ีศึกษาระดับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้า

มันต่อการเจริญเติบโตของปลานิล แล้วพบว่าปลานิลสามารถใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันได้สูงสุดถึง  30% โดย

สาเหตุน่าจะเกดิจากสัตวท์ดลองท่ีใช ้คือปลานลิ ที่จัดอยู่ในกลุ่มปลากินพชื (herbivourus) ซึ่งมีความสามารถในการใช้

ประโยชนอ์าหารท่ีมีเยื่อใยสูงได้ดี [11] ท่ีท้าการหมักกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้า้มันดว้ยโรโนไซม ์วพี ีน้าไปใชเ้ลีย้งปลานิล

แปลงเพศขนาด 1.5 กรัม พบว่าปลาท่ีได้รับอาหารทดลองเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันหมักเอนไซม์ท้าให้การ

เจรญิเตบิโตของปลาดีกวา่ที่ไมไ่ด้หมักเอนไซม์  

  ส่วนค่าคุณภาพซาก พบว่าปลานิลทุกชุดการทดลองท่ีได้รับอาหารท่ีมีใบกระถินเทพาป่นในระดับตา่งๆ มีค่า

คุณภาพซากไม่ต่างกันทางสถิติ อาจเนื่องจากระยะเวลาท่ีท้าการทดลองท่ี 12 สัปดาห์ ยังไม่ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพซากมากนัก ในปลาที่ยังเตบิโตอยูใ่นระยะวัยรุ่น 

จากผลการศึกษาการใช้ใบกระถินเทพาป่นเสริมในสูตรอาหารส้าหรับเลี้ยงปลานิลวัยออ่นในระดับต่างๆ สรุปว่า

การใช้ใบกระถินเทพาป่นท่ีระดับ 2.5 % มีผลให้ปลานิลทดลองมีค่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการ

ใช้โปรตีน ไม่แตกต่างจากชุดควบคุมท่ีไม่เสริมใบกระถินเทพาป่นในสูตรอาหาร และการใช้ใบกระถินเทพาป่นเสริมในสูตร

อาหารส้าหรับเลี้ยงปลานิลวัยอ่อนในทุกระดับไม่มีผลกระทบกับค่าคุณภาพซากของตัวปลา แต่พบว่าการใช้ใบกระถิน

เทพาป่นในสูตรอาหารท่ีระดับ 2.5 % มีผลให้ต้นทุนค่าอาหารลดลงจาก 1.69 บาท/ตัวในชุดควบคุม เหลือ 1.66 บาท/ตัว 

(ท่ีระดับ 2.5 %)  ซึ่งคิดเป็นต้นทุนค่าอาหารท่ีลดลงไปประมาณ 0.03 บาท/ตัวหรือประมาณ  1.8 % (p<0.05) ซึ่งหาเป็น

การเลี้ยงปลานิลในเชงิพาณิชยก์ารใช้อาหารท่ีมีส่วนผสมของใบกระถินเทพาป่นในระดับ 2.5 % จะสามารถลดต้นทุนการ

ผลิตในส่วนของค่าอาหารลงได้ในระดับท่ีมีนัยส้าคัญ ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการทดลองนี้คือ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเร่ือง 

การใช้เอนไซม์ย่อยเยื่อใยสังเคราะห์เสริมในสูตรอาหารท่ีมีแหล่งวัตถุดิบอาหารเป็นกลุ่มท่ีมีเยื่อใยสูง การทดสอบใบ

กระถินเทพาในกลุ่มปลากินพืช และกลุ่มปลากินท้ังพืชและสัตว์ท่ีมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ หลากหลายชนิดเพิ่มขึ้น  

และควรขยายระยะเวลาในการทดลองเป็นอยา่งนอ้ย 24 สัปดาห์เพื่อให้ได้ผลการทดลองท่ีชัดเจนขึน้ในประเด็นค่าคุณภาพ

ซาก และควรขยายขนาดของการทดลองใหญ่ขึ้นใกล้เคียงกับการเพาะเลี้ยงจริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้ผลการทดลองท่ี

ชัดเจนขึน้ในประเด็นตน้ทุนการผลิต โดยเฉพาะตน้ทุนค่าอาหารปลานิล 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต

ของไก่เนื้อ ใชไ้ก่เนื้อ พันธ์ุอารเ์บอร์ เอเคอร์ส อายุ 1 วัน จ้านวน 180 ตัว ใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ สุ่มไก่เนื้อ

ออกเป็น 4 กลุ่ม (ตามปัจจัยท่ีใชใ้นการศกึษา คือ ระดับเมทไธโอนนีในอาหาร) กลุ่มละ 3 ซ้้า ซ้้าละ 15 ตัว ในช่วงแรก

ของการทดลอง (ช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์) ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับโปรตีนร้อยละ 22 (ระดับเมทไธโอนีน

แตกต่างกัน; ร้อยละ 0.50, 0.60, 0.70 และ 0.80) และประกอบสูตรอาหารให้มีระดับโปรตีนร้อยละ 19 (ระดับเมทไธโอนีน

แตกต่างกัน; ร้อยละ 0.40, 0.50, 0.60 และ 0.70) ส้าหรับไก่เนื้อในช่วงอายุ 3 ถึง 6 สัปดาห์ ให้ไก่เนื้อได้รับอาหาร

และน้้าดื่มอย่างเต็มท่ี จากผลการศึกษาในช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อท่ีได้รับ

ระดับเมทไธโอนีนในอาหารแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P > 0.05) มีค่าเป็น 29.33 

29.61, 28.90 และ 28.78 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ (P > 0.05) ปริมาณอาหารท่ีกิน มีค่าเป็น 48.38, 48.44, 

47.81 และ 47.79 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ (P > 0.05) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว มีค่าเป็น 1.65, 

1.64, 1.65 และ 1.66 ตามล้าดับ (P > 0.05) เช่นเดียวกับประสิทธิภาพการใช้โปรตีน มีค่าเป็น 3.03, 3.06, 3.02 และ 

3.01 ตามล้าดับ (P > 0.05) ในช่วงอายุ 3 ถึง 6 สัปดาห์ พบว่าไก่เนื้อ มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน มีค่าเป็น  60.04, 

58.47, 58.05 และ 56.29 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ (P > 0.05) ปริมาณอาหารท่ีกินมีค่าเป็น 125.74, 127.35, 

125.00 และ 123.29 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ (P > 0.05) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว มีค่าเป็น 2.09, 

2.18, 2.15 และ 2.19 ตามล้าดับ (P > 0.05) เช่นเดียวกับประสิทธิภาพการใช้โปรตีน มีค่าเป็น 2.51, 2.42, 2.44 และ 2.40 

ตามล้าดับ (P > 0.05)  จากการศึกษาคร้ังนี้ สรุปได้ว่าระดับเมทไธโอนีนในอาหารท่ีเหมาะสมมีค่าเป็นร้อยละ 0.50 

และร้อยละ 0.40 ส้าหรับไก่เนื้อในชว่งอายุ 0 ถึง 3 และ 3 ถึง 6 สัปดาห์ ตามล้าดับ จากผลการศกึษา ชีใ้ห้เห็นวา่การ

เสริมเมทไธโอนนีในระดับท่ีสูงกวา่ค้าแนะน้าของ NRC (1994) ไมส่่งผลท้าให้ไก่เนื้อมสีมรรถนะการเจรญิเตบิโตท่ีดขีึน้ 
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Abstract 
 The objective of this study was to determine the effect of methionine levels in the diet on growth 

performance of broiler chickens. A total 180 of 1 day old Arbor Acres broiler chickens obtained from a commercial 

hatchery were used as the experimental animals. The completely randomized design (CRD) was used in this 

study. Broiler chickens were randomly allocated to 4 groups (4 difference methionine levels in the diet) with 3 

replicates of 15 broiler chickens each. The experimental diets contained 22  % protein diet (and 4 difference 

methionine levels; 0.50, 0.60, 0.70 and 0.80 % in diets) for 0 to 3 weeks of age and 19 % protein diet (and 4 

difference methionine levels; 0.40, 0.50, 0.60 and 0.70 % in diets) for 3 to 6 weeks of age. Broiler chickens 

were fed with the experimental diets and water ad libitum. In the first period of growth (0 to 3 weeks of age), 

the broiler chickens fed the diet with different methionine levels in the diets showed no statistically difference of 

average daily gain (P > 0.05). The values were 29.33 29.61, 28.90 and 28.78 g/d, respectively (P > 0.05) 

and average daily feed intake were 48.38, 48.44, 47.81 and 47.79 g/d, respectively (P > 0.05). The results 

showed the values of feed conversion ratio were 1.65, 1.64, 1.65 and 1.66, respectively (P > 0.05). Similarly, 

the protein efficiency ratio were 3.03, 3.06, 3.02 and 3.01, respectively (P > 0.05). At 3 to 6 weeks of age, 

the broiler chickens fed the diet with different methionine levels in the diets also showed no significant values of 

average daily gain were 60.04, 58.47, 58.05 and 56.29 g/d, respectively (P > 0.05), average daily feed intake 

were 125.74, 127.35, 125.00 and 123.29 g/d, respectively (P > 0.05) and showed feed conversion ratio were 

2.09, 2.18, 2.15 and 2.19, respectively (P > 0.05). Similarly, the protein efficiency ratio were 2.51, 2.42, 2.44 and 

2.40 , respectively (P > 0.05). In conclusion, from this study it was founded that the optimal methionine level in 

the broiler chickens diet were 0.50 and 0.40 % for 0 to 3 and 3 to 6 weeks of age, respectively. Moreover, this 

study indicated that supplemented methionine in the broiler chickens diet higher than NRC (1994) 

recommendations showed no result to improved growth performance of broiler chickens. 
 

Keywords:  Broiler chickens, Methionine, Growth performance 
 

บทน า 

 ในอาหารสัตวเ์มทไธโอนีนถือเป็นกรดอะมิโนท่ีมีบทบาทส้าคัญ เพื่อสร้างการเจริญเติบโต การเมแทบอลิซึม

ของเนื้อเยื่อและระบบสืบพันธ์ุ และเป็นตัวให้หมู่เมทธิล (Methyl group,-CH3) แก่สารอื่น (Bauchart-Thevret et al., 2009) 

เมทไธโอนีนจัดเป็นกรดอะมิโนจ้ากัด (Limiting amino acid) อันดับท่ี 1 ในอาหารสัตว์ปีก (NRC, 1994) กรดอะมิโน   

เมทไธโอนีนจัดอยู่ในกลุ่มของกรดอะมิโนท่ีมีก้ามะถันเป็นองค์ประกอบ (Sulfur amino acids, SAA) ซึ่งมีซีสเตอีน 

(Cysteine) และซีสตนี (Cystine) รวมอยู่ดว้ย จัดเป็นกรดอะมโินท่ีจ้าเป็น (Essential amino acid, EAA) ท่ีร่างกายสัตว์ไม่

สามารถสร้างขึ้นเองได้ หรือสร้างได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จ้าเป็นต้องได้รับจากอาหาร 

โครงสร้างของเมทไธโอนีนประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล (Carboxyl group, -COOH) หมู่อะมิโน (Amino group, -NH2) 

อะตอมไฮโรเจน (Hydrogen atom, -H) และหมู่อาร์ (Side chain, R) ท่ีมีก้ามะถันเป็นองค์ประกอบ (Rodwell, 1993) 

กรดอะมิโนเมทไธโอนีนมีบทบาทส้าคัญในการสังเคราะห์โปรตีน โดยเมทไธโอนีนเป็นกรดอะมิโนตัวแรกท่ีใช้ในการ

สังเคราะห์โปรตีนบนสายอาร์เอ็นเอ (RNA) (Murray et al., 2000, Nelson and Cox, 2000, Brosnan and Brosnan, 

2006) หลังจากนัน้กรดอะมโินแต่ละตัวจะถูกน้ามาต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ ซึ่งเป็นไปอยา่งมีระเบียบ ซึ่งถูกควบคุมโดย
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ดีเอ็นเอ (DNA) ในนิวเคลียส และอาร์เอ็นเอ (RNA) ท่ีอยู่ในไซโตพลาสซึม (Murray et al., 2000) ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรดอะมิโน

เมทไธโอนีนมีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธ์ุ และเป็นกรดอะมิโนตัวแรกท่ีใช้ใน

กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนบนสายอาร์เอ็นเอ และท้าหน้าท่ีให้หมู่ เมทธิลท่ีส้าคัญ ท่ีสุดในร่างกาย โดย 

transmethylation เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในการกระตุ้นการเปลี่ยนเมทไธโอนีนให้เป็น S-

Adenosylmethionine (SAM) โดยใช้เอ็นไซม์ methionine adenosyltransferase (MAT) จากนั้นหมู่เมทธิลท่ีอยู่บน SAM 

จะถูกขนส่งไปให้ตัวรับตัวอื่นโดยเอ็นไซม์ methyl transferase กระบวนการ transmethylation จะสิ้นสุดลงเมื่อ SAM 

ถูกเปลี่ยนไปเป็น adenosine และ homocysteine ซึ่งหมู่เมทธิลจะถูกน้าไปใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์กรดอะมิโนซีสเตอีน 

และซีสตีน (Berg et al., 2003) รวมถึงน้าไปสังเคราะห์สารประกอบชนิดต่างๆ เช่น พิวรีน (Purine) และไพริมิดีน 

(Pyrimidine) หรือสารตัวกลางในกระบวนการเมแทบอลิซึมของไขมัน เช่น ครีเอทีน (Creatine) โคลีน (Choline) และ

ฟอสฟอลิฟิด (Phospholipid) เป็นตน้ (Troen et al., 2003) เพราะฉะนั้นปริมาณท่ีมากหรือน้อยเกินไปของเมทไธโอนีน 

จึงมผีลกระทบต่อความสมดุลของกรดอะมิโนชนดิอื่นๆ ในอาหาร และหากเมทไธโอนนีในอาหารมีสัดส่วนไม่สมดุลกับ

ความต้องการของร่างกาย จะส่งผลให้สมองท่ีควบคุมความอยากอาหารท้างานผิดปกติ สัตว์จะลดการกินอาหารลง 

ส่งผลให้สมรรถนะการเจริญเตบิโตลดลงตามไปด้วย (NRC, 1994) นอกจากนีจ้ากผลงานวจิัยท่ีผ่านมา พบวา่การเพิ่ม

ระดับเมทไธโอนีนในอาหาร ท้าให้ไก่เนื้อมีเนื้อหน้าอกเพิ่มขึ้น และมีไขมันช่องท้องลดลง (Wallis, 1999; Zhan et al., 

2006; Bunchasak, 2009) และยังพบว่าการเสริมเมทไธโอนีนในอาหาร (มีระดับเมทไธโอนีน + ซีสตีน เพียงพอกับ

ความต้องการ) จะท้าให้การสะสมไขมันช่องท้องลดลง และมีเนื้อหน้าอกเพิ่มขึ้น (Bunchasak and Keawarun, 2006) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส้าคัญของระดับเมทไธโอนีนในอาหารไก่เนื้อ โดยการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหา

ระดับเมทไธโอนีนในอาหารท่ีเหมาะสมส้าหรับไก่เนื้อในช่วงอายุ 0 ถึง 3 และ 3 ถึง 6 สัปดาห ์เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐาน

ในการประกอบสูตรอาหารไก่เนื้อให้มีสมรรถนะการเจรญิเตบิโตท่ีดตีอ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

สัตว์และอาหารสัตว์ทดลอง  

 การทดลองครั้งนี้ใช้ไก่เนื้อ พันธ์ุอาร์เบอร์ เอเคอร์ส (Arbor Acres) อายุ 1 วัน จ้านวน 180 ตัว เลี้ยงในคอกขัง

รวม ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร (ส้าหรับเลี้ยงไก่เนื้อจ้านวน 15 ตัวต่อคอก) สุ่มไก่เนื้อออกเป็น 4 กลุ่ม ตามปัจจัยท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ ระดับเมทไธโอนีนในอาหาร 4 ระดับ แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ระยะทดลอง คือ ช่วงอายุ 0 ถึง 3 

สัปดาห์ (ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับเมทไธโอนีนในอาหารร้อยละ 0.50, 0.60, 0.70,และ 0.80 และมีระดับโปรตีน

ร้อยละ 22) และช่วงอายุ 3 ถึง 6 สัปดาห์ (ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับเมทไธโอนีนในอาหารร้อยละ  0.40, 0.50, 

0.60 และ 0.70 และมีระดับโปรตีนร้อยละ 19) ปัจจัยละ 45 ตัว (ตามจ้านวนซ้้าของการทดลอง คือ ปัจจัยละ 3 ซ้้า 

ซ้้าละ 15 ตัว) ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับพลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ วิตามิน และแร่ธาตุเพียงพอกับความต้องการ

ของไก่เนื้อ (NRC, 1994) ดังแสดงใน Table 1 และ Table 2 ให้ไก่เนื้อได้รับอาหาร และน้้าดื่มอยา่งเต็มท่ี (ad libitum) 

การเก็บข้อมูล 

 ท้าการบันทึกน้้าหนักไก่เนื้อเมื่อเร่ิมต้นการทดลองและวันสุดท้ายการทดลองในแต่ละสัปดาห์ และบันทึก

น้้าหนักอาหารท่ีกินในแต่ละสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาท่ีท้าการทดลอง 
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ลักษณะที่ต้องการศกึษา 

Average daily gain         = Body weight gain / Days of experiment                                               

Average daily feed intake      = Sum of feed intake / Days of experiment 

Feed conversion ratio      = Feed intake / Body weight gain 

Protein efficiency ratio     = Body weight gain / Protein intake 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 ท้าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) มีปัจจัยท่ีศึกษาจ้านวน 4 ปัจจัย 

คือ ระดับเมทไธโอนีนในอาหารท่ีแตกต่างกัน ปัจจัยละ 3 ซ้้า วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยวิธี Analysis of 

Variance และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Tests (Steel and Torrie, 1980) 
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อท่ีได้รับระดับเมทไธโอนีนในอาหารแตกต่างกัน พบวา่ในช่วง

อายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ ไก่เนื้อท่ีได้รับอาหารท่ีมรีะดับเมทไธโอนีนแตกต่างกัน (ร้อยละ 0.50, 0.60, 0.70 และ 0.80) มี

สมรรถนะการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน โดยไก่เนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (P > 0.05) มีค่าเป็น 29.33, 29.61, 28.90 และ 28.78 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ ปริมาณ

อาหารท่ีกินใกล้เคียงกัน มีค่าเป็น 48.38, 48.44, 47.81 และ 47.79 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ (P > 0.05) อัตรา

การเปลี่ยนอาหารเป็นน้้ าหนักตัว  มีค่าเป็น 1.65, 1.64, 1.65 และ 1.66 ตามล้าดับ  (P > 0.05) เช่นเดียวกับ

ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน มีค่าเป็น 3.03, 3.06, 3.02 และ 3.01 ตามล้าดับ (P > 0.05) ดังแสดงใน ตารางที่ 3 ในช่วง

อายุ 3 ถึง 6 สัปดาห์ ไก่เนื้อท่ีได้รับอาหารท่ีมีระดับเมทไธโอนีนแตกตา่งกัน (ร้อยละ 0.40, 0.50, 0.60 และ 0.70) มี

อัตราการเจรญิเตบิโตเป็น 60.04, 58.47, 58.05 และ 56.29 กรัมตอ่ตัวตอ่วัน ตามล้าดับ (P > 0.05) ปริมาณอาหาร

ท่ีกิน มีค่าเป็น 125.74, 127.35, 125.00 และ 123.29 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ (P > 0.05) อัตราการเปลี่ยน

อาหารเป็นน้้าหนักตัว มีค่าเป็น 2.09, 2.18, 2.15 และ 2.19 ตามล้าดับ (P > 0.05) เช่นเดียวกับประสิทธิภาพการใช้

โปรตนี มีค่าเป็น 2.51, 2.42, 2.44 และ 2.40 ตามล้าดับ (P > 0.05) ดังแสดงใน ตารางท่ี 3 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 การศึกษาคร้ังนี้ สามารถสรุปได้ว่าระดับเมทไธโอนีนในอาหารท่ีเหมาะสมมีค่าเป็นร้อยละ 0.50 (ระดับเมทไธ

โอนีน + ซีสตีนร้อยละ 0.95) ส้าหรับไก่เนื้อในช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ และ 0.40 (ระดับเมทไธโอนีน + ซีสตีนร้อยละ 

0.72)  ส้าหรับไก่เนื้อในชว่งอายุ 3 ถึง 6 สัปดาห์ นอกจากนี้จากผลการศกึษา ชี้ให้เห็นวา่การเสริมเมทไธโอนนีในอาหารใน

ระดับท่ีสูงกว่าค้าแนะน้าของ NRC (1994) (เมทไธโอนีนร้อยละ 0.50 และเมทไธโอนีน + ซีสตีนร้อยละ 0.95 ส้าหรับไก่เนื้อ

ในช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ และเมทไธโอนีนร้อยละ 0.40 และเมทไธโอนีน + ซีสตีนร้อยละ 0.72 ส้าหรับไก่เนื้อในช่วงอายุ 

3 ถึง 6 สัปดาห์) ไม่ส่งผลท้าให้ไก่เนื้อมีสมรรถนะการเจริญเติบโตดีขึ้น ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าสมรรถนะการ

เจริญเติบโตของไก่เนื้อท่ีได้รับการเสริมกรดอะมิโนเมทไธโอนีนให้มีระดับสูงกว่าค้าแนะน้าของ NRC (1994) มีอัตราการ

เจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน มีค่าใกล้เคียงกันกับไก่เนื้อท่ีได้รับ

เมทไธโอนีนในระดับท่ี NRC (1994) แนะน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bunchasak (2008) ท่ีรายงานว่าไก่เนื้อ พันธ์ุ Arbor 

Acres มีความต้องการเมทไธโอนีนร้อยละ 0.53, 0.46, 0.42 และ 0.42 (เมทไธโอนีน + ซีสตีน ร้อยละ 0.97, 0.85, 0.78 

และ 0.77) ส้าหรับช่วงอายุ 0 ถึง 14 วัน, 15 ถึง 28 วัน, 29 ถึง 36 วัน และ 37 วัน ถึง ส่งโรงเชือด, ตามล้าดับ นอกจากนี้
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จากผลงานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่าการเพิ่มระดับกรดอะมิโนท่ีมีก้ามะถันเป็นองค์ประกอบท้ังหมด (Total sulfur amino acids; 

TSAA) ให้เกินความต้องการตามค้าแนะน้าของสายพันธ์ุ (ร้อยละ 105, 110 และ 115 ของค้าแนะน้า) ไม่ท้าให้สมรรถนะการ

เจริญเตบิโตของไก่เนื้อดีขึ้น (Rakangtong and Bunchasak, 2011)     
 

Table 1   Ingredients and nutrient composition of experimental diets in 0 to 3 weeks of age 

Experimental diets 0 to 3 week of age 

 Methionine levels in diets (%) 

 0.50 0.60         0.70 0.80 

Ingredients, %         

Soybean meal 9.73  9.73  9.73  9.73  

Full fat soybean 40.00  40.00  40.00  40.00  

Corn 41.45  41.45  41.45  41.45  

Rice bran hull 2.70  2.60  2.50  2.40  

Soybean oil 0.89  0.89  0.89  0.89  

Dicalcium phosphate1  2.15  2.15  2.15  2.15  

Calcium carbonate2 1.25  1.25  1.25  1.25  

Common salt 0.30  0.30  0.30  0.30  

L-Lysine 0.26  0.26  0.26  0.26  

DL-Methionine 0.27  0.37  0.47  0.57  

Premix3 1.00  1.00  1.00  1.00  

Total 100.00  100.00  100.00  100.00  

Nutrients calculated,%         

Dry matter 90.00  90.01  90.02  90.03  

Crude protein (Nx6.25) 22.00  22.00  22.00  22.00  

Calculated ME, kcal/kg 3,000  3,000  3,000  3,000  

Ether extract 9.74  9.74  9.74  9.74  

Crude fiber 4.88  4.83  4.79  4.75  

Calcium 1.09  1.09  1.09  1.09  

Available phosphorous 0.51  0.51  0.51  0.51  

Lysine 1.50  1.50  1.50  1.50  

Methionine  0.50  0.60  0.70  0.80  

Methionine + Cystine 0.95  1.05  1.15  1.25  
1 Contained 23.31 % calcium and 17.48 % phosphorous; 2Calcium content 38.00 %; 3Mineral and vitamins premix 
provided the following per kilogram of diets; manganese, 86.28 mg; iron, 108.11 mg; copper, 62.74 mg; selenium, 
32.75 mg; zinc, 136.99 mg; iodine, 1.64 mg; vitamin A, 1650 IU; cholecalciferol, 330 IU; vitamin E, 100 mg; 
vitamin K, 4.31 mg; vitamin B1, 2.53 mg; vitamin B2, 8.02 mg; nicotinic acid, 53.96 mg; vitamin B6, 2.53 mg; 
vitamin B12, 1.54 mg; pantothenic acid, 13.23 mg; folic acid, 1.38 mg; biotin, 5.50 mg; and chorine, 2583.33 mg  
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Table 2   Ingredients and nutrient composition of experimental diets in 3 to 6 week of age 

Experimental diets 3 to 6 week of age 

 Methionine levels in diets (%) 

 0.40 0.50         0.60 0.70 

Ingredients, %         

Soybean meal 7.73  7.73  7.73  7.73  

Full fat soybean 31.50  31.50  31.50  31.50  

Corn 52.00  52.00  52.00  52.00  

Rice bran hull 3.54  3.44  3.34  3.24  

Soybean oil 0.55  0.55  0.55  0.55  

Dicalcium phosphate1  2.10  2.10  2.10  2.10  

Calcium carbonate2 0.85  0.85  0.85  0.85  

Common salt 0.34  0.34  0.34  0.34  

L-Lysine 0.29  0.29  0.29  0.29  

DL-Methionine 0.10  0.20  0.30  0.40  

Premix3 1.00  1.00  1.00  1.00  

Total 100.00  100.00  100.00  100.00  

Nutrients calculated,%         

Dry matter 89.83  89.84  89.85  89.86  

Crude protein (Nx6.25) 19.00  19.00  19.00  19.00  

Calculated ME, kcal/kg 3,000  3,000  3,000  3,000  

Ether extract 8.26  8.26  8.26  8.26  

Crude fiber 4.83  4.79  4.75  4.71  

Calcium 0.90  0.90  0.90  0.90  

Available phosphorous 0.50  0.50  0.50  0.50  

Lysine 1.30  1.30  1.30  1.30  

Methionine  0.40  0.50  0.60  0.70  

Methionine + Cystine 0.72  0.82  0.92  1.02  
1Contained 23.31 % calcium and 17.48 % phosphorous; 2Calcium content 38.00 %; 3Mineral and vitamins premix 
provided the following per kilogram of diets; manganese, 86.28 mg; iron, 108.11 mg; copper, 62.74 mg; selenium, 
32.75 mg; zinc, 136.99 mg; iodine, 1.64 mg; vitamin A, 1650 IU; cholecalciferol, 330 IU; vitamin E, 100 mg; 
vitamin K, 4.31 mg; vitamin B1, 2.53 mg; vitamin B2, 8.02 mg; nicotinic acid, 53.96 mg; vitamin B6, 2.53 mg; 
vitamin B12, 1.54 mg; pantothenic acid, 13.23 mg; folic acid, 1.38 mg; biotin, 5.50 mg; and chorine, 2583.33 mg  
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Table 3   Growth performance of broiler chickens 

Experimental diets Growth performance of broiler chickens SEM 

Number of birds, bird        45         45         45         45   

Initial weight, g 45.58  45.17  45.46  45.60  0.28 

Final weight, g 1,922.56  1,894.85  1,871.62  1,832.28  40.08 

First period of growth 0 to 3 week of age  

Methionine level in diets (%) 0.50  0.60  0.70  0.80   

Average daily gain, g/d 29.33  29.61  28.90  28.78  0.82 

Average daily feed intake, g/d 48.38  48.44  47.81  47.79  0.73 

Feed conversion ratio 1.65  1.64  1.65  1.66  0.07 

Protein efficiency ratio 3.03  3.06  3.02  3.01  0.10 

Second period of growth 3 to 6 week of age  

Methionine level in diets (%) 0.40  0.50  0.60  0.70   

Average daily gain, g/d 60.04  58.47  58.05  56.29  0.99 

Average daily feed intake, g/d 125.74  127.35  125.00  123.29  1.62 

Feed conversion ratio 2.09  2.18  2.15  2.19  0.04 

Protein efficiency ratio 2.51  2.42  2.44  2.40  0.06 

Overall period of growth 0 to 6 week of age  

Average daily gain, g/d 44.69  44.04  43.48  42.54  0.76 

Average daily feed intake, g/d 87.06  87.90  86.41  85.54  0.97 

Feed conversion ratio 1.87  1.91  1.90  1.93  0.04 

Protein efficiency ratio 2.77  2.74  2.73  2.71  0.06 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส้าหรับ

อุปกรณ์ และสถานท่ีส้าหรับใช้ในการท้างานทดลอง และขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ท่ีสนับสนุนงบประมาณส้าหรับการน้าเสนองานวจิัย 
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การใช้ใบกระถินป่นในรูปแบบอาหารผงต่อสมรรถภาพการผลติของไก่กระทง 

Use of Leucaena Leucocephala (Lam. De Wit) leaf meal in mash diet on 

productive performance of broiler chickens 
1สายชล  เลิศสุวรรณ1* และ วรพงษ์  นลินานนท์1  

Saichon Lerdsuwan1*and Warrapong Nalinanon1  

บทคัดย่อ 

ศกึษาการใชใ้บกระถินป่นท่ีระดับ 0 (กลุ่มควบคุม)  5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต

ของไก่กระทง  โดยใช้ลูกไก่กระทง (ซี.พี. 707) อายุ 1 วัน คละเพศ จ้านวน 120 ตัว แบ่งแบบสุ่ม ออกเป็น 3 ทรีทเมนต์ ๆ 

ละ 4 ซ้้าๆ ละ 10 ตัว วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบ่งออกเป็น 2 

ระยะคือ ระยะไก่เล็ก (อายุ 0-21 วัน) และระยะไก่ใหญ่ (อายุ 22-42 วัน) ให้กินอาหารและน้้าแบบไม่จ้ากัด (ad-libitum) 

ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 42 วัน ผลการทดลองพบว่า ในระยะไก่เล็ก ไก่กลุ่มท่ีได้รับอาหารผสมใบกระถินป่นท่ีระดับ 5 

เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้น (P<0.05)  ส่วนในระยะไก่ใหญ่ อัตราการ

เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ปริมาณอาหารท่ีกิน และอัตราการแลกเนื้อของไก่ท่ีได้รับกระถินป่น 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่า

ไม่แตกต่างกันและไม่ต่างจากกลุ่มควบคุม ดังนั้นสามารถใช้ใบกระถินในสูตรอาหารไก่กระทงได้ท่ีระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ใน

ระยะไก่เล็ก  และ 10 เปอร์เซ็นตใ์นระยะไก่ใหญ่ โดยไมส่่งผลกระทบตอ่สมรรถภาพการผลิตของไก่ 

ค าส าคัญ: กระถิน ไก่กระทง สมรรถภาพการผลิต  

Abstract  

 This study was to investigate the effect of feeding graded levels of Leucaena Leucocephala leaf meal 

 (0  % (control), 5%, and 10 %) on productive performance of broiler chickens. One-day-old unsexed broiler 

chickens (C.P. 707) amount 120 chicks were randomly assigned to 3 treatments with 4 replicates of 10 chicks in 

a completely randomized design (CRD). The study did conduct in 2 phases; starter (aged 0-21 days) and 

finisher (aged 22-42 days). Feed and water were offered ad-libitum throughout the experimental period (42 

days). The results indicated that in the starter phase; broiler chickens fed diet contained 5% Leucaena 

Leucocephala leaf meal had better body weight gain and average daily gain than other treatment (p<0.05).  In 

the finisher phase; broiler chickens fed diet contained Leucaena Leucocephala leaf meal 5% and 10% were not 

significant difference in average daily gain, feed intake and feed conversion ratio; no difference with the control 

group. It could be concluded that Leucaena Leucocephala leaf meal contained at 5 % in starting diets and 10 % 

in finishing diets have not effect on productive performance of broiler chickens. 
 

Keywords: Leucaena Leucocephala, Broilers, Productive performance 
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บทน า 

ไก่กระทงเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีมีความส้าคัญของประเทศไทย  เนื่องจากมีการขยายตัวในการผลิตและการ

ส่งออกเพิ่มสูงขึ้น  ในการผลิตไก่เนื้อต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ ประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์  เป็นต้นทุนค่าอาหาร [1] 

ซึ่งราคาอาหารจะผันแปรไปตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะต้นทุนจากวัตถุดิบทีเป็นแหล่งโปรตีนในสูตร

อาหารท่ีมีราคาสูง จากประเด็นดังกล่าวนี้  จึงมกีารน้าใบกระถินป่น  (Leucaena Leucocephala)  ซึงมโีปรตีนค่อนขา้ง

สูงและมีโภชนะท่ีเหมาะสมในการน้าไปผลิตอาหารสัตว์ได้ เช่น  โปรตีน 23.44 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 14.30 เปอร์เซ็นต์ 

ไขมัน 6.40 เปอร์เซ็นต์ [2]  แคลเซียม 1.62 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.18 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานรวม 19.79 เมกะจูล/

กิโลกรัม [3]  โดยในประเทศไทยมีการปลูกกระถิน เพื่อท้าใบกระถินแห้งและผลิตใบกระถินป่น ปีละประมาณ  

60,000 ตัน แหล่งผลิตใหญ่อยู่ในหลายจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

บางส่วน ใบกระถินใช้เลีย้งสัตว์ได้ทุกชนิด ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเชน่ โค กระบือ แพะ แกะ สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจ้ากัด 

[4] แตก่ารใช้ใบกระถินในสัตวปี์กนัน้ยังมขี้อจ้ากัด  เนื่องจากใบกระถินแห้งมสีารพิษไมโมซิน (mimosine) [5] ซึ่งมีผลไป

ขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์ท้าให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต [6] แต่การน้าใบกระถินไปตากแห้งประมาณ 

1-3 วัน สามารถลดปริมาณสารไมโมซินได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ [7] จากงานวิจัยของ [2] ศึกษาการใช้ใบกระถิน

ป่นในไก่กระทงสายพันธ์ุ  Cobb ในประเทศกานา พบวา่การใช้ใบกระถินเทพาในปริมาณเพ่ิมขึน้ มีผลท้าให้น้้าหนักตัวท่ี

เพิ่มขึ้น และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อด้อยลง (p<0.05) แต่ยังไม่มผีลการศึกษาการใชใ้บกระถินป่นในไก่กระทง 

(เซนทาโก) ซึ่งเป็นสายพันธ์ุทางการค้าในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคใต้ (จังหวัดชุมพร) ซึ่งมีภูมิอากาศแบบ

ร้อนชื้น ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อหาระดับการใช้ใบกระถินท่ีเหมาะสมส้าหรับการเลี้ยงไก่กระทง   

เพื่อน้าข้อมูลท่ีได้จากงานวจิัยเผยแพร่สูเ่กษตรกรผู้ผลิตไก่กระทง 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การเตรียมใบกระถินป่น  โดยการน้าใบกระถินสดท่ีเก็บได้จากในพื้นท่ีของศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน

ทางเลือก สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ  มาตากให้แห้งเป็นเวลา 5 วัน จากนัน้น้าไป

บดดว้ยเครื่องแฮมเมอร์มิลล์ (hammer mill) ให้มีขนาดอนุภาค 2 มลิลเิมตร แล้วน้าไปใชผ้สมอาหารทดลอง 

ในการศึกษาใช้ลูกไก่กระทง (บริษัทเซนทาโก) อายุ  1  วัน  คละเพศ น้้าหนักตัวเฉลี่ย  40  กรัม  จ้านวน 

120  ตัว จัดเข้าเลี้ยงในคอกทดลองขนาด 1.2 X 1.2 X 0.8 เมตร จ้านวน  12 คอกๆละ 10 ตัว ในโรงเรือนแบบเปิด  

(ในช่วงการทดลอง โรงเรือนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 82 เปอร์เซ็นต์)           

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์   (Completely  Randomized Design; CRD)   แบ่งกลุ่มทดลอง (treatment) 

ออกเป็น  3  กลุ่มตามระดับการทดแทนใบกระถินป่นในสูตรอาหาร  กลุ่มละ 4 ซ้้าๆ ละ 10 ตัว  กลุ่มทดลองได้แก่ 

อาหารผสมใบกระถินป่นท่ีระดับ 0 (กลุ่มควบคุม) , 5 และ 10 เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหาร ในรูปแบบอาหารผง (ตาราง

ท่ี 1 และ 2) โดยอาหารทดลองทุกสูตรค้านวณให้มีส่วนประกอบโภชนะตามความต้องการของสัตว์ ในระยะไก่เล็ก 

(อายุ 0-21 วัน) มีระดับโปรตีน 23 เปอร์เซ็นต์  พลังงานท่ีใชป้ระโยชนไ์ด้ 3,100 Kcal/kg และระยะไก่รุ่น (อายุ 22-42 

วัน) มีระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์และพลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ 3,150 Kcal/kg  ตามค้าแนะน้าของ Scott [8] ใน

ระหว่างการทดลองไก่ได้รับน้้าและอาหารอยา่งเต็มท่ี (ad-libitum) 
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บันทึกผลการทดลองตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศตลอดระยะ

การทดลอง น้้าหนักตัวไก่เร่ิมต้น  น้้าหนักตัวท่ีอายุ 21 วัน น้้าหนักตัวท่ีอายุ 42 วัน ปริมาณอาหารท่ีกินในแต่ละช่วง

อายุของการเลี้ยง น้าข้อมูลท่ีบันทึกได้มาค้านวณค่าพารามิเตอร์ น้้าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต (ADG) 

ปริมาณการกินอาหาร (FI) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) อัตราการตาย ต้นทุนค่าอาหาร และต้นทุน

ค่าอาหารตอ่การเพิ่มน้้าหนัก 1 กิโลกรัม ดังนี้ 

ก. น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Weight gain; WG) (กรัม/ตัว) 

WG = น้้าหนักไก่เมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้้าหนักไก่เมื่อเร่ิมตน้การทดลอง 

ข. อัตราการเจรญิเตบิโต (Average daily gain; ADG) (กรัม/ตัว/วัน) 

ADG = (น้้าหนักไก่เมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้้าหนักไก่เมื่อเร่ิมตน้การทดลอง) 

         จ้านวนตัวไก่ x จ้านวนวันท่ีทดลอง 

ค. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio; FCR) 

FCR = น้้าหนักอาหารท่ีไก่กิน/น้้าหนักไก่ท่ีเพิ่มขึ้น 

ง. อัตราการตาย (Mortality rate) (%) 

= (จ้านวนไก่ท่ีตายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง/จ้านวนไก่เมื่อเร่ิมการทดลอง) x 100 

จ. ตน้ทุนค่าอาหาร (Feed cost) (บาท/ตัว) 

= ปริมาณอาหารท่ีกิน x ราคาอาหาร (บาท/กิโลกรัม) 

ฉ. ตน้ทุนค่าอาหารตอ่การเพิ่มน้้าหนัก 1 กิโลกรัม (Feed cost/ 1 kg body weight) (บาท/กิโลกรัม) 

= ตน้ทุนค่าอาหาร  

   น้้าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

น้าค่าพารามิเตอร์ท่ีได้มาวเิคราะห์ผลทางสถิติ  โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างทรีทเมนต์ โดยวิธี Duncan‘s news Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ 
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สถานทีท่ าการทดลอง 

 การทดลองคร้ังนี้ทดลองท่ีอาคารปฏิบัติการสัตว์ปีก ศูนย์เกษตรอาหารและพลังงานทางเลือก  สถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.ปะทวิ จ.ชุมพร  
 

ตารางที่ 1  ส่วนประกอบวัตถุดิบอาหารทดลอง 

วัตถุดบิอาหารสัตว์ (%) 
สูตรอาหารไก่เล็ก  สูตรอาหารไก่รุ่น 

สูตร

ควบคุม 

กระถินป่น 

5% 

กระถินป่น 

10% 
 

สูตร

ควบคุม 

กระถินป่น 

5% 

กระถินป่น 

10% 

ข้าวโพด  33.95 32.00 22.50  46.50 29.72 23.03 

มันส้าปะหลัง  17.00 13.86 18.68  16.30 22.00 25.70 

กากถั่วเหลอืง (CP 45%) 31.00 29.30 29.12  21.79 26.84 22.16 

ปลาปน่ (CP 58%)   9.55 10.00 10.00  10.00   7.00 10.00 

ใบกระถินป่น 1/ -  5.00 10.00  -   5.00 10.00 

เกลือ   0.15  0.15   0.15    0.15   0.15   0.15 

พรีมิกซ์ 2/   0.50  0.50   0.50    0.50   0.50   0.50 

ไดแคลเซียมฟอสเฟส (P 18)   1.85  1.66   1.52    1.40   1.85   1.10 

น้้ามันปาล์ม   5.47  7.00   7.00     3.02   6.58   7.00 

ดีแอล - เมทไทโอนีน   0.53  0.53   0.53     0.34   0.36   0.36 

รวม 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 

ราคาอาหาร  (บาท/กก.) 18.00 17.83 17.15    16.47 16.29 16.05 

หมายเหตุ: 1/  ราคาจ้าหนา่ยใบกระถินป่นในท้องตลาด ราคา 8 บาท/กิโลกรัม 
2/  ส่วนประกอบต่อ 100 กิโลกรัมอาหาร : vitamin A 4,500,000 IU ; vitamin D 750,000 IU; vitamin E 

10 mg; vitamin K3 0.75 mg; vitamin B1 1.1 mg; vitamin B2 3.0 mg; vitamin B3 10.0 mg; vitamin 

B6 2.0 mg; vitamin B12 12.5 g; pantothenic acid 7.0 mg; folic acid 425.0 g; biotin 0.1 mg; Cu 

5.0 mg; Fe 48.0 mg; I 0.5 mg; Mn 30 mg; Se 0.1 mg และ Zn 50 mg. 
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ตารางที่ 2  องคป์ระกอบทางเคมขีองอาหารทดลอง (โดยการค้านวณ) 

องคป์ระกอบทางเคม ี 

สูตรอาหารไกเ่ล็ก  สูตรอาหารไกรุ่่น 

สูตร

ควบคุม 

กระถนิ

ป่น 5% 

กระถนิป่น 

10% 
 

สูตร

ควบคุม 

กระถนิ

ป่น 5% 

กระถนิป่น 

10% 

โปรตนี (เปอร์เซ็นต์)  23.00  23.00  23.00    20.00   20.00  20.00 

พลังงาน (ME) (kcal/kg)  3,182  3,153  3,042   3,180  3,180  3,147 

แคลเซียม (เปอร์เซ็นต์)   1.00   1.00   1.00     0.90    0.90     0.90 

ฟอสฟอรัส (เปอร์เซ็นต์)   0.71   0.69   0.68     0.64    0.63     0.60 

ไลซีน (เปอร์เซ็นต์)   1.38   1.40   1.44     1.18    1.20     1.25 

เมทไทโอนีน (เปอร์เซ็นต์)   0.93   0.93   0.93     0.72    0.72     0.72 

ผลการศึกษา 

 การทดลองการใช้กระถินป่นในระดับต่างๆ คือ 0 (ควบคุม), 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารต่อ

สมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะตามการเจริญเติบโตคือ ระยะไก่เล็ก (อายุ 0-21 วัน) 

และ ระยะไก่ใหญ่ (อายุ 22-42 วัน)  ในลักษณะอาหารผง  ได้ผลการทดลองดังนี้  

ระยะไก่เล็ก ช่วงอายุ 1-21 วัน 

การใช้กระถินป่นในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทงระยะไก่เล็ก (ตารางท่ี 3)  พบว่าน้้าหนักตัว 

ท่ีอายุ 21 วัน น้้าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโต ของไก่ท่ีได้รับใบกระถินป่นระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูง

ท่ีสุด ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกลุ่มควบคุม แต่มีค่าสูงกว่าไก่กลุ่มท่ีได้รับใบกระถินป่นระดับ  10 เปอร์เซ็นต์ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ปริมาณอาหารท่ีกิน  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 

อัตราการตาย และต้นทุนค่าอาหาร ของไก่ท้ัง 3 กลุ่มมคี่าไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติ (P > 0.05)    

ตารางที ่ 3  การใช้ใบกระถินป่นต่อสมรรถภาพการผลิตไกก่ระทงในช่วงอายุ  0 – 21  วัน  

ลักษณะท่ีศึกษา 
อาหารทดลอง 

P - Value 
กลุ่มควบคุม  กระถินป่น 5%  กระถินป่น 10%  

Initial body weight (g) 40.00+0.11 40.00+0.02 40.00+0.15 0.9939 

21 day body weight (g) 580.00±28.28ab 615.00±10.00a  556.75±27.37 b 0.0198 

Body Weight gain (g/bird) 540.00±28.28ab 575.00±10.00a 516.75±27.37 b 0.0198 

ADG (g/bird/day) 25.71±1.35ab 27.38±0.48a 24.61±1.30 b 0.0198 

Feed intake (g/bird/day) 40.13±3.00 43.75±1.90 41.87±3.46 0.2517 

FCR 1.56±0.05 1.60±0.06 1.71±0.18 0.2306 

Mortality (%) 2.50±5.00 2.27±4.55 0.00±0.00 0.6212 

Feed cost (baht/bird) 15.17±1.14 16.38±0.71 15.08±1.24 0.2043 

หมายเหตุ: a,b  ค่าเฉลี่ย + SD ตามด้วยตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแถวเดียวกัน มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิต ิ(P<0.05) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
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ระยะไก่ใหญ่ ช่วงอายุ 22-42 วัน 

 ผลการศึกษาการเสริมกระถินป่นในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทงระยะไก่ใหญ่ (ตารางท่ี 4) 

พบวา่ น้้าหนักตัวไก่ที่อายุ  42 วัน, น้้าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น, อัตราการเจรญิเตบิโต, ปริมาณอาหารท่ีกิน, อัตราการเปลี่ยน

อาหารเป็นเนื้อ, อัตราการตาย และตน้ทุนค่าอาหาร ของไก่ท้ัง 3 กลุ่มมีคา่ไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติ (P>0.05)  

 เมื่อคิดรวมท้ัง 2 ระยะการเจริญเติบโต (อายุ 0-42 วัน )  (ตารางท่ี 5) พบว่า  น้้าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น,  อัตรา

การเจริญเติบโต, ปริมาณอาหารท่ีกิน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ, อัตราการตาย, ตน้ทุนค่าอาหาร และ ต้นทุน

ค่าอาหารตอ่การเพิ่มน้้าหนัก 1 กิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม) ของไก่ท้ัง 3  กลุ่มมีคา่ไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติ (P>0.05) 
 

ตารางที ่4  การใช้กระถินป่นตอ่สมรรถภาพการผลิตไกก่ระทงในช่วงอายุ 22 – 42 วัน 

ลักษณะท่ีศึกษา 
อาหารทดลอง 

P - Value 
กลุ่มควบคุม  กระถินป่น 5%  กระถินป่น 10%  

42 day body weight (g)  1,759.43±86.51 1,664.15±122.74 1,615.10±85.08 0.1702 

Body Weight gain (g/bird) 1,179.43±79.46 1,049.15±126.66 1,058.35±86.14 0.1740 

ADG (g/bird/day) 56.16±3.78 49.96±6.03 50.40±4.10 0.8323 

Feed intake (g/bird/day) 111.54±6.51 114.33±9.94 109.71±22.17 0.9032 

FCR 1.99±0.15 2.30±0.16 2.16±0.28 0.1598 

Mortality (%) 0.00±0.00 2.78±5.56 2.78±5.56 0.6224 

Feed cost (baht/bird) 38.58±2.25 39.11±3.40 36.98±7.47 0.8189 
 

ตารางที ่5  การใช้ใบกระถินป่นต่อสมรรถภาพการผลิตไกก่ระทงในช่วงอายุ  0 – 42  วัน 

ลักษณะท่ีศึกษา 
อาหารทดลอง 

P - Value 
กลุ่มควบคุม  กระถินป่น 5%  กระถินป่น 10%  

Body Weight gain (g/bird) 1,719±86.60 1,624.15±122.72 1,575.10±85.05 0.1702 

ADG (g/bird/day) 40.94±2.06 38.67±2.92 37.50±2.03 0.1700 

Feed intake (g/bird/day) 75.83±4.75 78.92±5.86 75.67±12.43 0.8238 

FCR 1.85±0.10 2.04±0.09 2.01±0.25 0.2693 

Mortality (%) 2.50±5.00 4.55±9.09 2.50±5.00 0.8830 

Feed cost (baht/bird) 53.82±3.29 54.00±4.01 51.01±8.38 0.7654 

Feed cost/1 kg body weight (baht/kg) 31.52±1.71 33.27±1.43 32.30±4.01 0.2033 
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วิจารณ์และสรุปผล 

 ในระยะไก่เล็กไก่ท่ีได้รับใบกระถินป่นท่ีระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักตัวท่ีเพิ่มและอัตราการเจริญเติบโต

สูงขึ้นไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่มีค่าสูงกว่าไก่ท่ีได้รับใบกระถินป่นท่ีระดับ 10 เปอร์เซ็นต์  (p<0.05) สอดคล้อง

กับผลการทดลองท่ีผ่านมาพบว่า การใช้ใบกระถินป่นทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารท่ีระดับ  5  เปอร์เซ็นต์ ในไก่

กระทงระยะอายุ 1-7 สัปดาห์  มผีลท้าให้มีอัตราการเจรญิเตบิโตไม่แตกตา่งจากกลุ่มควบคุม [1]  แตก่ารใช้ใบกระถิน

ป่นในปริมาณที่สูงขึน้ ในไก่กระทงสายพันธ์ุ Abor Acre ระยะไก่เล็ก (อายุ 0-28 วัน) มผีลท้าให้น้้าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้นของ

ไก่ลดลง (p<0.05) [9]  และจากผลการทดลองพบว่าการใช้ใบกระถินป่นในระดับท่ีสูงขึ้นมีแนวโน้มท้าให้อัตราการ

เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีแนวโนม้ลดลง (p=0.23)  เนื่องจากใบกระถินป่นมปีริมาณเยื่อใยสูง ถ้าใชใ้นปริมาณท่ีสูงขึน้จะ

มีผลในการขัดขวางการใช้ประโยชน์ของโภชนะ ท้าให้ไก่ใช้ประโยชน์จากอาหารได้ลดลง [10,11]  นอกจากนี้ผลการ

ทดลองพบว่า ปริมาณอาหารท่ีกิน อัตราการตาย ต้นทุนค่าอาหาร และต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 

กิโลกรัม ของไก่ท่ีได้รับใบกระถินป่นท้ัง 3 ระดับมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) สอดคล้องกับผลการศึกษา

การใช้ใบกระถินป่นท่ีระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต ์ ในไก่กระทงสายพันธ์ุ Cobb (ในระยะอายุ 2-8 สัปดาห์) มีปริมาณ

การกินอาหารและต้นทุนค่าอาหารไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม (P>0.05) [2] และการใช้ใบกระถินป่นทดแทนกาก     

ถั่วเหลืองท่ีระดับ  25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ (ใช้ใบกระถินป่นทดแทนในสูตรอาหารท่ีระดับ 6.08 และ 12.16 เปอร์เซ็นต์) 

ในไก่กระทงสายพันธ์ุ  Abor Acre ระยะอายุ 0-28 วัน มีผลท้าให้ปริมาณอาหารท่ีกินและอัตราการเปลี่ยนอาหาร  

เป็นเนื้อไมแ่ตกตา่งจากกลุ่มควบคุม (P>0.05) [9]   

ในระยะไก่ใหญ่ ไก่ท่ีได้รับใบกระถินป่นในสูตรอาหารท่ีระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น,   

อัตราการเจริญเติบโต, ปริมาณอาหารท่ีกิน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ, อัตราการตาย, ต้นทุนค่าอาหาร และ 

ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนัก 1 กิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม) มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05) กับไก่กลุ่ม

ควบคุม สอดคล้องกับผลการทดลองของ [1] การใช้ใบกระถินป่นท่ีระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในไก่กระทงระยะอายุ 2-7 

สัปดาห์  มีผลท้าให้มีอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม 

นอกจากนีก้ารทดลองของ [9]  ใช้ใบกระถินป่นทดแทนกากถั่วเหลอืง ท่ีระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ (ใช้

ใบกระถินป่นทดแทนในสูตรอาหารท่ีระดับ 6.08,  12.16, 18.24  และ 24.32 เปอร์เซ็นต์)  ในไก่กระทงในระยะอายุ 

29-56 วัน มีผลท้าให้ปริมาณอาหารท่ีกิน (P=0.06) น้้าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น (P=0.09) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น

เนื้อ (P=0.09) มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การใช้ใบกระถินป่นทดแทนกากถั่วเหลืองในปริมาณท่ีสูงเกินกว่า 25 

เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมแีนวโนม้ท้าให้สมรรถภาพการผลิตลดลง   

จากผลการทดลองพบว่า ไก่ท้ัง 3 กลุ่มทดลอง ท่ีอายุ 42 วัน มีน้้าหนักตัวระหว่าง 1.6-1.7 กิโลกรัมต่อตัว    

มีค่าค่อนข้างต่้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองของ [1] ไก่กระทงอายุ 49 วัน มีน้้าหนักตัว 1.84 กิโลกรัม/ตัว  

เนื่องจากในการทดลองเป็นเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด มีค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือนระหว่างการเลี้ยงเฉลี่ยท่ี 28 oC    

ซึ่งปริมาณการกินอาหารจะผันผวนไปตามอุณหภูมิภายในโรงเรือน (อุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีเหมาะสม 21-23 oC) 

ถ้าอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงขึ้นจะส่งผลให้กินอาหารลดลง และมีน้้าหนักตัวท่ีลดลงด้วย จากรายงานการศึกษาผล

ของอุณหภูมิภายในโรงเรือนตอ่น้้าหนักตัวไก่ ไก่กระทงท่ีเลี้ยงในโรงเรือนท่ีมคี่าอุณหภูมภิายในโรงเรือน  21.1 oC จะมี

ค่าน้้าหนักตัวท่ีอายุ 42 วัน มคี่าเท่ากับ 1.89 กิโลกรัมตอ่ตัว แต่ถ้าเลี้ยงในโรงเรือนท่ีมอีุณหภูมิสูงขึน้ 32.2 oC จะมีผล

ท้าให้น้้าหนักตัวไก่มีคา่ลดลง มีค่า 1.62 กิโลกรัมตอ่ตัว [12]   

การใช้ใบกระถินป่นในสูตรอาหารไม่มีผลให้ต้นทุนค่าอาหารในการผลิตไก่เนื้อท้ังต่อตัว และตอ่กิโลกรัมลดลง 

(คิดต้นทุนค่าวัตถุดิบใบกระถินป่นท่ี 8 บาทต่อกิโลกรัม) เนื่องจากการใช้ใบกระถินป่นในระดับสูงขึ้นมีแนวโน้มให้ค่า
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อัตราการแลกเนื้อ และค่าน้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้นลดลง แต่หากไม่คิดต้นทุนค่าวัตถุดิบใบกระถินป่น เนื่องจากเกษตรกร

สามารถเก็บหามาใช้ได้เองจากพื้นท่ีท่ีมีกระถินขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของ

ค่าอาหารลงได้ 

การศึกษาคร้ังนี้สรุปได้ว่า ในไก่กระทงระยะเล็ก (อายุ 0-21 วัน) ใช้ใบกระถินป่นในสูตรอาหารได้ท่ีระดับ 5 

เปอร์เซ็นต์  ส่วนในไก่กระทงระยะไก่ใหญ่ (อายุ 22-42 วัน)  ใช้ใบกระถินป่นในสูตรอาหารได้ท่ีระดับ 10 เปอร์เซ็นต ์

โดยไม่ส่งผลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโตของไก่กระทง   
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การใช้ใบกระถินป่นในรูปแบบอาหารผงต่อคุณภาพซากของไกก่ระทง 

Use of Leucaena Leucocephala (Lam. De Wit) leaf meal in mash diet on 

carcass quality of broiler chickens  
1สายชล  เลิศสุวรรณ1*  และ วรพงษ์  นลินานนท์1  

 Saichon Lerdsuwan1* and Warrapong Nalinanon1  
 

บทคัดย่อ 

ศกึษาการใชใ้บกระถินป่นท่ีระดับ 0 (กลุ่มควบคุม)  5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารตอ่คุณภาพซากของไก่

กระทง โดยใช้ลูกไก่กระทง (ซี.พี. 707) อายุ 1 วัน คละเพศ จ้านวน 120 ตัว แบ่งแบบสุ่ม ออกเป็น 3 ทรีทเมนต์ ๆ ละ 4 

ซ้้าๆ ละ 10 ตัว วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely Randomized Design; CRD) ในการเลี้ยงให้กิน

อาหารและน้้าแบบเต็มท่ีตลอดระยะเวลาการเลี้ยง (42 วัน) เมื่อสิ้นสุดการทดลองท้าการสุ่มไก่ท่ีได้รับอาหารทดลองแต่

ละซ้้าๆละ 2 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมยี 1 ตัว) น้ามาชั่งน้้าหนักและฆ่าช้าแหละเพื่อศึกษาคุณภาพซาก ผลการทดลอง

พบว่า ไก่กระทงท่ีได้รับอาหารทดลองท้ัง 3 กลุ่ม มีผลคุณภาพซากไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นสรุปได้ว่า

การใชใ้บกระถินป่นท่ีระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นตใ์นสูตรอาหารไมส่่งผลกระทบตอ่คุณภาพซากของไก่กระทง 

ค าส าคัญ:  กระถิน  ไก่กระทง  คุณภาพซาก  

Abstract  

 This study was to investigate the effect of supplementation levels of Leucaena Leucocephala leaf meal 

in the diets (0  % (control), 5%, and 10 %) on carcass quality of broiler chickens. Total of 120 one-day-old 

unsexed broiler chickens were randomly assigned to 3 treatments with 4 replicates of 10 chicks in a completely 

randomized design (CRD). Feed and water were offered ad-libitum throughout the experimental period   

(42 days). At the end of the study two birds (one male and one female bird) were randomly selected from each 

replicate. They were weighted and slaughtered for study on carcass quality. The results indicated that there was 

no significant difference on carcass quality of broiler chickens fed on those experimental diets (P > 0.05). It could 

be concluded that Leucaena Leucocephala leaf meal contained in the diet at 5 % and 10 % have not effect on 

carcass quality of broiler chickens. 

Keywords:   Leucaena Leucocephala, Broilers, Carcass quality 

                                                           
1 ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ จังหวัดชุมพร 86160 
1 Faculty of Agricultural, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang  Prince of Chumphon Campus, Chumphon Province 86160 

*Corresponding author e-mail : saichon.le@kmitl.ac.th  



 
 

 597  Proceedings 

บทน า 

ประเทศไทยมีการขยายตัวด้านการผลิต และการส่งออกสัตว์ปีกเพิ่มสูงขึ้น  ในการผลิตไก่กระทง  อาหาร

จัดเป็นต้นทุนสว่นใหญ่ในการผลิต  โดยเฉพาะต้นทุนจากวัตถุดิบทีเป็นแหล่งโปรตนีในสูตรอาหารท่ีมีราคาสูง เชน่ กาก

ถั่วเหลือง  และปลาป่น  จากประเด็นดังกล่าว การลดต้นทุนการผลิตโดยการน้าใบกระถินป่นท่ีมีโปรตีนสูง (ประมาณ 

28-30 เปอร์เซ็นต)์ [1] มาทดแทนในสูตรอาหารส้าหรับเลีย้งไก่กระทงจึงเป็นทางออกหนึ่ง เนื่องจากใบกระถินป่นเป็น

วัตถุดิบท่ีเกษตรกรหาได้ง่าย มีปริมาณมาก และผลิตใช้ได้เองโดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีท่ียุ่งยาก  จึงสามารถใช้เป็น

วัตถุดบิอาหารทดแทนเพื่อลดตน้ทุนการผลิตจากวัตถุดิบท่ีเป็นแหล่งโปรตนีราคาสูงในอาหารไก่กระทง ท้าให้ผู้เลีย้งไก่

สามารถลดต้นทุนการผลิตรวมลงได้  

 การศึกษาค่าคุณภาพซาก และองค์ประกอบซากในไก่กระทง มีความส้าคัญเนื่องจากค่าคุณภาพซากมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพเนื้อ และราคาจ้าหน่ายไก่สด และไก่สดช้าแหละท่ีผู้บริโภคจะเลือกซื้อ  ดังนั้นการใช้ใบกระ

ถิ่นป่นเป็นวัตถุดิบทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตในสูตรอาหารส้าหรับผลิตไก่กระทงอาจส่งผลกระทบต่อค่าคุณภาพ

ซาก และองค์ประกอบซากของไก่กระทงได้ การหาแนวทางการใช้ประโยชน์ใบกระถิ่นป่นในสูตรอาหารไก่กระทงโดย

ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าคุณภาพซาก และองค์ประกอบซาก จึงเป็นประเด็นท่ีมีความส้าคัญ และจ้าเป็นต้องมีการวิจัย

เพื่อหาแนวทางในการใชป้ระโยชน์ตอ่ไป การศกึษาครัง้นี้จึงมวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาผลของการใชใ้บกระถินป่นในสูตร

อาหาร(ในอายุ 0-42 วัน) ในลักษณะอาหารผงต่อคุณภาพซากไก่กระทง 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเตรยีมสัตว์ทดลอง วางแผนการทดลอง และอาหารทดลอง 

 ในการศึกษาใช้ลูกไก่กระทงอายุ  1  วัน  คละเพศ  น้้าหนักตัวเฉลี่ย  40  กรัม  จ้านวน 120  ตัว  จัดเขา้เลีย้ง

ในคอกทดลองขนาด 1.2 X 1.2 X 0.8 เมตร จ้านวน  12 คอกๆละ 10 ตัว ในโรงเรือนแบบเปิด  วางแผนการทดลอง

แบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely  Randomized Design; CRD)   แบ่งกลุ่มทดลอง (treatment) ออกเป็น  3  กลุ่มๆ ละ 4 

ซ้้าๆ ละ 10 ตัว กลุ่มทดลองได้แก่ อาหารผสมใบกระถินป่นท่ีระดับ 0 (กลุ่มควบคุม), 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตร

อาหาร ในลักษณะอาหารผง (ตารางที่ 1 และ 2) โดยอาหารทดลองทุกสูตรค้านวณให้มีส่วนประกอบโภชนะตามความ

ต้องการของสัตว์  ในระยะไก่เล็ก (อายุ 1-21 วัน) และ ระยะไก่รุ่น (อายุ 22-42 วัน) มีระดับโปรตีน 23 เปอร์เซ็นต ์ 

พลังงานการใช้ประโยชน์ได้ 3,100 Kcal/kg และโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์  พลังงานการใช้ประโยชน์ได้ 3,150 Kcal/kg 

ตามล้าดับ ตามค้าแนะน้าของ Scott [2] ในระหว่างการทดลองไก้ได้รับอาหารและน้้าอย่างเต็มท่ี (ad-libitum) 

การเก็บและบันทึกข้อมูล  

ท้าการสุ่มไก่กระทงท่ีอายุ 42 วัน ซ้้าละ 2 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว) รวมท้ังหมด 24 ตัว  น้ามาอด

อาหารเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง จากนัน้ท้าการฆ่าและช้าแหละเพื่อตรวจสอบคุณภาพซาก ตามวิธีการของ [3] ได้แก่ 

น้้าหนักไก่มชีวีติ (live weight)  ซากไก่ถอนขน (dressed carcass) ซากไก่ควักเครื่องในออก (eviscerated carcass)  คอ

และหัว (head and neck) แข้ง (shank) ไขมันชอ่งท้อง (abdominal fat)  เคร่ืองในรวม (visceral organs) และเคร่ืองในท่ี

กินได้ (giblets)  ได้แก่ ตับ (liver) กึ๋น (gizzard) และหัวใจ (heart)  บันทึกน้้าหนักชิ้นส่วนต่างๆ และน้าข้อมูลท่ีได้มา

ค้านวณค่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักไก่มชีวีติ 

 หลังจากนัน้น้าซากไก่ท่ีผ่านการแช่เย็น (cooling) นาน 24 ชั่วโมง น้ามาช้าแหละเป็นชิ้นส่วนตา่งๆ ตามวธีิการ

ของ [4] ได้แก่ ซากเย็น  (chilled carcass) (ไม่รวมน้้าหนักคอ หัว และแข้ง) เนื้อหน้าอก (breast) สะโพกติดกระดูก 

(thighs) น่อง (drumsticks) ปีก (wings) และน้้าหนักโครงกระดูก (skeleton frame) ซึ่งรวมท้ังอัณฑะ ปอด และไตท่ี
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ยังคงค้างอยูภ่ายใน  บันทึกน้้าหนักชิ้นส่วนต่างๆ และน้าข้อมูลท่ีบันทึกได้มาค้านวณเป็นค่าผลผลิตซาก (carcass yield) 

โดยคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักซากเย็น (chilled carcass weight)  
 

ตารางที่ 1  ส่วนประกอบวัตถุดิบอาหารทดลอง 

วัตถุดิบ (%) 

สูตรอาหารไก่เล็ก  สูตรอาหารไก่รุ่น 

สูตร

ควบคุม 

กระถินป่น 

5% 

กระถินป่น 

10% 
 

สูตร

ควบคุม 

กระถินป่น 

5% 

กระถินป่น 

10% 

ข้าวโพด  33.95 32.00 22.50  46.50 29.70 23.03 

มันส้าปะหลัง  17.00 13.86 18.68  16.30 22.00 25.70 

กากถั่วเหลอืง (CP 45%) 31.00 29.30 29.12  21.79 26.84 22.16 

ปลาปน่ (CP 58%)   9.55 10.00 10.00  10.00   7.00 10.00 

ใบกระถินป่น  -  5.00 10.00  -   5.00 10.00 

เกลือ   0.15  0.15   0.15    0.15   0.15   0.15 

พรีมิกซ์1   0.50  0.50   0.50    0.50   0.50   0.50 

ไดแคลเซียมฟอสเฟส (P 18)   1.85  1.66   1.52    1.40   1.85   1.10 

น้้ามันปาล์ม   5.47  7.00   7.00     3.02   6.58   7.00 

ดีแอล - เมทไทโอนีน   0.53  0.53   0.53     0.34   0.38   0.36 

รวม 100.00  100.00       100.00        100.00        100.00        100.00        

ราคาอาหาร  (บาท/กก.) 18.00 18.15 17.80    16.47 16.61 16.70 

หมายเหตุ: 1  ส่วนประกอบต่อ 100 กิโลกรัมอาหาร : vitamin A 4,500,000 IU ; vitamin D 750,000 IU; vitamin E 

10 mg; vitamin K3 0.75 mg; vitamin B1 1.1 mg; vitamin B2 3.0 mg; vitamin B3 10.0 mg; vitamin 

B6 2.0 mg; vitamin B12 12.5 g; pantothenic acid 7.0 mg; folic acid 425.0 g; biotin 0.1 mg; Cu 

5.0 mg; Fe 48.0 mg; I 0.5 mg; Mn 30 mg; Se 0.1 mg และ Zn 50 mg. 
 

ตารางที่ 2  องคป์ระกอบทางเคมขีองอาหารทดลอง (โดยการค้านวณ) 

องคป์ระกอบทางเคม ี(%) 

สูตรอาหารไก่เล็ก  สูตรอาหารไก่รุ่น 

สูตร

ควบคุม 

กระถินป่น 

5% 

กระถินป่น 

10% 
 

สูตร

ควบคุม 

กระถินป่น 

5% 

กระถินป่น 

10% 

โปรตนี %  23.00  23.00  23.00    20.00   20.00  20.00 

พลังงาน (ME) (kcal/kg)  3,182  3,153  3,042   3,180  3,180  3,147 

แคลเซียม %   1.00   1.00   1.00     0.90    0.90     0.90 

ฟอสฟอรัส %   0.71   0.69   0.68     0.64    0.63     0.60 

ไลซีน %   1.38   1.40   1.44     1.18    1.20     1.25 

เมทไทโอนีน %   0.93   0.93   0.93     0.72    0.72     0.72 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

น้าค่าพารามิเตอร์ท่ีได้มาวเิคราะห์ผลทางสถิติ  โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างทรีทเมนต์ โดยวิธี Duncan‘s news Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ [5] 

สถานที่ท าการทดลอง 

 การทดลองคร้ังนี้ทดลองท่ีอาคารปฏิบัติการสัตว์ปีก ศูนย์เกษตรอาหารและพลังงานทางเลือก  สถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง  วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.ปะทวิ จ.ชุมพร  

ผลการศึกษา 

 จากผลการทดลองการใช้ใบกระถินป่นท่ีระดับ 0 (กลุ่มควบคุม) 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารต่อ

สมรรถภาพการผลิตของไก่กระทงในรูปแบบอาหารผง พบว่า การใชใ้บกระถินป่นท่ีระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตร

อาหารมีผลท้าให้ น้้าหนักตัวท่ีอายุ 42 วัน, น้้าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น, อัตราการเจริญเติบโต, ปริมาณอาหารท่ีกิน, อัตรา

การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และตน้ทุนค่าอาหาร ไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติกับไก่กลุ่มควบคุม (p>0.05) (ตารางที่ 3)  

ตารางที ่ 3  การใช้ใบกระถินป่นตอ่สมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง ในช่วงอายุ 0 – 42 วัน 

ลักษณะท่ีศึกษา 
อาหารทดลอง 

P - value 
สูตรควบคุม กระถินป่น  5% กระถินป่น  10% 

จ้านวนไก ่ (ตัว) 40 40 40 - 

น้้าหนักตัวเร่ิมตน้ (กรัม/ตัว) 40.00+0.11 40.00+0.02 40.00+0.15 0.9939 

น้้าหนักตัวท่ีอายุ 42 วัน (กรัม/ตัว) 1,759.43±86.51 1,664.15±122.74 1,615.10±85.08 0.1702 

น้้าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น (กรัม/ตัว) 1,719±86.60 1,624.15±122.72 1,575.10±85.05 0.1702 

อัตราการเจรญิเตบิโต (กรัม/ตัว/วัน) 40.94±2.06 38.67±2.92 37.50±2.03 0.1700 

ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัม/ตัว/วัน) 75.83±4.75 78.92±5.86 75.67±12.43 0.8238 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 1.85±0.10 2.04±0.09 2.01±0.25 0.2693 

ตน้ทุนค่าอาหาร (บาท/ตัว) 53.82±3.29 54.00±4.01 51.01±8.38 0.7654 

คุณภาพซาก พบว่า การใช้ใบกระถินป่นท่ีระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารมีผลท้าให้ น้้าหนักไก่มี

ชวีติ น้้าหนักซากไก่ (ไมร่วมเคร่ืองใน) เปอร์เซ็นตซ์ากถอนขน เปอร์เซ็นต์ซากไม่รวมเครื่องใน เปอร์เซ็นตโ์ลหติและขน 

เปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้อง  เปอร์เซ็นต์หัวและคอ  เปอร์เซ็นตแ์ข้ง  เปอร์เซ็นต์เคร่ืองในรวม  เปอร์เซ็นต์กึ๋น เปอร์เซ็นต์

ตับ  และเปอร์เซ็นต์หัวใจ  มคี่าไมแ่ตกตา่งทางสถิติกับไก่กลุ่มควบคุม (p>0.05) (ตารางที่ 4) แตก่ารใช้ใบกระถินป่นใน

ปริมาณท่ีสูงขึ้นในสูตรอาหารมีผลท้าให้เปอร์เซ็นต์ซากไม่รวมเคร่ืองในมีแนวโน้มลดลง และเคร่ืองในท่ีกินได้รวมมี

แนวโนม้สูงขึ้น (p=0.06)  
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ตารางที ่ 4  การใช้ใบกระถินป่นตอ่คุณภาพซากไก่กระทง  

ลักษณะท่ีศึกษา1/ 
อาหารทดลอง 

P - value 
สูตรควบคุม กระถินป่น  5% กระถินป่น  10% 

น้้าหนักไก่มชีวีติ  (กิโลกรัม) 2,025 ± 170.78 1,925 ± 95.74 1,975 ± 50.00 0.5063 

เปอร์เซ็นต์ซากถอนขน (%) 90.06 ± 0.87 90.75 ± 4.83 88.65 ± 2.21 0.6357 

เปอร์เซ็นต์ซากไมร่วมเครื่องใน (%) 83.96 ± 1.73 84.20 ± 4.24 78.74 ± 1.14 0.0691 

เลอืดและขน (%) 9.94 ± 0.87 7.69 ± 3.43 10.21 ± 0.23 0.2148 

ไขมันช่องท้อง (%) 0.73 ± 0.05 0.82 ± 0.08 0.91 ± 0.31 0.4040 

หัวและคอ (%) 8.09 ± 0.48 7.36 ± 0.80 7.17 ± 0.48 0.1297 

แข้ง (%) 3.82 ± 0.20 5.24 ± 2.52 3.66 ± 0.15 0.2943 

เครื่องในท่ีกินได้รวม (%) 6.10 ± 2.02 6.25 ± 2.67 10.25 ± 0.26 0.0613 

เครื่องในท่ีกินได้ (%)     

     กึ๋น   1.65 ± 0.18 1.93 ± 0.45 1.67 ± 0.11 0.3611 

     ตับ   1.98 ± 0.29 1.87 ± 0.37 1.84 ± 0.24 0.7968 

     หัวใจ   0.45 ± 0.05 0.43 ± 0.05 0.41 ± 0.05 0.4838 

หมายเหตุ:  1/ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักไก่มชีวีติ 

 ผลผลิตซาก (Carcass yield) พบว่า น้้าหนักซากเย็น เปอร์เซ็นต์ปีก เปอร์เซ็นต์เนื้อท้ังหมด เปอร์เซ็นต์เนื้อ

สะโพก เปอร์เซ็นต์เนื้อหน้าอก เปอร์เซ็นต์เนื้อนอ่ง และเปอร์เซ็นต์โครงกระดูก ของไก่ได้รับใบกระถินท้ัง 3 ระดับ มีค่า

ไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5) 

ตารางที ่ 5  การใช้ใบกระถินป่นตอ่คา่ผลผลิตซาก (Carcass yield) ของไก่กระทง  

ลักษณะท่ีศึกษา1/ 
อาหารทดลอง 

P - value 
สูตรควบคุม กระถินป่น  5% กระถินป่น  10% 

น้้าหนักซากเย็น (กโิลกรัม)2/ 1,371.88 ± 102.06 1,282.50 ± 111.38 1,267.25 ± 59.17 0.2832 

ปีก  (%) 12.50 ± 0.97 12.34 ± 0.98 12.35 ± 0.50 0.9570 

เนื้อท้ังหมด  (%) 61.11 ± 5.27 58.99 ± 3.52 59.47 ± 1.01 0.7064 

     เนื้อสะโพก  (%) 19.14 ± 2.24 17.55 ± 1.04 17.83 ± 1.10 0.3473 

     เนื้อหนา้อก  (%) 27.45 ± 3.72 25.80 ± 1.25 26.55 ± 0.28 0.6066 

     เนื้อนอ่ง  (%) 14.52 ± 0.68 15.64 ± 1.33 15.09 ± 0.21 0.2448 

โครงกระดูก (%) 23.40 ± 2.02 24.66 ± 2.09 23.40 ± 3.34 0.7298 

หมายเหต:ุ  1/ คิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องน้้าหนักซากเย็น 
2/ ไมร่วมสว่นหัว คอ และแข้งของไก ่



 
 

 601  Proceedings 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการทดลองใช้ใบกระถินป่นท่ีระดับ 0 (ควบคุม), 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพ

การผลิต พบว่า ไก่ท่ีได้รับใบกระถินป่นในสูตรอาหารท่ีระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น,อัตราการ

เจริญเติบโต, ปริมาณอาหารท่ีกิน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  และ ต้นทุนค่าอาหาร มีค่าไม่แตกต่างกันทาง

สถิติ (P>0.05) และไม่ต่างกับไก่กลุ่มควบคุม สอดคล้องกับผลการทดลองของ[6] การใช้ใบกระถินป่นท่ีระดับ 5 

เปอร์เซ็นต์  ในไก่กระทงระยะอายุ 2-7 สัปดาห์  มีผลท้าให้มีอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น

เนื้อ ไมแ่ตกตา่งจากกลุ่มควบคุม  

ผลต่อคุณภาพซากไก่กระทง พบว่า การใชใ้บกระถินท้ัง 2 ระดับในสูตรอาหาร ไม่มีผลท้าให้ น้้าหนักซากไก่ 

น้้าหนักซากเย็น และเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตและอวัยวะภายใน ได้แก่ ซาก โลหิตและขน  ไขมันช่องท้อง หัวและ

คอ  แข้ง  เคร่ืองในรวม  กึ๋น ตับ  หัวใจ  ปีก เนื้อท้ังหมด เนื้อสะโพก เนื้อหน้าอก เนื้อน่อง และโครงกระดูก มีค่า

แตกตา่งทางสถิติกับไก่กลุ่มควบคุม (p>0.05) สอดคล้องกับการทดลองของ [6] รายงานวา่การใชใ้บกระถินป่นท่ีระดับ 

5 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลท้าให้เปอร์เซ็นต์ซาก น้้าหนักตับ หัว คอ กึ๋น แข้ง ขน ปีกและเนื้ออก มีค่าแตกต่างกับกลุ่ม

ควบคุม (p>0.05) และ [7] รายงานว่าการใช้ใบกระถินใบกระถินป่นในสูตรอาหารในปริมาณท่ีสูงขึ้น (ระดับ 30 และ 

60 เปอร์เซ็นต์) ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพซากของไก่กระทง (p>0.05) ยกเว้นการใช้ในปริมาณท่ีสูงมีผลท้าให้

น้้าหนักตับและกึ๋นมากขึ้น (p<0.05) 

นอกจากนี้ผลการทดลองการใช้ใบกระถินป่นในปริมาณท่ีสูงขึ้นในสูตรอาหารมีผลท้าให้เปอร์เซ็นต์ซากไม่

รวมเคร่ืองในมีแนวโน้มลดลง และเคร่ืองในท่ีกินได้รวมมีแนวโน้มสูงขึ้น (p=0.06) สอดคล้องกับการทดลองของ [8] 

รายงานว่าการใช้ใบกระถินป่นในปริมาณท่ีสูงขึ้นมีผลท้าให้น้้าหนักซากถอนขน (dressed weight) และน้้าหนักซาก 

(carcass weight) มีค่าลดลง (p<0.05) ส่วนในไก่พื้นเมือง (อายุ 6-12 สัปดาห์) การใช้ใบกระถินป่นในสูตรอาหารใน

ปริมาณท่ีสูงกว่า 5 เปอร์เซ็นต ์(10-20 เปอร์เซ็นต์ ) มีผลท้าให้เปอร์เซ็นต์ซากลดลง (p<0.05) แต่เปอร์เซ็นต์เครื่องใน 

สีของหนา้แข้ง [9]  ความยาวของล้าไส้เล็กและน้้าหนักของหัวใจ [10] ไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติ   

การศึกษาคร้ังนี้สรุปได้ว่า ในการเลี้ยงไก่กระทงสามารถใช้ใบกระถินป่นได้ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์โดยไม่

ส่งผลกระทบตอ่สมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของไก่  
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อทิธิพลของโบวายซีรั่มอัลบูมินในสารละลายน้ าเชื้อ BTS ต่อคุณภาพน้ าเชื้อพ่อสุกร 

Effect of bovine serum albumin in BTS extender on boar semen quality  

ด้ารงศักดิ์  อาลัย1* ศุภกฤต เอี่ยมสะอาด1 อนุชิต ปี่แก้ว1 ณัฐภวิกร ว่องไว1 วิทวัส บุญมั่ง1 และ  

ณัฐวุฒิ  ทองพลบั1 

Damrongsak Arlai1*, Supakrit Aimsaad1, Anuchit Peekaew1, Natpavikron Vongvai1, Witthawat  Bunmang1 

and Natthawut Thongphab1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคุณภาพน้้าเชื้อพ่อสุกรภายหลังเจือจางกับสารละลายน้้าเชื้อ BTS ท่ีมีความเข้มข้นของโบวายซีร่ัม

อัลบูมิน โดยพบว่าความเข้มข้นของน้้าเชื้อพ่อสุกรท่ีละลายในโบวายซีร่ัมอัลบูมิน 0, 2, 4, 6  และ 8 เปอร์เซ็นต์ มีค่า

ความเข้มข้นของน้้าเชื้อพ่อสุกรไม่แตกต่างทางสถิต ิ(p>0.05) ในทุก ๆ ชั่วโมงท่ีจัดเก็บน้้าเชื้อท่ี 0, 24, 48 และ 72 ใน

ส่วนค่าการเคลื่อนไหวหมู่อสุจิ พบว่าน้้าเชื้อพ่อสุกรท่ีละลายในโบวายซีร่ัมอัลบูมิน 0, 2, 4, 6  และ 8 เปอร์เซ็นต ์

จัดเก็บน้้าเชื้อ 0 ชั่วโมง มีผลต่อค่าการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่ในชั่วโมงท่ี 24, 48 

และ 72 พบว่าโบวายซีร่ัมอัลบูมินท่ี 0 เปอร์เซ็นต์ จะมีการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มท่ีเสริม

โบวายซีร่ัมอัลบูมนิ (p<0.05) ในส่วนเปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเชื้อท่ีเจือจางความเข้มข้นโบวายซีร่ัมอัลบูมินท่ีระดับ 

0, 2, 4, 6  และ 8 เปอร์เซ็นต์ พบว่าเปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเชื้อไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ในทุก ๆ ชั่วโมงท่ี

จัดเก็บน้้าเชือ้ท่ี 0, 24, 48 และ 72  
 

ค าส าคัญ:  พอ่สุกร  โบวายซีร่ัมอัลบูมนิ คุณภาพน้้าเช้ือ 

Abstract  

The study of bovine serum albumin (BSA) in semen extender (BTS) during times (0, 24, 48, 72 hours) 

on boar semen quality. The sperm concentration in BSA levels at 0%, 2%, 4%, 6% and 8%BSA were not 

different statistic significantly (p> 0.05). The mass movements of spermatozoa in BSA levels at 0 hour shown all 

concentration of BSA were similarity (p> 0.05). While, at 24, 48 and 72 hours found that sperm movement in 

BSA level at 0% had mass movement was higher than 2%, 4%, 6% and 8%BSA (p <0.05). The percentages of 

live spermatozoa of all concentration of BSA that were similarity in time 0, 24, 48 and 72 hours (p> 0.05).   

Keywords:  Boar, BSA, Semen Quality 
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บทน า 

เทคนิคการผสมเทียมในสุกรเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยปัจจุบันเกษตรกรมากกวา่ 90 

เปอร์เซ็นต์ใชก้ารผสมเทียมภายในฟาร์มของตนเอง และบางฟาร์มมพี่อสุกรพันธ์ุเอง หรือเลอืกใช้บริการพอ่สุกรพันธ์ุดี

ท่ีน่าเชื่อถือ เช่นสถานศึกษาท่ีมีศูนย์ทดสอบพันธ์ุสุกร บริษัทเอกชน และสถานีบ้ารุงพันธ์ุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ซึ่ง

โดยท่ัวไปการผสมเทียมสุกรจะน้าน้้าเชื้อสดมาเจือจางด้วยสารละลายน้้าเชื้อให้มีความเข้มข้นของอสุจิอยู่ท่ี 3-5 x 108 

ตัวในปริมาตร 80-100 มิลลิลิตร และท้าการจัดเก็บน้้าเชื้อก่อนใช้เพื่อน้าไปผสมเทียมภายใต้อุณหภูมิ 15-20 องศา

เซลเซียส (Kampon et al., 2010) สารละลายน้้าเชื้อเป็นหน่ึงความส้าเร็จของเทคนิคการผสมเทียมสุกร จึงมกีารคิดค้น 

และน้าสารละลายน้้าเชื้อมาใช้เพื่อใช้ชะลอการเสื่อมสภาพของอสุจิภายหลังจากการหลั่งน้้าเชื้อของสัตว์ออกมานอก

ร่างกายแล้ว เช่น สารละลาย Beltsville Liquid (BL-1), Beltsville Thawing Solution (BTS), ModenaTM และ Androhep 

เป็นต้น นอกจากนี้มีการเตมิสารจ้าพวกบัฟเฟอร์ลงในสารละลายน้้าเชื้อ เชน่ HEPES, Tris, TES และ MOPs รวมไปถึง

มกีารเสริมสารตา้นอนุมูลอสิระ เชน่ Beta-Caroteine, Cystein, Vitamin E, Selenium, Ascorbic acid, Glutathione และ 

Bovine serum albumin เป็นต้น (Fatma et al., 2012; Gadea, 2003; Alvarez และ Storey, 1995; Funahashi และ 

Sano, 2005) เป็นท่ีทราบกันดีวา่สารตา้นอนุมูลอสิระมสี่วนช่วยในการชะลอกระบวนการเสื่อมสภาพของเซลล์อสุจิให้

ยังคงคุณภาพไว้ในช่วงระหว่างการจัดเก็บน้้าเชื้อ โดยมีส่วนช่วยลดอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับเซลล์อสุจิลงได้จาก

กระบวนการหายใจของเซลล์ (Reactive oxygen species ;ROS) และการเกิดการท้าลายผนังเซลล์ และดีเอ็นเอของ

อสุจจิากปฏกิิริยา Lipid oxidation (Funahashi et al., 2005; Harrison et al., 1982) ซึ่งอาจมผีลไปลดความสามารถใน

การเคลื่อนไหวของอสุจิลง หรือท้าให้เซลล์อสุจิตายได้ 

Bovine serum albumin (BSA) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีนิยมใช้ในการก้าจัดสารอนุมูลอิสระท่ีเกิดขึ้นใน

สารละลายน้้าเชื้อของสัตวห์ลายชนิด เช่นไก่งวง (Bakst และ Cecil, 1992), กระต่าย และแกะ (Harrison et al., 1982), 

สุกร (Zhang et al., 2015) เป็นต้น Sharoare et al., 2007 ได้รายงานว่ามีการเสริม BSA-V ลงในสารละลายเลี้ยง

เชื้อ 0.3 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรท่ีมีเซลล์อสุจิสุกร พบว่าการเสริม BSA มีส่วนไปยึดเกาะกรดไขมันบริเวณผนังเซลล์

ของอสุจิ มีผลท้าให้เซลล์อสุจิมกีารเคลื่อนไหว อสุจิมชีีวติ และมีความสมบูรณ์ของอะโครโซมอสุจิดีกว่าไมเ่สริม BSA 

ในสารละลายเลี้ยงเชื้อ ท้ังนี้อาจมีความเป็นไปได้ว่าการเสริม BSA ในสารละลายน้้าเชื้อมีส่วนช่วยยืดการมีชีวิตรอด

อสุจิในระบบสืบพันธ์ุของโคเพศเมีย (Chen และ Foote, 1993) นอกจากนี้พบว่าสาร BSA มีส่วนท้าให้อัตราการผสม

ติดสูงขึ้น และยังเสริมการมีชีวิตรอดของอสุจิในรูปแบบสารต้านอนุมูลอิสระในน้้าเชื้อโคเนื้อแช่แข็งอีกด้วย  (Schafer 

และ Holzmann, 2000) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาวจิัยเกี่ยวกับการเสริม BSA ลงในสารละลายน้้าเชื้อสุกรยังมไีม่มาก

นัก อีกท้ังยังไม่ได้ระดับความเข้มข้นของเสริม BSA ท่ีมีความเหมาะสมในสารละลายน้้าเชื้อ ดังนั้นหากมีการศึกษา

เสริม BSA ลงในสารละลายน้้าเชื้อสุกรในระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสม อาจมีส่วนชว่ยยดืระยะเวลาการจัดเก็บน้้าเช้ือ 

และอสุจิพ่อสุกรยังคงคุณภาพส้าหรับน้าไปผสมเทียมให้แก่แมสุ่กรต่อไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

สัตว์ทดลอง 

 สุกรพ่อพันธ์ุท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นสุกรในฟาร์มเกษตรกรอ้าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ใชพ้อ่สุกรพันธ์ุ

ดูรอคเจอร์ซี่ จ้านวน 3 ตัว  อายุประมาณ 1-2 ปี ด้าเนินการในชว่งเดอืน กุมภาพันธ์-มถิุนายน  พ.ศ. 2559  

การรีดเก็บน้ าเชื้อ 

 ด้าเนินการรีดเก็บน้้าเชื้อจากพอ่สุกร 3 ตัว ใช้ในการทดลอง  3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง และรีดเก็บพร้อม

กันในเวลา 6:00-7:00 น. ก่อนน้าพ่อสุกรเข้าสู่การทดลองจะได้รับการปรับความถี่ของการรีดน้้าเชื้อด้วยการรีดท้ิงท่ี 

4 วันต่อครัง้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นท้าการรีดเก็บน้้าเช้ือด้วยการสวมถุงมือยาง โดยการปฏบัิติตามการศึกษาของ

ศรีสุวรรณ ชมชัย (2542) 

 สารละลายน้้ า เชื้อสูตร BTS (Beltsville Thawing Solution) โดยมีการเตรียมสารละลายน้้ า เชื้อตาม

องค์ประกอบของสูตร หลังนั้นเตรียมน้าน้้ายาเจือจางโบวายซีร่ัมอัลบูมิน (Bovine serum albumin/ fraction V, Sigma 

Chemical®) เป็น  5 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6  และ 8 เปอร์เซ็นต์ (w/v)  

การประเมินคุณภาพอสุจิ  

น้าน้้าเชื้อสดจากพ่อสุกรแต่ละตัวมาประเมินความเข้มของน้้าเชื้อด้วยเคร่ือง Spermacue®, (Minitübe 

GmbH, Germany) แล้วเจือจางน้้าเชื้อให้มีความเข้มข้นประมาณ 200 x 106 ตัว/ml แล้วน้ามาท้าการศึกษาคุณภาพ

น้้าเชือ้ลักษณะต่างๆตามการศึกษาของศรีสุวรรณ ชมชัย (2542) 

ความเข้มข้นของน้้าเชื้อพ่อสุกรแต่ละตัว (Concentration of spermatozoa) หลังผ่านการเจือเจือในสารละลาย BTS ท่ี

เสริมโบวายซีร่ัมอัลบูมินในทุกระดับความเข้มข้นมาวิเคราะห์ความเข้มข้นน้้าเชื้อด้วยเคร่ืองมือฮีมาโตรไซโตมิเตอร์ 

Bürker haemocytometer (Boeco, Germany)   

 การเคลื่อนไหวเป็นหมู่ของอสุจิ (Mass Movement) หลังน้้าเชื้อหลังผ่านการเจือเจือในสารละลาย BTS ท่ี

เสริมโบวายซีร่ัมอัลบูมินในทุกระดับความเข้มข้นมาอุ่นจนมีอุณหภูมิ 37OC จากนั้นน้ามาส่องภายใต้กล่องจุลทรรศน์

ก้าลังขยาย 40-100X แล้วประเมินคะแนน แบ่งเป็น 6 ระดับ โดยท่ี ระดับ 0 คืออสุจิไม่มีการเคลื่อนไหว ระดับ 1 คือ

อสุจิอัตราเคลื่อนไหวต่้ากว่าร้อยละ 10,  ระดับ 2 คือ อสุจิเคลื่อนไหวร้อยละ 20-40, ระดับ 3 คือ อสุจิมีการ

เคลื่อนไหวร้อยละ 45-65, ระดับ 4 คือ มีอสุจิเคลื่อนไหวได้ร้อยละ 70-85 และระดับ 5 คือ อสุจิมีการเคลื่อนไหว

ร้อยละ 90 ส้าหรับการประเมินการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิท่ีเจือจางในซีร่ัมอัลบูมินในทุกระดับความเข้มข้น จะ

ประเมินการให้คะแนนโดยผู้ประเมินคนเดียวกัน แล้วจึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (ศรีสุวรรณ ชมชัย, 2542)  

 อสุจิมีชีวิต (Sperm viability) ประเมินโดยใช้สีย้อม eosin-nigrosin  โดยส่องภายใต้กล่องจุลทรรศน์

ก้าลังขยาย1000x โดยนับจ้านวนอสุจท้ัิงหมด 200 ตัว จากนั้นจึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (ศรีสุวรรณ ชมชัย, 2542) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การศึกษาคุณภาพน้้าเชื้อของพ่อหลังเจือจาง BSA โดยการศึกษาลักษณะคุณภาพน้้าเชื้อ ดังนี้ คือความ

เข้มข้นของน้้าเชื้อ การเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิ   เปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็น  โดยใช้แผนการทดลอง Repeated 

measurement in Randomized Complete block design (RCBD) โดยให้ความแตกต่างของพ่อสุกรแต่ละตัวเป็นบล็อค 

จ้านวน 3 บล็อค โดยสิ่งทดลองคือน้้าเชื้อท่ีเจือจางในสารละลายน้้าเชื้อท่ีมีระดับความเข้มข้นแตกตา่งกัน และท้าการ

วัดซ้้า (Repeated) จากระยะเวลาการจัดเก็บในแต่ละวัน ในชั่วโมงท่ี 0, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง จากนั้นน้าข้อมูลการ
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ทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยวิธี Duncan's Multiple Range 

Test ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปท่ีระดับ P<0.05 

ผลการศึกษา 

1. ความเข้มข้นน้ าเชื้อของพ่อสุกร  

ความเข้มข้นของน้้าเชื้อพ่อสุกรหลังเจือจางสารลายน้้าเชื้อท่ีเสริมโบวายซีร่ัมอัลบูมินท่ีระดับ 2%, 4%, 6% และ 8% 

และระยะเวลาการจัดเก็บท่ี 0-72 ชั่วโมง พบว่ากลุ่มน้้าเชื้อท่ีเสริมโบวายซีร่ัมอัลบูมิน มีความเข้มข้นของน้้าเชื้อ

แตกต่างอยา่งไม่มนีัยส้าคัญทางสถิต ิเมื่อเทยีบกลับกลุ่มท่ีไมเ่สริมโบวายซีร่ัมอัลบูมิน (P>0.05) แสดงให้เห็นวา่ความ

เข้มข้นของโบวายซีร่ัมอัลบูมนิท่ีเพิ่มในสารละลายน้้าเชื้อไมม่ผีลให้ความเข้มข้นของน้้าเชื้อพอ่สุกรลดลง อกีทัง้ยังพบว่า

มีระยะเวลาการจัดเก็บเพิ่มขึ้น น้้าเชื้อท่ีมีการเสริมโบวายซีร่ัมอัลบูมินมีแนวโน้มว่าความเข้มข้นน้้าเชื้อจะมีค่าสูงกว่า

กลุ่มท่ีไม่เสริมโบวายซีร่ัมอัลบูมนิ ดังตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของน้้าเชื้อพ่อสุกรหลังเจือจางด้วยสารละลายน้้าเชื้อ BTS ท่ีมกีารเสริมโบวายซีร่ัมอัลบูมนิใน

ระดับท่ีแตกต่างกัน  และระยะเวลาการจัดเก็บท่ี 0-72 ชั่วโมง 

เวลา 

  

ความเข้มข้นของน้ าเชื้อพ่อสกุร p-value 

  BSA 0% BSA 2% BSA 4% BSA 6% BSA 8% 

ชั่วโมง 0 125.5 118.5 127.67 113.83 120 P=0.96 

ชั่วโมง 24 120.83 103.5 103.17 93.17 106.17 P=0.80 

ชั่วโมง 48 95.67 85.67 89.5 90.33 98.83 P=0.96 

ชั่วโมง 72 68.67 74.67 74.5 67.13 73.5 P=0.97 
 

2. ร้อยละการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิ 

ร้อยละการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิเมื่อเจือจางด้วยโบวายซีร่ัมอัลบูมินท่ีระดับ 0% , 2%, 4%, 6% และ 8% 

ในชั่วโมงท่ี 0 ชั่วโมง พบว่าร้อยละการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิในทุกกลุ่มการทดลองแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทาง

สถิติ (P>0.05) และเมื่อระยะเวลาในการจัดเก็บน้้าเชื้อนานขึ้นต้ังแต่ชั่วโมงท่ี 24-72 ชั่วโมง พบวา่การเพิ่มระดับความ

เข้มข้นของโบวายซีร่ัมอัลบูมินท่ีระดับ 0%, 2%, 4%, 6% และ 8% ในสารละลายน้้าเชื้อมีผลท้าให้ค่าเปอร์เซ็นต์การ

เคลื่อนไหวหมูล่ดลงอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(P<0.05) ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ร้อยละการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิในน้้าเชื้อพอ่สุกรหลังเจือจางด้วยสารละลายน้้าเชื้อ BTS ท่ีมีการเสริมโบ

วายซีร่ัมอัลบูมนิในระดับท่ีแตกต่างกัน  และระยะเวลาการจัดเก็บท่ี 0-72 ชั่วโมง 

เวลา 

  

ร้อยละการเคลื่อนไหวหมู่ของอสุจิ p-value 

  BSA 0% BSA 2% BSA 4% BSA 6% BSA 8% 

ชั่วโมง 0 79.5 70.5 76.5 72 73.5 P=0.64 

ชั่วโมง 24 72a 61.5ab 66b 61.5b 60b P=0.05 

ชั่วโมง 48 69a 60abc 57bc 51c 61.5ab P=0.01 

ชั่วโมง 72 67.5a 57ab 54ab 48b 51b P=0.05 

หมายเหตุ :a, b, c  ค่าเฉลี่ยท่ีมีอักษรตา่งกันในแถวนอนเดียวกัน แตกตา่งอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

3. เปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเปน็ในน้ าเชื้อพ่อสุกร 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นวา่การเพิ่มความเข้มข้นโบวายซีร่ัมอัลบูมินท่ีระดับ 0%, 2%, 4%, 6% และ 8% 

ในทุกชั่วโมงท่ีจัดเก็บต้ังแต่ 0-72 ชั่วโมง พบว่าเปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเชื้อพอ่สุกรแตกต่างอยา่งไมม่นีัยส้าคัญทาง

สถิติ (P>0.05)  แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของโบวายซีร่ัมอัลบูมินท่ีเพิ่มในสารละลายน้้าเชื้อไม่มีผลการมีชีวิตรอด

ของอสุจิ แต่มีแนวโน้มว่าเปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเช้ือพ่อสุกรจะมีคา่สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่เสริมโบวายซีร่ัมอัลบูมนิ 

 

ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเชื้อพ่อสุกรหลังเจือจางด้วยสารละลายน้้าเชื้อ BTS ท่ีมีการเสริมโบวายซีร่ัม 

อัลบูมนิในระดับท่ีแตกต่างกัน  และระยะเวลาการจัดเก็บท่ี 0-72 ชั่วโมง  

เวลา 

  

เปอร์เซน็ต์อสุจิตัวเป็นของอสจิุในน้ าเชื้อพ่อสุกร p-value 

  BSA 0% BSA 2% BSA 4% BSA 6% BSA 8% 

ชั่วโมง 0 76.01 74.8 75.47 76.76 76.77 P=0.72 

ชั่วโมง 24 74.10 73.68 73.09 74.05 71.03 P=0.98 

ชั่วโมง 48 72.29 71.67 72.30 73.45 73.05 P=0.92 

ชั่วโมง 72 69.44 71.14 71.35 70.01 73.45 P=0.86 
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วิจารณ์ และสรุปผลการทดลอง 

โดยผลจากการศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าการเสริมโบวายซีร่ัมอัลบูมินในระดับท่ี 4 % ในสารละลายน้้าเชื้อ

สุกร และระยะเวลาการจัดเก็บท่ี 0-72 ชั่วโมง มีความเหมาะสมในการน้าไปใช้ประโยชน ์เนื่องไมม่ผีลกระทบตอ่ความ

เข้มข้นของอสุจิ และเปอร์เซ็นต์อสุจิมีชีวิต แต่มีแนวโน้มว่าค่าพามิเตอร์ท้ังสองมีค่าสูงกว่าทุกกลุ่มการทดลอง ท้ังนี้

อาจเป็นสาเหตุมาจากซีร่ัมอัลบูมิน หรือพลาสม่าอัลบูมิน เป็นกลุ่มโปรตีนท่ีละลายน้้า และมีความส้าคัญต่อระบบ

หมุนเวียนโลหิตในร่างกาย คือ ช่วยลดแรงดันออสโมติกในเลือด 80 เปอร์เซ็นต์  (Carter and Ho, 1994) รักษาระดับ 

pH ในเลือด (Figge et al., 1991) จึงไม่เป็นพิษต่อเซลล์อสุจิ (Ericsson et al., 1973; Estienne et al., 1988; 1989) จึง

ท้าให้ความเข้มขน้น้้าเช้ือของพอ่สุกรท่ีเสริมด้วยสารละลายโบวายซีร่ัมอัลบูมินแตกต่างอย่างไม่มนีัยส้าคัญทางสถิตใิน

แนวนอนในทุกชั่วโมงของการจัดเก็บน้้าเช้ือ (P>0.05) ในสว่นของเปอร์เซ็นต์อสุจิตัวเป็นในน้้าเช้ือพ่อสุกรภายหลังเสริม

ด้วยโบวายซีร่ัมอัลบูมนิในสารละลายน้้าเช้ือ แสดงให้เห็นว่าการมชีวีติรอดของอสุจิมแีนวโนม้มคี่าสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่เสริม

โบวายซีร่ัมอัลบูมิน สอดคล้องกับการศึกษาของ Matsuoka et al. (2006) พบว่าการเสริมโบวายซีร่ัมอัลบูมินท่ีระดับ 

20 mg/ml ในสารละลายน้้าเชื้อแกะภายหลังท้าการแช่แข็งน้้าเชื้อจึงสามารถช่วยป้องกันการถูกท้าลายจากขบวนการ 

lipid peroxidation ในเซลล์อสุจิ ลดความผิดปกตแิละการท้าลายอะโครโซมลดลง จนท้าให้อสุจิมชีวีิตยาวยานขึ้น ทั้งนี้

เนื่องจากผนังเซลล์อสุจิสว่นใหญ่ประกอบไปด้วย polyunsaturated fatty acid จ้านวนมาก จึงง่ายตอ่การเกิดขบวนการ 

lipid peroxidation ซึ่งจะท้าให้เซลล์อสุจิเสียหาย จนท้าให้เกิดผลเสียต่อส่วนอะโครโซมของอสุจิ ความสมบูรณ์พันธ์ุ

ของอสุจิลดลง อสุจิเคลื่อนไหวลดลง อีกท้ังเมื่อน้าไปผสมเทียมมีผลให้การผสมติดลดลงตามไปด้วย ดังนั้นการเสริม

โบวายซีร่ัมอัลบูมินในสารละลายน้้าเชื้อจึงมีส่วนชว่ยลดอันตรายต่อตัวเซลล์อสุจิได้ เนื่องจากโบวายซีร่ัมอัลบูมินเป็น

สารท่ีมีความสามารถในการก้าจัดอนุมูลอิสระท่ีเกิดขึ้นจากขบวนการ Oxidative stress ในเซลล์อสุจิ (Uysal et al., 

2005)  

ร้อยละการเคลื่อนไหวหมูข่องอสุจิสุกรจะลดลงอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิตใินน้้าเช้ือท่ีมกีารเจือจางด้วยโบวาย

ซีร่ัมอัลบูมินท่ีระดับ 0%, 2%, 4%, 6% และ 8% หลังผ่านระยะเวลาการจัดเก็บในชั่วโมงท่ี 24-72 ชั่วโมง ซึ่งขัดแย้ง

กับการทดลองEricsson et al. (1973) ท่ีรายงานว่าการเพิ่มขึ้นของระดับความเข้มข้นโบวายซีร่ัมอัลบูมิน 3 , 5, 6, 7, 

10, 20 และ 25 เปอร์เซ็นต ์สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นตก์ารเคลื่อนไหวหมูข่องอสุจิได้ นอกจากนี้ยังพบวา่การเสริมโบวาย

ซีร่ัมอัลบูมิน 1 เปอร์เซ็นต์ในน้้าเชื้อไก่งวง ส่งผลให้อสุจิเคลื่อนท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มท่ีไม่เสริม เมื่อประเมิน

ความสามารถในการเคลื่อนไหวอสุจิด้วยเคร่ือง CASA (Bakst and Cecil, 1992) แต่ท้ังนี้เนื่องจากการตรวจสอบ

เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวหมู่เป็นการตรวจความเคลื่อนไหวแบบภาพรวม ซึ่งเป็นผลของการมองเห็นใต้กล้อง

จุลทรรศน์ ดังนั้นอสุจิท่ีตายแล้วก็สามารถเคลื่อนท่ีได้ (ศรีสุวรรณ ชมชัย , 2537) อีกท้ังความเข้มข้นของโบวายซีร่ัม

อัลบูมนิท่ีสูงขึ้น ชว่ยท้าให้อสุจิท่ีออ่นแอ หรือตายไมม่กีารเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวได้ชา้ลง จนอาจมีผลท้าให้ร้อยละ

การเคลื่อนไหวหมูข่องอสุจิในครั้งนี้ลดลงเมื่อน้าน้้าเชื้อมาเจือท่ีสารละลายโบวายซีร่ัมอัลบูมนิท่ีสูงขึน้  นอกจากนี้การ

เกิดอนุมูลอสิระในสารละลายน้้าเชื้อ มผีลต่อการเกิดปฏกิิริยา lipid peroxidation ท้าให้ดีเอ็นเอ และผนังเซลล์อสุจิถูก

ท้าลาย ซึ่งอาจมผีลให้การเคลื่อนไหวของอสุจิลดลง หรอืท้าให้เซลล์ตายได้ (Harrison et al., 1978) 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนทุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และขอขอบคุณอาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ท่ีให้ค้าปรึกษา และเอื้อเฟื้อห้องปฏิบัตกิารสรีรวิทยา พร้อมท้ังเคร่ืองมือส้าหรับงานวจิัยในคร้ังนี้ จนส้าเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยด ี
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ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย องค์ประกอบทางเคมี และค่าคุณภาพ

ซากของปลาโมงท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ ามันท่ีผ่านการย่อย

ด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใย 

Growth performance, survival rate, chemical composition and carcass Quality 

in basa catfish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880): Effects of supplemental 

treated palm oil kernel meal by fibrolytic enzyme in diets. 

วรพงษ์ นลินานนท์1* และ สายชล เลิศสุวรรณ2 

Warrapong Nalinanon1* and Saichon Lerdsuwan2 
 

บทคัดย่อ 
การศกึษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย องค์ประกอบทางเคม ีและค่าคุณภาพซากของปลา

โมงท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใย วางแผนการทดลอง

แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ท่ีมี 5 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้้า โดยเสริมกากเนื้อเมล็ดใน

ปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหารท่ีระดับ  0   10   20  30 และ 40 เปอร์เช็นต์ เลี้ยงปลา

โมงทดลองน้้าหนักเร่ิมต้นเฉลี่ยระหว่าง 4.00 – 4.05 กรัม ในกระชังขนาด 2.5 x 2.5 x 1.5  เมตร จ้านวน 15 กระชังๆ

ละ 30 ตัว เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ชุดการทดลองท่ี 1 (0 % TPOKM) มีค่าน้้าหนัก

สุดท้าย ความยาวสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม ความยาวเพิ่ม น้้าหนักเพิ่มต่อวัน (ADG) อัตราเจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR) 

อัตราแลกเนื้อ (FCR)  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FER) และ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) ดีท่ีสุด

แตกต่างจากชุดการทดลองอื่นอยา่งมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ในขณะท่ีค่าอัตรารอดตาย และปริมาณอาหารท่ี

กินไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองอื่น ส่วนค่าองค์ประกอบทางเคมี และค่าคุณภาพซากไม่แตกต่าง

กันทางสถิติในทุกพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด ยกเว้นค่าปริมาณโปรตีนท่ีสะสมในตัวปลาในชุดการทดลองท่ี 4 และ 5 มี

แนวโน้มลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05 ) กับชุดการทดลองท่ี 1 2 และ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ

โปรตนีอยูร่ะหว่าง 30.81 – 31.12 เปอร์เช็นต ์ 

ค าส าคัญ:  เอนไซม์ย่อยเยื่อใย  กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน  ปลาโมง 

 

                                                           
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน้้า ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง  

  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศักดิ์ 
* Corresponding author e-mail: warrapong.na@kmitl.ac.th 
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Abstract 

 The aim of this study was to determine the effect of supplemental treated palm oil kernel meal 

(TPOKM) by fibrolytic enzyme on growth performance, survival rate, chemical composition and carcass quality of 

Basa catfish, (Pangasius bocourti, Sauvage 1880). The experimental design was Completely Randomized Design 

(CRD) at 5 treatments and 3 replications. Mixed feed contained different level of TPOKM as 0, 10, 20, 30 and 

40 % of practical diets pellet feed. Fish with the initial average weight between 4.00 – 4.05 g. They were fed 

for 12 weeks to Basa catfish fingerling stocked in 15 net cage hapa (2.5 x 2.5 x 1.5 m) placed in earthen pond 

at a density of 30 fish/cage. Results indicated that final weight, final length, weight gain, length gain, ADG, SGR, 

FCR, FER and PER were the best in treatment 1 (0 % TPOKM) significant different (p<0.05) with other 

treatment. While survival rate and feed intake were not significant different (p>0.05) in all treatment. Other from 

this, chemical composition and carcass quality in all parameters were not significant different (p>0.05) in all 

treatment, except % protein in fish at treatment 4 and 5 were decreasing trend significant different (p<0.05) 

with treatment 1, 2 and 3 as average % protein in fish between 30.81 – 31.12 %   
 

Keyword:  Fibrolytic Enzyme, Palm Oil Kernel Meal, Basa Catfish (Pangasius bocourti, Sauvage1880)   
 

บทน า 
กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการสกัดน้้ามัน

ปาล์ม [1] สามารถน้ามาเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์น้้าได้เนื่องจากกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันมีโภชนะ โปรตีน 

เยื่อใย และไขมันเท่ากับ 17.09, 17.78 และ 0.36 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง ตามล้าดับ[2, 3] แต่ส่วนประกอบหลัก

ของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่แป้ง   (non starch polysaccharide, NSP) ซึ่ง

เป็นองค์ประกอบที่ซับซ้อน พบมากที่ผนังของเซลล์พืช [4, 5] ประกอบด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เบต้ากลูแคน 

(β-glucan) และ แพคติน ส่วน พวกลิกนินและกัมส์ (gums) พบในปริมาณน้อย [6] ซึ่งเซลล์เหล่านี้เป็นส่วนที่ย่อย

ยาก เอนไซม์ในร่างกายของสัตว์น้้าไม่สามารถย่อยได้ [7] ท้าให้ไม่สามารถน้าโภชนะในกากเนื้อเมล็ดในปาล์มไปใช้

ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจาก  NSP เป็นตัวที่ขัดขวางการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ  ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมีการเสริม

เอนไซม์ในกลุ่มเอนไซม์ย่อยเยื่อใยเช่น เซลลูเลส (cellulase), เฮมิเซลลูเลส (hemicellulose)  เสริมลงในกากเนื้อเมล็ด

ในปาล์มน้้ามัน  เพราะกลุ่มเอนไซม์ย่อยเยื่อใยสามารถย่อยสลายเซลลูโลสท้าให้โครงสร้างแตกออก  ท้าให้สัตว์น้้า

ในกลุ่มที่ไม่ใช่ปลากินพืชสามารถย่อยสลายเยื่อใยได้มากยิ่งขึ้น [6]การใช้เอนไซม์โรโนไซม์ วีพี ซึ่งเป็นกลุ่มเอนไซม์

ย่อยเยื่อใยรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงการใช้วัตถุดิบจากพืชที่มีปริมาณเยื่อใยรวมในระดับสูง แต่ใน

ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาการใช้เอนไซม์โรโนไซม์ วีพี ท่ีน้าไปบ่มหมักกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน เพื่อพัฒนาการใช้

ประโยชน์กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใย เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์สัตว์น้้า

โดยเฉพาะในกลุ ่มที ่ไม ่ใช ่ปลาก ินพ ืชโดยเฉพาะปลาโมง ที ่เมื ่อยังเป ็นปลาวัยอ ่อนจะก ินเนื ้อเป ็นส ่วนใหญ่ 

(carnivorvous) อาหารตามธรรมชาติได้แก่ ลูกกุ้ง ปู และแมลง เป็นหลัก เมื่อเติบโตขึ้นก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น

ปลากินทั้งพืชและสัตว์ (omnivorous) อาหารที่กินได้แก่ หอย ปู และเมล็ดพืชต่างๆ [8] ปลาโมงเป็นปลาที่เริ่มมี

ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ จากการเพาะเลี้ยงท่ีเร่ิมมีการขยายตัวเพิ่มพื้นท่ีเลี้ยงมากขึ้น และตลาดท่ีมีความต้องการ

ปลาโมงส่งออกมาขึ้น เนื่องจากเป็นปลาที่มีคุณลักษณะดี เลี้ยงง่าย โตเร็ว และเนื้อมีสีขาว เป็นที่ต้องการของ
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ผู้บริโภค ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นการวิจัยเพื่อหาระดับการใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันที่ผ่านการย่อย

ด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหารส้าหรับเลี้ยงปลาโมง  

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา 

การเตรยีมเอนไซม์ย่อยเยื่อใย  

เอนไซม์ย่อยเยื่อใย (Fibrolytic Enzyme) ท่ีใช้ในการทดลองคือโรโนไซม์ วีพี (Ronozyme VP (CT)) เป็นเอนไซม์

ทางการค้า Lot no. KTB02720 ของบริษัท DSM Nutritional Products เป็นสารสกัดจากเชื้อรา Aspergillus aculeatus 

ประกอบด้วยเอนไซม์หลายชนิด ได้แก่ เบต้ากลูคาเนส (Endo-1,3(4)-β-glucanase 54.7 FBG/g) เฮมิเซลลูเลส 

(hemicellulase 15,000 VHCH/g) และเพคติเนส (pectinase 3,017 U/g)  [9] 

การเตรียมสารละลายโซเดียมอะซิเตตบัฟเฟอร์  (Sodium acetate buffer) มีดังนี้สารละลาย  A : 0.2 M acetic 

acid (11.55  มิลลิลิตร  ในน้้ากลั่น  1,000  มิลลิลิตร)สารละลาย  B : 0.2 M Sodium acetate (C2H3O2Na  16.4  

กรัม  ละลายในน้้ากลั่นปรับปริมาตรเป็น  1,000  มิลลลิิตร  หรือ  C2H3O2  •  3H2O  27.2  กรัม  ละลายในน้้ากลั่น

ปรับปริมาตรเป็น  1,000  มิลลิลิตร)  หลังจากนั้นผสมสารละลาย  A  และ  B  ให้ได้  pH  เท่ากับ  5  โดยเติม

สารละลาย  A  14.8  มิลลิลิตร  และเติมสารละลาย  B 35.2  มิลลิลิตร  จากนั้นปรับปริมาตรให้ได้  100  มิลลิลิตร

โดยการเตมิน้้ากลั่นลงไป  50  มลิลลิิตร [10] 

การเตรียมสารละลายเอนไซม์ประกอบด้วย 1) Sodium acetate buffer  ความเข้มข้น  50  มลิลิโมล  ปรับให้ได้  

pH 5  2) ยาปฏชิีวนะ  Ketoconazole  และ  Amoxicillin  0.03  กรัมตอ่ลติร และ 3) ปริมาณเอนไซม์โรโนไซม ์วีพ ีที่ใช้

ในการย่อยเยื่อใยรวมของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน (PKM) คือ 2.4 มลิลกิรัมตอ่กรัม ของ PKM 

การย่อยเยื่อใยรวมของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ ามัน (Treated Palm Oil Kernel Meal,(TPOKM)) 

กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน (PKM) ท่ีได้จากโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม ของบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามัน

ปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร  น้ามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมโีดยวธีิการ  Proximate  Analysis [11] 

ได้แก่ ความชื้น  เถ้า  ไขมัน  โปรตนี และเย่ือใย 

วเิคราะห์การย่อยเยื่อใยด้วยเอนไซมโ์รโนไซม์ วพีี ในกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันในการศึกษาจะใช้เอนไซม์โร

โนไซม์ วีพี 2.4 มิลลิกรัมต่อกรัม ของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน(PKM)น้ากากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน  9.5  

กิโลกรัมใส่ลงในถังหมักขนาด 100 ลิตร เติมสารละลายเอนไซม์ 50 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วหมักท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 

(30 องศาเซลเซียส) เป็นระยะเวลา  24  ชั่วโมง  หลังจากนั้นน้าตัวอย่างท่ีได้ไปอบแห้ง  เพื่อน้ามาใช้ในการทดลอง

ตอ่ไป และน้ามาวิเคราะห์เยื่อใยรวมดว้ยวธีิ  Asbestos – Free Method [12]  
 

แผนการทดลอง 

การทดสอบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาโมงท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเสริมกากเนื้อ

เมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการยอ่ยดว้ยเอนไซม์ยอ่ยเยื่อใย (TPOKM) ในระดับตา่งกัน  ปลาโมงส้าหรับทดลองเป็นปลา

วัยอ่อนอายุ 15 วันท่ีมีขนาดน้้าหนักระหว่าง 4.00 – 4.05 กรัม ได้จากการเพาะพันธ์ุของศูนย์เพาะพันธ์ุสัตว์น้้าจืด

จังหวัดพะเยา  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design,CRD)  ก้าหนดให้อาหารทดลอง

เสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใย (TPOKM)ต่างกัน 5 ระดับ (ชุดทดลอง : 

Treatments) ได้แก่ เสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใย (TPOKM) ท่ีระดับ  0   10   

20  30 และ 40 เปอร์เช็นต ์ระดับละ 3 ซ้้า (Replications) รวม 15 หนว่ยทดลอง (Experimental Unit) ดังนี้  
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ชุดการทดลองท่ี 1 (T1) อาหารผสมท่ีไม่เสริมTPOKM (ชุดควบคุม) 

ชุดการทดลองท่ี 2 (T2) อาหารผสมท่ีเสริมTPOKM  10 เปอร์เช็นต์ 

ชุดการทดลองท่ี 3 (T3) อาหารผสมท่ีเสริมTPOKM  20 เปอร์เช็นต์ 

ชุดการทดลองท่ี 4 (T4) อาหารผสมท่ีเสริม TPOKM  30 เปอร์เช็นต์ 

ชุดการทดลองท่ี 5 (T5) อาหารผสมท่ีเสริมTPOKM  40 เปอร์เช็นต์ 
 

การเตรยีมอาหารทดลอง 

น้าวัตถุดิบท่ีประกอบอาหาร เช่น ข้าวโพดป่น ปลาป่น กากถั่วเหลืองป่น และมันเส้นป่นมาวิเคราะห์คุณค่า

ทางโภชนาการท่ีประกอบด้วย วิเคราะห์โปรตีนใช้วิธี Kjeldahl method วิเคราะห์ไขมันใช้วิธี ether extract  วิเคราะห์

เยื่อใยใช้วิธี filted glass crucible method และเถ้า ใช้วิธี AOAC [11] น้าข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบท่ี

วิเคราะห์ได้มาค้านวณสูตรอาหาร ท่ีก้าหนดเป็นปริมาณของวัตถุดิบประกอบอาหารในแต่ละสูตร (ตารางท่ี 1) การ

ผลิตอาหารทดลองเร่ิมจากการบดวัตถุดิบท่ีประกอบอาหารแต่ละส่วนให้ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.1 

มลิลิเมตรชั่งน้้าหนักวัตถุดิบตามสูตรท่ีค้านวณได้ ผสมด้วยเคร่ืองผสมอาหารท่ีใชใ้บพายกวนให้วัตถุดิบต่างๆเป็นเนื้อ

เดียวกันเป็นเวลา 15 นาที น้ามาอัดเม็ดด้วยเคร่ืองบดอัดแบบ mincer ผ่านหน้าแว่นท่ีมีรูขนาด 2.0 มิลลิเมตร โดย

ในขณะอัดเม็ดอาหารผสมจะเกิดความร้อนขึ้น (ประมาณ 80 องศาเซลเซียส) วัตถุดิบจากพชืท่ีมีแป้งเป็นสว่นประกอบ

จะเปลี่ยนสภาพเป็น สารเหนียวท้าให้วัตถุดิบเกาะตัวกัน อาหารผสมท่ีถูกอัดจะมีลักษณะเป็นเส้น ท่ีมีความร้อนและ

ความชื้นสูง ผึ่งลมเพื่อระบายความร้อนเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นน้าไปอบในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 12 ชั่วโมง จนอาหารผสมแห้ง (มคีวามชื้นต่้ากวา่ 12 เปอร์เซ็นต์) แล้วบรรจุในถุงพลาสติก 2 ชั้น เก็บในตูแ้ชแ่ข็ง

ท่ีอุณหภูม ิ– 20 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ทดลอง แล้วสุ่มตัวอย่างอาหารไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคม ีได้แก่ โปรตีน 

ไขมัน เยื่อใย เถ้า และ ความชื้น ตามวิธีของ AOAC [10]  ค้านวณคาร์โบไฮเดรต (NFE: Nitrgen free extract) และ

พลังงานท่ีย่อยได้ (DE: Digestible energy)  ดังนี้ 

 

NFE = 100 - (%protein + %fat + %fiber + %ash + %moisture) 

DE (Kcal/100g) = (%protein x 3.5) + (%fat x 8.0) + (%NFEx2.5) 
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ตารางที่ 1  ส่วนประกอบของวัตถุดิบและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลอง (%วัตถุแห้ง) ท่ีมีกากเนื้อเมล็ดใน

ปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยดว้ยเอนไซม์ย่อยเยื่อใย (TPOKM) ระดับต่างกัน 

 

วัตถุดบิอาหาร (เปอร์เซ็นต์) 

ระดับ TPOKM ในสูตรอาหาร (เปอร์เซ็นต์ ) 

0 10 20 30 40 

ข้าวโพดป่น (9% CP) 

ปลาปน่ (70% CP) 

กากถั่วเหลอืงป่น (45% CP) 

มันเส้นป่น (2.5% CP) 

TPOKM 

น้้ามันปาล์ม 

Vitamin-mineral premix1/ 

Dicalciumphosphate 

รวม (100 กรัม) 

18 

31.2 

23.2 

24.6 

0 

1.0 

1.0 

1.0 

100.0 

13.6 

30.08 

21.6 

18.8 

10 

3.92 

1.0 

1.0 

100.0 

10 

30.2 

20 

12.2 

20 

5.6 

1.0 

1.0 

100.0 

4 

34.6 

11.8 

10.8 

30 

6.8 

1.0 

1.0 

100.0 

2 

36.8 

6 

4.8 

  40 

8.4 

1.0 

1.0 

100.0 

หมายเหต:ุ 1/  Vitamin-mineral premix provides per  kg of diet : vitamin A 15,000 IU; vitamin D3 3,000 IU; vitamin E 25 IU ; 

vitamin K30.5 g; vitamin B1 2.5 mg; vitamin B2 7 mg; vitamin B6 4.5 mg; vitamin B12 0.025 mg; pantothenic acid 35 mg;  nicotinic 

acid 35 mg; choline chloride 0.25 g; biotin 0.025 mg; Cu 1.6 mg; folic acid 0.5 mg; Mn0.06 g; Se 0.15  mg; Fe 0.08 g; I 0.4 mg  

และ Zn 0.045 g. 
 

การจัดการทดลอง 

ปลาโมงทดลองเป็นปลาวัยอ่อนอายุ 15 วัน ที่ได้จากการเพาะขยายพันธ์ุจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้า

จืดพะเยา จ้านวน 1,000 ตัว มาเลีย้งในกระชังขนาด  2.5 x 2.5 x 1.5 เมตร จ้านวน 4 กระชังเป็นเวลา       1  สัปดาห์  

เพื่อให้ปลาได้ปรับสภาพให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม  และหัดให้ปลากินอาหารทดลองสูตร ท่ี 1 (ควบคุม) วันละ 2 

คร้ัง  คือเวลา  07.30 และ 17.00  น.  ท้าการชั่งน้้าหนักปลาเร่ิมต้นทดลอง เฉลี่ย 4.0– 4.05  กรัม  จ้านวน 30  ตัว 

แล้วน้าไปปล่อยในกระชังขนาด 2.5 x 2.5 x 1.5  เมตร (หนว่ยทดลอง)จ้านวน 15 กระชัง  โดยมกีารให้อาหารแบบให้

กินจนอิ่ม (satiation) บันทึกปริมาณการกินอาหารในแต่ละวัน  ใช้ระยะเวลาในการทดลองนาน 12 สัปดาห์ แล้วสุ่ม

ตัวอย่างปลาโมงทดลองหน่วยทดลองละ 3 ตัวไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า 

ความชื้น และคาร์โบไฮเดรต ตามวธีิของ AOAC [11] ค้านวณคารโ์บไฮเดรต (NFE: Nitrgen free extract) และพลังงานท่ี

ยอ่ยได้ (DE: Digestible energy)  ดังนี้ 

NFE = 100 - (%protein + %fat + %fiber + %ash + %moisture) 

DE (Kcal/100g) = (%protein x 3.5) + (%fat x 8.0) + (%NFEx2.5) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ท้าการนับจ้านวน ชั่งน้้าหนักและวัดความยาวปลาโมงทุก 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินการเจริญเติบโต 

ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตรารอดของปลาโมงในแต่ละชุดการทดลอง   ได้แก่ น้้าหนักเพิ่มเมื่อสิ้นสุดการ

ทดลอง (Weight Gain : WG) น้้าหนักเฉลี่ยท่ีเพิ่มต่อวัน (Average Daily Gain : ADG) ความยาวเฉลี่ย (Average Total 

length: ATL), อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (Specific Growth Rate : SGR%), ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (Protein 
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Efficiency Ratio : PER) และอัตรารอด (Survival Rate : SR%) เมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ท่ี 12 สุ่มตัวอย่างปลา 

20% จากทุกหน่วยทดลองในแต่ละชุดการทดลองเพื่อใชใ้นการศึกษาองค์ประกอบทางเคม ีและค่าคุณภาพซาก 

วิเคราะห์ผลการทดลองโดยน้าข้อมูลในแต่ละพารามิเตอร์มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple rang test ด้วยโปรแกรม

ส้าเร็จรูปทางสถิต ิ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการศึกษา 

ค่าประสทิธิภาพการเจรญิเตบิโต 

 จากการทดลองเลีย้งปลาโมงท่ีได้รับอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยดว้ยเอนไซม์ย่อย

เยื่อใยระดับต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ไดผ้ลการทดลองดังตารางที่ 2   
 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการเติบโต อัตรารอดตาย และประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลาโมงท่ีได้รับอาหารเสริม

กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยดว้ยเอนไซม์ย่อยเยื่อใย  

ค่าประสิทธิภาพการเตบิโต 
ระดับ TPOKM (%) 

0 10 20 30 40 

น้้าหนักเร่ิมตน้ (กรัม/ตัว)ns 

น้้าหนักสุดท้าย (กรัม/ตัว) 

ความยาวเร่ิมตน้(ซม.)ns 

ความยาวสุดท้าย (ซม.) 

น้้าหนักเพิ่ม (กรัม/ตัว) 

ความยาวเพิ่ม (ซม.) 

น้้าหนักเพิ่มตอ่วัน (ADG) 

(กรัม/ตัว/วัน)  

อัตราเจริญเตบิโตจ้าเพาะ

(SGR) 

อัตรารอดตาย (%)ns 

ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัม/ตัว/

วัน)ns 

อัตราแลกเนือ้ (FCR) 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยน

อาหารเป็นเนื้อ(FER) (%) 

ประสิทธิภาพการใช้โปรตนี

(PER)  

4.01+0.04 

46.12+4.35a 

6.50+0.12 

15.50+0.87a 

42.11+4.04a 

9.00+0.68a 

 

0.50+0.03a 

 

1.98+0.06a 

98.33+1.16 

 

77.90+4.65 

1.85+0.03c 

 

54.06+2.67a 

 

1.80+0.51a 

4.00+0.06 

42.29+3.39b 

6.62+0.15 

15.56+0.76a 

38.29+3.18b 

8.94+0.72a 

 

0.46+0.01b 

 

1.71+0.04b 

100+0.00 

 

77.72+4.28 

2.03+0.12b 

 

49.27+2.04b 

 

1.64+0.23b 

4.04+0.02 

43.61+2.91ab 

6.58+0.23 

15.33+0.98a 

39.57+3.02b 

8.75+0.84a 

 

0.47+0.08b 

 

1.78+0.03b 

100+0.00 

 

78.34+4.86 

1.98+0.11b 

 

50.51+2.84b 

 

1.68+0.19b 

4.00+0.08 

39.92+1.35c 

6.73+0.28 

13.47+1.12b 

35.92+1.54c 

6.74+1.06b 

 

0.42+0.07c 

 

1.66+0.01c 

96.67+3.57 

 

74.67+5.64 

2.12+0.06a 

 

48.10+5.31c 

 

1.60+0.34b 

4.05+0.03 

39.08+2.21c 

6.56+0.18 

13.82+0.83b 

35.03+1.98c 

7.26+0.79b 

 

0.42+0.09c 

 

1.62+0.05c 

98.33+2.63 

 

76.37+5.54 

2.18+0.08a 

 

45.87+6.65c 

 

1.53+0.61b 

หมายเหต:ุ 1 ตัวเลขที่น้าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 ซ้้า) 
   a-c  ค่าเฉลี่ยในแถวที่มีตัวอักษรแตกต่างกันก้ากับแสดงถงึความแตกต่างกันทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  (p< 0.05) 
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หลังสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลาโมงในกระชังด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อย

ด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในระดับ 0, 10, 20, 30 และ 40 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าชุดการทดลองท่ี 1 (0 % 

TPOKM) มีค่าน้้าหนักสุดท้าย ความยาวสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม ความยาวเพิ่ม น้้าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราเจริญเติบโต

จ้าเพาะ อัตราแลกเนื้อ  ประสิทธภิาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และ ประสิทธภิาพการใชโ้ปรตนี ดีท่ีสุดแตกต่างจาก

ชุดการทดลองอื่นอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) ในขณะท่ีค่าอัตรารอดตาย และปริมาณอาหารท่ีกินไม่แตกต่าง

ทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองอื่น ส่วนในชุดการทดลองท่ี  2, 3, 4 และ 5 ค่าประสิทธิภาพการเติบโตมี

แนวโนม้ดอ้ยประสิทธิภาพลงในพารามเิตอร์  ค่าน้้าหนักสุดท้าย ความยาวสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม ความยาวเพิ่ม น้้าหนัก

เพิ่มตอ่วัน  อัตราเจรญิเตบิโตจ้าเพาะ   อัตราแลกเนื้อ  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และประสิทธิภาพการ

ใช้โปรตีน แปรผกผันกับระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยท่ีเพิ่มมากขึ้นใน

สูตรอาหารทดลอง  

 ค่าองคป์ระกอบทางเคม ี

 ค่าองคป์ระกอบทางเคมขีองปลาโมงทดลองท้ังตัวท่ีเลีย้งด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่าน

การย่อยดว้ยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในระดับ  0, 10, 20, 30 และ 40 % เป็นระยะเวลา  12 สัปดาห ์ ไดผ้ลการทดลองดัง

ตารางที ่3 
 

ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของปลาโมงท่ีได้รับอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วย

เอนไซม์ยอ่ยเยื่อใย  

   องคป์ระกอบทางเคม ี
ระดับ TPOKM (%) 

0 10 20 30 40 

ความชื้น (%)ns 

โปรตนี (%) 

ไขมัน (%)ns 

เถ้า (%) ns 

เยื่อใย (%) ns 

คารโ์บไฮเดรต (%) ns 

60.01+0.14 

31.12+1.35a 

21.50+0.12 

5.50+0.87 

0.25+0.07 

0.30+0.17 

60.39+0.26 

31.03+1.09a 

21.62+0.15 

5.56+0.76 

0.28+0.13 

0.31+0.18 

61.04+0.52 

30.81+1.61ab 

21.58+0.23 

5.93+0.98 

0.43+0.17 

0.35+0.11 

60.34+0.38 

29.52+1.35b 

21.73+0.28 

6.47+1.12 

0.38+0.20 

0.30+0.10 

61.25+0.63 

29.08+1.21b 

21.56+0.18 

6.82+0.83 

0.40+0.09 

0.31+0.16 

หมายเหต:ุ  1 ตัวเลขที่น้าเสนอเปน็คา่เฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 ซ้้า) 
  a-c  ค่าเฉลี่ยในแถวที่มีตัวอักษรแตกต่างกันก้ากับแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  (p< 0.05) 

 จากการวเิคราะห์คา่องค์ประกอบทางเคมีของปลาโมงทดลองท้ังตัวพบว่า ค่าความชื้น ไขมัน เถ้า เยื่อใย และ

คาร์โบไฮเดรต ในทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ  (p>0.05) ในขณะท่ีระดับโปรตีนในปลาโมงท่ีได้รับ

อาหารทดลองในชุดการทดลองท่ี 4 และ 5 มีแนวโน้มลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05 ) กับชุดการ

ทดลองท่ี 1 2 และ 3 โดยมีคา่เฉลี่ยระดับโปรตนีในตัวอยูร่ะหว่างร้อยละ 30.81 – 31.12 
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ค่าคุณภาพซาก 

 ค่าคุณภาพซากของปลาโมงทดลองท่ีเลีย้งด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามัน  ท่ีผ่านการย่อยดว้ย

เอนไซม์ย่อยเยื่อใยในระดับ  0, 10, 20, 30 และ 40 %  เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห ์ไดผ้ลการทดลอง  ดังตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4 ค่าคุณภาพซากของปลาโมงท่ีได้รับอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์

ยอ่ยเยื่อใย  

       ค่าคุณภาพซาก 
ระดับ TPOKM (%) 

0 10 20 30 40 

เนื้อปลา (%)ns 

กระดูก/ครบี (%) 

ไขมันช่องท้อง (%)ns 

เครื่องใน (%) ns 

ดัชนตีับ (%) ns 

ความยาวล้าไส ้(ซม.)ns 

45.89+2.14 

38.12+1.35 

0.73+0.02 

5.50+0.87 

1.25+0.07 

27.30+3.17 

47.35+3.26 

38.03+1.09 

0.92+0.05 

5.56+0.76 

1.28+0.13 

28.11+2.18 

46.41+3.52 

38.81+1.61 

0.85+0.03 

5.63+0.98 

1.43+0.17 

28.35+3.11 

47.43+3.38 

39.52+1.35 

0.73+0.08 

5.70+1.12 

1.38+0.20 

29.47+4.10 

46.3+2.63 

39.08+1.21 

0.76+0.04 

5.82+0.83 

1.40+0.09 

29.31+3.16 

หมายเหต:ุ  1  ตัวเลขที่น้าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตวัอย่าง 3 ซ้้า) 
  a-c  ค่าเฉลี่ยในแถวที่มีตัวอักษรแตกต่างกันก้ากับแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  (p< 0.05) 

 จากการวเิคราะหค์่าคุณภาพซากของปลาโมงทดลองพบวา่ ปริมาณเนื้อปลา   กระดกู/ครบี  ไขมันช่องท้อง 

เครื่องใน ดัชนีตับ และค่าความยาวล้าไส้ ในทุกชุดการทดลองมคี่าไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติ  (p>0.05) โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 45.89 - 47.43, 38.03 - 39.52, 0.73 - 0.92, 5.50 - 5.82, 1.25 - 1.43 และ 27.30 - 29.47 ตามล้าดับ 

วิจารณ์และสรุปผล 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเลีย้งปลาโมงในกระชังด้วยอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วย

เอนไซม์ย่อยเยื่อใยในระดับ 0, 10, 20, 30 และ 40 % เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าค่าประสิทธิภาพการเติบโต

ของปลาโมงในชุดการทดลองท่ีได้รับอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ยอ่ยเยื่อใยมี

แนวโนม้ลดลงแปรผกผันกับระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยดว้ยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหาร

ท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ [13] พบว่าปลานิลแดงท่ีได้รับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันระดับ 40% ท่ี

เสริมเอนไซม ์Allzyme Vegpro มคี่าประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดลง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายงานของ [14] ท่ี

รายงานวา่ลูกปลากระรัง (Epinephelus coioides) วัยอ่อนท่ีได้รับอาหารท่ีมีเยื่อใยสูงมคี่าประสิทธิภาพการเจริญเตบิโต

ท่ีลดลง เนื่องจากการพัฒนาของระบบน้า้ยอ่ยในลูกปลากระรังวัยออ่นมีการพัฒนาของระบบน้า้ยอ่ยท่ีต้่า แตเ่มื่อปลา

อายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารจะพัฒนาขึ้นตามการเจริญเติบโต ท่ีสอดคล้องกับการศึกษาของ [15] พบว่าทางเดิน

อาหารของปลาวัยออ่นเกือบทุกชนิดประกอบด้วยเอนไซมท่ี์ยอ่ยสลายโมเลกุลของโปรตนี ไขมัน และไกลโคเจน แตย่ัง

มีประสิทธิภาพการท้างานต้่า เมื่อเทียบกับปลาท่ีโตเต็มวัย ดังนั้นการพัฒนาของระบบน้้าย่อยในลูกปลาโมงท่ียังไม่

สมบูรณ์ อาจเป็นสาเหตุให้ปลาโมงวัยอ่อนท่ีใช้ท้าการทดลองในคร้ังนี้มีค่าประสิทธิภาพการเติบโตท่ีลดลงเมื่อได้รับ

อาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในระดับท่ีเพิ่มขึน้ แต่ก็พบรายงานการ

วจิัยซึ่งขัดแยง้กับผลการศึกษาในครั้งนี้ ของ [16] ท่ีท้าการหมักกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันด้วยโรโนไซม ์วพีี น้าไปใช้

เลีย้งปลานลิแปลงเพศขนาด 1.5 กรัม พบว่าปลาท่ีได้รับอาหารทดลองเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้า้มันหมักเอนไซม์
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ท้าให้การเจริญเตบิโตของปลาดีกว่าท่ีไมไ่ด้หมักเอนไซม ์และรายงานการวจิัยของ [17] ที่ศกึษาระดับกากเนื้อเมล็ดใน

ปาล์มน้้ามันต่อการเจริญเติบโตของปลานิล แล้วพบว่าปลานิลสามารถใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันได้สูงสุดถึง  

30% โดยสาเหตุน่าจะเกิดจากสัตว์ทดลองท่ีใช้ คือปลานิล ท่ีจัดอยู่ ในกลุ่มปลากินพืช (herbivourus) ซึ่ งมี

ความสามารถในการใชป้ระโยชนอ์าหารท่ีมีเยื่อใยสูงได้ดี 

  เมื่อวิเคราะห์คา่องค์ประกอบทางเคมพีบวา่อาหารในทุกชุดการทดลองไมส่่งผลกระทบตอ่องคป์ระกอบทาง

เคมีของปลาโมงทดลอง ยกเวน้ค่าปริมาณโปตนีรวมท่ีมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากได้รับอาหารท่ีมีกากเนือ้เมล็ดในปาล์ม

น้้ามันท่ีผ่านการย่อยดว้ยเอนไซมใ์นระดับท่ีสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณโปตนีรวมท่ีสะสมในร่างกายลดลงเนื่องจาก

สัดสว่นท่ีเหมาะสมระหว่างปริมาณโปรตนี และคารโ์บเฮเดรตเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ปลาโมงตอ้งใชโ้ปรตนีเป็นแหล่ง

พลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยแหลง่พลังงานจากวัตถุอาหารอ่ืนท่ีลดลง ส่งผลให้ระดับโปตีนรวมในตัวปลาโมงท่ีมีแนวโน้ม

ลดลง โดยสอดคลอ้งกับรายงานของ [18] ท่ีระบุว่าระดับโปรตีนท่ีสะสมในร่างกายของปลาหมอในระยะวัยอ่อนมคี่า

ลดลงตามปริมาณของคารโ์บไฮเดรตในสูตรอาหาร ส่วนค่าคุณภาพซาก พบวา่ปลาโมงทุกชุดการทดลองท่ีได้รับ

อาหารท่ีมีกากเนือ้เมล็ดในปาลม์น้้ามันท่ีผ่านการย่อยดว้ยเอนไซม์ในระดับตา่งๆ มคี่าคุณภาพซากไมต่า่งกันทางสถิติ 

อาจเน่ืองจากระยะเวลาท่ีท้าการทดลองท่ี 12 สัปดาห์ ยังไม่สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพซากมากนกั 

ในปลาที่ยังเตบิโตอยูใ่นระยะวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับการวจิัยของ {19} ท่ีทดแทนปลาปน่ดว้ยกากถั่วเหลืองป่นในอาหาร

ปลาเทโพ พบวา่ค่า ดัชนตีับ และค่าปริมาณไขมันท่ีสะสมในชอ่งท้องมคี่าไมต่า่งกันทางสถิติ และมีแนวโน้มลดลงใน

สูตรอาหารท่ีทดแทนปลาปน่ดว้ยกากถั่วเหลอืงป่นท่ีระดับ 100 % 

จากผลการศึกษาการใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยเสริมในสูตร

อาหารส้าหรับเลี้ยงปลาโมงวัยออ่นในระดับตา่งๆ สรุปวา่กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซมย์่อย

เยื่อใยมีผลให้ปลาโมงมีค่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และปริมาณโปรตีนท่ีสะสมในร่างกายลดลง โดยไม่มี

ผลกระทบกับค่าคุณภาพซาก และค่าองค์ประกอบทางเคมีอื่นๆของตัวปลา ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการทดลองนี้ คือ 

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองการใช้ กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้้ามันท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยเสริมในสูตร

อาหารส้าหรับกลุ่มปลากินพืช และควรขยายระยะเวลาในการทดลองเป็นอย่างน้อย 24 สัปดาห์เพื่อให้ได้ผลการ

ทดลองท่ีชัดเจนขึน้ในประเด็น องคป์ระกอบทางเคม ีและค่าคุณภาพซาก 
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การศึกษาการยับยั้งเชือ้แบคทีเรียของซีรัมและเมือกปลาโมง (Pangasius bocourti 

Sauvage, 1880) 

Study of antibacterial activity of serum and mucus from basa fish (Pangasius 

bocourti Sauvage, 1880) 

นันทวัน เอือ้วงศก์ูล1* 

Nunthawun Uawonggul1* 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของซีรัมและเมือกปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 

1880) ต่อ เชื้ อแบคที เรีย  7 ชนิด  ได้ แก่  Bacillus cereus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus และ Vibrio cholerae ด้วยวิธี disc diffusion โดยใช้น้้ากลั่น

ปลอดเชื้อ ซึ่งเป็น negative control และ 0.5 mg/ml Penicillin ซึ่งเป็น positive control จากการทดลองพบว่า ท่ีระดับ 

0.5 mg/ml Penicillin สามารถยับยั้งเชื้อได้ทุกชนิด ขณะท่ีน้้ากลั่นปลอดเชื้อไม่เกิดวงใส รวมถึงไม่พบวงใสจากการ

ทดสอบด้วยซีรัมปลาโมงและเมอืกปลาโมง ดั้งนัน้ซีรัมปลาโมงและเมอืกปลาโมงจึงไมม่คีวามสามารถในการยับยัง้เชื้อ

แบคทเีรียท้ัง 7 ชนิด ของการศกึษาในครัง้นี้  

ค าส าคัญ:  ซีรัมปลาโมง  เมอืกปลาโมง การยับยัง้เชื้อแบคทเีรีย  

Abstract  

 This research is the study of antibacterial activity of serum and mucus from Basa fish (Pangasius 

bocourti) against 7  bacteria species, Bacillus cereus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus and Vibrio cholerae by disc diffusion technique. Sterile 

distillated water was used as negative control and 0.5 mg/ml Penicillin was used as positive control. The results 

found that 0.5  mg/ml Penicillin had activity against all bacteria species. Sterile distillated water did not exhibit 

clear zone. Moreover, serum and mucus from Basa fish also did not present any antimicrobial activity against 

any bacteria. Thus, serum and mucus from Basa fish did not have activity against any bacteria in this study. 

Keywords:  Serum, Mucus, Basa fish, Antibacterial activity  
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บทน า 

ปลาโมงหรือปลาเผาะ (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) เป็นปลาน้้าจืดเศรษฐกิจท่ีส้าคัญ เนื่องจากเนื้อ

มีสีขาว มีรสชาติดี ท่ีพบแพร่กระจายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบเฉพาะในแม่น้้าโขงและแม่น้้าเจ้าพระยา 

เนื้อปลาโมงแล่ (fillet) เป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศ ในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย โดยราคา

จ้าหนา่ยภายในประเทศมรีาคาระหวา่ง 50 – 150 บาทตอ่กิโลกรัม และราคาจ้าหน่ายในต่างประเทศราคากิโลกรัมละ 

300 บาทขึน้ไป [1, 2] ในปัจจุบันปลาโมงจัดเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่ท่ีกรมประมงท้าการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง

ในกระชังตามริมฝั่งแม่น้้าโขง [3] ซึ่งในการเลี้ยงปลาโมงรวมถึงสัตว์น้้าชนิดอื่น ๆ นั้น แหล่งน้้าท่ีใช้ในการเลี้ยงเป็น

แหล่งของจุลชพีก่อโรคชนดิตา่ง ๆ เช่น แบคทีเรีย เช้ือรา เป็นตน้ รวมถึงปรสิตชนดิตา่ง ๆ อีกด้วย ดังนัน้ปลาและสัตว์

น้้าจึงจ้าเป็นต้องมกีารสร้างภูมคิุ้มกันเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อก่อโรคเหล่านี้ ส้าหรับปลาจะมอีิมมูโนโกลบูลินเอ็มใน

ซีรัม (Immunoglobulin M; IgM) ซึ่งเป็นแอนติบอดีหลักในการควบคุมเชื้อโรคในปลา ซึ่งจัดเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบ

จ้าเพาะ นอกจากนี้ในปลายังมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จ้าเพาะด้วย โดยภูมิคุ้มกันแบบไม่จ้าเพาะหลักท่ีปลา

สร้างขึ้นคือ การสร้างเมือก (mucus) ท่ีผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ เป็นด่านแรกท่ีสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอม ซึ่งเมือก

ประกอบด้วยสารท่ีมีฤทธ์ิต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหรือปรสิต และเมือกจะถูกสร้างออกมามากขึ้นเมื่อปลาติดเชื้อก่อโรค 

โดยสังเกตได้จากสีท่ีขุ่นขึ้นของตัวปลาและตัวปลาจะลื่นมากกว่าปกติ [4, 5, 6]  

จากการศึกษาฤทธ์ิตา้นเชื้อแบคทีเรียจากเมือกปลาชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธี disc diffusion ท่ีมรีายงานก่อนหน้านี้ 

พบว่า เมื อกปลาช่อน (Channa striatus) สามารถยับยั้ ง เชื้อแบคที เรีย  Klebsiella pneumonia, Pseudomonas 

aeruginosa และ Bacillus subtilis ได้ [7] เช่นเดียวกับเมือกปลามังกง (Mystus gulio) ท่ีสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli ได้ นอกจากนี้พบว่าเมือก

ปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) สามารถยับยัง้เชื้อแบคทเีรีย Klebsiella pneumonia และ Escherichia coli ได้ [8] และ

เมือกปลาดุกด้ าน (Clarias batrachus) สามารถยับยั้ งเชื้อแบคทีเรีย  Escherichia coli, Aeromonas hydrophila, 

Pseudomonas aeruginosa, Vibrio fischeri และ Vibrio anguillarum ได้ [5] เมือกปลากระโห้อินเดีย (Catla catla) ปลา

ลิ่น (Hypophthalmichthys molitrix) ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) และปลาเฉา (Ctenopharyngodon idella) สามารถ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Klebsiella pneumonia, Vibrio cholerae, Salmonella typhi, Escherichia coli และ Pseudomonas 

aeruginosa ได้ [9] จากการศึกษาการต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี disc diffusion ในเมือกปลากระทิง (Mastacembelus 

armatus) พบว่า เมือกปลากระทิงสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Vibrio cholera, Staphylococcus 

aureus, Salmonella typhi, Klebsiella pneumonia, Yersinia ruckeri, Aeromonas hydrophila, Aeromonas formican, 

Aeromonas liquefaciens และ Pseudomonas aeruginosa ได้  [10] ส่วนเมือกปลาหมอเทศ (Tilapia mossambicus) 

พบว่า สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus 

vulgaris และ Aeromonas hydrophila ได้ แตไ่มส่ามารถยับยัง้เชื้อแบคทเีรีย Klebsiella pneumonia ได้ [11]  

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียจากเมือกปลา ด้วยวิธี well diffusion พบว่า ท้าการศึกษา

เมือกปลาเรนโบว์เทราต์ (Oncorhynchus mykiss) และปลาช่อน (Channa striatus) สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, 

Lactobacillus vulgaris, Vibrio cholera และ Klebsiella pneumonia ได้  [12] เมือกปลาช่อน (Channa striatus) และ

ปลาจีดอิน เดี ย  (Heteropneustes fossilis) สามารถยับยั้ ง เชื้ อแบคที เรีย  Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogens, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella typhimurium and Vibrio cholera และ Mycobacterium smegmatis และสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรม
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บวกได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ [13] ส้าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของซีรัมปลานั้นยังไม่พบรายงาน

การศึกษามาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ท้ังแบคทีเรียแกรม

บวกและแบคทีเรียแกรมลบของซีรัมและเมือกปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) ซึ่งแบคทีเรียต่าง ๆ 

เหล่านี้เป็นแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์ ผลการศึกษานี้จะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อ

แบคทเีรีย ท่ีสามารถน้าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาวิธีการป้องกันและรักษาโรคตดิเชื้อตอ่ไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาผลของซีรัมและเมือกปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

จ้ า น ว น  7 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Bacillus cereus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella typhi, Staphylococcus aureus และ Vibrio cholerae ด้วยวิธี disc diffusion  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1.การเก็บตวัอย่างซีรัมปลาโมง 

 ท้าการเก็บตัวอยา่งเลือดปลาโมงจากเส้นเลอืดบริเวณโคนหาง เก็บเลอืดท่ีได้ใน microtube ท้ิงไวข้้ามคนื แล้ว

น้ามาป่ันเหวี่ยงท่ี 10,000 g อุณหภูม ิ4C เป็นเวลา 10 นาที เก็บซีรัมท่ีได้ไว้ใน microtube แลว้น้าไปเก็บท่ี -20C น้า

ซีรัมท่ีได้ไปหาปริมาณโปรตนีดว้ยวิธี Bradford 

2. การเก็บตัวอย่างเมือกปลาโมง 

 ท้าการเก็บตัวอยา่งเมือกปลาโมงโดยน้าปลาโมงที่มสีุขภาพดีมาล้างดว้ยน้้ากลั่นปลอดเชื้อ จากนัน้ใชช้อ้นตัก

สารสแตนเลสปลอดเชื้อกวาดบริเวณสว่นหลังของปลาตั้งแตห่ัวถึงหาง โดยไม่เก็บจากส่วนท้องเพื่อป้องกันการ

ปนเป้ือนของโปรตนีอ่ืน ๆ จากช่องทวารหนัก แล้วน้าเมือกที่ได้ไปละลายในน้้ากลั่นปลอดเชื้อ นา้ไปป่ันเหวี่ยงท่ี 5,000 

rpm เป็นเวลา 15 นาที เก็บสารละลายสว่นบนไว้ท่ี -20 C และน้าสารละลายส่วนบนท่ีไดไ้ปหาปริมาณโปรตนีดว้ย

วธีิ Bradford 

3. การหาปริมาณโปรตนีด้วยวิธี Bradford 

1. ท้าการสร้างกราฟมาตรฐานส้าหรับการหาปริมาณโปรตนีดว้ยวธีิ Bradford ด้วยโปรตนีมาตรฐาน bovine 

serum albumin (BSA) โดยปิเปตสารละลาย Bradford dye จ้านวน 1 มิลลลิิตร ลงในหลอดทดลอง  

2. ปิเปตสารละลายโปรตนีมาตรฐาน bovine serum albumin (BSA) ท่ีความเข้มข้น 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 

µg/µl มา 1 µl ผสมให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไวเ้ป็นเวลา 10 นาที 

3. เมื่อครบเวลาแลว้ น้าไปวัดคา่การดูดกลนืแสงท่ี 595 นาโนเมตร โดยใช ้Bradford dye เป็น blank 

4. ในการหาปริมาณโปรตนีในตวัอยา่งด้วยวธีิ Bradford ปิเปตสารละลายโปรตนีท่ีต้องการตรวจวัดมา 1 µl 

ผสมให้เข้ากันกับสารละลาย Bradford dye จ้านวน 1 มิลลลิิตร ตัง้ท้ิงไวเ้ป็นเวลา 10 นาที แล้ว น้าไปวัดค่าการดูดกลืน

แสงท่ี 595 นาโนเมตร โดยใช ้Bradford dye เป็น blank น้าค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้ ไปค้านวณหาความเขม้ขน้ของ

โปรตนีโดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
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4. การศึกษาการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของซีรัมและเมือกปลาโมง ดว้ยวิธี Disc diffusion 

1. ท้าการเลีย้งเชื้อแบคทเีรียในอาหาร nutrient broth เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  

2. จากนั้นน้าเชื้อมาเจือจางให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 0.5 McFarland standard ในอาหาร nutrient broth 

3. ท้าการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหาร nutrient agar ด้วยวิธี spread plate โดยใช้ปิเปตปลอดเชื้อดูด 

suspension ของเชื้อมา 250 µl ใส่ลงบนผิวหนา้ของอาหาร nutrient agar น้าแท่งแกว้สามเหลี่ยมส้าหรับปาดเชื้อมาจุ่ม

แอลกอฮอล์ ลนไฟ ปล่อยท้ิงไว้ให้เย็น ใช้มือข้างหนึ่งยกฝาจานเพาะเลี้ยงเชื้อขึ้น ยื่นแท่งแก้วสามเหลี่ยมส้าหรับปาด

เชื้อเข้าไปเกลี่ยเชื้อให้กระจายไปท่ัวผิวหน้าของอาหารพร้อมหมุนจานเพาะเลี้ยงเชื้อไปพร้อม ๆ กันด้วยเพื่อให้เชื้อ

กระจายสม่้าเสมอ 

4. ใช้ forceps จุ่มแอลกอฮอล์ ลนไฟ ปล่อยท้ิงไว้ให้เย็น คีบกระดาษกรอง (paper disc) ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ปลอดเชื้อ ที่ใช้ส้าหรับทดสอบการยับยั้งเชื้อมา จุ่มในซีรัมหรือเมือกปลาโมง โดยใช้ penicillin 

เข้มข้น 0.5 mg/ml เป็น positive control และน้้ากลั่นปลอดเชื้อเป็น negative control วางลงบนจานเพาะเลี้ยงเชื้อ 

จากนั้นใชป้ลาย forceps กดเบา ๆ เพื่อให้กระดาษกรองแนบไปกับผิวหน้าของอาหาร 

5. น้าจานเพาะเลี้ยงเชื้อไปบ่มท่ี  37 C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วอ่านผลการยับยั้ งเชื้อโดยวัด

เส้นผ่าศูนย์กลางของ clear zone หรือ inhibition zone ท้าการทดลอง 3 ซ้้า 

5. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 น้าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี One Way ANOVA โดยใช้

โปรแกรม SPSS Statistics 17.0 

ผลการศึกษา 

 จากการสร้างกราฟมาตรฐานส้าหรับการหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford ด้วยโปรตีนมาตรฐาน BSA 

พบว่า ได้กราฟท่ีมีสมการเส้นตรง คือ y = 0.0592x, R2 = 0.98 เมื่อท้าการหาปริมาณโปรตีนในซีรัมและเมือกปลา

โมง พบว่า ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 0.904±0.017 และ 0.329±0.035 

ตามล้าดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับสมการเส้นตรงท่ีได้จากกราฟมาตรฐาน พบว่า ปริมาณโปรตนีในซีรัม

ปลาโมง มีค่าเท่ากับ 15.33 µg/µl และปริมาณโปรตีนในเมือกปลาโมง มีค่าเท่ากับ 5.58 µg/µl จากนั้นน้าซีรัมและ

เมือกปลาโมงไปท้าการศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย พบว่า ไม่เกิดวงใสจากการใช้น้้ากลั่นปลอดเชื้อเป็น negative 

control ในแบคทีเรียทุกชนิด ส่วนการใช้ 0.5 mg/ml Penicillin เป็น positive control สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ทุก

ชนิด โดยเกิดวงใสท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 26.3±5.3, 13.8±0.3, 34.2±0.8, 36.3±0.5, 29.3±5.1, 

36.3±2.5 และ 34.3±0.4 มิลลิเมตร ในเชื้อ Bacillus cereus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus แ ล ะ  Vibrio cholerae ต า ม ล้ า ดั บ  (ต า ร า ง ท่ี  2) ส่ ว น

ความสามารถในการยับยัง้เชื้อแบคทเีรียท้ัง 7 ชนิด ของซีรัมและเมอืกปลาโมงนัน้ พบวา่ ท้ังซีรัมและเมอืกปลาโมงไม่มี

ความสามารถในการยับยัง้เชื้อแบคทเีรียดังกล่าวได้ เน่ืองจากไมพ่บวงใสเกิดขึน้ในจานเลีย้งเชื้อทุกชนิด 
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ตารางที่ 1 ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 595 นาโนเมตร ของซีรัมและเมือกปลาโมงในการหาปริมาณโปรตนีดว้ยวธีิ Bradford 

 

สาร 

ซ้้าที่ เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความเข้มข้น

โปรตนี 

(µg/µl) 

1 2 3 

ซีรัมปลาโมง 0.885 0.913 0.915 0.904 0.017 15.33 

เมอืกปลาโมง 0.301 0.368 0.318 0.329 0.035 5.58 
 

ตารางที่ 2 ผลการยับยัง้เชื้อแบคทเีรียท้ัง 7 ชนิด ของซีรัมและเมอืกปลาโมง 

แบคทเีรีย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใส (มลิลเิมตร) 

น้้ากลั่นปลอดเชื้อ 0.5 mg/ml Penicillin ซีรัมปลาโมง เมอืกปลาโมง 

Bacillus cereus 0.0±0.0 26.3±5.3 0.0±0.0 0.0±0.0 

Escherichia coli 0.0±0.0 13.8±0.3  0.0±0.0 0.0±0.0 

Klebsiella pneumonia 0.0±0.0 34.2±0.8 0.0±0.0 0.0±0.0 

Pseudomonas aeruginosa 0.0±0.0 36.3±0.5 0.0±0.0 0.0±0.0 

Salmonella typhi 0.0±0.0 29.3±5.1 0.0±0.0 0.0±0.0 

Staphylococcus aureus 0.0±0.0 36.3±2.5 0.0±0.0 0.0±0.0 

Vibrio cholerae 0.0±0.0 34.3±0.4 0.0±0.0 0.0±0.0 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ซีรัมและเมือกปลาโมงไม่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียBacillus 

cereus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Staphylococcus 

aureus และ Vibrio cholera ได้ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในเมือกปลาชนิดอื่น ๆ ด้วยวิธี disc diffusion ท่ีมีรายงาน

ก่อนหนา้นี้ [7, 8, 9, 10, 11] ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากตัวอย่างท่ีใชใ้นการศกึษาเป็นปลาตา่งชนดิกัน ถึงแม้วา่จะเป็นปลาท่ี

อยู่ในอันดับ (Order) เดียวกัน คือ ปลาโมงอยู่ในอันดับ Siluriformes เชน่เดียวกับปลาดุกด้าน แตจ่ัดอยูใ่นวงศ ์(Family) 

ท่ีแตกต่างกัน โดยปลาโมงอยู่ในวงศ์ Pangasiidae ส่วนปลาดุกด้านอยูใ่นวงศ ์Clariidae ซึ่งให้ผลการทดลองท่ีแตกตา่ง

กัน นอกจากนี้ผลการศึกษาคร้ังนี้ยังแตกต่างจากรายงานของ  [12, 13] อาจเนื่องมาจากวิธีท่ีใช้ในการศึกษานั้น

แตกต่างกัน ซึ่งในการศึกษาก่อนหน้าดังกล่าวนั้นใช้วิธี well diffusion ส่วนการศึกษาในคร้ังนี้ใช้วิธี disc diffusion ซึ่ง

การใช้วิธี well diffusion เป็นการเจาะผิวหน้าของอาหารแข็งให้เป็นหลุมเพื่อใส่สารทดสอบ จึงมีการใช้สารทดสอบใน

ปริมาณที่มากกวา่วิธี disc diffusion  

นอกจากนี้ความแตกต่างของความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารออกฤทธ์ิท่ีพบในเมอืกปลานั้น

ยังขึ้นกับสุขภาวะของปลาและสิ่งแวดล้อมท่ีปลาอาศัยอยู่อกีด้วย [11] อยา่งไรก็ตามผลจากการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้อง

กับรายงานก่อนหน้านี้ของ [6, 11, 12, 13] ซึ่งพบว่า เมือกปลาชาร์อาร์กติก (Salvelinus alpinus) ปลาบรู๊คเทราต ์

(Salvelinus saxatilis) ปลาไน (Cyprinus carpio) ปลาแฮดด็อค (Melanogrammus aeglefinus) ปลาแฮคฟิช (Myxine 

glutinosa) ปลาช่อน (Channa striatus) และปลาเรนโบวเ์ทราต์ (Oncorhynchus mykiss) ไมม่คีวามสามารถในการยับยัง้

เชื้อแบคทีเรียหรือมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียน้อยมาก สาเหตุท่ีเมือกปลาชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวรวมถึง



 
 

 627  Proceedings 

เมือกปลาโมงท่ีไมม่ีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนั้นอาจเนื่องมาจากกระบวนการเก็บตัวอย่างท่ีอาจส่งผล

ให้เกิดการสูญเสียสภาพธรรมชาติของสารออกฤทธ์ิต่าง ๆ ซึ่งเป็นไกลโคโปรตีน ท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ 

lysozyme, protease, muramidase แ ล ะ  antimicrobial peptides (AMPs) ต่ า ง  ๆ  เช่ น  defensins, cathelicidins, 

hepcidins, histone-derived peptides, piscidins เป็นต้น [6] ซึ่งจัดเป็นสารท่ีมีบทบาทส้าคัญต่อการป้องกันการบุกรุก

เข้าสู่ผิวหนังปลาของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงปรสิต โดยมีกลไกในการป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วยการเกิด 

electrostatic interactions ระหว่างสารออกฤทธ์ิกับฟอสฟอลิพิดท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรค ท้าให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อ

โรคเสียสภาพตามธรรมชาติและถูกท้าลายในท่ีสุด [14] นอกจากนีใ้นระหวา่งการเก็บตัวอยา่งยังพบวา่ เมอืกปลาโมงท่ี

เก็บได้นั้นเกิดจากการท่ีปลาผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกจับโดยผู้ล่า  เมือกดังกล่าวนี้ถูกขับออกมาจาก

ตอ่มสร้างเมือก (mucous gland) ซึ่งขับออกมาบริเวณโคนครีบหู มีลักษณะเป็นรู จ้านวน 3 รู ซึ่งอาจไม่ใช่เมือกที่ปลา

โมงสร้างขึน้มาเพื่อใชใ้นการป้องกันตนเองจากเชื้อโรค อกีทัง้เมอืกท่ีเก็บได้ยังละลายน้้าได้น้อยมาก ดังนัน้ในการศึกษา

ครั้งต่อไปจึงควรท้าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่างแบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีการละลายเมือกท่ีเก็บตัวอย่างได้ 

ตลอดจนการศึกษาฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ ท้ังท่ีเป็นแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้้าและในมนุษย์ เชื้อรา

และปรสิต เพื่อการน้าไปใช้ประโยชนต์อ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรของหมอยาพื้นบ้านชาวบรูในพื้นท่ีหมู่บ้านท่าล้ง อ้าเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธาน ีโดยการสัมภาษณ์หมอยาพื้นบ้าน จ้านวน 1 คน เกี่ยวกับชนดิพชืสมุนไพร ปริมาณการใช ้วธีิการ 

และความนยิมของชาวบ้าน พร้อมเก็บตัวอยา่งสมุนไพรเพื่อท้าการระบุช่ือวทิยาศาสตร์ และบรรยายลักษณะท่ัวไปโดย

ละเอยีด จากนัน้หามูลคา่พืชสมุนไพรในแต่ละปี จากการศกึษาพบวา่ การรักษาของหมอยาชาวบรูเป็นระบบการแพทย์

พื้นบ้าน (Folk Medicine) ซึ่งเป็นระบบการแพทยท้์องถิ่น (Local Medicine System) ท่ีมีการใช ้การสั่งสม และถ่ายทอด

กันในชุมชนเฉพาะท้องถิ่น ไม่มกีารบันทึกองคค์วามรู้ไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร มีความหลากหลายแตกต่างกันกับชุมชน

อื่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หมอยาชาวบรู

จัดอยู่ในกลุ่มหมอสมุนไพร เป็นหมอท่ีรักษาผู้ป่วยโดยอาศัยความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดกันมา พืชสมุนไพรท่ีหมอยา

ชาวบรูน้ามาใช้ประโยชน์มี  จ้านวน 11 วงศ์  13 ชนิด เช่น พญามือเหล็ก (Schefflera heptaphylla) ขมิ้นเครือ 

(Arangelisia flava) ก้าลังเสือโคร่ง (Ziziphus attopensis) ยางแดง (Melastoma pellegrinianum) ยางด้า (Anisochilus 

harmandii) และเขียวกลางทุ่ง (Cansjera rheedii) เป็นต้น พืชสมุนไพรดังกล่าวหมอยาพื้นบ้านชาวบรูเก็บหามาเพื่อ

จ้าหน่ายแก่นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจ มีสรรพคุณ บ้ารุงก้าลังและบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดตามข้อ ปวด

กล้ามเนื้อ แก้ท้องผูก แก้โรคกระเพาะอาหาร หากคิดเป็นมูลค่าจะเป็นเงินเท่ากับ 15,000 บาทต่อปีตอ่คน สูตรยาของ

หมอยาชาวบรูเป็นการก้าหนดตัวยาหลายชนดิรวมกันเข้าเป็นกลุ่มแบบมหาพิกัด ตัง้ชื่อเรียกเฉพาะท่ีมีช่ือไมเ่หมอืนกัน

หลายชนิดมารวมกัน ในขนาดไม่เท่ากัน วิธีการปรุงยาเป็นแบบยาสับเป็นท่อนเป็นชิ้น บรรจุลงในหม้อแล้วเติมน้้า ต้ม

แล้วรินดื่ม ตัวยาในต้าหรับแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ตัวยาตรง ตัวยาช่วยและตัวยาชูรสชูกลิ่น และบางชนิดไม่พบ

เอกสารอา้งอิงถึงสรรพคุณแตอ่ย่างใด จึงคาดว่าหมอยาชาวบรูจะน้ามาใชเ้ป็นตัวยาหลัก เพื่อบ้ารุงก้าลังเป็นเบือ้งต้น 
 

ค าส าคัญ:  พฤกษศาสตร์พืน้บ้าน  การแพทยพ์ื้นบ้าน  การแพทยท้์องถิ่น  
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Abstract  

 The study of local wisdom on folk healer’s utilization of herbal plants in Bru ethnic group’s area was 

performed. A folk medicine doctor was interviewed and important questions in the interview used in this study 

were herbal plant species, the total utilization, the general use and the most frequently use. The specimens 

were collected to identify and describe the general characteristics as well as to evaluate the total utilization per 

year. The results revealed that the treatments of Bru’s healers are the folk medicine system and the local 

medicine system. These ethnophamacological data were accumulated and transferred to each own community 

but there were not recorded for several times and differentiated from other community in the same area. The 

most plants used by folk healer were classified into 1 1  family and 1 3  species eg. Schefflera heptaphylla, 

Arangelisia flava, Ziziphus attopensis, Melas toma pellegrinianum, Anisochilus harmandii and Cansjera rheedii. 

These herbal plants were harvested for sale and used for the the treatments of various ailments such as pain 

and digestive problems. The evaluation of utilization of these plants was approximately 15 ,000 baht per year. 

Bru’s herbal formulation was calculated by mixing herbal together and called Ma-Ha-Bhi-Kat and each 

formulation had it own name. Herbal formulation preparation was performed by preparing in hot water and 

drink. This herbal formulation consisted of 3  purposes including directing herbs, assisting herbs and flavoring 

herbs. Some plants contained in the herbal formulation did not found in scientific data regarding the use as 

medicine purpose. It was expected that Bru’s folk healers used these herbal plants as a tonic purpose.  

Keywords:  Ethnobotany, Folk Medicine, Local Medicine System  

บทน า 

การศึกษาชาติพันธ์ุการแพทย์ (Ethnomedicine) และการใช้สมุนไพรของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศไทยก็ยังมี

ข้อมูลไมม่ากนัก เท่าที่พบรายงานท่ีมีการตีพมิพ์ ได้แก่ การศึกษาในชนเผ่าอกี้อ มูเซอ มาลาบุรี (ผีตองเหลอืง) ถิ่น ขมุ 

เย้า และซาไก การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ในด้านสาธารณสุข เพราะคาดว่ายังมี

ข้อมูลท่ีมคีุณค่าอีกจ้านวนมาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การใชข้มิ้นชัน (Curcuma longa) ในต้าราการแพทยแ์ผนไทยมี

การบันทึกเอาไว้ คือ ต้าราสมุนไพรไทยระบุสรรพคุณเป็นยาท่ีมีรสฝาด สมานแผล แก้ท้องร่วง และในราวปี พ.ศ. 

2524 มผีู้พบวา่ชาวบ้านแถบจังหวัดเชียงใหม่และเชยีงราย ใช้เป็นยาแก้ปวดท้องจากการกินอาหารผิดเวลาจนหิวมาก 

ตอ่มามีการเผยแพร่โดยโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองจนรู้จักและใชก้ันอยา่แพร่หลาย ท้าให้นักวิชาการสนใจ

ท้าการทดลองตา่งๆ จนถึงขั้นการทดลองทางคลินกิ พบวา่รักษาโรคกระเพาะได้อยา่งดี (วงศส์ถิต ฉั่วกุล, 2539) 

 ชาวบรูเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านท่าลง้ มีการน้าพืชสมุนไพรมาใชป้ระโยชน ์โดยอาศัยภูมิปัญญา

จากบรรพบุรุษ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการน้าพืชสมุนไพรมาใช้รักษาโรค ท้ังชนิดของพืช วิธีการ

น้ามาใช้ประโยชน์ และสรรพคุณของพืชท่ีใช้ในการรักษา มีพืชท่ีถูกน้ามาใช้ประโยชน์มากถึง 222 ชนิด โดยใช้เป็น

สมุนไพร 86 ชนิด พืชท่ีใช้ท้าท่ีอยูอ่าศัยและเคร่ืองยา 35 ชนิด และพืชใช้ประโยชน์อื่นๆ อีก 22 ชนิด แต่ในปัจจุบันพืช

หลายชนิดไมไ่ด้ถูกน้ามาใชป้ระโยชน์อกีแล้ว เช่น รากและแก่นของตน้ชงิชี่ (Capparis micracantha) ต้มน้้าดื่มขับพยาธิ 

(แก้ว อุดมศิริชาคร และถาวร สุภาพรม, 2551) สาเหตุอาจเนื่องมาจากประชากรพืชท่ีขึ้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

หมู่บ้านจ้านวนลดลง ไมเ่พียงพอต่อการน้ามาใช้ ต้องออกเก็บหาในพื้นท่ีห่างไกล ชาวบ้านหลายครัวเรือนจึงหันมาใช้
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พืช หรือสินค้าอื่นท่ีใช้ทดแทนความต้องการดั้งเดิมได้ จากร้านค้าหรือตลาดท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าทดแทน

พชืท้องถิ่น คงเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดายอย่างยิ่ง หากภูมิปัญญาท่ีสะสมมาเป็นเวลานานจะสูญหายไป ดังนั้นจึงควรมกีาร

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจากหมอยาพื้นบ้านท่ียังคงเก็บหาพืชมาใช้ท้ายาอยู่ในปัจจุบัน ในการคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิด สรรพคุณ วิธีปรุงยา การใช้ประโยชน์ และมูลค่าของพืชสมุนไพรของหมอยาพื้นบ้านใน

หมูบ้่านท่าล้ง ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะน้าไปสู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้

พชืสมุนไพรให้คงอยูคู่่ชาวบรูตอ่ไปในอนาคต 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การศึกษาชนิดพืชสมุนไพร 

1.1 สัมภาษณ์หมอยาพื้นบ้านชาวบรูประจ้าหมู่บ้าน โดยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด และ

ปริมาณการใชพ้ชืสมุนไพรท่ีหมอยาพื้นบ้านใชแ้ละความนยิมของชาวบ้าน ในการใชส้มุนไพรท่ีหมอยาผลิตเพื่อจ้าหนา่ย 

1.2 เก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรโดยหมอยาน้าทางไปยังบริเวณท่ีมีชนิดสมุนไพรท่ีหมอยาเก็บมาท้ายา 

บันทึก ลักษณะวสิัยของพชืแต่ละชนิด บรรยายลักษณะพรรณพชืท้ังสว่น ตน้ ใบ ดอก และผล ส่วนท่ีน้ามาใชป้ระโยชน์

ทางยา โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ราก ล้าต้น ใบ ดอก และผล พร้อมท้ังบันทึกภาพ จากนั้น เก็บตัวอย่างเพื่อมา

ตรวจสอบด้วยรูปวธิาน เพื่อระบุชนดิพชืสมุนไพร 

2. การศึกษาภูมปิัญญาการเรียกช่ือสมุนไพร 

ในขณะออกเก็บตัวอย่างภาคสนาม ท้าการสัมภาษณ์หมอยาพื้นบ้านในการเรียกชื่อสมุนไพร พร้อมท้ัง

สอบถามที่มาของการเรียกชื่อน้ันๆ 

3. การศึกษาภูมปิัญญาการปรุงยาและสรรพคุณของพืชสมุนไพร  

ศกึษาภูมิปัญญาการปรุงยาสมุนไพรท่ีหมอยาใชใ้นการรักษาโรค โดยการสังเกตพร้อมจดบันทึกขั้นตอนการ

ปรุงยา โดยให้หมอยาท้าการต้มยาในการทดลอง จ้านวน 3 ครั้ง โดยแตล่ะครั้ง จะเวน้ห่างระหว่างการทดลอง ที่ 1 2 

และ 3 เป็นเวลา 1 ชม. จึงท้าการทดลองครัง้ตอ่ไป พร้อมท้ังจดบันทึกสรรพคุณของพืชสมุนไพร 

4. การศึกษามูลค่าพืชสมุนไพร  

สัมภาษณ์หมอยาพื้นบ้านถึงจ้านวนความถี่ในการออกเก็บสมุนไพรในแต่ละเดือน จ้านวนมัดยาสมุนไพรท่ี

ผลิตได้ในแตล่ะเดอืน ราคาขายของยาสมุนไพรตอ่มัด จากนั้นน้าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์หามูลค่าพชืสมุนไพรในแต่ละปี 

ผลการศึกษา 

 1. การศึกษาชนิดพืชสมุนไพร 

 หมอยาในท้องถิ่นท่ียังคงมีองค์ความรู้และท้ายาสมุนไพรรักษาโรคขายให้แก่คนภายในหมู่บ้าน และคน

ภายนอกหมู่บ้าน จ้านวน 1 คน คือ นายแพง แก้วใส เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้พชืสมุนไพร ซึ่งได้รับการ

สบืทอดองค์ความรู้ด้านการใชพ้ืชสมุนไพรมากจากครอบครัว ซึ่งจะเรียนรู้จากการปฏบัิติ ปัจจุ บันองค์ความรู้ท่ีได้สืบ

ทอดมายังคงมีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค และได้ท้าขายด้วยเป็นยา 1 สูตร ท่ีชาวบ้านท่ัวไปต่างนิยมและให้การ

ยอมรับในตัวยา โดยพืชสมุนไพรท่ีน้ามาใชม้จี้านวน 11 วงศ ์13 ชนิด (ตารางที่ 1 และภาพท่ี 1) ซึ่งสามารถแบ่งตามการ

ออกฤทธ์ิเป็น 3 ประเภท คือ ตัวยาตรง ได้แก่ ก้าแพงเจ็ดชั้น มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อย บ้ารุงก้าลัง แก้ปวดข้อ บ้ารุง
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โลหิต ขมิ้นเครือ มีสรรพคุณ บ้ารุงธาตุ บ้ารุงโลหิต ม้ากระทืบโรง บ้ารุงร่างกาย บ้ารุงก้าลังทางเพศ แก้ปวดเมื่อย 

ช้างน้าว บ้ารุงหัวใจ แก้ปวดเมื่อย ขมิ้นต้น มีสรรพคุณบ้ารุงโลหิต และยางด้า รักษาโรคกระเพาะอาหาร ตัวยาช่วย 

ได้แก่ พญามือเหล็ก มีสรรพคุณแก้ท้องร่วง ก้าลังเสือโครง่ ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ แก้มดลูกพิการ แก้เบาหวาน และ

หมักม่อ สรรพคุณ แก้ไข้ และตัวยาชูรสชูกลิ่น ได้แก่ ยางด้า และสนทราย สรรพคุณขับปัสสาวะ ส่วนยางแดง เขียว

กลางทุ่ง และก้าลังวัวเถลิง ไมพ่บเอกสารอา้งองิถึงสรรพคุณแตอ่ย่างใด จึงคาดว่าหมอยาชาวบรูจะน้ามาใชเ้ป็นตัวยา

หลัก เพื่อบ้ารุงก้าลังเป็นเบือ้งต้น 

ตารางที่ 1  ชนิดพืชสมุนไพรท่ีหมอยานิยมน้ามาใช้ประโยชน์ 

ล าดับ ชื่อวงศ ์ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อพื้นเมอืง ลักษณะ 

1. 1. ARALIACEAE 1. Schefflera heptaphylla พญามอืเหล็ก  T 

2. 2. CELASTRACEAE 1. Salacia chinensis ก้าแพงเจ็ดชัน้ ScanS 

3. 3. LAMIACEAE 1. Anisochilus harmandii ยางด้า    S 

4. 4. MELASTOMATACEAE 1. Melastoma pellegrinianum ยางแดง S 

5. 5. MENISPERMACEAE 1. Arcangelisia flava ขมิ้นเครอื   WC 

6. 6. MORACEAE 1. Ficus foveolata มา้กระทบืโรง  WC 

7. 7. MYRTACEAE 1. Baeckea frutescens สนทราย    S 

8. 8. OCHNACEAE 1. Ochna integerrima ชา้งน้าว       T 

9. 9. OPILIACEAE 1. Cansjera rheedii เขียวกลางทุง่  ScanS 

10. 10. RHAMNACEAE 1. Ziziphus attopoensis ก้าลังเสอืโครง่ T 

11. 

12. 

11. RUBIACEAE 1. Hedyotis corymbiformis 

2. Rothmannia wittii 

ขมิ้นตน้  

หมักมอ่ 

T 

T 

13. - - ก้าลังวัวเถลิง WC 

หมายเหตุ: T= Tree (ไม้ต้น)  ST= Shrubby Tree (ไม้ต้นขนาดเล็ก)  WC= Woody Climber (ไม้เลื้อยมีเนื้อไม้)  S= 

Shrub (ไมพุ้ม่)  ScanS=Scandent Shrub (ไมพุ้ม่รอเลื้อย) 
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ภาพที่ 1 ชนิดพืชสมุนไพรท่ีหมอยาพืน้บ้านนิยมน้ามาใช ้

 ก. ก้าแพงเจ็ดชัน้ ข. ขมิ้นเครอื ค. มา้กระทบืโรง  

ง. ชา้งน้าว  จ. ขมิ้นตน้ ฉ. ยางด้า 

 ช. พญามอืเหล็ก ซ. ก้าลังเสอืโคร่ง ฌ. หมักมอ่ 

 ญ. สนทราย   ฎ. ยางแดง  ฏ. เขียวกลางทุง่ 

 

  

ก ข ค ง 

จ ฉ ช ซ 
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2. การศึกษาภูมปิัญญาการเรยีกชื่อสมุนไพร  

 ในการศึกษาภูมปัิญญาการเรียกชื่อสมุนไพร จะสามารถแบ่งการเรียกชื่อได้เป็น 3 ประเภท 

2.1 การเรียกชื่อตามลักษณะ หมอยาพื้นบ้านจะเรียกชื่อสมุนไพรนั้นๆ ตามลักษณะภายนอกท่ีพบ 

เช่น รูปลักษณ์ สี หรือกลิ่น ตัวอย่างเช่น พญามือเหล็ก เนื่องจากหากเด็ดใบย่อยออกท้ังหมด จะพบว่าบริเวณปลาย

ก้านใบจะมีลักษณะคล้ายมือ ก้าแพงเจ็ดชั้น เนื่องจาก เมื่อตัดหรือฟันจะพบเส้นวงกลมซ้อนกันอยู่เจ็ดชั้น ขมิ้นเครือ 

เนื่องจากมีลักษณะวสิัยเป็นไมเ้ลื้อย เนื้อไม้สีเหลอืงและกลิ่นคล้ายกับขมิ้น และขมิ้นตน้ เนื่องจากมีลักษณะวิสัยเป็นไม้

พุม่ และเมื่อขูดผิวล้าตน้หรือตัดจะพบวา่ผิวของล้าต้นมสีีเหลอืงออกน้้าตาลคล้ายกับขมิ้น เป็นต้น 

 2.2 การเรียกชื่อตามระบบนเิวศ เรียกตามแหล่ง หรือสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีพบ เช่น สนทราย จะพบ

บริเวณพื้นท่ีบนพลาญหินทรายท่ีมีการสะสมของดินทรายจากการผุพังของหนิทรายในบริเวณนัน้ๆ  

 2.3 การเรียกช่ือตามอุปมาอุปมัย เป็นการเรียกตามลักษณะการออกฤทธ์ิท่ีหมอยาพื้นบ้านพบ เช่น 

ม้ากระทืบโรง ช้างน้าว ก้าลังเสือโคร่ง ก้าลังวัวเถลิง ซึ่งชื่อของสมุนไพรเหล่านี้จะมีนัยของการบ้ารุงก้าลังให้แข็งแรง

ดังเชน่สัตวต์า่งๆ เชน่ ชา้ง มา้ วัว ควาย  

 3. การศึกษาภูมปิัญญาการปรุงยาและสรรพคณุของพืชสมุนไพร 

 เมื่อเก็บกิ่งและล้าต้นท่ีมคีวามยาวประมาณ 9 ซม น้ามาผ่าตามยาวโดยหากมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 3 

ซม. ให้ผ่าออกเป็น 4 ชิ้น หากมขีนาดเล็กกวา่2-3 ซม. ให้ผ่าเป็น 2 ชิ้น และไมต่้องผ่าหากมเีส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 

2 ซม. น้าไปตากแดดเป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อสมุนไพรแห้งดีแล้วน้ามามัดรวมกัน จากนั้นน้ามาต้มในน้้า 2 ลิตร หรือ

ให้พอท่วมมัดยา แลว้จึงยกภาชนะขึ้นตัง้ไฟ ต้มเดอืดพอประมาณ นาน 10 นาที รินเฉพาะน้้าดื่ม  

 4. การศึกษามูลค่าพืชสมุนไพร 

 ในการสัมภาษณห์มอยาพื้นบ้านชาวบูร พบว่า ใน 1 เดือน หมอยาออกเก็บสมุนไพร เฉลี่ย 3 ครัง้ สามารถท้า

มัดยาได้เฉลี่ย 50 มัดต่อเดือน โดยมีราคาขายของยาสมุนไพรมัดละ 25 บาท ใน 1 เดอืน หมอยาจะมีรายได้เฉลี่ยจาก

การขายพืชสมุนไพร คิดเป็น 1,250 บาท ดังนั้นใน 1 ปี หมอยามีรายได้เฉลี่ยจากการขายพืชสมุนไพร คิดเป็นจ้านวน

เงิน 15,000 บาท  

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรของหมอยาชาวบรู พบว่าเป็นระบบการแพทย์พื้นบ้าน (Folk 

Medicine) ซึ่งเป็นระบบการแพทย์ท้องถิ่น (Local Medicine System) ท่ีมีการใช้ การสั่งสม และถ่ายทอดกันในชุมชน

เฉพาะท้องถิ่น ไม่มีการบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีความหลากหลายแตกต่างกันกับชุมชนอื่น 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความ

สอดคล้องกับวิถีของชุมชน ชาวบ้านและหมอพื้นบ้านมีพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมวถิีด้าเนินชีวติท่ีคล้ายคลึงกัน 

มีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน ท้าให้ไม่มีความแตกต่างทางชนชั้นทางสังคม มีความเชื่อเกี่ยวกับ

สาเหตุของความเจ็บป่วยท่ีเหมอืนกัน อกีทั้งรูปแบบและขั้นตอนการรักษาไม่ยุง่ยากซับซ้อน สามารถเขา้ใจได้ง่าย และ

ท่ีส้าคัญก็คือครอบครัวและญาติพี่น้องสามารถเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการรักษาด้วย หมอยาชาวบรู

จัดอยู่ในกลุ่มหมอสมุนไพร หรือมักเรียกกันว่า หมอฮากไม้ เป็นหมอท่ีรักษาผู้ป่วยโดยอาศัยความรู้ท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดกันมา โดยใช้ยาท่ีได้จากสมุนไพรเป็นหลักในการรักษา โดยพิจารณาจากสาเหตุของความเจ็บป่วย (Disease 

Etiology) ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การเจ็บป่วยท่ีเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติ (Personalistic Medical System) สิ่งเหนือ
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ธรรมชาติท่ีท้าให้เกิดการเจ็บป่วยในการรับรู้ของชาวบ้านมหีลายรูปแบบ เช่น การเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการกระท้าของผี 

ในความเชื่อของชาวบ้าน ผีท่ีท้าให้เกิดเจ็บป่วยมีหลายประเภท เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีปู่ตา ผีนา การเจ็บป่วยเนื่องจาก

การละเมิดขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชน เป็นต้น การเจ็บป่วยท่ีเกิดจากธรรมชาติ (Naturalistic Medical 

System) เป็นการอธิบายการเจ็บป่วยวา่เป็นเร่ืองของการเสียสมดุลของร่างกาย ตามอายุและเงื่อนไขของแตล่ะบุคคล

ตามสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติและสังคมของคนๆ นั้น เชน่ การเจ็บป่วยท่ีมีสาเหตุมาจากความไมส่มดุลของธาตุท้ังสี่ 

เป็นต้น (วงศ์สถติ ฉั่วกุล, 2539)  

พืชสมุนไพรท่ีชาวบรูนิยมเก็บหามาใช้มีด้วยกันท้ังหมด 13 ชนิด ได้แก่  พญามือเหล็ก (Schefflera 

heptaphylla) ก้าแพงเจ็ดชัน้ (Salacia chinensis) ยางด้า (Anisochilus harmandii) ยางแดง (Melastoma pellegrinianum) 

ขมิ้นเครือ (Arcangelisia flava) ม้ากระทืบโรง (Ficus foveolata) สนทราย (Baeckea frutescens) ช้างน้าว (Ochna 

integerrima) เขี ย ว ก ล า ง ทุ่ ง  (Cansjera rheedii) ก้ า ลั ง เสื อ โค ร่ ง  (Ziziphus attopoensis) ข มิ้ น ต้ น  (Hedyotis 

corymbiformis) หมักม่อ (Rothmannia wittii) และก้าลังวัวเถลิง ไม่สามารถระบุชื่อวิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากไม่

สามารถเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในภาคสนามได้ การเรียกชื่อสมุนไพรของหมอยาพื้นบ้านชาวบรูสามารถสะท้อนให้เห็น

ถึงความคุ้นเคย วิถีชวีิตความยาวนานของภูมปัิญญาของแพทย์พื้นบ้าน (สุภาภรณ์ ปิตพิร, 2551) ซึ่งแบ่งการเรียกชื่อ

พชืสมุนไพรได้ดังนี้ การเรียกตามลักษณะ ซึ่งท่ีมาของชื่อเหลา่นีเ้กิดจาก รูปร่าง กลิ่น รส หรือลักษณะเด่นของพชืน้ันๆ 

ได้แก่ พญามือเหล็ก เนื่องจากหากเด็ดใบย่อยออกท้ังหมด จะพบว่าบริเวณปลายก้านใบจะมีลักษณะคล้ายมือ 

ก้าแพงเจ็ดชั้น เนื่องจาก เมื่อตัดหรือฟันจะพบเส้นวงกลมซ้อนกันอยู่เจ็ดชัน้ ขมิ้นเครือ เนื่องจากมีลักษณะวสิัยเป็นไม้

เลื้อย เนื้อไม้สีเหลอืงและกลิ่นคลา้ยกับขมิ้น ขมิน้ตน้ เนื่องจากมลีักษณะวิสัยเป็นไม้พุม่ และเม่ือขูดผิวล้าต้นหรือตัดจะ

พบวา่ผิวของล้าต้นมีสีเหลืองออกน้้าตาลคล้ายกับขมิ้น การเรียกชื่อตามระบบนิเวศท่ีพืชสมุนไพรนั้นขึ้นอยู่ ได้แก่ สน

ทราย จะพบบริเวณพื้นท่ีบนพลาญหินทรายท่ีมีการสะสมของดินทรายจากการผุพังของหินทรายในบริเวณนั้นๆ และ

การเรียกชื่อเชิงอุปมาอุปไมย หรือค้าเปรียบเทียบท่ีค่อนข้างจะมีความหมายชัดเจน ได้แก่ ม้ากระทืบโรง ช้างน้าว 

ก้าลังเสือโครง่ ก้าลังวัวเถลิง ซึ่งชื่อของสมุนไพรเหล่านีจ้ะมีนัยของการบ้ารุงก้าลังให้แข็งแรงดังเชน่สัตว์ตา่งๆ เชน่ ชา้ง 

มา้ วัว ควาย  

พืชสมุนไพรดังกล่าวหมอยาพื้นบ้านชาวบรูเก็บหามาเพื่อจ้าหน่ายแก่นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจ มีสรรพคุณ 

บ้ารุงก้าลังและบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดตามขอ้ ปวดกล้ามเนื้อ แก้ท้องผูกแก้โรคกระเพาะอาหารหากคิด

เป็นมูลค่าจะเป็นเงินเท่ากับ 15,000 บาทต่อปี ซึ่งแม้จะเป็นเงินไมม่ากแต่ก็เป็นรายได้เสริมให้กับหมอยาได้อกีทางหน่ึง  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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คุณค่าทางโภชนาการอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ในชมุชนพื้นท่ีสูงภูลังกา จังหวัดพะเยา 

Nutritional values from ethnic food in highland community of Phulangka, 

Phayao province 

สกุลคุณ มากคุณ1* 

Sakunkhun Makkhun1*  

บทคัดย่อ 

อาหารของกลุ่มชนชาติพันธ์ุในชุมชมภูลังกา จังหวัดพะเยา ซึ่งได้แก่ ชนชาติม้ง และเมี่ยน เป็นอาหารมี

รสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และยังมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมการประกอบอาหารในชุมชนนั้นๆ ด้วย 

นอกจากนั้นยังบ่งบอกถึงภูมิปัญญาท่ีสามารถดัดแปลง ปรุงแต่งวัตถุดิบท่ีมีตามธรรมชาติให้เป็นอาหารท่ีมีความเป็น

เอกลักษณ์ และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน โดยมีอาหารหลักคือ ข้าวเหนียว ซึ่งอุดม ไปด้วยคุณค่าทาง

โภชนาการ มีการใช้เนื้อสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนท่ีหาได้ในท้องถิ่น เช่น ไก่ หมู เป็นต้น นอกจากนี้มีการใช้พืชผัก

สมุนไพรท่ีได้จากท้องถิ่น จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมขีองอาหารของกลุ่มชนชาติพันธ์ุ ได้แก่ ต้มไก่สมุนไพร 

ข้าวต้มมัดจากเหนียวสีด้า ห่อนึ่ง ข้าวต้มมัด ไก่กระดูกด้าต้ม ไส้กรอกม้ง พบว่าเป็นอาหารท่ีมีโปรตีน ไขมัน 

คาร์โบไฮเดรต และเส้นใยอาหารสูง และมีสรรพคุณทางสมุนไพรท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ ดังนั้น อาหารของชนชาติพันธ์ุ

เหล่านี้สามารถใช้เป็นเมนูอาหารสุขภาพเพื่อใช้การส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุชุมชนดอยภูลังกา 

จังหวัดพะเยาได้ 

ค าส าคัญ:  คุณค่าทางโภชนาการ, อาหารพื้นถิ่น, กลุ่มชาติพันธ์ุ, ชุมชนภูลังกา 

Abstract  

 The food of ethnic groups in highland community of Phulangka, Phayao province including Mien and 

Hmong are unique. There is a cultural difference in the community by cooking and type of food. The main dish in 

every meal and both ethnic groups is sticky rice which is rich in nutritional value. Different types of meat such as 

chicken, pork and fish are also their food protein sources. In addition, herbs and vegetables from the local area 

are the ingredients of their food. The analysis of the chemical composition of food of ethnic groups, including 

boiled chicken with herbs, bunch of sticky rice, steamed black sticky rice, boiled black-bone chicken, Hmong 

sausage showed that there is high in dietary fiber, carbohydrates protein and fat. Moreover, there are the 

advantages of the herbs that are good for the health. These results can be used as food for health promoting a 

diet culture of the ethnic community in highland community of Phulangka, Phayao province. 
 

Keywords:  Nutritional values, local food, ethnic group, communities of the Phulangka highlands 
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บทน า 

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ทางภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย มีคร่ึงหนึ่งของพื้นท่ีท้ังหมด (ร้อยละ 

50.34) เป็นพื้นท่ีป่าไม้ประมาณ (1,993,250 ไร่) (4) เนื่องจากมีพื้นท่ีเป็นท่ีราบสลับกับพื้นท่ีสูงท้าให้มีความแตกต่าง

กันของชาติพันธ์ุท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะอ้าเภอปง ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีสูง และยัง

อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไม้ มีการอพยพของชาติพันธ์ุต่างๆ เข้ามาอาศัยอยูใ่นอ้าเภอปง ซึ่งเป็นชาติพันธ์ุของชาวเขากลุ่ม

ตา่งๆ อาศัยอยู่จ้านวนมากโดยมีกลุม่ใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม คือ เผ่ามง้ และ เผ่าเมี่ยน (2) 

การบริโภคอาหารของชนชาติพันธ์ุ ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามประเพณีวัฒนธรรม สังคม ค่านิยม ความ

เชื่อและนิสัยการบริโภคท่ีมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งจะเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละชนชาติพันธ์ุ ซึ่ง

สามารถแยกตามลักษณะการบริโภคของภาคต่างๆ ได้ดังตอ่ไปน้ี 

อาหารม้งท่ีพบส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนตอนใต้ และชุมชนม้งอเมริกันในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นอาหารท่ีมีเอกลักษณ์ แต่ได้รับอิทธิพลจากอาหารลาวอาหารไทย อาหารเวียดนามและอาหารจีน อาหารม้งแตก

ต่างกันไปบ้างตามภูมิภาค อาหารหลักของม้ง คือข้าว รับประทานกับผัก พริกและเนื้อสัตว์ต้มหรือทอดใช้เคร่ืองเทศและ

สมุนไพรหลายชนิดรวมท้ังพริกไทย ตะไคร้ ผักชี กระเทียม หัวหอม สะระแหน่และขิง มีการใช้น้้าปลา น้้ามันหอย ซีอิ้ว 

และซอสต่างๆ เป็นส่วนผสม ชาวมง้มักจะรับประทานอาหารวันละสามมื้อและมักจะไมน่ิยมรับประทานอาหารว่างระหวา่ง

มื้ออาหาร แตล่ะมื้อประกอบด้วยข้าวและผัก และเนื้อสัตวจ์้านวนนอ้ย เนื้อสัตวแ์ละผักมักจะผัด นึ่งหรือตม้  

อาหารของชนเผ่าเมี่ยนน้ันมักจะได้มาจากการหามาโดยตนเองเป็นส่วนใหญ่ เชน่ มาจากการเพาะปลูก หรือ

หามาจากธรรมชาตติามป่าเขา ท้ังท่ีเป็นแหล่งอาหารท่ีผลิตเองซึ่งส่วนมากเป็นอาหารมาจากการเพาะปลูก มักจะเป็น

อาหารหลัก ข้าวและผักชนิดต่าง ๆ แหล่งอาหารท่ีได้จากธรรมชาติส่วนมากจะเป็นอาหารท่ีมาจากป่า และแหล่ง

อาหารจากภายในชุมชน 

อาหารการกิน เป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมท่ีเราเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวในเชิงมานุษยวิทยาอาหารไม่ได้มี

ความหมายเพื่อบริโภคเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงการเป็นยารักษาโรคการประกอบพิธีกรรมแห่งชีวิตเช่น พิธี

แต่งงาน งานศพ ฯลฯและในแต่ละวัฒนธรรมการปรุงก็มีหลากหลาย ท้ังเรียบง่ายและซับซ้อน การท้าครัวแบบ

แผนการกิน ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวกับอาหารการกิน ฯลฯ นอกจากท้าให้อาหารเป็นวิถีชีวิตเป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสังคมยังเป็นสัญลักษณ์ท่ีสะท้อนพรมแดนแห่งชาติพันธ์ุอีกด้วย  การส่งเสริมการผลิตและ

บริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ ผู้ผลิตและผู้บริโภคควรได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองคุณค่าทางโภชนาการท่ี

ให้ประโยชน์ตอ่สุขภาพร่างกาย อาหารนับเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่จ้าเป็นตอ่การด้ารงชวีิตของมนุษย์ นอกจากนี้อาหารยัง

เป็นมรดกทางภูมิปัญญาท่ีมีความส้าคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เนื่องจากอาหารแต่ละประเภทย่อม

สะทอ้นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีของแต่ละกลุ่มชนซึ่งมคีวามแตกตา่งหลากหลาย อันจะเป็นประโยชนใ์น

การศึกษา อนุรักษ์ และพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ การสาธารณสุข เศรษฐกิจการค้า เป็นต้น การศึกษา

คุณค่าของอาหาร รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิตและการบริโภคท่ีเหมาะสมของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีความโดดเด่น มี

เอกลักษณ์เฉพาะ จึงเป็นประโยชน์ในด้านการสืบสาน และส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่นของกลุ่มชาติ

พันธ์ุ  อีกท้ังเพิ่มกระแสความนยิมบริโภคอาหารปลอดภัย และอาหารสุขภาพ รวมไปถึงสามารถส่งเสริมให้เป็นอาหาร

ส้าหรับนักท่องเท่ียว สอดคล้องกับกระแสการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาลท่ีให้ความส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพชวีติชาติพันธ์ุในพื้นท่ี  

ท้ังนี้ มีผู้ท่ีได้ท้าการวิจัยการศึกษาถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ุ ตัวอย่างเช่น ไพร

วัลย์ และคณะ [1] ได้ท้าการศึกษาการส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่นท่ีเหมาะสมของกลุ่มชาติพันธ์ุ 
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กะเหร่ียง ภาคตะวันตก กรณีศึกษาบ้านสะเนพ่อง ต้าบลไล่โว่ อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยการศึกษานี้

สรุปวา่วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชนชาติพันธ์ุท่ีสบืทอดกันมาเป็นภูมปัิญญาที่มคีุณค่า และมีฐานอาหารท้องถิ่น

ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ จึงควรมีการศึกษาและรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้มีการสืบทอดต่อเนื่อง

อย่างจรงิจัง นอกจากนี้สุกัลยา [3} ได้ท้าการศกึษาอาหารพื้นบ้านอีสาน เชน่ ซุปหนอ่ไม้ ลาบปลาดุก ส้มต้าปลารา้ ซึ่ง

พบว่าอาหารส่วนใหญ่มีไขมันต่้า มีเส้นใยสูง อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการท้ังวิตามินและเกลือแร่  ใช้วัตถุดิบในการ

ปรุงท่ีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีสรรพคุณทางสมุนไพรท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ  และได้เสนอแนะให้ควรส่งเสริม 

อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสานให้เป็นอาหารท่ีได้รับความนิยม เพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 

ท่ีต้องการให้อาหารพื้นบ้านจากทอ้งถิ่นสูค่รัวโลก 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การส้ารวจการแปรรูปและการบริโภคอาหาร 

การวิจัยส่วนนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative) เป็นหลัก โดยท้าการสัมภาษณ์เพื่อ ส้ารวจข้อมูลเบื้องต้น

และการส้ารวจพื้นท่ี การเตรียมวัตถุดิบ กรรมวธีิการแปรรูป และวิถีการบริโภคอาหารของประชาชนในพืน้ท่ี บ้านปาง

ค่าเหนอื บา้นปางค่าใต้ และบ้านสิบสองพัฒนา ต้าบลผาช้างน้อย อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกลุม่ตัวอยา่งในการ

วจิัย การวเิคราะห์เชงิคุณภาพโดยประมวลขอ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive) 

2. การวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 

น้าเอาผลิตภัณฑท่ี์ได้อยา่งน้อยชาติพันธ์ุละ 3 ตัวอยา่งอาหาร มาท้าการวเิคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี ได้แก่ 

โปรตนี ไขมัน คารโ์บไฮเดรต เยื่อใย และเถ้า โดยใชว้ธีิ AOAC (2002)  

ในแต่ละการทดลอง ท้าการทดลอง 3 ซ้้า วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

เร่ิมด้าเนนิการโดยขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลของชนชาติพันธ์ุม้งและเยา้ที่อาศัยอยูใ่นพืน้ท่ี จากนายกองคก์าร

บริหารส่วนต้าบลผาช้างน้อย อ้าเภอปง จังหวัด พะเยา, หัวหน้าศูนยพ์ัฒนาฯ โครงการหลวงปังค่า ต้าบลผาชา้งน้อย 

อ้าเภอปง จังหวัด พะเยา พบว่า ประชากรของหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านในต้าบลผาช้างน้อย อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา ได้แก่ 

หมู่บ้านปางค่าเหนือเป็นชนชาติพันธ์ุม้ง บ้านปางค่าใต้เป็นชนชาติพันธ์ุเย้าหรือเมี่ยน และบ้านสิบสองพัฒนาเป็นชน

ชาติพันธ์ุม้งเป็นส่วนใหญ่ และมีชาวเมี่ยนอาศัยเป็นบางส่วนอยู่ทางต้นๆของหมู่บ้าน ท้ัง 2 ชาติพันธ์ุส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม เชน่ ท้าสวน ท้าไร่ และการเลีย้งสัตวป์ระมาณร้อยละ  90 เป็นสวนลิน้จี่ สวนส้มบ้างเล็กน้อย ส่วน

การท้าไร่ส่วนมากจะเป็นไร่ข้าว และไร่ข้าวโพด ส่วนท่ีเหลือจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า กะหล่้าปลี 

ผักกาด ยอดฟักแมว้ ถั่ว ส้าหรับการเลีย้งสัตวเ์พื่อใชบ้ริโภคในครัวเรือนเท่านัน้  เช่น หมู เป็ด ไก่ เป็นต้น 

1. ส ารวจการแปรรูปและการบริโภคอาหาร  

 ด้าเนนิการโดยสัมภาษณ์และขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล การประกอบอาหาร พร้อมท้ังเก็บตัวอยา่งผลิตภัณฑ์

อาหารในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชนเผ่า จากประธานแม่บ้าน และสมาชิกของหมู่บ้านปางค่าเหนือ บ้านปางค่าใต้ และ

บ้านสบิสองพัฒนา ต้าบลผาชา้งน้อย อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา 

 ชาวม้งและเมี่ยนท้ัง 3 หมูบ้่านมีการประกอบอาหารและมีอาหารท่ีคล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่จะท้าการประกอบ

อาหารท่ีสามารถหามาได้จากปา่ในแต่ละวันหรือประกอบอาหารจากวัตถุดิบท่ีปลูกหรือเลีย้งเองท่ีบ้าน ส้าหรับตัวอย่าง
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อาหารท่ีนิยมรับประทานกันส้าหรับหมู่บ้านปางค่าใต้ท่ีเป็นชนชาติพันธ์ุเมี่ยนนั้น ได้แก่ ต้มไก่กระดูกด้า ข้าวต้มมัด (บะ

จ่าง) ข้าวหมาก หมูเค็ม ส่วนหมู่บ้านหมู่บ้านปางค่าเหนือและบ้านสิบสองพัฒนาที่เป็นชนชาติพันธ์ุม้งเป็นส่วนใหญ่ นั้น 

มอีาหารท่ีนิยมรับประทาน  ได้แก่ ตม้ไก่ แกงผักกาด ถั่วดอยตม้ ข้าวตม้มัด ข้าวเหนยีวต้าป้ิง น้้าพริกเคร่ืองใน 

1.1 หมูบ้่านปางค่าเหนือ 

ประชากรท่ีอาศัยในหมู่บ้านปางค่าเหนือเป็นคนชนเผ่าม้ง อาหารม้งท่ีรับประทานกันโดยท่ัวไปเป็น

ผักธรรมดาๆ ต้มกับเกลือ เวลาปีใหม่ม้งจะมีการน้าข้าวเหนียวมาท้าเป็นขนม โดยน้ามาห่อใบตองแล้วป้ิง ขนมท่ีได้มี

ลักษณะเหนียวๆ ข้าวท่ีบริโภคกันในหมู่บ้านคือข้าวท่ีปลูกเองบนดอย นอกจากนี้ยังมีอาหารอื่นๆ เช่น ต้มไก่สมุนไพร 

โดยการน้าไก่มาตม้กับเกลือแลว้ใส่สมุนไพรท่ีหาได้ตามบ้าน ส่วนในเทศกาลปีใหม่จะมีการฆ่าหมูฆ่าไก่เลี้ยงผีท้าบุญผี 

1.2 หมู่บ้านปางค่าใต้ 

ประชากรท่ีอาศัยในหมู่บ้านปางค่าใต้เป็นคนชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีผักขาย จึง

นิยมปลูกผัก, สมุนไพร รวมไปถึงข้าว และพืชไร่ต่างๆ ไว้กินเอง โดยในอาหารต่างๆ จะมีการน้าสมุนไพรมาเป็น

ส่วนประกอบอยู่เสมอ ส่วนมากท้ากับข้าวกินเองวันละ 2 คร้ัง เช้า-เย็น ส่วนท่ีเหลือจากตอนเช้าจะเอาไว้กินตอน

กลางวัน ภาษาพูดคือภาษาเยา้ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น ภาษาเขียนใชภ้าษาจีน อาหารพื้นบ้านท่ีนยิมท้ากินเช่น ไก่กระดูก

ด้าต้มสมุนไพร, ตม้จืดผักโขม, ตม้มะเขือ, หนอ่ไม้ดอง, หมูทาเกลอื, เหลา้ข้าวโพด เป็นต้น 

1.3 หมู่บ้านสบิสองพัฒนา 

ประชากรท่ีอาศัยในหมู่บ้าน สิบสิงพัฒนาเป็นคนชนเผ่าม้ง ส่วนใหญ่อาหารการกินจะเป็นประเภท

พืชผัก โดยท่ัวไปจะปลูกกันเองในแต่ละบ้าน วิธีการประกอบอาหารเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยการน้าผักต่างๆ ไปผัด

น้้ามันแล้วเติมเกลอืลงไปนิดหน่อย พวกเนื้อสัตว์จะไม่ค่อยกินเพราะมีราคาแพง บ้านแต่ละหลังจะมกีารเลี้ยงหมูเลี้ยง

ไก่อยู่กันแบบพอเพยีง สัตว์ท่ีเลีย้งไว้จะถูกน้ามาฆา่ในช่วงเทศกาลตา่งๆ แล้วแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านขา้งเคยีงกนิ 

2. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 

น้าเอาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเก็บตัวอย่างมาจากพื้นท่ี 3 หมู่บ้านของ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา น้ามา

วิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เยื่อใย และเถ้า โดยใช้วิธี AOAC (2002) ท้าการ

วเิคราะห์ท้ังหมด 3 ซ้้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยา่งอาหารท่ีท้าการเก็บตัวอยา่งมาเพ่ือท้าการวเิคราะห์คุณคา่ทางโภชนาการ 

ข้าวเหนียวต้าปิง้ ข้าวต้มมัดด้า               ห่อนึ่ง 

ไก่ด้าต้ม ไสก้รอกหม ู หมูผสมร้าข้าวก่า้ 

ต้มไก่สมุนไพร 
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โดยอาหารตัวอย่างของชนชาติพันธ์ุเมี่ยนหมู่บ้านปางค่าใต้ท่ีเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ ได้แก่ ต้มไก่สมุนไพร 

ข้าวเหนียวต้าปิ้ง ข้าวตม้มัดด้า ห่อน่ึงหมู ส่วนหมูบ้่านปางค่าเหนือและหมู่บ้านสิบสองพัฒนาท่ีเป็นชนชาตพิันธ์ุม้งเป็น

ส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์อาหารตัวอยา่งท่ีน้ามาท้าการวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ไก่ด้าต้มท้ังตัว ไส้กรอก และ

หมูผสมร้าข้าวก่้าหมัก ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า อาหารของชนชาติพันธ์ุท้ังหมดท่ีน้ามาวิเคราะห์มีคุณค่าทาง

โภชนาการด ีและมีปริมาณแตกต่างกันไปดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 องคป์ระกอบทางเคมขีองอาหารของชนชาติพันธ์ุเมี่ยนหมูบ้่านปางค่าใตแ้ละชนชาติพันธ์ุม้งหมู่บ้านปางค่า

เหนอืและหมู่บ้านสบิสองพัฒนา 

อาหาร ความช้ืน 

(%) 

เถ้า  

(%) 

ไขมัน 

 (%) 

โปรตนี 

(%) 

เส้นใย 

(%) 

คาร์โบไฮเดรต 

(%) 

ตม้ไก่สมุนไพร 77.77±0.44 1.38±0.11 5.23±1.04 2.64±0.02 4.28±0.90 9.86±0.56 

ข้าวเหนยีวต้าป้ิง 43.58±0.63 0.28±0.02 0.94±0.17 0.22±0.01 0.08±0.02 55.34±0.58 

ข้าวต้มมัดด้า               51.24±1.14 0.42±0.03 3.79±0.15 0.32±0.01 0.69±0.05 45.49±1.07 

ห่อนึ่ง 51.94±4.83 0.71±0.04 49.18±0.89 1.378±0.11 1.26±0.22 19.17±7.21 

ไก่ตม้ท้ังตัว 57.43±0.32 1.87±0.26 26.63±0.44 3.68±0.15 0.47±0.02 21.25±0.54 

ไส้กรอกหม ู 34.41±0.27 15.55±0.53 41.19±0.35 2.50±0.11 1.47±0.21 3.87±0.67 

หมูผสมร้าข้าวก่า้หมัก 46.84±0.12 12.62±0.46 27.47±0.56 3.45±0.12 0.07±0.01 12.98±0.89 

 

สรุปผล 

อาหารพื้นถิ่นของชนชาติพันธ์ุเมี่ยนและม้ง ได้แก่ ต้มไก่สมุนไพร ข้าวเหนียวต้าป้ิง ข้าวตม้มัดด้า ห่อน่ึงหมู ไก่

ด้าต้มท้ังตัว ไส้กรอก และหมูผสมร้าข้าวก่้าหมัก เป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการเนื่องจาก ความหลากหลายของ

ธรรมชาติท้าให้คนในพื้นท่ีรู้จักการน้าเอาวัตถุดิบท่ีมใีนท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบอาหารและให้คุณค่า

ทางโภชนาการท่ีครบถ้วน ซึ่งการประกอบอาหารของชนชาติพันธ์ุในชุมชนภูลังกาจะมี เนื้อสัตว์ ธัญพืช พืชผัก 

สมุนไพรเป็นส่วนประกอบท่ีส้าคัญ ซึ่งอาหารหลายชนิดนอกจากให้คุณค่าทางอาหารแล้ว ยังมีสรรพคุณทางยาอีก

ด้วย  

 ดังนัน้อาหารของชนชาติพันธ์ุในชุมชนภูลังกาจึงเป็นอาหารท่ีมีคุณค่า และควรอนุรักษรู์ปแบบและเอกลักษณ์

เฉพาะตัวไวเ้พื่อเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงชีวติ ความคิด จิตใจของคนไทยรวมถึงแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี

ได้อยา่งชัดเจน 
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การประเมินสุขาภิบาลในครัวเรือนของกลุ่มชาตพิันธุ์ชุมชนพื้นที่สูงภูลังกา จ.พะเยา 

The assessment of household sanitation among ethnic groups in highland 

community of Phu Langa, Phayao province 

หทัยทิพย์ นิมติรเกียรตไิกล1*และ  ตรสีินธุ์ โพธารส2 

Hataitip Nimitkeatkai1* and Treesin Potaros2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจประเมินสุขาภิบาลในครัวเรือนและสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบ

อาหารของชนชาติพันธ์ุม้งและเย้า ท่ีอาศัยอยู่บริเวณพื้นท่ีสูงภูลังกา จังหวัดพะเยา จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า จ้านวน

ประชากรท้ังหมด 3,203 คน มีแนวโน้มการเป็นโรคอุจาระร่วงท่ีสูงขึ้น ผลการประเมินการสุขาภิบาลท่ีดีในการผลิตอาหาร

ในครัวเรือนพบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของ ครัวเรือนของชนชาติพันธ์ุเย้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานที่เตรียมปรุง

อาหารท่ีดัดแปลงมาจากเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเกณฑ์ของคณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและ

โรงอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย 2 หัวข้อ และผลการวิ เคราะห์ เชื้อ Total Plate Count, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus และ Faecal coliform จากการสวอปมือของผู้ประกอบอาหารในแต่ละครัวเรือนของชนชาติพันธ์ุม้ง 

ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ จ้านวน 5 ครัวเรือนต่อชนชาติพันธ์ุ พบว่าผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของแต่ละชนชาติพันธ์ุโดย

ส่วนใหญ่จะพบเชื้อเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลท่ีไมด่ี การใช้มอืท่ีไมส่ะอาดสัมผัสอาหารมีความส้าคัญเป็น

อยา่งยิ่งตอ่การปนเป้ือนข้ามของจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษไปสู่อาหาร   

ค าส าคัญ:  การสุขาภบิาล มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร สุขลักษณะสว่นบุคคล อาหารชนชาติพันธ์ุ 

Abstract  

 The objectives of our research were to assess sanitation in household and personal hygiene of Hmong 

and Yao tribes living in highland community of Phu langka, Payao province. The primary result revealed that 

3,203 of population had high potential to be diarrhea. Concerning to the good sanitary assessment in household 

food production, more than 50% of households from Yao tribe could not pass at least two topics of our criteria 

which adapted from department of Health, Ministry of public health and the committee of standard store and 

cafeteria, Mahidol University. Concerning to microbiological count of Total Plate Count, E. coli, Staphylococcus 

aureus, Faecal coliform on cook person’s hands from each 5 households of Hmong, new Hmong, Yao and new 

Yao tribes by swap test. We found the microbial contamination from most of cook person’s hands indicated the 

inadequate personalized hygiene when touching food with dirty hand resulting in microbial food contamination.  

Keywords: Sanitation, Good Hygiene Practices (GHP), Personal hygiene, Tribal food 
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บทน า 

ชนชาติพันธ์ุทุกกลุ่มมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีวิถีชีวิตดั้งเดิม ความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลและ

สมดุล ต้องพึ่งพาตนเอง พึ่งพาจากธรรมชาติ อาหารท่ีหล่อเลี้ยงชวีิตของคนในกลุ่มชาติพันธ์ุน้ันล้วนมาจากธรรมชาติ

ท้ังสิ้น จากการปลูกขึ้นเองในนา สวน หรือเก็บมาจากปา่ จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาในอดีตของชนชาตพิันธ์ุ ซึ่งมวีิถี

ชวีิตในการเป็นอยู่ท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติ จังหวัดพะเยามีชนชาติพันธ์ุม้งและเย้า อยู่เป็นจ้านวนมากโดยอาหารประจ้า

ชนชาติพันธ์ุม้ง คือ ต้มไก่สมุนไพร ซึ่งประกอบด้วยไก่และสมุนไพรต่างๆท่ีมีสรรพคุณหลากหลาย เป็นอาหารเพื่อ

สุขภาพ ส่วนชนชาติพันธ์ุเยา้มีอาหารประจ้า คือ ต้มไก่ใส่สมุนไพร (ไก่ด้า) และต้มหนอ่ไม้ส้ม ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร

หลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ [1] อย่างไรก็ตามขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ หรือขั้นตอนการประกอบอาหารใน

ครัวเรือนนั้นยังไม่ได้สุขลักษณะท่ีดี ไม่สะอาด ถูกสุขอนามัย เช่น การช้าแหละเนื้อไก่วางบนพื้นดิน หรืออาหารนั้น

ปนเป้ือนด้วยสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งท้าให้ผู้บริโภคนั้นนอกจากไม่ได้รับคุณค่าท่ีมีประโยชน์และสารอาหารจากอาหาร

เหล่านัน้แล้ว ยังเป็นโทษต่อร่างกายท้าให้เกิดอาการเจ็บป่วย เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง เป็นตน้ [2] ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิด

ท่ีท้าการศึกษาเพื่อท้าการประเมินสุขาภิบาลในครัวเรือนชนชาติพันธ์ุม้งและเย้า บริเวณชุมชนพื้นท่ีสูงภูลังกา อ้าเภอ

ปง จังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร (GHP; Good Hygiene Practice) ตาม CAC/RCP1-

1969 Revision 2003 [3] และคู่มือการขออนุญาตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่ายตามหลักเกณฑ์

วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Primary GMP) [4] ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับการผลิตอาหารของกลุ่มชุมชน เพื่อน้าผลการศกึษาที่ไปพัฒนากระบวนการประกอบอาหารในครัวเรือน

เพื่อการพัฒนาคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตของชนชาติพันธ์ุม้งและเย้าตอ่ไป  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและการส ารวจพื้นที่ 

ท้าการศึกษาดัดแปลงจากวิธีการของยุวนันท์ [5] โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure 

Interview) รวมถึงการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ส้ารวจข้อมูลเบื้องต้นและการส้ารวจพื้นท่ี การเตรียม

วัตถุดิบและขั้นตอนการประกอบอาหารในครัวเรือน วิถีการกินอาหาร ประวัติการเจ็บป่วย บริเวณพื้นท่ีเขตความ

รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบลปางค่า (รพ.สต.ปางค่า)  ต้าบลผาช้างน้อย ต้าบลปางค่า 

อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา 

2. การตรวจประเมนิสุขาภิบาลในครัวเรือน 

ท้าการประเมินมาตรฐานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหารในครัวเรือน บริเวณพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบของ

รพ.สต.ปางค่า โดยสุม่ประเมนิจ้านวน 5 ครัวเรือน/ หมูบ้่าน ใช้แบบประเมนิซึ่งดัดแปลงข้อก้าหนดจากมาตรฐาน GHP 

ของชาติพันธ์ุม้งและเย้า การก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งใช้ตารางส้าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ และการวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยประมวลข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยท่ีส่งเสริม/ และ

อุปสรรคต่อความส้าเร็จของมาตรฐานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร รวมท้ังพัฒนาไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ตอ่ไป 

 



 
 

 645  Proceedings 

3. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์บนมือผู้ประกอบอาหาร 

ท้าการสุ่มตรวจปริมาณจุลินทรีย์บนมือผู้ประกอบอาหาร 1 คน/ครัวเรือน จ้านวน 5 ครัวเรือน/หมู่บ้าน ของ

ชาติพันธ์ุม้งและเย้า บริเวณพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบของรพ.สต.ปางค่า โดยการสวอปมือท้ัง 2 ข้าง ตั้งแต่นิ้วข้อท่ี 2 

นอกจากหัวแม่มือให้สวอปถึงข้อท่ี 1 ด้วยไม้พันส้าลีท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ใส่ในหลอดแก้วท่ีมี Phosphate buffer 

solution ท่ีอยู่ในสภาพปลอดเชื้อ น้าส่งตัวอย่างในสภาพแช่เย็น ใช้เวลาในการน้าส่งห้องปฏิบัติการไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

น้ามาวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ ได้แก่ Total Plate Count, E. coli, Stap. aureus, Faecal coliform ตามวิธีการของ 

USFDA [6] ท้าการวเิคราะห์จ้านวน 2 ซ้้า 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและการส ารวจพื้นที่ 

การศึกษาเบื้องต้นและการส้ารวจพื้นท่ีน้ัน พบวา่ลักษณะภูมิประเทศของต้าบลผาช้างน้อย มีเนื้อท่ีประมาณ 

344.50 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับต้าบลแม่ลาว อ้าเภอเชียงค้า ทิศใต้ติดกับต้าบลขุนควร และทิศตะวันตกติด

กับต้าบลงิม อ้าเภอปง และทิศตะวันออกติดกับต้าบลยอด อ้าเภอสองแคว จังหวัดน่าน  โดยโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต้าบลปางค่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพะเยา มีเขตรับผิดชอบอยู่ในเขตการปกครองอ้าเภอปง แบ่ง

พื้นท่ีออกเป็น 4 หมู่บ้าน 7 กลุ่มหมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านปางค่าใต้ บ้านหัวยกอก บ้านปางพริก และบ้านปางค่า

เหนือ โดยในพื้นท่ีรับผิดชอบประกอบด้วย ร้านค้า/ ร้านขายของช้า 11 แห่ง แผงลอยจ้าหน่ายอาหาร 3 แห่ง วัดหรือ

ศาสนาสถาน 1 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง และกองทุนเกลือ 4 แห่ง เป็นต้น ทั้งนี้สามารถแบ่งออกได้

เป็น จ้านวนครัวเรือน 577 หลังคาเรือน ประชากร 3,203 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) 60 คน  

คิดเป็น อสม./หลังคาเรือน เท่ากับ 10  

 จากรายงานพบว่าในปี 2558 สาเหตุการป่วยสูงสุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบกล้ามเนื้อรวม

โครงร่าง โรคระบบทางเดินอาหารรวมช่องปาก อาการ อาการแสดงและสิ่งท่ีผิดปกตท่ีิพบได้จากการตรวจคลินิก โรค

ระบบไหลเวียนเลือด โรคผิวหนังรวมเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โรคติดเชื้อและปรสิต โรคตาและส่วนประกอบของตา สาเหตุ

ภายนอกอื่นๆท่ีท้าให้ป่วย และโรคหูรวมปุ่มกกหู ตามล้าดับ จากข้อมูลระหว่างปี 2556 – 2558 พบวา่อัตราป่วยของ

โรคทุกระบบมแีนวโน้มลดลง แต่โรคระบบทางเดินอาหารรวมช่องปากมแีนวโนม้เพิ่มขึ้น และจากข้อมูลพบวา่ป ี2555, 

2556, 2557 และ 2558 มจี้านวนผู้ป่วยด้วยอาการอุจาระร่วง เท่ากับ 96, 104, 57 และ 70 ราย ตามล้าดับ ดังแสดง

ในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  อัตราการป่วยต่อแสนประชากรดว้ยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต้าบล 

     บ้านปางค่า ปี 2555 – 2558 

โรค ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา 

อุจาระร่วง 96 3,024.57 104 3,259.17 57 1,911.47 70 2,185.45 

ตาแดง 19 598.61 13 407.40 3 100.60 3 93.66 

มอืเท้าปาก 9 94.52 26 814.79 5 167.67 6 187.32 

ที่มา: โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต้าบลบ้านปางค่า [7]  
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รพ.สต.ปางค่า [7] รายงานว่า ประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลปางค่า

ท้ังหมดเป็นชาวเขา ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ ได้แก่ เผ่าม้งหรือแม้ว เผ่าเย้าหรือเมี่ยน เผ่าอีก้อหรืออาข่า และเผ่ า

มูเซอหรือลาฮู เป็นต้น  

2. การประเมินมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในครัวเรือน 

 การประเมินมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในครัวเรือน โดยใชแ้บบประเมินท่ีดัดแปลงจากคู่มอื

มาตรฐานโรงอาหารและการประเมินคุณภาพดา้นสุขาภบิาลอาหารของมหาวทิยาลัยมหดิล [8] ร่วมกับคู่มอืวิชาการ

สุขาภบิาลอาหารส้าหรับเจ้าหนา้ที่ [9] ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ 9 หัวขอ้ ดังนี ้

1. สถานท่ีเตรียมปรุงอาหารตอ้งสะอาดเป็นระเบียบและจัดเป็นสัดส่วน 

2. ไมเ่ตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหนา้ห้องน้้า ห้องส้วมและต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น

อย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

3. สารปรุงแตง่อาหารตอ้งมีเลขสารบบ 

4. อาหารสดตอ้งล้างให้สะอาดก่อนน้ามาปรุง 

5. อาหารท่ีปรุงส้าเร็จแล้วเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปดิ และวางสูงจากพืน้อยา่งน้อย 60 เซนติเมตร 

6. น้้าดื่มตอ้งเป็นน้้าท่ีสะอาด ใส่ภาชนะที่สะอาด และมีการปกปดิ 

7. ล้างภาชนะด้วยน้้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้้าสะอาด 2 ครัง้ หรือล้างด้วยน้้าไหล และอุปกรณก์ารลา้ง

ตอ้งวางสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 เซนติเมตร 

8. ช้อน ส้อม วางตั้งเอาด้ามขึ้น ในภาชนะท่ีโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะท่ีโปร่งสะอาด มีการ

ปกปดิ และเก็บสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 เซนติเมตร 

9. มกีารรวบรวมขยะมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อน้าไปก้าจัด เป็นต้น  

การตรวจประเมินในแต่ละข้อก้าหนดจะตรวจประเมินชนชาติพันธ์ม้ง คณะผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นม้งและม้ง

ใหม่ ซึ่งม้งใหม่นี้มีความแตกตา่งท่ีมกีารศกึษาท่ีสูงขึ้น มฐีานะดี จึงแยกตัวออกไปสร้างบ้านแบบสมัยใหม่ เช่นเดียวกัน

กับเย้าใหม่ ท่ีมีวิถีชีวิตคล้ายคนเมือง สร้างบ้านแบบสมัยใหม่ ผลการตรวจประเมินตามข้อก้าหนดต่างๆ แสดงใน

ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการตรวจประเมินหัวขอ้สถานท่ีเตรียมปรุงอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบและจัดเป็นสัดส่วนของ 

    ชนชาติพันธ์ุม้งและเย้า 

หัวข้อ ข้อก้าหนด มง้  

(n=8) 

มง้ใหม ่

(n=4) 

เยา้ 

(n=11) 

เยา้ใหม ่

(n=5) 

1 สถานท่ีเตรียมปรุงอาหารตอ้งสะอาดเป็นระเบียบและ

จัดเป็นสัดส่วน 

75.00% 100.00% 81.82% 40.00% 

2 การไมเ่ตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหนา้ห้องน้้า 

ห้องส้วมและต้องเตรียมปรุงอาหารบนโตะ๊ที่สูงจากพื้น

อยา่งน้อย 60 เซนติเมตร 

100.00% 100.00% 81.82% 40.00% 

3 เครื่องปรุงรสอาหารตอ้งมีเลขสารบบ 100.00% 100.00% 90.91% 100.00% 

4 อาหารสดตอ้งล้างให้สะอาดก่อนน้ามาปรุง 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

5 อาหารท่ีปรุงส้าเร็จแล้วเก็บในภาชนะสะอาดมีการ

ปกปดิ และวางสูง จากพื้นอยา่งน้อย 60 เซนติเมตร 

87.50% 100.00% 90.91% 60.00% 

6 น้้าดื่มต้องเป็นน้้าท่ีสะอาด ใส่ภาชนะท่ีสะอาด และมี

การปกปดิ 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

7 ล้างภาชนะด้วยน้้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้้า

สะอาด 2 คร้ัง หรือล้างด้วยน้้าไหล และอุปกรณ์การ

ล้าง ต้องวางสูงจากพืน้อยา่งน้อย 60 ซม. 

100.00% 100.00% 0.00% 81.82% 

8 ช้อน ส้อม วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะท่ีโปร่งสะอาด 

หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะท่ีโปร่งสะอาด มีการ

ปกปดิ และเก็บสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 เซนติเมตร 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

9 การรวบรวมขยะมูลฝอย และเศษอาหารเพื่อน้าไป

ก้าจัด 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

  

จากตารางท่ี 2 หัวข้อท่ี 1; การตรวจประเมินสถานท่ีเตรียมปรุงต้องสะอาดเป็นระเบียบและจัดเป็นสัดส่วน

ของชนชาติพันธ์ุม้ง ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ จ้านวน 5 ครัวเรือนต่อชนชาติพันธ์ ผ่านการตรวจประเมิน เท่ากับ 

75.00%, 100.00%, 81.82% และ 40.00% ตามล้าดับ การจัดวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ ท้าให้ท้าความสะอาดไม่

ท่ัวถึง เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกต่างๆ สามารถเป็นแหล่งท่ีอยูข่องแมลงสาปและหนู [8]  

 หัวขอ้ท่ี 2; การไม่เตรียมปรุงอาหารบนพืน้และบริเวณหน้าหอ้งน้้า ห้องส้วมและตอ้งเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะ

ท่ีสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร พบว่าชนชาติพันธ์ุม้ง ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้ผ่านการประเมิน เท่ากับ 

100.00%, 100.00%, 81.82% และ 40.00% ตามล้าดับ แสดงดังตารางท่ี 5 ด้วยลักษณะบ้านของชนชาติพันธ์ุม้งและ

เย้าจะสร้างติดกับพื้นดิน (ไม่มีการเทพื้นด้วยปูนหรือวัสดุต่างๆ ทับ) ในขณะท่ีบ้านม้งใหม่และเย้าใหม่ สร้างด้วยปูน

เหมือนบ้านคนเมืองท่ัวไป อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะนิสัยท่ีชอบเตรียม ปรุงและประกอบอาหารบนพื้นจึงยังพบ

ครัวเรือนท่ียังไม่ผ่านหัวข้อนี้ การท่ีก้าหนดให้การเตรียมปรุงอาหารต้องอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร เพื่อ
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ป้องกันสิ่งสกปรกจากพื้นกระเด็นมาปนเป้ือนสู่อาหารได้ เช่นเดียวกับการไม่ปรุงหรือประกอบอาหารบริเวณหน้า

ห้องน้้า ห้องส้วม [9] 

 หัวข้อท่ี 3; สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบ พบวา่ ชนชาติพันธ์ุมง้ ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้ผ่านการ

ประเมิน เท่ากับ 100.00%, 100.00%, 90.91% และ 100.00% ตามล้าดับ จากการประเมินพบว่าชนชาติพันธ์ุเย้า    

ใชส้ารปรุงแตง่อาหารท่ีไม่มเีลขสารบบ ซือ้สินค้าแบ่งบรรจุมาใช ้เช่น น้้าตาล เกลอื ผงชูรส เป็นต้น จากการสัมภาษณ์

พบวา่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเหล่านี้จากรถเร่ขายของ ร้านของช้าในพื้นท่ี มีบางส่วนซื้อจากห้างเทสโก้โลตัส 

ในตัวอ้าเภอเชียงค้า ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า [9] ก้าหนดว่าปัจจุบันมีการใช้เคร่ืองปรุงรสอย่างแพร่หลาย ซึ่ง

หากผู้ใชข้าดความรู้ความเข้าใจหรอืใชผ้ิดวิธี จะท้าให้เกิดโทษตอ่ผู้บริโภคได้ จึงได้ก้าหนดวธีิการเลอืกซื้อเครื่องปรุงรส 

เชน่ ภาชนะบรรจุต้องสะอาด ไมร่ั่วซึม ฉีกขาด และตอ้งมีเลขสารบบอาหาร เป็นต้น 

หัวข้อท่ี 4; อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อน พบว่า ชนชาติพันธ์ุม้ง ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้ผ่านการ

ประเมิน เท่ากับ 100.00% ดังแสดงในตารางท่ี 7 การล้างท้าความสะอาดวัตถุดิบหรืออาหารสดก่อนน้ามาประกอบ

อาหารนัน้ เป็นการลดสิ่งสกปรก สารเคมี และปริมาณจุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนมากับวัตถุดบินัน้ [8]  

 หัวข้อท่ี 5; อาหารท่ีปรุงส้าเร็จแล้วเก็บในภาชนะสะอาด มีการปกปิด และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 

เซนติเมตร พบว่า ชนชาติพันธ์ุม้ง ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้ผ่านการประเมิน เท่ากับ 87.50%, 100.00%, 90.91% 

และ 60.00% ตามล้าดับ (ตารางที่ 8) 

หัวขอ้ท่ี 6; ผลการประเมินหัวข้อน้้าดื่มตอ้งเป็นน้้าสะอาด ใส่ภาชนะที่สะอาด และมกีารปกปดิ พบวา่ ชนชาติ

พันธ์ุม้ง มง้ใหม ่เย้า และเย้าใหม่ ได้ผ่านการประเมิน เท่ากับ 100% (ตารางที่ 9 )  

หัวข้อท่ี 7; ผลการประเมินหัวข้อการล้างภาชนะด้วยน้้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้้าสะอาด 2 คร้ัง หรือ

ล้างด้วยน้้าไหล และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร พบว่า ชนชาติพันธ์ุม้ง ม้งใหม่ เย้า

และเย้าใหม่ ได้ผ่านการประเมิน เท่ากับ 100.00%, 100.00%, 81.82% และ 0.00% ตามล้าดับ (ตารางท่ี 10) จาก

การประเมินพบว่าชนชาติพันธ์เย้านั้น อุปกรณ์การล้างจะวางสัมผัสกับพื้นหรือวางสูงไม่เกิน 60 เซนติเมตร ซึ่งท้าให้

อุปกรณ์การล้าง เชน่ ฟองน้้า สก๊อตไบรท์ ปนเป้ือนสิ่งสกปรก และเมื่อน้าไปล้างท้าความสะอาดก็จะน้าสิ่ งสกปรกไป

ปนเป้ือนกับสิ่งท่ีลา้งท้าความสะอาดต่อไป 

หัวข้อท่ี 8; ช้อน ส้อม วางตั้งเอาด้ามขึ้น ในภาชนะท่ีโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะท่ีโปร่ง

สะอาด มีการปกปิด และเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร พบว่า ชนชาติพันธ์ุม้ง ม้งใหม่ เย้า และเย้าใหม่ ได้

ผ่านการประเมิน เท่ากับ 100.00% (ตารางที่ 11) 
หัวข้อท่ี 9; ผลการประเมินหัวข้อการรวบรวมขยะมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อน้าไปก้าจัด พบวา่ ชนชาติพันธ์ุ

มง้ ม้งใหม่ เยา้ และเยา้ใหม ่ได้ผ่านการประเมิน เท่ากับ 100.00%    

นอกจากการส้ารวจประเมินการสุขาภิบาลท่ีดีแล้ว คณะผู้วิจัยได้ ท้าการสวอปมือของผู้ประกอบอาหารใน

ครัวเรือน จ้านวน 1 คนตอ่ครัวเรือน และจ้านวน 5 ครัวเรือนต่อชนชาติพันธ์ุ รวม 20 ครัวเรือน เพื่อไปท้าการวเิคราะห์

ปริมาณจุลินทรีย์ ได้แก่ Total Plate Count, E. coli, Stap. aureus, Faecal coliform เป็นต้น ซึ่งผลการวเิคราะห์น้ันแสดง

ดังตารางที่ 3 – 6 
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ตารางที่ 3  ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด (Total plate count) ท่ีมือผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของชนเผ่ามง้และเยา้ 

ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด (CFU/ cm2) 

ผู้ทดสอบ มง้ มง้ใหม ่ เยา้ เยา้ใหม ่

1 TNTC* TNTC 1.7 x 102 4.5 x 103 

2 TNTC 12 2.8 x 103 4.3 x 103 

3 TNTC TNTC 5 x 103 4.3 x 103 

4 TNTC 34 56 5.3 x 103 

5 TNTC TNTC 4.2 x 103 5 x 103 

    หมายเหต:ุ *TNTC หมายถงึ Too numerous to count   

ตารางที่ 4  ปริมาณ Staphylococcus aureus ท่ีมือผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของชนเผ่ามง้และเยา้ 

ปริมาณ Staphylococcus aureus (CFU/ cm2) 

ผู้ทดสอบ มง้ มง้ใหม ่ เยา้ เยา้ใหม ่

1 TNTC* ไมพ่บ 110 ไมพ่บ 

2 35 106 96 180 

3 37 100 82 22 

4 84 26 360 14 

5 6,600 60 140 43 

    หมายเหต:ุ *TNTC หมายถงึ Too numerous to count  

 ตารางที่ 5  ปริมาณ Faecal coliform ท่ีมือผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของชนเผ่ามง้และเยา้ 

ปริมาณ Faecal coliform (MPN/ cm2) 

ผู้ทดสอบ มง้ มง้ใหม ่ เยา้ เยา้ใหม ่

1 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 

2 6.1 < 3.0 >1,100 >1,100 

3 < 3.0 >1,100 6.1 3.6 

4 >1,100 < 3.0 6.1 < 3.0 

5 3.0 1,100 >1,100 < 3.0 
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ตารางที่ 6  ปริมาณ E. coli ท่ีมือผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของชนเผ่ามง้และเยา้ 

ปริมาณ E. coli 

ผู้ทดสอบ มง้ มง้ใหม ่ เยา้ เยา้ใหม ่

1 ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

2 ไมพ่บ ไมพ่บ พบ พบ 

3 พบ พบ ไมพ่บ พบ 

4 พบ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

5 ไมพ่บ พบ พบ ไมพ่บ 
 

ตามประกาศกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เร่ือง เกณฑค์ุณภาพทางจุลชวีวทิยาของอาหารและภาชนะที่สัมผัส

กับอาหาร ก้าหนดว่ามือของผู้สัมผัสอาหารต้องไม่พบ เชื้อ Stap. aureus และ E. coli [10] เชื้อจุลินทรีย์ Stap. aureus, 

Faecal coliform และ E. coli ล้วนเป็นเชื้อจุลินทรีย์ท่ีให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในคน ซึ่งเชื้อเหล่านี้พบในวัตถุดิบ ดิน น้้า 

สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถปนเป้ือนสู่อาหารผ่านการประกอบอาหารได้ จากผลการท้าสวอปมือของ        

ผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของแต่ละชนชาติพันธ์ุ (ภาพท่ี 6) โดยส่วนใหญ่จะพบเชื้อเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าความ

สะอาดของมือผู้ประกอบอาหารนั้นมีความส้าคัญเป็นอยา่งยิ่งต่อการปนเป้ือนข้ามของจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ

ไปสู่อาหาร ซึ่งโดยท่ัวไปพื้นผิวของร่างกายมีจุลินทรีย์อยู่ประมาณ 8x103 CFU/cm2 ซึ่งจะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ท่ี

เป็นอันตรายและมีประโยชน์ตอ่คน ดังนั้นการท้าความสะอาดมอืไม่ถูกวธีิจะเป็นสื่อของการแพร่กระจายจุลินทรีย์ไปสู่

พื้นผิวตา่งๆ ที่มอืสัมผัสได้ เช่น พืน้ผิวของอาหาร และพืน้ผิวท่ีสัมผัสอาหาร เป็นต้น [11]   

 ลักษณะพื้นผิวของมือคนขรุขระ มีรอยย่น มีรูขุมขน มขีนละเอียดเส้นเล็กๆ มีซอกมุม โดยเฉพาะบริเวณเล็บ

มือ ซึ่งสามารถสะสมจุลินทรีย์และสิ่งสกปรกต่างๆได้ ดังนั้นการล้างมือนั้นเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถลดการปนเป้ือน

จุลินทรยีส์ู่อาหาร ท้าให้ลดปัญหาการเกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ วัตถุประสงค์ของการล้างมือนัน้ คือ การลดหรือก้าจัด

จุลินทรีย์ และการก้าจัดสิ่งสกปรกอื่นๆ การล้างมือท่ีมีประสิทธิภาพต้องล้างท้าความสะอาดได้ครอบคลุมพื้นผิวทุก

ส่วนของมือท้ังฝ่ามือหรือหน้ามือ หลังมือ ระหว่างซอกนิ้วมือ ปลายนิ้วหรือเล็บ ซึ่งถ้าล้างมืออย่างไม่ถูกต้องจะเกิด

การสะสมของจุลินทรีย์บริเวณร่องของลายมือ หลังมือ โคนนิ้วมือ ง่ามนิ้วมือ โดยเฉพาะบริเวณปลายนิ้วมือส่วน     

ใตเ้ล็บ เป็นต้น [11]  
 

สรุปผล 

1. อัตราการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงระหวา่งปี 2555 – 2558 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต้าบลปางค่า ได้แก่ บา้นปางค่าใต ้บา้นหัวยกอก บ้านปางพริก และบา้นปางค่าเหนือนัน้ มีแนวโน้มสูงขึน้ 

2. ผลการตรวจสุขาภิบาลในครัวเรือนในหัวข้อ การไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้้า ห้อง

ส้วมและต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะท่ีสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร อาหารท่ีปรุงส้าเร็จแล้วเก็บในภาชนะ

สะอาด มีการปกปิด และวางสูงจากพื้นอยา่งน้อย 60 เซนตเิมตร และหัวข้อล้างภาชนะด้วยน้้ายาล้างภาชนะ แล้วลา้ง

ด้วยน้้าสะอาด 2 คร้ัง หรือล้างด้วยน้้าไหล และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนตเิมตร มีหลาย

ครัวเรือนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์โดยเฉพาะครัวเรือนของชนชาติพันธ์ุเยา้ 

3. จากผลส่วนใหญ่ของการสวอปมือผู้ประกอบอาหารนั้น พบเชื้อจุลินทรีย์ท่ีท้าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในคน

ในตัวอย่างทุกชนชาติพันธ์ุ ซึ่งมีแหล่งท่ีมาจากสิ่งแวดล้อม การท้าความสะอาดมือท่ีถูกวิธีสามารถช่วยก้าจัดหรือลด

ปริมาณเชื้อเหล่านี้ได้ สามารถลดการปนเป้ือนเชื้อเหล่านี้สู่อาหาร และเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีลดการเกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

การส่งเสริมสุขาภิบาลในครัวเรือนต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ซึ่งในส่วนของภาครัฐโดย

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพประจ้าต้าบลปางค่าได้ให้การส่งเสริมสุขาภบิาลในครัวเรือนเป็นหลักอยูแ่ลว้ อย่างไรก็ดีท้ัง

ภาครัฐและภาคประชาสังคมควรมกีารให้ความรู้และส่งเสริมเกี่ยวกับวิธีการล้างมือ วธีิการปรุงและเก็บรักษาอาหารท่ี

ถูกต้อง ขณะท่ีประชาชนเองนั้นต้องตระหนักถึงความส้าคัญของเร่ืองนี้ และให้ความร่วมมือมากกว่าท่ีเป็นอยู่ใน
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การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย บ้านหนองผือ ต าบลหนองผือ 

อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Utilization of ethnobotanical plants of Phuthai people in Nongphue village, 

Nongphue sub-district, Kaowong district, Kalasin province 

พงศกร ชาวเชียงตุง1* 

Pongsakorn Chaochiangtung1* 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน และ คุณลักษณะของ

ประชากรท่ีมีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย กรณีศกึษาบ้านหนองผือ ต้าบลหนอง

ผือ อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งใชแ้บบสอบถาม สอบถามหัวหน้าครัวเรือน จ้านวน 123 

ครัวเรือน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน ค่าทดสอบ F-Test ท่ีระดับส้าคัญ

ทางสถิต ิ.05 

 ผลการวจิัยพบว่า 1. ระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เช่นเดียวกับลักษณะการใช้สมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาบรรเทาอาการ ยาเสริมสุขภาพ และใช้ร่วมกับยาแผน

ปัจจุบัน แต่ในส่วนใช้เป็นยารักษาโรคอยู่ในระดับปานกลาง 2. คุณลักษณะของประชากรท่ีมีผลต่อการใช้ประโยชน์

จากสมุนไพรในระดับความแตกตา่งกัน ได้แก่ ช่วงอายุ และระยะเวลาในการอยูใ่นพืน้ท่ีตา่งกัน โดยท่ีประชากรท่ีมีอายุ

ต่้ากว่า 10 ปี และ มรีะยะเวลาในการอยูใ่นพืน้ท่ีน้อยท่ีสุดคือต่้ากว่า 10 ปี มีระดับการใชป้ระโยชนส์มุนไพรนอ้ยท่ีสุด 

ค าส าคัญ:  ชนเผ่าผู้ไทย  สมุนไพรพื้นบ้าน  การใช้ประโยชน์  บ้านหนองผือ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

Abstract  

 The objectives of this study were to investigate level and attribute factors influencing utilization 

ethnobotanical of phuthai people in nongphue village, nongphue sub-district, kaowong district, kalasin province. 

The data were collected by using the designed questionnaires and interviewed 173 household heads. Statistical 

analysis included average, standard deviation, and F-test (One-way ANOVA) with the significance level of .05 

 The results were found as follows. 1) The level of utilization ethnobotanical as a whole was at high level 

were ethnobotanical for helps relieve pain, ethnobotanical for roborant, ethnobotanical treatment with modern 

medicine,and moderate level were ethnobotanical treatment only 2)  The factors that affected utilization 

ethnobotanical of phuthai people to age range and and duration of settlement in the district. For people who 

have aged lower than 30 years and lower than 10 year in the district had been fewest. 

Keywords:  Phuthai People, Ethnobotanical, Utilization, Nongphue Village, Kalasin Province 
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บทน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีความผูกพันธ์ในการใช้สมุนไพรมาช้านาน ท้ังรูปแบบการใช้ประโชน์ในการ

รักษาโรค บรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดจนเพื่อความสวยความงาม จนสามารรถพัฒนาสู่องค์ความรู้เร่ืองยา

สมุนไพรโดยสามารถจัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหนึ่ง โดยเป็นองค์ความรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด

ประโยชน์ต่อมนุษย์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  (Somtanuek and other, 2012) การแพทย์แผนไทย

ประกอบด้วยองค์ความรู้ และภูมิปัญญาหลายด้าน ผ่านการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งแต่ละภูมิภาคก็มี

ลักษณะทางภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันพืชสมุนไพรจึงมีความแตกต่างหลากหลายกัน ตามพื้นท่ีดังนัน้พืชสมุนไพรไทยมี

บทบาทส้าคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรคมาแต่คร้ังโบราณ การใช้สมุนไพรจึงมีววิัฒนาการและ พัฒนาการองค์ความรู้

มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ท่ีสมุนไพรไทยจึงไม่ได้ใช้เพียงเพื่อรักษาความเจ็บป่วยเท่านั้นแต่มีคุณค่าต่อ สุขภาพท้ัง

ร่างกายและจิตใจซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเป็นอันมาก มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศึกษาค้นคว้าเพื่อท้าการ

เผยแพร่และอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไม่ให้สูญหายไป เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ท่ี

การแพทย์หรือเภสัชกรรมแผนใหม่ใช้เป็นจุดเร่ิมต้นในการค้าหายาชนิดใหม่จากธรรมชาติเพราะพืชในโลกนี้มีจ้านวน

มากมายมหาศาล การน้าพืชมาวิจัยอย่างไร้กฎเกณฑ์หรือทิศทางท่ีแน่นอนเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ อีกท้ัง เมื่อมี

การน้าการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาท้าให้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของไทยก็ได้ถูกละเลยและถูกครอบง้าโดยการ

รักษาแบบแพทย์แผนใหม่ จนท้าให้การใช้ยาสมุนไพร ไม่เป็นนิยม ซึ่งท้าให้ความรู้ในเร่ืองพืชสมุนไพรไทยไม่ได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและการสืบทอดต่อไปดังนั้นการน้าพืชสมุนไพรท่ีมีการใช้ประโยชน์ในแต่ละท้องถิ่นเป็นการผ่าน

ประสบการณ์ท่ีสั่งสมต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน จึงเปรียบเสมือนเป็นการวิจัยสร้างองค์ความรู้สมุนไพรท้องถิ่นน้าไปสู่

แนวทางการอนุรักษพ์ันธ์ุสมุนไพร แต่ละท้องถิ่นของชุมชนน้ันๆ เพื่อความย่ังยนื 

 ชนเผ่าผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุเก่าแก่ในของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีตั้งถิ่นฐานในแถบเทือกเขาภูพานท่ี

ครอบคลุมพื้นท่ี นครพนม สกลนคร กาฬสินธ์ุ อุดรธานี และมุกดาหาร เป็นต้น มีความผูกพันธ์กับภูเขาซึ่งเป็นปัจจัย

สิ่งแวดล้อมท่ีส้าคัญอันเป็นแหล่งหล่อเลีย้งวถิีชีวติ ทั้งเป็นเป็นแหล่งรวมของพชืพรรณ สัตวป่์า หรอื ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สมุนไพรนานาชนิด โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีมเีชื้อสายสายท่ีเป็นคนเผ่าไต – ไท มาแตอ่ดีตกาลท่ีมีวิวัฒนาการ

ของสังคมตั้งแต่อยู่ในสังคมถ้้า เก็บของเผ่าและล่าสัตว์จนกระท่ังพัฒนาการมาสู่สังคมกสิกรรมท่ีก้าวหน้าจนกระท่ัง

ปัจจุบัน (ธันวา ใจเท่ียง, 2557) ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการสั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าผู้ ไทยมาอย่าง

ยาวนานและความโดดเด่นในเร่ืองความสัมพันธ์กับธรรมชาติซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์ของสมุนไพรในประเทศไทยแม้มีการใช้มาอย่างยาวนานแต่ก็ยังไม่เป็นท่ี

กว้างขวาง และแพร่หลายในหมูป่ระชาชน โดยเฉพาะการแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรท่ีมีอยูม่ากมาย

หลายอย่างอีกท้ังเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์และหลากหลายในแง่พืชพันธ์ุสมุนไพร แต่ก็อยู่ในลักษณะท่ีกระจัดกระจาย 

ไมเ่ป็นจัดเก็บและบันทึกไว้อย่างเป็นรูปแบบ รวมท้ังไมม่ีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่รุ่นต่อมา จึงมแีตจ่ะเลือนหายไปที

ละเล็กละน้อย จนมีโอกาสท่ีจะสูญหายและสาบสูญไปในท่ีสุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

พื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย บ้านหนองผือ ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  บ้านหนองผือ ต้าบลหนองผือ 

อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาระดับการใช้ประโยชน์จาก

สมุนไพรพื้นบ้าน และ คุณลักษณะของประชากรท่ีมีผลตอ่ระดับการใชป้ระโยชนจ์ากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย 

เพื่อ แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิ่นของคนในพื้นท่ีซึ่งผูกพันธ์กับธรรมชาติ และสามารถน้า

งานวจิัยนี้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธ์ุสมุนไพร และส่งเสริมการใช้ สมุนไพรท่ีมีในท้องถิ่นอย่างแพร่หลายเพื่อ

การจัดการสมุนไพรท้องถิ่นไทยอย่างย่ังยนืสบืตอ่ไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วัสดุอุปกรณ์ 

  แบบสอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย โดยครอบคลุมใน เร่ือง

คุณลักษณะของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งผ่านการพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือแล้ว โดยมี

โครงสร้างแบบสอบถามดังนี้ 

   ส่วนท่ี 1 ค้าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย

ตอ่เดอืนของครัวเรือน และระยะเวลาในการอยูใ่นพืน้ท่ี 

   ส่วนท่ี 2 ค้าถามเกี่ยวกับระดับการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร ได้แก่ การใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค, 

เป็นยาเสริมยาแผนปัจจุบัน, เป็นยาบรรเทาอาการและเป็นยาเสริมสุขภาพ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากรท่ีใช้วิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ หลังคาเรือนในพื้นท่ีวิจัย บ้านหนองผือ ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขาวง 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งมีความโดดเด่นในเชื้อชาติซึ่งเป็นชนเผ่าผู้ไทยท้ังหมดในหมู่บ้าน และยังคงรักษาวถิีวัฒนธรรมผู้ไทย

ท้องถิ่นอย่างดั้งเดิมไว้ จ้านวน 178 หลังคาเรือน ท้าการก้าหนดลุ่มประชากรตัวอย่างประชาชน โดยใช้สูตรของ 

Yamane (1973) ก้าหนดความเชื่อม่ัน 95% ได้จ้านวนตัวอยา่งจ้านวน 123 หลังคาเรือน โดยเป็นหัวหนา้ครอบครัวหรือ

ตัวแทนครอบครัวท่ีมีอายุ 18 ปีขึน้ไปท่ีสามารถตอบแบบสอบถามได้อยา่งเขา้ใจ และชัดเจน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาส้าหรับข้อมูลลักษณะของประชากร ประกอบด้วย ช่วงอายุ 

ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของครัวเรือน และระยะเวลาในการอยู่ในพื้นท่ี วเิคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง

ความถี ่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

  ส่วนท่ี 2 การให้ค่าคะแนนตัวแปรระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย มีลักษณะ

เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย (Mean : X) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ซึ่งแปลผลความหมายระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านจากค่าเฉลี่ยได้

เกณฑ์ ดังนี้  

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถงึ การใช้ประโยชนใ์นระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง การใช้ประโยชนใ์นระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.00 หมายถึง การใช้ประโยชนใ์นระดับมาก 

  ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานข้อมูลลักษณะของประชากร ท่ีมีผลต่อระดับ

การใชป้ระโยชนจ์ากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทย วเิคราะห์ข้อมูลโดยการวเิคราะห์ความแปรรวนแบบทิศทางเดียว 

F-Test (One-way Analysis of Variance : ANOVA) โดยก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิตไิวท่ี้ 0.05 
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ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษ๋าระดับการใช้ประโยชน์ และข้อมูลลักษณะของประชากรท่ีมีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์จาก

สมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทยในพืน้ท่ี บ้านหนองผือ ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้ผลการศึกษา 

ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ระดับการใช้ประโยชนจ์ากสมุนไพรท้องถิ่นของชนเผ่าผู้ไทย (n = 123) 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์ x̄ SD ระดับการใช้ประโยชน ์

1. ใชเ้ป็นยารักษาโรค  2.12 0.52 ปานกลาง 

2. ใชเ้ป็นยารว่มกับยาแผนปัจจุบัน 2.44 0.48 มาก 

3. ใชเ้ป็นยาบรรเทาอาการ 2.72 0.45 มาก 

4. ใชเ้ป็นยาเสริมสุขภาพ 2.53 0.48 มาก 

รวม 2.46 0.48 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรท้องถิ่นของชนเผ่าผู้ไทยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(2.46±0.48) เช่นเดียวกับการใช้สมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาบรรเทาอาการ (2.72±0.45), เป็นยาเสริมสุขภาพ (2.53±0.48) 

และ เป็นยารว่มกับยาแผนปัจจุบัน (2.44±0.48) โดยในสว่นใชเ้ป็นยารักษาโรคอยู่ในระดับปานกลาง (2.12±0.52)  

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดับการใชป้ระโยชนส์มุนไพร ระหวา่งชว่งอายุท่ีต่างกัน 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์ ต่ ากว่า 30 ป ี 31-45 ป ี 46-60 ป ี มากกว่า 60 ป ี Sig 

1. ใชเ้ป็นยารักษาโรคอย่างเดียว 1.821 2.182 2.22 2.292 .022* 

2. ใชเ้ป็นยารว่มกับยาแผนปัจจุบัน 2.35 2.42 2.51 2.49 .062 

3. ใชเ้ป็นยาบรรเทาอาการ 2.61 2.75 2.79 2.82 .987 

4. ใชเ้ป็นยาเสริมสุขภาพ 2.48 2.53 2.52 2.55 .924 

รวม 2.321 2.472 2.512 2.542 .041* 

หมายเหต:ุ  *   มนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  1, 2  ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรในภาพรวมต่างกัน 

เชน่เดียวกับ ลักษณะการใชป้ระโยชนส์มุนไพรเพื่อป็นยารักษาโรคอย่างเดียว ท่ีระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05 

 เมื่อพิจารณาผลเปรียบเทียบรายคู่ ระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรในในภาพรวม และลักษณะการใช้

ประโยชน์สมุนไพรเป็นยารักษาโรคอยา่งเดียว ช่วงอายุต้่ากวา่ 30 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับการใชป้ระโยชน์สมุนไพรนอ้ยกว่า

ชว่งอายุอื่นๆ  
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดับการใชป้ระโยชนส์มุนไพร ระหวา่งระดับการศกึษาท่ีต่างกัน 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์
ต่ ากว่า 

มัธยมศกึษา 
มัธยมศกึษา 

สูงกวา่ 

มัธยมศกึษา 
Sig 

1. ใชเ้ป็นยารักษาโรค  2.18 2.14 2.05 .722 

2. ใชเ้ป็นยารว่มกับยาแผนปัจจุบัน 2.41 2.45 2.47 .965 

3. ใชเ้ป็นยาบรรเทาอาการ 2.80 2.68 2.69 .655 

4. ใชเ้ป็นยาเสริมสุขภาพ 2.60 2.52 2.48 .455 

รวม 2.50 2.45 2.42 .982 

 หมายเหต:ุ * มนีัยส้าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ระดับการศึกษาแตกตา่งกันไมม่ผีลตอ่ระดับการใช้ประโยชนส์มุนไพรในภาพรวม และ 

ในแต่ลักษณะการใชป้ระโยชน์ 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดับการใชป้ระโยชนส์มุนไพร ระหวา่งรายได้ครัวเรือนตอ่เดอืนท่ีต่างกัน 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์
ต่ ากว่า 

10,000 บาท 

10,000-

20,000บาท 

สูงกวา่ 

20,000บาท 

Sig 

1. ใชเ้ป็นยารักษาโรค  2.15 2.08 2.13 .652 

2. ใชเ้ป็นยารว่มกับยาแผนปัจจุบัน 2.47 2.44 2.42 .945 

3. ใชเ้ป็นยาบรรเทาอาการ 2.76 2.70 2.71 .553 

4. ใชเ้ป็นยาเสริมสุขภาพ 2.54 2.55 2.51 .986 

รวม 2.48 2.44 2.44 .864 

 หมายเหต:ุ * มนีัยส้าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

 จากตารางท่ี 3 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์

สมุนไพรในภาพรวม และ ในแต่ลักษณะการใชป้ระโยชน์ 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดับการใชป้ระโยชนส์มุนไพร ระหวา่งระยะเวลาในการอยูใ่นพืน้ท่ีตา่งกัน 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์
ต่ ากว่า 

10 ป ี

11-20 ป ี 20-30 ป ี มากกว่า 

 30 ป ี

Sig 

1. ใชเ้ป็นยารักษาโรค  1.72 1 2.222 2.282 2.27 2 .001* 

2. ใชเ้ป็นยารว่มกับยาแผนปัจจุบัน 2.39 2.45 2.49 2.44 .653 

3. ใชเ้ป็นยาบรรเทาอาการ 2.77 2.68 2.73 2.71 .884 

4. ใชเ้ป็นยาเสริมสุขภาพ 2.57 2.55 2.48 2.50 .455 

รวม 2.361 2.482 2.50 2 2.482 .042* 

หมายเหตุ:   * มนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
      1, 2 ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ 
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 จากตารางท่ี 5 พบว่า ระยะเวลาในการอยู่ในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรใน

ภาพรวมต่างกัน เช่นเดียวกับ ลักษณะการใช้ประโยชน์สมุนไพรเพื่อป็นยารักษาโรคอย่างเดียว ท่ีระดับนัยส้าคัญทาง

สถิต ิ.05 

 เมื่อพิจารณาผลเปรียบเทียบรายคู่ ระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรในภาพรวม และลักษณะการใช้ประโยชน์

สมุนไพรเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างเดียวนั้น ระยะเวลาในการอยู่ในพื้นต่้ากว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับการใช้ประโยชน์

สมุนไพรนอ้ยกว่าระยะเวลาในการอยูใ่นพืน้ท่ีอ่ืนๆ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรท้องถิ่นของชนเผ่าผู้ไทย บ้านหนองผือ ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขาวง 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับลักษณะการใช้สมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาบรรเทาอาการ ยาเสริม

สุขภาพ และ ใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน แต่ในส่วนใช้เป็นยารักษาโรคอยู่ในระดับปานกลาง นั้นอาจเป็นผลเนื่องจาก

ประชาชนมนพื้นท่ีย่อมมีความรู้เร่ืองการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรคเป็นอย่างดี และมีสนใจในเร่ืองการใช้สมุนไพร ภูมิ

ปัญญาการใช้พืชสมุนไพรสืบทอดทางมิติทางสังคมและวัฒนธรรมท้าให้มีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในระดับมาก 

(สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และคณะ, 2556) สอดคล้องกับ (สุรชาติ สินวรณ์ และณัฐบดี, 2557) ซึ่งระบุว่าคนในท้องถิ่นมี

ความเชื่อในท้องถิ่นเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและพืชสมุนไพรในระดับมากถึงร้อยละ (41) แสดงให้เห็นอยา่งชัดเจนวา่คน

ในท้องถิ่นในแตล่ะพื้นท่ีย่อมมอีงคค์วามรู้ และความเชื่อเกี่ยวกับสมุนไพรถ่ายทอดกันมารุ่นตอ่รุ่น 

 คุณลักษณะของชนเผ่าผู้ไทยในพืน้ท่ี บ้านหนองผือ ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสนิธ์ุ ในสว่นของ

ชว่งอายุท่ี และระยะเวลาในการอยู่ในพื้นท่ีแตกต่างกัน มีผลตอ่ระดับการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านในภาพรวม 

และในส่วนของลักษณะการใชป้ระโยชน์สมุนไพรเพื่อป็นยารักษาโรคอย่างเดียวท่ีแตกต่างกัน โดยในสว่นของช่วงอายุท่ี

น้อยท่ีสุดคือต่้ากว่า 30 ปี และระยะเวลาในการอยู่ในพื้นท่ีน้อยท่ีสุดคือต่้ากว่า 10 ปี มีระดับการใช้ประโยชน์จาก

สมุนไพรพื้นบ้านในภาพรวม และในส่วนของลักษณะการใชป้ระโยชน์สมุนไพรเพื่อป็นยารักษาโรคอยา่งเดียวนอ้ยท่ีสุด

แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ที่มีช่วงอายุ และ ระยะเวลาในการอยู่ในพื้นท่ีท่ีมากวา่นั้นอาจเป็นผลเนื่องจาก ปัจจัยดังกล่าว

เป็นปัจจัยสภาพทางสังคมท่ีแสดงถึง ช่วงอายุท่ีต่างกัน และสัมพันธ์ต่อระยะเวลาในการอยู่ในพื้นท่ีท้าให้ส่งผลใน

ลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับ ได้ระบุว่ามปัีจจัยสว่นบุคคลที่สามารถสง่ผลตอ่พฤติกรรมการใชส้มุนไพรรักษาโรค ซึ่ง

ได้แก่ปัจจัยเกี่ยวกับรายได้ (สุกิจ ไชยชมภู และคณะ, 255) ซึ่งปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการรับรู้ก็สามารถพัฒนารูปแบบการใช้

ประโยชน์ของสมุนไพรและการอนุรักษ์ได้โดยประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับสมุนไพรสามารถพัฒนาความรู้ และ

การฏบัิตเิกี่ยวกับการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชวีภาพของสมุนไพรท้องถิ่นได้ (ชัยธัช จันทร์สมุด, 2559) 

 ในการวิจัยคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะท่ีได้คือ การศึกษาในรูปแบบการใช้สมุนไพรเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ควรจะมีส่วนเพิ่มเติมในส่วนของชนิดพันธ์ุ ต้ารับยาท่ีใช้ ส่วนประกอบของต้ารับยา เพื่ อเป็นการรักษาองค์ความรู้

สมุนไพร ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง อีกท้ังควรมีการศึกษาหลากหลายมิติเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

สมุนไพร ท้ังมิติการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเชื่อ เทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถมองมิติเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง

สมุนไพรได้อยา่งแทจ้รงิเพื่อสร้างแนวทางการอนุรักษท่ี์เสามารถเชื่อมโยงได้ทุกมิติต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมโีดยประมาณของขนมจากที่ผลิตในอ้าเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัด

จันทบุรี พบว่า มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน   เส้นใย และเถ้า  คิดเป็นร้อยละ 60.80±2.36,  8.41±0.33,  

5.42±3.61,  1.81±0.24  และ 0.75±0.35   ตามล้าดับ  และเมื่อศกึษาถึงผลของการใชส้ารซิลิกาเจลและการบรรจุใน

ถุงพลาสติก LDPE ต่อคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ โดยศึกษาถึงการเก็บรักษาขนมจากในถุงพลาสติก LDPE ท่ีไม่มี

และมีสารซิลิกาเจลและปิดผนึกด้วยความร้อนแบบบรรยากาศปกติ และในถุงพลาสติก LDPE และปิดผนึกด้วยความ

ร้อนแบบสุญญากาศ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (Control) ท่ีไม่มกีารบรรจุในถุงโดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอ้ง มีการวาง

แผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) และท้าการทดลอง 3 ซ้้า   พบว่า ขนมจากท่ีบรรจุ

ถุงพลาสติก LDPE และปิดผนึกแบบสุญญากาศ ที่อายุการเก็บรักษานาน 28 วัน มีปริมาณเปอร์ออกไซด์ 1.72±0.12  

มิลลิสมมูลต่อกิโลกรัม  และมีปริมาณกรดไขมันอิสระ 24.96±0.47 กรัมต่อมิลลิลิตร  ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับขนมจากท่ีเก็บรักษาในถุงพลาสติก LDPE และปิดผนึกแบบบรรยากาศปกติ 

ขนมจากท่ีเก็บรักษาในถุงพลาสติก LDPE มีสารซิลิกาเจลและปิดผนึก แบบบรรยากาศปกติ และชุดควบคุม ท่ีมี

ปริมาณเปอร์ออกไซด์  เท่ากับ 2.55±0.01, 1.94±0.01 และ 2.74±0.01 มิลลิสมมูลต่อกิ โลกรัม  ตามล้าดับ  

เช่นเดียวกับปริมาณกรดไขมันอิสระท่ีมีค่าเท่ากับ 28.40±0.49,  30.52±0.34 และ 35.64±0.74 กรัมต่อมิลลิลิตร  

ตามล้าดับ และผลการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดและปริมาณรา ทุกๆ 5 วันของการเก็บรักษานาน 30 วัน 

พบว่าในทุกสิ่งทดลองมีปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดและปริมาณราเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น โดยพบว่าขนม

จากท่ีบรรจุถุงพลาสติก LDPE และปิดผนึกแบบสุญญากาศ มีปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด และปริมาณรา ไม่เกิน 30 

โคโลนีต่อกรัม  ท่ีอายุการเก็บรักษา 10 วัน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับขนมจากท่ี

เก็บรักษาในถุงพลาสติก LDPE และปิดผนกึแบบบรรยากาศปกต ิ ขนมจากที่เก็บรักษาในถุงพลาสติก LDPE มสีารซิลิ

กาเจลและปิดผนึกแบบบรรยากาศปกติ และชุดควบคุมท่ีมีปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด 4.89±0.02,  3.71±0.03 และ 

5.92±0.03  log CFU/g ตามล้าดับ และปริมาณรา 4.57±0.02,  3.56±0.01 และ 5.80±0.05  log CFU/g ตามล้าดับ  

จึงจะเห็นได้วา่ขนมจากที่เก็บรักษาในถุงพลาสติก LDPE  ท่ีปิดผนึกแบบสุญญากาศ สามารถเก็บรักษาได้นาน 10 วัน 

โดยท่ีมีคุณภาพทางเคมแีละจุลินทรีย์ท่ีปลอดภัยตอ่การบริโภค 

ค าส าคัญ:  ขนมจาก   สารซิลิกาเจล   ถุงพลาสตกิ LDPE  
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Abstract  

 The objectives of this study were to investigate effect of siliga gel, LDPE plastic bag and vacuum or 

atmosphere packing on chemical, physical and microbiological qualities of Kamon Jaak in Khao Khitchakut district 

Chanthabuti Province. The Chemical properties were found that the amount of carbohydrates, protein, fat, fiber 

and ash percent (60.80 ± 2.36, 8.41 ± 0.33, 5.42 ± 3.61, 1.81 ± 0.24 and 0.75 ± 0.35, respectively). To 

investigate the effect of silica gel and LDPE plastic bag packing on storage time of Kanom Jaak at room 

temperature. The experiment was designed according to a Complete Randomized Design (CRD)  with three 

replications. The result shown that Kanom Jaak were applied into LDPE plastic bag and vacuum packing without 

silica gel at 28 days storage contained 1.72±0.12 meq/Kg of Peroxide Value and 24.96±0.47 g/ml of  Acid 

Value that was significant (p<0.05) with Kanom Jaak which applied into LDPE plastic bag and normal sealing, 

LDPE plastic bag and silica gel inside with normal sealing and Control that were 2.55±0.01, 1.94±0.01, 

2.74±0.01 meq/Kg of Peroxide Value, respectively. Similarly of Acid Value of product that were 28.40±0.49, 

30.52±0.34, 35.64±0.74 g/ml respectively. Microbiological quality were analyzed at every 5 days storage time.  

Total Viable Microbiology and mould counts were increased when storage time was longer. At 10 days, Kanom 

Jaak which were applied  into LDPE plastic bag and vacuum seal found  total microbial and mould counts < 30 

colony/g  that was significant (p<0.05)  with applied  into LDPE plastic bag and normal seal , LDPE plastic bag 

and silica gel inside with normal sealing and Control that were 4.89±0.02, 3.71±0.03, 5.92±0.03  log CFU/g   

of total microbial count, respectively  and mould counts were 4.57±0.02,  3.56±0.01, 5.80±0.05  log CFU/g,  

respectively. The product should be pack in LDPE plastic bag and vacuum seal could extend the shelf life for 10 

days and safety for chemical and microbiology quality for consumer.  

Keywords:  Kanom Jaak, silica gel, LDPE plastic bag   

บทน า 

ขนมจากเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีและบริเวณท่ีติดชายฝั่งทะเล  เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดม

สมบรูณ์และมีต้นจากเป็นจ้านวนมาก ขนมจากท้าด้วยแป้งข้าวเหนยีวด้า มะพร้าวทึนทึกขูดหยาบ น้้าตาลมะพร้าวและ

เกลือเล็กนอ้ย สาเหตุท่ีเรียกว่าขนมจากเพราะเป็นขนมท่ีห่อด้วยใบจากสดท่ีได้จากต้นจากซึ่งเป็นพืชในวงศป์าล์มชนิด

หนึ่งท่ีขึ้นเป็นกออยูต่ามป่าชายเลนและบริเวณน้้ากร่อย ขนมจากนั้นท้าให้สุกด้วยการย่างไฟคล้ายการเผาข้าวหลามแต่

ใชค้วามร้อนน้อยกวา่ (ดัดแปลงจาก สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง)  

ในปัจจุบันขนมจากได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่การจ้าหน่ายขนมจาก มีข้อจ้ากัดใน

เร่ืองอายุการเก็บรักษาท่ีสั้น ท้ังนี้ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส้าคัญและปัญหาด้านอายุการเก็บรักษาของขนมจาก จึงได้

ท้าการศึกษาวิจัยนี้ขึ้นเพื่อศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาขนมจาก โดยใช้การบรรจุสารดูดซับความชื้น  หรือซิลิกาเจล

ร่วมกับการบรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนท่ีมีความหนาแน่นต่้าเคลือบด้วยไนลอน (LDPE-NYLON) โดยเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิหอ้งและท้าการตรวจสอบคุณภาพทางเคม ีจุลินทรีย์และทดสอบทางประสาทสัมผัสในระหวา่งการเก็บรักษา 

ส่วนผสมของขนมจาก  ประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีส้าคัญดังนี้  แป้งข้าวเหนียวด้า  แป้งข้าวเหนียวน้้าตาล

ทรายขาว  น้้าตาลป๊ิบ หรือน้้าตาลมะพร้าว กะทิ  มะพร้าวทึนทึก  เกลอืป่นและใบจากท่ีใชใ้นการห่อขนม (ณภัทร, 2553) 



 
 

 661  Proceedings 

การหนืเนื่องจากปฏกิิริยาออกซิเดชัน เป็นการหนืท่ีเกิดจากปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันท่ีพันธะคู่ของกรดไขมัน

ชนิดไม่อิ่มตัวกับออกซิเจนในอากาศ เกิดเป็นพันธะเพอร์ออกไซด์ (peroxide linkage) ขึ้นระหว่างพันธะคู่ออโต

ออกซิเดชันจะเกดิขึน้เองแบบตอ่เนื่องตลอดเวลา เมื่อไขมันและน้้ามันสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ จะท้าให้มีกลิ่นและ

รสชาติผิดปกติ การมีโลหะเช่น ทองแดงและตะกั่ว จะเป็นเร่งให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็ว นอกจากนั้นความร้อนและแสงมี

ผลช่วยเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ด้วย ไขมันและน้้ามันท่ีเกิดการหืนเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะมีค่า Iodine 

Number(I.N.) ลดต่้าลง การตรวจวเิคราะห์ว่าเกิดการหนืเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันมากน้อยเพียงใด ท้าได้โดยการ

หาค่าเพอร์ออกไซด์ (peroxide Value, P.V.) คือ การหาปริมาณสารเพอร์ออกไซด์ท่ีเกิดขึ้นในน้้ามันหรือไขมันน้ัน เพอร์

ออกไซด์จะเกิดขึ้นในไขมันหรือน้้ามันอย่างช้าๆ  ขณะท่ีไขมันหรือน้้ามันนั้นถูกเก็บไว้ให้สัมผัสกับอากาศ เมื่อ

เกิดปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันจะท้าให้พันธะคู่ของกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวลดลง ดังนั้นไขมันหรือน้้ามันท่ีมีกรดไขมัน

ชนิดไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบอยู่ในโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอลมาก หรือมีค่าไอโอดีนสูงจะเกิดปฏิกิริยาออโต

ออกซิเดชัน ถ้าวิเคราะห์ได้ค่า P.V. สูงแสดงว่า น้้ามันหรือไขมันเกิดการหืนเนื่องจากปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันมาก

และค่า I.N ท่ีวิเคราะห์ได้จะต่้ากว่าค่าที่เป็นจริง (นธิิยา, 2554) 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษาคุณภาพเบื้องต้นของขนมจาก 

โดยเลือกตัวอย่างขนมจากท่ีจ้าหน่ายในท้องตลาดของจังหวัดจันทบุรี คือ อ้าเภอเขาคิชฌกูฎและอ้าเภอท่า

ใหม่เป็นตัวแทน อ้าเภอละ 1 ราย รวมเป็นจ้านวน  2 ราย โดยมีการตรวจสอบคุณภาพดังนี้ คือ ความชื้น (AOAC, 

2000) ปริมาณเถ้า (AOAC, 2000) ปริมาณไขมัน ( AOAC, 2000) ปริมาณโปรตีน โดยวิธี Kjeldahl Mathod (AOAC, 

2000) ปริมาณเส้นใย (AOAC, 2000) และปริมาณคาร์โบไฮเดรต (AOAC ,2000) 

การเตรยีมตัวอย่างขนมจาก    

ท้าการคัดเลอืกขนมจากที่มีคุณภาพท่ีดจีากการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี  น้ามาศกึษาผลการใชส้ารซิลิกา

เจล และการบรรจุในสภาพต่างๆ และเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยน้าขนมจากมาตัดหัว-ท้ายให้มีความยาวประมาณ 

14-16 เซนติเมตรและบรรจุลงในถุง LDPE ขนาด กว้างxยาว  6×9 นิ้ว  ปริมาณขนมจาก 95-100 กรัม ต่อถุง ใส่สาร

ซิลิกาเจลและปดิผนึกด้วยความร้อน ดังภาพท่ี 1  โดยแบ่งสิ่งทดลองออกเป็นดังน้ี   

 สิ่งทดลองท่ี  1  ชุดควบคุม (วางท้ิงไวใ้นท่ีแหง้)   

 สิ่งทดลองท่ี  2  บรรจุถุง LDPE และปิดผนึก 

 สิ่งทดลองท่ี  3  บรรจุถุง LDPE ใส่สารซิลกิาเจลและปิดผนึก 

 สิ่งทดลองท่ี  4  บรรจุถุง LDPE ปิดผนึกในสภาพสุญญากาศ 

โดยวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) ซึ่งมีการทดลอง 3 ซ้้า 

การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อคุณภาพทางเคมขีองขนมจากในระหว่างการเก็บรักษา 

น้าตัวอย่างขนมจากที่มีอายุ 0 , 7, 14, 21 และ 28 วัน มาสกัดน้้ามันหรือไขมันโดยแช่ขนมจากในสารละลาย

ปิโตรเลียมอีเทอร์อัตราส่วนขนมจากต่อปิโตรเลียมอีเทอร์ 700 กรัม: 250 มิลลิลิตร แช่ท้ิงไว้ประมาณ 30 นาที 

จากนั้นแยกส่วนท่ีเป็นของแข็งออกจากของเหลว น้าของเหลวท่ีได้ใส่ลงใน ฟลาส์กขนาด 250 มิลลิลิตร ไปให้ความ

ร้อนด้วย Hot Air Oven เพื่อระเหยปิโตรเลียมอีเทอร์แล้วจะได้น้้ามันหรือไขมันออกมา (ดัดแปลงจาก การหาปริมาณ

ไขมันในอาหารโดยวิธี AOAC, 2000) จากนั้นน้าน้้ามันท่ีได้มาตรวจสอบคุณภาพทางด้านเคมี ดังนี้  ค่าปริมาณกรด
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ไขมันอสิระ (Acid Value, A.V.) (นธิิยา,2554) ค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide Value, P.V.) (นธิิยา, 2554) และปริมาณน้้า

อสิระ โดยใชเ้ครื่องวัดค่า (aw) ยี่ห้อ Pawkit รุ่น Decagon Devices Pullman, WA99163  

 

 

 

 

 

 น้าขนมจากมาตัดหัว-ท้ายให้มีความยาวประมาณ 14-16 เซนติเมตรและบรรจุลงในถุง LDPE ขนาดกว้างx

ยาว  6×9 นิ้ว  ถุงละประมาณ 95-100 กรมั 

 

 

 

 

บรรจุถุงปิดผนึก                         ใส่ซิลกิาเจลและปิดผนกึ          ปิดผนึกแบบสุญญากาศ 

    (เครื่องปิดผนึกดว้ยความร้อน)                (เครื่องปิดผนึกดว้ยความร้อน)         (เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ) 

 

 

  

 

        บรรจุถุงและปิดผนึก                       ใสซ่ิลิกาเจลและปดิผนึก ปิดผนึกแบบสุญญากาศ 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการบรรจุขนมจาก 
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การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อคุณภาพทางจุลินทรีย์ของขนมจากในระหว่างการเก็บรักษา 

โดยน้าตัวอย่างขนมจากท่ีมีอายุการเก็บรักษา 0, 5, 10, 15, 20, 25, และ 30 วัน มาตรวจสอบคุณภาพ

ทางด้านต่างๆ ดังนี ้ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดโดยวิธี Total plate count  (สุมาล,ี 2540) และปริมาณยีสตแ์ละรา (สุมาลี

, 2540) 

การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมจากในระหว่างการเก็บ

รักษา 

ท้าการสุ่มตัวอย่างขนมจากทุกสิ่งทดลอง มาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ้านวน 

15 คน โดยประเมินคุณภาพด้านสี  กลิ่น  รสชาติ  เนื้อสัมผัสและความชอบรวม ใช้แบบสอบถามชนิด 9-point 

Hedonic Scale Scoring  Test  ใช้การวางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์  Randomized Complete Block 

Design (RCBD) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป Statistical Package of the Social Science (SPSS) และเปรียบเทียบค่าความ

แตกตา่งโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  

ผลการศึกษา 

 จากการศกึษาคุณภาพทางเคมขีองขนมจากโดยน้าตัวอยา่งขนมจากในจังหวัดจันทบุรี 2 แห่งคือ อ้าเภอเขาคิชฌ

กูฎและอ้าเภอท่าใหม่ มาวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เส้นใย  เถ้า และความชื้น ผลการตรวจสอบ

คุณภาพทางเคมีพบว่าขนมจากจากแหล่งผลิตท้ังสองแห่งมีคุณภาพทางเคมีแตกต่างกัน คือขนมจากจากแหล่งท่ี 1 

(อ้าเภอเขาคิชฌกูฎ) มอีงค์ประกอบทางเคมสีูงกวา่ขนมจากจากแหล่งผลิตท่ี 2  (อ้าเภอท่าใหม)่ ดังแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1  ผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคมขีองขนมจาก  

คุณภาพทางเคม ี แหลง่ผลิต 

        (ร้อยละ) แหลง่ผลิตท่ี 1 (อ.เขาคิชฌกูฎ) แหลง่ผลิตท่ี 2 (อ.ท่าใหม่) 

คารโ์บไฮเดรตns 60.80±2.36 58.06±0.80 

โปรตนีns 8.41±0.33 7.80±0.73 

ไขมันns 5.42±3.61 2.11±1.39 

เส้นใยns 1.81±0.24 1.70±0.03 

เถ้าns 0.75±0.35 0.60±0.11 

ความชื้น* 22.75±0.81b 29.72±1.41a 

หมายเหตุ :   ns   หมายถงึค่าเฉลี่ยไมม่คีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ 
   *    อักษรท่ีแตกต่างกันตามแนวนอนหมายถงึความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยอย่างมนีัยส้าคัญ 

       ทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
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จากตารางที่ 1 จะพบว่าคุณภาพทางเคมีเบื้องต้นของขนมจากมีความแตกต่างกันเมื่อมีแหล่งผลิตท่ีต่างกัน 

ถึงแม้ว่าคุณภาพโดยรวมจะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติก็ตาม แต่ก็มีค่าความชื้นท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ โดยองค์ประกอบท่ีแตกตา่งกันนัน้เป็นผลมาจากส่วนประกอบในการผลิตหรือสูตรของขนมท่ีแตกตา่งกัน 

ได้แก่ แป้งข้าวเหนียวขาว แป้งข้าวเหนียวด้าและน้้าตาลในส่วนผสมซึ่งมีผลต่อองค์ประกอบทางเคมี ด้านคาร์โบไฮเดรต 

น้้ากะทิและเนื้อมะพร้าว ในส่วนผสมซึ่งมผีลต่อองค์ประกอบทางเคมีด้านไขมัน เป็นต้น ซึ่งขนมจากท่ีน้ามาเป็นตัวอย่างของ

การทดลองนี้อาจจะมสี่วนผสมของสูตรท่ีแตกต่างกันตามท้องถิ่นและผู้ประกอบการ (ดังแสดงในตารางท่ี 2)   

ตารางที่ 2  ส่วนประกอบของขนมจาก 

ส่วนประกอบ ปริมาณ (กรัม) 

น้้ากะทิ 3000 

แป้งขา้วเหนยีวขาว 2000 

น้้าตาลทราย 2000 

มะพร้าวทึนทึก 2000 

แป้งขา้วเหนยีวด้า 1000 

น้้าตาลปิ๊บ 1000 

เกลือป่น 10 

ที่มา:  สัมภาษณผ์ู้ผลิตแหลง่ท่ี 1 อ้าเภอเขาคิชฌกูฎ (2556) 

 

 อย่างไรก็ตามองค์ประกอบทางเคมีท่ีวิเคราะห์นี้ เป็นสารอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะชว่ยให้มีรสชาติท่ีอร่อยแล้วยังส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงทางเคมใีนอาหารอกีด้วย  ดังนัน้ผู้

ทดลองจึงเลือกขนมจากท่ีมาจากแหล่งผลิตท่ี 1 เพราะว่ามีค่าความชื้นต่้าท้าให้สามารถช่วยชะลอการเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน ปฏิกิริยาลิโพไลซิสและการเจริญเตบิโตของยีสต์และรา มาเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ขนมจากเพื่อศึกษา

ผลของการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในการเก็บรักษาตอ่คุณภาพทางเคมตีอ่ไป  

 การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อปรมิาณกรดไขมันอิสระของขนมจาก  

  เมื่อน้าขนมจากท้ัง 4 สิ่งทดลองเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง และตรวจปริมาณกรดไขมันอิสระในระหว่างการ

เก็บรักษาขนมจาก ทุก 7 วัน เป็นระยะเวลา 28 วัน พบว่า ขนมจากท้ัง 4 สิ่งทดลองมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระท่ี

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p≥ 0.05) ที่อายุการเก็บรักษา 0 และ 7 วัน ดังแสดงในตารางท่ี 3  
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ตารางที่ 3  ปริมาณกรดไขมันอสิระ (กรัมตอ่มิลลิลติร) ของขนมจากในระหว่างการเก็บรักษา 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 

0ns 7ns 14* 21* 28* 

สิ่งทดลองท่ี 1*  8.98A±0.00 26.82B±0.59 29.50cC±0.20 36.72cD±0.72 35.64dD±0.74 

สิ่งทดลองท่ี 2NS 8.98±0.00 28.19±0.96 27.64b±0.58 26.18a±0.16 28.40b±0.49 

สิ่งทดลองท่ี 3 * 8.98A±0.00 28.74B±0.57 28.88bcB±0.39 33.46bC±0.43 30.52cB±0.34 

สิ่งทดลองท่ี 4 NS 8.98±0.00 26.37±1.58 25.02a±0.13 25.19a±0.52 24.96a±0.47 

หมายเหตุ :   * ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิพม์เล็กที่แตกต่างกันในแนวต้ัง หมายถึง ค่าเฉล่ียที่มีความแตกต่างกัน

 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ 

        *     ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิพม์ใหญ่ที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถงึ คา่เฉล่ียที่มี 

  ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ  

    ns     หมายถงึ คา่เฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิในแนวต้ัง 

              NS     หมายถงึ คา่เฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิในแนวนอน 
 

 จากตารางท่ี 3  เมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 14,  21  และ 28 วัน ขนมจากทุกสิ่งทดลองมีค่าปริมาณ

กรดไขมันอิสระแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีมีค่าปริมาณกรด

ไขมันอิสระมากท่ีสุดคือ  29.50±0.20,  36.72±0.72 และ 35.64±0.74 กรัมตอ่มิลลลิิตร ตามล้าดับ และขนมจากที่มี

การบรรจุในถุง LDPE และปิดผนึกแบบสุญญากาศ มีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระน้อยท่ีสุด คือ 25.02±0.13 ,  

25.19±0.52 และ 24.96±0.47 กรัมต่อมิลลิลิตรตามล้าดับ  ทั้งนี้การบรรจุในสภาพบรรยากาศท่ีมีออกซิเจนน้อยจะ

ชว่ยลดการเกิดปฏกิิริยาเคมจีากองค์ประกอบของอาหารได้ (สุมณฑา, 2545)  

 เมื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณกรดไขมันอิสระของขนมจากที่ท้าการศึกษากับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ของน้้ามันมะพร้าว (มอก.203-2550) ท่ีแสดงคุณลักษณะท่ีต้องการของ น้้ามันมะพร้าวส้าหรับบริโภคแบบธรรมชาติ

คือต้องมีค่าของกรด (acid value )ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมโพแทสเซียมต่อน้้าหนัก 1 กรัม พบว่าค่ากรดท่ีได้มีค่าสูงเกิน

มาตรฐานเนื่องจากว่าในขนมจากมีการใช้น้้ากะทิ ซึ่งเป็นการคั้นจากมะพร้าวขูด และผ่านกระบวนการแปรรูปหลาย

ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่แป้งข้าวเหนียว น้้าตาล และน้าไปผ่านความร้อนจากการย่าง จึง

ส่งผลให้คา่ปริมาณกรดท่ีได้มคี่าสูงกว่าค่ามาตรฐานของน้้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิท่ีแสดงไว้   

 เมื่อศึกษาถึงสภาพการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพของขนมจากพบวา่ การดัดแปลงโดยการบรรจุ

ถุงโพลิเอทิลีนท่ีมีความหนาแน่นต่้า (LDPE) ท่ีมีการปิดผนึกร่วมกับการใช้สารดูดความชื้น หรือบรรจุในสภาพ

สุญญากาศ เมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึน้ ท่ี 7, 14, 21  และ 28 วัน  ค่าปริมาณกรดไขมันอสิระของขนมจากในทุกสิ่ง

ทดลอง มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตลอดอายุการเก็บรักษา เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระ

เพิ่มขึ้นในระดับท่ีสูงกวา่   

การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อปรมิาณเพอร์ออกไซด์ของขนมจาก  

จากการเก็บรักษาขนมจาก 4 สิ่งทดลอง ท่ีอุณหภูมหิ้อง และตรวจสอบค่าเพอร์ออกไซด์ในระหว่างการเก็บ

รักษา ทุก 7 วันเป็นระยะเวลา 28 วัน  พบวา่ ท่ีอายุการเก็บรักษา 0 วัน ค่าเพอร์ออกไซด์ของขนมจากทุกสิ่งทดลอง มี

ค่าเท่ากับ 0.19±0.01  มิลลิสมมูลต่อกิโลกรัม (mEq/kg) แต่เมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ขนมจากจะมีค่าเพอร์

ออกไซด์เพิ่มขึ้นในทุกสิ่งทดลอง ดังแสดงในตารางท่ี 4   
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ตารางที่ 4  ปริมาณเพอร์ออกไซด์ (มลิลสิมมูลตอ่กิโลกรัม) ของขนมจากระหว่างการเก็บรักษา  

สิ่งทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 

0ns 7* 14* 21* 28* 

สิ่งทดลองท่ี 1* 0.19±0.01A 2.72±0.00bC 2.06±0.14bB 2.12±0.13bB 2.74±0.01cC 

สิ่งทดลองท่ี 2* 0.19±0.01A 0.88±0.42aAB 0.76±0.25aAB 0.90±0.03aB 2.55±0.01cC 

สิ่งทดลองท่ี 3* 0.19±0.01A 0.18±0.01aA 0.74±0.01aBC 0.91±0.09aC 1.94±0.01bD 

สิ่งทดลองท่ี 4* 0.19±0.01A 0.65±0.40aB 0.83±0.14aB 0.82±0.02aB 1.72±0.12aC 

หมายเหตุ :   *    ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิพม์เล็กที่แตกต่างกันในแนวตัง้ หมายถงึ คา่เฉล่ียที่มีความแตกต่างกัน 

  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ 

         *    ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพพิม์ใหญ่ที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถงึ ค่าเฉล่ียที่มีความแตกต่างกัน 

  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ  

     ns   หมายถงึ คา่เฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิในแนวต้ัง 

               NS  หมายถงึ คา่เฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิในแนวนอน 
 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่การใช้สารซิลิกาเจลและการบรรจุแบบสุญญากาศ มีผลต่อค่าเพอร์ออกไซด์ของขนม

จากในระหวา่งการเก็บรักษา โดยขนมจากที่เก็บรักษาแบบท่ีไม่ได้ใช้สารซิลิกาเจลและการบรรจุแบบสุญญากาศ หรือ

ชุดควบคุมมีค่าเพอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้น เมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น และเมื่อสิ้นสุดการเก็บรักษาท่ี 28 วัน พบว่ามีค่า

เพอร์ออกไซด์มากที่สุดคือ 2.74±0.01 มลิลสิมมูลตอ่กิโลกรัม ส่วนขนมจากที่เก็บรักษาโดยบรรจุในถุงแบบ LDPE และ

ปิดผนึกแบบสุญญากาศ  บรรจุในถุงแบบ LDPE และใส่สารซิกาเจล และบรรจุในถุงแบบLDPE และปิดผนึกธรรมดา มี

ค่าเพอร์ออกไซด์ น้อยท่ีสุดเรียงตามล้าดับ คือ 1.72±0.12, 1.94±0.01 และ 2.55±0.01 มิลลิสมมูลต่อกิโลกรัม 

ตามล้าดับ โดยค่าเพอร์ออกไซด์ท่ีเพิ่มขึน้นัน้ ส่งผลให้เกิดการหืนของไขมันจากปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีพันธะคู่ของกรด

ไขมันชนิดไม่อิ่มตัวกับออกซิเจนในอากาศ เกิดเป็นพันธะเพอร์ออกไซด์ (peroxide linkage) ขึ้น เมื่อไขมันหรือน้้ามัน

สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ จะท้าให้มีกลิ่นและรสชาติผิดปกติ การตรวจวิเคราะห์การหืนจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ท้าได้โดยการหาค่าเพอร์ออกไซด์ คือ การหาปริมาณสารเพอร์ออกไซด์ท่ีเกิดขึ้นในน้้ามันหรือไขมันนัน้ (นิธิยา, 2554) 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรายุทธ (2551) ได้ศึกษาผลของบรรจุภัณฑช์นิดถุงพลาสติกลามเินต Nylon/LLDPE และ

กระปุกพลาสติกชนิด PP ต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และ คุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้้าพริกน้้า

เงี้ยว ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6-12 สัปดาห์ พบว่าน้้าพริกน้้าเงี้ยวเร่ิมต้นมีค่า pH 

เท่ากับ 5.03 และ aW เท่ากับ 0.70  ค่าการซึมผ่านถุงแบบ Nylon/LLDPE ของก๊าซออกซิเจนเท่ากับร้อยละ 0.022 ต่อ

ชั่วโมง แต่พลาสติกชนิด PP มีการซึมผ่านของออกซิเจนสูงกว่า จึงท้าให้สีของน้้าพริกเปลี่ยนแปลงคล้้าลง และยัง

พบวา่ค่า aW ของน้้าพริกท่ีบรรจุในถุง Nylon/LLDPEลดลงช้ากว่าในกระปุกพลาสตกิชนิด PP  
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การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อค่าปริมาณน้ าอสิระ(aw) ของขนมจาก 

จากการศึกษาการใชส้ารซิลิกาเจลต่อคุณภาพของขนมจากในระหวา่งการเก็บรักษา ท้ัง 4  สิ่งทดลองคือสิ่ง

ทดลองท่ี 1 ชุดควบคุม  สิ่งทดลองท่ี 2 บรรจุถุง LDPE และปิดผนึก  สิ่งทดลองท่ี  3 บรรจุถุง LDPE ใส่สารซิลิกาเจล

และปิดผนกึ  และสิ่งทดลองท่ี  4 บรรจุถุง LDPE ปิดผนกึในสภาพสุญญากาศ  เมื่อน้าขนมจากท้ัง 4 สิ่งทดลองไปเก็บ

รักษาท่ีอุณหภูมิห้อง และตรวจวัดค่าปริมาณน้้าอสิระ ทุก 5 วันเป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่า ค่าปริมาณน้้าอสิระของ

ขนมจากทุกสิ่งทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) ซึ่งค่าปริมาณน้้าอิสระของทุกสิ่ง

ทดลอง   มีแนวโนม้ค่อนขา้งคงที่ใกล้เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 5  

ตารางที่ 5  ปริมาณน้้าอิสระของขนมจาก ระหว่างการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

สิง่ทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 

 0ns 5ns 10ns 15ns 20ns 25ns 30ns 

สิ่งทดลองท่ี  1 NS 0.83±0.06 0.86±0.00 0.83±0.07 0.85±0.33 0.79±0.05 0.79±0.05 0.82±0.01 

สิ่งทดลองท่ี  2 NS 0.83±0.06 0.86±0.01 0.83±0.03 0.84±0.02 0.83±0.08 0.82±0.06 0.83±0.03 

สิ่งทดลองท่ี  3 NS 0.83±0.06 0.85±0.00 0.83±0.04 0.85±0.01 0.82±0.10 0.86±0.00 0.82±0.01 

สิ่งทดลองท่ี  4 NS 0.83±0.06 0.83±0.01 0.83±0.06 0.81±0.01 0.85±0.05 0.87±0.04 0.87±0.03 

หมายเหต ุ:    ns   หมายถงึ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิในแนวต้ัง  

   NS  หมายถงึ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิในแนวนอน 
 

จากตารางท่ี 5 จะพบว่าค่าปริมาณน้้าอิสระของขนมจากท่ีมีการบรรจุในถุง LDPE มีอัตราการซึมผ่านก๊าซ

ออกซิเจน ได้เท่ากับ 30-120 (cc/m2.atm.24hr) (งามทิพย์,2550 ) แสดงว่า ถุง LDPE ยังคงสามารถยอมให้ก๊าซ

ออกซิเจนและความชื้นจากสภาพแวดล้อมด้านนอกผ่านเข้าและออกไปได้  จึงส่งผลให้ค่าปริมาณน้้าอิสระของขนม

จากไมเ่ปลี่ยนแปลงมากนัก  

 เมื่อศึกษาการใชส้ารดูดความชืน้ในภาชนะบรรจุตอ่คา่ปริมาณน้้าอิสระของขนมจากที่บรรจุในถุง LDPE  และ

ใส่สารซิลกิาเจล ท่ีอายุการเก็บรักษา 30 วัน พบวา่มีค่าปริมาณน้้าอิสระต่้าที่สุด คือ 0.82±0.01  ท้ังน้ีเพราะว่าสารดูด

ความชื้นจะมีความสามารถในการดูดซับความชื้นหรือโมเลกุลของไอน้้าจากบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์  ท้าให้

ความชื้นสัมพัทธ์ของบรรยากาศท่ีล้อมรอบอาหารต่้ากว่าค่าปริมาณน้้าอิสระของอาหาร  (Rooney, 1997) จึงมีการ

เคลื่อนย้ายความชื้นจากอาหารและท้าให้อาหารในภาชนะท่ีมีสารดูดความชื้นมีค่าปริมาณน้้าอิสระต่้า  การดูดซับ

ความชื้นของสารดังกล่าวเป็นการดูดซับทางกายภาพ (Physical Adsorption) โดยโมเลกุลของน้้าจะถูกดูดซับไว้ดว้ยแรง

ยึดระหว่างโมเลกุล (Intermolecular Force) ของน้้าและพื้นผิวของสารดูดความชื้น (Brody, 1994)  สอดคล้องกับ

การศึกษาของ ปยิะนุช (2545) ที่ได้ศึกษาการยดือายุการเก็บขนมเป๊ียะโดยการใชส้ารลดค่าปริมาณน้้าอิสระและบรรจุ

ภัณฑ์ พบวา่การใชส้ารซิลิกาเจลท้าให้ปริมาณความชืน้ของส่วนแป้งขนมเป๊ียะลดลง จากร้อยละ 10.6-12.0 เป็น ร้อย

ละ10.5-11.6 และค่าปริมาณน้้าอิสระลดลงจาก 0.74-0.78 เป็น 0.73-0.77  

 การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อปรมิาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ของขนมจาก 

 จากการน้าขนมจากในทุกสิ่งทดลองไปเก็บรักษาที่อุณหภูมหิ้อง (30 องศาเซลเซียส) และตรวจสอบคุณภาพ

ทางจุลินทรีย์โดยการตรวจนับปริมาณจุลินทรียท้ั์งหมด ที่อายุการเก็บรักษา 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 วัน ซึ่งผล

การตรวจสอบพบว่าขนมจากท่ีมีการบรรจุถุง LDPE และปิดผนึกแบบสุญญากาศ มีปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น คือเท่ากับ 5.67±0.02 log cfu/g ท่ีอายุการเก็บรักษานาน 30 วัน ซึ่งมีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตกับขนมจากท่ีบรรจุถุง LDPE  และใส่สารซิลิกาเจล  การบรรจุถุง LDPEและปิด

ผนึกแบบธรรมดา  และชุดควบคุม ท่ีมีปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดเท่ากับ 6.80±0.01, 7.80±0.06 และ 8.75±1.23 log 

cfu/g ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  ผลการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด (log cfu/g) ของขนมจาก 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 

0ns 5* 10* 15* 20* 25* 30* 

สิ่งทดลองท่ี 1 <30 5.73±0.01d 5.92±0.03d 6.67±0.10d  .63±0.01d  .84±0.01d 8.75±1.23d 

สิ่งทดลองท่ี 2 <30 3.92±0.01c 4.89±0.02c 5.74±0.02c 6.76±0.01c  .18±0.35c 7.80±0.06c 

สิ่งทดลองที 3 <30 2.87±0.06b 3.71±0.03b 4.80±0.03b 5.71±0.03b .52±0.04b 6.80±0.01b 

สิ่งทดลองท่ี 4 <30 <30a <30a 2.72±0.01a 3.65±0.06a .86±0.02a 5.67±0.02a 

หมายเหต ุ *   คา่เฉล่ียที่ก้ากับดว้ยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวตัง้หมายถงึ มีความ 

   แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ            

  ns       หมายถงึ ไม่มีความแตกต่างทางสถติิอย่างมีนัยส้าคัญ  

           <30      หมายถงึ ปริมาณจุลินทรีย์ที่นับไม่ไดซ้ึ่งต้่ากว่าช่วงที่ก้าหนดคอื 30-300 โคโลนี 

จากตารางท่ี 6 พบว่าการบรรจุถุง LDPE ปิดผนึกแบบสุญญากาศ  ส่งผลต่อปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดของ

ขนมจากท่ีอายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น โดยสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในขนมจากได้ดีท่ีสุด คือมีปริมาณ

จุลินทรีย์ท้ังหมด 5.67±0.02 log cfu/g  ซึ่งมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฉบับท่ี 1531 พ.ศ. 2552 เร่ือง 

ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมไทย  ท่ีก้าหนดว่าต้องมีปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด <6.00 log cfu/g ตลอด

ระยะเวลาการเก็บรักษา รองลงมาคือ การบรรจุถุง LDPE และใส่สารซิลิกาเจล   และการบรรจุถุง LDPE และปิดผนึก

แบบธรรมดา  ท้ังนี้เนื่องจากการบรรจุในสภาพสุญญากาศจะต้องดึงเอาอากาศ หรือออกซิเจนออกก่อนท้าการปิด

ผนึก และอัตราการซึมผ่านของภาชนะบรรจุแบบ  LDPE  มีอัตราการซึมผ่านกาซออกซิเจน ได้เท่ากับ 30-120 

(cc/m2.atm.24hr) (งามทิพย์, 2550 ) แสดงว่าถุง  LDPE  ยังคงมาสามารถยอมให้ก๊าซออกซิเจนและความชื้นจาก

สภาพแวดล้อมด้านนอกผ่านเข้าไปได้ จึงส่งผลให้จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้บ้างแต่น้อยกว่าชุดควบคุม ท่ีเก็บ

รักษาในสภาวะแวดลอ้มตามปกติ  

 จากผลการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของขนมจากที่มีการบรรจุถุง LDPE สามารถยับยั้งการเจริญ

ของจุลินทรีย์ได้ดีที่สุด ซึ่งมีอัตราการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่าทุกสิ่งทดลอง ตลอดระยะเวลาใน

การเก็บรักษา ทั้งนี้เป็นเพราะสภาพสุญญากาศภายในถุง LDPE ท้าให้ปริมาณออกซิเจนท่ียังเหลืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ 

มีน้อยมากท้าให้ปฏิกิริยาทางเคมีจากองค์ประกอบอาหารและกิจกรรมการหายใจของจุลินทรีย์ ในอาหารลดลงด้วย 

(สุมณฑา, 2545) 

 ในขณะที่ขนมจากท่ีบรรจุถุง LDPE  และใส่สารซิลิกาเจล  พบวา่ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดยังคง มีปริมาณต่้า

กว่าขนมจากท่ีบรรจุถุง LDPE และปิดผนึกแบบธรรมดา  และ ชุดควบคุม เมื่ออายุการเก็บรักษานาน 30 วัน ท้ังนี้

เนื่องจากถุง LDPE  มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ท้าให้ปริมาณออกซิเจนซึ่งจ้าเป็นต่อการ

เจริญของจุลินทรีย์ลดลง ส่งผลให้ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดท่ีนับได้ลดลงเช่นกัน (งามทิพย์, 2550) ร่วมกับการใช้ซิลิ

กาเจลนั้นจะช่วยในการดูดความชื้นภายในบรรจุภัณฑ์ ระหว่างการเก็บรักษาอกีด้วย (สมพงษ์, 2550)  ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ เกยีรตฉิัตร์ (2553) ศกึษาถึงปัจจัยของเทคนิคการอบแห้งและเทคโนโลยกีารบรรจุภัณฑต์อ่คุณภาพ
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ของกุ้งแห้ง สายพันธ์ุ Penaeus spp. โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และคุณภาพ

ทางจุลชีววิทยาของกุ้งแห้งระหว่างการเก็บรักษาในช่วงระยะเวลา 0-6 เดือน โดยบรรจุกุ้งแห้งในถุง 3 ชนิดคือ ถุง 

Polypropylene ถุง Nylon/LLDPE และถุง Nylon/Al/LLDPE ภายใต้บรรยากาศปกติและสุญญากาศ ซึ่งพบว่า ปริมาณ

ความชื้น ค่าปริมาณน้้าอิสระ จ้านวนจุลินทรีย์ท้ังหมด จ้านวนยีสต์ และรา มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับชว่งเวลาการเก็บรักษา 

การศึกษาผลของการใช้สารซิลิกาเจล ต่อปรมิาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ของขนมจาก 

 เมื่อศึกษาถึงผลการใช้สารซิลกาเจล ในการเก็บรักษาขนมจากตอ่ปริมาณยีสตแ์ละราในขนมจากพบว่า ขนม

จากทุกสิ่งทดลองมกีารเพิ่มปริมาณของยีสต์และราเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น โดยขนมจากที่บรรจุถุง LDPE และ

ปิดผนึกแบบสุญญากาศ มปีริมาณของยีสต์และรา นอ้ยท่ีสุด คือ log 3.60±0.06 cfu/g ท่ีอายุการเก็บรักษานาน 25 

วัน ส่วนขนมจาก ชุดควบคุมพบวา่มีปริมาณยีสตแ์ละรามากท่ีสุดคอื log 7.70±0.02 cfu/g ท่ีอายุการเก็บรักษาท่ี 25 

วันเท่ากัน แตเ่มื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 30 วัน จะพบวา่ขนมจาก ทุกสิ่งทดลอง มปีริมาณยสีตล์ะรา เกินคา่

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฉบับท่ี 1531 พ.ศ. 2552 เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมไทย ท่ีก้าหนดว่าตอ้ง

มปีริมาณยีสตแ์ละรา <4.00 log cfu/g ดังแสดงในตารางท่ี 7  

ตารางที่ 7  ผลการตรวจนับปริมาณยีสตแ์ละรา (log cfu/g) ของขนมจาก 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 

0ns 5* 10* 15* 20* 25* 30* 

สิ่งทดลองท่ี 1 <30 4.92±0.03d 5.80±0.05d 6.59±0.02d 6.88±0.03d 7.70±0.02d 8.56±0.08d 

สิ่งทดลองท่ี 2 <30 3.61±0.02c 4.57±0.02c 5.50±0.01c 6.53±0.02c 6.83±0.01c 7.62±0.03c 

สิ่งทดลองที 3 <30 2.62±0.09b 3.56±0.01b 3.92±0.02b 4.80±0.02b 5.74±0.01b 5.88±0.02b 

สิ่งทดลองท่ี 4 <30 <30a <30a 2.49±0.09a 2.88±0.02a 3.60±0.06a 4.87±0.04a 

หมายเหต ุ *     คา่เฉล่ียที่ก้ากับดว้ยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวตัง้หมายถงึ  

         มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ   

   ns    หมายถงึ ไม่มีความแตกต่างทางสถติิอย่างมีนัยส้าคัญ 

            <30   หมายถงึ ปริมาณจุลินทรีย์ที่นับไม่ไดซ้ึ่งต้่ากว่าช่วงที่ก้าหนดคอื 30-300 โคโลนี 
 

 จากตารางท่ี 7  เมื่อเปรียบเทียบในระยะเวลาการเก็บรักษาจาก 0 ถึง 30 วัน พบว่า ขนมจากท่ีบรรจุถุง 

LDPE และปิดผนกึแบบสุญญากาศ  สามารถยับยั้งการเจริญของยีสตแ์ละราได้ดีท่ีสุด ซึ่งมีอัตราการเพิ่มปริมาณของ

ยสีตแ์ละราน้อยกวา่ทุกสิ่งทดลอง ท้ังน้ีเนื่องจากการบรรจุในถุง LDPE ซึ่งเป็นภาชนะที่ยอมให้ไอน้้าซึมผ่านได้บ้างแตไ่ม่

มากนัก อกีทัง้การบรรจุแบบสุญญากาศจะเป็นการดึงเอาก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการเจรญิของจุลินทรีย์

ออกก่อนการปิดผนึก จึงส่งผลให้ปริมาณก๊าซออกซิเจนท่ีเหลืออยู่ภายในท่ีจุลินทรีย์จะสามารถน้ามาใช้ในการ

เจริญเติบโตมีน้อย ท้าให้กระบวนการเมตาบอลิซึมและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในอาหารเกิดน้อยส่งผลให้ปริมาณท่ี

เพิ่มขึ้นของจุลนิทรีย์มีน้อยดว้ย (สุมณฑา, 2545) 
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ส้าหรับขนมจากท่ีบรรจุถุง LDPE และใส่สารซิลิกาเจล พบว่าท่ีอายุการเก็บรักษา นาน 30 วัน ยังคงมี

ปริมาณยีสต์และราน้อยกว่า ขนมจากท่ีบรรจุถุง LDPE และปิดผนึกแบบธรรมดา และขนมจากชุดควบคุม ท้ังนี้เป็น

เพราะภาชนะบรรจุคือ ถุงโพลิเอทิลีนท่ีมีความหนาแน่นต่้า (LDPE) มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของ

ออกซิเจน ท้าให้ปริมาณออกซิเจนซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส้าคัญตอ่การเจรญิของจุลินทรีย์ลดลง ส่งผลให้ปริมาณยีสตแ์ละราที่

นับได้ลดลงเช่นกัน (สุมณฑา, 2547) และการใส่ซิลิกาเจลนั้นจะชว่ยในการดูดความชื้นภายในบรรจุภัณฑ์ระหว่างการ

เก็บรักษา (สมพงษ์, 2550) 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเบื้องต้นของขนมจากท่ีผลิตจากแหล่งผลิต ท่ี 1 (อ้าเภอเขาคิชฌกูฎ) มี

องค์ประกอบทางเคมีสูงกว่าขนมจากท่ีผลิตจากแหล่งผลิตท่ี 2 (อ้าเภอท่าใหม่) ดังนี้ คือ มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ไขมัน เส้นใย และเถ้า เท่ากับ ร้อยละ 60.80±2.36, 8.41±0.33, 5.42±3.61, 1.81±0.24 และ 0.75±0.35 

ตามล้าดับ 

การศึกษาผลการใช้สารซิลิกาเจล ต่อคุณภาพของขนมจากในระหว่างการเก็บรักษา โดยศึกษาการบรรจุ 4 

แบบคือ ขนมจากท่ีไม่มีการบรรจุในถุง (ชุดควบคุม) ขนมจากท่ีบรรจุถุง LDPEและปิดผนึก ขนมจากท่ีบรรจุถุง LDPE 

ใส่ซิลิกาเจลและปิดผนึก และขนมจากท่ีบรรจุถุง LDPE และปิดผนึกในสภาพสุญญากาศ เมื่อน้าขนมจากมาท้าการ

ตรวจสอบคุณภาพด้านปริมาณกรดไขมันอิสระ พบว่าปริมาณกรดไขมันอิสระของขนมจากทุกสิ่งทดลอง และชุด

ควบคุมมแีนวโนม้เพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น  ส้าหรับ ปริมาณน้้าอิสระของขนมจาก พบวา่ทุกสิ่งทดลองและ

ชุดควบคุมมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน ส่วนค่าเพอร์ออกไซด์ พบว่า ขนมจากทุกสิ่งทดลองและชุดควบคุมมีแนวโน้มท่ีจะ

เกิดการหนืเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น 

การศึกษาผลของการใช่สารซิลิกาเจล และการบรรจุแบบต่างๆ ของขนมจากต่อคุณภาพทางจุลินทรีย ์ 

พบว่าขนมจากที่บรรจุถุง  LDPE และปิดผนึกแบบสุญญากาศ มผีลตอ่การยับยั้งปริมาณจุลินทรียท้ั์งหมดและปริมาณ

ยสีต์และราได้ดีท่ีสุด ที่ระยะเวลาการเก็บรักษานานถึง 25 วัน  จากระยะเวลาในการเก็บรักษาทั้งหมด 30 วัน ดังนั้น

การใช้วิธีการบรรจุแบบสุญญากาศ จึงมีผลต่อการเจริญเติบโตและการยับยั้งปริมาณจุลินทรีย์ในการเก็บรักษาขนม

จากได้นานกว่าทุกสิ่งทดลอง ทั้งนี้ภาชนะบรรจุถุง LDPE มีอัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจน ได้เท่ากับ 30-120 (cc/m2. 

atm. 24hr) (งามทิพย์,2550 ) แสดงว่ายังคงสามารถยอมให้ก๊าซออกซิเจนและความชื้นจากสภาพแวดล้อม               

ด้านนอกผ่านเข้าและออกไปได้  จึงสง่ผลให้ค่าปริมาณน้้าอิสระของขนมจากไมเ่ปลี่ยนแปลงมากนัก 
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การพัฒนาการสารท าให้น้ ายางจับตัวเพื่อการผลิตยางก้อนถ้วย: กรณีศึกษา ต าบล

โพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

The development of rubber coagulants for cup lump production: A case study 

at Tambon Pone amphoe Khummoung Changwat Kalasin 

นวลใจ โคตรแสง1* 

Nuanchai Khotsaeng1* 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ได้ท้าการศึกษาการผลิตยางก้อนถ้วยโดยใช้สารท้าให้น้้ายางจับตัว 5 ชนิด ได้แก่ กรดฟอร์มิก น้้า

หมักสมอ น้้าหมักมะขามป้อม น้้าหมักมะเฟือง และสารส้ม  จากการศึกษาพบว่า น้้าหมักชีวภาพและสารส้มมี

ประสิทธิภาพท้าให้น้้ายางจับตัวได้ใกล้เคียงกับกรดฟอร์มิก โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 2.33 – 3.20 

สามารถเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัวในการผลิตยางก้อนถ้วยได้ เมื่อน้ายางก้อนถ้วยท่ีผลิตได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัว

ท้ัง 5 ชนิด มาวิเคราะห์คุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า  ปริมาณสิ่งระเหย ปริมาณ

ไนโตรเจน ความอ่อนตัวเร่ิมแรก ดัชนีความอ่อนตัวของยางและสี พบว่า ยางก้อนถ้วยท่ีผลิตได้จากการใช้น้้าหมัก

ชวีภาพและสารส้มมีคุณสมบัตทิางกายภาพไม่แตกตา่งกับการใชก้รดฟอร์มิก ดังนั้นจึงสามารถน้ามาใชแ้ทนกรดฟอร์

มกิในการผลิตยางก้อนถ้วยได้ ซึ่งจะท้าให้เกษตรกรสามรถลดตน้ทุนการผลิตจากการซื้อกรดฟอร์มิกลงได้ 

ค าส าคัญ:  ยางก้อนถ้วย  สารท้าให้น้้ายางจับตัว  น้้าหมักชวีภาพ 

Abstract  

 This research was study of natural cup lump process with a rubber coagulant 5 types such as formic 

acid, alum and bio-organic liquids: Chebulic Myrobalans, Indian Gooseberry and Star Fruit. The efficiency was 

compared with those of formic acid. It was found pH value were in range 2.33-3.20. The physical properties; 

dirt content, ash content, volatile matter content, nitrogen content, Po, plasticity retention Index and color of 

natural cup lumps coagulated from bio-organic liquids, alum and formic acid gave no difference in physical 

properties. The bio-organic liquids and alum can be used as a coagulant to produce a natural cup lump.  

Keywords:  natural rubber cup lump, rubber coagulant, bio-organic liquids 

  

                                                           
1 สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 
1 Chemistry, Faculty of Librarial Arts and Science Kalasin University, Kalasin Province 46230 
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บทน า 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย เป็นพืชท่ีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่าง

มาก ประกอบกับสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและตลาดโลกที่ก้าลังเจริญเตบิโต มคีวามตอ้งการใช้ยางเพิ่มขึ้น เพื่อใชใ้น

อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและอื่น ๆ การพัฒนายางของไทยจึงต้องรุกให้ทันต่อกระแสโลก  

โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตยางเป็นเกษตรกรระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นระดับต้นน้้าที่ส้าคัญท่ีต้องพัฒนาให้มีคุณภาพก่อน 

เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาระดับกลางน้้าและปลายน้้า การพัฒนาการผลิตยางให้เกษตรกรได้มีทางเลือก นอกจากผลิต

ยางแผ่นดิบแล้ว ยางก้อนถ้วยก็เป็นการผลิตอีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะพัฒนาให้มีคุณภาพได้เช่นกัน เพื่อเป็นวัตถุดิบน้าไป

ผลิตยางแท่ง STR ท่ีมีคุณภาพสูง แต่มีต้นทุนการผลิตต่้าเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดยางแท่งท่ีนับวันจะมี

แนวโนม้เพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยเร่ิมมกีารผลิตยางแทง่ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน ที่ส้าคัญคือ ยางแท่ง STR 20 

ของไทยมีข้อเสียเปรียบประเทศผู้ผลิตรายอื่น ๆ เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซีย ในแง่ของกระบวนการผลิตอยู่หลาย

ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดและต้นทุนของวัตถุดิบ ซึ่งการผลิตยางแท่ง STR 20 ของไทย ใช้เศษยาง ยางเครพ 

และยางก้อน หรือยางก้อนผสมกับยางแผ่นดิบในสัดส่วนต่างๆ กัน  ท้าให้ราคาของวัตถุดิบสูงกว่ามาเลเซียและ

อินโดนีเซีย ซึ่งใช้เศษยางและยางถ้วยเท่านั้น นอกจากนี้เศษยางและยางถ้วยท่ีใช้ในโรงงานยางแท่ง STR 20 ของไทย

ค่อนข้างสกปรก ท้าให้โรงงานต้องเพิ่มจ้านวนเคร่ืองจักรในการบดล้าง ถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาวัตถุดิบในรูป

ยางก้อนท่ีมีคุณภาพ เพื่อป้อนโรงงานผลิตยางแท่งโดยตรง จะท้าให้สามรถลดต้นทุนในกระบวนการผลิต ส่งผลให้

ประเทศไทยมศีักยภาพในการแขง่ขันดา้นตลาดสูงขึ้น (ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, 2541) 

 การผลิตยางก้อนถ้วยเป็นการแปรรูปน้้ายาง เพื่อน้าไปใชเ้ป็นวัตถุดิบในการผลิตยางแท่ง ซึ่งยางก้อนถ้วยท่ี

ได้มาตรฐานต้องมีลักษณะเป็นรูปถ้วย สะอาด ไมม่ีสิ่งปะปน ไม่มีกลิ่น สีสวย การผลิตยางก้อนถ้วยท่ีมีคุณภาพจะท้า

ให้ขายได้ราคาดี เนื่องจากเป็นวิธีการท่ีง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต ใช้เวลาและใช้แรงงานน้อย ตน้ทุนการผลิต

ต่้า เนื้อยางของยางก้อนถ้วยมีความยดืหยุน่ดีและง่ายตอ่การท้างานของเครื่องรีดเครพ การผลิตยางก้อนถ้วยต้องวาง

แผนการผลิตให้สอดคล้องกับระบบกรีดท่ีใช้ ปริมาณน้้ายางต่อต้นในแต่ละคร้ังกรีด ขนาดของแปลงกรีด เปอร์เซ็นต์

เนื้อยางแห้งของน้้ายางท่ีกรีดได้ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการค้านวณปริมาณการใช้กรด  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ

ก้าหนดเวลาในการท้างานจ้านวนแรงงานท่ีใช้ เป็นต้น การผลิตยางก้อนนั้นมีหลายรูปแบบในการท้าให้น้้ายางจับ

ตัว ได้แก่ การท้ายางก้อนถ้วยบนต้นยางและการท้ายางก้อนถ้วยในโรงเรือน การใช้กรดเป็นวิธีท่ีสะอาด ใช้ง่าย และ

ได้ผล ซึ่งเกษตรกรใช้อยู่ท่ัวไป ในขั้นตอนการผลิตยางก้อนจะต้องมีการน้าน้้ายางผสมกับสารละลายกรด  เพื่อให้เนื้อ

ยางจับตัวกันเป็นก้อน โดยกรดท่ีใช้ในการจับตัวของน้้ายาง ได้แก่ กรดซัลฟิวริกหรือกรดก้ามะถัน (Sulfuric acid : 

H2SO4) กรดฟอร์มิก (Formic acid : HCOOH) กรดแอซีติกหรือกรดน้้าส้ม (Acetic acid : CH3COOH) และกรดอินทรีย์ 

(Organic acid) อื่น ๆ (สถาบันวจิัยยาง, 2553) 

 ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกยางพารา ในปี  2547 ตามโครงการ

ยางพารา 1 ล้านไร่ โดยในปัจจุบัน เกษตรกรนิยมผลิตยางก้อนถ้วย เนื่องจากมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการผลิตต่้า 

และสามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้เร็ว แต่การผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรนั้น ส่วนใหญ่ปฏิบัติยังไม่ถูกตอ้งตามหลัก

วชิาการ ขาดความรู้ในด้านการผลิตและการจ้าหนา่ย จึงท้าให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ซื้อเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

กระบวนการผลิต ในขัน้ตอนการใชก้รด เกษตรกรจัดซือ้มาจากทอ้งตลาด โดยไม่ทราบชนิดกรด ความเขม้ขน้ ปริมาณ

ท่ีต้องใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตต้นยางพารา 

ตน้ทุนการผลิต สุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม จากสภาพปัญหาดังกล่าว โครงการวจิัยเร่ือง “การพัฒนาการ

สารท้าให้น้้ายางจับตัวเพื่อการผลิตยางก้อนถ้วย : กรณีศึกษา ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ” เป็น
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โครงการวิจัยท่ีศึกษาและพัฒนาสารท้าให้น้้ายางจับตัวเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย เพื่อน้าผลการวิจัยไปใช้ในกระบวนการ

ผลิตยางก้อนถ้วย ท้าให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจ้าหน่ายยางก้อน

ถ้วย ท้าให้ได้ยางก้อนถ้วยท่ีสะอาด สีสวย ไม่มีกลิ่นเหม็น ใชแ้รงงานผลิตน้อย ใช้เวลาผลิตสั้น มตี้นทุนการแปรรูปต่้า 

มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยยาง ตลอดจนได้แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของยางก้อนถ้วยท่ีผลิตได้ 

เพื่อให้ขายยางได้ในราคาสูงตอ่ไป 
  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วัสดุอุปกรณ์ 

  1. น้้ายางธรรมชาติ จากบา้นโพน ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

  2. เครื่องช่ังไฟฟา้แบบดิจิตัล  

  3. โถดูดความชื้น 

  4. ตูอ้บลมร้อน 

  5. เตาเผา 

  6. เครื่องวัดความออ่นตัวของยาง 

  7. เครื่อง Kjeldahl 
 

 วิธีการศกึษา 

  1. การเตรยีมน้ าหมักชวีภาพ  

    1.1 การเตรยีมน้ าหมักชวีภาพสมอ  

   ชั่งสมอจ้านวน 3 กิโลกรัม ใส่ลงในถังหมัก เติมน้้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม แล้วเติมน้้าสะอาด

ประมาณ 10 ลิตร ปิดฝาให้สนิทตั้งท้ิงไว้ในท่ีร่มประมาณ 3 เดือน กรองน้้าหมักชีวภาพ จากนั้นน้าไปวัดค่าความเป็น

กรดด่าง (pH)  

    1.2 การเตรยีมน้ าหมักชวีภาพมะขามป้อม  

   ชั่งมะขามป้อมจ้านวน 3 กิโลกรัม ใส่ลงในถังหมัก เติมน้้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม แล้วเติมน้้า

สะอาดประมาณ 10 ลิตร ปิดฝาให้สนิทตั้งท้ิงไว้ในท่ีร่มประมาณ 3 เดือน กรองน้้าหมักชีวภาพ แล้วน้าไปวัดค่าความ

เป็นกรดดา่ง (pH)  

    1.3 การเตรยีมน้ าหมักชวีภาพมะเฟือง 

   ชั่งมะเฟืองจ้านวน 3 กิโลกรัม ใส่ลงในถังหมัก เติมน้้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม แล้วเติมน้้าสะอาด

ประมาณ 10 ลิตร ปิดฝาให้สนิทตัง้ท้ิงไวใ้นท่ีร่มประมาณ 3 เดอืน กรองน้้าหมักชีวภาพ แล้วน้าไปวัดค่าความเป็นกรด

ด่าง (pH)  

  2. ศึกษาอัตราการใช้สารท าให้น้ ายางจับตัวต่อการจับตัวของยางก้อนถ้วย 

  ชั่งน้้ายางสด 100 กรัมลงในถ้วยรับน้้ายางในปริมาณท่ีเท่ากัน เติมสารท้าให้น้้ายางจับตัวในปริมาณท่ี

แตกต่างกัน ได้แก่ 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 มิลลิลิตร แล้วคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง รีด

เป็นแผ่นบาง อบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จนกระท่ังน้้าหนักคงท่ี ชั่งน้้าหนักยางแห้ง  
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 3. การวิเคราะห์คุณภาพของยางก้อนถ้วย ดังนี ้

   3.1 ปริมาณสิ่งสกปรก (Dirt Content) (สถาบันวจิัยยาง กรมวชิาการเกษตร, 2553) 

   สูตรการค านวณ 

                         

      % สิ่งสกปรก     =                                  x 100 

              

   3.2 ปริมาณเถ้า (Ash content) (สถาบันวจิัยยาง กรมวชิาการเกษตร, 2553) 

   สูตรการค านวณ 

                 % ASH     =                           ×  100 

           

   ก้าหนดให้    A  =  น้้าหนักเถ้า + ถ้วยครูซิเบิล 

       B  =  น้้าหนักถ้วยครูซิเบิล 

       C  =  น้้าหนักเถ้าของกระดาษกรอง 

       D  =  น้้ามันยางก่อนทดสอบ 

   3.3 ปริมาณสิ่งระเหย (Volatile matter content) (สถาบันวิจัยยาง กรมวชิาการเกษตร, 2553) 

   สูตรการค านวณ 

       % ปริมาณสิ่งระเหย  =              ×   100 

    

    ก้าหนดให ้ A  =  น้้าหนักตัวอยา่งก่อนอบ (กรัม) 

       B  =  น้้าหนักยางหลังอบ (กรัม) 

   3.4 ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen content) (สถาบันวจิัยยาง กรมวชิาการเกษตร, 2553) 

   สูตรการค านวณ 

         % N =                                     ×  100 

   ก้าหนดให้ 

     V1   =  ปริมาตรของกรดก้ามะถัน ที่ใชใ้นการไตเตรตสิ่งท่ีกลั่น (มลิลลิิตร) 

     V2   =  ปริมาตรของกรดก้ามะถัน ที่ใชใ้นการไตเตรต BLANK (มลิลลิิตร) 

     N    =  ความเข้มข้นของกรดก้ามะถัน (นอร์มัล) 

     W   =  น้้าหนักของสารตัวอยา่ง (กรัม) 

 

น้้าหนักผงสกปรก 

น้้าหนักชิ้นทดสอบ   

(A – B – C) 

D 

A – B  

A 

(V1 – V2) N ×0.0140   

W   
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   3.5 ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) (สถาบันวจิัยยาง กรมวชิาการเกษตร, 2553) 

   สูตรการค านวณ 

         

       PRI     =                                              ×   100 

        

                           

                     =                     × 100 

        

   เมื่อ Po  เป็นค่ามัธยฐานความออ่นตัวของยางชุดเร่ิมแรก 

     P30  เป็นค่ามัธยฐานความออ่นตัวของยางชุดท่ีหลังอบ 

   3.6 ดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plasticity Retention Index; PRI) (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร, 2553) 

   3.7 สี (color) ท้าได้โดยการน้ายางก้อนถ้วยท่ีได้ไปวัดเปรียบเทียบกับสีมาตรฐาน (สถาบันวิจัยยาง 

กรมวชิาการเกษตร, 2553) 

ผลการศึกษา 

 1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของสารท าให้น้ ายางจับตัว แสดงผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าความเป็นกรดดา่ง (pH) ของสารท่ีท้าให้น้้ายางจับตัว 

สารท าให้น้ ายางจับตัว ค่าความเปน็กรดด่าง (pH) 

กรดฟอร์มิก 2.92 

น้้าหมักสมอ 2.73 

น้้าหมักมะขามปอ้ม 2.33 

น้้าหมักมะเฟือง 2.66 

สารส้ม 3.20 
 

 2. ผลการศกึษาปริมาณของสารที่ท าให้น้ ายางจับตัวต่อการจับตัวของยางก้อนถ้วย 

  น้้าหนักของยางก้อนถ้วยท่ีได้จาการใชส้ารท้าให้น้้ายางจับตัวท้ัง 5 ชนิด แสดงดังตารางที่ 2 
 

Agedmedian plasticity value 

Unaged median plasticity 

value 

 P30 

P0 
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ตารางที่ 2 น้้าหนักยางก้อนถ้วยจับตัวน้้ายางดว้ยสารท้าให้น้้ายางจับตัวท้ัง 5 ชนิด 

ปริมาณสาร

ท าใหน้้ ายาง

จับตัว (mL) 

น้ าหนักยางก้อนถ้วยแห้ง (g) 

กรดฟอร์มกิ น้ าหมักสมอ น้ าหมักมะขามป้อม น้ าหมักมะเฟือง สารส้ม 

2 32.19 น้้ายางไมจ่ับตัว น้้ายางไมจ่ับตัว น้้ายางไมจ่ับตัว น้้ายางไมจ่ับตัว 

4 33.61 น้้ายางไมจ่ับตัว น้้ายางไมจ่ับตัว น้้ายางไมจ่ับตัว น้้ายางไมจ่ับตัว 

6 31.19 26.47 27.19 น้้ายางไมจ่ับตัว น้้ายางไมจ่ับตัว 

8 31.84 26.82 26.64 น้้ายางไมจ่ับตัว น้้ายางไมจ่ับตัว 

10 32.29 26.36 28.42 25.62 น้้ายางไมจ่ับตัว 

15 32.95 27.66 25.92 25.21 28.41 

20 30.35 27.52 26.62 26.45 27.16 

25 31.39 26.27 26.93 26.98 27.70 

30 33.43 26.82 26.31 26.28 27.56 

35 34.23 26.88 27.14 26.89 29.35 

40 33.76 27.51 27.42 26.76 28.99 
 

 3. การวิเคราะห์คุณภาพของยางก้อนถ้วย  

    3.1 ปริมาณสิ่งสกปรก 

   ปริมาณสิ่งสกปรกในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวท้ัง 5 ชนิด แสดงดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณสิ่งสกปรก (%) ในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิตา่ง ๆ 

 

  



 
 

 678  Proceedings 

จากกราฟพบวา่ ปริมาณสิ่งสกปรกท่ีพบในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท่ีท้าให้น้้ายางจับตัวชนิดตา่ง ๆ มีค่าอยู่

ในช่วง 0.017  0.003 ถึง 0.042  0.007 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณสิ่งสกปรกท่ีพบน้อยท่ีสุดในยางก้อนถ้วยท่ีใช้กรด

ฟอร์มิกเป็นสารท่ีท้าให้น้้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารส้มเป็นสารท่ีท้าให้น้้ายางจับตัว ส่วนยาง

ก้อนถ้วยท่ีได้จากน้้าหมักสมอเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัวมีปริมาณสิ่งสกปรกมากท่ีสุด  

  3.2 ปริมาณเถ้า  

  ความสัมพันธ์ของปริมาณเถ้า (%) ในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิตา่ง ๆ แสดงดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงปริมาณเถา้ (%) ในยางก้อนถ้วยท่ีไดจ้ากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิตา่ง ๆ 

 จากกราฟพบว่า ปริมาณเถ้าท่ีพบในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท่ีท้าให้น้้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ มีค่าอยู่ในช่วง 

0.007  0.003 ถึง 0.026  0.003 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณเถ้าท่ีพบน้อยท่ีสุดในยางก้อนถ้วยท่ีใช้กรดฟอร์มิกเป็น

สารท่ีท้าให้น้้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารส้มเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัว ส่วนยางก้อนถ้วยท่ีได้

จากน้้าหมักสมอเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัวมีปริมาณเถา้มากท่ีสุด  

   3.3 ปริมาณสิ่งระเหย 

   ปริมาณสิ่งระเหยในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิตา่ง ๆ แสดงดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงปริมาณสิ่งระเหย (%) ในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิตา่ง ๆ 
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 จากกราฟพบว่า ปริมาณสิ่งระเหยท่ีพบในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท่ีท้าให้น้้ายางจับตัวชนิดต่าง ๆ มีค่าอยู่

ในช่วง 0.050  0.015 ถึง 0.169  0.026 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณสิ่งระเหยท่ีพบน้อยท่ีสุดในยางก้อนถ้วยท่ีใช้กรด

ฟอร์มิกเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารสม้เป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัว ส่วนยางก้อน

ถ้วยท่ีได้จากน้้าหมักมะเฟืองเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัวมีปริมาณสิ่งระเหยมากที่สุด 

  3.4 ปริมาณไนโตรเจน  

  ปริมาณไนโตรเจนในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิตา่ง ๆ แสดงดังภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงปริมาณไนโตรเจน (%) ในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิตา่ง ๆ 

 จากกราฟพบว่า ปริมาณไนโตรเจนท่ีพบในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนิด ต่าง ๆ มีค่าอยู่

ในช่วง 0.164  0.012 ถึง 0.502  0.026 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณไนโตรเจนท่ีพบน้อยท่ีสุดในยางก้อนถ้วยท่ีใช้กรด

ฟอร์มิกเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารสม้เป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัว ส่วนยางก้อน

ถ้วยท่ีได้จากน้้าหมักมะเฟืองเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัวมีปริมาณไนโตรเจนมากที่สุด 

   3.5 ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po)  

   ค่าความออ่นตัวเร่ิมแรกของยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิตา่ง ๆ แสดงดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าความออ่นตัวเร่ิมแรกในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิตา่ง ๆ 
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 จากกราฟพบวา่ ค่าความออ่นตัวเร่ิมแรกที่พบในยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนิด ต่าง ๆ มีค่า

อยู่ในช่วง 38.707  1.259 ถึง 69.419  1.986 โดยค่าความอ่อนตัวเร่ิมแรกท่ีพบน้อยท่ีสุดในยางก้อนถ้วยท่ีใช้น้้า

หมักมะเฟืองเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยท่ีได้จากน้้าหมักมะขามป้อมเป็นสารท้าให้น้้ายาง

จับตัว ส่วนยางก้อนถ้วยท่ีได้จากกรดฟอร์มิกเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัวมีคา่ความอ่อนตัวเร่ิมแรกมากท่ีสุด 

   3.6 ดัชนีความอ่อนตัวของยาง 

   ดัชนคีวามออ่นตัวของยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิ ต่าง ๆ แสดงดังภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าดัชนคีวามออ่นตัวของยางก้อนถ้วยท่ีไดจ้ากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิตา่ง ๆ 

 จากกราฟพบว่า ค่าดัชนีความอ่อนตัวของยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนิด ต่าง ๆ มีค่าอยู่

ในช่วง 55.691  1.136 ถึง 75.598  0.713 โดยคา่ดัชนีความอ่อนตัวของยางก้อนถ้วยท่ีพบนอ้ยท่ีสุดในยางก้อนถ้วย

ท่ีใชน้้้าหมักมะเฟืองเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัว รองลงมาคือ ยางก้อนถ้วยท่ีได้จากน้้าหมักมะขามปอ้มเป็นสารท้าให้น้้า

ยางจับตัว ส่วนยางก้อนถ้วยท่ีได้จากกรดฟอร์มิกเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัวมีค่าดัชนีความอ่อนตัวของยางก้อนถ้วย

มากที่สุด 

   3.7 สี  

   สีของยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวท้ัง 5 ชนิด แสดงดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 สีของยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวชนดิตา่ง ๆ 

สารทีท่ าใหน้้ ายางจับตัว 
สีของยางก้อนถ้วย 

หลังจากได้ยางก้อนถ้วย หลังจาก 48 ชั่วโมง 

กรดฟอร์มิก สีขาว สีน้้าตาลอ่อน 

น้้าหมักสมอ สีขาว สีน้้าตาล 

น้้าหมักมะขามป้อม สีขาว สีน้้าตาล 

น้้าหมักมะเฟือง สีขาว สีน้้าตาล 

สารส้ม สีขาว สีน้้าตาลอ่อน 
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 จากตารางพบว่า สีของยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวท้ัง 5 ชนิด มีสีขาว เมื่อเวลาผ่านไป 48 

ชั่วโมง ยางก้อนถ้วยมีสนี้้าตาลออ่นถึงสนี้้าตาล 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากการศึกษาการผลิตยางก้อนถ้วยโดยใช้สารท้าให้น้้ายางจับตัว ได้แก่ กรดฟอร์มิก น้้าหมัก ชีวภาพ (น้้าหมัก

สมอ น้้าหมักมะขามป้อม และน้้าหมักมะเฟือง) สารส้ม พบว่าน้้าหมักชีวภาพและสารส้มมีประสิทธิภาพท้าให้น้้ายางจับ

ตัวได้ใกล้เคียงกับกรดฟอร์มิก โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในชว่ง 2.33 – 3.20 สามารถเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัวใน

การผลิตยางก้อนถ้วยได้ ดังนั้น น้้าหมักชีวภาพและสารส้มสามารถน้ามาใช้แทนกรดฟอร์มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยได้ 

จะท้าให้เกษตรกรลดตน้ทุนการผลิตจากการซื้อกรดฟอร์มิกลงได้ เมื่อน้ายางก้อนถ้วยท่ีผลิตได้จากสารท่ีท้าให้น้้ายางจับ

ตัวท้ัง 5 ชนิด มาวิเคราะห์คุณภาพ พบว่า ปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า ปริมาณสิ่งระเหย และปริมาณไนโตรเจนท่ีพบ

ในสารท้าให้น้้ายางจับตัวในการผลิตยางก้อนถ้วยท้ัง 5 ชนิด มีค่าไม่เกินมาตรฐานของยางก้อนถ้วยท่ีก้าหนดโดยสถาบัน

ยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีค่าไม่เกิน 0.8%, 0.6%, 0.80% และ 0.60% ตามล้าดับ ยาง

ก้อนถ้วยท่ีใช้กรดฟอร์มิกเป็นสารท่ีท้าให้น้้ายางจับตัวมีขนาดโมเลกุลของยางสูง ยางมีความแข็งมาก ส่วนยางก้อนถ้วยท่ี

ใช้น้้าหมักเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัวมีค่าความอ่อนตัวเร่ิมแรกค่อนข้างต่้า ท้าให้เนื้อยางก้อนถ้วยท่ีผลิตได้มีความนิ่ม

มากกวา่ยางก้อนถ้วยท่ีใชก้รดฟอร์มิกเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัว ค่าดัชนีความอ่อนตัวของยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้

น้้ายางจับตัวท้ัง 5 ชนดิ มีค่ามากกว่า 50 ซึ่งแสดงวา่ยางก้อนถ้วยโมเลกุลของยางจะทนต่อการถูกออกซิไดซ์ หรือมคีวาม

ตา้นทานต่อการแตกหักของโมเลกุลยางท่ีอุณหภูมสิูง ส่วนสีของยางก้อนถ้วยท่ีได้จากสารท้าให้น้้ายางจับตัวท้ัง 5 ชนิด มี

สีขาว เมื่อเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมง ยางก้อนถ้วยมสีีน้้าตาลออ่นถึงสีน้้าตาล  

 จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า สารท้าให้น้้ายางจับตัวท้ัง 5 ชนิด สามารถใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วยได้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งน้้าหมักชวีภาพท้ัง 3 ชนิด และสารสม้ มีประสิทธิภาพในการเป็นสารท้าให้น้้ายางจับตัวใกล้เคียงกับ

กรดฟอร์มิกท่ีเกษตรกรใชใ้นการผลิตยางก้อนถ้วยในปัจจุบัน 
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การศึกษาคุณภาพของน้ ายางธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์: กรณีศึกษา บ้านโพน 

ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

The study of natural rubber’s qualities in Kalasin province: A case study at 

Ban Pone, Pone sub-district, Kammuang district, Kalasin Province 

นวลใจ โคตรแสง1* 

Nuanchai Khotsaeng1* 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ได้ท้าการศึกษาคุณภาพของน้้ายางธรรมชาติท่ีปลูกในพื้นท่ีบ้านโพน ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง จังหวัด

กาฬสินธ์ุ โดยเก็บตัวอยา่งน้้ายางพาราจากสวนยางพาราท่ีเปิดกรีดใหม่ และสวนยางพาราท่ีเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี ท้าการ

เก็บตัวอย่างเป็นเวลา 10 เดือน มาท้าการวิเคราะห์คุณภาพของน้้ายางธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่าปริมาณเนื้อยางแห้ง 

ปริมาณของแข็งท้ังหมดในน้้ายาง จ้านวนกรดไขมันระเหยได้ ค่าความเป็นกรด-เบส ค่าความหนาแน่น และค่าความหนืด 

ของสวนยางพาราท่ีเปิดกรีดใหม่อยู่ในช่วง 33.47-38.17 เปอร์เซ็นต์ 34.56-38.01 เปอร์เซ็นต์ 117.47-153.64 มิลลิกรัม 

6,5-6.9, 0.96-0.98 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 11.77-17.21 เซนติพอยซ์ ตามล้าดับ ส่วนสวนยางพาราท่ีเปิดกรีด

มากกว่า 5 ปีมีค่าอยู่ในช่วง 35.80-39.57 เปอร์เซ็นต์ 37.89-40.42 เปอร์เซ็นต์ 114.74-150.83 มิลลิกรัม 6.6-6.9, 

0.97-0.99 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 11.29-16.61 เซนติพอยซ์ ตามล้าดับ การตรวจกลิ่นและสีของน้้ายาง พบว่า น้้า

ยางธรรมชาตจิากท้ังสองสวนไมม่กีลิ่นบูดเนา่และมสีีขาว ตามล้าดับ  

ค าส าคัญ:  น้้ายางธรรมชาติ ปริมาณเนือ้ยางแห้ง จ้านวนกรดไขมันระเหยได้ ความหนาแนน่ คา่ความหนดื 

Abstract  

 This research was study of natural rubber’s qualities in Ban Pone, Pone sub-district, Kammuang district, 

Kalasin Province. The sample was collected from new tapping garden and five years to tapping. The natural 

rubber was collected ten month. The result found that the qualities of natural rubber were studies as follow; dry 

rubber content, total solids content, volatile fatty acid number, pH, density and viscosity. The qualities of natural 

rubber was collected from new tapping garden were in range 33.47-38.17% 34.56-38.01% 117.47-153.64 

mg 6,5-6.9, 0.96-0.98 g/cm3 11.77-17.21 centipoises, respectively. The qualities of natural rubber was 

collected from five years to tapping garden were in range 35.80-39.57% 37.89-40.42% 114.74-150.83 mg 

6.6-6.9, 0.97-0.99 g/cm3 11.29-16.61 centipoises, respectively. The odour and color found that the natural 

rubber from both of garden were the odour not spoiled and white color, respectively.  

Keywords: natural rubber, Dry Rubber Content, volatile fatty acid number, Density, Viscosity 
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บทน า 

 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในปัจจุบันมีการปลูกยางพาราแทบทุกภาคใน

ประเทศไทย ในขณะนีก้ารปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืได้มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งมสี่วนช่วยในการลด

ปัญหาการวา่งงานและการอพยพแรงงงานเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ผลผลิตของยางพารามีแนวโนม้ท่ีจะสูงขึน้เร่ือย ๆ มี

การน้ายางพันธ์ุดมีาปลูกทดแทนพันธ์ุเก่าหรอืผสมข้ามพันธ์ุกันเป็นการปรับปรุงพันธ์ุยางให้ดีขึ้น ชาวสวนยางส่วนใหญ่

จะน้าน้้ายางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นส่งขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้าน้้ายางสดไปขายให้กับโรงงานน้้ายาง

ข้น เพื่อน้าไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (ฉัตราพร จิตตเ์จรญิธรรม, 2538) 

 นอกจากนี้ภาวะความต้องการใช้ยางและผลิตภัณฑ์ของยางพาราในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นคุณภาพ

ของยางพาราท่ีมาจากประเทศต่าง ๆ ย่อมท่ีจะแข่งขันกัน เพื่อท่ีจะให้ยางของตนมีราคาดีท่ีสุด ในขณะนี้ยางพาราท่ีได้

จากประเทศไทยยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานนัก เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้ให้ความส้าคัญกับคุณภาพของน้้ายางท่ี

กรีดได้ก่อนท่ีจะส่งต่อไปโรงงานท้าน้้ายางข้น และไม่ค่อยเข้าใจวิธีการถนอมคุณภาพของน้้ายางในระหว่างการกรีด 

การเก็บและการขนส่ง ซึ่งเกษตรกรค้านึงถึงแต่ราคาเท่านั้น ท้าให้เกิดผลเสียต่อมาคือคุณภาพน้้ายางไม่ดีพอท่ีจะ

น้ามาแปรรูปให้ได้ตามท่ีโรงงานต้องการ ดังนั้นเราจึงควรแก้ไขปัญหาโดยการให้ความรู้และให้ค้าแนะน้าท่ีถูกต้องใน

การรักษาคุณภาพน้้ายางแก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดผลดีท้ังผู้ซื้อและผู้ขาย และท้าให้คุณภาพของยางแปรรูปท่ีได้จาก

โรงงานไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในและนอกประเทศมีคุณภาพดี โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาคุณภาพของน้้ายางธรรมชาต ิ

จังหวัดกาฬสินธ์ุ” เป็นโครงการวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของน้้ายางธรรมชาติใน

จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อน้าข้อผลการวิจัยไปใช้การวิเคราะห์คุณภาพน้้ายางธรรมชาติท่ีผลิตได้ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ

เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะท้าให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพของน้้ายาง 

ตลอดจนได้แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของน้้ายางท่ีผลิตได้ เพื่อให้ขายยางได้ในราคาสูงต่อไป โดยการวจิัยนี้ใช้

กระบวนการวิจัยเชงิปฏบัิติการแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research, PAR) และการวิจัยเชงิทดลอง เกิดการ

มสี่วนร่วมระหว่างคณะผู้วิจัย ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นและชุมชนในการเรียนรู้ร่วมกัน  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วัสดุอุปกรณ์ 

  1. โถดูดความชื้น  

  2. เครื่องช่ังไฟฟา้แบบดิจิตัล 

  3. อา่งไอน้้า  

  4. เครื่องรีดยางแบบ 2 ลูกกลิ้ง  

  5. ตูอ้บลมร้อน 
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วิธีการศกึษา  

การวเิคราะห์คุณภาพของน้้ายาง ประกอบด้วย 

 1. วธีิการวิเคราะห์ปริมาณเนือ้ยางแห้ง (Dry Rubber Content; DRC) (กุลทวิา รัตนเวคินรักษ,์ 2539) 

   สูตรที่ใช้ในการค านวณ 

                                           % DRC   =      x  100 

         เมื่อ  m0  =  น้้าหนักของน้้ายาง หนว่ยเป็นกรัม 

                 m1  =  น้้าหนักของแผ่นยางแห้ง หนว่ยเป็นกรัม 

  ผลการทดลองซ้้าจะแตกต่างกันไม่เกิน 0.2 หนว่ย 

  2. การวเิคราะห์ปริมาณของแข็งท้ังหมดในน้้ายาง (Total Solids Content; TSC) (กุลทิวา รัตนเวคินรักษ์, 2539) 

   สูตรที่ใช้ในการค านวณ     

          % TCS  =      

  เมื่อ   m0  =  น้้าหนักของน้้ายางและจานแก้ว – น้้าหนักของจานแก้ว, หนว่ยเป็นกรัม 

      m1
**  =  น้้าหนักของฟิลม์ยางแห้งและจานแก้ว – น้้าหนักของจานแก้ว, หนว่ยเป็นกรัม 

   **m1 ใชน้้้าหนักของการอบซ้้าครั้งท่ี 2 (ชั่วโมงท่ี 17) 

 ผลการทดสอบซ้้าของตัวอย่างน้้ายางเดียวกัน จะต่างกันได้ไม่เกิน  0.2 หน่วย ถ้าต่างกันเกิน 0.2 หน่วยให้

ท้าซ้้าใหม่หมด 

  3. การหาจ้านวนกรดไขมันระเหยได้ (volatile fatty acid number; VFA No.) (กุลทวิา รัตนเวคินรักษ,์ 2539)

   สูตรทีใ่ช้ในการค านวณ 

     ค้านวณหาจา้นวนกรดไขมันระเหยได้ จากสูตร 

 

       จ้านวนกรดไขมันระเหยได้   =    

 เมื่อ  N   =  นอร์มาลิตี้ของสารละลายมาตรฐานแบบเรียมไฮดรอกไซด์ 

       V   =  ปริมาณของสารละลายแบบเรียมไฮดรอกไซด์ ท่ีใชใ้นการไตเตรท หน่วยเป็นมลิลลิิตร 

       m   =  น้้าหนักยาง, หนว่ยเป็นกรัม 

  TSC  =  ปริมาณของแข็งท้ังหมดในน้้ายาง, หนว่ยเป็นเปอร์เซ็นต์  

  DRC  =  ปริมาณน้้ายางแห้งในน้้ายาง, หนว่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ 

       p   =  ความหนาแนน่ของเซรุม่ =1.02, หนว่ยเป็น Mg/m3 

1

0

m

m

1

0

m
x100

m
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 ผลการทดลองจะเป็นท่ียอมรับเมื่อ 

 - ค่า VFA No. ท่ีแท้จริงเท่ากับ 0.10 หน่วย หรือนอ้ยกว่าให้ค่าการทดลองซ้้าต่างกันภายใน 0.01 หนว่ย 

 - ค่า VFA No. ท่ีแท้จริงมากกวา่ 0.10 หน่วย ให้คา่การทดลองซ้้าต่างกันภายใน 10 % 

  4. ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้ายาง (pH) 

 วัดโดยใช้เครื่องวัด pH meter 

  5. การวัดคา่ความหนาแนน่ของน้้ายาง (Density) 

 ความหนาแน่นของน้้ายางวัดได้จาก เคร่ืองวัดความหนาแน่นพิคโนมิเตอร์(Picnometer) รุ่น AHT (เบอร์ 

19.25) ขนาด 25 มลิลลิิตร  

  6. ค่าความหนดืของน้้ายาง (Viscosity) 

  ความหนืดของน้้ ายางวัด โดยใช้ เค ร่ือง Brookfield Viscometer รุ่น RV-LV-TT (Brookfield Engineering 

Laboratories)  

  7. การตรวจกลิ่นน้้ายาง (Odour) 

  การตรวจกลิ่นน้้ายางดว้ยการดมกลิ่นน้้ายางวา่มีกลิ่นบูดเนา่หรอืไม่ 

  8. การตรวจสีน้้ายาง (Color)  

 การตรวจสีของน้้ายางใช้วิธีเปรียบเทียบกับน้้ายางคุณภาพดีมีสีขาว ท้าได้โดยเทน้้ายางคุณภาพดีใช้เป็น

มาตรฐานการเทียบสีลงในจานเพาะเชื้อ หยดน้้ายางตัวอย่างท่ีต้องการตรวจสอบสีลงบนยางท่ีใช้เปรียบเทียบ แล้ว

ตรวจดูสีระหว่างน้้ายางท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานกับน้้ายางตัวอยา่ง 
    

ผลการศึกษา 

 จากการน้าน้้ายางจากสวนยางเปิดกรีดใหม ่(ตน้ยางอายุ 7 ปี) และสวนยางเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี (ตน้ยางอายุ 

12 ปี) มาวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้ง วิเคราะห์ปริมาณของแข็งท้ังหมดในน้้ายาง วิเคราะห์จ้านวนกรดไขมันระเหยได้ 

วัดค่าความเป็นกรด-เบส วิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของน้้ายาง วิเคราะห์ค่าความหนืดของน้้ายาง การตรวจกลิ่นน้้า

ยางและการตรวจสีน้้ายาง โดยเก็บตัวอยา่งน้้ายางทุก ๆ 1 เดอืนเป็นเวลา 10 เดอืน ได้ผลการวเิคราะห์ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้ง 

 ปริมาณเนื้อยางแห้งของน้้ายางธรรมชาติท่ีเก็บจากสวนยางท่ีเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี มีค่ามากกว่าน้้ายาง

ธรรมชาตท่ีิเก็บจากสวนยางเปิดกรีดใหม่ ปริมาณเนื้อยางแห้งของน้้ายางธรรมชาติจากสวนยางเปิดกรีดใหม่มคี่ามาก

ท่ีสุดในเดอืนกรกฎาคม และมีค่านอ้ยท่ีสุดในเดอืนกันยายน มีคา่เท่ากับ 38.17  0.06 และ 33.47  0.06 ตามล้าดับ

ผลการวเิคราะห์ปริมาณเนือ้ยางแห้ง แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนือ้ยางแห้งกับเวลา  

() สวนยางเปิดกรีดใหม่  () สวนยางเปิดกรีดมากกวา่ 5 ปี 
 

 2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ ายาง 

 ปริมาณของแข็งท้ังหมดในน้้ายางธรรมชาติท่ีเก็บจากสวนยางพาราท่ีเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี มีค่ามากกว่าน้้า

ยางธรรมชาตท่ีิเก็บจากสวนยางเปิดกรีดใหม่ ปริมาณของแข็งท้ังหมดของน้้ายางธรรมชาติจากสวนยางพาราเปิดกรีด

ใหมม่คี่าน้อยท่ีสุดในเดอืนกันยายน และมีคา่มากที่สุดในเดอืน กรกฎาคม มีคา่เท่ากับ 34.5637  0.0573 เปอร์เซ็นต์ 

และ 38.0149  0.0794 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ปริมาณของแข็งท้ังหมดของน้้ายางธรรมชาติจากสวนยางพาราเปิด

กรีดมากกว่า 5 ปี มีค่าน้อยท่ีสุดในเดือนกันยายน และมีค่ามากท่ีสุดในเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเท่ากับ 37.8914  

0.0570เปอร์เซ็นต์ และ 40.4239  0.0480 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งท้ังหมดในน้้ายาง 

แสดงดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแข็งท้ังหมดในน้้ายางกับเวลา 

() สวนยางเปิด กรดีใหม่ () สวนยางเปิดกรีดมากกวา่ 5 ปี 
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3. ผลการวิเคราะห์จ านวนกรดไขมันระเหยได้ 

 ปริมาณกรดไขมันระเหยได้ของน้้ายางธรรมชาติท่ีเก็บจากสวนยางพาราท่ีเปิดกรีดมากกวา่ 5 ปี มีใกล้เคียงน้้า

ยางธรรมชาติท่ีเก็บจากสวนยางพาราเปิดกรดีใหม่ ปริมาณกรดไขมันระเหยได้ของน้้ายางธรรมชาติจากสวนยางพารา

เปิดกรีดใหม่มีค่าน้อยท่ีสุดในเดือนมิถุนายน และมีค่ามากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน มีค่าเท่ากับ 117.47  0.02 และ 

153.64  0.04 mg KOH per 100 g Rubber ตามล้าดับ ส่วนปริมาณกรดไขมันระเหยได้ของน้้ายางธรรมชาติท่ีเก็บ

จากสวนยางพาราท่ีเปิดกรีดมากกว่า 10 ปี มีค่าน้อยท่ีสุดในเดือนมิถุนายน และมีค่ามากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน มี

ค่าเท่ากับ 114.74  0.03 และ 150.83  0.03 mg KOH per 100 g Rubber ตามล้าดับผลการวิเคราะห์จ้านวนกรด

ไขมันระเหยได้ แสดงดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ้านวนกรดไขมันระเหยได้ของน้้ายางธรรมชาติกับเวลา 

() สวนยางเปิดกรีดใหม่ () สวนยางเปิดกรีดมากกวา่ 5 ปี 

  4. ผลการวัดค่าความเป็นกรด-เบสของน้ ายาง 

  ค่าความเป็นกรด-เบสของน้้ายางสดสามารถหาได้จากเคร่ือง pH meter น้้ายางสดมคี่าความเป็นกรดเบส 

(pH) ประมาณ 6.5-7.0 ผลการวัดค่าความเป็นกรด-เบสของน้้ายาง แสดงดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการวัดค่าความเป็นกรด-เบสของน้้ายางธรรมชาติ 

เดือน 
ค่าความเปน็กรด-เบส 

สวนยางพาราเปดิกรีดใหม่ สวนยางพาราเปดิกรีดมากกวา่ 5 ป ี

พฤษภาคม 6.9 6.7 

มถิุนายน 6.8 6.7 

กรกฎาคม 6.9 6.6 

สิงหาคม 6.7 6.7 

กันยายน 6.7 6.8 

ตุลาคม 6.8 6.9 

พฤศจิกายน 6.7 6.9 

ธันวาคม 6.5 6.8 

มกราคม 6.6 6.7 

กุมภาพันธ์ 6.7 6.7 
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 จากตารางพบวา่ น้้ายางที่ได้จากสวนยางพาราท่ีเปิดกรีดใหมม่คี่าอยู่ในชว่ง 6.5-6.9 และค่าความเป็นกรด-

เบสของน้้ายางพบวา่น้้ายางที่ได้จากสวนยางพาราท่ีเปิดกรีดมากกวา่ 5 ปี มคี่าอยู่ในช่วง 6.6-6.9  

 5. ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของน้ ายาง 

 ค่าความหนาแนน่ของน้้ายางธรรมชาติ แสดงดังตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของน้้ายางธรรมชาติของสวนยางพาราท่ีเปิดกรีดใหม่สวนยางพาราท่ี 

เปิดกรีดมากกวา่ 5 ปี 

เดือน 
ค่าความหนาแน่นของน้ ายางธรรมชาต ิ(g/cm3) 

สวนยางพาราทีเ่ปดิกรีดใหม่ สวนยางพาราเปดิกรีดมากกวา่ 5 ป ี

พฤษภาคม 0.971  0.008 0.979  0.001 

มถิุนายน 0.975  0.004 0.984  0.003 

กรกฎาคม 0.972  0.002 0.983  0.005 

สิงหาคม 0.963  0.003 0.979  0.001 

กันยายน 0.961  0.004 0.982  0.003 

ตุลาคม 0.973  0.002 0.980  0.001 

พฤศจิกายน 0.976  0.001 0.976  0.006 

ธันวาคม 0.977  0.002 0.987  0.002 

มกราคม 0.974  0.005 0.989  0.001 

กุมภาพันธ์ 0.977  0.003 0.983  0.002 
 

 จากตารางพบว่า สวนยางพาราท่ีเปิดกรีดใหม่มีค่าความหนาแน่นของน้้ายางธรรมชาติอยู่ในช่วง 0.961 - 

0.977 g/cm3 และค่าความหนาแน่นของน้้ายางธรรมชาติของสวนยางพาราท่ีเปิดกรีดมากกว่า 5 ปี มีค่าอยู่ในช่วง 

0.976 - 0.989 g/cm3 จัดวา่เป็นน้้ายางธรรมชาติทีมคีุณภาพดี ซึ่งน้้ายางธรรมชาติท่ีมคีุณภาพดี มีค่าความหนาแน่น

อยู่ในช่วง 0.975 – 0.980 g/cm3  

 6. ผลการวิเคราะห์ค่าความหนืดของน้ ายาง 

 ค่าความหนดืของน้้ายางธรรมชาติ แสดงดังตาราท่ี 3  
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ตารางที่ 3 ผลการวัดค่าความหนดืของน้้ายางธรรมชาติ 

เดือน 
ค่าความหนืดของน้ ายางธรรมชาต ิ(centipoises) 

สวนยางพาราทีเ่ปดิกรีดใหม ่ สวนยางพาราเปดิกรีดมากกวา่ 5 ป ี

พฤษภาคม 16.92  0.02 16.15  0.11 

มถิุนายน 16.44  0.05 15.79  0.06 

กรกฎาคม 16.03  0.09 15.14  0.13 

สิงหาคม 13.64  0.11 13.29  0.21 

กันยายน 11.77  0.09 11.29  0.20 

ตุลาคม 13.56  0.07 12.96  0.12 

พฤศจิกายน 12.73  0.12 12.06  0.13 

ธันวาคม 15.90  0.03 14.95  0.14 

มกราคม 16.21  0.22 15.84  0.11 

กุมภาพันธ์ 17.21  0.06 16.61  0.22 
 

 จากตารางพบวา่ สวนยางพาราท่ีเปิดกรีดใหม่มีคา่ความหนดืของน้้ายางธรรมชาติอยูใ่นช่วง 11.77 – 17.21 

cP และค่าความหนดืของน้้ายางธรรมชาติของสวนยางพาราที่เปิดกรดีมากกว่า 5 ปี มีค่าอยูใ่นช่วง 11.29 -16.61 cP 

จัดว่าเป็นน้้ายางธรรมชาติทีมีคุณภาพดี ซึ่งน้้ายางธรรมชาติท่ีมีคุณภาพดี มคีา่ความหนดือยู่ในชว่ง 12 – 15 cP ผล

การวเิคราะห์คา่ความหนดืของน้้ายาง  

 7. ผลการตรวจกลิ่นน้ ายาง 

 กลิ่นของน้้ายางธรรมชาติท่ีเก็บมาจากสาวยางท่ีเปิดกรีดใหม่และสวนยางที่เปิดกรีดมาแล้วมากกว่า 5 ปี มี

กลิ่นไม่บูดเนา่ แสดงวา่ น้้ายางท่ีกรีดออกจากตน้ยางใหม ่ๆ ยังไมม่กีารปะปนของเชื้อจุลินทรีย์ แสดงถึงการรักษา

ความสะอาดของถว้ยรองรับน้้ายาง และการดูแลสวนยางของเจ้าของสวนยาง 
 

 8. ผลการตรวจสนี้ ายางธรรมชาต ิ

 สีของน้้ายางธรรมชาติท่ีเก็บมาจากสาวยางท่ีเปิดกรีดใหม่และสวนยางท่ีเปิดกรีดมาแล้วมากกวา่ 5 ปี มีสขีาว 

แสดงวา่ เป็นน้้ายางท่ีมีคุณภาพดี ไม่มโีลหะหรือสารอ่ืนปลอมปน 
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วิจารณ์และสรุปผล 

 การวิเคราะห์คุณภาพของน้้ายางธรรมชาติ พบว่า สวนยางพาราท่ีเปิดกรีดใหม่ มีค่าปริมาณเนื้อยางแห้ง 

ปริมาณของแข็งท้ังหมดในน้้ายาง จ้านวนกรดไขมันระเหยได้ ค่าความเป็นกรด-เบส ค่าความหนาแน่น และค่าความหนืด 

ของสวนยางพาราท่ีเปิดกรีดใหม่อยู่ในช่วง 33.47-38.17 เปอร์เซ็นต์ 34.56-38.01 เปอร์เซ็นต์ 117.47-153.64 มิลลิกรัม 

6,5-6.9, 0.96-0.98 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 11.77-17.21 เซนติพอยซ์ ตามล้าดับ ส่วนสวนยางพาราท่ีเปิดกรีด

มากกว่า 5 ปีมีค่าอยู่ในช่วง 35.80-39.57 เปอร์เซ็นต์ 37.89-40.42 เปอร์เซ็นต์ 114.74-150.83 มิลลิกรัม 6.6-6.9, 

0.97-0.99 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 11.29-16.61 เซนติพอยซ์ ตามล้าดับ การตรวจกลิ่นและสีของน้้ายาง พบว่า น้้า

ยางธรรมชาติจากท้ังสองสวนไมม่ีกลิ่นบูดเนา่และมสีีขาว ตามล้าดับ แสดงวา่ น้้ายางท่ีกรีดออกจากต้นยางใหม่ ๆ ยังไม่มี

การปะปนของเชื้อจุลินทรีย์ แสดงถึงการรักษาความสะอาดของถ้วยรองรับน้้ายางและการดูแลสวนยางของเจ้าของสวน

ยาง สีของน้้ายางธรรมชาตมิสีีขาว แสดงวา่ เป็นน้้ายางท่ีมีคุณภาพดี ไมม่โีลหะหรือสารอื่นปลอมปน 

 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้ายางพาราที่ปลูกในพื้นท่ีบ้านโพน ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

พบวา่ น้้ายางมีคุณภาพดี เนื่องจากเกษตรกรมีการเลอืกปลูกยางพาราพันธ์ุท่ีเหมาะสมกับลักษณะพื้นท่ี โดยพื้นท่ีบ้าน

โพนเป็นพืน้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีปริมาณน้้าเพยีงพอต่อการท้าสวนยางพารา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณชาวบ้านโพน ต้าบลโพน อ้าเภอค้าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุท่ีให้ความร่วมมอืในงานท้าวิจัยอยา่งดีย่ิง 

ขอขอบคุณสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ีอ้านวยความสะดวกในการใช้

ห้องปฏบัิตกิารและวัสดุอุปกรณใ์นการท้าวิจัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากมหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดน้ ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาว และกุ้ง

ก้ามกราม ด้วยตัวท าละลายอนิทรีย์ชนิดต่างๆ 

The comparison of lipid extraction from Pacific white Shrimp and Giant 

freshwater prawn head and shell with different organic solvents 

รุ่งกานต ์กล้าหาญ1* และ ศุภฤกษ์ ปิ่นสุภา1 

Rungkan klahan1* and Suppareak pinsupa1  

 บทคัดย่อ 

 การศึกษาการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม ด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ต่างกัน มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของกุ้ง และตัวท้าละลายที่ดีท่ีสุด  ท่ีสามารถสกัดน้้ามันจากหัวและเปลอืกกุ้งได้สูงสุด และ

ใช้ตน้ทุนต่้าท่ีสุด เพื่อน้ามาใชใ้นอาหารสัตวน์้้า ซึ่งการทดลองคร้ังนี้ใช้หัวและเปลือกกุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม และตัว

ท้าละลายท่ีใชใ้นการศกึษาได้แก่ Petroleum ether, n-Hexane, Dichloromethane, Chloroform, Acetone, Ethanol และ 

Methanol ท่ีความเข้มขน้ 50, 75, และ 100%  ด้วยวธีิ soxhlet extraction จากการศกึษาพบว่า น้้ามันท่ีสกัดได้จากหัว

และเปลือกกุ้งขาวมีปริมาณสูงกว่ากุ้งก้ามกราม จากการใช้ตัวท้าละลายทุกชนิด (P<0.05) และ Ethanol และ 

Methanol ท่ีความเข้มข้น 50, 75% และ Methanol 100% สามารถสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวได้สูงสุด 

(P<0.05)  โดยมีค่าอยู่ในชว่ง 22.30 - 29.60%  ส่วน Methanol ท่ีความเข้มข้น 75% สามารถสกัดน้้ามันจากหัวและ

เปลอืกกุ้งก้ามกรามได้สูงสุดโดยมีค่าเท่ากับ 18.00% เมื่อพิจารณาจากต้นทุนการผลิตพบวา่การใช ้Methanol ท่ีความ

เข้มข้น 50% มีต้นทุนในการผลิตต่้าท่ีสุดเท่ากับ 408.50 บาท/100 กรัม จากการทดลองสรุปได้ว่าหัวและเปลือกกุ้ง

ขาวมคีวามเหมาะสมในการน้ามาผลิตน้้ามันมากกว่าหัวและเปลือกกุ้งก้ามกราม และตัวท้าละลายอินทรีย์ท่ีเหมาะสม

ในการน้ามาสกัดน้้ามันจากหัวและเปลอืกกุ้งได้แก่ Methanol ท่ีความเข้มข้น 50%    

ค าส าคัญ:  หัวและเปลอืกกุ้ง  กุ้งขาว  กุ้งก้ามกราม  น้้ามัน  ตัวท้าละลายอนิทรีย์   

Abstract  

 This trial was to investigate the appropriate lipid sources and organic solvents for shrimp oil produced 

for aquatic animal feed including showed the lowest cost. Pacific white Shrimp and Giant freshwater prawn head 

and shell were lipid source that extracted with various organic solvent were Petroleum ether, n-Hexane, 

Dichloromethane, Chloroform, Acetone and 50, 75, and 100% of Ethanol and Methanol, respectively by soxhlet 

extraction. The results showed that percentage of lipid was highest in Pacific white Shrimp head and shell 

(P<0.05).  Moreover, the suitable organic solvents for lipid extraction from Pacific white Shrimp head and shell  

were 50 and 75% of Ethanol and Methanol including 100% of methanol were in range 22.30 - 29.60% 

(P<0.05) and 75% of Methanol for Giant freshwater prawn head and shell (18.00%). In addition, cost of lipid 

extraction with 50% methanol has the lowest was 408.50 Baht/100 g. This study indicated that Pacific white 

                                                           
1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี 76000 
1 Aquaculture Agriculture Phetchaburi Rajabhat University Phetchaburi Province 76000 

*Corresponding author e-mail: rukiirun@windowslive.com  
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Shrimp head and shell was appropriate for lipid source and extraction with 50% Methanol displayed the lowest 

cost.   

Keywords: shrimp head and shell, Pacific white Shrimp, Giant freshwater prawn, lipid, organic solvents   

บทน า 

อาหารสัตว์น้้ามีองค์ประกอบของวัตถุดิบหลายชนิด ท้ังวัตถุดิบแหล่งโปรตีน  แหล่งพลังงานซึ่งได้จาก

คารโ์บไฮเดรต และไขมัน แหลง่วติามนิแร่ธาตุ เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบแหลง่พลังงานเป็นวัตถุดิบหลักท่ีมีความส้าคัญไมต่า่ง

จากวัตถุดิบแหล่งโปรตีน  โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีเป็นแหล่งของน้้ามัน  เนื่องจากเป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานท่ีมรีาคาแพง

กวา่คาร์โบไฮเดรต วัตถุดิบท่ีเป็นแหล่งพลังงานจากน้้ามันท่ีใช้ในการผลิตอาหารสัตวน์้้าได้แก่ น้้ามันปลา  และน้้ามัน

จากพืช ซึ่งต้องใช้น้้ามันท้ังสองชนิดนี้ในการผลิตอาหารเพื่อความสมดุลของกรดไขมัน  น้้ามันปลานอกจากจะให้

พลังงานแล้วยังให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงซึ่งมีความส้าคัญต่อท้างานของร่างกายสัตว์น้้าด้วย (Halver and Hardy,  

2002)  นอกจากนี้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ (bio membrane)  และเป็นส่วนประกอบ

ของเซลล์ตับ  หัวใจ  สมอง และประสาท เป็นส่วนประกอบของยีนท่ีมีบทบาทในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  

เป็นส่วนประกอบของ steroid  hormone และฮอร์โมนท่ีควบคุมการลอกคราบในกุ้ง  และปู  เป็นส่วนประกอบของ

คอเลสเตอรอล และน้้าดี  ท่ีช่วยในการย่อยและดูดซึมไขมัน  และส่วนประกอบของโพรสตาแกลนดิน  ช่วยปกป้อง

ร่างกายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมอิย่างกะทันหัน (เวียง, 2543)   รวมถึงใชเ้ป็นสารแต่งกลิ่นอาหารเพื่อกระตุ้นให้

สัตว์น้้าได้กินอาหารได้มากขึ้น  แต่ในปัจจุบันน้้ามันปลามีราคาท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยใน พ.ศ. 2557 – 2559 ราคาน้้ามัน

ปลาเท่ากับ 60 บาท / กิโลกรัม (สมาคมผู้ลิตอาหารสัตว์, 2559) ซึ่งถือว่ามีราคาสูงมากแม้จะใช้ในปริมาณน้อยจึง

ตาม  ก็ส่งผลให้ราคาของอาหารสูงตามขึ้นเช่นกัน  ดังนั้นถ้าสามารถท่ีหาวัตถุดิบอื่นมาสกัดน้้ามัน และใช้ทดแทน

น้้ามันปลาน่าจะส่งผลให้ราคาของอาหารลดลงตามไปด้วย  ซึ่งน้้ามันจากหัวและเปลอืกกุ้ง  เป็นอีกแนวทางเลอืกหนึ่ง

ท่ีน่าจะน้ามาใช้ทดแทนน้้ามันปลาได้เนื่องจากหัวกุ้งมีปริมาณของกรดไขมันไมอ่ิ่มตัวสูง โดยเฉพาะ กรดไขมันไมอ่ิ่มตัว

ท่ีจ้าเป็นชนิดโอเมกา 3 ซึ่งมีอยู่  0.41 เปอร์เซ็นต์  (บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์ และ จุฑามาศ ทะแกล้วพันธ์ุ, 2559)  

นอกจากนี้หัวกุ้งท่ีเหลือใช้จากอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง ซึ่งมีผลผลิตตลอดท้ังปี  และจากการส้ารวจข้อมูลพบว่าราคา

ของเปลอืกและหัวกุ้งในช่วง พ.ศ. 2557 – 2559 อยู่ท่ี 27.00 – 27.50 บาท/กิโลกรัม (สมาคมผู้ลิตอาหารสัตว์, 2559)  

ซึ่งการสกัดน้้ามันมีหลายวธีิ เช่น การให้ความร้อน การใชไ้อน้้า การบีบอัด และการสกัดดว้ยตัวท้าละลายอินทรีย์ชนิด

ต่างๆ  ดังนั้นการศึกษานี้จึงต้องการศึกษาการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต

น้้ามันจากเศษเหลือกุ้งเพื่อน้ามาใช้ทดแทนน้้ามันปลา ซึ่งถ้ามีราคาท่ีต่้ากว่าน้้ามันปลาจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต

อาหารสัตว์น้้า รวมไปถึงการผลิตสัตวน์้้าได้  และเป็นการใชเ้ศษเหลอืทางการเกษตรให้เกิดประโยชนส์ูงสุด   

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเตรยีมหัวและเปลือกกุ้ง 

น้าหัวและเปลอืกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามผึ่งลมจนแห้ง จากนั้นน้าเข้าอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 2 ชั่วโมง น้าหัวและเปลอืกกุ้งมาบดให้ละเอียด แล้วใส่ถุงไล่อากาศและเก็บในท่ีเย็นเพื่อน้ามาสกัดน้้ามันตอ่ไป 
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การสกัดน้ ามันและวิเคราะห์ปริมาณน้ ามัน 

น้าตัวอย่างหัวและเปลือกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามอบแห้งมาสกัดน้้ามันด้วยวธีิ soxhlet extraction (A.O.A.C., 

2000) ด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ดังต่อไปนี้คือ Petroleum ether, n-Hexane, Dichloromethane, Chloroform, Acetone, 

Ethanol 50, 75, และ 100% Methanol 50, 75 และ 100% จากนัน้ค้านวณหาเปอร์เซ็นต์น้้ามัน และตน้ทุนในการสกัด 

และผลิตน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม จากนั้นน้าผลท่ีได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามวิธีของ 

อนันต์ชัย (2539) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%   
 

ผลการศึกษา 

 ผลจากการศึกษาการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลอืกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม ด้วยตัวท้าละลายท่ีต่างกัน ได้แก่ 

Petroleum ether, n-Hexane, Dichloromethane, Chloroform, Acetone, Ethanol 50, 75, และ 100% Methanol 50, 

75 และ 100% พบว่าตัวท้าละลายท่ีแตกต่างกัน ให้ปริมาณน้้ามันท่ีต่างกัน (P<0.05)  และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณ

น้้ามันท่ีสกัดได้จากหัวและเปลือกกุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม พบวา่หัวและเปลือกกุ้งขาวให้ปริมาณน้้ามันสูงกว่าหัวและ

เปลอืกกุ้งก้ามกราม (P<0.05) ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบปริมาณน้้ามันท่ีสกัดได้จากหัวและเปลอืกกุ้งขาวและ กุ้งก้ามกราม 

Organic solvent 
sample 

P - value 
Pacific white Shrimp giant freshwater prawn 

Ethanol 19.83 ± 2.96a 7.84 ± 1.36b 0.0031 

Methanol 26.10 ± 1.41a 12.69 ± 2.42b 0.0064 

Petroleum ether 6.83 ± 1.35a 5.40 ± 0.44a 0.1566 

Acetone 11.75 ± 1.20a 6.41 ± 1.54b 0.0140 

Ethanol 50% 29.60 ± 3.81a 14.66 ± 2.79b 0.0141 

Ethanol 75% 26.06 ± 0.40a 15.07 ± 1.14b 0.0001 

Methanol 50% 28.25 ± 6.43a 12.65 ± 1.44b 0.0220 

Methanol 75% 22.30 ± 4.24a 18.00 ± 0.16a 0.2888 

Hexane 8.53 ± 1.44a 6.88 ± 1.06a 0.1858 

Chloroform 13.55 ± 0.35a 11.79 ± 1.88a 0.3023 

Dichloromethane 8.40 ± 0.96a 7.87 ± 1.84a 0.6833 

หมายเหต:ุ  ตัวอกัษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันตามแนวนอนแสดงวา่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนีัยสา้คญัทางสถิต ิ(P<0.05) 

เมื่อเปรียบเทียบชนิดของตัวท้าละลายการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาว และกุ้งก้ามกรามด้วยตัวท้า

ละลายท่ีต่างกัน ได้แก่ Petroleum ether, n-Hexane, Dichloromethane, Chloroform, Acetone, Ethanol 50, 75, และ 

100% Methanol 50, 75 และ 100% พบวา่การใช ้Ethanol 50% ในการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลอืกกุ้งขาวให้ปริมาณ

น้้ามันสูงท่ีสุด (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 29.60% และการใช้ Methanol 75% ในการสกัดน้้ามันจากหัวกุ้งก้ามกรามให้

ปริมาณน้้ามันสูงท่ีสุดโดยมีคา่เท่ากับ 18.00 ± 0.16% ดังตารางที่ 2 



 
 

 694  Proceedings 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบตัวท้าละลายในการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลอืกกุ้งขาวและ กุ้งก้ามกราม 

organic solvent 
sample 

Pacific white Shrimp giant freshwater prawn 

Ethanol 19.83 ± 2.96b 7.84 ± 1.36c 

Methanol 26.10 ± 1.41a 12.69 ± 2.42b 

Petroleum ether 6.83 ± 1.35d 5.40 ± 0.44c 

 Acetone 11.75 ± 1.20cd 6.41 ± 1.54c 

Ethanol 50% 29.60 ± 3.81a 14.66 ± 2.79ab 

Ethanol 75% 26.06 ± 0.40a 15.07 ± 1.14ab 

Methanol 50% 28.25 ± 6.43a 12.65 ± 1.44b 

Methanol 75% 22.30 ± 4.24ab 18.00 ± 0.16a 

Hexane 8.53 ± 1.44d 6.88 ± 1.06b 

Chloroform 13.55 ± 0.35c 11.79 ± 1.88b 

Dichloromethane 8.40 ± 0.96d 7.87 ± 1.84c 

P - value 0.0001 0.0001 

หมายเหตุ:  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตัง้แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ (P<0.05) 

ส้าหรับการศึกษาต้นทุนการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวและ กุ้งก้ามกรามด้วยตัวท้าละลายท่ีต่างกัน 

ได้แก่  Petroleum ether, n-Hexane, Dichloromethane, Chloroform, Acetone, Ethanol 50, 75, และ 100% Methanol 50, 

75 และ 100% พบว่าการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวมีต้นทุนท่ีต่้ากว่ากุ้งก้ามกรามในทุกตัวท้าละลายอินทรีย ์

และการใช ้ Methanol 50% ในการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลอืกกุ้งขาวมตีน้ทุนในการผลิตต่้าท่ีสุด ดังตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตน้้ามันจากหัวและเปลอืกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม (บาท / 100กรัม) 

organic solvent 
sample 

Pacific white Shrimp giant freshwater prawn 

Ethanol 02,678.77 06,750.00 

Methanol 00876.63 01,787.23 

Petroleum ether 11,098.10 14,000.00 

Acetone 03,693.62 06,739.47 

Ethanol 50% 00900.68 03,609.82 

Ethanol 75% 01,530.70 03,511.61 

Methanol 50% 00408.50 01,792.89 

Methanol 75% 00771.75 01,260.00 

Hexane 06,404.69 07,911.63 

Chloroform 04,690.77 05,374.05 

Dichloromethane 06,323.81 06,724.27 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม ด้วยตัวท้าละลายท่ีต่างกัน ได้แก่ 

Petroleum ether, n-Hexane, Dichloromethane, Chloroform, Acetone, Ethanol 50, 75, และ 100% Methanol 50, 

75 และ 100%  พบว่าตัวท้าละลายท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาว คือ Ethanol และ 

methanol ท่ีความเข้มข้น 50 และ 75% และ Methanol 100% ส้าหรับการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งก้ามกราม

ควรใช้ Methanol ท่ีความเข้มข้น 75% ส้าหรับปริมาณน้้ามันท่ีสกัดได้จากหัวและเปลือกกุ้งขาวอยู่ในช่วง 22.30 - 

29.60% ท้ังนี้เนื่องจากการสะสมไขมันในตัวกุ้งขาวมีมากกว่าในกุ้งก้ามกราม สังเกตได้จากความต้องการไขมันในตัว

สัตว์น้้า กุ้งก้ามกรามต้องการ n-6 fatty acids ส่วนกุ้งทะเลต้องการกรดไขมันท่ีมากกว่า ได้แก่ linolenic acids 0.3%, 

linoleic acid 0.4%, eicosapentaenoic 0.4%, decosahexaenoic acid 0.4% ซึ่งคือคอเลสเตอรอล ท่ีพบในสัตว์ท่ีจ้าเป็น

ในการสร้างน้้าดี ฮอร์โมนเพศ และฮอร์โมนลอกคราบ และนอกจากนี้ปรมิาณน้้ามันในอาหารท่ีใชใ้นการเลีย้งก็ต่างกัน 

โดยกุ้งก้ามกรามต้องกรดไขมันท่ีจ้าเป็น 0.75% (3% น้้ามันปลา) แต่ไม่ต้องการฟอสโฟลิพิด  ซึ่งต่างจากกุ้งขาวท่ี

ต้องการกรดไขมันท่ีจ้าเป็น 1% (4%น้้ามันปลา) ต้องการฟอสโฟลิพิด  3% (ธนาภรณ์,  2557)  ดังนั้นจึงส่งผลให้หัว

และเปลือกกุ้งขาวมีปริมาณน้้ามันสูงกว่าหัวและเปลือกกุ้งก้ามราม  ส้าหรับตัวท้าละลายท่ีใช้คือ Ethanol และ 

Methanol 50 - 75% ให้ผลผลิตของน้้ามันจากการสกัดได้สูงกว่าตัวท้าละลายกลุ่มอื่น เนื่องจาก ตัวท้าละลายกลุ่มนี้

สามารถสกัดน้้ามันได้ท้ังในกลุ่ม Neutral lipids ได้แก่ ไตรกลีเซอไรด์ (ไตรเอซิลกลีเซอรอล) คอเลสเตอรอล สเตอ

รอยด์อื่นๆ และวิตามินท่ีละลายได้ในน้้ามัน คือ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค และน้้ามันกลุ่ม 

Amphiphilic  lipids ได้แก่ ฟอสโฟลพิดิตา่งๆ เชน่ เลซิทิน และสฟิงโกไมอิลนิ  ด้วยคุณสมบัตขิองฟอสโฟลพิดิท่ีโมเลกุล

ท่ีมีส่วนเป็นโพลาร์ซึ่งละลายได้ในน้้า และส่วนท่ีเป็นอะโพลาร์ซึ่งไม่ละลายในน้้า ดังนั้นสารประกอบพวกฟอสโฟลิพิด

จึงหมุนตัวอยูบ่นผิวของสารท่ีมขีนาดโมเลกุลใหญ่กวา่ หรือบนผิวน้้า หรือแทรกตัวอยู่ระหวา่งผิวของเหลว 2 ชนิดท่ีไม่

ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงส่งผลให้ Ethanol ท่ีความเข้มข้น 50% ซึ่งมสี่วนผสมของน้้ากลั่นและตัว

ท้าละลายอินทรีย์ละลายน้้ามันได้ดีกว่า เพราะสามารถละลายโมเลกุลท่ีเป็นโพลาร์ซึ่งละลายในน้้า และส่วนท่ีเป็น    

อะโพลาร์ซึ่งไม่ละลายในน้้าได้ (นิธิยา, 2557) และประสิทธิภาพในการสกัดน้้ามันเป็นผลมาจากลักษณะทางเคมี ตัว

ท้าละลายที่มขีั้วแตกตา่งกัน pH อุณหภูมิ เวลาการสกัดและองค์ประกอบของกลุม่ตัวอย่าง (Do, Q.D. 2014)    ผลท่ีได้

ในคร้ังนี้สอดคล้องกับ Do,Q D (2014) ท่ีพบว่า Ethanol ท่ีความเข้มข้น 50% คือตัวท้าละลายท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ

สกัดน้้ามัน ซึ่งคล้ายกับผลการทดลองของ วิชมณี และคณะ (2556) ท่ีพบว่า การสกัดน้้ามันจากเศษเหลือปลาทูน่า

ด้วยตัวท้าละลาย ได้แก่ โคโลฟรอมร์   น้้ากลั่น และ เอทานอล สามารถสกัดน้้ามันจากเศษเหลือปลาทูน่าได้ดี  

เนื่องจากสารละลายผสมสามารถแพร่ทะลุเข้าสู่เซลล์และสามารถสกัดน้้ามันออกจากเยื่อหุ้มเซลล์และเส้นใย

กล้ามเนื้อได้ดีกว่า โดยตัวท้าละลายพวกท่ีมีขัว้ได้แก่ โคโลฟรอมร์   น้้ากลั่น สามารถสกัดลิปิดกลุ่ม simple lipids และ

กลุ่ม compound lipids ได้แก่ ฟอสโฟลิปิด ไกลโคไลปิด ลิโปโปรตีน และ derived lipids ได้แก่ ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไดกลี

เซอร์ไรด์ เป็นต้น (Norziah et al., 2009) และเมื่อพิจารณาจากต้นทุนในการผลิตโดยค้านวณจากราคาหัวและเปลือก

กุ้ง และค่าสารเคมีในการวิเคราะห์แล้วพบวา่ การใช้ Methanol 50% ในการสกัดให้ปริมาณน้้ามันสูง และมีต้นทุนต่้า

ท่ีสุด เนื่องจากสารดังกล่าวมีการผสมน้้าท่ีอัตราส่วน 50% จึงท้าให้ลดค่าสารเคมีในการสกัดได้คร่ึงหนึ่ง  ส่งผลต่อ

ราคาการผลิตท่ีลดลงด้วย  ดังนั้นจากการทดลองนี้กล่าวได้ว่า หัวและเปลือกกุ้งท่ีเหาะสมส้าหรับน้ามาสกัดน้้ามัน

ได้แก่หัวและเปลือกกุ้งขาว  และตัวท้าละลายท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสกัดน้้ามันจากหัวและเปลือกกุ้งขาว คือ 

Methanol ท่ีความเข้มข้น 50%  
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระในสาหร่ายน้ าจืดในจังหวัดน่าน 

Antioxidant activities of fresh water macroalgae in Nan province 

อัจฉราภรณ์ ผลรนิทร์1 สุภาวดี ศรีแย้ม2 และศริิรัตน ์ชาญไววิทย1์* 

Atcharaporn Phonrin1, Supawadee Sriyam2 and Sirirat Chanvaivit1* 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอสิระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมดในสาหร่าย

น้้าจืดในจังหวัดน่าน 4 ชนิด คือ สาหร่ายไกต๊ะ (Microspora sp.) สาหร่ายไกไหม (Cladophora glomerata sp., 

Rhizoclonium sp.) สาหร่ายเตา (Spirogyra sp.) และสาหร่ายลอน (Nostochopsis lobatus sp.) สารตัวอย่างท้ังหมด

สกัดด้วยตัวท้าละลายเอทานอลบริสุทธ์ิ และวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดโดยใช้วิธี Folin – 

Ciocalteuphenol test พบว่าในสาหร่ายเตา มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 179.19 mg GAE/g 

extractเมื่อวิเคราะห์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี  1, 1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical scavenging (DPPH) assay 

และวิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay พบว่า ตัวอย่างสารสกัดจากสาหร่ายเตามีฤทธ์ิในการต้าน

อนุมูลอิสระมากท่ีสุดเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH มีค่าเท่ากับ 303.56 mg TE/g extract ส่วนการทดสอบการต้าน

อนุมูลอิสระด้วยวธีิ FRAP พบวา่ สารสกัดจากสาหรา่ยเตาให้ผลฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอสิระมากท่ีสุดเชน่เดียวกัน มคี่า

เท่ากับ 351.63 mg TE/g extract เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยา่งสารสกัดสาหร่ายน้้าจืดชนดิอื่นๆ   

ค าส าคัญ:  สาหร่ายน้้าจืด  การตา้นอนุมูลอิสระ  สารประกอบฟีนอลิก  
 

 Abstract 

The aim of this study was to determine the total phenolic contents and antioxidant activity of fresh water 

macroalgae from Nan province. Four types of macroalgae i.e. Khaitha ( Microspora sp.), Khaimai ( Cladophora 

glomerata sp. Rhizoclonium sp.), Tao (Spirogyra sp.)  and Lon (Nostochopsis lobatus sp.) were investigated. All 

sample were extracted with absolute ethanol and total phenolic contents of the extracts were determined by Folin–

Ciocalteu phenol test.  The results revealed that total phenolic contents of Tao extract had the highest yield of 

173.16 ± 8.70 mg GAE/g extract. The antioxidant capacities were analyzed by 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 

radical scavenging (DPPH) and ferric reducing antioxidant power (FRAP) assays. It found that the ethanolic extract 

of Tao showed the values of antioxidant capacity in the DPPH test 33.24 ± 1.78 mg TE/g extract and FRAP assay 

of 351.63 ± 12.48 mg TE/g extract, which were highest samples of fresh water macroalgae.    

Keywords:  fresh water macroalgae, antioxidant activity, total phenolic contents 
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บทน า 

 สาหร่ายน้้าจืด (fresh water macro algae) เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของน้้า โดยสาหร่ายจะเป็นตัวเพิ่มปริมาณ

ออกซิเจนให้แม่น้้า  ในจังหวัดน่านสามารถพบสาหร่ายน้้าจืดในแม่น้้าน่าน ตั้งแต่ต้นน้้าที่อ้าเภอทุ่งช้างไปจนถึงอ้าเภอ

เวียงสา สาหร่ายน้้าจืดของหวัดน่าน เป็นสาหร่ายไกอยู่ใน Division Chlorophyta สามารถแบ่งประเภทสาหร่ายไกได้ 

2 ชนิด คือ 1. สาหร่ายไกต๊ะหรือไกค่าว มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Microspora sp. 2. สาหร่ายไกไหมหรือไกเป้ือย มีชื่อ

วิทยาศาสตร์คือ Cladophora glomerata sp., Rhizoclonium sp. (Pimporn L et al. (2014)) สาหร่ายเตาจัดอยู่ ใน 

Division Chlorophyta มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Spirogyra sp. (ยุวดี พีรพรพิศาลและคณะ, 2552) ชาวบ้านนิยมน้า

สาหร่ายเตามาปรุงเป็นอาหารพื้นเมืองโดยการรับประทานแบบสดคือ ต้าเตา นอกจากนั้นยังมีการแปรรูปเป็นข้าว

เกรียบเตา และยังสามารถรักษาแผลจากโรคมะเร็งไข่ปลาไม่ให้ปวดแสบปวดร้อน และมีสรรพคุณลดน้้าตาลในเลือด

ได้อีกด้วย (พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย, 2557) สาหร่ายลอนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nostochopsis sp. อยู่ใน Division 

Cyanophyta เป็นสาหร่ายน้้าจืดสีเขียวแกมน้้าเงินขนาดใหญ่  ชาวบ้านนิยมน้ามาท้าเป็นขนมลอน หรือน้ามาท้าเป็น 

ของหวานท่ีมีสรรพคุณแก้ร้อนใน (ยุวดี พรีพรพศิาลและคณะ, 2552)  ในยุคปัจจุบันบุคคลท่ัวไปมักจะไม่รู้จักสาหรา่ย

น้้าจืดท่ีทรงคุณค่าทางโภชนาการท่ีมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ หรือสรรพคุณต่าง ๆ ท่ีอยู่กับชาวจังหวัดน่าน

มานานนับร้อยปี ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้าให้สาหร่ายน้้าจืดมีปริมาณน้อยและหาได้ยากขึ้นกว่าอดีต 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท้าการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายน้้าจืดในจังหวัดน่าน ซึ่งยังไม่พบการ

รายงานผลการวิเคราะห์สาหร่ายน้้าจืดแบบสดของจังหวัดน่าน เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในด้านฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระเพื่อท่ีจะน้าไปเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงคุณค่า 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สูชุ่มชนให้บริโภคสาหร่ายน้้าจืดในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ตัวอย่างสาหร่ายน้ าจืด 

สาหร่ายน้้าจืดท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 4 ชนิดได้แก่ สาหร่ายไกต๊ะหรือไกค่าว (Microspora sp.) สาหร่ายไกไหม

หรือไกเป้ือย (Cladophora glomerata sp., Rhizoclonium sp.) Pimporn L et al. (2014). สาหร่ายเตา (Spirogyra sp.) 

และสาหร่ายลอน (Nostochopsis lobatus sp.) (ยุวดี พีรพรพิศาล และคณะ, 2552) เก็บตัวอย่างสาหร่ายในช่วงเดือน

ธันวาคม 2558 – มถิุนายน 2559 จากแม่น้้านา่น อ้าเภอท่าวังผาและอ้าเภอปัว จังหวัดนา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สาหร่ายไกต๊ะหรือไกค่าว (Microspora sp.)                       สาหร่ายไกไหม (Cladophora sp., Rhizoclonium sp.) 
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  สาหร่ายเตา (Spirogyra sp.)                    สาหร่ายลอน (Nostochopsis lobatus sp.) 

 

วิธีการสกัดสารสกัดจากสาหร่ายน้ าจืดสด 

 น้าตัวอย่างสาหร่ายน้้าจืดสกัดด้วยการแชใ่นเอทานอลบริสุทธ์ิ ดัดแปลงจากวิธีของ Thidarat K, Amornrat 

W,  Parinya M. (2015). โดยใช้ตัวอย่างสาหร่ายสด 100 กรัมต่อเอทานอลบริสุทธ์ิ 100 มิลลิลิตร เก็บให้พ้นแสงแดด 

เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นน้าสารละลายท่ีได้มากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 ท้าการทดลอง 3 ซ้้า และ

น้ามาระเหยเพื่อแยกตัวท้าละลายออกโดยเครื่องระเหยสุญญากาศ (Buchi Rotavapor รุ่น R-II) และท้าแห้งดว้ยเครื่อง

ท้าแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง (Labonco รุ่น FreeZone 6) และค้านวณหารอ้ยละผลผลิตท่ีได้ 

 การเตรียมสารละลายตัวอย่างและสารละลายมาตรฐานเพื่ อใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและการต้านอนุมูลอสิระของสารสกัดสาหร่ายน้ าจืด 

 ตัวอยา่งสารสกัดสาหร่าย 10.0 มลิลิกรัม ละลายในเอทานอล 10 มลิลิลิตร และเตรียมสารละลายมาตรฐาน

กรดแกลลิกและ trolox 1 มลิลกิรัมตอ่มิลลิลติร 

 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic content; TPC) 

 การวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด ใชว้ิธี Folin – Ciocalteu  phenol test ตามวธีิของ Thidarat 

et al. (2015) โดยปิเปตน้้ากลั่น 9.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองตามด้วยสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกท่ีระดับ

ความเข้มข้น 10 – 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin – Ciocalteu Reagent 0.5 

มิลลิลิตร เขย่า 5 นาที เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (10 % w/v) 2.0 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไว้ท่ี

อุณหภูมิห้อง 10 นาที น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 730 นาโนเมตร โดยใช้เคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Thermo รุ่น 

BioMate 3) ส้าหรับการวิเคราะห์สารสกัดตัวอยา่งจากสาหร่าย ท้าเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐาน

กรดแกลลิก และค้านวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดโดยอาศัยการค้านวณจากสมการกราฟมาตรฐานของ

กรดแกลลิกในหนว่ย mg GAE/ mg น้้าหนักสกัด  

 การทดสอบการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ายน้ าจืด 

 วิธี 1, 1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging ดัดแปลงมาจากวิธีของปริญญา 

มูลสิน และอมรรัตน์ วงษ์กลม. (2556)  ปิเปตสารละลายสารสกัดตัวอย่างละ 1.0 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองท่ีมี

สารละลาย DPPH (0.1 มิลลิโมลต่อลิตร ) ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตรเขย่าเป็นเวลา  3 นาที จากนั้นเก็บในท่ีมืด 
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ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาที แล้วน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยเคร่ืองสเปค-

โตรโฟโตรมเิตอร์ใชเ้อทานอลเป็นสารละลายแบลงค์ จากนั้นน้าค่าการดูดกลนืแสงท่ีได้มาค้านวณหาค่าการตา้นอนุมูล

อิสระ DPPH assay โดยเทียบกับสารละลายมาตรฐาน trolox การเตรียมสารละลายมาตรฐาน trolox ให้ได้ความ

เข้มข้นระหว่าง 1 - 40 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลติร และท้าการวเิคราะห์เหมอืนกับสารสกัดสาหร่าย น้าค่าการดูดกลนืแสง

ของสารสกัดสาหร่ายมาเทียบกับกราฟมาตรฐาน  ซึ่งคา่ที่ได้แสดงเป็น mg trolox equivalent (TE)/g ของสารสกัด 

 วิธี Ferric reducing ability power (FRAP) 

 วธีิ FRAP ตามวธีิของสถาพร  สัตยซ์ื่อ, สุธาสิน ี ทัพพสารพงศ์ และธรีะศักดิ์  ด้ารงรุ่งเรือง. (2557) โดยผสม 

300 มิลลิ โมลต่อลิตรของ  Acetate buffer (pH 3.6) กับสารละลาย Ferric chloride 20 มิลลิโมลต่อลิตร และ              

10 มลิลิโมลตอ่ลิตร 2 , 4 , 6 - tripyridyl - 3 - triazine (TPTZ) ให้เข้ากันในอัตราส่วน 10 : 1 : 1 (v/v/v) แลว้น้าไปอุ่น

ท่ีอุณหภูมิ 37 0C เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นละลายสาหร่ายสกัดให้มีความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรด้วย                 

เอทานอลบริสุทธ์ิ ปิเปตสารละลายสาหร่ายสกัดปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร โดยเติมลงในสารละลาย FRAP reagent  

ปริมาตร 3.7 มิลลิลิตร และน้าไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้องในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาว

คลื่น 593 นาโนเมตร จากนั้นไปค้านวณเป็นประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ (reducing ability) โดยอาศัยสมการเส้นตรง

จากกราฟมาตรฐานของ trolox เตรียมสารละลายมาตรฐาน trolox ท่ีระดับความเข้มข้นเข้มข้น 1 - 70 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร และท้าการวิเคราะห์เหมือนกับสารสกัดสาหร่าย น้าค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดสาหร่ายมาเทียบกับ

กราฟมาตรฐาน ซึ่งค่าที่ได้แสดงเป็น mg trolox equivalent (TE)/ g ของสารสกัด 

 

ผลการศึกษา 

ผลการสกัดสาหรา่ยน้ าจืด 

จากการน้าสาหร่ายน้้าจืดแบบสดท้ัง 4 ชนิดของจังหวัดน่านมาสกัดด้วยวิธีการแช่ในตัวท้าละลายเอทานอล 

บริสุทธ์ิ และค้านวณร้อยละผลได้ (% yield) ดังนี้ สารสกัดสาหร่ายเตามีร้อยละผลได้มากท่ีสุดเท่ากับ 2.19 % 

รองลงมาคือ สาหร่ายไกต๊ะ สาหร่ายไกไหม และสาหรา่ยลอน ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที ่1 น้้าหนักของสารสกัดและร้อยละผลผลิตท่ีได้จากการสกัดด้วยเอทานอล 

ล าดับที ่ ตัวอย่าง ร้อยละผลได ้(% yield) 

1 สาหร่ายไกต๊ะ 1.40 

2 สาหร่ายไกไหม 1.02 

3 สาหร่ายเตา 2.19 

4 สาหร่ายลอน 0.21 

ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟนีอลิกทั้งหมด (Total phenolic compound) 

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด (TPC) ของสารสกัดจากสาหร่ายไกต๊ะ สาหร่ายไกไหม 

สาหร่ายเตา และสาหร่ายลอน ในตัวท้าละลายเอทานอลบริสุทธ์ิ พบว่าสารสกัดสาหร่ายเตามีปริมาณสารประกอบ 

ฟีนอลิกท้ังหมดมากท่ีสุดเท่ากับ 179.19 ± 0.13 mg GAE/g extract รองลงมาคือ สาหร่ายไกต๊ะ สาหร่ายลอน และ

สาหร่ายไกไหม ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และการต้านอนุมูลอสิของสารสกัดสาหร่ายน้้าจืด 

ล าดับที ่ ตัวอย่าง TPC 

(mg GAE/g extract ) 

DPPH 

(mg TE/g extract) 

FRAP 

(mg TE/g extract) 

1 สาหร่ายไกต๊ะ 37.31 ± 0.38 0.74 ± 0.28 23.49 ± 1.18 

2 สาหร่ายไกไหม 10.10 ± 1.19 0.70 ± 0.42 15.91 ± 1.68 

3 สาหร่ายเตา 179.19 ± 0.13     303.56 ± 15.90 351.63 ± 12.48 

4 สาหร่ายลอน 35.69 ± 0.64 0.91 ± 0.63 22.57 ± 3.12 

ผลการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ายน้ าจืด 
 จากการศึกษาการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่า สาหร่ายเตามีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระมาก

ท่ีสุดเท่ากับ 303.56 ± 15.90 mg TE/g extract ถัดมาคือ สาหร่ายลอน ไกต๊ะ และสาหรา่ยไกไหม ตามล้าดับ ดังแสดง

ในตารางท่ี 2 

 และการศึกษาการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่า สาหร่ายเตามีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระมาก

ท่ีสุดเช่นเดียวกับวิธี DPPH คือ 351.63 ± 12.48 mg TE /g extract รองลงมาคือ สาหร่ายไกต๊ะ สาหร่ายลอน และ

สาหร่ายไกไหม ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

วิจารณ์และสรุปผล 

ด้วยลักษณะทางกายภาพ และชว่งเวลาการเจริญเติบโตของสาหร่ายไกแตกตา่งกัน ชาวน่านจึงแบ่งสาหร่าย

ไกตามภูมิปัญญาชาวบ้านได้ 3 ชนิด คือ สาหร่ายไกหิน ที่ยังไม่พบการระบุชื่อทางวิทยาศาสตร์ พบว่ามีลักษณะเป็น

เส้นยาว มีสีเขียวเข้ม เนื้อฟูจับแล้วนุ่มลื่นมือ มีน้้าหนักพอสมควร เจริญเติบโตในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือน

เมษายน ส่วนสาหร่ายไกต๊ะหรือไกค่าว มีสีเขียวเข้ม ลักษณะยาว ไมแ่ตกแขนง  เสน้สายไมเ่รียบ เหนียว เนือ้หยาบกว่า

ไกไหม เจริญเติบโตในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน สาหร่ายไกไหม มีสีเขียวสด ขนาดเส้นจะเล็ กคล้ายเส้นไหม 

ออ่นนุ่ม ดูดซับน้้าได้ดี เส้นสายเรียบกว่าสาหร่ายไกตะ๊ เจริญเติบโตช่วงเดอืนมกราคมถึงเมษายน  มักเจริญเติบโตปน

กับสาหร่ายไกหิน รวมกันเป็นกลุ่ม โดยสัดส่วนในการเจริญเตบิโตของสาหร่ายไกไหมจะมีปริมาณมากกว่าสาหร่ายไก

หิน ผู้วิจัยจึงรายงานผลการวิเคราะห์ในค่าของสาหร่ายไกไหม ส่วนสาหร่ายเตา จะพบบริเวณก้นบ่อกับก้อนดิน ก้อน

หิน หรืออาจจะลอยอยู่บริเวณผิวน้้า ลักษณะของสาหร่ายชนิดนี้จะเป็นเส้นสายท่ีไม่แตกแขนง เมื่อจับรู้สึกลื่นมือ

เนื่องจากมีเมอืกหุ้ม มีสเีขียวเขียวเข้ม โดยสาหรา่ยไกและสาหร่ายเตาจัดอยู่ใน Division Chlorophyta สาหร่ายลอน อยู่

ใน Division Cyanophyta จัดอยู่ในกลุ่มสาหร่ายน้้าจืดสีเขียวแกมน้้าเงินขนาดใหญ่ มีลักษณะกลุ่มเซลล์เป็นก้อนเมือก 

ลื่นมอืคล้ายวุน้ กลวง มีรูปร่างไม่แน่นอน มสีีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม หรือสีน้้าตาล (ยุวดี พรีพรพศิาล และคณะ, 2552) 

จากผลการศึกษาของ สรฉัตร เทียวดาว และยุวดี พีรพรพิศาล, 2552) พบว่าบริเวณบ้านนาเตา แม่น้้าปัวและแม่น้้า

ยาว อ้าเภอปัว จังหวัดนา่นเป็นบริเวณท่ีพบสาหร่ายมากที่สุดโดยพบท้ังหมด 3 สกุล 5 ชนิด 

จากการน้าสาหร่ายน้้าจืดแบบสดท้ัง 4 ชนิด มาสกัดด้วยวิธีการแช่ในตัวท้าละลายเอทานอลบริสุทธ์ิจะได้สาร

สกัดท่ีมีร้อยละผลได้ (% yield) ดังนี้ สารสกัดสาหร่ายเตามีร้อยละผลผลิตได้มากท่ีสุดเท่ากับ 2.19 % รองลงมาคือ 

สาหร่ายไกตะ๊ สาหร่ายไกไหม และสาหร่ายลอน ตามล้าดับ ซึ่งร้อยละผลได้ของงานวจิัยนี้มีปริมาณน้อยกวา่ของ Thidarat 

et al. (2015) เนื่องจากตัวอย่างสาหร่ายน้้าจืดท่ีน้ามาวิเคราะห์เป็นตัวอย่างแบบสด จึงมีน้้าเป็นองค์ประกอบ ซึ่งผลของ 

Thidarat et al. (2015) ท่ีได้ใช้เอทานอลสกัดสาหร่ายน้้าจืดแบบแห้งพบว่าร้อยละผลได้ของสาหร่ายเตามากที่สุดเท่ากับ 

4.53 % สาหร่ายไกเท่ากับ 3.86 % และสาหร่ายลอน 0.70 %จากการศึกษาของระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ และทรงพร จึง
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มั่นคง, (2549) รายงานว่าสารสกัดชั้นเอทานอลของพืชเกือบทุกชนิดแสดงฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าสารสกัดชั้น

เอทิลแอซิเตต และผลการทดสอบสารออกฤทธ์ิหลักจะต้องเป็นสารท่ีละลายในเอทานอลได้ดีและเป็นสารท่ีมีขั้ว เนื่องจาก

เอทานอลเป็นตัวท้าละลายท่ีมีขั้วสูงกวา่เอทิลแอซิเตต จึงน้าสารสกัดชัน้เอทานอลมาหาปริมาณ ฟีนอลิกท้ังหมด 

จากการวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมด โดยใชว้ธีิ Folin-ciocalteu phenol test และค้านวณหา

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดในหน่วยของมิลลิกรัมแกลลิกสมมูลต่อสารสกัด  1 กรัม (mg GAE/ g extract) 

พบว่าสาหร่ายเตามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดเท่ากับ 179.19 mg GAE/g extract ซึ่งมากกว่าสาหร่ายชนิด

อื่น ๆ จากการรายงานผลการวเิคราะห์ของปริญญา มูลสิน และอมรรัตน์ วงษ์กลม. (2556) ท่ีวเิคราะห์โดยวธีิ Folin – 

Ciocalteu พบว่าสารสกัดสาหร่ายเตาให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากท่ีสุดเท่ากับ 155.82 mg GAE/g รองลงมา

คือ สาหร่ายลอน และสาหร่ายไกท่ีให้ค่าเท่ากับ 18.22 และ 12.12 mg GAE/g ของสารสกัด ตามล้าดับ จากผลการ

วเิคราะห์แสดงให้เห็นว่าสารประกอบฟีนอลิกท่ีพบในสาหร่ายน้้าจืดท้ัง 4 ชนิด สามารถแสดงฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระได ้ 

การวิเคราะห์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งกับ 

อนุมูลอิสระ DPPH ท่ีอยู่ในรูปท่ีเสถียร โดย DPPH คือ อนุมูลอิสระท่ีเสถียรและสามารถรับอิเล็กตรอนได้ เมื่อได้รับ

อะตอมไฮโดรเจนจากโมเลกุลอื่นจะท้าให้เปลี่ยนเป็นโมเลกุลท่ีไม่เป็นอนุมูลอิสระ (รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ และคณะ, 

2554) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้พบว่าสาหร่ายเตามีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุดมีค่าเท่ากับ 

303.56 mg TE /g extract รองลงมาคือ สาหร่ายลอน ไกต๊ะ และสาหร่ายไกไหม ตามล้าดับ ซึ่งผลการวิเคราะห์

สัมพันธ์กับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดคือ สาหร่ายเตามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุด  

จึงสามารถต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ได้สูงท่ีสุด จากการรายงานผลการทดลองของ Thidarat et al. (2015) 

 ท่ีศึกษาการต้านอนุมูลอิสระ DPPH พบว่าสาหร่ายเตามีเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 52.33 ± 1.84 ซึ่งมีค่ามากกว่าสาหร่าย

ลอน และสาหร่ายไก ตามล้าดับ และการรายงานผลการทดลองของ พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ และคณะ. (2555) ท่ี

พบว่าสารสกัดสาหร่ายทะเลสีน้้าตาล L. variegata ออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH ได้ดี ท่ีสุดและมีปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุดเช่นกัน และการรายงานผลของ Massoumeh, F. et al. (2014) สาหร่ายทะเลสี

เขียว Ulva clathrata มปีริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุด จึงแสดงคา่การตา้นอนุมูลอิสระ IC50 ท่ีต้่าที่สุด  

การวเิคราะห์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP เป็นการศกึษาสารต้านอนุมูลอิสระสามารถถ่ายเทอิเล็กตรอน

ให้กับสารประกอบเชิงซ้อน [Fe(III)(TPTZ)2]3+ ท้าให้เกิดการเปลี่ยนรูปเป็น [Fe(II)(TPTZ)2]2+ (บุหรัน พันธ์ุสวรรค์, 2556) 

ซึ่งผลการวเิคราะห์ในงานวจิัยนี้พบวา่พบสาหร่ายเตามฤีทธ์ิในการตา้นอนุมูลอสิระมากท่ีสุดเชน่เดียวกับวธีิ DPPH และมี

ค่าการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 351.63 mg TE /g extract ถัดมาคือ สาหร่ายไกต๊ะ สาหร่ายลอน และสาหร่ายไกไหม 

ตามล้าดับ แสดงว่าในวิจัยนี้สาหร่ายเตามีความสามารถในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้ Fe3+ เปลี่ยนเป็น Fe2+ ได้มาก

ท่ีสุด จึงมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสาหร่ายชนิดอื่นๆ จากการรายงานผลของ Sanjiv, K. et al. (2015) ได้

แสดงค่าการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดซึ่งใช้ BHT สารละลายมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 550.00 ± 7.54 mM Fe (II)/g) > 

Chandigarh yellow variety (339.00 ± 11.13 mM Fe (II)/g) > , Palampur red variety (236.30 ± 6.11 mM Fe (II)/g), 

Chandigarh yellow turning pink variety (17.70 ± 2.95 mM Fe (II)/g) และการรายงานผลการทดลองของ Thidarat et 

al. (2015) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Mo4+ ด้วยวิธี phosphomolybdenum method ในหน่วยของ ascorbic acid 

equivalent (AE)/mL พบว่าสาหร่ายเตามีประสิทธิภาพในการรีดิวซ์ Mo6+ ให้เป็น Mo5+ มากที่สุดเท่ากับ 178.89 mg AE/g 

extract  จึงกล่าวได้ว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจะสอดคล้องกับปริมาณของสารประกอบฟี

นอลิกท้ังหมดท่ีมีในตัวอย่าง หากสารสกัดใดมีปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมากจะมีความสามารถในการ

ตา้นออกซิเดชันมากเชน่กัน (รัชฎาพร อุน่ศวิไิลย ์และคณะ, 2554) 
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สรุปผลการทดลอง 

 จากการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดและการต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายน้้าจืดแบบสด

พบว่า สาหร่ายเตามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดมากกว่าสาหร่ายชนิดอื่นๆ นอกจากนี้สาหร่ายเตายังมีค่า

การต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุดเมื่อวิคราะห์ด้วยวิธี DPPH และวิธี FRAP (303.56 ± 1.50 และ 351.63 ± 12.48 mgTE 

/g extract) ตามล้าดับ  
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คุณลักษณะของเพคตินจากพุทราโดยการใช้กรดและวิธีการสกัดต่างกัน 

Characterization of Jujube pectin from different acid treatments and 

extraction methods 

 

หนูเดือน  สาระบุตร1* กรรณิการ์ หว้ยแสน1 พนอจิต นิตสิุข1 พนิดา วงศป์รีด1ี และอนันต ์ พันธ์พิบูลย์1 

Nuduan Saraboot1*, Kannika Huaisan1, Panorjit Nitisuk1, Panida Wongpreedee1 and Anan Panpiboon1  
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการสกัดเพคตินจากพุทรามีน้อยมาก  ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

คุณลักษณะของเพคตนิจากพุทราที่สกัดจากกรด  2  ชนดิ (กรดซิตริกและกรดทาร์ทาริก)  โดยใช้วธีิการให้ความร้อน

ท่ีแตกต่างกัน (ไมโครเวฟ และการต้ม)  จากการศกึษาพบว่าเพคตนิท่ีได้จากการสกัดด้วยกรด 2 ชนิดจัดเป็นชนิดท่ีมี

หมู่เมธอกซิลมากมีระดับของเมทธิลเอสเทอริฟิเคชั่นมากกว่า 50 %  เพคตินท่ีสกัดได้จากกรดซิตริกและการต้ม มี

ปริมาณผลผลิตเพคตินสูงสุดร้อยละ 6-21 โดยน้้าหนัก  มีความชื้นอยู่ในชว่งร้อยละ  7-8 แต่มีค่าความสว่างต่้ากว่า

การสกัดด้วยกรดทาร์ทาริก (L*=55-59)  นอกจากนี้ยังพบว่าเพคตินท่ีสกัดได้จากกรดซิตริกและการต้ม จะมี

คุณสมบัติท่ีดีกว่า ซึ่งมีค่าระดับการเกิดเอสเทอร์ร้อยละ 79-80%   ปริมาณเมทอกซิลร้อยละ  12-13  ปริมาณกรด

กาแลคทูโรนคิรอ้ยละ 38-39 ปริมาณเถา้รอ้ยละ 3  และน้้าหนักสมมูลย์เท่ากับ 913-1854 (p<0.05)  

ค าส าคัญ:  เพคตนิ  วิธีการสกัด กรดซิตริก  กรดทารท์ารกิ พุทรา  

Abstract  

 Studies on jujube pectin extraction are limited. Therefor, in this study objective of this research was to 

study in the characterization of jujube pectin isolated from two  types of  acid (citric  acid and tartaric acid)  by 

different  heating methods (microwave and boiling) was carried out. It was  found  that the  pectin of both  acid 

was classified  as high-methoxyl pectin with the degree of esterification (DE>50%) ranged from 59% to 80%. 

Jujube pectin  isolated from citric  acid by  boiling  method  was  higher in  pectin  yield  content (6-21 % w/w) 

and moisture content (7-8%), whereas the  brightness was lower (L*=55-59). In addition, pectin exacted from 

jujube fruit  by complying citric acid and  boiling presented  better properties, high DE (79-80%), methoxyl 

content (12-13%),  galacturonic acid content (38-39%), moisture content (7-8%) and weight-average 

molecular weights (Mw,(913-1854) (p<0.05) 

Keywords:  Pectin Extraction methods  Citric acid Tartaric acid Jujube 
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บทน า 

พุทรา มีชื่อวิทยาศาสตร์ Zizyphus mauritiana Lamk. พุทรามีประโยชน์หลายด้านได้แก่ ใช้เป็นอาหาร  

ผลสุกหรือผลแก่จัด ใช้รับประทานเป็นผลไม้ พุทรามีคุณค่าทางโภชนาการ ในพุทรามีวิตามินซี น้้าตาล ฟอสฟอรัส 

แคลเซียม ไขมัน มิวซิเลจ และอื่น ๆ [1] เพคตินท่ีพบในพุทรามากกว่า 75% จัดเป็นชนิดท่ีละลายได้ในน้้า(water-

soluble pectin) [2]   

สารประกอบเพคติน (Pectin) เป็นโพลีแซคคาไรด์ท่ีมีน้้าหนักโมเลกุลสูงประกอบด้วยกรดกาแลคทูโรนิคต่อ

กันด้วยพันธะ α-(1,4) องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติก้าหนดว่าเพคตินจะตอ้งประกอบด้วยกรดกา

แลคทูโรนคิไมต่่้ากวา่ 65% พบในส่วนของผนังเซลล์ เปลอืกของพืช  คุณสมบัตท่ีิดีของเพคตนิขึ้นอยูก่ับ  ปริมาณกรด

กาแลคทูโรนิค(Galacturonic acid,GA)  และระดับการเกิดเอสเทอริฟิเคชั่น( Degree of  esterification, DE) ซึ่งถ้า  

DE>50% จะมคีวามสามารถในการเกิดเจลได้ดี แสดงว่าเป็นเพคตนิท่ีมีหมู่เมธอกซิลสูง มีความสามารถในการเกิดเจล

ได้ดี  ท้ังนี้ขึน้อยู่กับชนิดของเปลอืกผลไม ้ วธีิการสกัด เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสกัดด้วย มกีารน้าเพคตนิมา

ใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมอาหาร  เคร่ืองส้าอางและยา  เป็นต้น [3] เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเพ

คตินได้เอง อาศัยการน้าเข้า โดยราคาเพคตินขึ้นกับแหล่งวัตถุดิบท่ีผลิตและเกรดของเพคตินเอง เพคตินระดับ 

industrial grade ราคาประมาณ 3,800 บาท/กิโลกรัม และระดับ lab and pharmaceutical grade ราคาตัง้แต ่6,650 – 

10,161 บาท/กิโลกรัม ซึ่งมีอยู่ในวงจ้ากัดไม่เพียงพอต่อการน้าไปใช้ แหล่งส้าคัญของการผลิต เพคตินทางการค้า คือ 

ของเหลือทิ้งจากพืชตระกูลส้ม แอปเป้ิล แกนแอปเป้ิล กากเมล็ดทานตะวัน กากมันฝร่ัง เปลือกถั่วเหลือง ซึ่งจัดเป็น

แหลง่วัตถุดิบท่ีส้าคัญของเพคติน [4] มรีายงานว่าเพคตินท่ีสกัดจากเปลือกกล้วยดว้ยกรดซิตริกโดยการใชอุ้ณหภูมิอยู่

ในช่วง 70-80 องศาเซลเซียส(°C)  pH อยู่ในช่วง 2-4.5  เวลา 120-240  นาที พบว่ามีปริมาณเพคติน 5.2-12.2 % 

ค่า  DE  43.5-79% ปริมาณ  GA 53.1-86% [5] และการสกัดเพคตินจากเปลือกเสาวรสด้วยความร้อนจาก

ไมโครเวฟ  628 watt  เวลา  9  นาที พบวา่กรดทารท์าริกให้ปริมาณเพคตนิสูงสุด (15-30%) อยา่งไรก็ตามการสกัด

ด้วยกรดทาร์ทาริกท้าให้เพคตินมี% DE และ GA ต่้า จากคุณลักษณะเพคตินท่ีสกัดได้% DE ทุกวิธีการสกัดอยู่ในช่วง 

50-64.56% โดยท่ีกรดอะซิติกมีความเหมาะสมท่ีจะน้ามาใช้สกัดมากท่ีสุด  มีค่า % DE สูงสุดเท่ากับ  64.56% [6] 

นอกจากนี้ยังมีการสกัดเพคตินด้วยกรดซิตริกท่ี pH = 2  เวลา 75 นาที ต้มท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จะได้

ปริมาณเพคตินสูงสุด (14.60%)  แต่เมื่อค่า  pH และเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้นจะท้าให้ได้ปริมาณเพคตินน้อยลง แต ่ 

%DE จะมีค่าสูงสุดเมื่อค่า pH=2 เวลา 30  นาที  อย่างไรก็ตามเพคตินท่ีสกัดได้จัดเป็นชนิดท่ีมีหมู่เมธอกซิลมากม ี

ระดับของเมทธิลเอสเทอริฟิเคชั่นมากกว่า 50 % [3] การสกัดเพคตินจากศรป่านนารายณ์ด้วยสารละลายกรดซิตริก

2-6%  ได้ปริมาณเพคตนิอยู่ในชว่ง  4.61-19.2% และท่ี สารละลายกรดซิตริก 2%  อุณหภูม ิ 85 °C นาน  60  นาที  

พบว่าได้ปริมาณเพคตินสูงสุดเท่ากับ  19.2% [7] การสกัดเพคตินจากเปลือกส้มด้วยสารละลายกรดซิตริกท่ีค่า 

pH=1.50 โดยใช้ความร้อนจากไมโครเวฟ 700 watt  นาน  3  นาที  ได้ปริมาณเพคตินสูงสุด(29.1%) ค่า GA เท่ากับ 

71% [8] การสกัดเพคตินจากผลกีวดี้วยกรดซิตริก 1.0 % pH=2.20  ท่ีอุณหภูมิ  60 °C นาน  60  นาที  ได้ปริมาณเพ

คติน  1.43-3.27% ค่า  DE เท่ากับ  82-88% GA เท่ากับ 48.8-56% และปริมาณเถา้มีค่า 1.05-2.42 % [9]  

ดังนั้นนักวิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มประโยชน์ให้กับพุทราท่ีมีมากในตลาดโดยการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ

ทางการเกษตรในการแปรสภาพให้เป็นสารประกอบในเชงิอุตสาหกรรมท่ีมีประโยชนม์ากขึน้ จึงท้าการศกึษาการสกัด

เพคตินจากพุทราท่ีสกัดจากกรด  2  ชนิด (กรดซิตริกและกรดทาร์ทาริก)  โดยใช้วิธีการให้ความร้อนท่ีแตกต่างกัน

(ไมโครเวฟ และการตม้) เพื่อหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ปริมาณผงเพคตนิสูง และมคีุณสมบัตทิางเคม ีกายภาพท่ีด ี

สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น  และเป็นต้นแบบในการน้าไปศึกษาต่อ  ใน
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การผลิตสารประกอบในเชิงการค้าอื่น ๆ และน้ามาต่อยอดงานวิจัยเพื่อน้าสารสกัดเพคตินไปน้าไปใช้ประโยชน์

ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. วัตถุดิบและวิธีการเตรียมวัตถุดิบ โดยน้าพุทราสามรส มาล้างท้าความสะอาด ตัดแต่งแยกเมล็ด หั่นเป็น

ชิ้นเล็กๆ 0.5×0.5 เซนติเมตรให้เท่าๆกัน น้ามาแช่สารละลายกรดซิตริก 0.5 % น้าพุทราขึ้นจากสารละลายกรดซิตริก

ให้สะเด็ดน้้า น้ามาเกลี่ยบนแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ แล้วน้ามาวางบนตะแกรง อบท่ีอุณหภูมิ 55 °C เป็นเวลา 22 ชั่วโมง  

น้ามาบดให้ละเอยีด ร่อนในตะแกรงขนาด 35 mesh เก็บผงแห้งใส่ถุงชิบและน้าถุงชบิใส่ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ เก็บท่ี

อุณหภูม ิ-20 °C 

2. วธีิการสกัด 

2.1 การสกัดเพคตนิโดยใช้ไมโครเวฟ 

2.1.2 น้าผงพุทราแห้ง 10 กรัม ท่ีได้จากขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างใส่ลงในโหลพลาสติก 

เตมิน้้าสะอาด 150 มลิลลิิตร   

2.1.2 ผงพุทราที่เตมิน้้าแล้ว วดัค่า pH ค้านวณปริมาณกรดท่ีต้องเตมิเพื่อปรับให้ได้ pH 

=2.0 เตมิกรดท่ีค้านวณได้ คนสารละลายให้เข้ากัน เทสารละลายใส่ในโหลแก้วทนความร้อน   

2.1.3 แลว้น้าไปเข้าตูไ้มโครเวฟความร้อน 800 วัตต์ ท้าการสกัดเพคตนิจากผงพุทราแห้ง 

ใชเ้วลาในการสกัด 2 นาที 

2.1.4 น้าสารละลายท่ีได้มากรอง ท้ิงให้สารละลายมีอุณหภูมิลดลงท่ี  25 °C  หลังจากนั้น

น้าสารละลายท่ีได้เตมิสารละลายแอลกอฮอล ์ 95 เปอร์เซ็นต์ ตอ่ตัวอยา่งปริมาณ ( 1:2 w/v) เก็บไว้อุณหภูมิ 4 °C   

24 ชั่วโมง  แล้วกรองเอาสว่นท่ีเป็นตะกอนเพคตนิ 

2.1.5 น้าตะกอนท่ีกรองได้จากขั้นตอนการสกัดข้างต้น น้ามาล้างด้วยสารละลาย

เอทิลแอลกอฮอล์ 95% อัตราส่วน 1:15 w/v โดยการแชใ่นสารละลายแอลกอฮอล์นาน 10 นาที (ท้าซ้้า 3 รอบ) กรอง

เอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นตะกอน 

2.1.6 น้าตะกอนท่ีกรองได้ไปอบท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง น้าผงเพคติน

แห้งท้าการป่ันให้ละเอียดร่อนผ่านตะแกรง 100 mesh เก็บในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20 °C รอการ

วเิคราะห์คุณภาพ 

2.2 การสกัดเพคตนิโดยวิธีการตม้ 95 °C 

2.2.1 น้าผงพุทราแห้ง 10 กรัม ท่ีได้จากขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างใส่ลงในโหลพลาสติก 

เตมิน้้าสะอาด 150 กรัม มิลลลิิตร   

2.2.2 ผงพุทราท่ีเติมน้้าแล้ว วัดค่า pH ค้านวณปริมาณกรดท่ีต้องเติมเพื่อปรับให้ได้ pH 

=2.0 เตมิกรดท่ีค้านวณได้ คนสารละลายให้เข้ากัน   

2.2.3 แลว้น้าไปต้มให้ความร้อนท่ีระดับอุณหภูมิ 95 °C ใชเ้วลาในการสกัด 30 นาที 

2.2.4 จากนั้นน้าสารละลายท่ีได้มากรองท้ิงให้สารละลายมีอุณหภูมิลดลงท่ี 25 °C 

จากนั้น น้าสารละลายท่ีได้เติมสารละลายแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ต่อตัวอย่างปริมาณ ( 1:2 w/v) เก็บไว้อุณหภูม ิ

4 °C  นาน  24 ชั่วโมง แล้วกรองเอาสว่นท่ีเป็นตะกอนเพคตนิ 
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2.2.5 น้าสารละลายท่ีกรองได้มาตกตะกอนด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95% โดยอัตราส่วน

สารละลาย: เอทิลแอลกอฮอล์ (1:15 w/v) แช่ในสารละลายแอลกอฮอล์นาน 10 นาที (ท้าช้้า 3 รอบ) กรองเอาส่วนท่ีเป็น

ตะกอนเพคตนิ 

2.2.6  น้าตะกอนท่ีกรองได้ไปอบท่ีอุณหภูมิ 55 °C  นาน 2 ชั่วโมง น้า เพคตนิแห้งป่ันให้ละเอยีด

และร่อนผ่านตะแกรง  100  mesh  เก็บใส่ถุงอะลูมเินยีมฟอยล์ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20 °C  รอการวเิคราะห์คุณภาพ 

3. การวิเคราะห์คุณภาพเพคติน  โดยน้าตัวอย่างเพคตินท่ีสกัดได้ท้ัง 4 วิธี มาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และ

กายภาพ เปรียบเทียบกับผงเพคตินทางการค้าในด้าน ค่าสี (L* a* และ b*) ด้วยเคร่ือง Hunter Lab ยี่ห้อ Easy match QC รุ่น 

CQXE, UV-Vis, US-PRO การวิเคราะห์ ร้อยละปริมาณความชื้น ด้วยเคร่ือง Moisture balance รุ่น Ma-100 (Sartorius 

Cooperation Analytical Measuring Instruments, Germany) หาปริมาณ % Pectin yield  % Degree of esterification หาปริมาณ

กรดกาแลคทูโรนคิโดยใชเ้คร่ือง UV-Vis spectrophotometer (Shimadzu UV-2401 PC) [10] หาปริมาณเถ้า (AOAC, 2000)  

4. การออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ วางแผนการทดลองแบบ 2×2 Factorial in CRD  น้าข้อมูล

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยวิธี LSD (Least Square Difference)ท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95 % ท้าการทดลองละ 3 ซ้้า 
 

ผลการศึกษา 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดลองพบว่า ปริมาณผลผลิตเพคติน  และค่าความชื้นเพคตินท่ีสกัดได้มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) การสกัดเพคตินจากรดซิตริกและกรดทาร์ทาริกร่วมกับการใช้

ไมโครเวฟ มีปริมาณเพคตินร้อยละ 5.86 และ 7.16 (โดยน้้าหนักแห้ง)  และค่าความชื้นเท่ากับร้อยละ 7.70  และ 

5.42 ตามล้าดับ  ส่วนเพคตินท่ีสกัดจากซิตริกและกรดทาร์ทาริกร่วมกับการต้มมีปริมาณเพคตินเท่ากับร้อยละ  

20.56 และ 16.06  และค่าความชื้นเท่ากับร้อยละ  6.66  และ 5.27  ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีสกัด

ด้วยกรดซิตริกพบว่าได้ปริมาณเพคตินใกล้เคียงกัน เช่น สกัดเพคตินจากเปลือกกล้วยด้วยกรดซิตริกโดยการใช้

อุณหภูมิอยู่ในช่วง 70-80 °C pH อยู่ในช่วง 2-4.5 พบว่ามีปริมาณเพคติน 5.2-12.2 % [5] การสกัดเพคตินจาก

เปลือกเสาวรสด้วยความร้อนจากไมโครเวฟ  628 watt  เวลา 9 นาที พบว่ากรดทาร์ทาริกให้ปริมาณเพคตินสูงสุด

(15-30%) และเพคตินจากศรป่านนาราย์ท่ีสกัดด้วยกรดซิตริกอยู่ในช่วง  4.61-19.2% [7]  อย่างไรก็ตามกรดทาร์  

ทาริก มี% DE และ GA ต่้าสุด [6] ส่งผลให้คุณสมบัติการเกิดเจลท่ีไม่ดี [3] ส่วนปริมาณความชื้นของเพคตินทาง

การค้า มีค่าเท่ากับร้อยละ  9.14 [12]  ซึ่งงานวิจัยท่ีสกัดเพคตินด้วยวิธีการต่างกัน รวมถึงเพคตินทางการค้าจะมีค่า

ความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 (2.53-9.14) [13] และจากการทดลองนี้การสกัดด้วยกรดซิตริกโดยใชว้ิธีไมโครเวฟจะมีค่า

ความชื้นใกล้เคียงกับเพคตนิทางการค้ามากที่สุด  

ตารางที่ 1 ปริมาณเพคติน  และความชื้น 

ชนิดกรด วิธีการสกัด ปริมาณเพคตนิ(%) ความช้ืน(%) 

ซิตริก ไมโครเวฟ(800 วัตต์) 5.86±0.70c 7.70±0.10a 

 ตม้อุณหภูมิ 95 oC 20.56±0.51a  6.66±0.29b  

ทารท์ารกิ ไมโครเวฟ(800 วัตต์) 7.16±1.68c 5.42±0.05c 

 ตม้อุณหภูมิ 95 oC 16.06±2.57b 5.27±0.12c 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ:ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(p< 

0.05) 
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จากตารางท่ี 2 ค่าสีเพคตินท่ีสกัดได้มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) การสกัดเพคติน

จากรดซิตริกและกรดทาร์ทาริกร่วมกับการใช้ไมโครเวฟ มีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 58.75 และ  66.20  ค่าสีแดง 

(a*) เท่ากับ 8.09 และ 6.37 ค่าสีเหลือง (b*)  เท่ากับ 18.63 และ 17.63 ตามล้าดับ ส่วนเพคตินท่ีสกัดจากกรด ซิ

ตริกและกรดทาร์ทาริกร่วมกับการต้มมีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 54.83  และ  58.82  ค่าสีแดง (a*) เท่ากับ 10.80  

และ 10.17 ค่าสีเหลือง (b*) เท่ากับ 20.14 และ19.18  ตามล้าดับ  เมื่อเปรียบเทียบค่า  L*  กับงานวิจัยสกัดเพคติน

จากเปลือกส้มโอท่ีสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก มีค่าความสว่าง (L*) คือ 71.64 ค่าสีแดง (ค่า a*) คือ 8.38 และ ค่าสี

เหลือง (ค่า b*)  คือ 20.26 [11] ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเพคตนิท่ีสกัดโดยใช้ไมโครเวฟด้วยกรดซิตริกมากท่ีสุด  อย่างไรก็

ตามจากการทดลองการสกัดเพคตนิดว้ยกรดทารท์ารกิรว่มกับการใช้ไมโครเวฟและการตม้จะมีค่าความสวา่งมากกว่า

เพคตนิท่ีสกัดดว้ยกรดซิตริก 

ตารางที่ 2 ค่าส ี

ชนิดกรด วิธีการสกัด  ค่าสี  

L* a* b* 

ซิตริก ไมโครเวฟ(800 วัตต์) 58.75±1.10b 8.09±0.14c 18.63±0.36ab 

 

ทารท์ารกิ 

ตม้อุณหภูมิ 95 oC 

ไมโครเวฟ(800 วัตต์) 

54.83±0.49c 

66.20±0.99a 

10.80±0.41a 

6.37±0.12d 

20.14±1.92a 

17.63±0.29b 

 ตม้อุณหภูมิ 95 oC 58.82±0.26b 10.17±0.00b 19.18±0.71ab 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ:ตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ังแสดงวา่มีความแตกตา่งกัน  

    อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p< 0.05) 
 

จากตารางท่ี  3  ค่า Degree of esterification (%DE) พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างชนิดกรดและวิธีการ

สกัดและอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) การสกัดด้วยกรดซิตริกร่วมกับการใช้ไมโครเวฟและการต้ม มีค่า %DE สูงท่ีสุด

เท่ากับ 80% และกรดทาร์ทาริกร่วมกับการต้มมีค่า  DE ต่้าท่ีสุด (58.61%) จากการทดลองพบว่าเพคตินจากการ

สกัดด้วยกรดต่างชนิดกันมีค่า  %DE > 50% เป็นเพคตนิท่ีมีเมธอกซิลสูง (High methoxyl , HM ) [3] จะเกดิเจลได้เมื่อ

มีของแข็งท่ีละลายได้ (%TSS) มากกว่า 55% ใช้กับอาหารท่ีมี pH ต่้ากว่า 3.5 (2.0-3.5)  จากทดลองการสกัดด้วย

กรดซิตริกท้ังวิธีการต้ม และวิธีไมโครเวฟมีปริมาณเมธอกซิลเท่ากับ  12.78-13.32%    แสดงวา่เพคตินท่ีสกัดได้มเีมธ

อกซิลมากกว่า 8.16% ขึ้นไปจัดเป็นเพคตินชนิด HMP (High methoxyl pectin , HMP ) [4]  นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า

การสกัดเพคตินด้วยกรดซิตริก ระดับการเกิดเอสเทอร์ (DE)  จะมคี่าสูงสุดเมื่อค่า pH=2  เวลาในการสกัด  30  นาที 

และเพคตนิท่ีสกัดได้จัดเป็นชนิดท่ีมีหมู่เมธอกซิลมากมีระดับของเมทธิลเอสเทอริฟิเคชั่นมากกวา่ 50 % และถ้าใชเ้วลา

ในการสกัดมากขึ้นท่ีอุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส นาน  60  นาที  ค่า  DE เท่ากับ  82-88% มแีนวโนม้สูงขึ้น [9] ซึ่งมี

ความสอดคล้องผลการทดลองในคร้ังนี้ [3]  ส้าหรับน้้าหนักสมมูลยข์องเพคตินท่ีสกัดได้มีค่าเท่ากับ 913-1854  เมื่อ

เปรียบเทียบกับงานวจิัยท่ีมีการสกัดเพคตินจากเปลือกผักและผลไม้พบว่าจะมีค่าใกล้ เคียงกัน(1,200-1244.09) และ

ปริมาณเมธอกซิล 13.02 %  [11]  มคีวามสอดคล้องแปรผันตามกับค่าของปริมาณเมธอกซิล และ %DE  เชน่กัน  และ

ปริมาณเถ้าพบว่ามีปริมาณ   3-3.3%  ซึ่งมีปริมาณต่้ากว่าเพคตินท่ีสกัดด้วยกรดทาร์ทาริกและอยู่ในเกณฑ์ของ

องคก์ารอาหารและยา (ปริมาณเถา้ไม่เกินร้อยละ 10) [4] 
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ตารางที่ 3 ค่าระดับการเกิดเอสเทอร์ ( %DE),ปริมาณเมธอกซิล,ปริมาณน้้าหนักสมมูลย์และเถา้ 

ชนิดกรด วิธีการสกัด ระดับการเกดิ 

เอสเทอร ์

(%DE) 

ปริมาณ 

เมธอกซิล(%) 

ปริมาณ 

น้ าหนักสมมูลย ์

เถ้า(%) 

ซิตริก ไมโครเวฟ(800 วัตต์) 79.91±1.34a 12.78±0.94a 1854.44±68.68a  3.04±0.17d 

 ตม้ท่ีอุณหภูมิ 95 °C 80.19±1.76a 13.32±0.94a    912.79±48.73b   3.29±0.06c 

ทารท์ารกิ ไมโครเวฟ(800 วัตต์) 64.84±5.51b 10.32±1.25b   572.91±52.08c 10.53±0.17a 

 ตม้ท่ีอุณหภูมิ 95 °C 58.61±5.67b  9.50±0.94b   521.05±10.85c   8.11±0.01b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ:ตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ังแสดงวา่มีความแตกต่างกัน  

    อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p< 0.05) 
 

จากตารางท่ี 4 การสกัดเพคตินด้วยกรดซิตริกและกรดทาร์ทาริกร่วมกับการใช้ไมโครเวฟ และการต้ม  

พบวา่มีปริมาณกรดกาแลกทูโรนิค(%GA) แตกตา่งกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการสกัดด้วยกรดซิตริก

ร่วมกับ การใช้ไมโครเวฟและการต้มจะส่งผลให้ปริมาณ %GA มีค่าสูงสุดเท่ากับ  38-39 % อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ขององค์การอาหารและยา(GA>35%) เมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดเพคตนิจากฝร่ังพันธ์ุกิมจิมคี่าเท่ากับ 63.50 % [10]  

เปลือกผลไม้ 41.86% [11]  เพคตินจากเปลือกและกากผลส้มเหลือท้ิง 78.54% [13] เพคตินจากเปลือกกล้วย 53.1-

86% [5]  และการสกัดเพคตนิจากเปลอืกสม้ด้วยสารละลายกรดซิตริกที่ค่า pH=1.50 โดยใชค้วามร้อนจากไมโครเวฟ

ระดับความร้อน  700 watt  นาน  3  นาที  มีปริมาณ GA เท่ากับ 71% [8] ตามล้าดับ ซึ่งเพคตินท่ีสกัดได้มีความ

บริสุทธ์ิสูงขึน้อยู่กับ %GA ท่ีมใีนเพคตินท่ีสกัดได้  จากทดลองพบว่า การสกัดเพคตินด้วยกรดซิตริกทัง้ 2 วิธี ได้ %GA  

ในปริมาณสูง ซึ่งแปรผันตามกับ %DE, %methoxyl, น้้าหนักสมมูลย์ และปริมาณเถา้  ตามล้าดับ 

ตารางที่ 4 ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค 

ชนิดกรด      วิธีการสกัด     กรดกาแลคทูโรนิค(%GA) 

ซิตริก ไมโครเวฟ (800 วัตต์) 39.23±1.07a 

 ตม้ท่ีอุณหภูมิ 95 °C 38.88±3.29a 

ทารท์ารกิ ไมโครเวฟ (800 วัตต์) 33.09±2.83b 

 ตม้ท่ีอุณหภูมิ 95 °C 31.92±1.32b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ:ตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ังแสดงวา่มีความแตกต่างกัน  

    อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p< 0.05) 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการสกัดเพคตินจากพุทราพบว่าการสกัดด้วยกรดซิตริก ร่วมกับการต้ม มีค่า%DE สูงท่ีสุดเท่ากับ 

80.19% และกรดทาร์ทาริกร่วมกับการต้มมีค่า  DE ต่้าท่ีสุด (58.61%) อย่างไรก็ตามเพคตินจากการสกัดด้วยกรด

และวิธีการสกัดต่างชนิดกันมีค่า  %DE > 50%  จัดเป็นเพคตินท่ีมีเมธอกซิลสูง (High methoxyl , HM) จะเกิดเจลได้

เมื่อมีของแข็งท่ีละลายได้(%TSS) มากกว่า 55% ใชก้ับอาหารท่ีมี pH ต่้ากว่า 3.5 (2.0-3.5) ซึ่งเป็นสภาวะที่ใช้ในแยม

ท่ัวไป นอกจากนี้ถ้าเพคตนิท่ีสกัดได้มเีมธอกซิลมากกว่า 8.16% ขึน้ไปจัดเป็นเพคตนิชนดิ HMP (High methoxyl pectin 
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, HMP )  ค่าความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ  7-8  มีปริมาณเถ้าน้อยมากเท่ากับ 3-3.3 %   เพราะถ้ามีปริมาณเถ้าสูง    

เพคตินท่ีสกัดได้จะมีความบริสุทธ์ิน้อย  เนื่องจากมีแร่ธาตุชนิดอื่นปะปนมาก  ปริมาณ GA มีค่าเท่ากับ  38-39 %  

สอดคล้องกับมาตรฐานเพคตินขององค์การอาหารและยา (GA>35%)  และน้้าหนักสมมูลยข์องเพคตนิท่ีสกัดได้พบว่า

จะมีความสอดคล้องกับค่าของปริมาณเมธอกซิลและ %DE  เช่นกัน  โดยถ้าน้้าหนักสมมูลย์ของเพคตินมีปริมาณสูง 

จะส่งผลให้ % DE และ ปริมาณเมธอกซิลสูงด้วย   ซึ่งจะสามารถบอกคุณสมบัติและความบริสุทธ์ิของเพคตินท่ีสกัด

ได้ รวมถึงการน้าไปใช้กับอาหารแต่ละชนิดให้เหมาะสม  ดังนั้นกรดท่ีเหมาะสมในการน้าไปใช้สกัดเพคตินจากพุทรา

อบแห้ง  คือ กรดซิตริกร่วมกับการต้ม และใช้ไมโครเวฟ  ซึ่งการใช้ไมโครเวฟในการสกัดเป็นวิธีการท่ีใช้เวลาในการ

สกัดน้อย และสีมีความสว่างมากกว่า  แต่การสกัดโดยการต้มได้ปริมาณเพคตินมากกว่า รวมท้ังคุณสมบัติทางเคม ี

กายภาพ ของเพคตินท่ีสกัดได้มีค่าใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้ามากท่ีสุด ดั งนั้นการสกัดเพคตินด้วยกรดซิตริก

ร่วมกับการตม้ จึงมีความเหมาะสมในการน้าไปใชป้ระโยชน์ทางอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า อย่างไรก็ตามคุณสมบัติ

ของเพคตินท่ีสกัดได้ในแตล่ะวธีิขึน้อยูก่ับอุณหภูมท่ีิใชใ้นการสกัด  วธีิการสกัด ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการสกัด  ค่า pH  ของ

ตัวท้าละลายท่ีใชก้ารสกัด และชนิดของกรดท่ีใช้ในการสกัดดว้ย  เพราะปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลตอ่คุณสมบัติทางเคม ี

กายภาพ และสีของเพคตนิท่ีสกัดได้  ดังภาพท่ี 1  และจากการวจิัยในคร้ังน้ีสามารถน้าเพคตนิจากพุทราไปประยุกตใ์ช้

กับอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว(Semi-soft spread) ผักแผ่น และเคร่ืองดื่มได้ และยังเพิ่มมูลค่าให้กับพุทราในชว่งท่ีผลผผลิต

มมีากในท้องตลาด โดยการแปรสภาพให้เป็นสารประกอบในเชิงอุตสาหกรรมท่ีมีประโยชน์มากขึ้น และน้ามาต่อยอด

งานวจิัยเพื่อน้าสารสกัดเพคตนิไปใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ตอ่ไป 

 

(a)                    (b)                        (c)                      (d) 

ภาพที่ 1  (a)เพคตนิสกัดจากกรดซิตริกดว้ยวธีิการต้ม        (b)เพคตนิสกัดจากกรดซิตริกดว้ยวธีิไมโครเวฟ 

             (c)เพคตนิสกัดจากกรดทารท์ารกิด้วยวธีิการต้ม   (d)เพคตนิสกัดจากกรดทารท์ารกิด้วยไมโครเวฟ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการเตรียมสีย้อมจากพืชธรรมชาติ 5 ชนิด คือ ใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง 

ใบจามจุรี แก่นขนุนและคร่ัง ทดลองย้อมเส้นด้ายใยลูกตาลผสมเส้นใยฝ้ายท่ีอุณหภูมิ 60, 80 และ 100 องศา

เซลเซียส เพื่อหาค่าการติดสีของเส้นด้ายด้วยเคร่ืองสเปคโตโฟโตมิเตอร์ ที่อุณหภูมิต่างกัน มีผลต่อการติดสีหรือไม ่

ทดสอบความคงทนของสีต่อแสงตาม มาตรฐาน ISO 105 B-Series ความคงทนต่อการซักล้างมาตรฐานการทดสอบ 

ISO 105-C06 (A1S) :2010  ผลการศกึษาการเตรียมสีย้อมจากพืชธรรมชาติม ี4 ขั้นตอนประกอบด้วยการหั่นให้พืชมี

ขนาดเล็กแช่น้้าไว้ประมาณ 1 คืน  น้าพืชต้มท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 1 ชั่วโมงและย้อมเส้นด้ายตาม

ก้าหนด ผลการย้อมเส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายท่ีอุณหภูมิต่างกันของพืชท้ัง 5 ชนิด พบว่าให้ค่าสีไม่แตกต่างกัน 

ผลทดสอบความคงทนของสีย้อมตอ่แสง พบวา่เส้นดา้ยท่ีย้อมด้วยใบหูกวาง ใบกระถินณรงค์ ใบจามจุรี มีระดับความ

คงทนอยู่ท่ี 4-5 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีและดีมาก ส่วนท่ีย้อมด้วยแก่นขนุนท่ีอุณหภูมิ 60 ,80 องศาเซลเซียส  อยู่ท่ีระดับ 3 

อยู่ในเกณฑ์พอใช ้อุณหภูมิท่ี 100 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับ 2 อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี และการย้อมด้วยคร่ังมีระดับความ

คงทนอยู่ท่ี 1 อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ผลการทดสอบหาความคงทนของสีย้อมต่อการซักล้าง พบว่าเส้นด้ายท่ีย้อมด้วย ใบหู

กวาง ใบจามจุรี กระถินณรงค์ มีความคงทนต่อการซักล้างท่ีระดับ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สีย้อมจากแก่นขนุนอยู่ใน

ระดับ 3 อยู่ในเกณฑ์พอใช ้ส่วนคร่ังมีความคงทนต่อการซักล้างท่ีระดับ 1 อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ส่วนการเป้ือนสีต่อเส้นใย

ชนิดอ่ืนๆอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได้ท้ังหมด 

ค าส าคัญ:  เส้นด้ายใยตาล  การย้อมสธีรรมชาติ  
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Abstract 

 This research aims to study the process in preparation of dyeing colors from five types of natural plants 

of Acacia auriculiformis Cunn, Tropical almond, Samanca Saman, Artocarpus and Lac. We conduct experiments 

in dyeing process of Palmyra Palm fiber thread with the mixture of cotton fiber at the temperature of 60, 80 

and 100 Degree Celsius to investigate effects of temperature to the colors staining result of the thread by using 

spectrophotometer. We also conduct experiments to investigate colors durability against lights in accordance with 

ISO 105 B-Series Standard as well as durability against washing in accordance with ISO 105-C06 (A1S): 2010 

Standard. The process in preparation of dyeing colors from natural plants includes the following four steps: (1) 

Slice the plants until they become smaller; (2) Leave them soak overnight; (3) Boil them at the temperature of 

100 Degree Celsius for one hour; ( 4)  Let the colored liquid percolate through a thin white cloth.  The 

experimental results show that the color values are not different. For the result of dyeing colors against lights,  

it is found that the thread, being dyed by Indian Almond leaves, Earleaf Acacia leaves, and Mimosa leaves, 

contain the durability level at 4-5.  It means that the durability is considered to be in the “good” and “very 

good” level. As for the thread, being dyed by Jackfruit cores at the temperature of 60 and 80 Degree Celsius, 

the durability level of the thread equals to 3, which is in the “moderate” level while the same dyeing process of 

the thread with the temperature at 100 Degree Celsius contains the durability level at 2, which is in the “bad” 

level. For the dyeing process with the use of Lac contains the durability level of 1, which is in the “very bad” 

level. For the durability test of dyeing colors against washing, the level of durability against washing is 4-5, 

which is in the “very good” level while the durability of dyeing colors from Jackfruit cores equals to 1, which can 

be regarded as the “very bad” level. Furthermore, the colors contamination against other types of fiber is all 

considerable in the acceptable level. 

Keywords:  Palmyra Palm yarn, natural colors dyeing 

บทน า 

ตาล หรือ โหนด[11] ในภาษาใต้ อังกฤษ: Asian Palmyra palm, Toddy palm, Sugar palm, Cambodian palm) 

เป็นพันธ์ุไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่ สกุล Borassus ในวงศ์ปาล์ม (Arecaceae) เป็นปาล์มท่ีแข็งแรงมากชนิดหนึ่ง และเป็น

ปาล์มท่ีแยกเพศกันอยู่คนละต้น ต้นสูงถึง 40 เมตร และโตวัดผ่ากลางประมาณ 60 เซนติเมตร ช่อดอกเพศผู้ใหญ่ ผล

เป็นเส้นใยแข็งเป็นมัน มักมีสีเหลืองแกมด้าคล้้าเป็นมันหุ้มห่อเนื้อเยื่อสีเหลืองไว้ภายใน ผลหนึ่ง ๆ จะมีเมล็ดใหญ่แข็ง  

1 – 3 เมล็ด น้้าตาล เป็นพืชยืนต้นท่ีมีอายุยาวประมาณ 100 – 200 ปี เมื่ออายุได้ 15- 16 ปีจะเร่ิมออกดอกและมีผล 

ลักษณะเป็นผลรวม ซึ่งเฉพาะต้นตาลเพศเมียเท่านั้นจะให้ผลตาล ต้นตาลต้นผู้จะให้น้้าตาลโตนด   พื้นท่ีจังหวัดสงขลา  

เป็นท่ีราบลุ่มดังนัน้คนในชุมชนจึงมกีารท้านาข้าวเป็นอาชพีหลัก และมกีารปลูกตน้ตาลโตนดในส่วนพื้นท่ีท่ีเหลอืจากการ

ปลูกข้าว และส่วนหนึ่งจะปลูกไว้บริเวณคันนา ชุมชนเกิดการแปรรูปผลผลิตจากต้นตาลโตนดเป็นน้้าตาล น้้าส้มโตนด 

เครื่องจักรสานจากเส้นใยจากทางตาล ซึ่งการท้าเครื่องจักรสานจากใยตาลในกระบวนการสางเส้นใย ใชผ้ลตาลสุกท้า

ขนมตาล และน้าผลตาลที่มีเส้นใยตาลติดอยู่ด้วยเผาเพื่อท้าเป็นถ่านหุงตม้จากผลตาลหรือท้าผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นใน

ตูเ้ย็น จากการท้าขนมโดยใช้ผลตาลสุกยีเนื้อตาลออกแล้วจะเหลือเส้นใยจากผลตาลเป็นวัสดุเหลือท้ิงจ้านวนมาก ถ้ามี

การแยกโดยตัดเส้นใยออกมาจากผลตาล จะได้เส้นใยจากผลตาลจ้านวนมากท่ีมสีมบัตหิลัก ส้าหรับน้ามาท้าเป็นเส้นใย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/Genus
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Borassus&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
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ใช้ในการท้าผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอได้ ซึ่งมีในปริมาณท่ีมากในจังหวัดสงขลา อีกท้ังสงขลามีแหล่งทอผ้าท่ีเกาะยอท่ีมี

ชื่อเสียงมานาน มีลวดลายท่ีสวยงาม โดยใชเ้ส้นด้ายเป็นเส้นใยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นใยไหม ปัจจุบันตลาดผ้าทอมือมี

การแข่งขันท่ีสูงและตลาดต้องการสิ่งใหม่ๆท่ีมีเอกลักษณ์ของพื้นท่ี และเกาะยอก็เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีผู้มาท่องเท่ียว

นยิมซื้อผ้าทอเกาะยอเป็นของฝาก การสร้างผลิตภัณฑด์้วยเส้นใยใหมท่ี่เป็นเส้นใยธรรมชาตเิป็นพชืประจ้าท้องถิ่น ยิ่งท้า

ให้มีการสร้างเอกลักษณ์ท่ีแตกตา่ง และสร้างความเป็นสินค้าพื้นเมอืงจากวัสดุในท้องถิ่น  

 การศึกษาโครงการวิจัยมีแนวคิดท่ีจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าจากวัสดุธรรมชาติ โดยน้า

เส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายมาศึกษาการย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติ แทนการย้อมสีด้วยสีเคมี ใช้วัสดุธรรมชาติท่ีมีใน

ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผ้าทอมือผ้าทอเกาะยอให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และสร้างแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่า โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาชนิดของพืชให้สีธรรมชาติท่ีมใีนท้องถิ่นเพื่อ

ใช้ในการย้อมเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย 2. เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการย้อมเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายด้วยสีจาก

ธรรมชาต ิ3. เพื่อสง่เสริมเอกลักษณ์ผ้าทอมอืย้อมสธีรรมชาติและการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วัสดุอุปกรณ์ 

 1. เส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย 

2. พชืให้ส ี5 ชนิด คือ ใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง ใบจามจุร ีแก่นขนุนและครั่ง 

3. สารเคมีช่วยย้อม 

4. เครื่องย้อมส้าหรับห้องแล็ป         

5 เครื่องวัดส ี(Spectrophotometer)  

 วิธีการศกึษา 

 1.ศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ศกึษาเอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา 

2. ศึกษากระบวนการเตรยีมสีย้อมธรรมชาต ิ 

 พชืให้สี 5 ชนดิ ได้แก่ ใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง ใบจามจุร ีแก่นขนุนและคร่ังแล้วน้ามาสกัดสี โดยมวีธีิการดังนี้  

 1. ใบกระถินณรงค์ ใช้ใบสดสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ปริมาณ  2 กิโลกรัมต่อน้้า 12 ลิตร แช่ท้ิงไว้ 1 คืน 

จากนั้นน้ามาตม้สกัดน้้าสีท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แล้วน้าน้้าสีมากรองด้วยผ้าขาวบางและเก็บน้้า

ยอ้มเพื่อน้าไปใชใ้นกระบวนการย้อมตอ่ไป 

 2. ใบหูกวาง จะเลือกใช้ใบสด ปริมาณ 2 กิโลกรัมตอ่น้้า 12 ลิตร แชท้ิ่งไว ้1 คืน จากนัน้น้ามาต้มสกัด

น้้าสีท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แล้วน้าน้้าสีมากรองด้วยผ้าขาวบางและเก็บน้้าย้อมเพื่อน้าไปใช้ใน

กระบวนการยอ้มตอ่ไป 

 3. ใบจามจุรี จะเลอืกใชใ้บสด ปริมาณ 2 กิโลกรัมตอ่น้้า 12 ลิตร แชท้ิ่งไว ้1 คืน จากนั้นน้ามาตม้สกัด

น้้าสีท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แล้วน้าน้้าสีมากรองด้วยผ้าขาวบางและเก็บน้้าย้อมเพื่อน้าไปใช้ใน

กระบวนการยอ้มตอ่ไป 
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 4. แก่นขนุน สับเป็นช้ินเล็ก ๆ ปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อน้้า 12 ลิตร จากนั้นน้ามาต้มสกัดน้้าสีท่ีอุณหภูม ิ

100 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แล้วน้าน้้าสีมากรองด้วยผ้าขาวบางและเก็บน้้าย้อมเพื่อน้าไปใช้ในกระบวนการย้อม

ตอ่ไป 

 5. คร่ัง น้ารังคร่ัง ปริมาณ 0.3 กิโลกรัมต่อน้้า 5 ลิตร จากนั้นน้ามาต้มสกัดน้้าสีท่ีอุณหภูมิ 60 - 80 

องศาเซลเซียส นาน 60 นาที แล้วน้าน้้าสีมากรองด้วยผ้าขาวบางและเก็บน้้าย้อมเพื่อน้าไปใช้ในกระบวนการย้อม

ตอ่ไป 

 3. ศึกษากระบวนการย้อมเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ  

 ศึกษาอุณหภูมิท่ีใช้ในการย้อมท่ีเหมาะสม โดยศึกษาท่ีอุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศาเซลเซียส  เป็น

ระยะเวลานาน 60 นาที  

 4. ศึกษาการติดสีของเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย 

 น้าเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายท่ีได้จากการทดลองย้อมไปวัดค่าการติดสีด้วยเคร่ืองวัดสี (Spectrophotometer) 

จากนั้นน้าค่าท่ีได้มาประเมินการตดิสแีละเฉดสี 

 5. ศึกษาความคงทนของสีต่อแสง 

 ศกึษาความคงทนของสีบนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายท่ียอ้มด้วยสียอ้มธรรมชาติ โดยทดสอบความคงทนของสี

ตอ่แสงและประเมินค่าความคงทนของสตีอ่แสง 

 6. ศึกษาความคงทนของสีต่อการซัก 

 ศกึษาความคงทนของสีบนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายท่ียอ้มด้วยสียอ้มธรรมชาติ โดยทดสอบความคงทนของสี

ตอ่การซัก มาตรฐานการทดสอบ ISO 105-C06 (A1S) :2010 และประเมินค่าความคงทนของสตีอ่การซัก 
 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการด าเนินงาน 

 การด้าเนินโครงการการศึกษาการย้อมเส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและวิเคราะห์ผลการ

ทดลองในขัน้ตอนตา่ง ๆ ดังนี้ 

  1.1 ผลจากการศกึษากระบวนการเตรียมสีย้อมธรรมชาติ 

 ขั้นตอนการเตรียมสีจากสีธรรมชาติท้ัง 5 ชนิดมีกระบวนการเตรียมท่ีเหมือนกันดังแสดงตัวอย่าง

การเตรียมสจีากใบหูกวาง ภาพท่ี 1 แสดงการเตรียมสจีากใบหูกวาง 
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ภาพที่ 1 การเตรียมสจีากใบหูกวาง 

  1.2 การเตรยีมเส้นด้ายใยตาลผสมฝา้ย 

   1. การท้าความสะอาดและฟอกขาวเส้นดา้ย ส้าหรับเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายก่อนท้าการย้อมสีตอ้ง

ท้าความสะอาดและฟอกสีเส้นด้ายให้มีความสะอาดและเป็นสีขาวเหมาะส้าหรับการย้อมสีอ่อน ดังรูป ท่ี 2 แสดง

กระบวนการท้าความสะอาดและฟอกเส้นด้าย 

2. เพิ่มประจุบวกให้กับเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายชว่ยให้การย้อมเส้นใยธรรมชาติกับสีธรรมชาติให้สี

ตดิมากขึ้น  

1.หัน่หกูวางเป็นชิน้เลก็ๆ 2. แชน่ า้ทิง้ไว้ 1 คืน 

3.ต้มที่อณุหภมิู 100 องศา      

เซลเซียส นาน 1 ชัว่โมง 
4. กรองน า้สีด้วยผ้าขาวบาง 
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ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการท้าความสะอาดและฟอกเส้นด้าย 

  1.3 ผลการทดลองการย้อมส ี

 1. ผลจากการย้อมเส้นด้ายตาลโตนดผสมฝ้ายจากใบกระถินณรงค์ ที่อุณหภูม ิ60, 80 และ100 

องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ผลการทดลองแสดงในรูปท่ี 3  

 2. ผลจากการย้อมเส้นด้ายตาลโตนดผสมฝ้ายจากน้้าย้อมใบหูกวาง ที่อุณหภูมิ 60, 80,100 องศา

เซลเซียส นาน 60 นาที ผลการทดลองแสดงในภาพท่ี 4 
 

       

ภาพที ่3  เส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายย้อมสีใบกระถินณรงค์  ภาพที ่ 4 เส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายย้อมสีใบหูกวาง 

 

60 องศาเซลเซยีส 80 องศาเซลเซยีส 100 องศาเซลเซียส 100 องศาเซลเซียส 80 องศาเซลเซยีส 60 องศาเซลเซยีส 



 
 

 719  Proceedings 

 3. ผลจากการย้อมเส้นด้ายตาลโตนดผสมฝ้ายจากน้้าย้อมใบจามจุรี ท่ีอุณหภูมิ 60, 80 และ100 

องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ผลการทดลองแสดงในภาพท่ี 5 

 4. ผลจากการย้อมเส้นด้ายตาลโตนดผสมฝ้ายจากน้้าย้อมแก่นขนุน ท่ีอุณหภูมิ 60, 80 และ100 

องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ผลการทดลองแสดงในภาพท่ี 6 
 

       

ภาพที ่5 เส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายย้อมสใีบจามจุรี    ภาพที ่6 เส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายยอ้มสีใบจามจุรี 

 5. ผลจากการย้อมเส้นด้ายตาลโตนดผสมฝ้ายจากน้้าย้อมรังครั่ง ที่อุณหภูม ิ60, 80 และ100 องศา

เซลเซียส นาน 60 นาที ผลการทดลองแสดงในภาพท่ี 7 

 

ภาพที ่7 เส้นด้ายใยตาลโตนดผสมฝ้ายย้อมสคีรั่ง 

  

 

100 องศาเซลเซียส 80 องศาเซลเซยีส 60 องศาเซลเซยีส 

100 องศาเซลเซียส 80 องศาเซลเซยีส 60 องศาเซลเซยีส 

100 องศาเซลเซียส 80 องศาเซลเซยีส 60 องศาเซลเซยีส 
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1.4 ผลการตดิสีของเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย 

  น้าเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย ท่ีได้จากการทดลองย้อมไปวัดค่าการติดสีด้วยเค ร่ืองวัดสี 

(Spectrophotometer) จากนั้นน้าค่าที่ได้มาประเมินการตดิสแีละเฉดสี ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวัดการตดิสขีองเส้นด้าย 

พืช อุณหภูมทิี่

ใช้ย้อม  

CV-SWL CIE L*a*b* 

L* a* b* 

เส้นดา้ยไม่ย้อม  0.126 86.89 0.07 4.46 

ใบกระถนิณรงค ์ 60˚c 2.023 61.64 2.42 13.65 

 80˚c 1.725 64.73 1.68 14.29 

 100˚c 1.545 66.1 2.31 14.19 

ใบหูกวาง 60˚c 9.617 50.39 3.3 21.54 

 80˚c 7.847 53.78 2.95 22.16 

 100˚c 8.218 54.73 3.59 23.98 

แก่นขนุน 60˚c 6.387 54.46 9.78 27.97 

 80˚c 5.961 58.27 10.01 30.34 

 100˚c 4.752 63.8 9.33 32.44 

ใบจามจุร ี 60˚c 0.17 84.79 0 5.92 

 80˚c 0.168 85.15 0.07 6.03 

 100˚c 0.105 89.07 -0.14 6.19 

ครั่ง 60˚c 3.094 44.17 15.18 1.79 

 80˚c 2.976 44.68 15.23 1.67 

 100˚c 2.894 45.2 15.85 1.66 

 

 1.5 ผลทดสอบความคงทนของสีต่อแสง 

 ศึกษาความคงทนของสีบนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายท่ีย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติ โดยทดสอบความ

คงทนของสีต่อแสงและประเมินค่าความคงทนของสีต่อแสง ผลการประเมินการวัดค่าสีต่อการคงทนของแสง

มาตรฐาน ISO 105 B-Series ดังแสดงในตารางท่ี  2 
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ตารางที ่2 ผลการประเมินการวัดคา่สีตอ่การคงทนของแสง 

ผลการประเมนิการวดัคา่สีต่อการคงทนของแสงมาตรฐาน ISO 105 B-Series 

ชนิดสีย้อม อุณหภูม ิ ระดับการประเมิน 

ใบกระถนิณรงค ์ 60˚c 4 

 80˚c 4 

 100˚c 4 

ใบหูกวาง 60˚c 5 

 80˚c 5 

 100˚c 5 

แก่นขนุน 60˚c 3 

 80˚c 3 

 100˚c 2-3 

ใบจามจุร ี 60˚c 4-5 

 80˚c 4-5 

 100˚c 4-5 

คลั่ง 60˚c 1 

 80˚c 1 

 100˚c 1 
 

 1.6 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก 

ศึกษาความคงทนของสีบนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้ายท่ีย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติ โดยทดสอบความ

คงทนของสีตอ่การซักล้าง มาตรฐานการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบ ISO 105-C06 (A1S) :2010 (Colour fastness 

to washing) และประเมินค่าความคงทนของสตี่อการซักล้าง ดังแสดงตามตารางท่ี 3 

ตารางที่  3 ผลการประเมินค่าความคงทนของสตีอ่การซกัล้าง 

Sample No. ค่าระดับความคงทนของสี (grade) 

 กระถินณรงค ์ ครั่ง หูกวาง จามจุร ี ขนุน 

Colour change 4 1 4-5 4 3 

Colour staining      

-Acetate 4-5 4 4-5 4-5 4 

-Cotton 4-5 3-4 4 4-5 3-4 

-Nylon 4-5 3-4 4-5 4-5 3 

-Polyester 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 

-Acrylic 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 

-Wool 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 
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 การวิเคราะห์ผล 

 1. ผลวิเคราะห์การย้อมส ี

ผลการย้อมสีเส้นด้ายตาลโตนดผสมฝ้าย ด้วยสีย้อมจากใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง แก่นขนุนและใบจามจุรี 

ค่า b* มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นไปในทางบวกเปรียบเทียบกันเส้นดา้ยท่ีไม่ได้ยอ้มสี แสดงวา่ค่าความเป็นสีเหลอืง

เพิ่มขึ้นเส้นด้ายท่ีได้มีสีเหลืองมากขึ้น ส่วนสีย้อมจากคร่ังค่า a* มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นไปในทางบวก

เปรียบเทียบกันเส้นด้ายท่ีไม่ได้ย้อมสี แสดงว่าค่าความเป็นสีแดงเพิ่มขึ้นเส้นด้ายท่ีได้มีสีแดงมากขึ้น  ส่วนการย้อม

เส้นด้ายด้วยอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการยอ้มท่ีอุณหภูมแิตกต่างกันคือการยอ้มท่ี 60 , 

80, 100 องศาเซลเซียส ให้คา่การตดิสไีมแ่ตกตา่งกัน 

 2. ผลวเิคราะห์หาความคงทนของสีย้อมต่อแสงของเส้นดา้ย 

 ผลการทดสอบหาความคงทนของสีย้อมเส้นด้ายตอ่แสง ตามมาตรฐาน ISO 105 B-Series พบวา่ เส้นด้ายท่ี

ยอ้มด้วยใบหูกวาง ใบกระถินณรงค์ ใบจามจุร ีมีระดับความคงทนอยูท่ี่ 4-5 อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดแีละดีมาก ส่วนท่ีย้อมดว้ย

แก่นขนุนท่ีอุณหภูมิ 60, 80 องศาเซลเซียส อยูใ่นระดับ 3 อยูใ่นเกณฑ์พอใช ้อุณหภูมิท่ี 100 องศาเซลเซียส อยูใ่น

ระดับ 2 อยูใ่นเกณฑ์ไม่ด ีและการย้อมดว้ยครั่งมีระดับความคงทนอยูท่ี่ 1 อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี 

 3. ผลวิเคราะห์หาความคงทนของสีย้อมต่อการซักล้าง 

 ผลการทดสอบหาความคงทนของสยีอ้มเส้นด้ายตอ่การซักล้าง ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 105-C06 

(A1S) :2010 (Colour fastness to washing) พบว่า เสน้ดา้ยท่ีย้อมดว้ย ใบหูกวาง ใบจามจุร ีกระถินณรงค์ มีความ

คงทนตอ่การซักล้างท่ีระดับ 4-5 อยูใ่นเกณฑ์ดมีาก สีย้อมจากแก่นขนุนอยูใ่นระดับ 3 อยูใ่นเกณฑ์พอใช ้ส่วนครั่งมี

ความคงทนตอ่การซักลา้งที่ระดบั 1 อยูใ่นเกณฑ์ไม่ด ีส่วนการทดสอบ Colour staining ตอ่เส้นใยชนดิอื่นๆอยู่ในเกณฑ์

ท่ียอมรับได้ท้ังหมด 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 สีย้อมธรรมชาติจากพืชท่ีใช้ท้าวิจัย ประกอบด้วย ใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง แก่นขนุน ใบจามจุรี และคร่ั ง 

การเตรียมสีจากพืชธรรมชาติโดยการย่อยใบพืชให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้มีพื้นท่ีสัมผัสกับน้้ามากท่ีสุด ท้าให้การแยกสี

ท้าได้ดี แช่พืชในน้้า 1 คืน น้ามาต้มสกัดน้้าสี กรองแยกน้้าสีออกจากกากพชื ได้น้้าสีธรรมชาติส้าหรับการย้อม ผลสรุป

การวเิคราะห์มีดังน้ี 

1.  การย้อมสีจากพืชให้สีธรรมชาติ 5 ชนิดบนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย ท่ีอุณหภูมิแตกต่างกัน 60, 80 และ 

100 องศาเซลเซียส ผลจากการวิเคราะห์ทางเฉดสีทางสถิติจากเคร่ืองวัดสี (Spectrophotometer) พบว่า ค่าอุณหภูม ิ

60, 80 และ 100 องศาเซลเซียส ให้ค่าการติดสีไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังนั้นการย้อมสีเราสามารถปรับปรุง

กระบวนการยอ้มท่ีอุณหภูมิต้่าลงได้เพื่อลดการใช้พลังงานท่ีท้าให้เกิดอุณหภูมิในน้้าย้อมได้ 

 2. ผลการทดสอบความคงทนของสีย้อมต่อแสง บนเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย พบว่าสีย้อมจากใบกระถิน

ณรงค์ ใบหูกวาง ใบจามจุรี มีระดับความคงทน 4-5 อยู่ในระดีมาก แก่นขนุนท่ีอุณหภูมิ 60,80 องศาเซลเซียส มี

ระดับความคงทนท่ี 3 อยูใ่นระดับปานกลาง ส่วนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส อยูท่ี่ระดับ 2-3 อยูใ่นระดับค่อนข้าง

ต่้า อุณหภูมิมีผลต่อความคงทนของสีย้อมต่อแสง ส่วนคร่ังมีระดับความคงทนอยู่ท่ีระดับ 1 อยู่ในระดับท่ีไม่ดี  ไม่

สามารถยอมรับได้ในการน้ามาย้อมเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย ซึ่งผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันตเ์สวก เหว่ซึ่งเจรญิ 
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และคณะ (2543 : บทคัดย่อ) [14] กระบวนการย้อมสีธรรม-ชาติส้าหรับอุตสาหกรรมครอบครัว ธรรมชาติของสารท่ี

แตกตา่งกันในการย้อมเส้นด้าย ท้าให้อุณหภูมิท่ีเหมาะสมก็แตกตา่งกันไป ในช่วง 65 ถึง 85 องศาเซลเซียส 

 3. ผลการทดสอบความคงทนของสีย้อมตอ่การซัก พบวา่สียอ้มจากใบกระถินณรงค์ ใบหูกวาง ใบจามจุรี มี

ระดับความคงทน 4-5 อยู่ในระดีมาก แก่นขนุน มีระดับความคงทนท่ี 3 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนครั่งมีระดับความ

คงทนอยู่ท่ีระดับ 1 อยู่ในระดับท่ีไม่ดี  ไม่สามารถยอมรับได้ในการน้ามาย้อมเส้นด้ายใยตาลผสมฝ้าย ส่วนผลทดสอบ

การเป้ือนสีต่อเส้นใยชนิดอื่นๆ ประกอบด้วย อะซิเตท ฝ้าย ไนลอน อะคริลิคและขนสัตว์ อยู่ท่ีระดับ 3-5  ของสีย้อม

ท้ังหมดซึ่งสามารถยอมรับได้ 
 

ข้อเสนอแนะ   

 การย้อมสีจากพืชธรรมชาติเพื่อให้ได้สีท่ีแตกต่างมากขึ้นสามารถใช้สารช่วยย้อม มอร์แดนซ์ ท้ังท่ีได้จาก

ธรรมชาติและจากสารสังเคราะห์ ช่วยเพิ่มสีสรรของสีธรรมชาติมากยิ่งขึน้ และการยอ้มสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายหรือผ้า

ใยตาลผสมฝ้าย การเพิ่มประจุบวกให้กับผ้าก่อนย้อมจะช่วยให้ผ้าใยตาลผสมฝ้ายตดิสมีคีวามเข้มมากขึ้น 
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การศึกษาการเก็บรักษาแบคทีเรียโดยการใช้กระดาษกรอง 

Study of bacterial preservation using filter membrane 

นวพร ช้างนอ้ย1 และ ณรงค ์นวลเมือง1* 

Nawaporn Changnoi1 and Narong Nuanmuang1*
 

บทคัดย่อ 

 การเก็บรักษาแบคทีเรียมีความส้าคัญส้าหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆอาทิ 

การเรียนการสอน การวิจัย และการขนส่งระหว่างห้องปฏิบัติการ กระดาษกรองเป็นวัตถุดิบท่ีมีราคาถูก และสะดวก

ต่อการเก็บรักษา วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาการเก็บรักษาแบคทีเรียโดยการใช้กระดาษกรอง  

ด้วยสารรักษาสภาพท้ังหมด 5 ชนิด ได้แก่ น้้ากลั่น, 10%glycerol, 12%sucrose, 10%glycerol + 12%sucrose และ 

0.10 g/L CaCl2 ในการเก็บรักษาเชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218 ท่ีอุณหภูมิห้อง , 4 องศาเซลเซียส และ 

-20 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 15 วัน น้ามานับจ้านวนเชื้อและหา % recovery ในวันท่ี 5, 10 และ 15 ผล

การศึกษาพบว่า 0.10 g/L CaCl2  ให้ %recovery ของเชื้อ เมื่อเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 วัน เท่ากับ 43.67%, 

42.86% และ 41.78% ตามล้าดับ ซึ่งมี %recovery ท่ีค่อนข้างคงท่ี เมื่อเทียบกับสารรักษาสภาพชนิดอื่นๆ และพบว่า 

0.10 g/L CaCl2  ยังให้ผล %recovery เมื่อเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน เท่ากับ 42.32% และ 

40.70% ซึ่ง %recovery นี้สูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับสารรักษาสภาพชนิดอื่นๆ ขณะท่ี 10%Glycerol + 12%Sucrose ให้ 

%recovery สูงท่ีสุดเมื่อเก็บไว้ท่ี -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน คือเท่ากับ 0.49%, 0.42% และ 0.40% 

ตามล้าดับ ดังนั้น สารรักษาสภาพท่ีสามารถเก็บรักษา Escherichia coli ATCC® 35218 ได้เหมาะสมคือสามารถเก็บได้

ท้ังท่ีอุณหภูมิห้อง และ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน คือ 0.10 g/L CaCl2  กรณีต้องการเก็บไว้ท่ี 

-20 องศาเซลเซียส ให้ได้ประสิทธิภาพดี ควรเลอืกเก็บใน 10%Glycerol + 12%Sucrose การศกึษานี้จึงสามารถใช้เป็น

ตน้แบบในการศึกษาและพัฒนาการเก็บรักษาแบคทเีรียอื่นๆ รวมท้ังแบคทเีรียกลุ่มท่ีเจรญิได้ยาก 

ค าส าคัญ:  สภาวะท่ีเหมาะสม  การเก็บรักษาแบคทเีรีย  กระดาษกรอง 
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Abstract  

 Bacterial preservation is important in microbiological laboratories for using in teaching, research and 

transportation. Filter membrane is inexpensive and simple material. The purpose of this study is to study 

bacterial preservation using filter membrane with five preservative agents such as distilled water, 10%glycerol, 

12%sucrose, 10%glycerol with added 12%sucrose and 0.10 g/L CaCl2. Escherichia coli ATCC® 35218 was used 

as a model for preservation at room temperature, 4°C and -20°C for 15 days. The number of colony from plate 

count agar method was counted and calculated the percentage of microbial recovery (%recovery) on 5th, 10th 

and 15th days. The result showed that 0.10 g/L CaCl2 giving %recovery at room temperature of 5th, 10th and 15th 

days as 43.67%, 42.86% and 41.78%, respectively. These %recovery were quite constantly when compared 

with other preservative agents. The 0.10 g/L CaCl2 was also showed %recovery for 10 days as 42 .3 2% and 

4 0 .7 0 %, were higher than any other agents at 4°C. The mixture of 10%Glycerol and 12%Sucrose showed 

%recovery on 5th, 10th and 15th days, 0.49%, 0.42% and 0.40% at -20 °C, respectively. In sum, the effective 

agent for Escherichia coli ATCC® 35218 preservation at room temperature and 4°C at least 10 days was 0.10 g/L 

CaCl2. In addition, preservation at -20°C should be kept in the 10%Glycerol plus 12%Sucrose agent. This studies 

can be used as a model for other bacterial preservation including fastidious bacteria. 

Keywords:  Optimal conditions, Bacterial preservation, Filter membrane 

บทน า 

การเก็บรักษาแบคทีเรียเป็นการเก็บเชื้อบริสุทธ์ิไว้ในสภาพท่ีมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติท่ีเหมือนเดิม  

เพื่อประโยชน์ด้านการวจิัย การเรียนการสอน และการขนส่งเชื้อระหว่างห้องปฏิบัติการ ฯลฯ การเก็บรักษาแบคทีเรีย

สามารถท้าได้หลายวิธีเช่น การต่อเชื้อ (subculture) มักใช้ในห้องปฏิบัติการท่ัวไป ข้อดีคืออุปกรณ์ท่ีใช้ราคาถูก 

สามารถท้าได้ง่าย และใช้ได้กับแบคทีเรียหลายชนิด ข้อเสียคือต้องใช้แรงงานมาก การต่อเชื้อหลายคร้ังอาจเกิด  

การปนเป้ือนเชื้ออื่นได้ การเก็บบนเม็ดแก้วท่ี –70 องศาเซลเซียส ข้อดีคือท้าได้เร็วและง่าย ข้อเสียคือต้องใช้ตู้เยือก

แข็ง–70 องศาเซลเซียส การเก็บไว้ไนโตรเจนเหลว (–196 องศาเซลเซียส) หรือไอไนโตรเจน (–140 องศาเซลเซียส) 

ข้อดีคอืการรอดชีวิตและความคงตัวของเชื้อมสีูง ข้อเสียคือไนโตรเจนเหลวระเหยได้และตอ้งเตมิใหม่อยูเ่สมอ หากขาด

ไนโตรเจนเหลวจะท้าให้เกิดความเสียหายกับเชื้อ ค่าใช้จ่ายสูง เสี่ยงต่อการระเบิดหรือการแตกของภาชนะท่ีเป็นแก้ว 

การเก็บในไอไนโตรเจนช่วยลดปัญหานี้แต่อุณหภูมิสูงกว่าท้าให้ไม่เหมาะสมกับเชื้อบางชนิด และการท้าแห้งแบบ  

เยือกแข็ง (freeze drying or lyophilization) ข้อดีคือเหมาะสมส้าหรับการเก็บรักษาเชื้อจ้านวนมาก เก็บไว้ได้นาน และ

ไม่สิ้นเปลืองระหว่างการเก็บรักษา นิยมใช้ในศูนย์เก็บรวบรวมเชื้อ ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากเคร่ืองมือใน  

การผลิตมรีาคาแพง [1]    

 การเก็บรักษาด้วยวิธีการท้าแห้งแบบเยือกแข็ง จ้าเป็นต้องเลือกใช้สารป้องกันความเย็น (cryoprotectants 

หรือ protective substances) ให้เหมาะสมเพื่อท้าให้เชื้อมีชีวิตรอดได้นานมากขึ้น สารท่ีใช้เป็นตัวเคลือบเซลล์หรือ

ป้องกันความเย็นและอันตรายให้กับเซลล์ [2,3] ได้แก่ กลีเซอรอล ซูโครส กลูโคส และแลคโตส [4] การใชส้ารป้องกัน

ความเย็นของศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ American Type Culture Collection (ATCC) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก่ 

กลีเซอรอล DMSO และ ซูโครส โดยให้ความเข้มข้นสุดท้ายหลังผสมกับเชื้อเท่ากับร้อยละ 10, 5 และ 12 ตามล้าดับ 
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นอกจากนี้ การรอดชีวิตของเชื้อท่ีท้าแห้งแบบเยอืกแข็งนั้นขึ้นอยู่กับน้้าที่เป็นองค์ประกอบภายในเซลล์และผลปฏิกิริยา

ของสารป้องกันความเย็นกับองค์ประกอบของผิวเซลล์หรือสารท่ีมีอยู่ในเซลล์ สารเหล่านี้จะท้าให้อิเล็กโทรไลต์เป็น

กลางไม่ท้าให้คุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์เปลี่ยนแปลงไป และป้องกันไม่ให้เชื้อสัมผัสกับอากาศขณะเปิดหลอดเพื่อ

น้าไปตอ่เชื้อ [3,5] 

กระดาษกรอง (filter paper) เป็นวัสดุท่ีมีราคาถูกและสะดวกต่อการเก็บรักษา มีคุณสมบัติส้าคัญคือ            

มคีวามคงทนเมื่อเปียก มีขนาดชอ่งวา่งท่ีหลากหลาย และมีความสามารถในการคัดเลือกอนุภาค [6]  จากการศึกษา

ของ Rodica Rotar Stingheriu พบวา่สามารถเก็บรักษายีสตโ์ดยการใชก้ระดาษกรองได้ [7] ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

การเก็บรักษาแบคทีเรียโดยประยุกต์ใช้คุณสมบัติของกระดาษกรองกับสารป้องกันความเย็นเพื่อพัฒนาวิธีการเก็บ

รักษาแบคทเีรีย Escherichia coli ATCC® 35218  

วิธีการศึกษา 

1. การศึกษาคุณสมบัติของ Escherichia coli ATCC® 35218 ก่อนการเก็บรักษาบนกระดาษกรอง 

เพาะเลี้ยงเชื้อ E. coli ATCC® 35218 ลงบน Blood agar, MacConkey agar และ Nutrient agar สังเกตโคโลนี 

ท่ีเกิดขึ้นบนอาหารเลีย้งเชื้อแต่ละชนิด ดูการตดิสแีกรมและลักษณะรูปร่าง บันทึกผล น้าไปทดสอบทางชวีเคมี อา่นผล

และบันทึกผลการทดสอบ 

2. การเก็บรักษาเชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218 บนกระดาษกรอง 

เขี่ยโคโลนีของเชื้อ E. coli ATCC® 35218 ใส่ใน Nutrient broth ปริมาตร 2 มิลลิลิตร น้าไปเพาะเลี้ยงท่ี 37 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ปรับความขุ่นให้เท่ากับ 0.5 McFarland standard น้าไปท้า ten-fold serial dilution 10-1–10-6 

และ spread plate ลงบน Nutrient agar เพื่อหาปริมาณของเชื้อก่อนเก็บรักษา ค้านวณจ้านวนแบคทีเรีย (CFU/ml) 

ผสมเชื้อท่ีปรับความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland standard กับสารรักษาสภาพชนิดต่างๆได้แก่  น้้ากลั่น, 

10% Glycerol, 12%Sucrose, 10%Glycerol+12%Sucrose ห รือ  0.10 g/LCaCl2 ดู ดสารผสมข้ างต้ นป ริมาตร 50 

ไมโครลิตร ใส่ลงในกระดาษกรองขนาด 0.5 x 3.0 เซนติเมตร น้ากระดาษกรองเก็บไว้ใน Microtube ท่ีอุณหภูมิต่างๆ

ได้แก่ อุณหภูมิห้อง, 4 องศาเซลเซียส และ -20 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการเก็บรักษานาน 15 วัน น้ากระดาษ

กรองท่ีเก็บไว้ออกมานับจ้านวนเชื้อในวันท่ี 5, 10 และ 15 

3. การตรวจนับจ านวนและศึกษาคุณสมบัติของ Escherichia coli ATCC® 35218 หลังการเก็บรักษา

บนกระดาษกรอง 

น้าเชื้อ E. coli ATCC® 35218 ในแต่ละอุณหภูมิท่ีเก็บ ตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง ประมาณ 5 นาที ท้าความ

สะอาดบริเวณฝา Microtube ด้วย 70% Alcohol น้ากระดาษกรอง ใส่ลงในหลอดท่ีมี phosphate buffer solution pH 

7.4 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร น้า cell suspension มาท้า ten-fold serial dilution 10-1–10-6 ด้วย 0.85% NaCl และท้า 

spread plate ลงบน Nutrient agar นับจ้านวนโคโลนีจากจานอาหารเพาะเลี้ยงท่ีมีโคโลนีอยู่ในช่วง 30-300 โคโลน ี

บันทึกผล ค้านวณจ้านวนแบคทเีรีย (CFU/ml) และค้านวณ %recovery   

เพาะเลี้ยงเชื้อหลังการเก็บรักษาลงบน Blood agar, MacConkey agar และ Nutrient agar สังเกตโคโลนี 

ดูการติดสีแกรมและลักษณะรูปร่าง บันทึกผล น้าไปทดสอบทางชวีเคมี อา่นผลและบันทึกผล 
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ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218 

การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218 ก่อนและหลังการเก็บรักษาบนกระดาษกรอง

พบว่าให้ผลการทดสอบคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลงในทุกชนิดของสารละลายและทุกอุณหภูมิท่ีเก็บ คือเชื้อสามารถ

เจริญได้บน Nutrient agar ลักษณะโคโลนีบน Blood agar จะให้โคโลนีสีขาวขุ่น บน MacConkey agar โคโลนีสีชมพู 

(lactose fermenter) ผลการย้อมสีแกรมพบเชื้อแกรมลบรูปแท่งตรง (Gram-negative straight rod) ผลการทดสอบ

ทางชีวเคมี เชื้อย่อยสลายน้้ าตาลกลู โคส แล็กโทส และ/ห รื อซู โครสได้กรดและก๊าซ (A/AG) ไม่ผลิตก๊าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เคลื่อนท่ีได้ สร้างเอนไซม์ดีคาร์บอกซิเลส ผลการทดสอบอินโดล ( indole) และ Methyl Red 

(MR) ให้ผลบวก ส่วนผลการทดสอบยูเรีย (Urea) ซิเทรต (Citrate) และมาโลเนต (malonate) และ Voges Proskaure 

(VP) ให้ผลลบ ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

                                      

 

ภาพที่ 1 แสดงคุณสมบัตขิอง Escherichia coli ATCC® 35218 กอ่นและหลังการเก็บรักษา 

          (ก) โคโลนบีน Nutrient agar จะใหโ้คโลนสีีขาวขุ่น (ข) โคโลนีบน MacConkey agar จะให้โคโลนสีีชมพู  

          (ค) โคโลนบีน Blood agar จะให้โคโลนสีีขาวขุ่น    (ง) การย้อมสแีกรมพบเชื้อแกรมลบรูปแท่งตรง  

          (จ.-ฉ.) การทดสอบชวีเคมีของเชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218 ก่อน-หลังการเก็บรักษาบนกระดาษกรอง 

         [1) TSI: A/AG 2) MIL: +/+/+/- 3) Urea: (–) 4) Citrate: (–) 5) MR: (–) 6) VP: (–)]            

 

              ง.                                            จ.                                             ฉ. 

              ก.                                            ข.                                            ค. 
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2. ผลการเก็บรักษาเชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218 บนกระดาษกรอง 

การเก็บรักษา เชื้อ Escherichia coli ATCC® 35218  โดยใช้กระดาษกรอง ซึ่งเก็บในสารรักษาสภาพจ้านวน 

5 ชนิด ท่ีอุณหภูมิห้อง, 4 องศาเซลเซียส และ-20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน  ผลพบว่า 0.10 g/L CaCl2 

ให้ %recovery ของเชื้อ เมื่อเก็บไว้ท่ีอุณหภูมหิ้องเป็นเวลา 15 วัน เท่ากับ 43.67%, 42.86% และ 41.78% ตามล้าดับ 

ซึ่งมี %recovery ท่ีค่อนข้างคงท่ี  เมื่อเทียบกับสารรักษาสภาพชนิดอื่นๆ และพบว่า 0.10 g/L CaCl2  ยังให้ผล 

%recovery เมื่อเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน เท่ากับ 42.32% และ 40.70% ซึ่ง %recovery นี้

สูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับสารรักษาสภาพชนดิอื่นๆ ขณะท่ี 10%Glycerol + 12%Sucrose ให้ %recovery สูงท่ีสุดเมื่อเก็บไว้ท่ี 

-20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน คือเท่ากับ 0.49%, 0.42% และ 0.40% ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่  1 แสดงข้อมูล %recovery   ของเชื้อภายหลังการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง, 4 องศาเซลเซียส และ 

-20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5, 10 และ 15 วัน 

Preservative reagent Day 
%recovery    

RT 4 °C -20 °C 

Distilled water 

5 50.67 3.91 0.02 

10 42.86 2.64 0.02 

15 25.07 1.86 0 

10%Glycerol 

5 53.91 0 0.32 

10 3.32 0 0.28 

15 0.33 0 0.05 

12%Sucrose 

5 62.80 13.20 0 

10 1.04 8.63 0 

15 0 7.79 0 

10%Glycerol + 12%Sucrose 

5 70.62 4.37 0.49 

10 32.88 0.33 0.42 

15 0.10 0.22 0.40 

0.10 g/L CaCl2  

5 43.67 42.32 0.02 

10 42.86 40.70 0 

15 41.78 3.32 0 
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วิจารณ์และสรุปผล 

การเก็บรักษา Escherichia coli ATCC® 35218 บนกระดาษกรองโดยใช้สารรักษาสภาพชนิดต่างๆพบว่า 

สารรักษาสภาพท่ีสามารถเก็บรักษา E. coli ATCC® 35218 ได้เหมาะสมคือสามารถเก็บได้ท้ังอุณหภูมิห้องและ 

4 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน คือ 0.10 g/L CaCl2 กรณีต้องการเก็บไว้ท่ี -20 องศาเซลเซียส ให้ได้

ประสิทธิภาพดีควรเลือกเก็บใน 10%Glycerol + 12%Sucrose และจากการพิสูจน์เชื้อเบื้องต้นภายหลังการเก็บรักษา 

พบวา่เชือ้ให้ผลทดสอบทางชวีเคมีไม่เปลี่ยนแปลง 

การเก็บรักษาแบคทีเรียบนกระดาษกรองซึ่ งเป็นวัสดุ ท่ีมีราคาถูก และสะดวกในการเก็บรักษา 

และจากการศกึษาของ Rodica Rotar Stingheriu พบวา่สามารถเก็บรักษายีสต์บนกระดาษกรองได้ [7] การเก็บด้วยวิธี

นี้เหมาะส้าหรับห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก ซึ่งมีพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างจ้ากัด โดยการศึกษานี้สามารถเก็บรักษาเชื้อ  

E. coli ATCC® 35218 ให้มีชีวิตรอด ไม่มีเชื้ออื่นปนเป้ือน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเบื้องต้น จากการเก็บท่ี

อุณหภูมหิ้อง เป็นระยะเวลา 15 วัน ข้อดีการเก็บบนกระดาษกรองและสามารถเก็บท่ีอุณหภูมหิ้องคือประหยัดพื้นท่ีใน

การจัดเก็บ ไม่ต้องใช้ตู้เยือกแข็งท้าให้ประหยัดงบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์ จากการศึกษาท่ีผ่านมาของ Yasushi 

Obara และคณะ พบว่าเชื้อ E. coli สามารถเก็บรักษาได้นาน 5 ปี ด้วยวิธี gelatin disk drying method ท่ี -20 

องศาเซลเซียส [11] และการศึกษาของ Hartsell พบว่าการเก็บเชื้อ E. coli  ท่ีอุณหภูมิห้อง โดยเก็บภายใต้ paraffin oil 

สามารถได้นาน 11 ปี [8] อย่างไรก็ตาม จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารรักษาสภาพสามารถเก็บรักษาเชื้อได้เพียง 

15 วัน จากระยะเวลาท่ีศึกษา จึงควรศึกษาเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาให้นานขึ้น ควรตรวจพิสูจน์การเปลี่ยนแปลง

ของสารพันธุกรรม รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสูตรน้้ายาที่ดีท่ีสุดในการเก็บรักษาเชื้อ 

สารรักษาสภาพเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการรอดชีวิตของเชื้อ ซึ่งสารแต่ละชนิดจะมคีุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน 

โดยสารรักษาสภาพท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ Glycerol ซึ่งมีคุณสมบัติในการกักเก็บความชุ่มชื้น และช่วยป้องกัน 

ความเสียหายของผนังเซลล์จากผลึกน้้าแข็งเมื่อเก็บท่ีอุณหภูมิต่้า ส่วน Sucrose มีคุณสมบัติช่วยให้ผนังเซลล์และ

โปรตีนมีความคงตัวโดยการไปแทนท่ีน้้าบริเวณ polar residues [4] ส่วน CaCl2 เป็นสารท่ีใช้ใน transport medium 

โดยมีคุณสมบัติในการควบคุมสมดุลออสโมติก และช่วยในผนังเซลล์มีความคงตัว [12-16] นอกจากนี้เหตุผลท่ีท้าให้ 

%recovery ลดลงอาจมผีลจากความชื้นของกระดาษกรอง การสัมผัสก๊าซออกซิเจนและแสง [4,17] 

 การเก็บรักษา Escherichia coli ATCC® 35218 โดยการใช้กระดาษกรอง CaCl2 ความเข้มข้น 0.10 g/L  คือสาร

รักษาสภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเก็บเชื้อท้ังท่ีอุณหภูมิห้องและ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 วัน  
 

ข้อเสนอแนะ 

การเก็บรักษาแบคทีเรียโดยการใช้กระดาษกรองนี้ เหมาะส้าหรับการเก็บรักษาในระยะสั้น เพื่อประโยชน์ใน

การขนส่งระหว่างห้องปฏิบัติการ อีกท้ังยังเป็นวิธีท่ีง่าย ประหยัด สะดวกในการเก็บรักษา การศึกษานี้จึงเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งท่ีจะสามารถใช้เป็นต้นแบบของการศึกษาและพัฒนาการเก็บรักษาแบคทีเรียอื่นๆ รวมท้ังแบคทีเรีย  

ในกลุ่มเจรญิเตบิโตยาก 
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การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่งดินสอพองเผาในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

ของน ้ามันปาล์ม 

Acceleration of catalytic activity of calcined marlstones for transesterification of 

palm oil 

มนทิรา สืบสกุล1 ปัทมาภรณ์ อินสงิห์2  และ ณัฐพร  พุทธวงศ์ 3* 

Montira Subsakoon1, Pattamaporn Insing2 and Nathaporn Phutthawong 3* 

บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาของดินสอพองท่ีเผาแล้วในการผลิตไบโอ

ดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ ามันปาล์ม  โดยท าการศึกษาการกระตุ้นดินสอพองท่ีผ่านการเผาท่ี

อุณหภูม ิ1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที ผสมกับเมทานอลท่ีอุณหภูมิและเวลาต่างๆ กัน ก่อนท าปฏิกิริยาท

รานส์เอสเทอริฟิเคชัน ซึ่งพบวา่สภาวะที่ดีท่ีสุดในการกระตุน้ดินสอพองคือ กระตุ้นท่ี 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 

นาที โดยใช้ตัวเร่งดินสอพอง 5% และปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งจะให้ร้อยละผลผลิต

เท่ากับ 83.52 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ได้ท าการศึกษาการน าตัวเร่งกลับมาใช้ซ้ า พบว่าสามารถใช้ตัวเร่งดินสอพองซ้ า

ได้มากกวา่ 6 ครัง้ 
 

ค้าส้าคัญ: ดินสอพองเผา  ตัวเร่งวิวิธพันธ์ุ  ปฏกิิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน  ไบโอดเีซล 

Abstract 
 The aim of this research is to accelerate of catalytic activity of calcined marlstones for biodiesel 

production by transesterification of palm oil. Marlstone was calcined at 1,000 °C for 90 minutes. The activation of 

calcined marlstone was optimized by activating with methanol in various temperatures and various times before 

transesterification. The optimum condition was obtained with 83.52% yield and catalytic activation at 50 °C for 

30 minutes using 5% catalyst amount and transesterification for 2 hours. Reusability was also studied and 

resulting more than 6 reusable cycles was showed. 

Keywords: Calcined marlstone, Heterogeneous catalyst, Transesterification, Biodiesel  
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บทน า 

น้้ามันปิโตรเลียมจัดได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการขนส่ง โดยน้้ามันปิโตรเลียมกว่า  

ร้อยละ 90 น้าเข้าจากต่างประเทศท้ังสิ้น แต่ทว่าถึงจะมีการน้าเข้าน้้ามันปิโตรเลียมท่ีเพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้บริโภค แหล่งผลิตน้้ามันปิโตรเลียมนั้นกลับลดลงอย่างรวดเร็วและน้้ามันปิโตรเลียมท่ีใช้กันก็ส่งผลเสียต่อ

สภาพแวดล้อม ท้ังเกิดสภาวะเรือนกระจก เกิดเป็นสารหรือแก๊สต่างๆ ท่ีส่งผลเสียต่อมนุษย์และสัตว์ เป็นต้น ด้วย

เหตุผลหลายประการนี้จึงมีการศึกษาคิดค้นเชื้อเพลิงทางเลือกท่ีจะน้ามาทดแทนน้้ามันปิโตรเลียมท่ีใช้อยู่ ซึ่งเชื้อเพลง

ทางเลือกท่ีน้ามาทดแทนนั้นจะต้องมาจากธรรมชาติ สามารถผลิตจากทรัพยากรท่ีหมุนเวียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์ โดยน้้ามันท่ีมีการคิดค้นนั้นได้น้ามาทดแทนน้้ามันปิโตรเลียม เรียกว่า ไบโอดีเซล 

(Biodiesel) [1] ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนประเภทดีเซลจากธรรมชาติ โดยการน้าเอาน้้ามันจากพืชหรือสัตว์ซึ่ง

เป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภท ไตรกลีเซอไรด์ โดยไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายได้เองตามกระบวนทางชีวภาพ ไบ

โอดีเซลสามารถลดมลพิษในอากาศอันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์สมบูรณ์เมื่อเทียบกับน้้ามันดีเซลแล้ว 

จึงท้าให้ไบโอดเีซลเป็นท่ีสนใจและได้รับการศึกษาค้นควา้เป็นอยา่งยิ่ง [2] 

 ปาล์มน้้ามันเป็นพืชท่ีนา่สนใจในการน้ามาเป็นวัตถุดิบส้าหรับผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากปาล์มน้้ามันนิยมปลูก

กันมาก ทั้งยังเป็นพืชท่ีให้ผลผลิตน้้ามันต่อหน่วยพื้นท่ีสูงท่ีสุดถึง 512 กิโลกรัมต่อไร่และเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้้ามัน

ชนิดอื่นๆปาล์มน้้ามันก็มีราคาถูกกว่า ปาล์มน้้ามันเป็นพืชยืนตน้ท่ีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายได้ตลอดท้ังปี อายุ

การเก็บเกี่ยวมากกวา่ 25 ปี จึงท้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงงานมรีายได้ต่อเนื่องตลอดท้ังปีและมีระยะเวลา

ติดต่อกันนาน สามารถทนทานต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น กรณีเกิดไฟไหม้สวน ปาล์มน้้ามันสามารถฟื้นสภาพ

กลับมาเจริญเตบิโตและให้ผลผลิตได้ใหม่และยังเป็นพืชน้้ามันท่ีมีความส้าคัญในอนาคต  โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ี

น้้ามันเชื้อเพลิงธรรมชาติขาดแคลนหรือมีราคาสูงมากๆ อาจจะใช้น้้ามันปาล์มมาเสริมทดแทนได้บางส่วน [3] ปาล์ม

น้้ามันยังมีท้ังกรดไขมันท่ีอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบแต่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวจ้านวนมากกว่าซึ่งเป็นการท้า

ให้ไบโอดเีซลมีคุณภาพท่ีด ี

กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเป็นการท้าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไขมันหรือน้้ามัน (ไตรกลีเซอไรด์ : 

Triglyceride) กับแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอลหรือเอทาอนล ซึ่งจะได้ผลิตผลเป็นเอสเทอร์ (Ester) และผลิตภัณฑ์ผล

พลอยได้เป็นกลีเซอรอล (Glycerol) [4] ปัจจุบันกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันได้รับความนิยมมากท่ีสุดในการใช้

เป็นเทคนิคในการผลิตไบโอดีเซล เพราะได้ผลผลิต ไบโอดเีซลค่อนข้างสูง ท้ังน้ีกระบวนการทรานสเ์อสเทอริฟิเคชันยัง

ตอ้งอาศัยตัวเร่งปฏกิิริยาเพ่ือท้าให้ได้น้้ามันไบโอดเีซล โดยตัวเร่งปฏกิิริยานั้นม ี2 ประเภท คือ ตัวเร่งปฏกิิริยาแบบเอก

พันธ์ุ (Homogeneous catalysis)  และตัวเรง่ปฏิกิริยาแบบวิวธิพันธ์ุ (Heterogeneous Catalysis) ตัวเร่งปฏกิิริยาแบบเอก

พันธ์ุเป็นตัวเร่งท่ีมีวัฏภาค (phase) เหมอืนกับสารท่ีเข้าท้าปฏิกิริยา สามารถละลายกับแอลกอฮอล์ท่ีเข้าท้าปฏกิิริยาได้ 

ตัวอย่างของตัวเร่งดังกล่าวเช่น โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดซัลฟิวริก (H2SO4) 
เป็นต้น ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุ (Heterogeneous Catalysis) เป็นตัวเร่งท่ีมีวัฎภาคแตกต่างกับสารท่ีเข้าท้า

ปฏิกิริยา โดยส่วนมากจะเป็นของแข็งจึงไม่สามารถละลายกับแอลกอฮอล์ท่ีใช้ในปฏิกิริยาได้ ตัวอย่างเช่น แคลเซียม

ออกไซด์ (CaO) [5], เบสท่ีเคลือบบนอะลูมินา (Al2O3) หรือ ซิลิกา (SiO2) เป็นตน้ ปัจจุบันตัวเร่งปฏิกิริยาแบบววิิธพันธ์ุ

ได้รับการสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถแยกตัวเร่งออกจากผลิตภัณฑ์หรือไบโอดีเซลได้ง่าย สามารถลด

ปริมาณน้้าท่ีใช้ล้างผลิตภัณฑ์ ท้ังยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายและสามารถน้าตัวเร่งกลับมาใช้ซ้้าได้ 

ซึ่งตา่งจากตัวเร่งปฏกิิริยาแบบเอกพันธ์ุท่ีแยกตัวเร่งออกจากผลิตภัณฑ์ได้ยากเนื่องจากรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ต้องใชน้้้า

ปริมาณมากในการล้างตัวเร่งออกจากผลิตภัณฑ ์สูญเสยีคา่ใชจ้่ายสูงและเป็นผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม [6]  
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ดินสอพองท่ีเผาแล้วเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุท่ีน่าสนใจศึกษา เนื่องจากดินสอพองมีราคาถูก หาได้

ง่ายตามร้านวัสดุก่อสร้าง และพบวา่มีการศึกษาการเตรียมดินสอพองเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเค

ชันเพื่อผลิตใบโอดีเซลจากน้้ามันมะพร้าว โดยสภาวะที่เหมาะสมให้ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซลถึง 97% เมื่อท้าการ

เผา ดินสอพองท่ี 1,000 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 90 นาที และใช้ปริมาณตัวเร่ง 15% โดยน้้าหนัก  และท้า 

ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 2 ชั่วโมง [7] งานวจิัยนี้จึงได้สนใจศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งดินสอพองท่ีเผาแล้วหรือ

เรียกว่า ตัวเร่งดินสอพอง โดยท้าการกระตุ้นตัวเร่งท่ีอุณหภูมิและเวลาต่างๆ กัน ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้้ามัน

ปาล์ม   

เคร่ืองมือและวิธีการ 

เครื่องมอื 

1. เคร่ืองป่ันเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น PLC-012E, ยี่ห้อ Universal centrifuge    

2. เตาเผา (Furnace) รุ่น DMF-05k, ยี่ห้อ HumanLab 

3. เครื่องวิเคราะห์การเลีย้วเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD) ยี่ห้อ Rigaku รุ่น Miniflex 600 

วิธีการ  

การเตรยีมตัวเร่งดินสอพอง 

 น้าดินสอพองลักษณะเป็นผงสีขาวนวลไปเผาในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที 

[7] จากนั้นเก็บไว้ในตูดู้ดความชืน้ (desiccator) 

การกระตุ้นตัวเร่งดินสอพอง 

 การกระตุ้นตัวเร่งจะท้าการศึกษาอุณภูมิและเวลาท่ีใช้ในกระตุ้น โดยจะน้าตัวเร่ง 15% โดยน้้าหนัก มาเติม 

เมทานอลใน (โดยคิดอัตราส่วนของน้้ามันปาล์ต่อเมทานอลเป็น 1:6) จากนั้นกวนตัวเร่งในเมทานอลท่ีอุณหภูมิ 30 

และ     50 องศาเซลเซียส  ท่ีเวลา 30, 60 และ 180 นาที  

การท าปฏิกริิยาทรานส์เอสเทอรฟิิเคชันส าหรับตัวเร่งดินสอพอง 

 เติมน้้ามันปาล์มลงในตัวเร่งท่ีกระตุ้นด้วยเมทานอล (โดยใชอ้ัตราส่วนของน้้ามันปาล์มต่อเมทานอลเป็น 1:6) 

แล้วประกอบเข้ากับอุปกรณ์ชุดกลั่นแบบรีฟลักซ์ พร้อมกวนและให้ความร้อน ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง จากนัน้น้าสารละลายมาปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 5,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที 

แล้วน้าชั้นไบโอดีเซลมาล้างด้วยน้้ าอุ่น ประมาณ 50 องศาเซลเซียส ปริมาณ 5 มิลลิลิตร จ้านวน 2 คร้ัง 

เติมโซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัส 1 กรัม เพื่อดูดน้้าท่ีอยู่ในไบโอดีเซลออก น้าไบโอดีเซลมาให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 110 

องศาเซลเซียส น้าไบโอดีเซลมาชั่งน้้าหนัก เพื่อค้านวณหารอ้ยละผลผลิต 

นอกจากนี้ท้าการศึกษาปริมาณตัวเร่ง ท่ี 5%, 10% และ 15% โดยน้้าหนัก โดยท้าทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

ด้วยวิธีท่ีกล่าวมา 



 
 

 735  Proceedings 

การน าตัวเร่งดินสอพองกลับมาใช้ซ้ า 

 หลังจากท่ีผ่านปฏกิิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแลว้ ให้แยกชัน้ของเหลวท่ีมีท้ังไบโอดเีซลและกลีเซอรอลออก 

ทิ้งให้ดินสอพองเย็นตัวลงแล้วเติมเมทานอลเพื่อท้าการกระตุ้นและท้าทรานส์เอสเทอริฟิเคชันด้วยสภาวะท่ีเหมาะสม

ตอ่ไป 
 

การหาคา่ร้อยละผลผลิต (% Yield) 

ร้อยละผลผลิต  =  น้้าหนักไบโอดเีซล (กรัม) 

  น้้าหนักน้้ามันปาล์ม (กรัม)       

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษาการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกริิยา 

การศึกษาเป รียบ เทียบการไม่ กระตุ้ นตั ว เร่งและกระตุ้ นตั ว เร่งด้ วย เมทานอล ท่ีอุณ หภูมิห้ อง  

(ประมาณ 30 องศาเซลเซียส) และท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการกระตุ้น 30 นาที และเปรียบเทียบ

ระหว่างตัวเร่งดินสอพองกับแคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์ โดยใช้ปริมาณตัวเร่ง 15% โดยน้้าหนัก 

ท้าปฏิกิ ริยาทรานส์ เอสเทอริฟิ เคชัน 2 ชั่วโมง พบว่าการกระตุ้นตัวเร่งด้ วยเมทานอลก่อนท้าปฏิกิ ริยา 

ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันจะให้ร้อยละผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าการไม่กระตุ้นตัวเร่ง โดยท่ีการกระตุ้นด้วยตัวเร่งดินสอ

พองจะให้ร้อยละผลผลิตมากกว่าการใช้ตัวเร่งแคลเซียมออกไซด์ นั่นอาจจะเป็นเพราะดินสอพองท่ีเผาแล้วอาจจะมี

องคป์ระกอบของแคลเซียมออกไซด์มากกวา่แคลเซียมออกไซด์ท่ีซือ้มา จะท้าให้ได้ร้อยละผลผลิตสูงสุดท่ี 81.34%เมื่อ

กระตุน้ตัวเร่งดนิสอพองท่ี 50 องศาเซลเซียส ดังแสดงผลใน ภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 ร้อยละผลผลิตของไบโอดเีซลที่กระตุน้และไม่กระตุ้นตวัเร่ง เมื่อใชต้ัวเร่งแคลเซียมออกไซด์และตัวเร่งดนิสอ

พอง 15% โดยน้้าหนัก ท้าการกระตุ้นตัวเร่ง 30 นาทีและท้าปฏกิิริยาทรานส์เอสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ที่ 60 องศา

เซลเซียส 

 

 

× 100 
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เมื่อท ำกำรศึกษำเวลำในกำรกระตุ้นตัวเร่งดนิสอพองท่ีอุณหภูมิหอ้งและอุณหภูม ิ50 องศำเซลเซียสท่ีเวลำ 0 

(ไม่ได้กระตุ้นตัวเร่ง), 30, 60 และ 180 นำที ให้ผลดังภำพท่ี 2 ซึ่งพบว่ำ กำรกระตุ้นตัวเร่งท่ีอุณหภูมิ 50 องศำ

เซลเซียส จะให้ร้อยละผลผลิตไบโอดีเซลมำกกว่ำกำรกระตุน้ท่ีอุณหภูมิห้องเล็กน้อย และจะมีประสิทธิภำพดีกวำ่กำร

ไมก่ระตุน้ตัวเร่งเลย และจะให้ร้อยละผลผลิตสูงสุดท่ีประมำณ 80% เมื่อใชเ้วลำในกำรกระตุ้น 30 นำที 
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  พ  ่ 2  ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซลเมื่อใช้เวลำในกำรกระตุ้นตัวเร่งต่ำงๆ กัน ท่ีอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 50                 

องศำเซลเซียส โดยใชต้ัวเร่งดินสอพอง 15% โดยน  ำหนัก และท ำทรำนส์เอสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ท่ี 60 องศำเซลเซียส 
  

กำรศึกษำอุณหภูมิในกำรกระตุ้นในกำรกระตุ้นตัวเร่งดินสอพองท่ีอุณหภูมิห้อง (ประมำณ 30 องศำ

เซลเซียส), 50, 80 และ 90 องศำเซลเซียส ผลกำรทดลองแสดงดังภำพท่ี 3 ซึ่งพบว่ำ อุณหภูมิมีผลในกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพของตัวเร่งดินสอพองเล็กน้อย และจะมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดเมื่อใช้อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส ส่วน

กำรใช้อุณหภูมิท่ี 80 และ 90 องศำเซลเซียส ไมเ่ลอืกน ำมำใช้ต่อ เนื่องจำกเป็นกำรสิ นเปลอืงพลังงำน 

 

 
  พ  ่ 3  ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซลเมื่อใช้อุณหภูมิในกำรกระตุ้นตัวเร่งต่ำงๆ กัน โดยใช้ตัวเร่งดินสอพอง 15%                 

โดยน  ำหนัก เวลำในกำรกระตุ้น 30 นำที และท ำทรำนส์เอสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ท่ี 60 องศำเซลเซียส 
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การศึกษาการท าปฏิกริิยาทรานส์เอสเทอรฟิิเคชันส าหรับตัวเร่งดินสอพอง 

การศึกษาปริมาณตัวเร่งดินสองพอง โดยศึกษาทีปริมาณตัวเร่ง 5%, 10%, และ 15% โดยน้้าหนัก โดยท้า

การกระตุ้นท่ีดนิสอพองท่ี 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และท้าทรานส์เอสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูม ิ60 

องศาเซลเซียส ผลท่ีได้แสดงดังภาพท่ี 4 ซึ่งผลดังกล่าวพบว่า เมื่อปริมาณของตัวเร่งเพิ่มขึ้น ร้อยละผลผลิตจะลดลง 

ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะการใชป้ริมาณตัวเร่งท่ีมากเกินไปท้าให้การรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันของตัวเร่งท่ีเป็นของแข็งและ

เมทานอลกับน้้ามันท่ีเป็นของเหลวลดน้อยลง จึงท้าให้เกิดร้อยละผลผลิตน้อยลงไปด้วย และรอ้ยละผลผลิตสูงสุดเป็น 

83.52% เมื่อใช้ตัวเร่งดินสอพองเพียง 5% โดยน้้าหนัก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ปริมาณตัวเร่งดังกล่าวใน

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 

ภาพที่ 4 ร้อยละผลผลิตของไบโอดเีซล เมื่อใชต้ัวเร่งดนิสอพองท่ีปริมาณต่างๆ กัน โดยท้าการกระตุ้นท่ี 50 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และท้าทรานส์เอสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ที่ 60 องศาเซลเซียส 

เมื่อท้าการศึกษาเวลาการท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันส้าหรับตัวเร่งดินสอพอง ท่ี 1, 2, 3 และ 4 

ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส  โดยใช้ตัวเร่งดินสอพอง 5% โดยน้้าหนัก ท้าการกระตุ้นท่ี อุณหภูมิ 50 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ได้ผลการทดลองดังภาพท่ี 5 ซึ่งจะเห็นวา่ท่ีเวลา 1 ชั่วโมงนัน้จะยังไม่เกิดไบโอดีเซล และ

จะเกิดสูงสุดท่ีเวลา 2 ชั่วโมง โดยให้ร้อยละผลผลิตเป็น 83.52% และหลังจากนั้นพบว่าร้อยละผลผลิตจะเร่ิมคงท่ี   
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ภ พ ี  5  ร้อยละผลผลิตของไบโอดเีซล เมื่อใช้เวลาในการท าปฏกิิริยาทรานส์เอสเทอฟิเคชันตา่งๆ กัน ท่ีอุณหภูมิ  60 

องศาเซลเซียส  โดยใช้ตัวเร่งดินสอพอง 5% โดยน  าหนัก ท าการกระตุ้นท่ี อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 

นาที 
 

ก  ศึกษ ก          ่ ด    พ  ก  บ  ใ  ซ    

การศึกษาการใชซ้  าของตัวเร่งดนิสอพองด้วยปฏกิิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน พบวา่เมื่อมีการใชต้ัวเร่งดนิสอ

พองซ  าจะท าให้ได้ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซลลดลงครั งละประมาณ 1-4% จะเห็นได้ว่าการลดลงของเปอร์เซ็นต์              

เมทิลเอสเทอร์นั นไม่มาก ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ตัวเร่งดินสอพองเป็นตัวเร่งท่ีดแีละทนทาน สามารถน ามาใชซ้  าได้มากถึง 6 

ครั ง ซึ่งผลการทดลองแสดงดังภาพท่ี 6   
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        บก  ใ  ซ           
 

ภ พ ี  6 ร้อยละผลผลิตของไบโอดเีซล เมื่อผ่านการใชซ้  า โดยใช้ตัวเร่งดนิสอพอง 5% โดยน  าหนัก ท าการกระตุ้นท่ี

อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที  และท าทรานสเ์อสเทอฟิเคชัน 2 ชั่วโมง ท่ี  60 องศาเซลเซียส 
 

เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวเร่งด้วยเทคนิคการเลี ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD)  ของ

ตัวเร่ง 4 ชนิด คือ แคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์, ตัวเร่งดินสอพองก่อนใช้ผลิตไบโอดีเซล, ตัวเร่งดินสอพอง

หลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 1 ครั ง และ ตัวเร่งดินสอพองหลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 6 ครั ง ผลการวิเคราะห์ แสดงภาพท่ี 7 

พบว่า เมื่อดินสอพองซึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอนเนต (Calcium carbonate: CaCO3) เมื่อผ่าน

การเผาท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที จะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซึ่งมีความเป็น
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เบสค่อนขา้งแรง และนิยมใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลด้วย นอกจากนี้ก็มีสารเจือปนอ่ืนๆ เกิดขึ้นดว้ย เช่น แคลเซียมไฮดร

อกไซด์ (Calcium hydroxide: Ca(OH)2) เป็นต้น  

เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของแคลเซียมออกไซด์เกรดการวเิคราะห์ (ก) กับตัวเร่งดินสอพองก่อนใช้ผลิต 

ไบโอดีเซล (ข) พบว่า ตัวเร่งดินสอพอง มีความบริสุทธ์ิมากกว่าตัวเร่งแคลเซียมออกไซด์เกรดการวเิคราะห์ท่ีซื้อมาซึ่ง

ให้ผลสอดคล้องกับการทดลองท่ีกล่าวมาแล้ว ในภาพท่ี 1 ท่ีพบวา่ การใช้ตัวเร่งแคลเซียมออกไซด์เกรดการวเิคราะห์

ในการผลิตไบโอดีเซล จะให้ร้อยละผลผลิตนอ้ยกว่าการใช้ตัวเร่งดนิสอพอง และเมื่อเปรียบเทียบตัวเรง่ดินสอพองหลัง

ใชผ้ลิตไบโอดเีซล 1 คร้ัง (ค) และตัวเร่งดินสอพองหลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 6 ครั้ง (ง) พบว่าเม่ือตัวเร่งผ่านการใชง้านไป 

6 คร้ัง องค์ประกอบของตัวเร่งจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพบว่า ไม่พบพีคส้าคัญของแคลเซียมออกไซด์ แต่ยังคงมี

แคลเซียมคาร์บอนเนต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นองค์ประกอบ นั้นอาจเป็นเพราะการใช้ดินสอพองซ้้าหลายๆ 

ครั้ง ท้าให้เกิดการสูญเสียต้าแหน่งกัมมันต์ (active site) ของดินสอพอง ซึ่งน่าจะเป็นแคลเชยีมออกไซด์ออกไป ท้าให้

ร้อยละผลผลิตลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในภาพท่ี 6  

  

ภาพที่ 7 ผลการวิเคราะห์ตัวเร่งด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD)  ของตัวเร่ง 4 ชนิด

คือ แคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์ (ก), ตัวเร่งดินสอพองก่อนใช้ผลิตไบโอดีเซล (ข), ตัวเร่งดินสอพองหลังใช้

ผลิตไบโอดเีซล 1 ครัง้ (ค) และ ตัวเร่งดนิสอพองหลังใชผ้ลิตไบโอดเีซล 6 ครัง้ (ง)   
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สรุปผล 

 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งดินสองพอง โดยกระตุ้นด้วยเมทานอล จากผลการทดลองพบว่า

สภาวะท่ีดท่ีีสุดในการกระตุ้นดินสอพองคอื ท้าการกระตุ้นท่ี 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และร้อยละผลผลิต

จะได้สูงท่ีสุดท่ี 83.52% เมื่อใช้ตัวเร่งดินสอพอง 5% ท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ท่ี

อุณหภูม ิ60  องศาเซลเซียส และตัวเร่งดนิสอพองสามารถซ้้าได้มากถึง 6 ครัง้ 
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ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน ้ามันปาล์มในระบบผสมเมทานอลและ เอทา

นอลโดยใช้ดนิสอพองเผาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 

Transesterification of palm oil in mixed methanol/ ethanol system by using 

calcined marlstone as catalyst 

อครพล รัตพนัส1 ปัทมาภรณ ์อินสงิห์2 และ ณัฐพร พุทธวงศ์ 3* 

Akarapon Ratpanud1, Pattamaporn Insing2 and Nathaporn Phutthawong3* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดอัตราส่วนของเมทานอลในการท าผลิตไบโอดีเซล โดยการใช้ 

ดินสอพองท่ีเผาแล้วเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สภาวะท่ีใชศ้กึษา ได้แก่ ปริมาณตัวเรง่ปฏกิิริยา, อัตราส่วนเมทานอลตอ่เอทา

นอล, เวลาในการท าปฏกิิริยาและการน าตัวเร่งปฏกิิริยากลับมาใช้ซ้ า โดยพบว่าสภาวะการทดลอง ให้ร้อยละผลผลิต

สูงสุดท่ี 87.81  เมื่อใชต้ัวเร่งปฏกิิริยาปริมาณ 10% โดยน้ าหนัก ท าการกระตุ้นท่ีอุณหภูม ิ50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

30 นาที  ที่อัตราส่วนโมลของน้ ามันต่อแอลกอฮอล์เท่ากับ 1:6 อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลเท่ากับ 2:4 และการ

ให้ความร้อนแบบต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ชั่วโมง อุณหภูมิในการท าปฏิกิริยา 100 องศาเซลเซียส การน าตัวเร่งกลับมาใช้

ใหมส่ามารถท าได้ไม่เกิน 3 ซ้ า 
 

ค้าส้าคัญ: ไบโอดเีซล, ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวธิพันธ์ุ, ปฏกิิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน, ดินสอพองเผา 

 

Abstract 

 This research was aimed to study of the reduction methanol/ethanol ratio for biodiesel production. The 

calcined marlstone was used as catalyst. Many conditions were optimized such as amount of catalyst, 

methanol/ethanol ratio, transesterification time and catalyst reusability. From the optimum condition, the highest 

percentage yield was 87.81% which was obtained by using 10% catalyst amount, catalytic activation at 50 °C 

for 30 minutes and 2:4 methanol/ethanol ratios. The transesterification was carried out for 4 hours in 1:6 

oil:alcohol at 100 °C. Reusability was also studied and resulting less than 3 reusable cycle. 

 

Keywords: Biodiesel, Heterogeneous Catalyst, Transesterification, Calcined marlstone 
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บทน า 

จากวกิฤตการณ์ราคาน้้ามันปิโตรเลียมท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง และภาวการณ์ขาดแคลนน้้ามันท่ี

ใช้เป็นเชื้อเพลิงในปัจจุบัน มีแนวโน้มว่าในอนาคตเราจะมีปริมาณน้้ามันไมเ่พยีงตอ่ความต้องการของประชากร [1] ซึ่ง

จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและอนาคต 

เนื่องจากแหล่งน้้ามันดิบในประเทศไทยมีปริมาณน้อย จึงท้าให้ต้องมีการน้าเข้าน้้ามันจากต่างประเทศ ขณะท่ีความ

ต้องการใช้น้้ามันสูงขึ้นตามล้าดับ โดยเฉพาะน้้ามันดีเซลท่ีใช้ในภาคการขนส่งหลัก ในขณะท่ีประเทศต่างๆ และ

หน่วยงานในประเทศไทยต้องเร่งหาแหล่งพลังงานใหม่ เพื่อใช้ทดแทนน้้ามันปิโตรเลียมท่ีก้าลังจะหมดไป โดยแหล่ง

พลังงานท่ีน่าสนใจ คือ น้้ามันไบโอดีเซล ซึ่งมคีุณสมบัติใกล้เคียงกับน้้ามันดีเซล แต่มีการเผาไหม้ท่ีสะอาดกวา่จึงช่วย

ให้การเผาไหม้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น ท้าให้ลดมลพิษต่างๆ ลงได้ ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีปัญหาผลผลิตทางการเกษตร

ล้นตลาด การน้าผลผลิตเหล่านั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน จึงมีการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบภายในประเทศ เช่น น้้ามันพืชชนิดต่างๆ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยลดการใช้

พลังงาน รวมถึงการรักษาสมดุลของผลผลิต และสรา้งความมั่นคงดา้นพลังงานให้กับประเทศ 

 ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นสารประกอบโมโนแอลคิลเอสเทอร์ (Mono-alkylester) ของกรดไขมันท่ีมีสายโซ่

ยาว และเป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลอืกที่ผลิตมาจากทรัพยากรหมุนเวยีน เช่น น้้ามันพชื ไขมันสัตว ์และน้้ามันท่ีใชแ้ล้วท่ี

ผ่านกระบวนการทางเคมี [2] ซึ่งไบโอดีเซลมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้้ามันดีเซลท่ีกลั่นได้จากปิโตรเลียม สามารถย่อย

สลายได้เองตามกระบวนการชวีภาพ (Biodegradable) และไมเ่ป็นพิษ จึงไมส่่งผลเสียตอ่สิ่งแวดลอ้ม เช่น ไมป่ล่อยแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ มีการเผาไหมเชื้อเพลิงท่ีสมบรูณ์ เนื่องจากมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ 10 เปอร์เซ็น

โดยน้้าหนัก จึงช่วยการเผาไหมไ้ด้ดีขึน้ เป็นการลดเขม่าและควันด้า ท่ีเกิดจากการเผาไหมไ้ฮโดรคารบ์อนไม่หมด การ

ลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์  และการลดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท่ีท้า ให้เกิดฝนกรด ไบโอดีเซลสามารถ

น้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเคร่ืองยนต์ดีเซลได้เกือบท้ังหมดหรือน้าไปผสมกับน้้ามันดีเซลจากปิโตรเลียมโดยไม่ต้อง

ดัดแปลงสภาพเคร่ืองยนต ์อกีท้ังยังลดการอุดตันของระบบไอเสีย เพราะไมม่ีธาตุก้ามะถันชว่ยรักษาสภาพเครื่องยนต์

ให้ใชง้านได้นานขึ้นอกีด้วย 

 ปาล์มน้้ามันเป็นพืชน้้ามันท่ีนิยมน้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล โดยผลการวิจัยในปัจจุบันพบว่า 

ปาล์มคือพืชที่ดี และเหมาะสมท่ีสุดในการน้ามาใช้ท้าไบโอดเีซล เนื่องจากปาล์มมกีารปลูกกันอยา่งแพร่หลาย เป็นพืช

ยนืต้น ทนต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติ แต่ละปีประเทศไทยมีผลผลิตท่ีได้จากปาล์มเป็นจ้านวนมากและเป็นพืชท่ีมี

ศักยภาพในการน้ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงสูงกว่าพืชน้้ามันชนิดอื่น จากการท่ีมีต้นทุนการผลิตต่้า ให้ผลผลิตต่อพื้นท่ีสูง 

น้้ามันปาล์มมอีงคป์ระกอบหลักทัง้กรดไขมันอ่ิมตัวและกรดไขมันไม่อ่ิมตัว คือกรดปาล์มมิตกิ 42.6% และกรดโอเลอิก 

40.5% ตามล้าดับ การท่ีมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวน้อย ท้าให้ได้ไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพดี มีความหนืดไม่สูงเกิน

มาตรฐานสากล 

 กระบวนการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลนั้นสามารถท้าได้หลายวิธี แต่กระบวนการท่ีนิยมใช้กันส่วนใหญ่ท้าโดย

ผ่านกระบวนการเคมีท่ีเรียกว่า ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification) เนื่องจากได้ผลผลิตไบโอดีเซลสูง โดย

ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเป็นการท้าปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้้ามันจากพืชหรือไขมันท่ีได้จากสัตว์กับแอลกอฮอล์ 

เชน่ เมทานอล หรือเอทานอล โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาท้าหนา้ท่ีในการเร่งปฏิกิริยาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น ผลิตภัณฑ์

ท่ีได้ คือ เมทิลเอสเทอร์ หรือเอทิลเอสเทอร์ โดยชื่อเรียกของไบโอดีเซลจะแตกต่างกันตามชนิดของแอลกอฮอล์ และ

ได้กลเีซอรอลเป็นผลพลอยได้ [3] ซึ่งปฏกิิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแสดงดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 สมการเคมีส้าหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันของไตรกลีเซอไรด ์

ส้าหรับตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีใช้สังเคราะห์ในการผลิตไบโอดีเซลแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอก

พันธ์ุ (Homogeneous catalyst) และตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุ (Heterogeneous catalyst) ซึ่งการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

ชนิดเอกพันธ์ุน้ัน จะให้ผลผลิตไบโอดีเซลท่ีค่อนข้างสูง แตเ่นื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ในวัฏภาคเดียวกันท้าให้มีปัญหา

ในการแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ได้ยาก ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุเป็นตัวเร่ง

ปฏิกิริยาท่ีมีวัฏภาคแตกต่างจากสารตั้งต้นและสารเข้าท้าปฏิกิริยา การแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากผลิตภัณฑ์ท้าได้

ง่าย ท้ังยังสามารถน้าตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ซ้้าได้ ให้ร้อยละผลผลิตของไบโอดีเซลในระดับท่ีดี และช่วยแก้ปัญหา

การเกิดสบู่เมื่อใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุท่ีมีการศึกษาค้นคว้าและใช้กั นอย่าง

แพร่หลาย ได้แก่ สังกะสีออกไซด์ (ZnO) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) [4] ตัวเร่งปฏิกิริยา

แบบววิธิพันธ์ุจึงเป็นท่ีสนใจน้ามาใชไ้ด้ในการผลิตไบโอดเีซลมากยิ่งขึน้ 

เมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ท่ีนิยมใช้ในปฏกิิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน เพราะมรีาคาถูก เป็นผลพลอยได้จาก

กระบวนการกลั่นทางปิโตรเคมี ระเหยง่าย แต่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย งานวิจัยนี้ต้องหาสภาวะท่ีเหมาะสมในผลิต  

ไบโอดเีซลจากน้้ามันปาล์ม โดยใชอ้ัตราส่วนของเอทานอลให้มากขึ้น เนื่องจากเอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ท่ีได้จากการ

หมักพืชผลทางการเกษตร สามารถละลายน้้าได้ มีความพษิตอ่ร่างกายน้อยกวา่เมทานอล [5] นอกจากนี้ ในปฏิกิริยา 

ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันจะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุท่ีได้จากการเผาดินสอพองเพราะมีราคาถูกและหาได้ง่าย

ด้วย 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 

1. เตาเผา (Furnace) รุ่น DMF-05k, ยี่ห้อ HumanLab  

2. เคร่ืองป่ันเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น PLC-012E, ยี่ห้อ Universal centrifuge    

3. เครื่องวิเคราะห์การเลีย้วเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD) ยี่ห้อ Rigaku รุ่น Miniflex 600 

วิธีการ 

1. การเตรยีมตัวเร่งดินสอพอง 

น้าดินสอพองลักษณะเป็นผงสีขาวนวลไปเผาในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที 

[6] จากนั้นเก็บไว้ในตูดู้ดความชืน้ (desiccator) 
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2. การสังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยปฏิกริิยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน  

การสังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน ท่ีอัตราส่วนโดยโมลของน้้ามันพืชปาล์มต่อ

แอลกอฮอล์ เป็น 1:6 โดยเปรียบเทียบการใช้อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอล เป็น 0:6, 1:5, 2:4, 3:3, 4:2, 5:1 และ 

6:0 และเปรียบเทียบการใชต้ัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์ โดยใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 5, 10, 15 % โดย

น้้าหนักเทียบกับน้้าหนักของน้้ามันท่ีใช้ โดยท้าการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ [7] ท่ีอุณหภูมิ 50 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วเตมิน้้ามันพชืปาล์มท่ีมอีุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสลงไป โดยจัดตัง้อุปกรณ์ดังรูปท่ี 2 

และท้าปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2, 3, 4 และ 6 ชั่วโมง จากนั้นน้าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก

ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันมาป่ันเหวี่ยงด้วยความเร็ว 5500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที แล้วน้าส่วนท่ีเป็น

ของเหลวไปล้างด้วยน้้าอุ่นผสมกับกรดแทนนิก รอการแยกชั้น และน้าชั้นน้้ามันท่ีได้ไปเติมโซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัส 

และน้าไปต้มเพื่อระเหยน้้าออก น้าไบโอดีเซลมาให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส น้าไบโอดีเซลมาชั่ง

น้้าหนัก เพื่อค้านวณหารอ้ยละผลผลิต [8] 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการติดต้ังอุปกรณก์ารสังเคราะห์ใบโอดเีซลด้วยปฏกิิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 

การหาคา่ร้อยละผลผลิต (% Yield)  

ร้อยละผลผลิต  =                                         × 100 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การศึกษาปริมาณตัวเร่งปฏิกริิยาและอัตราสว่นเมทานอลต่อเอทานอลที่เหมาะสม 

การศกึษาปริมาณตัวเรง่ปฏกิิริยาท่ีอัตราส่วนของเมทานอลตอ่เอทานอลต่างๆ กัน แสดงผลดังรูปท่ี 3 ศึกษา

ท่ีจ้านวนตัวเร่งปฏิกิริยา 5, 10, 15% โดยน้้าหนัก กระตุ้นท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาท ีที่อัตราส่วน

เมทานอลต่อเอทานอล 6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5 และ 0:6 ใช้เวลาในการท้าปฏิกิริยา 4 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 100 

องศาเซลเซียส จากการทดลองพบว่าเมื่อสัดส่วนเอทานอลเพิ่มขึ้นเกินกว่า 4 ส่วน จะไม่เกิดไบโอดีเซลขึ้นเลย และ

พบวา่ร้อยละผลผลิตจะสูงท่ีสุดเป็น 86.28 เมื่อใชอ้ัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลท่ี 2:4 และจ้านวนตัวเร่งปฏิกิริยาท่ี 

10% โดยน้้าหนัก 

น้้าหนักไบโอดเีซล (กรัม) 

น้้าหนักน้้ามันปาล์ม (กรัม) 
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ภาพที่ 3 ร้อยละผลผลิตไบโอดีเซลของตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งดินสอพอง เมื่อใชป้ริมาณตัวเร่งและอัตราส่วนเมทานอล

ต่อเอทานอลต่างๆ กัน โดยท้าการกระตุ้นตัวเร่งท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที  ใช้เวลาในการท้า

ปฏกิิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส 

  

2. การศึกษาเวลาการท าปฏกิริิยาทรานส์เอสเทอรฟิิเคชัน 

 การศึกษาเวลาการท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน จะศึกษาโดยใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 10% โดย

น้้าหนัก อัตราส่วนเมทานอลตอ่เอทานอลเท่ากับ 2:4 อุณหภูมิในการท้าปฏิกิริยา 100 องศาเซลเซียส จากการทดลอง

พบว่าท่ีเวลาในการท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง ไม่เกิดผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล เมื่อเพิ่ม

เวลาในการท้าปฏิกิริยาเป็น 3 ชั่วโมง เร่ิมเกิดไบโอดีเซล ปริมาณไบโอดีเซลเร่ิมคงท่ีเมื่อเพิ่มเวลาในการท้าปฏิกิริยา

มากขึ้น และท่ีเวลา 4 ชั่วโมงให้ร้อยละผลผลิตท่ีสูงท่ีสุด คือ 87.81 ซึ่งผลการทดลองแสดงดังรูปท่ี 4 ดังนั้นงานวิจัยนี้

จึงเลอืกใช้เวลาในการท้าปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันท่ี 4 ชั่วโมง มาท้าการศึกษาต่อไป  

 
ภาพที่ 4 ร้อยละไบโอดีเซลของตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งดินสอพอง เมื่อใช้เวลาการท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

ต่างๆ กัน โดยใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 10% โดยน้้าหนัก ท้าการกระตุ้นท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 

นาที, อัตราส่วนเมทานอลตอ่เอทานอลเท่ากับ 2:4 ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
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3. การศึกษาการใชซ้้ าของตวัเร่งปฏิกิรยิาดนิสอพองส าหรบัปฏิกริิยาทรานสเ์อสเทอรฟิิเคชัน 

 การศึกษาการใช้ซ้้าของตัวเร่งปฏิกิริยาดินสอพองส้าหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน เมื่อใช้ปริมาณ

ตัวเร่งปฏิกิริยา 10% โดยน้้าหนัก อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลเท่ากับ 2:4 เวลาในการท้าปฏิกิริยา 4 ชั่วโมง ท่ี

อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบวา่ เมื่อมกีารใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซ้้าจะท้าให้ร้อยละผลผลิตลดลง และ

จะลดลงอย่างมากเมื่อผ่านการใช้ไป 3 คร้ัง ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะการน้าตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ซ้้าหลายๆ คร้ัง 

อาจจะท้าให้ เกิดการเสียสภาพของต้าแหน่งกัมมันต์ (active site) บนดินสอพอง จึงท้าให้ได้ร้อยละผลผลิตลดนอ้ยลง 

ดังภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 ร้อยละผลผลิตไบโอดีเซลของตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งดินสอพองท่ีผ่านการใชซ้้้า โดยใช้ปริมณตัวเรง่ 10% โดย

น้้าหนัก ท้าการกระตุน้ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที, อัตราส่วนเมทานอลตอ่เอทานอลเท่ากับ 2:4, 

เวลาในการท้าปฏิกิริยา 4 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  
 

เมื่อท้าการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวเร่งด้วยเทคนคิการเลีย้วเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD)  

ของตัวเร่ง 4 ชนิด คือ แคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์, ตัวเร่งดินสอพองก่อนใช้ผลิตไบโอดีเซล, ตัวเร่งดินสอ

พองหลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 1 คร้ัง และ ตัวเรง่ดินสอพองหลังใชผ้ลิตไบโอดีเซล 3 ครัง้ ผลการวเิคราะห์ แสดงภาพท่ี 6 

พบว่า เมื่อดินสอพองเมื่อผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที จะมีแคลเซียมออกไซด์ 

(CaO) เกิดขึน้ ซึ่งแคลเซียมออกไซด์มีความเป็นเบสค่อนข้างแรงและนิยมใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลด้วย [8] นอกจากนี้

ยังมีสารเจือปนอื่นๆ เช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium hydroxide: Ca(OH)2) และแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium 

carbonate: CaCO3) ด้วย [9,10] 

เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของแคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์ (ก) กับตัวเร่งดินสอพองก่อนใช้

ผลิตไบโอดีเซล (ข) พบวา่ตัวเร่งแคลเซียมออกไซด์เกรดการวิเคราะห์ยังมสีารเจือปนอ่ืนๆ อยูม่าก เมื่อเทียบกับตัวเร่ง

ดินสอพอง และเมื่อเปรียบเทียบตัวเร่งดินสอพองหลังใช้ผลิตไบโอดีเซล 1 คร้ัง (ค) และ ตัวเร่งดินสอพองหลังใช้

ผลิตไบโอดีเซล 3 ครั้ง (ง) พบว่าเมื่อตัวเร่งผ่านการใช้งานไป 3 ครั้ง องค์ประกอบของตัวเร่งจะเปลี่ยนแปลงไป คือไม่

พบพีคส้าคัญของแคลเซียมออกไซด์ แต่ยังคงมี แคลเซียมคาร์บอนเนต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นองค์ประกอบ 

นัน้อาจเป็นเพราะการใช้ดินสอพองซ้้าหลายๆ คร้ังท้าให้ เกิดการสูญเสียต้าแหน่งกัมมันต์ (active site) ของดินสอพอง

คือแคลเชยีมออกไซด์ออกไป ท้าให้ร้อยละผลผลิตลดลง 
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ภาพที่ 6 ผลการวเิคราะห์ตัวเร่งดว้ยเทคนิคการเลีย้วเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction, XRD)  ของตัวเร่ง 4 ชนิด 

คือ แคลเซียมออกไซด์เกรดการวเิคราะห์ (ก), ตัวเร่งดนิสอพองก่อนใชผ้ลิตไบโอดเีซล (ข), ตัวเร่งดนิสอพองหลังใช้

ผลิตไบโอดเีซล 1 ครัง้ (ค) และ ตัวเร่งดนิสอพองหลังใชผ้ลิตไบโอดเีซล 3 ครัง้ (ง)  

สรุปผล 

 การผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้ดินสอพองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบผสม

ของเมทานอลต่อเอทานอล พบว่าได้สภาวะท่ีดีท่ีสุดท่ีให้ร้อยละผลผลิตสูงสุดท่ี 87.81% คือการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

ปริมาณ 10% โดยน้้าหนัก ท้าการกระตุ้นท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ท่ีอัตราส่วนโมลของน้้ามัน

ต่อแอลกอฮอล์เท่ากับ 1:6 อัตราส่วนเมทานอลต่อเอทานอลเท่ากับ 2:4 ให้ความร้อนแบบต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ชั่วโมง 

ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และตัวเร่งดนิสอพองสามารถน้ากลับมาใชซ้้้าได้ไม่เกิน 3 ครัง้ 
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สภาพนิเวศวิทยาและแหล่งท่ีอยู่อาศัยปูป่าสกุล Thaipotamon ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

Ecological status and habitat of terrestrial crab genus Thaipotamon in 

Phetchabun Province. 

พวงผกา แก้วกรม1* สุรางค์รัตน์  พันแสง1 นุชจรนิทร์ แกล้วกล้า1 ปอแก้ว พรมเพชร1 

แสงจันทร์ สอนสว่าง1 และ สมเพียร ฟักทอง1 

Puangpaka Kaewkrom1*, Surangrat Punsaeng1, Nutcharin Kaewkla1, Porkaew Promphet1, Sangjan 

Sonsawang1 and Sompian Fagthong1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาชนิดและข้อมูลทางนิเวศวิทยาของปูน้้าจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ท้าการศึกษาใน 4 พื้นท่ี คือ 

อ้าเภอวังโป่ง อ้าเภอเขาค้อ อ้าเภอหล่มสัก และอ้าเภอหล่มเก่า จากนั้นจะท้าการตรวจสอบสถานภาพของความเสี่ยง

ตอ่การสูญพันธ์ุตามบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ผลการศกึษา

พบว่าปูป่าสกุล Thaipotamon มีสถานภาพท่ีมีความเสี่ยงต่้าต่อการสูญพันธ์ุ ลักษณะการด้ารงชีพจะอาศัยอยู่ในรูซึ่ง

พบได้ในระบบนเิวศท่ีหลากหลาย เชน่ สวน สวนมะขามหวาน และระบบนเิวศป่าไม้  รูของปูป่าสกุลนี้จะพบได้ในดนิท่ีมี

ลักษณะเนือ้ดินหลายแบบ ได้แก่ ดินเหนยีวปนดนิร่วน ดินเหนียว ดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย 

ค่าความเป็นกรดดา่งของดนิอยู่ระหวา่ง 5.08-7.45 ซึ่งจัดได้วา่เป็นดินท่ีมีสภาพเป็นกรดจัดจนถึงดินท่ีมีสภาพเป็นดา่ง

เล็กน้อย ความชื้นในดินเท่ากับ 0.07-0.37 กรัม/กรัม ปูน้้าจืดสกุลนี้พบในดินท่ีมีความชื้นน้อยจนถึงดินเปียก ระดับ

ความสูงของพื้นท่ีท่ีพบรูของปูป่าชนิดนี้คอื 196-360 เมตรเหนอืระดับน้้าทะเล ซึ่งพื้นท่ีท่ีพบท่ีมีลักษณะเป็นท่ีราบหรือ

เกือบราบ เป็นลูกคลื่นลอนชัน หรือมลีักษณะเป็นเนนิเขา 

ค าส าคัญ:  สภาพนิเวศวทิยา แหล่งท่ีอยูอ่าศัย ปูป่า Thaipotamon spp.  

Abstract  

 The ecological study of fresh-water crabs in Phetchabun Province were investigated in four areas 

including Wankpong, Khoakho, Lomsak and Lomkao District. The threatened status was monitored base on IUCN 

red list. The results found that freshwater crab in genus Thaipotamon is the least concern species. The 

freshwater crab was found in the burrow in a various ecosystems including orchard plantation, tamarind 

plantation and forest ecosystem. The burrows have a diverse of soil texture such as clay loam, clay, loam, sandy 

loam and sandy clay loam. Soil pH were range from 5.08 to7.45 which are strongly acid to slightly alkaline soil. 

The soil moisture were 0.07-0.37 g/g which are slightly moist to wet soil. The elevation of the area where have 

a burrows found range from 196-360 msl. The areas are flat or nearly level, rolling and hilly.  

Keywords:  Ecological status, Habitat, Terrestrial crab, Thaipotamon spp.  
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1 Biology Faculty of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University Phetchabun Province 67000 

*Corresponding author : surangrat_aejung@hotmail.com  



 
 

 750  Proceedings 

บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีส้าคัญอันดับต้นๆ ของโลกตั้งอยู่ในเขต Indo-

Burma และยังเป็นพื้นท่ีวิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity hotspot) เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู ่  

ในภูมิภาคเขตร้อนชื้นจึงก่อให้เกิดระบบนิเวศท่ีหลากหลาย จังหวัดเพชรบูรณ์จัดได้ว่าเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีวิกฤตทาง

ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาค้อซึ่งเป็นแหลง่ตน้น้้าที่ส้าคัญของลุ่มน้้าปา่สัก

และเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพท่ีส้าคัญ นอกจากนี้ในพื้นท่ีของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังเป็นแหล่ง

อาศัยของปูน้้าจืด (Freshwater crabs) หลายชนิด ปูน้้าจืดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท่ีมีความส้าคัญเป็นท้ังแหล่ง

อาหารโปรตีนของประชาชน สามารถใช้ตัวชี้วัดทางนิเวศวิทยา และสามารถเพาะขยายพันธ์ุเชิงพาณิชย์ได้ โดย

ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตรผู้ท่ีส้ารวจพบปูป่าสกุล Thaipotamon ได้รายงานผลการส้ารวจพบปูป่าในประเทศไทย

ท้ั ง ห ม ด  6 ช นิ ด  คื อ  Thaipotamon chulaborn, T. dansai, T. lomkao, T. siamensis,  T. smitinandi แ ล ะ 

T. varoonphornae ซึ่งมีการกระจายพันธ์ุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาค

ตะวันออก [1, 2] ส่วนการกระจายพันธ์ุอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น ปูสกุลนี้มีการกระจายพันธ์ุกว้างจึงพบได้ใน

หลายพื้นท่ี เช่น อ้าเภอหล่มเก่า อ้าเภอหล่มสัก อ้าเภอเมือง อ้าเภอเขาค้อ และอ้าเภอวังโป่ง  จากรายงานการ

ตรวจสอบชนิดของครัสเตเซียนในประเทศไทยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตร พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีรายงาน

ค้นพบปูป่าเพยีง 1 ชนิด คือ T. lomkao [1] ซึ่งปูป่าชนิดน้ีสามารถพบได้ในพื้นท่ีอ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น 

จึงถือว่าเป็นเป็นปูป่าชนิดท่ีมีการกระจายพันธ์ุเฉพาะถิ่น เช่นเดียวกับปูป่าชนิด  T. dansai ท่ีมีการส้ารวจพบในพื้นท่ี

อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเท่านั้น [1, 3] ผลจากการท้าลายพื้นท่ีป่าซึ่งเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ 

การก่อมลภาวะที่ส่งผลตอ่การด้ารงชีวติของสัตว์ รวมถึงการน้าปูป่าสกุลนี้มาบริโภคมากเกนิไป ท้าให้จ้านวนของปูป่า

ในพื้นท่ีลดจ้านวนลงอย่างมากส่งผลกระทบสมดุลของระบบนิเวศ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงได้ท้าการตรวจสอบ

สถานภาพของปูป่าท่ีพบในจังหวัดเพชรบูรณ์และรวบรวมขอ้มูลทางนิเวศวทิยา แหล่งท่ีอยู่อาศัยของปูป่าเพ่ือให้ได้องค์

ความรู้และรายละเอียดเชิงลึกทางด้านนิเวศวิทยาท่ีเพียงพอ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตวป่์าเหลา่นีใ้ห้คงอยูใ่นพืน้ท่ีต่อไปได้ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. ก าหนดขอบเขตพืน้ทีศ่ึกษา ส ารวจพืน้ที่ และรวบรวมขอ้มูลทีเ่กี่ยวข้อง 

โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาในพื้นท่ีท่ีเคยมีรายงานว่ามีการพบปูสกุล Thaipotamon ดังนั้นจึงท้าการเก็บ

ข้อมูลในพื้นท่ีต่างๆ ดังมีขอ้มูลตอ่ไปน้ีนี้ 

1. ป่าชุมชนพัฒนวรพงษ์ (PW) ต้าบลริมสีม่วง อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นท่ีป่าธรรมชาตท่ีิมีการ

ฟื้นฟูขึน้มาใหม่กลายเป็นป่าไม้รุ่นท่ีสอง (Secondary forest) ตั้งอยูท่างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ้าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบูรณ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM WGS 84 722118 N, 1827980 E ป่าชุมชนท่ีมีพื้นท่ีป่าไม้ในการดูแลรับผิดชอบ

ประมาณ 3,000 ไร่ มีพืน้ท่ีติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. บ้านร่องคู (RK) ต้าบลห้วยไร่ อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นสภาพสวนไม้ผลท่ีมีการปลูกพืช

หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นพื้นท่ีตั้งอยู่ใกล้ชุมชนท่ีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พิกัดภูมิศาสตร์ UTM WGS 84 745435 N, 1860062 E  มีพื้นท่ีติดต่อกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูผาแดง อ้าเภอหล่ม

สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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3. บ้านหนองใหญ่ (NY) ต้าบลนาซ้า อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นท่ีชุมชนท่ีมีป่าไม้รุ่นท่ีสอง 

ตัง้อยู่ทางทศิเหนอืของอ้าเภอหลม่เก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พกิัดภูมศิาสตร์ UTM WGS 84 7322833 N, 1886516 E 

4. บ้านคลองน้้าคัน (KN) ต้าบลซับเปิบ อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นท่ีของสวนมะขามหวานท่ี

ตัง้อยูใ่นเขตชุมชนท่ีตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องอ้าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นท่ีเชื่อมตอ่กับอุทยานแห่งชาติเขา

ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พกิัดภูมศิาสตร์ UTM WGS 84 701576 N, 1811341 E 

2. สภาพนิเวศวิทยาปูปา่ 

ในแต่ละพื้นท่ีจะท้าการสร้างแปลงทดลองขนาด 10 x 10 ตารางเมตร เพื่อศกึษาความหนาแน่นเชงินิเวศของ

ประชากรปู ป่า (Ecological population density) วัดระดับความสูงของพื้น ท่ี  (Elevation) ด้วยเค ร่ืองมือ Global 

Positioning System (GPS) วัดระยะห่างระหว่างรูปูน้้าจืดกับรูท่ีอยูใ่กล้ท่ีสุด และท้าการเก็บตัวอยา่งดินท่ีระดับความลึก

ทุก 10 เซนติเมตร จนถึงระดับความลึก 50 เซนติเมตรเมตร น้ากลับมายังห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติดิน

ต่อไป สภาพนิเวศวิทยาท่ีศึกษามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1. ลักษณะสภาพท่ีตั้งของ รูปู (Burrow location) ได้แก่ ความสูง

ของพื้นท่ี และลักษณะของพื้นท่ี และ 2. ลักษณะสภาพแวดล้อมของรูปู (Burrow environment) ได้แก่ ระยะห่าง

ระหว่างรูปูน้้าจืดกับรูท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด (Distance from the burrow to the other nearest burrow, DB) ลักษณะเนื้อดิน 

(Texture) ด้วยวิธี Pipette Method [4] ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic matter, OM) ด้วยวิธี Walkley & Black 

Method [5]  ความเป็นกรดด่างของดิน (Soil pH, pH) โดยการใช้ pH Meter ใช้อัตราส่วนดินต่อน้้ากลั่นเท่ากับ 1:1 และ

ปริมาณความชื้นในดิน (Soil moisture, SM) โดยการใช้วิธีการแสดงระดับความชื้นโดยมวล (Mass Water Content) [4]  

การวเิคราะห์ OM, pH และ SM จะท้าการวเิคราะห์ 3 ซ้้า 

ผลการศึกษา 

1. สถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และการกระจายพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 ในการศึกษาชนิดของปูป่าสกุล Thaipotamon ใน 4 พื้นท่ี โดยการพิจารณาจากพื้นท่ีการกระจายพันธ์ุและ

รายงานการตรวจสอบสัตว์ในกลุ่มครัสเตเซียนในประเทศไทย [1, 2] พบปูชนิด Thaipotamon sp1 และ Thaipotamon 

sp2 (ภาพท่ี 1) ในพื้นท่ี PW และ KN ตามล้าดับ ปูป่าชนิด Thaipotamon holthuisi (ภาพท่ี 2) ในพื้นท่ี RK และปูป่าชนิด

Thaipotamon lomkao (ภาพท่ี 3) ในพื้นท่ี NY ซึ่งผลจากการส้ารวจจะเห็นได้ว่าปูป่าแต่ละชนิดมีการกระจายพันธ์ุแบบ

เฉพาะถิ่นโดยแต่ละชนิดจะพบเฉพาะบางพื้นท่ี ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะการกระจายพันธ์ุท่ีค่อนข้างมอีาณาเขตท่ีชัดเจน 

(Allopatric distribution) เมื่อท้าการตรวจสอบสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุท่ีอ้างอิงตามบัญชีแดงของสหภาพ

เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List of Threatened Species) ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) พบว่า  ปูป่าใน

สกุลนี้บางชนิด คือ T. lomkao จัดอยู่ในสถานภาพท่ีมีความเสี่ยงต่้าต่อการสูญพันธ์ุ (Least concern, LC) ส่วน  ปูป่า

ชนิด T. holthuisi สถานภาพนั้นถูกจัดอยู่ในลักษณะของกลุ่มท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการ

สูญพันธ์ุ (Data Deficient(DD) [6] การศึกษาลักษณะภายนอกของปูป่าท้ัง 4 ชนิด พบว่าปูป่าชนิด Thaipotamon sp. 1 

จะมีล้าตัวสีม่วงเข้ม แตกต่างจากชนิดอื่นอย่างชัดเจน ส่วนปูป่าชนิด Thaipotamon sp. 2 และ T. holthuisi  จะมีสีของ

ล้าตัวสีม่วง ส่วนของก้ามและขาเดินมีสีส้ม ขอบตาล่างมีสีขาว ส่วนปูป่าชนิด T. lomkao จะพบลักษณะท่ีคล้ายกับ 

Thaipotamon sp. 2 และ T. holthuisi  แตอ่าจจะมีบางตัวท่ีพบกระดองเป็นสีด้า ซึ่งหากพิจารณาจากลักษณะภายนอก

เพียงอยา่งเดียวปูป่าท้ัง 3 ชนิดนี้ค่อนข้างท่ีจะมีลักษณะภายนอกท่ีคล้ายคลึงกัน จึงต้องอาศัยการตรวจสอบลักษณะ

อวัยวะสืบพันธ์ุเพศผู้เพื่อตรวจสอบชนิดของปูป่า  
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ภาพที่ 1 ปูป่าชนดิ Thaipotamon sp. 1 ในพืน้ท่ี PW (ซ้าย) และ Thaipotamon sp. 2 ในพืน้ท่ี KN (ขวา) 

 

ภาพที่ 2 ปูป่าชนดิ T. holthuisi  ในพืน้ท่ี RK  

  

ภาพที่ 3 ปูป่าชนดิ T. lomkao ในพืน้ท่ี NY  

2. การศึกษาสถานภาพทางนิเวศวิทยาและแหล่งที่อยู่อาศัย 

 จากผลการศึกษาสภาพนิเวศวิทยาและแหล่งอาศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon พบว่าปูสกุลนี้อาศัยอยู่ใน

พื้นท่ีป่าไม้ สวน และสวนมะขามหวาน (ภาพท่ี 4) โดยจะอาศัยอยู่ในรู  กระจายพันธ์ุอยู่ได้ท่ัวไปในพื้นท่ีจังหวัด

เพชรบูรณ์ โดยมักจะอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการปกคลุมของพืชมาก ผลการส้ารวจความหนาแน่นทางนิเวศวิทยาของ

ประชากรปู พบว่าพื้นท่ีสวนและพื้นท่ีป่าไม้ท่ีไม่มีการรบกวนโดยมนุษย์ (ตารางท่ี 1) ในการสุ่มนับความหนาแน่นของ

ประชากรปูป่าโดยเทยีบจากจ้านวนรูปูป่าพบว่าในพื้นท่ีศึกษามีความหนาแนน่ของรูปูเท่ากับ 31.25-137.50 รูต่อพื้นท่ี 

100 ตารางเมตร (ตารางท่ี 1) โดยพบว่าพื้นท่ีป่าชุมชนพัฒนวรพงษ์ (PW) เป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของรูปูป่าสูง

ท่ีสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ DB พบว่าพื้นท่ี PW มีค่า DB ต่้าที่สุดชี้ให้เห็นว่าพื้นท่ีนี้มีจ้านวนประชากรปูสูงท่ีสุด 

เนื่องจากเป็นพื้นท่ีป่าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันอนุรักษ์ปูป่าจึงท้าให้การด้ารงชีพของปูในพื้นท่ีไม่ถูกรบกวน
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จากกิจกรรมของมนุษย์ ปูสกุลนี้สามารถกระจายพันธ์ุอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความสูงของพื้นท่ีตั้งแต่ 196-360 เมตรเหนือ

ระดับน้้าทะเล อีกท้ังพบได้ท้ังในพื้นท่ีราบ หรือเกือบราบ พื้นท่ีท่ีเป็นลูกคลื่นลอนชัน และพื้นท่ีท่ีเป็นเนนิเขา 

ค่าปริมาณอินทรียวัตถุในดินแสดงให้เห็นว่าปูป่าสกุลนี้สามารถอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า

มาก (< 0.5%) จนถึงพื้นท่ีท่ีมีระดับอินทรียวัตถุสูงมาก (> 4.5%) ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าพื้นท่ีอาศัยของปูป่า

ชนิดนีม้รีะดับของอนิทรียวัตถุในดิน 0.38%-4.53% (ตารางที่ 2) ผลการศึกษาระดับความเป็นกรดเป็นดา่งในดนิของท่ี

เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon ดังแสดงในตารางท่ี 3 พบว่าปูป่าชนิดนี้สามารถอาศัยอยู่ในดินท่ีมี

ระดับความเป็นกรดปานกลาง (Moderately acid) จนถึงดินท่ีมีสภาวะเป็นด่างเล็กนอ้ย (Slightly alkaline) โดยมีค่า pH 

อยู่ระหว่าง 5.08-7.57 เมื่อพิจารณาระดับความช้ืนในดินในช่วงฤดูฝนท่ีเก็บตัวอยา่งจะเห็นได้ว่าในพื้นท่ีท่ีมีประชากรปู

ป่าอาศัยอยู่มาก (PW) จะมีระดับความชื้นในดินค่อนข้างสูง (0.26-0.3 กรัม/กรัม) เชน่เดียวกับข้อมูลในพื้นท่ี KN และ 

RK ระดับความชื้นในดินมคี่าอยู่ระหว่าง 0.17-0.36 กรัม/กรัม แสดงให้เห็นว่าปูป่าสกุลนี้ต้องการความค่อนข้างสูงใน

การด้ารงชวีิต และผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของเนื้อดินท่ีเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศัยของปูป่าชนิดนี้ดังแสดงในตารางท่ี 5 

พบได้ว่าปูชนิดนี้อาศัยในดินท่ีมีลักษณะเนื้อดินละเอียด โดยพบในดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนปนเหนียว และดินร่วน

เหนยีวปนทราย 

 

ภาพที่ 4 ลักษณะท่ีอยูอ่าศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon ป่าธรรมชาติ (A) สวน (B) และสวนมะขามหวาน (C) 
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ตารางที่ 1 ความหนาแน่น ค่าเฉลี่ยระยะห่างของรูปูกับรูปูท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด (DB) ระดับความสูงของพื้นท่ี และประเภท

แหลง่ท่ีอยูอ่าศัย 

  พารามิเตอร์ 

พื้นท่ี 

ความหนาแนน่ 

(หนว่ยตอ่ 100 

ตารางเมตร) 

DB (m) 

(MeanSD) 

ระดับความ

สูงของพื้นท่ี 

(msl) 

ประเภทของแหล่งท่ีอยู่

อาศัย 

(Habitat type) 

ป่าชุมชนพัฒนวรพงษ์ อ.เขาค้อ 

(PW) 
137.50 46.6724.13 360 

สวน 

(Orchard plantation) 

บ้านร่องคู อ.หลม่สัก 

(RK) 
68.75 111.6745.21 244 

สวน 

(Orchard plantation) 

บ้านหนองใหญ่ อ.หล่มเก่า 

(NY) 
31.25 184.29102.73 231 

ป่าไม้  

(Forest) 

บ้านคลองน้้าคัน อ.วังโปง่ 

(KN) 
75.00 71.2933.50 196 

สวนมะขาม   

(Tamarind plantation) 

หมายเหตุ:  msl หมายถงึ Meters above sea level 

ตารางที่ 2  ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิท่ีพบในแหล่งท่ีอยูอ่าศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon  

                     พื้นท่ี 

ระดับความลึก (cm) 
PW RK NY KN 

0-10 3.21.08 2.09.06 0.54.12 2.28.01 

10-20 4.53.15 1.55.24 0.63.10 2.03.04 

20-30 3.16.33 1.63.10 0.46.11 1.90.05 

30-40 3.74.15 0.89.11 0.49.08 2.04.01 

40-50 2.14.08 0.91.08 0.59.06 2.00.01 

 

ตารางที่ 3  ค่าความเป็นกรดดา่งของดนิท่ีพบในแหล่งท่ีอยูอ่าศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon 

                    พื้นท่ี 

ระดับความลึก (cm) 
PW RK NY KN 

0-10 6.38.12 6.82.02 5.29 .02 6.14.02 

10-20 6.35.04 7.10.07 5.08.025 6.15.04 

20-30 6.59.03 7.05.03 5.11.03 6.12.05 

30-40 6.49.05 7.34.05 5.22.02 5.99.08 

40-50 6.63.04 7.43.02 5.24.01 5.95.09 
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ตารางที่ 4 ปริมาณความชื้นในดินท่ีพบในแหล่งท่ีอยูอ่าศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon 

                   หน่วย: กรัม/กรัม 

                      พื้นที ่

ระดับความลึก (cm) 
PW RK NY KN 

0-10 0.32.00 0.17.00 0.19.01 0.29.00 

10-20 0.37.01 0.18.00 0.17.00 0.29.00 

20-30 0.28.01 0.20.01 0.20.00 0.30.00 

30-40 0.30.01 0.18.00 0.19.00 0.32.00 

40-50 0.32.01 0.19.01 0.20.00 0.33.00 
 

ตารางที่ 5 ลักษณะเนื้อดินจากแหลง่ท่ีอยูอ่าศัยของปูป่าสกุล Thaipotamon 

พารามิเตอร ์

พื้นที:่ ระดับความลึก (cm) 

ลักษณะเนือ้ดิน 
เนือ้ดิน 

ทราย (%) ทรายแปง้ (%) ดินเหนียว (%) 

PW   : 0-10 

        : 10-20 

        : 20-30 

        : 30-40 

        : 40-50 

36.76 

35.06 

35.10 

34.18 

28.79 

27.83 

27.77 

30.05 

32.61 

41.39 

35.41 

37.17 

34.85 

33.21 

29.82 

ดินร่วนปนเหนียว 

ดินร่วนปนเหนียว 

ดินร่วนปนเหนียว 

ดินร่วนปนเหนียว 

ดินเหนียว 

RK    : 0-10 

       : 10-20 

       : 20-30 

       : 30-40 

       : 40-50 

34.43 

33.97 

33.27 

30.25 

31.51 

25.18 

23.91 

24.19 

26.76 

28.52 

40.39 

42.12 

42.54 

42.99 

39.96 

ดินเหนียวปนดินร่วน 

ดินร่วน 

ดินร่วน 

ดินร่วน 

ดินเหนียวปนดินร่วน 

NY    : 0-10 

       : 10-20 

       : 20-30 

       : 30-40 

       : 40-50 

57.65 

58.75 

57.35 

54.67 

53.39 

20.12 

18.84 

18.99 

21.25 

22.92 

22.23 

22.41 

23.66 

24.08 

23.69 

ดินร่วนเหนียวปนทราย 

ดินร่วนปนทราย 

ดินร่วนปนทราย 

ดินร่วนเหนียวปนทราย 

ดินร่วนเหนียวปนทราย 

KN    : 0-10 

        : 10-20 

        : 20-30 

        : 30-40 

        : 40-50 

39.25 

39.41 

37.45 

33.67 

33.28 

30.09 

31.12 

29.89 

30.54 

28.83 

30.66 

29.48 

32.66 

35.79 

37.89 

ดินเหนียวปนดินร่วน 

ดินเหนียวปนดินร่วน 

ดินเหนียวปนดินร่วน 

ดินเหนียวปนดินร่วน 

ดินเหนียวปนดินร่วน 



 
 

 756  Proceedings 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ปูป่าสกุล Thaipotamon ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าท่ีมีสถานภาพท่ีมีความเสี่ยงต่้าต่อการสูญพันธ์ุ อาจจะมี

เหตุผลมาจากการกระจายตัวของประชากรปูน้้าจืดบางชนิดในสกุลนี้มีการกระจายตัวในหลายพื้นท่ีของจังหวัด

เพชรบูรณ์ ถึงแม้วา่จะเป็นชนิดท่ีพบเฉพาะถิ่นแต่การกระจายตัวของประชากรมคี่อนข้างกว้างและสามารถด้ารงอยู่ใน

สภาพพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย โดยปูป่าจะด้ารงชีพโดยการอาศัยอยู่ในรูท้ังในพื้นท่ีสวน สวนมะขามหวาน และป่า

ธรรมชาติท่ีมีระดับความสูงของพื้นท่ีตั้งแต่ 196-360 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล ท้ังท่ีเป็นพื้นท่ีราบหรือเกือบราบ เป็น

ลูกคลื่นลอนชัน  หรือมีลักษณะเป็นเนินเขา สภาพเนื้อดินท่ีอาศัยจะเป็นดินท่ีมีลักษณะเนื้อดินละเอียดท่ีมีสภาพเป็น

กรดจัดจนถึงดินท่ีมีสภาพเป็นด่างเล็กน้อย มีความชื้นน้อยจนถึงดินเปียก ซึ่งมีรายงานการค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1968 

พบวา่ปูป่าในจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีการกระจายตัวในเขตอ้าเภอหลม่เก่า และพบได้ในอุทยานแห่งชาตเิขาค้อ [1, 3] แต่

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามประชาชนในพื้นท่ีพบว่าประชากรปูน้้าจืดสกุลนี้เร่ิมมีจ้านวนลดลงเมื่อเทียบกับอดีต 

เป็นผลมาจากการท่ีปูสกุลนี้ถูกจับไปบริโภค ในขณะเดียวกันพื้นท่ีอาศัยในระบบนเิวศป่าไม้ซึ่งเป็นแหลง่ท่ีอยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติของปูลดลง แต่อย่างไรก็ดีปูสามารถปรับตัวและด้ารงชีวิตอยู่ได้ในพื้นท่ีประเภทสวนหรือไร่ท่ีมีการรบกวน

จากมนุษยต์่้าได้ ด้วยเหตุผลนี้ความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุของปูป่าสกุล Thaipotamon  ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์จึงอยู่

ในเกณฑ์ท่ีมีความเสี่ยงต่้าต่อการสูญพันธ์ุในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานวิจัยท่ีระบุไว้ว่ามีหลายปัจจัยท่ีเร่ิมจะ

ส่งผลกระทบต่อภาวะความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุของปูน้้าจืด ดังรายงานวิจัยได้เสนอไว้ว่าปูน้้าจืดในพื้นท่ีวิกฤตทาง

ความหลากหลายทางชีวภาพในแถบอินโดจีน มีบทบาทท่ีส้าคัญท้ังในแง่ของเศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยา มีปัจจัย

หลายประการท่ีเกี่ยวข้องกับการสูญพันธ์ุของปูน้้าจืดในพื้นท่ีวกิฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพในแถบเอเชีย ท้ัง

การสูญเสียแหล่งท่ีอยูอ่าศัย โดยเฉพาะปูน้้าจืดท่ีเป็นสัตวเ์ฉพาะถิ่นมกีารอพยพเคลื่อนท่ีได้นอ้ย การท้าลายป่าไม ้การ

ท้าเหมอืงแร่ หรอืการเพิ่มขึ้นของพืน้ท่ีเกษตรกรรม สิ่งเหลา่นี้มีผลท้าให้ความเสี่ยงในการสูญพันธ์ุของปูน้้าจืดมีมากขึ้น 

[7] ในขณะเดียวกันปัญหาด้านมลภาวะก็ส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของปูน้้าจืด เนื่องจากปูน้้าจืดจะกินสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลังและเศษซากเป็นอาหาร ดังนัน้หากอาหารเหล่านี้มกีารปนเป้ือนจากมลพิษท่ีถูกน้าเข้าสู่ระบบนเิวศก็จะ

ส่งผลท้าให้ปูน้้าจืดท่ีกินอาหารเข้าไปได้รับพิษเช่นกัน ปัญหาอีกประการท่ีส่งผลต่อการสูญพันธ์ุของปูน้้าจืด คือ การ

น้าเข้าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นท่ีเป็นผู้ล่า ซึ่งการน้าเข้ามาของผู้ล่าต่างถิ่นนี้จะท้าให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน และอาจจะส่งผล

ท้าให้ประชากรปูน้้าจืดท่ีเป็นสัตวเ์ฉพาะถิ่นสูญพันธ์ุไปจากพืน้ท่ีได้ [8, 9, 10]  
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ความหลากชนิดและการกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตว์สะเทนิน้ าสะเทินบก 

ในล าห้วยแม่รู อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  

Species diversity and altitudinal distribution of the amphibian in Huay Mae 

Ru, Pong district, Phayao province  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความหลากชนิดและการกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในล้าห้วยแม่รู 

อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา ชว่งระดับความสูง 650 ถึง 800 เมตรจากระดับน้้าทะเล พบท้ังสิน้ 9 ชนิด 5 วงศ์ ชนดิท่ีพบ

มากที่สุด คือ กบห้วยขาปุ่ม (Limnonectes taylori) พบ 90 ตัว รองลงมาได้แก่ กบออ๋งเล็ก (Sylvirana nigrovittata) พบ 

16 ตัว จากการเปรียบเทียบการกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก พบว่า จ้านวนตัว จ้านวน

ชนิด และดัชนีความหลากหลาย มีค่าเพิ่มสูงขึน้เมื่อระดับความสูงของพื้นท่ีเพิ่มสูงขึ้น ตามล้าดับ โดยท่ีระดับความสูง 

800 เมตร พบสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้ามากท่ีสุด จ้านวน 6 ชนิด (69 ตัว) และดัชนีความหลากหลายมีค่าสูงท่ีสุด เท่ากับ 

0.80 ข้อมูลจากการศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าห้วยแม่รูเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีส้าคัญของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 

รวมท้ังเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของชนิดพันธ์ุบางชนิดแสดงถึงคุณภาพของระบบนิเวศได้ เช่น อึ่งกรายห้วยใหญ่ 

(Xenophrys major) และอึ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) เป็นต้น ข้อมูลจากการศึกษาในคร้ังนี้สามารถ

น้ามาใช้เพื่อการวางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดพะเยา และในพื้นท่ี

ภาคเหนอืของไทย 
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Abstract  

 Species diversity and altitudinal distribution of amphibians was conducted along high elevated-upland 

stream habitat, Huay Mae Ru, Pong District, Phayao Province. The elevations of the study sites ranged between 

650 and 800 m asl. This study reported nine species of five families found in this study with the most abundant 

species were Limnonectes taylori (n=90) and Sylvirana nigrovittata (n=16). The species distributions; number of 

amphibian, number of species and diversity indices, were consistent increased along altitudinal gradients of the 

stream. The maximum species composition was found at 800 m asl with the highest species number of species 

(6 species), the highest number of amphibians (n=69) and maximum species diversity index (0.80). The results 

of this study show that Huay Mae Ru is important habitat for amphibians with several indicators species that 

reflecting to the quality of the stream environment e.g. Xenophrys major and Leptobrachium smithi. This study 

provided valuable data for biodiversity management of Phayao as well as for sustainable use in northern 

Thailand.  

Keywords:  altitudinal distribution, amphibian diversity, biodiversity conservation, stream ecology 

บทน า 

สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกเป็นสิ่งมชีวีติท่ีไวต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ท้าให้การกระจายพันธ์ุของสัตว์

กลุ่มนีส้่วนใหญ่ถูกจ้ากัดอยูใ่นแหล่งท่ีอยูอ่าศัยท่ีจ้าเพาะ [1] ปัจจัยทางสิ่งแวดลอ้มของแหล่งท่ีอยูอ่าศัยท้ังกายภาพและ

ชวีภาพ เช่น ชนิดของป่า อุณหภูมขิองแหล่งน้้า ความขุ่น รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าและที่ดิน ล้วนแล้วแต่มี

อิทธิพลต่อการกระจายของสัตว์กลุ่มนี้ [1, 2] เนื่องจากความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของสัตว์

สะเทินน้้าสะเทินบกแต่ละชนิดไม่เท่ากัน บางชนิดมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ดี จึงสามารถ

กระจายพันธ์ุได้ค่อนขา้งกว้าง แตบ่างชนิดไวตอ่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มจึงท้าให้มีการกระจายพันธ์ุในพื้นท่ี

ท่ีจ้าเพาะมากกว่าและเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุมากกว่า การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท้าให้สามารถเข้าใจ

รูปแบบการกระจายตัวตามระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และข้อมูลเหล่านี้สามารถ

น้าไปใชเ้พื่อการเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนเิวศได้  

การส้ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกบริเวณห้วยแม่รู อ้าเภอปง 

จังหวัดพะเยา และรวบรวมข้อมูลอนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกของจังหวัดพะเยา โดยการเปรียบเทียบจ้านวน

ตัว จ้านวนชนิด และดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกตามระดับความสูงของพื้นท่ี ตลอดจน

รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าและลักษณะป่า ข้อมูลจากการศึกษาในครัง้นี้สามารถใช้ติดตามการเพิ่มขึน้-

ลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น องค์ความรู้จากการวจิัยในคร้ังนี้สามารถน้าไปใชเ้พื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรดิน-น้้าให้แก่คนในท้องถิ่นให้ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพของท้องถิ่นตอ่ไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

พื้นที่ศกึษา 

ล้าห้วยแม่รูเป็นล้าธารสาขาหนึ่งของแม่น้้ายม เป็นล้าห้วยขนาดเล็กท่ีมีน้้าไหลตลอดท้ังปี มีความลึกโดย

เฉลี่ยประมาณ 0.5 – 1.0 เมตร ความกว้างของล้าห้วยสูงสุดไม่เกิน 10 เมตร ฤดูฝนปริมาณน้้าค่อนข้างมากและน้้า

ไหลเชี่ยว และมีน้้าหลากในบางชว่งของฤดูฝน ฤดูแล้งน้้าค่อนขา้งน้อย สภาพของล้าห้วยโดยท่ัวไปประกอบด้วยโขดหิน 

และหนา้ผาสูงชันท้าให้เกิดเป็นน้้าตกขนาดเล็ก บางชว่งมนี้้าไหลเชี่ยวท้าให้มีการสะสมของตะกอนดนิค่อนขา้งน้อย พื้น

ท้องน้้าส่วนใหญ่เป็นหินทรายและกรวดขนาดเล็ก สภาพป่าโดยท่ัวไปเป็นท้ังป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ และบางช่วงมี

สภาพเป็นป่าดิบแล้งโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ตดิกับล้าห้วย ห้วยแมรู่เป็นแหล่งต้นน้้าท่ีส้าคัญของชุมชน ซึ่งคนในท้องถิ่น

ใช้น้้าจากห้วยแม่รูใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมถึงใช้ในการท้าเกษตรกรรม อย่างไรก็ดีจากความต้องการ

พื้นท่ีเพาะปลูกพชืเศรษฐกิจบางชนิด เชน่ ข้าว ข้าวโพด และมันส้าปะหลัง เป็นต้น ท้าให้พื้นท่ีป่าบริเวณรอบๆ หว้ยแม่รู

ถูกท้าลายลงและถูกแปรสภาพจากพื้นท่ีจากป่ากลายเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว การศึกษาการกระจายตัว

ตามระดับความสูงของสัตว์คร่ึงน้้าคร่ึงบกในห้วยแม่รูในคร้ังนี้ ท้าการศึกษาตั้งแต่ท่ีระดับความสูงจากระดับน้้าทะเล 

ตัง้แต ่650 เมตร ถึง 800 เมตร โดยแบ่งจุดเก็บตัวอยา่งออกเป็น 5 ระดับความสูง ได้แก่  

จุดส ารวจที่ 1 ระดับความสูง 650 เมตร ปริมาณน้้าในล้าห้วยมีความลึกตั้งแต่ 0.2-0.5 เมตร ความกว้าง

ของล้าห้วยตั้งแต่ 3 - 5 เมตร ล้าห้วยบริเวณนี้มีความลาดชันต่้า น้้าไหลเอื่อย พื้นท้องน้้ามีการสะสมของดินซึ่งเกิด

จากการชะล้างของหน้าดินจากพื้นท่ีเกษตรกรรม และมีก้อนกรวดขนาดเล็ก สภาพป่าโดยรอบค่อนข้างเปิดโล่ง มี

วัชพชืขึ้นปกคลุมอยู่ท่ัวไปและอยู่ในพื้นท่ีเกษตรกรรม 

จุดส ารวจที่ 2 ระดับความสูง 680 เมตร ปริมาณน้้าในล้าห้วยมคีวามลึกตั้งแต ่0.5 - 1.5 เมตร ความกวา้ง

ของล้าหว้ยมตีัง้แต ่5 - 10 เมตร ล้าห้วยบริเวณนี้ไหลผ่านหน้าผาท้าให้เกิดน้้าตกขนาดเล็ก และสระน้้าซึ่งเกิดจากการ

กัดเซาะของน้้าตก พื้นท้องน้้าประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ มีการสะสมของตะกอนดินค่อนขา้งน้อย พบสาหร่ายน้้า

จืดขนาดใหญ่ สภาพป่าโดยรอบเป็นป่าท่ีเคยเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมมาก่อน และอยู่ระหว่างการฟื้นตัว พรรณไม้ท่ีพบ

หนาแนน่ ได้แก่ ไผ่ และกล้วยป่า ไมพ้ื้นล่างเป็นกลุ่มหญ้าและเฟิร์น  

จุดส ารวจที่ 3 ระดับความสูง 700 เมตร ปริมาณน้้าในล้าห้วยมีความลึกตั้งแต่ 0.5 - 1.0 เมตร ความกว้าง

ของล้าห้วยตั้งแต่ 5 - 8 เมตร น้้าไหลเชี่ยวเนื่องจากเป็นช่วงท่ีล้าห้วยไหลผ่านแก่งหินและหน้าผาลาดชัน การสะสม

ของตะกอนใต้ท้องน้้าต่้า พบสาหร่ายน้้าจืดขนาดใหญ่ สภาพป่าโดยรอบเป็นป่าท่ีอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากการถูก

ท้าลายมาก่อน พบไผ่ขึ้นหนาแน่นสลับกับพันธ์ุไม้ของป่าเบญจพรรณหลายชนิด พื้นล่างปกคลุมไปด้วยเฟิร์นซึ่งขึ้น

หนาแนน่ตลอดสองฝั่งของล้าห้วย 

จุดส ารวจที่ 4 ระดับความสูง 750 เมตร ปริมาณน้้าในล้าห้วยมีความลึกตั้งแต่ 0.5 – 1.0 เมตร ความกว้าง

ของล้าห้วยตั้งแต่ 3 – 5 เมตร เป็นช่วงท่ีล้าห้วยไหลผ่านช่องเขาแคบๆ ตลิ่งท้ังสองข้างของล้าห้วยเป็นหินหน้าผาลาด

ชัน น้้าไหลค่อนข้างเอื่อย พื้นท้องน้้ามีการสะสมของตะกอนดินปนทราย และก้อนหินขนาดกลาง ถึงใหญ่ จุดเก็บ

ตัวอย่างอยู่ค่อนข้างห่างจากพื้นท่ีเกษตรกรรมป่า เร่ิมมีความชื้นสูงและเร่ิมมีพรรณไม้ในป่าดิบแล้งหลายชนิด สภาพ

ป่าโดยรอบเป็นป่าไผ่ผสมป่าดบิแลง้ ตลอดท้ังสองของล้าห้วยมผีักกูดขึ้นตลอดท้ังสองข้าง  

จุดส ารวจที่ 5 ระดับความสูง 800 เมตร ปริมาณน้้าในล้าห้วยมีความลึกตั้งแต่ 0.5 – 1.0 เมตร ความกว้าง

ของล้าห้วยมีตั้งแต่ 3 – 5 เมตร เป็นจุดท่ีล้าห้วยไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน เกิดเป็นแอ่งซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของ

กระแสน้้า พื้นท้องน้้ามกีารสะสมของตะกอนดินน้อยมาก ส่วนใหญ่มกี้อนกรวดขนาดกลางถึงใหญ่ ตลอดสองฝั่งของ
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ล้าห้วยหน้าผาลาดชัน มีพืชตระกูลเฟิร์น เช่น ผักกูดขึ้นตลอดท้ังสองข้าง และชาเจียวกู้หลานขึ้นหนาแน่น ไม้ยืนต้นท่ี

พบบริเวณนี้ ได้แก่ ไผ่ขึน้ปะปนกับพรรณไม้ของป่าดิบแล้ง เรือนยอดพันธ์ุไม้ค่อนข้างหนาแนน่ ท้าให้แสงส่องลงมาถึง

บริเวณล้าห้วยได้ค่อนขา้งน้อยท้าให้บริเวณนี้มีความชุ่มชื้นตลอดท้ังปี 

การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีส่องไฟในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 19:00 – 24:00 น. ใช้เวลาในการ

ส้ารวจแต่ละจุด จุดละประมาณ 1 ชั่วโมง ท้าการส้ารวจในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2559 

ส้ารวจเดือนละ 1 คร้ัง ในแต่ละจุดส้ารวจใชว้ิธีการเดินส้ารวจในล้าห้วยเป็นระยะทาง 150 เมตร และส้ารวจบนฝั่งท้ัง

สองข้างมีรัศมีห่างจากล้าห้วยไม่เกิน 5 เมตร ติดตามสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้าโดยอาศัยเสียงร้องและการมองเห็น เมื่อพบ

แลว้ท้าการบันทึกบันทึกข้อมูลจ้านวนตัวของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกแตล่ะชนดิ ถ่ายรูปเพื่อน้าไปใชใ้นการระบุชื่อชนิด 

[3, 4, 5] แล้วปล่อยกลับคืนสู่แหล่งน้้า ณ จุดท่ีพบ ในการออกเก็บข้อมูลแต่ละครั้งบันทึกข้อมูลแหล่งท่ีอยูอ่าศัย ดังนี้ 

วันท่ีส้ารวจ พิกัดภูมิศาสตร์ ระดับความสูงจากระดับน้้าทะเล ความกว้างของล้าห้วย ความลึกของล้าห้วย และ

ลักษณะพื้นท่ี น้าข้อมูลท่ีได้ค้านวณค่าดัชนีความหลากหลาย (Shannon–Wiener index) และเปรียบเทียบการกระจาย

พันธ์ุของสัตว์คร่ึงบกครึ่งน้้าจากค่าจ้านวนชนดิ จ้านวนตัว และดัชนีความหลากหลาย 
 

ผลการศึกษา 

จากการส้ารวจสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในหว้ยแม่รู 5 วงศ ์9 ชนดิ (ภาพท่ี 1) ชนดิท่ีพบมากที่สุด คือ กบห้วย

ขาปุ่มเหนือ (90 ตัว) รองลงมาได้แก่ กบอ๋องเล็ก (16 ตัว) และชนิดท่ีพบน้อยท่ีสุด ได้แก่ คางคกบ้าน (2 ตัว) และปาด

บ้าน (2 ตัว) จากข้อมูลการส้ารวจสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกสามารถจ้าแนกกลุ่มของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกท่ีมีการ

กระจายตัวตามระดับความสูงได้ 3 กลุ่ม (ตารางที่ 1) ดังนี ้ 

กลุ่มที่ 1 ชนิดพันธุ์ที่มีการกระจายพันธุ์ตามระดับความสูงค่อนข้างต่ า  ระดับความสูงท่ีพบ 

ตัง้แต ่650 ถึง 680 เมตร ได้แก่ กบหนอง กบหงอน และปาดบา้น (ภาพท่ี 1) 

กลุ่มที่ 2 ชนิดพันธุ์ที่มีการกระจายพันธุ์ตามระดับความสูงค่อนข้างกว้าง เป็นชนิดพันธ์ุท่ี

สามารถพบได้ท่ัวไป ตัง้แตร่ะดับ 650 ถึง 800 เมตร ได้แก่ คางคกบ้าน กบออ๋งเล็ก และกบห้วยขาปุ่มเหนอื (ภาพท่ี 2) 

กลุ่มที่ 3 ชนิดพันธุ์ที่มีการกระจายพันธุ์ตามระดับความสูงค่อนข้างสูง ระดับความสูงท่ีพบ

ตั้งแต่ 700 ถึง 800 เมตร ส่วนใหญ่เป็นพวกอึ่งกราย (family Megophryidae) ซึ่งพบเฉพาะ ท่ีระดับความสูง 800 

เมตร ได้แก่ กบชะง่อนผา อึ่งกรายห้วยใหญ่ และอึ่งกรายลายเลอะ (ภาพท่ี 3)   

     

        กบหนอง            กบหงอน     ปาดบา้น 

ภาพที่ 1 ชนิดพันธ์ุท่ีมีการกระจายตามระดับความสูงค่อนขา้งต่า้ 
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      คางคกบา้น            กบอ๋องเล็ก                 กบหว้ยขาปุม่เหนอื 

ภาพที่ 2 ชนิดพันธ์ุท่ีมีการกระจายตามระดับความสูงค่อนขา้งกวา้ง 

   

      กบชะงอ่นผา       อึ่งกรายห้วยใหญ ่       อึ่งกรายลายเลอะ   

ภาพที่ 3 ชนิดพันธ์ุท่ีมีการกระจายตามระดับความสูงค่อนขา้งสูง 

ตารางที่ 1 การกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตวค์รึ่งบกคร่ึงน้้า 

ชื่อวงศ ์ ชื่อชนดิ 650 680 700 750 800 

Bufonidae คางคกบา้น Duttaphrynus melanostictus      

Rhacophoridae ปาดบา้น Polypedates leucomystax      

Dicroglossidae กบหนอง Fejervarya limnocharis      

 กบหงอน Limnonectes gyldenstolpei      

 กบหว้ยขาปุม่เหนอื Limnonectes taylori      

Ranidae กบอ๋องเล็ก Sylvirana nigrovittata      

 กบชะง่อนผา Odorrana livida      

Megophryidae อึ่งกรายห้วยใหญ่ Xenophrys major      

 อึ่งกรายลายเลอะ Leptobrachium smithi      
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จากข้อมูลการส้ารวจในช่วงระดับความสูง 650 ถึง 800 เมตรจากระดับน้้าทะเล พบว่า จ้านวนตัว จ้านวน

ชนิด และค่าดัชนคีวามหลากหลาย มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อความสูงจากระดับน้้าทะเลเพิ่มขึ้น โดยท่ีระดับความสูง 800 

เมตร พบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้ามากที่สุด จ้านวนท้ังสิน้ 69 ตัว (ภาพท่ี 4ก) จ้านวนชนิด พบ 6 ชนิด (ภาพท่ี 4ข) และดัชนี

ความหลากหลายมีค่าสูงท่ีสุด เท่ากับ 0.80 (ภาพท่ี 4ค) การเปรียบเทียบการกระจายพันธ์ุของสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้าใน

แตล่ะชว่งระดับความสูง ดังนี ้

ระดับความสูง 650 เมตร (H’ = 0.16) พบจ้านวนของสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้าน้อยท่ีสุด โดยพบจ้านวน 5 ตัว 3 

ชนิด ได้แก่ กบหนอง จ้านวน 3 ตัว กบหงอน จ้านวน 1 ตัว และคางคกบ้าน จ้านวน 1 ตัว 

ระดับความสูง 680 เมตร (H’ = 0.35) พบสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้าจ้านวน 4 ชนิด ได้แก่ กบห้วยขาปุ่มเหนือ 

จ้านวน 7 ตัว กบหงอน กบออ๋งเล็ก และปาดบา้น ชนดิละ 2 ตัว ชนดิท่ีพบเฉพาะบริเวณนี้ คือ ปาดบ้าน 

ระดับความสูง 700 เมตร (H’ = 0.25) พบสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้าจ้านวน 2 ชนิด ได้แก่ กบห้วยขาปุ่มเหนือ 

จ้านวน 9 ตัว และกบชะง่อนหิน จ้านวน 2 ตัว 

ระดับความสูง 750 เมตร (H’ = 0.48) พบสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้าจ้านวน 2 ชนิด ได้แก่ กบห้วยขาปุ่มเหนือ 

จ้านวน 21 ตัว และกบอ๋องเล็ก จ้านวน 9 ตัว 

ระดับความสูง 800 เมตร (H’ = 0.80) พบสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้าจ้านวนมากท่ีสุด และมีจ้านวนชนิดมากท่ีสุด 

คือ 6 ชนิด ได้แก่ กบห้วยขาปุ่มเหนือ จ้านวน 53 ตัว กบอ๋องเล็ก จ้านวน 5 ตัว คางคกบ้าน จ้านวน 1 ตัว กบชะง่อน

ผา 1 ตัว และพบสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้า 2 ชนิด ท่ีพบได้เฉพาะบริเวณนี้ ได้แก่ อึ่งกรายลายเลอะ จ้านวน 6 ตัว และอึ่ง

กรายห้วยใหญ่ จ้านวน 3 ตัว 

 

   

       (ก)          (ข)          (ค) 

ภาพที่ 4 ข้อมูลการกระจายตัวของสัตวส์ะเทินน้้าสะเทินบกที่พบในหว้ยแมรู่: 

จ้านวนตัว (ก), จ้านวนชนดิ (ข), และค่าดัชนคีวามหลากหลาย (ค) 
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วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาความหลากชนิดและการกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในล้าห้วยแม่รู 

อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา ช่วงระดับความสูง 650 ถึง 800 เมตรจากระดับน้้าทะเล พบท้ังสิ้น 9 ชนิด 5 วงศ์ จากการ

เปรียบเทียบการกระจายตัวตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก พบว่า จ้านวนตัว จ้านวนชนิด และดัชนี

ความหลากหลาย มคี่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อระดับความสูงของพื้นท่ีเพิ่มขึ้น ตามล้าดับ ลักษณะโดยท่ัวไปของบริเวณห้วยแม่รู

เป็นล้าธารท่ีมีน้้าไหลตลอดท้ังปีและมีระบบนิเวศท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระดับความสูงท่ี 650 เมตร 

และ 680 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับพื้นท่ีเกษตรกรรม ซึ่งพบว่าสภาพป่าค่อนข้างเปิดโล่ง พื้นท่ีบริเวณนี้มีการชะล้ าง

ค่อนข้างมาก ท้าให้มีตะกอนดินสะสมอยู่ล้าห้วยค่อนข้างมากและน้้าในล้าห้วยค่อนข้างขุ่น [2] พื้นน้้ามีการสะสมของ

เศษใบไม้และพืชซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกระบวนการย่อยสลาย ซึ่งชนิดพันธ์ุของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกท่ีพบได้

บริเวณนี้เป็นกลุ่มท่ีปรับตัวต่อการกิจกรรมของมนุษย์ได้ดี ชนิดพันธ์ุท่ีพบมากบริเวณนี้ ได้แก่ คางคกบ้าน ปาดบ้าน 

กบหนอง และกบหงอน จุดส้ารวจท่ีระดับความสูง 700 และ 750 เมตร จากระดับน้้าทะเล สภาพโดยท่ัวไปของล้า

ห้วยค่อนข้างเป็นแก่งหินและหน้าผาสูง ท้าให้กระแสน้้าในล้าห้วยค่อนข้างไหลแรง ประกอบกับพื้นท่ีบริเวณนี้ได้รับ

ผลกระทบจากการท้าการเกษตรน้อย ส่งผลให้บริเวณนี้สามารถพบชนิดพันธ์ุท่ีมักพบอาศัยในแหล่งน้้าไหลและน้้า

ค่อนข้างสะอาด ชนิดพันธ์ุส้าคัญท่ีส้ารวจพบบริเวณนี้ ได้แก่ กบห้วยขาปุ่มเหนือ กบอ๋องเล็ก กบชะง่อนผา เป็นต้น 

ความหลากชนิดมีค่าสูงสุดท่ีระดับความสูง 800 เมตร จากระดับน้้าทะเล ซึ่งเป็นจุดส้ารวจท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งต้นน้้า

ของหว้ยแมรู่ บริเวณนี้เป็นจุดท่ีพบชนิดพันธ์ุท่ีอาศัยในแหล่งน้้าที่ค่อนขา้งสะอาดและเย็น ได้แก่ อึ่งกรายหว้ยใหญ่ และ

อึ่งกรายลายเลอะ [6]  

ชนิดพันธ์ุของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกจากการส้ารวจในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นวา่ ห้วยแม่รูเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ี

อยู่อาศัยท่ีส้าคัญของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก ชนิดพันธ์ุบางชนิดแสดงถึงคุณภาพของระบบนิเวศได้ [2, 7] เช่น อึ่ง

กรายห้วยใหญ่ และอึ่งกรายลายเลอะ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความจ้าเพาะต่อแหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีค่อนเป็นแหล่งน้้าท่ีค่อนข้าง

สะอาด รวมท้ังกบห้วยขาปุ่มเหนือ และกบอ๋องเล็ก ซึ่งเป็นชนิดพันธ์ุท่ีพบได้ค่อนข้างมากและมีจ้านวนตัวเพิ่มมากขึ้น

เมื่อความสูงจากระดับน้้าทะเลเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเวศท่ีมีต่อสัตว์เหล่านี้ [8] ข้อมูลจากการศึกษาในคร้ังนี้บ่งบอกถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อความหลากชนิด

ของสัตวส์ะเทินน้้าสะเทินบกในหว้ยแมรู่ ลักษณะการใชป้ระโยชนข์องพืน้ท่ีและสภาพป่าโดยรอบล้าห้วยมีรูมผีลตอ่การ

เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายของแหล่งน้้า การเปิดพื้นท่ีเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้า

แล้วไหลลงสู่แหล่งน้้า แล้วไปสะสมเป็นตะกอนท่ีพื้นท้องน้้าหรือท้าให้น้้าขุ่นขึ้นท้าให้สาหร่ายซึ่งเป็นอาหารของสัตว์

สะเทินน้้าสะเทินบกไมส่ามารถเจรญิเติบโตได้ ในขณะท่ีสว่นของล้าห้วยซึ่งอยูล่ึกเขา้ไปในพืน้ท่ีป่าและได้รับผลจากการ

เกษตรกรรมน้อยกว่า ท้าให้ล้าห้วยแม่รูมีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของชนิดพันธ์ุท่ีกระจายตัวในน้้าสะอาด

และอุณหภูมคิ่อนขา้งต่้า และบ่งบอกถึงคุณภาพท่ีดขีองระบบนเิวศแหลง่น้้าและปา่ด้วยเชน่กัน 

การศึกษาในคร้ังน้ีท้าให้ทราบชนิดพันธ์ุของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกในพืน้ท่ีห้วยแมรู่ อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา 

ทราบชนดิพันธ์ุท่ีมีความส้าคัญต่อระบบนเิวศแหล่งน้้าจืดต้นน้้าทางภาคเหนอืของประเทศไทย รวมท้ังได้ขอ้มูลเกี่ยวกับ

ผลจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีอิทธิพลต่อความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก ตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อการ

ตดิตามการเปลี่ยนแปลงประชากรของสัตวส์ะเทินน้้าสะเทินบกในอนาคต การลดลงของแหลง่อาศัยท่ีเหมาะสมตอ่การ

ด้ารงชีพของสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก และการแพร่กระจายของสัตวส์ะเทินน้้าสะเทินบกของจังหวัดพะเยา ข้อมูลจาก

งานวิจัยนี้สามารถสร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกของท้องถิ่น  เพื่อการวางแผนการ

อนุรักษค์วามหลากหลายทางชวีภาพของจังหวัดพะเยา และพืน้ท่ีในเขตภาคเหนือในอนาคต 



 
 

 765  Proceedings 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท่ีเอื้อเฟื้อ

อุปกรณใ์นการเก็บขอ้มูล ขอขอบคุณคณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เอกสารอ้างอิง 
1. Carey C, Alexander MA. Climate change and amphibian declines: is there a link? Diversity and Distributions, 

2003; 9, 111–121. 

2. Kluber MR, Olson DH, Puettmann KJ. Amphibian distributions in riparian and upslope areas and their habitat 

associations on managed forest landscapes in the Oregon Coast Range. Forest Ecology and Management, 

2008; 256, 529–535. 

3. ธัญญา จั่นอาจ. คู่มอืสัตวส์ะเทินน้้าสะเทินบกในเมอืงไทย. กรุงเทพฯ บริษัท ด่านสุทธาการพมิพ์; 2546. 

4. Khonsue W, Thirakhupt K. A checklist of the amphibians in Thailand. The Natural History Journal of 

Chulalongkorn University, 2001; 1 (1), 69-82. 

5. Chuaynkern Y, Chuaynkern C. A checklist of amphibians in Thailand. Journal of Wildlife in Thailand, 2012; 19 

(1), 163-211. 

6. Phochayavanich R, Voris HK, Khonsue W, Thunhikorn S, Thirakhupt K. Comparison of stream frog 

assemblages at three elevations in an evergreen forest, north-central Thailand. Zoological Studies, 2010; 

49 (5), 632-639. 

7. Bickford D, Howard SD, Ng DJJ, Sheridan JA. Impacts of climate change on the amphibians and reptiles of 

Southeast Asia. Biodiversity and Conservation, 2010; 19, 1043–1062. 

8. Monney KA, Darkey ML, Dakwa KB. Diversity and distribution of amphibians in the Kakum National Park 

and its surroundings. International Journal of Biodiversity and Conservation, 2011; 3(8), 358-366. 



 
 

 766  Proceedings 

การบ าบัดน้ าเสียท่ีปนเปื้อนไขมนัจากร้านหมกูระทะด้วย Pseudomonas sp. 

Treatment of oil contaminated wastewater from Thai Barbecue restaurant 

using Pseudomonas sp. 

กุลธิดา เฉลิมแสน1 กัญญารัตน์ ปู่ใหม่1 พิมพ์ชนก มูลลินทร์1 และ มุจลนิทร์ ผลจันทร์2* 
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บทคัดย่อ 

  น้้าเสียจากกระบวนการล้างกระทะในร้านหมูกระทะ มักมไีขมันละลายออกมาปนเป้ือนน้้าอยูเ่ป็นจ้านวนมาก

ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อก้าจัดไขมันจากน้้าเสียด้วยการใช้จุลินทรีย์ท่ีผลิตเอนไซม์ไลเปสได้ โดยท้าการ

การศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้้าเสีย ตลอดจนการทดสอบประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสียด้วยเชื้อ 

Pseudomonas  sp. เทียบกับผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป จากการทดสอบการผลิตเอนไซม์ไลเปสเบื้องต้นด้วยอาหารสูตร 

Tween 80 พบว่า Pseudomonas  sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปสามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสได้ และเมื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพการย่อยไขมันในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะพบว่า Pseudomonas  sp. สามารถก้าจัดไขมันได้สูงกว่าผง

จุลินทรีย์ส้าเร็จรูป โดยคิดเป็น 59.56% และ 46.47% มิลลิกรัมต่อลิตร ส้าหรับ Pseudomonas  sp. และ ผงจุลินทรีย์

ส้าเร็จรูป ตามล้าดับ นอกจากนั้นยังพบวา่ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสของ Pseudomonas  sp. มคี่ามากกวา่ผงจุลินทรีย์

ส้าเร็จรูปโดยมคี่าสูงสุดท่ี 87 ยูนิตตอ่มิลลิลิตร ที่เวลา 42 ชั่วโมง และ 49 ยูนิตตอ่มิลลิลิตร ที่เวลา 66 ชั่วโมง ส้าหรับ 

Pseudomonas  sp. และ ผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป ตามล้าดับ นอกจากนี้ Pseudomonas  sp. ยังมีประสิทธิภาพการก้าจัด

ไนโตรเจนท้ังหมดได้สูงกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปโดยสามารถก้าจัดได้ 70.90% ส่วนผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปก้าจัดได้

เพยีง 51.40% ในขณะที่การก้าจัดค่าซีโอดีพบว่าผงจุลินทรียส์้าเร็จรูปพบวา่มีประสิทธภิาพในการก้าจัดค่าซีโอดีได้สูง

กว่า Pseudomonas  sp. เพยีงเล็กน้อย (75.92% และ 74.08% ตามล้าดับ)  

ค าส าคัญ:  น้้าเสียจากรา้นหมกูระทะ  ไขมัน, เอนไซม์ไลเปส  Pseudomonas  sp.  แบคทเีรียย่อยไขมัน  
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Abstracts 

Wastewater from the cleaning process of Thai Barbecue restaurant had a lot of soluble oil contaminated 

in the water. The aim of this study was to treat the oily wastewater using the lipase enzyme producing 

microorganisms. In this study, the physical and chemical characteristics of wastewater as well as the efficiency 

of wastewater treatment using Pseudomonas sp. comparing with the commercial microorganism powder have 

been studied. Testing of lipase producing microorganisms using Tween 80 agar found that both species could 

produce lipase enzyme and were than used to treat the oily wastewater from Thai Barbecue restaurants. The 

result found that Pseudomonas sp. could degrade oil higher than the commercial microorganism powder 

(59.56% and 46.47% mg/l, respectively). Moreover, it was found that Pseudomonas sp. had higher lipase 

activity than the commercial microorganism powder (87 U/ml at 42 h and 49 U/ml at 66 h, respectively). In 

addition, Pseudomonas sp. had higher nitrogen removal efficiency than Microorganism powder (70.90% and 

51.40%, respectively), while both commercial microorganism powder and Pseudomonas sp. had high COD 

removal efficiency up to 75.92% and 74.08%, respectively. 

Keywords:  Thai Barbecue restaurant wastewater, Oil, Lipase, Pseudomonas sp., Lipolytic bacteria  

บทน า 

หมูกระทะ เป็นอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่างชนิดหนึ่ง ท่ีเป็นท่ีนิยมท่ัวจังหวัดเชียงใหม่และท่ัวประเทศ       

ด้วยเอกลักษณ์ในวธีิการรับประทานท่ีแปลกใหม่ ท้าให้ธุรกิจร้านหมูกระทะขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ท้ังในสังคมเมือง

และสังคมชนบท โดยทางร้านจะมีการจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ส้าหรับผู้บริโภคได้บริการตัวเอง ท้ังนี้ในระหว่างการ

รับประทานจะมีการป้ิง การยา่ง หรือการต้มเนื้อสัตวแ์ละวัตถุดิบชนิดตา่งๆ ท้าให้มีการสะสมเศษอาหารรวมถึงไขมัน

ตดิอยู่ท่ีกระทะอยู่เป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้ในกระบวนการล้างท้าความสะอาดกระทะจะตอ้งมีการใชน้้้าแช ่เพื่อก้าจัด

สิ่งสกปรกและไขมัน ดังนั้นน้้าท้ิงจากการท้าความสะอาดจึงมีไขมันปนเป้ือนอยู่ในปริมาณมาก ไขมันและน้้ามันเป็น

สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีความเสถียรภาพและย่อยสลายได้ยาก ท่ีประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน             

กลีเซอรอล และกรดไขมัน เมื่ออยู่ในแหล่งน้้าจะจับกลุ่มรวมตัวลอยปกคลุมผิวน้้าส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งผ่าน

แสงแดดและออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้้า ท้าให้พชืสังเคราะห์แสงไม่ได้และปริมาณออกซิเจนในน้้าลดต้่าลง ก่อให้เกิด

น้้าเน่าเสียได้งา่ย [1] โดยท่ัวไปน้้าเสียจากรา้นอาหารมคีวามเข้มข้นของไขมันและน้้ามันเฉลี่ยประมาณ 1,500 มลิลกิรัม

ต่อลิตร [2] แต่จากรูปแบบกระบวนการบริโภคส้าหรับร้านหมูกระทะน่าจะท้าให้น้้าท้ิงมีปริมาณไขมันปนเป้ือนอยู่ใน

ปริมาณสูง โดยส่วนใหญ่ร้านหมูกระทะจะไมม่กีารบ้าบัดน้้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมเนื่องจากผู้ประกอบละเลย

รวมท้ังขาดความรู้ดา้นการจัดการน้้าเสียอยา่งถูกวธีิ ท้าให้น้้าท้ิงท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มในชุมชน อย่างไร

ก็ตามถึงแม้ว่าในบางร้านจะมีการจัดการกับไขมันท่ีปนเป้ือนในน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการใช้ถังดักไขมันก่อนปล่อยเข้าสู่

ท่อระบายน้้าของชุมชนหรือแหล่งน้้าสาธารณะ แต่การจัดการกับไขมันและน้้ามันจากบ่อดักไขมันอยา่งถูกวิธีก็เป็นอีก

หนึ่งข้อจ้ากัดที่ควรพจิารณา 

การก้าจัดไขมันในน้้าเสียในปัจจุบันมหีลายวธีิไม่ว่าจะเป็นวิธีทางกายภาพและเคมี เชน่ การท้าให้ตะกอนลอย 

และการสร้างตะกอนร่วมกับสารเคม ีซึ่งถือวา่มปีระสิทธิภาพในการบ้าบัดมากกว่า 90% เนื่องจากเป็นวธีิท่ีง่ายและมี

ประสิทธิภาพสูง แต่ก็ยังมขี้อจ้ากัดคือสิ้นเปลอืงพลังงานและต้นทุนในการด้าเนินการสูง [3] อย่างไรก็ตามยังมีวธีิทาง
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ชีวภาพได้เป็นท่ีนิยมมากในการก้าจัดไขมันในน้้าเสีย โดยการอาศัยจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ 

ไลเปสได้สูง โดยท่ีเอนไซม์ไลเปสจะมีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ 

(triglyceride) ได้กลีเซอรอล (glycerol) และกรดไขมัน (fatty acid) [4] ดังนั้นการเลือกใช้และการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

ท่ีมีความสามารถในการย่อยสลายไขมันก็จะท้าให้การบ้าบัดน้้าเสียท่ีมีการปนเป้ือนไขมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ในปัจจุ บันพบว่ามีจุ ลินท รีย์หลายชนิดสามารถย่อยสลายไขมันได้  เช่น  Colletotrichum gloesporioides [5] 

Pseudomonas aeruginosa LP602 [6] Bacillus sp. [7] และ Candida tropicalis [8] ท้ังนี้ Pseudomonas sp. เป็นเชื้อท่ี

เจริญเติบโตได้ในสภาวะเป็นกรด-ด่างระหว่าง pH 4.5-9.5 [4] และมีสามารถผลิตเอนไซม์ได้หลายชนิด [9] ดังนั้น

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการย่อยสลายไขมันในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะด้วย Pseudomonas sp. โดย

เปรียบเทียบกับผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปทางการค้าภายใต้สภาวะท่ีก้าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการ

บ้าบัดน้้าเสียท่ีปนเป้ือนไขมันและน้้ามันในน้้าเสียจากสถานประกอบการร้านอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชุมชน 
 

วิธีการศึกษา  

1. การเก็บตัวอย่างน้ าเสีย  

 ตัวอย่างน้้าเสียถูกเก็บมาจากร้านหมูกระทะจ้านวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้าน A ร้าน C และร้าน B  ซึ่งอยู่ในรัศมี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยกระบวนล้างกระทะของร้าน A ไม่มีมกีารแยกเศษอาหารท่ีตดิอยูก่ระทะ

ออกก่อนแล้วน้าแชก่ระทะในน้้าสะอาดก่อนท่ีจะน้าไปล้างด้วยน้้ายาล้างจานเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง ในขณะที่อกี 2 ร้าน

จะมีการแยกเศษอาหารออกก่อนท่ีจะน้าไปแช่ในน้้าสะอาด หลังจากนั้นท้ัง 3 ร้าน จะมีการขัดเศษอาหารท่ีติดอยู่

กระทะออกไปและจะท้าการแยกกระทะออกจากน้้าท่ีใช้แช่เพื่อน้าไปล้างในขั้นตอนถัดไป ส่วนน้้าท่ีใช้แช่กระทะจะมี

การปนเป้ือนไขมันและเศษอาหารอยูจ่้านวนมาก จึงจ้าเป็นตอ้งมกีารกรองเศษอาหารออกจากน้้าก่อนท่ีจะระบายลงสู่

ท่อระบายน้้าเสียชุมชนต่อไป (ภาพท่ี 1) ในการทดลองได้ท้าการเก็บตัวอย่างน้้าเสียจากกระบวนการล้างกระทะจาก

ร้านหมูกระทะท้ัง 3 ร้าน จ้านวน 5 ลิตร จากนั้นน้าไปวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ค่าซีโอดี 

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด ปริมาณไขมันและน้้ามัน และค่าความเป็นกรดดา่ง 
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ภาพที่ 1 กระบวนการล้างกระทะหมูกระทะของร้านหมูกระทะ A B และ C  

2. การศึกษาอัตราการเจริญของแบคทีเรีย 

 ส้าหรับการศึกษานี้ได้ใช้เชื้อบริสุทธ์ิสายพันธ์ุ Pseudomonas sp. จากห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นเชื้อท่ีคัดแยกมาจากดินในธรรมชาติ ด้วยวิธี enrichment culture 

[10] โดยได้เลี้ยงเชื้อ Pseudomonas sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient broth เพื่อเป็นหัวเชื้อ (โดยเทียบกับ McFarland 

standard No. 0.5) จากนั้นน้าหัวเชื้อท่ีเตรียมไว้มาถ่ายลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient broth โดยใช้หัวเชื้อเข้มข้น 1% 

แล้วท้าการเพาะเลี้ยงท่ีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แล้วท้าการเก็บตัวอย่าง

เชื้อทุก 4 ชั่วโมง จากนั้นน้าไปนับจ้านวนโคโลนีด้วยเทคนิค spread plate ท้าการเก็บตัวอย่างจนมีการเจริญเข้าสู่ช่วง 

Death phase 

 3. การทดสอบการผลิตเอนไซม์ไลเปสเบื้องด้นด้วยอาหารสูตร Tween 80 agar 

 หัวเชื้อ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปทางการค้าได้ถูกน้ามาทดสอบความสามารถในการผลิต

เอนไซม์ไลเปสโดยจุลินทรีย์ท้ังสองชนิดจะถูกน้ามาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร Tween 80 [11] แล้วน้าไปบ่มไว้ท่ี

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นสังเกตการสร้างเอนไซมไ์ลเปสโดยการเกิดตะกอนสีขาว

ขุ่นหรือวงใสรอบโคโลนี 

 4. การทดสอบประสิทธิภาพการก าจัดไขมันในน้ าเสีย 

 ในการทดสอบประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียและการก้าจัดไขมันของเชื้อ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์

ส้าเร็จรูปได้ใช้น้้าเสียจากร้านหมูกระทะท้ัง 3 ร้าน ซึ่งในขั้นแรกได้ท้าการเตรียมหัวเชื้อ Pseudomonas sp. โดยการ

เพาะเลีย้งใน อาหาร Nutrient broth เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ภายใต้อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วรอบ 150 รอบ
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ต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะน้าหัวเชื้อ 10% ของ Pseudomonas sp. และ 0.2% ผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป 

มาท้าการทดสอบในการบ้าบัดน้้าเสียโดยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 9 ชุดการทดลอง ดังแสดงในตารางท่ี 1 จากนั้น

ท้าการทดลองภายใตส้ภาวะท่ีได้ท้าการเตรียมหัวเชื้อ เป็นเวลา 96 ชั่วโมง  
 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอยีดการทดลองในแต่ละชุดการทดลอง 

ชุดที ่ แหลง่น้ าเสีย จุลินทรีย์ 

1 ร้าน A Pseudomonas  sp. 

2 ร้าน A ผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป 

3 ร้าน A Control 

4 ร้าน B Pseudomonas  sp. 

5 ร้าน B ผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป 

6 ร้าน B Control 

7 ร้าน C Pseudomonas  sp. 

8 ร้าน C ผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป 

9 ร้าน C Control 
 

 ในระหว่างการทดลองได้ท้าการเก็บตัวอย่างทุก 6 ชั่วโมง เพื่อท้าการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และ

ประสิทธิภาพการผลิตเอนไซมไ์ลเปส และภายหลังจากการทดลองท้าการวัดค่าซีโอดี ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด และ

ปริมาณไขมันและน้้ามัน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ได้แสดงในตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 วธีิการวิเคราะห์พารามเิตอร์ต่างๆ 

พารามเิตอร ์ วิธีการวเิคราะห ์

pH Electrometric Method [12] 

Activity enzyme Titration Method [12] 

COD Close Reflux Titrimetric Method [12] 

TKN Kjeldahl Method [12] 

O&G Partition - gravimetric method [12] 
 

5. การวิเคราะห์กจิกรรมเอนไซม์ไลเปส ตามวิธขีอง Azhdarpoor et al. [13] 

 ท้าการเก็บตัวอย่างน้้าเสีย ตัวอย่างละ 1 มิลลิลิตรน้าไปป่ันเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 6000 รอบต่อนาที ท่ี

อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนัน้เก็บส่วนใสแล้วน้าไปวิเคราะห์ด้วยการน้าไปท้าปฏิกิริยาด้วย oil 
emulsion ปริมาตร 5 มิลลิลิตร (olive oil : polyvinyl alcohol 2% 1.25: 3.75 v/v) และ 0.1 M CaCl2 ปริมาตร 1 

มิลลิลิตร และ 0.1 M tris buffer pH 8 ปริมาตร 4 มิลลิลิตร จากนั้นเติมตัวอย่างเอนไซม์ท่ีได้เตรียมไว้ แล้วน้าไปท้า

ปฏิกิริยาที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ภายใตอุ้ณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นหยุดปฏิกิริยาด้วย acetone 

: alcohol 1:1 v/v ปริมาตร 15 มิลลิลิตร แล้วน้าไปไทเทรตด้วย 0.05 N NaOH จนถึงจุดยุติ แล้วบันทึกปริมาตร

โซเดยีมไฮดรอกไซด์ท่ีใชไ้ทเทรตแลว้น้าไปค้านวณหาค่ากิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส  ดังนี้ 
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          ………………………..…..[14] 

 

โดยท่ี 

 VNOH  = ปริมาณ NaOH ท่ีใชไ้ทเทรต (มลิลลิิตร)  

 CNOH = ความเข้มข้นของ NaOH ท่ีใชไ้ทเทรต (นอร์มอล) 

 Time = เวลาท่ีใชท้้าปฏิกิริยา (นาที) 

  Vlipase = ปริมาณสารละลายไลเปสท่ีใชท้้าปฏิกิริยา (มลิลลิิตร) 

 

หมายเหตุ:  1 หนว่ยของเอนไซม์ไลเปส คือ ปริมาณของกรดไขมันท่ีเกิดจากการย่อยน้้ามันมะกอกที่  

  30 องศาเซลเซียส ในเวลา 20 นาที ในสภาวะที่ท้าการทดลองโดยคดิเป็นไมโครโมลของ 

  กรดไขมัน [13]  

ผลการศึกษา 

1. คุณภาพน้ าเสียจากร้านหมูกระทะก่อนการบ าบัด 

  ผลการศกึษาลักษณะของน้้าเสียจากร้านหมูกระทะทางกายภาพ (ภาพท่ี 2) พบว่าน้้าเสียจากร้าน A จะมีสี

เหลอืงขุ่นและมีไขมันจับกลุ่มลอยอยู่บนผิวน้้าอยู่เป็นจ้านวนมาก ในขณะท่ีน้้าเสียจากร้าน B และร้าน C จะมีสีเหลือง

ใสซึ่งร้าน C จะขุ่นกว่าเล็กน้อย ท้ังนี้น้้าเสียจากร้านหมูกระทะท้ัง 2 ร้าน จะมีไขมันและน้้ามันเกาะกลุ่มลอยอยู่บนผิว

น้้าเช่นเดียวกับร้าน A และในสว่นลักษณะทางเคมีของน้้าเสีย (ตารางที่ 3) พบว่าน้้าเสียจากรา้น B มปีริมาณไขมันและ

ปริมาณไนโตรเจนรวมมากท่ีสุด ในขณะท่ีจะพบว่ามีค่าซีโอดีต่้าท่ีสุด ส่วนน้้าเสียจากร้าน  C จะพบว่ามีค่าซีโอดีมาก

ท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณลูกค้าและจ้านวนกระทะท่ีใชเ้ฉลี่ยในแต่ละวัน ซึ่งมีจ้านวนกระทะที่ ใช้ประมาณ 40-60 

ใบ 30-50 ใบ และ 15-30 ใบ ส้าหรับร้าน B ร้าน A และ ร้าน C ตามล้าดับ  

 

 

        ก.                 ข.                                  ค.  

ภาพที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของน้้าเสียจากรา้นหมูกระทะ 

ก. รา้น A ข. รา้น B ค. รา้น C    

ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส     =  V
NaOH

 x C
NaOH 

 x 1000  

Time x V
lipase

 (ยูนิตตอ่มิลลิลติร) 
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ตารางที ่3 แสดงลักษณะน้้าเสียจากรา้นหมูกระทะก่อนการบ้าบัด 

พารามเิตอร ์ หน่วย 

ความเข้มข้น ค่ามาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ าทิ้งจากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด 
A* B* C* 

COD 

Oil and grease 

TKN 

pH 

Temperature 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

- 

°C 

1,528 

3,400 

34.88 

8.03 

30-35 

1,224 

3,800 

44.19 

6.22 

30-35 

1,600 

2,800 

31.09 

5.51 

30-35 

ไมเ่กิน 120 

ไมเ่กิน 20 

ไมเ่กิน 35 

ไมน่อ้ยกว่า 5 และไมเ่กิน 9 

ไมม่ากกวา่ 40 

หมายเหต:ุ * ก. รา้น A ข. รา้น B ค. รา้น C    

 

2. การศึกษาการเจริญของเชื้อ Pseudomonas sp. 

 จากผลการศึกษาการเจริญของเชื้อ Pseudomonas sp. ท่ีใช้ปริมาณเชื้อเร่ิมต้นเท่ากับ 1.5 x 108 เซลล์ต่อ

มิลลิลิตร (ภาพท่ี 3) พบว่าเชื้อชนิดนี้มีแนวโน้มในการเจริญท่ีประกอบด้วยระยะปรับตัว (lag phase) ระยะการเจริญ

ทวคีูณ (log หรือ exponential phase) ระยะคงท่ี (stationary phase) และระยะตาย (death หรือ declining phase) โดย

ท่ีมีระยะปรับตัวในช่วงเวลา 0-8 ชั่วโมงของการทดลองมีปริมาณเชื้อ 5.37-5.42 LogCFU/ml คิดเป็น 2.33 x 105 – 

2.64 x 105 CFU/ml หลังจากนั้นมีการเพิ่มจ้านวนเซลล์แบบทวีคูณในช่วงเวลา 8-16 ชั่วโมงมีปริมาณเชื้อคิดเป็น 

5.42-8.40 LogCFU/ml คิดเป็น 2.64 x 105 – 2.53x108 CFU/ml และเข้าสู่ช่วงระยะการเจริญคงท่ีในเวลา 16-28 

ชั่วโมง คิดเป็น 8.40-8.88 LogCFU/ml คิดเป็น 2.53x108 – 2.40x109 CFU/ml 

  
 ภาพที่ 3 การเจรญิของเชื้อ Pseudomonas  sp. ในอาหาร NB วัดดว้ยวธีิ plate count agar 
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3. การศึกษาการผลิตเอนไซม์ไลเปสของเชื้อ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส าเร็จรูป 

 จากการทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสเบื้องต้นบนอาหารแข็งสูตร Tween 80 [11] 

ภายหลังจากการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าจุลินทรีย์ท้ังสองชนิดสามารถ

ผลิตเอนไซม์ไลเปสได้โดยท่ีเชื้อ Pseudomonas sp. จะเกิดตะกอนสีขาวขุ่นรอบโคโลน ีส่วนผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปจะเกิด

วงใสรอบโคโลนดีังแสดงในภาพท่ี 4 ซึ่งลักษณะที่ปรากฏจะมคีวามแตกตา่งกันเนื่องมาจากลักษณะของเอนไซมไ์ลเปส

ท่ีผลิตมาจากเชือ้ท้ัง 2 ชนิดมีความแตกต่างกัน จึงท้าให้ลักษณะการเจรญิบนอาหารแตกต่างกันไปดว้ย [14] 

 

 
            ก.    ข. 

ภาพที่ 4 ลักษณะการผลิตเอมไซม์ไลเปสของจุลนิทรีย์ 

ก. การเกิดวงใสรอบๆโคโลนีของผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป  ข. การเกิดตะกอนสีขาวขุน่ของ Pseudomonas  sp. 
 

4. การศึกษาประสิทธิภาพในการบ าบดัน้ าเสีย 

 การศึกษาในคร้ังนี้ได้ท้าการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียจากร้านหมูกระทะท้ัง 3 ร้าน   

โดยใช้เชื้อ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปท่ีมีขายอยู่ในท้องตลาดท่ัวไป ซึ่งท้าทดลองภายใต้อุณหภูม ิ  

30 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 96 ชั่วโมง จากนั้นได้ท้าการวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียหลังการบ้าบัดโดยใช้วิธี

มาตรฐานการวิเคราะห์น้้าเสียทีกล่าวมาข้างต้น (ตารางท่ี 2) และน้าไปเปรียบเทียบกับลักษณะน้้าเสียก่อนการบ้าบัด

ซึ่งผลการทดลองได้แสดงดังตารางท่ี 4 ดังนี้  

 

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการในการบ้าบัดน้้าเสียจากรา้นหมูกระทะดว้ยเชื้อ Pseudomonas  sp. 

พารามเิตอร ์
Pseudomonas  sp. 

เฉลี่ย 
A B C 

COD (%) 74.08±1.11 61.44±0.92 74.75±0.35 70.09±0.80 

TKN (%) 70.90±0.85 68.66±2.62 61.40±2.32 66.99±1.93 

O&G (%) 59.56±1.04 56.18±2.42 55.00±3.03 56.91±2.16 

pH 7.30±0.45 7.64±0.73 7.12±0.81 7.35±7.70 
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ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการในการบ้าบัดน้้าเสียจากรา้นหมูกระทะดว้ยผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป 

พารามเิตอร ์
ผงจุลินทรีย์ส าเร็จรูป 

เฉลี่ย 
A B C 

COD (%) 75.92±0.74 54.25±0.92 74.00 68.05±0.55 

TKN (%) 51.40±1.14 75.18±0.13 55.90±2.46 60.83±1.24 

O&G (%) 46.47±0.83 48.03±0.93 43.57±1.01 46.02±0.92 

pH 7.66±0.42 7.26±0.62 6.97±0.68 7.30±0.64 

 

   4.1 ประสิทธิภาพการก าจัดค่าซีโอดี 

  จากการศกึษาได้แสดงดังตารางที่ 4 และ 5 พบว่าการใช้จุลินทรีย์ท้ังสองชนิดบ้าบัดน้้าเสียจากร้าน 

C และร้าน A มีประสิทธิภาพการก้าจัดค่าซีโอดีในน้้าเสียไม่แตกต่างกันโดยท่ีเชื้อ Pseudomonas sp. มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 74.75% และ 74.08% ตามล้าดับ ส่วนผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปมีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.00% และ 75.92% 

ตามล้าดับ ในขณะท่ีการก้าจัดค่าซีโอดใีนน้้าเสียจากรา้น B  พบวา่มีประสิทธิภาพการบ้าบัดน้อยกวา่การใชน้้้าเสียจาก

ร้านหมูกระทะท้ัง 2 ร้าน โดยท่ีเชื้อ Pseudomonas sp. มีประสิทธิภาพการก้าจัดค่าซีโอดีเท่ากับ 61.44% ส่วนผง

จุลินทรีย์ส้าเร็จ รูปสามารถก้าจัดได้ เพียง 54.25% นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ เชื้อ Pseudomonas  sp. ยังมี

ประสิทธิภาพการก้าจัดค่าซีโอดีในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะท้ัง 3 ร้านสูงกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปโดยเฉลี่ยมีค่า

เท่ากับ 70.09% และ 68.05% ตามล้าดับ ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียจากรา้นหมูกระทะโดยเฉลี่ยด้วย Pseudomonas  sp.  

และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป 

 

  4.2 ประสิทธิภาพการก าจัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  

  จากการศึกษาประสิทธิภาพการก้าจัดปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในน้้าเสีย (ตารางท่ี 4 และ 5) 

พบว่าจุลินทรีย์ท้ังสองชนดิมีประสิทธิภาพการก้าจัดไนโตรเจนท้ังหมดในน้้าเสีย โดยเชื้อท้ังสองชนิดมีประสิทธิภาพใน

การก้าจัดน้้าเสียจากร้าน B และร้าน C ท่ีใกล้เคียงกัน (p≤ 0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 75.18% และ 55.90% ส้าหรับผง

จุลินทรีย์ส้าเร็จรูป ตามล้าดับ และ 68.66% และ 61.41% ส้าหรับการใช้เชื้อ Pseudomonas  sp. ตามล้าดับ ในขณะท่ี
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เชื้อ Pseudomonas  sp. มีประสิทธิภาพในการก้าจัดไนโตรเจนท้ังหมดในน้้าเสียจากร้าน A สูงกว่าการบ้าบัดด้วยผง

จุลินทรีย์ส้าเร็จรูป โดยท่ีมีค่าเท่ากับ 70.90% และ 51.40% ตามล้าดับ นอกจากนี้เมื่อได้ท้าการพิจารณาการก้าจัด

ไนโตรเจนท้ังหมดในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะท้ัง 3 ร้าน พบว่าเชื้อท้ัง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพการก้าจัดไนโตรเจน

ท้ังหมดในน้้าเสียจากรา้น B ได้สูงกว่าร้าน A และ C   

  4.3 ประสทิธิภาพการย่อยสลายไขมันในน้ าเสีย   

  จากการทดลองประสิทธิภาพการก้าจัดไขมันในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะด้วยเชื้อ Pseudomonas 

sp. (ตารางท่ี 5) และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป (ตารางท่ี 4) พบว่าเชื้อ Pseudomonas  sp. มีประสิทธิภาพในการก้าจัด

ไขมันในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะท้ัง 3 ร้านได้สูงกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป ซึ่งไนโตรเจนท้ังหมดในน้้าเสียของร้าน  A 

สามารถถูกก้าจัดออกไปได้ 59.56% และ 46.47% ด้วยเชื้อ Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปตามล้าดับ 

ส้าหรับประสิทธิภาพการบ้าบัดไนโตรเจนในน้้าเสียจากร้าน  B มีค่าเท่ากับ 56.18% และ 48.03% ด้วยเชื้อ 

Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปตามล้าดับ ส่วนประสิทธิภาพการบ้าบัดไนโตรเจนในน้้าเสียจากร้าน  C มี

ค่าเท่ากับ 55.00% และ 43.57% ด้วยเชื้อ Pseudomonas  sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปตามล้าดับ นอกจากนี้จาก

ภาพท่ี 5 ยังพบว่าเชื้อ Pseudomonas  sp. มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการก้าจัดไนโตรเจนท้ังหมดในน้้าเสียจากร้านหมู

กระทะสูงกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปอกีด้วย 

 

5. ประสิทธิภาพการผลิตเอนไซมไ์ลเปส 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์ไลเปสในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะท้ัง 3 ร้านด้วยเชื้อ 

Pseudomonas sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป (ภาพท่ี 6 ก) พบวา่เชื้อท้ัง 2 ชนิดได้มีการผลิตเอนไซมเ์พิ่มขึ้นเร่ือยๆ จน

มีการเจริญไปในระยะหนึ่งเชื้อได้มีการผลิตเอนไซม์ออกมาอย่างคงท่ี ท้ังนี้ยังพบว่าเชื้อ Pseudomonas  sp. มี

ประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์ไลเปสได้สูงกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปจากการทดสอบกับน้้าเสียท้ัง 3 ร้าน โดยท่ีการ

บ้าบัดน้้าเสียจากรา้น A เชื้อ Pseudomonas  sp. มีค่ากิจกรรมของเอนไซมไ์ลเปสสูงสุดท่ีเวลา 42 ชั่วโมง เท่ากับ 87 ยู

นติตอ่มลิลิลิตร ในขณะท่ีผงจุลินทรียส์้าเร็จรูปมคี่ากิจกรรมของเอนไซมไ์ลเปสสูงสุดท่ีเวลา 66 ชั่วโมง เท่ากับ 49 ยูนิ

ตต่อมิลลิลติร ในขณะเดียวกันการผลิตเอนไซม์ไลเปสในน้้าเสียจากรา้น B พบวา่เช้ือ Pseudomonas  sp. สามารถผลิต

เอนไซม์ไลเปสได้สูงสุดเท่ากับ 79.5 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ท่ีเวลา 60 ชั่วโมง ส่วนผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปสูงสุดท่ีเวลา 54 

ชั่วโมงเท่ากับ 69.75 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ส่วนการผลิตเอนไซม์ไลเปสในน้้าเสียจากร้าน C ด้วย Pseudomonas  sp. มี

ค่าสูงสุดเท่ากับ 86.5 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ท่ีเวลา 48 ชั่วโมง ส่วนผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปมีค่าสูงสุดท่ีเวลา 66 ชั่วโมง 

เท่ากับ 66.25 ยูนิตตอ่มิลลิลติร 

 นอกจากนี้ค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีวัดได้ในระหวา่งการทดลองบ้าบัดน้้าเสียจากหมูกระทะท้ัง 3 ร้าน (ภาพท่ี 

6 ข) พบวา่รา้น A มคี่าจะค่อนข้างคงท่ีอยูใ่นช่วงท่ีเป็นกลางและเบสออ่น ในขณะเดียวกันการทดลองน้้าเสียจากรา้น B 

และร้าน C พบว่าจะอยู่ในช่วงท่ีเป็นกรดอ่อน และในระหว่างการทดลองบ้าบัดน้้าเสียจากร้านหมูกระทะท้ัง 2 ร้าน    

ค่าพเีอชได้เปลี่ยนแปลงไปอยูใ่นช่วงท่ีเป็นกลางและเบสออ่นเชน่เดียวกับการบ้าบัดน้้าเสียจากรา้น A   

 



 
 

 776  Proceedings 

 
ภาพที่ 6  ก. ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสท่ีผลิตจากเช้ือ Pseudomonas  sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป 

    ข. คา่ความเป็นกรด-ด่างในระหวา่งการทดลองบ้าบัดน้้าเสีย 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด  

 จากผลการทดลองลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้้าเสียจากรา้นหมูกระทะทัง้ 3 ร้านจะเห็นว่าร้าน A มีสี

เหลืองขุ่นมากกวา่อีกท้ัง 2 ร้านซึ่งจะมีสีเหลืองใส ท้ังนี้จากกระบวนการล้างกระทะจะเห็นว่าร้าน A ไม่มีการแยกเศษ

อาหารออกก่อนท่ีจะน้าไปแช่ จึงท้าให้น้้าเสียมีความขุ่นกว่าทุกร้าน นอกจากนี้อาจเกิดจากการขัดเศษอาหารออกจาก

กระทะท้าให้น้้าและไขมันเป็นอิมิลชันเกิดเป็นอนุภาคไขมันขนาดเล็กจึงมองเห็นเป็นความขุ่นของน้้า และน้้าเสียจาก

ร้านหมูกระทะทัง้ 3 ร้านจะพบว่ามีไขมันลอยตัวลอยอยูเ่ป็นผิวน้้า เนื่องจากไขมันมคีุณสมบัติไมล่ะลายน้้าและมคีวาม

หนาแนต่่้ากว่าท้าให้ไขมันลอยอยูบ่นผิวน้้าปรากฏตัวเป็นฝาไข  

2. การศึกษาการเจริญและการผลิตเอนไซม์ไลเปสของเชื้อ 

 ในการศึกษาการเจริญของเชื้อ Pseudomonas  sp. พบว่าเชื้อมีการเจริญทวีคูณอยู่ท่ีเวลา 8-16 ชั่วโมง ซึ่ง

การเจริญในระยะนี้ เชื้อจะมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ี มีอัตราการเจริญจะสูงท่ีสุด และสารอาหารจะถูกน้าไปใช้

อย่างมากและรวดเร็ว จึงเหมาะสมท่ีจะน้าไปเตรียมเป็นหัวเชื้อเร่ิมต้นเพื่อให้มีปริมาณของเซลล์เร่ิมต้นท่ีเท่ากัน       

การศึกษาการผลิตเอนไซม์ไลเปสของ Pseudomonas  sp. และผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูปเกิดจากจุลินทรีย์มีการผลิต

เอนไซม์ไลเปสออกมายอ่ยสลาย Tween 80 ท่ีมโีครงสร้างทางเคมีคล้ายไขมันและเป็นอิมัลซิไฟเออร์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้

แบคทเีรียสามารถย่อยสลายไขมันได้ง่ายขึน้ และลักษณะการเกิดตะกอนสขีาวขุ่น เกิดจากกรดไขมันจะท้าปฏิกิริยากับ

แคลเซียมไอออนและ Tween 80 เกิดเป็นแคลเซียมโอลีเอต (Calcium oleate) จึงปรากฏเป็นตะกอนสีขาวรอบๆ 

โคโลน ี[14] 
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3. คุณภาพน้ าเสียหลังการบ าบัด  

  3.1 ประสิทธิภาพการก าจัดค่าซีโอดี 

  ในการศึกษาจะพบวา่เช้ือ Pseudomonas  sp. มปีระสิทธิภาพในการก้าจัดค่าซีโอดเีฉลี่ยได้สูงกว่าผง

จุลินทรียส์้าเร็จรูป ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณไขมันท่ีถูกก้าจัดไปโดยจะเห็นว่าประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมันจะมีค่า

สูงมาก ดังนั้นค่าซีโอดีท่ีลดลงจึงเป็นผลพลอยได้ตามไปด้วย นอกจากนี้การบ้าบัดน้้าเสียท่ีมาจากร้าน  B มี

ประสิทธิภาพการก้าจัดค่าซีโอดีต่้าท่ีสุด เนื่องมาจากปริมาณสารอินทรีย์เร่ิมต้นในน้้าเสียของร้าน B มีอัตราส่วนท่ี

มากกวา่น้้าเสียจากร้านหมูกระทะทัง้ 2 แห่ง จึงท้าให้แบคทีเรียมปีระสิทธิภาพในการก้าจัดค่าซีโอดีต่้ากว่าร้าน A และ

ร้าน C และนอกจากนี้อาจจะมีสารอินทรีย์ท่ีสามารถย่อยสลายได้ยากกว่าน้้าเสียท่ีมาจากร้าน  A และร้าน C  

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Mobarak-Qamsari และคณะ [15]  ยังพบว่า Pseudomonas  aeruginosa KM110 ท้าให้

ค่า COD ของน้้าเสียดีขึ้นได้ถงึ 90%  

  3.2 ประสิทธิภาพการก าจัดไนโตรเจนทั้งหมด 

  จุลินทรีย์ท้ังสองชนิดมีประสิทธิภาพการก้าจัดไนโตรเจนท้ังหมดในน้้าเสียจากร้าน B และร้าน C มี

ค่าใกล้ เคียงกัน แต่ ร้าน  A พบว่าเชื้อ Pseudomonas  sp. มีประสิทธิภาพสูงกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป ท้ังนี้ 

Pseudomonas sp. เป็นแบคทีเรียในกลุ่มดีไนตริไฟอิงชนดิหนึ่งท่ีสามารถใชไ้นไตรทเป็นตัวรับอเิล็กตรอนแทนออกซิเจน

ได้ในสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน ซึ่งอาจท้าให้ก้าจัดไนโตรเจนได้มากกว่าผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป และการก้าจัดไนโตรเจน

ท้ังหมดในน้้าเสียจากร้าน B ด้วยจุลินทรีย์ท้ัง 2 ชนดิมปีระสิทธิภาพมากกว่าร้าน A และ C เนื่องจากผลของอัตราส่วน

ซีโอดีต่อไนโตรเจนเร่ิมต้น (COD/N) ของน้้าเสียจากร้าน B มีอัตราส่วนท่ีเหมาะสมต่อการบ้าบัดน้้าเสียซึ่งอัตราส่วน

ของซีโอดแีละไนโตรเจนในการบ้าบัดน้้าเสียแบบธรรมดาควรมอีัตราส่วนประมาณ 10/1 [16] 

  3.3 ประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมันในน้ าเสีย 

  จากผลการทดลองการบ้าบัดน้้าเสียจากร้านหมูกระทะท้ัง 3 ร้าน จะเห็นวา่เชื้อ Pseudomonas  sp. 

มปีระสิทธิภาพการย่อยสลายไขมันโดยเฉลี่ยมากกวา่ผงจุลินทรีย์ส้าเร็จรูป เนื่องจากเชื้อ Pseudomonas  sp. เป็นเชื้อท่ี

มอียูใ่นสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วท้าให้มีประสิทธิภาพย่อยสลายไขมันมากกวา่และอาจเป็นผลมาจากผงจุลินทรียส์้าเร็จรูปมี

ส่วนประกอบของจุลินทรีย์มากกว่า 1 ชนิดอาจท้าให้เชื้ออีกหนึ่งชนิดสร้างสารพิษท่ีมีผลต่อการเจริญของเชื้ออีกหนึ่ง

ชนิดท้าให้การเจริญของเชื้อชนิดอื่นลดลงและท้างานได้ไม่เต็มท่ี [17] และอาจเป็นผลมาจากประมาณไขมันท่ีมีมาก

เกินไปท้าให้มีผลไปยับยั้งการเจริญได้ นอกจากนี้ยังงานวิจัยของมยุรี แก้วพิจิตร [18] ได้ท้าการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการยอ่ยสลายไขมันของ Pseudomonas sp. และ Bacillus sp. ในรูปแบบเซลล์อสิระและเซลล์ท่ีถูกตรึงใน

สภาวะท่ีเขย่าตลอดเวลาและไม่เขย่าพบว่าเชื้อแบคทีเรียท่ีมีผลการย่อยสลายไขมันท่ีดีท่ีสุดคือเชื้อ Pseudomonas sp. 

ท่ีถูกตรึงและเซลลอ์สิระที่มกีารเขยา่อยู่ตลอดเวลา 

 ในขณะเดียวกันการทดลองค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสยังพบว่าเชื้อ Pseudomonas  sp. มีค่ามากท่ีสุดในการ

ทดลองในน้้าเสียจากร้านหมูกระทะท้ัง 3 ร้าน จะเห็นว่าค่ากิจกรรมเอนไซม์มีความสอดคล้องกับประสิทธิภาพการ

ยอ่ยสลายไขมันโดยเอนไซม์ไลเปสจะเร่งปฏกิิริยาการไฮโดรไลซ์โมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) บนพันธะเอส

เทอร์ได้เป็นกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) [16] ดังนั้นเมื่อแบคทีเรียสามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสได้สูง จะส่งผลให้มี

ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสสูง และการก้าจัดไขมันจะยิ่งมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาบหอยแครง (Typical VFT)ในสภาพปลอดเชื้อ 

Micropropagation of Dionaea muscipula var.Typical VFT 

ขวัญเดือน รัตนา1* พักพล มุ่งลือ1 ขจรพงศ์ ดาศรี2 และ ศุภาวีร ์แสงจันทร์จริเดช1 

Khwanduean Rattana1*, Phukphon Munglue1, Kajohnpong  Dasri2 and Supavee Sangchanjiradet1 

 

บทคัดย่อ 

 จากการขยายพันธ์ุกาบหอยแครง (Typical VFT)  ในสภาพปลอดเชื้อ โดยการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบอ่อนบน

อาหารสังเคราะห์สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ท่ีมีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA(N6-

benzyladenine) TDZ (Thidiazuron) Kinetin (6-furfuryl aminopurine) ท่ีระดับความเข้มข้น 0 1 2 3 4 และ 5 มิลลิกรัม

ตอ่ลติร รว่มกับการเตมิ NAA (Naphthaleneacetic acid) ความเข้มข้น 0 และ 0.5 มิลลกิรัมตอ่ลติร และสูตรอาหารท่ีมี

การเติมน้้ามะพร้าว และน้้าต้มมันฝร่ัง 15% และท้าการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหารท่ีเหมาะสม

ต่อการชักน้าให้ชิ้นส่วนใบอ่อนเจริญเป็นต้นได้ดีท่ีสุด คือ อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 5 

มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดต้นใหม่จากชิ้นส่วนใบอ่อนได้สูงสุดร้อยละ 76.7 และมีจ้านวนใบเฉลี่ยต่อ

ชิ้นส่วนสูงสุด 70.8 ใบตอ่ช้ินสว่น 

ค าส าคัญ:  กาบหอยแครง  BA, TDZ  Kinetin  NAA 

Abstract  

 The micropropagation of Dionaea muscipula var.Typical VFT were studied. Young leaf explants were 

cultured on MS (Murashige and Skoog, 1 9 6 2 )  medium supplemented with BA (N6 -benzyladenine) TDZ 

(Thidiazuron) and Kinetin (6-furfuryl aminopurine) at the concentration of 0 1 2 3 4 and 5 mg/l and combination 

with NAA (Naphthalene acetic acid) at the concentrations of 0  and 0 .5  mg/l. 15%  coconut water and potato 

extract were also added in medium and cultured for 8 weeks. The result showed that the suitable medium for 

shoot regeneration from young leaf explants were MS (Murashige and Skoog, 1962) medium supplemented with 

5 mg/l BA, the highest percentage for shoot regeneration was 76.7 and the highest average number of shoot 

was 70.8 leaf per explant. 

Keywords:  Dionaea muscipula BA, TDZ, Kinetin, NAA  
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บทน า 

พชืกนิสัตว ์(Carnivorous plant) คือ พชืท่ีได้รับสารอาหารบางส่วน จากการดักและบริโภคสัตว์หรือสัตว์เซลล์

เดียว ได้แก่แมลงและสัตวข์าปล้อง โดยเป็นผลจากการปรับตัวให้อยูร่อดในดินท่ีมีสารอาหารน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ไนโตรเจน เชน่ ดินท่ีมีสภาพเป็นกรด หิน ฯลฯ กาบหอยแครง (Venus flytrap) เป็นพืชกนิสัตวท่ี์ดักจับและยอ่ยกินเหยื่อ

ท่ีจับได้ซึ่งส่วนมากเป็นแมลงและแมง กาบหอยแครงมโีครงสร้างกับดักคล้ายบานพับแบ่งออกเป็น 2 ฝา อยูท่ี่ปลายใบ

ของแต่ละใบ และมีขนกระตุ้นบางๆ บนพื้นผิวด้านในกับดัก เมื่อแมลงมาสัมผัส ขนจะกระตุ้นกับดักจะงับเข้าหากัน 

กาบหอยแครงจะพบในสิ่งแวดล้อมท่ีมีไนโตรเจนต่้า เช่น หนองน้้า หรือทุ่งหญ้าสะวันนาท่ีเปียกชื้น ลักษณะต้นของ

กาบหอยแครงมีตน้เตี้ย โตชา้ ทนไฟได้ดีและการเผาไหมจ้ากไฟป่ากาบหอยแครงเป็นพันธ์ุไมข้องทวปีอเมริกา พบตาม

ธรรมชาติบริเวณท่ีเป็นแอ่งมีน้้าท่วมขัง จัดไว้ในชนิด Dionaea muscipula มีสายพันธ์ุท่ีมีลักษณะต่างๆ กันหลายสาย

พันธ์ุ กาบหอยแครงเป็นพชืล้มลุกขนาดเล็ก มีเหง้าลักษณะคล้ายหัว ใบเกิดเป็นกระจุกรอบเหง้า จ้านวน 4-7 ใบ ยาว

ประมาณ 3-10 ซม. ก้านใบแผ่เป็นแผ่นมีสีเขียว ตอนปลายก้านใบปรับเปลี่ยนเป็นกับดักลักษณะเป็นแผ่นสองแผ่น

คล้ายหอยกาบคู่ มีเส้นกลางใบท้าหน้าท่ีเป็นบานพับท้าให้แผ่นใบปิดเปิดได้ ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นเส้นลักษณะคล้าย

ขน (ทวีศักดิ์ บุญเกิด, 2008) ปัจจุบันกาบหอยแครงเป็นพืชท่ีได้รับความนิยมมากเพราะความแปลกประหลาด จึงมี

หลายคนน้ามาปลูกเพื่อความสวยงาม และขยายพันธ์ุ แต่ก็พบกับปัญหามากมาย คือพืชชนิดนี้เลีย้งยาก ตายเร็ว และ

เกิดโรคราได้ง่ายๆเป็นปัญหาส้าคัญในการเลี้ยง ดังนั้น การขยายพันธ์ุกาบหอยแครงโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงเป็น

อีกวิธีหนึ่งท่ีจะเป็นแนวทางในการน้ามาพัฒนาวิธีการขยายพันธ์ุ และปรับปรุงพันธ์ุกาบหอยแครงให้ได้ต้นท่ีสมบูรณ์

ปราศจากโรคและแมลงแล้วยังได้ต้นอ่อนท่ีมปีริมาณมากท่ีเหมาะสมตอ่การผลิตเพื่อขยายพันธ์ุเชงิการค้า รวมท้ังเพื่อ

การเก็บรักษาพันธ์ุและการปรับปรุงสายพันธ์ุกาบหอยแครงตอ่ไป ในการศึกษาครัง้นี้จึงได้ศึกษาการชักน้าให้ช้ินสว่นใบ

ของกาบหอยแครงเจริญเป็นต้นอ่อนเมื่อเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อท่ีมีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต และ

สารอินทรีย์บางชนิด ท่ีระดับความเข้นข้นท่ีแตกต่างกัน เพื่อจะได้น้าผลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ขยายพันธ์ุกาบหอยแครงตอ่ไปในอนาคต 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 พืชทดลอง 
ต้นอ่อนกาบหอยแครง (Typical VFT) ในสภาพปลอดเชื้อ ท่ีเพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร Murashige and Skoog 

medium (MS) (Murashige and Skoog, 1962) ท่ีมีการเติมน้้าตาล 30 กรัมต่อลิตร ร่วมกับการเติมผงถ่าน 1 กรัมต่อ

ลิตร สถานท่ีท้าการวิจัย ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุบลราชธานี 

การศึกษาอิทธิพลของ BA TDZKinetin NAA น้ ามะพร้าวและน้ าต้มมันฝรั่ง ต่อการชักน าให้ใบอ่อน

ของกาบหอยแครง (Typical VFT) พัฒนาเป็นต้น 

1. น้าต้นอ่อนของกาบหอยแครง (Typical VFT) ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ มาตัดใบ

ออ่นให้มีขนาดเร่ิมตน้ ประมาณ 0.5 × 0.5 เซนติเมตร  

2. ใช้ปากคีบท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแล้วคีบใบอ่อน ย้ายไปเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมีการเติมสาร

ควบคุมชนิด N6-benzyladenine (BA) Thidiazuron (TDZ) และ 6-furfuryl aminopurine (Kinetin) ท่ีระดับความเข้มข้น 

0 1 2 3 4 และ 5 มิลลิก รัมต่อลิตร ท้ังรูปแบบการเติมเดี่ยวและการเติม ร่วมกับฮอร์โมนสังเคราะห์ชนิด 
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Naphthaleneacetic acid (NAA) 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับการเติม

สารอินทรีย์ 2 ชนิด คือ อาหารสังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับการเติมน้้ามะพร้าว ความเข้มข้น 15% และอาหาร

สังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับการเติมน้้าต้มมันฝร่ังความเข้มข้น 15% โดยท่ีทุกสูตรอาหารมีการเติมน้้าตาล 30 กรัมต่อ

ลิตร ปรับ pH 5.5-5.6 นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ ที่ 15 lb/in2 15 นาที 

3. น้าไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืชท่ีได้รับแสง 16 ชั่วโมงตอ่วัน อุณหภูมิ 25±2 องศา

เซลเซียส ท้าการเพาะเลีย้งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

4. วัดผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกร้อยละอัตราการเกิดต้น จ้านวนใบ และลักษณะของต้น

อ่อนท่ีเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรต่างๆ น้าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกตา่งของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

ผลการศึกษา 

 จากการน้ากาบหอยแครง (Typical VFT) มาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA TDZ และ 

Kinetin ท่ีระดับความเข้มข้น 0 1 2 3 4 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ท่ีระดับความเข้มข้น 0 และ 0.5 

มิลลิกรัมต่อลิตร และท้าการเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับการเติมสารอินทรีย์ 2 ชนิด คือ อาหาร

สังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับการเติมน้้ามะพร้าว ความเข้มข้น 15% และอาหารสังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับการเติมน้้า

ต้มมันฝร่ังความเข้มข้น15% ในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อศึกษาชนิดและความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสารควบคุมการ

เจรญิเตบิโตของพชืต่อการชักน้าให้เกิดตน้ใหม่จากชิน้สว่นใบ เมื่อเพาะเลีย้งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบวา่ ร้อยละการเกิด

ต้นใหม่และจ้านวนใบเฉลี่ยต่อชิ้นส่วนของใบอ่อนกาบหอยแครงท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA 

เพียงอย่างเดียวหรือมีการเติม BA ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้ใบอ่อนกาบหอยแครงมีการ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงได้มากกวา่การเติม TDZ หรือ kinetin ท้ังรูปแบบการเติมเดี่ยวหรือเติมร่วมกับ NAA 

0.5 มลิลิกรัมต่อลิตร ลงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS โดยท่ี อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA 5 มลิลิกรัมตอ่ลิตร 

สามารถชักน้าให้ใบอ่อนกาบหอยแครงมีการเจริญเติบโตท่ีดีท่ีสุด คือ มีร้อยละการเกิดต้นใหม่เท่ากับ 76.7 และ

จ้านวนใบเฉลี่ยตอ่ชิ้นส่วนเท่ากับ 70.80 ใบตอ่ช้ินส่วน รองลงมา คือ อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA 4 มลิลิกรัม

ต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน้าให้ใบอ่อนกาบหอยแครงมี ร้อยละการเกิดต้นใหม่เท่ากับ 70 และ

อาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน้าให้ใบอ่อนกาบหอยแครงมีจ้านวนใบเฉลี่ยต่อชิ้นส่วน

เท่ากับ 70.80 ใบตอ่ช้ินสว่น โดยมีความแตกต่างกันทางสถิต ิส่วนอาหารสังเคราะห์ MS ท่ีมีการเตมิน้้ามะพร้าว ความ

เข้มข้น 15% และอาหารสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมีการเติมน้้าต้มมันฝร่ังความเข้มข้น 15% ไม่สามารถชักน้าให้ใบอ่อน

กาบหอยแครงเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ดังตารางที่ 1 และภาพท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ร้อยละการเกดิต้นใหม่และจ้านวนใบจากการเพาะเลีย้งชิน้ส่วนใบบนอาหารสังเคราะหสู์ตร MS ร่วมกับการเติม

สารควบคุมการเจรญิเติบโต และสารอินทรีย์บางชนดิ เมื่อเพาะเลีย้งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

สารควบคุมการเจรญิเตบิโตพืช 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 

ร้อยละการเกดิต้นใหม่ ± S.E. 

 

จ านวนใบเฉลี่ย ± S.E. 

Cytokinin NAA 

control - - 3.30 ± 3.333e* 0.50 ± 0.500c 

BA 1 - 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

2 - 46.7 ± 6.667cd 31.80 ± 6.775b 

3 - 53.3 ± 6.667bc 64.30 ± 13.774a 

4 - 63.3 ± 6.146ab 56.70 ± 10.917a 

5 - 76.7 ± 8.028a 70.80 ± 13.944a 

1 0.5 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

2 0.5 43.3 ± 15.846cd 52.70 ± 12.994a 

3 0.5 33.3 ± 18.379b 20.70 ± 9.489bc 

4 0.5 70.0 ± 14.376a 62.20 ± 21.102a 

5 0.5 63.3 ± 12.019ab 57.20 ± 26.946a 

TDZ 1 - 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

2 - 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

3 - 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

4 - 3.30 ± 3.333e 0.13 ± 0.133c 

5 - 3.30 ± 3.333e 0.80 ± 0.833c 

1 0.5 3.30 ± 3.333e 1.20 ± 1.167c 

2 0.5 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

3 0.5 6.70 ± 6.667e 0.70 ± 0.667c 

4 0.5 6.70 ± 6.667e 1.10 ± 0.882c 

5 0.5 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

Kinetin 1 - 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

2 - 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

3 - 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

4 - 6.70 ± 6.667e 1.13 ± 1.133c 

5 - 3.30 ± 3.333e 0.10 ± 0.133c 

1 0.5 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

2 0.5 3.30 ± 3.333e 1.50 ± 0.833c 

3 0.5 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

4 0.5 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

5 0.5 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000c 

น้ ามะพร้าว 15% 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000e 

น้ าต้มมันฝร่ัง 15% 0.00 ± 0.000e 0.00 ± 0.000e 

หมายเหต ุ *ค่าเฉลี่ย ± S.E. ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบ

โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (p<0.05) 
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ภาพที่ 2 ลักษณะของตน้อ่อนกาบหอยแครง (Typical VFT) เมื่อเพาะเลีย้งบนอาหารสูตร MS ท่ีเตมิสารควบคุมการ

เจรญิเตบิโตท่ีแตกต่างกัน และเพาะเลีย้งเป็นเวลา 8 สัปดาห ์

 ก. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิไม่มสีารควบคุมการเจรญิเตบิโต 

 ข. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิ BA 1 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

 ค. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิ BA 2 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

 ง. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิ BA 3 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

 จ. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิ BA 4 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

 ฉ. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิ BA 5 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

 ช. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิ BA 0 มลิลิกรัมตอ่ลติร ร่วมกับ NAA 0.5 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

 ซ. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิ BA 1 มลิลกิรัมตอ่ลติร ร่วมกับ NAA 0.5 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

 ฌ. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิ BA 2 มลิลกิรัมตอ่ลติร ร่วมกับ NAA 0.5 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

 ญ. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิ BA 3 มลิลกิรัมตอ่ลติร ร่วมกับ NAA 0.5 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

 ฎ. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิ BA 4 มลิลกิรัมตอ่ลติร ร่วมกับ NAA 0.5 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

 ฏ. อาหารสูตร MS ท่ีเตมิ BA 5 มลิลกิรัมตอ่ลติร ร่วมกับ NAA 0.5 มลิลกิรัมตอ่ลติร
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากการขยายพันธ์ุกาบหอยแครง (Typical VFT) ในสภาพปลอดเชื้อ โดยการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบอ่อน บนอาหาร

สังเคราะห์สูตร MS ท่ีมีการเตมิสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด  BA  TDZ และ Kinetin ท่ีระดับความเข้มข้น 0 1  2  3  4 

และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับการเติม NAA ความเข้มข้น  0 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูตรอาหารท่ีมีการเติมน้้า

มะพร้าว และน้้าต้มมันฝร่ัง 15% และท้าการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการชักน้าให้

ชิ้นส่วนใบอ่อนเจริญเป็นต้นได้ดีท่ีสุด คือ อาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้

เกิดต้นใหม่จากชิ้นส่วนใบออ่นได้สูงสุดร้อยละ 76.7 และมีจ้านวนใบเฉลี่ยตอ่ชิ้นส่วนสูงสุด 70.8 ใบตอ่ชิ้นส่วน ซึ่งแตกตา่ง

จากผลการทดลองของ อัญชลี จาละ และ สโรธร ไพฑูรย์ (2556) รายงานการเกิดกาบหอยแครงโดยเพาะเลี้ยงบนอาหาร

สูตร ½MS ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ท่ี 0.1  0.2  0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากเพาะเลี้ยงเป็น

เวลา 6 สัปดาห์ พบว่าเนื้อเยื่อกาบหอยแครงสามารถพัฒนาเป็นแคลลัส และที่บริเวณขอบและผิวหน้าของเนื้อเยื่อกาบ

และใบอ่อน และอาหารสูตร ½MS ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดแคลลัสเฉลี่ยสูงสุดและความ

เข้มของสีแดงของแคลลัสสูงท่ีสุด และเมื่อยา้ยแคลลัสสีแดงนี้ลงอาหารต่างๆ พบวา่อาหารสูตร ½MS ท่ีเติม 1.0 มลิลิกรัม

ต่อลิตร BA มีผลท้าให้แคลลัสพัฒนาเกิดเป็นต้นและรากได้สูงสุด และแตกต่างจากผลการทดลองของ Jindrich et al. 

(2014) ศึกษาการขยายพันธ์ุเนื้อเยื่อกาบหอยแครง ในเชิงการค้าและการอนุรักษ์ ด้วยการศึกษาผลของการเข้มข้นของ

สารอาหารในสูตร MS (⅛ MS ¼ MS ½ MS และ MS) มีค่า pH แตกต่างกันท่ี (3.7-7.7) ไซโทไคนินความเข้มข้น 0.1-3 

มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเปรียบเทียบไซโทไคนินชนิดท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ BA Kinetin และ Zeatin เพาะเลี้ยงนาน 60 วัน ท้า

การบันทึกผลของจ้านวนต้น ความสูง จ้านวนของรากต่อต้น พบว่าค่า pH และน้้าตาลซูโครส ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติต่อการเจริญเติบโตของกาบหอยแครง จากผลการทดลองพบว่าความสูงแปรผกผันกับปริมาณธาตุ

อาหารสูตร MS ต้นอ่อนท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร ⅛ MS สามารถชักน้าให้มีต้นสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหาร 

MS การเติม BA และไซโทไคนินจะไม่ส่งผลต่อการเพิ่มจ้านวนกาบหอยแครง แต่พบว่าการเติม Zeatin ท่ีระดับความ

เข้มข้น 0.1 มลิลิกรัมตอ่ลิตร สามารถชักน้าให้เกิดยอดได้จ้านวนมากท่ีสุด 

นอกจากนี้งานทดลองในคร้ังนี้ยังแตกต่างจากการทดลองของ Kanjana และคณะ (2011) รายงานการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อของหยาดน้้าค้าง ด้วยการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบในสูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 0.2 2.0 10.0 และ 20.0 

มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.1 1.0 5.0 และ10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์พบว่า

สูตรอาหารท่ีเติม BA ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้

เกิดยอดจ้านวนมากได้เท่ากับ 21.75 ยอด และอาหารสูตร MS ท่ีเติมBA ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 

ความเข้มข้น 5.0 มลิลิกรัมตอ่ลิตร สามารถชักน้าให้เกิดความยาวยอด 0.83 เซนตเิมตร  

เนื่องจาก BA TDZ และ Kinetin เป็นฮอร์โมนในกลุ่มไซโทไคนิน มีบทบาทส้าคัญในการแบ่งเซลล์พืช กระตุ้น

การแตกตาข้าง การเกิดยอดจึงช่วยในการเพิ่มจ้านวนกาบหอยแครงได้ และ NAA เป็นฮอร์โมนในกลุ่มออกซิน มี

บทบาทส้าคัญในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ การยืดตัวของเซลล์ การแตกหน่อ และการสร้างราก ออกซินยังท้างาน

ร่วมกับไซโทไคนิน ในการควบคุมการเจริญเติบโตของกิ่งก้าน ราก ผล และดอก (สถาพร ดียิ่ง , 2542) นอกจากนี้ใน

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชยังนยิมเติมสารอินทรีย์อ่ืนๆ เพื่อกระตุน้ให้เกิดต้นจ้านวนมาก เช่น การเตมิน้้ามะพร้าว กล้วย

หอมบด มันฝร่ัง และสารสกัดจากโปรตีน ส้าหรับน้้ามะพร้าวพบว่ามีสาร ได้แก่ purineindole acetic acid ไซโทไคนิน 

คาร์โบไฮเดรตต่างๆ กรดอะมิโนและน้้าตาลหลายชนิด ที่มีคุณสมบัติในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช และมีผลต่อ

การกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์ในเซลล์เพาะเลี้ยง ส่วนมันฝร่ังมีสารโพลิเอมีน (polyamine) ท่ีมีผลต่อการแบ่งเซลล์

แบบไมโทซิส (mitosis) ท้าลายการพักตัวของพืช 
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การอนรุักษ์และขยายพันธุ์มะคังแดง (Gardenia erythroclada) และมะคังขาว 

(Taminadia uliginosa) ในสภาพปลอดเชื้อ 

Conservation and propagation of Makhang Dang (Gardenia erythroclada) and 

Makhang Khao (Taminadia uliginosa) in vitro culture 

ภพเก้า พุทธรักษ์1 มณฑล สงวนเสริมศรี2* สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล1 พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์3 วารุต อยู่คง4 

และ กัลยา จ้าปาทอง5 
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บทคัดย่อ 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดมะคังแดงบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA 0.0, 1.0, 3.0, 5.0 และ 7.0 มิลลิกรัม

ต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า อาหารสูตร MS ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ร่วมกับ NAA 0.1 มลิลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 6.6 ยอดต่อชิ้นส่วนพชื และการน้าปลายยอดมา

เลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม NAA 0.0, 0.1, 0.3 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าปลายยอดท่ีเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS 

ท่ีเติม NAA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดรากเฉลี่ยสูงสุด 9.8 รากต่อยอด และการเพาะเลี้ยงปลายยอดมะคังขาวบนสูตร

อาหาร MS ท่ีประกอบด้วย BA 0.0, 1.0, 2.0 และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบวา่ สูตรอาหาร MS ท่ีเติม 

BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดยอดได้ดีท่ีสุด 4.2 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช และการชักน้าให้เกิดรากจากปลาย

ยอดมะคังขาวบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม NAA 0.0, 0.1, 0.3 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าสูตรอาหาร MS ท่ีเติม NAA 

0.3 มลิลิกรัมตอ่ลิตร สามารถชักน้าให้เกิดรากได้ดีท่ีสุด 11.4 รากตอ่ยอด 

ค าส าคัญ:  มะคังแดง มะคังขาว การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ BA NAA 
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Abstract  

In vitro culture of Makhang Dang shoot tips were cultured on MS medium supplemented with the 

combination of BA 0.0, 1.0, 3.0, 5.0 and 7.0 mg/l and NAA 0.1 mg/l. The result showed that MS medium 

supplemented with the combination of BA 3.0 mg/l and NAA 0.1 mg/l induced the highest average multiple 

shoot (6.6 shoots per explants) Then, the young shoots were cultured on MS medium supplemented with NAA 

0.0, 0.1, 0.3 and 0.5 mg/l for root formation. It was found that the highest average root formation (9.8 roots per 

shoot) on MS medium supplemented with NAA 0.3 mg/l. Shoot tip of Makhang Khao were cultured for 6 weeks 

on MS medium supplemented 0.0, 1.0, 2.0 and 3.0 mg/l BA. The results showed that the highest number of 

shoots (4.20 shoots per explants) when cultured on modification MS medium supplemented 2.0 mg/l BA. The 

root induced from shoots was culture on MS medium supplemented 0.0, 0.1 0.3 and 0.5 mg/l NAA for 6 weeks. 

The results showed highest root induction number (11.40 roots) per shoot when cultured on modification MS 

medium supplemented 0.3 mg/l NAA.  

Keywords:  Makhang Dang, Makhang Khao, In vitro culture, BA, NAA 

บทน า 

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส้าคัญอย่างหนึ่งของสังคมมนุษย์แต่เนื่องจากได้มีการพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ของมนุษย์อย่างรวดเร็ว และผู้คนส่วนใหญ่มักขาดความตะหนักถึงการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติบน

พื้นฐานของการอนุรักษ์ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจึงส่งผลท้าให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกท้าลายลงอย่างมาก 

และรวดเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ผลท่ีตามมาคือ เกิดการขาดแคลนไม้ส้าหรับการใชส้อยต่างๆ และเกิดความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ และปริมาณของฝน จนก่อให้เกิดปัญหา

อื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น อุทกภัย ความแห้งแล้ง เป็นต้น ปัจจุบันประชาชนทุกกลุ่มอาชีพก้าลังสนใจเกี่ยวกับการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไม้กันมาก ดังนัน้ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้นัน้จึงต้องมกีารร่วมมอืกันระหว่างฝ่ายตา่งๆ จึงจะ

สามารถท้าให้บรรลุตามเป้าหมายได้โดยสอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการท่ีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความเข้าใจ และท้าให้ตระหนักถึงความส้าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรม

เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติท่ีน้าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท้าระบบข้อมูล

พันธุกรรมพชืให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ (สมพร, 2546) 

โดยงานวจิัยนี้เป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมมะคังแดง (Gardenia erythoclada Kurz.) และ มะคังขาว (Taminadia 

uliginosa Retz.) โดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เนื่องจากเป็นพืชท่ีหายากและใกล้สูญพันธ์ุ และมี

ความส้าคัญในด้านสรรพคุณทางสมุนไพรของแพทย์แผนไทยโดยการใช้ส่วนต่างๆ ของล้าต้นมาประกอบเป็น

เคร่ืองปรุงทางยาสมุนไพร ราก และผลของมะคังขาวใช้รักษาโรคบิดมูกเลือด และอาการท้องเสีย แก่นของมะคังขาว

รวมกับมะคังแดง บ้ารุงก้าลัง ส่วนรากของมะคังแดง และผลต้มน้้าดื่มช่วยรักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ใช้

ล้าต้นต้าพอกแผลสด และห้ามเลอืด (วงศ์สถติ, 2553) 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การฟอกฆ่าเชื้อปลายยอดของมะคังแดงและเมล็ดของมะคังขาว 

น้าปลายยอดมะคังแดงและเมล็ดของมะคังขาวมาล้างท้าความสะอาดดว้ยน้้าประปา จากนั้นฟอกฆา่เช้ือดว้ย

สารละลาย Clorox 15 เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา 15 นาที และเติม Tween 20 จ้านวน 2-3 หยด ล้างด้วยน้้ากลั่นนึ่งฆา่เชื้อ

แลว้ 3 ครัง้ (พรีะวุฒ,ิ 2551) หลังจากนัน้น้าไปเพาะเลีย้งบนสูตรอาหาร MS (Murashige and Skoog,1962) ท่ีอุณหภูม ิ

25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 1,000 ลักซ์  เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ท้าการเพาะเลี้ยง 6 สัปดาห์ เพื่อใช้เป็น

ตัวอยา่งพชืในการทดลองตอ่ไป 

การชักน าให้เกิดยอดใหม่จากเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังแดงและมะคังขาว 

น้าเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังแดงท่ีผ่านการฟอกฆ่าเชื้อมาเพาะเลีย้งบนสูตรอาหาร MS ท่ีเตมิ BA 0.0, 1.0, 

3.0, 5.0 และ 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 

1,000 ลักซ์  เป็นเวลา 16 ชั่วโมงตอ่วัน ท้าการเพาะเลี้ยง 6 สัปดาห์ บันทึกการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น คือ จ้านวนยอด 

และลักษณะอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ราก แคลลัส ลักษณะเนื้อเยื่อสีเขียว ลักษณะเนื้อเยื่อสีน้้าตาล วางแผนการทดลอง

แบบสุ่มสมบรูณ์ ท้าการทดลอง 10 ซ้้าๆ 3 ตัวอยา่ง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS20 

น้าเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังขาวในสภาพปลอดเชื้อมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA 0.0, 1.0, 

2.0, และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 1,000 ลักซ์  เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน 

ท้าการเพาะเลี้ยง 6 สัปดาห์ บันทึกการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น คือ จ้านวนยอด และลักษณะอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้น เช่น ราก 

แคลลัส ลักษณะเนื้อเยื่อสีเขียว ลักษณะเนือ้เยื่อสีน้้าตาล วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ ท้าการทดลอง 10 ซ้้าๆ 

3 ตัวอยา่ง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS20 

การชักน าให้เกิดรากของปลายยอดมะคังแดงและมะคังขาว  

น้าปลายยอดของมะคังแดงและมะคังขาว ขนาดความยาว 2-2.5 เซนติเมตร มาท้าการเลี้ยงบนสูตรอาหาร 

MS ท่ีเติม NAA 0.0, 0.1, 0.3 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 

1,000 ลักซ์  เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ท้าการเพาะเลี้ยง 6 สัปดาห์ บันทึก จ้านวนรากท่ีเกิดต่อชิ้นส่วน วางแผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ ท้าการทดลอง 10 ซ้้าๆ 3 ตัวอยา่ง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS20 

การย้ายปลูกต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

น้าตน้อ่อนท่ีมีรากสมบรูณ์ในสภาพปลอดเชื้อมาปรับสภาพในอุณหภูมิห้องนาน 1 สัปดาห์ก่อนย้ายปลูกหลัง

จากนั้นน้ามาย้ายปลูกลงวัสดุปลูกในกระถางท่ีประกอบด้วย ดินร่วน ทราย และขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 1:1:1 รดน้้าให้

ชุม่แล้วเอาใส่ในถุงพลาสติกใส มัดปากถุงเพื่อรักษาความชื้น เป็นเวลานาน 3 สัปดาห์ แล้วค่อยเจาะถุงให้เป็นรูขนาด 

1.5 นิ้ว ทิง้ไว้ 1สัปดาห์ จากนั้นเปิดปากถุงไว้ 1 สัปดาห์ บันทึกข้อมูลการรอดชีวิต (พรีะวุฒ,ิ 2551) 
 

ผลการศึกษา 

การชักน าให้เกิดยอดใหม่จากเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังแดง 

จากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดมะคังแดง บนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA 0.0, 1.0, 3.0, 5.0 และ 7.0 

มลิลกิรัมตอ่ลติร รว่มกับ NAA 0.1 มลิลกิรัมตอ่ลติร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบวา่ สูตรอาหาร MS ท่ีเตมิ BA 7 มลิลกิรัม

ต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จ้านวนยอดเฉลี่ยท่ีน้อยกว่า ไม่แตกต่างจาก MS ท่ีไม่เติมสารควบคุม
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การเจริญเติบโตพืช สูตรอาหารท่ีสามารถชักน้าให้เกิดได้ดีท่ีสุด คือ สูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ร่วมกับ NAA 0.1 มลิลกิรัมตอ่ลติร โดยมีจ้านวนยอดเฉลี่ย 6.6 ยอดตอ่ช้ินสว่นพืช (ตารางที่ 1, ภาพท่ี 1 ) 
 

ตารางที่ 1 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังแดงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

BA (มก./ล.) NAA (มก./ล.) เปอร์เซน็ต์การเกิดยอด จ านวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้นส่วนพืช 

0.0 0.0 100 2.4±0.24a 

1.0 0.1 100 4.4±0.50b 

3.0 0.1 100 6.6±0.24c 

5.0 0.1 100 3.0±0.44b 

7.0 0.1 100 2.2±0.58a 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรท่ีแตกตา่งกันในแตล่ะคอลัมน ์แสดงความแตกตา่งกันทางสถิตโิดยวธีิ Duncan’s multiple range test 

 

ภาพที่ 1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดมะคังแดง บนสูตรอาหาร MS โดยท่ี A คือ ไม่เติมสารควบคุมการ

เจรญิเตบิโตพืช, B คือ เติม BA 3.0 mg/l ร่วมกับ NAA 0.1 mg/l 

การชักน าให้เกิดยอดใหม่จากเนื้อเยื่อเมล็ดของมะคังขาว 

จากการน้าเนื้อเยื่อปลายยอดมะคังขาวท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงจากเมล็ด มาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร  MS ท่ี

เติม BA 0.0, 1.0, 2.0 และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าสูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA 2.0 มิลลิกรัม

ตอ่ลติร สามารถเกดิยอดได้ดีท่ีสุด มีจ้านวนยอดเฉลี่ย 4.2  ยอดตอ่ช้ินสว่นพืช  (ตารางที่ 2 , ภาพท่ี 2) 
 

ตารางที ่2 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อปลายยอดของมะคังขาวเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

BA (มก./ล.) เปอร์เซน็ต์การเกิดยอด จ านวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้นส่วนพืช 

0.0 100 1.0±0.0a 

1.0 100 3.0±0.0b 

2.0 100 4.2±0.3c 

3.0 100 2.6±0.2b 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรท่ีแตกตา่งกันในแตล่ะคอลัมน ์แสดงความแตกตา่งกันทางสถิตโิดยวธีิ Duncan’s multiple range test 
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ภาพที ่2 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อปลายยอดมะคังขาว บนสูตรอาหาร MS โดยท่ี A 

คือ ไมเ่ตมิสารควบคุมการเจรญิเตบิโตพืช, B คือ เติม BA 2.0 mg/l ร่วมกับ NAA 0.1 mg/l 
 

การชักน าให้เกิดรากของปลายยอดมะคังแดงและมะคังขาว  

 การชักน้าปลายยอดของมะคังแดงและขาวให้เกิดราก โดยเพาะเลี้ยงปลายบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม NAA 

0.0, 0.1, 0.3 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าสูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการชักน้าให้เกิดรากได้

ดีของมะคังแดงและขาว คือ สูตรอาหาร MS ท่ีเตมิ NAA 0.3 มิลลกิรัมตอ่ลิตร สามารถเกิดรากได้ 9.8 และ 11.4 ราก

ตอ่ยอด ตามล้าดับ (ตารางที่ 3, ภาพท่ี 3) 
 

ตารางที่ 3 การชักน้าการเกิดรากของมะคังแดงและมะคังขาว  

ความเข้มข้น 

NAA (มก./ล.) 

                     มะคังแดง มะคังขาว 

เปอร์เซ็นต์การเกิดราก จ้านวนรากเฉลี่ยตอ่ยอด เปอร์เซ็นต์การเกิดราก จ้านวนรากเฉลี่ยตอ่ยอด 

0.0 100 2.3±0.94 100 2.8±0.2a 

0.1 100 4.1±0.67 100 7.2±1.1b 

0.3 100 9.8±0.66 100 11.4±1.3c 

0.5 100 2.1±0.27 70 2.7±0.2a 

หมายเหต:ุตัวอักษรท่ีแตกตา่งกันในแตล่ะคอลัมน ์แสดงความแตกตา่งกันทางสถิตโิดยวธีิ Duncan’s multiple range test 

 

ภาพที่ 3 การชักน้าให้เกิดรากของมะคังบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม NAA 0.3 มลิลิกรัมตอ่ลติร 

โดยท่ี A คือมะคังแดง และ B คือมะคังขาว 
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การย้ายปลูกต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

น้าต้นกล้าท่ีมีรากสมบูรณ์ออกปลูกในสภาพโรงเรือน พบว่า ต้นมะคังแดงและมะคังขาวเจริญเติบโตได้ดี มี

การแตกของยอดใหม่เกิดขึ้น และมีการอัตราการรอดชีวิต 80 เปอร์เซ็นต ์(ภาพท่ี 4) 

 
ภาพที่ 7 การน้าตน้กล้ามะคังแดงและมะคังขาวออกปลูก โดยท่ี A คือ มะคังแดง และ B คือ มะคังขาว 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะคังแดงและมะคังขาวบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต

ความเข้มข้นแตกต่างกัน พบว่าปลายยอดมีการสร้างยอดได้ดี เนื่องจากปลายยอดมีส่วนของเนื้อเยื่อเจริญ 

(meristematic tissue) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อท่ีมีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส (mitosis) อยู่ตลอดเวลาเป็นเซลล์ท่ีมชีวีิตผนังเซลล์

บางและเป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (apical meristem) ท้าหน้าท่ีช่วยให้ส่วนต่างๆ ของพืชยืดยาว และสูงขึ้นท้าให้

สามารถตอบสนองตอ่ฮอร์โมนได้เร็ว (สมบุญ, 2548: รังสฤษฏ์, 2541) สูตรอาหารท่ีเหมาะสมตอ่การชักน้าให้เกิดยอด

ของมะคังแดง คือ สูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA 3.0 มลิลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้า

ให้เกิดยอดได้เฉลี่ย 6.6 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช และสูตรอาหารท่ีเหมาะสมตอ่การชักน้าให้เกิดยอดของมะคังขาว คือ สูตร

อาหาร MS ท่ีเตมิ BA 2.0 มลิลิกรัมตอ่ลิตร โดยมีปริมาณยอดเฉลี่ย 4.2  ยอดตอ่ชิ้นส่วนพืช เช่นเดียวกับงานวิจัยของ

ฐิติภาส (2530) ได้เลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนตาข้างของขิง (Zingiber officinale Rosc.) บนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA 2.0  

มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเพิ่มจ้านวนยอดเฉลี่ย 3.6 ยอดต่อชิ้นส่วนพืช นอกจากนี้ อภิชาต และคณะ (2543) ได้

ท้าการศึกษาผลของ BA ท่ีมีต่อการเพิ่มจ้านวนยอดของกระชายด้าในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าเมื่อเลี้ยงชิ้นส่วนยอดบน

สูตรอาหาร MS ท่ีเตมิ BA 2.0 มลิลกิรัมตอ่ลติร สามารถเกดิยอด 4 ยอดตอ่ช้ินสว่นพืช  

การชักน้าให้เกิดรากของมะคังแดงและมะคังขาว พบว่าสูตรอาหาร MS ท่ีเติม NAA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เหมาะสมท่ีสุดในการชักน้าให้เกิดราก สอดคล้องกับรายงานของกาญจนรี และคณะ (2553) ท่ีได้น้าส่วนของตายอด 

(shoot meristem) ของต้นใบพาย มาชักน้าให้เกิดราก พบว่าสูตรอาหาร MS ท่ีเติม NAA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เหมาะสมในการท้าให้เกิดราก เนื่องจาก NAA มีฤทธ์ิของออกซินสูง เคลื่อนยา้ยภายในตน้ได้ดี และสลายตัวช้ากวา่จึง

สามารถชักน้าการเกิดรากได้ดี และ NAA สามารถชักน้าให้เกิดการแตกรากใหม่เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีอาหารสูตรควบคุมท่ี

ไมเ่ตมิสารควบคุมการเจรญิเตบิโตจะมีผลชักน้าให้การสร้างรากเกิดขึ้นได้คอ่นข้างต่้า (Wawrosch et al., 2001) 

สรุปผลการวิจัย จาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะคังแดงและมะคังขาว พบว่าสูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA 3.0 

มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ NAA0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดยอดใหม่ของมะคังแดงได้ดีท่ีสุด และสูตร

อาหาร MS ท่ีเตมิ BA 2.0 มลิลกิรัมตอ่ลติร สามารถชักน้าให้เกิดยอดใหมข่องมะคังขาวได้ดีท่ีสุดส่วนสูตรอาหาร MS 
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ท่ีเติม NAA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมในการชักน้าให้เกิดรากของมะคังแดงและมะคังขาวได้ดีท่ีสุด จากการย้าย

ต้นกล้ามะคังแดงและมะคังขาวออกปลูกในสภาพธรรมชาติ สามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 

80 เปอร์เซ็นต ์
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การจ าแนกสายพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหน้าวัวโดยใช้

ดีเอ็นเอบาร์โค้ด 

Cultivars identification and genetic relationship analysis of Anthurium 

andreanum using DNA barcodes 

 

ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร1* แก้วตา สูตรสุวรรณ1 เทียมจันทร์ สาระแสน2 อลงกลด แทนออมทอง2 กิตติศักดิ์ เฉนียง1 

และ ชลิตา ชูคันหอม1 

Nattapong Srisamoot1*, Kaewta Sootsuwan1, Teamjun Sarasan2, Alonklod Tanomtong2, Kittisak Chanaeng1, 

และ Chalita Chookanhom1 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดส้าหรับระบุสายพันธ์ุหน้าวัว 

(Anthurium andreanum) โดยใช้ล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer ของหน้าวัวสายพันธ์ุ

มาตรฐาน 10 สายพันธ์ุ และตัวอยา่งท่ีไม่ทราบช่ือสายพันธ์ุ 1 ตัวอยา่ง พบวา่ ความยาวของล้าดับนวิคลีโอไทด์บริเวณ 

trnH-psbA intergenic spacer อยู่ในช่วง 578 – 693 คู่ เบส และความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 638.1 คู่ เบส การศึกษา

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม พบว่า ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.27 โดยมีค่าต่้าท่ีสุด ระหว่าง

สายพันธ์ุแสงเทียน กับ ชมพูนพพร (0.13) และมีค่าสูงท่ีสุดระหว่างสายพันธ์ุเปลวเทียนล้าปาง กับ เชอร่ีพิงค์ (0.36) 

แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการแบ่งหน้าวัวท้ัง 10 สายพันธ์ุออกเป็น 5 กลุ่ม ท่ีระดับความแตกต่างทาง

พันธุกรรมน้อยกว่า 0.20 การทดสอบระบุสายพันธ์ุหน้าวัวท่ีไม่ทราบชื่อสามารถระบุได้จากต้าแหน่งบนแผนภูมิแสดง

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการว่าเป็นสายพันธ์ุซันเรด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะและสีของจานรองดอก แสดงให้เห็นว่า

เครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดจากล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer สามารถใช้จ้าแนกสาย

พันธ์ุของหนา้วัวได้ 

ค าส าคัญ:  จ้าแนกสายพันธ์ุ  ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม  หนา้วัว  ดีเอ็นเอบารโ์ค้ด  trnH-psbA intergenic spacer 
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Abstract  

 The aim of this study was to establish DNA barcode for cultivars identification and study the genetic 

relationship of Anthurium andreanum. The nucleotide sequence of trnH-psbA intergenic spacer region of 10 

standard cultivars and 1 unknown sample were used. The length of trnH-psbA intergenic spacer sequences from 

these cultivars ranged from 578  to 693  bp and the average length was 638.1 bp. The genetic relationship 

analysis indicated that the genetic distance has an average of 0.27. The lowest genetic distance value (0.13) 

was between Sang Tien and Chompoo Nopon and the highest value (0.36) was between Plewtien Lampang and 

Cherry Pink. The UPGMA dendrogram showed that the 10 cultivars were divided into 5 groups as the genetic 

distance less than 0.20. Cultivars identification of unknown can be determined by the position on dendrogram as 

Sun Red cultivars which corresponds to the color of spathe. These results showed that the DNA barcode from 

trnH-psbA intergenic spacer sequence can be used to identify cultivars of A. andreanum. 

Keywords:  Cultivars identification, Genetic relationship, Anthurium andreanum, DNA barcodes, trnH-psbA 

intergenic spacer 

บทน า 

หน้าวัว (Anthurium andreanum Hort.) เป็นพืชดอกในสกุล Anthurium วงศ์ Araceae (Arum family) เป็นไม้

ตัดดอกท่ีมีสีสดใส และมอีายุการใชง้านท่ียาวนาน นิยมใชป้ระโยชน์ท้ังในด้านการตัดดอก การจัดสวน และการใช้เป็น

ไมก้ระถาง [1] การปลูกหน้าวัวในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายพื้นท่ีปลูกมากขึน้ มีการปรับปรุงสายพันธ์ุในประเทศ ทั้ง

ยังมีการน้าสายพันธ์ุใหม่ๆ  เขา้มาจากต่างประเทศ ท้าให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบ สีสัน และขนาดดอก [2] การ

พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุมาอย่างยาวนาน จึงเกิดความหลากหลายของสายพันธ์ุเป็นอย่างมาก มีการตั้งชื่อสายพันธ์ุ

ลูกผสมท่ีได้อย่างหลากหลาย ตามแต่ผู้พัฒนาสายพันธ์ุต้องการ ท้าให้หากไม่ใช่เจ้าของหรือผู้พัฒนาสายพันธ์ุจะไม่

สามารถบอกได้ว่าหน้าวัวแต่ละต้นคือสายพันธ์ุใด [3] ในกรณีท่ีเกษตรกรหรือผู้มีความสนใจในการพัฒนาสายพันธ์ุ

หน้าวัวจะคัดเลือกหนา้วัวตน้พอ่พันธ์ุและแมพ่ันธ์ุท่ีมีลักษณะตามท่ีต้องการ และตอ้งการทราบชื่อของต้นพอ่พันธ์ุและ

แม่พันธ์ุดังกล่าว ผู้จ้าหน่ายก็ไม่สามารถให้ชื่อท่ีถูกต้องได้ เนื่องจากเป็นการซื้อขายแบบรับต่อมาอีกที ดังนั้นหาก

ตอ้งการระบุสายพันธ์ุหน้าวัวให้ถูกต้องจ้าเป็นต้องอาศัยผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหน้าวัวโดยเฉพาะซึ่งในปัจจุบันยัง

ไมม่บุีคคลหรอืองค์กรใดท่ีสามารถจัดการเร่ืองดังกล่าวได้ 

การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตด้วยเคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ด (DNA barcode) มีแนวคิดมาจากการท้า

บารโ์ค้ดในสินค้าตา่งๆ แล้วน้ามาประยุกตใ์ชใ้นการระบุชนดิและจ้าแนกสิ่งมชีวีติเพื่อลดความผิดพลาด มีความรวดเร็ว

ในการจ้าแนกสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ โดยเลือกล้าดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอท่ีแสดงความแตกต่างระหว่างชนิดสูงแต่มี

ความต่างระหว่างชนิดเดียวกันต่้ามาใช้เป็นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดในการจ้าแนกสิ่งมีชีวิต [4]  ในปี ค.ศ. 

2007 Chase และคณะ [5] ได้เสนอให้มีการศึกษาเปรียบเทียบล้าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีนและบริเวณท่ีไม่

ถอดรหัสของพืช 3 บริเวณต่อพืช 1 ชนิด โดยเสนอทางเลือกเป็น 2 แนวทาง คือ rpoC1, matK และ trnH-psbA 

intergenic spacer หรือ matK,  rpoB  และ rpoC1 ต่อมาในปี ค.ศ. 2009 Hollingsworth และคณะ [6] ได้เสนอบริเวณ

มาตรฐาน 2 บริเวณ คือ rbcL และ matK เป็น core barcode regions ในการสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบารโ์ค้ดของ

พืช จากนั้นจึงมีการน้าเทคนิคการสร้างเคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดไปใช้ประโยชน์ในการจ้าแนกชนิดของพืช
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ระดับสปีชีส์เป็นส่วนใหญ่ [3] อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยบางส่วนท่ีน้าไปใช้จ้าแนกระดับสายพันธ์ุ (cultivars) เช่น การ

จ้าแนกสายพันธ์ุองุ่น [7] ฝ้าย [8]  ละหุ่ง [9] ส้มโอ [10] และหนา้วัว [3] เป็นต้น  

trnH-psbA intergenic spacer เป็นล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณหนึ่งในคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอ (chloroplast 

genome) ของพืชดอกท่ีมีความแปรผันมาก จึงนิยมน้ามาศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรพืชและความสัมพันธ์ทาง

พันธุกรรมระดับสายพันธ์ุและได้รับการเสนอให้เป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืช ล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA 

intergenic spacer ประกอบด้วยดีเอ็นเอจากสองส่วนท่ีมวีวิัฒนาการแตกตา่งกัน คือ ส่วนของยีน psbA ท่ีมีการอนุรักษ์

สูง ยีนนี้ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนดี 1 (D1 protein) ท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของระบบแสง II (photo system II) กับ

ส่วนของยีน trnH ท่ีมีความแปรผันสูงในพืชชั้นสูง โดยยีนนี้ควบคุมการสังเคราะห์ tRNA ของกรดอะมิโนฮิสทิดีน 

(histidine) [11] ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA 

intergenic spacer ซึ่งองค์กร The Consortium for the Barcode of Life (CBOL) แนะน้าให้ใช้เป็นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ

แบบบาร์โค้ดของพชื เนื่องจากมอีัตราการเกิดววิัฒนาการเพียงพอท่ีจะท้าให้เกิดความแตกต่างของล้าดับนวิคลีโอไทด์

ชว่ยให้จ้าแนกพืชคนละชนิดออกจากกันได้ [4]  ซึ่งดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดนี้จะใช้ระบุสายพันธ์ุหน้าวัวให้ถูกต้องรวดเร็ว 

และรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลดเีอ็นเอบารโ์ค้ดของหนา้วัวตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การรวบรวมสายพันธ์หน้าวัวและการสกัดดีเอ็นเอ  

เก็บตัวอย่างหน้าวัวสายพันธ์ุต่างๆ 10 สายพันธ์ุ (ตารางที่ 1) และตัวอย่างหน้าวัวท่ีไม่ทราบชื่อสายพันธ์ุ 1 

ตัวอย่าง ท้าการสกัดดีเอ็นจากตัวอย่างใบอ่อนหน้าวัว ตามวิธีของ  Doyle and Doyle [12] โดยน้าใบพืชมาหั่นเป็นชิ้น

เล็กๆ บดใบพชืท่ีหั่นแลว้ประมาณ 0.2 กรัม ในไนโตรเจนเหลวจนละเอยีด จากนั้นเตมิ Extraction buffer (0.1 M Tris - 

HCl, 0.05 M EDTA, 0.1 M NaCl, 0.5% SDS) ปริมาตร 500 ไมโครลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 

ชั่วโมง แล้วเติมสารละลาย Phenol : Chloroform : Isoamyl alcohol (25 : 24 : 1) ปริมาตร 500 ไมโครลิตร น้าไปป่ัน

เหวี่ยงท่ีความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นดูดสารละลายส่วนใสใส่ในหลอดใหม่ แล้วเติม 

Isopropanol ท่ีแช่เย็นจัด 500 ไมโครลิตร ปล่อยให้ดีเอ็นเอตกตะกอนท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 

นาที แล้วป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที เทสารละลายท้ิง จากนัน้ล้างตะกอนด้วย 70% 

Ethanol 500 ไมโครลิตร ปล่อยให้แห้งในโถดูดความชื้น 15 นาที ละลายตะกอนดีเอ็นเอด้วย TE buffer 40 ไมโครลิตร 

ตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอท่ีสกัดได้โดยวธีิอิเล็กโทรโฟรีซิสดว้ยวุน้อะกาโรสเข้มข้น 0.8 เปอร์เซ็นต ์

การเพิ่มปรมิาณดีเอ็นเอบรเิวณ trnH-psbA intergenic spacer ด้วยปฏิกริิยาลูกโซ่พอลิเมอเรส   

น้าดีเอ็นเอท่ีสกัดได้ไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ trnH-psbA intergenic spacer ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอ

เรส  (polymerase chain reaction; PCR) โดยมีปริมาตรรวมท้ังหมด 25 ul ประกอบด้วย 1xPCR buffer, 0.4 mM dNTP, 

2.0 mM MgCl2, 0.5 uM primer, 0.5 unit Taq polymerase (Vivantis) และดีเอ็นเอต้นแบบ 20 นาโนกรัม โดยคู่ไพร

เมอร์ท่ีใชส้้าหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ trnH-psbA intergenic spacer คือ 5′-G TTATGCATGAACGTAATGCTC-3′ 

และ 5′-CGCGCATGGTGGATT CACAATCC-3′ [13] แล้วท้าการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในเคร่ือง PCR ซึ่งโปรแกรมท่ีใช้ใน

ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ pre-denaturation ท่ี 94 องศาเซลเซียส (1 นาที) 1 รอบ 

denaturation ท่ี 94 องศาเซลเซียส (30 วินาที) annealing 50 องศาเซลเซียส (20 วินาที) และ extension ท่ี 72 องศา

เซลเซียส (50 วินาที) เป็นจ้านวน 35 รอบ และ final extension ท่ี 72 องศาเซลเซียส (5 นาที) 1 รอบ ตรวจสอบผล
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ของการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (amplification product) โดยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสด้วยวุ้นอะกาโรสเข้มข้น 1.5 

เปอร์เซ็นต ์

การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด ์

 วเิคราะห์หาล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer โดยตัดวุน้อะกาโรสบริเวณแถบดีเอ็นเอ

ของผลผลิตจากปฏกิิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสสง่บริษัทตัวแทน (Gibthai Co., Ltd.) ท้าการเปรียบเทียบล้าดับนวิคลีโอไทด์

บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer ในหน้าวัวแต่ละสายพันธ์ุโดยใช้โปรแกรม MEGA 6.0 [14] แล้ววิเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยวิธี p-distance method และสร้างแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ 

(Phylogenetic tree) ด้วยวธีิ Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA)  

การทดสอบการระบุสายพันธุ์หน้าวัวด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ด 

น้าตัวอย่างหน้าวัวท่ีไม่ทราบชื่อสายพันธ์ุจากแหล่งจ้าหน่าย จ้านวน 1 ตัวอย่าง น้ามาสกัดดีเอ็นเอและเพิ่ม

ปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ trnH-psbA intergenic spacer แล้วเปรียบเทียบกับล้าดับนิวคลีโอไทด์กับหน้าวัวสายพันธ์ุ

มาตรฐานท่ีสร้างไว้ เพื่อระบุว่าตัวอย่างหน้าวัวนั้น คือหน้าวัวสายพันธ์ุใด โดยพิจารณาลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ประกอบด้วย 

ผลการศึกษา 

 การสกัดดีเอ็นเอตามวิธีของ Dolye and Dolye [12] พบว่า ดีเอ็นเอท่ีสกัดได้มีแถบของจีโนมิคดีเอ็นเอ 

(genomic DNA) ขนาดใหญ่ท่ีชัดเจน (ภาพท่ี 1A) สามารถน้าไปใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ trnH-psbA 

intergenic spacer ต่อไปได้ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส จากการน้าผลของการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอปริมาณ 5 

ไมโครลิตร ไปตรวจสอบโดยเทคนิคอเิล็กโทรโฟรีซิสด้วยวุ้นอะกาโรสเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต ์เปรียบเทียบขนาดของชิ้น 

DNA กับ 1kb DNA ladder marker (Vivantis) และย้อมด้วย ethidium bromide ถ่ายภาพแถบดีเอ็นเอท่ีปรากฏ พบว่า 

ผลผลิตท่ีได้มีขนาดประมาณ 600 คู่เบส (ภาพท่ี 1B) และเมื่อเปรียบเทียบล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA 

intergenic spacer ของหน้าวัวแตล่ะสายพันธ์ุดว้ยโปรแกรม MEGA 6.0 พบวา่ ความยาวของล้าดับนวิคลีโอไทดบ์ริเวณ 

trnH-psbA intergenic spacer อยู่ในช่วง 578 – 693 คู่เบส และความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 638.1 คู่เบส (ตารางท่ี 1)  

  
 

ภาพที่  1 ผลการสกัดดีเอ็นเอของหน้าวัวสายพันธ์ุต่างๆ ตามวิธีของ Dolye and Dolye [12] เปรียบเทียบกับ 

lambda/HinDIII marker (A) และผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ trnH-

psbA intergenic spacer เปรียบเทียบกับ 1kb Plus DNA ladder marker (Vivantis) (B) หมายเลขสายพันธ์ุ 1-10 ตาม

รายช่ือท่ีแสดงในตารางท่ี 1  
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ค่าความแตกตา่งทางพันธุกรรมระหว่างหนา้วัวท้ัง 10 สายพันธ์ุจากวิธี p-distance method มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

0.27 โดยมีค่าต่้าท่ีสุดเท่ากับ 0.13 ระหว่างสายพันธ์ุแสงเทียน กับ ชมพูนพพร และมีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 0.36 ระหว่าง

สายพันธ์ุเปลวเทียนล้าปาง กับ เชอร่ีพิงค ์(ตารางที่ 1)  
 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (ภาพท่ี 2) แสดงให้เห็นวา่ หน้าวัวท้ัง 10 สายพันธ์ุ แบ่งออกเป็น 

5 กลุ่ม ด้วยค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมน้อยกว่า 0.20 หรือ มีความใกล้ชิดกันมากกว่า 80% คือ กลุ่มท่ี 1 

ประกอบด้วยสายพันธ์ุเรดบาร ์เรดฮอท เรดสตรอง และซันเรด กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วยสายพันธ์ุแสงเทียน และชมพูนพ

พร กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วยสายพันธ์ุเปลวเทียนล้าปาง และขาวปทุมวัน ส่วนกลุ่มท่ี 4 และ 5 ประกอบด้วยกลุ่มละ 1 

สายพันธ์ุ คือ สายพันธ์ุเมอร์ริงเก้ และเชอร่ีพิงค์ ตามล้าดับ โดยการจัดกลุ่มดังกล่าวเป็นการจัดกลุ่มตามความใกล้ชิด

ทางพันธุกรรมของล้าดับนวิคลีโอไทดบ์ริเวณ trnH-psbA intergenic spacer 
 

ตารางที่ 1 แสดงช่ือสายพันธ์ุหนา้วัว ความยาว เบสองค์ประกอบของล้าดับนวิคลีโอไทดบ์ริเวณ trnH-psbA intergenic 

spacer และความแตกต่างทางพนัธุกรรมของหนา้วัว 10 สายพันธ์จากวิธี p-distance method 

No. Taxon Thai name Sequences 

Length (bp) 

Genetic distance 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Sang Tien แสงเทียน 675 0.00          

2. Plewtien Lampang เปลวเทียนล้าปาง 679 0.21 0.00         

3. Chompoo Nopon ชมพูนพพร 678 0.13 0.20 0.00        

4. Koa Pathumwan ขาวปทุมวัน 693 0.24 0.15 0.23 0.00       

5. Red Bar เรดบาร์ 615 0.20 0.22 0.20 0.23 0.00      

6. Red Strong เรดสตรอง 598 0.20 0.22 0.21 0.24 0.16 0.00     

7. Red Hot เรดฮอท 602 0.20 0.21 0.21 0.23 0.13 0.16 0.00    

8. Sun Red ซันเรด 578 0.21 0.22 0.23 0.24 0.20 0.17 0.15 0.00   

9. Cherry Pink เชอร่ีพงิค ์ 585 0.33 0.36 0.33 0.35 0.34 0.33 0.33 0.31 0.00  

10. Meringue เมอร์ริงเก้ 678 0.35 0.34 0.35 0.32 0.34 0.35 0.34 0.29 0.34 0.00 

Average 638.1 0.27 
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ภาพที่ 2 แผนภูมแิสดงความสมัพันธ์ทางวิวัฒนาการของหน้าวัวท้ัง 10 สายพันธ์ุ 

จากวิธี UPGMA โดยใชโ้ปรแกรม MEGA 6.0 [14] 
 

การทดสอบการระบุสายพันธ์ุหน้าวัวท่ีไม่ทราบช่ือสายพันธ์ุ ด้วยเครื่องหมายดเีอ็นเอแบบบารโ์ค้ดท่ีสร้างขึน้นี้ 

พบวา่ ตัวอย่างดังกว่าวถูกจัดอยู่ใกล้ชิดกับหนา้วัวสายพันธ์ุซันเรดบนแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ทางววิัฒนาการ ด้วย

ค่า Bootstrap 100% (ภาพท่ี 3) 

 

ภาพที่ 3 การทดสอบการระบุสายพันธ์ุหน้าวัวโดยการเปรียบเทียบกับดเีอ็นเอบารโ์ค้ดมาตรฐานท่ีสร้างไว้ 
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วิจารณ์และสรุปผล 

 การสกัดดีเอ็นเอตามวิธีของ Dolye and Dolye (1987) [12] โดยใช้สารละลายท่ีมีส่วนผสมของ CTAB (Cetyl 

trimethylammonium bromide) ท่ีสามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับโปรตีนและสารโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งสามารถชว่ย

ในการก้าจัดสารโพลีแซคคาไรด์ท่ีมีปริมาณมากในพืชออกไปได้ [15] จึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในการสกัดดีเอ็นเอของพืช

หลายชนิด [16] จีโนมิคดีเอ็นเอ (genomic DNA) ของหน้าวัวท่ีสกัดได้มีขนาดใหญ่เห็นชัดเจน เทียบเท่ากับขนาดจีโนมิ

คดีเอ็นเอของ Lambda /HinDIII marker  แตม่เีศษของอารเ์อ็นเอ (RNA) เจือปนบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เศษอาร์เอ็น

เอนีไ้มม่ผีลตอ่ปฏกิิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส เน่ืองจากใช้ไพรเมอร์ท่ีจ้าเพาะในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ trnH-psbA 

intergenic spacer  
 ล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer ของหน้าวัวแต่ละสายพันธ์ุมีความยาวไม่เท่ากัน 

ถึงแม้จะเห็นผลผลิตจากปฎิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสบนวุน้อะกาโรสอยูใ่นต้าแหน่งเดียวกันก็ตาม ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก

ล้าดับนิวคลีโอไทด์ดังกล่าว ไม่ใช่ล้าดับนิวคลีโอไทด์ท้ังหมดของบริเวณ trnH-psbA intergenic spacer ของหน้าวัวแต่

ละสายพันธ์ุ เนื่องจากไพรเมอร์ท่ีใชเ้ป็นไพรเมอร์ท่ีออกแบบจากพืชต่างชนิดกัน [13] ความยาวของล้าดับนิวคลีโอไทด์

เฉลี่ยท่ียาวประมาณ 600 คู่เบสนี้แตกต่างจากการศึกษาในกล้วยไม้ [17] ท่ีพบว่ากล้วยไม้สกุลกุหลาบ 13 พันธ์ุ มี

ขนาดประมาณ 800 คู่เบส นอกจากนี้ยังมีความแปรผันของความยาวของล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA 

intergenic spacer ในพืชแต่ละชนิดมากซึ่งพบว่ามีความยาวตั้งแต่ 200 จนถึงมากกว่า 1,000 คู่เบส [18] ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากการใชไ้พรเมอร์คนละชนิดหรือเป็นลักษณะของล้าดับนวิคลีโอไทดบ์ริเวณ trnH-psbA intergenic spacer ท่ี

มีการปรากฎของชิ้นดีเอ็นเอประเภท inversion ท่ียาว 25-27 คู่เบส แทรกอยู่ โดยพืชชนิดเดียวกันอาจมีชิ้น inversion 

ท่ีมีโครงรูป (configuration) ต่างกัน กล่าวคือ มีล้าดับนิวคลีโอไทด์ภายในชิ้น inversion ต่างกัน ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า 

intraspecific inversion ของล้าดับนวิคลีโอไทด์ [19] ท่ีท้าให้เคร่ืองอา่นล้าดับ  นิวคลีโอไทด์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ล้าดับนิ

วคลีโอไทด์หยุดอ่านหรือให้สายนิวคลีโอไทด์คุณภาพไม่ดี [20] อย่างไรก็ตาม ล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA 

intergenic spacer ยังคงได้รับความนยิมค่อนข้างมากในการน้ามาใชแ้ยกและระบุชนิดของพชื เมื่อเทียบกับล้าดับนวิคลี

โอไทด์มาตรฐานบริเวณอื่นเนื่องจากมีความแปรผันของล้าดับนิวคลีโอไทด์ค่อนข้างสูงเพียงพอ และมีส่วนปลายของ

สายนวิคลีโอไทด์ท้ังสองด้านท่ีเป็นบริเวณอนุรักษ์สูง (ความยาวประมาณ 75 คู่เบส) จึงสามารถพัฒนาไพรเมอร์ท่ีเป็น 

universal primers ท่ีใชศ้กึษากับพืชได้หลายกลุ่ม [21]   

 ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมระหว่างสายพันธ์ุแสงเทียน กับ ชมพูนพพร ที่มคีวามใกล้ชิดกันมาก ไมส่อดคล้อง

กับลักษณะของสีจานรองดอก โดยสายพันธ์ุแสงเทียนมจีานรองดอกสีขาวตอนแรกแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนดอกแก่ 

ในขณะท่ีสายพันธ์ุชมพูนพพรมีจานรองดอกสีชมพูเข้ม ซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจน ท้ังนี้ เพราะการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมนี้ ใช้ล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer เพียงบริเวณเดียว ไม่

ครอบคลุมท้ังจีโนมจึงไมใ่ช่ลักษณะทางพันธุกรรมท้ังหมด และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนท่ีควมคุม

ลักษณะของสีจานรองดอก ต่างจากการศึกษาของณัฐพงษ์ และคณะ [22] ซึ่งใช้เทคนิคลายพิมพ์เอเอฟแอลพีใน

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหน้าวัว โดยพบวา่การจัดกลุ่มของหนา้วัว 33 สายพันธ์ ในแต่ละกลุ่มจะ

มีสีของจานรองดอกท่ีคล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของสีปลี และลักษณะการเปลี่ยนสีของท้ังปลีและจาน

รองดอกเมื่ออายุมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิคลายพิมพ์เอเอฟแอลพีเป็นการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมท้ังหมดในจีโนม 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหน้าวัว จากล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA 

intergenic spacer นี้ เป็นการศึกษาขั้นต้นเพื่อหาต้าแหนง่นิวคลีโอไทด์ท่ีมีความแตกต่างกันของหน้าวัวแต่ละสายพันธ์ุ 
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เพื่อใช้ส้าหรับการจ้าแนกสายพันธ์ุหน้าวัวเป็นหลัก นอกจากนี้ เป็นการศึกษาในหน้าวัวเพียง 10 สายพันธ์ุซึ่งยังไม่

ครอบคลุมกับหนา้วัวสายพันธ์ุต่างๆ ที่มจี้าหนา่ยในทอ้งตลาด 

 การทดสอบการระบุสายพันธ์ุหน้าวัวท่ีไม่ทราบชื่อด้วยเคร่ืองหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดท่ีสร้างขึ้นนี้ พบว่า 

ตัวอยา่งท่ีไม่ทราบช่ือท่ีมีสีของจานรองดอกเป็นสแีดงสด และเปลี่ยนเป็นสีแดงปนเขียวเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะ

ท่ีมีความคล้ายคลึงกับหน้าวัวสายพันธ์ุซันเรด ถูกจัดอยู่ใกล้ชิดกับหน้าวัวสายพันธ์ุซันเรดบนแผนภูมิแสดง

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ด้วยค่า Bootstrap 100% ซึ่งค่า Bootstrap มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นในผลการ

วเิคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ โดยค่า Bootstrap 85-100% แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับสูง ค่า Bootstrap 71-

84% แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับปานกลาง ค่า Bootstrap 50-70% แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับต่้าของสายสัมพันธ์

ทางวิวัฒนาการท่ีได้ [23] นอกจากนี้ ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของของล้าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA 

intergenic spacer ระหว่างหน้าวัวสายพันธ์ุซันเรดกับตัวอย่างท่ีไม่ทราบชื่อยังมีค่าต่้าท่ีสุดอีกด้วย (0.04 , ไม่ได้แสดง

ข้อมูล) แสดงให้เห็นวา่ตัวอย่างท่ีไม่ทราบชื่อในงานวิจัยน้ี คือ หน้าวัวสายพันธ์ุซันเรด จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็น

วา่ ล้าดับนวิคลีโอไทด์บริเวณ trnH-psbA intergenic spacer สามารถใช้เป็นดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดมาตรฐานส้าหรับการ

ใชร้ะบุสายพันธ์ุหนา้วัวให้ถูกต้องได้ แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายดเีอ็นเอแบบบาร์โค้ดท่ีสร้างขึน้นี้ยังไมค่รอบคลุมกับ

หนา้วัวสายพันธ์ุต่างๆ ที่มจี้าหนา่ยในทอ้งตลาด จ้าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องมกีารศึกษาเพ่ิมเตมิ  
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อิทธิพลของการเติม BaTiO3 ในปริมาณน้อยๆ ต่อโครงสร้างเฟสและโครงสร้าง

จุลภาคของผงผลกึ K0.02Na0.98NbO3 ท่ีเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว 

Influence of BaTiO3 doping on phase structure and microstructure of 

K0.02Na0.98NbO3 powders prepared by molten salt method 

ชมพูนุช วรางคณากูล1,2* 

Chompoonuch Warangkanagool1,2* 

บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้ศึกษาผลของการเติม BaTiO3 หรือ BT ในปริมาณน้อยๆ ตอ่โครงสร้างเฟส และโครงสร้างจุลภาค

ของผงผลึก K0.02Na0.98NbO3 หรือ KNN ท่ีเตรียมโดยวธีิเกลอืหลอมเหลว โดยการแปรค่าอุณหภูมใินการเผาแคลไซนเ์ป็น

ตัง้แต่ 400 ถึง 900 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตรวจสอบโครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) พบว่า

โครงสร้างเฟสของผงผลึก KNN เมื่ออุณหภูมิแคลไซน์สูงขึ้นจะเป็นแบบเตตระโกนอล และพบว่ามีเฟสผสม 2 เฟส

ระหว่างเตตระโกนอลและออร์โทรอมบิก ในโครงสร้างของผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าอนุภาคของผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT มีการ

จับกันเป็นกลุ่มก้อน มีขนาดใกล้เคียงกันในแต่ละอุณหภูมิแคลไซน ์แตเ่มื่ออุณหภูมิแคลไซน์เป็น 800 และ 900 oC ขนาด

อนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก KNN มขีนาดใหญ่กวา่ ผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT อยา่งเห็นได้ชัด  

ค าส าคัญ:  ผงผลึก KNN ผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค วิธีเกลือหลอมเหลว 

Abstract  

 In this research, Influence of BaTiO3 (or BT) doping on phase structure and microstructure of 

K0.02Na0.98NbO3 (or KNN) powders prepared by molten salt method were investigated. These powders were 

various calcination temperatures from 400 to 900 oC for 3h. The phase structure was examined by x-ray 

diffraction (XRD). The tetragonal phase structure of KNN powders was found at high calcination temperature and 

the binary phase of monoclinic-orthorhombic phase was found in (0.95)KNN-(0.05)BT powders. The 

microstructure was examined by scanning electron microscopy (SEM). The results showed that the particles of 

KNN and (0.95)KNN-(0.05)BT powders were agglomerated and same size in each the calcination temperature. 

The average particles size of KNN powders at calcination temperature 800 and 900 oC are larger than 

(0.95)KNN-(0.05)BT powers. 

Keywords:  KNN powders, (0.95)KNN-(0.05)BT powders, phase structure, microstructure, molten salt method 
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บทน า 

เซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต (KNN) มสีมบัติเป็นสารพิโซอิเล็กทริกในกลุ่มท่ีไม่มตีะกั่ว เกิดจากการ

ผสมกันระหว่างโซเดียมไนโอเบต และโพแทสเซียมไนโอเบต มอีุณหภูมคิูรอียู่ท่ีประมาณ 420 oC [1] ซึ่งอุณหภูมคิูรนีี้จะ

เปลี่ยนแปลงเมื่อองค์ประกอบของสารเปลี่ยนแปลงไปโดย ณ ท่ีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิคูรี โพแทสเซียมโซเดียมไน

โอเบตจะมีโครงสร้างเป็นแบบคิวบิกซึ่งส่งผลให้แสดงสมบัติเป็นพาราอิเล็กทริก เมื่อท้าการลดอุณหภูมิให้ต่้าลงกว่า

อุณหภูมิคูรี ลักษณะของหน่วยเซลล์จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบเตตระโกนอล และถ้าลดอุณหภูมิลงจนต่้า 200 oC 

ลักษณะของหน่วยเซลล์จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบออร์โทรอมบิก ซึ่งส่งผลให้สมบัติของเซรามิกเป็นเฟร์โรอิเล็กทริก 

และยังพบอีกว่าสมบัติทางด้านไฟฟ้าของโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตนั้น แสดงสมบัติท่ีโดดเด่นมากในสัดส่วนของ

โซเดียมไนโอเบต (NaNbO3) และโพแทสเซียมไนโอเบต (KNbO3) อยูท่ี่ 50/50 ซึ่งอยู่ ณ บริเวณท่ีเรียกว่า รอยต่อเฟสท่ี

มีสัณฐานเหมือนกัน อย่างไรก็ตามการท่ีมีส่วนผสมของโพแทสเซียมสูงนั้นจะท้าให้ความสามารถในการเผาซินเตอร์

ต่้าลง แต่ยังไม่ค่อยมีการศึกษาเซรามิกในระบบ KNN ท่ีมีปริมาณโพแทสเซียมต่้าๆ และ KNN อย่างเดียวนั้นจะมี

สมบัตพิโิซอิเล็กทริกท่ีต้่า จึงมกีารเตมิเซรามิกแบเรียมไททาเนต (BaTiO3) เข้าไป 

เนื่องจากแบเรียมไททาเนต (BT) มสีมบัตเิป็นสารพโิซอิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กทริกที่ดี มคี่าคงที่ไดอเิล็กทริก

สูง มีการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกต่้า มีอุณหภูมิคูรี (Tc) = 120 oC มีความสามารถในการกักเก็บประจุสูง เป็นฉนวน

ทางไฟฟ้า และมคีวามเสถียรต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิ[2,3,4] จึงได้มีการน้าเอาแบเรียมไททาเนต (BT) เตมิเข้าไป

เพื่อปรับปรุงสมบัตดิังกล่าว ดังนัน้ในงานวจิัยนี้ จึงมุ่งศกึษาผงผลึกในระบบ KNN ท่ีมีปริมาณปริมาณโพแทสเซียมต่้าๆ 

ในสูตร K0.02Na0.98NbO3 และเมื่อเติมแบเรียมไททาเนต เข้าไปในปริมาณนอ้ยๆ เพื่อศึกษาอทิธิพลของการเติม BaTiO3 

ในปริมาณน้อยๆ ต่อโครงสร้างเฟส และโครงสร้างจุลภาคของผงผลึก K0.02Na0.98NbO3 ท่ีเตรียมโดยวิธีเกลือ

หลอมเหลว เพื่อน้าไปท้าเป็นเซรามิกต่อไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

น้าสารตัง้ตน้โพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) โซเดยีมคารบ์อเนต (Na2CO3) ไนโอเบียมเพนท็อกไซด์ (Nb2O5) 

แบเรียมคารบ์อเนต (BaCO3) และ และไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) โดยค้านวณ และไปชั่งในตามปริมาณสารสัมพันธ์ 

ให้อัตราส่วนโดยโมล ของ K:Na:Nb เป็น 0.02:0.98:1 และของ Ba:Ti เป็น 1:1 ด้วยการดุลสมการเคมีตามสมการ (1) 

  (1-x)[0.01K2CO3 + 0.49Na2CO3 +0.5 Nb2O5] + (x)[BaCO3 + TiO2]   (1−x)K0.02Na0.98NbO3–(x)BaTiO3+ 0.5(1+x)(CO2)             (1) 

ในงานวิจัยนี้เราใช้ x = 0 ส้าหรับ KNN และใช้ x = 0.05 ส้าหรับ (0.95)KNN-(0.05)BT ท้าการบดผสมเปียก

โดยใช้ลูกบดเซอร์โคเนียเป็นตัวบด และใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยกระจายตัวของอนุภาค เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

จากนัน้ท้าแห้งและคัดขนาด เรียกผงท่ีได้น้ีวา่เป็นผงผสม KNN และ ผงผสม (0.95)KNN-(0.05)BT น้าผงผสมท่ีได้ไปผสม

กับผงเกลือผสม (ผงเกลือผสมเตรียมโดยการบดผสมเกลือ NaCl และ เกลือ KCl ในสัดส่วน 1:1 โดยโมล ในครกหยก) 

จากนั้นบดผสมผงเกลือผสมและผงผสม KNN หรือผงผสม (0.95)KNN-(0.05)BT ในสัดสว่นเกลอืผสมต่อผงผสมเป็น 1:1 

โดยน้้าหนัก [5,6,7] น้าไปเผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 400–900 oC หลังการเผาแคลไซน์ท้าการแยกเกลือออกจากผงผลึก 

KNN และผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT ด้วยการล้างด้วยน้้าร้อนท่ีปราศจากไอออน เทน้้าท่ีล้างเกลือออก แล้วล้างซ้้า

ด้วยน้้าร้อนท่ีปราศจากไอออนอีกจนคลอไรด์ไอออนหมด (ทดสอบว่าไม่มีคลอไรด์ไอออนเหลืออยู่ โดยการหยด

สารละลายซิลเวอร์ไนเตรดลงในน้้าท่ีล้างเกลือท่ีเทท้ิง จนกระท้ังสารละลายซิลเวอร์ไนเตรดไม่ท้าปฏิกิริยากับน้้าล้าง

เกลือท่ีเททิ้งแล้ว จึงแน่ใจว่าไม่มีคลอไรด์ไอออนเหลืออยู่) แล้วท้าให้แห้ง เรียกวิธีการนี้ว่าการเตรียมโดยวิธีเกลือ
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หลอมเหลว  น้าผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ท่ีเตรียมได้ตรวจสอบโครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน

ของรังสีเอกซ์ (XRD) ตรวจสอบลักษณะรูปร่าง หรือโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

(SEM) น้าข้อมูลท่ีได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมาค้านวณหาขนาดของอนุภาคเฉลี่ยด้วยโปรแกรม

อมิเมทเจ โดยการวัดขนาดของอนุภาคอยา่งนอ้ย 300 อนุภาค แล้วน้ามาหาค่าของอนุภาคเฉลี่ย 

ผลการศึกษา 

 น้าผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ท่ีเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว เผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 400, 

500, 600, 700, 800 และ 900 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง มาวเิคราะห์การก่อเกิดเฟส ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี

เอกซ์ ได้ผลดังภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 ตามล้าดับ 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลกึ KNN ท่ีเผาแคลไซน ์

ณ อณุหภูมิ 400-900 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เตรียมโดยวธีิเกลือหลอมเหลว 
 

  จากภาพท่ี 1 พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก KNN ท่ีท้าการเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 400  oC 

นั้น พบว่ายังไม่เป็นเฟสบริสุทธ์ิเมื่อเทียบกับข้อมูลมาตรฐานของผงผลึก  KNN ในแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน JCPDS 

หมายเลข 74-2024 [3] และเมื่ออุณหภูมิแคลไซนเ์พิ่มขึ้นเป็น 500 oC พบวา่มีการฟอร์มตัวเป็นเฟสบริสุทธ์ิของผงผลึก 

KNN มโีครงสร้างเฟสเป็นโมโนคลินิก เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เพิ่มเป็น 600 oC จะเห็นว่าโครงสร้างเฟสของผง

ผลึก KNN เร่ิมมีความเป็นเตตระโกนอล เมื่ออุณหภูมิการเผาแคลไซน์เป็น 700-900 oC พบความเป็นเตตระโกนอล

อย่างชัดเจน เนื่องจากความร้อนในการเผาแคลไซน์ท่ีสูงขึ้นท้าให้เฟสท่ีเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนไป โดยสังเกตได้จากมุม

เลี้ยวเบน 2  22.6 o, 22.8 o; 32.1 o, 32.3 o; 46.2 o, 46.7 o; 52.2 o, 52.5 o; 57.4 o, 57.8 o; 67.0 o, 67.8 o และ 

76.8 o, 77.5 o 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลกึ (0.95)KNN-(0.05)BT ท่ีเผาแคลไซน ์

ณ อุณหภูมิ 400-900 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เตรียมโดยวธีิเกลือหลอมเหลว 
 

 จากภาพท่ี 2 พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT ท่ีท้าการเผาแคล

ไซน์ ณ อุณหภูมิ 400 oC นั้น พบว่ายังไม่เป็นเฟสบริสุทธ์ิเมื่อเทียบกับข้อมูลมาตรฐานของผงผลึก  KNN และ BT ใน

แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 74-2024 [8] และ หมายเลข 85-1791 [9] ตามล้าดับ และเมื่ออุณหภูมิแคล

ไซน์เพิ่มขึ้นเป็น 500 oC พบว่ามีการฟอร์มตัวเป็นเฟสบริสุทธ์ิของผงผลึก KNN ซึ่งจะไม่สามารถตรวจพบเฟสของผง

ผลึก BT ได้ เนื่องจากปริมาณของ BT นัน้น้อยเกินกวา่ท่ีเคร่ืองมือจะตรวจสอบพบ แต่พบว่ามีเฟสผสม 2 เฟส เกิดขึ้น

ระหว่างเฟสโมโนคลนิกิและออร์โทรอมบิก สอดคล้องกับการศกึษาของ J. Zeng และคณะ [10] ซึ่งพบวา่ปริมาณ BT มี

ผลต่อการเปลี่ยนเฟสของเซรามิก KNN โดยเมื่อเติมปริมาณ BT จาก 0-0.05 โมล โครงสร้างเฟสจะเปลี่ยนจากเฟส

ของโมโนคลินิกเป็นเฟสออร์โทรอมบิก และเมื่อเติมปริมาณ BT ตั้งแต่ 0.08-0.10 โมล โครงสร้างเฟสจะเปลี่ยนจาก

ออร์โทรรอมบิกเป็นเตตระโกนอล ซึ่งในงานวจิัยน้ีได้พบวา่เมื่อเติมปริมาณ BT จ้านวน 0.05 โมล พบวา่โครงสร้างของ

ผงผลึก KNN เปลี่ยนจากโมโนคลินกิเป็นออร์โทรอมบิกเชน่กัน  

น้าผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ท่ีเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 400-900 oC มาศึกษาลักษณะ

รูปร่าง หรอืโครงสร้างจุลภาคด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลดังภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4  
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ภาพที ่3 ภาพถ่ายด้วยกลอ้งจุลทรรศน์แบบสอ่งกราดของผงผลกึ KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ท่ีเผาแคลไซน ์

ณ อุณหภูมิ 400-700 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบกัน 
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จากภาพท่ี 3 เป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของผงผลึก KNN และ 

(0.95)KNN-(0.05)BT เผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 400, 500, 600, และ 700 oC เปรียบเทียบกัน จะเห็นว่าภาพถ่าย

ลักษณะของอนุภาคของผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT มีลักษณะคล้ายกันขนาดของอนุภาคเฉลี่ยใกล้เคียง

กัน ที่อุณหภูมแิคลไซน์ 600 oC ขึน้ไป รูปร่างของผงผลึก KNN เร่ิมมคีวามเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแตย่ังไม่ชัดเจนมากนัก 

   
 

   

ภาพที ่4 ภาพถ่ายด้วยกลอ้งจุลทรรศน์แบบสอ่งกราดของผงผลกึ KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ท่ีเผาแคลไซน ์

ณ อุณหภูมิ 800 และ 900 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบกัน 

 

และเมื่ออุณหภูมิการเผาแคลไซน์สูงขึ้นเป็น 800 และ 900 oC จะพบว่ารูปร่างของผงผลึก KNN นั้นเป็นทรง

สี่เหลี่ยมอย่างชัดเจน และมีขนาดใหญ่กว่าผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT อย่างชัดเจน ดังภาพ 4 ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อมูลท่ีได้ในการวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ว่าเมื่ออุณหภูมิแคลไซน์ของผงผลึก KNN สูงขึ้น จะมีความ

เป็นเตตระโกนอลมากขึ้น ท้าให้รูปร่างของผงผลึก KNN ท่ีเผาแคลไซน ์ณ อุณหภูมิสูงๆ แสดงลักษณะเป็นทรงเหลี่ยม

ของเฟสเตตระโกนอลนั่นเอง ส่วนผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT ไม่มีเฟสของเตตระโกนอลแต่จะเป็นโมโนคลินิกผสม

กับออร์โทรอมบิก 

เมื่อหาขนาดเฉลี่ยของอนุภาคของผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ท่ีเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 500-

900 oC จะได้ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลกึ KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ท่ีเผาแคลไซน์ ณ อณุหภูมิ 500-900 oC 

ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ในแต่ละอุณหภูมิแคลไซนต์ัง้แต ่500-700 oC 

จะมขีนาดใกล้เคียงกัน แต่เมื่ออุณหภูมแิคลไซน์เพิ่มขึ้นเป็น 800 และ 900 oC จะพบวา่ผงผลึก KNN มีขนาดใหญ่กว่า

ผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT ซึ่งเกิดจาก BT ท่ีเตมิลงไปน้ันไปท้าการยับยัง้การเตบิโตของอนุภาคผงผลึก KNN นั่นเอง 

สรุปผล 

ผงผลึก KNN และ (0.95)KNN-(0.05)BT ท่ีเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลวนี้ สามารถเตรียมให้มีความบริสุทธ์ิได้

ตั้งแต่อุณหภูมิแคลไซน์ 500 oC ส้าหรับผงผลึก KNN นั้น มีโครงสร้างเฟสเป็นโมโนคลินิก และเมื่ออุณหภูมิการเผาแคล

ไซน์สูงขึ้น ผงผลึก KNN จะมีความเป็นเตตระโกนอลมากขึ้น มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะท่ีอุณหภูมิแคลไซน์ท่ี 900 oC  

ผงผลึกจะมีขนาดอนุภาคใหญ่และเป็นทรงเหลี่ยมอยา่งเห็นได้ชัดเจน ส่วนผงผลึก (0.95)KNN-(0.05)BT นั้น จะมีเฟส

เป็นโมโนคลิกนกิผสมกับออร์โทรอมบิก เมื่ออุณหภูมิการเผาแคลไซน์สูงขึน้ขนาดของอนุภาคของผงผลึก (0.95)KNN-

(0.05)BT จะใหญ่ขึ้นเล็กน้อย  

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้อุดหนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ขอบพระคุณศาสตราจารย์

เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีอ้านวยความสะดวกในการใช้

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีอ้านวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ใน

ห้องปฏบัิตกิารเชน่กัน 
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การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ บูรณาการล าดับฟีโบนัชชีของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) 

Development of mathematical skills about introduction to matrix integration 

fiboncci sequence for Mathayomsuksa 4 students using problem-based 

learning and flipped classroom technique  

นุศรา ปุ๊กคาม1* 

Nootsara Poogkam1*  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ วัดผลสัมฤทธ์ิ วัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง เมทริกซ์ 

บูรณาการล้าดับฟีโบนัชช ีและศกึษาพฤตกิรรมการเรียน ด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมอื และการแสดงความ

คิดเห็น ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 

(Flipped Classroom) กลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการวจิัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2559 โรงเรียน

สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เมทริกซ์ จ้านวน 6  คน 

ส้าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom)  จ้านวน 14  ชั่วโมง แบบฝึกทักษะ แบบบันทึกหลังสอน แบบสังเกต

พฤตกิรรมการเรียน แบบวัดเจตคตท่ีิมีต่อวชิาคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการวิจัยมีดังนี ้

 1. นักเรียนมทัีกษะทางคณิตศาสตร์ เร่ืองเมทริกซ์ เป็นไปตามเกณฑ์ คือ นกัเรียนทุกคนได้คะแนนแบบฝึก

ทักษะในแตล่ะหัวข้อมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนเต็ม  

  2. คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และคะแนน

เฉลี่ยรวมมากกวา่รอ้ยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

 3. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเมทริกซ์บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใช้รูปแบบการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ด้าน

ความกระตอืรือร้น การให้ความร่วมมอื และการแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับสูง 

  4. การวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองเมทริกซ์บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดย

ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 

Classroom) ปรากฏว่า นักเรียนมเีจตคติท่ีดตีอ่การเรียน 

ค าส าคัญ:  ทักษะทางคณิตศาสตร์  เมทริกซ์  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เทคนิคหอ้งเรียนกลับด้าน 

                                                           
1 การสอนคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
1 Mathematics Education Science Chiangmai University Chiang Mai Province 50200 

*Corresponding author e-mail: nootsara.poogkam@gmail.com  
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Abstract  

 This study was aimed to develop students’ skills, assess students’ achievement and attitude in 

introduction to matrix integrated with fibonacci sequence, and study students’ behavior about enthusiasm, 

collaboration, and opinion expression through problem-based learning and flipped classroom technique. In this 

study, target group was included six mathayomsuksa 4 students, 2016 school year, Sathukitprachasan 

radchamangkrapisek school, Wiangsa district, Nan province, who were studying mathematics in introduction to 

matrix. Instruments used in this study were 1) 14 lesson plans emphasized on problem-based learning and 

flipped classroom technique 2) skills practices 3) teaching notes 4) observation form 5) attitude assessment test 

and 6) achievement assessment test. 

 This study was resulted as follows. 

 1. Students have scores over 50 percentage of full marks in each skill assessment test. This means 

mathematical skills are in accordance with criterion of introduction to metrix. 

 2. Students’ scores of achievement-post test were more than -pretest and approximated scores were 

over 50 percentage. 

 3. Students have mathematical behavior in learning mathematics of introduction of metrix integrated 

with fibonacci sequence using problem-based learning and flipped classroom technique in higher range of 

enthusiasm, collaboration, and opinion expression. 
 

Keywords:  Mathematical Skills   Matrix   Problem-Based Learning   Flipped Classroom  

บทน า 

 ปัจจุบันเป็นยุคท่ีโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจาการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง

ข้อมูลตา่งๆ ของทุกภูมภิาคของโลกเข้าดว้ยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดขึน้ในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลตอ่วิถี

การด้ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการ เรียนรู้เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้นักเรียนมีทักษะส้าหรับการออกไปด้ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 คนในอนาคตต้องทันเหตุการณ์ เนื่องจาก

โลกยุคเทคโนโลยีมนุษยส์ามารถรับทราบข้อมูลข่าว สารอยา่งท่ัวถึง การจัดการศกึษาจึงควรเนน้ให้ผู้เรียนรอบรู้ รู้คิด 

และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม การทันต่อเหตุการณ์จะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดท่ีกว้างขึ้น ดังนั้นแบบวิธีการสอนจึง

ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ 

(ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ, 2554:36) 

 กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL)  ทิศนา แขมมณี (2548) 

กล่าววา่ การจัดการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลัก เป็นการจัดสภาพการณข์องการเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาเป็น

เคร่ืองมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยผู้สอนอาจน้าผู้เรียนไปเผชิญสถานปัญหาจริง หรือ

ผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึกกระบวน การคิดวิเคราะห์ปัญหา มกีารแก้ปัญหาร่วมกันเป็น

กลุ่ม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลายในการ

แก้ปัญหานั้น รวมท้ังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะการคิด และกระบวนการแกปั้ญหาต่างๆ   
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 ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยท่ีผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการบ้านท่ี

ได้รับผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวดิีทัศน ์(Video) นอกชั้นเรียนหรือท่ีบ้าน ส่วนการเรียนในช้ันเรียนปกตนิัน้จะเป็น

การเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ท่ีได้รับร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ “ห้องเรียน

กลับด้าน” จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งท่ีเป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่เด็ก โดยใช้ฝึกประยุกต์

ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery Learning)” ด้วยแนวคิด “เรียนท่ีบ้าน ท้า

การบ้านท่ีโรงเรียน” กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านนั้น จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์

ความรู้ด้วยตัวผู้ เรียนเองตามทักษะความรู้  ความสามารถและสติปัญญาของเอกัตบุคคล  (Individualized 

Competency) ตามอัตราความ สามารถทางการเรียนแต่ละคนจากมวลประสบการณ์ท่ีครูจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT 

ผู้วิจัยได้เลอืกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เพื่อวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วัดเจตคติท่ีมีต่อการเรียน และพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เมทริกซ์

บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี  ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการ ศกึษา 2559 โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองเมทริกซ์ บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใชรู้ปแบบการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

2. เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง เมทริกซ์ 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเมทริกซ์บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใช้รูปแบบการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ด้าน

ความกระตอืรือร้น การให้ความร่วมมอื และการแสดงความคิดเห็น 

4. เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เมทริกซ์ บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 

Classroom) 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การวจิัยเชงิวทิยานพินธ์ในครัง้นี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวัดเจตคติท่ี

มตีอ่การเรียน เร่ืองเมทริกซ์บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ( P r o b l e m -

Based Learning) ร่วมกับเทคนคิห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยได้ด้าเนนิการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ก้าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. สร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. วเิคราะห์ขอ้มูล 

5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิจัย 
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ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย   

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภเิษก 

จังหวัดนา่น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 13 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย   

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภเิษก จังหวัดนา่น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 6 คน 

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ดังนี ้

  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เมทริกซ์  โดยบูรณาการกับล้าดับฟีโบนัชชี โดยใช้รูปแบบการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

    1.1.1 ศึกษาบทความของ Shawn Triplett ในหนังสือ Mathematics Teacher/ Vol.107,No.3 

October 2013 เร่ือง เรขาคณิตของเมทริกซ์ฟีโบนัชชี  (Geometry of the Fibonacci Matrix) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ 

เรขาคณิตของเมทริกซ์ฟีโบนัชชี    และการใชเ้มทริกซ์ฟีโบนัชชีในการหาสูตรพจนท่ั์วไปของล้าดับฟีโบนัชชี 

    1.1.2  ศกึษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ การ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื้อหาท่ีจะใช้ในการสอน และศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 

Learning) ร่วมกับเทคนคิห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้กา้วทันในยุคศตวรรษท่ี 21 แล้ว

ผู้วิจัยได้จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้  เร่ือง เมทริกซ์ โดยการวิจัยคร้ังนี้ท้าการศึกษา 6 หัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย เมท

ริกซ์ การบวกและการคูณเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ อินเวอร์สของเมทริกซ์ เมทริกซ์ทแยง และการใช้เมทริกซ์หาพจน์

ท่ัวไปของล้าดับฟีโบนัชชี จ้านวน  6  แผน 14 ชั่วโมง (ดูรายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจ้าแนกตามหัวข้อเร่ือง 

สาระส้าคัญ และจ้านวนชั่วโมง ในภาคผนวก ข หนา้ 75) 

  2.  ใบความรู้และแบบฝึกทักษะ ดังนี ้

  -  ใบกิจกรรม เร่ือง เมทริกซ์ 

   -  แบบฝึกทักษะท่ี 1 เร่ือง เมทรกิซ์ 

   -  ใบกิจกรรม การบวกและการคูณเมทริกซ์ 

    -  แบบฝึกทักษะท่ี 2 เร่ือง การบวกและการคูณเมทริกซ ์

  -  ใบกิจกรรม ดีเทอร์มิแนนต์กับไอเกนแวลลิวและไอเกนเวกเตอร์ของเมทริกซ์ 

   -  แบบฝึกทักษะท่ี 3 เร่ือง ดีเทอร์มิแนนต์ 

  -  แบบฝึกทักษะท่ี 4 เร่ือง อินเวอร์สของเมทริกซ์ 

  -  ใบกิจกรรม เมทริกซ์ทแยง 

   -  แบบฝึกทักษะท่ี 5 เร่ือง การท้าเมทริกซ์ให้อยูใ่นรูปเมทริกซ์ทแยง 

    -  ใบความรู้ เร่ือง เมทริกซ์ฟีโบนัชชี 

   -  ใบกิจกรรม เร่ือง พจนท่ั์วไปของล้าดับฟีโบนัชชี 

   -  แบบฝึกทักษะท่ี 6 เร่ือง พจน์ท่ัวไปของล้าดับฟีโบนัชชี 
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 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ื อง เมทริกซ์ ซึ่งเป็น

แบบทดสอบชุดเดียวกันแบบอัตนัยจ้านวน 6 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 4.  แบบวัดเจตคตท่ีิมีต่อการเรียน  เร่ิมจากการก้าหนดประเด็นในการวัดเจตคตติอ่การเรียนของนักเรียน 

และสร้างแบบวัดเจตคต ิจ้านวน  15  ข้อ  ประกอบด้วยค้าถามท่ีเป็นเจตคตดิ้านบวก 8 ข้อ และค้าถามท่ีเป็นเจตคตดิ้าน

ลบ 7 ข้อ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ ตามวธีิการของ Linkert ซึ่งมตีัวเลือกให้เลอืก  5  ข้อ โดยถือเกณฑ์

น้้าหนักในการให้คะแนนตัวเลือกของข้อค้าถามประเภททางบวก และประเภททางลบ ดังนี้ (บุญเรียง  ขจรศลิป์,2530) 
 

 

ก้าหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ ศักดิ์ชัย เสรีรัฐ (2530) ดังนี้ 

     ถ้าคะแนนเฉลี่ยมคี่านอ้ยกวา่ 1.55  แสดงวา่มีเจตคติท่ีไม่ดอีย่างมาก 

     ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.56 – 2.55   แสดงวา่มีเจตคติท่ีไม่ด ี

     ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.56 -3.55   แสดงวา่มีเจตคติปานกลาง 

     ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.56 – 4.55   แสดงวา่มีเจตคติท่ีด ี

     ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกวา่ 4.55    แสดงวา่มีเจตคติท่ีดอีย่างมาก 

5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ใช้ส้าหรับให้ผู้วิจัยใช้บันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนขณะจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยท้าการศกึษาแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนท่ีใชใ้นการศึกษาพฤตกิรรมการเรียนในด้าน

ความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น และได้น้าแบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของ 

ประภัสสร เบ้าชารี (2554, หน้า 137) มาปรับใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน โดยเพิ่มระดับในการ

ประเมินพฤตกิรรมการเรียนแต่ละดา้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ม ี4 ระดับ ดังนี ้ 

  3 หมายถงึ นักเรียนแสดงพฤตกิรรมนัน้ในระดับสูง 

  2 หมายถงึ นักเรียนแสดงพฤตกิรรมนัน้ในระดับปานกลาง 

  1  หมายถงึ นักเรียนแสดงพฤตกิรรมนัน้ในระดับต้่า 

  0  หมายถงึ นักเรียนไม่แสดงพฤตกิรรมนัน้เลย 

ส้าหรับการแปลความหมายระดบัพฤตกิรรมการเรียน ใชค้่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 2.26 – 3.0   หมายถงึ  นักเรียนแสดงพฤตกิรรมนัน้ในระดับสูง  

  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.25 หมายถงึ  นักเรียนแสดงพฤตกิรรมนัน้ในระดับปานกลาง  

  ค่าเฉลี่ย  0.76 – 1.5 หมายถงึ  นักเรียนแสดงพฤตกิรรมนัน้ในระดับต้่า  

  ค่าเฉลี่ย  0 – 0.75  หมายถงึ  นักเรียนไม่แสดงพฤตกิรรมนัน้ในระดับน้ันเลย 

ข้อค้าถามประเภททางบวก 

Favorable Statement 

ข้อค้าถามประเภททางลบ 

Unfavorable Statement 

เห็นดว้ยอย่างย่ิง      ให ้    5  คะแนน 

เห็นดว้ย                ให ้    4  คะแนน 

ไมแ่นใ่จ                ให ้    3  คะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย             ให้     2  คะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง   ให้     1  คะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง    ให้     5  คะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย              ให ้    4  คะแนน 

ไมแ่นใ่จ                 ให้     3  คะแนน 

เห็นดว้ย                 ให้     2  คะแนน 

เห็นดว้ยอย่างย่ิง       ให้     1  คะแนน 
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 6. แบบบันทึกหลังสอน เร่ิมจากการก้าหนดประเด็นในการบันทึกหลังสอนซึ่งประกอบด้วย ผลท่ีเกิด

ขึน้กับนักเรียน ปญัหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  

 2. น้าแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ตรวจสอบความเหมาะสมของกจิกรรมกับการจัดการเรียนรู้และความถูกตอ้งทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจารย์

ท่ีปรึกษาได้มีความเห็นว่ากิจกรรมสามารถสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ จากนั้นจึงให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม 

 3. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน้าไปใช้จริงกับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนสาธุกิจประชา

สรรค์ รัชมังคลาภเิษก จ้านวน 6 คน  

 4. น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา

ความเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน้าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่านพิจารณา แล้วหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตรการหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (พชิติ ฤทธ์ิจรูญ, 2555, หนา้ 150)  ดังนี้ 


R

IOC
N

 

เมื่อ  IOC   แทน   ค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับทักษะทางคณิตศาสตร์   

R
 
คือ   ผลรวมคะแนนการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

 N      คือ  จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 จากนั้นน้าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และน้าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน จ้านวน 33 คน น้าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี

ก้าหนดไว ้และน้าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากเป็นรายข้อ โดยใชสู้ตรการหาค่าความยากส้าหรับข้อค้าถามท่ีมี

การให้คะแนนไมเ่ป็นระบบ 1 – 0  สูตรของ ซีเอ เดรก (C.A.Drake, 2555 อา้งถึงใน พชิติ ฤทธ์ิจรูญ, หน้า 147) ดังนี้ 

ความยาก = 
2

H LP + P
 

เมื่อ HP แทน สัดสว่นของคะแนนท่ีผู้สอบในกลุ่มสูงตอบถูก 

 LP  แทน สัดสว่นของคะแนนท่ีผู้สอบในกลุ่มต่้าตอบถูก 

 ได้ค่าความยากของข้อค้าถามอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.6 ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อค้าถามท่ีมีความยากง่ายระดับ

ปานกลาง มคีวามเหมาะสมสามารถน้าไปใชไ้ด้ 

 หาค่าอ้านาจจ้าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้สูตรการหาค่าอ้านาจจ้าแนกส้าหรับข้อค้าถามท่ีการให้คะแนนไม่

เป็นระบบเป็นระบบ 1–0 สูตรของ ซีเอ เดรก (C.A.Drake,2555 อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, หน้า 147) ดังนี้ 
 

อ านาจจ าแนก = H LP P  

เมื่อ HP แทน สัดสว่นของคะแนนท่ีผู้สอบในกลุ่มสูงตอบถูก 

 LP  แทน สัดสว่นของคะแนนท่ีผู้สอบในกลุ่มต่้าตอบถูก 
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 ได้ค่าอ้านาจจ้าแนกของข้อค้าถามอยู่ระหว่าง 0.6 – 0.85 แสดงว่าเป็นข้อค้าถามท่ีจ้าแนกผู้เรียนได้และ

เป็นแบบทดสอบท่ีด ี 

 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใชสู้ตรการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach, 2555 อา้งถึงใน พชิติ  ฤทธ์ิจรูญ, หน้า 158)  ดังนี ้
 


 
 

  

 = 
2
i

2
t

sn
1  

n  1 s
 

เมื่อ   แทน สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) 

        n   แทน จ้านวนข้อค้าถาม 

     
2
is  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนในแตล่ะข้อ 

         
2
ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

ได้คา่ความเชื่อมันของแบบทดสอบ เป็น 0.93  นั่นคือแตล่ะแบบทดสอบมคี่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบสูงและ

สามารถน้าไปใชไ้ด ้

 จัดเตรียมแบบทดสอบ ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์เพื่อน้าไปใชก้ับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธุ

กิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภเิษก ท่ีเรียนวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เร่ือง เมทริกซ์ 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชเ้วลาในการด้าเนนิการทดลองจ้านวน 14 ชั่วโมง  ซึ่ง

รายละเอยีดการด้าเนนิการ มดีังนี้ 

1. ผู้วิจัยด้าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวผู้วจิัยเอง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้วจิัยเป็นผู้

เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้ท้ากิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนเพื่อสรุปตามประเด็นท่ีก้าหนด แล้ว

อภิปรายสรุปร่วมกันระหว่างผู้วจิัยและนักเรียน นอกจากนีผู้้วิจยัจะมีการใชค้า้ถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ

คิดเห็น  แล้วบันทึกหลังสอน   

2. ก่อนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยใหน้ักเรียนท้าแบบทดสอบก่อนเรียน และเม่ือจบแต่ละช่ัวโมงเรียน ผู้วิจัย

ให้นักเรียนท้าแบบฝึกทักษะในเร่ืองนัน้ ส่วนผู้วจิัยเป็นผู้สังเกตพฤตกิรรม โดยใชแ้บบสังเกตพฤตกิรรม แล้วบันทึกลงใน

บันทึกหลังสอน 

3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้  ผูว้จิัยให้นักเรียนท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัด

เจตคติท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์  
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วิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ดา้เนินการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวจิัยโดยมรีายละเอยีด  ดังนี้ 

  1.  วิเคราะห์ผลการท้าแบบฝึกทักษะ ในทุกชั่วโมง โดยค้านวณร้อยละของคะแนนการท้าแบบฝึกทักษะ 

หากคะแนนการท้าแบบฝึกทักษะ มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม นั่นคือ นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองนัน้ 

 2.  วิเคราะห์คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง เมทริกซ์ โดยเปรียบเทียบกับ

คะแนนก่อนเรียน และค้านวณร้อยละของคะแนนเต็ม หากนักเรียนมีผลการเรียนหลังเรียนมากกวา่ก่อนเรียน และได้

คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แสดงว่านักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ือง เมทริกซ์ 

  3.  วิเคราะห์ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เมทริกซ์ฟีโบนัชชี ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   3.1  วเิคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน โดยค้านวณคะแนนรวมของพฤติกรรมการเรียนท้ัง 3 

ด้าน ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการเรียนด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็ น 

จากนั้นค้านวณค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการเรียนและแปลผล เทียบกับเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ แล้วแสดงร้อยละของ

นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการเรียนในระดับต่าง ๆ จ้าแนกเป็นรายชั่วโมง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนในด้านความ

กระตอืรือร้น การให้ความร่วมมอื และการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน  

  3.2 วิเคราะห์แบบบันทึกหลังสอน เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนด้านความ

กระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น แล้วบรรยายพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนสรุปเป็น

ภาพรวมจ้าแนกตามพฤตกิรรมการเรียนแต่ละดา้น  

 4.  วิเคราะห์เจตคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เมทริกซ์ ผ่านการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 

(Flipped Classroom)  

 สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 

  1.  ค่าร้อยละ  

  2.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

  3.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   4.  ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC)  

  5.  ค่าความยาก  

  6.  ค่าอ้านาจจ้าแนก  

  7.  ค่าความเชื่อม่ัน 

ผลการศึกษา 

 การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ ศกึษาพฤตกิรรมการเรียนและวัด

เจตคติท่ีมีต่อการเรียน เร่ืองเมทริกซ์บูรณาการล้าดับฟีโบนัชชี โดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคหอ้งเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  ส้าหรับข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ

รวบรวม ผู้วิจัยน้ามาวิเคราะห์แล้วน้าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะ เรื่อง เมทริกซ์บูรณาการล าดบัฟีโบนัชช ีโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับดา้น (Flipped Classroom) 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยรวม รอ้ยละของคะแนนเต็ม และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนแบบ

ฝึกทักษะท่ี 1-6 ของนักเรียน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

แบบฝึกทักษะท่ี 1 2 3 4 5 6 

คะแนนเฉลี่ย 6.83 8.92 6.5 8.5 6 8 

คะแนนเฉลี่ยรวม 7.46 

ร้อยละของคะแนนเต็ม 74.6 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) 1.18 
 

เมื่อวิเคราะห์การท้าแบบฝึกทักษะของนักเรียน พบวา่ คะแนนเฉลี่ยรวมจากการท้าแบบฝึกทักษะ มากกวา่

ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยคิดเป็นร้อยละ 74.6 ของคะแนนเต 

 ตอนที่ 2 ผลการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 

 ผู้วิจัยน้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเมทริกซ์ ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ้านวน 6 

ข้อ 20 คะแนน ผลการวเิคราะหข์้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เมทริกซ์ ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน 

พร้อมแสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละของค่าเฉลี่ยเทียบกับคะแนนเต็ม และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

เลขท่ี 1 2 3 4 5 6 

คะแนนก่อนเรียน 6 5 5 3 2 4 

คะแนนหลังเรียน 17 15 16 12 9 7 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) 12.67 

ร้อยละของคะแนนเต็ม 63.35 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) 4.03 
 

  เมื่อวิเคราะห์การท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง เมทริกซ์ พบว่า 

นักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และนักเรียนสอบได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

จ้านวน 4 คน และน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม จ้านวน 2 คน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของนักเรียน

เป็น 12.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 63.35% ของคะแนนเต็ม   
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 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์บูรณาการล าดับฟีโบนัชชี 

โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับ

ด้าน (Flipped Classroom) ด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมอื และการแสดงความคดิเห็น 

  ในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เมทริกซ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้าน

ความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียน โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

 ผู้วิจัยวเิคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน โดยค้านวณคะแนนรวมของพฤติกรรมการเรียนท้ัง 3 ด้าน 

ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการเรียนด้านความกระตอืรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็น จากนั้น

ค้านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนน  2.5 – 3.0  หมายถงึ  นักเรียนแสดงพฤตกิรรมนัน้ในระดับสูง  

  คะแนน  1.5 – 2.4   หมายถงึ  นักเรียนแสดงพฤตกิรรมนัน้ในระดับปานกลาง  

  คะแนน  1.0 – 1.4   หมายถงึ  นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ในระดับต้่า  

  คะแนน  0 – 0.9   หมายถงึ  นักเรียนไม่แสดงพฤตกิรรมนัน้ในระดับน้ันเลย 

 แล้วแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการเรียนในระดับต่าง ๆ จ้าแนกเป็นรายคาบ เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเรียนในด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนผ่านการ

จัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับ

ด้าน (Flipped Classroom)  

ตารางที่ 3  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแตล่ะคาบเรียนในระดับต่าง ๆ  

คาบเรียนที ่
ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนในระดับตา่ง ๆ 

ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ า ไม่แสดงพฤตกิรรม 

1 50.00 50.00 - - 

2 33.33 66.67 - - 

3 66.67 33.33 - - 

4 50.00 50.00 - - 

5 83.33 16.67 - - 

6 50.00 50.00 - - 

7 50.00 50.00 - - 

8 50.00 50.00 - - 

9 66.67 33.33 - - 

10 50.00 50.00 - - 

11 50.00 50.00 - - 

12 66.67 33.33 - - 

13 16.67 83.33 - - 

14 16.67 83.33 - - 
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 จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เมทริกซ์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดง

ความคิดเห็น  มีระดับพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนในแต่ละคาบอยูใ่นระดับสูงและระดับดับปานกลาง แสดงให้เห็น

ว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 

Classroom) สามารถส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน ในด้านความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ และการแสดงความ

คิดเห็น ของนักเรียนได้ 

 ตอนที่ 4 ผลการวดัเจตคตทิี่มีต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ ของนักเรยีนชั้น

มัธยมศกึษาปทีี่ 4 ผ่านการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem- Based 

Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom)  

  การศึกษาเจตคติท่ีมีต่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเมทริกซ์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบวัดเจตคติ โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ตามประเด็นในการวัดเจตคติต่อการเรียนการสอน จ้านวน  15  ข้อ ประกอบด้วยค้าถามที่

เป็นเจตคติด้านบวก 8 ข้อ และค้าถามท่ีเป็นเจตคติด้านลบ 7 ข้อ โดยถอืเกณฑ์น้้าหนกัในการให้คะแนนตัวเลอืกของ

ข้อค้าถามประเภททางบวก และประเภททางลบ ดังนี ้ 

 

 

ก้าหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ ศักดิ์ชัย เสรีรัฐ (2530) ดังนี้ 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยมคี่านอ้ยกวา่ 1.55  แสดงวา่มีเจตคติท่ีไม่ดอีย่างมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.56 – 2.55   แสดงวา่มีเจตคติท่ีไม่ด ี

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2.56 -3.55   แสดงวา่มีเจตคติปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.56 – 4.55   แสดงวา่มีเจตคติท่ีด ี

ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า  4.55    แสดงวา่มีเจตคติท่ีดอีย่างมาก 
 

 แลว้แสดงคา่เฉลี่ยของคะแนนในแต่ละขอ้ของความคิดเห็น รวมถึงเฉลี่ยรวมของนักเรียนท้ังหมด เทียบกับ

เกณฑ์ โดยผลการวเิคราะห์แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ เป็นดังตาราง 
 

ข้อค้าถามประเภททางบวก 

 Favorable Statement  

ข้อค้าถามประเภททางลบ 

Unfavorable Statement 

เห็นดว้ยอย่างย่ิง      ให ้    5  คะแนน 

เห็นดว้ย                ให ้    4  คะแนน 

ไมแ่นใ่จ                ให ้    3  คะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย             ให้     2  คะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง   ให้     1  คะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง    ให้     5  คะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย              ให ้    4  คะแนน 

ไมแ่นใ่จ                 ให้     3  คะแนน 

เห็นดว้ย                 ให้     2  คะแนน 

เห็นดว้ยอย่างย่ิง       ให้     1  คะแนน 
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ตารางที ่4 แสดงผลการวเิคราะห์แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่อวชิาคณิตศาสตร์  

ความคดิเห็นของนักเรียน ค่าเฉลี่ย 

1. วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีน่าสนใจ 4.50 

2. ข้าพเจ้ารูส้ึกหงุดหงิดเมื่อเรียนคณิตศาสตร์ 3.17 

3. การเรียนวชิาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งท่ีน่าเบ่ือหนา่ย 3.33 

4. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีท้าให้เกิดความสนุกสนาน 4.67 

5. ข้าพเจ้าไมส่บายใจทุกคร้ังเมื่อเรียนคณิตศาสตร์ 4.00 

6. วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีท้าให้เป็นคนคดิอย่างเป็นระบบ 4.50 

7. วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีต้องใชส้มองมาก 2.17 

8. การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ไม่ช่วยให้ชีวิตก้าวหนา้ 4.33 

9. ข้าพเจ้ารูส้ึกสดช่ืนเมื่อท้างานวิชาคณิตศาสตร์ 4.33 

10. วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเรียนรู้ได้ยากมาก 3.50 

11. วชิาคณิตศาสตร์ท้าให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 4.83 

12. วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีฝึกฝนได้งา่ย 4.50 

13. วชิาคณิตศาสตร์ช่วยในการประกอบอาชพี 4.83 

14. วชิาคณิตศาสตร์ไม่ได้ช่วยให้บ้านเมอืงเจรญิ 4.33 

15. ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อได้เรียนวชิาคณิตศาสตร์ 4.67 

รวม 61.66 

เฉลี่ยรวม 4.11 

  

จากตารางจะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยรวม จากแบบสอบถามท้ังหมดในการวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนเป็น 4.11 คะแนน จากผลการวเิคราะห์แปลความได้ว่า นักเรียนมเีจตคติท่ีดตีอ่วิชาคณิตศาสตร์ 

วิจารณ์และสรุปผล 

 สรุปผลการวิจัย 

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  มีคะแนน

แบบฝึกทักษะในแต่ละหัวข้อ มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ทุกคน และมีคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนเร่ือง เมทริกซ์ หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนและโดยเฉลี่ยรวมท้ังหอ้งมากกวา่รอ้ยละ 50 ของคะแนนเต็ม  

 2. พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เมทริกซ์ ของนักเรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคหอ้งเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในดา้นความกระตอืรือร้น 

การให้ความร่วมมอื และการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงและระดับปานกลาง 

 3. นักเรียนมีเจตคตท่ีิดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ จากการจัดการเรยีนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 

Learning) ร่วมกับเทคนิคหอ้งเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับ

เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ควรเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีไม่ซับซ้อน และง่ายต่อการสรุป

ปัญหาตามประเด็นทางคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง 

 2. ควรออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา และพื้นฐานความรู้ของนักเรียน เนื่องจากถ้านักเรียนมี

ความรู้พืน้ฐานไมเ่พยีงพอก็จะท้าให้การเรียนรู้โดยการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองท้าได้ยากและใชเ้วลามาก 

 3. ส้าหรับกิจกรรมท่ีใช้การสืบค้นทางคอมพิวเตอร์ ควรมีการเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอ 

และเรียบร้อย เพื่อให้มคีวามพร้อมในการท้ากิจกรรม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคหอ้งเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่น 

 2. ควรศึกษาความคงทนของทักษะทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านการ

เรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคหอ้งเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

 3. ควรศึกษาการพัฒนาการเขียนอธิบายเหตุผลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส้าหรับแบบทดสอบ

แบบอัตนัย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 วทิยานพินธ์ฉบับนี้ส้าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล แก้วขาว อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานพินธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล ที่กรุณาให้ค้าปรึกษาแนะนา้แนวทาง ชว่ยเหลอืในทุกปัญหา 

พร้อมท้ังให้ก้าลังใจ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ดว้ยความละเอยีดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมา ผู้วิจัยรู้สกึ

ซาบซึ้งเป็นอยา่งยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี ้

 ขอขอบพระคุณ นายนิวัฒน์ ใจบาล และ นาย ภัชรณันต์ิ ศรีประเสริฐ ครูช้านาญการพเิศษ ท่ีกรุณาให้

ค้าแนะน้าเพ่ือปรับปรุงให้วิทยานพินธ์น้ีสมบูรณ์ย่ิงขึ้น นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒทุิกทา่นท่ีให้ความ

อนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมท้ังให้ค้าแนะน้าแก้ไขเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัยให้มคีุณภาพ  

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ทุกทา่น 

ท่ีช่วยสอนวชิาคณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังให้ขา้พเจ้าเป็นครูคณิตศาสตร์ท่ีมีความรู้ในวชิาคณิตศาสตร์เป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภเิษก ท่ีให้ความอนุเคราะห์ 

และอ้านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการท้าวิจัย ตลอดจนขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ีี 4 โรงเรียนสาธุ

กิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภเิษก ท่ีให้ความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสมคิด ปุ๊กคาม และคุณแม่ศรีวรรณา ปุ๊กคาม ที่สนับสนุนการศึกษารวมท้ังให้การ

สนับสนุนทุนทรัพย์ และเป็นแบบอย่างท่ีดใีนการท้างานมาโดยตลอด ตลอดจนขอขอบคุณสมาชกิทุกคนในครอบครัวท่ี

ให้ก้าลังใจ และใหก้ารสนับสนุนเสมอมา 

 คุณค่าและประโยชนข์องวิทยานพินธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา แดบุ่พการ ีบูรพาจารย ์

และผู้มีพระคุณทุกท่านท้ังในอดตีและปัจจุบันท่ีท้าให้ขา้พเจ้ามกีารศึกษา และประสบความส้าเร็จมาจนตราบเท่าทุก

วันนี ้

https://www.facebook.com/kruoh2555?fref=nf
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การหารลงตัวของเลขฐานสบิ และฐานอื่น 

Divisibility of decimal and other base 

อัญชลี ปุ๊กคาม1* 

Aunchalee Pookkam1*   
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกณฑ์การทดสอบการหารลงตัวของเลขฐานสิบ ซึ้งคิดค้นโดย Zbikowski[18] และ

น้าไปประยุกต์เพื่อหาเกณฑ์การทดสอบการหารลงตัวกับเลขฐานอื่น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการสอน

คณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬา

ภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี โดยกลุม่ตัวอยา่งท่ีใชเ้ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

จ้านวน 35 คน ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

อยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่้า ซึ่งชุดกิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพของกระบวนการ /ประสิทธิภาพ

ของผลลัพธ์ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้คิดเป็นร้อยละ 80/80 และนักเรียนมคีวามพงึพอใจตอ่ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์

อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.47/5 

ค าส าคัญ:  เกณฑ์การทดสอบการหารลงตัว 

Abstract  

 The objective of this study was to study the divisibility criterion in base 10. It was created by 

Zbikowski[18] and applied to another Divisibility Criterion Base. The researcher sets up the teaching mathematics 

activities using the divisible of decimals and other bases for the second grade students at Princess Chulabhorn’s 

College Chonburi. The sample were 35 second grade students at Princess Chulabhorn’s College Chonburi which 

were selected by their achievements in mathematics, included high, moderate and low levels. In the second 

semester of academic year 2558. There is an efficiency of method/ result base on criteria set as a percentage of 

80/80. The students have a satisfied attitude with this activity with a high-average of 4.47/5. 

Keywords:  Divisibility Criterion  
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บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจากเป็นวชิาท่ีต้องใชเ้หตุผลกระบวนการคิดและ

การแก้ปัญหาช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการ

แก้ปัญหา วเิคราะห์ปัญหาได้อยา่งรอบคอบ วางแผนตัดสนิใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นเครื่องมือส้าคัญใน

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและก่อให้เกิดการพัฒนาในศาสตร์ต่างๆ (สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, 2550) จากความส้าคัญของวชิาคณิตศาสตร์ท้าให้ครูผู้สอนต้องค้านงึถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะท้าให้

ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดค้านวณและทักษะการน้าไปใช้ ดังนั้นก่อนนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงขั้นท่ีจะฝึกทักษะอื่นๆ นั้น

จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเป็นพื้นฐานเสียก่อน ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีต้องอาศัยความคิดรวบ

ยอดเพราะเนื้อหาวิชามีโครงสร้างท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลต่อกันมีการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งมี

ลักษณะเป็นนามธรรมท่ียากตอ่การเรียนรู้และยากตอ่การท้าความเข้าใจได้อยา่งรวดเร็ว การสอนคณิตศาสตร์จึงตอ้ง

สอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ผู้เรียนจะต้องเข้าใจในความคิดรวบยอดของเร่ืองท่ีเรียน

เป็นส้าคัญ  

 สภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมาพบว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นยังไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าท่ีควร ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก

หลากหลายประการด้วยกัน แต่สาเหตุหนึ่งนั้นมาจากครูผู้สอนไม่รู้จักวิธีการสอน เทคนิคการสอนหรือกลวิธีในการ

สอนมีไม่มากเท่าท่ีควรโดยครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย เป็นสาเหตุให้ผู้เรียนไม่มีโอกาสร่วมกันคิดและ

ร่วมกันแก้ปัญหาในสิ่งท่ีก้าลังเรียนอยู่มากนักในขณะท่ีผู้เรียนเองอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นมีความต้องการแสดง

ความคิดและกระท้าสิ่งตา่งๆ อย่างจรงิจังได้เกิดความเบ่ือไมส่นใจและไมต่ัง้ใจเรียน  

 เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วยหลายเนื้อหาแต่เนื้อหาหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ การหารลงตัวซึ่งเป็น

เนื้อหาหนึ่งท่ีแทรกอยู่ในบทเรียนเกือบทุกช่วงชั้น จากการท่ีผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษาบทความทางวิชาการเร่ือง เกณฑ์

การทดสอบหารลงตัวของ Zbikowski [18] ซึ่งมีเทคนิคการตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานสิบท่ีน่าสนใจ และ

เข้าใจง่ายเหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเทคนิคการทดสอบการหารลงตัวโดยใช้วิธีของ 

Zbikowski และต่อยอดความคิดโดยประยุกต์ใช้กับเลขฐานอื่น และต้องการน้าเสนอวิธีการทดสอบการหารลงตัวโดย

ใช้วิธีของ Zbikowski ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เนื่องจากผู้ศึกษาได้สอนนักเรียนกลุ่มนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน และได้คิดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะในด้านการตรวจสอบการหารลงตัวนี้กับนักเรียนเพื่อ

เป็นการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียน ผู้ศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาแผนการสอนและกิจกรรม

การสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน และพบว่าการสร้างชุดกิจกรรมการสอนเป็น

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีช่วยให้ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ช่วย

ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบุคคลได้เป็นอยา่งดี และท้าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีคุณค่า ท้ังนี้เพราะช่วยให้ครูด้าเนินการสอนให้

เป็นไปตามล้าดับขั้นตอน สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ซับซ้อนท่ีเป็นนามธรรมได้  โดยใช้เป็นเคร่ืองมือ

สื่อสารระหวา่งผู้สอนและผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน โดยลักษณะของชุดกิจกรรมการสอนคร้ังนี้

จะใช้เทคนคิการเรียนการสอนแบบอุปนัยซึ่งเป็นการสอนจากรายละเอียด ปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการ

สอนแบบย่อยไปหา ส่วนรวม หรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป โดยการให้

นักเรียนท้าการศกึษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แล้วพิจารณาค้นหาองค์ประกอบท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน [6] 

โดยชุดกิจกรรมการสอนนี้จะประกอบไปด้วยค้าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรม คู่มือส้าหรับนักเรียน บัตรค้าสั่ง ใบความรู้ 
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ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แผนการสอน สื่อการเรียนการสอนและแบบประเมินผล ขั้นตอนในการท้าจะเร่ิมตั้งแต ่

วเิคราะห์เนื้อหา แบ่งหนว่ยการเรียนการสอน ก้าหนดหนว่ยการเรียน ก้าหนดความคิดรวบยอด จุดประสงค์การเรียน 

การวิเคราะห์งาน เรียงล้าดับกิจกรรมการเรียน สื่อการเรียน การประเมินผล และการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อหา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม [12] 

การสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมแต่ละชุด จะช่วยส่งเสริมให้

ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังในส่วนของความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้ชุดกิจกรรม

คณิตศาสตร์ยังเหมาะท่ีจะใชใ้นห้องปฏบัิตกิารคณิตศาสตร์ซึ่งเอื้ออ้านวยต่อการพัฒนาความคิดและการฝึกปฏิบัติอัน

น้าไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างชุดกิจกรรมการสอน

คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับวิธีการทดสอบการหารลงตัวโดยใชว้ิธีของ Zbikowski 

โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี  2  และยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในกรณีท่ีครูผู้สอน

วชิาคณิตศาสตร์ระดับชัน้มัธยมขาดประสบการณ์และเทคนิคในการสอนเพราะครูสามารถน้าไปประยุกต์ใชใ้นช้ันเรียน

โดยอาศัยค้าแนะน้าจากคู่มอืการใชชุ้ดกิจกรรมคณิตศาสตร์น้ัน ดังนั้นชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์จึงชว่ยให้ครูมทีางเลือก

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้จนกระท่ังเกิดประสิทธิภาพและมี

ประโยชนก์ับนักเรียนอยา่งสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตรวจสอบการหารลงตัวโดยใช้วิธีของ Zbikowski และต่อยอดความคิดโดยน้าไประยุกต์ใช้

กับการตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานอ่ืน  

 2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและ

เลขฐานอ่ืน ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี  

 3. เพื่อวัดความพึงพอใจท่ีมีตอ่ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและเลข

ฐานอ่ืน ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี  2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การด้าเนนิการศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตรวจสอบการหารลงตัวโดยใชว้ิธีของ Zbikowski 

และต่อยอดความคิดโดยน้าไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานอื่น เพื่อสร้างและหา

ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการสอน

คณิ ตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและเลขฐานอื่น  ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี   2 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี  โดยผู้ศึกษาได้ด้าเนินการศึกษาตามล้าดับขั้นตอนดังน้ี 
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ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย   

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 96 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาจากการน้าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ีผ่านมาน้ามา

จัดเป็น 3 กลุ่มและได้เลือกนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง และ 

ระดับต้่า คละกันจ้านวน 35 คน  

 สร้างเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ ประกอบด้วย 

 1. บทความเร่ือง Zbikowski’s Divisibility Criterion[18] 

 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสบิ และเลขฐานอื่น จ้านวน 5 ชุด 

 3. แบบทดสอบหลังเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์เร่ือง การตรวจสอบการหารลงตัวของ 

เลขฐานสบิและเลขฐานอ่ืน จ้านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ้านวน 8 ข้อ 

 4. แบบวัดความพงึพอใจของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และเลข

ฐานอ่ืน 

ในการสร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษา ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศกึษาบทความเร่ือง Zbikowski’s Divisibility Criterion[18] 

 2. ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มาตรฐานการเรียนรู้  เนื้อหาสาระและ  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการและวิธีการสร้างชุด

กิจกรรม 

 4. ก้าหนดชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น  ส้าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 จ้านวน 5 ชุดกิจกรรม ใชเ้วลาท้ังหมด 10 ชั่วโมง ดังตอ่ไปน้ี 

  ชุดกิจกรรมท่ี 1  ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับการหารลงตัว       จ้านวน 2 ชั่วโมง 

  ชุดกิจกรรมท่ี 2  การตรวจสอบการหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ  Zbikowski  

        เมื่อหลักหน่วยของตัวหารเป็น 1        จ้านวน 2 ชั่วโมง 

  ชุดกิจกรรมท่ี 3  การตรวจสอบการหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ  Zbikowski  

        เมื่อหลักหน่วยของตัวหารเป็น 3        จ้านวน 2 ชั่วโมง 

  ชุดกิจกรรมท่ี 4  การตรวจสอบการหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ  Zbikowski  

         เมื่อหลักหน่วยของตัวหารเป็น 7        จ้านวน 2 ชั่วโมง 

  ชุดกิจกรรมท่ี 5  การตรวจสอบการหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ  Zbikowski  

         เมื่อหลักหน่วยของตัวหารเป็น 9        จ้านวน 2 ชั่วโมง 
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5. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น  

ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ในชุดกิจกรรมแต่ละชุดประกอบด้วย 

  1. ชื่อชุดกิจกรรม 

  2. คู่มอืส้าหรับนักเรียน เป็นสว่นท่ีมีค้าชี้แจงเพื่ออธิบายลักษณะของการท้าชุดกิจกรรม  

  3. จุดประสงค์ของกจิกรรม  เป็นสว่นท่ีระบุให้ทราบถึงส่ิงท่ีต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนศึกษา 

ชุดกิจกรรมแลว้ 

  4. บัตรค้าสั่ง เป็นสว่นท่ีอธิบายขั้นตอนของการท้าชุดกิจกรรม 

  5. เวลาท่ีใช ้ เป็นสว่นท่ีบอกเวลาทัง้หมดท่ีใชใ้นการท้ากจิกรรม 

  6. ใบความรู้  เป็นสว่นท่ีเสนอความรู้ให้นักเรียน 

สาระส้าคัญของเนื้อหาในใบความรู้และระยะเวลาในแต่ละชุดกจิกรรม แสดงดังตาราง 1 ดังนี้ 

ตารางที ่1 สาระส้าคัญของเนื้อหาในใบความรู้และระยะเวลาในแตล่ะชุดกจิกรรม 

ชื่อชุดกจิกรรม สาระส าคัญของเนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับการ

หารลงตัว 

 

1. ถ้า a  และ b  เป็นจ้านวนเต็มโดยท่ี a 0   เราเรียก 

a   วา่เป็น ตัวหาร (divisor) หรือ ตัวประกอบ (factor) ตัวหนึ่งของ 

b  ก็ต่อเมื่อ มจี้านวนเต็ม q  ท่ีท้าให้  b aq  ในกรณีท่ี a  เป็น

ตัวหารของ b  เราเรียกอีกแบบหนึ่งวา่ a  หาร  b  ลงตัว  

เขียนแทนดว้ยสัญลักษณ์ a b   และใชส้ัญลักษณ์ a b  แทน a  

หาร  b  ไม่ลงตัว 

2. ถ้า a  และ b  เป็นจ้านวนเต็มโดยท่ี 0a  แลว้จะม ี

จ้านวนเต็ม q  และ r  เพยีงคูเ่ดียวเท่านัน้ ที่ท้าให ้ b aq r   

เมื่อ   r a0  

3. ถ้าจ้านวนนัน้เป็นจ้านวนเต็มคู ่แล้ว 2 จะหารลงตัว 

4. ถ้าจ้านวนนัน้เป็นจ้านวนเต็มคี่ แล้ว 2 จะหารไม่ลงตัว 

5. ถ้าเลขสองหลกัสุดท้ายของตวัตัง้หารด้วย 4 ลงตัว แลว้ 

จ้านวนนัน้จะหารดว้ย 4  ลงตัว 

6. ถ้าเลขสองหลักสุดท้ายของตวัตัง้หารด้วย 4 ไมล่งตัว  

แลว้จ้านวนน้ันจะหารดว้ย 4  ไมล่งตัว 

7. 5 จะหาร n  ลงตัว เมื่อเลขโดดในหลักสุดท้ายของ n   

เป็น 0 หรือ 5 

8. 10 จะหาร n  ลงตัว เมื่อเลขโดดในหลักสุดท้ายของ n  เป็น 0 

2 
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ตารางที่ 1 สาระส้าคัญของเนื้อหาในใบความรู้และระยะเวลาในแตล่ะชุดกจิกรรม (ตอ่) 

ชื่อชุดกจิกรรม สาระส าคัญของเนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง  

การหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ 

Zbikowski  เมื่อเลขโดดใน

หลักหนว่ยของตัวหารเป็น 1 

การหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ Zbikowski เมื่อเลขโดดในหลกัหน่วย

ของตัวหารเป็น 1 ก้าหนดให้    ...k k kn n n n n n n1 2 2 1 0   แทนตัว

ตัง้ และ  , , , ..., , ,k k kn n n n n n1 2 2 1 0 แทนเลขโดดในแต่ละหลักของ

ตัวต้ังและให้ p  แทน ตัวหารซึ่งเขยีนได้ในรูป   p c10 1  เมื่อ

น้า c  คูณกับเลขโดดในหลกัสุดท้ายของตัวต้ัง  n0 แลว้น้าไปลบ

ออกจากเลขโดดตัวท่ีเหลอืของตัวต้ัง    ...k k kn n n n n1 2 2 1  

ผลลัพธ์ท่ีได้จะหารดว้ย p  ลงตัว จะได้ว่า p n  ก็ต่อเมื่อ  

   ... ...k k k kp n n n n p p p n1 2 1 1 1 0  

 

2 

ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง  

การหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ 

Zbikowski  เมื่อเลขโดดใน

หลักหนว่ยของตัวหารเป็น 3 

การหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ Zbikowski เมื่อเลขโดดในหลกัหน่วย

ของตัวหารเป็น 3 ก้าหนดให้    ...k k kn n n n n n n1 2 2 1 0   แทนตัว

ตัง้ และ  , , , ..., , ,k k kn n n n n n1 2 2 1 0 แทนเลขโดดในแต่ละหลักของ

ตัวต้ังและให้ p  แทน ตัวหารซึ่งเขยีนได้ในรูป   p c10 3  เมื่อ

น้า c  ไปแทนค่าใน c3 1  แลว้คูณกับเลขโดดในหลกัสุดท้ายของ

ตัวต้ัง  n0 แลว้น้าไปบวกกับเลขโดดตัวท่ีเหลอืของตัวต้ัง 

   ...k k kn n n n n1 2 2 1  ผลลัพธ์ท่ีได้จะหารดว้ย p  ลงตัว จะได้ว่า 

p n  ก็ต่อเมื่อ   
  ...k kp n n n n c n1 2 1 03 1   

 

2 

ชุดกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง  

การหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ 

Zbikowski  เมื่อเลขโดดใน

หลักหนว่ยของตัวหารเป็น 7 

การหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ Zbikowski เมื่อเลขโดดในหลกัหน่วย

ของตัวหารเป็น 7  ก้าหนดให ้   ...k k kn n n n n n n1 2 2 1 0   แทนตัว

ตัง้ และ  , , , ..., , ,k k kn n n n n n1 2 2 1 0 แทนเลขโดดในแต่ละหลักของ

ตัวต้ัง 

และให้ p  แทน ตัวหารซึ่งเขียนไดใ้นรูป   p c10 7  เมื่อน้า c  

ไปแทนค่าใน c3 2  แลว้น้าผลลัพธ์ท่ีได้คูณกับเลขโดดในหลัก

สุดท้ายของตัวต้ัง  n0 แลว้น้าไปลบออกจากเลขโดดตัวท่ีเหลอื

ของตัวตัง้    ...k k kn n n n n1 2 2 1  ผลลัพธ์ท่ีไดจ้ะหารด้วย p  ลงตัว

จะได้ว่า p n  ก็ต่อเมื่อ  
  ...k kp n n n n c n1 2 1 03 2  

 

2 
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ตารางที่ 1 สาระส้าคัญของเนื้อหาในใบความรู้และระยะเวลาในแตล่ะชุดกจิกรรม (ตอ่) 

ชื่อชุดกจิกรรม สาระส าคัญของเนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

ชุดกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง  

การหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ 

Zbikowski  เมื่อเลขโดดใน

หลักหนว่ยของตัวหารเป็น 9 

การหารลงตัวโดยใชว้ธีิของ Zbikowski เมื่อเลขโดดในหลกัหน่วย

ของตัวหารเป็น 9 ก้าหนดให้    ...k k kn n n n n n n1 2 2 1 0   แทนตัว

ตัง้ และ  , , , ..., , ,k k kn n n n n n1 2 2 1 0 แทนเลขโดดในแต่ละหลักของ

ตัวต้ังและให้  ...k kp p p p p1 2 1  แทนตัวหาร และ 

, , ..., ,k kp p p p1 2 1  แทนเลขโดดในแต่ละหลกัของตวัหาร 

เมื่อแทนค่าใน   ...k kp p p1 1 1  แลว้น้าผลลัพธ์ท่ีได้คูณกับเลข

โดดในหลักสุดท้ายของตัวต้ัง  n0 แลว้น้าไปบวกกับเลขโดดตัวท่ี

เหลอืของตัวต้ัง    ...k k kn n n n n1 2 2 1  ผลลัพธ์ท่ีได้จะหารด้วย p

ลงตัวจะได้ว่า p n  ก็ต่อเมื่อ 

     ... ...k k k kp n n n n p p p n1 2 1 1 1 01  

2 

 

  7. ใบกิจกรรม เป็นสว่นท่ีให้นักเรียนได้ลงมอืท้าชุดกิจกรรม 

  8. แบบฝึกหัด เป็นสว่นท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจในชุดกิจกรรมมากขึน้ 

  9. กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นส่วนท่ีนักเรียนเป็นผู้ปฎบัิติกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้ง

ไว้ กิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมนั้นเป็นชุดกิจกรรมท่ีใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบอุปนัยซึ่งเป็นการสอนจาก

รายละเอียด ปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการสอนแบบย่อยไปหา ส่วนรวม หรือสอนจากตัวอย่างไปหา

กฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป โดยการให้นักเรียนท้าการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แล้ว

พจิารณาค้นหาองคป์ระกอบท่ีเหมอืนกันหรือคล้ายคลงึกันจากตัวอยา่งต่างๆ เพื่อน้ามาเป็นขอ้สรุป 

  10. การวัดผลและประเมินผล เป็นการวัดผลโดยการทดสอบหลังเรียน การท้าใบกิจกรรมและการท้า

แบบฝึกหัดของนักเรียนในการใชชุ้ดกิจกรรมแต่ละชุด ประเมินผลโดยการตรวจใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดตามเกณฑ์ท่ี

ก้าหนดไว ้ในสว่นของแบบทดสอบหลังเรียน ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการสร้างตามขัน้ตอนดังนี้ 

   1. ศกึษาทฤษฎ ีหลักการ และวธีิการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือการวัดผลประเมนิผลการเรียน

คณิตศาสตร์ 

   2. วเิคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ 

   3. สร้างแบบทดสอบ และสรา้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบแบบอัตนัยโดยให้ครอบคลุม

จุดประสงค์และเนื้อหาจ้านวน 8 ข้อ 

   4. จัดพิมพแ์บบทดสอบ 

   5. น้าชุดกิจกรรมท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ดังนี้ 

    1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ จ้านวน 3 ท่าน เป็นอาจารย์ประจ้าภาควิชาการ

จัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ้านวน  1 ท่าน ครูช้านาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ้านวน 2 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการใชภ้าษา ความ

เหมาะสมของเนื้อหา เพื่อน้ามาแก้ไขปรับปรุงให้ชุดกิจกรรมมคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามขอ้เสนอแนะ  

    2. น้าแบบทดสอบหลังเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมประเมินความสอดคล้องกับจุดประสงค์

เชงิพฤตกิรรมและเนื้อหาโดยคา่ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม (คา่ IOC) หาได้จาก 

  ค่า 


N

i
i 1

a
IOC

N
   เมื่อ  ia   คือคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

  N   คือ จา้นวนของผู้เชี่ยวชาญ 

  โดยคะแนน ia  ท่ีผู้เชี่ยวชาญประเมินมดีังนี้ 

 +1    หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจดุประสงค์ข้อนัน้ได ้

      0    หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อนัน้ได ้

     -1    หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจดุประสงค์ข้อนัน้ไม่ได ้

 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมด้วยตนเอง โดย

การน้าชุดกิจกรรมท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี ตามล้าดับขั้นตอนดังน้ี  

 1. ขั้นการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ผู้ศึกษาทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การหารลงตัว

ของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  จ้านวน 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง 

ระดับปานกลาง และระดับต่้า ระดับละ 1 คน เพื่อทดสอบการสื่อความหมาย ส้านวนภาษาท่ีใช้ ความยากง่ายของ

เนื้อหา ปริมาณเนื้อหา ขั้นตอนการด้าเนินกิจกรรม เวลา ท่ีใชใ้นแต่ละชุดกิจกรรมเพื่อน้าผลท่ีได้มาปรับปรุงซึ่ง พบว่า 

มีเฉลยบางข้อท่ีไม่สมบูรณ์ นักเรียนยังไม่เข้าใจในกรณีท่ีตัวหารมากกว่าหลักสิบ จึงเพิ่มตัวอย่างเข้าไปอีกเพื่อให้

นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น และค้านวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

 2. ขั้นการทดลองแบบกลุ่มเล็ก ผู้ศึกษาทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของ

เลขฐานสบิ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี  

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ้านวน 8 คน ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง

จ้านวน 2 คน ระดับปานกลางจ้านวน 4 คน และระดับต่้าจ้านวน 2 คน เพื่อน้ามาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมว่า

เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 หรือไมโ่ดยท้าตามขั้นตอนดังน้ี 

  1. ด้าเนนิการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดยใชชุ้ดกิจกรรมตัง้แตชุ่ดท่ี 1 ถึง ชุดท่ี 5   

  จ้านวน 5 คร้ัง คร้ังละ 2 ชั่วโมง  และในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อความหมาย  

ส้านวนภาษาท่ีใช้ ความยากง่ายของเนื้อหา ปริมาณเนื้อหา ขั้นตอนการด้าเนินกิจกรรม เวลา เพื่อน้าผลท่ีได้มา

ปรับปรุงชุดกิจกรรมให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  

  2. หลังการท้าใบกิจกรรม ให้นักเรียนท้าแบบฝึกหัดท้ายชุดกิจกรรมแต่ละชุด  

  3. หลังการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม ให้นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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 3. ขั้นการทดลองภาคสนาม ผู้ศึกษาทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของ

เลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  จ้านวน 24 คน ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง ระดับ

ปานกลาง  และระดับต่้า คละกัน เพื่อน้ามาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวา่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว ้80/80 หรือไม ่

โดยท้าตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ด้าเนินการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมตัง้แต่ ชุดท่ี 1 ถึงชุดท่ี 5 จ้านวน 

5 ครัง้ ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยครูดูแลอยา่งใกล้ชิด 

2. หลังการท้าใบกิจกรรม ให้นักเรียนท้าแบบฝึกหัดท้ายชุดกิจกรรมแต่ละชุด 

3. หลังการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม ให้นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน  

 4. ค้านวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

 ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการสอน

คณิตศาสตร์ โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาค้นคว้า ต้ารา และเอกสาร ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ วัตถุประสงค์และ

องคป์ระกอบเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2. ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือจากเอกสารต่างๆ รวมท้ังศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง 

    3. น้าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบประเมินความพงึพอใจของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เร่ือง การหารลง

ตัวของเลขฐานสบิและเลขฐานอ่ืน โดยอยูภ่ายใตก้ารแนะน้าของท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญชุดเดิม 

 ผู้วิจัยด้าเนินการแจกแบบประเมนิความพงึพอใจของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัว

ของเลขฐานสบิและเลขฐานอ่ืน ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี เพื่อหา

ความพงึพอใจของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการสอน

คณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสบิและเลขฐานอ่ืน โดยท้าตามขั้นตอนดังน้ี 

  1. ให้นักเรียนท้าแบบประเมินความพงึพอใจของชุดกจิกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การหารลงตัว

ของเลขฐานสบิ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี 

  2. ค้านวณหาค่าเฉลี่ยของความพงึพอใจของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การหารลงตัวของ

เลขฐานสบิและเลขฐานอ่ืน สา้หรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี  2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี 

 

 วิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาด้าเนินการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ 

และเลขฐานอ่ืน ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี  2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี 

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี โดยการน้าข้อมูลท่ีได้จากคะแนนแบบฝึกหัด

ท้ายชุดกิจกรรม และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ( E / E1 2 ) ซึ่ง

ตัง้เกณฑ์มาตรฐานของชุดกิจกรรมไว้ 80/80 ดังนี้  

 ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E1 ) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ  80  ของ

คะแนนท่ีได้จากการท้าแบบฝึกหัดหลังเรียน 
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 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( E2 ) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ  80  ของคะแนนท่ี

ได้จากการท้าแบบทดสอบหลังเรียน 

 ผู้ศึกษาน้าแบบประเมินความพึงพอใจท้ังหมดมาตรวจให้คะแนนและให้น้้าหนักคะแนนตามแนวคิดของ

ลิเคอร์ท [17] ดังนี้ 

   มคีวามพงึพอใจมากท่ีสุด  5  คะแนน 

   มคีวามพงึพอใจมาก  4  คะแนน 

   มคีวามพงึพอใจปานกลาง  3  คะแนน 

   มคีวามพงึพอใจน้อย  2  คะแนน 

   มคีวามพงึพอใจน้อยท่ีสุด  1  คะแนน 
 

 ผู้ศึกษาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนน[8] โดยแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดให้ ดังนี้ 

   4.51 - 5.00  คะแนน มคีวามพงึพอใจมากท่ีสุด   

   3.51 - 4.50  คะแนน มคีวามพงึพอใจมาก   

   2.51 - 3.50  คะแนน มคีวามพงึพอใจปานกลาง   

   1.51 - 2.50  คะแนน มคีวามพงึพอใจน้อย   

   1.00 - 1.50  คะแนน มคีวามพงึพอใจน้อยท่ีสุด 

 ผู้ศึกษาด้าเนินการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เร่ือง การหารลงตัวของ

เลขฐานสิบและเลขฐานอื่น  ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุ รี 

โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปคอมพิวเตอร์แล้วน้าข้อมูลท่ีได้เรียงล้าดับจากข้อท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดไปจนถึงข้อท่ีมี

ความพงึพอใจน้อยท่ีสุด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป 
 

สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 

 1. การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ  1E  

2. การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์  2E  

3. สูตรการหาค่าเฉลี่ย  x  

 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาและต่อยอดความคิดโดยน้าไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานแปดโดย

กระบวนการศกึษาสอดคล้องกับวิธีของ Zbikowski  ดังนี้ 

  พจิารณา            8 8 810 10 11n a b a b b  

  จะสังเกตเห็นว่า      a b8 8
11 10  ก็ต่อเมื่อ   a b811  

 

  พจิารณา             n a b a b b8 8 8 810 10 2 21  

  จะสังเกตเห็นว่า      a b8 8
21 10  ก็ต่อเมื่อ    a b8 8

21 2  
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  พจิารณา             n a b a b b8 8 8 810 10 3 31  

  จะสังเกตเห็นว่า     a b8 8
31 10  ก็ต่อเมื่อ    a b8 8

31 3  

 

จากการศกึษาตัวอย่างข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 

ก้าหนดให้ m  แทน ตัวหาร และ    
8 8

10 1 m c  เมื่อ  c  เป็นจ้านวนใดๆ ในเลขฐานแปด 

   
m n   ก็ต่อเมื่อ  m a c b  

 

 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและเลข

ฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในขั้นการทดลองภาคสนาม ปรากฏว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพของ

กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 88.17/86.33  แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้คอื 80/80 ซึ่งเกิดจากปัจจัยดังตอ่ไปน้ี  

 1. การสร้างชุดกิจกรรมในคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนโดยศึกษาองค์ประกอบ 

หลักและวิธีการสร้างชุดกิจกรรม [12, 15, 16] โดยผู้ศึกษาด้าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาเนื้อหา และ

หลักสูตรของทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จากนั้นจัดล้าดับเนื้อหาเพื่อ

แทรกความรู้ในเร่ือง เกณฑ์การหารลงตัวของ Zbikowski จัดล้าดับเนื้อหา ก้าหนดสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

จุดประสงการเรียนรู้ เวลาที่ใชใ้ห้สอดคล้องกัน ก้าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรม

เป็นรายบุคคล โดยเทคนิคการสร้างชุดกิจกรรมเน้นการเรียนการสอนแบบอุปนัย และก้าหนดวิธีการวัดผลและ

ประเมินผล ซึ่งการศกึษาและด้าเนินการดังกล่าวท้าให้ม่ันใจได้ว่าจะท้าให้นักเรียนได้รับความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ผู้

ศึกษายังได้น้าแนวคิดและหลักการของชุดกิจกรรม[4] ได้กล่าวถึงแนวความคิดซึ่งเป็นจิตวิทยาการสอนท่ีน้ามาสู่การ

ผลิตชุดกิจกรรมโดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การน้าเอาสื่อมาใชเ้พื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการเรียนของนักเรียน ท้ังยังมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างครู นักเรียนและ

สิ่งแวดล้อม จึงท้าให้ผู้ศึกษาจัดแนวทางในการด้าเนินกิจกรรมในชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคแบบอุปนัย ให้

นักเรียนได้ศึกษาตัวอย่าง สังเกต และหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง โดยมีครูดูแลอยา่งใกล้ชิด ท้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

 2. ในชุดกิจกรรมมีการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัตใินชุดกิจกรรมดว้ยตนเอง โดยศึกษา

ตัวอย่างจากใบความรู้ทีละตัวอย่าง ตอบค้าถามจากใบความรู้และใบกิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนสังเกตเพื่อน้าไปหา

ข้อสรุปได้ด้วยตนเอง ในชุดกิจกรรมจะมีส่วนของการสรุปองค์ความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น และเพื่อ

ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในชุดกิจกรรมจะมีแบบฝึกหัดท้ายชุดกิจกรรม ซึ่งครูสามารถตรวจสอบได้จากการท้า

แบบฝึกหัดของนักเรียน จากการออกแบบกิจกรรมข้างต้นผู้ศึกษาได้ศึกษาปัญหาท่ีมีผลต่อการเรียนรู้และลักษณะ

นักเรียนท่ีออ่นวิชาคณิตศาสตร์ จากพินจิ  ศรีจันทร์ดี (2530, หนา้ 125-12) และ วัชรี  บุรณสิงห์ (2526, หนา้ 435) ได้

กล่าวถึงปัญหาที่เกิดจากผู้เรียน ในด้านความรู้พื้นฐานของนักเรียน ทัศนคติของผู้เรียน ความพร้อมและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน  ปัญหาสภาพแวดล้อม ด้านสื่อ ปัญหาในการหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  

และการสรุปเป็นหลักเกณฑ์โดยท่ัวไป ความสามารถทางการอ่านต่้า ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสร้างชุดกิจกรรมท่ีนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจ และสงเสริมทักษะด้าน
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การอ่าน การสรุปความรู้เพื่อหารูปท่ัวไป และชุดกิจกรรมสอดคล้องกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานของนักเรียนและช่วย

ในเร่ืองความพร้อม ความแตกตา่งระหวา่งบุคคลจึงท้าให้นักเรียนมปีระสิทธิภาพในการเรียนค่อนข้างสูง 

   การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบและ

เลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีระดับการประเมินอยู่ 5 

ระดับโดยให้น้้าหนักคะแนนตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert, 1961 cited in Best & Kahn, 1989, p. 179) ผู้ศึกษาแปล

ความหมายของคะแนนโดยอาศัยแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง  นิลแกว้. (2553) แลว้แปลความหมายตาม

เกณฑ์ท่ีก้าหนดให้ ผลการประเมนิพบวา่ ข้อท่ีได้ผลการประเมนิอยู่ในระดับความพงึพอใจมากที่สุดซึ่งมคี่าเฉลี่ยสูงสุด

เป็นล้าดับท่ี 1 คือ มีความรู้ และเทคนิคใหม่เพิ่มนอกเหนือ จากในห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.92 ล้าดับท่ี 2 คือ เรียงล้าดับ

ความรู้จากง่าย ไปยากมีค่าเฉลี่ย 4.63 ล้าดับท่ี 3 คือ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท้าชุดกิจกรรมในเนื้อหาอื่นมีค่าเฉลี่ย 

4.54  ล้าดับท่ี 4 คือเนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรยีนรู้น่าสนใจและน่าเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.5 และข้อท่ีได้ผลการประเมินอยู่

ในระดับความพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ยเป็นล้าดับท่ี 5 คือชุดกิจกรรมช่วยให้เข้าใจเร่ืองท่ีเรียนได้ดีขึ้น และชุดกิจกรรมมี

ความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.42 ล้าดับท่ี 6 คือชุดกิจกรรมมีสีสันสวยงามดึงดูดใจ

ผู้อ่านมีคา่เฉลี่ย 4.38 ล้าดับท่ี 7 คือมปีระโยชนต์อ่การเรียนในหอ้งเรียนมคี่าเฉลี่ย 4.33 ล้าดับท่ี 8 คือชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนและระยะเวลาในการจัดการเรียนด้วยชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ี

เรียนมีค่าเฉลี่ย 4.29 และค่าเฉลี่ยรวมท้ังหมดของความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การ

หารลงตัวของเลขฐานสิบและเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี  2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี 

อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.47 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 1. ตอ่ยอดความคดิจากการศกึษาบทความเร่ือง เกณฑก์ารหารลงตัวของ Zbikowski โดยน้าไปประยุกตใ์ชก้ับ

การตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานแปด 

 2. ได้ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสิบ และเลขฐานอื่น ส้าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ท่ีมีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ์ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้คิดเป็นร้อยละ 80/80 

 3. ความพงึพอใจที่มตีอ่ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์อยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.47/5 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศกึษาโดยน าไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการหารลงตวัของเลขฐานอื่น 

   1.1 การศึกษาการตรวจสอบการหารลงตัวกรณีท่ีใชเ้ลขฐานสบิใชป้ระโยชนไ์ด้คอ่นข้างมากกว่า 

การศึกษากรณีท่ีใชเ้ลขฐานอ่ืนเพราะเลขฐานอื่นคนส่วนใหญ่ไมน่ยิมศกึษาและค่อนขา้งซับซ้อน 

1.2 สามารถประยุกตใ์ชก้ับการตรวจสอบการหารลงตัวของเลขฐานอ่ืนได้ ในสว่นการน้าเนื้อหาไป

แทรกในเนื้อหาที่เรียนน้ันค่อนข้างยาก เหมาะกับนักเรียนท่ีมีความสนใจที่จะศกึษาดว้ยตนเองได้นอกเวลาเรียน 

  1.3 เนื้อหาที่ได้สามารถน้าไปสอนให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้ และควรเพิ่มกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้มากขึน้และให้เหมาะสมกับนักเรียน 
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2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้

2.1 ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การหารลงตัวของเลขฐานสบิและเลขฐานอื่น เหมาะกับ

นักเรียนท่ีสนใจศึกษาวิธีการใหม่ๆ ท่ีนอกเหนอืจากห้องเรียน 

2.2 ในการสร้างชุดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพเป็นนวัตกรรมการสอนท่ีค่อนข้างใช้เวลาและ

งบประมาณค่อนขา้งสูง ดังนั้นทางโรงเรียนควรให้การสนับสนุนในหลายๆด้าน เชน่ดา้นกลุ่มตัวอยา่งและงบประมาณ 

2.3 ในการศึกษาโดยใชชุ้ดกิจกรรมควรเนน้ย้้าเร่ืองความซื่อสัตย์ ความมีวินัยของนักเรียน และการ

ท้างานรว่มกันโดยครูผู้สอนควรดูแลอยา่งใกล้ชิด 

2.4 ในการสร้างและพัฒนาชุดกจิกรรมครูผู้สอนควรศกึษารูปแบบการจัดกิจกรรมให้หลากหลาย

และควรเพิ่มกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนมากขึน้  

3. ข้อเสนอแนะในการศกึษาครั้งต่อไป 

ในการศึกษาการตรวจสอบการหารลงตัวโดยใชเ้ลขฐานสบินัน้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัเนื้อหาที่อยู่

ในช้ันเรียนมากกว่าการศึกษาโดยใชเ้ลขฐานอื่น แตก่ารจัดท้าชุดกิจกรรมนัน้สามารถท้าได้ทุกแบบแตค่วรมกีารแบ่ง

เนื้อหาให้ชัดเจน ไมม่ากหรอืน้อยเกินไป ชุดกิจกรรมควรอา่นแลว้เข้าใจง่าย เรียงล้าดับจากน้อยไปมาก และเหมาะกับ

การศึกษาได้ด้วยตนเอง  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 วทิยานิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค้าปรึกษาแนะน้าแนวทาง ช่วยเหลือในทุกปัญหา พร้อมท้ังให้ก้าลังใจ ตลอดจนแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. คงรัฐ  นวลแปง อาจารย์ประจ้าภาควชิาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยบูรพา นายไมตรี  สมบูรณ์และ นางฐิตพิร  ประสพโชคอ้านวย ครูช้านาญการพิเศษ ท่ีกรุณาให้ค้าแนะน้า

เพื่อปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์นี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ใน

การตรวจสอบรวมท้ังให้ค้าแนะน้าแก้ไขเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัยให้มคีุณภาพ  

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ้าภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ท่ี

ชว่ยสอนวชิาคณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังให้ขา้พเจ้าเป็นครูคณิตศาสตร์ท่ีมีความรู้ในวชิาคณิตศาสตร์เป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ 

ในสถานท่ี และอ้านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการท้าวิจัย ตลอดจนขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี ท่ีให้ความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

 คุณค่าและประโยชนข์องวทิยานพินธ์ฉบับนี้ ผู้วจิัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา แด่บุพการี บูรพาจารย ์และ

ผู้มีพระคุณทุกท่านท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีท้าให้ขา้พเจ้ามีการศึกษา และประสบความส้าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
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บทคัดย่อ  

 การผลักดันและชว่ยเหลอืนักวิจัยให้น้าผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนน์ัน้  จ้าเป็นต้องพัฒนา “ระบบฐานขอ้มูล

การจัดการงานวจิัยเพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ (Research management database for application)” เพื่อทราบประวัติ

การท้าวิจัยและการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของนักวิจัยแต่ละท่าน เพื่อจะได้ทราบทิศทางการพัฒนานักวิจัย 

(Individual database)  และทราบผลงานวิจัยท้ังหมดท่ีด้าเนินการโดยนักวิจัยของมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อจะได้ทราบ

ภาพรวมงานวจิัยท่ีเกิดขึน้โดยมหาวทิยาลัยพะเยา (Overall database)  นอกจากนี้ควรพัฒนา “ระบบเครอืข่ายนักวจิัย

มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Research social network)” เพื่อสร้างบรรยากาศวิจัยในมหาวิทยาลัย และเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในกลุ่มนักวิจัย ดังนั้นผลลัพท์ท่ีได้จากโครงการวิจัยนี้คือ ระบบฐานข้อมูลการจัดการ

งานวิจัยเพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ (Research management database for application) และระบบเครือข่ายนักวิจัย

มหาวทิยาลัยพะเยา (UP Research social network) 
 

ค าส าคัญ:  ระบบฐานขอ้มูล  การใช้ประโยชน ์นักวจิัย 
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Abstract  

Encourage and support of research for application need to develop “Research Management Database for 

Application”. The objective was to know research works of individual researchers, direction of development, and 

overall research works from researchers of University of Phayao. In addition, development of “UP Research Social 

Network” was to make research group facilitation and socialization in University of Phayao. Therefore, outputs of 

this project were “Research Management Database for Application” and “UP Research Social Network”. 
 

Keywords:  database, application, researchers 
 

บทน า (Introduction) 

กองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ี

ในการบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ส้าหรับด้านบริหารงานวิจัยนั้น กองบริหารงานวิจัยฯ มี

เป้าประสงค์หลักคือ “มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล” และมีพันธกิจหลักคือ “พัฒนาระบบวจิัย  นักวจิัย  ผลงานวจิัย และการใชป้ระโยชน์”  โดยบริหาร

จัดการงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้้า (การพัฒนาโจทย์วิจัย และข้อเสนอโครงการ)  การบริหารจัดการงานวิจัยกลางน้้า (การ

ตดิตามระหว่างด้าเนนิการวิจัย) จนถึงการบริหารจัดการปลายน้้า (การผลักดันผลงานวจิัยสูก่ารใช้ประโยชน์)  ซึ่งการ

ด้าเนินงานของกองบริหารงานวิจัยฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ในช่วงต้นๆ หลังจากมหาวิทยาลัยพะเยาแยกตัวออกจาก

มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริหารงานวิจัยฯ เน้นการบริหารจัดการต้นน้้า และกลางน้้า  จนกระท่ังนักวิจัยสามารถ

พัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการ และสามารถด้าเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม 

กลุ่มนักวจิัยบางส่วนยังไม่สามารถที่จะน้าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ได้เท่าท่ีควร  ดังนั้นจึงควรเน้นการบริหารจัดการ

ปลายน้้าเพ่ือผลักดันและชว่ยเหลอืนักวจิัยให้น้าผลงานวจิัยสู่การใชป้ระโยชนไ์ด้อย่างแท้จริง  ซึ่งการน้าผลงานวจิัยไป

ใช้ประโยชน์สามารถจ้าแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ (1) การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร  ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการค้า  ความลับทางการค้า  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย)  (2)  

การเผยแพร่ผลงานวิจัย (การตพีมิพ ์และการน้าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ) และ (3) การถ่ายทอดเทคโนโลย/ีความรู้ (สู่

ชุมชน และสาธารณะ)   

 การผลักดันและช่วยเหลือนักวจิัยให้น้าผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์นั้น  จ้าเป็นต้องพัฒนา “ระบบฐานข้อมูล

การจัดการงานวจิัยเพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ (Research management database for application)” เพื่อทราบประวัติ

การท้าวิจัยและการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของนักวิจัยแต่ละท่าน เพื่อจะได้ทราบทิศทางการพัฒนานักวิจัย 

(Individual database)  และทราบผลงานวิจัยท้ังหมดท่ีด้าเนินการโดยนักวิจัยของมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อจะได้ทราบ

ภาพรวมงานวจิัยท่ีเกิดขึน้โดยมหาวทิยาลัยพะเยา (Overall database)  นอกจากนี้ควรพัฒนา “ระบบเครอืข่ายนักวจิัย

มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Research social network)” เพื่อสร้างบรรยากาศวิจัยในมหาวิทยาลัย และเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในกลุ่มนักวิจัย และจัดอบรมนักวิจัยท่ีมีศักยภาพเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การน้าไปใช้

ประโยชน ์
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 ดังนั้นโครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัยเพื่อน้าไปสู่การใช้

ประโยชน์ (Research management database for application) และ 2. พัฒนาระบบเครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Research social network)  
 

วัสดุและวิธีการศึกษา (Materials and Methods) 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัยเพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 5  ส่วนหลักคือ

ข้อมูลเบื้องต้นของนักวิจัย และโครงการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยเบื้องต้นการประเมินผลงานวิจัยท่ีน้ามาใช้

ประโยชน์ c]tการวิเคราะห์ผลงานวิจัยท่ียังไม่ได้น้ามาใช้ประโยชน์และมีโอกาสพัฒนาต่อ   การค้นหานักวิจัยท่ีมี

ศักยภาพในแตล่ะด้าน โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานวิจัยท่ีน้ามาใชป้ระโยชน ์(ภาพท่ี 1) 

คะแนน การจดทะเบียน การตีพิมพเ์ผยแพร ่ การเผยแพรค่วามรู้/เทคโนโลยี 

100 A1 สิทธิบัตรขึน้ไป B1 ระดับนานาชาต ิมี Impact factor   

80  B2 ระดับนานาชาต ิไมม่ ีImpact factor   

60 A2 อนุสิทธิบัตร B3 ระดับชาติ อยู่ในฐานขอ้มูล TCI  

B5 Proceedings ระดับนานาชาต ิ

 

40  B4 ระดับชาติ ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มูล TCI  

B6 Proceedings ระดับชาติ 

ถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยสีู่   

สาธารณะ (หนังสือ/คู่มอื/วทิยากร)  

20  B7 น้าเสนอAbstractระดับนานาชาต ิ ถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยสีู่ชุมชน 

10  B8 น้าเสนอAbstractระดับชาติ  

ภาพที่ 1 เกณฑ์การกา้หนดคะแนนผลงานวจิัยท่ีน้ามาใชป้ระโยชน์ 

2. กรอกข้อมูลนักวจิัยในโปรแกรมฯ  โดยกรอกข้อมูลต้ังแต่ปี พ.ศ.2553-2558 

3. ประชุมชี้แจงนักวิจัยและเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัยแต่ละคณะเร่ือง โปรแกรมฐานข้อมูลฯ และระบบ

เครอืขา่ยฯ  เพื่อให้นักวจิัยทราบถึงขอ้ด ีและประโยชนท่ี์จะนักวิจัยได้รับจากการกรอกข้อมูลในระบบฯ 

4. แจ้งนักวจิัยและเจ้าหนา้ที่ประสานงานวิจัยแตล่ะคณะตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ และยืนยันข้อมูล  

5. น้าข้อมูลท่ีได้จากฐานข้อมูลฯ มาใช้ในการจัดกลุ่มและระดับนักวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ 

กลุ่มจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา กลุ่มเผยแพร่ผลงานวิจัย และกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลย/ีความรู้ 

ผลการศึกษา (Results) 

1. ระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัยเพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ (Research management database for 

application) (ภาพท่ี 2)  โดยอาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ประสานงานวิจัยแต่ละคณะลงข้อมูลในด้านความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ์การท้าวิจัย แหล่งทุนท่ีเคยได้รับ และผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ ระบบจะน้าเข้าข้อมูล

และประมวลผลด้วยโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้น  
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ภาพที่ 2 ระบบฐานขอ้มูลการจดัการงานวจิัยเพื่อน้าไปสู่การใชป้ระโยชน์ 

2. พัฒนาระบบเครอืขา่ยนักวจิัยมหาวทิยาลัยพะเยา (UP Research social network) (ภาพท่ี 3)  จากข้อมูล

อาจารย์ นักวจิัยและผลงานการวจิัยโปรแกรมจะประมวลผลออกมาทัง้ในรูปแบบโปรไฟลน์ักวจิยั และเครอืขา่ย

นักวจิัยของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ภาพที่ 3 ระบบเครอืขา่ยนักวจิัยมหาวทิยาลัยพะเยา 

 3. ผลการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัยแต่ละคณะเพื่อให้ได้ข้อมูลผลการด้าเนินโครงการในเชิง

คุณภาพ  พบว่าเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัยส่วนมากเห็นประโยชน์จากการจัดท้าระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย

เพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน ์และระบบเครอืข่ายนักวจิัยมหาวิทยาลัยพะเยา  ซึ่งส่วนมากเห็นว่าระบบดังกล่าวสามารถ

น้าไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะได้ อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีพบจากการน้า

ระบบดังกล่าวมาใช้คือ  นักวิจัยบางท่านไม่เห็นความส้าคัญในการกรอกข้อมูลในระบบฯ ดังนั้นหากมหาวิทยาลัย

ผลักดันและก้าหนดเป็นนโยบายให้น้าระบบดังกล่าวมาใช้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  จะท้าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ี

ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามมา 
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วิจารณ์ และสรุปผล  

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท่ีถูกพัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านของ

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการท้าวิจัยหรือแหล่งทุนท่ีเคยได้รับ และผลงานวิจัยท้ังในรูปแบบผลงานการตีพิมพ์

ทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลแสดงในรูปแบบของฐานข้อมูลนักวิจัย และ

เครอืขา่ยนักวจิัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีสามารถจ้าแนกตามคณะ ความเชี่ยวชาญ  พื้นท่ีท่ีศึกษาวิจัย หรือวเิคราะห์

ผลงานทางวิชาการท่ีมีการน้ามาใชป้ระโยชน ์ซึ่งเป็นประโยชนห์รือก่อให้เกิดผลลัพธ์ดังน้ี 

1. การบริการจัดการงานวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย ในการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส้าหรับ

ผู้บริหาร ในการก้าหนดเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ หรือก้าหนดแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของหนว่ยงานได้อย่างมี

ศักยภาพ  และยังเป็นขอ้มูลในการรายงานผลการด้าเนนิงานในระบบประกันคุณภาพ 

2. เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ท้าให้ลดความผิดพลาด ลด

เวลาและขั้นตอน  ลดความซ้้าซ้อนในการจัดเก็บขอ้มูล ตลอดจนสามารถสบืค้นและตรวจสอบได้ 

3. เกิดฐานข้อมูลการวิจัยท่ีผู้วิจัยสามารถสร้างเครือข่ายการวิจัย  หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงนักวิจัย 

เกิดขยายขอบเขตงานวจิัย  มกีารพัฒนางานเชงิบูรณาการ การต่อยอดในเชงิพาณิชย์  และการพัฒนาเชิงพื้นท่ีได้มาก

ขึ้น  การพัฒนาปรับปรุงต่อไป จะเป็นการปรับปรุงระบบจากการประเมินผลการใช้งานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และน้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใชใ้นการวางแผนพัฒนาศักยภาพนักวจิัยในการพัฒนาผลงานในล้าดับต่อไป  
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การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาบทความส าหรับกองบรรณาธกิาร

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

Development of database system for assessor to consider the article  

of editorial Naresuan University Journals 

ธราภรณ ์ธีรภาพวิเศษพงษ์1* 

Tharaporn Teerapabvisadpong1* 
 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัย

นเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการ

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร 

3. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

และ 4. เพื่อประเมินระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัย

นเรศวร โดยมีวิธีด้าเนนิงานวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1. การวเิคราะห์ข้อมูล 2. การออกแบบระบบ 3. การพัฒนาระบบ และ 

4. การใช้งานระบบ พร้อมจัดท้าคู่มือการใช้งานระบบและประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูล

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 116 คน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจและมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งยืนยันแล้วว่า 

ระบบมปีระสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบสามารถน้าไปใช้งานได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้ สามารถช่วย

สืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสามารถน้าไปใช้ในการตัดสินใจของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และ  

ผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/ผู้ส่งบทความ) การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้องครบถ้ วนสมบูรณ์ 

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลจากลิงค์ ULR ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ 

ประวัติย่อ CV (Curriculum Vitae) ของผู้ทรงคุณวุฒิ  สามารถน้าข้อมูลไปใช้งานได้ทันที โดยส่งข้อมูลรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิออกเป็นไฟล์ Excel สามารถพิมพ์แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบออกมา และสามารถ 

แสดงจ้านวนบทความจากการเลอืกผู้ทรงคุณวุฒขิองผู้นพินธ์ (ผู้แต่ง/ผู้สง่บทความ) ได้ 
 

ค าส าคัญ:  ระบบฐานขอ้มูล วารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร กองบรรณาธกิาร บรรณาธกิาร ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้นิพนธ์ 

 ความเชี่ยวชาญ Database System 
 

                                                           
1 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 The Graduate School, Naresuan University, Ampor Muang Phitsanulok, Phitsanulok Province 65000  
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Abstract  

 The objectives of the development of database system for reviewers of editorial board of Naresuan 

University Journals were 1. to develop the database system for reviewers of editorial board of Naresuan 

University Journals 2. to collect the data of reviewers of Naresuan University Journals 3. to create the database 

system for reviewers of editorial board of Naresuan University Journals and 4. to assess the database system for 

reviewers of editorial board of Naresuan University Journals. The research methodology was comprised of 4 

steps:  1. the data analysis  2 . the system design 3 . the system development and 4 . the system use. The 

manual of system use and satisfaction assessment on using the database system for reviewers of editorial board 

of Naresuan University Journals was also made. The sample size was 116 people. The result revealed that the 

whole of satisfaction and opinion of users was at high level. This could confirm that the system was effective. 

The development could really be taken to apply and achieved the defined objective. It was able to help search 

the data of reviewers that could be used for making decision of editorial board of Naresuan University Journals 

and the author (article sender). Searching the data was convenient and quick. The data were correct and 

complete. The users could find details of data from ULR of agencies of reviewers. The users could download the 

curriculum vitae of reviewers. The data could immediately be taken to use by sending the list of names for 

reviewers in the form of Excel. The users could print forms of the list of names for reviewers from the system. 

Also, the system could show the number of articles from choosing the reviewers of the author (article sender) 

Keywords:  Database System, Naresuan University Journal, Editorial Board, Editor, Reviewer, Author, Expert 

บทน า 

 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้รับผิดชอบดูแล

การบริหารจัดการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร จ้านวน 2 ฉบับ ได้แก่  1) วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) วารสารการวิจัย  

เพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย องค์ความรู้ ท่ี ได้จากการวิจัยในเชิงการวิจัย 

เพื่ อการพัฒนาชุมชนและสังคม  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้แต่งตั้ ง 

กองบรรณาธิการจากหลากหลายสาขาวิชา ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยนเรศวร ปัจจุบันในการด้าเนนิการจัดท้า

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรณาธกิารมหีนา้ท่ีคัดเลอืกผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความเพื่อลงตพีมิพใ์นวารสารท้ัง 

2 ฉบับ การพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจะด้าเนินการผ่านบรรณาธิการเพียง

ท่านเดียว กระบวนการสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ประเมิน) ปัจจุบันใช้การสืบค้นผ่านระบบเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต 

เป็นการสุ่มหาข้อมูล ซึ่งบางคร้ังข้อมูลท่ีได้รับไม่มีความถูกต้องชัดเจน ไม่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ตรงตามความต้องการของบรรณาธิการ ซึ่งการสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้า และ  

ใช้ระยะเวลานานในการค้นหาเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมกับบทความแต่ละกลุ่มสาขา ดังนั้นเพื่อเป็นการ

อ้านวยความสะดวกแก่บรรณาธิการ การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการด้าเนินงานในปัจจุบัน

นับเป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบงาน คือ การได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้องทันสมัย ครบถ้วน รวดเร็ว 
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สามารถใช้งานได้ทันที และสามารถใช้งานร่วมกันได้ ทั้งนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์

ของผู้ใช้งานระบบต้องเร่ิมจากการออกแบบระบบท่ีดี ซึ่งระบบสารสนเทศท่ีได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี  

เมื่อน้าไปใช้จะสามารถสอดรับกับภารกิจของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ 

อย่างมปีระสิทธิภาพ (วไิลภรณ์ ศรไีพศาล, 2533) 

 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ โดยรวบรวมข้อมูลผู้ประเมินท่ีผ่าน  

การพิจารณาบทความให้กับวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญท่ีมี รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ

ส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 1. เพื่อรวบรวมขอ้มูลผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความของวารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร  

 2. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร  

 3. เพื่อประเมนิระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 ด้านเนื้อหา ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – ปัจจุบัน) 

ประกอบด้วย ข้อมูลต้าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล หน่วยงานท่ีสังกัด ท่ีอยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์  

ความเชี่ยวชาญ ประวัตกิารศึกษา ผลงานวจิัย และประวัตกิารท้างาน โดยมีกระบวนการท้างาน ดังนี้  

    1. การเพิม่ ลบ แก้ไขข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ 

       2. การสบืค้นขอ้มูลผู้ทรงคุณวฒุ ิจากชื่อ-สกุล และความเชี่ยวชาญ  

       3. การแสดงผลข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒภิายในและนอกมหาวิทยาลยันเรศวร  

       4. การแสดงผลข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิจ้าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ท่ีมีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ รวดเร็วใช้งานได้ทันที ตรงตามความต้ องการ วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้

สอดคล้องกับภารกิจของหนว่ยงาน และใชป้ระโยชนไ์ด้จริง  

 2. ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิส้าหรับใช้ในการสืบค้น ท่ีสามารถน้าไปใช้ในตัดสินใจของกองบรรณาธิการ  

เพื่อพิจารณาบทความของวารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร  
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เป้าหมายของตัวชี้วัด 

 1. ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ 

   ฐานขอ้มูลผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความส้าหรับวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  

  2. ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ 

   ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับวารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร ที่มขี้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน

สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสะดวกในการใชง้าน 

  3. ตัวชี้วัดเชงิเวลา 

   ด้าเนนิการให้แลว้เสร็จภายในเดอืน กันยายน พ.ศ. 2557 ตามปงีบประมาณ 2557 
 

ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของงานวิจัย  

 การออกแบบระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัย

นเรศวร ผู้ วิจัยได้น้ากรอบแนวคิดการวิจัยของอาจารย์ เอกรินทร์ ค้ าคูณ  การใช้โปรแกรมการจัดการ

ฐานขอ้มูล Access เวอร์ช่ัน 2007 (2554). กรุงเทพฯ: ซัคเซส มเีดีย.  

 ฐานข้อมูล หมายถึง วธีิในการจัดการข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบ เพื่อใช้งานได้ง่าย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ได้ง่าย เช่น การเพิ่มหรือลดข้อมูล เป็นต้น ฐานข้อมูล เป็นแหล่งท่ีใช้ส้าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแฟ้มข้อมูล

มารวมไว้ท่ีเดียวกัน รวมท้ังต้องมีส่วนของพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) เก็บค้าอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของ

ฐานข้อมูล และเนื่องจากข้อมูลท่ีจัดเก็บนั้นต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันท้าให้สามารถสืบค้น (retrieval) แก้ไข 

(modified) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ข้อมูล (update) และจัดเรียง (sort) ได้สะดวกขึ้น โดยในการกระท้าดังท่ี

กล่าวมาแลว้ ต้องอาศัยซอฟตแ์วร์ประยุกตส์้าหรับจัดการฐานขอ้มูล 

 ระบบฐานข้อมูล หมายถึง ระบบการรวบรวมแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยขจัดความ

ซ้้าซ้อนของข้อมูลออก แล้วเก็บข้อมูลไว้ท่ีศูนย์กลาง เพื่อการใช้งานร่วมกันในองค์กร ภายในระบบต้องมีส่วนท่ีเป็น

โปรแกรมประยุกต์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงและใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล (database) และจะต้องมกีารดูแลรักษาความ

ปลอดภัยของขอ้มูลเหลา่นั้น มกีารก้าหนดสิทธิของผู้ใชง้านแตล่ะคนให้แตกต่างกัน ตามแตค่วามตอ้งการในการใชง้าน 

 ความส าคัญของระบบฐานข้อมูล 

         การจัดข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลท้าให้ข้อมูลมีส่วนดีกว่าการเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูล เพราะ  

การจัดเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล จะมีสว่นท่ีส้าคัญกว่าการจัดเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูลดังน้ี 

         1.  ลดการเก็บขอ้มูลท่ีซ้้าซ้อน  

          2. รักษาความถูกต้องของขอ้มูล  

          3. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลท้าได้อยา่งสะดวก  

          4. สามารถใช้ขอ้มูลร่วมกันได ้ 

          5. มคีวามเป็นอิสระของข้อมูล  

          6. สามารถขยายงานได้งา่ย  

          7. ท้าให้ขอ้มูลบูรณะกลับสูส่ภาพปกติได้เร็วและมมีาตรฐาน 
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องค์ประกอบของระบบฐานขอ้มูล 

 ระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นระบบท่ีมีการน้าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ โดยมี

โปรแกรม Software ช่วยในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามท่ีผู้ใช้ต้องการ องค์ประกอบของฐานข้อมูล

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

 1.  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  

 2.  ซอฟตแ์วร์ (Software)  

 3. ข้อมูล (Data)  

 4.  บุคลากร (People) ใ น ร ะ บ บ ฐ า น ข้อ มูล จ ะ มีบุค ล า ก ร ที ่ เกี ่ย ว ข้อ ง  ประกอบด้วย 1. ผู ้ ใ ช้ ทั ่ ว ไ ป 

(User) 2. นักปฏิบัติการ (Operator) 3. นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 4. นักวเิคราะห์และออกแบบระบบ (System 

Analyst) และ 5. ผู้บริหารฐานขอ้มูล (Database Administrator)  

 5. ขั้นตอนปฏบัิตงิาน (procedure)  

 กรรณิการ์ อ้าพรัตน์ (2553) แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ (System Theory) มีองค์ประกอบพื้นฐานของ

ทฤษฏีระบบ ประกอบด้วย 1. ปัจจัยน้าเข้า (Input) 2. กระบวนการ (Process) 3. ผลผลิต (Output) 4. ผลกระทบ 

(Impact) ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

         

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการท้างานแบบระบบ 

 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน มีขั้นตอนการด้าเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้  คือ 1. วางแผนงาน/โครงการ  

2. ก้าหนดขอบเขตการด้าเนินการ 3. การรวบรวมและวเิคราะห์ความต้องการ 4. การออกแบบ 5. การทดสอบระบบ

และน้าระบบไปใชง้าน และ 6. การบ้ารุงรักษา ดังภาพท่ี 2  

ปัจจัยน้าเขา้ 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

 

  

ผลกระทบ 

(Impact) 

ข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback) 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน 

       ที่มา: วไิลภรณ์  ศรีไพศาล, 2553 
 

การวางแผน 

การก าหนดขอบเขต 

การรวบรวมและวิเคราะห์ความ

ต้องการ 

การออกแบบฐานข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบระดับแนวคดิ 

การออกแบบระดับตรรกะ 

การออกแบบระดับกายภาพ 

การเลือก 

ระบบจัดการ 

ฐานข้อมูล 

การทดสอบและน าระบบไปใช้ 

การบ ารุงรักษา 

การออกแบบ 

ระบบงาน 

ประยุกต ์
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 จากแนวคิดทฤษฎีระบบและการพัฒนาระบบงานข้างต้น ผู้วิจัยได้น้ามาเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดการวจิัยของ 

ส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม (2544) ท่ีให้ความหมายเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  

ควรมอีงคป์ระกอบหลัก ดังแสดงในภาพท่ี 3   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงองค์ประกอบของระบบฐานขอ้มูล 

 ขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบงานประยุกตจ์ะเร่ิมตน้ท่ีการวิเคราะห์ แล้วจึงท้าการออกแบบ 

ขั้นต่อไปคือ การพัฒนาตน้แบบของโปรแกรม ขั้นตอนสุดท้าย คือ การทดสอบระบบ เมื่อทดสอบแล้วพบว่า ระบบยัง

ไมส่มบูรณ์ ผู้พัฒนาระบบจะต้องเร่ิมตน้การวิเคราะห์ ออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขระบบ และทดสอบระบบอกีครั้ง

หนึ่ง ซึ่งผู้พัฒนาระบบจะต้องด้าเนินการตามวงจรเช่นนี้ไปจนกว่าระบบจะผ่านการทดสอบจนเป็นท่ียอมรับของ 

ผู้ใชร้ะบบวา่ระบบสมบูรณ์และไมจ่้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงอกีต่อไป ดังแสดงในภาพท่ี 4  

แอพลเิคชันฐานข้อมูล 

(Database Application) 

ระบบจัดการฐานขอ้มูล  

(Database Management System หรือ DBMS) 

ดาต้าเบสเซิรฟ์เวอร ์ 

(Database Server) 

 

ข้อมูล (Data) 

ผู้บริหารฐานข้อมูล  

(Database Administrator หรือ DBA) 

ระบบฐานขอ้มูล 

(Database System) 
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ภาพที่ 4 แสดงวงจรการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 

วิธีการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ได้แก่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยกอง

บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/  

ผู้สง่บทความ) และนิสติ/นักศกึษา เป็นกลุ่มตัวอยา่ง  

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับวารสาร

มหาวทิยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยสว่นของ Hardware และ Software ดังนี้ 

1. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบงาน

และจัดเก็บข้อมูลของระบบ โดยมีประสิทธ์ิภาพการท้างานขั้นต้่า มีความเร็วหน่วยความจ้าข้อมูล ไมน่อ้ยกว่า 256 MB 

ขนาดของพื้นท่ีท่ีใช้เก็บข้อมูล (Hard disk) ไม่น้อยกว่า 20 GB จอภาพแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว และเคร่ือง

อา่น CD-ROM 8X ขึน้ไป 

2. ด้านซอฟท์แวร์ (Software) 

2.1 ระบบปฏบัิตกิาร (Operation System) Microsoft Windows 8  

2.2 ระบบแสดงผลทางหน้าจอบน Web Browser แสดงผลท่ี Firefox และ Chrome เป็น Software ท่ี

ใชใ้นการติดต่อกับผู้ใช้ผ่านเครอืขา่ยอินเตอร์เน็ตส้าหรับเครื่องลูกข่ายท่ีใชร้ะบบปฏบัิตกิาร Windows 

2.3 Apache เป็น Software ท่ีใชใ้นการติดต่อกับผู้ใช้ผ่านเครอืขา่ยอินเตอร์เน็ต 

2.4 ระบบการจัดการฐานขอ้มูล (Database Management System) ใช ้MySQL    

2.5 เคร่ืองมอืในการพัฒนาระบบ Web Application ภาษาสคริปต ์PHP เป็นภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม 

ออกแบบ 

(Design) 

วิเคราะห ์

(Analysis) 

พัฒนา 

(Implementation) 

 

การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล 

ทดสอบ 

(Testing) 
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 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บข้อมูลวจิัยคร้ังน้ี ได้แก่ 

 1. แบบบันทึกประวัตผิู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความส้าหรับบรรณาธกิารวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 2. แบบสอบถามความเหมาะสมเพื่อประเมินระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับ

บรรณาธกิารวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 3. แบบสอบถามความพงึพอใจการใช้งานระบบฐานขอ้มูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับบรรณาธกิาร

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 ตามมาตรฐานเทคนคิของลิเคอร์ท (likert’s Scale) ที่ใชห้ลักการวัดทัศนคตขิองผู้ใชร้ะบบโดยก้าหนดช่วงเกณฑ์

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม ส้าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิต ิดังนี้  

 1. ข้อมูลท่ัวไป จ้านวนและคุณสมบัตขิองพนักงานและผู้ท้าหน้าท่ีบรรณาธกิารจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และ2 

วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่ารอ้ยละ   

 2. ข้อมูลระดับความต้องการ จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตามขัน้ตอนดังนี้  

2.1 ให้คะแนนส้าหรับการประมาณค่าตามแบบ Likert Scale แก่ค้าตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอ้ย และน้อยท่ีสุด เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล้าดับ 

2.2 ค้านวณหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของค้าตอบแต่ละด้าน และแต่ละข้อ 

แลว้แปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best and Kahn, 1993) ซึ่งมีคา่คะแนน ดังนี ้

                    คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด  

                    คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถงึ ระดับมาก 

                    คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถงึ ระดับปานกลาง 

                    คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถงึ ระดับนอ้ย 

                    คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด  

2.3 สร้างข้อสรุปอุปนัย โดยท้าการรวบรวมขอ้เสนอแนะท้ังหมดมาสรุปไวท้ั้งหมด 
  

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน้าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  

มรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี  

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยการศึกษาระบบงานเดิม ศึกษาความเป็นไปได้

ของระบบ แบบสัมภาษณ ์

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากระบบงานเดิม โดยมีแบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์ม ดังนี้ 

    2.1   แบบบันทึกประวัตผิู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความส้าหรับบรรณาธิการวารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร 

    2.2 แบบสอบถามความเหมาะสมเพื่อประเมินระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ส้าหรับบรรณาธกิารวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการพัฒนาระบบ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลังจากการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ท้า

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ส้าหรับบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วย
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บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์  บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/ 

ผู้สง่บทความ) ผู้ทรงคุณวุฒ ิและนิสติ/นักศกึษา เป็นต้น 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลผู้วิจัยได้ท้าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มทดสอบ โดยเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวจิัย ประกอบด้วย 

 1. ระบบระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความส้าหรับวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับ

บรรณาธกิารวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ในการค้านวณค่าทางสถิติ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อหาค่าสถิติและ

วธีิการแปลความหมายคา่ทางสถิติท่ีค้านวณ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage)  

 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) กรณแีจกแจงความถี่  

 3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 4. ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) การทดสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา สามารถด้าเนินการ

ได้โดยให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา พิจารณาถึงความสอดคล้องระหวา่งวัตถุประสงค์กับแบบสอบถามความพึงพอใจ

การใช้งานระบบฐานข้อมูล โดยพิจารณาเป็นรายข้อ วิธีการพิจารณาแบบนี้จะเรียกว่า การหาค่าสัมประสิทธ์ิความ

สอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC)  

การออกแบบและพัฒนาระบบ 

ผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในชว่งเดือนมกราคม – เมษายน 2559 ด้วยภาษาคอมพวิเตอร์ 

PHP ใช้ฐานข้อมูล MySQL เป็นตัวเก็บข้อมูลและใช้ URL ในการเรียกใช้งานระบบ http://www.graduate.nu.ac.th/expert โดยมี

ขัน้ตอนการพัฒนาระบบ ดังนี ้

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลกลุ่มสาขาวิชา 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลคณะ ภาควิชา สาขาวิชา 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลต้าแหน่งทางวิชาการ 

5. วเิคราะห์ขอ้มูลความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. วเิคราะห์ขอ้มูลผลงานวจิัย 

7. วเิคราะห์ระดับการศกึษา 

8. วเิคราะห์ขอ้มูลประวัตกิารศึกษา 

9. วเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการดาวนโ์หลดไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์นามสกุล JPEG PNG และ GIF 

10. วเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการดาวนโ์หลดไฟล์เอกสาร เช่น ไฟล ์Word Excel และ PDF 

ผลการพัฒนาระบบ 

 จากผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถช่วยสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสามารถน้าไปใช้ในการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้นพินธ์ (ผู้แตง่/ผู้ส่งบทความ) การสบืค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลท่ีได้มี

ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลจากลิงค์ ULR ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประวัตยิอ่ CV (Curriculum Vitae) ของผู้ทรงคุณวุฒ ิสามารถน้าข้อมูลไปใช้งานได้ทันที โดยส่ง

ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิออกเป็นไฟล์ Excel สามารถพิมพ์แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบออกมา และ

สามารถแสดงจ้านวนบทความจากการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิของผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/ผู้ส่งบทความ) ได้ โดยพิมพ์ URL: 

http://www.graduate.nu.ac.th/expert เพื่อเข้าสูห่นา้หลักของระบบ ดังภาพท่ี 5 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าหลักของระบบ 

 เมื่ อ เข้าสู่หน้าหลักของระบบแล้วสามารถค้นหาผู้ทรงคุณ วุฒิ  ใส่ค าค้นหา เช่น  ชื่ อ  นามสกุล  

ความเชี่ยวชาญ สาขาวิชา/ภาควิชา คณะ หน่วยงาน ในช่องค้าค้นหาจะแสดงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในตารางตาม

ค้าค้นหาดังรูปท่ี 6 โดยแสดงขอ้มูล สถานภาพ ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน และความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินตารางตามคา้ค้นหา 

 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลท่ัวไปของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุลของผู้ทรงคุณวุฒิท่าน

นั้นๆ ดังภาพท่ี 7 

http://www.graduate.nu.ac.th/expert%20เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของระบบ%20ดังภาพที่%205
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ภาพที่ 7 แสดงรายละเอยีดขอ้มูลท่ัวไปของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  

ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าไปในแบบฟอร์มได้ โดยคลิกท่ี         สามารถลบข้อมูล

ทรงคุณวุฒิที่เลือกไว้ โดยคลกิที่        และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคลกิที่   

                                   ได้ดังภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 แสดงแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสาร

มหาวทิยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยได้ด้าเนนิการจัดสง่แบบสอบถามความเหมาะสมเพื่อประเมินระบบฐานขอ้มูลผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความส้าหรับบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในคร้ังนี้ให้กับ

ผู้ เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของ 

ระบบ ในแต่ละขอ้ว่ามคีวามสอดคล้องกันหรือไม ่ถ้าสอดคลอ้งผู้เชี่ยวชาญจะให้คา่ IOC โดยมีเกณฑ์การประเมินความ

สอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ มีดังน้ี 
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ใชค้ะแนนเท่ากับ   + 1 หมายถงึ  แนใ่จว่าเหมาะสม สอดคลอ้งตรงกับวัตถุประสงค์ 

 ใชค้ะแนนเท่ากับ     0  หมายถงึ  ไมแ่นใ่จว่ามีความสอดคล้อง 

 ใชค้ะแนนเท่ากับ   - 1  หมายถงึ  ยังไม่ถูกตอ้ง ไมส่อดคล้อง ไมเ่หมาะสม 

ตารางที ่1 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

 รายการ  

คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เชีย่วชาญ 
รวม 

ค่า 

IOC คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

ด้านเมนู / เครื่องมือในการใช้งาน 

1. มีความชัดเจน สื่อความหมายไดด้แีละเข้าใจง่าย +1 +1 +1 3 1 

2. ต้าแหน่งของเมน/ูกลุ่มเครื่องมือ มีความเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

3. จ้านวนของเมนู/กลุม่เครื่องมอืมีเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

ด้านการออกแบบ 

4. ใช้งานงา่ยและสะดวก +1 +1 +1 3 1 

5. มีความยืดหยุ่นให้ผู้ใชส้ามารถปรับแก้ข้อมูลได้ +1 +1 +1 3 1 

6. การเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของระบบเหมาะสมและสะดวกต่อผู้ใชง้าน +1 +1 +1 3 1 

ด้านหน้าจอแสดงผล 

7. ความสวยงามของหน้าจอแสดงผล +1 +1 +1 3 1 

8. ความกลมกลืนของส/ีการใช้สใีนหน้าจอแสดงผล +1 +1 +1 3 1 

9. ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดตัวอักษร 0 +1 +1 2 0.67 

10. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบในหน้าจอแสดงผล +1 +1 +1 3 1 

ด้านความเหมาะสมสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

11. มีส่วนรับข้อมูลครบถ้วนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองบรรณาธิการ

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

+1 +1 +1 3 1 

12. มีรูปแบบการแสดงผลข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ +1 +1 +1 3 1 

ด้านประโยชน์ที่ได้จากระบบงานนี้ 

13 . มี ก ารสืบค้ นข้ อมู ล ท่ี สามารถ น้ าไป ใช้ ใน ตัดสิน ใจของกอง

บรรณาธิการ เพื่อพิจารณาบทความ 

+1 +1 +1 3 1 

14. ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ สะดวกรวดเร็วใช้งานไดทั้นที +1 +1 +1 3 1 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามการประเมนิประสิทธิภาพของระบบ พบว่า 

ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับความสอดคล้องจ้านวน 3 ท่าน ผลรวมของคะแนนพิจารณา จะได้เท่ากับ 3 จ้านวน 13 ข้อ

รายการ ได้ค่า IOC = 1 ยอมรับได้ และอีก 1 รายการ ได้ค่า IOC = 0.67 แสดงถึงข้อรายการประเมินนี้มีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื่องจากค่า 0.67 ซึ่งเข้าใกล้ค่า 1 ท้ังนี้ค่า IOC ท่ียอมรับไว้ว่ามีความเท่ียงตรงคือมีค่า

เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าข้อรายการนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

จะตอ้งตัดข้อรายการน้ันออกไปหรือท้าการปรับปรุงข้อรายการน้ันใหม่ 
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 จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัย

นเรศวร ผู้วิจัยได้ด้าเนินการจัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจและการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

บทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรให้กับผู้ตอบแบบสอบภาม ได้แก่ กองบรรณาธิการ

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย

น เรศวร ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ  ผู้ นิ พ น ธ์  (ผู้ แต่ ง /ผู้ ส่ งบทความ ) และนิ สิ ต /นั กศึ กษา เพื่ อตอบแบบสอบถาม  

จ้านวน 116 คน ปรากฏผลการวจิัยดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

หญิง 67 57.76 

ชาย 48 41.38 

ไม่ระบ ุ 1 0.86 

รวม 116 100.00 
  

ตารางที่ 3 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 100 86.21 

บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 8 6.90 

ผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/ผู้ส่งบทความ) 3 2.59 

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 1.72 

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 0.86 

นิสิต/นักศึกษา 1 0.86 

ไม่ระบ ุ 1 0.86 

รวม 116 100.00 
  

ตารางที่ 4 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จา้แนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 42 36.21 

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 41 35.34 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 30 25.86 

ไม่ระบุ 3 2.59 

รวม 116 100.00 
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ตารางที่ 5  แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชง้านระบบฐานขอ้มูล 

 ในดา้นตา่งๆ 

รายการประเมิน  

 

X SD 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ด้านเมนู / เครื่องมือในการใช้งาน 

1. มีความชัดเจน สื่อความหมายไดด้แีละเข้าใจง่าย 4.23 0.80 มาก 

2. ต้าแหน่งของเมนู/กลุม่เครื่องมอื มีความเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน 4.23 0.79 มาก 

3. จ้านวนของเมนู/กลุม่เครื่องมอื มเีพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.17 0.81 มาก 

รวมด้านเมนู / เครื่องมือในการใช้งาน 4.21 0.80 มาก 

ด้านการออกแบบ 

4. ใช้งานงา่ยและสะดวก 4.20 0.84 มาก 

5. มีความยืดหยุ่นให้ผู้ใชส้ามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ 4.18 0.91 มาก 

6. การเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของระบบเหมาะสมและสะดวกต่อผู้ใชง้าน 4.11 0.83 มาก 

รวมด้านการออกแบบ 4.16 0.86 มาก 

ด้านหน้าจอแสดงผล 

7. ความสวยงามของหน้าจอแสดงผล 3.99 0.80 มาก 

8. ความกลมกลืนของส/ีการใช้สใีนหน้าจอแสดงผล 4.08 0.76 มาก 

9. ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดตัวอักษร 4.06 0.82 มาก 

10. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบในหน้าจอแสดงผล 4.08 0.72 มาก 

รวมด้านหน้าจอแสดงผล 4.05 0.78 มาก 

ด้านความเหมาะสมสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

11. มีส่วนรับข้อมูลครบถ้วนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองบรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.97 0.84 มาก 

12. มีรูปแบบการแสดงผลข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 4.03 0.80 มาก 

รวมด้านความเหมาะสมสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ฯ 4.00 0.82 มาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้จากระบบงานนี้ 

13. มีการสืบค้นข้อมูลท่ีสามารถน้าไปใช้ในตัดสินใจของกองบรรณาธิการฯ เพื่อ

พิจารณาบทความได ้

4.11 0.76 มาก 

14. ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ สะดวกรวดเร็วใช้งานไดทั้นที 4.12 0.75 มาก 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้จากระบบนี ้ 4.11 0.76 มาก 

ด้านความสามารถและคุณลักษณะของระบบที่ผู้ใช้งานสามารถจัดการได้ 

15. การส่งออกข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไฟล์ Excel 3.96 0.84 มาก 

16. การจัดเก็บและดูรายละเอียดข้อมูลจากลิ้ง URL หน่วยงานต้นสังกัดของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.94 0.75 มาก 

17. การจัดเก็บและดาวน์โหลดไฟลป์ระวัติย่อ CV (Curriculum Vitae) ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.03 0.79 มาก 

18. การพิมพ์แบบฟอรม์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 3.99 0.80 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชง้านระบบฐานขอ้มูล 

 ในดา้นตา่งๆ (ต่อ) 

รายการประเมิน  

 

X SD 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

19. การจัดเก็บนับสถิติในการเลอืกผู้ทรงคุณวุฒิ 4.03 0.71 มาก 

รวมด้านความสามารถและคุณลักษณะของระบบฯ 3.99 0.78 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.08 0.80 มาก 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัย

นเรศวร สามารถช่วยสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสามารถน้าไปใช้ในการตัดสินใจของกองบรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/ผู้ส่งบทความ) การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลท่ีได้มีความ

ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลจากลิงค์ ULR ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประวัตยิอ่ CV (Curriculum Vitae) ของผู้ทรงคุณวุฒ ิสามารถน้าข้อมูลไปใชง้านได้ทันที โดยส่ง

ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิออกเป็นไฟล์ Excel สามารถพิมพ์แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบออกมา และ

สามารถแสดงจ้านวนบทความจากการเลอืกผู้ทรงคุณวุฒขิองผู้นพินธ์ (ผู้แต่ง/ผู้สง่บทความ) ได้  

 จากผลการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจและการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ส้าหรับกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล มีความพึงพอใจและความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งยนืยันแล้ววา่ระบบมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบสามารถน้าไปใชง้านได้จริง

และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น้าระบบท่ีได้พัฒนาขึน้นี้ไปใชใ้นหน่วยงานวารสาร งานวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกแก่ กองบรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ชว่ยบรรณาธิการวารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร และผู้นพินธ์ (ผู้แตง่/ผู้ส่งบทความ) และเพื่อให้

ผู้วิจัยได้พัฒนาซอฟท์แวร์ท่ีสามารถพัฒนาระบบท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล

สามารถใชข้้อมูลจากระบบเพื่อชว่ยสบืค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสามารถน้าไปใช้ในการตัดสินใจ และข้อมูลท่ีได้มีความ

ถกูต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลชื่นชมท่ีได้ริเร่ิมท้าระบบออนไลน์นี้ขึ้น มีความโปร่งใส สะดวก 

ทันสมัย ไมซ่้้าซ้อน และง่ายต่อการใช้งาน 

 ในการวิจัยคร้ังตอ่ไป ควรจัดหมวดหมู ่เช่น ผลงานตพีิมพ ์ทุนวิจัยท่ีได้รับ รางวัล ผลงานการเขียนหนังสือและ

ต้ารา ควรมีช่อง Profile ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ และในกรณีท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ควรจะลิงค์

ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ กับฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลัย 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ ส้าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่เล็งเห็นความส้าคัญของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส้าหรับ

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถช่วยสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสามารถน้าไปใช้ในการตัดสินใจของ 

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้  

ณ ที่นี ้

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  

บัณฑิตวิทยาลัย ดร.ช้านาญ ปาณาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

ท่ีปรึกษาโครงการ และนางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ ์รักษาการหัวหนา้งานวจิัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวทิยาลัย ที่เป็น

ผู้ริเริ่มเสนอประเด็นปัญหาและเป็นท่ีมาของงานวจิัยคร้ังนี้ กรุณาให้ค้าปรึกษา แนะน้า และแสดงความคิดเห็นอันเป็น

ประโยชน์ต่อการวิจัย ตลอดจนตรวจทานข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง รวมถึงนายประธาน  

สายค้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารงานวจิัย มหาวทิยาลัยนเรศวรท่ีกรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒจิาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้นิพนธ์ (ผู้แต่ง/  

ผู้สง่บทความ) และกัลยาณมติรทุกทา่นท่ีให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมูลเพื่อใชใ้นการวิจัย 

 คุณค่าและประโยชน์จากการท้างานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่คณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิท ธ์ิประสาทวิชา

ความรู้ ตลอดจนผู้เขียนต้าราทางวิชาการท่ีผู้วิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าอ้างอิงทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยคร้ังนี้  

จะเกิดประโยชนท์างวิชาการตอ่ไป 
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การพัฒนาระบบสบืค้นวารสารวชิาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยคีิวอาร์โค้ด 

กรณีศกึษา: มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

System development for academic journal search by using QR code 

technology: A case study of  Chaopraya University. 

วิรัช กาฬภักดี1* 

Wiruch Karapukdee1*  
 

บทคัดย่อ 

 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์

โค้ด วธีิการด้าเนินการวจิัยนัน้ได้แบ่งการด้าเนนิการออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ศกึษาการบริหารจัดการและการให้บริการ

วารสารวิชาการของห้องสมุด โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีหอสมุด

มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 2. คือการพัฒนาระบบสบืค้นวารสารวชิาการ โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยคีิวอาร์โค้ด ซึ่งใช้

โปรแกรม  MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม  PHP เป็นส่วนเชื่อมประสานกับผู้ ใช้และการ

โปรแกรมควบคุมการท้างาน และ 3. คือการประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นวารสารวิชาการท่ีพัฒนาขึ้นโดย

ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการศึกษาและพัฒนาพบว่า ระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด

สามารถบริหารจัดการข้อมูลวารสารวิชาการ และสามารถบริการข้อมูลดังกล่าวบนระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทาง

คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงวารสารได้ทางคิวอาร์โค้ด และทางเว็บเพจส้าหรับสืบค้น 

และสามารถสืบค้นวารสารได้ 4 รูปแบบได้แก่ 1. สบืค้นตามปีและสาขาของวารสาร   2. สบืค้นตามตัวอักษร 3. สืบค้นตาม

ค้าส้าคัญ และ 4. สืบค้นขั้นสูง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว ้ และผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้น

วารสารวิชาการดังกล่าวอยูใ่นระดับมาก (Mean = 4.30) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 

ค าส าคัญ:  วารสารวิชาการ เทคโนโลยคีิวอาร์โค้ด 
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Abstract  

 The purpose of this study to develop Academic Journal Search System (AJSS). By using QR Code 

technology. For the method used in this research, the study was divides it into 3 parts, the first is to study 

of the management and service Journal of library. By observing and Interviews with librarians and library staff 

of Chaopraya University. The second part is to develop AJSS. By using QR Code technology, which 

development by using the My SQL to manage database. And using a PHP application interfaces with the user 

and application control. And the third, is to evaluate the effectiveness of JSS by the specialist. 

 The results of study and developing are found that the AJSS development, managing data of 

academic journal and be able to service the journal is on the system to the Internet through computer and 

smartphone. The users can access the journal of the QR Code and the web page for a search and can search 

the journal  4 format: 1) Search by year and branch of the journal 2) Search by alphabet 3) Search by keyword 

and 4) Advanced Search and with the established objective. The Experts have evaluated the effectiveness of 

such AJSS at a high level (Mean = 4.30) when comparing with the established criteria. 

Key words:  Academic Journal, QR Code Technology 

บทน า 

บทบาทหนึ่งของห้องสมุดท่ีสืบเนื่องมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็คือการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก

รูปแบบเข้ามาไว ้และในขณะเดียวกันก็จะต้องพยายามหาวิธีการตา่งๆ ที่จะชว่ยให้ผู้ใชไ้ด้รับความสะดวกในการสืบค้น

และเข้าถึงสารสนเทศ วารสารเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งท่ีส้าคัญของห้องสมุด เพราะเป็นสื่อกลางในการ

เผยแพร่ความรู้ ความคิด เสนอความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของวิทยาการสาขาต่างๆ ที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย 

รวมท้ังให้ขอ้มูลสถิต ิประกาศ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลผลิตและบริการ วารสารเป็นสิ่งพิมพท่ี์มีการจัดพมิพอ์อกมา

อย่างต่อเนื่อง ท้าให้สามารถน้าเสนอเร่ืองราวความก้าวหน้าต่างๆได้อย่างรวดเร็วกว่าหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ จึงมี

แนวโน้มในการผลิต และมีจัดเก็บในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บและการเข้าถึงของ

ผู้ใช้บริการ จากการศึกษาของ ธนากร อุยพานิชย์ และเสถียร จันทร์ปลา [2] เร่ืองการบริหารงานและบริการด้าน

วารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบว่า ห้องสมุดมีปัญหาท่ีส้าคัญประการหนึ่งคือ สถานท่ีจัดเก็บ

วารสารคับแคบและชั้นวางวารสารไม่เพียงพอ นอกจากปัญหาด้านสถานท่ีแล้วปัญหาใหญ่เกี่ยวกับตัววารสารเองท่ี

ห้องสมุดเกือบทุกแห่งประสบอยู่และแก้ปัญหาได้ยากนั้นก็คือ ปัญหาวารสารถูกฉีกขาด วารสารสูญหาย และ

ห้องสมุดได้รับวารสารไม่ครบถ้วน โดยมีปัญหาตามมาอีกคือ ในการรวมวารสารเพื่อเย็บเล่มในตอนปลายปี หาก

วารสารไม่ครบก็ตอ้งซื้อหามาทดแทน ซึ่งวารสารบางรายการก็อาจขาดตลาดหาซื้อไมไ่ด้อีกแล้ว นอกจากนี้ปัญหาใน

การเย็บเล่มวารสารสารยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ ความไม่สะดวกในการใช้งาน กล่าวคือวารสารเย็บเล่มท่ีหนา

เกินไปท้าให้ไม่สะดวกในการเปิดอ่าน และท้าส้าเนา เพราะจะไมส่ามารถส้าเนาข้อมูลในส่วนท่ีใกล้สันวารสารได้ อกีทัง้

ยังต้องรอให้ผู้ใชร้ายอืน่ท่ีก้าลังใชไ้ด้ใชใ้ห้เสร็จก่อน รวมไปถึงการสบืค้นวารสาร ผู้ใชจ้ะเข้าถึงวารสารได้ยาก 
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ปัจจุบัน QR Code ซึ่งย่อมาจาก Quick Response Code แปลวา่ โค้ดท่ีมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สามารถ

เก็บข้อมูล ได้ท้ังตัวอักษร ตัวเลข และ Binary เชน่ ชื่อเว็บไซต์, เบอร์โทรศัพท์, ข้อความ, E-mail ฯลฯ และมีการแปลง

ข้อมูล (Encode) และถอดรหัส (Decode) ด้วยการใช้รูปแบบ 2D ด้วยซอฟต์แวร์การถอดรหัสจากภาพหรือวีดีโอ ด้วย

การท่ีข้อมูล คิวอาร์โค้ดเก็บไว้เป็นข้อมูลตัวอักษรเราจึงสามารถน้าคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ 

เชน่ เก็บขอ้มูล URL ของเว็บไซต์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลท่ีเป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย ปัจจุบันคิวอาร์โค้ด

ถูกน้าไปใชใ้นหลายๆ ด้านเนื่องจากความ “ง่าย” เพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะมมีือถือกันทุกคนและมือถือเดีย๋วนี้ก็มี

กล้องเกือบทุกรุ่น ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุดของคิวอาร์โค้ดก็คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์ เพราะ URL โดยปกติแล้ว

จะเป็นอะไรท่ีจดจ้าได้ยากเพราะยาวและบางอันจะซับซ้อนมาก ขนาดจดยังท้าไมไ่ด้ แต่ด้วยควิอาร์โค้ดเพียงแค่ยกมือ

ถือมาสแกนท่ีพบเห็นตามผลิตภัณต์ต่างๆ, นามบัตร, นิตยสาร ฯลฯ แล้วมือถือจะลิ้งค์เข้าเว็บเพจท่ีคิวอาร์โค้ดนั้นๆ 

บันทึกข้อมูลอยู่โดยอัติโนมัติ และด้วยการมาของระบบ 3G ท่ีค่ายมือถือตา่งๆ ได้น้าเข้ามาให้บริการจะท้าให้สามารถ

เข้าอินเตอร์เน็ตบนมือถือได้อย่างรวดเร็วและทุกๆ ท่ีท่ีต้องการ ในช่วงหกเจ็ดปีท่ีผ่านมา ภาคเอกชนท่ัวโลกรวมถึง

ประเทศไทยได้มีการน้าคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้ากันอย่างแพร่หลาย ท้ังในประเทศ

ญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นอกเหนือจากการใชง้านด้านธุรกิจแล้ว คิวอาร์โค้ดยังถูกใชง้านด้านการศึกษา โดย

สถาบันการศึกษาหลายแหง่น้ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมท้ังหอ้งสมุดท่ีใชค้ิวอารโ์ค้ดเป็นเครื่องมือ

ในการบริการสารสนเทศเชงิรุก 

ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ท้าการศกึษาและพัฒนาระบบสบืค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี คิวอาร์

โค้ด ขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสถานท่ีจัดเก็บวารสาร ปัญหาวารสารถูกฉีกขาด วารสารสูญหาย ปัญหาความไม่

สะดวกในการใช้งาน รวมถึงเพื่อขยายช่องทางในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารของห้องสมุด 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นและเข้าถึงวารสารของผู้ใชบ้ริการ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ชนดิพกพา 

2. โปรแกรม My SQL  

3. โปรแกรม PHP 

4. โปรแกรม Apache 

5. โปรแกรม Microsoft Office 

6. โปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิติ 
 

วิธีการศกึษา 

การวจิัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด” นี้เป็นการ

วจิัยเชงิประยุกต ์(Applied research) แบ่งการด้าเนนิการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  
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ส่วนที่ 1 ศึกษาการบริหารจัดการและการให้บริการวารสารวิชาการของห้องสมุด  

 โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  ส้าหรับศึกษาการบริหารจัดการและ

การให้บริการวารสารวชิาการของห้องสมุดได้แก่ 

1. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  [3] ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตเหตุการณ์และ

สถานการณ์ต่างๆ ขั้นตอนการด้าเนินงานของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ขณะท่ีสังเกตได้มีการสอบถาม

เกี่ยวกับการด้าเนนิงานในทุกขั้นตอนโดยละเอียดได้แก่ การรับเข้าวารสาร การลงทะเบียนวารสาร การจัดท้าวารสาร

ล่วงเวลาการจัดท้าวารสารเย็บเล่ม และการจัดท้าดรรชนีวารสาร  

2. ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ [3]  และจดบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ภาคสนามโดยใช้

แบบสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานเทคนิคและการบริการวารสารของห้องสมุด และปัญหา รวมถึงความ

ตอ้งการระบบงานของผู้ใช้ระบบกับบรรณารักษ์ และเจ้าหนา้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ้านวน 5 คน  

3. ผู้วิจับได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน ท่ีมีประโยชน์ในการวิเคราะห์

ระบบงาน เช่น บัตรลงทะเบียนวารสาร เป็นต้น   

4. ผู้วิจัยน้าข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ลงหัวข้อท่ีน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีต้องการศึกษา 

เชน่ แนวคิด หลักการของการจัดการ การบริหารงานวารสาร งานเทคนิคและการบริการวารสาร ปัญหาและอุปสรรค

ของการด้าเนนิงาน เป็นต้น 

5. ผู้วิจัยท้าการตรวจสอบข้อมูล พิจารณาถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือได้ โดยใช้วิธีการ

ตรวจสอบแบบสามเส้า ด้านขอ้มูล [8] 

ส่วนที่ 2 พัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยคีิวอาร์โค้ด 

   ผู้วิจัยได้ด้าเนินการพัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ ตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ  (System 

Development Life Cycle: SDLC) [7]  ดังนี้  

 การวางแผนและวิเคราะห์ ข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมาจากส่วนท่ี 1 เพื่อวางแผนการด้าเนินงาน และก้าหนด

ความต้องการของระบบ และเพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการของผู้ใช้ท่ีต้องการให้ระบบตอบสนองตอ่การใชง้าน และให้

สอดคล้องกับการด้าเนนิงานในปัจจุบัน โดยผู้ใช้ตอ้งการระบบท่ีสามารถน้ามาใชใ้นการบริหารจัดการวารสารวิชาการ 

และสามารถเรียกใชแ้ละเข้าถึงบทความวารสารได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว ลดข้อจ้ากัดทางด้านเวลา และสถานท่ีในการ

ให้บริการวารสารวชิาการ 

 การออกแบบ เพื่อให้ได้ระบบงานท่ีสมบูรณ์ตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ ได้ด้าเนินการดังนี ้   

  1. การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) [5] 

  2. การสร้างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งเอนทิต้ี (Entity Relationship Diagram: ER Diagram) [9]  

  3. การออกแบบฐานขอ้มูล โดยใชรู้ปแบบฐานขอ้มูลเชงิสัมพันธ์ (Relational Database) [1]    

  4. การออกแบบการน้าเสนอข้อมูล (Output Design) [7]     

  5. การออกแบบส่วนน้าเขา้ข้อมูล (Input Design) [7]     

การพัฒนาโปรแกรม  ผู้วิจัยได้ประยุกตใ์ชค้วามรู้และวิทยาการดา้นการจัดการฐานขอ้มูล การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ และเทคโนโลยีเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ ในรูปแบบ Web Application 

โดยใชโ้ปรแกรม PHP ในการพัฒนา และใชโ้ปรแกรม My SQL ในการจัดการฐานข้อมูล 
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การทดสอบระบบ  ผู้วจิัยได้ทดสอบระบบแบบแบล็กบ็อกซ์ (Black Box Testing) [7] ซึ่งเป็นการทดสอบการ

ท้างานของระบบโดยรวมท้ังหมดว่ามีกระบวนการท้างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ท่ีก้าหนดไว้หรือไม่ และหา

ข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับระบบ แล้วท้าการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น  

การน าระบบใหม่ไปใช้ การน้าระบบใหม่ไปใช้ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการขออนุญาตผู้อ้านวยการหอสมุด

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เพื่อติดตั้งระบบสืบค้นวารสารวิชาการ และให้เจ้าหน้าท่ีของหอสมุดท้าการป้อนข้อมูลจริง

ท้ังหมดเข้าสูร่ะบบ และให้ผู้เชี่ยวชาญท้าการประเมินระบบตอ่ไป 

ส่วนที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นวารสารวิชาการที่พัฒนาขึ้น  

หลังจากท่ีได้ติดตั้งระบบและป้อนข้อมูลจริงเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้น้าเสนอระบบกับผู้ เชียวชาญ  

จ้านวน 4  ท่าน โดยแบ่งออกเป็นผู้เชียวชาญทางด้านสารสนเทศศาสตร์ จ้านวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ จ้านวน 2 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นวารสารวิชาการท่ีพัฒนาขึ้น โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) ส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินนั้นกระท้าโดยวิธีบรรยาย  (Descriptive 

Analysis) โดยจะบรรยายสรุปซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นการบรรยายสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไป

ส่วนท่ีสอง เป็นการบรรยายสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมนิประสิทธิภาพท่ีมีตอ่ระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการ (Functional Requirement Test) ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงาน (Functional 

Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance Test) และด้านการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) โดยลักษณะของค้าถามในส่วนท่ีสองจะมีการวัดระดับโดยใช ้

Likert Scale คือลักษณะค้าถามให้เลอืกตอบถึงความคิดเห็นท่ีมตี่อประสิทธิภาพระบบสบืค้นวารสารวชิาการ 5 ระดับ

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด [6] และข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากส่วนท่ีสาม จะน้ามาหาความถี่ของหัว

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบสืบค้นวารสารวชิาการ ซึ่งต้องการทราบเพยีงว่ามีหัวข้อใด มคีวามถี่จ้านวนเท่าใด 

และเรียงอันดับของหัวข้อท่ีเสนอแนะ 
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ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะห์ระบบงานเดิมและความตอ้งการในระบบงานใหม่ของผู้ใชแ้ลว้ ผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบการ

ท้างานของระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code ซึ่งเป็นระบบใหม่โดยแสดงเป็น

แผนภาพบริบทดังภาพท่ี 1 

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบทระบบสบืค้นวารสารวชิาการ โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีQR Code 

 

 

 

 

 

 

- ข้อมูลรูปแบบการสืบคน้ 

- ข้อมูลค้าสืบค้น 

- ข้อมูลสมคัรใชง้าน 

- รายการวารสาร 

- บทความ 

- ข้อมูลส่วนตัวผูใ้ชง้าน 

 

- รายการสมัครใชง้าน 

- QR Code 

- ขอ้มูล Log File  

- รายการวารสาร 

- รายการบทความ 

- ข้อมูลรายละเอียดวารสาร 

- ข้อมูลรายละเอียดบทความ 

- ข้อมูลบรรณารักษ์ 

- ผลอนุมัติการเข้าใช้งาน 

 

0 

ระบบสืบค้น

วารสารวชิาการโดย

การประยุกต์ใช้

เทคโนโลย ีQR Code 

บรรณารักษ์ 

ผู้ใชง้านระบบ 
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จากการท่ีผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบแผนภาพบริบทของระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี QR Code แล้วนั้น สามารถเขียนเป็นกระบวนการย่อยท่ีส้าคัญโดยแสดงเป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระบบ

ใหม ่แสดงดังภาพท่ี 2 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบสบืค้นวารสารวชิาการ โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีQR Code 
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ผู้วิจัยได้ออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ส้าหรับระบบฯ โดยใชก้ารจัดการแบบ Third Normal Form 

(3NF) และแสดงเป็น E-R Diagram ได้ดังภาพท่ี 3 

แผนภาพความสัมพันธ์ของขอ้มูล (E-R Diagram) 

 

สาขาวารสาร กลุ่มวารสาร

วารสารของ ของ

บทความ

 น

ของหัวเร ื่ อง

ของ

LOG_FILEของผู้ ช้งาน
M1

M

MM

M

M

M

1
1

1

1

 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) ระบบสบืค้นวารสารวชิาการ 

โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีQR Code 
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ส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ (User Interfaces) 

การออกแบบสิ่งน้าออก (Output Design) 

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอหลกัผูใ้ชง้าน 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอรายงานคิวอารโ์ค้ดวารสาร 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอแสดงขอ้มูลวารสารแยกตามปี/สาขา 
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอข้อมูลสบืค้นตามตัวอักษร 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลสบืค้นตามตามค้าส้าคัญ 
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ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอข้อมูลสบืค้นขัน้สูง 

 

การออกแบบสิ่งน้าเขา้ (Input Design) 

 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้มูลกลุ่มวารสาร 
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ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้มูลสาขาวารสาร 

 

 

 
ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้มูลวารสาร 
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ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้มูลผู้ใชง้าน 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย )(x  ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสืบค้นวารสารวชิาการ โดยการ

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีQR Code จากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน ผลการประเมนิ 

x  

ความหมาย 

ด้านการตรงตามความตอ้งการ  4.70 มากที่สุด 

ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงาน 4.50 มาก 

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 4.50 มาก 

ด้านการประมวลผลของระบบ 4.30 มาก 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ 3.50 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 4.30 มาก 
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ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อประสิทธิภาพระบบสืบค้นวารสารวิชาการ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมี

ความเห็นต่อประสิทธิภาพ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.30)  โดยมีความคิดเห็นต่อด้านการตรงตามความ

ตอ้งการมากที่สุด มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.70) รองลงมาเป็นดา้นการท้างานได้ตามฟังก์ชันงาน และด้าน

ความง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.50)  ด้านการประมวลผลของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ( x =4.30) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.50)  

ตามล้าดับ 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อพัฒนาระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดนั้น พบว่า

สามารถพัฒนาระบบท่ีสามารถบริหารจัดการข้อมูลวารสารวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลกลุ่มวารสาร ข้อมูล

สาขาวารสาร ข้อมูลวารสาร ข้อมูลบทความ และสามารถบริการข้อมูลดังกล่าวบนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง

คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ โดยผู้ใชบ้ริการสามารถเข้าถึงวารสารได้ 2 ทาง คือ ทางคิวอาร์โค้ด และทางเว็บเพจ

ส้าหรับสืบค้น โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นวารสารได้ 4 รูปแบบได้แก่ 1. สืบค้นตามปีและสาขาของวารสาร  2. สืบค้น

ตามตัวอักษร เป็นการสืบค้นค้าหรือข้อความท่ีต้องการตามล้าดับตัวอักษรจาก ชื่อเร่ือง ชื่อผู้แต่ง หัวเร่ือง และชื่อ

วารสาร 3. สืบค้นตามค้าส้าคัญ เป็นการสืบค้นค้าส้าคัญหรือข้อความท่ีต้องการสืบค้นในต้าแหน่งใดของข้อความก็ได้ 

เชน่ ต้าแหน่งแรก ตรงกลาง หรือต้าแหน่งสุดท้าย สามารถค้นหาจาก ชื่อเร่ือง ชื่อผู้แต่ง หัวเร่ือง และชื่อวารสาร และ 

4. สบืค้นขั้นสูง เป็นการสบืค้นท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลอืกสืบค้นค้าหลายค้าจากแหล่งเขตข้อมูลได้ และสามารถ

ดาวน์โหลดบทความวิชาการท่ีต้องการในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานระบบสืบค้น

บทความวารสารท่ีพัฒนาขึ้นได้ทุกสถานท่ีท่ีมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมงและใช้เวลาในการสืบค้น

บทความวารสารเฉลี่ยอยู่ท่ี 30 วินาที จากเดิมท่ีผู้ใชบ้ริการจะต้องมาใช้บริการในห้องสมุด และในเวลาท้าการเท่านั้น 

และใช้เวลาในการสืบค้นบทความวารสารเฉลี่ยอยู่ท่ี 15 นาที และเมื่อน้าระบบท่ีพัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

ประสิทธิภาพพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสืบค้นวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยคีิวอาร์โค้ด เฉลี่ยรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความตอ้งการ ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงาน ด้าน

ความง่ายต่อการใช้งาน ด้านการประมวลผลของระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ อยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ ธนากร อุยพานิชย ์และเสถียร จันทร์ปลา [4 ] ท่ีท้าการศกึษาเร่ือง “การ

พัฒนาระบบจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์” ผลการศึกษาพบว่า ผลของการพัฒนาระบบจัดการ

วารสารวชิาการอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  กรณีศึกษาวารสารสวนสุนันทาวจิัย กลุ่มผู้เชียวชาญประเมินคุณภาพระบบ

อยู่ในระดับดี  กลุ่มผู้ใช้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประเมินคุณภาพระบบอยู่ในระดับดี และผู้ใชบ้ริการระบบท่ัวไปได้ประเมิน

ความพงึพอใจที่มตีอ่การใชร้ะบบอยู่ในระดับดีมาก   
 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้การสบืค้นของระบบมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ควรเพิ่มฟังชันการสืบค้นแบบเชงิความหมาย ซึ่งจะชว่ยขยาย

ค้าค้นท่ีนอกจากท่ีผู้ใช้ระบุจะท้าให้สามารถสืบค้นวารสารได้ครอบคลุมตามท่ีผู้ใช้ต้องการมากขึ้น และควรมีฟั งชั่น

ส้าหรับเรียงล้าดับและรวมกลุม่ผลการสบืค้นเพื่อท้าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบทความวารสารได้รวดเร็วย่ิงขึ้น  
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ระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

Information systems for field experience specification and field experience report 

เยาวเรศ กาฬภักดี1* 

Yaowares Kalaphakdee1* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและ

รายงานผลการด้าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ท้าการวิเคราะห์ ออกแบบ

และพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบ (System Development Life Cycle : SDLC) : Incremental Model 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา มีดังนี้ ภาษาท่ีใช้คือภาษา PHP ฐานข้อมูลท่ีใช้คือ MySQL และโปรแกรม Apperv ช่วยใน

การติดต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมเพื่อแสดงผลบนเว็บเบสด์เทคโนโลยี  การทดสอบระบบผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมิน

คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่าน และอาจารย์ท่ีเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศจ้านวน 30 ท่าน  

โดยผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.099 

และการประเมินโดยอาจารย์ท่ีเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.029 ซึ่งผลจากการประเมินคุณภาพสามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศรายละเอยีด

ของประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผลการด้าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม  มคีุณภาพอยูใ่นระดับมาก 
 

ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศ  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  รายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม 

Abstract 
 The purpose of this research was to develop Information Systems for Field Experience Specification 

and Field Experience Report. Developing Information Systems for Field Experience Specification and Field 

Experience Report, all processes consisted of analysis, system designing and, system development, by using the 

System Development Life Cycle (SDLC): Incremental Model. Tools used to develop the following computer 

language is PHP, database is MySQL and the Apperv program to help connect with the program to run on web-

based technology.For system evaluation, used questionnaires for quality test that were conducted by 5 

specialists and  teachers to be trained in the use of information system 30 user. The result from the specialists 

were at a high level, with a mean of 4.44 and standard deviation of 0.099. The result from teachers were at a 

high level, with a mean of 4.50 and standard deviation of 0.029. The results of the evaluation could conclude 

that Information Systems for Field Experience Specification and Field Experience Report was also at a high level. 

Keyword:  Information, Field Experience Specification, Field Experience Report 
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บทน า 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นเคร่ืองมือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น

แนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายในการผลติบัณฑิตให้มีคุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรม โดยก้าหนดปัจจัย

สู่ความส้าเร็จท่ีเป็นวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบด้วย แนวทางการออกแบบหลักสูตร รายวิชา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการรายงานผลการด้าเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับส้าหรับการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเรียนการสอนอย่างเป็นขัน้ตอน จากความส้าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเห็น

ถึงความส้าคัญในส่วนของแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 ส่วน

หนึ่งซึ่งประกอบด้วย มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ มคอ.6 รายงานผลการด้าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนว

ทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาจะตอ้งออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศกึษา ซึ่ง

จะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามท่ีก้าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะก้าหนดไว้อย่างชัดเจนถึง

จุดมุ่งหมายและรายละเอยีดของการด้าเนนิการของกิจกรรมนัน้ๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจท่ีนักศกึษาจะได้รับจาก

การออกฝึก มีการก้าหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังผลการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ 

ท่ีนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส้าเร็จตามจุดมุ่งหมาย รวมท้ังเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา 

และการประเมินการด้าเนนิการตามรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 

 รายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) หมายถึง รายงานผลการ

ฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามแผนท่ีวางไว้ในรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนตอ้งให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงาน 

ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในคร้ังต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตั้งแต่เร่ิม

จนสิน้สุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ้านวยความสะดวกการวเิคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนักศึกษา/

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/พนักงานพี่เลีย้ง [1] 

 ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานในส่วนการจัดท้ารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและ

รายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาให้ดียิ่งขึ้น  ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบ

สารสนเทศรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนามโดยใช้

หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชงิสัมพันธ์ (Relational Databases) [2] ซึ่งใชโ้ปรแกรม My SQL ในการจัดการฐานข้อมูล 

และใช้โปรแกรมภาษา PHP [3] ในการพัฒนาส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User interface) [4]  โดยใช้งานแบบ Online 

มาใช้ในการด้าเนินงาน เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกแก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถด้าเนินงานในส่วนนี้ได้รวดเร็ว

ยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการด้าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 ให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวทิยาลัยเจ้าพระยาตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการ

ด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ผู้วจิัยได้ก้าหนดเคร่ืองมอืในการศกึษาซึ่งประกอบด้วยส่วนของฮารด์แวร์และ

ซอฟตแ์วร์ ดังนี ้
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1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)         

เครื่องคอมพวิเตอร์ใชแ้บบคอมพวิเตอร์ชนดิพกพา (Notebook)          

2. ซอฟตแ์วร์ (Software)         

 2.1 ระบบปฏบัิตกิาร (Operating System)  

       Microsoft Windows XP Professional                   

 2.2 เครื่องมือท่ีใชพ้ัฒนา Software Application (Development Tool)               

   -  MySQL5.0.51   

-  PHP 5.2.6 

-  Apache 2.2.8  

 3. แบบประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการ

ด้าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม  

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาระบบงานของระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการ

ด้าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม และส้ารวจความตอ้งการของผู้ใช้งาน [5]  

 การด้าเนนิการวิจัยในสว่นน้ีผู้วิจัยได้ใชรู้ปแบบการวจิัยเชงิส้ารวจ (Survey Research) ซึ่งได้ส้ารวจการด้าเนนิ

ในทุกขั้นตอน ด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา เพื่อให้ทราบถึงสภาพการ

ท้างานในปัจจุบัน วา่มีการท้างานเป็นอยา่งไร มปัีญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง นอกจากนี้เนื้อหาในการสนทนาและการ

สัมภาษณ์ ยังรวมถึงเร่ืองความคิดเห็นและความต้องการในระบบสารสนเทศรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม

และรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ท่ีจะพัฒนาขึ้นและปัจจัยท่ีส้าคัญท่ีจะน้าไปสู่การพัฒนา

ระบบสารสนเทศรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม 

 2. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 

ดังนี้   2.1 แนวทางการปฏิบัตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

   2.2 แนวคิดดา้นระบบสารสนเทศ                    

   2.3 แนวคิดดา้นการวเิคราะห์และออกแบบระบบ     

   2.4 แนวคิดดา้นระบบฐานขอ้มูล       

   2.5 แนวคิดดา้นเครอืขา่ยอินทราเน็ต                   

   2.6 แนวคิดดา้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source    

   2.7 งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. วเิคราะห์และออกแบบระบบ 

  โดยท้าการวิเคราะห์ข้อมูล การด้าเนินงานในปัจจุบันโดยการน้าความต้องการท่ีได้มาจากขั้นตอนแรกมา

วเิคราะห์ในรายละเอียดเพื่อท้าการพัฒนาเป็นแบบจ้าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) โดยใช้แผนภาพบริบท (Context 

Diagram)  แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) [6] และท้าการออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User 

Interface) [4] และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) [2] 
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 4. พัฒนาระบบ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนนิการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ผู้วิจัยได้ก้าหนดเครื่องมือในพัฒนาซึ่งประกอบด้วยสว่นของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ดังนี้ [4] 

 4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)        

   เครื่องคอมพวิเตอร์ใชแ้บบคอมพวิเตอร์ชนดิพกพา (Notebook)                        

         - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) Pentium® Dual-Core 2.0 GHz.   

     - หนว่ยความจ้าหลกั (RAM) 3.0  GB.                           

         - หนว่ยความจ้าสา้รอง (Hard Disk)  250 GB.                           

    - จอภาพชนดิ LCT TFT 14”            

   4.2 ซอฟตแ์วร์ (Software)                         

    - Microsoft Windows XP Professional              

    - MySQL5.0.51                 

    - PHP 5.2.6                            

    - Apache 2.2.8         

 5. ทดสอบ ปรับปรุง และแก้ไขขอ้ผิดพลาดของระบบ 

 การทดสอบระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดต่างๆ รวมท้ังท้าการประมวลความสามารถของระบบเพื่อ

น้าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงท่ีพัฒนาขึ้นสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

และครบถ้วน โดยแบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ [4]                

 - ทดสอบในระหว่างท่ีท้าการพัฒนาโดยใช้รูปแบบ White Box Testing ซึ่งเป็นการตรวจสอบฟังก์ชันการท้างาน

โปรแกรมว่าถูกต้องหรือไม่ โปรแกรมมีข้อผิดพลาดเชิงตรรกะหรือไม่ และมีการออกแบบตรรกะโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ

หรือไม ่โดยใชชุ้ดทดสอบเฉพาะส้าหรับการทดสอบในเงื่อนไขต่าง ๆ     

 - ทดสอบขั้นสุดท้ายเมื่อท้าการพัฒนาเสร็จสิ้นโดยใช้รูปแบบ Black Box Testing เพื่อทดสอบฟังก์ชันการท้างาน

ระบบวา่ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพเพยีงใดเมื่อมีการอินพุตข้อมูลเข้าสูร่ะบบแลว้จะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร                                           

 6. ติดตัง้ระบบ          

 ส้าหรับการตดิตั้งระบบนั้นตอ้งติดตัง้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ท่ีมีส่วนประกอบทางด้าน Hardware และSoftware 

ขั้นต่้าดังนี้ [4]                    

  6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)                            

    -   หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Pentium® M Processor 1.73 GHz.                 

    -   หนว่ยความจ้าหลัก (RAM) ไมต่่้ากว่า   512   MB.    

    -   หนว่ยความจ้าส้ารอง (Hard Disk) ไมต่่้ากวา่ 40 GB. 

   6.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

        -  Microsoft Windows XP Professional  

   -  MySQL5.0.51   

                    -  Apache 2.2.8        
7. การประเมินผลระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม 
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ในการประเมินผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ซึ่งมีการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย 

แนวทางการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท้าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ ดังต่อไปนี้

           

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย           

  การรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินระบบสารสนเทศนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ         

  ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา    

  ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบซึ่งมุ่งในด้านความสามารถและ

ประสิทธิภาพการท้างานของระบบ          

  ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะของผู้ใชท่ี้มีต่อระบบ  
 

ผลการศึกษา           
 1. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนามและรายงานผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แผนภาพบริบท (Context Diagram)  
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ภาพที2่ แผนภาพ Data Flow Diagram Level 0 
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ภาพที ่3 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช ้(User Interface) รายละเอยีดหมวดหมูข่องประสบการณ์ภาคสนาม 

 

ภาพที่ 4 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช ้(User Interface) รายงานรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
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ภาพที ่5 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช ้(User Interface) 

รายละเอยีดหมวดหมู่ผลการด้าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม 

 

 

ภาพที ่6 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช ้(User Interface) รายงานผลการด้าเนนิการของ 

ประสบการณ์ภาคสนาม 
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2. การประเมินผลระบบสารสนเทศรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนนิการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม โดยใชแ้บบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และอาจารย์ท่ีเข้าร่วมการอบรมการใชง้านระบบ

สารสนเทศ จ้านวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้       

ด้านการตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test)   

 ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)     

 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)      

 ด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ (Security Test)     

ตารางที่ 1 คุณลักษณะท่ัวไปของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และอาจารย์ท่ีเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 

จ้านวน 30 คน 

คุณลักษณะ รายละเอียด ค่าสถิต ิ(ร้อยละ) 

เพศ ชาย   36.67 

 หญิง   63.33 

อายุ   21-35 ปี 66.67 

 36-45 ปี 33.33 

ระดับการศกึษา ปริญญาตรี 50.00 

 ปริญญาโท 43.33 

 ปริญญาเอก 6.67 
  

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะท่ัวไป ส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิง  ร้อยละ 63.33  มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 21-35 ปี  

ร้อยละ 66.67 และมีระดับการศกึษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.00 

2.1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มตี่อระบบสารสนเทศรายละเอยีดของ

ประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อระบบสารสนเทศ  

รายการประเมิน 
x̄  S.D ระดับความ

พึงพอใจ 

ดา้นการตรงตามความตอ้งการของผู้ใชร้ะบบ (Functional 

Requirement Test) 

 

4.40 0.050 

 

มาก 

ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 4.42 0.044 มาก 

ด้านความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 4.44 0.179 มาก 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 4.50 0.245 มาก 

รวม 4.44 0.099 มาก 
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           ตารางท่ี 2 พบว่าผลการประเมินผู้ เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม โดยรวมค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับความ

พงึพอใจมาก (x̄ = 4.44)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมคีวามพงึพอใจในด้านการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลในระบบ (Security Test) ค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับความพงึพอใจมาก (x̄ = 4.50) รองลงมา  ด้านความง่ายต่อการใช้

งานระบบ (Usability Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (x̄ = 4.44) ความสามารถของระบบในด้านการ

ท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  (x̄ = 4.42) และ

ความสามารถของระบบในด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใชร้ะบบ (Functional Requirement Test)  ค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับความพึงพอใจมาก (x̄ = 4.40)  

2.2 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ

สารสนเทศ ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมการอบรมการใชง้านระบบสารสนเทศ  

รายการประเมิน 
x̄  S.D ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านการตรงตามความตอ้งการของผู้ใชร้ะบบ (Functional 

Requirement Test) 

4.43 0.009 มาก 

ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 4.47 0.079 มาก 

ด้านความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 4.57 0.036 มากที่สุด 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ (Security Test) 4.53 0.045 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.029 มาก 

 

ตารางท่ี 3 พบว่าผลการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ มีความพึง

พอใจต่อระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (x̄ = 4.50)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอาจารย์ท่ีเข้าร่วม

การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ มีความพึงพอใจในด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (x̄ =4.57) รองลงมา ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security 

Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพงึพอใจมากที่สุด (x̄ = 4.53) ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional 

Test)  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =4.47) และด้านการตรงตามความตอ้งการของผู้ใชร้ะบบ (Functional 

Requirement Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =4.43) 
 

วิจารณแ์ละสรุปผล 

จากผลการพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนามมีประเด็นส้าคัญท่ีจะน้ามาอภิปราย ดังนี้ 

 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการด้าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม พบว่าระบบการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวสามารถน้าเสนอในรูปแบบของรายงานต่างๆตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนามประกอบด้วย

ข้อมูลท่ัวไป  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ลักษณะและการด้าเนนิการ การวางแผนและการ

เตรียมการ การประเมินนักศึกษา การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  โดย

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาต้องรับผิดชอบการจัดท้ารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ

ด้าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนนักศึกษาออกฝึกสหกิจศกึษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาต้องจัดท้ารายงาน

ผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป การด้าเนนิการท่ีต่างจากแผนประสบการณ์

ภาคสนาม ผลการด้าเนินการ ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

แผนการปรับปรุง โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาต้องรับผิดชอบรายงานผลการด้าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ด้าเนินการให้เสร็จสิ้นหลังเสร็จสิ้นงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ  ซึ่งผลจากการ

ประเมินคุณภาพสามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผลการ

ด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ วุฒิพงษ์  

ชนิศรี และศิริวรรณ วาสุกรี [7] ท่ีท้าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส้าหรับการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย ซึ่ง

พบว่าการพัฒนาระบบในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษาพีเอชพี ในการเขียนโปรแกรมเพื่อท้าการ

ตรวจสอบไฟลผ์ลสอบและการวเิคราะห์ข้อสอบส้าหรับส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ ใชภ้าษาเอชทีเอ็มแอล และซีเอสเอส 

ในการพัฒนา โดยการออกแบบนัน้จะเน้นการใช้ท่ีงา่ย ไมซ่ับซ้อน และท้างานได้อยา่งรวดเร็ว  
 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาให้ค้าปรึกษาและช่วยแนะน้าแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่งจากบุคคลหลายๆ ฝ่ายซึ่งท้าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ

ประสบการณ์อยา่งกว้างขวาง ในการท้ารายงานการวจิัยคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ท่ีกรุณาอ่าน เอกสารรายงานวิจัย 

ปรับปรุงเอกสารงานวจิัย แนะน้าการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวจิัย และได้เสนอความคิดเห็นงานวจิัยเล่ม

นี้ให้มคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 คุณค่าและประโยชน์อันพงึมจีากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมอบเป็นกตัญญูบูชาแดบิ่ดา มารดา ตลอดจน

ครูอาจารยทุ์กทา่น ที่ได้อบรมสั่งสอนผู้วจิัยจนได้มีวันนี้ 
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การพัฒนาระบบการวเิคราะห์ข้อมูลนักศกึษามหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 

The development student’s data analyze system of Chaopraya University 

สุรพงษ์  วริิยะ1* และ สุกิจ กมลสินธุ์1  

Surapong Wiriya1* and Sukit Kamolsin1 

บทคัดย่อ 

จาการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. เพื่อท้าการวเิคราะห์ฐานข้อมูลในปัจจุบันและออกแบบคลังข้อมูล และ 2. พัฒนาระบบการวเิคราะห์ข้อมูลนักศกึษา

มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา  

ในการท้าวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ด้าเนินการในพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัย

เจ้าพระยาโดยการน้าวิธีการของคลังข้อมูล และการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

และจัดท้ารายงานโดยผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน้าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์แ ละเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน จากการน้าระบบไปทดลองใชก้ับผู้ใช้งานพบวา่ผู้ใชง้านมคีวามพงึพอใจในภาพรวมโดย

มคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.28 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ซึ่งมีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 
 

ค าส าคัญ:  การวเิคราะห์ขอ้มูล ข้อมูลนักศึกษา คลังข้อมูล 

Abstract  

 The objective of research on the development student’s data analyze system of Chaopraya University 

are: 1. to analyze current database and data warehouse design and 2. to develop a student’s data analyze 

system of Chaopraya University.  

The proposed system utilizes the data warehouse and online analytic processing for analyzing and 

presenting in the form of report by web application. It can improve a management efficiency. By bringing to trial 

those applications that users are satisfied overall the average score was 4.28 and standard deviation was 0.34 

which was at a good level. 
 

Keywords:  Data Analyze, Student’s Data, Data Warehouse 
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บทน า 

การจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลส้าหรับการตรวจสอบ

ข้อมูลตามท่ีต้องการ การจัดเก็บข้อมูลจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลนักศกึษา ข้อมูลเหลา่นีจ้ะมกีารเคลื่อนไหวตลอดเวลา

หรือแปรเปลี่ยนไปตามสภาพกิจกรรม การน้าเอาข้อมูลไปใช้ประกอบสนับสนุนการด้าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เป็นไปได้โดยความยากล้าบากเนื่องจากข้อมูลท่ีได้ออกมาเหล่านี้จะเป็นข้อมูลท่ีไม่มีการวางแผนและไม่ได้มีรูปแบบท่ี

ก้าหนดไวอ้ยา่งชัดเจน และถ้าต้องการข้อมูลท่ีเกิดขึ้นในชว่งเวลาหนึ่ง ๆ ฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันยังไมร่องรับการเรยีก

ข้อมูลตามชว่งเวลา ที่ผู้ใชง้านตอ้งการ รวมถึงรูปแบบข้อมูลท่ียังไมเ่ป็นระเบียบ  

คลังข้อมูล เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีเก็บรวบรวมฐานข้อมูลจากระบบงานประจ้าวัน และฐานข้อมูลอื่น ๆ 

ภายนอกองค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูลนั้น เพื่อท่ีจะน้ามาใช้งาน โดยมีลักษณะของการ

จัดเก็บท่ีแตกต่างกันออกไป โดยข้อมูลในคลังข้อมูลนั้นสามารถน้ามาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ และการใช้

งานระบบคลังข้อมูลเพื่อให้เกิดผลการท้างานท่ีรวดเร็วขึ้นนั้นจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น ท่ีใช้

เทคนิคการประมวลผลเชงิวเิคราะห์แบบออนไลน ์(OLAP) ในการน้าเสนอในลักษณะของข้อมูลท่ีเป็นแบบลูกบาศก์ [1] 

และจากการพัฒนาระบบคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยานั้นจะแสดงออกมาในรูปแบบของตัวเลข และ

แผนภูมิซึ่งใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการแสดงผล[2] ท้าให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานได้ยาก และไม่ได้อยู่ในรูปแบบ

ออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาคลังข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอส

คิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2005 ในการสร้างคลังข้อมูล และใชโ้ปรแกรมโปรแคลริต ีเดสทอป โปรเฟชชันนอล และโปรแกรม

ไมโครซอฟต ์เอ็กเซลล ์2007 ในการแสดงผล [3]  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดในการพัฒนาระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ในระบบ

อนิทราเน็ต และปรับปรุงกระบวนการในขั้นตอนการท้าคลังข้อมูลของเดิมให้มปีระสิทธิภาพ และสามารถน้าไปใชง้าน

ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท้าการวเิคราะห์ฐานข้อมูลในปัจจุบันและออกแบบคลังข้อมูล และพัฒนาระบบการวเิคราะห์

ข้อมูลนักศกึษามหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

เครื่องมอืที่ใช้ในการพัฒนา 

 การศึกษาครัง้นี้ได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบการวเิคราะห์ขอ้มูลนักศึกษา ประกอบไปด้วย 

 1. Software ได้แก่ 

  1.1 Microsoft Excel 2010 เก็บขอ้มูลในระบบงานเดิม 

  1.2 Microsoft Access 2010 ระบบฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นระบบงานเดิม 

  1.3 Microsoft SQL Server 2008 ระบบการจัดการข้อมูลเชงิสัมพันธ์ในการจัดเก็บ และวเิคราะห์ขอ้มูล 

  1.4 Microsoft Visual Studio 2012 ใชใ้นการสร้างเว็บแอปพลเิคชั่น ด้วยภาษา ASP.NET 

 2. Hardware ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะดังนี้ 

  2.1 CPU Intel Core i5 

  2.2 Ram 6.0 GB 

  2.3 Hard Disk 500 GB 
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วิธีการด าเนินงาน 
 ในการด้าเนินงานวจิัย ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบวเิคราะห์ขอ้มูลนักศึกษา ตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. ศกึษาและรวบรวมขอ้มูล 

1.1 เก็บความต้องการของผู้ใช ้ผู้วิจัยได้ท้าการส้ารวจความตอ้งการของผู้ใช้งานและผู้บริหาร 

1.2 รวมรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วจิัยได้ศกึษาข้อมูลและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด้าเนนิงานวจิัย 

การท้าการศกึษาการน้าข้อมูลท่ีผ่านการวเิคราะห์มาแสดงผล เพื่อน้ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัย 

1.3 เก็บขอ้มูลในการท้างานจากระบบเก่า ผู้วจิัยได้ท้าการศกึษาการด้าเนนิงานจากระบบเดิม มาใช้

ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 

2. การวเิคราะห์และออกแบบระบบ ในการด้าเนนิการวจิัยได้มกีารออกแบบระบบงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

ส่วนท่ีหนึ่งการพัฒนาคลังข้อมูลโดยการน้าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Microsoft Access และ Microsoft Excel เพื่อน้าไป

เก็บไว้ ใน Staging Areas แลว้ผ่านการบวนการ ETL (Extraction, Transformation, Loading) [4] ดังนี้  

2.1 การคัดเลอืกข้อมูล เป็นการคัดเลอืกข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมท่ีจ้าเป็นต้องใชข้องระบบงาน  

เพื่อลดปริมาณของข้อมูลท่ีน้าเข้ามา โดยจากฐานข้อมูลเดิมเป็นฐานข้อมูล Microsoft Access แล้วน้ามาเข้าสู่ 

ฐานขอ้มูล SQL Server 2008 ซึ่งเป็นท่ีพักข้อมูล (Data Staging)  

2.2 การกรองขอ้มูล (การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล) เป็นขัน้ตอนในการตรวจสอบ 

ข้อมูลว่าข้อมูลมีความผิดพลาดหรือไม่ เช่น ชนิดของข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง ความยาวของข้อมูล ถ้าชนิด

ของข้อมูลไม่ถูกต้องโปรแกรมจะแจ้งข้อความเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลเกิดความผิดพลาดไมส่ามารถท่ีถ่ายโอน

ข้อมูลได้  

2.3 การแก้ไขข้อมูล เมื่อข้อมูลเกิดขอ้ผิดพลาดขึน้ จะตอ้งมีการแก้ไขข้อมูลก่อนท่ีจะน้าเขา้สู่ท่ีพัก 

ข้อมูล ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับการน้าข้อมูลไปใชง้านได้ดังนี้ 

 1. เลือกเฉพาะคอลัมน์ท่ีส้าคัญน้ามาวิเคราะห์ เนื่องจากฐานข้อมูลมีข้อมูลท่ีจัดเก็บอยู่หลาย

คอลัมน ์ซึ่งมีบางคอลัมน์เท่านัน้ท่ีสามารถน้ามาใชง้านเพื่อการวิเคราะห์ได้ 

 2. การจัดกลุ่มของข้อมูล เช่น เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา ซึ่งแต่ละคนมีเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน จึง

จ้าเป็นต้องจัดกลุ่มข้อมูลเกรดเฉลี่ยให้เป็นช่วงดังนี้ 0.00 - 1.74, 1.75 - 1.99, 2.00 - 2.49, 2.50 - 2.99, 3.00 - 

3.49 และ 3.50 - 4.00 เป็นต้น 

 3. การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ เชน่ การอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นถูกต้องไหม มีรหัส

การอา้งอิงนัน้ไหม ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ 

2.4 การโอนถ่ายขอ้มูลจากท่ีพักข้อมูลเข้าสูค่ลังข้อมูล หลังจากท่ีได้มกีารคัดเลอืก กรอง และแปลง 

ข้อมูลแลว้ จะได้ขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ และถูกตอ้งตามโครงสร้างของคลังข้อมูลท่ีได้ออกแบบไว้ 

ในการน้าข้อมูลเข้าสู่ Data Warehouse โดยน้าเทคนคิ OLAP มาช่วยในการน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบของคิวบ์ 

ซึ่งท้าให้เห็นมุมมองได้หลายมติิ [5] ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดในการออกแบบระบบ 

 

ส่วนท่ีสองได้แก่การออกแบบขั้นตอนการท้างานในส่วนของเว็บแอปพลิเคชั่น โดยผู้ใช้งานจะตอ้งเป็นสมาชิก 

โดยมีการตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการเข้าใช้งาน ซึ่งแบ่งอออกเป็นผู้ใชง้านท่ัวไป และผู้ดูแลระบบ ดังภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการท้างานของระบบ 

 

3. พัฒนาระบบวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ในขั้นตอนนี้ได้ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการจัดท้า Data Warehouse และการสร้าง Data 

Cube โดยใช้ SQL Server Analysis Services (SSAS) ส้าหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น (ผ่านระบบเครือข่ายภายใน

องค์กร) ได้ใช้การออกแบบการท้างานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้งานโดยใช้ภาษา 

ASP.NET ในการพัฒนา 

4. การทดสอบ หลังจากท่ีมีการพัฒนาระบบเสร็จแล้วทางผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบระบบแบบ Black Box 

Testing เพือ่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดและความถูกตอ้งของข้อมูลท่ีแสดงออกมา แล้วน้าไปปรับปรุงแก้ไข 

MS Excel 

MS Access 

Data Sources Staging Areas 
Data Warehouse 

Database Data Mart Data Usage 

SQL Server DM ETL 
 

 
 

Web Application 
(Intranet) 
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5. การประเมินความพึงพอใจ ในการทดลองน้าไปใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ใช้งานประเภทผู้บริหาร/

หัวหน้าสาขา/ผู้อ้านวยการส้านัก ผู้ใช้งานประเภทอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ใช้งานประเภทอาจารย์ฝ่าย

สนับสนุน จ้านวน 30 คน เพื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลผลระดับความพงึพอใจของผู้ตอบแบบประเมนิ โดยใชเ้กณฑ์ใน

การวเิคราะห์ ตามแนวความคิดของ เบสท์ [6] ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49   หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ผลการศกึษา 

1. ผลการพัฒนาคลังข้อมูล ได้ท้าการพัฒนาคลังข้อมูลในการสร้างความสัมพันธ์แบบเกล็ดหิมะ (Snow 

Flake) ซึ่งได้ Data Cube ออกมา 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อเท็จจริง และตารางมติ ิแบบเกล็ดหิมะ 
 

2. ผลการพัฒนาระบบ 

 ระบบการวเิคราะห์ขอ้มูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้แบ่งสทิธ์ิการเข้าถึงระบบเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ของผู้ดูแลระบบ และกลุ่มของผูใ้ชง้านท่ัวไป ซึ่งท้ัง 2 กลุ่มจะต้องท้าการล็อกอินเข้าสูร่ะบบ 
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการเลอืกรายการขอ้มูล 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงการรายงานผลและกราฟ 

 

3. การประเมินความพงึพอใจ  

ในการประเมินความพึงพอใจของระบบวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ทางผู้วจิัยได้ท้าการ

ทดลองน้าไปใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้งานจ้านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นประเภทผู้บริหาร/หัวหน้าสาขา/ผู้อ้านวยการส้านัก 

จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ประเภทอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษา จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 

และประเภทอาจารยฝ์่ายสนับสนุน จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการ

ใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในแต่ละด้าน โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตาม

แนวความคิดของ เบสท์ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลการสรุปความพงึพอใจของระบบ 

ประเด็นความพึงพอใจ x̄  S.D. ระดับความพึง

พอใจ 

1. การประเมินด้านตรงกับความต้องการของผู้ใช ้ 4.25 0.39 มาก 

2. การประเมินด้านการท้างานของระบบ 4.28 0.28 มาก 

3. การประเมินด้านการใชง้านระบบ 4.23 0.36 มาก 

4. การประเมินด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ 4.37 0.32 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.28 0.34 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในด้านของความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบมากท่ีสุด 

โดยมคี่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 4.37 (x̄ = 4.37) และค่า S.D. อยูท่ี่ 0.32 ซึ่งมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านท่ีมีความพึง

พอใจรองลงมาได้แก่ ด้านการท้างานของระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.28 (x̄ = 4.28)  และค่า S.D. อยู่ท่ี 0.28 ซึ่งมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดได้แก่ด้านการใช้งานระบบ  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

4.23 (x̄ = 4.23) และค่า S.D. อยู่ท่ี 0.36 ซึ่งมีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จาการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สามารถสรุปผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 1. เพื่อท้าการวเิคราะห์ฐานข้อมูลในปัจจุบันและออกแบบคลังข้อมูล โดยหลังจากท่ีได้ท้าการ

วเิคราะห์ฐานข้อมูลเดิมพบวา่ข้อมูลนั้นมีการจัดเก็บท่ีไม่เป็นรูปแบบจัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบ และมีข้อมูลสูญหาย ใน

กระบวนการขั้นตอนนี้ทางผู้วิจัยได้ท้าการปรับปรุงข้อมูลดังนี้ คือ 1. การคัดเลือกข้อมูล โดยเลือกข้อมูลท่ีจ้าเป็นต่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงมาใช้งาน 2. การกรองข้อมูล เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่ามี

ความถูกต้องหรือไม ่3. การแก้ไขข้อมูลจะท้าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกตอ้งเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ก่อนท่ีจะน้าข้อมูลเข้า

สู่ท่ีพักข้อมูล (Staging Area) หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบคลังข้อมูลโดยสร้างตาราง Dimension Table และ 

Fact Table เพื่อน้าข้อมูลไปสร้างเป็น Data Cube แล้วน้าไปใช้งานต่อไป และ 2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล

นักศึกษามหาวทิยาลัยเจ้าพระยา ในกระบวนการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นได้น้าข้อมูลท่ีได้จากการท้าตามวัตถุประสงค์

ข้อท่ี 1 เพื่อน้ามาสร้างเป็นระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งระบบสามารถช่วยในการวิเคราะห์

และแสดงผลเชิงเปรียบเทียบในรูปแบบของขอ้มูล และแผนภูม ิและนอกจากนี้ยังสามารถเลือกมิติการดูข้อมูลได้ ซึ่งใน

การพัฒนาระบบผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชั่นผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ

กับการใช้งานผ่านโปรแกรมโปรแคลริตี เดสทอป โปรเฟชชันนอล และโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซลล์ 2007 ในการ

แสดงผล [3] อีกท้ังยังสามารถจ้ากัดสิทธ์ิการใช้งานของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย และในส่วนของการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใชร้ะบบนัน้พบวา่ ผู้ใชง้านมคีวามพงึพอใจต่อระบบในดา้นของความปลอดภัยของผูใ้ชร้ะบบมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.37 (x̄ = 4.37) และค่า S.D. อยูท่ี่ 0.32 ซึ่งมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านท่ีมีความพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุดได้แก่ด้านการใชง้านระบบ  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.23 (x̄ = 4.23) และค่า S.D. อยู่ท่ี 0.36 ซึ่งมคีวามพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก และภาพรวมของความพงึพอใจในระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.28 (x̄ = 4.28) และค่า S.D. อยู่ท่ี 0.34 ซึ่งมี

ความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 

ในการพัฒนาระบบในคร้ังนี้สามารถท่ีจะน้าไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของการท้าเหมืองข้อมูล เพื่อช่วยในการ

สร้างโมเดล [7] ในการพยากรณ์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะไปใช้ในการบริหารงานได้อย่าง

สมบูรณ์ ภายในระบบเดียวกัน 
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การเพิ่มประสทิธิภาพการท างานด้วยระบบการสั่งงานออนไลน์ 

The increasing of performance efficiency with assign job online system 

สุรพงษ์ วิรยิะ1* และ นวรัตน ์กฤชรัตนศักดิ์1  

Surapong Wiriya1* and Nawarat Kritrattanasak1 
 

บทคัดย่อ 

จาการวิจัยเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานด้วยระบบการสั่งงานออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. เพื่อพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน ์และ 2. เพื่อประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้าน 

ในการท้าวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ด้าเนินการในพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน์ โดยใช้ภาษา PHP และ

ฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนา และใช้ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามหลักการของการพัฒนาระบบ SDLC โดยมี

ขั้นตอนท้ังหมด 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาและติดต้ัง 

และการบ้ารุงรักษา ซึ่งได้มีการท้าการทดสอบแบบ Black Box Testing จากการน้าระบบไปทดลองใชก้ับผู้ใช้งานพบว่า

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.07 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ซึ่งมีความพึง

พอใจอยูใ่นระดับมาก 
 

ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพการท้างาน ระบบการสั่งงานออนไลน ์ 

Abstract  

 The objective of research on the increasing of performance efficiency with assign job online system are : 

1. to develop assign job online system and 2. to study the satisfaction of using assign job online system. 

 This research, the research was conducted in the development of assign job online system using PHP 

Language and a MySQL database to develop and used SDLC steps to develop a system, with the whole 5 

process are to System Planning, Systems Analysis, System Design, Implementation and maintenance It has 

tested the Black Box Testing. By bringing to trial those applications that users are satisfied overall the average 

score was 4.07 and standard deviation was 0.37 which was at a good level. 
 

Keywords:  Performance Efficiency, Assign Job Online System  
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บทน า 

การท้างานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท้างานในแตล่ะครั้ง ในกรณีท่ีงานไม่เร่งด่วน ทางผู้บริหารหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมาท้าการประชุมกันเพื่อแสดงความ

คิดเห็น หรือมอบหมายงานนั้นให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ แต่ถ้าในกรณีงานดว่น การท่ีจะเรียกคนเข้ามาร่วม

ประชุมท้ังหมดอาจจะไมส่ามารถท้าได้ทุกครัง้ เนื่องจากบางคนอาจตดิภารกิจอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้

การท้างานขาดประสิทธิภาพไปได้ หรือแม้แต่การติดตามงานต่าง ๆ ท่ีได้มอบหมายไปแล้วนั้น ถ้าเชิญผู้ท่ี เกี่ยวข้อง

ท้ังหมดมาประชุมกันเพื่อตดิตามความคืบหน้าของงานก็จะท้าให้สิ้นเปลืองเวลาในการประชุม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี

เกิดจากการประชุม รวมถึงการลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยมีการใช้กระดาษ

เฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน จึงส่งผลให้เกิดการตัดตน้ไม้ถึง 66.3 ล้านตันต่อปี [1]  

 ในการท้างานท่ีด ีงานนั้นจะตอ้งมปีระสิทธิภาพ และผู้ท่ีปฏิบัตงิานต้องมีประสิทธิภาพในการท้างานด้วย โดย

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 [2] ได้ให้ความหมาย ประสิทธิภาพ ไวว้า่ หมายถงึ ความสามารถที่ท้า

ให้เกิดผลในการงาน  และนอกจากนี้เวลาในการท้างานหรือแม้แต่การเตรียมงานของมีความส้าคัญต่อประสิทธิภาพ

ของการท้างานด้วย ปีเตอร์สัน และโพวแมน ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring Emerson โดยตัดทอนบางข้อลงและ

สรุปองคป์ระกอบของประสิทธ์ิภาพไว้ 4 ข้อด้วยกัน [3] คือ 

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใชไ้ด้ประโยชนค์ุ้มคา่และมีความพงึพอใจ 

2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดขึ้นจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน 

3. เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใช้ในการด้าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงาน

และทันสมัย 

4. ค่าใชจ้่าย (Costs) ในการด้าเนนิการท้ังหมดจะตอ้งเหมาะสมกับงานและวธีิการ คือ จะตอ้งลงทุนน้อยและ

ได้ก้าไรมากที่สุด 

 นอกจากข้อความข้างต้นท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ทางผู้วิจัยเห็นว่าการท้างานในปัจจุบันได้มีการน้าเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาใช้ในการท้างานมากขึ้นเพื่อให้มีการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอ้านวยความสะดวกให้กับผู้

ท้างานมากยิ่งขึ้น ด้วยการน้าเอาเทคโนโลยเีว็บไซต์ซึ่งเป็นการท้างานผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตใชง้าน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน์ ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท้างานให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อท่ีจะได้ให้การท้างานสามารถท้างานได้อย่างรวมเร็ว และลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

บางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน ์และเพื่อประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้าน 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

เครื่องมอืที่ใช้ในการพัฒนา 

 การศึกษาครัง้นี้ได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน ์ประกอบไปด้วย 

 1. Software ได้แก่ 

  1.1 Adobe Dreamweaver CS5 ใชเ้ป็น editor ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 

  1.2 Adobe Photoshop CS5 ใชใ้นการออกแบบหนา้เว็บไซต์ 

  1.3 Appserv 2.5.10 ระบบจ้าลองเซิร์ฟเวอร์ 
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 2. Hardware ได้แก่ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีมีลักษณะดังนี้ 

  2.1 CPU Intel Core i5 

  2.2 Ram 6.0 GB 

  2.3 Hard Disk 500 GB 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 ในการด้าเนินการวจิัยนีผู้้วิจัยไดท้้าการด้าเนนิการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่สว่นของการพัฒนาระบบ และ

ส่วนของการประเมินผลความพงึพอใจในการใชง้านระบบ  

 ส่วนท่ี 1 การพัฒนาระบบ ผู้วิจยัได้ใชข้ั้นตอนในการพัฒนาระบบตามหลักการของ SDLC (System 

Development Life Cycle) [4] มาใชใ้นการพัฒนาระบบสั่งงานออนไลน ์ตามขั้นตอนดังนี ้

 1. ศกึษาและรวบรวมขอ้มูล (System Planning) 

 ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาความต้องการ และกระบวนการท้างานของระบบงานของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

ศกึษาเทคโนโลย ีพรอ้มกับงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจยั 

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูล (System Analysis) 

 เป็นขัน้ตอนในการท่ีน้าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาท้าการวเิคราะห์ความต้องการของผู้ใชง้าน ในขัน้ตอน

การสั่งงาน 

 3. การออกแบบระบบ (System Design)  

 น้าสิ่งท่ีได้จากการวเิคราะห์ มาออกแบบเป็นระบบงาน เพื่อเป็นการพัฒนาในขัน้ตอนถัดไป ของการออกแบบ 

Form , Dialogues, Interface, Files & Database, Program และ Process design   

 
Start
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ภาพที่ 1 แสดงแผนผังการท้างานของระบบ (System Flowchart) 
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Assign Job Online System
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ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram) 

 

4. การพัฒนาและตดิตัง้ (Implementation)  

เป็นระยะของการสร้างระบบงาน โดยการเขียนโปรแกรม โดยผู้วจิัยได้ท้าการพัฒนางานโดยการสร้าง 

เว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และท้าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยแบ่งสิทธ์ิการท้างานของผู้ใช้งานเป็น 2 สิทธ์ิ

ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานจะถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบ เพื่อป้องกันคนนอกเข้ามาใช้งานในระบบ 

นอกจากจะท้าการพัฒนาระบบงานแล้วในขั้นตอนนี้ยังเป็นการติดตั้งระบบ และท้าการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องของการท้างานของระบบ โดยใชว้ธีิการทดสอบแบบ Block Box Testing   
5. การบ้ารุงรักษา (Maintenance)  

หลังจากตดิตัง้และมีการใชง้านจรงิแลว้ก็จะตอ้งมีการบ้ารุงรักษาระบบโดย จะมผีู้ท่ีดูแลระบบท่ีคอยท้าหน้าท่ี

ในการ เพิ่ม ลบ แกไ้ข และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ 

ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจในการใชง้านระบบ โดยมีการน้าระบบไปให้กับกลุ่มผู้ใช ้

จ้านวน 30 คน ได้ลองใช้งานระบบ แล้วท้าการประเมนิใน 5 ประเด็น คือ ด้านตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ด้านการ

ท้างานของระบบ ด้านการใช้งานระบบ ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน 

เพื่อน้ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยการแปลผลระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตาม

แนวความคิดของ เบสท์  [5] ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 

 จากการดา้เนินการวจิัย สามารถสรุปผลได้ดังนี ้

1. ผลการพัฒนาระบบ  

ผู้วิจัยได้ท้าการพัฒนาระบบตามหลักการของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :  

SDLC) ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบสั่งงานออนไลน์ โดยมีขั้นตอนท้ังหมด 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาและติดตั้ง และการบ้ารุงรักษา ซึ่งได้มีการท้าการทดสอบแบบ Black 

Box Testing พบวา่การใชง้านในส่วนของเว็บไซต์มีความถูกต้องของข้อมูล และความถูกต้องของเมนู สามารถท้างาน

ได้ตรงกับการออกแบบการท้างานของระบบ โดยมีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้ดูแลระบบ และกลุ่ม

ผู้ใชง้าน ซึ่งท้ังสองกลุ่มจะตอ้งท้าการล็อกอินเข้าสูร่ะบบ ซึ่งได้ระบบดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าการเข้าสูร่ะบบ  

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงรายการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ภาพที่ 5 แสดงการสั่งงาน 

 2. การประเมินความพงึพอใจ 

ในการประเมนิความพึงพอใจของระบบการสั่งงานออนไลน์ ทางผู้วิจัยได้ท้าการทดลองน้าไปใชง้านตามกลุ่ม

ผู้ใช้งานจ้านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นประเภทผู้บริหาร/หัวหน้าสาขา/ผู้อ้านวยการส้านัก จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.70 ประเภทอาจารยผ์ู้สอน จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และประเภทอาจารย์ฝ่ายสนับสนุน จ้านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.30 โดยสรุปผลการประเมินความพงึพอใจในการใชง้านระบบการสั่งงานออนไลน ์ในแต่ละด้าน โดย

ใชเ้กณฑ์ในการวเิคราะห์ ตามแนวความคิดของ เบสท์ (Best W. John. 1997, p190) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลการสรุปความพงึพอใจของระบบ 

ประเด็นความพึงพอใจ x̄  S.D. ระดับความพึง

พอใจ 

1. การประเมินด้านตรงกับความต้องการของผู้ใช ้ 4.02 0.33 มาก 

2. การประเมินด้านการท้างานของระบบ 4.12 0.31 มาก 

3. การประเมินด้านการใชง้านระบบ 3.98 0.39 มาก 

4. การประเมินด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ 4.17 0.46 มาก 

5. การประเมินด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน 4.06 0.36 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.07 0.37 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในด้านของความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.17 (x̄ = 4.17) และค่า S.D. อยู่ท่ี 0.46 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านท่ีมีความพึง

พอใจรองลงมาได้แก่ ด้านการท้างานของระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.12 (x̄ = 4.12)  และค่า S.D. อยู่ท่ี 0.31 ซึ่งมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดได้แก่ด้านการใช้งานระบบ  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

3.98 (x̄ = 3.98) และค่า S.D. อยู่ท่ี 0.39 ซึ่งมีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จาการวจิัยเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานด้วยระบบสั่งงานออนไลน์ สามารถสรุปผลการวจิัยตามวัตถุประสงค์

ได้ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน์ ผู้วิจัยได้ท้าการในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบสั่งงานออนไลน์ โดยใช้

ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนา และใช้ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามหลักการของการพัฒนาระบบ 

SDLC โดยมีขั้นตอนท้ังหมด 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การ

พัฒนาและติดตั้ง และการบ้ารุงรักษา ซึ่งได้มีการท้าการทดสอบแบบ Black Box Testing ซึ่งในการพัฒนาระบบนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก้าไร ประกอบชาติ [6] ท่ีได้พัฒนาระบบติดตามงานมอบหมายด้วยวธีิทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทายลัยราชภัฎสุราษฎร์ธาน ีและ 2. การประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบนัน้พบว่า ผู้ใชง้านมคีวามพงึพอใจ

ตอ่ระบบในดา้นของความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.17 (x̄ = 4.17) และค่า S.D. อยู่ท่ี 0.46 

ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก ส่วนดา้นท่ีมีความพงึพอใจน้อยท่ีสุดได้แก่ดา้นการใชง้านระบบ  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

3.98 (x̄ = 3.98) และค่า S.D. อยู่ท่ี 0.39 ซึ่งมีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก และภาพรวมของความพงึพอใจในระบบ

มคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.07 (x̄ = 4.07) และค่า S.D. อยู่ท่ี 0.37 ซึ่งมีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 

ในการพัฒนาระบบในคร้ังนี้สามารถท่ีจะน้าไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่นบน

โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้งา่ยตอ่การติดต่อสื่อสาร และการใชง้านท่ีสะดวกรวดเร็วมากขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัย เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานด้วยระบบสั่งงานออนไลน์ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย

เจ้าพระยาผู้ท่ีสนับสนุนทุนในการท้าวิจัยในคร้ังน้ี  

เอกสารอ้างอิง 

1. ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). อุตสาหกรรมกระดาษในยุคดิจิทัล. ได้

จาก:http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5288. สบืค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2559. 

2. ราชบัณฑิตยสถาน. ส้านักพิมพร์าชกิจจานุเบกษา, กรุงเทพฯ; 2554. 

3. ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ. ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน พนักงานบริษัท อมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ จ้ากัด. รายงาน

วทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์. วทิยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา; 2553. 

4. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design). กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ ์

แอนด์ คอนซัลท;์ 2551. 

5. Best, John W. Research in Education. 3rd ed. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, Inc; 1977. (pp.192) 

6. ก้าไร ประกอบชาต.ิ การพัฒนาระบบตดิตามงานมอบหมายด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์

ธาน.ี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี; 2552. 

 

 

  



 

 

 904  Proceedings 

การศึกษาคุณสมบัติแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีมีการใช้งานภาคสนามระยะเวลานาน 

The study of characteristics of PV module that used long term in the field 

สมชาย กฤตพลวิวัฒน์1* และ ชนิสา  ธรรมชัย1 

Somchai Kritpolwiwattana1*and Chanisa Thammachai1 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคุณสมบัตขิองแผงโซล่าร์เซลล์เก่า สามารถด าเนินการด้วยวธีิการทดสอบด้วยตาเปล่าและการ

ทดสอบหาพารามิเตอร์ด้วยวิธีการทดสอบแบบไมถู่กแสง  แผงโซล่าร์เซลล์ท่ีใช้ทดสอบเป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบผลึก

เดี่ยวขนาดก าลังไฟฟ้า 45 Wp  เร่ิมใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532  จากการตรวจสอบด้วยตาเปล่า ได้ผลคือ กระจกปิด

ด้านบนของแผงโซล่าร์เซลล์จะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ าตาล  เกิดฟองอากาศท่ีบริเวณแผ่นเซลล์  และเกิดการลอก

ของ EVA ทางด้านหลังของแผงโซล่าร์เซลล์  การทดสอบเพื่อหาพารามิเตอร์ โดยการทดสอบแบบมืดและท าการป้อน

แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบไบแอสไปข้างหนา้แก่แผงโซล่ารเ์ซลล์  ขณะท าการทดลองจะท าการ

ปิดไม่ให้แผงโซล่าร์เซลล์ถูกแสงและปรับอุณหภูมิของแผงโซล่าร์เซลล์ ตั้งแต่ 30-50 องศาเซลเซียสจากนั้นท าการ

บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า  ทดสอบขณะท่ีกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านแผงโซล่าร์เซลล์มีค่าต่ ากว่าค่า

กระแสไฟฟา้ลัดวงจรของแผงโซล่ารเ์ซลล์นัน้ๆ  และผลการทดสอบจะได้ว่า ค่าความตา้นทานอนุกรม ( ) มีค่าเท่ากับ  
0.591   ค่า Ideality Factor ( ) มีค่าเท่ากับ 252.14  ค่าความน าไฟฟ้าขนาน ( ) มีค่าเท่ากับ 1.27×10-4  -1   และ
ค่ากระแสไฟฟ้าอิ่มตัวของไดโอด ( ) มีค่าเท่ากับ  0.674 A ซึ่งพารามเิตอร์เหล่านี้สามารถใช้ในการบอกลักษณะของ

แผงโซล่ารเ์ซลล์ และใชส้ าหรับการจ าลองเพื่อหาคุณสมบัตขิองแผงโซล่ารเ์ซลล์ได้ตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  คุณลักษณะกรณไีมถู่กแสง  แผงโซล่ารเ์ซลล์   พารามิเตอร์ของโซล่ารเ์ซลล์    
 

Abstract  
The study of long time used solar cells module characteristic can be performed with the observation 

and dark characteristic testing method. A 45 Wp single crystal solar cells module, using since year 1989 is used 

for this testing. The result show that the top glass of the module to be browning, air bubble over the cells and 

peeling on the back EVA of module.  The extracting parameters of PV module by dark characteristic testing and 

use DC power supply connected forward bias to module. In experiment, close front side of module and vary the 

temperature of module from 30-50 C and recording current and voltage. In experiment, maximum current for 

testing not more than the short circuit current of the module. The testing result show that series resistance ( ) is 

equal to 0.591 , the Ideality Factor ( ) is equal 252.14, shunt conductivity ( ) is equal to1.27×10-4  -1    

and  current of the saturation diode ( ) is equal to 0.674 A.  A parameter can be used to characterization of the 

solar cell module and simulations to determine the performance of the solar cell module. 

Keywords:  Dark Characteristic, PV Module, Parameters of Solar cells  
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บทน า 

ประเทศไทยได้เร่ิมมกีารใช้งานระบบโซล่าร์เซลล์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยหนว่ยงานกระทรวงสาธารณสุข และ

มูลนิธิแพทย์อาสาฯ และมีการบรรจุนโยบายและแผนระดับชาติในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524)  ได้

ติดตั้ง ใช้งาน อย่างจริงจัง ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534)  โดยมี กรมพัฒนาและส่งเสริม

พลังงาน กรมโยธาธิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการ

น าโซล่ารเ์ซลล์ใช้ผลิตพลังงานไฟฟา้ เพื่อใชง้านในด้านแสงสวา่ง ระบบโทรคมนาคม และเคร่ืองสูบน้ า 

การท างานของโซล่าร์เซลล์จะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมได้แก่ ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ และอุณหภูมิ

อากาศแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได้ [4]  และการท างานของโซล่าร์เซลล์ไม่มีส่วนท่ีเกิดการ

เคลื่อนไหว ท าให้การใชง้าน การออกแบบ  และควบคุมโซล่ารเ์ซลล์ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด  จะต้องรู้ถึงพารามิเตอร์ท่ี

ส าคัญต่อการท างานของโซล่าร์เซลล์ 

การหาพารามิเตอร์ของแผงโซล่าร์เซลล์เป็นการศึกษาผลของความต้านทานไฟฟ้าต่างๆท่ีแฝงอยู่ ซึ่งหาได้

จากความสัมพันธ์ระหวา่งแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีอุณหภูมิเซลล์คา่ตา่งๆ  ขณะท าการวัด

ในกรณีท่ีแผงโซล่าร์เซลล์ไม่ถูกแสง [6]  และใชแ้บบจ าลองวงจรไฟฟ้าสมมูลแบบไดโอดหนึ่งและสองตัว  เพื่ออธิบาย

คุณสมบัตเิชิงไฟฟา้ของโซล่ารเ์ซลล์ และพิจารณาวงจรไฟฟ้าสมมูลของโซล่ารเ์ซลล์ท่ีประกอบด้วยพารามิเตอร์เหลา่นี้

จะท าให้สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ีส าคัญของโซล่าร์เซลล์ได้ เช่น  ค่ากระแสไฟฟ้าอิ่มตัวของไดโอด  ตัว

ประกอบอุดมคติของไดโอด  ความต้านทานไฟฟ้าชันต์และอนุกรม  ท่ีใช้ส าหรับค านวณเพื่อหาค่าฟิลแฟกเตอร์และ

ประสิทธิภาพของโซล่าร์เซลล์ 

การท างานของโซล่าร์เซลล์จะสามารถแสดงลักษณะเชิงไฟฟ้าของโซล่าร์เซลล์ด้วย กราฟกระแสไฟฟ้า-

แรงดันไฟฟ้าเมื่อให้แผงโซล่าร์เซลล์ถูกแสงอาทิตย์   และถ้าเป็นการทดสอบท่ีสภาวะมาตราฐาน จะต้องท าการ

ทดสอบแผงโซล่าร์เซลล์ภายในห้องปฏิบัติการท่ีมอียู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย  ซึ่งมักท าการทดสอบเฉพาะแผงโซ

ล่าร์เซลล์ใหม่เท่านัน้  ในกรณีของแผงโซล่ารเ์ซลล์ท่ีตดิตัง้เป็นระยะเวลานานในภาคสนาม  จะไมส่ามารถทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ภายในของแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในได้ ซึ่ง

พารามิเตอร์เหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ และพารามิเตอร์เหล่านี้ไม่มีเคร่ืองมือท่ี

สามารถวัดคา่ได้โดยตรง   

แผงโซล่าร์เซลล์ท่ีถูกใช้ระยะเวลานาน จะเกิดการปลี่ยนแปลงทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงไฟฟ้า ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพสามารถสังเกตุได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่การเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล การหลุดร่อน และการเกิด

ฟองอากาศในแผงโซล่าร์เซลล์  ในส่วนคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าสามารถหาได้จากการทดสอบแผงโซล่าร์เซลล์ในกรณีอยู่

ในท่ีมืด (Dark Charactoristic) เป็นแนวทางในการท านายคุณภาพของรอยต่อ  ค่าความต้านทานของเนื้อสาร  กริด 

(Grid) และผิวสัมผัส (contact) ได้อยา่งง่ายและเท่ียงตรง  ดังนัน้การทดสอบเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ท่ีส าคัญของแผงโซ

ล่าร์เซลล์  ซึ่งได้แก่ ค่าตัวประกอบเชิงอุดมคติของไดโอด (Diode Ideality Factor) กระแสไฟฟ้าอิ่มตัวของไดโอด 

(Saturation Current) ค่าความต้านทานอนุกรม  และความต้านทานชันต์ของแผงโซล่าร์เซลล์    โดยวิธีการทดสอบ

แบบไม่ให้ถูกแสง จะท าให้สามารถได้ค่าตัวแปรท่ีส าคัญต่อการจ าลองลักษณะไฟฟ้าของโซล่าร์เซลล์  เพื่อใช้เป็น

ตัวก าหนดคุณภาพและแบบจ าลองของแผงโซล่าร์เซลล์   และสามารถท าการทดสอบเพื่อหาพารามิเตอร์ของแผงโซ

ล่าร์เซลล์ในภาคสนามได้ตอ่ไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การทดสอบแผงโซล่าเซลล์ท่ีใชง้านในระยะเวลานานในครัง้นี้ ใชท้ดสอบแผงโซล่าร์เซลล์แบบผลึกเดี่ยวขนาด 

45 วัตต ์อายุการใช้งาน 27 ปี กระบวนการตรวจสอบประกอบด้วยการสังเกตุลักษณะทางกายภาพด้วยตาเปล่า และ

การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าแบบไม่ถูกแสง ด าเนินการโดยต่อวงจรไฟฟ้า   โวลท์มิเตอร์  แอมป์มิเตอร์  

เทอร์โมคับเป้ิล และเคร่ืองจ่ายไฟกระแสตรง เข้ากับแผงโซล่าร์เซลล์  และท าการเพิ่มอุณหภูมิของแผงโซล่าร์เซลล์

โดยการใชค้วามร้อนจากน้ าร้อนเมื่อได้ค่าอุณหภูมิของแผงโซล่าร์เซลล์ตามตอ้งการ แล้วท าการจ่ายไฟฟา้จากเคร่ือง

จ่ายไฟกระแสตรงโดยท าการต่อแบบไบแอสไปข้างหน้า (Forward Bias) ค่อยๆเพิ่มแรงดันไฟฟ้าท่ีป้อนแก่แผงโซล่าร์

เซลล์ จากนั้นท าการบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า จนกระท่ังกระแสไฟฟ้าท่ีป้อนแก่แผงโซลาร์เซลล์มีค่า

เท่ากับคา่กระแสไฟฟา้ลัดวงจรไฟฟา้ของแผงโซล่ารเ์ซลล์ แสดงการต่อวงจรไฟฟา้ดังภาพท่ี 1  จากนั้นท าการวเิคราะห์

หาพารามเิตอร์ของแผงโซล่ารเ์ซลล์ 

 ภาพที ่1 วงจรทดสอบคุณสมบัตทิางไฟฟา้ของแผงโซล่าร์เซลล ์

 

ภาพที ่2 ไดอะแกรมวงจรการทดสอบแผงโซลา่รเ์ซลล ์

 

 จากนั้นท าการหาค่าพารามิเตอร์ของแผงโซล่าร์เซลล์ด้วย  วิธี Modified Gromov  [1] คือจากสมการ

กระแสไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันของแรงดันไฟฟ้าคือ  I  =  f (V) ซึ่งจะได้ว่า V  =  f (I) เช่นกัน  การค านวณพารามเิตอร์ของ

โซล่าร์เซลล์เพื่อหาคุณลักษณะของแผงโซล่าร์เซลล์ในกรณีไม่ถูกแสงเป็นการประมาณคุณภาพของรอยต่อ และค่า

ความต้านทานไฟฟ้าของรอยต่อและกริด   ซึ่งความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ของคุณลักษณะกระแสไฟฟ้า-

แรงดันไฟฟา้ ในกรณีมืด  พจิารณาจากค่าความตา้นทานอนุกรม  และการน าไฟฟา้ชันต ์มีรูปสมการคอื 

  (1) 
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(9) 

 เมื่อ   คือ ค่าประจุไฟฟา้ของอิเล็กตรอน   คือ ค่าคงตัวของบลอสมานน ์   คือ ค่าอณุหภูมิสัมบูรณ์    

คือ ค่ากระแสไฟฟา้อิ่มตัวของไดโอด    คือ ค่า Ideality Factor   และ   คือ ค่าความตา้นอนุกรม 

 จากสมการท่ี (1) จะเขียนได้เป็น 

     (2) 

 เมื่อ            

          (3) 

 ในบริเวณแรงดันไฟฟา้ต่ าหรอืคา่แรงดันไฟฟ้าติดลบ (บริเวณท่ีเกิดการไบแอสกลับ และบริเวณท่ียังไมเ่กิด

การน ากระแสไฟฟา้ของไดโอด) ของกราฟ I V  ซึ่งเป็นบริเวณท่ีเป็นแรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟา้มีความสัมพันธ์กับ

แบบเชงิเส้น  จากสมการท่ี (2) จะได้ว่า 

          (4) 

 จากการหาค่าของ ซึ่งหาได้จากสมการท่ี (4) โดยวิธีการ Linear Fit อย่างง่าย (Simple Linear Fit)  

 ค่า  ท่ีค านวณได้ จะท าให้สามารถค านวณค่า ( )   จากนั้นท าการเพิ่มค่าเข้ากับค่ากระแสไฟฟ้าท่ีวัด

ได้   จะได้ค่ากระแสไฟฟ้าท่ีไหลขา้ม (across) โซล่ารเ์ซลล์  มคี่าตามสมการ 

          (5) 

 ภายใตส้ภาวะการไบแอสไปข้างหนา้ (forward Bias) และส าหรบักรณท่ีี   กระแสไฟฟา้ที่ครอ่ม

อุปกรณจ์ะมคี่าตามสมการ 

     (6) 

 การประเมินค่าความตา้นทานไฟฟา้อนุกรม (Series Resistance)  ค่าตัวประกอบอุดมคต ิ(Ideality Factor) 

และค่ากระแสไฟฟา้อิ่มตัวของไดโอด (Diode Saturation Current) จะใช ้I แทน V เพื่อเป็นตัวแปรอสิระในสมการท่ี 6 

จะได้สมการคือ 

         (7) 

ซึ่ง V  =  f (I) เขียนสมการใหมไ่ด้เป็น 

        (8) 

 ค่าตัวประกอบ  สามารถหาไดจ้ากข้อมูลกระแสไฟฟา้-แรงดันไฟฟา้ของอาเรยท่ี์ได้จากการทดลอง 

โดยใชว้ธีิการ Least-Square Method จะได้สมการคอื 

 

 

 
 

ท าการแก้สมการด้วยวิธี Karmer’s rule โดยค่า   และ  คอืคา่ของกระแสไฟฟา้และแรงดันไฟฟ้าท่ีวัดได้ท่ี

จุดล าดับท่ี  ระหว่างจุดข้อมูลจ านวนท้ังหมด  ตัว  จากนั้นจะได้ ค่าความตา้นทานอนุกรม  ตัวประกอบอุดมคต ิ

(Ideality Factor) และค่ากระแสไฟฟา้  ค านวณได้จากสมการ  คอื 
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          (10) 

    
 

ค่า   และ  ท่ีค านวณได้  จะใชส้ าหรับการค านวณค่าความน าไฟฟา้ชันต์ และกระแสไฟฟา้อิ่มตวัไดโอด 

ได้จากสมการ คือ 

 

    

         (11) 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาครัง้นี้ ประกอบด้วยผลการสังเกตุลักษณะทางกายภาพ และผลการหาพารามิเตอร์ท่ีส าคัญตอ่

คุณสมบัตเิชงิไฟฟา้ของแผงโซลา่รเ์ซลล์ ซึ่งหาได้จากการทดสอบคุณสมบัตเิชงิไฟฟา้ของแผงโซล่าร์เซลล์เซลล์กรณีท่ี

ไมใ่ห้แผงโซล่ารเ์ซลลถ์ูกแสง จากนั้นท าการวเิคราะห์หาพารามเิตอร์จากข้อมูลการทดสอบคุณสมบัตขิองแผงโซล่าร์

เซลล์ มีรายละเอยีดดังนี ้

ผลการทดสอบการสังเกตุทางกายภาพของแผงโซล่ารเ์ซลล์ท่ีใชง้านในภาคสนามเป็นระยะเวลานาน ปรากฏ

วา่ผิวทางด้านบนของแผงโซล่ารเ์ซลล์เกิดเปลี่ยนสเีป็นสนี้ าตาล  เกิดฟองอากาศทางด้านบนของแผงโซล่าร์เซลล์ 

บริเวณผิวของแผ่นเซลล์เกิดการเปลี่ยนเป็นสนี้ าตาละ และบริเวณแถบโลหะตัวน าไฟฟา้ที่อยู่ดา้นบนของแผ่นโซล่าร์

เซลล์เกิดการผุกร่อน ดังภาพท่ี 3 

 

ภาพที ่3 ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของแผงโซล่าร์เซลล์ 

 

ผลการหาพารามิเตอร์ท่ีส าคัญต่อคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์  ได้จากการจ่ายไฟกระแสตรง

แบบไบแอสไปข้างหนา้ให้แก่แผงโซล่ารเ์ซลล์ท่ีปิดไมใ่ห้โดนแสง ท่ีอุณหภูมิค่าตา่งๆ  จากนั้นท าการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า

และกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายแก่แผงโซล่ารเ์ซลล์  ได้ผลการทดลองแสดงดังภาพท่ี 4  
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ภาพที ่4 แรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟ้าของการทดสอบแผงโซล่าร์เซลล์แบบไมถู่กแสง 
 

จากภาพจะเห็นได้วา่ที่อุณหภูมคิ่าต่ ากว่าเมื่อจ่ายไฟฟา้กระแสตรงแก่แผงโซลาร์เซลล์จะเกดิการไบแอสไป

ข้างหนา้ (Forward Bias) ท่ีคา่แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า และลักษณะเชงิไฟฟา้ของการไบแอสไปข้างหนา้ของอุณหภูมิค่า

ตา่งๆ มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีคล้ายคลงึกัน    

การวิเคราะหห์าค่าพารามเิตอร์ของแผงโซลา่ร์เซลล์ 

จากสมการท่ี 4 ท าการหาค่า  เมื่อท าการป้อนไฟฟ้ากระแสตรงท่ีค่าแรงดันไฟฟ้าไบแอสไปข้างหน้าค่า

นอ้ยๆ เนื่องจากการทดลองไม่สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าในชว่งแรงดันไฟฟ้าค่าน้อยๆ ได้  จึงท าการหาความสัมพันธ์

ของกระแสไฟฟา้และแรงดันไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว โดยให้ท่ีแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์จะมีกระแสไฟฟ้าเท่ากับศูนย์  และใช้

ค่าเฉลี่ยของแรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟา้ (จ านวน 8 ค่า) ก่อนท่ีจะเกิดการไบแอสไปข้างหน้าของไดโอด  จากนั้นท า

การ Fit Curve แบบเชงิเส้น เพื่อหาค่าความชันของกราฟซึ่งมีคา่เท่ากับ จะได้กราฟความสัมพันธ์ดังภาพท่ี 5 

 

ภาพที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟา้และแรงดันไฟฟ้าส าหรับหาค่า  
 

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า โดยเร่ิมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับแผงโซล่า

เซลล์ ในตอนแรกท่ีแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 1.6 โวลท์กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นน้อยมาก และมีลักษณะของการเพิ่มเป็น

แบบเชิงเส้น ท าการเพิ่มเส้นแนวโน้มของข้อมูลการทดลองด้วยวิธี Fit Curve จะได้ค่าความน าไฟฟ้า  มีค่าเท่ากับ

ความชันของกราฟ คือมีค่าเท่ากับ 0.127 × 10-3  -1  และท าการค านวณค่า  ด้วยสมการท่ี 5 จะได้ว่า 
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จากผลการทดลองค่ากระแสไฟฟา้ ( )  แรงดันไฟฟา้ ( )  และผลการค านวณค่ากระแสไฟฟา้ที่ไหลคล่อม  

โซล่ารเ์ซลล์ ( )  เมื่อท าการแทนลงในข้อมูลการทดลองจะได้จากสมการท่ี 9 จะได้สมการเป็น 

                                  262.98 A + 29.71 B + 175.57 C  = 1921.64 

                        175.56723 A - 344.4510731 B + 264 C = 2066.96 

                                  29.71 A + 1212.56 B - 344.45 C = -1548.44 
 

จากนั้นท าการแกส้มการด้วยวิธี Carmer’s rule ได้ผลดังนี ้ A  =  2.696     B  =  0.591  และ  C  =  6.807 

และน าค่า  = 37.04 แทนในสมการท่ี 10 จะได้ว่า   0.591  ,  = 252.14  และ  (-2.696/6.807) 

= 0.673 A     

จากสมการท่ี 11 จะได้ว่า   

-1  

 

  และ       A 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
 การทดสอบเพื่อหาคุณสมบัตแิผงโซล่ารเ์ซลลท่ี์มีการใชง้านภาคสนามระยะเวลานาน  ผลการตรวจสอบด้วย

ตาเปล่าจะได้ว่าด้านหน้าของแผงโซล่าร์เซลล์จะเกิดการหลายเป็นสีน้ าตาล และเกิดฟองอากาศขึ้น [3]  เมื่อท าการ

ทดสอบคุณสมบัตเิชงิไฟฟ้าด้วยการทดลองแบบปิดไมใ่ห้แผงโซล่าร์เซลล์ถูกแสงและปรับอุณหภูมิของแผงโซล่ารเ์ซลล์ 

ตัง้แต ่30-50 องศาเซลเซียสจากนั้นท าการบันทึกค่ากระแสไฟฟา้และแรงดันไฟฟา้  ทดสอบขณะที่กระแสไฟฟา้ที่ไหล

ผ่านแผงโซล่าร์เซลล์มีค่าต่ ากว่าค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรของแผงโซล่าร์เซลล์นั้นๆ   และผลการทดสอบจะได้ว่า ค่า

ความต้านทานอนุกรม ( ) มีค่าเท่ากับ 0.591   ค่า Ideality Factor ( ) มีค่าเท่ากับ 252.14   ค่าความน าไฟฟ้า

ขนาน ( ) มีค่าเท่ากับ1.27×10-4 -1   และค่ากระแสไฟฟ้าอิ่มตัวของไดโอด ( ) มีค่าเท่ากับ  0.674 A  เมื่อ

พจิารณาค่าความตา้นทานไฟฟ้าอนุกรม กระแสไฟฟา้อิ่มตัวไดโอด และความน าไฟฟ้าขนานมีค่าค่อนข้างสูง ซึ่งท าให้

สมรรถนะการท างานของแผงโซล่ารเ์ซลล์ลดลง [3]  และแผงโซล่าร์เซลล์มีค่า Ideality Factor เท่ากับ 252.14   แสดง

วา่กระแสไฟฟา้ที่เกิดรวมตัวสูงเนื่องจากแผงโซล่ารเ์ซลล์ท่ีมีคา่ Ideality Factor ( ) มากกวา่ 2 เป็นแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีมี

กระแสไฟฟ้าท่ีเกิดรวมตัว (recombination current) สูงมาก [2]  ซึ่งจะได้ว่า สามารถน าค่าพารามิเตอร์เหล่านี้แทนใน

สมการท่ี 1 จะท าให้สามารถค านวณคุณลักษณะเชิงไฟฟา้ (IV curve) ของแผงโซล่ารเ์ซลล์ได้  และวิธีการทดสอบแบบ

ไมถู่กแสงท าให้สามารถหาพารามิเตอร์ของแผงโซล่ารเ์ซลล์ได้ 
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การพัฒนาเครื่องตรวจวัดคุณสมบัตขิองแผงโซล่าเซลล์แบบมืดชนิดพกพา 

Development of mobile dark I-V characteristics measurement 

สุรเชษฐ์ ทองประเสริฐ1* สมชาย กฤตพลวิวัฒน์1 

Surachet Thongprasert1*, Somchai Kritpolwiwattana1 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเคร่ืองตรวจวัดคุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์แบบมืด เพื่อทดสอบเพื่อหา

คุณลักษณะของแผงโซล่าร์เซลล์ในกรณีไม่ถูกแสง ซึ่งแผงโซล่าร์เซลล์จะมีพฤติกรรมเป็นไดโอดขนาดใหญ่   การ

ด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการทดสอบด้วยมือเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันไฟฟ้าโดย

การปรับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงท่ีต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ขณะท่ีปิดแผงโซล่าร์เซลล์ให้มืดสนิท 

และส่วนการออกแบบและสร้างเคร่ืองตรวจวัดคุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์แบบมืด  โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

(Arduino UNO R3) เป็นตัวควบคุมการป้อนแรงดันไฟฟ้ากับแผงโซล่าร์เซลล์และประมวลผลข้อมูลท่ีวัดได้จากการ

ทดสอบแผงโซล่าร์เซลล์   ผลการทดสอบจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟา้ซึ่งมีรูปแบบกราฟเป็นรูป

เอกซ์โพเนนเชียล โดยเคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้นนั้นมีความแม่นย าในการตรวจจับกระแสไฟฟ้า  และแรงดันไฟฟ้าท่ีวัดได้มี

ความคลาดเคลือ่นไมเ่กิน 4.00 % เมื่อเทียบกับการทดสอบด้วยมือ. 
 

ค าส าคัญ:  แผงโซล่าเซลลแ์บบมดื  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract  
 

 This paper presents the development phase detection properties of dark solar cells. Collection test solar 

cells up to 40 watts. Divided in two phases. Step one of the current and voltage generated by adjustment the 

dc power supply of dark Solar cell. The second stage takes the test from step one design of mobile dark I-V 

characteristics instrumentation, the microcontroller (Arduino UNO R3) as a control. Test results will coordinate 

between current and voltage this is a function Exponential. The current measured by deviation less than 0% and 

voltage measurements and absolute error of less than 4.00 %,compared to adjusted by manual. 
 

Keywords:  Dark IV Curve, Microcontroller 
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บทน า 

พลังงานท่ีใช้ในปัจจุบันได้แก่ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติถ่านหินมีแนวโน้มราคาท่ีสูงมากขึ้น อีกท้ังยังก่อมลพิษ

ตอ่สภาวะแวดล้อม จึงมกีารหาพลังงานท่ีจะน ามาทดแทนพลังงานดังกล่าว เชน่ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม 

เป็นต้น พลังงานแสงอาทิตย์มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในประเทศไทยเนื่องด้วยพื้นท่ีตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมี

แสงอาทิตย์ตลอดท้ังปี การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเกิดจากปรากฏการณ์โฟโต้โวลตาอิก

(Photovoltaic Effect) ซึ่งอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีนี้เรียกว่า โซล่าเซลล์ (Solar cell) [1] โดยสร้างขึ้นจากสารกึ่งตัวน าของ

ซิลิคอนมาผ่านขบวนการเพื่อให้เป็นสารชนิดพี (P-type) และชนิดเอ็น (N-type) รอยต่อระหว่างชั้นท้ังสองเรียกว่า พี

เอ็นจังชั่น (PN Junction) ซึ่งเป็นส่วนท่ีสร้างกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์โดยท่ัวไปนั้นสามารถสร้าง

แรงดันไฟฟา้ได้ประมาณ 0.5-0.8 V ซึ่งมคี่าท่ีนอ้ยมากเมื่อจะน าไปใชง้าน ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน จึงได้มกีารน า

โซล่าเซลล์มาต่อในลักษณะอนุกรมกันจ านวน 36 เซลล์ เพื่อให้ได้ระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีเหมาะสมจากนั้นน าเซลล์

แสงอาทติย์ท่ีได้มาตอ่ในลักษณะขนานกันเพื่อให้กระแสไฟฟา้เพิ่มมากขึน้ เรียกว่า โมดูล (PV Module) [2] 

 แผงโซล่าเซลลท่ี์มีการใชง้านในภาคสนาม จะเกดิการเสื่อมสภาพของวัสดุท่ีใชท้ าแผงโซล่าเซลล์ สง่ผลท า

ให้คา่ความต้านทานอนุกรมสูงขึ้น ความตา้นทานไฟฟา้ชันต์ต่ าลง ค่าฟิลแฟกเตอร์ต่ าลง และเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพท่ีสามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้ ระบบพลังงานโซล่าเซลล์มีข้อเสีย คือมีต้นทุนการผลิตและต้นทุนในการ

ตดิตัง้ค่อนขา้งสูง ในการทดลองนัน้มักจะมีขอ้จ ากัดในเร่ืองปริมาณแสงจากดวงอาทิตยแ์ละอุณหภูมท่ีิมากน้อยต่างกัน

ไปในแต่ละวันส่งผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีแตกต่างกันด้วย ประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์

ขึน้อยูก่ับปัจจัยภายนอกและสมบัตขิองเซลล์ ได้แก่ อุณหภูม ิความเข้มของแสง ความตา้นทานชันต์(Shunt Resistance)

และความตา้นทานอนุกรม เป็นตน้ โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึน้ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ลดลง นั่นคือ 

สภาวะอุณหภูมิสูงท าให้ช่องว่างแถบพลังงาน(Energy gap) ลดลง เป็นผลให้แรงดันไฟฟ้าด้านขาออกของแผงโซล่า

เซลล์ลดลง แต่ไม่ท าให้กระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นมากนัก กระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแส

สูงสุดจะลดลงเมื่อความเข้มแสงอาทิตย์มีต่ าลง เช่น ในวันท่ีท้องฟ้ามืดคร้ึม หรือการบังเงาจากต้นไม้ [3] การท างาน

ของแผงโซล่าเซลลจ์ะไมม่สี่วยเคลื่อนไหว ดังนั้นการระบุสมรรถนะทางไฟฟ้าของแผงสามารถหาได้จากการทดสอบวัด

คุณสมบัติเชิงไฟฟ้าในรูปของกราฟกระแสและแรงดันไฟฟ้า (I-V Curve) โดยต่อภาระทางไฟฟ้าท่ีสามารถแปรค่าได้

ตั้งแต่สภาวะวงจรเปิดไปจนถึงสภาวะลัดวงจรของแผงเซลล์ขณะท่ีแสงตกกระทบแผงโซล่าเซลล์ โดยให้แผงโซล่า

เซลล์อยูใ่นสภาวะแวดล้อมตามมาตรฐาน (Standard Test Condition, STC) คือความเข้มของแสงอาทิตยเ์ท่ากับ 1,000 

W/m2 สเปคตรัมของแสงท่ี Air Mass (AM) 1.5 และอุณหภูมิเซลล์เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งกระบวนการทดสอบ

แผงโซล่าเซลล์ดังกล่าวนั้นมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ส าหรับการระบุสมรรถนะของแผงโซล่าเซลล์ต้องท าใน

ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์จ านวนมากท าให้ไม่สะดวกต่อการทดสอบแผงโซล่าเซลล์ท่ีใช้งานในภาคสนามจึงมีการ

ทดสอบวัดแผงโซล่าเซลลแ์บบมดืหรือแบบปิดแผง ซึ่งศกึษาเกี่ยวกับ Dark I-V Curve 

คุณลักษณะกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของโซล่าร์เซลล์ท่ีท าการวัดภายใตส้ภาวะมืด กระบวนท่ีส าคัญ

ในการหาสมรรถนะของแผงโซล่าร์เซลล์   คุณลักษณะของแผงโซล่าร์เซลล์ในกรณีมืดหรือไม่ถูกแสงเป็นแนวทางท่ี

ง่ายท่ีสุดส าหรับการประเมินคุณภาพของรอยตอ่ และค่าความต้านทานไฟฟา้ของรอยตอ่แผงโซล่าเซลล ์ความสัมพันธ์

เชงิคณิตศาสตร์ของคุณลักษณะกระแสไฟฟา้(I)-แรงดันไฟฟ้า(V) ในกรณีมดื  พิจารณาจากค่าความต้านทานอนุกรม

(Rs)  ค่าIdeality factor ของไดโอด ค่ากระแสอ่ิมตัว และการน าไฟฟ้าชันต์(Gsh) [4] มรูีปสมการคอื 
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เพื่อความสะดวก รวดเร็วและความเท่ียงตรงของการทดสอบคุณสมบัตแิผงโซล่าเซลล์กรณีมืด ในงานวิจัย

นี้จึงได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้วิ เคราะห์และหาความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันไฟฟ้ากรณีมืด  (Dark I-V 

Characteristic) เพื่อน ามาใช้ในการประเมินสมรรถนะของแผงโซล่าเซลล์ซึ่งจะน าไปใช้งานในภาคสนาม เพื่อน าค่าที่ได้

จากเคร่ืองมือไปวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ท่ีส าคัญได้แก่ ค่าความต้านทานไฟฟ้าชันต์ ความต้านทานอนุกรม ค่า 

Ideality factor และกระแสไฟฟ้าอ่ิมตัวของแผงโซล่าเซลลไ์ด้. 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 อุปกรณ์การทดลอง 
การออกแบบการทดลองเพื่อความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟา้(I) และแรงดันไฟฟา้ (V) ที่น ามาใชง้านกับแผงโซ

ล่าเซลล์ชนดิ Mono crystalline Silicon โดยแบ่งการขั้นตอนการทดสอบเป็น 2 ขั้นตอนคอื 

1. ส่วนการทดสอบแผงโซล่าเซลล์ด้วยมือโดยการปรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงด้วยมือและอ่านค่า

แรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟา้จากโวลท์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์ ตามล าดับ 

2. ส่วนการสร้างและทดสอบทดสอบแผงโซล่าเซลลแ์บบมดืโดยเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติท่ีออกแบบไว้ 

A

DC Power 

Supply

V

+ - I(A)

V(V)

Dark Solar cell

 
ภาพที ่1 การตอ่วงจรทดสอบ dark I-V Curve โดยการปรับแหลง่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  

 
ภาพที ่2 กราฟผลการทดสอบ dark I-V Curve โดยการปรับแหลง่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 

ส่วนการทดสอบด้วยมือแสดงการต่อวงจรไฟฟา้ตามภาพท่ี 1 เป็นการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่ากระแสไฟฟา้ (I) กับแรงดันไฟฟา้ (V) ของแผงโซล่าเซลลแ์บบมดื พบวา่กราฟท่ีได้นัน้มลีักษณะเป็นรูปเอกซ์โพเนน

เชยีลซึ่งเป็นคุณสมบัตเิฉพาะของไดโอดแบบรอยตอ่พีเอ็น (P-N Junction)  โดยมีความสัมพันธ์ตามสมการท่ี (2) 

)1(  T

D

nV

V

sD eII                                                        (2) 

จากการทดสอบกับแผงโซล่าเซลล์แบบมืดโดยใช้วิธีการปรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงพบว่าเมื่อเร่ิมปรับให้

แรงดันไฟฟ้ากับแผง กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผงเพียงเล็กน้อยซึ่งทดสอบเท่ากับ 0 แอมแปร์ แต่เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นไป

จนถึงจุดๆ หนึ่งแผงโซล่าเซลล์จะเร่ิมน ากระแสอย่างรวดเร็วอยู่ท่ีประมาณ 18-19 โวลต์ โดยข้อมูลท่ีได้จากตารางที่1 
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และกราฟความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ท่ีได้จากการทดสอบแผงโซล่าเซลล์แบบมืดนั้นจะน ามาใช้

ในการออกแบบเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติต่อไป 
 

ตารางที ่1 ข้อมูลผลการทดสอบ dark I-V Curve โดยการปรับแหลง่จ่ายไฟฟา้กระแสตรง 

Current(A) Voltage(V) 

0 2.20 

0 2.32 

0 2.38 

0 3.18 

0 3.52 

… … 

0.01 

0.02 

0.03 

18.40 

18.99 

19.38 

0.04 

0.05 

19.60 

19.65 

… 

0.55 

0.56 

0.56 

0.57 

0.59 

… 

23.36 

23.39 

23.36 

23.41 

23.44 

 
Dark Solar cell

Microcontroller

Current and Voltage 

Sensor

I2C LCD

Regulated Current-

Voltage Circuit

ADC

I2C

Serial

Loop Control

DAC

 
ภาพที ่3 บล็อกไดอะแกรมเครื่องตรวจวัดคุณสมบัตขิองแผงโซล่าเซลลแ์บบมดื 

 

จากภาพท่ี 3 ส่วนประกอบจากการออกแบบวงจรไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับการควบคุมการท างานของเคร่ืองวัด  

โดยให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ท าหน้าท่ีควบคุมวงจร Regulated Current Voltage Circuit โดยโมดูล Digital to 

Analog(DAC) เพิ่มระดับแรงดันเพื่อน าค่าท่ีได้ไปปรับเพิ่มค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการขยายโดย OP-AMP(LM358) g

เพือ่ท่ีจะจ่ายให้แก่แผงโซล่าเซลล์แบบมดื โดยค่าของกระแสและแรงดันไฟฟา้ที่ผ่านแผงโซล่าเซลล์แบบมดืจะถูกวัดค่า
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โดยเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า จากนั้นน าค่าท่ีได้มาแสดงบนหน้าจอ LCD และแสดงกราฟ

ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันไฟฟ้าบนหน้าจอของเครื่องคอมพวิเตอร์  ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมควบคมุ  

แสดงดังภาพท่ี 4  
START

             OUTPUT 
          0

       Start      

DAC                     
               

No

        I     V
           

                     
             LCD 

                       
           

             >       
                

A

END

                 I-V 
          

                    
           

Yes

A

    I-V          

Yes

No

No

Yes

 
ภาพที ่4 ขั้นตอนการควบคุมเคร่ืองตรวจวัดคุณสมบัตขิองแผงโซล่าเซลลแ์บบมดื 

 

วิธีการศึกษา 

 การทดสอบแผงโซล่าเซลล์แบบมืดนั้นจะทดสอบเปรียบเทียบลักษณะของ dark I-V Curve โดยการปรับ

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและ dark I-V Curve ของตัวเคร่ืองท่ีสร้างขึ้น โดยการทดสอบจะน าแผงโซล่าเซลล์มาปิด

ผ้าทึบแสงไว้และน าไปไวภ้ายในกล่องท่ีปิดมดิชิดเพื่อไมใ่ห้แสงตกกระทบท่ีผิวกระจกและควบคุมอุณหภูมิของแผงอยู่ท่ี

ประมาณ 25 องศาเซลเซียส โดยแผงโซล่าเซลล์แบบมืดนั้นมีคุณสมบัติคือ เป็นโซล่าเซลล์แบบ Mono crystalline 

Silicon ก าลังสูงสุด(Pm) 40 W แรงดันวงจรเปิด(VOC) 21.6 V กระแสลัดวงจร(ISC) 2.36A แรงดันไฟฟา้สูงสุด(Vm) 18.0 V 

กระแสไฟฟา้สูงสุด(Im) 2.23A 
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ภาพที ่5 จ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม Proteus 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่6 วงจรท่ีใชใ้นการทดสอบตรวจวัดคุณสมบัตขิองแผงโซล่าเซลล์แบบมดื 
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ภาพที ่7 dark I-V Curve ของแผงโซล่าเซลลโ์ดยการปรับค่าแหล่งจา่ยไฟฟ้ากระแสตรง 

 
ภาพที ่8 dark I-V Curve ของแผงโซล่าเซลลท่ี์ไดจ้ากเครื่องตรวจวัดคุณสมบัตขิองแผงโซลา่เซลลแ์บบมดื 

 
ภาพที ่9 ภาพของ Dark I-V Curve ของแผงโซล่าเซลลท่ี์น ามาเปรียบเทียบกัน 
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จากผลการทดสอบพบว่าแผงโซล่าเซลล์จะเร่ิมน ากระแสไฟฟ้าเมื่อแรงดันไฟฟ้าท่ีป้อนมีค่าประมาณ 11.91-

17.84 V  มีค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 0.01 A และ จากภาพท่ี 9 กราฟเปรียบเทียบระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้าและ

กระแสไฟฟ้าของการทดสอบท้ังสองแบบพบวา่ ผลการวัดค่าแรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟ้าของการทดสอบท้ังสองวิธี

มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งลักษณะกราฟอยู่ในรูปเอกซ์โพเนนเชียล  ซึ่งผลการทดสอบค่ากระแสไฟฟ้า(I) และแรงดันไฟฟ้า

(V) ดังตารางที ่1 

 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบพิกัดของกระแส(A) และแรงดันไฟฟ้า(V) ของโซล่าเซลล์แบบมดืทั้งสองแบบ 

I (A)1 , v (V)1 I (A)2 , v (V)2 ค่าเฉลี่ย I (A),v (V) %ความคลาดเคลื่อน I (A), v(V) 

0.01 , 18.40 0.01 , 17.84 0.01 , 18.12 0.00 , 3.09 

0.02 , 18.99 0.02 , 19.11 0.02 , 19.05 0.00 , 0.63 

0.03 , 19.38 0.03 , 19.43 0.03 , 19.41 0.00 , 0.26 

0.04 , 19.60 0.04 , 19.50 0.04 , 19.55 0.00 , 0.51 

0.05 , 19.65 0.05 , 19.72 0.05 , 19.69 0.00 , 0.36 

… … … … 

0.25 , 21.70 

0.26 , 21.77 

0.27 , 21.82 

0.25 , 21.58 

0.26 , 21.66 

0.27 , 21.82 

0.25 , 21.64 

0.26 , 21.72 

0.27 , 21.82 

0.00 , 0.55 

0.00 , 0.51 

0.00 , 0.00 

0.28 , 21.95 

0.29 , 21.92 

0.28 , 21.85 

0.29 , 21.95 

0.28 , 21.90 

0.29 , 21.94 

0.00 , 0.46 

0.00 , 0.14 

… 

0.55 , 23.41 

0.56 , 23.42 

0.57 , 23.40 

0.58 , 23.43 

0.59 , 23.44 

… 

0.55 , 23.41 

0.56 , 23.41 

0.57 , 23.42 

0.58 , 23.44 

0.59 , 23.41 

… 

0.55 , 23.41 

0.56 , 23.42 

0.57 , 23.41 

0.58 , 23.44 

0.59 , 23.43 

… 

0.00 , 0.00 

0.00 , 0.04 

0.00 , 0.08 

0.00 , 0.04 

0.00 , 0.13 

 

ผลการทดลอง 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของกระแสระหว่างค่าท่ีปรับด้วยมือและค่าท่ีได้จากเคร่ืองมีค่า

มากท่ีสุดไม่เกิน 0 % ซึ่งเคร่ืองมือท่ีออกแบบและการทดสอบด้วยมือสามารถวัดค่าออกมาได้เท่ากัน  และค่าความ

คลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟา้ระหว่างค่าที่ปรับได้ด้วยมอืและค่าที่ได้จากเครื่องมีค่ามากที่สุดไม่เกิน 4.00 % ของการ

วัดเมื่อเทียบกับการปรับด้วยมือ 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากการทดสอบการท างานของตัวเคร่ืองท่ีสร้างขึ้นเทียบกับการทดสอบด้วยมือพบว่าลักษณะของกราฟท่ีได้

มคีวามใกล้เคียงกันจากภาพท่ี 9 โดยมีลักษณะเป็นกราฟของกระแสไฟฟา้และแรงดันไฟฟ้าแบบมืด ซึ่งมีลักษณะเป็น

รูปเอกซ์โพเนนเชียล ซึ่งจากกราฟจะมีการเทียบพิกัดของกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ได้น้ันท าให้สามารถน าตัวเครื่องไป

ใชง้านได้ค่อนข้างแมน่ย าโดยมีความผิดพลาดในการตรวจวัดกระแสไฟฟา้ได้แมน่ย าและความผิดพลาดในการตรวจวัด

แรงดันไฟฟา้ไมเ่กิน 4.00 %   

ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยช้ินนี้ได้ท าการทดสอบกับแผงโซล่าเซลล์แบบมืดเพียงรูปแบบเดียวคือท่ีแผงไม่เกิน 40 W ซึ่งท าให้ผล

การทดลองยังไม่หลากหลายและครอบคลุมเท่าท่ีควรซึ่งผู้วิจัยจะน าเครื่องไปทดสอบกับแผงโซล่าเซลล์ขนาดต่างๆ มาก

ขึน้ ในส่วนของข้อมูลกระแสไฟฟ้าท่ีได้น้ันยังมชี่วงของแรงดันไฟฟ้าค่าต่างๆ อยู่ด้วยซึ่งท าให้เส้นกราฟไม่เรียบและการการ

แกว่งของข้อมูลหรือมีข้อมูลในช่วงนั้นมากเกินไปซึ่งจะต้องมีวิธีควบคุมให้มีความแม่นย ามากขึ้น และจะต้องมีการน า

ข้อมูลท่ีได้นั้นไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ท่ีส าคัญในการตรวจวัดแผงโซล่าเซลล์แบบมืดต่อไป ซึ่งงานวิจัยน้ีเป็น

แนวทางหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้สนใจสามารถวเิคราะห์แผงโซล่าเซลล์ได้งา่ยขึน้โดยลดขั้นตอนการเก็บผลการทดลองด้วยมอื  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องทุกทา่นท่ี
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ขอขอบพระคุณ ภควชิาฟสิิกส ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่ใหค้วามเอื้อเฟื้อ

สถานท่ีและเคร่ืองมอืในการท างานวจิัยช้ินนี ้
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การศึกษามุมเอยีงของแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีเหมาะสมส าหรับระบบประจุแบตเตอรี่ 

ด้วยโซลา่ร์เซลล ์ 

The study of appropriate tile angle of panel for PV battery charging system 

 

ภูวดล กล่ าเทพ1* และ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์1   

Poowadon klomthep1* and Somchai Kritpolwiwattana1    

 

บทคัดย่อ   
 

งานวจิัยนี้เป็นการศึกษาทิศทางมุมเอยีงของแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีเหมาะสมส าหรับระบบประจุแบตเตอร่ีด้วยโซ

ลา่ร์เซลล์ โดยการทดสอบระบบประจุแบตเตอร่ีด้วยโซล่าร์เซลล์แบบต่อตรง และตดิตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แบบอยู่กับท่ี 

ณ จังหวัดพิษณุโลก  แผงโซล่าร์เซลล์ท่ีตดิตั้งมีมุมเอยีงจากแนวราบเท่ากับ 17 องศา และเอียงจากแนวทิศใต้โดยเพิ่ม

ระยะมุมเอียงจากทิศใต้แผงละ 15 องศา จ านวน 6 ค่า ได้แก่ มุม 0, 15, 30, 45, 60 และ 75 องศา  ระบบประจุ

แบตเตอร่ีด้วยโซล่าร์เซลล์แตล่ะชุดจะประกอบด้วยแบตเตอร่ี 1 ลูกตอ่อยูก่ับแผงโซล่าร์เซลล์ 1 แผง เพื่อท าการประจุ

ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน  โดยจะท าการบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์  อุณหภูมิอากาศ

แวดล้อม  กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของระบบประจุแบตเตอร่ีด้วยโซล่าร์เซลล์ท้ัง 6 ชุด  และท าการดิสชาร์ต

แบตเตอร์ร่ีในตอนกลางคืนโดยท าการต่อขนานแบตเตอร่ีท้ังหมดแล้วต่อกับโหลดร่วมกัน   ผลการวิเคราะห์ค่า

พลังงานไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ พบวา่ เมื่อในช่วงเวลาเช้า ค่าความเข้มแสงต่ าและค่อยๆเพิ่มขึ้น การ

ชาร์ตแบตเตอร์ร่ีนั้นท าการชาร์ตอย่างรวดเร็ว ท าให้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอร์ร่ีเพิ่มขึ้น และเมื่อช่วงเวลา 12.00 -

14.00 น. แผงโซล่าร์เซลล์ท่ีติดตั้งในมุมต่างกัน พบว่า มุมเอียงท่ีท ากับแนวทิศใต้เท่ากับ  45 องศา ซึ่งหันหน้าไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีประจุไฟฟ้าแก่แบตเตอร่ีรายวันสูงสุด จึงสรุปได้ว่า ระบบประจุไฟฟ้า

แบตเตอร่ีด้วยโซล่าร์เซลล์ ซึ่งเป็นระบบท่ีมีการเก็บสะสมพลังงาน  การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์โดยให้หันด้านหน้าไป

ทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้จะท าให้ค่าพลังงานไฟฟา้รายวันท่ีเก็บสะสมในแบตเตอร่ีมีคา่เพ่ิมขึน้    
 

ค าส าคัญ:  โฟโตโวลตาอิก  การประจุแบตเตอร่ีดว้ยโซล่ารเ์ซลล์  มุมเอยีงของแผง    
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Abstract 
The research study the angle of the solar panel system suitable for charging battery with solar cells. 

The testing the battery direct with a solar cells. A solar panel install in Phitsanulok. Solar cell install have tilt 

angle from horizontal to 17 ° and tilt from the south by the increase tilt angle of the south panel, each 15 

degrees of the six charges, include the 0, 15, 30, 45, 60 and. 75 degrees. Battery charging systems with solar 

cells, each set includes the first battery is connected to a solar panel to charging during the daytime. The records 

information such as the solar radiation, ambient temperature, current and voltage of the battery with solar cells, 

the 6 series.  The discharge battery at night. The all the batteries connected in parallel to the load. The analysis 

of the electricity of photovoltaic systems. Found that when in the morning. The low light intensity and gradually 

increase. The charts battery that make the charts quickly. The voltage of the battery increases. When the time 

at 12:00 to 14:00 hrs. Solar panels installed in different angles.  Found the tilt angle of 45 degrees with the 

south face the southwest. The electrical energy to charge the battery daily maximum. In conclusion the system 

charges the battery with solar cells. The system with energy storage. The install solar panels on the front turn to 

the southwest. To make the daily electricity store in the battery is increases.   
 

Keywords:  Photovoltaic, PV battery charging, tile angle   

บทน า 

ในปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนได้แก่ แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของ

มนุษย์  ซึ ่งก าลังเป็นที่สนใจของทุกภาคส่วน  มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย  ในส่วนกิจการหรือบริษัทต่างๆ 

ทั้งในเมืองและชนบท ได้มีการตื่นตัวในการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน เพื่อช่วยให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนของการผลิตพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการน า

โซลาเซลล์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร และมีแสงแดดตลอดทั้งปี  ซึ ่งใน

ปัจจุบันมีกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพแก่โซล่าร์เซลล์ได้หลากหลายวิธี เช่น การเพิ่มปริมาณความเข้มแสงท่ีตก

กระทบบนโซล่าร์เซลล์โดยใช้แผ่นรับสะท้อนแสง การติดตามต าแหน่งดวงอาทิตย์โดยการปรับแผงให้ เคลื่อนท่ี

อัตโนมัติ การระบายความร้อนบนแผงโซล่าร์เซลล์ เป็นต้น{1,2,3]   

การพัฒนาและออกแบบระบบผลิตไฟฟา้ด้วยโซล่ารเ์ซลล์ มักเป็นการเลอืกใช้อุปกรณร์ะบบผลิตไฟฟา้โซล่าร์

เซลล์ ได้แก่แผงโซล่าร์เซลล์ แบตเตอร์ร่ี และเคร่ืองควบคุมการชาร์ต ท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานในพื้น ท่ีและ

สภาพแวดล้อมนัน้ๆ เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลส าหรับพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์[4][5] 

การออกแบบและติดตั้งระบบให้มีมุมและทิศทางของแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีค่าต่างๆ จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ

แผง และใช้โปรแกรมจ าลองเพื่อท านายการเก็บค่าพลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ในหนึ่งปี [6] ในระบบประจุไฟฟ้า

แบตเตอร่ีจะมีอุปกรณ์ส าคัญคือ ระบบการควบคุมการประจุแบตเตอร่ี เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้ากับการติดตาม

พลังงานไฟฟ้าสูงสุดส าหรับควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและการชาร์จแบตเตอร่ี[7] การออกแบบและพัฒนาระบบ

ตดิตามดวงอาทิตย์ โดยใชเ้ซนเซอร์ตรวจวัดแสงจากดวงอาทิตยแ์ละควบคุมการหมุนมอเตอร์ให้ติดตามต าแหนง่ดวง

อาทิตย์  เพื่อให้ระบบสามารถชาร์ตแบตเตอร่ีตลอดท้ังวัน[8] เทคนิคการออกแบบระบบการชาร์ตแบตเตอร่ี ด้วยวิธี

ควบคุมแรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟ้าให้คงท่ี เพื่อให้ระบบสามารถชาร์ตแบตเตอร่ีได้ในช่วงเวลาตา่งๆ[9]  
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 เนื่องจากโลกมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ในช่วงเวลา 1 ปี และมีการหมุนรอบตัวเองทุกวัน  อีกท้ังแกนหมุนของ

โลกท ามุม 15 องศากับระนาบการโคจร ท าให้เมื่อพิจารณาท่ีพื้นโลกดวงอาทิตย์มีการโคจรจากทิศตะวันออกไปทางทิศ

ตะวันตกในแต่ละวัน และมีการโคจรไปทางทิศเหนือและทิศใต้ในช่วงเวลา 1 ปี  จากการเปลี่ยนต าแหน่งของดวงอาทิตย์

ดังกล่าว  ระบบแบบติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์อยู่กับท่ี จะท าการเอียงแผงโซล่าร์เซลล์เท่ากับมุมละติจูดและหันหน้าไปทาง

ทิศใต้ เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยสูงสุดในหนึ่งปี  แต่ส าหรับระบบท่ีมีการเก็บสะสมพลังงาน

ได้แก่ ระบบชาร์ตแบตเตอร่ีด้วยโซล่าร์เซลล์  จะมีการเก็บสะสมพลังงานได้ดีในช่วงเช้าเนื่องจากแบตเตอร่ีถูกใช้งานใน

ช่วงเวลากลางคืน และท าการชาร์ตไฟได้ยากในช่วงเย็นเนื่องจากแบตเตอร่ีมีพลังงานสะสมมากขึ้นในช่วงกลางวัน ท าให้

แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอร่ีสูงขึ้น และท าให้ชาร์ตไฟแก่แบตเตอร่ีได้ยากในช่วงบ่ายถึงเย็น งานวิจัยนี้จึงน าเสนอ การศกึษา

มุมเอียงของแผงโซลาเซลล์เพื่อหาทิศทางท่ีเหมาะสมส าหรับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ของระบบประจุแบตเตอร่ีด้วยโซล่าร์

เซลล์ โดยการทดสอบเพื่อหาต าแหน่งมุมท่ีเหมาะสมส าหรับติดตั้งแผงโซลาเซลล์แบบติดตั้งอยู่กับท่ี จะช่วยเพิ่มการ

ท างานของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้และสามารถน าไปพัฒนาประยุกตใ์ชง้านได้ต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา     
การศึกษาครัง้นี้ท าการออกแบบให้แผงโซล่ารเ์ซลล์รุ่น STM6-40/36 ขนาด 40 วัตต ์ ตดิตัง้ด้วยมุมเอยีงจาก

พื้นราบของแผงเท่ากันคือ 17 องศา ซึ่งมีค่าเท่ากับมุมละติจูดของจังหวัดพิษณุโลก และให้ทิศการวางของแผงโซล่าร์

เซลล์ไม่เท่ากัน คือเร่ิมจากหันด้านหนา้ไปทางทิศใต ้และวางเอยีงไปทางทิศตะวันตกโดยเพิ่มครัง้ละ 15 องศา โดยการ

ออกแบบโครงเหล็กรองรับส าหรับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ จ านวน 6 แผง ซึ่งจะได้มุมของทิศด้านหน้าแผงโซล่าร์เซลล์ท่ี

ท ากับทิศใต้ท้ังหมด 6 มุม ดังนี้คือ  0 องศา,  15 องศา,  30 องศา,  45 องศา, 60 องศา, และ 75 องศา  แสดง

รายละเอยีดดังภาพ 1 และภาพแสดงการเอยีงแผงโซล่ารเ์ซลล์แสดงดังภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ต าแหนง่มุมท่ีส าหรับตดิตัง้แผงโซล่าร์เซลล์ จ านวน 6 มุม และ 6 แผง 

    

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 มุมเอยีงจากแนวราบ 17 องศาท าแนวกับพื้นโลก   
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อุปกรณ์การทดลอง  

การทดสอบการท างานของระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอร่ีด้วยโซล่าร์เซลล์ โดยให้แผงโซล่าร์เซลล์มีมุมเอยีงใน

ทิศต่างๆ กัน ใช้แผงโซล่าร์เซลล์จ านวน 6 แผง ท าการต่อวงจรเพื่อประจุไฟฟ้าแก่แบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต์ 7 

แอมแปร์-ชั่วโมง จ านวน 6 ลูก โดยท าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่อตรง  และท าการประจุไฟฟ้าแยกกันโดยแผงโซล่าร์

เซลล์ 1 แผงท าการประจุไฟฟ้าแบตเตอร่ี 1 ลูก  และท าการการเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ค่าความเข้มรังสี

แสงอาทิตย์ในแนวราบ  อุณหภูมิอากาศแวดล้อม  ค่าแรงดันไฟฟ้า  และกระแสไฟฟ้า  แสดงรายละเอียดของ

ส่วนประกอบของระบบ ดังภาพท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ไดอะแกรมสว่นประกอบของระบบท่ีทดสอบ 

จากภาพท่ี 3 แสดงไดอะแกรมการท างานของระบบ ประกอบด้วยแผงโซล่าร์เซลล์จ านวน 6 แผง มีมุม ท่ีท า

กับทิศใต้เท่ากับ  0, 15, 30, 45, 60 และ 75 องศา ด้านขั้วบวกของแต่ละแผงต่อแบบอนุกรมเข้ากับไดโอดป้องกัน 

(Blocking Diode) และตัวต้านทานขนาน (Shunt Resister) ขนาด 50 mV/50A  เพื่อใช้เป็นทรานดิวเซอร์วัดค่า

กระแสไฟฟ้า และต่อตรงเข้ากับแบตเตอร่ี  ข้อมูลท่ีท าการบันทึกประกอบด้วย ค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ใน

แนวราบ (Global Solar Radiation) ใช้ไพนารอมิเตอร์ ของบริษัท Kipp&Zonen รุ่น CMP3 ชนิด thermopile ค่าอุณหภูมิ

อากาศแวดล้อมใช้เทอร์โมคับเป้ิลชนดิ K  ค่ากระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่ารเ์ซลล์  

 

วิธีการทดลอง 

ในการทดสอบการท างานของระบบประจุแบตเตอร่ีดว้ยโซล่าร์เซลล์ โดยพิจารณาการท างานของแผงโซล่าร์

เซลล์จ านวน 1 แผง ต่อตรงกับแบตเตอร่ี 1 ลูก ซึ่งจะใช้แบตเตอร่ีท้ังหมด 6 ลูก โดยการทดลองจะท าการทดสอบ

ลักษณะการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีท าให้ระบบสามารถประจุไฟฟ้าแบตเตอร่ีได้พลั งงานในแต่ละวันสูงสุด  การ

ทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 

1. ช่วงการชาร์ตแบตเตอร์รี่ในช่วงตอนเช้า เวลา 8.30 -17.30 น. โดยจะต่อขนานระหว่างแผงโซล่าร์

เซลล์แบบต่อตรงเข้ากับแบตเตอร่ี ซึ่งระหว่างแผงโซล่าร์เซลล์และแบตเตอร่ีจะมีค่าความต้านทานชันต์ เพื่อเป็น 

ทรานดิวเซอร์ส าหรับการวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าท่ีไหลผ่านการชาร์ตแบตเตอร่ี และไดโอดส าหรับกัน

กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับจากแบตเตอร่ีไปยังแผงโซล่าร์เซลล์ ท าการบันทึกข้อมูล ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย ์ 

อุณหภูมิอากาศแวดล้อม  แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าของชุดแผงโซล่าร์เซลล์กับแบตเตอร่ีจ านวน 6 ชุด โดยท า

การบันทึกข้อมูลทุกๆ เวลา 5 นาที  ดังภาพท่ี 4 
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2. ช่วงการดิสชาร์ตของแบตเตอร์รี่ในตอนกลางคืน โดยจะต่อขนานกันระหว่างโหลดกับแบตเตอร่ี เพื่อท า

การคายประจุออกของแบตเตอร่ีในแตล่ะลูกให้เท่าๆกัน ส าหรับน าไปประจุแบตเตอร่ีใหมใ่นวันถัดไปตอ่ไป ดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 การตอ่วงจรไฟฟา้ประจุแบตเตอร์ร่ี เวลา 8.30 -17.30 น.   

 

ภาพที ่5 การต่อวงจรไฟฟา้เพ่ือจ่ายไฟออกจากแบตเตอร์ร่ี 
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ภาพที่ 6 การตดิตัง้แผงโซล่ารเ์ซลล์ท่ีใชง้านจรงิ 

 

 
ภาพที่ 7 การตอ่วงจรไฟฟา้ ไดโอด ค่าความตา้นทานชันท์และแบตเตอร์ร่ี ชุดท่ี 1 – 6  

 

3. การค านวณหาก าลังงานการผลิตไฟฟ้าโซลา่ร์เซลล์    

 ส าหรับการค านวณก าลังงานของแผงโซล่าร์เซลล์  จะมีการค านวณหาก าลังงานไฟฟา้เพื่อบ่งบอกอัตราการ

ใช้พลังงานท่ีถูกสร้างขึ้นมานั้น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสามารถใช้พลังงานไปมากหรือน้อย ภายในระยะเวลานั้นๆ   

ใชส้ัญลักษณ์ P มหีนว่ยเป็นวัตต ์ ค านวณได้จากสมการ 2 

ก าลังงานท่ีได ้              P  = V x I      มหีนว่ยเป็นวัตต ์(Watt,W)                  (2)  

 การค านวณหาค่าพลังงานไฟฟา้จะท าการค านวณจาก การหาผลรวมของก าลังไฟฟา้ของชุดแผงโซล่ารเ์ซลล์

และแบตเตอร่ีแต่ละชุด (ซึ่งท าการเก็บขอ้มูลทุกๆ 5 นาที) หาค่าพลังงานไฟฟา้ได้จากสมการ 3 

  พลังงานไฟฟา้ที่ได ้                  มหีนว่ยวัตต์ช่ัวโมง                (3) 
 

ผลการศึกษา     
 จากการท่ีได้ด าเนนิการทดลองระบบโซล่าร์เซลล์ท่ีได้ออกแบบ โดยการติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์เอียงจากแนว

ทิศใต้โดยเพิ่มระยะมุมเอียงจากทิศใต้แผงละ 15 องศา จ านวน 6 มุม คือ แผงท่ี 1 ต าแหน่งมุม 0 องศา แผงท่ี 2 

ต าแหน่งมุม 15 องศา แผงท่ี 3 ต าแหน่งมุม 30 องศา แผงท่ี 4 ต าแหนง่มุม 45 องศา แผงท่ี 5 ต าแหน่งมุม 60 องศา  

และแผงท่ี 6 ต าแหน่งมุม 75 องศา ซึ่งแผงโซล่าร์เซลล์แต่ละแผงนั้น จะต่อไดโอด 1 ตัว ตัวต้านทาน 1 ตัว และ
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แบตเตอร์ร่ี 1 ลูก ซึ่งจะถูกตอ่แยกกัน ติดต้ังหัววัดไพรานอมิเตอร์ไว้แนวระนาบเดียวกับแผงโซล่ารเ์ซลล ์และได้ท าการ

วัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงท่ี 1 ถึงแผงท่ี 6 โดยท าการบันทึกค่าทุกๆ 5 

นาที และมาค านวณค่าก าลังงานและค่าพลังงานการผลิตไฟฟา้ของแผงโซล่าร์เซลล์แต่ละแผง ส าหรับน ามาวิเคราะห์

มุมต าแหนง่รับรังสีดวงอาทติย์และชว่งเวลาการชารต์แบตเตอร่ีท่ีเหมาะสม  

 ผลการทดลองเมื่อท าการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กับแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าร์

เซลล์ท่ีได้ติดตั้งในมุมท่ีต่างกัน จ านวน 6 แผง แสดงดังภาพ 6 จะได้ว่าในช่วงเวลา 8.00 -11.00น. ค่าความเข้มรังสี

แสงอาทิตย์ท่ีวัดได้มีค่าค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นช่วงท่ีแรงดันไฟฟ้าของแผงนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้น และเมื่อเวลา11.30 – 14.30 

น. เป็นช่วงเวลาค่าความเข้มแสงสูงท่ีสุด ซึ่งแผงท่ี 4 มุม 45 องศานั้น มีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงท่ีสุด รองลงมาแผงท่ี 3 มุม 

30 องศา แผงท่ี 2 มุม 15 องศา แผงท่ี 6 มุม 75 องศา และแผงท่ี 1 มุม 15 องศาตามล าดับ ส่วนแผงท่ีมีค่าแรงดันไฟฟ้า

น้อยท่ีสุด คือแผงท่ี 5 มุม 60 องศา  ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อค่าความเข้มแสงอาทิตย์เพิ่มสูงขึ้น และทิศทางของการเพิ่ม

ระยะตดิตัง้ต าแหนง่มุมรับรังสีดวงอาทิตยข์องแผงโซล่าร์เซลล์ มผีลตอ่แรงดันไฟฟา้ของแผงโซล่าร์เซลลเ์พิ่มสูงขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟา้แผงโซล่ารเ์ซลลจ์ านวน 6 แผงกับคา่ความเข้มแสง 
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ภาพที ่7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟา้แผงโซลา่รเ์ซลล์จ านวน 6 แผงกับคา่ความเข้มแสง 

 

ผลการทดลองเมื่อท าการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กับแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าร์

เซลล์ท่ีได้ติดตั้งในมุมท่ีต่างกัน จ านวน 6 แผง แสดงดังภาพ 7 ในช่วงเวลา 8.00 -11.00น. ค่าความเข้มรังสี

แสงอาทิตย์ท่ีวัดได้มีค่าค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น จะเห็นได้ว่า ค่ากระแสไฟฟ้าแผงท่ี 4 มุม 45 องศา มีค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด 

รองลงมาแผงท่ี 3 มุม 30 องศา และแผงท่ี 2 มุม 15 องศา ส่วนแผงท่ีมีกระแสไฟฟ้าน้อยท่ีสุด คือ แผงท่ี 5 มุม 60 

องศา และในชว่งเวลา 11.30 -14.30 น. ซึ่งเป็นชว่งท่ีค่าความเข้มแสงนั้นมีค่าเพิ่มสูงขึน้ ค่ากระแสไฟฟา้ท่ีแผงท่ี 4 มุม 

45 มคี่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด รองลงมาแผงท่ี 3 และแผงท่ี 2 ตามล าดบั ส่วนแผงที่มคี่ากระแสไฟฟ้านอ้ยท่ีสุด คือ แผงท่ี 

5 มุม 60 องศา จากการทดลอง มุมรับแสงอาทิตย์ท่ีให้ค่ากระแสไฟฟ้าได้มากท่ีสุด คือมุม 45 องศา และมุมท่ีวัดค่า

กระแสไฟฟ้าได้น้อยท่ีสุดคือ มุม 60 องศา จะเห็นได้ค่าความเข้มแสงท่ีเพิ่มสูงขึ้น และการวางต าแหน่งมุมรับรังสีดวง

อาทิตยข์องแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีเหมาะสม มีผลตอ่คา่กระแสไฟฟา้ของแผงโซล่ารเ์ซลล์ท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

 เมื่อได้ค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ชุดท่ี 1 - 6 น าค่ากระแสไฟฟ้าและ

แรงดันไฟฟ้ามาค านวณค่าก าลังการผลิตไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ ตามสมการ (2) จากการค านวณหาค่าก าลังการผลิต

ไฟฟ้าในแต่ละแผง ซึ่งจะเห็นได้ว่า แผงท่ี 4 มุม 45 องศา มีค่าก าลังการผลิตไฟฟ้าสูงท่ีสุด รองลงมาคือแผงท่ี 3 และ

แผงที่ 2 ตามล าดับ และแผงที่ก าลังการผลิตไฟฟา้น้อยท่ีสุด คือ แผงที่ 5 และ แผงท่ี 6 ซึ่งจากทดลองจะได้ว่า มุม 45 

องศา เป็นมุมท่ีเพิ่มระยะมุมเอยีงจากทิศใต้ท่ีเหมาะสมส าหรับการชารต์ประจุแบตเตอร่ี ซึ่งให้คา่ก าลังการผลิตไฟฟ้าท่ี

สูง และชว่งเวลาท่ีเหมาะสมคือชว่งเวลา 12.00 – 14.00 น.แสงดังภาพท่ี 8  
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ภาพที ่8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับก าลังการผลิตไฟฟา้แผงโซลา่รเ์ซลล์จ านวน 6 แผง 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากผลการทดสอบงานวิจัยเร่ือง การศึกษามุมเอียงของแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีเหมาะสมส าหรับระบบประจุ

แบตเตอร่ีด้วยโซล่าร์เซลล์ พบว่า เมื่อในช่วงเวลาเช้า ค่าความเข้มแสงดวงอาทิตย์จะมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งท าให้ค่า

กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟา้ของแผงโซล่าร์เซลล์น้ัน จะมคี่าเพิ่มสูงขึ้น การชาร์ตแบตเตอร์ร่ีจะชาร์ตได้อยา่งรวดเร็ว 

มีผลต่อค่าพลังงานการผลิตไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นด้วย และส าหรับในช่วงเวลา 12.00 -14.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีค่าความ

เข้มแสงเพิ่มสูงขึน้  การเพิ่มระยะมุมทีละ 15 องศา ส าหรับติดตั้งแผงรับแสงดวงอาทิตย์ พบว่า มุมแผงโซล่าร์เซลล์ท่ี 

4  มุม 45 องศา ท่ีหันหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ สามารถชาร์ตแบตเตอร์ร่ีได้เพิ่มขึ้น ซึ่งท าให้ค่าพลังงานการผลิต

ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ และส่วนมุมท่ีมีค่าพลังงานการผลิตไฟฟา้รองลงมา คือมุม 30 องศา มุม 15 องศา ตามล าดับ ซึ่งจะเห็น

ได้ว่ามุมเอียงท่ีท ากับแนวทิศใต้เท่ากับ  45 องศา ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีประจุ

ไฟฟ้าแก่แบตเตอร่ีรายวันสูงสุด ซึ่งค่าความเข้มแสงอาทิตย์และการออกแบบเพิ่มระยะมุมท่ีติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ท่ี

เหมาะสม มีผลต่อค่ากระแสไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่าก าลังงานการผลิตไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงขึ้น จึงท าให้ค่าพลังงานการ

ผลิตไฟฟา้แสงอาทติย์รายวันท่ีสะสมในแบตเตอร่ีเพิ่มขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ    
 ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีให้การอนุเคราะห์การจัดหา

เครื่องมือและอุปกรณ ์สถานท่ีในการด าเนนิงานวจิัย 
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เอกสารอ้างอิง    
1. นันท์ ภักด,ี คมสัน หุตะแพทย ์และ ณัฐวุฒิ สุดแก้ว. ผลิตไฟฟา้ใชเ้องด้วยเซลล์แสงอาทติย์. คู่มอืพลังงาน

ทางเลือก,ส านักพิมพเ์กษตรกรรมธรรมชาติ, กรุงเทพฯ; 2556. 
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เครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน 

Fruit and vegetable machine using ozone system  
 

จักรพันธ์  กัณหา1* สมเกียรต ิ กรวยสวัสดิ์2 และ และวิเชยีร มหาวัน3 

Japapan Gunha1*, Somkiat  Kwryswạd2  and Wichian Mahaone3  
 

บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันนี้ได้มีการใช้สารเคมีในงานเกษตรกรรม ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะปนเป้ือนมาอยู่ในผักและผลไม้ท่ีมี

จ าหนา่ยในตลาดท่ัวไป  ซึ่งการท่ีจะได้ผักและผลไมท่ี้ไรส้ารเคมีปนเป้ือน  ส าหรับจะรับประทานน้ันตอ้งท าการล้างผัก

และผลไม้เพื่อน าเอาสารเคมีปนเป้ือนออกจากผักและผลไม้ให้ได้มากที่สุด  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าผักและ

ผลไม้ปลอดสารเคมีปนเป้ือนนั้นโครงงานนี้ได้ท าการออกแบบเคร่ืองล้างผักและผลไม้ระบบโอโซนขึ้นมา โดยใช้l

หลักการออกแบบ ของวิศวกรรมคุณค่า โดยท าการวิเคราะห์หน้าท่ีการท างานของเคร่ืองล้างผักและผลไม้ระบบ

โอโซน  เพื่อท่ีจะปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองล้างผักและผลไม้ระบบโอโซนให้มีต้นทุนในการผลิตต่ าแต่ยังคงมีประสิทธิภาพ

ในการล้างผักและผลไม้ และได้ท าการตรวจสอบหาประสิทธิภาพในการล้างผักและผลไม้แล้วพบว่าสามารถล้าง

สารเคมีปนเป้ือนในผักและผลไม้ได้ 
 

ค าส าคัญ:  ปนเป้ือน โอโซน วเิคราะห์หน้าท่ี ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
 

 Nowadays, the chemical products are used widely for agriculture that can spread on fruit and 

vegetables for sale at the supermarket. Washing fruit and vegetables is the way to remove the chemical 

products. This ensures that the customers will buy the chemical-free fruit and vegetables from the market. This 

project is to design the ozone generator for washing fruit and vegetables with ozonated water. The effective 

engineering is used to analyse the function of ozone generator in order to improve and correct the process with 

efficiency and low cost. The results show that this ozone generator can get the good performance for removing 

the chemical products on fruit and vegetables. 
 

Keywords:  contamination, ozone, functional analysis, performance. 
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บทน า 

ผักสดและผลไม้เป็นแหล่งวิตามินท่ีดี ซึ่งการท าความสะอาดก่อนรับประทาน  เพื่อให้แน่ใจว่าผักสดและ

ผลไม้ท่ีรับประทานไม่มสีารเคมปีนเป้ือนหรือสารเคมท่ีีเป็นอันตราย  ในการล้างผักสดและผลไม้เพื่อให้แนใ่จว่าสะอาด

ปลอดสารเคมีจ าเป็นต้องใช้น้ าเป็นจ านวนมากก็ต้องสูญเสียไประหว่างการล้างผักและผลไม้ และวิตามินในผักและ

ผลไม้ก็อาจจะสูญเสียไปด้วยเชน่กันเนื่องจากผักและผลไม้มสีารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย  

ด้วยเหตนุี้จึงเกิดแนวคดิสร้างปรับปรุง เครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน โดยใชส้มบัตพิื้นฐานของโอโซนที

มีความเข้มข้นสูง สามารถสลายสารพิษทีปะปนในผักและผลไม้ได้ และหลักการปรับปรุงหน้าท่ีของวิศวกรรมคุณค่า 

ในการปรับปรุง ซึ่งการใช้ระบบโอโซนในการก าจัดสารเคมีปนเป้ือนท่ีตกค้างในผักและผลไม้ และไม่ท าให้เสียคุณค่า

ทางอาหารและยังไม่ต้องสิ้นเปลืองน้ าในการล้างผักและผลไม้อีกด้วย เพราะโอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว 

สามารถท าปฏิกิริยาออกซิเดช่ันกับสารเคมีได้เกือบทุกชนิดเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซนจะเป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่ง ในการล้างสารเคมีปนเป้ือนท่ีตกค้างในผักและผลไม้และจะเป็นประโยชนท่ี์ดตีอ่ผู้บริโภค 
 

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 การวเิคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า เป็นเคร่ืองมอืท่ีในการแก้ปัญหา เร่ืองตน้ทุนท่ีสูงเกินไปจนไมส่ามารถ

แข่งขันได้  ปัจจัยความส าเร็จของวิธีการนี้คือการวิเคราะห์หน้าท่ีการท างานของสิ่งของหรือกระบวนการท่ีสนใจแล้ว

ประเมินหาทางเลอืกท่ีมีต้นทุนต่ าลงแตต่อ้งไม่กระทบถึงคุณสมบัตใินการท างาน  ความนา่เช่ือถือ  คุณภาพ และ ความ

ปลอดภัย แผนงานวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering Job Plan) ถูกก าหนดขึ้นอย่างมรีะบบและระเบียบ แนวทางแต่

ละขั้นตอน หลักการท่ีส าคัญของ วิศวกรรมคุณค่าคือการวิเคราะห์ให้เห็นถึงหน้าท่ีหรือฟังก์ชั่นการท างาน  ของสิ่งท่ี

พจิารณา แล้วจึงวเิคราะห์หาทางเลอืกวา่จะจัดการอย่างไรให้มตี้นทุนท่ีต่ าลง ดังนั้นการด าเนินงานใดๆท่ีมุ่งลดต้นทุน

โดยท่ีไม่ได้มีการวเิคราะห์  ไมไ่ด้ถือว่าเป็นการด าเนนิการโดยวธีิ วศิวกรรมคุณค่า คล้ายกับการวินจิฉัยโรคของวงการ

แพทย ์หรอืแผนวเิคราะห์ของนักเคมี ท าให้แน่ใจวา่ วศิวกรรมคุณค่า จะถูกน าไปใชด้้วยการพจิารณาจากทุกแง่มุมของ

กิจกรรมท้ังหมดของการวเิคราะห์หน้าท่ีท่ีจ าเป็นโดยเสียค่าใชจ้่ายท่ีต่ าที่สุด ชี้ให้เห็นว่า หน้าท่ีอะไรของผลิตภัณฑ ์หรือ

ท่ีมีความจ าเป็นและหน้าท่ีอะไรท่ีไม่จ าเป็น อันจะท าให้ตัดค่าใชจ้่ายของหนา้ที่ซึ่งไมจ่ าเป็นออกได้  
 

ขั้นทั่วๆไป (General Phase) 

คัดเลือกเป้าหมาย โดยเป้าหมายท่ีจะมาท าการ  นั้นอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการก็ได้ แต่ในท่ีนี้ขอ

ยกตัวอยา่งวา่เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมแีนวทางในการเลือก เชน่ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไมคุ่้มการลงทุน (ก าไรต่ า) ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่

สามารถจัดการลดต้นทุนได้ หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบหรือโครงสร้างท่ีมีการเปลี่ยนแปลงน้อยต้ังแตอ่อกสู่ตลาด

มา โดยท่ีในขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องมีการคัดเลือกทีมงาน มอบหมายงานและหน้าท่ีแก่ทีมงาน  ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิด

สร้างสิ่งปรับปรุง เครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน ซึ่งการใชร้ะบบโอโซนในการก าจัดสารเคมปีนเป้ือนท่ีตกค้างใน

ผักและผลไม้ จะไมท่ าให้เสียคุณค่าทางอาหารและยังไม่ต้องสิน้เปลอืงน้ าในการล้างผักและผลไมอ้กีด้วย เพราะโอโซน

สามารถฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว สามารถท าปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารเคมีได้เกือบทุกชนิดเคร่ืองล้างผักและผลไม้

ระบบโอโซนจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง ในการล้างสารเคมีปนเป้ือนท่ีตกค้างในผักและผลไมแ้ละจะเป็นประโยชนท่ี์ดีต่อ

ผู้บริโภค 
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ขั้นรวบรวมข้อมูล (Information Phase) 

โดยได้ท าการรวบรวมขอ้มูลของผักและผลไม ้4 ชนิด ได้แก ่

1. กะหล่ าดอก   

2. กวางตุ้ง   

3. โหระพา   

4. ฝร่ัง 

โดยเลอืกผักและผลไมท้ั้ง 4 ชนิด โดยเลอืกจากกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพชืและปัจจัยการผลติ  สานักวจิัย

และพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 

 
ภาพที ่1 แสดงสารเคมีตกค้างในผัก 

 

 
ภาพที ่2 แสดงสารเคมีตกค้างในผลไม ้

การวเิคราะห์หน้าท่ี (Function Phase) 

  

 

  

 

 

 

 

ภาพที ่3 อุปกรณห์ลักของเครื่องล้างผักผลไม ้
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ภาพที่ 4 แสดงการให้น้ าหนัก 

 

ขั้นประเมินผลของเครื่องล้างผักผลไม้ระบบโอโซนต้นแบบ 

       สมมุติฐานในการออกแบบและค านวณของเครื่องล้างผักผลไม้ระบบโอโซนต้นแบบ 

1. อัตราการล้างผักและผลไม้แตล่่ะคร้ัง 0.5-1 กิโลกรัม 

2. โอโซนท่ีปล่อยออกมาสามารถปล่อยออกมามากท่ีสุดถึง 

0.03 0.04 มลิิกรัม 

3. โอโซนท่ีปล่อยออกมาสามารถท าปฏิกิริยากับสารเคมีท่ี

ปนเป้ือนในผักและผลไม้ 

4. อัตราการหมุนของมอเตอร์ในรอบท่ีต่ าอยู่ท่ี 5 รอบตอ่นาท ี 

 

IE_SPU                                                                        

เลขที่เอกสาร 002                                                                                                        

ประเมนิความคดิ 

หนา้ทีห่ลัก  ก าจัดสารเคมตีกค้าง 
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การออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน ขั้นตอนนี้เป็นส่วนท่ีส าคัญมาก คือ ชิ้นส่วนต่างๆ

ตอ้งมีรูปร่างลักษณะและขนาดให้มีความหนาและแข็งแรงให้เหมาะสมกับการใชง้าน ซึ่งมีหลักการดังนี้ 

1. วัสดุต้องมคีวามเหมาะสมกับการใช้งาน 

2. วัสดุท่ีน ามาประกอบต้องมคีวามคงทนแข็งแรง 

3. วัสดุท่ีน ามาเป็นโครงสร้างตอ้งไม่เป็นสนิม  

รายการวสัดทุีใ่ช้ในการสร้างเครื่องลา้งผักและผลไม้ระบบ

โอโซน 

1. สแตนเลส 

2. บานพับ 

3. หลอดโอโซน 

4. พัดลมน าอากาศ 

5. ฟิล์มกันแสง และ กระจกแกว้ 

6. สวทิซ์ เปิด-ปิด 

7. มอเตอร์ 

8. Timer 

9. Fuse 

อุปกรณอ์ื่นๆ 

ล าดับขั้นตอนการสร้างเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบ

โอโซน 

1. ท าการขึน้โครงร่างดว้ยเหล็กกล่องขนาด 1นิ้ว X 1นิ้วเชื่อม

ตดิกันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม 

2. ท าการวัดขนาดโครงสร้างสี่เหลี่ยมท่ีเชื่อมประสานกัน ตัดสแตนเลสให้ได้ขนาดท่ีวัด 

3. ด าเนนิการเจาะรูเหล็กกล่องท่ีได้เชื่อมประสานเพื่อท่ีจะยดึสแตนเลสเข้าดว้ยกัน 

4. ตดิตัง้หลอดโอโซนที่ตัวถังภายในและเจาะรูสแตนเลสภายในเพื่อติดต้ังพัดลมน าอากาศ 

5. ประกอบอลูมเินยีมรางกระจกหนา้และท าฝาปดิดา้นบนดว้ยรางกระจกท่ียึดกับบานพับ 

6. ตอ่วงจรของหลอดโอโซน และ พัดลมน าอากาศ 

7. ตดิตัง้ Fuse, สวทิช์ 

8. ตดิตัง้ Push Button, Timer, 

9. ประกอบตัวถังนอกและตัวถังในท่ีได้เจาะรูไว้ลว่งหนา้เขา้ด้วยกันโดยใชค้ีมย้ า รเิวท 

 

 

 

 

 

 

ความคิด

จากการ

พัฒนา

หน้าที 

ข้อด ี ข้อเสยี 

ก าจัด

สารเคมี

ตกค้าง

โดยการ

ใชโ้อโซน

ในการท า

ปฏิกิริยา

กับ

สารเคมี

ตกค้าง 
 

1.ไม่ใชน้้ าเป็น

ตัวกลางในกร

ล้างสารเคมี

ปนเปื้อน 

2. ออกแบบงา่ย 

3. ต้นทุนใน

ระยะยาวถูก

กว่า 

4. ไม่ยุ่งยากใน

การก าจัด

สารเคม ี

5. ไม่เป็น

อันตรายแก่

ผู้ใช้งาน เพราะ

ปรมิาณโอโซน

ที่ผลิตออกมา

ไดอ้ยู่ในปริมาณ

ที่ปลอดภัย 

 

1. โอโซนเป็นก๊าซพิษ ถ้า

โอโซนที่ปล่อยออกมาใน

ปรมิาณที่ไม่เหมาะสม

อาจจะส่งผลต่อผู้ใช้งาน

ได ้

2. การน าผักและผลไม้

เข้า-ออกจากเคร่ืองไม่

สะดวกในการใช้งาน 

3. ปรมิาณการล้างผัก

และผลไม้แต่ละคร้ังยัง

น้อยเกินไป 
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ภาพที ่5 เครื่องล้างผักและผลไมด้้วยโอโซน 

 

หลักการท างานของเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน 

การท างานของเคร่ืองล้างผักและผลไม้ระบบโอโซนเร่ิมโดยการน าเอาผักและผลไม้ท่ัวไปท่ีซื้อมาจาก

ท้องตลาด มาใส่เข้าไปในตะแกรงและปดิฝาตู ้ต่อไปจึงเสียบปลั๊ก จากนัน้เปิดสวิทซ์บนตัวเครื่องให้เคร่ืองพร้อมใช้งาน 

จากนั้นจึงตัง้เวลาในการล้างซึง้มเีวลา 0-15 นาที จากนั้นกดปุม่ให้เครื่องเร่ิมท างาน รอจนหมดเวลาซึ่งดูจากเสียงกริ่ง

จากนั้นจึงเปิดฝาเครื่องน าผักผลไม้ไปใชป้ระกอบอาหาร 

การทดสอบสารเคมีหลังจากการล้างโดยใช้ ชุดน้ ายาตรวจหายาฆ่าแมลงM J P K 

กลุ่มสารที่สามารถตรวจสอบความเป็นพิษ 

1. Organophosphate group 

2. Carbamategrop 

รายละเอียดชุดอุปกรณ์และชุดน้ ายาทดสอบ 

อุปกรณป์ระกอบการตรวจสอบ 

1. ขวดพลาสติกมฝีาปดิ (ขวดสกัด)        

2. หลอดหยดขนาดเล็ก 

3. หลอดทดสอบชนิดแก้ว  

4. ถุงมือ 

5. หลอดทดสอบชนิดพลาสตกิ 

6. หลอดหยดขนาดเล็ก 
 

ขั้นตอนการประเมินผล 

อา่นผลทดสอบสีสารละลายท่ีเกิดขึ้นในหลอดตัวอย่างโดยเปรียบเทียบสีของหลอดควบคุม 

  
ภาพที่ 6 การทดลองซึ่งได้ท าการทดสอบหาสารเคมีในผัก 

และผลไมห้ลังจากที่ล้างแลว้โดยใช ้ชุดน้ ายาตรวจหายาฆ่าแมลง เอมเจพีเค 

Working Voltage 220V AC 

Power Consumption 35W 

Working Time of Each Sect 15 Minutes 

Dimension of Tank 285 

mm(L)x340mm(W)x 

320 mm (H) 

Valence 1.5-2 kilogram 

สีส้มเข้ม เหมือนหลอด

ควบคุม 

ปลอดภัย 

สีส้ม ปน ชมพ ู ไมป่ลอดภัย 

สีชมพ ู ไมป่ลอดภัยมาก 



 

 

 937  Proceedings 

สรุปผลการทดลอง 
 สรุปการทดลองล้างผักจากเคร่ืองล้างผักและผลไม้ระบบโอโซน  จะมเีวลาการล้างผักท่ีล้างแล้วมาตรวจหา

สารเคมีแล้วไม่พบสารเคมีท่ีเวลา 8 นาที  ซึ้งได้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาในการล้างพบว่ายิ่งใช้เวลามากเท่าไร

สารเคมีบนเป้ือนย่ิงเจือจางลงตามระยะเวลา 
 

ผลทีไ่ด้จากการวเิคาระห์หน้าที่กับเครื่องลา้งผักและผลไมต้้นแบบ 

 เวลา/นาท ี
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การประเมินผลการผลติไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ขนาด 25 kW 

Evaluation electricity production of solar cells 25kW 

ภัควี หะยะมนิ1* ชัยยพล ธงชัยสุรัชกูล1 

Pakkawee Hayamin1* Chaiyapon Thongchaisuratkrul1 
 

บทคัดย่อ 
 

บทความนี้น าเสนอการประเมินผลการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ขนาด 25 kW ซึ่งเป็นการทดสอบพร้อมท้ัง

ท าการเปรียบเทียบการประมาณการผลิตไฟฟา้ของโซล่าเซลล์ และการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา้ของโซล่า

เซลล์จากงานภาคสนาม โดยวิธีการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของ

อาคารในแต่ละวัน และการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ซึ่งเมื่อน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์

พบว่าการประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 41.10% พลังงานไฟฟ้าท่ี

ลดลง 43,800 kWh/year คิดเป็นผลประหยัด 175,00 Bath/year โดยมีจุดคุ้มทุนในการติดตั้ง 6 ปี และการทดสอบ

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์จากงานภาคสนามสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 27.57 % 

พลังงานไฟฟา้ท่ีลดลง 29,378.85 kWh/year คิดเป็นผลประหยัด 117,515.4 Bath/year โดยมีจุดคุ้มทุนในการติดตั้ง 9 

ปี จากการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ สามารถน ามาเป็นแนวทางในวางแผนการติดตั้งโซล่า

เซลล์หรือเป็นแนวทางในการศึกษาแก่ผู้ท่ีสนใจในการอนุรักษพ์ลังงานไฟฟ้าได้อกีแนวทางหนึ่ง 
 

ค าส าคัญ:  การประเมินผล การผลิตไฟฟา้ โซล่าเซลล์ 
 

Abstract  
This paper presents the performance testing of solar cells 25 kW. This compares to cost estimates of 

solar cell and performance testing of solar cells. The testing is divided into two parts, is a test of the power 

demand of the building each day and the performance testing of generating solar cells. The results showed that 

the estimated of solar cells are able to save energy 41.10%, representing a decrease of electric energy 43,800 

kWh / year, equivalent to saving effect 175,00 Bath / year with a breakeven point 6 years, and performance 

testing of generating solar cells to save energy 27.57% of the electrical energy reduction 29,378.85 kWh / 

year, equivalent to the savings 117,515.4 Bath / year with a breakeven point 9 years of performance testing of 

solar cells to produce electricity. Can be taken as a guide to saving energy. And guide the education of people 

interested in the conservation of energy is another way. 
 

Keywords:  Assessment, Electricity production, Solar cell 
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บทน า 

นับตั้งแตไ่ด้มีการก่อตัง้การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคใน พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบันได้มกีารพัฒนาระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า

ท่ีอยูห่่างไกลจากตัวเมืองหรือชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตั้งแต่การขยายขอบเขตของระบบจ าหน่ายไฟฟา้ การจ่าย

พลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นท่ีท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ และการเสริมขีดความสามารถในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้

เพยีงพอกับความตอ้งการในการใชไ้ฟฟา้ของประชากรทุกครัวเรือนท่ีมีความตอ้งการใชพ้ลังงานเพิ่มสูงขึน้ทุกๆ ปี [1]  

จากการส ารวจอัตราการเตบิโตของประเทศไทยรายได้ประชาชาตเิฉลี่ยปีละ 4% และมีอัตราการเจรญิเตบิโต

ของการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 8.39% การท าให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงและเพียงพอสามารถช่วยในการพัฒนา

เศรษฐกิจได้ ขณะเดียวกันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ท าให้มีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย การ

ส ารวจความต้องการปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยสามารถแบ่งได้ดังนี้ ภาคอุตสาหกรรม 52% บ้านพักอาศัย 

27% ภาคธุรกิจ 18% ภาคเกษตรกรรม 0.2% และอื่นๆ 2.8% และในอนาคตมีแนวโน้มการใชพ้ลังงานไฟฟา้เพ่ิมสูงขึ้น

อกีด้วย จึงได้มศีกึษาวธีิการน าพลังงานทดแทนมาช่วยในการแก้ปัญหาความต้องการพลังงานไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงขึ้น [2] 

 

ภาพที่ 1 ความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบความส าเร็จเกี่ยวกับการน าเอาความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ เช่น 

การใช้เคร่ืองผลิตน้ าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงพยาบาล โรงแรม การท าเตาจากแสงอาทิตย์ การท า

เครื่องกลั่นน้ าแสงอาทิตย ์และอื่นๆ เป็นต้น ส าหรับการน าแสงอาทิตยม์าใช้ในการผลิตไฟฟา้จากแสงอาทิตย์สามารถ

ท าได้ 2 วิธี คือ การใช้พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ไปต้มน้ า เพื่อให้เกิดไอน้ าไปขับเทอร์ไบน์ หรือกังหันใบพัดของ

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้า ซึ่งวิธีนี้จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีท่ีมีความสลับซับซ้อน อีกท้ังการลงทุนสูงมากจึงไม่

นิยมน ามาใช้งาน และการน าแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าโดยการใช้โซล่าเซลล์ เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

ไฟฟา้ โดยการตดิตัง้สามารถท าได้งา่ยและไม่มคีวามยุง่ยากซับซ้อน จึงได้รับความนยิมอย่างแพร่หลาย [3] 

จากปัญหาความต้องการพลังงานไฟฟ้า และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการน าโซล่าเซลล์มาช่วยผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าอีกท้ังยังเป็นแนวทางในการใช้พลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา้ของโซล่าเชลล ์เพื่อเป็นแนวทางในการน าพลังงานทดแทนมาชว่ยในการแก้ปัญหาความ

ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการน าโซล่าเชลล์มาใช้งานได้ใช้

พลังงานไฟฟา้ทดแทนจากแสงอาทติย์ 
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ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

โซล่าเซลล์ [4] 

 
อ้างอิง: www.siam2software.com 

ภาพที่ 2 ลักษณะการท างานของโซล่าเซลล ์

โซล่าเซลล์ (Solar cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอเิล็คทรอนิคส์ท่ีสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรับเปลี่ยน

พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการน าสารกึ่งตัวน า เชน่ ซิลิกอน มาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบริสุทธิ์ และทันทีท่ีแสงตกกระทบแผ่นเซลล์รังสีของแสงท่ีมีอนุภาคของพลังงานประกอบท่ีเรียกว่า 

โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวน าจนมีพลังงานมากพอท่ีจะ

กระโดดออกจากแรงดึงดูดของอะตอม (Atom) และเคลื่อนท่ีได้อย่างอิสระ เมื่ออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีครบ

วงจรจะท าให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์พบว่า โซล่าเซลล์มี

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา้ในช่วงกลางวัน  

การค านวณอัตราคา่ไฟฟา้ [5] 

ในการค านวณอัตราค่าไฟฟา้เป็นการน าค่าก าลังไฟฟา้ที่เครื่องใชไ้ฟฟา้ใช้งานมาค านวณหาค่าหนว่ยหรือยูนิต 

เพื่อท าการความต้องการใชพ้ลังงานไฟฟ้าของสถานท่ีน้ันๆ วธีิการค านวณสามารถค านวณได้จากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้

ท้ังหมด โดยแบ่งเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากี่ชนดิแตล่ะชนดิใช้พลังงานไฟกี่วัตต์ และการเปิดใชง้านประมาณกี่ช่ัวโมงตอ่เดือน 

เพื่อเป็นแนวทางในการประเมนิการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น (การใช้ไฟฟ้า 1 หน่วยหรือ 1 ยูนิต คือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 1000 วัตต ์

ท่ีใชง้านใน 1 ชั่วโมง) วธีิการค านวณอัตราค่าไฟฟา้มีดังต่อไปนี้ 

  

1000

Power Number Electronics hour
Unit

 
  

เมื่อ     Unit  = จ านวนยูนิต 

Power  = ก าลังไฟฟา้ของเครื่องใชไ้ฟฟา้ (วัตต์) 

 Number Electronics  = จ านวนเครื่องใชไ้ฟฟา้ 

hour  = จ านวนชั่วโมงท่ีใชง้านในแต่ละวัน 
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ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ 
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ จ าเป็นต้องศกึษาปัจจัยหลายอย่างเพ่ือให้ส่งผลตอ่ศักยภาพใน

การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ซึ่งนอกเหนอืจากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ ปริมาณความเข้มรังสีดวง

อาทิตยท่ี์ตกกระทบในแตล่ะพื้นท่ี และระยะเวลาการรับแสงอาทิตยส์ูงสุดเฉลี่ยตอ่วันในแตล่ะพื้นท่ี โดยประเทศในแถบ

เส้นศูนย์สูตรจะได้รับความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ยมากกว่า 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 9.00-15.00 น. 

ช่วงเวลาดังกล่าวโซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าถึงร้อยละ 85% ของก าลังไฟฟ้า

สูงสุดท่ีผลิตได ้

 

ภาพที่ 3 แผนที่เฉลี่ยพลังงานแสงอาทติย์ท้ังปี 

จากการศึกษาแผนท่ีพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยพบว่าปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์ท่ีตกกระทบใน

พื้นท่ีของประเทศไทยมีคา่เฉลี่ยสูงถึง 2
18.2 /MJ m day  หรือ 2

5.04 /kWh m day  โดยท าการทดสอบกับอาคารชุด

ของโครงการบ้านเอื้ออาทร บึงกุ่ม กทม. พบว่ามีปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2545-2550 มี

ค่าเฉลี่ยของการตกกระทบอยู่ท่ี 2
16.6 /MJ m day  หรือ 2

4.66 /kWh m day  และมีระยะเวลาการรับแสงอาทิตย์

สูงสุดเฉลี่ยท่ัวประเทศประมาณ 5-6 ชั่วโมงตอ่วัน ส่งผลให้สามารถใช้ประโยชนจ์ากพลังงานแสงอาทิตย์สูงถงึ 554,071 

พันตันเมื่อท าการเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟา้จากน้ ามันดบิ 
 

การด าเนินงาน 
การประเมินผลการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ขนาด 25 kW จะมีล าดับขั้นตอนการเก็บผลการทดสอบการใช้

ปริมาณไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งลักษณะการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือการทดสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ท้ังหมดของอาคาร และการทดสอบประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนของการ

ด าเนนิงานดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การท างานของโซล่าเซลล์ วิธีการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้า และ

วธีิการหาประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ ฯลฯ 

ขั้นตอนท่ี 2: ท าการทดสอบการใช้ปริมาณไฟฟา้ของอาคารและการผลิตไฟฟา้ของโซล่าเซลล์ 

ขั้นตอนท่ี 3: ค านวณหาค่าการใชพ้ลังงานไฟฟา้ของอาคารและประสิทธิภาพของโซล่าเซลล ์

ขั้นตอนท่ี 4: ตรวจสอบความถูกต้อง (หากมีข้อผิดพลาด: ด าเนนิการแกไ้ข) 

ขั้นตอนท่ี 5: สรุปผลการใช้ปริมาณไฟฟา้ของอาคาร และการผลิตไฟฟา้ของโซล่าเซลล ์
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ภาพที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพการใชไ้ฟฟา้  

การทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้า 
การทดสอบประสิทธภิาพการใชพ้ลังงานไฟฟ้าผู้วิจัยได้ท าการทดสอบกับ อาคาร 4 โรงเรียนสาธิตคริสเตียน

วิทยา ส าหรับเคร่ืองมือการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า คือ ยี่ห้อ Kyoritsu รุ่น KEW 6310 โดยมีแนวทางการทดสอบ

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา้ของโซล่าเซลล์ดังภาพท่ี 5  

  
ที่มา: (ก) http://www.greenssolarsolutions.com/, (ข) http://www.solar-thailand.com/ 

(ก) ตดิตัง้ตดิโซลา่เซลล ์    (ข) การตอ่ใชง้านโซล่าเซลล ์

ภาพที่ 5 แผนผังการตดิตัง้โซลา่เซลล์ (On-grid System) 

หมายเหตุ: เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโซลาเซลล์ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดเวลาในการทดสอบ คือ 9.00 น. ถึง 

15.00 น. 

จากภาพท่ี 5 แสดงถึงวิธีการติดตั้งและวิธีการต่อใช้งานของโซล่าเซลล์ แบบออนกริด (On-grid System) 

ภาพ (ก) เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้งานตามอาคารหรือบ้านเรือน และภาพ (ข) คือ วิธีการต่อใช้งานโซล่าเซลล์

กับระบบไฟฟา้ของการไฟฟา้ จุดเด่นของการตอ่โซล่าเซลล์แบบออนกริดผู้ใช้สามารถรับไฟฟา้จะมแีหลง่จ่ายไฟ 2 ทาง 

คือ จากการไฟฟา้ และจากระบบไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์ โดยการแปลงไฟฟา้จากการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์

ผ่านอินเวอร์เตอร์มาใช้งาน ซึ่งการต่อใช้งานระบบนี้ไม่จ าเป็นต้องค านวณภาระหรือโหลด (Load) ท่ีใช้ภายในอาคาร

เพราะระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะช่วยในการลดค่าไฟฟ้าลงตามปริมาณไฟฟ้าท่ีโซล่าเซลล์ผลิตได้ ส าหรับวิธีการ

ตรวจวัดพลังงานท่ีโซล่าเซลล์ผลิตได้ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจวัดในส่วนของ AC Line (Solar cell) การติดตั้งเคร่ือง

ตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟา้ดังภาพท่ี 7 โดยมีผลของการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าสามารถแสดงได้ดังตอ่ไปน้ี 
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ทดสอบการใช้งานพลังงานของอาคาร 

การทดสอบปริมาณการใชพ้ลังงานไฟฟา้ของอาคาร ได้ท าการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมดของ

อาคาร ซึ่งสามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ดังภาพท่ี 5  

 

ภาพที่ 6 การทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร 

ทดสอบการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ 

การทดสอบการผลิตไฟฟา้ของโซล่าเซลล ์เป็นการทดสอบการท างานของแผงโซล่าเซลล์  ลักษณะการ

วางแผงโซล่าเซลล์เป็นการยึดติดแผงโซล่าเซลลก์ับหลังคา (หลังคาท ามุม 13.86 องศา)  
 

หมายเหตุ: การตรวจวัดประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ใช้ช่วงเวลาในการตรวจวัดประสิทธิภาพ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ซึ่งมี

อุณหภูมิ 32-35 องศา และสภาพอากาศมีเมฆเป็นบางส่วนตามด้วยแดดจัด 

  

(ก) ชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้าโซลา่เซลล ์ (ข) ลักษณะการติดต้ังแผงโซลา่เซลล์ 

ภาพที่ 7 ทดสอบการผลิตไฟฟา้ของโซลา่เซลล ์
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กรณศึีกษา 

การประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ 

การประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ เป็นการประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ท่ี 80% เพื่อท า

การเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการใชไ้ฟฟ้าของอาคาร ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางการประมาณการติดตัง้โซ

ล่าเซลล์ได้ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้ 

ค่าพลังงานไฟฟ้า kWh/Day 

ความตอ้งการพลังงานของอาคาร 291.98 

การผลิตพลังงานไฟฟา้ของโซลา่เซลล์ (80%) 120.00 

ตอ้งรับจากการไฟฟา้เพ่ิม 171.98 

เปอร์เซ็นต์การลดปริมาณการใชพ้ลังงาน 41.10% 

 

ภาพที่ 8 การประมาณการผลติไฟฟ้าของโซล่าเซลล ์

ประสทิธิภาพการผลิตไฟฟา้ของโซล่าเซลล์ 

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ เป็นการน าผลจากการตรวจวัดการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์มา

เปรียบเทียบกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ซึ่งสามารถแสดงรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของโซล่าเซลล ์

ค่าพลังงานไฟฟ้า kWh/Day 

ความตอ้งการพลังงานไฟฟา้ของอาคาร 291.98 

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา้ของโซล่าเซลล์ 80.49 

ตอ้งรับจากการไฟฟา้เพ่ิม 211.49 

เปอร์เซ็นต์การลดปริมาณการใชพ้ลังงาน 27.57% 
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ภาพที่ 9 ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา้ของโซล่าเซลล ์

การเปรียบเทียบผลการผลิตไฟฟา้ 

การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เป็นการประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ และการทดสอบ

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ เป็นการเปรียบเทียบจาการกวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า

จากโซล่าเซลล์ และการทดสอบจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ท่ีได้ท าการติดตั้งจริง ซึ่งมีรายละเอียด

ตา่งๆ ดังตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลจากการทดสอบ 

ค่าพลังงานไฟฟ้า การประมาณการ การทดสอบประสิทธิภาพ 

 ความตอ้งพลงังานไฟฟา้ของอาคาร 291.98 kWh/day 291.98 kWh/day 

 พลังงานไฟฟา้ที่โซลา่เซลลผ์ลติได้ 120 kWh/day 80.49 kWh/day 

 อัตราความต้องการพลังงานไฟฟา้ 106,572.7 kWh/year 106,572.7 kWh/year 

 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าท่ีลดลง 43,800 kWh/year 29,378.85 kWh/year 

 ค่าใชจ้า่ยของพลังงานไฟฟา้ 426,290.8 Bath/year 426,290.8 Bath/year 

 คิดเป็นผลประหยัด 175,200 Bath/year 117,515.4 Bath/year 

 คิดเป็นร้อยละ 41.10% 27.57% 

หมายเหตุ:  การประเมินค่าพลงังานไฟฟา้คิดอัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉลี่ย 4 Bath/kWh  
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ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบพลังงานไฟฟา้ที่ไดจ้ากโซล่าเซลล ์

การวิเคราะหห์าจุดคุ้มทุน 

การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน เป็นการประเมินระดับการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์เปรียบเทียบระหว่างการ

ประมาณการตดิตัง้โซล่าเซลล์และการทดสอบประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ โดยการประมาณราคาติดตั้งโซล่าเซลล์ท่ี 

1,000,000 บาท 

ตารางที่ 4 การวเิคราะห์จุดคุ้มทุนของการตดิตัง้โซล่าเซลล ์

ระยะเวลา (ปี) ราคาตดิตั้งโซล่าเซลล ์ การประมาณการ ผลการทดสอบ 

1 1,000,000 175,200 117,515.4 

2 1,000,000 350,400 235,030.8 

3 1,000,000 525,600 352,546.2 

4 1,000,000 700,800 470,061.6 

5 1,000,000 876,000 587,577.0 

6 1,000,000 1,051,200 705,092.4 

7 1,000,000 1,226,400 822,607.8 

8 1,000,000 1,401,600 940,123.2 

9 1,000,000 1,576,800 1,057,638.6 
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ภาพที่ 11 จุดคุ้มทุนในการตดิตัง้โซล่าเซลล ์
สรุปผล 

การประเมินผลการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ขนาด 25 kW ซึ่งเป็นการทดสอบความต้องการใช้ไฟฟ้าของ

อาคาร และความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ พบว่าการประมาณการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลลส์ามารถ

ลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 41.10% คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าท่ีลดลง 43,800 kWh/year คิดเป็นผลประหยัด 175,000 

Bath/year และการทดสอบประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์มีค่า 27.57% คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าท่ีลดลง 29,378.85 

kWh/year คิดเป็นผลประหยัด 117,515.4 Bath/year เมื่อท าการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนพบว่าการประมาณการติดตั้งโซ

ล่าเซลล์มรีะยะเวลาคืนทุนอยูท่ี่ 6 ปี และการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ท่ีผลิตได้จริงสามารถคืนทุนอยู่ท่ี 9 ปี จากการ

ทดสอบการน าโซล่าเซลล์มาชว่ยในการผลิตไฟฟา้ เพื่อรองรับความตอ้งการพลังงานไฟฟา้ของอาคาร พบวา่การน าโซ

ล่าเซลล์มาใชง้านสามารถชว่ยแก้ปัญหาความต้องการพลังงานไฟฟา้ และชว่ยในการประหยัดพลังงานไฟฟา้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในประหยัดพลังงานไฟฟา้แก่ผู้ท่ีสนใจได้อีกทางหนึ่ง 

เอกสารอ้างอิง 
1. ภัควี หะยะมิน และพิเชษฐ์ ศรียรรยงค์, “การแก้ปัญหาการวางแผนระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยใชว้ิธีเชงิพันธุกรรม,” 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม คร้ังท่ี 4, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
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2. ส านักงานนโยบายและพลังงาน, “การใช้ไฟฟา้และการผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย,” กระทรวงพลังงาน, 2554. 
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ภาคผนวก 

ตารางที่ 5 ตารางพลังงานไฟฟ้า 
Time A B C Time A B C Time A B C Time A B C Time A B C Time A B C

9:01:06 53 20 8 10:01:06 54 20 13 11:01:06 45 20 15 12:01:06 46 20 16 13:01:06 45 20 16 14:01:06 49 20 14

9:02:06 52 20 8 10:02:06 55 20 12 11:02:06 46 20 15 12:02:06 46 20 16 13:02:06 45 20 16 14:02:06 49 20 14

9:03:06 52 20 8 10:03:06 56 20 13 11:03:06 46 20 15 12:03:06 46 20 16 13:03:06 45 20 16 14:03:06 49 20 14

9:04:06 52 20 7 10:04:06 58 20 14 11:04:06 45 20 15 12:04:06 44 20 16 13:04:06 44 20 15 14:04:06 48 20 14

9:05:06 53 20 8 10:05:06 56 20 14 11:05:06 46 20 15 12:05:06 44 20 16 13:05:06 45 20 15 14:05:06 48 20 14

9:06:06 54 20 9 10:06:06 55 20 14 11:06:06 46 20 13 12:06:06 45 20 16 13:06:06 46 20 15 14:06:06 48 20 13

9:07:06 53 20 9 10:07:06 55 20 8 11:07:06 46 20 13 12:07:06 45 20 16 13:07:06 48 20 16 14:07:06 48 20 13

9:08:06 50 20 9 10:08:06 55 20 9 11:08:06 46 20 13 12:08:06 44 20 16 13:08:06 47 20 15 14:08:06 46 20 13

9:09:06 53 20 9 10:09:06 55 20 9 11:09:06 46 20 13 12:09:06 46 20 16 13:09:06 46 20 16 14:09:06 46 20 13

9:10:06 55 20 8 10:10:06 55 20 9 11:10:06 46 20 13 12:10:06 46 20 16 13:10:06 46 20 16 14:10:06 45 20 13

9:11:06 53 20 9 10:11:06 53 20 9 11:11:06 45 20 15 12:11:06 46 20 16 13:11:06 45 20 16 14:11:06 45 20 13

9:12:06 50 20 9 10:12:06 50 20 10 11:12:06 45 20 15 12:12:06 46 20 16 13:12:06 46 20 15 14:12:06 46 20 13

9:13:06 50 20 9 10:13:06 51 20 10 11:13:06 46 20 15 12:13:06 45 20 16 13:13:06 46 20 14 14:13:06 46 20 13

9:14:06 51 20 9 10:14:06 50 20 10 11:14:06 46 20 15 12:14:06 46 20 16 13:14:06 45 20 14 14:14:06 46 20 13

9:15:06 51 20 9 10:15:06 50 20 9 11:15:06 48 20 15 12:15:06 48 20 15 13:15:06 46 20 15 14:15:06 46 20 13

9:16:06 51 20 9 10:16:06 50 20 9 11:16:06 49 20 14 12:16:06 48 20 16 13:16:06 47 20 15 14:16:06 46 20 13

9:17:06 52 20 10 10:17:06 52 20 10 11:17:06 47 20 15 12:17:06 47 20 16 13:17:06 47 20 15 14:17:06 47 20 13

9:18:06 56 20 10 10:18:06 49 20 10 11:18:06 45 20 14 12:18:06 47 20 16 13:18:06 47 20 14 14:18:06 48 20 13

9:19:06 56 20 10 10:19:06 50 20 9 11:19:06 47 20 14 12:19:06 46 20 16 13:19:06 46 20 14 14:19:06 46 20 13

9:20:06 54 20 9 10:20:06 51 20 10 11:20:06 45 20 16 12:20:06 46 20 16 13:20:06 45 20 14 14:20:06 47 20 13

9:21:06 52 20 10 10:21:06 53 20 10 11:21:06 46 20 16 12:21:06 46 20 16 13:21:06 45 20 14 14:21:06 47 20 12

9:22:06 53 20 10 10:22:06 52 20 10 11:22:06 42 20 13 12:22:06 49 20 16 13:22:06 44 20 15 14:22:06 47 20 12

9:23:06 54 20 10 10:23:06 51 20 10 11:23:06 45 20 14 12:23:06 46 20 16 13:23:06 45 20 15 14:23:06 45 20 12

9:24:06 54 20 10 10:24:06 53 20 13 11:24:06 44 20 16 12:24:06 48 20 16 13:24:06 44 20 15 14:24:06 46 20 12

9:25:06 52 20 10 10:25:06 53 20 14 11:25:06 46 20 15 12:25:06 45 20 16 13:25:06 45 20 15 14:25:06 45 20 12

9:26:06 54 20 10 10:26:06 52 20 13 11:26:06 47 20 16 12:26:06 48 20 15 13:26:06 44 20 15 14:26:06 45 20 12

9:27:06 52 20 11 10:27:06 54 20 14 11:27:06 45 20 16 12:27:06 48 20 16 13:27:06 46 20 15 14:27:06 45 20 12

9:28:06 52 20 11 10:28:06 52 20 15 11:28:06 47 20 16 12:28:06 47 20 16 13:28:06 46 20 15 14:28:06 45 20 12

9:29:06 53 20 10 10:29:06 50 20 14 11:29:06 46 20 15 12:29:06 48 20 16 13:29:06 46 20 15 14:29:06 45 20 12

9:30:06 49 20 11 10:30:06 49 20 14 11:30:06 46 20 15 12:30:06 49 20 13 13:30:06 47 20 15 14:30:06 46 20 12

9:31:06 56 20 11 10:31:06 49 20 10 11:31:06 46 20 15 12:31:06 50 20 15 13:31:06 47 20 14 14:31:06 45 20 12

9:32:06 57 20 12 10:32:06 52 20 10 11:32:06 46 20 16 12:32:06 50 20 16 13:32:06 44 20 14 14:32:06 45 20 12

9:33:06 56 20 11 10:33:06 50 20 12 11:33:06 48 20 13 12:33:06 49 20 16 13:33:06 46 20 15 14:33:06 47 20 12

9:34:06 56 20 11 10:34:06 50 20 14 11:34:06 48 20 13 12:34:06 50 20 16 13:34:06 46 20 15 14:34:06 46 20 12

9:35:06 57 20 11 10:35:06 50 20 15 11:35:06 48 20 16 12:35:06 51 20 16 13:35:06 46 20 15 14:35:06 46 20 12

9:36:06 56 20 11 10:36:06 51 20 15 11:36:06 47 20 16 12:36:06 51 20 16 13:36:06 46 20 14 14:36:06 48 20 11

9:37:06 57 20 12 10:37:06 51 20 15 11:37:06 47 20 13 12:37:06 51 20 16 13:37:06 46 20 14 14:37:06 46 20 11

9:38:06 56 20 12 10:38:06 51 20 15 11:38:06 50 20 14 12:38:06 50 20 14 13:38:06 47 20 14 14:38:06 46 20 11

9:39:06 56 20 12 10:39:06 50 20 15 11:39:06 50 20 16 12:39:06 51 20 15 13:39:06 46 20 13 14:39:06 45 20 11

9:40:06 56 20 12 10:40:06 50 20 15 11:40:06 49 20 14 12:40:06 51 20 15 13:40:06 46 20 14 14:40:06 44 20 11

9:41:06 56 20 12 10:41:06 51 20 15 11:41:06 48 20 15 12:41:06 49 20 16 13:41:06 47 20 14 14:41:06 47 20 10

9:42:06 57 20 12 10:42:06 50 20 15 11:42:06 46 20 15 12:42:06 49 20 16 13:42:06 45 20 14 14:42:06 48 20 11

9:43:06 55 20 12 10:43:06 49 20 15 11:43:06 47 20 16 12:43:06 49 20 16 13:43:06 47 20 14 14:43:06 48 20 11

9:44:06 57 20 12 10:44:06 51 20 15 11:44:06 48 20 16 12:44:06 51 20 16 13:44:06 46 20 15 14:44:06 48 20 11

9:45:06 56 20 13 10:45:06 50 20 15 11:45:06 47 20 16 12:45:06 50 20 16 13:45:06 46 20 14 14:45:06 48 20 11

9:46:06 55 20 11 10:46:06 48 20 14 11:46:06 48 20 16 12:46:06 50 20 16 13:46:06 46 20 13 14:46:06 48 20 11

9:47:06 58 20 10 10:47:06 50 20 15 11:47:06 49 20 16 12:47:06 50 20 16 13:47:06 47 20 13 14:47:06 46 20 11

9:48:06 54 20 12 10:48:06 49 20 15 11:48:06 49 20 16 12:48:06 49 20 16 13:48:06 48 20 13 14:48:06 47 20 11

9:49:06 55 20 11 10:49:06 47 20 15 11:49:06 49 20 16 12:49:06 48 20 16 13:49:06 47 20 14 14:49:06 49 20 11

9:50:06 55 20 11 10:50:06 50 20 15 11:50:06 49 20 16 12:50:06 48 20 16 13:50:06 47 20 14 14:50:06 49 20 11

9:51:06 56 20 12 10:51:06 47 20 15 11:51:06 48 20 16 12:51:06 48 20 16 13:51:06 47 20 14 14:51:06 47 20 11

9:52:06 56 20 13 10:52:06 47 20 16 11:52:06 47 20 16 12:52:06 48 20 16 13:52:06 46 20 13 14:52:06 47 20 10

9:53:06 55 20 13 10:53:06 46 20 15 11:53:06 48 20 16 12:53:06 50 20 16 13:53:06 48 20 14 14:53:06 48 20 11

9:54:06 55 20 13 10:54:06 47 20 15 11:54:06 49 20 16 12:54:06 47 20 16 13:54:06 49 20 14 14:54:06 48 20 9

9:55:06 52 20 11 10:55:06 47 20 15 11:55:06 47 20 16 12:55:06 47 20 16 13:55:06 48 20 14 14:55:06 47 20 10

9:56:06 52 20 12 10:56:06 46 20 15 11:56:06 48 20 16 12:56:06 46 20 15 13:56:06 48 20 14 14:56:06 47 20 10

9:57:06 53 20 14 10:57:06 48 20 15 11:57:06 45 20 16 12:57:06 45 20 15 13:57:06 50 20 14 14:57:06 49 20 10

9:58:06 51 20 9 10:58:06 46 20 15 11:58:06 46 20 16 12:58:06 44 20 16 13:58:06 50 20 14 14:58:06 48 20 10

9:59:06 51 20 9 10:59:06 45 20 14 11:59:06 45 20 16 12:59:06 46 20 16 13:59:06 50 20 14 14:59:06 50 20 10

10:00:06 52 20 12 11:00:06 45 20 15 12:00:06 47 20 16 13:00:06 46 20 15 14:00:06 49 20 14 15:00:06 49 20 10

หมายเหตุ: A คอื พลังงานไฟฟา้ของอาคาร (kW), B คอื พลังงานไฟฟา้จากการประมาณการ (kW), C คอื พลังงานไฟฟา้ท่ีผลิตได้จากโซล่าเซลล์ 
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การแปลความหมายภาพด้วยวธิีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่ 

Semantic images interpretation using a similarity measure with graph 

matching 
 

นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ1* และ ส าราญ  ไผน่วล1 

Nutchanun Chinpanthana1* and Sumran Phainoun1 
 

บทคัดย่อ 

วิวัฒนาการของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิทัลได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนท าให้ภาพถ่ายภาพดิจิทัล มี

จ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้การจัดเก็บข้อมูลภาพเพิ่มมากขึ้น ท าให้การค้นคืนข้อมูลภาพ และจ าแนกข้อมูลภาพให้ตรงตาม

ความหมายของภาพมีความยากล าบากเพิ่มขึ้นเชน่กัน ดังนั้นมีงานวิจัยมากมายพยายามจะคิดค้นกระบวนการ อัลกอริทึม

เพื่อท าให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้มากท่ีสุด แตอ่ย่างไรก็ตาม การสบืค้นหรือการจ าแนกข้อมูลภาพส่วนใหญ่มักจะค านึง

เพยีงแค่ความเหมอืนกันของวัตถุที่ปรากฏบนภาพเท่านัน้ ซึ่งยังไมเ่พยีงพอตอ่การแปลความหมายท่ีแท้จริง 

 งานวจิัยน้ีได้น าเสนอวธีิการใหม่ส าหรับการแปลความหมายภาพด้วยวิธีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบ

จับคู่เพื่อใช้ในระบบการสืบค้น โดยมีท้ังหมด 3 ส่วนคือ 1. การแท็กภาพ 2. การก าหนดตัวแทนความหมาย 3. การ

ก าหนดวิธีการจับคู่ความหมาย โดยท่ีส่วนท่ี 1 เป็นการให้ความหมายของวัตถุเด่นบนภาพลงบนฐานข้อมูล ส่วนท่ี 2 

เป็นการแทนท่ีข้อมูลบนภาพด้วยแนวคิดกราฟ ส่วนสุดท้ายเป็นการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่ ผลท่ีได้จาก

การจ าแนกความหมายภาพด้วย  วิธีท่ีน าเสนอใหม่นี้สามารถจ าแนกความหมายของภาพได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ และได้ค่า

ความถูกต้องสูงถึง  88.81% 

ค าส าคัญ:  การประมวลผลภาพ จับคู่กราฟ การคน้คนืภาพ ความหมายภาพ 

Abstract 

Searching images their semantic is an active problem in multimedia image retrieval. Many researchers have 

attempted to improve semantic models by using high level concept based on keyword annotation. However, the 

annotation is tedious, in consistent, and erroneous. The retrieval process of such approaches is done by keyword 

searching. This model is rather rudimentary and it does not specific enough for representing the actual meaning. 

This paper presents a new approach to represent the semantic concepts that support the semantic 

image indexing and retrieval systems. The approach is composed of three main phases: 1. image annotation,  

2. semantic representative, and 3. semantic schema matching. Phase 1 is labeling the salient contents into 

content archive. Phase 2 is representing an image into the conceptual graph. Last phase is finding the similarity 

matching between the conceptual graph and representative graph. The results are compared to the classification 

methods. The experimental results indicate that our proposed approach offers significant performance 

improvements in the interpretation of semantic images, compared, with the maximum of 88.81% accuracy. 
Keywords:  Image processing, Graph Matching, Image Retrieval, Semantic Images 
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บทน า 
วิวัฒนาการของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิทัลได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนท าให้ภาพถ่ายภาพดิจิทัล มี

จ านวนเพิ่มมากขึ้น ปัญหาท่ีตามมาก็คือการจัดเก็บข้อมูลภาพท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างไร้ขีดจ ากัดนี้จะท าอย่างไรจึงจะ

สามารถจัดเก็บอย่างมีระบบสามารถสืบค้นข้อมูลภาพ และจ าแนกข้อมูลภาพให้ตรงตามความหมายของภาพท่ี

ต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด ท าให้งานวิจัยในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการค้นคืนรวมท้ังการจัดกลุ่มภาพให้ตรงกับความ

ตอ้งการเพิ่มมากขึน้ รวมไปถึงระยะเวลาในการสืบค้นท่ีน้อยลงกับปริมาณของภาพท่ีเพิ่มทวคีูณ ดังนัน้ปัญหาดังกล่าว 

ข้างตน้น้ันจึงได้รับความสนใจจากนักวิจัยหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นงานด้านการประมวลผลภาพ (image processing) ด้านการ

ค้นคืนสารสนเทศ (image retrieval) เป็นอีกหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากสามารถช่วยให้การค้นหา

ข้อมูลกระท าได้โดยสะดวกยิ่งขึน้รวมถึง การค้นหาภาพและการจ าแนกประเภทข้อมูลภาพ (image classification) เพื่อ

คัดเลอืกภาพ เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ย่ิงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง  
ส าหรับงานวิจัยทางการประมวลผลภาพในการค้นคืนสารสนเทศกลุ่มแรกๆจะมีการค้นคืนตามคุณลักษณะ

พื้นฐานของภาพท่ีถูกสกัดคุณลักษณด้วยอัลกอริทึมตา่งๆ ยกตัวอยา่งเช่น สี (color) ลวดลาย (texture) รูปทรง (shape) 

เป็นต้น  กระบวนการนี้ถูกเรียกว่า การประมวลผลภาพระดับต่ า ( low-level image processing) [7][3] กระบวนการนี้

สามารถค้นหาภาพได้ตามคุณลักษณะพื้นฐานท่ีน าไปสบืค้น โดยภาพผลลัพธ์สว่นใหญ่มักจะเป็นภาพท่ีมีคุณลักษณะไม่

ซับซ้อนมากนัก เช่น โทนสี หรือ รูปทรงท่ีแตกต่างกันอย่างเด่นชัด SIMPLIcity [9][8] เป็นกลุ่มนักวิจัยท่ีใช้การค้นคืน

ด้วยคุณลักษณะฟีเจอร์ระดับต่ าด้วยสี ลวดลาย และต าแหน่งของพื้นท่ีของภาพ จากผลลัพธ์จะสังเกตวา่ผลลัพธ์ของ

ภาพเป็นภาพท่ีมีโทนสีคล้ายกันเป็นหลัก แต่มีลักษณะวัตถุที่แตกตา่งกันอยา่งสิน้เชงิท่ีอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน คือ ภาพ

ชายหาด หรือ ชายทะเล แต่มีคุณลักษณะของโทนสี และลวดลาย ท่ีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อน ามาจ าแนก

ด้วยการประมวลผลภาพระดับต่ า (low-level features) แล้วนั้นค่อนข้างยากท่ีจะจัดให้หมวดหมู่เดียวกัน แต่อย่างไรก็

ตามได้มีกลุ่มนักวจิัยท่ีพยายามปรับปรุงแปลงอัลกอริทึมด้วยการประมวลผลภาพระดับต่ า เพื่อท าการค้นคืนภาพท่ีมี

ลักษณะฟีเจอร์ท่ีใกล้เคียงกับภาพท่ีตอ้งการมากท่ีสุด[4][10] การปรับปรุงเทคนิควิธีการเพื่อให้กระบวนการค้นคืนภาพ

ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ด้วยการน าวิธีการมาผสมผสานกันระหว่างคุณลักษณะเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ใน

รูปแบบท่ีซับซ้อนได้มากขึ้น เชน่การรวมเทคนิคด้วยคุณลักษณะสีและรูปทรงของภาพเพื่อท าการค้นคืนภาพ [13] หรือ

มกีารใชอ้ัลกอริทึมเพื่อท าการสกัดข้อมูลภาพเป็นฟีเจอร์ และน าฟีเจอร์น ามาใชใ้นการ ค้นคนืภาพในรูปแบบท่ีแตกตา่ง

กันออกได้ แตใ่นความเป็นจริงแล้วนัน้ลักษณะการมองภาพของคนโดยท่ัวไปเป็นการมองจากความหมายของภาพ หรือ

มองจากชนิดของวัตถุของภาพ โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะสีหรือรูปทรงแบบเดียวกันก็สามารถเป็นภาพชนิด

เดียวกันได้ ดังนั้นในการค้นคืนท่ีใช้คุณลักษณะฟีเจอร์ระดับต่ าเพียงอย่างเดียว อาจจะได้ผลลัพธ์ท่ีไม่ตรงกับความ

ตอ้งการอย่างแท้จริง 

การใช้แท็กค าหลักบนภาพกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุด้วยมัลติเปิลเคอร์เนล (multiple kernel) 

ของพื้นท่ีวัตถุบนภาพ [5,6] เป็นอกีวิธีการหนึ่งท่ีเข้ามาช่วยการค้นคืนความหมายภาพ แต่ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นกลุ่มของ

ค าหลักที่เกิดขึน้บนภาพเสียส่วนใหญ่ และมีนักวจิัยบางกลุ่มพยายามท่ีแก้ไขถึงความยุ่งยากล าบากในการใส่ข้อมูลบน

ภาพ (image annotation) และจ ากัดขอบเขตค าศัพท์ของภาพให้รัดกุมยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดความ

สะดวกสบายในการใส่ข้อมูล และการใส่ข้อมูลท่ีมีแบบแผนแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น Caliph & Emir [11], Annosearch 

[15], CAMEL [1] เป็นต้น แตอ่ย่างไรซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่นัน้ จะท าการสืบค้นภาพในรูปแบบของการเทียบค าหลักเป็นค า

ตอ่ค าตามท่ีมีการเก็บข้อมูลไวเ้ท่านั้น เพราะฉะนัน้ค าตอบที่ได้จะไม่ได้ขึน้กับความหมายของภาพ แต่ขึน้กับค าศัพท์ท่ีมี

การเก็บข้อมูลลงไปเท่านั้น ความหมายของภาพยังไม่ได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของกลุ่มภาพท่ีได้จะไม่ได้

ขึ้นกับความหมายของภาพอย่างแท้จริง แต่ขึ้นกับค าหลักท่ีมีการเก็บข้อมูลลงไปบนภาพเท่านั้น จึงท าให้ความหมาย
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ของภาพโดยรวมนัน้ยังไม่ได้สื่อออกมาให้เห็นอยา่งเด่นชัด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความหมายของภาพจะเกิดจากการ

แปลความหมายรวมของทุกวัตถุท่ีปรากฏบนภาพ ดังนัน้ในงานวจิัยน้ีได้น าเสนอในรูปแบบของการแทนขอ้มูลภาพ ด้วย

ความสัมพันธ์ของข้อมูลวัตถุภายในภาพ หรือเรียกว่า แนวคิดกราฟ (Conceptual Graph) ในลักษณะของกราฟท่ี

น าเสนอนั้นจะมีแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในภาพของวัตถุท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดในรูปแบบของกราฟรวมท้ัง

ความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างวัตถุท่ีเกิดขึ้น และจะมีการวัดค่าความสัมพันธ์ของความเหมือนกันด้วยวิธีการท่ี

เรียกว่า การจับคู่กราฟ (Graph Matching) ของข้อมูลภาพท่ีถูกแทนค่าความหมายไว้ ดังนั้นภาพท่ีมีความหมาย 

เหมอืนกันจะมคี่าของความเหมอืนกันมากที่สุด 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการแปลความหมายภาพ 

ขั้นตอนการประมวลผล 

1. การแทนข้อมูลภาพด้วยแนวคิดกราฟ 

ข้อมูลรูปภาพท่ีได้มาจะถูกแทนท่ีดว้ยแนวคิดกราฟ (Conceptual Graph Representation) ก าหนดให้รูปภาพใด

ใด สามารถเขียนความสัมพันธ์ของแนวคิดกราฟได้ดังนี ้ EVCG ,  เมื่อ CG เป็นสเปเชยีลเอ็นทิต้ี (spatial 

entities) ท่ีแทนดว้ยเซตของ V  คือจุด (vertex) หรือโหนด (node) เมื่อ }...1{ Ni  และความสัมพันธ์ของวัตถุภายใน

ภาพใด เกิดจากโหนดสองโหนดท่ีเชื่อมตอ่กันด้วย E  เมื่อ ,VVE   เมื่อ E  คือความสัมพันธ์ระหว่างโหนดสอง

โหนด (edge) ความสัมพันธ์รูปแบบนี้ถูกเรียกว่า binary spatial relationship ดังนัน้สามารถแทนความสัมพันธ์ของสอง

จุดได้ด้วย Evve baab  ,  เมื่อก าหนดให้ Vvv ba ,  แตล่ะโหนดบนกราฟถูกแทนด้วยค าหลักดังนัน้การแสดงถึง

ความสัมพันธ์จะถูกเชื่อมเข้าดว้ยกันเป็นค่าของ E  และจดุเชื่อมตอ่ระหว่าง ค าหลกั ถูกแทนด้วย Evve kjkj  ,,  

ดังนัน้สามารถเขยีนรูปแบบใหมเ่พื่องา่ยในการอา่นดังนี้ EVCG ,  ก าหนดให้โหนดต่างๆบนภาพด้วย 

},,,,,,,,{ 87654321 vvvvvvvvV   และแทนความสัมพันธ์ระหว่างโหนดต่างๆด้วยสมการ เม่ือก าหนดให้ 

212,1 ,vve  ดังนัน้สามารถเขยีนedgeท้ังหมดในกราฟได้ดังนี ้ },,,,,,,,{ 8,37,36,36,36,35,24,23,12,1 eeeeeeeeeE   
 

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของวัตถุแทนด้วยแนวคิดกราฟ 
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2. การก าหนดค่าน้ าหนักข้อมูล  

  การก าหนดค่าน้ าหนักส าหรับข้อมูลค าหลักบนภาพ โดยคิดค่าน้ าหนักจากความสัมพันธ์ข้อมูลค าหลักท่ี

เกิดขึ้นท้ังหมดระหว่างค าหลักภายในภาพโดยจะเก็บเป็นค่า IC (Information Content) [14] แทนรายละเอียดข้อมูล

ดังนัน้สามารถนับจ านวนค าหลักที่เกิดขึ้นเป็นค่าของความนา่จะเป็นของแตล่ะค าหลักบนภาพได้ด้วยสมการดังนี้ 
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เมื่อก าหนดให้ )( ivP  แทนความน่าจะเป็นของค าหลัก iv  และ )( ivfreq แทนความถี่ของค าหลัก iv   ท่ี

เกิดขึ้น   
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เมื่อก าหนดให้ )(vword  แทนกลุ่มของค าหลักท่ีอยู่ในกลุ่มค าหลัก v  ดังนั้นเมื่อมีการค านวณในแต่ละ

โหนดสามารถเขียนเป็นสมการของ IC ใน iv  ได้ดังนี้ 

)(log)( 1
ii vPvIC   

เมื่อค าหลักมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งกลุ่มใน WordNet สามารถเขียนสมการหาความสัมพันธ์ของกลุ่มใน 

WordNet สามารถท่ีจะเขียนสมการหาความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้สูงสุดได้ของกลุ่มได้จากการหาความเหมือนกันของข้อมูล

มากที่สุดของค าหลักดังนี้ 

 ),(max),( 21,21 21
vvsimvvsim vv

 
เมื่อก าหนดให้

1v และ
2v เป็นค าหลักที่เกิดความสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่มของ 

1v และ 
2v ใน WordNet  ตามล าดับ  

3. การหาความสัมพันธ์ของสายเชื่อมโยงข้อมูล 

ภายในภาพหนึ่งๆมีวัตถุท่ีถูกแทนเป็นโหนดได้หลายโหนดแต่ละโหนดถูกเชื่อมโยงด้วย edge ระหว่างกันเป็น

ทอดๆสามารถแสดงล าดับความสัมพันธ์ระหวา่งโหนดได้ดังแสดงในภาพท่ี 2 
2v เป็นโหนดท่ีมคีวามสัมพันธ์กับโหนดท่ี

อยู่ด้านบนหรือโหนดพ่อแม่ (parent node) คือ 
1v และ

2v มีโหนดท่ีอยู่ด้านล่างหรือโหนดลูก (children node) คือ 3v  

และ 
4v ดังนัน้จะเห็นวา่ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นของ 

2v  นัน้เกิดขึ้นร่วมกันหลายโหนด ดังน้ันจะหาความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้น

ของโหนดสายการเชื่อมโยง(link) โดยจะใช้การค านวณในลักษณะของความน่าจะเป็นจากความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้เป็นค่า

ของ link strength (LS) เป็นลอการิทึมแบบผกผันเพื่อหาค่า LS ของโหนด iv ได้ดังนี้ 

))((log()( iii vparentvPvLS   
))(()()( iii vparentICvICvLS   

โดยท่ี )( ivparent แทนโหนดท่ีอยูเ่หนอืโหนด iv เมื่อ ,mi  m คือจ านวนของโหนดท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดในภาพ 

และ )( ivIC  แทน Information Content ของโหนด iv ดังนั้นสามารถเขียนสมการของความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดขึ้นได้

ดังนี้ 
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4. การหาความสัมพันธแ์พทเทิร์นระหว่างโหนด 

ส าหรับการหาความสัมพันธ์แพทเทิร์นระหว่างโหนด (link pattern: LP) จะเป็นการสื่อถึงความหมายของภาพ

ท่ีส าคัญ เพราะในภาพจะมีโหนดหรือวัตถุท่ีมีการเชื่อมโยงต่อกันในรูปแบบของแพทเทิร์น ดังนั้นจากข้างต้นมีการ

ก าหนดโหนดต่างๆบนภาพด้วย },,...,{ 21 nvvvV   เมื่อ n แทนจ านวนโหนดบนภาพ 1v แทนโหนดท่ี 1 และแทน

ความสัมพันธ์ระหว่างโหนดต่างๆด้วย 
2,1e คือ edge ท่ีเชื่อมโยงระหว่างโหนด 1v  และโหนด 2v  เมื่อก าหนดให้ 

212,1 ,vve   ดังนัน้ },...,,{ ,3,22,1 nmi eee เมื่อ  i  สามารถเขียนสมการของ LP ได้ดังนี้ 




i

i

i
i

freq

freq
LP

)(

)(
)(






 
เมื่อก าหนดให้ )( ifreq  แทนความถี่ท่ีเกิดขึ้นจากแพทเทิร์นของ i เมื่อ ,ni  n คือจ านวนของแพทเทิร์น

ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดในภาพ 

5. การวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่  

การหาความคล้ายกันของภาพต้องมกีารเปรียบเทียบในแต่ละส่วนของกราฟตามค่าน้ าหนักของแตล่ะกิ่งก้าน

ท่ีเกิดขึ้นบนกราฟ โดยก าหนดให้ 
1G  และ 

2G  แทนกราฟท่ีจะท าการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบความคล้ายกันมี

ท้ังหมด 2 ขั้นตอน  

- การเปรียบเทียบความคล้ายด้วยขอ้มูล 

การเปรียบความคล้ายด้วยข้อมูลภายในกราฟ 
1G  และ 

2G  แทนกราฟท่ี 1 และ 2 โดยท่ีมีข้อมูลภายในเป็น 
1Gvi   

และ 2Gv j  โดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบข้อมูลภายในของแต่ละกราฟด้วยสมการดังนี้ 

 
),(_),(_ 2121 GGmatchcontentGGcontentsim   

 

( 9 ) 

( 10 ) 



 

 954  Proceedings 

โดยท่ีอัลกอริทึมของ content_match มดีังนี้ 

Algorithm 1: Content_Matching. 

1. input: Semantic Conceptual Graph 
1G ,  

      Representative Graph 
2G ;  

2. output: the content matching coefficient. 

3. BEGIN 

4. Initialize 
21, GvGv ji   where 

ji vv , are leaves, 

                      .0_,0  cmtotalcm  
5. While )(1 ivG is not NULL 

6. if  
))()((_ 21 ji vGvGcontentfind 

 

7. 
)).(( 2 jvGLScmcm 

 
8. ).,_( icmtotalincrement  

9. else  if 
))(())(((_ 21 ji vparentGvparentGcontentfind 

 

10. 
))).((( 2 jvparentGLScmcm 

 
11. ).,_( icmtotalincrement  
12. else increment i . 

13. end if 

14. end if 

15. end while 

16. RETURN 








cmtotal

cm

_
. 

 

- การเปรียบเทียบความคล้ายด้วยความสัมพันธ์ของข้อมูลกราฟ 

การเปรียบความคล้ายด้วยความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในกราฟจะใช้วธีิการเปรียบเทียบข้อมูลภายในของแต่ละกราฟ

ด้วยสมการดังนี ้

),(_),(_ 2121 GGmatchiprelationshGGrelationsim   
 

( 11 ) 
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โดยท่ีอัลกอริทึมของ Relationship_match มดีังนี้ 

Algorithm 2: Relationship_Matching. 
1. input: Conceptual Graph 

1G ,  

     Representative Graph 
2G ;  

2. output: the relationship matching coefficient. 

3. BEGIN 

4. Initialize 21, GG ji  
, .0_,0  rmtotalrm                     

5. While )(1 iG  is not NULL 

6. if  
))()((_ 21 ji GGiprelationshfind  

 

7. 
)).(( 1 jRGLPrmrm 

 
8. ).,_( irmtotalincrement  
9. end if 

10. end while 

11. RETURN 









rmtotal

rm

_ . 

 

ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพ 
การวัดประสิทธิภาพ (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อท าการตรวจสอบวิธีการท่ีท าการทดลองมาข้างต้น

ว่ามีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดเมื่อน ามาใช้งานจริง จะเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญเพราะการน าวิธีการท่ีน าเสนอไป

ข้างต้นมาใชง้านได้น้ันจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ จึงต้องมีการทดสอบศักยภาพการน าไปใช ้สถาปัตยกรรมท่ี

ใชต้ัววัดความส าเร็จหลังการน าไปใช้หากน าไปใช้แล้วไม่ประสบผลส าเร็จต้องย้อนกลับไปเร่ิมกระบวนการแรกใหม่ จึง

ต้องมีการประเมินผลก่อนการใช้งาน ในการประเมินนั้นกระท าได้โดยการวัดประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มภาพมักจะ

ถูกพิจารณาเป็นค่าของความถูกต้องของแต่ละกลุ่มข้อมูลซึ่งจะประกอบด้วย การวัดค่าความแม่นย า  ค่าความระลึก 

ค่าความถูกตอ้ง และ F-measure   

1 ค่าความแม่นย า (Precision: Pr.) เป็นอัตราส่วนของการค้นพบภาพท่ีถูกต้องจากจ านวนภาพท้ังหมดท่ีท า

การค้นหามาได้    

                                                                             (12) 

เมื่อก าหนดให้  แทนจ านวนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและถูกดึงออกมาได้อย่างถูกต้อง  และ  แทนจ านวนขอ้มูลท่ี

ถูกดึงออกมาทัง้หมด 

2 ค่าความระลึก ( Recall: Re) เป็นอัตราส่วนของการค้นพบภาพท่ีถูกตอ้งจากจ านวนภาพท่ีถูกตอ้งท้ังหมด 

                                                                    (13) 

เมื่อ  แทนจ านวนขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

3. คา่ F-measure เป็นการวัดค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความระลึกและคา่ความแม่นย าในเชงิฮาร์โมนคิ 

(harmonic) เหมาะส าหรับฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีมีขนาดใหญ่มาก และมกัจะไมท่ราบว่าข้อมลูภาพท่ีถูกต้องท้ังหมดมี
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Re)(Pr

Re)(Pr2
1




F

อยู่เท่าใด ท าให้ต้องท าการประมาณโดยใชก้ารสุม่ตัวอย่าง (sampling) ตามหลักทางสถิตหิรือด้วยวิธีอ่ืนด้วย โดยท่ัวไป

จะเป็นการหาค่า F-measure ซึ่งแสดงสูตรได้ดังนี ้  

                                                              

                            (14)      

ผลการทดลอง 
ข้อมูลส าหรับการทดลองได้ใช้ฐานข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจาก  LabelMe [2] โดยแอพพลิเคชันนี้สามารถ

ท างานได้อย่างเต็มรูปแบบบนเว็บในลักษณะของเครื่องมอืให้ความหมาย  ซึ่งได้มีการคัดเลือกภาพส าหรับการทดลอง

ให้อยู่ในหมวดหมู่ในวงจ ากัดเพียง 6 กลุ่มเพื่อทดสอบการจ าแนกความหมายของข้อมูลภาพ ประกอบด้วยกลุ่มของ 

ภาพท่ีท างาน (office), ภาพสนามหญ้า(lawn), ภาพภายในห้อง (room), ภาพเมือง (city), ภาพทะเล (beach), ภาพ

สนามกีฬา (stadium) ซึ่งภาพท่ีน ามาถูกจ าแนกความเหมือนกันของความหมายภาพด้วยการใช้ค าหลักที่ถูกแท็กไว้บน

ภาพจากหลายผู้ใช้ใน LabelMe และได้ท าการทดลองจ าแนกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น  (Multilayer 

Feedforward Neural Network)   แผ นผั งก ารจั ด ระบบตั ว เอ ง  (Self-organizing maps:SOM) เค รือ ข่ า ย แบ บ

เบย์  (Bayesian Network)  และการวัดวิธีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่  (Similarity Measure with 

Conceptual Graph Matching) ได้แสดงผลการทดลองดังนี้ 
 

ตารางที ่1 ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์การจ าแนกข้อมูล 

Class 

naïve-Bayes Multilayer SOM Graph Matching 

Prec. Recall F1 Prec. Recall F1 Prec. Recall F1 Prec. Recall F1 

Office 84.0 79.0 81.4 70.3 71.0 70.6 84.9 79.0 81.9 90.5 94.1 92.2 

Lawn 67.7 65.0 66.3 69.9 65.0 67.4 69.3 70.0 69.7 88.9 80.0 84.2 

Room 83.7 82.0 82.8 78.8 89.0 83.6 87.6 92.0 89.8 93.4 85.0 89.0 

City 79.6 77.2 78.4 77.1 64.0 69.9 78.6 77.0 77.8 92.4 87.6 89.9 

Beach 77.9 74.0 75.9 75.0 72.0 73.5 83.1 74.0 78.3 87.6 91.1 89.3 

Stadium 79.3 95.0 86.5 75.4 86.0 80.4 78.7 88.9 83.5 81.9 95.0 88.0 

Accuracy 78.74 74.50 80.26 88.81 
 

จากผลการทดลองในตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบวิธีการจ าแนก 4 รูปแบบ naïve-Bayes Multilayer  

SOM และ Graph Matching โดยท่ีน าเสนอวธีิการใช้ Graph Matching  โดยท่ีการจ าแนกด้วยการวัดความคล้ายกันของ

กราฟจะได้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยรวมท่ีมีค่ามากท่ีสุด ถึง 88.81% ในขณะท่ี SOM naïve-Bayes และ Multilayer  มีค่า

ความถูกต้องเฉลี่ยรวมเพยีง 80.26%  78.74% และ  74.50% ตามล าดับ จะเห็นวา่ lawn ได้คา่ความระลึกเพยีง 65% 

ด้วยวิธีการจ าแนกแบบ naïve-Bayes และ Multilayer แต่ส าหรับ กลุ่มภาพ stadium จะได้ค่าความระลึก 86%  

88.9% ตามล าดับ ส าหรับ  Multilayer และ SOM ซึ่งได้ค่าความระลึก ในกลุ่มภาพ  Room ถึง 89% และ 92% 

มากกว่าการใช้ Graph Matching ท่ีได้ค่าความระลึกเพียง 85%เท่านั้น และการจ าแนกในกลุ่มภาพ Stadiumท่ีมีการ

จ าแนกด้วย naïve-Bayes มีค่าความระลึก 95% ซึ่งเท่ากันกับการจ าแนกด้วย Graph Matching แต่อย่างไรก็ตามค่า 

ของ Graph Matching มีค่ามากกว่าการจ าแนกด้วยวิธีอื่นๆถึง 2% แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปรียบเทียบท่ีมีการ

จ าแนกด้วย Graph Matching จะเห็นว่ากลุ่มภาพท่ีเป็น office จะสามารถจ าแนกความคล้ายกันของกราฟท่ีแทนความ

เหมือนกันของภาพได้ค่า ค่อนข้างสูงถึง 92.2% เช่นเดียวกันกับกลุ่มภาพท่ีเป็น room  city และในกลุ่มภาพท่ีเป็น  
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beach มคี่า  89%  ดังนัน้จะเห็นวา่การใช้ความสัมพันธ์ข้อมูลท่ีถูกแทนท่ีดว้ยกราฟ  และการวัดค่าความหมายภาพ

ด้วยวิธีการวัดความคล้ายกันของกราฟแบบจับคู่ สามารถช่วยในการจ าแนกความหมายของภาพได้มากกวา่วิธีอ่ืน ดัง

แสดงภาพผลลัพธ์ของการจ าแนกในภาพท่ี 3 

 

(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
(จ) 

 
(ฉ) 

ภาพที่ 3 ตัวอยา่งผลลัพธ์ของการจ าแนกความหมายภาพ 

(ก) ภาพท่ีท างาน (office) (ข)  ภาพสนามหญ้า (lawn)  (ค) ภาพภายในห้อง (room) 

(ง) ภาพเมอืง (city) (จ) ภาพทะเล (beach) (ฉ) ภาพสนามกีฬา (stadium) 

สรุปผล 

งานวิจัยนี้ได้น าเสนอรูปแบบของการแทนข้อมูลภาพ ด้วยความสัมพันธ์ของข้อมูลวัตถุภายในภาพ  หรือ

เรียกว่า แนวคิดกราฟในลักษณะของกราฟท่ีน าเสนอน้ันจะมแีสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในภาพของวัตถุท่ีเกิดขึ้น

ท้ังหมดในรูปแบบของกราฟรวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุท่ีเกิดขึ้น และจะมีการวัดค่าความสัมพันธ์ของความ

เหมือนกันด้วยวิธีการท่ีเรียกว่า การจับคู่กราฟของข้อมูลภาพท่ีถูกแทนค่าความหมายไว้ ดังนั้นภาพท่ีมีความหมาย 



 

 958  Proceedings 

เหมอืนกันจะมคี่าของความเหมอืนกันมากที่สุด จากการทดลองการแบ่งกลุม่ของภาพไว้ท้ังหมด 6 กลุ่ม ในขัน้ตอนนี้จะ

ท าการทดลองเพื่อจ าแนกความหมายของข้อมูลภาพภาพท่ีท างาน   ภาพสนามหญ้า  ภาพภายในห้อง   ภาพเมือง   

ภาพทะเล   และภาพสนามกีฬา   จะเห็นว่าการจ าแนกภาพ ด้วย SOM สามารถได้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยถึง 80.26% 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้วิธีท่ีน าเสนอคือการวัดความคล้ายกันด้วยกราฟ จะได้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยถึง 88.81% 

เพราะฉะนั้นจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า การท่ีน าทฤษฎแีนวคิดกราฟและการวัดความคล้ายกันของกราฟเข้ามา

ชว่ยในการจ าแนกความเหมอืนกันของกลุม่ภาพ  
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ผลกระทบของอุณหภูมิสายส่งท่ีมีต่อการควบคุมการไหลก าลังในระบบไฟฟ้าก าลัง 

ท่ีใช้ทซีีเอสซี 

Effects of transmission line temperature on power flow control in power 

system using TCSC  

 

วันวิสาข์ รื่นจติต1์* เชวศักดิ์ รักเป็นไทย1 และ เสริมศักดิ์ เอือ้ตรงจิตต2์  

Wanwisa Ruenjitt1*, Chawasak Rakpenthai1 and Sermsak Uatrongjit2  
 

บทคัดย่อ 
 

อุณหภูมิของตัวน าสายส่งจะเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากสถานะท างานของระบบไฟฟา้ก าลังและสภาพแวดลอ้ม 

การวิเคราะห์การไหลก าลังท่ีปราศจากการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสายส่งอาจจะให้ผลลัพธ์ท่ีไม่

เหมาะสม เช่น อาจจะท าให้ก าลังผลิตของเครื่องก าเนดิไฟฟ้าแตกต่างออกไปจากกรณีท่ีพิจารณาอุณหภูมิจรงิของสาย

ส่งร่วมด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับระบบไฟฟ้าก าลังท่ีใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการไหลก าลัง บทความนี้ศึกษาผลกระทบ

ของอุณหภูมิสายส่งท่ีมีต่อการควบคุมการไหลก าลังในระบบไฟฟ้าก าลังท่ีใช้ตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ 

และได้แสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการจ าลองบนระบบ IEEE ขนาด 14 บัสท่ีถูกปรับแตง่ขึน้ 

 

ค าส าคัญ:  การวเิคราะห์การไหลก าลัง อุณหภูมิสายสง่ ตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ 
 

Abstract  
 

 The conductor temperature of transmission line is usually varied due to power system operating states and 

weather environment. A power flow analysis without considering the transmission line temperature variation may yield 

inappropriate results, especially for power system using power flow control devices. This paper studies effects of 

transmission line temperature on power flow control in power system with thyristor-controlled series compensator.  

A modified IEEE 14-bus system is used as a test system. Simulation results show that transmission line temperature 

has a significant influence on power flow control and power losses in the power system network. 

Keywords:  Power Flow Analysis, Transmission Line Temperature, Thyristor-Controlled Series Compensator 
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บทน า 

ระบบควบคุมการส่งไฟฟ้ากระแสสลับท่ีมีความยืดหยุ่น (Flexible alternating current transmission systems: 

FACTS) หรือ แฟกตส์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังท่ีมีการน ามาใช้ในระบบไฟฟ้าก าลังสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น  

อุปกรณ์แฟกตส์สามารถชว่ยควบคุมการไหลของก าลังไฟฟา้ ช่วยปรับปรุงเสถียรภาพ ลดก าลังสูญเสีย และเพิ่มความ

จุในการส่งผ่านก าลังไฟฟ้าในสายส่ง [1] ส าหรับตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ (Thyristor-controlled series 

compensator: TCSC) หรือ ทีซีเอสซี เป็นอุปกรณ์แฟกตส์ชนิดหนึ่งท่ีสามารถควบคุมก าลังไฟฟ้าท่ีไหลผ่านสายส่งโดย

การชดเชยพารามิเตอร์อนุกรมของสายส่ง ในการควบคุมการไหลก าลังไฟฟา้ เราจะต้องท าการวิเคราะห์การไหลก าลัง

ของระบบไฟฟ้าก าลังท่ีติดตั้งทีซีเอสซี ท้ังนี้เพื่อหาจุดท างานท่ีเหมาะสมส าหรับการควบคุมทีซีเอสซี ปกติแล้วการ

วเิคราะห์การไหลก าลังจะสมมติให้อุณหภูมิสายส่งคงท่ี แตใ่นทางปฏิบัตนิัน้อุณหภูมิสายส่งจะเปลี่ยนแปลงขึน้กับปัจจัย

สภาพแวดล้อมและขนาดกระแสท่ีไหลผ่านสายส่ง [2] ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์การไหลก าลังท่ีไม่ได้พิจารณา

อุณหภูมจิรงิของสายสง่อาจจะส่งผลให้การควบคุมระบบเป็นไปอยา่งไมเ่หมาะสม 

บทความ [3] และ [4] ได้น าเสนอวิธีวิเคราะห์การไหลก าลังไฟฟ้าโดยใช้หลักการเลขช่วง ( interval numbers) 

เพื่อใช้วิเคราะห์ระบบท่ีมีความไม่แน่นอนของภาระไฟฟ้า ผลเฉลยท่ีได้จะมีขอบเขต (boundary) บทความ [5] ได้

น าเสนอการสร้างแบบจ าลองความเป็นไปได้ (probabilistic modeling) และวิธีการจ าลอง เพื่อประมาณอุณหภูมิของ

สายส่งในกรณีก าลังผลิตไฟฟ้ามีความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน บทความ [6] ได้

น าเสนอวิธีการจ าลองสายส่งท่ีพารามิเตอร์สายส่งขึ้นกับอุณหภูมิ และศึกษาความไวของแบบจ าลองสายส่งต่อการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสภาพแวดล้อม  นอกจากนี้ยังน าเสนอเทคนิคการแบ่งส่วนสายส่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้จ าลอง

สายส่งในกรณีท่ีสายส่งเส้นเดียวกันมีอุณหภูมิแตกต่างกัน บทความ [7] เป็นการน าแบบจ าลองในบทความ [6] มาใช้

ศกึษาผลกระทบของอุณหภูมิสายส่งต่อการไหลก าลังและความสามารถในการส่งผ่านก าลังในระบบไฟฟา้ก าลัง โดยใน

บทความ [6] และ [7] ได้ก าหนดให้สายส่งมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ สายส่ง อย่างไรก็

ตาม ผลกระทบของอุณหภูมิสายสง่ต่อการวิเคราะห์ก าลังไฟฟ้าในระบบไฟฟา้ก าลังท่ีอุปกรณ์แฟกตส์ยังไมม่กีารศกึษา 

ในบทความ [8] น าเสนอการใช้เทคโนโลยทัีนสมัยส าหรับการเฝ้าตดิตามสายส่งในเวลาจรงิ 

ในบทความนี้จะศกึษาผลกระทบของอุณหภูมิสายส่งต่อการวเิคราะห์ก าลังในระบบไฟฟ้าก าลังท่ีมกีารชดเชย

พารามิเตอร์อนุกรมของสายส่ง สมมติอุณหภูมิจริงของสายส่งได้มาจากระบบเฝ้าติดตามสายส่งในเวลาจริงและการ

วเิคราะห์การไหลก าลังเป็นแบบตอ่เนื่องในเวลาจรงิ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การควบคุมการไหลก าลังโดยใช้ตัวชดเชยอนุกรมควบคุมดว้ยไทรสิเตอร์ 

รูปท่ี 1 แสดงวงจรสมมูลของทีซีเอสซีท่ี สังเกตว่า ทีซีเอสซีประกอบด้วยตัวเก็บประจุท่ีต่อขนานอยู่กับรีแอก

เตอร์ท่ีถูกควบคุมด้วยไทริสเตอร์ รีแอกแตนต์สมมูลของทีซีเอสซีจะมีความสัมพันธ์กับมุมจุดชนวน [9] ดังนี้  

       2

1 22 sin 2 cos tan tanTCSC CX X K K                (1) 

โดยท่ี  
CX  คือ รแีอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุ  
LX  คือ รแีอกแตนซ์ของตัวเหนี่ยวน า  

   คือ มุมจุดชนวนของไทริสเตอร์  

และ 
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เนื่องจากทีซีเอสซีจะต่ออนุกรมกับสายส่งในระบบไฟฟ้าก าลัง ดังนั้น ทีซีเอสซีจึงสามารถชดเชยพารามิเตอร์

อนุกรมของสายส่งได้ด้วยการควบคุมมุมจุดชนวนของไทริสเตอร์ในทีซีเอสซี จากรูปท่ี 1 ก าหนดให้ k k kV V    

และ m m mV V    คือ เฟสเซอร์แรงดันท่ีบัส k  และบัส m  ตามล าดับ ต่อมา เราสามารถค านวณเฟสเซอร์กระแสท่ีไหล

ผ่านทีซีเอสซีได้จาก 

 km TCSC k mI jB V V      (7) 

ในท่ีนี ้ 1TCSC TCSCB X    

เราสามารถค านวณก าลังจริงและก าลังรีแอกทฟีท่ีไหลผ่านทีซีเอสซีได้จาก 

 sinkm k m TCSC k mP V V B        (8) 

  2 coskm k TCSC k m TCSC k mQ V B V V B           (9) 

รูปท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรีแอกแตนซ์สมมูลของทีซีเอสซีและมุมจุดชนวนของไทริสเตอร์ ในกรณี

ก าหนดให้ 39.375 10CX    ตอ่หน่วย และ 
31.625 10LX    ตอ่หน่วย  

 

XC

XL

k m

 
ภาพที่ 1 วงจรสมมูลของตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ 

 

ภาพที่ 2 รีแอกแตนซ์สมมูล-มุมจุดชนวนของตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ 
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ในภาพท่ี 2 เราจะเห็นได้ว่า ทีซีเอสซีจะท างานใน 2 โหมด คือ โหมดตัวเหนี่ยวน าเมื่อรีแอกแตนซ์สมมูลมีค่า

เป็นบวก และโหมดตัวเก็บประจุเมื่อรีแอกแตนซ์สมมูลมีค่าเป็นลบ การเปลี่ยนแปลงค่ารีแอกแตนซ์สมมูลของทีซีเอสซี

จะชว่ยชดเชยพารามิเตอร์อนุกรมของสายสง่ท่ีต่ออนุกรมกับทีซีเอสซี 

พารามเิตอร์ของสายส่งที่เปลีย่นแปลงตามอุณหภูมสิายส่ง 

ปกติแล้วผู้ผลิตตัวน าของสายส่งจะให้ข้อมูลตัวน าท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยข้อมูลตัวน าและข้อมูล

การตดิตั้งตัวน าบนเสาไฟฟา้จะถูกใชใ้นการค านวณความตา้นทาน ความเหนี่ยวน า และค่าคาปาซิแตนซ์ (capacitance) 

ของสายส่ง ในทางปฏบัิตินัน้ความตา้นทานและความเหนี่ยวน าของสายส่งจะมีค่าเปลี่ยนแปลงขึน้กับการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิของตัวน าสายส่ง เราสามารถประมาณความสัมพันธ์ระหว่างความตา้นทานของสายส่งและอุณหภูมิของตัวน า

ได้จาก [6] 

  
0 0

1
C C

R R T T                   (10) 

โดยท่ี CT  คือ อุณหภูมิของตัวน า 0R  คือ ค่าความต้านทานท่ีอุณหภูมิ 0T  และ CR  คือ ความต้านทานท่ีอุณหภูมิ CT   

และ  แทนสัมประสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของความตา้นทานของตัวน า 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างความเหนี่ยวน าของสายสง่และอุณหภูมขิองตัวน าสามารถค านวณได้จาก [10] 

  0 01l CX X T T         (11) 

โดยท่ี 0X  คือ ค่าความเหนี่ยวน าท่ีอุณหภูมิ 0T  และ lX  คือ ความเหนี่ยวน าท่ีอุณหภูมิ CT   และ  แทนสัมประสิทธ์ิ

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของความเหนี่ยวน าของสายสง่ 

จากสมการท่ี (10) และ (11) จะเห็นได้ว่า ค่าความต้านทานและค่าความเหนี่ยวน าจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ

เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันคา่ความต้านทานและค่าความเหนี่ยวน าจะลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง 

เนื่องจากอิทธิพลของอุณหภูมิตัวน าของสายส่งจะส่งผลน้อยมากต่อค่าคาปาซิแตนซ์ของสายส่ง [9] ใน

บทความนี้จึงสมมติให้ค่าคาปาซิแตนซ์ของสายส่งมีคา่คงที่ 

ผลการศึกษา 

 หัวข้อนี้เป็นการทดสอบอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์อนุกรมของสายส่ง  อันเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสายส่ง ท่ีมีต่อผลเฉลยท่ีได้จากการวเิคราะห์การไหลก าลังไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้าก าลังท่ีมีตัว

ชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ โปรแกรมวเิคราะห์การไหลก าลังไฟฟา้ได้รับการพัฒนาขึ้นบนโปรแกรม MATLAB 

การทดสอบท้ังหมดด าเนินการบนคอมพิวเตอร์ Intel® Core™ i7 2.60 GHz และหน่วยความจ าขนาด 8 GB การ

ทดสอบใชร้ะบบมาตรฐาน IEEE ขนาด 14 บัส ที่ปรับแตง่โดยการติดตั้งตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์  ในรูป

ท่ี 3 แสดงไดอะแกรมเส้นเดียวของระบบทดสอบท่ีมีการติดตั้งทีซีเอสซีบนสายส่ง 4-5 ใกล้กับบัสท่ี 5           โดย

ก าลังไฟฟา้ที่ไหลจากผ่านทีซีเอสซีเป็น 68 เมกกะวัตต์ 

ในการทดสอบก าหนดเงื่อนไข 2 กรณ ีดังนี ้

กรณีที่ 1 : สายสง่ทุกเส้นมอีุณหภูมเิป็น 20 องศาเซลเซียส 

กรณีที่ 2: สายส่งแต่ละเส้นมีอุณหภูมิแตกต่างกัน สมมติให้ทราบค่าอุณหภูมิจริงของสายส่ง การทดสอบ

ก าหนดให้สายส่งแตล่ะเส้นมอีุณหภูมิแสดงดังตารางที่ 1 และสมมติให้  และ  เท่ากับ 0.0039 สังเกตวา่ สายสง่เส้น

ท่ี 8, 9, 10, 14 และ 15 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า จึงก าหนดอุณหภูมิคงท่ีเป็น 20 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 3 ระบบทดสอบท่ีติดต้ังตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ 

 

ตารางที่ 1 อุณหภูมขิองสายส่ง กรณท่ีี 2 

สายส่ง 

เส้นที ่

สายส่ง อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียส) 

สายส่ง 

เส้นที ่

สายส่ง อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียส) 

1 1-2 58 11 6-11 61 
2 1-5 51 12 6-12 57 
3 2-3 52 13 6-13 56 
4 2-4 53 14 7-8 20 
5 2-5 64 15 7-9 20 
6 3-4 51 16 9-10 67 
7 4-5 68 17 9-14 51 
8 4-7 20 18 10-11 56 
9 4-9 20 19 12-13 50 
10 5-6 20 20 13-14 54 
 

รูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 แสดงขนาดแรงดันและมุมเฟสท่ีได้จากการค านวณการไหลก าลัง ตามล าดับ สังเกตว่า 

บัสท่ี 15 เป็นบัสท่ีเกิดขึ้นจากทีซีเอสซีต่ออนุกรมกับสายส่ง 4-5 และเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้จากท้ังสองกรณี

ทดสอบ พบว่า ขนาดแรงดันบัสมคีวามแตกตา่งกันน้อยมาก แตมุ่มเฟสบัส 3 ถึงบัส 14 มคีวามแตกตา่งกันชัดเจน 

รูปท่ี 6 แสดงเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของขนาดกระแสท่ีไหลผ่านพารามิเตอร์อนุกรมของสายส่งแต่ละเส้น โดย

ค่าท่ีได้จากกรณีท่ี 2 เป็นค่าท่ีถูกต้อง ในท่ีนี้เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของขนาดกระแสจะมีค่าเป็นบวกเมื่อขนาดกระแสใน

กรณีท่ี 2 มีค่ามากกวา่ในกรณีท่ี 1 สังเกตวา่เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดมากท่ีสุดของขนาดกระแสจะเกิดขึ้นท่ีสายส่งเส้นท่ี 14 

(สายส่ง 7 และ 8) ทั้งนี้เพราะเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีบัส 8 ต้องจ่ายก าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่

แล้วขนาดกระแสท่ีได้จากกรณีท่ี 2 จะมีค่ามากกว่ากรณีท่ี 1 ทั้งนี้ก็เนื่องจากความต้านทานและความเหนี่ยวน าของ

สายส่งมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของสายส่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากขนาดกระแสท่ีไหลจะถูกน าไปใช้ในการประเมินพิกัดทาง

ความร้อนของสายสง่และก าลังสูญเสยีท่ีเกิดขึ้น ดังนัน้ การประเมินขนาดกระแสอย่างแมน่ย าจึงมีความส าคัญตอ่ความ

ปลอดภัยของสายส่งและความมั่นคงของระบบไฟฟา้ก าลัง 
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ภาพที่ 4 ขนาดแรงดันบัส 

 

 

ภาพที่ 5 มุมเฟสของแรงดันบัส 

 

 

ภาพที่ 6 เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของขนาดกระแสในสายสง่แตล่ะเส้น 
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ตารางที่ 2 ก าลังผลิตของเครื่องก าเนดิไฟฟ้า 

บัส กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 

ก าลังจริง 

(เมกกะวัตต์) 

ก าลังรแีอกทีฟ 

(เมกกะวาร)์ 

ก าลังจริง  

(เมกกะวัตต์)  

ก าลังรแีอกทีฟ 

(เมกกะวาร์) 

1 234.00 76.27  237.79  62.37 

2 40.00 -67.36  40.28  -50.85 

3 - 57.37 - 59.77 

6 - 15.40 - 16.47 

8 - 5.21 - 6.20 

 

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ของตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ 

การทดสอบ รีแอกแตนต์สมมูล 

(ต่อหนว่ย) 

มุมจุดชนวน 

(องศา) 

กรณท่ีี 1 -0.0184    149.80 

กรณท่ีี 2 -0.0247 147.60 

 

ตารางท่ี 2 แสดงก าลังผลิตท่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าต้องจ่ายพลังงานให้แก่ระบบไฟฟา้ก าลัง สังเกตวา่ ก าลังจริง

ท่ีค านวณได้จากกรณีท่ี 2 จะมีค่าสูงกว่า เพราะความตา้นทานและความเหนี่ยวน าของสายส่งมคี่าเพ่ิมขึน้อันเนื่องจาก

อุณหภูมิจริงของสายส่งมีค่าสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส (ยกเว้นสายส่งเส้น 8, 9, 10, 14 และ 15) และควรทราบว่า 

ก าลังผลิตท่ีได้จากกรณีท่ี 2 เป็นก าลังผลิตซึ่งจะท าให้ระบบสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ตามความต้องการของโหลด

ภายใตส้ภาวะอุณหภูมท่ีิเกิดขึ้นจริงของสายส่ง แต่การใชก้ าลังผลิตท่ีได้จากกรณีท่ี 1 จะไมส่ามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ได้ตามความตอ้งการของโหลด อันเนื่องมาจากก าลังสูญเสียท่ีเกิดขึน้จรงิ (ภายใตส้ภาวะอุณหภูมท่ีิเกิดขึน้จริงของสาย

ส่ง) จะมีค่ามากกว่าก าลังสูญเสยีในสายสง่ท่ีมีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

ตารางที่ 3 แสดงพารามิเตอร์ของทีซีเอสซีท่ีค านวณได้ สังเกตวา่ ทัง้สองกรณีจะให้ค่ารแีอกแตนซ์สมมูลและ

มุมจุดชนวนแตกตา่งกันภายใต้สภาวะทดสอบท่ีก าหนด 

วิจารณ์และสรุปผล 

บทความนี้ได้ศกึษาอทิธิพลของอุณหภูมสิายส่งท่ีมีต่อการวเิคราะห์การไหลก าลังในระบบไฟฟา้ก าลังท่ีมีการ

ตดิตั้งตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ ในการศกึษาได้เปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้จากการวเิคราะห์การไหลก าลัง

ระหว่างกรณีใช้อุณหภูมิสายส่งมีค่าคงท่ีและกรณีใช้อุณหภูมิจริงของสายส่ง ผลการจ าลองแสดงให้เห็นว่า การ

วิเคราะห์ท่ีไม่ใช้อุณหภูมิจริงของสายส่งอาจจะให้ก าลังผลิตของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแตกต่างออกไปมากจากกรณีใช้

อุณหภูมิจริงของสายส่ง นอกจากนี้ สถานะควบคุมท่ีต้องใช้ควบคุมตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ก็อาจจะ

แตกต่างไปมากเช่นกัน ดังนั้น ในการวิเคราะห์การไหลก าลังจึงควรใช้พารามิเตอร์สายส่งท่ีค านวณจากอุณหภูมิจริง

ของสายส่ง หรือ อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิจริงของสายสง่ 
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การตรวจจับการล้มและการหาความไวอุปกรณ์ป้องกันโดยใช้โมดูลวัดความเข้ม

สนามแม่เหล็ก 

Fall detection and evaluate sensitivity of protection device by using 

magnetometers module 

 

ธนพงศ์ คุ้มญาติ1* และ สมบัติ สันกว๊าน1 

Tanapong Khumyat1* and Sombat Sankwan1 
 

บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้เสนอระบบการตรวจจับการล้มของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุโดยใชโ้มดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็กแบบ 

3 แกนต่อร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรับข้อมูลจากโมดูลมาค านวณความเร่งสู่ศูนยก์ลาง เมื่อค่าท่ีค านวณ

เกินกว่าค่าที่ตั้งไว ้ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณออกไปท่ีพอร์ตเอาทพ์ุตเพื่อปล่อยเสียงเตอืนทันที ระบบท่ีเสนอ

สามารถแจ้งเตอืนล่วงหนา้ก่อนท่ีผู้ลม้จะกระแทกพื้น จากผลการทดสอบพบวา่ผู้ป่วยท่ีลม้เพราะเป็นลม จะถูกตรวจจับ

ได้ภายในช่วงเวลา 1,100-1,400 มิลลิวนิาทีต้ังแตเ่ร่ิมล้ม ที่ความเร่งสู่ศูนย์กลางในช่วง 6-9 เมตรต่อวินาที2 และผู้ป่วย

ท่ีล้มเพราะถูกกระแทกจะถูกตรวจจับได้ภายในช่วงเวลา 500-650 มิลลิวินาทีตั้งแต่เร่ิมล้ม ท่ีความเร่งสู่ศูนย์กลาง

ในช่วง 11.5-14 เมตรต่อวินาที2 อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกพื้นจะต้องท างานเร็วกว่า 76.72 มิลลิวินาทีและ 53.58 

มลิลวินิาทีหลังจากถูกระบบตรวจจับการลม้ได้ กรณีเป็นลมและกรณถีูกกระแทกลม้ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  การตรวจจับการลม้ เคร่ืองวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก ความเร่งสูศู่นยก์ลาง ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract  
 This paper proposes the fall detection system for patient or elder using 3-axis magnetometer module 

that cooperate with microcontroller board for receiving raw data to calculate centripetal acceleration. When the 

calculated result is higher than the threshold value, alarm from output port can be immediately activated by 

microcontroller. The proposed system can alert before the patient hits the ground. The results show that the 

falling event of patient caused by faint can be detected in 1,100-1,400  millisecond since starting falling with 

centripetal acceleration of 6-9 m/s2. Meanwhile, the falling event of patient caused by clash can be detected in 

500-650 millisecond since starting falling with centripetal acceleration of 11.5-14 m/s2. Consequently, the falling 

protection device have to be activated faster than 76.72 millisecond and 53.58 millisecond after fall detection for 

faint case and clash case, respectively.      
 

Keywords:  Fall detection, Magnetometer, Centripetal acceleration, Microcontroller 
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บทน า 

การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต้องมีการเอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีมีกล้ามเนื้อ หรือ

ร่างกายไม่แข็งแรง จากโรคประจ าตัวหรือร่างกายท่ีชราภาพ รวมถึงอาการทางสมองท่ีผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจน

ได้รับบาดเจ็บอยา่งรุนแรงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันหลายๆ ประเทศเร่ิมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบ

การจัดการด้านสุขภาพ ด้านการแพทย์และอุบัตเิหตุในผู้สูงอายุ จึงได้รับความสนใจให้เป็นหัวข้อการวจิัยในล าดับต้นๆ 

อาทิเช่น การเฝ้าติดตามสถานการณ์ของผู้ป่วย โดยแพทย์หรือพยาบาล จึงมีการพัฒนาโดยใช้ระบบใหม่ๆ มีการใช้

เซนเซอร์ชนิดต่างๆ การประมวลผลภาพดิจิตอล และเครือข่ายไร้สาย ท่ีจะต้องมคีวามสะดวกสบาย มีการตอบสนอง

รวดเร็วอย่างอัตโนมัติ และมีความน่าเชื่อถือสูง [1] ในแต่ละปีผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกิน 65 ปี จะเกิดอุบัติเหตุจากการล้ม

อย่างน้อย 1 ใน 3 คน และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับท่ี 6 ส าหรับผู้สูงอายุ [2] มีการใช้เซนเซอร์หลายชนิด

เพื่อตรวจจับการล้ม เช่น การใช้สวิทช์ขนาดเล็ก มิเตอร์วัดความเร่ง มิเตอร์วัดความเร็วเชิงมุม โดยติดบนเสื้อผ้าของ

ผู้ป่วย มกีารใชไ้มโครโฟนขนาดเล็กหลายตัวตอ่กันเพื่อตรวจสอบการล้ม [3] นอกจากนี้มีการใชเ้ซนเซอร์แบบท่ีใชต้ดิไว้

รอบๆท่ีอยู่อาศัยของผู้ป่วย หรือของใช้ของผู้ป่วย เช่น เตียงนอน ห้องน้ า ห้องสุขา สามารถวัดคลื่นหัวใจ คลื่นสมอง 

และความดันโลหิตแบบไร้สาย เพื่อท าการวิเคราะห์และตรวจจับสถานการณ์ของผู้ป่วย [4] มกีารใชเ้ครือข่ายเซนเซอร์

ไร้สาย เพื่อตรวจจับการล้ม พบว่าการล้มจากการยืนใช้เวลา 1-2 วนิาท ีและการล้มจากการนั่งใช้เวลา 1-3 วินาที [5] 

การส่งข้อมูลการตรวจจับการล้มสามารถส่งผ่านเครือข่ายจีเอสเอ็ม รว่มกับจีพีเอสและมเิตอร์วัดความเร่ง เพื่อแจ้งแก่

แพทย์และญาติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น [6] การตรวจจับการล้มสามารถใช้มิเตอร์วัดความเร่งร่วมกับมิเตอร์วัดความเร็ว

เชิงมุม เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการตรวจจับ [7] โมดูลมิเตอร์วัดความเร่งท่ีนิยมใช้คือเบอร์ ADXL345 ท่ีสามารถวัด

ความเร่งได้ 3 แกนแบบเวลาปัจจุบัน [8] นอกจากนี้การสร้างแอพพลิเคชันบนระบบแอนดรอยน์ สามารถตรวจจับการ

ล้มโดยวัดความเร่ง และแจ้งเตือนเมื่อความเร่งมากกว่า 18 เมตรต่อวินาที2 [9] มีการเสนอให้ใช้หน่วยเป็นกรัมเพื่อ

ตรวจจับการลม้ โดยเก็บผลการทดลองจากผู้ป่วยจรงิ [10] การตรวจจับการล้มมหีลายวิธีการ มีการน าผลการทดลอง

มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกัน เมื่อมีการใช้เซนเซอร์แบบพกตดิตัวร่วมกับเซนเซอร์แบบภายนอก [11]   

จากงานวิจัยท่ีผ่านมา มกีารใชเ้ทคนิคต่างๆ เพื่อตรวจจับการลม้ โดยวัดค่าความเร่งหรือความเร็วเชงิมุม แล้ว

แปรความหมายจากค่าท่ีวัดได้ ระบบต่างๆ ท่ีเสนอสามารถตรวจจับได้วา่เกิดการล้ม และมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือน

ไปให้แพทย์หรือญาติเพื่อให้การช่วยเหลือหลังจากเกิดการล้ม แต่วิธีการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ ไม่

สามารถลดอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอการใช้โมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก หรือเข็มทิศ

ไฟฟา้แบบ 3 แกนในการตรวจจับการล้ม ที่สามารถวัดมุมเอยีงของผู้ป่วยควบคู่กับการค านวณหาความเร่งสู่ศูนย์กลาง 

ณ ช่วงเวลาใดๆ ได้ จึงสามารถประเมนิล่วงหนา้ได้วา่เม่ือใดผู้ป่วยก าลังจะล้ม แลว้ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถสั่ง

ให้อุปกรณ์ป้องกันท างานได้ทันก่อนท่ีผู้ป่วยจะกระแทกพื้น จึงสามารถลดอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยได้ ในงานวิจัยนี้

ไมไ่ด้ท าในส่วนของอุปกรณ์ป้องกัน แต่จะสร้างสัญญาณเพื่อเปิดการท างานให้กับอุปกรณ์ป้องกันและค านวณความไว

ของอุปกรณป้์องกัน ว่าจะตอ้งมีความไวขั้นต่ าเท่าใด จึงจะสามารถชว่ยผู้ป่วยได้  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วิธีการทดลองและหลักการท างานของระบบ 

บทความนี้ท าการทดลองเพื่อตรวจจับการล้มของคนท่ีมีความสูงแตกต่างกัน 2 ระดับคือ 150 และ 170 

เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห์การล้มเมื่อผู้ทดลองมีความสูงแตกต่างกัน โดยตรวจจับการล้ม 3 แบบ คือ การล้มจากการ
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เป็นลม การล้มจากการถูกกระแทก และการล้มตัวลงนอนเพื่อพักผ่อน ท าการทดลองแบบละ 50 คร้ังเพื่อหาค่าเฉลี่ย

ของช่วงเวลาการล้ม และค านวณค่าเฉลี่ยของความเร่งสู่ศูนย์กลาง เพื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของการล้มท้ัง 3 

แบบ  การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กใช้โมดูลเบอร์ HMC5883L เพื่อวัดความเอียงของผู้ทดลอง โดยการติดตั้งท่ี

ต าแหนง่เอวด้านหลังของผู้ทดลอง ดังรูปท่ี1 ผู้ทดลองเร่ิมตน้การล้มท่ีต าแหนง่ท่ี1 ระบบจะเร่ิมตน้วัดความเอยีงของ 

 

ภาพที ่1 การเชื่อมตอ่อุปกรณใ์นการทดลองตรวจจับการลม้ 

ร่างกายผู้ทดลอง แล้วส่งค่าความเอียงและชว่งเวลาให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เพื่อ

ค านวณความเร่งสู่ศูนยก์ลางและตัดสินใจว่าเกดิการลม้ขึน้หรือไม่ เมื่อผู้ทดลองล้มท ามุมเอยีงได้ 45 องศาที่จุดท่ี 2 ใน

รูปท่ี1 ช่วงเวลาในการล้มจากจุดท่ี1 ถึงจุดท่ี2 จะน าไปค านวณความเร่งสู่ศูนย์กลางและตัดสินใจว่าเกิดการล้มขึ้น

หรือไม่ ถ้าเกิดการล้มไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณไปให้อุปกรณ์ป้องกันท างานพร้อมกับปล่อยเสียงสัญญาณ

เตือน โดยท่ีอุปกรณ์ป้องกันจะต้องมีความไวเพียงพอก่อนท่ีผู้ทดลองจะล้มลงบนพื้นในต าแหน่งท่ี 3 การทดลองนี้ท า

ทดลองเพื่อหาความไวของอุปกรณ์ป้องกันว่าควรมีค่าเท่าใดจึงจะป้องกันการบาดเจ็บของผู้ป่วยได้ และวิเคราะห์

คุณลักษณะความแตกต่างของการล้มท้ัง 3 รูปแบบ โดยวงรอบการท างานของระบบได้ถูกอธิบายไว้ในโฟล์วชาร์ต ดัง

ภาพท่ี2 

อุปกรณ์ที่ใช้และการเชื่อมต่อ 

 การทดลองนี้วัดมุมเอียงของร่างกายผู้ทดลองโดยใช้โมดูลเบอร์ HMC5883L ท่ีสามารถวัดความเอียงได้ 3 

แกน ความเอียงท่ีวัดได้จะถูกส่งค่าไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno เพื่อจับเวลา และค านวณความเร่งสู่ 
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ภาพที่ 2 วงรอบการท างานของระบบตรวจจับการลม้ 

ศูนย์กลาง เมื่อค่าท่ีได้เกินกว่าค่าท่ีตั้งไว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะตัดสินใจว่าก าลังจะเกิดการล้มขึ้น 

คุณสมบัตขิองโมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็กในภาพท่ี 4 ได้อธิบายไว้ดังตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิองโมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก 

รายการ คุณสมบัติ 

ชนิดเซนเซอร์ วัดมุมเอยีงของสนามแม่เหล็ก 3 แกน 

ความละเอียดของการแปลงสัญญาณ ADC 12 บิต 

พกิัดแรงดัน 2.16-3.6 โวลท์ดซี ี

การสง่ข้อมูล I2C 

อัตราการส่งขอ้มูล 160 Hz 

ความแมน่ย าการอา่นคา่มุม 1-2 องศา 

 

การเชื่อมตอ่อุปกรณข์องการทดลองได้อธิบายไว้ในภาพท่ี 3 เมื่อขา A4 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ใชส้ าหรับ

รับข้อมูลแบบ I2C จากโมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็กท่ีขา SDA และขา A5 ใชส้่งสัญญาณนาฬกิาใหก้ับโมดูลท่ีขา 

SCL     
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ภาพที่ 3 การเชื่อมตอ่โมดูลวัดความเข้มสนามไฟฟา้และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

ภาพที่ 4 โมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก 3 แกน 

การค านวณค่าความเร่งสู่ศูนย์กลาง 

การทดลองในบทความนี้รับค่ามุมเอียงมาจากโมดูลวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก ณ ช่วงเวลาต่างๆ ดังรูปท่ี1 

คือจากต าแหนง่ท่ี 1 ถึง 3 น าค่ามุมเอยีงท่ีวัดได้ส่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ค านวณความเร่งสูศู่นย์กลางเมื่อเกิดการล้ม 

โดยใชส้มการดังตอ่ไปน้ี 

Δt

Δθ
ωAVG                                                              (1) 

เมื่อ AVGω คือความเร็วเชงิมุมเฉลี่ย หนว่ยเรเดียนต่อวินาท ี Δθ  คือ การเปลี่ยนแปลงของมุมเอียง หนว่ยเรเดียน ท่ีวัด
ได้จากโมดูล และ Δt คือชว่งเวลาในการล้ม หนว่ยวนิาที 

2

2
2

t

r
rac AVGAVG







                                                  (2) 

เมื่อ AVGac คือ ความเร่งสู่ศูนย์กลางเฉลี่ย (เมตรต่อวินาที2) และ r คือ รัศมีการล้มท่ีวัดจากต าแหน่งติดตั้ง

เซนเซอร์จนถึงพืน้ หนว่ยเป็นเมตร 

ลักษณะการท างานของอุปกรณ์ป้องกัน 

เมื่อระบบตรวจจับการล้มได้ในช่วงมุมเอยีง 45 องศา ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณกระตุ้นให้อุปกรณ์

ป้องกันการบาดเจ็บท างานภายด้วยความไวในเวลาที่ก าหนด ก่อนจะกระแทกพื้น อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับงานนี้ควรจะ
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ท างานคล้ายกับถุงลมนิรภัยในรถยนต์ ซึ่งความเร็วในการพองตัวของถุงลมนิรภัยมีค่ามาตรฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 

200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือเร็วกว่า 90 มิลลิวินาที [12] แต่ควรจะมีรูปแบบเป็นหมวกกันกระแทกแบบพองลม ดัง

แสดงในรูปท่ี 5 ซึ่งจะพองตัวอยา่งรวดเร็วเมื่อมีสัญญาณกระตุน้ และสามารถลดแรงกระแทกได้ 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยา่งอุปกรณป้์องกันการบาดเจ็บจากการลม้  

ที่มา: www.hovding.com 

ผลการศึกษา 

 การทดลองตรวจจับการลม้จะท าตามขัน้ตอนและกระบวนการ ตามรูปท่ี 1 และ 2 จากรูปท่ี 6 เป็นการบันทึก

ค่าเวลาท่ีใชใ้นการตรวจจับการลม้ จากมุม 0 ถึง 45 องศา เมื่อมีการล้มแตกตา่งกัน 3 แบบ โดยท าการทดลองแบบละ 

50 ครัง้เพื่อหาค่าเฉลี่ย ซึ่งใช้เวลาในการตรวจพบการลม้เฉลี่ยดังนี้ การล้มจากการเป็นลม 1,100 มิลลิวินาท ี

 

ภาพที่ 6 ระยะเวลาการตรวจพบการลม้ 
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ภาพที่ 7 ความเร่งสูศู่นยก์ลางเมื่อเกิดการลม้ส าหรับผู้ทดลองท่ีสูง 150 เซนติเมตร 

การล้มจากการถูกกระแทกใชเ้วลาเฉลี่ย 500 มิลลิวนิาที และการล้มตัวลงนอนพักผ่อนใช้เวลาเฉลี่ย 3,500 

มลิลวิินาที จากภาพท่ี 7 แสดงค่าความเร่งสู่ศูนย์กลางเมื่อเกิดการล้มส าหรับผู้ทดลองท่ีสูง 150 เซนติเมตร ผลท่ีได้คือ

มีความเร่งสู่ศูนย์กลางก่อนกระแทกพื้น 6 เมตรต่อวินาที2 และ 11.5 เมตรต่อวินาที2 ส าหรับกรณีถูกกระแทกล้มและ

กรณีเป็นลม ตามล าดับ  และในภาพท่ี 8 แสดงค่าความเร่งสู่ศูนย์กลางเมื่อเกิดการล้มส าหรับผู้ทดลองท่ีสูง 170 

เซนติเมตร ผลท่ีได้คอืมีความเร่งสูศู่นยก์ลางก่อนกระแทกพื้น 9 เมตรตอ่วินาท2ี และ 14 เมตรตอ่วินาที2 กรณถีูก  

 

ภาพที่ 8 ความเร่งสูศู่นยก์ลางเมื่อเกิดการลม้ส าหรับผู้ทดลองท่ีสูง 170 เซนติเมตร 

กระแทกล้มและกรณีล้มเพราะเป็นลม ตามล าดับ ส่วนกรณีการล้มตัวลงเพื่อนอนพักผ่อนจะมีค่าความเร่งสู่

ศูนยก์ลางไมเ่กิน 1 เมตรตอ่วินาที2 ท้ังกรณีท่ีผู้ทดลองสูง 150 และ 170 เซนติเมตร 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากการทดลองพบว่าการล้มรูปแบบท่ีแตกต่างกัน จะใช้เวลาในการตรวจพบการล้มไม่เท่ากัน  ความเร่งสู่

ศูนย์กลางท่ีค านวณจากข้อมูลของเซนเซอร์ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบของการล้มและความสูงของผู้ล้มมีผลต่อความเร่งสู่

ศูนย์กลาง จากผลการทดลอง ท าให้ทราบว่าอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจะต้องมีความไวมากกว่า 76.72 มิลลิวนิาที

และ 53.58 มิลลิวินาที ส าหรับกรณีล้มจากการเป็นลมและกรณีถูกกระแทกล้มตามล าดับ  ดังนั้นการสร้างอุปกรณ์

ป้องกันการกระแทกพื้นจะต้องมคีวามไวท่ีสัมพันธ์กับผลการทดลอง และควรมลีักษณะการท างานเหมือนถุงลมนริภัย

ท่ีสามารถลดอาการบาดเจ็บจากการกระแทกพื้นของผู้ป่วย 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีให้การสนับสนุนการวจิัยในครัง้นี้  
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC 

กรณีศกึษาวิชา การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 

Development and efficiency determination of controlling stepping motors with 

PLC demonstration: case study: Electricl controlling programming course 

ธราธิป ภูร่ะหงษ์1*  บัญชา ใต้ศรโีคตร2  และประสพสุข สร้อยทอง2 

Tharathip Phurahong1*, Buncha Taisrikot2 and Prasopsuk  Soytong2 
 

บทคัดย่อ 

 

บทความการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการควบคุม Stepping  

Motors ด้วย PLC เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผู้เรียนจากการลองใช้ชุดประลองท่ีสร้างขึ้นโดย กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี  1 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีลงทะเบียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอ ร์ในงานควบคุมไฟฟ้า ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศกึษา 2559  จ านวน 70 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองจ านวน  35  คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 

35 คน โดยให้กลุ่มทดลองใชชุ้ดประลองท่ีสร้างขึ้น  หลังจากท าการประลองเสร็จ นักศกึษาได้ท าแบบทดสอบท้ายการ

ประลองและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ผลการวิจัยปรากฏว่าการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ชุดสาธิตการควบคุม 
Stepping  Motors ด้วย PLC ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 92.33 /  88.66  ซึ่งสูงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าชุดสาธิตการ

ควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC ท่ีสร้างขึน้สามารถน าไปใชส้อนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ:  ควบคุมมอเตอร์ 
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Abstract 
 

This paper aims to develop and efficiency determine of controlling stepping motors with PLC 

demonstration a case stury Electricl Controlling Programming course and compare the learning outcome from the 

students while learning from the demonstration. The samples were 70 students in the 1st year higher vocational 

student in Power Electrical Division, Faculty of Industrial Technology, Nakhon Phanom University who registered 

in Electrical Controlling Programming course. The samples were divided into 2 groups, controlling group 35 

students and sample group 35 students.  

The sample group were assigned to practice by learning with the demostration. The student were 

assigned to do examination after practicing. The resu lts found that the efficiency of the demonstration is 

92.33/88.66 which is higher than the criteria set and the learning outcome of the sample group is higher than 

the controlled group with .05 statistical significant. This could be concluded that the controlling stepping motors 

with PLC demonstration could be implemented for efficiently teaching. 
 

Keyword:  controlling stepping motors 

บทน า 

เทคโนโลยีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการท่ีจะลดต้นทุนและเพิ่ม

ผลผลิตดังนัน้จึงได้มีการน าเอาโปรแกรมเมเบิล ลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)  มาใชใ้นการควบคุมการผลิต เพื่อท่ีท าให้

ขบวนการผลิตนั้นมปีระสิทธิภาพสูงสุด และให้ได้งานท่ีมีคุณภาพเป็นการประหยัดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายตา่งๆ โปรแกรม

เมเบิล ลอจิกคอนโทรลเลอร์ ได้เข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้น าโปรแกรมเมเบิล ลอจิกคอนโทรลเลอร์  

มาใช้ส าหรับควบคุมเคร่ืองจักร ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนต่างๆ มีงบประมาณมีจ านวนจ ากัด  จึงส่งผลให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยขาดแรงจูงใจ และความตั้งใจในการเรียนโดยเฉพาะเนื้อหาวิชาท่ีมุ่งเน้นให้

เห็นจริงและไปปฏบัิตจิริงเพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจหลักการเหตุผลได้อยา่งลึกซึ้งท าให้ผู้เรียนสามารถไปปฏบัิตงิานอาชพีได้

ด้วยประสบการณ์ของผู้สอนวชิาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟา้ หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช 2558  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จากการสอนมาหลายปีพบว่า 

นักศึกษาเรียนรู้ได้ช้าต้องใช้จินตนาการสูงและยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ในงานควบคุมไฟฟา้ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมได้น าเอา PLC การท างานควบคู่กับทัชสกรีนมาช่วยใน

ขบวนการผลิตปรากฏวา่ยังขาดชุดสาธติการควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC ใช้ประกอบการสอนอยู่อีกมาก จาก

ปัญหาดังกล่าวผู้ท าวจิัยจึงได้ท าการค้นคว้าหาแนวทาง  เพื่อพัฒนาชุดสาธิตการควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC  

ซึ่งในชุดประลองประกอบด้วยชุดสาธิตการควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC ใบประลองพร้อมใบเฉลย ซึ่งคาดว่า

ชุดประลองท่ีสร้างขึน้จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้และมีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้สูง 
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การด าเนินการออกแบบ 
การด าเนินงานวิจัยคร้ังนี้  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC 

โดยศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งชุดสาธิตการควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC ได้สร้างตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง  ผู้วิจัยได้ด าเนนิการวิจัยตามขั้นตอน 

ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีท่ี 1 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ท่ีลงทะเบียนรายวชิามอเตอร์ไฟฟา้และการควบคุม  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   

กลุ่มตัวอย่าง โดยคัดเลือกมาจ านวน 70  คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 35 คน กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่ม

ทดลองสอนโดยใช้ชุดประลองท่ีสร้าง และกลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีปกติ ด้วยการสุ่มแบบเจาะจง ( 

Purposive Sampling ) เนื่องจากชุดสาธิตการควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC มีเพียง  1  ชุด  และมีเวลาในการ

ทดสอบใบประลองจ ากัด 
 

การออกแบบและสร้างชดุสาธิต 

  การด าเนินงานโครงการ การออกแบบชุดสาธิตการควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC มีผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพ มีลักษณะเป็นสีเหลี่ยมจัตุรัสคือโครงสร้างฐานกว้าง 43.3 cm ยาว 53.3 cm โครงสร้างท าด้วย
อะลูมเินยีมเพื่อความแข็งแรงตัวกระเป๋ามหีนักเบา ดังนี้   
  

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างชุดฝึก PLC 

 

 
ภาพที ่2  ปุ่มควบคุมการท างานต่างๆ 
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ภาพที ่3 รางสไลดม์อเตอร์ Stepping Motors 
 

ออกแบบสร้างใบประลองการควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า   

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการและขั้นตอน  การสร้างใบประลองควบคู่กับการสร้างชุด

ประลองเนื่องจากชุดประลองและใบประลองจะต้องมีความสัมพันธ์กับใบประลอง ส าหรับชุดประลองจะประกอบ ด้วย

หัวข้อของการประลองวัตถุประสงค์ของการประลองล าดับขั้นการประลองรูปและสรุป ผลการประลองรวมท้ังแบบ 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ายการประลอง การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความ 

หมายของการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้ศึกษาค้นควา้ได้ก าหนดสัญลักษณใ์นการน าเสนอดังนี้  

  x̄  แทน ค่าเฉลี่ย  (Mean) 

   S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

    n แทน จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

             **   แทน มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

             RH แทน จ านวนคนกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 

              RL แทน จ านวนคนกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก 

การสรา้งและหาประสิทธิภาพแบบทดสอบ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักศกึษา โดยน าไปทดสอบกับกลุ่ม

ทดลองคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ท่ีเคยเรียนผ่านมาแล้ว เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน  60 คน เพื่อ

หาคุณภาพแบบทดสอบก่อนน าไปใชก้ับกลุม่ตัวอย่างซึ่งผลการวเิคราะห์เป็นดังตารางท่ี 1   
 

ตารางที่ 1 ค่าความยากงา่ย  (P)  ค่าอ านาจจ าแนก  (D)  และ ค่าความเชื่อม่ัน  (r tt )   

แบบทดสอบ จ านวนข้อ P D r tt 

กลุ่มทดลอง 40 0.548 0.243 91.61 
 

ผลของการวิจัย 
งานวิจัยนี้ ได้จัดสร้างชุดสาธิตการควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC และวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผล

การวเิคราะห์ ดังนี้ 



 

 980  Proceedings 

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อ

แสดงให้เห็นว่าชุดประลองท่ีสร้างขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะให้ความรู้ตามท่ีต้องการแล้วยังมี

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ  E1/ E2     

 E1  ตัวแรก หมายถึง คะแนนท่ีนักศึกษาได้จากแบบทดสอบท้ายการประลองวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเร่ืองชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80 

E2  ตัวหลัง หมายถึง คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีนักศึกษาได้จากแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองชุดสาธิตการควบคุม  Stepping  Motors ด้วย PLC ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80 

 2. ผู้วิจัยได้น าเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดับดังนี้ 
 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์ผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรม  

คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟา้ 

รายละเอียด 
ความคดิเห็น (n = 10) 

ระดับ 
x̄  S.D. 

1. เนื้อหาครบถ้วนตามค าอธิบายรายวชิา 4.300 .483 มาก 

2. การแบ่งหัวเร่ืองมคีวามเหมาะสม 4.300 .674 มาก 

3. เนื้อหาอธิบายชัดเจน เขา้ใจ 4.500 .527 มาก 

4. ใบงานมคีวามสัมพันธ์เนื้อหา 4.200 .632 มาก 

5. รูปแบบเอกสารมคีวามถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 4.000 .666 มาก 

6. ความเหมาะสมของกจิกรรมการเรียนการสอน 4.100 .316 มาก 

7. ความเหมาะสมในการน าไป ใชป้ระกอบการเรียนการสอน 4.600 .516 มากที่สุด 

8. เนื้อหามคีวามสัมพันธ์กับสื่อการสอนประเภทชุดทดลอง 4.500 .527 มาก 

รวม 4.312 .349 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 อาจารย์ผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า  ภายในหน่วยงานแต่

ละคณะ/วทิยาลัยท่ีเปิดสอนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีชั้นสูง มีความคิดเห็นตอ่เอกสารประกอบการสอนโดยรวม มี

ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  มากสุด คือการน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน มี

ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  และน้อยสุด คือ รูปแบบเอกสารมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความ

เหมาะสม อยูใ่นระดับ มาก  
 

ผลของการวิจัย ก าหนดใบงานท่ีได้ท าการออกแบบมาในชุดฝกึ PLC ประกอบด้วยท้ังหมด  5  ใบงาน ต่อไปนี ้

ใบงานที่ 1  การตอ่สวิตซ์ท่ีหลอดไฟกดตดิและกดดับ 
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                   ภาพที ่4 การตอ่วงจรใบงานท่ี 1  และการทดสอบเมื่อกด x22 หลอดไฟสีเขียวตดิ 
 

    
 

ภาพที ่5 การทดสอบเมื่อกด x23 หลอดไฟสีเหลอืงติดและการทดสอบเมื่อกด x24 หลอดไฟสีแดงตดิ 
 

ตารางที่ 3  ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใบงานท่ี 1   

 RH (35 คน) RL (35 คน) P D r tt 

รวม 320 164 12.07 7.63 0.802 

เฉลี่ย 10.66 5.466 0.40 0.25  
 

 จากตารางท่ี  3  ค่าความยากง่ายโดยเฉลี่ย ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.40 แสดงว่า เป็นข้อสอบสอบอยูใ่น

ระดับ ยากปานกลาง ค่าอ านาจจ าแนก โดยเฉลี่ย 0.25 ค่าอ านาจจ าแนกปานกลาง สามารถจ าแนกผู้เรียนออกเป็น

กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ดี และค่าความชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.802 แสดงว่าแบบทดสอบมีคุณภาพท่ี

เชื่อถอืได้สูง 
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ใบงานที่ 2 การกดสวติซ์ท่ีหลอดไฟโดยใชห้นว่งไทมเ์มอร์ (Timer) เวลาให้หลอดไฟติดและดับลง 

 

    
 

ภาพที ่ 6  การตอ่วงจรใบงานท่ี การทดสอบเมื่อกด x22 หลอดไฟสีเขียวติดและดับเมื่อระยะเวลาท่ี 10 วินาที                                                                          

   
 

ภาพที ่7 การทดสอบ กด x23 หลอดไฟสีเหลอืง กด x24 หลอดไฟสีแดง ติดและดับเมื่อระยะเวลาท่ี 10 วินาที 
           
ตารางที่  4  ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใบงานท่ี  2  

 RH (35 คน) RL (35 คน) P D r tt 

รวม 324 165 12.22 7.73 0.808 

เฉลี่ย 10.8 5.5 0.40 0.25  
 

 จากตารางท่ี  4  ค่าความยากงา่ยโดยเฉลี่ย ของแบบทดสอบมคี่าเท่ากับ 0.40 แสดงวา่ เป็นขอ้สอบสอบอยู่ใน

ระดับ ยากปานกลาง ค่าอ านาจจ าแนก โดยเฉลี่ย 0.25 ค่าอ านาจจ าแนกปานกลาง สามารถจ าแนกผู้เรียนออกเป็น

กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ด ีและค่าความชื่อม่ันของแบบทดสอบมคี่าเท่ากับ 0.808 แสดงวา่แบบทดสอบมคีุณภาพท่ี

เชื่อถอืได้สูง 
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ใบงานที่ 3  การสั่งจอทัชสกรนีให้หลอดไฟกดติดกดดับผ่านจอทัชสกรนี 

  

   
 

ภาพที ่8 การต่อวงจรใบงานท่ี 3 แสดงถงึหลอดไฟที่จ าลองลงในจอทัชสกรนี 
 

   
 

ภาพที่ 9  หลอดไฟสีเขียวท่ีจ าลองลงในจอทัชสกรนีในการกดสวติช์และการท างานของหลอดไฟ 
 

     
 

ภาพที่ 10 หลอดไฟสีเหลอืงท่ีจ าลองลงในจอทัชสกรนีในการกดสวติช์และการท างานของหลอดไฟ 
 

   
 

ภาพที่ 11 หลอดไฟสีแดงท่ีจ าลองลงในจอทัชสกรนีในการกดสวติช์และการท างานของหลอดไฟ 

ตารางที่  5  ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใบงานท่ี 3 
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 RH (35 คน) RL (35 คน) P D r tt 

รวม 318 198 13.85 7.51 0.790 

เฉลี่ย 10.6 6.6 0.46 0.25  
 

 จากตารางท่ี  5  ค่าความยากง่ายโดยเฉลี่ย ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.46 แสดงวา่ เป็นข้อสอบสอบอยูใ่น

ระดับ ยากปานกลาง ค่าอ านาจจ าแนก โดยเฉลี่ย 0.25 ค่าอ านาจจ าแนกปานกลาง สามารถจ าแนกผู้เรียนออกเป็น

กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ดี และค่าความชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.790 แสดงว่าแบบทดสอบมีคุณภาพท่ี

เชื่อถอืได้สูง 
 

ใบงานที่ 4 การหมุนของ Pulse STEPPING MOTOR วิ่งบนรางสไลค์เดินหนา้และถ้อยหลังตามระยะของไม้บรรทัดโดย 

กดท างานผ่านคีย์บอร์ด 

 
 

ภาพที่ 12 การตอ่ต าแหนง่สวติซ์ S7, S8 
 

   
 

ภาพที ่13 ต าแหนง่ของจุดศูนย์รางสไลด์มอเตอร์ และต าแหนง่ท่ีท าการเขียนค าสั่งท่ีกับมอเตอร์ท่ีหนึ่งเซนติเมตร 
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ตารางที่  6  ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใบงานท่ี 4 

  RH (15 คน) RL (15 คน) P D r tt 

รวม 295 127 10.55 8.5 0.781 

เฉลี่ย 9.83 4.23 0.35 0.28  
 

 จากตารางท่ี 6 ค่าความยากง่ายโดยเฉลี่ย ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.35 แสดงว่า เป็นข้อสอบสอบอยู่ใน

ระดับ ค่อนขา้งยาก ค่าอ านาจจ าแนก โดยเฉลี่ย 0.28 ค่าอ านาจจ าแนกปานกลาง สามารถจ าแนกผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม

เก่งและกลุ่มอ่อนได้ดี และค่าความชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.781 แสดงว่าแบบทดสอบมีคุณภาพท่ีเชื่อถือ

ได้สูง 
 

ใบงานที่ 5 ค าสั่ง STEPPING MOTOR โดยสั่งการผ่านจอทัชสกรีนวิ่งบอกต าแหนง่ของไมบ้รรทัดโดยใชจ้อทัชสกรีนสั่งการ 

 
 

ภาพที่ 14 การตอ่ต าแหนง่สวติซ์ S7, S8 

    
 

ภาพที ่15  การจ าลองสวติซ์ท่ีหน้าจอทัชสกรนี และเม่ือท าการกดสวิตซ์ท่ี S100 ก็จะเร่ิมท างาน STEPPING MOTOR 

โดยว่ิงไปยังต าแหนง่ท่ีท าเขยีนค าสั่งลงไปในตัว PLC 
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ตารางที่  7  ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใบงานท่ี  5   

 RH (35 คน) RL (35 คน) P D r tt 

รวม 295 127 10.55 8.5 0.781 

เฉลี่ย 9.83 4.23 0.35 0.28  
 

 จากตารางท่ี  7 ค่าความยากง่ายโดยเฉลี่ย ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.35 แสดงว่า เป็นข้อสอบสอบอยู่ใน

ระดับ ยากปานกลาง ค่าอ านาจจ าแนก โดยเฉลี่ย 0.28 ค่าอ านาจจ าแนกปานกลาง สามารถจ าแนกผู้เรียนออกเป็น

กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ดี และค่าความชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.781 แสดงว่าแบบทดสอบมีคุณภาพท่ี

เชื่อถอืได้สูง 
 

ตารางที่ 8 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการควบคุม Stepping  Motors ด้วย PLC ตามเกณฑ์ 80/80 

ที่มาของระดบัคะแนน ค่าประสทิธิภาพ (%) 

แบบทดสอบท้ายการประลอง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

92.33 

88.66 
 

จากตารางที่ 8 ค่าประสิทธิภาพท่ีได้จากคะแนนแบบทดสอบท้ายการประลองซึ่งมคี่าเท่ากับ   92.33 % และ

ค่าประสิทธิภาพท่ีได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิท่ีมีค่าเท่ากับ 88.66 % จึงสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของชุดสาธิต

การควบคุมท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพท่ีระดับ   92.33  /  88.66 %  สูงกวา่เกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนดไวแ้ละเป็นไป

ตามสมมตฐิานท่ีผู้วจิัยตัง้ไว้ 
 

สรุปผล 

งานวจิัยนี้ได้น าเสนอการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดประลอง เร่ืองชุดสาธิตการควบคุม Stepping  Motors 

ด้วย PLC ปรากฏว่าชุดประลองท่ีสร้างขึ้นได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ  80/80  เป็นไปตามสมมุติฐาน

ของการวิจัยโดยประสิทธิภาพของชุดประลองท่ีได้จาก  กลุ่มทดลอง คะแนนแบบทดสอบท้ายการประลองซึ่งมีค่าเท่ากับ 

92.33 และคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีมีค่าเท่ากับ 88.66  จึงสามารถอภิปรายผลการวิจัย

ได้ว่า  ประสิทธิภาพของชุดประลอง  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพท่ีระดับ  92.33 /  88.66  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีผู้วิจัย

ก าหนดไว้และเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีผู้วิจัยตัง้ไว ้ซึ่งการท่ีผู้เรียนท าคะแนนท้ายการประลองได้เฉลี่ย 92.33 ซึ่งเป็นคะแนน

ค่อนข้างสูงเนื่องมาจากชุดประลองการ และหลังจากท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิได้คะแนนเฉลี่ย 88.66  เนื่องมาจากชุด

ประลองการและผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่ากลุ่มทดลองมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมนีัยทางสถิตท่ีิระดับ  .05 
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การป้องกันปญัหาแรงดันเกนิส าหรับระบบไฟฟ้าภายในอาคารบนพื้นที่ห่างไกล 

The overvoltage protection for building electrical system in rural area 

อรรถพร สุพรรณนนท์1* สามารถ สาล1ี วิชาญ จันที1 และ วรจักร เมืองใจ1 

Autthaporn Supannon1*, Samart Salee1, Wichan Jantee1, and Worajak Muangjai1 

บทคัดย่อ 

 บทความฉบับนี้น าเสนอวิธีการป้องกันปัญหาแรงดันเกินส าหรับระบบไฟฟ้าภายในอาคารบนพื้นท่ีห่างไกล 

โดยเลือกเอากรณีศึกษาในพื้นท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ .แม่วาง จ.เชียงใหม่ มาใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับ

ทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน ซึ่งปัญหาท่ีพบในพื้นท่ีจะพบว่าเนื่องจากพื้นท่ีอยู่บริเวณปลายสายของ

การส่งจ่ายไฟฟา้ท าให้มขีนาดของแรงดันสูงมากในตอนกลางวัน ท าให้อุปกรณ์ไฟฟา้และอุปกรณ์ป้องกัน เชน่ เซอร์กิต

เบรกเกอร์ท่ีมีพิกัดแรงดันไม่สูงมากนักเกิดความเสียหาย ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ไฟ ดังนั้นในบทความฉบับนี้จึงได้

น าเสนอวธีิการป้องกันปัญหาแรงดันเกินโดยตดิตั้งรีเลยป้์องกันแรงดันเกิน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่สามารถแก้ไข

ปัญหาอุปกรณไ์ฟฟา้และอุปกรณป้์องกันเกิดความเสียหายจากปัญหาแรงดันเกินได้ 
 

ค าส าคัญ:  เซอร์กิตเบรกเกอร์ แรงดันเกิน รีเลยป้์องกันแรงดันเกิน 
 

Abstract  

 This paper presents the overvoltage protection for building electrical system in rural area. Khun Wang 

Royal Project Center is used as a case study. In this case study, electric devices and protection devices are 

damaged by the overvoltage problem. Location of this case study is located at the end of feeder so this 

overvoltage problem is happened especially at noon. This paper presents the overvoltage protection by using the 

overvoltage relay. The test results show that the overvoltage protection by using the overvoltage relay can solve 

the electric devices and protection devices damage problem. 
 

Keywords:  circuit breaker, overvoltage, overvoltage relay 
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บทน า 

ในปัจจุบันพลังงานไฟฟา้เป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของประชาชน ดังนัน้เพื่อให้ประชาชนได้ใชง้านพลังงาน

ไฟฟ้าอย่างท่ังถึงทุกพื้นท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจ่ายไฟฟ้าอยา่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมกีารขยายการส่งจ่าย

พลังงานไฟฟา้เพ่ือให้ประชาชนท่ีอยูใ่นชนบทห่างไกลได้ใชพ้ลังงานไฟฟา้ได้อยา่งทั่วถึง 

ระบบไฟฟ้าท่ีส่งจ่ายไปให้ประชาชนท่ีอยู่ในเขตชนบทพื้นท่ีห่างไกลนั้น จะเป็นระบบจ าหน่ายท่ีส่งผ่านสายส่ง

ระดับแรงดันปานกลาง ซึ่งเมื่อมีการส่งจ่ายไฟฟ้าท่ีมีระยะทางไกลจะท าให้เกิดปัญหาแรงดันตก  [1] ดังนั้นการไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาคจึงแก้ปัญหาโดยใชห้มอ้แปลงแท็ป (On Load Tap Change Transformer) เพื่อปรับระดับแรงดันให้เพิ่มสูงขึ้น

ในกรณีมีมีการใชง้านโหลดตามปกติ 

แต่เมื่อไม่มีการใช้งานโหลดโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวัน การท่ีปรับระดับแรงดันให้เพิ่มสูงขึ้นจะท าให้เกิด

ปัญหาแรงดันเกินเกิดขึ้น [2] ซึ่งจะส่งผลต่อระบบไฟฟ้าท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันเกิดความเสียหาย

โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันอย่างเซอร์กิตเบรกเกอร์ ซึ่งตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์จะมีพิกัดแรงดันและกระแสท่ีสามารถทน

ได้ ดังนั้นหากเกิดแรงดันเกินจนสูงเกินค่าพิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์จะส่งผลให้เซอร์กิตเบรกเกอร์เกิดการช ารุด

เสียหาย ในบางกรณีอาจจะท าให้หนา้คอนแท็คของเซอร์กิตเบรกเกอร์เกิดการลัดวงจร ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใชไ้ฟฟ้า 

อาจท าให้เกิดไฟดับหรือไฟไหม้จากปัญหาลัดวงจรได้ 

ด้วยเหตุนีจ้ึงจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินเพื่อใชส้ าหรับปอ้งกันปัญหาแรงดันเกินท่ีเกิดขึน้ ดังนัน้ใน

บทความฉบับนี้ จึงได้น าเสนอวิธีการป้องกันปัญหาแรงดันเกินโดยตดิตั้งรีเลย์ป้องกันแรงดันเกิน ส าหรับใชง้านในพื้นท่ี

ท่ีอาจเกิดปัญหาแรงดันเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีชนบทห่างไกลซึ่งจะพบปัญหาแรงดันเกินในช่วงกลางวัน โดยใน

งานวิจัยนี้ได้เลือกเอากรณีศึกษาระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มาใช้เป็น

กรณศีกึษา  

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า คือ ระบบท่ีท าหน้าท่ีรับก าลังไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้า เพื่อจ าหน่ายต่อให้กับผู้ใชไ้ฟ ซึ่ง

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีดีจะต้องมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการจ่ายก าลังไฟฟ้าได้เพียงพอใน

ปัจจุบันและสามารถรองรับการจ่ายก าลังไฟฟ้าท่ีอาจมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย ส าหรับระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าการลดระดับแรงดันไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายแรงสูง 115 กิโลโวลต ์ให้เป็นระบบ

จ าหน่ายแรงสูงปานกลาง 22 กิโลโวลต์ หรือ 33 กิโลโวลต์ โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าก าลังท่ีสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อ

จ าหนา่ยให้กับผู้ใช้ไฟท่ีมีความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าจ านวนมาก 

โครงสร้างของระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าท่ีใชก้ันโดยท่ัวไปนัน้ จะแบ่งได้ 5 รูปแบบ [3] ดังนี้ 

1. ระบบจ าหนา่ยแบบรัศมี (Radial Distribution System) 

2. ระบบจ าหนา่ยแบบวงรอบ (Loop Primary Distribution System) 

3. ระบบจ าหนา่ยแบบสายประธานคู ่(Primary Selective Distribution System) 

4. ระบบจ าหนา่ยแบบสายประธานสองชุด (Secondary Selective Distribution System) 

5. สปอตเนตเวร์ิค (Spot Network) 

ส าหรับในบทความฉบับนี้จะเลือกพิจารณาเฉพาะระบบจ าหน่ายแบบรัศมีเท่านั้น เนื่องจากระบบจ าหน่าย

แบบรัศมีเป็นระบบจ าหนา่ยท่ีง่ายตอ่การออกแบบ รวมท้ังมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างต่ าท าให้เป็นท่ีนิยมโดยท่ัวไป 

อีกท้ังระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีจ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางเป็นรูปแบบระบบ

จ าหนา่ยแบบรัศมีอีกดว้ย 
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 1. ระบบจ าหนา่ยแบบรัศมี (Radial Distribution System) 

ระบบจ าหนา่ยแบบรัศมี มีโครงสร้างของสายจ าหน่ายแรงสูงท่ีรับก าลังไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงตน้ทางส่ง

จ่ายไปยังโหลดท่ีเชื่อมตอ่อยู่ท่ีบัสหรือสถานีไฟฟา้ยอ่ยตา่งๆ ในทิศทางเดียว ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียวจาก

สถานีไฟฟ้าต้นทางไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยท่ีต่ออยู่กับสายป้อนหลักจนถึงสถานไีฟฟา้ย่อยปลายทาง ดังแสดงในภาพท่ี 1 

              

S

S
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CB CB CB

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างของระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าแบบรัศมี 

ปัญหาแรงดันตก – เกินในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแบบรัศมี 

ข้อดีของระบบจ าหนา่ยไฟฟา้แบบรัศม ีคือ มีการออกแบบโครงสร้างท่ีงา่ย โดยวางสายจ าหนา่ยจากสถานีต้น

ทางไปยังโหลด ณ พื้นท่ีต่าง ๆ ตอ่เนื่องกันตลอดความยาวสาย การควบคุมและป้องกันปัญหาความผิดพร่องท่ีเกิดขึ้น

ในระบบสามารถท าได้ง่าย โดยการปลดวงจรส่วนท่ีเกิดปัญหานั้นออกไป แต่อย่างไรก็ตามระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแบบ

รัศมีก็มีข้อเสียหลายด้าน เชน่ ปัญหาแรงดันตก – เกิน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากโปรไฟล์แรงดันในภาพท่ี 2 จะพบวา่ในช่วง

ตอนกลางคืนซึ่งเป็นช่วงท่ีมีผู้ใช้ไฟจ านวนมากจะท าให้เกิดปัญหาแรงดันตกบริเวณโหลดปลายสายเนื่องจากก าลังไฟฟา้

สูญเสียท่ีเกิดขึ้นระหว่างทางมีจ านวนมาก ท าให้โหลดท่ีอยูป่ลายทางมีระดับแรงดันต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด คือ 0.95 

ตอ่หน่วย และในช่วงตอนกลางวันซึ่งเป็นช่วงท่ีไม่มีผู้ใช้ไฟในบริเวณโหลดระหวา่งทางจะท าให้เกิดปัญหาบริเวณปลาย

สายมรีะดับแรงดันสูงกวา่มาตรฐานท่ีก าหนด คือ 1.05 ตอ่หน่วย นอกจากนีก้ารปลดวงจรเพื่อแกปั้ญหาความผิดพร่อง 

จะส่งผลกระทบท าให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนับตั้งแต่ต าแหน่งสวิตช์ป้องกันไปจนถึงโหลดท่ีต่ออยู่ปลายสาย 

เป็นผลท าให้ความเชื่อถอืได้ของระบบมคี่าต่ า 

 
ภาพที่ 2 โปรไฟลแ์รงดันของระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าแบบรัศมี 
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ระบบป้องกัน (Protection System) 

เมื่อเกิดปัญหาความผิดพร่องขึน้ในระบบไฟฟ้า จะส่งผลกระทบเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อระบบไฟฟ้าใหญ่ขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ไหลขณะลัดวงจรจะสูงมาก ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า เช่น เกิดความ

ร้อนสูง เกิดแรงดันตก เกิดแรงดันเกิน และเกิดความถี่ต่ า เป็นต้น ดังนั้นเพื่อท่ีจะป้องกันระบบไฟฟ้าให้ท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้แก่ระบบและอุปกรณ์ไฟฟา้จึงจ าเป็นตอ้งมรีะบบการป้องกันท่ีดี 

ระบบป้องกันไฟฟ้าท่ีดีย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการส่งจ่ายและจ าหน่ายไฟฟ้าเมื่อเกิดภาวะผิดปกต ิ

ดังนั้นหน้าท่ีของระบบป้องกันไฟฟ้าท่ีดี คือเมื่อเกิดภาวะผิดปกติในระบบไฟฟ้าต้องสามารถตัดระบบไฟฟ้าส่วนท่ีเกิด

ภาวะผิดปกตอิอกจากวงจรให้รวดเร็วท่ีสุด นอกจากนี้คุณสมบัตท่ีิดีของระบบป้องกันตอ้งมคีวามเชื่อถอืได้ (Reliability) 

ท างานโดยถูกตอ้ง (Dependability) ท างานโดยรวดเร็ว (Speed) ค่าบ ารุงรักษาต่ า และมีราคาไมแ่พงจนเกินไป [4] 

ระบบป้องกันจะประกอบไปด้วยอุปกรณป้์องกันหลักๆ ดังนี้ 

1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเปิดและปิดวงจรท้ังในขณะที่ระบบไฟฟ้าอยู่ในภาวะปกตหิรือผิดปกติ การเปิดวงจรใน

ภาวะปกตินั้นจะสามารถท าเมื่อใดก็ได้ท่ีต้องการเปิดวงจร เช่น การซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า แต่เมื่อระบบอยู่ในภาวะ

ผิดปกต ิเช่น การเกิดความผิดพร่อง เซอร์กิตเบรกเกอร์จะตอ้งท าการเปิดวงจรอย่างรวดเร็ว ในบางกรณเีซอร์กิตเบรก

เกอร์จะไม่สามารถตรวจจับภาวะผิดปกติได้เอง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์อื่นๆ ช่วยตรวจจับภาวะผิดปกติ เช่น 

รีเลย ์แตใ่นบางกรณีเซอร์กิตเบรกเกอร์จะสามารถเปิดวงจรได้อยา่งอัตโนมัติถ้ามกีระแสไหลเกินกวา่ค่าท่ีก าหนด โดย

ไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานท่ีส าคัญท่ีใชก้ับเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ IEC 60898 และ IEC 

60947-2 ซึ่งมีรูปแบบการใชง้านของแตล่ะมาตรฐานดังตารางที่ 1 [5] เซอร์กิตเบรกเกอร์ในระบบแรงต่ าโดยท่ัวไปจะมี

ลักษณะดังแสดงในภาพท่ี 3 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรูปแบบการใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC 60898 และ IEC 60947-2 

 IEC 60898 IEC 60947-2 

กลุ่มผู้ใช้งาน บ้าน ท่ีอยูอ่าศัย อาคารท่ัวไป โรงงานอุตสาหกรรม 

พกิัดแรงดัน (Ue) (PH to PH)   440 โวลต์ (เอซี)   1000 โวลต์ (เอซี) 

พกิัดกระแสใชง้าน (In) min = 6 แอมแปร์ 

max = 125 แอมแปร์ 

ก าหนดโดยผู้ผลิต 

มคี่ามากกวา่ 1000 แอมแปร์ 

พกิัดการตัด

กระแสลัดวงจร 

(Breaking 

Capacity) 

Icu (Ultimate) 

Icu= Icn 

(1.5 กิโลแอมแปร์ ถึง 25 กิโล

แอมแปร์) 

Icu 

(ก าหนดโดยผูผ้ลิต) 

Icn (Service) 

0.5 ถึง 1.0 Icn 

(ขึน้อยู่กับขนาดของ Icn ตามมาตรฐาน 

IEC) 

0.25 ถึง 1.0 Icn 

(ก าหนดโดยผูผ้ลิต) 

การทดสอบพกิัดกระแสลัดวงจร มกีารทดสอบท่ีรุนแรงกว่า มกีารทดสอบนอ้ยกว่า 

Thermal Trip 1.13 ถึง 1.45 In 1.05 ถึง 1.30 In 

Magnetic Trip Curve B,C,D 

B ตัดทันทีท่ี 3 – 5 In 

C ตัดทันทีท่ี 5 – 10 In 

D ตัดทันทีท่ี 10 – 50 In 

(ตัดทันทีท่ี t = 0.1 s) 

ก าหนดโดยผู้ผลิต 

 

 
 

ภาพที่ 3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ในระบบแรงต่ า 

 

ส าหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีใช้ในระบบแรงดันต่ า บริษัทผู้ผลิตส่วนมากจะออกแบบให้มีขนาดโครงเป็น

ชว่งกวา้งๆ แล้วจึงปรับตั้งกระแสพิกัดในระหวา่งชว่งให้ละเอยีดขึน้ ดังนัน้จึงมีค าว่า Ampere Frame (AF) และ Ampere 

Trip (AT) ขึน้ [6] 

Ampere Frame (AF) คือ ขนาดพิกัดกระแสสูงสุดท่ีสามารถใช้ได้กับขนาดโครงของเซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยท่ี

บริษัทผู้ผลิต จะผลิตเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีมี AF ตามมาตรฐาน IEC ท่ีก าหนดไว้ ได้แก่ 63, 100, 125, 160, 200, 250, 

315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 3150 (3200), 4000, 5000 และ 6300 แอมแปร์ 

Ampere Trip (AT) คือ ขนาดพิกัดกระแสท่ีปรับตั้งให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ท างาน โดยท่ีบริษัทต่างๆ จะผลิต

ออกมาหลายค่า แล้วแต่ความต้องการ เช่น ผลิตเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีขนาด AF = 250 แอมแปร์ อาจจัดให้มีค่า AT ท่ี 

100, 125, 150, 175, 200, 225 และ 250 แอมแปร์ 
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2. รีเลยป้์องกัน (Protective Relay) [7] 

รีเลย์ป้องกันเป็นอุปกรณ์ป้องกันท่ีได้รับการออกแบบให้สามารถรับการกระตุ้นจากสัญญาณท่ีแปลงมาจาก

ระบบไฟฟา้ผ่านทางหม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน โดยรีเลยป้์องกันจะท าหนา้ที่ตรวจจับภาวะผิดปกติ โดยจะ

ท าการตรวจวัดค่าปริมาณทางไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา เมื่อค่าปริมาณทางไฟฟ้าท่ีตรวจวัดเกินค่าท่ีก าหนดไว้ รีเลย์จะส่ง

สัญญาณให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ท าการปลดวงจรออกจากระบบ โดยท่ีค่าปริมาณทางไฟฟา้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิด

ภาวะผิดปกติจะมีอยู่หลายชนดิ เช่น แรงดัน กระแส ความถี่ มุมทางไฟฟ้า เป็นต้น รีเลยป้์องกันมีด้วยกันอยู่หลายชนิด 

แตล่ะชนิดจะมชีื่อเรียกที่ต่างกันออกไป ตามลักษณะภาวะผิดปกติท่ีใชป้้องกัน ส าหรับรีเลยท่ี์ใชใ้นงานวิจัยนี้ จะใชรี้เลย์

ป้องกันแรงดันเกินส าหรับแก้ปัญหาแรงดันเกินท่ีเกิดขึ้น 

2.1 รีเลยป้์องกันแรงดันเกิน (Overvoltage Relay) 

รีเลย์ป้องกันแรงดันเกินเป็นรีเลย์ท่ีมีหนา้ที่ตรวจจับความผิดปกติของแรงดันเมื่อเกิดแรงดันเกิน โดย

รีเลย์ชนิดนี้จะท างานแบบทันทีทันใด หรือมีการหน่วงเวลาเพื่อป้องกันการท างานผิดพลาดเมื่อเกิดแรงดันเกินชั่วครู่ 

(Transient Overvoltage) รีเลยช์นิดนี้นิยมใชง้านส าหรับควบคุมการท างานของตัวเก็บประจุ หรอืป้องกันการเกิดแรงดัน

เกินของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ซึ่งรีเลย์ชนิดนี้จะมีรหัส DEVICE NUMBER ตามมาตรฐาน ANSI คือ 59 ส าหรับรีเลย์

ป้องกันแรงดันเกินในระบบแรงดันต่ าจะถูกออกแบบให้มีท้ังตัวรีเลยแ์ละเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัวเดียวกัน ทัง้นี้เพื่อความ

สะดวกในการตดิตัง้ภายในตัวอาคาร ซึงมีลักษณะโดยท่ัวไปดังภาพท่ี 4 

         

ภาพที่ 4 รีเลยป้์องกันแรงดันเกินในระบบแรงต่ า 

กรณศึีกษาและผลการศึกษา 
 ส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาแรงดันเกินจะใช้โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ในการวิเคราะห์ เนื่องจาก

โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สามารถท าการน าเขา้ข้อมูลระบบจ าหน่ายไฟฟา้จริงของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคได้ 

อีกท้ังฐานข้อมูลระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกจัดเก็บไว้ในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

ดังนั้นจึงง่ายต่อการน ามาวิเคราะห์ โดยข้อมูลระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส าหรับระบบจ าหน่ายท่ีจ่าย

ไฟฟา้ให้กับศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงขุนวางสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 5  
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงต าแหนง่ท่ีต้ังของศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงขุนวางบนระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า 

 

ภาพที่ 6 ข้อมูลระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ที่จ่ายให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 

ในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

 

ส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาแรงดันเกินในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory จะท าการวิเคราะห์จากโปร

ไฟลแ์รงดันในช่วงท่ีไม่มผีู้ใชไ้ฟและช่วงท่ีมีผู้ใช้ไฟสูงสุด ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 7 และ 8 ตามล าดับ 

ศูนยพ์ฒันาโครงการ
หลวงขุนวาง 

สถานีไฟฟ้าจอมทอง 

สถานีไฟฟ้าฮอด 
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ภาพที่ 7 โปรไฟลแ์รงดันในช่วงท่ีไม่มผีู้ใชไ้ฟ 

 

 
ภาพที่ 8 โปรไฟลแ์รงดันในช่วงท่ีมีผู้ใช้ไฟสูงสุด 

 

จากข้อมูลโปรไฟล์แรงดันในช่วงท่ีไม่มีผู้ใช้ไฟดังภาพท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าระบบจ าหน่ายไฟฟ้ามีปัญหาแรงดันเกิน

โดยท่ีระดับของแรงดันค่อนข้างสูงมาก เนื่องจากในในช่วงท่ีไม่มผีู้ใช้ไฟจะพบวา่มีการใชไ้ฟตามโหลดรายทางค่อนข้างน้อย

ท าให้แรงดันบริเวณปลายทางนั้นมีระดับของแรงดันท่ีสูงมากถึง 1.25 ต่อหน่วย ซึ่งสูงเกินมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ คือ 1.05 

ต่อหน่วย ถึง 20% ซึ่งในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นเพียงแค่บางเวลา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

ค่อนข้างมาก และจากข้อมูลโปรไฟล์แรงดันในชว่งท่ีมีผู้ใช้ไฟสูงสุดดังภาพท่ี 8 จะพบปัญหาแรงดันตกบริเวณปลายสาย ซึ่ง

เกิดจากการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟค่อนข้างสูงมาก ท าให้เกิดปัญหาแรงดันตก แต่ในกรณีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แก้ปัญหา

โดยใช้หม้อแปลงแท็ปท าการยกระดับแรงดันขึน้ ซึ่งจากภาพท่ี 8 จะพบว่าในบางชว่งท่ีเกิดแรงดันตกจะมีการยกระดับของ

แรงดันขึน้มาเป็นชว่งๆ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันตกท่ีเกิดขึน้ 
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เพื่อป้องกันปัญหาแรงดันเกินท่ีเกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินติดตั้งบริเวณภายในอาคาร 

เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายจากปัญหาแรงดันเกินท่ีเกิดขึ้น ซึ่งก่อนท าการติดตั้งจ าเป็นต้องมีการส ารวจ

ข้อมูลระบบไฟฟา้เดิมก่อน โดยท่ีศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงขุนวางมแีผนภาพแบบเส้นเดียวแสดงระบบไฟฟา้ ดังภาพท่ี 9 

 

 

 

 
ภาพที่ 9 แผนภาพแบบเส้นเดียวแสดงระบบไฟฟา้ในพืน้ท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 
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จากข้อมูลแผนภาพแบบเส้นเดียวแสดงระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงขุนวางดังภาพท่ี 9 แสดงให้

เห็นว่าระบบไฟฟา้ในพืน้ท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางจะประกอบไปด้วย 3 Feeder ซึ่งจะพบวา่ทัง้ 3 Feeder 

ไมไ่ด้มีการติดต้ังเซอร์กิตเบรกเกอร์และรเีลยป้์องกันแรงดันเกิน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาแรงดันเกินจะส่งผลท าให้อุปกรณ์

ไฟฟา้เกดิความเสียหายได้งา่ย ดังนัน้จึงได้ท าการออกแบบระบบป้องกันใหม่ โดยท าการหาขนาดของเซอร์กิตเบรก

เกอร์และรเีลยป้์องกันแรงดันเกินดังน้ี 

หาพิกัดกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์จากสมการดังตอ่ไปน้ี 

1.25CB LoadI I   

โดยท่ี 

CBI  คือ พิกัดกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

LoadI  คือ กระแสโหลด 

ซึ่ง LoadI  ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เท่ากับ 32 แอมแปร์ ดังนัน้ 

1.25 32

40

CB

CB

I

I A

 


 

ดังนั้นจึงท าการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีมีพิกัดกระแส 40 แอมแปร์และติดตั้งรีเลย์ป้องกันแรงดันเกินท่ีมี

ขนาดพกิัดกระแส 40 แอมแปร์เท่ากัน โดยเซอร์กิตเบรกเกอร์และรเีลยป้์องกันแรงดันเกินท่ีใชม้ลีักษณะดังภาพท่ี 10  

     

ภาพที่ 10 เซอร์กิตเบรกเกอร์และรเีลยป้์องกันแรงดันเกินท่ีเลอืกใช ้

เมื่อท าการติดตั้งรีเลย์ป้องกันแรงดันเกินไปแล้ว เมื่อเกิดปัญหาแรงดันเกินในช่วงตอนกลางวันซึ่งในบางเวลา

จะมีระดับแรงดันมากกว่า 1.05 ต่อหนว่ย รีเลยป้์องกันแรงดันเกินจะท าการปลดวงจรออกทันที ท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่

เกิดความเสียหาย 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการติดตั้งรีเลย์ป้องกันแรงดันเกินสามารถป้องกันปัญหาแรงดันเกินใน

พื้นท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางได้จริง ซึ่งแรงดันเกินท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางมีขนาด

สูงสุดถึง 2.25 ต่อหน่วย ซึ่งเป็นระดับแรงดันท่ีสามารถท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้ โดยรีเลย์ป้องกัน

แรงดันเกินท่ีน ามาติดต้ังน้ัน ได้เลอืกใช้รีเลยป้์องกันแรงดันเกินท่ีมพีกิัดกระแส 40 แอมแปร์ โดยเมื่อมีปัญหาแรงดันเกิน 

1.05 ต่อหน่วย รีเลย์จะท าการปลดวงจรออกทันที ซึ่งสามารถลดปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายจากปัญหา

แรงดันเกินได ้
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การฟื้นฟูสภาพคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ภายใต้แรงเฉอืน 

Retrofitting of reinforced concrete deep beam using ferrocement under shear 

failure 

นิตริุจน ์มอญแสง1* 

Nitirut Mornsaeng1* 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเพื่อเสนอวิธีการซ่อมแซมคานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสียหายภายใต้การใช้งานมากกว่าปกติ            

โดยวธีิการเสริมก าลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ ชิ้นงานการทดสอบถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นคานท่ีถูกออกแบบ

มาเพื่อวิบัตภิายใตแ้รงดัด โดยใชเ้หล็กนอ้ยท่ีสุดตามการก่อสร้างท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน และกลุ่มท่ีสองเป็นคานถูกออกแบบ

มาเพื่อให้วบัิตภิายใตแ้รงเฉือน ส าหรับการซ่อมแซมได้ใชว้ธีิเฟอร์โรซีเมนต์เป็นแผ่นแถบประกบด้านล่างดว้ยเหล็กเดอืย

เมื่อวิบัตภิายในแรงดัด และประกบดา้นข้างคานเมื่อวิบัตดิ้วยแรงเฉือน 

ส าหรับงานวิจัยนี้ ตัวอย่างจ านวน 10 ตัวอย่าง ขนาดกว้าง 200 มิลลิเมตร ลึก 400 มิลลิเมตร ถูกหล่อและ

ทดสอบด้วยแรงกระท าจุดเดียว คานจะถูกท าให้เสียหายท่ีระดับความรุนแรงต่าง ๆ กัน ได้แก่ 25%, 50%, 75% และ 100% 

ผลการซ่อมแซมด้วยวิธีแถบเฟอร์โรซีเมนต์ ภายใต้แรงเฉือน คานทุกชิ้นสามารถรับก าลังดีขึ้น หรือสามารถเพิ่มเวลาในการ

วบัิตไิด ้

ค าส าคัญ:  เฟอร์โรซีเมนต์ เหล็กโครง เหลก็เดือย 

                                                 
1 วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร ์จังหวัดพะเยา 56000 
1 Civil Engineering, Engineering, Phayao Province 56000 
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Abstract  
This research proposed a method of rehabilitating for the damaged reinforced concrete beams subjected 

to load over its serviceability, using ferrocement laminates which was insufficient data of the rehabilitating 

method. The ferrocement was regarded as one of effective repair materials. The samples were divided into 

two groups. 1) The first group were beams that controlled to fail by flexural mode, whose flexural rein 

forcement would be kept as the minimum in substandard construction. 2) The other group were beams that 

carried by shear mode, whose shear reinforcement would be normally provided the minimum in expected non-

engineered construction. For rehabilitating, the method of ferrocement laminated attachment with shear dowel 

would be used depending on the mode of failure, the soffit (tension face) of beams in flexural mode or the side 

of beams in shear mode. 

For this study, all ten beams of 200 mm. x 400 mm, were casted and tested under a two points loading. 

Each samples would be damaged under over the serviced loads by applying static loading of 25%, 50%, 75% 

and 100 % . The results of repair with the ferrocement and under flexure and shear  revealed as all 

beams was able to hold the weight better than before or increase the duration of apocalypse. 

Keywords: Ferrocement, skeletal steel, Shear dowel 
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บทน า 

การออกแบบคานโดยปกตจิะออกแบบให้คานมหีนา้ตัดท่ีเหมาะสม และความยาวคานต่อความลึกมากกว่า 5 

เท่า หากคานต้องน ามารับแรงกระท าภายนอกที่มากเกินไป วิศวกรผู้ออกแบบจ าตอ้งออกแบบใส่เหล็กเสริมรับแรงดัด

มากขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ ท่ีปริมาณเหล็กจะท าให้หน้าตัดอยู่ในสภาวะวิบัติภายใต้แรงอัด เมื่อเป็นเช่นนั้นวิศวกร

จ าเป็นต้องให้คานมีขนาดหนาขึ้น หรือลึกขึ้น ให้เพียงพอต่อการรับแรงดัดได้มากขึ้น และสามารถรับแรงเฉือนได้มาก

ขึ้นด้วย เช่น การรับก าแพงคอนกรีตท่ีรับน้ าหนักด้านบน การออกแบบผนังถังคอนกรีตเสริมเหล็กและยุ้งท่ีเก็บ

ของเหลว ซึ่งน้ าหนักจะไปรวมกันท่ีท้องคานหรือด้านล่างของผนัง หรือคานย่อยรับน้ าหนักมาฝากกับคานหลักท าให้

ตอ้งมีขนาดที่ใหญ่มาก 

คานท่ีกล่าวมานี้จะมีพฤตกิรรมการรับแรงไมเ่หมอืนคานปกติ กล่าวคือคานท่ีมลีักษณะลึกมาก ๆ แรงกระท า

จากภายนอกจะวิ่งลงสู่จุดรองรับโดยตรง ไม่เหมือนคานปกติท่ีอาศัยคอนกรีต และเหล็กเสริมเป็นตัวถ่ายแรงมายังจุด

รองรับ ซึ่งมีท้ังข้อดีและข้อเสีย ซึ่งท าให้คานท่ีค่อนข้างลึกนั้นรับแรงได้มากขึ้น จากการถ่ายลงสู่จุดรองรับโดยตรง 

อย่างไรก็ตามข้อเสียท่ีต้องพิจารณา คือ การยึดเหนี่ยวท่ีปลายของเหล็กเสริม เนื่องจากในความท่ีเป็นคานลึก (Deep 

Beam) แรงดึงในเหล็กล่างตลอดท้ังเส้นจะได้รับเท่ากันตลอดเส้น ตามหลักการของ Strut-and-Tie นอกจากนี้ปริมาณ

เหล็กปลอกอาจจะมีผลต่อการรับแรงเฉือนไม่เด่นเท่ากับกรณีของคานปกติ เนื่องจากแรงจะอยู่ ในรูป Strut-and-tie 

แมว้า่คานลกึจะสามารถรับแรงได้มากขึ้น แตว่ศิวกรอาจได้ความรู้ในเร่ืองนี้ไม่มาก และการน าไปใชง้านผิดประเภทก็ท า

ให้เกิดการเสียหายได้ จึงน ามาซึ่งการออกแบบเพื่อแก้ไขและหาวิธีการซ่อมแซม โดยในการท าวิจัยในคร้ังนี้เพื่อหา

วธีิการเสริมก าลังในคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหายภายใตรู้ปแบบวบัิตดิ้วยแรงอัดร่วมเฉือน และแรงดึงร่วมเฉือน ท่ี

ระดับความรุนแรงต่าง ๆ และเพื่อหาวิธีการเสริมก าลังในคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสียหาย ภายใต้รูปแบบ

การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการซ่อมแซมและเสริมก าลังในคานด้วยวิธีเฟอร์โรซีเมนต์ ได้แก่ ปริมาณเหล็กโครง

ตามยาว (Longitudinal skeletal steel) ปริมาณเหล็กโครงตามยาว (Transverse skeletal steel) ระยะห่างการเจาะเย็บ

เหล็กเดอืย (Shear dowel spacing) 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การศึกษาและรวบรวมงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมและการเสริมก าลังของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย

เฟอร์โรซีเมนต์ ผู้วิจัยได้ออกแบบชิ้นทดสอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดท่ีหนึ่งเป็นการออกแบบการทดสอบให้คาน

ลึกวิบัติภายใต้แรงเฉือนร่วมอัด (Shear compression failure) จ านวน 6 ตัวอย่าง และชุดท่ีสองเป็นการออกแบบการ

ทดสอบให้คานลกึวิบัตภิายใตแ้รงเฉือนร่วมดัด (Shear tension failure) จ านวน 4 ตัวอยา่ง โดยรูปแบบการวบัิตไิด้อาศัย

ต าแหน่งของน้ าหนักท่ีใช้ทดสอบเป็นเกณฑ์คาดการณ์รูปแบบการวิบัติ คือ ใช้อัตราส่วนระยะห่างแรงเฉือน (a) ต่อ

ความลึกคาน (d=35 ซม) 

โดยระยะเฉือนต่อความลึกของคาน (a/d) ท่ีมีผลต่อการรับน้ าหนัก ในการทดสอบได้ทดสอบคานโดยท าการ

เปรียบเทียบอัตราส่วน a/d ท่ี 1.5 กับ 2.0 จ านวน 2 ชุด ซึ่งท้ังสองชุดมีขนาดหน้าตัดเดียวกันคือขนาด 400x200 ม.ม. 

จ านวนเหล็กรับแรงอัด 2BD16 เหล็กปลอกRB6@300 เท่ากัน ต่างกันท่ีเหล็กล่างรับแรงดึง ในคานกลุ่มย่อย FD และ 

FS ใชเ้หล็กเสริมขนาด 2DB16 ในขณะท่ีกลุม่ย่อย SD และFD ใชเ้หล็กเสริมขนาด 4DB16 ดังภาพท่ี 1, 2 และตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 แสดงขนาดหนา้ตัดและรายละเอยีดเหล็กเสริมของช้ินทดสอบ 

 

ภาพที ่1 แสดงรายละเอยีดการเสริมเหล็กของคานลกึคอนกรีต (FD และ FS) 

 

ภาพที ่2 แสดงรายละเอยีดการเสริมเหล็กของคานสัน้คอนกรตี (SD และ SS) 

 

ต าแหนง่ของแรงท่ีใชใ้นการทดสอบ ซึ่งจะจัดให้อยู่ในรูปอัตราส่วนระยะห่างแรงเฉือน (a) ตอ่ความลกึคาน  (d 

= 35 ซม) ดังภาพท่ี 3 
a = 525 mm.

ln =1050 mm.
1500 mm.  

a = 700 mm.

ln =1400 mm.
1500 mm.  

ก) การให้น้ าหนัก a/d = 1.5 กับชุดคานลึก (SD, FD) ข) การให้น้ าหนัก a/d = 2.0 กับชุดคานสั้น (SS, FS) 
 

ภาพที ่3 แสดงการให้น้ าหนักระยะห่างแรงเฉือนต่อความลึก (a/d = 1.5, 2.0) 
 

การซ่อมแซมคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธกีารจัดเรียงรูปแบบเฟอร์โรซีเมนต์ 

การทดสอบในคร้ังนี้ ชิ้นตัวอย่างจะมีขนาดหน้าตัดคานเท่ากันท้ัง 10 ตัวอย่าง โดยทุกตัวอย่างคานมีขนาด

ความกว้าง 200 มม. มีความลึก 400 มม. และความยาว 1600 มม. โดยมีรายละเอียดการเสริมเหล็กดังนี้ ได้จัดวาง

เหล็กข้ออ้อยดา้นบนขนาด DB12 จ านวน 2 เส้น และจัดวางเหล็กข้อออ้ยดา้นลา่ง DB16 จ านวน 4 เส้น ส าหรับคานชุด

ชิ้นทดสอบ b 

(ซม.) 

h 

(ซม.) 

Ac 

(ซม.2) 

d 

(ซม.) 

Top 

reinf. 

Bottom 

reinf. 

Stirrup a/d 

SD1, SD2, SD3 20.0 40.0 800 35.0 2DB12 4DB16 RB6@300 1.5 

SS1, SS2, SS3 20.0 40.0 800 35.0 2DB12 4DB16 RB6@300 2.0 

FD1, FD2 20.0 40.0 800 35.0 2DB12 2DB16 RB6@300 1.5 

FS1, FS2 20.0 40.0 800 35.0 2DB12 2DB16 RB6@300 2.0 

2DB12

2DB16

RB6@300

1600 mm.

Strain gage

Strain gage

Strain gage

400 mm.

 

 
Top bar 2DB12

40
0 m

m.

200 mm.

Tie bars RB6@300

Bottom bar 2DB16

 

2DB12

4DB16

RB6@300

1600 mm.

Strain gage

Strain gage

Strain gage

400 mm.
 

 
Top bar 2DB12

40
0 m

m.
200 mm.

Tie bars RB6@300

Bottom bar 4DB16
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แรก และจัดวางเหล็กข้ออ้อยด้านล่าง DB16 จ านวน 2 เส้น ส าหรับคานลึกชุดท่ีสอง โดยทุกตัวอย่างได้จัดเรียงเหล็ก

ปลอกขนาด RB6 ทุกระยะ 300 มม. 

ชุดย่อยที่ 1 การทดสอบการซ่อมแซมในกลุ่มชิ้นตัวอย่าง FD ท่ีมีรูปแบบการวิบัติเป็นแบบ Shear-tension 

failure อัตราส่วนระยะรับแรงเฉือนต่อความลึกคานจะต่ า คือ (a/d) = 1.5 

การทดสอบในกลุ่มนี้เพื่อศึกษาดูผลของรูปแบบการจัดเรียงแถบเฟอร์โรซีเมนต์  2 รูปแบบท่ีมีต่อการวิบัต ิ

หากเหล็กเสริมหลักมีปริมาณน้อย ดังภาพ 4 (ก) และ (ข) 

ชุดย่อยที่ 2 การทดสอบการซ่อมแซมในกลุ่มชิ้นตัวอย่าง FS ท่ีมีรูปแบบการวิบัติเป็นแบบ Tension failure 

โดยท่ีอัตราส่วนระยะรับแรงเฉือนต่อความลึกคานเท่ากับ (a/d) = 2.0 

การทดสอบในกลุ่มนี้เพื่อศึกษาดูผลของรูปแบบการจัดเรียงแถบเฟอร์โรซีเมนต์ 2 รูปแบบท่ีมีต่อการวิบัต ิ

หากเหล็กเสริมหลักมีปริมาณน้อย และระยะเฉือนมากขึน้ ดังภาพ 4 (ก) และ (ข) 

ชุดย่อยที่ 3 การซ่อมแซมในกลุ่มช้ินตัวอย่าง SD มีรูปแบบการวิบัตเิป็นแบบ Shear Compression failure ซึ่ง

มอีัตราส่วนระยะรับแรงเฉือนต่อความลึกคานเท่ากับ (a/d) = 1.5 

การทดสอบในกลุ่มนี้เพื่อศกึษาดูผลของรูปแบบการจัดเรียงแถบเฟอร์โรซีเมนต์ 3 รูปแบบท่ีมีตอ่การวิบัติโดย

มเีหล็กเสริมหลักมีปริมาณมาก และระยะเฉือนน้อย ดังภาพ 4 (ค), (ง) และ (จ) 

ชุดย่อยที่ 4 การซ่อมแซมในกลุ่มชิ้นตัวอยา่ง SS มรูีปแบบการวบัิตเิป็นแบบ Shear Compression failure ซึ่งมี

อัตราส่วนระยะรับแรงเฉือนต่อความลึกคานเท่ากับ (a/d) = 2.0 

การทดสอบในกลุ่มนี้เพื่อศกึษาดูผลของรูปแบบการจัดเรียงแถบเฟอร์โรซีเมนต์ 3 รูปแบบท่ีมีตอ่การวิบัติโดย

มเีหล็กเสริมหลักมีปริมาณน้อย และระยะเฉือนมาก ดังภาพ 4 (ค), (ง) และ (จ) 

 

a = 525 mm.

ln = 1050 mm.

a = 700 mm.

ln = 1400 mm.

              .
RB6@50

Strain gage Strain gage

  
(ก) การซ่อมแซมชิ้นทดสอบ FD2, FS2 โดยการจดัวางแถบเฟอร์โรซีเมนต์แนวนอน และแนวต้ัง 

              
      150 mm.

RB6@50
a = 525 mm.
a = 700 mm.

ln = 1050 mm.
ln = 1400 mm.

Strain gage Strain gage

  
(ข) การซ่อมแซมช้ินทดสอบ FD1, FS1 โดยการจัดวางแถบเฟอร์โรซีเมนต์แนวเอยีงต้ังฉากกับแนว 

a = 525 mm.
a = 700 mm.

ln = 1050 mm.
ln = 1400 mm.

               
     = 250 mm.
RB6@50 mm.

Strain gage

  
(ค) การซ่อมแซมชิ้นทดสอบ SD1, SS1 โดยการจัดวางแถบเฟอร์โรซีเมนต์เอยีงต้ังฉากกับแนว Strut 
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a = 525 mm.
a = 700 mm.

ln = 1050 mm.
ln = 1400 mm.

              
      = 200 mm.
RB6@50 mm.

Strain gage

  
(ง) การซ่อมแซมชิ้นทดสอบ SD2, SS2 โดยการจัดวางแถบเฟอร์โรซีเมนตแ์นวทแยงเดียวกับแนว srut 

SD3 ; a = 525 mm.

ln = 1050 mm.

SS3 ; a = 700 mm.

ln = 1400 mm.

              .
RB6@50

Strain gage Strain gage

  
(จ) การซ่อมแซมชิ้นทดสอบ SD3, SS3 โดยการจัดวางแถบเฟอร์โรซีเมนต์แนวนอน และแนวต้ัง 

ภาพที ่4 แสดงแบบการซ่อมแซมการวบัิตขิองคานลกึที่ม ีa/d =1.5, 2.0 SD1F, SD2F, SD3F, FD1F, FD2F และ SS1F, 

SS2F, SS3F, FS1F, F 

 

สร้างชิ้นทดสอบและการซ่อมแซมหลังเกดิความเสียหาย 

การสร้างชิ้นตัวอย่างในห้องปฏิบัติการจะให้มีรายละเอียดทางโครงสร้าง และการจัดเรียงเหล็กเสริมให้

ใกล้เคียงกับคานลกึจริงให้มากท่ีสุด ดังภาพ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

  
ภาพที ่5 แสดงการจัดวางเหลก็ของคานลกึชุดท่ี 1 วบัิตภิายใตแ้รงเฉือนร่วมอัด  

(SD1, SD2, SD3, SS1, SS2, SS3) 

  
ภาพที ่6 แสดงการจัดวางเหล็กของคานลึกชุดท่ี 2 วบัิตภิายใตแ้รงเฉือนร่วมดงึ (FDB1, FD2, FS1, FS2) 
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ภาพที ่7 แสดงการเตรียมไม้แบบ ขนาด 200x400x1600 มม. (ไมอ้ัดด าขนาด 20 มม.) 

 
ภาพที ่8 แสดงการทดสอบค่าการยุบตัว และเก็บลูกปูนเพือ่ทดสอบ 

  
ภาพที ่9 แสดงการตดิ Stain Gage 

  
ภาพที ่10 แสดงการเทคอนกรีตลงในแบบ และการแตง่ผิวคอนกรีต 

  
ภาพที ่11 แสดงการซ่อมแซมคานลึกโดยการเสริมแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์ดา้นข้างคานลกึ 
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ภาพที ่12 แสดงวัสดุยึดประสาน (Sikadur 31) 

 
ภาพที ่13 แสดงวัสดุท่ีใชใ้นการซ่อมแซมคานลกึ (Non-Shrink Grout) 

  
ภาพที ่14 แสดงการจัดวางแถบเฟอร์โรซีเมนต์ท้ังแนวนอนและแนวต้ัง SD3F, SS3F 

  
ภาพที ่15 แสดงการซ่อมแซมคานลึกเมื่อคานลกึวิบัตภิายใตแ้รงเฉือนร่วมอัดโดยการเสริมแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์ 

  
ภาพที ่16 แสดงการตดิตัง้คานลึกคอนกรตี และอุปกรณท์ดสอบ 
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ผลการศึกษา 
จากทดสอบคานที่เสียหาย ณ ระดับความรุนแรงตา่ง ๆ ภายใต้แรงดัด และแรงเฉือน โดยอาศัยวธีิการการยึด

ประสานแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์ ปัจจัยท่ีท าให้คานซ่อมแซมประสบความส าเร็จในการรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกับวัสดุได้  คือ 

การประสานกันของคอนกรีตเก่ากับแถบเฟอร์โรซีเมนต์ 

การทดสอบของตัวอย่างในชุดท่ีวิบัติอันเนื่องจากแรงดัด กลุ่มทดสอบท้ัง 2 กลุ่ม ได้รับแรงกระท าก่อนหน้า 

ด้วยความรุนแรงระดับ 60%, 80% และ 100% ภายหลังจากการซ่อมแซมด้วยการเสริมแผ่นเฟอร์โรซีมนต์ โดยใช้

เหล็กยึดประสานระยะห่างทุก ๆ 250, 185 และ 150 มม. พบว่า การเสริมเหล็กยึดประสานตามแรงเฉือน สามารถรับ

น้ าหนักได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.9 และรูปแบบการวบัิตยิังคงเป็นการวิบัตภิายใตแ้รงดัด 

การทดสอบของตัวอย่างในชุดท่ีวิบัติอันเนื่องจากแรงเฉือน กลุ่มทดสอบท้ัง 2 กลุ่ม ผลการทดสอบประสบ

ความส าเร็จในการซ่อมแซม ท่ีระดับความรุนแรงต่าง ๆ โดยคานท่ีได้รับแรงกระท าระดับ 60%, 80% และ 100% ใช้

เหล็กยึดประสานระยะห่างทุก ๆ 130, 100, และ 75 มม. ตามล าดับจะสามารถรับน้ าหนักได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 32.7 ถึง 

39.7 และสามารถเปลี่ยนรูปแบบการวบัิตขิองโครงสร้างได้ จากการวิบัตแิบบเปราะเป็นการวิบัติแบบเหนยีว 

คานลึกท่ีมีระยะรับแรงเฉือนสั้นมาก (a/d = 1.5) และคานถูกออกแบบแบบ Over reinforcing steel คานใน

กลุ่ม SD การซ่อมแซมท าได้ไม่ดีนัก ก าลังไม่สามารถรับน้ าหนักเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการเสริมด้วยแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์

นัน้เกิดการโก่งเดาะด้านข้าง ท าให้เหล็กโครงไม่ได้ท างาน ส่วนคานลึกที่มรีะยะรับแรงเฉือนสั้น (a/d = 2.0) แตค่านถูก

ออกแบบแบบ Over reinforcing steel คานในกลุ่ม SS การซ่อมแซมแบบใชล้วดเย็บล า Strut หรือการใชเ้หล็ก Skeleton 

steel รวมท้ังการใช้เหล็กโครงในแนวนอน และแนวตั้ง ท าให้โครงสร้างมีความเหนียวมากขึ้น แต่ไม่สามารถช่วยให้

โครงสร้างมีก าลังเพิ่มขึ้นได้ ส าหรับคานลึกท่ีมีช่วงสั้นมาก(a/d = 1.5) และคานถูกออกแบบด้วยวิธี Under reinforcing 

steel คานในกลุ่ม FD การซ่อมแซมโดยใช้แถบเฟอร์โรซีเมนต์ประกบด้านข้างคานท้ังสองด้าน จะท าให้ความสามารถ

ของโครงสร้างดีขึ้น และสามารถรับน้ าหนักได้ดีกว่าวิธีเสริมแถบเฟอร์โรซีเมนต์ด้านล่างข้าง ส าหรับคานลึกท่ีมชี่วงสั้น 

(a/d = 2.0) และคานถูกออกแบบด้วยวิธี Under reinforcing steel คานในกลุ่ม FS การซ่อมแซมโดยใช้แถบเฟอร์โรซี

เมนต์ประกบดา้นข้างคานท้ังสองด้าน และสามารถรับน้ าหนักได้เพิ่มขึ้น 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ปัจจัยท่ีท าให้คานลึกมีความสามารถในการรับน้ าหนักได้มากขึน้ สามารถจ าแนกตามลักษณะการรับน้ าหนัก

ได้ดังนี้ 

1. คานลึกและคานสั้นท่ีมีรูปแบบการวบัิติอันเนื่องมาจากแรงอัด (Strut-compression) และแรงเฉือนร่วมอัด 

(Shear-compression) การซ่อมแซมด้วยเทคนิค Ferro-cement ไม่ว่าจะจัดเรียงในรูปแบบใดท าได้ไม่ดีนัก ก าลังไม่

สามารถรับน้ าหนักเพิ่มขึน้ได้ เนื่องจากการเสริมด้วยแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์นั้นเกิดการโก่งเดาะด้านข้าง ท าให้เหล็กโครง

ท างานไมไ่ด้ 

2. คานลึกและคานสั้นท่ีมีรูปแบบการวิบัติอันเนื่องจากแรงเฉือนร่วมดึง  (Shear-tension) และแรงดึง 

(Tension) การซ่อมแซมโดยใชแ้ถบเฟอร์โรซีเมนต์ประกบดา้นข้างคานท้ังสองด้าน จะท าให้ความสามารถของโครงสร้าง

ดีขึ้น และดีกว่าวธีิการท าแถบเฟอร์โรซีเมนต์ดา้นล่าง 
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ตารางที ่2 แสดงผลการสรุปน้ าหนักสูงสุด และรูปแบบการวบัิตกิ่อนเสริมเฟอร์โรซีเมนต์ 

ชิ้นทดสอบก่อนซ่อมแซม 

ชิ้นทดสอบ น้ าหนักประลัย (ตนั) รูปแบบการวบิัต ิ

SD1 48.0 แรงเฉือนร่วมอัด 

SD2 47.6 แรงเฉือนร่วมอัด 

SD3 43.0 แรงเฉือนร่วมอัด 

SS1 31.1 แรงเฉือนร่วมอัด 

SS2 30.7 แรงเฉือนร่วมอัด 

SS3 32.0 แรงเฉือนร่วมอัด 

FD1 33.5 แรงเฉือนร่วมดัด 

FD2 33.0 แรงเฉือนร่วมดัด 

FS1 20.0 แรงเฉือนร่วมดัด 

FS2 16.0 แรงเฉือนร่วมดัด 

SD1F 49.0 แรงเฉือนร่วมอัด 

SD2F 38.0 แรงเฉือนร่วมอัด 

SD3F 46.0 แรงเฉือนร่วมอัด 

SS1F 27.2 แรงเฉือนร่วมอัด 

SS2F 31.0 แรงเฉือนร่วมอัด 

SS3F 33.0 แรงเฉือนร่วมอัด 

FD1F 37.9 แรงเฉือนร่วมดงึ 

FD2F 46.9 แรงเฉือนร่วมดงึ 

FS1F 22.0 แรงเฉือนร่วมดงึ 

FS2F 33.0 แรงเฉือนร่วมดงึ 
 

ประโยชน์จากการทดสอบ 

1. ท าให้ทราบวิธีแต่ละวิธีในการเสริมก าลังคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อเกิดความเสียหายไม่เท่ากัน และ

รูปแบบการวบัิตแิตกตา่งกัน เชน่ ในรูปแบบภายใตแ้รงดัด และแบบภายใตแ้รงเฉือน 

2. ท าให้ทราบถึงตัวแปรหลักท่ีใช้เสริมก าลังในคานเฟอร์โรซีเมนต์ เช่น ปริมาณลวดตาข่าย อัตราส่วนเหล็ก

โครงตามยาว อัตราส่วนเหล็กโครงตามยาว จ านวนตัวยึดประสานว่าจะส่งผลต่อการเสริมก าลังในคานท่ีวิบัติในแต่ละ

รูปแบบอยา่งไร 

3..การวจิัยนี้จะเป็นประโยชน์ เนื่องจากสามารถแก้ปัญหาหน้างานได้ทันที เกิดการจ้างงานตามชนบทเนื่องจาก

วัสดุเฟอร์โรซีเมนตห์าได้ในท้องถิ่น 

ในการทดสอบในคร้ังนี้ได้ท าการทดสอบโดยแบบทดสอบมีขนาดหน้าตัดเดียว ไม่ได้ทดสอบคานในหน้าตัดคาน

อื่น หากมกีารมกีารทดสอบหนา้ตัดอื่น ก็จะสามารถทราบถึงวกิารซ่อมแซมและสามารถน าไปปรับปรุงในการซ่อมแซมได้ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยในคร้ังนี้ได้รับการช่วยเหลือจาก ดร.ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ และคณาจารย์มหาวิทยาลัย Sirindhorn 

International Institute of Technology, Thammasat University 
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ความต้องการของผู้เดินทางต่อปัจจัยการประเมินโครงข่ายการสัญจรแบบไม่ใช้

เครื่องยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

Traveler requirements on evaluated factors for non-motorized transportation 

network in University areas in Chiang Mai Province 

จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ1* วิทยา ดวงธิมา1 และ พันธุ์ระวี กองบุญเทียม1 

Chulalux Wanitchayapaisit1*, Wittaya Daungthima1 and Punravee Kongboontiam1 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษานีม้วีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้เดินทางเพ่ือน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาเกณฑก์าร

ประเมินและการออกแบบโครงข่ายการสัญจรแบบไม่ใชเ้ครื่องยนต์ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม ่การศึกษา

ได้ท าการสุ่มสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามกับตัวอย่างประชากรจ านวน 1,089 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มเลือกตัวอย่าง

แบบโควตาจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการศึกษาความต้องการของผู้เดินทางในคร้ังนี้ ได้อาศัยเทคนิคการวิเคราะห์แบบหลาย

เกณฑ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น ในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการใชง้านโครงข่ายการสัญจรแบบ

ไมใ่ชเ้ครื่องยนต์ในพื้นท่ีศกึษา ผลการศึกษาพบวา่ปัจจัยในระดับหลักที่มคีวามส าคัญมากท่ีสุดคือ ด้านความปลอดภัย

ร้อยละ 32.27 รองลงมาคือลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องร้อยละ 25.28 กายภาพและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 21.37 และบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 21.08 ตามล าดับ ในส่วนของปัจจัยระดับรองท่ีมี

ความส าคัญมากท่ีสุดคือ ความสว่างและแสงไฟฟ้าในตอนกลางคืนร้อยละ 7.26 รองลงมาคือเส้นทางครอบคลุมท่ัว

พื้นท่ีใช้สอยและการเข้าถึงร้อยละ 7.15 และการจ ากัดความเร็วของการจราจรร้อยละ 7.02 ตามล าดับ ผลการศึกษา

แสดงให้เห็นว่า ความปลอดภัยและลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องนั้นมีความส าคัญต่อการเลือกใช้

รูปแบบการเดินทางแบบไมใ่ชเ้ครื่องยนต์ในมุมมองของผู้เดินทางในมหาวิทยาลัย 
 

ค าส าคัญ:  การสัญจรแบบไม่ใช้เคร่ืองยนต์  โครงข่ายการขนส่ง  การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์  พื้นท่ีมหาวิทยาลัย

ความตอ้งการของผู้เดินทาง 
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Abstract 

This study aimed to investigate the needs of travelers to be applied in the development of assessment 

criteria and design, Non-motorized transport Network in the University area of Chiang Mai. Randomly 1,089 

travelers were conducted by interviewing a random sample survey from 3 universities in Chiang Mai comprising 

Chiang Mai Rajabhat University, Maejo University, and Chiang Mai University. The Analytic Hierarchy Process 

(AHP) in Multi-criteria Analysis (MCA) was used for analyzing the criteria factors that are critical and influences to 

develop the non-motorized transport network in the university area. It was found that the main factors that are 

most important is safety, 32.27 percent of total weight, followed by the connectivity and network pattern, 25.28 

percent of total weight, the physical environment, 21.37 percent of total weight, and the services and facilities, 

21.08 percent of total weight, respectively. The most important of the second criteria factors are the light and 

artificial lighting at night, 7.26 percent of total weight, followed by the road network around the area and 

accessibility, 7.15 percent of total weight, and the traffic, speed limits, 7.02 percent of total weight, respectively. 

The study shows that security and routing features links and continuity are vital to choose the form of non-

motorized travel in the view of travelers in university in chiang mai Province. 
 

Keywords:  Non-Motorized Transport (NMT), Transportation Network, Multi-Criteria Analysis (MCA), University’s 

area, Traveler requirement 

บทน า 

ปัญหาโลกรอ้นในปัจจุบันเกิดจากการใช้พลังงานจ านวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากการใชร้ถยนต์สว่นตัวท่ีมีจ านวน

เพิ่มมากขึ้น (ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, 2559) เส้นทางการสัญจรท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

รถยนต์ส่วนตัว เป็นเหตุให้ในหลายๆ เมืองมีนโยบายขยายถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรท่ีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง

ไมใ่ชท่างออกที่แท้จรงิของการแกไ้ขปัญหานี ้อกีทัง้ยังก่อให้เกิดมลพิษ และก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ท่ีเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งใน

ปี พ.ศ.2558 อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคขนสง่สูงถงึ 69.13 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มสูงเป็น 31.5 เท่า เมื่อ

เทียบกับข้อมูลในปี พ.ศ.2551 ท่ีมีการปล่อยก๊าซปริมาณ 52.55 ล้านตัน (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2559) 

รวมถึงสร้างปัญหาการจราจรให้เลวร้ายขึ้น ซึ่งในทางกลับกันประเทศท่ีพัฒนาแล้วกลับใช้จักรยาน การเดินเท้า และ

ขนส่งมวลชนในการเดินทาง ลดอัตราค่าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้ถงึ 10 เท่าของการปล่อยจากการเดินทางโดยพาหนะส่วนบุคคลในขณะเดียวกัน จะเห็นวา่ในหลายๆ ประเทศ

ท่ัวโลกได้ใช้จักรยานในการเดินทาง และเป็นนโยบายหลักต่อการพัฒนาเมืองไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า เชน่ เนเธอร์แลนด์ 

เดนมาร์ก ญี่ปุ่น เป็นต้น  (Top 10 Hell, 2559) คาดว่าหากปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเดินทางด้วยจักรยานและการ

เดินเท้าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 12 – 26 ศึกษาจาก European Cyclist’s Federation 

ของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคการคมนาคมขนส่งของสหภาพยุโรป ในปี 2050 (Bike Carbon Offset , 

2559) โดยการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานกันอย่างจริงจัง หนึ่งในวิธีท่ีประสบความส าเร็จ

คือการสร้างสภาพแวดลอ้มและโครงขา่ยให้เอื้อตอ่การใชง้านจักรยานและทางเดินเท้า  

การส่งเสริมการเดินหรือการใช้จักรยาน หากจะให้ได้ผลอย่างจริงจัง จ าเป็นต้องลดปริมาณการใช้

ยานพาหนะส่วนบุคคล โดยเฉพาะการเดินทางในระยะสั้นอย่างเช่น การเดินทางภายในมหาวทิยาลัย  และคืนสทิธ์ิพืน้ท่ี

ถนนและฟุตบาธให้มาเป็นพื้นท่ีสาธารณะส าหรับคนเดิน หรือใชจ้ักรยาน ให้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มสีสันและ
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ความหลากหลายในชีวติมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2559) อย่างไรก็ตามการ

ปรับเปลี่ยนเมืองท่ีใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มาเป็นเมืองจักรยานและทางเดินเท้าไม่ใช่เร่ืองง่ายจึงต้องอาศัยการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้ถนนและการออกแบบให้มีพื้นท่ีสาธารณะให้คน

สามารถมาเดินหรือป่ันจักรยานได้ เพื่อมุ่งสู่ระบบการคมนาคมอยา่งยั่งยนืต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นแหลง่ชุมชนขนาด

ย่อม ท่ีมีการสัญจรเพียงช่วงเช้าและเย็นเท่านั้น เหมาะแก่การเป็นระบบต้นแบบเพื่อน าไปปรับใช้ในพื้นท่ีท่ีมีลักษณะ

กายภาพใกล้เคียงกัน เป็นการเร่ิมตน้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชถ้นนจากภายในมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก  

จึงได้ศึกษาความต้องการด้านปัจจัยท่ีผู้เดินทาง (Traveler) ให้ความส าคัญหากต้องเปลี่ยนรูปแบบการ

เดินทางมาใช้ทางจักรยานและทางเดินเท้า เพื่อพัฒนาเป็นปัจจัยในการประเมินโครงข่ายการสัญจรแบบไม่ใช้

เครื่องยนต์ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชยีงใหม่ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความต้องการส าหรับการเดินเท้าและการใช้จักรยานในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชยีงใหม่ 

2. เพื่อวิเคราะห์ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยท่ีผู้เดินทางมีความต้องการต่อเกณฑ์การประเมินโครงข่าย

การสัญจรแบบไมใ่ชเ้ครื่องยนต์ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชยีงใหม่ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

พื้นที่ศกึษาและขอบเขตงานวิจัย 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีหลายแห่งและมีขนาดท่ีแตกต่างกัน จึงได้ท าการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ  (Accidental Random Sampling) เพื่อหาตัวแทนของ

มหาวทิยาลัยขนาดต่างๆ โดยแบ่งเป็น ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งขนาดของมหาวิทยาลัยแบ่งตามเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ผลดังนี้ ตัวแทนมหาวิทยาลัยขนาดเล็กคือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎเชียงใหม่ ตัวแทนมหาวิทยาลัยขนาดกลางคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และตัวแทนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่คือ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ท าการสุ่มเลือกประชากรท้ัง 3 มหาวิทยาลัยอย่างต่ า 1,000 ตัวอยา่ง โดยการสุ่มเลือก

ตามสัดส่วน (Quota Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะและสัดส่วนท่ีต้องการไว้ล่วงหน้า 

คุณลักษณะเช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา เป็นต้น โดยผู้วิจัยเลือกประชากรตัวอย่างท่ีมี เพศ และอายุ 

ใกล้เคียงกับประชากรจริงเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมด 58,671 คน จากท้ัง 3 มหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเป็นเพศ

ชาย 22,376 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และเพศหญิง 36,295 คน คิดเป็นร้อยละ 62 มีอายุเฉลี่ย 22 ปี  

 

การส ารวจข้อมูลและการจัดท าแบบสอบถาม 

วิธีการศึกษามีท้ังหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การทบทวนเอกสารงานวิจัย กรณีศึกษาและพื้นท่ีตั วอย่างท่ี

ประสบความส าเร็จ 2) การสุ่มคัดเลือกตัวอย่างประชากร 3) การวิเคราะห์ผล 4) การสรุปผลและเสนอแนะ ซึ่งมี

รายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

1. การทบทวนเอกสารเพื่อศึกษาหาปัจจัยท่ีส าคัญกับโครงข่ายการสัญจรแบบไมใ่ชเ้คร่ืองยนต์เพื่อน ามาสรา้ง

แบบสอบถามประชากรจากงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง หลักการและทฤษฎี รวมถึงศึกษาพืน้ท่ีตัวอยา่ง (case study) ที่ประสบ

ความส าเร็จในการใช้ระบบการสัญจรแบบไม่ใชเ้คร่ืองยนต์ ซึ่งจากการทบทวนเอกสารพบวา่มีปัจจัยท่ีเหมือนกัน และ

ปัจจัยเหล่านั้นได้ถูกน ามาใช้ในหลากหลายพื้นท่ีท่ีต่างกันออกไป ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมปัจจัยเหล่านั้นและน ามาจ าแนก
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เป็นหมวดหมู่ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆได้ดังนี้ ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านลักษณะเส้นทาง ปัจจัยด้าน

บริการส่ิงอ านวยความสะดวก และปัจจัยดา้นกายภาพ 

2. ส ารวจกลุ่มตัวอยา่งจาก 3 มหาวิทยาลัย และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่งในช่วงเดอืน กุมภาพันธ์ 

– เมษายน 2559 โดยผู้วจิัยได้ท าการสัมภาษณไ์ปท้ังสิ้น 1,089 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของประชากรจริงท้ังหมด 

แบ่งเป็นมหาวทิยาลัยขนาดเล็ก 260 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 24 มหาวิทยาลัยขนาดกลาง 364 ตัวอย่าง คิด

เป็นอัตราส่วนร้อยละ 33 และมหาวทิยาลัยขนาดใหญ่ 465 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 43 ประชากรตัวอย่าง

เป็นเพศชาย 420 คนคิดเป็นร้อยละ 39 เพศหญิง 669 คนคิดเป็นร้อยละ 61 และกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 22 ปี 

กล่าวคอืประชากรตัวอยา่งสามารถเป็นตัวแทนของประชากรจริงท้ังหมดได้ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน  

ข้อมูลจากตัวแทนประชากรของมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 260 คน โดยมี

ประชากรตัวอย่างผู้ชายร้อยละ 40 ผู้หญิงร้อยละ 60 มหาวิทยาลัยขนาดกลาง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 364 คน โดย

ประชากรตัวอย่างผู้ชายร้อยละ 37 ผู้หญิงร้อยละ 63 และมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 465 คน 

โดยมีประชากรตัวอยา่งผู้ชายร้อยละ 39 ผู้หญงิร้อยละ 61 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรท้ังหมดแยกสัดส่วนเพศต่อประชากรตัวอย่างจากการสุ่มเลือกตามสัดส่วน (Quota 

Sampling) 

ประชากร ข้อมูลประชากรตัวอยา่ง 

มหาวทิยาลัย ชาย หญิง ท้ังหมด ชาย(%) หญิง(%) ท้ังหมด ชาย(%) หญิง(%) % 

ราชภัฎฯ 1,936 3,301 5.237 37 63 260 40 60 4.96 

แมโ่จ้ 5,994 10,138 16,132 37 63 364 37 63 2.26 

เชยีงใหม ่ 14,446 22,856 37,302 39 61 465 39 61 1.25 

ท้ังหมด 22,376 36,295 58,671 38 62 1,089 39 61 1.86 

 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนของข้อมูลท่ัวไป เช่น เพศ อายุ รูปแบบการเดินทาง

หลัก ความถี่ในการเดินทาง เป็นต้น และในส่วนท่ี 2 เป็นการเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัย โดยให้ประชากร

ตัวอย่างเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยระดับหลักและปัจจัยระดับรองในแบบสอบถาม ด้วยวิธีมาตรวัดแบบ

เรียงล าดับ (Ranking scale) เป็นวธีิการวัดท่ีแสดงความแตกตา่งของคุณภาพ การวเิคราะห์ข้อมูลในมาตรวัดนี้จึงน าค่า

ล าดับตัวเลขมาใชแ้ทนความหมายของล าดับ เช่น 1=ส าคัญมากท่ีสุด, 2=ส าคัญมาก, ..., จนถึง 0=ไม่ส าคัญเลย เป็น

กระบวนการท่ีใช้ในการให้ล าดับความส าคัญของปัจจัยในงานวิจัยนี้ เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์หาค่าล าดับความส าคัญใน

ขั้นตอนถัดไป  

3. ข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดวิเคราะห์ด้วยการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis , MCA) เป็น

ระเบียบวิธีท่ีช่วยในการสร้างการตัดสินใจกับการประเมินหลายส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาวิธีการท่ีชัดเจนในการ

ตอบค าถามเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีการในการแก้ปัญหาการตัดสินใจ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้

เลอืกใช้วธีิกระบวนการวเิคราะห์เชงิล าดับชัน้ (AHP) ในการให้ค่าล าดับความส าคัญของปัจจัย เพ่ือท่ีจะน ามาพัฒนาต่อ

เป็นเกณฑ์การประเมินโครงข่ายการสัญจรแบบไม่ใช้เคร่ืองยนต์ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจาก

วธีิการนีเ้ป็นกระบวนการตัดสนิใจท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชก้ับการตัดสนิใจท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนได้ 

กระบวนการวเิคราะห์เชงิล าดับชัน้ (Analytic Hierarchy Process , AHP) เป็นเทคนิคท่ีใชช้ว่ยในการแกไ้ขปัญหาและ

ช่วยให้การตัดสินใจโดยการหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด เร่ิมจากการก าหนดกรอบงานของโครงสร้างการวิเคราะห์
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ปัญหาท่ีต้องมีการตัดสินใจ แสดงองค์ประกอบเชิงปริมาณส าหรับปัจจัยแตล่ะอยา่งท่ีเกี่ยวโยงกับเป้าประสงค์ท่ีวางไว ้

เพื่อประเมินหาค าตอบในเชิงปริมาณส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Saaty, 2008) ซึ่งน ามาใช้ในการค านวณหาค่า

ความส าคัญของปัจจัยเพื่อวิเคราะห์ผลในล าดับถัดไป โดยค่าคะแนนท่ีได้ในแตล่ะล าดับชัน้จะต้องมีผลรวมเท่ากับ 100 

ดังภาพท่ี 1 

4. สรุปผล เพื่อน าผลของค่าคะแนนท่ีได้ในส่วนของผู้เดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัจจัยและจัดท า

ข้อเสนอแนะเพื่อในไปใช้ในการคัดเลือกโครงข่ายการสัญจรแบบไม่ใช้เคร่ืองยนต์ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยในจังหวัด

เชยีงใหม่ต่อไป 
 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยระดับหลักและระดับรองท่ีใชใ้นการค านวณค่าคะแนนของกระบวนการวเิคราะห์เชงิล าดับชัน้ 

(Analytic Hierarchy Process, AHP) 

 

100 

ปัจจัยระดับรอง 



 

 1015  Proceedings 

ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของประชากรตัวอยา่งพบวา่ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่

นิยมใช้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัว รถบริการสาธารณะ และ เดิน เป็นเคร่ืองมือในการเดินทางภายใน

มหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขนาดกลางนิยมใช้ การเดินเท้า และจักรยานยนต์ ในการเดินทาง ส่วนมหาวิทยาลัยขนาด

เล็กนิยมใช้การเดินเท้าเป็นรูปแบบการเดินทางหลักในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย ดังแสดงในภาพท่ี 2 ซึ่งตรงตามข้อมูลท่ีได้

ท าการศึกษามาว่า ในเมืองหรือพื้นท่ีขนาดเล็กผู้คนจะนิยมเดินทางโดยการเดินเท้า จนถึงพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่จะเร่ิมใช้

ขนส่งมวลชนรวมถึงรถยนต์หรือจักรยานยนต์ส่วนตัวมากขึน้ตามขนาดพื้นท่ีท่ีใหญ่ขึ้น เนื่องจากจุดเร่ิมต้นการเดินทาง

และจุดหมายมีระยะท่ีไกลกันมากขึ้น จึงต้องใช้ระบบอื่นเข้ามาช่วยให้เดินทางถึงจุดหมายได้เร็วขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่ กับผู้

เดินทางจะพจิารณาถึงความสะดวกและรวดเร็ว (Kronprasert, 2559) 

 

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการเดินทางภายในมหาวทิยาลัยจากการรวบรวมแบบสอบถาม 

  

ผลของการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยกระบวนการวเิคราะห์เชงิล าดับชัน้ (AHP) ของมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก

ให้ค่าล าดับความส าคัญของปัจจัยระดับหลักดังนี้ ความปลอดภัยร้อยละ 30.31 ลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและ

ความต่อเนื่องร้อยละ 26.44 กายภาพและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 21.72 และบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ

21.53 ตามล าดับ  

มหาวิทยาลัยขนาดกลางให้ค่าล าดับความส าคัญของปัจจัยระดับหลักดังนี้ ความปลอดภัยร้อยละ 33.25 

ลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความตอ่เนื่องร้อยละ25.56 กายภาพและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 22.11 และบริการและ

สิ่งอ านวยความสะดวกรอ้ยละ 19.08 ตามล าดับ 

มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ให้ค่าล าดับความส าคัญของปัจจัยระดับหลักดังนี้ ความปลอดภัยร้อยละ 32.49 

ลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องร้อยละ 24.60 บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 22.36 และ

กายภาพและสิ่งแวดลอ้มร้อยละ 20.55 ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 2  

พบว่า มหาวิทยาลัยท้ัง 3 ขนาดมีความต้องการปัจจัยในระดับหลักท่ีไม่แตกต่างกันมาก โดยปัจจัยท่ีถูกให้

ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งคือ ปัจจัยด้านความปลอดภัย รองลงมาคือปัจจัยด้านลักษณะเส้นทาง การเชื่อมโยงและ

ความต่อเนื่อง กายภาพและสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายคือบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก แต่มีเพียงมหาวิทยาลัย

ขนาดใหญ่คือมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ท่ีผู้เดินทางให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกมากอ่น
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กายภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความแตกต่างกับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กและขนาดกลางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตรงกับ

การศึกษาท่ีกล่าวว่าในพื้นท่ีท่ีมขีนาดใหญ่ระยะการเดินทางจากจุดเร่ิมไปยังจุดหมายจะใชร้ะยะเวลาการเดินทางท่ีนาน

และไกลกว่า การมีจุดบริการระหว่างทาง และพื้นท่ีพักผ่อนหรือจุดหมายตาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ดึงดูดและยัง

สามารถท าให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางได้เหมอืนไมไ่กลเนื่องจากมีกิจกรรมตลอดเส้นทาง (UK Roads,p.15)  

ผลการศึกษาพบว่า ในมุมมองของผู้เดินทางได้ให้ค่าความส าคัญของปัจจัยระดับหลัก เรียงตามล าดับจาก

มากไปน้อย ดังนี้ ด้านความปลอดภัยร้อยละ 32.27 รองลงมาคือลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องร้อย

ละ 25.28 กายภาพและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 21.37 และบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 21.08 ในส่วนของ

ปัจจัยระดับรองท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดคือ ความสว่างและ แสงไฟฟ้าในตอนกลางคืนร้อยละ 7.26 รองลงมาคือ

เส้นทางครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีใช้สอยและการเข้าถึงร้อยละ 7.15 และการจ ากัดความเร็วของการจราจรร้อยละ 7.02 

ตามล าดับ ส่วนปัจจัยระดับรองท่ีมีระดับความส าคัญน้อยท่ีสุดคือ ระดับความลาดชันของพื้นท่ีร้อยละ3.30 บริการ

เชา่-ยมืจักรยานสาธารณะรอ้ยละ 3.68 และขนาดความกว้างของเส้นทาง 3.83 ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 2 แสดงผลเป็นร้อยละจากการเรียงล าดับความส าคัญของตัวอยา่งผู้เดินทางในแตล่ะมหาวิทยาลัยในจังหวัด

เชยีงใหม่ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชงิล าดับชัน้ (AHP) 

การจ ากดั

ความเร็ว
6.87

การจ ากดั

ความเร็ว
7.33

ความสวา่ง
7.71

ความสวา่ง
6.82

ความสวา่ง
6.94

การจ ากดั

ความเร็ว
6.86

จุดจอด 6.12 ปา้ย 6.85 จุดจอด 6.66

ปา้ย 5.52 จุดจอด 6.57 ปา้ย 6.21

จุดตดั 4.97 จุดตดั 5.56 จุดตดั 5.05

ระยะทาง

กระชับ
7.35

ความ

ครอบคลมุ
7.29

ความ

ครอบคลมุ
7.29

ความ

ครอบคลมุ
7.01

ระยะทาง

กระชับ
6.95

ระยะทาง

กระชับ
6.46

ความตอ่เนือ่ง
6.37

ความตอ่เนือ่ง
6.64

ความตอ่เนือ่ง
5.66

เชื่อมโยงไป

ยังขนสง่อื่น
5.70

เชื่อมโยงไป

ยังขนสง่อื่น
4.67

เชื่อมโยงไป

ยังขนสง่อื่น
5.18

มีหลงัคาคลมุ 5.00 ความร่มร่ืน 5.65 สขุา 6.80

มีผิวทางฯ 4.75 มีหลงัคาคลมุ 5.17 พักชั่วคราว 6.18

ความร่มร่ืน 4.52 มีผิวทางฯ 4.43 เตมิลม/ซ่อม 5.81

ความกวา้ง
3.84

ความกวา้ง
3.44

บริการเชา่/ยืม
3.57

ระดบัความ

ลาดชัน
3.61

ระดบัความ

ลาดชัน
3.42

ความร่มร่ืน
4.85

เตมิลม/ซ่อม 6.16 สขุา 5.74 มีผิวทางฯ 4.59

สขุา 5.88 พักชั่วคราว 4.99 ความกวา้ง 4.16

พักชั่วคราว 5.67 เตมิลม/ซ่อม 4.69 มีหลงัคาคลมุ 3.97

บริการเชา่/ยืม
3.82

บริการเชา่/ยืม
3.66

ระดบัความ

ลาดชัน
2.98

บริการ สิง่

อ านวย

ความ

สะดวก

21.5

บริการ สิง่

อ านวย

ความ

สะดวก

19.1

บริการ สิง่

อ านวย

ความ

สะดวก

22.4

ความ

ปลอดภัย
30.3

ความ

ปลอดภัย
33.3

ความ

ปลอดภัย
32.5

ลกัษณะ

เสน้ทาง

การ

เชื่อมโยง

และความ

ตอ่เนือ่ง

26.4

ลกัษณะ

เสน้ทาง

การ

เชื่อมโยง

และความ

ตอ่เนือ่ง

25.6

ลกัษณะ

เสน้ทาง

การ

เชื่อมโยง

และความ

ตอ่เนือ่ง

24.6

มหาวทิยาลยัราชภัฎเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

กายภาพ

และ

สิง่แวดลอ้ม

21.7

กายภาพ

และ

สิง่แวดลอ้ม

22.1

กายภาพ

และ

สิง่แวดลอ้ม

20.6
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ตารางที่ 3 แสดงค่าล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยของปัจจัยจากทั้ง 3 มหาวทิยาลัยรวมกัน ด้วยกระบวนการ

วเิคราะห์เชงิล าดับชัน้ (AHP) 

ปัจจัยระดับหลัก 100 ปัจจัยระดับรอง 100 

ความปลอดภัย 32.3 ความสวา่ง 7.26 

การจ ากัดความเร็ว 7.02 

จุดจอด 6.49 

ป้ายเตอืน/สัญลักษณ ์ 6.27 

จุดตัดและทางแยก 5.23 

ลักษณะเส้นทางการ

เชื่อมโยงและความ

ต่อเนื่อง 

25.3 ความครอบคลุม 7.15 

ระยะทางกระชับ 6.77 

ความตอ่เนื่อง 6.13 

เชื่อมโยงไปยังขนสง่อื่น 5.22 

กายภาพและวิ่ง

แวดล้อม 

21.4 ความร่มร่ืน 5.04 

มหีลังคาคลุม 4.62 

มผีิวทางฯ 4.58 

ความกวา้งของเส้นทาง 3.83 

ระดับความลาดชัน 3.30 

บริการ สิ่งอ านวยความ

สะดวก 

21.1 สุขาสาธารณะ 6.22 

จุดพักชั่วคราว 5.68 

จุดบริการเตมิลม/ซ่อม 5.50 

บริการเชา่/ยืม 3.68 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการวิเคราะห์ท้ัง 3 มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแต่ละขนาด ได้ให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยด้านความปลอดภัยและลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องเป็นปัจจัยหลักอันดับหนึ่งและสอง เป็น

ปัจจัยหลักท่ีถูกให้ค่าความส าคัญสูงถึงร้อยละ 32.27 และร้อยละ 25.28 ตามล าดับ ตรงกับงานวิจัยท่ีประสบ

ความส าเร็จในการออกแบบเส้นทางจักรยานและทางเดินเท้าท่ีกล่าวว่า โครงข่ายการเดินเท้าและทางจักรยานท่ีดีต้อง

ค านึงถึง ความปลอดภัยและโครงขา่ยลักษณะเส้นทางที่สั้น กระชับและชัดเจน (UK Roads, 2016) ถึงแมว้า่ประเทศไทย

จะเป็นเมืองร้อน แต่การให้ค่าความส าคัญของปัจจัยด้านความปลอดภัยและลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงและความ

ต่อเนื่อง ไม่ต่างจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนหรือกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ี

แตกตา่งกัน และความตอ้งการของผู้เดินทางที่จะออกมาใชก้ารสัญจรแบบไม่ใช้เคร่ืองยนต์ยังมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ผู้

เดินทางให้ค่าความส าคัญกับความปลอดภัยในด้านแสงสวา่งในตอนกลางคืนร้อยละ 7.26 และการจ ากัดความเร็วของ

การจราจรร้อยละ 7.02 รวมถึงปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของเส้นทางการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องในด้านความ

ครอบคลุมพื้นท่ีใชส้อยและการเข้าถึงร้อยละ 7.15 ซึ่งถูกให้คา่ความส าคัญมากกวา่ปัจจัยดา้นกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

ด้านขนาดความกว้างของเส้นทางที่มคี่าความส าคัญเพียงร้อยละ 3.83 แสดงให้เห็นวา่ ถ้าหากพื้นท่ีมหาวิทยาลัยสร้าง

สภาพแวดล้อมและลักษณะเส้นทางการเชื่อมโยงท่ีปลอดภัย มเีส้นทางครอบคลุมท่ัวท้ังพื้นท่ีใช้สอยและสามารถเข้าถึง

พื้นท่ีส าคัญได้ ประชากรก็จะออกมาใช้รูปแบบการเดินทางแบบไม่ใช้เคร่ืองยนต์เพิ่มมากขึ้น ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยใน

จังหวัดเชยีงใหม่ โดยการออกแบบกายภาพของเส้นทางก็จะมีความส าคัญน้อยลงไป 

ท้ังนีข้้อมูลท้ังหมดเป็นเพยีงการให้คา่น้ าหนักความส าคัญของผู้เดินทางที่มตีอ่การประเมินโครงขา่ยเพยีงอยา่ง

เดียว ซึ่งค่าคะแนนนี้ยังไม่สามารถน าไปปรับใชเ้พื่อเป็นเกณฑ์การประเมนิโครงข่ายการสัญจรในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยใน

จังหวัดเชยีงใหมไ่ด้ทันที เนื่องจากในมุมมองของผู้ใชง้านเป็นเพยีงความเห็นส่วนหนึ่งท่ียังไม่ผ่านการวิเคราะห์เชิงล าดับ

ชั้น (AHP) โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialist) ท่ีจะใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกทางเลือกทีละคู Pairwise) วิเคราะห์

ปัจจัยทีละคู่ เพื่อให้งา่ยตอ่การตัดสินใจ วาเกณฑ์ไหนส าคัญกว่ากัน โดยการให้คะแนนตามความส าคัญหรือความชอบ 

หลังจากให้คะแนนเพื่อจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์แลว้จึงพจิารณาวิเคราะห์ทางเลือกทลีะคูตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว

ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถาการให้คะแนนความส าคัญหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล(Consistency) จะสามารถ

จัดล าดับทางเลือกเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดได้ (วราวุธ, 2559) ในขั้นตอนถัดไปท่ีจะให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่าง

น้อย 10 ท่าน ช่วยวิเคราะห์และให้ค่าคะแนนด้วยวิธี การวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) แบบ

วิเคราะห์ปัจจัยทีละคู่ (Pairwise Comparison) ในการให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยในขั้นตอนสุดท้ายจากปัจจัยท้ังหมดท่ีผู้

เดินทางได้ท าการให้ค่าล าดับความส าคัญมาแล้วอกีคร้ัง จ าเป็นจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในหลายๆ ด้านช่วยให้ค่าคะแนน

เพื่อท่ีจะได้องค์ความรู้ท่ีครอบคลุม และได้ค่าคะแนนท่ีมาจากหลากหลายมุมมองท่ีเกี่ยวข้อง เชน่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  เพื่อสุดท้ายจะได้ล าดับของ

ปัจจัยระดับหลักและระดับรองท่ีมาจากท้ังผู้ใชแ้ละผู้เชี่ยวชาญ ไปจัดท าเกณฑ์การประเมนิโครงข่ายการสัญจรแบบไม่

ใชเ้ครื่องยนต์ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อให้คะแนนโครงขา่ยท่ีมอียู่เดิมหรือประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบ

โครงขา่ยการสัญจรแบบไมใ่ชเ้ครื่องยนต์ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชยีงใหม่ต่อไป  
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การวเิคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในการผลติคานสะพานคอนกรีตอัดแรง Plank Girder 

The analysis of material flow cost accounting in manufacturing Plank Girder 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาหาการสูญเสียวัสดุท่ีเกิดขึ้นจากวิธีการท างานหรือเทคโนโลยกีารผลิตท่ีไม่

มีประสิทธิภาพในการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จ ากัด อ.

เมือง จ.เชียงราย โดยใช้บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ (Material Flow Cost Accounting: MFCA) เป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์หาการสูญเสียวัสดุและผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า การไหลวัสดุแบบท่ัวไปต้นทุนการผลิต มีค่าเท่ากับ 

26,750 บาท/ตัว ส าหรับการไหลวัสดุตามแนวคดิ MFCA มตีน้ทุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าบวกเท่ากับ 24,215 บาท/ตัว และ

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าลบเท่ากับ 2,535 บาท/ตัว ท าให้ทราบการสูญเสียวัสดุ คือ ต้นทุนท่ีสูญเสียไปจาก

กระบวนการผลิตโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ มีค่าเท่ากับ 2,535 บาท/ตัว การปรับปรุงการด าเนินการผลิตและลดการ

สูญเสียวัสดุตามแนวคิด MFCA ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง มคี่าเท่ากับ 25,490 บาท/ตัว ลดลงจากการผลิตแบบท่ัวไป 

1,260 บาท/ตัว การผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) ในโครงการก่อสร้างสะพานท่ีท าการวจิัย มีจ านวน

การผลิต 44 ตัว ท าให้ประหยัดต้นทุนการผลิตเป็นจ านวนเงิน 55,440 บาท ผู้ประกอบกจิการได้ก าไรจากการผลิตมาก

ขึน้และลดมลพิษท่ีแหลง่ก าเนดิ 
 

ค าส าคัญ:  การวเิคราะห์บัญชตีน้ทุนการไหลวัสดุ, MFCA, ISO 14051, การสูญเสียวัสด ุ
 

Abstract 
 

 This research aims to study the material loss of Prestressed Concreted Bridge Girders (Plank Girder) 

generated by the insufficient operation or production technology in Chiang Rai Land Cement Block co. Rd., a. 

Muang, Chiang Rai. The material flow cost accounting (MFCA) is applied as a tool to analyze the loss of materials 

and products.  It was found that Typical Material Flow Production generally costs 26,750 baht/piece.  According 

to the concept of MFCA, the cost can be divided into the Positive Product which is equivalent to 24,215 

baht/piece plus 2,535 baht/piece of the Negative Product. Findings significantly reveal that the material loss in 

production process can arise in the useless income of 2,535 baht/piece. Comparing to the classic material flow, 

the cost of Prestressed Concreted Bridge Girder Production accounted by the MFCA concept will be equivalent to 

25,490 baht/piece, having less 1,260 baht/piece. In this study, average 44 prestressed girder beams will be 

used in the bridge construction project, the entrepreneur therefore can improve business efficiency by saving 

55,440 baht profit and also reduce environmental impacts. 

Keywords:  Material Flow Cost Accounting, MFCA, ISO 14051, Loss of Material 
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บทน า 

สะพานถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ท่ีมีความส าคัญในการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย

คมนาคม (Transportation Network) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ส าหรับคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมกีารใชอ้ยา่งมาก ใชร้ะยะเวลา

ในการก่อสร้างเร็วกว่าโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็กแบบหล่อในท่ี จึงเป็นท่ีนิยมใชก้ันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ท าให้

โรงงานผลิตคอนกรีตหล่อส าเร็จรูปเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากมาย เพื่อรองรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ผลเสียท่ีตามมาจากการขยายตัวดังกล่าว คือ เกิดปริมาณของเสียและมลพิษต่างๆจากกระบวนการผลิต

เป็นจ านวนมาก ดังนั้นการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมี

ความส าคัญท่ีจะต้องพัฒนาควบคู่กับโรงงานผลิตคอนกรตีหลอ่ส าเร็จรูปท่ีเกิดขึ้น [1] 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการในการควบคุมมลพษิต่างๆ แต่จะเน้นการควบคุมท่ีปลายทาง ซึ่งเป็นการ

เพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบกิจการ ดังนั้นแนวคิดการป้องกันมลพษิ เพื่อลดการก่อของเสีย จึงถูกพัฒนา

มาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นกับสถานประกอบการส่วนใหญ่จะมาจากค่าวัตถุดิบ แนวคิด

การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เร่ิมต้นจากการให้ความส าคัญในเร่ืองการออกแบบ , เคร่ืองมือ, เทคนิค, วิธีการ

ปฏบัิต ิและนโยบายท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต ท าให้ลดตน้ทุน, เพิ่มผลิตภัณฑ,์ น าไปสู่ผลก าไรสูงสุด และให้ความส าคัญ

กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการป้องกันมลพิษ จะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อให้

ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินการคงอยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืนท่ีสุด โดยมีจุดเน้นใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความสามารถใน

การท าก าไรพิจารณาจากปัจจัยน า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ่านเสียงสะท้อนจากลูกค้าท้ังต่อสินค้าและบริการ และ

ผลิตภัณฑท่ี์เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ (MFCA) เป็นเคร่ืองมือการจัดการท่ีช่วยให้ผู้ประกอบกิจการ เข้าใจความสัมพันธ์

ระหวา่งบัญชตี้นทุน กับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดขึน้จากการใชว้ัตถุดิบ และพลังงานในกระบวนการผลิต ท าให้

ทราบปริมาณเศษวัสดุของเสียหรือการสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากวิธีการท างาน ระบบการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิต และ

กระบวนแปรรูปท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตพร้อมกับลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เก็บข้อมูลพื้นฐานจากกระบวนการผลิต เพื่อน ามาวิเคราะห์ตามแนวคิด MFCA อาจเป็นได้ท้ังข้อมูลท่ี

ผู้ด าเนนิการวิจัยเก็บรวบรวมขึ้นจากการส ารวจในโรงงานผลิต (ข้อมูลปฐมภูม)ิ และข้อมูลท่ีอยู่ในลักษณะของเอกสาร

ต่างๆท่ีมีบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นๆได้รวบรวมไว้แล้ว (ข้อมูลทุติยภูมิ) ข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย ปริมาณ

วัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าด าเนินการ ก าไร ภาษี ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนท่ีเกิดจาก

การก าจัดของเสีย และปริมาณการเกิดความสูญเสีย 

 2. ขอบเขตและการสร้างแบบจ าลองการไหลของวัสดุ 

 น าข้อมูลจากขั้นตอนการเก็บข้อมูลพื้นฐานมาก าหนดขอบเขตและสร้างแบบจ าลองการไหลของวัสดุใน

กระบวนการผลิตแต่ละศูนยป์ริมาณ แสดงให้เห็นถึงวัสดุท่ีเข้า ผลิตภัณฑ์ และการสูญเสียวัสดุ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ประเมินประสิทธิภาพการใชว้ัสดุในหน่วงทางกายภาพและทางการเงิน โดยใช้หลักสมดุลมวลสาร (Mass Balance) เป็น

เกณฑ์ในการก าหนดหาการสูญเสียวัสดุและผลิตภัณฑแ์ตล่ะศูนยป์ริมาณ แสดงในภาพท่ี 1 [2] 
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ภาพที ่1 ขอบเขตของกระบวนการผลิตตามแนวคดิ MFCA 

 

3. การจัดสรรต้นทุน 

 ค านวณหาต้นทุนการผลิต โดยแบ่งเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าบวก (Cost of Positive Product) ซึ่งเป็น

ต้นทุนท่ีติดไปกับผลิตภัณฑ์และต้นทุนของผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าลบ (Cost of Negative Product) ซึ่งเป็นต้นทุนท่ีสูญเสีย

ไปจากกระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยใช้หลักการสมดุลมวลสาร (Mass Balance) มาช่วยในการแยกแยะ

ตน้ทุนการผลิตของผลิตภัณฑท้ั์งหมดในแต่ละกระบวนการ MFCA แบ่งทุนออกเป็นประเภทตอ่ไปน้ี [2], [3] 

3.1 ตน้ทุนวัสดุ (Material Cost: MC) คือ ค่าใช้จ่ายวัสดุท่ีเข้าออกในกระบวนการผลิต 

3.2 ต้นทุนพลังงาน (Energy cost: EC) คือ ค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้า เชื้อเพลิง ไอน้ า ความร้อน และ

ความกดดันอากาศ 

3.3 ตน้ทุนระบบ (System Cost: SC) คือ ค่าใชจ้่ายทางด้านแรงงาน, ค่าเสื่อมราคา, การบ ารุงรักษา 

และการขนสง่ 

3.4 ต้นทุนจัดการของเสีย (Waste Management Cost: WC) คือ ค่าใช้จ่ายทางด้านจัดการของเสีย 

เชน่ น้ าเสีย ขยะ และมลพษิอากาศ 

ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนพลังงาน และต้นทุนระบบ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และการสูญ เสียวัสดุใน

กระบวนการผลิตแต่ละศูนย์ปริมาณ การตรวจวัดปริมาณต้นทุนดังกล่าวใช้ข้อมูลจากสินค้าคงคลังและข้อมูลจาก

หน่วยงาน ส าหรับตน้ทุนการจัดการของเสียใชข้้อมูลการสูญเสียวัสดุ เพื่อให้ง่ายในการด าเนินการ ขั้นตอนการจัดสรร

ตน้ทุนมดีังตอ่ไปน้ี 

1. จัดสรรตน้ทุนท้ังหมดในแต่ละศูนย์ปริมาณ 

2. จัดสรรตน้ทุนผลิตภัณฑ์และการสูญเสียวัสดุ 

จากนั้นค านวณต้นทุนวัสดุของแต่ละศูนย์ปริมาณ โดยใช้หลักการสมดุลมวลสาร (Mass Balance)  

เพื่อหาการสูญเสียวัสด ุ

4. การตีความและการสื่อสารผลลัพธ์ MFCA 

 การด าเนนิการตามแนวคดิ MFCA ท าให้ทราบขอ้มูล เช่น การสูญเสียวัสดุตลอดกระบวนการผลิต การใช้วัสดุ

ท่ีไม่ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนพลังงาน ต้นทุนระบบและต้นทุนจัดการของเสีย การด าเนินการป้องกัน

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว ผู้บริหารจ าเป็นต้องทราบต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการสูญเสียวัสดุ เพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการใช้วัสดุและการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งมักจะถูกมองข้ามเมื่อใช้บัญชีแบบเดิม คือ ควบคุม

การใช้วัสดุท่ีใช้ในกระบวนการผลิต โดยไม่มีการตรวจสอบปริมาณการใช้หรือการสูญเสียวัสดุท่ีเกิดขึ้นจากการ

ด าเนนิงาน ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียวัสดุท่ีไม่มกีารควบคุม 

การตีความและการสื่อสารผลลัพธ์ MFCA โดยท่ัวไปจะสรุปข้อมูลการสูญเสียวัสดุท่ีมีความส าคัญด้าน

สิ่งแวดลอ้มหรือผลกระทบทางการเงินในรูปแบบตน้ทุนการผลิตในแต่ละศูนย์ปริมาณ ได้แก่ ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนพลังงาน 

ต้นทุนระบบ และต้นทุนจัดการของเสีย เพื่อด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุแหล่งท่ีมาของการสูญเสียวัสดุ ผลของความ

แตกต่างในด้านปริมาณผลผลิตท่ีได้ซึ่งมีน้ าหนักหรือจ านวนน้อยกว่าปริมาณวัสดุน าเข้าจะแสดงถึงการสูญเสียวัสดุท่ี

เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและประเมินความการสูญเสียวัสดุออกมาในรูปของต้นทุน 

 5. ปรับปรุงการด าเนินการผลิตและลดการสูญเสียวัสดุตามแนวคิด MFCA 

 ผลการวเิคราะห์ MFCA ท าให้องค์กรเข้าใจความส าคัญและผลกระทบจากการใชว้ัสดุ เพื่อหาแนวทางในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า และประหยัดพลังงาน

สามารถน ามาใช้เพื่อสนับสนุนการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชนท่ี์ได้จากการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

 ข้อมลู MFCA สามารถน ามาใช้เพื่อสนับสนุนการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชนข์องมาตรการท่ีน าเสนอ เช่น 

มาตรฐานการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การปรับปรุงการบัญช ีและระบบสารสนเทศขององคก์ร 

 การปรับปรุงการด าเนินการผลิตและลดการสูญเสียวัสดุ ตามแนวคิด MFCA โดยท่ัวไปจะอาศัยข้อมูลต้นทุน

การผลิต ดังตอ่ไปน้ี 

1. ตน้ทุนการจัดการของเสียส าหรับการสูญเสียวัสดุ 

2. ตน้ทุนระบบส าหรับการรีไซเคิลภายใน 

3. ตน้ทุนจัดหาท่ีขายวัสดุท่ีสูญเสียให้กับผู้ด าเนนิการรีไซเคิลภายนอก 

4. ต้นทุนระบบส าหรับการสูญเสียวัสดุ (ค่าแรงงาน ค่าค่าเสื่อมราคา เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ) 

5. ตน้ทุนระบบและวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์ในสต็อก วัสดุในกระบวนการผลิต วัสดุท่ีถูกก าจัดเนื่องจาก

เปลี่ยนรูปแบบใหม ่และการเสื่อมของคุณภาพ 
 

ผลการศึกษา 
 

 ส าหรับข้อมูลการวิจัยบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ ตามแนวคิด MFCA จากการด าเนินการผลิตคานสะพาน

คอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พบว่ามีการผลิต

คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ขนาดหน้าตัด 0.35x0.99 m ยาว 

10.00 m เพื่อใชใ้นโครงการก่อสร้างสะพานทางเข้ามหาวชิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ตอน 2) มีจ านวนการผลิต 44 ตัว 

ใช้ระยะเวลาด าเนินการผลิต 45 วัน ซึ่งมีข้อมูลต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ส าหรับการไหลของวัสดุแบบท่ัวไปในแต่

ละศูนยป์ริมาณ ดังแสดงในภาพ 2 ถึงภาพ 4 และตารางท่ี 1 
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ภาพที ่2 แบบจ าลองการไหลของวัสดุในศูนยป์ริมาณวัสดุการผลิตและคอนกรีต 

 

 
 

ภาพที ่3 แบบจ าลองการไหลของวัสดุในศูนยป์ริมาณขั้นตอนการผลิต 
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ภาพที่ 4 แบบจ าลองการไหลของวัสดุในศูนยป์ริมาณการจัดเกบ็และขนสง่ 

 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบการไหลของวัสดุตามแนวคิด MFCA และการไหลของวัสดแุบบท่ัวไป [2] 

การไหลของวัสดุตามแนวคิด MFCA 

(หนว่ย : บาท) 

การไหลของวัสดุแบบท่ัวไป 

(หนว่ย : บาท) 

ราคาขาย 31,297.50 ราคาขาย 31,297.50 

ตน้ทุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าบวก 24,215.00 ตน้ทุนการผลิต 26,750.00 

ตน้ทุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าลบ 2,535.00 N/A N/A 

ค่าด าเนินการ 5% 1,337.50 ค่าด าเนินการ 5% 1,337.50 

ก าไร 5% 1,337.50 ก าไร 5% 1,337.50 

ภาษี 7% 1,872.50 ภาษี 7% 1,872.50 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงการด าเนินการผลิต 

จากผลการวเิคราะห์การจัดสรรตน้ทุนกระบวนการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) พบวา่ ใน

แต่ละศูนย์ปริมาณมีการสูญเสียวัสดุท่ีเกิดขึ้นจากการผลิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องต่างๆ จากการท างาน เช่น 

การวางแผนงาน เทคนิคการใช้วัสดุ การควบคุมคุณภาพการผลิต การบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจักร และการ

ตรวจสอบการผลิต ในแต่ละศูนย์ปริมาณ ซึ่งมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 
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1. ศูนย์ปรมิาณวัสดุการผลิต 

การสูญเสียวัสดุในศูนย์ปริมาณวัสดุการผลิตมีสาเหตุมาจาก การสูญหายของวัสดุการผลิต เนื่องจากใน

โรงงานผลิตคอนกรีตหล่อส าเร็จรูปมีการผลิตสินค้าหลายอย่าง ไม่มีการควบคุมการเบิกจ่ายการใช้วัสดุตามประเภท

ของผลิตภัณฑ์ ไม่ทราบปริมาณการใช้วัสดุการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ การจัดวางวัสดุ

การผลิตไม่ได้ค านึงถึงการใช้งาน ท าให้ต้องเสียต้นทุนในการขนย้าย ส าหรับวัสดุการผลิตคอนกรีต เช่น ปูนซีเมนต ์

ทราย และหิน ขาดการตรวจสอบปริมาณ เครื่องจักรท่ีใชผ้ลิตคอนกรีตไมม่กีารสอบวัดตาชั่งน้ าหนัก ท าให้ปริมาณการ

ใชว้ัสดุการผลิตคอนกรีตมคีวามคลาดเคลื่อน เกิดการสูญหายวัสดุการผลิต  

ส าหรับแนวทางปรับปรุงการด าเนนิการผลิต มีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

1.1 จัดท าเอกสารตรวจสอบปริมาณวัสดุการผลิต ส าหรับปูนซีเมนต์ ทราย และหิน ใช้วิธีการชั่ง

น้ าหนักรถขนส่งค านวณหาปริมาณ 

1.2 ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุการผลิตตามมาตรฐาน มอก. 

1.3 ท าการสอบวัดตาชั่งน้ าหนัก เทียบกับคา่มาตรฐานทุก 6 เดอืน 

1.4 จัดท าบัญชกีารเบิกจ่ายวัสดุการผลิต แยกบัญชกีารเบิกจ่ายตามผลิตภัณฑแ์ตล่ะประเภท 

1.5 จัดต าแหนง่การวางวัสดุการผลิตตามล าดับการใช้งานท่ีเหมาะสม 

1.6 ใชค้อมพิวเตอร์เข้าช่วยในการเก็บขอ้มูล เพ่ือให้มีความถูกต้องและแมน่ย ามากขึน้ 

1.7 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของวัสดุการผลิตทุกอาทติย์ 

2. ศูนย์ปรมิาณขั้นตอนการผลิต 

การสูญเสียวัสดุในศูนย์ปริมาณขั้นตอนการผลิตมีสาเหตุมาจาก ความเข้าใจในเร่ืองแบบมาตรฐานการผลิต

คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) ท าให้การตัด/ดัด เหล็กเสริมคอนกรีตไม่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานการ

ผลิต ไม่มีการวางแผนหาวิธีการตัดเหล็กให้เหลือเศษน้อยท่ีสุดท าให้เกิดเศษเหล็กเป็นจ านวนมาก เพิ่มต้นทุนจัดการ

ของเสีย การควบคุมงานไม่มีคุณภาพต้องแก้ไขงาน ท าให้ระยะเวลาในการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในโรงงานผลิต

คอนกรีตหล่อส าเร็จรูปมีการผลิตสินค้าหลายอย่างซึ่งมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก ท าให้มีพื้นท่ีในการจัดเก็บไม่พอ 

เพิ่มต้นทุนโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ในการขนย้ายและจัดเก็บ ขาดการตรวจสอบและการบ ารุงดูแลรักษาเครื่องจักรท่ีใช้

ในการผลิต ท าให้มีการใชพ้ลังงานมากขึ้น 

ส าหรับแนวทางปรับปรุงการด าเนนิการผลิต มีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

2.1 การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคน 

2.2 วางแผนพัฒนารูปแบบการตัดเหล็กเสน เพื่อลดปริมาณเศษเหล็กในกระบวนการผลิต โดย

พิจารณาจากการตัดเหล็กเสน (Bar Cut List) ใหเหมาะสมกับรูปแบบการใชงานกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมี

ความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม โดยเหลือปริมาณเศษเหล็กนอยท่ีสุด (Minimizing Trim Loss) ซึ่งมีผลท าให้ลด

ตน้ทุนก าจัดของเสีย 

2.3 จัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการผลิต 

2.4 วางแผนงานการผลิตให้เหมาะสมกับแผนการปฏิบัติงานการผลิต โดยอาศัยการประชุมและ

ประสานงานจากหน่วยงานในบริษัท 

2.5 วางแผนการบ ารุงดูแลรักษาเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต เพื่อลดการสูญเสียและพลังงานท่ีใช้จากการ

ผลิต  
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3. ศูนย์ปรมิาณการจัดเก็บและขนส่ง 

การสูญเสียวัสดุในศูนย์ปริมาณการจัดเก็บและขนส่งมีสาเหตุมาจาก การขาดระเบียบวินัยในการจัดเก็บและ

ขนส่ง บรรทุกสินค้าน้ าหนักมากเกินความสามารถของรถขนส่ง ก่อให้เกิดอันตรายจากการขับรถ การเสื่อมสภาพของ

อะไหล่รถขนส่งเร็วกว่าปกต ิมกีารสลับอะไหล่ระหวา่งรถขนส่ง ท าให้ไมท่ราบอายุการใช้งาน เกิดการสูญหาย ยากใน

การตรวจสอบ 

ส าหรับแนวทางปรับปรุงการด าเนนิการผลิต มีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

3.1 วางแผนการจัดเก็บให้สอดคล้องกับอัตราการผลิตสินค้า เพื่อให้พื้นท่ีจัดเก็บสินค้ามีความ

เหมาะสมกับปริมาณสินคา้ที่ผลิตและลดการใชพ้ลังงานจากการขนยา้ย 

3.2 จัดท าสมุดบันทึกประจ ารถ เพื่อดูอัตราการใช้น้ ามันของรถขนส่งให้เหมาะสมกับระยะทางท่ี

ก าหนด และสมุดการดูแลรักษาประจ ารถขนส่งแต่ละคัน ท าให้ทราบชนิดและจ านวนของอะไหล่ ท่ีมีการเปลี่ยนตาม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

3.3 ศึกษาเส้นทางการขนส่งให้ เหมาะสมกับการเดินทางและบรรทุกสินค้าน้ าหนักตาม

ความสามารถของรถขนส่ง เพื่อป้องกันอันตรายจากการขับรถ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการน าแนวคิดบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ (MFCA) เป็นเคร่ืองมือการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบัญชี

ต้นทุน กับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบ และพลังงานในกระบวนการผลิตคานสะพาน

คอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) ท าให้ทราบปริมาณเศษวัสดุของเสียหรือการสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากวธีิการท างาน ระบบ

การผลิตหรือเทคโนโลยกีารผลิต และกระบวนแปรรูปท่ีไม่มปีระสิทธิภาพ พบวา่การด าเนนิการผลิตแบบท่ัวไป มีต้นทุน

การผลิต 26,750 บาท/ตัว หลังจากน าแนวคิด MFCA มาเป็นเคร่ืองมอืด าเนินการผลิต ท าให้ทราบวัสดุท่ีถูกป้อนเข้าสู่

กระบวนการผลิต สามารถวัดปริมาณผลผลิต และการสูญเสียวัสดุ (กากของเสีย) ออกมาเป็นหน่วยทางกายภาพโดย

ใช้หลักสมดุลมวลสาร (Mass balance) เป็นเกณฑ์ก าหนดหาการสูญเสียวัสดุและผลิตภัณฑ์แต่ละศูนย์ปริมาณ 

สามารถจ าแนกให้เห็นถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าบวก (Cost of Positive Product) มีค่าเท่ากับ 24,215 บาท/ตัว ซึ่ง

เป็นต้นทุนท่ีติดไปกับตัวผลิตภัณฑ์และต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าลบ (Cost of Negative Product) มีค่าเท่ากับ 2,535 

บาท/ตัว ซึ่งเป็นตน้ทุนท่ีสูญเสียไปจากกระบวนการผลิตโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ เมื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาหาสาเหตุและ

แนวทางแก้ไขมาปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวคิด MFCA พบว่าต้นทุนการผลิต มีค่าเท่ากับ 25,490 บาท/ตัว 

ลดลงจากการด าเนนิการผลิตแบบท่ัวไป มีค่าเท่ากับ 1,260 บาท/ตัว โดยต้นทุนวัสดุ ต้นทุนพลังงาน ต้นทุนระบบ และ

ต้นทุนจัดการของเสียลดลง เนื่องจากมีการใช้วัตถุดิบและพลังงานลดลงจากการผลิต ลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด การ

ผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) ในโครงการก่อสร้างสะพานทางเข้ามหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ 

(ต อน  2 ) มี จ าน วนก ารผลิ ต  44  ตั ว  ท า ให้ ป ระห ยั ด ต้ น ทุ น ก ารผลิ ต เป็ น จ าน วน เงิน  5 5 ,440  บ าท  

ผู้ประกอบกจิการได้ก าไรจากการผลิตมากขึ้นและลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนดิ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology: CT) เป็นเคร่ืองมืออีกวิธีหนึ่งท่ีได้ รับความนิยมในการผลิตเชิง

อุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการป้องกันมลพิษและการผลิตท่ีสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดของเสียท่ีจุดก าเนิด ลด

ปริมาณของเสียลงให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ รวมการใช้หมุนเวยีน การประหยัดทรัพยากร ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน

การประกอบการและก าจัดของเสีย [4] ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์อีกวิธีท่ีสามารถใช้ควบคุมตุ้นทุนการผลิต โดยน าวิธี
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ดังกล่าวมาใช้กับการด าเนินการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) เพื่อท าการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับ

การวิเคราะห์ตามแนวคิด บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ (MFCA) ท าให้ทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา

กระบวนการผลติ  
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เครื่องคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลาแบบกึง่อัตโนมัต ิกรณีศึกษาลูกปลากะพงขาว 

The semi-automatic fish grader case study of barramundis (Lates calcarifer) 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้น าเสนอเคร่ืองคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ กรณีศึกษาลูกปลากะพงขาว 

สร้างขึ้นเพื่อตอ้งการน าไปใชค้ัดแยกขนาดและนับจ านวนปลา ตอบสนองความตอ้งการของสถาบันวิจัยเพาะเลีย้งสัตว์

น้ าชายฝั่งจังหวัดสงขลา ท่ีต้องการลดจ านวนแรงงานคนในกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจ านวนลูกปลา โดยมี

องค์ประกอบท่ีส าคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ระบบคัดแยกขนาด และ (2) ระบบการนับจ านวน เคร่ืองคัดแยก

ขนาดและนับจ านวนปลากึ่งอัตโนมัติถูกออกแบบให้สามารถคัดแยกขนาดลูกปลาได้ 3 ขนาด คือ (1) ขนาด 0.5-0.9 

เซนติเมตร (ช่วงอายุ 30-35วัน) (2) ขนาด 1.0-1.7 เซนติเมตร (ช่วงอายุ 36-40 วัน) และ (3) ขนาด 2.0-3.0 

เซนติเมตร (ชว่งอายุ 41-45 วัน) ตามล าดับ โดยรางคัดแยกขนาดถูกออกแบบให้สามารถปรับความกว้างช่องของราง

คัดแยกขนาดได้ และมีระบบน้ าเลี้ยงฉีดพ่นภายในรางคัดแยกขนาดตลอดเวลา เพื่อช่วยลดความบอบช้ าของลูกปลา

จากกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจ านวน นอกจากนี้ยังมีระบบล าเลียง ท าหน้าท่ีช่วยขับเคลื่อนตัวลูกปลาให้

สามารถเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าซึ่งจะลดการกระจุกตัวของลูกปลาภายในรางคัดแยกขนาด ระบบนับจ านวนลูกปลาใช้

เทคนิคการตรวจจับลูกปลาด้วยอนิฟราเรดเซนเซอร์และแสดงผลออกทางจอแสดงผล 7 เซกเมนต์ ผลการทดสอบการ

ท างานพบว่า เคร่ืองคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลาสามารถคัดแยกขนาดลูกปลากะพงขาวได้ท้ัง 3 ขนาด โดยมีค่า

ความผิดพลาดไม่เกิน ±5 เปอร์เซ็นต์ และสามารถนับจ านวนลูกปลากะพงขาว โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ±10 

เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการคัดแยกขนาดและนับจ านวน 12,000 ตัวต่อชั่วโมง สูญเสียก าลังไฟฟา้ 470 วัตต์ 
 

ค าส าคัญ:  การคัดแยกขนาดและการนับจ านวน ลูกปลากะพงขาว ไมโครคอนโทรลเลอร์ อนิฟราเรดเซนเซอร์ 
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Abstract  
This paper presents the semi-automatic fish grader case study of barramundis (Lates calcarifer).  It was 

designed for sized separating and counting fish aiming to support at National Institute of Coastal Aquaculture 

Songkhla. This would be reduced unnecessary labors who work in these processes.  The operation consists of 2 

sections; the fish sized separation and the fish counting.  The first section is the fish sized separation using 3 

distinct sizes during a predetermined day cycles which are (1) during 30-35  days the fish sizes are between 

0.5-0.9 cm. (2) during 36-40 days the fish sizes are between 1.0-1.7 cm. and (3) during 41-45 days the fish 

sizes are between 2 .0-3 .0 cm. The rails of sized separation were designed adjustable widths and a sprayed 

water item was installed inside in order to reduce the traumatized child fish during processes.  It also composes 

of a conveyor system to help fish be moving forward, so it will reduce the crowded fish during the sized 

separation process.  The second section is the fish counting operation consists of infrared sensors and data 

display through 7 segments.  The experimental results found the sized separating section and an infrared sensor 

counting section were capability operating well on 3  sized separating designs.  A water protection system was 

able to keep the fish from any danger during process.  Possibility of mistake in average is about ±5 % for sized 

separation and ±10 % for counting and sized separation counting maximum rate is 12,000 per hour.  The power 

dissipation is 470 W. 
 

Keywords:  sized separation and counting, lates calcarifer, microcontroller, infrared sensor 

บทน า 

ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวได้แพร่หลายไปท่ัวประเทศท้ังในรูปแบบท่ีเป็นกระชังและในรูปแบบของ

บ่อซีเมนต์ โดยปลากะพงขาวมพีฤติกรรมการกินกันเองในระยะปลาเซ็นต์ถึงปลานิ้ว เพราะลูกปลามีขนาดแตกตา่งกัน

มาก ซึ่งจะพบในช่วงท่ีลูกปลากินอาร์ทีเมียแรกฟักจนถึงอายุ 18 วัน และพบในช่วงท่ีลูกปลากินเนื้อปลาบดจนถึงอายุ

40 วัน [1] จึงต้องมีการคัดแยกขนาด ซึ่งการคัดแยกขนาดลูกปลานั้นมีข้อดี คือ (1) ท าให้ได้ราคาตามขนาดจริง และ 

(2) ได้ลูกปลาตามขนาดท่ีใกล้เคียงกันเพื่อน าไปเพาะเลี้ยงต่อ [2] ส่งผลให้มีการคิดค้นอุปกรณ์ในการคัดแยกขนาดลูก

ปลาด้วยวิธีการการตักตวง มีข้อดีคือสามารถคัดแยกขนาดปลาได้ แต่ขนาดและจ านวนลูกปลาท่ีได้นั้นไม่แน่นอน 

นอกจากนั้นสามารถท าได้โดยการใช้กะละมังอะลูมิเนียมเจาะรูตามขนาดของลูกปลาท่ีจะท าการคัดแยกขนาด โดย

สามารถคัดแยกขนาดปลาได้ในต้นทุนท่ีต่ า อย่างไรก็ตามขณะท าการคัดแยกขนาดลูกปลาจะเกิดการบอบช้ าท าให้

อัตราการรอดตายลดลง [3] ต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างเครื่องขนถ่ายและนับลูกปลา [4] โดยใชเ้ทคนิค

การขนย้ายแบบป๊ัมดูดอากาศและเทคนิคการตรวจนับด้วยโฟโต้เซนเซอร์ ใช้ได้กับปลา 3 ขนาด คือ ใหญ่ กลาง และ

เล็ก ไม่สร้างความบอบช้ าให้กับปลา มีความแม่นย ากับปลาที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามอัตราการนับยังมีจ านวนน้อย 

และได้มีการออกแบบเครื่องนับจ านวนลูกปลาโดยใชก้ารประมวลภาพดิจิตอล [5] โดยใชเ้ทคนิคการนับจ านวนด้วยการ

ประมวลภาพดิจิตอล มีความเท่ียงตรงสูง มคีวามผิดพลาด 0.8 เปอร์เซ็นต์ อยา่งไรก็ตามระบบดังกล่าวไมส่ามารถคัด

แยกขนาดของลูกปลาได้ นอกจากนี้ในตา่งประเทศได้มีการออกแบบเคร่ืองคัดแยกขนาดปลาจ าหนา่ย [8, 9] สามารถ

คัดแยกขนาดปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เป็นการออกแบบส าหรับปลาท่ีมีขนาดใหญ่ และต้องน าเข้า

จากต่างประเทศในราคาท่ีสูง ประกอบกับทางสถานบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ได้มกีารเพาะเลีย้ง

ปลากะพงขาวเพื่อจ าหน่ายให้กับเกษตรกร จึงมีความต้องการเคร่ืองคัดแยกขนาดและนับจ านวนลูกปลาเพื่อน าไปใช้

งานในสถานบัน 
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จากปัญหาดังกล่าวจึงได้สร้างเคร่ืองคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลากึ่งอัตโนมัติ (กรณีศึกษาลูกปลากะพง

ขาว) เป็นเคร่ืองต้นแบบขึ้น โดยออกแบบให้สามารถคัดแยกขนาดลูกปลาได้ 3 ขนาดต่อคร้ัง และนับจ านวนลูกปลา

ตามขนาดท่ีได้ท าการคัดแยกแล้ว มีความแม่นย าสูง ลดความบอบช้ าของตัวลูกปลาได้ดี สามารถช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตลูกปลากะพงขาวในโรงเพาะฟักขนาดใหญ่และเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้เหมาะสมกับการ

คัดแยกขนาดและนับจ านวนลูกปลาวัยอ่อนชนดิอื่นๆ ต่อไป 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างเคร่ืองคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลากึ่งอัตโนมัติ (กรณีศึกษาลูกปลากะพงขาว) ส าหรับเป็น

ตน้แบบ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสถาบันวจิัยเพาะเลีย้งสัตวน์้ าชายฝั่ง จังหวัดสงขลา 

2. เพื่อต้องการลดจ านวนแรงงานคนในกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจ านวนลูกปลากะพงขาว 

3. เพือ่ลดอัตราการตายของลูกปลาในกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจ านวน 

 

งานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลากะพงขาว [2, 3, 6] 

ปลากะพงขาว (Latidae) เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งท่ีสามารถปรับตัวให้อยูใ่นน้ าจืดหรือน้ ากร่อยได้ มีรูปร่างล า

ตัวหนาและด้านขา้งแบน หัวโต จะงอยปากค่อนขา้งยาวและแหลม นัยนต์าโตปากกว้างยดืหดได้ มุมปากอยูเ่ลยไปทาง

หลังนัยน์ตา ฟันเป็นฟันเขีย้วอยู่บนขากรรไกรบนและล่างขอบกระดูกแก้มเป็นหนามแหลม ขอบกระดูกกระพุ้งเหงอืก

แข็งและคม คอดหางมีขนาดใหญ่และแข็งแรง เกล็ดใหญ่มีขอบหยักเป็นหนาม เมื่อลูบจะสากมือ ครีบหลังอันแรกมี

ก้านครีบเป็นหนามแข็ง ปลายแหลม อันท่ีสองเป็นครีบออ่น ครีบใหญ่ปลายกลมมน พื้นล าตัวสีขาวเงินปนน้ าตาล แนว

สันท้องสีขาวเงิน มีขนาดความยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถงึ 2 เมตร สถาบันวจิัยการเพาะเลีย้งสัตว์

น้ าชายฝั่งได้จัดพิมพ์คู่มือการผลิตลูกปลากะพงขาว เมื่อปี 2529 โดยแนะน าว่า ควรคัดขนาดลูกปลาคร้ังแรกในช่วง

อายุ 12-15 วัน โดยใช้อวนมุ้งไนล่อนขนาดตา 2 มิลลิเมตร และท าการคัดแยกขนาดทุก 3-5 วัน จนกระท่ังลูกปลา

อายุได้ 30 วัน โดยใชถ้ังพลาสตกิต่างกัน 5 ขนาด ตั้งแต่ 3.2, 4.8, 6.4, 9.5 และ 12.7 มลิลเิมตร ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 วงจรอนิฟราเรดเซนเซอร์ 
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ภาพที่ 1 วงจรอนิฟราเรดเซนเซอร์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ไดอะแกรมการท างานของเครื่องคัดแยกขนาดและนบัจ านวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ 

2. อนิฟราเรดเซนเซอร์ [7] 

อินฟราเรดเซนเซอร์ (Infrared Sensor) เป็นแสงท่ีไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงเป็นท่ีนิยมท่ีจะน ามาใช้

ในการสื่อสารหรือตรวจจับสิ่งของตา่งๆ เพราะปัญหาการรบกวนของสัญญาณแสงอื่นๆ มีนอ้ย อีกท้ังการสร้างวงจรท่ี

ใชใ้นระบบอินฟราเรดก็ง่ายไมม่ีความซับซ้อน และความน่าเช่ือถือท่ีสูงในการน ามาใชง้าน ในระบบอนิฟราเรดจะต้องมี

เคร่ืองส่งและเคร่ืองรับ ซึ่งการสร้างเคร่ืองส่งนั้นเพียงแค่ให้มีการส่งแสงออกมาในช่วงความถี่ท่ีสูงกว่าความถี่ท่ัวๆ ไป 

โดยจะใช้ตัวส่งแอลอีดี (IR LED) เป็นตัวขับแสงอินฟราเรด ส่วนการสร้างเคร่ืองรับจะใช้โฟโต้ไดโอดหรือโฟโต้

ทรานซิสเตอร์เป็นตัวรับแสง เคร่ืองรับและส่งจะตอ้งมีความถี่เท่ากัน เพราะถ้าไม่เท่ากันจะท าให้การตรวจจับสัญญาณ

ได้ไม่ถูกต้อง ในระบบอนิฟราเรดจะต้องมตีัวส่งและตัวรับ อินฟราเรดเซนเซอร์ท่ีใช ้คือ TASL62 และ TSOP48 ดังแสดง

ในภาพท่ี 1 

การออกแบบเครื่องคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ 

เคร่ืองคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพท่ี 2 ถูกออกแบบให้ท าหน้าท่ีในการ

คัดแยกและนับจ านวนลูกปลาก่อนท าการส่งต่อไปยังเกษตรกรเพื่อเพาะเลีย้งตอ่ไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1. ระบบคัดแยกขนาด และ 2. ระบบการนับจ านวน ระบบการคัดแยกขนาด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ระบบรางคัด

แยก ระบบน้ าเลี้ยง และระบบล าเลียง ท าหนา้ท่ีในการล าเลียงลูกปลาไปตามรางการคัดแยก แล้วท าการคัดแยกขนาด

ออกเป็น 3 ขนาด โดยมีระบบน้ าเลี้ยงและระบบล าเลียงช่วยในการคัดแยกให้มีประสิทธิภาพและลดการบอบช้ าของลูก

ปลา ลูกปลาท่ีผ่านการคัดแยกขนาดจะถูกส่งต่อไปยังวงจรนับจ านวนลูกปลาด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์และวงจร

อเิล็กทรอนิกสค์วบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  

ในการออกแบบเคร่ืองคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลากึ่งอัตโนมัติ จ าเป็นต้องมีการออกแบบตัวโครงสร้าง

เพื่อให้สามารถท างานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นในการออกแบบจ าเป็นต้องออกแบบโครงสร้างให้มีความ

แข็งแรง ทนทาน เนื่องจากตัวโครงสร้างจะต้องรับน้ าหนักท้ังหมดจากอุปกรณ์ท่ีท าการติดตั้งลงไป คือ กระบะรับลูก

ปลาก่อนการคัดแยก รางคัดแยกขนาดกระบะรองรับลูกปลา ท่อน้ าเลี้ยง และชุดล าเลียง ขนาดของลุกปลาท่ีถูกคัด

MCU
TASL62

TSOP48 100 Ω

4.7µF >10 kΩ

+ 5V

GND  

ระบบคัดแยกขนาด 

ระบบน้ า

เล้ียง 

ระบบล าเลียง ระบบรางคัดแยกขนาด 

ระบบการนับ

จ านวน 

วงจรนับจ านวน 

อินฟราเรดเซนเซอร ์ 7 

เซกเมนต์ 
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แยกจะถูกส่งลงมาในถังพักลูกปลาแบบน้ าล้น โดยมีชุดนับจ านวนลูกปลาตัดตั้งท่ีปลายท่อ โครงสร้างท่ีได้ออกแบบ

แสดงดังในภาพท่ี 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้างเครื่องคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติท่ีได้ออกแบบ 
 

 จากภาพท่ี 3 เคร่ืองคัดแยกและคัดจ านวนลูกปลา ถูกท ามาจากวัสดุท่ีสามารถทนต่อการกัดกร่อนของน้ า

ทะเล โดยเลือกใช้สแตนเลสและพีวีซี ซึ่งสามารถทนการกัดกร่อนได้ดีและไม่เป็นสนิม อีกท้ังยังออกแบบให้สามารถ

เคลื่อนย้ายตัวเคร่ืองได้สะดวก และสามารถปรับเพิ่มระดับความสูงของตัวเคร่ืองได้เพื่อปรับระดับของเคร่ืองเพื่อให้

เหมาะสมตอ่การคัดขนาดลูกปลา 

1. ระบบคัดแยกขนาด  

ระบบคัดแยกขนาดท าหน้าท่ีในการคัดแยกขนาดลูกปลาให้ได้ตามขนาดท่ีได้ออกแบบไว้ ก่อนส่งต่อไปยัง

กระบวนการนับจ านวนต่อไป ระบบคัดแยกขนาดประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ระบบรางคัดแยก ระบบน้ าเลี้ยง และ

ระบบล าเลียง 

1.1 ระบบรางคัดแยกขนาด ท าหน้าท่ีคัดแยกขนาดลูกปลาให้ได้ตามขนาดจรงิ ในการคัดแยกขนาด

ลูกปลาแต่ละคร้ังจะสามารถคัดแยกขนาดลูกปลาได้ 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ ตามล าดับ การออกแบบระบบ

รางคัดแยกขนาด ตัวรางมีลักษณะเป็นรางคู่ขนานท่ีมีความยาวของราง 160 เซนติเมตร ความกว้าง 15 เซนติเมตร โดย

ติดตั้งกับตัวโครงสร้างท ามุม 45 องศากับคู่ราง ลักษณะเป็นรูปตัววี เพื่อลดการติดขัดขณะตัวลูกปลาตกลงสู่รางคัด

แยกขนาด มตีัวสกรูท่ีสามารถปรับเลื่อนช่องของรางคัดแยกขนาดได้ สามารถคัดแยกขนาดลูกปลาตัง้แต่ขนาด 0.5-4 

เซนติเมตร ตัวรางคัดแยกขนาดถูกออกแบบให้สามารถคัดแยกขนาดได้พร้อมๆ กัน จ านวน 3 ราง ดังแสดงในภาพท่ี 4 

1.2 ระบบน้ าเลี้ยง ท าหน้าท่ีฉีดพ่นน้ าเลี้ยงภายในรางคัดแยกขนาดขนาดและในส่วนกระบะรับลูก

ปลา เพื่อลดความบอบช้ าของตัวลูกปลาและผลักดันตัวลูกปลาภายในกระบะรับลูกปลา ให้เคลื่อนท่ีตกลงสู่รางคัดแยก

ขนาด โดยจะเป็นระบบน้ าไหลเวียนอยู่ในระบบตลอดเวลาจึงท าให้ไม่สิ้นเปลืองน้ า ระบบน้ าเลี้ยงถูกออกแบบให้มีท่อ

ขนาด 1 นิ้ว ฉีดพ่นน้ าในตัวรางคัดแยกขนาดจ านวน 3 ท่อ มคีวามยาว 70 เซนติเมตร และจะลดขนาดของท่อให้เหลือ 

รางคัดแยก

ขนาด 

 
ท่อน้ า

เล้ียง 

 ชุดล าเลียง 

 

วงจรนับจ านวน 

 

ชุดอินฟราเรด

เซนเซอร์ 

 

ตู้ควบคมุ 

 
กระบะรับปลา

รวม 

 

วาล์ว 

ถังพักลกูปลาแบบน้ าล้น 

 

ถังพัก 

 

ท่อน้ า

ล้น 

 

กระบะรองรับลูกปลา 

 



 

 1035  Proceedings 

0.5 นิ้ว ยาว 70 เซนตเิมตร เนื่องจากท่อมีขนาดเดียวกันตลอดจะท าให้แรงดันน้ าภายในท่อจากส่วนกลางถึงปลายท่อ

ลดนอ้ยลง จะส่งผลให้มีปริมาณน้ าท่ีฉีดพน่รางคัดแยกขนาดน้อยลงตามไปด้วย โดยด้านล่างของตัวท่อจะเจาะรูขนาด 

1 มิลลิเมตร จุดละ 2 ช่อง ระยะห่างกันทุกๆ 10 เซนติเมตร และมีวาล์วเปิดปิดเพื่อควบคุมแรงดันน้ าท่ีจะส่งไปยัง

กระบะรับปลารวมในระบบน้ าเลี้ยง ท างานร่วมกับป๊ัมน้ าท่ีท าหน้าท่ีป๊ัมให้ไหลเวียนในระบบ จ านวน 2 เคร่ือง ขนาด 

12,000 ลิตรต่อชั่วโมง และมีถังน้ าล้นส าหรับพักลูกปลาท่ีผ่านกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจ านวนมา เรียบร้อย

แลว้ ซึ่งแตล่ะถังจะตดิตัง้ท่อขนาด 2 นิ้ว เช่ือมต่อกันทุกถัง เพื่อให้น้ าไหลเวยีนได้ตลอดโดยท่ีน้ าไมล่้นออกจากถัง และ

มตีาข่ายปิดท่ีปากท่อน้ าล้น เพื่อไม่ให้ลูกปลาไหลผ่านไปยังถังพักอ่ืนๆ ได้ ดังแสดงในภาพท่ี 5 

1.3 ระบบล าเลียง ท าหน้าท่ีขับเคลื่อนตัวลูกปลาภายในรางคัดแยกขนาดให้เคลื่อนท่ีไปข้างหน้า 

เพื่อตกลงในช่องคัดแยกตามขนาดต่างๆ และลดการกระจุกตัวของลูกปลาภายในรางคัดแยกขนาด โดยระบบล าเลียง

จะตดิตัง้อยู่บริเวณดา้นล่างของรางคัดแยกขนาด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบคัดแยกขนาดได้ดี

ยิ่งขึน้ ระบบล าเลียงจะมชีุดแกนล าเลียงปลาที่มคีวามยาวของแกน 39 เซนตเิมตร แต่ละแกนจะมีพลาสตกิทรงกลมติด

อยู่แกนละ 3 ชิน้ ซึ่งมีระยะห่างแต่ละชิ้น 14 เซนตเิมตร โดยออกแบบให้พลาสตกิทรงกลมม ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 

มิลลิเมตร ติดตั้งท่ีแกนขนาด 1.5 มิลลิเมตร จ านวน 2 แกน และจะสลับกับแกนท่ีมีพลาสติกทรงกลมขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 3 มิลลเิมตร จ านวน 1 แกน มีระยะห่าง 25 เซนตเิมตรตอ่แกน โดยตัวแกนล าเลียงจะติดต้ังอยูก่ับโซ่ล าเลียง

ท่ีมีความยาว 4 เมตร มีแกนเพลา และเฟืองขนาด 0.6 มิลลิเมตรจ านวน 3 แกนแกนเพลา และเฟืองขนาด 0.8 

มลิลเิมตร จ านวน 1 แกน ส าหรับยึดตดิกับแกนเพลาของมอเตอร์ไฟฟา้ ดังแสดงในภาพท่ี 6 

2. ระบบการนับจ านวน 

 ระบบการนับจ านวน ท าหน้าท่ีนับจ านวนลูกปลาหลังจากผ่านกระบวนการคัดแยกขนาด ในการนับจ านวนลูก

ปลาจะใช้เทคนิคการตรวจจับของสัญญาณอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และ

แสดงผลการนับผ่านทาง 7 เซกเมนต์ ระบบการนับถูกออกแบบจ านวน 3 ชุด เพื่อนับจ านวนลูกปลาขนาด เล็ก กลาง 

และใหญ่ โดยมีการติดตัง้อยู่บริเวณปลายท่อทางออกของช่องคัดแยกขนาด ซึ่งภายในระบบการนับจ านวนจะประกอบ

ไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. ชุดอนิฟราเรดเซนเซอร์ ท าหน้าท่ีตรวจจับลูกปลาที่ไหลตัดผ่านล าแสงอนิฟราเรด ในการตรวจจับ

จะใช้อินฟราเรดเซนเซอร์จ านวน 4 ชุด เพื่อให้สามารถตรวจจับจ านวนลูกปลาได้อย่างแม่นย า ข้อมูลการตรวจจับ

จ านวนลูกปลาจะถูกส่งไปยังวงจรนับจ านวนต่อไป 2. วงจรนับจ านวนลูกปลา ท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูลท่ีได้รับจาก

ตัวอินฟราเรดเซนเซอร์และส่งข้อมูลไปแสดงผลยัง 7 เซกเมนต์ และ 3. 7 เซกเมนต์ ท าหน้าท่ีแสดงผลการนับจ านวน 

โดยรับข้อมูลจากบอร์ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถแสดงผลได้สูงสุด 99,999 และจะมีปุ่มรีเซ็ตส าหรับตั้ง

ค่าเร่ิมต้นใหม่ ท่ี 00,000 เพื่อเร่ิมการนับจ านวนใหม่ ในกรณี ท่ีระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้องดับกะ ทันหันจะมี

หน่วยความจ าภายในสามารถจ าค่าเดิมไว้ได้ ซึ่งจะแสดงผลค่าเดิมและท างานต่อได้ทันทีเมื่อระบบไฟฟ้าท างานปกต ิ

ระบบการนับจ านวนแสดงดังในภาพท่ี 7 



 

 1036  Proceedings 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ระบบรางคัดแยกขนาด   ภาพที่ 5 ระบบท่อน้ าเลี้ยง 

 

 
ภาพที่ 6 ระบบล าเลียง 

ผลการศึกษา 

 เคร่ืองคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ ถูกน ามาทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการท างาน ณ 

สถาบันวจิัยการเพาะเลีย้งสัตวน์้ าชายฝั่ง จังหวัดสงขลา โดยสามารถแบ่งการทดสอบได้เป็น 2 ระบบ คือ (1) ระบบการ

คัดแยกขนาด และ (2) ระบบนับจ านวน โดยท าการทดสอบกับลูกปลากะพงขาว ในช่วงอายุประมาณ 30-35 วัน 

(ขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร) และชว่งอายุประมาณ 36-40 วัน (ขนาด 1.0-2.0 เซนตเิมตร) โดยได้รับความอนุเคราะห์

ลูกปลากะพงเพื่อใช้ในการทดสอบจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ดังแสดงในภาพท่ี 8 

และและภาพท่ี 9 ตามล าดับ 

1. การทดสอบระบบการคัดแยกขนาด 

ระบบการคัดแยกขนาดจะถูกน าไปทดสอบกับลูกปลากะพงขาว แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ชว่งอายุ 30-35 วัน 

และชว่งอายุ 36-40 วัน โดยแต่ละชว่งอายุจะถูกน ามาคัดแยก ออกเป็น 3 ขนาด ให้ได้จ านวนแตล่ะขนาด 200 ตัว คือ 

ช่วงอายุ 30-35 วัน มีขนาด ≥0.5-0.7 เซนติเมตร ขนาด ≥0.7-0.9 เซนติเมตร และขนาด ≥0.9-1.0 เซนติเมตร 

ตามล าดับ และช่วงอายุ 36-40 วัน มีขนาด ≥1.0-1.3 เซนติเมตร ขนาด ≥1.3-1.7 เซนติเมตร และขนาด ≥1.7–2.0 

เซนติเมตร ตามล าดับ แล้วน าไปทดสอบการคัดแยกขนาดกับเคร่ืองคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ 

โดยท าการทดลองเป็นจ านวน 3 ซ้ า ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามล าดับ 

ผลการทดลองการคัดแยกขนาดพบว่าลูกปลากะพงขาวท่ีมีขนาด ≥0.5-0.7 เซนติเมตร จะมีค่าความ

ผิดพลาดสูงสุดเฉลี่ย 5.33 เปอร์เซ็นต์ โดยลูกปลากะพงขาวท่ีมีขนาด ≥1.7-2.0 เซนติเมตร จะมคี่าความผิดพลาดนอ้ย

สุด เฉลี่ย 1.0 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้วา่มีค่าความผิดพลาดลดลงเมื่อลูกปลามีขนาดใหญ่ขึ้น ดังแสดงในภาพท่ี 10  

 

สกรูปรับรางคัดแยก 

รางคัดแยก

ขนาด 

 

ปั๊มน้ า ท่อน้ าเลี้ยง 

 

ท่อน้ าล้น 

แกนล าเลียง 

โซ่ล าเลียง 

แกนเพลา 
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ภาพที่ 7 วงจรการนับจ านวนควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 การทดสอบการท างานของเครื่องคัดแยกขนาดและนบัจ านวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ 
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ภาพที่ 9 การทดลองการนับจ านวนลูกปลากะพงขาว 

(ก) ระบบคัดแยกและนับจ านวน (ข) ลูกปลาก่อนการคัดแยก (ค) ลูกปลาท่ีผ่านการคดัแยกและนับจ านวน 

 

2. การทดสอบระบบนับจ านวน 

ระบบการนับจ านวนจะถูกน ามาทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพเชน่เดียวกับการคัดแยกขนาด จะด าเนินการโดย

น าลูกปลากะพงท่ีผ่านการคัดแยกขนาดเรียบร้อยแล้ว มาทดสอบความถูกต้องแม่นย าในการนับจ านวน ท าการ

ทดสอบ 2 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 30-35 วัน มีขนาด ≥0.5-0.7 เซนติเมตร ขนาด ≥0.7-0.9 เซนติเมตร และขนาด 

≥0.9-1.0 เซนติเมตร ตามล าดับ และช่วงอายุ 36-40 วัน มีขนาด ≥1.0-1.3 เซนติเมตร ขนาด ≥1.3-1.7 เซนติเมตร 

และขนาด ≥1.7–2.0 เซนติเมตร ตามล าดับ จ านวนขนาดละ 200 ตัว ทดลองเป็นจ านวน 3 ซ้ า ผลการทดสอบการนับ

ขนาดแสดงในตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และภาพท่ี 11 ตามล าดับ 

ภาพท่ี 11 แสดงผลการทดสอบการนับจ านวนลูกปลาท่ีมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 30-35 วัน และในช่วงอายุ 36-

40 วัน จากกราฟเห็นว่าการนับจ านวนลูกปลากะพงขาวท่ีมีขนาด ≥0.5-0.7 เซนติเมตร จะมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 

11.67 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่ามากท่ีสุด และลูกปลากะพงท่ีมีขนาด ≥1.7–2.0 เซนติเมตรจะมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย

ต่ าสุดอยูท่ี่ 3.67 เปอร์เซ็นต์  

 3. การทดสอบระบบการคัดแยกขนาดและระบบการนับจ านวน 

หลังจากท่ีท าการทดสอบระบบการคัดแยกขนาดและระบบการนับจ านวนเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะท าการ

ทดสอบระบบท้ังสองส่วนพร้อมๆ กัน เพื่อหาอัตราความเร็วในการคัดแยกและนับลูกปลา โดยท าการทดสอบกับลูก

ปลากะพงคละขนาด ในช่วงอายุ 30-35 วัน จ านวนประมาณ 1,000 ตัว จ านวน 3 ซ้ า พบว่ามีอัตราการคัดแยกและ

นับลูกปลาอยู่ท่ี 200 ตัวต่อนาที หรือจ านวน 12,000 ตัวต่อชั่วโมง โดยมกีารสูญเสียก าลังไฟฟา้ 470 วัตต ์
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ตารางที ่1 ผลการทดลองการคัดแยกขนาดลูกปลากะพงขาว ชว่งอายุประมาณ 30-35 วัน 

ลูกปลากะพงขาว 

ครั้งที่ 

กระบะรองรับท่ี 
ค่าความผิดพลาด 

(เปอรเ์ซ็นต์) 
ขนาด 

(ซม.) 

จ านวน 

(ตัว) 

1 

≥0.5-0.7 ซม. (ตัว) 

2 

≥0.7-0.9 ซม. (ตัว) 

3 

≥0.9-1.0 ซม. (ตัว) 

≥0.5 - 0.7 200 

1 188 12 0 6 

2 194 6 0 3 

3 188 12 0 6 

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 5.33 

≥0.7 - 0.9 200 

1 10 190 0 5 

2 10 190 0 5 

3 8 192 0 4 

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 4.67 

≥0.9 - 1.0 200 

1 0 8 192 4 

2 0 6 194 3 

3 0 8 192 4 

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 3.67 

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวม                                                       4.56 เปอร์เซ็นต ์

 

ตารางที ่2 ผลการทดลองการคัดแยกขนาดลูกปลากะพงขาว ชว่งอายุประมาณ 36-40 วัน 

ลูกปลากะพงขาว 

ครั้งที่ 

กระบะรองรับท่ี 
ค่าความผิดพลาด 

(เปอรเ์ซ็นต์) 
ขนาด 

(ซม.) 

จ านวน 

(ตัว) 

1 

≥1.0-1.3 ซม. (ตัว) 

2 

≥1.3-1.7 ซม. (ตัว) 

3 

≥1.7-2.0 ซม. (ตัว) 

≥1.0 - 1.3 200 

1 98 2 0 2 

2 97 3 0 3 

3 98 2 0 2 

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 2.33 

≥1.3- 1.7 200 

1 2 98 0 2 

2 2 98 0 2 

3 1 99 0 1 

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 1.67 

≥1.7 – 2.0 200 

1 0 1 99 1 

2 0 2 98 2 

3 0 0 100 0 

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 1.00 

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวม                                                       1.67 เปอรเ์ซ็นต ์
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ภาพที่ 10 ค่าความผิดจากการคัดแยกขนาดลูกปลากะพงขาวท่ีมีอายุอยูใ่นช่วงประมาณ 30-35 วัน  

และชว่งอายุ 36-40 วัน 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองการนับจ านวนลูกปลากะพงขาว ชว่งอายุประมาณ 30-35 วัน 

ลูกปลากะพงขาว จ านวนที่ตรวจนับได ้(ตัว) ค่าความผิดพลาด 

(เปอรเ์ซ็นต์) 
ขนาด (ซม.) จ านวน (ตัว) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

≥0.5-0.7 200 176 178 176 11.67 

≥0.7-0.9 200 178 180 178 10.67 

≥0.9-1.0 200 188 186 184 7.00 

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวม 9.78 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดลองการนับจ านวนลูกปลากะพงขาว ชว่งอายุประมาณ 36-40 วัน 

ลูกปลากะพงขาว จ านวนที่ตรวจนับได้ (ตัว) ค่าความผิดพลาด 

(เปอรเ์ซ็นต์) 
ขนาด (ซม.) จ านวน (ตัว) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

≥1.0-1.3 200 184 188 184 7.34 

≥1.3-1.7 200 188 190 188 5.67 

≥1.7–2.0 200 192 194 192 3.67 

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวม 5.56 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
เคร่ืองคัดแยกขนาดและนับจ านวนปลาแบบกึ่งอัตโนมัต ิกรณศีกึษาลูกปลากะพงขาว ได้ถูกออกแบบเพื่อท าหนา้ท่ี

ในการคัดแยกและนับจ านวนลูกปลากะพงขาว ลดการใชจ้ านวนแรงงานคนในกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจ านวนลูกปลา 

สามารถลดการใชแ้รงงานในการคัดแยกและนับจ านวนจากท่ีต้องใชแ้รงงานจ านวน 5-7 คน เหลอืเพยีงจ านวน 2 คนเนื่องจาก

The size of the lates calcarifer (cm)

> 0.5 - 0.7 >0.7 - 0.9 >0.9 - 1.0 >1.0 - 1.3 >1.3- 1.7 >1.7 - 2.0
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เคร่ืองสามารถคัดแยกและนับจ านวนได้ในเคร่ืองเดียว และสามารถลดการบอบช้ าของลูกปลาจากกระบวนการคัดแยกได้ 

โดยมีอัตราการคัดแยกขนาดและนับจ านวน 12,000 ตัวต่อชั่วโมง โดยมีค่าความผิดพลาดในการคัดแยกเฉลี่ยสูงสุด ±5 

เปอร์เซ็นต์ และค่าความผิดพลาดในการนับเฉลี่ยสูงสุด ±10 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบประสิทธิภาพการ

ท างานของเคร่ืองคัดแยกขนาดและนับจ านวนฯ พบว่าการนับจ านวนลูกปลายังมีความคลาดเคลื่อนท่ีค่อนข้างสูง 

(ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ขนาด 0.5-0.7 เซนติเมตร) เนื่องจากลูกปลามขีนาดเล็กและการนับจะกระท าในขณะท่ีน้ า

ไหลซึ่งอาจเกิดจากจ านวนลูกปลาท่ีเคลื่อนท่ีซ้อนกัน และยังเกิดจากความผิดพลาดของการท างานของอินฟราเรด

เซนเซอร์ซึ่งจ าเป็นต้องมกีารพัฒนาให้มีความแมน่ย าสูงขึ้นต่อไป อาจท าได้โดยการเพิ่มจ านวนอนิฟราเรดเซนเซอร์และ

ปรับขนาดของอินฟราเรดเซนเซอร์ท่ีใช้ให้เหมาะสม นอกจากนั้นยังพบว่าในกระบวนการคัดแยกขนาดและนับจ านวน

ลูกปลานั้น ลูกปลากะพงจะมีการว่ายทวนการไหลของกระแสน้ า ท าให้ลูกปลาไมเ่คลื่อนท่ีไปตามท่ีก าหนด จ าเป็นตอ้ง

มีการผลักให้ลูกปลาเคลื่อนท่ีลงไปตามรางคัดแยกและช่องนับจ านวน ซึ่งในการใช้งานจริงจ าเป็นต้องมีการออกแบบ

พัฒนาในเชงิโครงสร้างและเทคนิคกลไกเพิ่มเตมิเพื่อลูกปลาเคลื่อนท่ีตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ค่าความผิดพลาดจากการนับจ านวนลูกปลากะพงขาวท่ีมีท่ีมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 30-35 วัน  

และชว่งอายุ 36-40 วัน 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ท่ีให้ข้อมูล ท่ีเป็นประโยชน์ อนุเคราะห์

เครื่องเมื่อและอุปกรณ์การทดลอง จ านวนลูกปลากะพง และสถานท่ีในการทดสอบการท างานของเครื่องฯ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง นายไวทัศน์ หนูกล่ า นักวิชาการประมง และขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรสาขาวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ีมีสว่นร่วมในการด าเนนิการให้ผลงานชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

The size of the lates calcarifer (cm)

> 0.5 - 0.7 >0.7 - 0.9 >0.9 - 1.0 >1.0 - 1.3 >1.3- 1.7 >1.7 - 2.0
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การศึกษาพารามิเตอรท่ี์ส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง  

ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) ท่ีขึ้นรูปจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า โดยใช้หนิปูนเปน็

สารกระตุ้น 

The Study parameters that affect the hardness of the Pack carburizing  low 

carbon steel cutting forming using limestone as a stimulant 

พงษ์ศักดิ์ รุนกระโทก1 ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ2 มาโนช ริทินโย1 กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน1 และ จติติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร2* 

Phongsak Roonkratok1, Narongsak Thammachot2, Manote Rithinyo1, Kampanat Taysungnoen1, and 

Jittiwat Nithikarnjanatharn2* 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ท่ีส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง   

ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) ท่ีขึ้นรูปจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ใช้หินปูนเป็นสารกระตุ้น โดยใช้การออกแบบการ

ทดลอง (Design of Experiment; DOE) เพื่อหาพารามิเตอร์ท่ีส่งผลต่อค่าความแข็ง และค่าที่เหมาะสมท่ีท าให้ชุดคมตัด

แมพ่ิมพ์ตัวผู้ (Punch) มคี่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC (700 HV) หรือใกล้เคียง พารามเิตอร์ท่ีใช้ในการศกึษามีสาม

พารามิเตอร์ประกอบด้วย พารามิเตอร์ท่ีหน่ึงคอือุณหภูมิอบเพิ่มคารบ์อนซึ่งมีอยู ่3 ระดับ ได้แก่ 900, 950 และ 1,000 

องศาเซลเซียส พารามิเตอร์ท่ีสองคือเวลาในการอบเพิ่มคาร์บอนซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 2 , 4 และ 6 ชั่วโมง และ

พารามิเตอร์ท่ีสามคอืปริมาณของสารกระตุน้ (หินปูน) ได้แก่ 10% 20% และ 30% ผลการทดลองพบวา่ อุณหภูม ิ950 

องศา สารสารกระตุ้น 20% และเวลา 6 ชั่วโมง ท าให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 

HRC หรือ 700 HV. 

ค าส าคัญ: แ พ็ ก ค า ร์ เ บ อ ร์ ไ ร ซิ ง  หิ น ปู น  แ ม่ พิ ม พ์  ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ท ด ล อ ง
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Abstract  

 The purpose of this research is study the parameters that influences the hardness of the pack 

carburizing low carbon steel cutting forming. Using limestone is a stimulant. Design of experiment to the 

parameters influencing the parameters influencing the hardness and optimization. Affect for cutting mold have 

the hardness is 60 ± 1 HRC (700 HV) or approximate. The parameters used in the study consisted of three 

parameters. The first parameter is a temperature increase of carbon, which is three levels include 900, 950 

and 1,000 Celsius. The second parameter is the time to add a carbon which has three levels include 2, 4 และ 6 

hour. And the third parameter is the amount of stimulants (limestone) Include 10% 20% and 30%. The result 

950 Celsius 20% and 6 minute. Affect for cutting mold have the hardness is 60 ± 1 HRC 
 

Keyword:  pack carburizing, limestone 

บทน า 

แม่พิมพ์ป้ัมตัดเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าท่ีสามารถขึ้นรูปชิ้นงานท่ีมีรูปร่างและขนาดเหมือนๆกันได้คร้ังละ

จ านวนมากๆ แตล่ักษณะการขึน้รูปท่ีต่อเนื่อง ท าให้ชุดคมตัดแมพ่ิมพ์เกิดการสึกหรอเร็วย่ิงขึ้น การสึกหรอของชุดคม

ตัดแม่พิมพ์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่ออายุการใช้งานของแม่พิมพ์ป้ัมตัด และส่งผลให้ชิ้นงานไม่ได้คุณภาพ เช่น เกิด

ครีบ ขนาดไม่ได้ตามต้องการ วัสดุท าแม่พิมพ์ส่วนใหญ่คือเหล็ก JIS SKD11 มีคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีและ

ตา้นทานต่อการสึกหรอ การเลือกวัสดุท่ีมีปริมาณคาร์บอนต่ า ราคาถูก ขึ้นรูปง่าย หาซื้อได้ง่าย ซึ่งภายหลังจากการ

ปรับปรุงคุณสมบัติแล้วจะได้ความแข็งท่ีผิว แต่โครงสร้างภายในยังมีความเหนียวสูง เพื่อใช้ทดแทนเหล็ก JIS SKD11 

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ [1] ศึกษาการสึกหรอของผิวเคลือบไทเทเนียมได

ออกไซด์ ท่ีมีผลต่อชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัดขาด [2] ประยุกต์ใช้การปรับสภาพผิวเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอใน

แมพ่ิมพต์ัด [3] เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเรง่ปฏิกิริยาของเปลอืกหอยแครงและแคลเซียมคารบ์อเนตในการชุบ

แข็งมดีตัดอ้อยดว้ยกระบวนการแพ็กคารเ์บอไรซิง [4] เปรียบเทียบสารเร่งปฏกิิริยาระหวา่งเปลือกไข่ไก่กับ CaCO3 ใน

กระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง [5] เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารกระตุ้นในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิงท่ี

ได้มาจากธรรมชาติกับท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด [6] ศึกษาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการเชื่อมแกนฟลักซ์

ส าหรับเหล็ก เอสที 37 [7] วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ Effective case depth ด้วยการออกแบบการทดลองของการชุบ

แข็งผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมคาร์บอเนตในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง[8] หา

พารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิงโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาจากผงหินปูนส าหรับการชุบแข็งมีด

ตัดออ้ย [9] วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าความแข็งด้วยการออกแบบการทดลองของการชุบแข็งผิวเหล็กกล้าคาร์บอน

ต่ าโดยใชส้ารเร่งปฏกิิริยาจากเปลือกไข่ไก่ในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง [10] ศกึษาอิทธิพลและระดับของปัจจัยท่ี

เหมาะสมในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิงโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาจากแบเรียมคาร์บอเนตส าหรับการชุบแข็งมีดตัด

ออ้ย [11] ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) ท่ีขึ้นรูป

จากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า โดยใชแ้คลเซียมคารบ์อเนตเป็นสารกระตุน้ 
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จากงานวิจัยท่ีผ่านมายังไม่ปรากฏมีผู้ใดน าการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment ; DOE) มาใช้

เพื่อหาระดับของพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง ชุดคมตัดแม่พิมพ์

ตัวผู้ (Punch) ท่ีขึ้นรูปจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า โดยใชห้ินปูนเป็นสารกระตุน้ 

ดังนั้นงานวจิัยนี้จึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาพารามิเตอร์ท่ีส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง 

ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) ท่ีขึ้นรูปจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ใช้หินปูนเป็นสารกระตุ้น โดยใช้หลักการ การ

ออกแบบการทดลอง (Design of Experiment; DOE) เพื่อศกึษาพารามิเตอร์ท่ีส่งผลตอ่ค่าความแข็งและค่าที่เหมาะสม

ท่ีท าให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC (700 HV) หรือใกล้เคียง จากงานวิจัยท่ี

ผ่านมาค่าความแข็งของชุดคมตัดแมพ่มิพต์ัวผู้ (Punch) เฉลี่ยอยู่ท่ี 60 HRC  (ดังภาพท่ี 1) 
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ภาพที่ 1 ค่าความแข็งเฉลีย่จากงานวจิัยท่ีได้ศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ท่ีส่งผลต่อค่าความแข็งและค่าท่ีเหมาะสมในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงท่ีท าให้

ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC (700 HV) หรือใกล้เคียง งานวิจัยนี้ใช้หลักการ 

การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment; DOE) มาใชใ้นการศึกษา โดยพารามเิตอร์ท่ีใชใ้นการศึกษามีท้ังหมด

สามพารามิเตอร์ประกอบด้วยพารามิเตอร์ท่ีหนึ่งคืออุณหภูมิ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 900, 950 และ 1,000 

องศาเซลเซียส พารามิเตอร์ท่ีสองคือเวลา แบง่ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 2, 4 และ 6 ชั่วโมง และพารามเิตอร์ท่ีสามคือ

ปริมาณของสารกระตุ้น (หินปูน) ได้แก่ 10% 20% และ 30% (ดังตารางท่ี 1) เนื่องจากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า ใน

กระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงต้องใช้อุณหภูมิอย่างน้อย 900 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง และสารกระตุ้น 10% 

จึงจะท าให้ชุดคมตัดแมพ่มิพม์คี่าความแข็ง 60 HRC  
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ตารางที่ 1 ระดับและขอบเขตของพารามิเตอร์ในการทดลอง 
พารามิเตอร์ ระดับ หนว่ย 

ต่ า (-1) กลาง (0) สูง (1) 

อุณหภูม ิ 900 950 1,000 องศา 

เวลา 2 4 6 ชั่วโมง 

ปริมาณสารชุบ 10 20 30 เปอร์เช็นต์ 

 

จากพารามิเตอร์ท่ีมีอยู่ 3 พารามิเตอร์ แต่ละพารามิเตอร์ประกอบด้วย 3 ระดับ หลังจากออกแบบการ

ทดลองแบบเต็มรูป (General Full factorial) ซึ่งจะให้จ านวนครัง้ในการทดลองเท่ากับ 27 การทดลอง เพื่อให้เกิดความ

แม่นย ามากขึ้นทุกพารามเิตอร์การทดลองจะมีการท าซ้ า 3 ครั้ง การทดลองท้ังหมดจะเท่ากับ 81 การทดลอง แสดง

ในตารางท่ี 2 โดยการทดสองจะใช้การจัดล าดับแบบสุ่มเพื่อให้ลดความคลาดเคลื่อนท่ีอาจจะเกิดจากพารามิเตอร์ท่ี

ไมไ่ด้ควบคุม 
 

 ตารางที่ 2 รูปแบของการออกแบบการทดลอง  

StdOrder RunOrder Temp Time Substance hardness 

1 4 900 4 10 492 

2 14 950 4 20 737 

3 23 1000 4 20 567 

4 21 1000 2 30 349 

5 60 900 4 30 401 

6 1 900 2 10 275 

7 67 950 4 10 569 

8 50 1000 4 20 567 

9 8 900 6 20 589 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

79 55 900 2 10 275 

80 59 900 4 20 599 

81 22 1000 4 10 569 
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ภาพที่ 2 กราฟวิเคราะห์ส่วนตกค้างของข้อมูล 

ผลการศึกษา 
 การวเิคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม Minitab โดยแสดงผลการวิเคราะห์ความถูกตอ้งของแบบจ าลอง ดังแสดง

ในรูปท่ี 2 พบว่ารูปแบบการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง (Residual) มีการกระจายรอบเส้นตรงซึ่งหมายความว่า

ข้อมูลมกีารแจกแจงแบบปกต ิความแปรปรวนของค่าส่วนตกค้างมีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอรอบเส้นศูนยก์ลาง

แสดงวา่ค่าความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนใกล้เคียงกันและข้อมูลของค่าส่วนตกค้างกับล าดับการทดลองมีการ

กระจายตัวแบบสุ่ม และไมม่ลีักษณะเป็นแนวโน้มเกิดขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถอื 

 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้การออกแบบการทดลอง 2 ขั้นตอนคือ (1) การทดลองเบื้องต้นเพื่อท่ีจะกรอง

พารามเิตอร์ท่ีไม่ส่งผลตอ่ค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคารเ์บอร์ไรซิงชุดคมตัดแมพ่ิมพต์ัวผู้ (Punch) และ (2) การ

ทดลองเพื่อหาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงท่ีท าให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) มีค่า

ความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC (700 HV) 

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่า P-Value < 0.05 แสดงดังตารางท่ี 3 พารามิเตอร์

หลักท่ีส่งผลตอ่ค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแมพ่มิพต์ัวผู้ (Punch) คือ อุณหภูมิและเวลา ซึ่งมี

ค่า P-Value 0.012 , 0.000 ตามล าดับ ส่วนปริมาณของสารกระตุ้น ไม่ส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์

เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) และพารามิเตอร์ร่วมท่ีส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิ

งชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) คือพารามิเตอร์ร่วมระหว่างอุณหภูมิกับเวลา และพารามิเตอร์ร่วมอื่นๆไม่ส่งผลต่อค่า

ความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแมพ่มิพต์ัวผู้ (Punch) อยา่งมนีัยส าคัญ 
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของอิทธิพลของพารามเิตอร์ต่างๆ 

Source           DF   Seq SS      Adj SS      Adj MS       F           P 

Regression       5    1040645    1040645   208129     45.98     0.000 

Linear             2    797230      797230    398615     88.07    0.000 

Temp              1    29916       29916      29916      6.61        0.012 

Time               1   767314       767314    767314    169.53     0.000 

Square            2    231094      231094    115547     25.53     0.000 

Temp*Temp     1   106260      106260    106260     23.48     0.000 

Time*Time       1   124833       124833    124833    27.58      0.000 

Interaction        1    12321       12321        12321      2.72        0.013 

Temp*Time      1    12321       12321        12321      2.72        0.013 

Residual Error  75    339452     339452    4526 

  Lack-of-Fit      3     35089      35089     11696       2.77     0.051 

  Pure Error      72    304363     304363    4227 

Total               80  1380096 

 

หาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด 
 สร้างสมการท านาย โดยน าค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficients) ของพารามิเตอร์ไปเขียนสมการท านายค่าความ

แข็ง เพื่อน าสมการท านายท่ีได้ไปใช้หาค่าท่ีเหมาะสมของแต่ละพารามิเตอร์ ดังสมการ 1  สมการท านายผลของค่า

ความแข็ง คือ Maximize = 608.22 + 23.54 (Temp) + 119.20 (Time) - 76.83 (Temp*Temp) -83.28 (Time*Time) 

-18.50 (Temp*Time)  (1) 

   

  ตารางที่ 4 ค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดของพารามเิตอร์ 

Response Optimization  

Parameters 

          Goal    Lower  Target  Upper  Weight  Import 

hardness  Target    680     700    720       1       1 

Global Solution 

Temp        =   950.002 

Time        =         6 

Substance   =   20.1010 

Predicted Responses 

hardness   =   700.000  ,   desirability =   0.999994 

Composite Desirability = 0.999994 

Optimization Plot  
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จากตารางท่ี 4 พารามิเตอร์ท่ีส่งผลตอ่ค่าความแข็ง ในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิงชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัว

ผู้ (Punch) ท่ีขึ้นรูปจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า โดยใช้หินปูนเป็นสารกระตุ้น คืออุณหภูมิ 950 องศา สารแพ็ค 20% 

และเวลา 6 ชั่วโมง ท าให้ชุดคมตัดแมพ่มิพต์ัวผู้ (Punch) มคี่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC หรือ 700 HV. 

 

Cur
High

Low1.0000
D

Optimal

d = 1.0000

Targ: 700.0

hardness

y = 699.9999

1.0000

Desirability

Composite

10.0

30.0

2.0

6.0

900.0

1000.0
Time SubstancTemp

[950.0023] [6.0] [20.1010]

 
 

ภาพที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม 

สรุปผล 

พารามเิตอร์ท่ีส่งผลต่อค่าความแข็งในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง ชุดคมตัดแม่พมิพ์ตัวผู้ (Punch) ท่ีขึ้น

รูปจากเหล็กกล้าคารบ์อนต่ า ใช้หินปูนเป็นสารกระตุน้ โดยใชก้ารออกแบบการทดลอง (Design of Experiment; DOE) 

เพื่อหาพารามิเตอร์ท่ีท าให้ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้ (Punch) มีค่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC โดยการประยุกต์ใช้

หลักการออกแบบการทดลองในรูปแบบแฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ ผลการทดลองพบวา่ อุณหภูมิ 950 องศา สารแพ็ค 

20% และเวลา 6 ชั่วโมง ท าให้ชุดคมตัดแมพ่มิพต์ัวผู้ (Punch) มคี่าความแข็ง เท่ากับ 60 ± 1 HRC หรือ 700 HV. 
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การออกแบบการทดลองของการเชื่อมแบบเฟสของเหลวของอะลูมิเนียมผสมหล่อ

กึ่งของแข็ง เกรด SSM7075 ด้วยกรรมวธิีการเชื่อมโดยการแพร่ 

Experimental design of transient liquid phase (TLP) of SSM7075 aluminium 

alloy by diffusion bonding 

ศุภชัย ชัยณรงค์1* ชัยยุทธ มีงาม1 และผจงจิต พิจติบรรจง1 

Suppachai Chainarong1*, Chaiyoot Meengam1 and Phajongjit Pijitbanjong1  
 

บทคัดย่อ 
การเชื่อมโดยการแพร่โดยใช้เทคนิคการเกิดของเหลวส าหรับอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด SSM7075 

ด้วยการใช้สังกะสี-อะลูมิเนียม ZA27 เป็นตัวประสาน ส าหรับการทดลองเชื่อมคร้ังนี้ใช้ตัวแปรท่ีอุณหภูมิ 480 และ 

540 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใช้ในการเชื่อม 30, 60, 90 และ 120 นาที และใช้แรงกดต่อพื้นท่ี 3 MPa ตามล าดับ 

พบว่าบริเวณรอยต่อเกิดการยึดติดท่ีแข็งแรง โดยเฟสของเหลวของสังกะสี-อะลูมิเนียม ZA27 เกิดการแพร่ไปยัง

อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด SSM7075 ส่งผลให้วัสดุท้ังสองชิ้นยึดติดกัน เนื่องจากเกิดการแพร่ของอะตอม

ภายในชิ้นงาน บริเวณรอยต่อเกิดการหลอมละลายเข้ากันได้ดี ความต้านทานแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ีตัวแปรอุณหภูม ิ

480 องศาเซลเซียส เวลาในการเชื่อม 120 นาท ีและแรงกดตอ่พืน้ท่ี 3 MPa โดยมีคา่ความตา้นทานแรงดึงอยู่ท่ี 17.44 

MPa ในทางตรงกันข้ามตัวแปรอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส และเวลาเชื่อม 30 นาท ีมีค่าความตา้นทานแรงดึงต่ าสุด 

เฉลี่ยอยู่ท่ี 1.60 MPa สัมประสิทธ์ิการตัดสนิใจ R-sq เท่ากับ 98.87% ซึ่งเป็นปัจจัยของการทดลองท่ีสามารถควบคุม

ได้และอกี1.13% เกิดจากปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
 

ค าส าคัญ:  อะลูมเินยีมหลอ่กึ่งของแข็ง เกรด 7075 อะลูมิเนยีมผสมสังกะสี เกรด ZA27 การเชื่อมโดยการแพร่ 

Abstract  

TLP diffusion welding of SSM7075 aluminium alloys used binders with ZA27 zinc aluminium alloy was 

carried out temperatures at 480 and 540 °C, welding times at 30, 60, 90 and 120 min and contact pressure 3 

MPa respectively. Found that the joint region homogenized because atom diffuse between materials, the 

highest bond strength of 17.44 MPa after a welding time of 120 min temperatures at 480 °C and contact 

pressure 3 MPa. On the other hand, the minimum bond strength of 1.60 MPa from welding time of 30 min and 

temperatures at 480 °C. The coefficient of determination R-square is equal to 98.87%. It means that the 

variations of the experiments are controllable and the remaining, only 1.13% was uncontrollable factors. 
 

Keywords:  Semi-Solid Metal 7075 Aluminium Alloy, ZA27 Zinc-Aluminium Alloy, Diffusion Welding 
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บทน า 

การหล่อโลหะแบบกึ่งของแข็งถูกคิดค้นในปี ค.ศ. 1970 โดยนักวิจัยชื่อ Spencer และ Flemings ซึ่งอยู่ท่ี

สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology, IMT) [1] ซึ่งในชว่งหลายปีท่ีผ่านมา

การขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็งได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง [2] เป็นการขึ้นรูปโลหะด้วยเทคนิคการหล่อในสภาวะท่ีน้ าโลหะมี

การแข็งตัวบางส่วน ซึ่งเทคนิคท่ีใช้เข้ามาช่วยในการหล่อ เช่น Rheocasting, Ultrasonic เป็นต้น เพื่อท าให้เกิดการ

แตกหักของเดรนไดรต์ จนท าให้มีโครงสร้างเกรนแบบก้อนกลม (Spheroidal หรือ Globular grain) หลังจากการหล่อ 

ส าหรับประเทศไทยการหล่อโลหะกึ่งของแข็ง (Semi-solid Metal) ได้พัฒนาจากนักวจิัยชื่อ เจษฎา วรรณสินธ์ุ อาศัย

เทคนิคการพ่นฟองแก็สอาร์กอนหรือแก๊สไนโตรเจนในน้ าโลหะท่ี เรียกวา่ GISS (Gas Induced Semi-Solid) [3-5] ท า

ให้เกิดการไหลเคลื่อนท่ีของน้ าโลหะในขณะท่ีแข็งตัวและได้โครงสร้างเกรนเป็นแบบก้อนกลม (Spheroidal grain) ซึ่ง

เป็นเทคนิคใหม่ ซึ่งน าไปสู่คุณสมบัตขิองอะลูมิเนียมท่ีดี ช่วยลดต้นทุนในการผลิตของอุตสาหกรรม โลหะท่ีนิยมหล่อ

กึ่งของแข็ง ได้แก่ อะลูมิเนียม ตะกั่ว เป็นตน้ โดยเฉพาะอะลูมิเนียม เพราะมกีารใช้งานแพร่หลาย ส าหรับอะลูมิเนียม

ท่ีขึ้นรูปกึ่งของแข็งมหีลายเกรด โดยเกรด 7075 เป็นอกีเกรดท่ีหล่อกึ่งของแข็ง เพราะมีการผลิตเป็นชิ้นส่วนเคร่ืองบิน 

ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ [6] และชิ้นส่วนอื่นๆ ทางด้านงานวิศวกรรม ปัจจุบันการเชื่อม (Welding) อะลูมิเนียม

หล่อกึ่งของแข็ง เกรด SSM7075 เป็นการเชื่อมท่ีท าได้ยาก เนื่องจากเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางโลหะวิทยา 

(Metallurgical changes) ความเค้นตกค้าง (Residual stress) การบิดงอ (Distortion) การแตกร้าวของรอยเชื่อม 

(Welding crack) และปัญหาการเกิดโพรงอากาศ (Porosity) [7] ส่งผลให้คุณสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมลดลง 

กรรมวิธีการเชื่อมโดยการแพร่ (Diffusion bonding) เป็นอกีวธีิท่ีจะชว่ยลดปัญหาจากการเชื่อม เพราะเป็นการเชื่อมใน

สภาวะของแข็งท่ีไม่เกิดการหลอมละลายของเนื้อเชื่อม [8] ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง คือ แรงกดขณะเชื่อม (Pressure) เวลา

ในการกดแช่ (Time) และอุณหภูมิในการเชื่อม (Temperature) นอกจากนั้นยังมีตัวแปรอื่นๆ เช่น ความราบเรียบของ

ผิวรอยต่อ (Surface Roughness) ความสะอาดของผิวรอยต่อ (Cleaning Surface) เป็นต้น [9] แต่การเชื่อมในสภาวะ

ของแข็งก็ยังพบว่าสามารถเกิดปัญหาเกี่ยวกับอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ท่ีเกิดขึ้นในการเชื่อมส่งต่อความแข็งแรง

ของรอยเชื่อมเช่นกัน ดังนั้นการหาเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อวัสดุดีจึงมีความส าคัญ การน าสังกะสี-

อะลูมิเนียม เกรด ZA27 มาเป็นตัวประสานระหว่างชิ้นงานเชื่อมท้ังสองชิ้นจึงถูกน ามาใช้ในงานวิจัยนี้ เพื่อท าให้

สังกะสี-อะลูมเินียม เกรด ZA27 เกิดเฟสของเหลว น าไปสู่การการแพร่ท่ีดขีองวัสดุในการเชื่อม อยา่งไรก็ตามการหา

ตัวแปรท่ีเหมาะสมในการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ

สิน้เปลอืงวัสดุในการทดลองเชื่อม การทดลองวิจัยท่ีมีการออกแบบการทดลองก็สามารถน าไปสู่การพยากรณ์ของตัว

แปรท่ีสง่ผลตอ่สมบัตทิางกลของชิน้งานเชื่อมได้และยังสามารถลดการสิ้นเปลอืงการใชว้ัสดุในการทดลองได้อีกดว้ย 

จากข้อมูลข้างต้นและเหตุผลดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วนั้น จึงเป็นท่ีมาของโครงการวิจัยนี้ โดยจะออกแบบการ

ทดลองของตัวแปรในการเชื่อมโดยการแพร่ (Joining Parameters) ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM7075 แบบ

เฟสของเหลวท่ีใช้อะลูมิเนียม-สังกะสี เกรด ZA27 เป็นตัวเติม (Filler) ระหว่างชิ้นงานท้ังสองชิ้น เพื่อให้ชิ้นงานแพร่

ของอะตอมจนชิ้นงานเชื่อมตดิกัน หลังจากนัน้ทดสอบแรงดึงของรอยตอ่ วเิคราะห์และสรุปผลการทดลองตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

อะลูมเินยีมหลอ่กึ่งของแข็ง SSM7075 ซึง่มสี่วนผสมทางเคม ีดังแสดงในตารางที่ 1 โดยวัสดุอะลูมเินยีมหล่อ

กึ่งของแข็ง SSM7075 ผ่านการหล่อขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งด้วยเทคนิค GISS ท าการหล่อท่ีอุณหภูมิประมาณ 640 C 
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ใชแ้ก๊สไนโตรเจนพน่ผ่านแท่งกราไฟต์พรุน ด้วยอัตราการไหลท่ี 5 ลิตร ต่อนาที เพื่อให้เกิดการไหลวนของน้ าโลหะเกิด

การแตกตัวของโครงสร้างเดนไดรต์เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นน าน้ าโลหะอะลูมิเนียมไปเทลงในโมล (Mold) แล้วอัด 

(Squeeze) ท่ีความดันไม่น้อยกว่า 2,000 Psi ค้างไว้จนโลหะแข็งตัว ได้เป็นชิ้นงานแบบแผ่นสี่เหลี่ยมท่ีมีความหนา

ประมาณ 25 มิลลเิมตร ขนาด 10x10 เซนตเิมตร 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของอะลูมเินยีมหลอ่ผสมแบบกึ่งของแข็ง เกรด SSM7075 (W.T.%) [10] 

วัสด ุ Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al 

SSM7075 - 0.46 1.93 - 2.50 6.08 - Bal. 

Tensile Strength (MPa)  Yield Strength (MPa) Elongation (%) 

297    194   3.2  
 

ส าหรับสังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 ซึ่งมีส่วนผสมทางเคมี ดังแสดงในตารางท่ี 2 เป็นสังกะสีท่ีมี

ส่วนผสมของอะลูมิเนยีมในปริมาณท่ีสูง โดยส่วนใหญ่มักน าไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการหล่อ ส าหรับสมบัติทางกลของ

สังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 จะมีค่าความต้านทานแรงดึงท่ี 450 MPa และมีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวท่ี 1-3 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน าไปสูข่้อเด่น คือ มีความแข็งแรงและความแข็งสูง น าไฟฟา้ได้ดี มีการน าความร้อนท่ีสูงและทนตอ่การ

กัดกรอ่นท่ีด ี[11] 
 

ตารางที่ 2 ส่วนผสมทางเคมขีองสังกะส-ีอะลูมเินยีม เกรด ZA27 (W.T.%) 

วัสด ุ Al Cu Mg Fe L Cd Zn 

ZA27 25.0-28.0 2.0-2.5 0.01-0.02 0.075 0.006 0.003 Remainder 
 

ส าหรับการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวจะเตรียมชิ้นงานด้วยการกลึงอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 

SSM7075 ให้ได้ลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 12 มิลลิเมตร ยาว 45 มิลลิเมตร ตามล าดับ และ

เตรียมสังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 เป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร 

เช่นกัน หลังจากนั้นขัดอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM7075 ด้านท่ีมีการเชื่อมต่อด้วยกระดาษทรายละเอียด เบอร์ 

320 กริด เพื่อก าจัดฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ท่ีผิวของชิ้นงานเชื่อมก่อนการเชื่อมและล้างผิวหน้าด้านท่ีจะเชื่อมด้วย

น้ ายาอะซิโตน (Acetones) ซึ่งจะแช่ไว้ 60 วินาที เพื่อท าความสะอาดผิวงานเชื่อมจากคราบสกปรกและคราบไขมันท่ี

ติดผิวงานเชื่อม ชิ้นงานท่ีผ่านการเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วจะถูกน าไปเข้าเตาเพื่อเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลว 

(TLP Diffusion Welding) โดยจะใช้สังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 ท่ีมีขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร เป็นตัวประสาน

ตรงกลางระหว่างอะลูมิเนียมหล่อกึงของแข็ง SSM7075 ท้ังสองชิ้น แล้วท าการเชื่อมตามตัวแปรท่ีแรงกดต่อพื้นท่ี 3 

MPa (Stress) อุณหภูมิ  480 และ 540 องศาเซลเซียส และเวลาท่ีใช้ในการเชื่อม 30, 60, 90 และ 120 นาที 

ตามล าดับ ซึ่งในการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวจะใช้แก๊สอาร์กอนไหลเข้าเตาอบที่อัตราการไหล 4 ลิตรต่อ

นาที ในการปกคลุมในการเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์ในระหว่างการเชื่อม โดยกระบวนการเชื่อมโดยการแพร่

แบบเฟสของเหลวของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM7075 ซึ่งใช้สังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 เป็นตัวประสาน

ระหว่างชิน้งาน ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวของอะลูมเินยีมหลอ่กึ่งของแข็ง SSM7075 

ซึ่งใชส้ังกะส-ีอะลูมเินยีม เกรด ZA27 เป็นตัวประสานกึ่งกลางชิน้งาน 
 

หลังจากการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวจะน าชิ้นงานท่ีได้จากไปทดสอบแรงดึง เพื่อหาค่าความ

ตา้นทานแรงดึงของช้ินงานหลังจากการเชื่อม โดยการทดสอบแรงดึงจะท าตามมาตรฐานทดสอบแรงดึง ASTM A370 

การทดสอบแรงดึงจะกระท าภายใต้อุณหภูมิห้องด้วยความเร็วในการดึง 1.67x10 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นการ

เตรียมทดสอบแบบชิ้นงานทรงกระบอก ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงช้ินงานทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM 370 

ผลการศึกษา 

 ผลการทดสอบแรงดึง 

จากการทดสอบแรงดึงชิ้นงานท่ีผ่านการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 

SSM7075 ซึ่งใช้สังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 เป็นตัวประสานกึ่งกลางชิ้นงาน พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงของ

ชิ้นงานหลังการเชื่อมจะมีค่าท่ีต่ ากว่าค่าความต้านทานแรงดึงของเนื้อโลหะเดิม ท้ังของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 

SSM7075 และสังกะสี-อะลูมิเนียม เกรด ZA27 ท่ีมีค่าความต้านทานแรงดึงท่ี 297 และ 430 MPa ตามล าดับ แต่

ชิ้นงานทุกชิ้นจากการทดลองยึดติดกัน พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงเฉลี่ยสูงสุดอยู่ท่ีตัวแปรของอุณหภูมิ 480 องศา

เซลเซียส เวลาในการเชื่อม 120 นาที และแรงกดต่อพื้นท่ี 3 MPa มีค่าความต้านทานแรงดึงอยู่ท่ี 17.44 MPa ในทาง

ตรงกันข้ามค่าความต้านทานแรงดึงต่ าสุด อยู่ท่ี 1.60 MPa จากตัวแปรของอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส เวลาในการ

เชื่อม 30 นาที และแรงกดต่อพื้นท่ี 3 MPa เนื่องจากเวลาในการเชื่อมน้อย ท าให้การแพร่เกิดไม่สมบูรณ์ กลไกการ

ก าจัดช่องว่างจากการเชื่อมยังไม่สมบูรณ์ ส าหรับเวลาในการเชื่อมท่ี 90 และ 60 นาที ท่ีอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส 

มีค่าความต้านทานแรงดึงเฉลี่ยอยู่ท่ี 11.93 และ 5.50 MPa ตามล าดับ จะเห็นได้ชัดเจนว่าค่าความต้านทานแรงดึงจะ

ลดต่ าลงเร่ือยๆ ตามเวลาในการทดลองท่ีน้อย ในขณะเดียวกันท่ีตัวแปรของอุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส พบว่าค่า

ความต้านทานแรงดึงเฉลี่ยสูงสุดอยู่ท่ี 8.97 MPa จากตัวแปรท่ีเวลาในการเชื่อม 90 นาที และเวลา 30 นาที ค่าความ

ตา้นทานแรงดึงเฉลี่ยต่ าสุดท่ี 2.27 MPa ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับท่ีอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส  ส าหรับเวลา 
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ในการเชื่อม 120 และ 60 นาที พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงเฉลี่ยอยู่ท่ี 8.96 และ 5.59 MPa ตามล าดับ จากผล

แรงดึงแสดงให้เห็นว่าเวลาที่สูงขึน้มแีนวโน้มส่งผลท่ีดีต่อความตา้นทานแรงดึงท่ีสูงขึน้ อยา่งไรก็ตามเวลาในการเชื่อม

ท่ีสูงเกินไป อาจส่งผลให้ชิ้นงานเกิดโรงอากาศจากการเป็นของเหลวของสังกะสี-อะลูมเินยีม เกรด ZA27 และอาจท า

ให้ช้ินงานหลังการเชื่อมเกิดการบิดงอได้ ดังแสดงผลการทดสอบแรงดึงในภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แสดงผลการทดสอบแรงดึงชิ้นงานเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลว 

 

วิธีการออกแบบการทดลอง 

งานวิจัยนี้ใช้การออกแบบการทดลอง General full factorial design [12] ด้วยโปรแกรมมินิเทป เวอร์ชั่น R14  

(Minitab R14) เป็นการออกแบบของปัจจัยท่ีแตล่ะปัจจัยมรีะดับการทดลองไม่เท่ากัน ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ เวลา

และอุณหภูม ิมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้  

1. ก าหนดระดับของปัจจัยโดยมกีารทดลองเบือ้งตน้ เพื่อหาโอกาสที่สามารถเป็นไปได้ในการทดลองงานวจิัย

ครั้งนี้ หลังจากการทดลองเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวเบือ้งต้นแล้ว สามารถก าหนดระดับปัจจัยท้ัง 2 ปัจจัย 

ดังแสดงในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 ปัจจัยและระดับของการทดลอง 

ปัจจัย ระดับการทดลอง 

อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 480 540 

เวลา (นาที) 30 60 90 120 
 

2. การออกแบบการทดลองแบบ General full factorial design ซึ่งใช้โปรแกรมทางสถิติในการออกแบบการ

ทดลอง ที่ม ี2 ปัจจัย แตล่ะปัจจัย มี 2 และ 3 ระดับ และมกีารทดลอง 3 ซ้ า  

3 หลังจากท าการทดลองตามเงื่อนไขท่ีก าหนดแล้ว จึงน าผลการทดลองมาตรวจสอบความถูกต้องตาม

สมมติฐานทางสถิติ [13-14] ได้แก่ ความเป็นปกติของข้อมูล (Normality Data) ความเป็นอิสระของข้อมูล (Independence 

Data) และความแปรปรวนคงท่ีของข้อมูล (Constant Variance Data) ซึ่งสามารถแสดงผลจากการตรวจสอบ  
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ภาพที่ 4 การตรวจสอบความถกูต้องตามสมมติฐาน 

 

จากการตรวจสอบสมมติฐานของความเป็นปกติของขอ้มูล พบวา่ข้อมูลมกีารกระจายตัวบริเวณรอบเส้นตรง 

ท าให้แนใ่จได้ว่าข้อมูลมีความเป็นปกติ แต่เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึน้ จึงมีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์การ

กระจายตัวแบบปกติอกีคร้ัง จากการทดสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Probability) ดังแสดงในภาพท่ี 5 เมื่อ

พิจารณาค่า p-value เปรียบเทียบกับค่า Alpha ท่ี 0.05 ผลการวิเคราะห์จากกราฟการกระจายตัวแบบปกติของค่า

ความตา้นทานแรงดึงได้ค่า p-value เท่ากับ 0.146 พบวา่ไมม่หีลักฐานเพยีงพอท่ีมาสนับสนุนสมมตฐิานได้ว่าข้อมูลไม่

มกีารกระจายตัวแบบปกติ 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงลักษณะการกระจายตัวแบบปกติของข้อมูล 

 

ส่วนการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล การตรวจสอบความเป็นอิสระของค่าสว่นตกค้างโดยใชแ้ผนภูมิ

การกระจายเพื่อสังเกตลักษณะการกระจายของจุดท่ีแทนข้อมูลบนแผนภูมิ พบว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่าค่าของส่วน

ตกค้างมีรูปแบบท่ีแน่นอนหรือไม่สามารถประมาณรูปแบบท่ีแน่นอนได้ รวมถึงไม่สามารถบอกถึงแนวโน้มของข้อมูล

ได้ ดังแสดงในภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 แสดงลักษณะการกระจายตัวแบบอสิระของข้อมูล 
 

ค่าความแปรปรวนคงท่ีของข้อมูล พบว่าข้อมูลมีความสม่ าเสมอและเป็นอิสระต่อกัน แต่เพื่อเป็นการยืนยัน

ข้อมูลจึงมีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์การเท่ากันของความแปรปรวน (Test for Equal Variances) เพื่อให้มีความแม่นย า

ยิ่งขึ้น จากการทดสอบสมมติฐานการเท่ากันของความแปรปรวน พบว่าเมื่อพิจารณาค่า p-value เท่ากับ 0.182 

เปรียบเทียบกับค่า Alpha ท่ี 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่า จึงท าให้ยอมรับสมมติฐานหลัก สรุปได้ว่าความแปรปรวนเท่ากัน

หรือมีค่าคงท่ีของทุกระดับการทดลอง ดังนั้นจากการทดลองข้อมูลท่ีน ามาตรวจสอบสมมติฐานทางสถิติจึงมี ความ

นา่เช่ือถือและสามารถน าไปทดสอบค่าความแปรปรวนต่อไป 

น าข้อมูลมาวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัย

หลัก (Main Effects) และปัจจัยร่วม (Interaction) ท่ีสง่ผลตอ่คา่ความตา้นทานแรงดึง สามารถแสดงผลตามตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของคา่ความตา้นทานแรงดึง 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Time 3 450.923 150.308 367.79 0.000 

Temperature 1 44.745 44.745 109.49 0.000 

Time*Temperature 3 77.498 25.833 63.21 0.000 

Error 16 6.539 0.409   

Total 23 579.704    

R-sq 98.87%    R-sq (adj) 98.38% 
 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อค่าความ

ต้านทานแรงดึง ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% พบว่า ปัจจัยหลักท้ังเวลาและอุณหภูมิ มีอิทธิพลต่อค่าความต้านทาน

แรงดึงอย่างมนีัยส าคัญ เนื่องจากมีค่า P-value นอ้ยกว่า 0.05 และปัจจัยร่วมระหว่างเวลาและอุณหภูม ิมอีทิธิพลตอ่

ค่าความต้านทานแรงดึงเช่นกัน โดยพบว่าส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ R-sq เท่ากับ 98.87% หมายความว่า 

ความผันแปรต่างๆ ของการทดลองท่ีสามารถควบคุมได้ (Controllable) เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์หรือปัจจัยต่างๆ ท่ี

ก าหนดให้คงท่ีในการทดลอง มีค่าเท่ากับ 98.87% ส่วนท่ีเหลือประมาณ 1.13% เกิดจากปัจจัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได้ (Uncontrollable) โดยเป็นความผันแปรจ านวนน้อยมากท่ีไม่สามารถอธิยาบได้ และสามารถมองไปถึงค่า 
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R-sq (adj) เท่ากับ 98.38% ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่า R-sq เป็นการยืนยันให้สมบูรณ์ว่าแบบจ าลองหรือผลวิเคราะห์

ความแปรปรวนมีความน่าเชื่อถอืย่ิงขึ้น 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงผลกระทบของปัจจัยหลักที่มอีทิธิพลตอ่คา่ความตา้นทานแรงดึง 

 

จากภาพท่ี 7 แสดงผลกระทบของปัจจัยหลักท่ีมีอทิธิพลตอ่คา่ความตา้นทานแรงดึง โดยคา่ความตา้นทานแรง

ดึงในการศกึษามีแนวโนม้ลดลง เมื่ออุณหภูมิจาก 480 องศาเซลเซียส เพิ่มไปยัง 540 องศาเซลเซียส เพราะอุณหภูมิ

เชื่อมท่ีสูงส่งผลให้ความร้อนสะสมมีปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดการแทรกตัวของออกซิเจนจนเกิดเป็นโพรง และเกิด

การบิดงอของชิ้นงานเชื่อม แต่เมื่อพิจารณาในส่วนของปัจจัยเวลาในการเชื่อม กลับตรงกันข้ามกับอุณหภูมิ พบว่าท่ี

เวลาในการเชื่อมท่ีสูงส่งผลให้คา่ความตา้นทานแรงดึงมากขึ้น เนื่องจากเวลาที่นานท าให้อะตอมของวัสดุมกีารแพร่ต่อ

กันสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาท่ีน้อย ซึ่งต้องวเิคราะห์ท้ังสองปัจจัยรวมกันอีกคร้ังหนึ่ง โดยสามารถดูได้จาก

อทิธิพลร่วมของท้ังสองปัจจัย  
 

 
ภาพที่ 8 แสดงผลกระทบของปัจจัยร่วมท่ีมีอิทธิพลตอ่คา่ความตา้นทานแรงดึง 

 

ภาพท่ี 8 เมื่อน าปัจจัยท้ังสองมาวิเคราะห์รวมกัน พบว่า เมื่อเพิ่มเวลาจากอุณหภูมท้ัิง 480 และ 540 องศา

เซลเซียส จะท าให้มแีนวโน้มของค่าความตา้นทานแรงดึงมีค่าเพิ่มขึ้น แต่มขี้อสังเกตวา่ค่าความต้านทานแรงดึงท่ีมาก

นัน้จะเกดิขึน้ท่ีอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส ทุกชว่งเวลา ยกเว้นท่ีเวลา 30 นาที ซึ่งมีคา่คาวามแข็งแรงดึงนอ้ยกว่าแต่

ไม่มาก โดยความร้อนท่ีเกิดขึ้นจากการเชื่อมนั้น เกิดมาจากท้ังสองปัจจัยรวมกัน แต่การเพิ่มของอุณหภูมิมีผลต่อค่า

ความตา้นทานแรงดึงมากกว่าจากการทดลอง   
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ภาพที่ 9 แสดงการวิเคราะห์หาค่าท่ีเหมาะสมของท้ังสองปัจจัยร่วมกัน 

 วิเคราะห์หาผลการตอบสนองท่ีเหมาะสมท่ีสุดของปัจจัย 2 ตัว โดยใช้ Response optimization มาวิเคราะห์

ผล โดยให้ค่าความพึงพอใจ (d) มีค่าใกล้เคียง 1 มากท่ีสุด ซึ่งจากภาพท่ี 10 พบว่าการวิเคราะห์เวลาและอุณหภูม ิ

พร้อมกันท้ัง 2 ปัจจัย ให้ค่าความพึงพอใจ คือ 0.92097 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่า เป็นค่าท่ีตอบสนองความ

เหมาะสมท่ีสุดของท้ัง 2 ปัจจัย ซึ่งมีเวลาท่ี 120 นาที และอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส  ในขณะท่ีอีกด้านหนึ่งก็

สามารถพยากรณ์ค่าความต้านทานแรงดึง เพื่อยืนยันการใช้วิธี Response optimizer โดยการใช ้Optimization Plot ใน

การพยากรณ์โดยได้มีการทวนสอบเพื่อยืนยันผลของค่าท่ีเหมาะสมของปัจจัยในการทดลองมผีลการทดลองดังนี้ คือ 

17.5, 18.1, 16.7, 18.7 และ 16.9 MPa ตามล าดับ โดยท้ัง 5 ค่า ที่ได้จากการทวนสอบนั้นอยู่ในช่วงของ 95% PI และ

เมื่อน าท้ัง 5 ค่า มาหาค่าเฉลี่ย ได้ค่า 17.58 MPa พบว่าอยู่ในช่วงของ 95% CI ดังแสดงในภาพท่ี 10 ซึ่งท าให้การ

ทดลองคร้ังนี้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตัวแปรของการเชื่อมแบบแพร่ใน

อุตสาหกรรมตอ่ไป 

 

 
ภาพที่ 10 แสดงการทวนสอบของปัจจัยท้ัง 2 ปัจจัย 
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วิจารณ์และสรุปผล 

การเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวของวัสดุอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM7075 ซึ่งใช้สังกะสี-

อะลูมิเนียม เกรด ZA27 ในการประสานระหว่างท้ังสองชิ้นงาน พบวา่ท่ีตัวแปรท้ังเวลาและอุณหภูมิส่งผลตอ่ค่าความ

ต้านทานแรงดึงของชิ้นงานหลังการเชื่อม โดยท่ีอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มท่ีให้ค่าความต้านทานแรงดึง

สูงกว่าท่ีอุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส เนื่องความร้อนในการเชื่อมท่ีสูงท าให้สังกะสี-อะลูมิเนยีม เกรด ZA27 เกิดเป็น

ของเหลวท่ีมากกว่า ส่งผลให้อากาศภายนอกท่ีมีท้ังความชื้นเข้าไปบริเวณรอยเชื่อมได้มากกวา่ น าไปสู่การเกิดโพรง

อากาศขนาดใหญ่ (Macro Porosity) ซึ่งส่งผลโดยตรงค่าความต้านทานแรงดึง ปริมาณโพรงอากาศท่ีมากจะท าให้ค่า

ความต้านทานแรงดึงต่ า ในทางตรงกันข้ามปริมาณโพรงอากาศท่ีเกิดขึ้นหลังจากการเชื่อมท่ีน้อยจะท าให้ค่าความ

ต้านทานแรงดึงชิ้นงานสูงขึ้น [15] อย่างไรก็ตามก๊าซอาร์กอนท่ีใช้ในการปกคลุมก็ป้องกันอากาศได้บางส่วน เมื่อ

เปรียบเทียบกับการเชื่อมในสภาวะบรรยากาศท่ัวไป สาเหตุท่ีออกไซด์ท าให้ชิ้นงานติดกันได้ยาก เพราะออกไซด์มีจุด

หลอมเหลวท่ีสูง [16]  จึงขัดขวางการแพร่ของอะตอม ท าให้ชิ้นงานยดึตดิได้ไมด่ี เป็นท่ีน่าสังเกตวา่เวลาในการเชื่อมท่ี

เพิ่มขึ้นมแีนวโน้มท่ีจะท าให้คา่ความตา้นทานแรงดึงสูงตามไปด้วย เนื่องจากจะท าให้เกิดกลไกของการแพร่อยูใ่นช่วงท่ี

สมบูรณ์ ซึ่งร่อยต่อระหว่างผิวของชิ้นงานจะเกิดการก าจัดช่องว่าง [17] ระหว่างผิวรอยต่อของอะลูมิเนียมหล่อกึ่ง

ของแข็ง SSM7075 กับสังกะสี-อะลูมเินียม เกรด ZA27 แต่เวลาในการเชื่อมท่ีนานเกินไปอาจน าไปสู่การเสียรูปอยา่ง

ถาวรของชิน้งานหลังจากการเชื่อมได้ จนน าไปสู่คา่ความต้านทานแรงดึงท่ีต่ า และจากการวเิคราะห์ด้วยการออกแบบ

การทดลอง General full factorial design พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสนิใจ R-sq เท่ากับ 98.87% แสดงให้เห็นวา่ตัว

แปรของอุณหภูมแิละเวลาในการเชื่อมโดยการแพร่แบบเฟสของเหลวส่งผลต่อสมบัตทิางกลของชิ้นงาน โดยความผัน

แปรต่างๆ ของการทดลองท่ีสามารถควบคุมได้ เช่น ตัวแปรในการทดลอง เคร่ืองมือ อุปกรณ์หรือปัจจัยต่างๆ ท่ี

ก าหนดให้คงท่ีในการทดลอง มีค่าเท่ากับ 98.87% ในทางตรงกันข้ามส่วนท่ีเหลือประมาณ 1.13% เกิดจากปัจจัย

ตา่งๆ ที่ไมส่ามารถควบคุมได้ เชน่ สภาพอากาศในการเชื่อม ความชืน้ในการเชื่อม เป็นต้น 
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การเปรียบเทยีบประสทิธิภาพของการผลติการไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และ

เครื่องผลติไฟฟ้าจากท่อน้ าทิ้ง ส าหรับอาคารสูง 

Comparison efficiency of electricity from solar cells and produce electricity 

from sewage for high-rise building  
 

วัชรพงษ์ เล็กสุวงษ์1* จริะวัฒน์ ใจอ่อนนอ้ม2 และ ด ารง เซ้งมณี3  

Wascharapong Leksuvong1*, Jirawat Chaionnom2 and Dumrong Seangmanee3  

บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบพลังงานทดแทนส าหรับอาคารสูง โดยศึกษา ค้นคว้า 

ทดสอบ และพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานท่ีสะอาด ไมม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และเป็นแหลง่พลังงานท่ี

มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และพลังงานน้ า เพื่อให้มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่าง

แพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมท้ังทางด้านเทคนิค เทคโลโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองพลังงานทดแทนส าหรับอาคารสูง โดยศึกษาพลังงานทดแทนจากการผลิตการ

ไฟฟา้จากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใชใ้นระบบระบายอากาศ และพลังงานทดแทนจากเคร่ืองผลิตไฟฟา้จากทอ่น้ าทิ้ง และ

ทดสอบแบบจ าลองของพลังงานทดแทนจากอาคารสูง ที่อาคารเรียนสูงกว่า 23 เมตร ภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่าแบบจ าลองการผลิตการไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้

พลังงาน 1923.33 Wh/D นอ้ยกว่า แบบจ าลองพลังงานทดแทนในเครื่องผลิตไฟฟา้จากท่อน้ าทิ้ง 1955.25 Wh/D และ

แบบจ าลองการผลิตการไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าประสิทธิภาพ 48.61% สูงกว่า ประสิทธิภาพแบบจ าลอง

พลังงานทดแทนในเครื่องผลิตไฟฟา้จากท่อน้ าทิ้ง 45.79% 

ค าส าคัญ:  พลังงานทดแทน  อาคารสูง ระบบระบายอากาศ ท่อน้ าทิ้ง 
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Abstract  

This research aimed to develop a model for renewable energy by building research, testing and 

development of renewable energy. The clean energy No environmental impact and a power source, such as a 

local wind, solar, biomass and hydropower for produced and used on optimize technical, economic, social and 

technologies. 

Researchers had created model of renewable energy for the building by study of renewable energy to 

produce electricity from solar cells for used in ventilation systems and renewable electricity of produce electricity 

from sewage to create a model of renewable energy for the high-rise buildings at School Building higher 23 m. 

of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphanburi. The results showed that the model of 

renewable energy to produce electricity from solar cells for used in ventilation systems 1923.33 Wh/D was less 

than a model of renewable energy of produce electricity from sewage 1955.25 Wh / D and renewable energy 

to produce electricity from solar cells for used in ventilation systems efficiency 48.61% was higher a model of 

renewable energy of produce electricity from sewage 45.79%. 

Keywords:  Renewable energy, high-rise building 

บทน า 

 พลังงานทดแทนโดยท่ัวไป หมายถึงพลังงานท่ีใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียม และ 

แก๊สธรรมชาติซึ่งปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มหาศาลอันเป็นสาเหตุโลกร้อน (ยกเว้นพลังงานนิวเคลียร์) ตัวอย่าง

พลังงานทดแทนท่ีส าคัญเชน่ พลังงานลม, พลังงานน้ า, พลังงานแสงอาทติย์, ไบโอฟิล, พลังงานน้ าขึ้นน้ าลง, พลังงาน

คลื่น, พลังงานความร้อนใต้พิภพ, เชื้อเพลิงชีวภาพ และมวลชีวภาพ เป็นต้น ในปี 2555 ประเทศไทยใช้พลังงาน

ทดแทนเพยีง 18.2% ของพลังงานท้ังหมด เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า เพยีง 1.8% โดยท่ีพลังงานแสงอาทิตย์ มวลชีวภาพ 

และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพิ่มขึ้น 23% แต่ พลังงานจาก ฟืน ถ่าน แกลบ และวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร โดยน ามาใช้เป็น

เชื้อเพลงิดั้งเดิม มอีัตราลดลง 10% [6] 

 ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 15 ปี ระหว่าง 2555-2564 มีแผนท่ีจะให้มีการใช้

พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วน 20% ของพลังงานท้ังหมด การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษา ค้นคว้า 

ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนสง่เสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานท่ีสะอาด ไมม่ผีลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานท่ีมอียูใ่นท้องถิ่น เชน่ พลังงานลม แสงอาทิตย ์ชีวมวล และอื่นๆ เพื่อให้มีการผลิต 

และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมท้ังทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม  

[3] 

 ดร. สุพัฒนชัย โพธ์ิแก้ว [1] ได้ศึกษากรณีการน าพลังงานน้ าจากระบบประปามาผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า 

การสร้างเคร่ืองต้นแบบจากการน าระบบประปาชุมชนมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เคร่ืองต้นแบบท่ีสามารถผลิตการะแส

ไฟฟา้ได้ แรงดันไฟฟา้ที่ 220 โวลต์ ได้ก าลังไฟฟ้าท่ี 800 วัตต์  
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 ผศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ [2] ได้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 

โดยใช้ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (a - Si) ขนาดก าลังไฟฟ้ารวม 4.872 kW ติดตั้งบนหลังคา

อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตนนทบุรี ระบบผกผันท่ีใช้ในโครงการเป็นแบบต่อ

ตรงเข้าระบบ (Grid Connected Inverter) แบบเฟสเดียวจ านวน 3 เคร่ือง ให้เอาต์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V 50 Hz 

จ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด 2.2 kW โดยมีระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผลการท างานของระบบผ่านทางฮาร์ดแวร์ท่ีผู้วิจัย

ออกแบบขึ้นและใช้ร่วมกับโปรแกรม LabVIEW ผลการวิจัยพบว่า ระบบฯ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้รวม 

6,443.91 หน่วยต่อปี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15,014.52 บาทต่อปี และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ตลอด

อายุการใช้งานท้ังระบบไม่น้อยกว่า 300,290.40 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ 11,718 บาทต่อหน่วย ค่า

พลังงานแสงอาทติยเ์ฉลี่ย 0.25 หน่วยต่อตารางเมตรต่อวัน โดยท่ีประสิทธิภาพรวมของระบบฯ เท่ากับร้อยละ 32.59 

ประสิทธิภาพของระบบผกผันเท่ากับร้อยละ 81.41 และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับร้อยละ 40.04 และ

ระบบการแสดงผลผ่านโปรแกรม LabVIEW สามารถแสดงผลได้ท้ังคา่กระแสแรงดัน พลังงานไฟฟา้ 

 ในการพัฒนาพลังงานทดแทนส าหรับอาคารสูง โดยอาคารสูง คืออาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป 

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงพื้นดาดฟา มีระบบไฟฟา และการจัดแสงสวาง ระบบ

การเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวายระบบระบายอากาศ ระบบ

ระบายน ้า ระบบบ าบัดน ้าเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารท่ีจ าเป็นตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ท่ี

มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ตามท่ีกฎหมายก าหนด [4] การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบของ

พลังงานทดแทนส าหรับอาคารสูงโดยตรงอาจเกิดความสิ้นเปลืองและเสียหายแก่ตัวอาคารได้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา 

แบบจ าลองพลังงานทดแทนจากการผลิตการไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และเคร่ืองผลิตไฟฟ้าจากท่อน้ าทิ้ง ส าหรับ

อาคารสูง และน ามาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธ์ิภาพ สนองตอบพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานมาตรา 7 ข้อ 4 การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอกีประเภทหนึ่ง [5] และแผนการพัฒนาและส่งเสริมการใชพ้ลังงาน

ทดแทน  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

         การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบพลังงานทดแทนส าหรับอาคารสูง โดยศึกษา

จากอาคารเรียนสูง 5 ชัน้ ความสูง 25 เมตร  โดยท าแบบจ าลองท่ีสร้างขึน้ ผู้วิจัยด าเนินตามขัน้ตอนดังนี้ 

รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบระบายอากาศ สร้างเคร่ืองมือ โดยใช้โชล่าร์เซล ขนาด 150 w 4 แผง จ่าย

พลังงานให้แก่พัดลมระบายอากาศ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ภาระทางไฟฟ้า 600 w โดยตรง ไมต่่อผ่านแบตเตอร่ีท่ี

ใชส้ะสมพลังงาน ท าให้ปราศจาก สารพษิจากแบตเตอร่ี วัดพลังงานเฉลี่ยโดยท าการจดบันทึกค่าทุกๆ 2 ชั่วโมง จาก

การใช้งานจริง กพ. ถึง มิย.  
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ภาพที่ 1 รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบระบายอากาศ 

 

รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบประปา สร้างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า   ขนาด 600 w ติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

บริเวณท่อน้ าท้ิงวัดและทดสอบพลังงาน ติดตั้งเคร่ืองมือวัดพลังงานไฟฟ้า เทียบสัดส่วนของแบบจ าลองโดยใช้ภาระ

ทางไฟฟ้าตามพิกัดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ท าการบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีได้ตามตารางท่ี1 เป็นเวลาเฉลี่ยตามท่ีใช้

งานจรงิ กพ. ถึง มิย. 

 
ภาพท่ี 2 รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบประปา 

ผลการวิจัย 
การวเิคราะห์พลังงานทดแทนท่ีได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ ค่าพลังงานทดแทนท่ีได้จากระบบพลังงานทดแทนใน

จากระบบระบายอากาศและระบบประปา ช่วงเวลานอกตาราง มีการใช้น้ าน้อยมาก และปราศจากแสงแดด จึงไม่มี

การบันทึกข้อมูล 

1. ผลจากรูปแบบพลังงานทดแทนในระบบระบายอากาศ 

จากผลท่ีได้ พบว่าพลังงานทดแทนในระบบระบายอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ี 88.44 % ต่ าสุดท่ี 

3.06% พลังงานเฉลี่ยท่ีได้ในแตล่่ะช่วงเวลามกีารเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณแสงอาทิตย์ 
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ตารางที ่1   ค่าพลังงานจากระบบพลังงานทดแทนท่ีได้จากระบบระบายอากาศ  

ช่วงเวลา ระบบระบายอากาศ (Wh)  

6.00 – 8.00 111.67 18.61 

8.00 – 10.00 291.67 48.61 

10.00 – 12.00 481.67 80.28 

12.00 – 14.00 506.67 84.44 

14.00 – 16.00 380.00 63.33 

16.00 – 18.00 133.33 22.22 

18.00 – 20.00 18.33 3.06 

20.00 – 22.00 - - 

รวม 1923.33 48.61 

 = (พลังงานท่ีวัดจากพัดลมระบายอากาศ/พลังงานงานจากโซลาร์เซล)x100 % 

 

2. ผลจากรูปแบบพลังงานทดแทนในระบบประปา 

 จากผลท่ีได้พบวา่พลังงานทดแทนในระบบประปามปีระสิทธิภาพสูงสุดท่ี 69.96 % ต่ าสุดท่ี 5.71% พลังงาน

เฉลี่ยท่ีได้มผีลเกิดจากการใชน้้ าในอาคารตามช่วงเวลา  
 

ตารางที ่2   ค่าพลังงานจากระบบพลังงานทดแทนท่ีได้จากระบบประปา  

ช่วงเวลา ระบบประปา (Wh)  (%) 

6.00 – 8.00 86.25 14.38 

8.00 – 10.00 311.25 51.88 

10.00 – 12.00 336.25 56.04 

12.00 – 14.00 419.75 69.96 

14.00 – 16.00 339.25 56.54 

16.00 – 18.00 308.75 51.46 

18.00 – 20.00 119.5 19.92 

20.00 – 22.00 34.25 5.71 

รวม 1955.25 45.79 

 = (พลังงานท่ีวัดจากภาระทางไฟฟา้/พลังงานงานเครื่องก าเนดิไฟฟ้า)x100 % 

 

3. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบพลังงานทดแทน 

ผลจากการเปรียบเทีบบ พบว่ารูปแบบพลังงานทดแทนในระบบระบายอากาศ ให้พลังงานและเวลาท างาน 

รูปแบบพลังงานทดแทนระบบประปา  
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ตารางที ่3   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ช่วงเวลา ระบบประปา (Wh) ระบบระบายอากาศ (Wh) 

6.00 – 8.00 111.67 86.25 

8.00 – 10.00 291.67 311.25 

10.00 – 12.00 481.67 336.25 

12.00 – 14.00 506.67 419.75 

14.00 – 16.00 380.00 339.25 

16.00 – 18.00 133.33 308.75 

18.00 – 20.00 18.33 119.50 

20.00 – 22.00  34.25 

รวม 1923.33 1955.25 

 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบพลังงาน 

 

สรุปผลการวิจัย 
รูปแบบพลังงานทดแทนส าหรับอาคารสูง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล พลังงานทดแทนในระบบระบาย

อากาศ 1923.33 Wh พลังงานทดแทนในระบบประปา 1955.25 Wh สรุปได้ว่า รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบ

ระบายอากาศ ให้พลังงานน้อยกว่า รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบประปา รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบระบาย

อากาศ มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า รูปแบบพลังงานทดแทนในระบบประปา มปีระเด็นส าคัญซึ่งเป็นจุดเด่น และจุดออ่น

ท่ีควรปรับปรุง ส าหรับการวจิัยในครัง้นี้ ท่ีควรแก่การน ามาอภปิรายผล ดังนี้ 
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อภปิรายผลการวิจัย 

จุดเด่น 

   เป็นแบบจ าลองท าให้ต้นทุนในการสร้างรูปแบบตา่งๆต่ า 

   ผลท่ีได้จากการแบบจ าลองมคี่าใกล้เคียงระบบจรงิ 

 จุดอ่อน 

  การเก็บผลยังไมค่ลอบคุมท้ังปี ที่มกีารเปลี่ยนแปลงฤดูการณ ์และชว่งปิดฝเปิดภาคการเรียน 

  ข้อเสนอแนะในการวจิัยในครัง้นี้ 

มกีารพัฒนารูปแบบพลังงานทดแทนจากระบบตา่งๆในอาคารสงูเพิ่มขึ้น   

เก็บผลอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ได้ผลออกมาวิจัยและพัฒนาตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากผู้มีพระคุณอย่างสูงหลายท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผศ. วันชัย ศศิ

สกุลพร ท่ีได้กรุณาแก้ปัญหาและเสริมสร้างก าลังใจในการวิจัยตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบ

ขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีได้กรุณาประเมินความเหมาะสมของชุดทดลอง โดยเฉพาะว่าท่ี 

รต. ด ารง เซ็งมณี ท่ีให้ขอ้เสนอแนะในการสร้างรูปแบบพลังงานทดแทน   

ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ี 

วัสดุอุปกรณ ์และนักศึกษา แก่ผู้วิจัย ในการทดลองใชชุ้ดทดลองท่ีสร้างขึน้ในครัง้นี้  
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การเปรียบเทยีบวิธีการประมาณคา่ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อประมาณค่าอุณหภูมิผิวดิน

และความชื้นสัมพัทธ์ 

A comparison of spatial interpolation methods to estimate land surface 

temperature and humidity 

ปุณยนุช  รุธิรโก1* 

Poonyanuch Ruthirako1* 
 

บทคัดย่อ 

การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์  ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงส์   

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีในการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์ ในเขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงส์  โดยใช้วิธีการประมาณค่าข้อมูลเชิงพื้นท่ี (spatial interpolation method) ด้วยวิธี

เทคนิค IDW  Spline และ Kriging 

การเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิในพื้นท่ีศึกษา พบค่าอุณหภูมิพื้นผิวมีค่าอยู่ระหว่าง 30.41-38.61 องศาเซลเซียส  

ส่วนค่าความชื้นสัมพัทธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 47.21-74.33 % และเมื่อประมาณค่าข้อมูลเชิงพื้นท่ี ด้วยวิธีเทคนิค IDW  

Spline และ Kriging พบวา่ วธีิท่ีดท่ีีสุดและได้คา่ทางสถิตท่ีิมีความแมน่ย าคือวธีิ Ordinary Kriging และ Universal kriging 
 

ค าส าคัญ:  การประมาณค่า  ค่าอุณหภูมพิื้นผิว  ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 
 

Abstract  

 This research was aimed to compare the interpolation methods (IDW Spline and Kriging) for land 

surface temperature and relative humidity in Hatyai City municipality and Korhong municipality.  

The results of the study showed that land surface temperature found maximum and minimum LST were 30.41 

and 38.61 °C. And the relative humidity found maximum and minimum LST were 47.21 and 74.33 %.The best 

interpolation methods for land surface temperature and relative humidity are Ordinary Kriging and Universal 

kriging. 
 

Keywords:  Spatial Interpolation, Land surface temperature, Relative humidity 
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บทน า 

 องค์การสหประชาชาติคาดการณ์การเพิ่มขึน้ของประชากรโลก  โดยใช้อัตราการเกิดในปี ค.ศ. 2002 พบว่า

ในปี ค.ศ.2050 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 12.8 พันล้านคน  (Brennan and  Withgott, 2005)  ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ

จ านวนประชากรส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง โดยจ านวนประชากรมากกว่าสองในสามท่ีเพิ่มขึ้นพบในประเทศ

ก าลังพัฒนา (UNFPA, 2007) ถึงแมว้่าการเปลี่ยนจากชนบทมาเป็นเมืองใหญ่เป็นกระบวนการท่ีส าคัญและเป็นความ

ต้องการในการพัฒนาของมนุษย์  ซึ่งมักจะเกิดอย่างรวดเร็วในประเทศก าลังพัฒนามากกว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

โดยท่ัวโลกก าลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าว  นอกจากนี้การมุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม ส่งผลให้รูปแบบการใช้ประโยชนท่ี์ดนิเป็นไป เพื่อสนองตอบการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว 

มีความตอ้งการท่ีดินเพื่อการก่อสร้างมากขึ้น  ท าให้ท่ีว่างในเมืองลดน้อยลง  ส่งผลให้สมดุลด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง

ตอ้งสูญเสียไป และ  เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ  ตามมา  เช่น  ปัญหามลพษิทางอากาศ  และการเพิ่มขึน้ของ

อุณหภูมิ   เป็นต้น   มีผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในเขตชุมชนเมือง และน ามาซึ่งผลเสียทางด้าน

สังคม   และยังส่งผลกระทบในด้านลบต่อองค์ประกอบ  โครงสร้างและหน้าท่ีของความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Sandstrom et al., 2006) นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัยในเขตเมือง 

(Grahn and Stigsdotter, 2003; Barthel et al., 2005) อกีด้วย 

 ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island: UHI) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญท่ีสุดปัญหาหนึ่งของ

โลก (Myeong, 2010)  ซึ่ งเป็นปรากฏการณ์ ท่ีพื้น ท่ีบ ริเวณกลางเมืองมี อุณ หภูมิสู งกว่าบ ริเวณ โดยรอบ 

(Shahmohamadi et al., 2010; Wu and Zhang, 2008; Tokairin  et al., 2011) โดยความแตกต่างของอุณหภูมิท่ีสูง

กว่าดังกล่าว  มีความชัดเจนในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวัน และในฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและจะชัดเจนมาก

เมื่อไม่มลีม หรือมลีมพัดออ่น ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีพืน้ผิวโลกเพิ่มขึ้น 

 ดังนั้นการศึกษาค่าอุณหภูมิพื้นผิวในเขตเมือง มีความส าคัญ แต่ด้วยข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล ท าให้ไม่

สามารถเก็บข้อมูลครอบคลุมท้ังหมดได้ ดังนั้นการประมาณค่าข้อมูลเชิงพื้นท่ี จึงมีความส าคัญ เพื่อท่ีจะน ามาซึ่ง

ข้อมูลท่ีถูกต้อง  ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและพัฒนาพื้นท่ีในเขตเมือง รวมถึงหา

มาตรการในการลดผลกระทบจากอุณหภูมเิมอืงท่ีสูงตอ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. กลุ่มตัวอยา่ง  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บค่าอุณหภูมิพื้นผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์ภาคสนาม อยู่ในบริเวณเขตเทศบาล

นครหาดใหญ่ และเทศบาลเมอืงคอหงส์ 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิพื้นผิวและความชื้นสัมพัทธ์   ใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตัล 

(DIGICON : DL-TH-USB)  โดยครอบคลุมพื้นท่ีเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นท่ีรอบนอก และท าการเก็บค่า

อุณหภูมแิละความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงเวลา  10.30-14.00 น. เป็นเวลา 3 วัน  ในวันท่ี 27-29 เมษายน 2555 

 การเก็บคา่พิกัดบริเวณพื้นท่ีศึกษาใชเ้ครื่องใชจ้ีพเีอส ยี่ห้อ Garmin รุ่น Trex Vista HCX  

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และการประมาณค่าข้อมูลอุณหภูมิเชิงพื้นท่ี (spatial 

interpolation)   ด้วยวิธีเทคนิค IDW  Spline และ Kriging  ในโปรแกรม ArcGis 9.3   

 

ผลการศึกษา 
 ผลการเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิในพื้นท่ีศึกษา จ านวน 117 จุด พบค่าอุณหภูมิพื้นผิวมีค่าอยู่ระหว่าง 30.41-

38.61 องศาเซลเซียส การแจกแจงความถี่ของค่าอุณหภูมิพื้นผิว พบว่าข้อมูลมีการกระจายโดยเบ้ขวา (ภาพท่ี 1)  

ส่วนค่าความชื้นสัมพัทธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 47.21-74.33 % การแจกแจงความถี่ของค่าอุณหภูมิพื้นผิว พบว่าข้อมูลมี

การกระจายโดยเบ้ซ้าย (ภาพท่ี 2)  

  

Data  10
- 1

Frequency  10
- 1

3.04 3.12 3.21 3.29 3.37 3.45 3.53 3.62 3.7 3.78 3.86
0

0.54

1.08

1.62

2.16

2.7

Count
Min
Max
Mean
Std. Dev.

 : 117
 : 30.41
 : 38.61
 : 35.619
 : 1.9996

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

 : -0.90351
 : 3.0216
 : 34.773
 : 36.16
 : 37.138

Histogram
Transformation: None

Data Source: Temp_collect_Average.txt Events Attribute: Aver_Temp  
ภาพที่ 1 ค่าอุณหภูมพิื้นผิว 

 

Data  10
- 1

Frequency  10
- 1

4.72 4.99 5.26 5.53 5.81 6.08 6.35 6.62 6.89 7.16 7.43
0

0.58

1.16

1.74

2.32

2.9

Count
Min
Max
Mean
Std. Dev.

 : 117
 : 47.21
 : 74.33
 : 56.199
 : 6.0519

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

 : 1.5138
 : 4.662
 : 52.325
 : 54.82
 : 56.727

Histogram
Transformation: None

Data Source: Temp_collect_Average.txt Events Attribute: Aver_Humid  
ภาพที่ 2 ค่าความชื้นสัมพันธ์ 

 



 

 1072  Proceedings 

 การทดสอบกราฟ Normal QQ Plot เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการกระจายของข้อมูลและการกระจาย

แบบปกติเพิ่มเติมจากการแจกแจงความถี่  พบวา่ค่าอุณหภูมิพื้นผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์จะใกล้เคียงกับเส้นทแยง 

45 องศา  ซึ่งข้อมูลอุณหภูมิในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ มีการกระจายรูปแบบปกต ิ 

สามารถน าไปประเมินโดยวิธีเทคนิค Kriging ได้โดยตรง  ไมจ่ าเป็นต้องมสีมการ Transform (ภาพท่ี 3-4) 

 

Standard Normal Value

Data's Quantile  10
- 1

-2.63 -2.1 -1.58 -1.05 -0.53 0 0.53 1.05 1.58 2.1 2.63
3.04

3.21

3.37

3.53

3.7

3.86

Normal QQPlot
Transformation: None

Data Source: Temp_collect_Average.txt Events Attribute: Aver_Temp  
ภาพที่ 3 Normal QQ Plot ของคา่อุณหภูมพิื้นผิว 

 

Standard Normal Value

Data's Quantile  10
- 1

-2.63 -2.1 -1.58 -1.05 -0.53 0 0.53 1.05 1.58 2.1 2.63
4.72

5.26

5.81

6.35

6.89

7.43

Normal QQPlot
Transformation: None

Data Source: Temp_collect_Average.txt Events Attribute: Aver_Humid  
ภาพที่ 4 Normal QQ Plot ของคา่ความชื้นสัมพัทธ์ 

 

 การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์ ใช้การประมาณค่าข้อมูลเชิงพื้นท่ี (spatial 

interpolation) โดยเปรียบเทียบ 3 วธีิได้แก่ วธีิ IDW  Spline และ Kriging ซึ่งผลการประมาณค่าแต่ละวธีิได้ผลดังนี้ 

 1. การประมาณค่าอุณหภูมิพืน้ผิวและค่าความชืน้สัมพัทธ์ ด้วยวิธี IDW 
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 ผลการประมาณค่าอุณหภูมพิื้นผิว ได้ค่าอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ระหวา่ง 30.41-38.60 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 5)

และค่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 47.28-74.28 % (ภาพท่ี 6) 

 

 
 

ภาพที่ 5 การประมาณคา่อุณหภูมิพืน้ผิวดว้ยวธีิ IDW 

 

 
ภาพที่ 6 การประมาณค่าความชื้นสัมพัทธ์ดว้ยวธีิ IDW 
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2. การประมาณค่าอุณหภูมิพืน้ผิวและค่าความชืน้สัมพัทธ์ ด้วยวิธี Spline 

 ผลการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิว ได้ค่าอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ระหว่าง 22.67-155.29  องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 

7)และค่าความชื้นสัมพัทธ์มีคา่อยู่ระหว่าง -163.99-191.40 % (ภาพท่ี 8) 

 
ภาพที่ 7 การประมาณคา่อุณหภูมิพืน้ผิวดว้ยวธีิ Spline 

 

 
ภาพที่ 8 การประมาณค่าความชื้นสัมพัทธ์ดว้ยวธีิ Spline 
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3. การประมาณค่าอุณหภูมพิื้นผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์ ด้วยวิธี Kriging 

 ผลการประมาณค่าอุณหภูมพิื้นผิว ได้ค่าอุณหภูมิพืน้ผิวอยู่ระหวา่ง 30.41-38.53  องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 9)

และค่าความชื้นสัมพัทธ์มีคา่อยู่ระหว่าง 47.31-74.18 % (ภาพท่ี 10) 

 

 
 

ภาพที่ 9 การประมาณค่าอุณหภมูพิื้นผิวด้วยวิธี Kriging 

 

 
ภาพที่ 10 การประมาณค่าความชืน้สัมพัทธ์ดว้ยวธีิ Kriging 
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การทดสอบความแมน่ย าของการคาดการณค์า่อุณหภูมิพื้นผิว (ตารางที่ 1) และค่าความชืน้สัมพัทธ์ โดยคา่

ทางสถิต ิ(ตารางท่ี 2) 

ตารางที ่1 ค่าทางสถิตกิารทดสอบความแมน่ย าของการคาดการณ์ค่าอุณหภูมพิื้นผิว  

Methods Mean prediction Error Root Mean Square Error 

IDW 0.4266 3.5 

Ordinary Kriging 0.1664 3.067 

Simple Kriging 0.169 3.071 

Universal kriging 0.1664 3.067 

 

ตารางที ่2 ค่าทางสถิตกิารทดสอบความแมน่ย าของการคาดการณค์่าความชื้นสัมพัทธ์ 

Methods Mean prediction Error Root Mean Square Error 

IDW -0.2278 1.259 

Ordinary Kriging -0.1022 1.149 

Simple Kriging -0.1067 1.158 

Universal kriging -0.1022 1.149 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
 การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวและค่าความชื้นสัมพัทธ์ โดยเปรียบเทียบ 3 วิธี ได้แก่ วิธี IDW  Spline และ 

Kriging พบว่าการประมาณค่าด้วยวิธี Spline ไม่เหมาะสมในการน ามาใช้ เนื่องจากได้ค่าข้อมูลท่ีสูงและต่ ากว่าปกติ

และเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าทางสถิตขิองวิธี IDW และ วธีิ Kriging พบวา่วิธี Kriging ได้ค่าทางสถิติท่ีมีความแม่นย า

มากกว่า วิธี IDW  ท้ังนี้วิธี Ordinary Kriging และ Universal kriging มีค่าทางสถิติท่ีดีท่ีสุด และมีค่าเท่ากันท้ัง 2 วิธี 

สามารถน ามาใช้ในการประมาณค่าข้อมูลได้  
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อขบวนรถไฟเส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ 

Customer satisfaction of railway service on Uttaradit –Bangkok route 
 

อิสรยิพร หลวงหาญ1* และ กณพ  วัฒนา2  

Itsariyaporn Luanghan1*  and Kanop  Wattana2  

บทคัดย่อ 
การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่ขบวนรถไฟ เส้นทาง อุตรดิตถ์ – 

กรุงเทพฯ ประเภทขบวนรถด่วนพิเศษและรถเร็ว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ก าหนดกลุ่ม

ตัวอยา่งจ านวน 400 คน สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก าหนด

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการวจิัยพบวา่ ในภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประเภทรถด่วนพิเศษ อยู่ใน

ระดับปานกลาง (x̄ = 4.38) เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ด้านเวลา มีระดับไม่พึงพอใจบางสว่น (เฉลี่ยต่ าสุด x̄  = 3.48) 

และในส่วนด้านตั๋วโดยสาร และด้านการประชาสัมพันธ์ มีระดับพึงพอใจบางส่วน  (เฉลี่ยสูงสุด x̄  = 4.83)  ส่วนใน

ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประเภทรถเร็ว ในภาพรวมอยู่ในระดับ ไม่พึงพอใจบางส่วน (x̄ = 3.48)  

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านเวลา มีระดับไม่พึงพอใจ (เฉลี่ยต่ าสุด x̄  = 2.17) และในส่วนด้านตั๋วโดยสาร มีระดับ

พึงพอใจบางส่วน (เฉลี่ยสูงสุด x̄  = 4.49) ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยแล้ว จะเห็นว่า ผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจในการให้บริการประเภทรถด่วนพเิศษมากกว่าประเภทรถเร็ว 
 

ค าส าคัญ:  ความพงึพอใจ  การรถไฟ  อุตรดิตถ์  การบริการ   
 

Abstract 
 

This research aims to study customer satisfaction of railway service on Uttaradit – Bangkok route, by Special 

Express train and Rapid train. The quantitative data were collected by questionnaires. The sample set is 400 people. 

The statistics used in data analysis were mean and the standard deviation with Signification of 0.05 the results found. 

That overall customer satisfaction level of Special Express train is moderate level (x̄ = 4.38) when on the sevice time, 

it is level of partial dissatisfaction. (Lowest average x̄ = 3.48) and in the ticket service and public relations, it is level of 

partial satisfaction. (Highest average x̄ = 4.83) overall of customer satisfaction level of Rapid train is dissatisfaction (x̄ 

= 3.48), considering on service time, it is not satisfied. (Lowest average x̄ = 2.17) and in the ticket service, it is level 

of partial satisfaction. (Highest average x̄ = 4.49) As result of the research found that customers were satisfied with 

the service of Special Express train more than Rapid train. 

Keywords:  Satisfaction, Railway, Uttaradit, Service 
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บทน า 

 รถไฟเป็นระบบขนส่งสาธารณะท่ีเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานในการเดินทางไปยังสถานท่ีตา่ง ๆ ของประชาชน

ท่ัวไป ที่มเีส้นทางให้บรกิารและการเข้าถึงระบบขนสง่สาธารณะอื่น ๆ ได้ ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

จังหวัดท่ีมีเส้นทางการให้บริการของการรถไฟย่อมเป็นโอกาสอันดีของประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ ที่มีทางเลือกในการ

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่าง ๆ เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการ

ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วนของการรถไฟฯ ปี 2553 – 2557 วงเงินลงทุนรวม 176,806.28 ล้านบาท 

ซึ่งได้รวมโครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ส าหรับบริการเชิงพาณิชย์ จ านวน 115 คัน ไว้ด้วย อีกท้ังในปัจจุบันรถ

โดยสารในขบวนรถต่างๆ มีจ านวนไม่เพียงพอกับการใช้งาน ส่วนใหญ่มีอายุ เฉลี่ยใช้งานมานาน จึงมีสภาพค่อนข้าง

เก่า อุปกรณ์บางส่วนช ารุด เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความตอ้งการดา้นการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ขนส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย ์ในกลุ่มผู้โดยสารระดับกลางและระดับบนท่ีมีก าลังซื้อและต้องการความสะดวกสบายใน

การเดินทาง และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย รวม 4 เส้นทาง 8 ขบวน ประกอบด้วย 

เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ จ านวน 2 ขบวนต่อวัน เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี จ านวน 2 ขบวนต่อวัน 

เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย จ านวน 2 ขบวนตอ่วัน และเส้นทางกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ จ านวน 2 ขบวนตอ่วัน (ท่ีมา 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย)  

 ท้ังน้ี จังหวัดอุตรดิตถ์ อยูใ่นเส้นทางจุดแวะพักสถานีของขบวนรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ – เชยีงใหม่ จ านวน 2 

สถานี ได้แก่ สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ และสถานีรถไฟศิลาอาสน์  โดยสถานีหลักในการให้บริการ คือ สถานีรถไฟ

อุตรดิตถ์ ซึ่งมีท าเลท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง พื้นท่ีโดยรอบเป็นแหล่งธุรกิจการค้า อาทิเช่น ตลาดสดเทศบาล โรงเรียน

ขนาดใหญ่ (โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์) วัดท่าถนน จุดขึน้ – ลง รถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง ธนาคารพาณิชย์

หลายแห่ง เป็นต้น จีงเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผู้โดยสารตัดสนิใจเลือกใช้บริการ เนื่องจากอยูใ่กล้บ้านพัก/สถานท่ีท างาน 

ความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่น ๆ (ปฐมพงศ ์ แก้วบุญเรือง, 2552) ทั้งนี้ ในการศกึษาปัจจัยด้านคุณภาพ

การบริการ ท้ังหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความ

ตอ้งการ ด้านความไวว้างใจ และ ด้านการเข้าใจและรับรู้ความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ ตอ่ความคาดหวังและการรับรู้

ต่อคุณภาพการให้บริการ รวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟจ าแนกตามวัตถุประสงค์ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการท่ีเป็นไปตามทัศนคตขิองผู้ใชบ้ริการ (ยุวดี วรสิทธ์ิ และเอก ชุนหชัชราชัย, 2559) (ศิริวรรณ จุล

แก้ว, 2555) รวมไปถึงการจัดรูปแบบการให้บริการท้ังบริเวณสถานีรถไฟและขบวนรถไฟให้เหมาะสมต่อความ

ตอ้งการของผู้ใช้บริการท่ีมีอยูห่ลากหลายประเภท เพื่อให้การบริการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการรถไฟ

แห่งประเทศไทยท่ีก าลังจะปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ศักยภาพในการ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจการบริการขนส่งโดยสาร

ประเภทต่าง ๆ ด้วยการบริการท่ีมีคุณภาพให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ (ชัชฎาภรณ์ ธงชาย, 2551) (ฐานุตรา 

จันทรเกตุ, 2554) (นฤชา เชาวน์ดี, 2549) ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมุ่งเน้นท่ีจะความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อขบวน

รถไฟ เส้นทางกรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ ประกอบกับศึกษาปัจจัยด้านการบริการท่ีส าคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพการ

บริการของผู้ใช้บริการ โดยมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านความปลอดภัยและระบบรักษา

ความปลอดภัย ด้านตั๋วโดยสาร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง ด้านความสะดวกสบายบนขบวนรถไฟ 

ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านลูกค้า เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้น าไปสู่การปรับปรุงและ

ก าหนดแนวทางด้านคุณภาพการบริการของสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ และการรถไฟแหง่ประเทศไทยตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. วิเคราะห์ปัจจัยดา้นการบริการท่ีส าคัญตอ่คุณภาพการบริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ 

2. ศกึษาระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ 
 

กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวจิัย 

วัสดุอุปกรณ์ 

  1. คอมพิวเตอร์พกพา 2. โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3. โปรแกรม Microsoft office 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

    ขอบเขตด้านเนื้อหานี้  ผู้วิจัยเน้นศึกษาปัจจัยด้านการบริการโดยสารเชิงพาณิชย์ ท้ังหมด 9 ด้าน  โดย

น าไปประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่ขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ และน าผลประเมนิระดับ

ความพึงพอใจสู่การให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงคุณภาพการบริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ 

ตอ่ไป  

2.  ขอบเขตประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

      ด้านประชากร ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 459,768 คน 

      กลุ่มตัวอยา่ง ประชาชนท่ีใช้บริการสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ เฉพาะขบวนรถไฟประเภทรถด่วน

พิเศษและรถเร็ว รวมจ านวน 400  คน การคัดเลือกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane          

ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 

ปัจจัยด้านการบรกิาร 

-  ด้านเวลา (Timeliness) 

- ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย  

   (Safety & Security) 

- ด้านต๋ัวโดยสาร  (Ticketing) 

- ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  (Convenience) 

- ด้านการเข้าถึง (Accessibility) 

- ด้านความสะดวกสบายบนขบวนรถไฟ (Comfort) 

- ด้านการรักษาความสะอาด (Cleanliness) 

- ด้านการประชาสัมพันธ์ (Information) 

- ด้านลูกค้า (Customer) 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะค าถามปลายปิด โดยได้สร้าง

ตามวัตถุประสงค์แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการท าแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เป็น

การระบุปัจจัยท่ีส าคัญต่อคุณภาพการบริการขบวนรถไฟ  ตอนท่ี 2 เป็นประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ท้ังหมด 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเวลา (Timeliness) ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Safety & 

Security) ด้านตัว๋โดยสาร  (Ticketing) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Convenience) ด้านการเข้าถึง (Accessibility) ด้าน

ความสะดวกสบาย (Comfort) ด้านการรักษาความสะอาด  (Cleanliness) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Information) และ

ด้านลูกค้า (Customer) ซึ่งได้ดัดแปลงหัวขอ้มาจากงานวจิัยของ นฤชา เชาวน์ด ี(2549) และ มาริสา เจริญไพศาลสัตย ์

(2553) และ ตอนท่ี 3 เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริการ  ทั้งนี้ แบบสอบถามได้ผ่านการปรับปรุงจาก

ผู้เชี่ยวชาญ  ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบรัค  และน าไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 

แบบสอบถามทัง้ฉบับ เท่ากับ 0.94  
 

4. วิธีการเก็บข้อมูล  ก าหนดเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยใช้ความน่าจะเป็น 

(Nonprobability Sampling) วิธีการเลือกตามสัดส่วน (Quota Selection) แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 

Random Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ใชบ้ริการเดินทางโดยรถไฟ เฉพาะขบวนประเภทรถด่วนพเิศษ และ

รถเร็ว รวมจ านวน 400 คน ซึ่งผู้วจิัยเก็บขอ้มูลช่วงเดอืนตุลาคม – ธันวาคม 2558   
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยน า

ข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติประมวลผล ส่วนการประเมนิระดับความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ ใช้เกณฑ์ 7 ระดับ (The 

NSW Government’s, 2014) ดังนี้ 

    1.00 – 1.85  ไมพ่งึพอใจมาก 

    1.86 – 2.71  ไมพ่งึพอใจ 

    2.72 – 3.57  ไมพ่งึพอใจบางส่วน 

    3.58 – 4.43  ปานกลาง 

    4.44 – 5.28  พงึพอใจบางสว่น 

    5.29 – 6.14  พงึพอใจมาก 

    6.15 – 7.00  ประทับใจ 

 

ผลการศึกษา 

ผลจากการวิจัย “ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการท่ีมีต่อขบวนรถไฟเส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ”  มดีังนี้ 

 1. ผลการศึกษาปัจจัยด้านการบริการท่ีส าคัญต่อคุณภาพการบริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – 

กรุงเทพฯ  รายละเอยีดตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ปัจจัยดา้นการบริการท่ีส าคัญต่อคุณภาพการบริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ 

ปัจจัยด้านการบรกิาร 
ประเภทรถด่วนพิเศษ ประเภทรถเร็ว 

(x̄ ) จัดอันดับ (x̄ ) จัดอันดับ 

ด้านเวลา  1.25 1 1.37 1 

ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย  2.35 2 2.49 2 

ด้านต๋ัวโดยสาร   7.25 8 7.23 8 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  5.58 5 5.20 7 

ด้านการเข้าถึง  6.78 7 6.54 4 

ด้านความสะดวกสบายบนขบวนรถไฟ  4.80 4 5.03 5 

ด้านการรักษาความสะอาด  3.75 3 3.91 3 

ด้านการประชาสัมพันธ์  5.63 6 5.14 6 

ด้านลูกค้า  7.55 9 7.43 9 

 

 จากปัจจัยด้านการบริการท่ีส าคัญต่อคุณภาพการบริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯพบว่า 

ผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ ประเภทรถด่วนพิเศษและรถเร็ว มีปัจจัยท่ีส าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับท่ี 1  ด้านเวลา  

อันดับท่ี 2 ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย  อันดับท่ี 3 ด้านการรักษาความสะอาด  

2. ผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ  

รายละเอยีดตามตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ 

ปัจจัยด้านการบรกิาร 
ประเภทรถด่วนพิเศษ ประเภทรถเร็ว 

(x̄ ) การแปรผล (x̄ ) การแปรผล 

ด้านเวลา  3.48 ไมพ่งึพอใจบางสว่น 2.17 ไมพ่งึพอใจ 

ด้านความปลอดภัยและระบบรักษา 

ความปลอดภัย  

4.25 ปานกลาง 2.60 ไมพ่งึพอใจ 

ด้านต๋ัวโดยสาร   4.83 พงึพอใจบางสว่น 4.49 พงึพอใจบางสว่น 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  4.50 พงึพอใจบางสว่น 3.20 ไมพ่งึพอใจบางสว่น 

ด้านการเข้าถึง  4.80 พงึพอใจบางสว่น 4.11 ปานกลาง 

ด้านความสะดวกสบายบนขบวนรถไฟ  4.25 ปานกลาง 3.14 ไมพ่งึพอใจบางสว่น 

ด้านการรักษาความสะอาด  4.08 ปานกลาง 3.09 ไมพ่งึพอใจบางสว่น 

ด้านการประชาสัมพันธ์  4.83 พงึพอใจบางสว่น 4.29 ปานกลาง 

ด้านลูกค้า  4.45 พงึพอใจบางสว่น 4.23 ปานกลาง 
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จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ เส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ พบว่า ผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ  

มีความพึงพอใจในการให้บริการประเภทรถด่วนพิเศษมากกว่าประเภทรถเร็วในทุก ๆ ด้าน แต่จะเห็นว่าผู้ใช้บริการ

ขบวนรถไฟ ทั้ง 2 ประเภท ยังคงมีความไม่พึงพอใจในด้านเวลา ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย 

ด้านความสะดวกสบายบนขบวนรถไฟ และด้านการรักษาความสะอาด เช่นเดียวกัน 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อขบวนรถไฟเส้นทางอุตรดิตถ์  – กรุงเทพฯ พบว่า 

ผู้ใช้บริการขบวนรถไฟเส้นทางอุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ ท้ัง 2 ประเภท คือ ประเภทขบวนรถด่วนพิเศษและรถเร็ว มี

ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบริการท่ีส าคัญ 3 อันดับแรก (ค่าเฉลี่ยต่ าสุด) ได้แก่ อันดับท่ี 1 ด้านเวลา อันดับท่ี 2 

ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย  อันดับที่ 3 ด้านการรักษาความสะอาด (พชร จิตตแ์จ้ง, 2553) ท่ี

กล่าวไว้วา่ ผู้ใชบ้ริการให้ความส าคัญมากที่สุด ในดา้นความสะดวก ความรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทาง   

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ ประเภทรถด่วนพิเศษ มีระดับความพึงพอใจ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อันดับท่ี 1 ด้านเวลา พบว่า เวลาในการออกขบวนรถไฟไม่

ตรงตามตาราง ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการเดินทางไปถึงจุดหมายล่าช้ากว่าก าหนด อันดับท่ี 2  ด้านการรักษาความ

สะอาด พบวา่ ส่วนใหญ่ยังพบจุดบกพร่องในการท าความสะอาดไมท่ั่วถึงบนขบวนรถไฟ ไม่วา่จะเป็นทางเดินโดยสาร 

ห้องน้ าและอุปกรณ์ภายในขบวนรถโดยสาร อันดับท่ี 3 ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย พบว่า 

อุปกรณแ์ละป้ายแสดงเหตุเตือนภัยท่ีมีอยูใ่นสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ ไมไ่ด้ท าให้ผู้ใชบ้ริการรู้สกึปลอดภัยในการ

เดินทาง และส่วนด้านความสะดวกสบายบนขบวนรถไฟ พบว่า สภาพท่ัวไปของห้องโดยสาร ท่ีนั่งและพื้นท่ีเก็บ

สัมภาระไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ (มาริสา เจริญไพศาลสัตย์, 2553) พบว่า สภาพโดยท่ัวไปของขบวนรถโดยสาร 

ท่ีนั่ ง ทางเดิน ห้องน้ า  แม่ บ้านยังท าความสะอาดได้ ไม่ ท่ั วถึ ง และสิ่ งอ านวยความ/สะดวกไม่ว่ าจะเป็น

เครื่องปรับอากาศ ลูกบดิเปิดประตู และท่ีวางสัมภาระ ไมเ่หมาะสมตอ่การใชง้าน  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ ประเภทขบวนรถเร็ว มีระดับความพึงพอใจ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับไม่พึงพอใจบางส่วน เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า อันดับท่ี 1 ด้านเวลา พบว่า ยังไม่ปัญหา

ความล่าช้าในการออกขบวนรถไฟอยู่เป็นระยะ สืบเนื่องจากความล่าช้าจากสภาพเส้นทางท่ีไมไ่ด้รับการปรับปรุงและ

เสียหายในบางส่วน  อันดับท่ี 2 ด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย พบว่า สภาพแวดล้อมโดยรวม

บริเวณสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยขณะรอขึ้นขบวนรถไฟ ณ สถาน ี

และขณะเดินทาง อันเนื่องมาจากมลภาวะทางเสียงของรถไฟ และอันดับท่ี 3 ด้านการรักษาความสะอาด พบว่า 

อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องน้ าบนขบวนรถไฟอยู่ในสภาพเก่า ประกอบกับการท าความสะอาดท่ีไม่

ท่ัวถึง ท าให้ไมน่่าใช้และมกีลิ่นอันไม่พงึประสงค์ (นฤชา  เชาวน์ดี, 2549) วา่ ควรปรับปรุงความสะอาดห้องน้ าภายใน

รถไฟ รวมถึงจ านวนห้องน้ าให้เพยีงพอต่อการใช้บริการ ความสะอาดภายในตัวรถโดยสาร  

ท้ังนี้ ผู้วิจัยพบว่า ระดับประทับใจ และระดับไม่พึงพอใจมาก ไม่มีผู้ให้คะแนนประเมินความพึงพอใจเลย 

(ชลันดา  ชมพูนุช, 2557) พบวา่ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ไมม่ผีู้ให้คะแนนเลย จาก

ผลการวิจัยคร้ังนี้ ท าให้ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลเสนอไปยังสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ และการรถไฟแห่งประเทศไทย            

ในการจัดท าแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ จนท าให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความประทับใจและบอกต่อ ส่งผลให้การรถไฟมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการท่ีมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นยังรวมถึง
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กลุ่มเป้าหมายท่ีมากขึ้นด้วย ท้ังนี้ ควรท าการส่งเสริมการตลาดให้มีความทันสมัยตามนโยบายของรัฐบาลและ

เทคโนโลยปัีจจุบัน เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปง่ายตอ่การเข้าถึงการเดินทางโดยรถไฟและเช่ือมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชน

อื่น ๆ (พชร จิตต์แจ้ง, 2553) กล่าวไว้ว่า การจ าหน่ายตัว๋โดยสารยังคงอยู่ ณ สถานีรถไฟเท่านัน้ ควรมจีุดบริการหรือ

การจัดตั้งตัวแทน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสาร ท้ังในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ สามารถให้ขบวนรถไฟออกได้ตรงตารางที่ก าหนดไว ้การท าความสะอาดทั้งบริเวณสถานแีละบนขบวน

รถไฟ และที่ส าคัญคือ การให้ป้องกันด้วยระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับ

ผู้ใชบ้ริการ   

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย  

1. งานวิจัยคร้ังนี้ มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้บริการขบวนรถไฟประเภทตา่ง ๆ ควรศกึษากลุ่มผู้ใช้บริการ

ขบวนรถไฟอ่ืนเพิ่มเตมิ เช่น ประเภทรถด่วน รถธรรมดา รถท้องถิ่น เป็นต้น  

2. ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการ เช่น ด้านราคา การส่งเสริมการตลาด 

ศึกษา ประสิทธิภาพขององค์กร รวมถึงรูปแบบการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่าง

แท้จริง   

3. ควรศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการขบวนรถไฟเส้นทางอุตรดิตถ์ – 

กรุงเทพฯ และเส้นทางอื่นท่ีเกิดประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจ การคา้และด้านโลจิสติกส์ 
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การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก กรณีศกึษา: 

พื้นที่ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

Solution of the flooding problem in communities with reinforced concrete 

water conduit: A case study of Ban-Rong district, Ngao of Lampang Province 
 

เจนศักดิ์ คชนลิ1* และ กณพ วัฒนา1 

Jensak Koschanin1* and Kanop Wattana1 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมในชุมชน โดยท าการศึกษาในเขตพื้นท่ี ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ศกึษาลักษณะปัญหาการระบายน้ าในชุมชน  การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

และศกึษาความพงึพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก การศกึษานี้ด าเนนิการ

โดยส ารวจข้อมูลจากสภาพพื้นท่ีจริงและแผนท่ีภาพถ่ายภูมิประเทศ ข้อมูลปริมาณน้ าฝน การค านวณอัตราน้ าไหล

นองสูงสุดโดยใช้สมการของแมนนิ่ง (Manning’s Formula) การออกแบบขนาดหน้าตัดของรางระบายน้ าท่ีเหมาะสม 

และการส ารวจความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการใช้

แบบสอบถามท่ีมีระดับคะแนน 5 ระดับ ซึ่งมีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ด้วยการใช้วิธีการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence, IOC) การตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือด้วยวิธีการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา-ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.70 ในท่ีน้ีใชก้ลุ่มตัวอยา่งจ านวน 232 คน  

ผลศึกษาพบว่าลักษณะปัญหาน้ าท่วมในชุมชนท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากพื้นท่ีในชุมชนเป็นท่ีลุ่มมีระดับต่ ากว่าถนน 

และไม่มีระบบระบายน้ า การแก้ไขปัญหาสามารถด าเนินการได้ด้วยการใช้รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีการ

ออกแบบตามมาตรฐานทางระบายน้ าในประเทศไทยโดยใช้รางระบายน้ าขนาด 1.00 x 0.80 เมตร มีอัตราไหลของ

รางระบายน้ า Q = 0.641 ลบ.ม./วนิาที และความเร็วในการไหลของรางระบายน้ า V = 0.801 เมตร/วนิาที ประชาชนมี

ความพงึพอใจต่อภาพรวมการแกปั้ญหาน้ าท่วมชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ:  น้ าทว่มในชุมชน รางระบายน้ า อัตราน้ าไหลนองสูงสุด 
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Abstract  

This research is studies on the concept design of reinforced concrete water conduit in order to solve the 

problem of flooding in the community of Ban-Rong District, Ngao of Lampang Province. The aimed of study are 

consist of surveying flood problems in the community, the solution of flooding problem in the community with 

reinforced concrete water conduit, and satisfaction to solve flooding communities with reinforced concrete water 

conduit. The study was conducted by survey of the study area and terrain maps, calculating of the maximum 

water flow (Design Discharge) by the equation of Manning, Designing a cross-section of the reinforced concrete 

water conduit, and satisfaction surveys to solve flooding communities with reinforced concrete water conduit by 

using a questionnaire which is scale has five levels. The questionnaire are checked for validity with the way for 

the IOC (Index of Item-Objective Congruence, IOC) and to determine the reliability by Cronbach's Alpha method 

which is more than 0.60 in this sample of 232 people.  

The study found that the flooding in the area caused by a ground level of the community is below 

street level and no drainage system. Troubleshooting can be done with the use of reinforced concrete water 

conduit which is designed according to the drain by size 1.00 x 0.80 m with the rate flow of the conduit Q = 

0.641 m3/s, velocity in the flow of the conduit V = 0.801 m/s. The citizens are satisfied with the overall solution 

of flooding problem in the community with reinforced concrete water conduit in high level. 
 

Keywords:  flooding in the community, water conduit, Design Discharge 

 

บทน า 

ปัญหาน้ าท่วมขังเป็นปัญหาท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมานานและมีแนวโน้มท่ีรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆแม้ไม่ได้สร้าง

ความเสียหายร้ายแรงเหมือนแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้ แต่น้ าท่วมจะสร้างผลกระทบท้ังทางตรง ทางอ้อม รวมท้ัง

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับมนุษยแ์ละความสูญเสียอื่นๆ [1] ผลการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ส่วนใหญ่เป็น

ปัญหาน้ าท่วมท่ีเกิดขึน้มีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สาเหตุจากภัยธรรมชาต ิได้แก่ฝนตกหนักในพืน้ท่ีลุม่น้ าใน

ร่องความกดอากาศต่ า เกิดพายุหมุน เช่น ไต้ฝุ่น พายุโซนร้อนหรือพายุดีเปรสชั่น การเกิดฝนตกหนักเฉพาะจุดหรือ

จากพายุจร ท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลาก สภาพของพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีลุ่มน้ าขัง หรือได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุน การขาด

แคลนแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าตอนบนเพื่อช่วยชะลอน้ าไหลหลาก และสาเหตุท่ีเกิดจากมนุษย์ เป็น

ส่วนท่ีไปเร่งให้เกิดความรุนแรงและขยายพื้นท่ี ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท าให้มีพื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ า

ท่วมขังและน้ าหลากดินถล่ม รุนแรง และเพิ่มพื้นท่ีมากขึ้น ได้แก่ สภาพทางกายภาพของพื้นท่ีในลุ่มน้ าท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ เช่น สภาพของพื้นท่ีป่าต้นน้ าตอนบนท่ีท าหน้าท่ีเป็นฟองน้ าถูกท าลาย ท าให้ขาดแหล่งดูด

ซับน้ า และอัตราน้ าหลากสูงสุดเพิ่มมากขึน้และไหลมากเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มความรุนแรงในการท าลายของน้ าและยัง

เป็นสาเหตุของดินถล่มด้วย [2-3] นอกจากนี้ยังท าให้ดินท่ีถูกชะลา้งไหลลงมาตกตะกอนในแหลง่น้ า ท าให้แหล่งน้ าตื้น

เขิน เกิดน้ าทว่มเฉียบพลัน และท าให้น้ าป่าไหลหลากอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชวีติของประชาชนท่ี

อาศัยในเขตพื้นท่ีป่าไม้และท่ีลาดชันอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากและเกิดน้ าท่วมขังในท่ีลุ่ม 
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เกิดจากการบุกรุกท าลายระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากยังไม่มีมาตรการ

ป้องกันแก้ไขได้ผลอย่างจรงิจัง การขยายเขตเมอืง ท่ีอยูอ่าศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการถมท่ีและลุกล้ าเขา้ไปใน

พื้นท่ีราบลุ่มน้ าท่วม ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นท่ีอื่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานกีด

ขวางทางน้ า เช่น ถนน ทางรถไฟ เป็นต้น ท่ีมีการออกแบบและก่อสร้างสะพาน ท่อลอดถนน ประตูระบายน้ า และ

อาคารระบายน้ าอื่น ๆ ไม่เพียงพอต่อการระบายน้ าหลาก การถมท่ีในท่ีลุ่มเคยน้ าขังเพื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ 

รวมท้ัง อาคารท่ีอยู่อาศัย อาคารส านักงาน อาคารพาณิชย์ และเส้นทางคมนาคมกีดขวางทางน้ า ความไม่สามารถ

บังคับใช้กฎหมาย ข้อก าหนด มาตรการ และนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีผังเมืองก าหนดไว้ได้อย่างจริงจังและไม่มี

ประสิทธิภาพ ผังเมอืงท่ีวางไวย้ังไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร เมื่อน าไปปฏบัิตแิลว้เกิดความขัดแย้ง ประกอบกับการบังคับใช้

ผังเมืองไม่ทันต่อสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทัน

เหตุการณ์ รวมท้ังกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ขาดการจัดระเบียบและการก าหนดเขต

การใช้ท่ีดินประเภทต่าง ๆ ท่ีชัดเจน เพื่อก าหนดกรอบการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม เช่น พื้นท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ี

เกษตรกรรม พื้นท่ีอุตสาหกรรม พื้นท่ีอนุรักษ์ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหามวลภาวะจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาสภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรม และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

[4] การเร่งออกประกาศและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลกระทบ

จากการใช้พื้นท่ีหรือการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท่ีไม่สอดคล้องกับแนวทางของผังเมืองจึงเป็นสิ่งจ าเป็น [5] เพื่อ

สร้างจิตส านึกและสามารถเรียนรู้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ัวไปของพื้นท่ีชุมชนในต าบลบ้านร้อง ทั้งสภาพพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยและสภาพถนนหลาย

สายภายในชุมชน ซึ่งเป็นถนนสายหลักท่ีประชาชนจ านวนมากใชส้ัญจรไปมา  เนื่องจากเป็นถนนท่ีเชื่อมระหวา่งหมู่ท่ี 

149 และ10 ต าบลบ้านร้อง อีกท้ังเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจ าหน่ายสู่ตัวเมืองแต่ปัจจุบัน

เส้นทางดังกล่าวเมื่อถึงฤดูฝนมักได้รับความเสียหายจากน้ าทว่มขังเนื่องจากร่องระบายน้ ามขีนาดเล็กและตื้นเขินท าให้

ไม่สามารถระบายน้ าลงสู่แม่น้ างาว ซึ่งเป็นพื้นท่ีรับน้ าได้อย่างรวดเร็วท าให้เกิดน้ าท่วมขังแหล่งชุมชนและถนนภายใน

ชุมชนส่งผลกระทบให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและเป็นอุปสรรคในการสัญจร จึงจ าเป็นตอ้งมีการ

ออกแบบก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาน้ าท่วมขัง 

การใชเ้ส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์ิน แต่เนื่องจากในอดีตยังไมม่ีการ

จัดวางผังเมืองท่ีถูกต้องและเหมาะสม ไมม่กีารก าหนดผังการระบายน้ าภายในชุมชน และไมไ่ด้วางแผนก่อสร้างระบบ

น้ าควบคู่กับการก่อสร้างถนน จึงส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ าท่วมขังพื้นท่ีในช่วงฤดูฝน 

ประกอบกับอาคารบ้านพักอาศัยของประชาชนในชุมชน ยังไมม่รีะบบบ าบัดน้ าเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แหลง่น้ าธรรมชาติ 

ดังนัน้ การศกึษาการออกแบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน ตอ้งค านึงถึงประสิทธิภาพการ

ระบายน้ า งบประมาณการก่อสร้าง และวิธีบ ารุงรักษา การพิจารณาความเหมาะสมของการก่อสร้างรางระบายน้ า 

จะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ครบถ้วน และจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและสภาพพื้นท่ี 

ตลอดจนปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบการพจิารณาเพ่ิมเตมิดว้ย 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ลักษณะปัญหาน้ าท่วมในชุมชนต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

2. การแก้ไขปัญหาน้ าทว่มในชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3. ความพงึพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 การออกแบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชน สามารถด าเนินการได้โดย

ตอ้งอาศัยหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้คอื  

 1. การระบายน้ า หมายถึง การน าเอาน้ าท่ีเกินความต้องการออกไปจากพื้นท่ีบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อให้

พื้นท่ีนั้นสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์หรือให้พื้นท่ีนั้น ๆ มีความสะดวกท่ีจะใช้งานต่อไปได้เป็นระยะเวลานานๆ [6] 

ลักษณะของการระบายน้ าสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี ดังนี้  

 1.1 การระบายน้ าด้วยระบบแรงโน้มถ่วง คือ การไหลของน้ าจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ าหรือตามความลาด

เทของสภาพภูมปิระเทศ ซึ่งเป็นลักษณะของการไหลด้วยแรงโน้มถ่วง การระบายน้ าลักษณะนี้เหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีมี

ลักษณะภูมิประเทศลาดชัน หรือจุดระบายน้ าสามารถระบายน้ าได้เองโดยไม่จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ หรือเคร่ืองมือช่วย

ในการระบายน้ า 

1.2 การระบายน้ าด้วยการสูบน้ า คือ พื้นท่ีท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีแบนราบหรือพื้นท่ีลุ่ม

เป็นแอง่กระทะการระบายน้ าด้วยระบบแรงโนม้ถ่วงท้ังระบบท าได้ยากจึงก าหนดให้มีทาง ระบายน้ าย่อย ระบายน้ าไป

จุดรวมน้ า ซึ่งจะออกแบบเป็นประตูระบายน้ าควบคู่กับสถานีสูบน้ า 

2. รางระบายน้ า รูปแบบของรางระบายน้ าประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ  

 2.1 รางระบายน้ าแบบปิด เป็นรางระบายน้ าท่ีฝังอยู่ใต้ดินโดยการใช้ท่อประเภทต่าง ๆ เช่น ท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็กท่อเหล็กท่อ PVC หรือท่อชนดิอื่น ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมทางด้านวศิวกรรม 

 2.2 รางระบายน้ าแบบเปิด เป็นรางระบายน้ าที่เป็นดิน หรือคอนกรีตอยู่ริมถนนมีฝาปิดหรือไมก่็ได้ 

แตอ่ยา่งไรก็ดีในทางปฏิบัติจรงิจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมทางด้านวศิวกรรมและสภาพพื้นท่ีตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ 

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) รางระบายน้ าแบบปิด    (ข) รางระบายน้ าแบบเปิด 

ภาพที่ 1 รูปแบบของรางระบายน้ าแบบปิดและแบบเปิด 
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 3. การส ารวจสภาพพื้นที่เพื่อออกแบบรางระบายน้ า เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญ เพื่อใช้

ประกอบการค านวณและการออกแบบรางระบายน้ า ดังนี้ 

3.1  สภาพลักษณะรูปร่างและความลาดชันของพืน้ท่ี ความลาดชันของแนวถนนท่ีจะก่อสร้าง 

  3.2 ขีดความสามารถของรางระบายน้ าที่มอียู่ในปัจจุบันและสภาพปัญหาหรอือุปสรรคที่เกิดขึ้น 

  3.3 รางระบายน้ าของพื้นท่ีอื่นท่ีอยู่ข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดออก ปริมาณและอัตราการ

ระบายน้ าท่ีจุดออกตลอดจนจุดรับน้ าที่ระบายออกจากพื้นท่ี 

 4. การศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการ การก่อสร้างรางระบายน้ าต้องศึกษา

ความเหมาะสมโครงการหรือความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งมีขัน้ตอนดังนี้ [6] 

4.1 รวบรวมขอ้มูลสภาพพื้นท่ีโครงการระบบโครงขา่ยถนนและลักษณะฝน 

4.2 การวางผังระบบระบายน้ าในพื้นท่ีโครงการ  

4.3 การก าหนดเกณฑ์ดา้นอุทกวิทยาและค านวณอัตราการไหลสูงสุด (Q) 

4.4 การก าหนดเกณฑ์ดา้นชลศาสตร์และออกแบบขนาดรางระบายน้ า 

4.5 การก าหนดเกณฑ์ดา้นโครงสร้างเพื่อออกแบบเบือ้งต้นและประมาณราคา  

  4.6 การวเิคราะห์ความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการ  

4.7 การสรุปผลวเิคราะห์และจัดท าองค์ประกอบ หรือรูปแบบของโครงการท่ีจะด าเนินการขั้นตอ่ไป 

5. ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมการออกแบบก่อสร้างรางระบายน้ า 

การพิจารณาความเหมาะสมของการก่อสร้างรางระบายน้ าตอ้งค านึงถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจและ

ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนท้ังในด้านความเสียหายต่อทรัพย์สินและความไม่สะดวกท่ีประชาชนจะได้รับโดยมีปัจจัยท่ี

ส าคัญ ดังนี้ 

 5.1 ทางน้ าไหลที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง 

 5.2 บริเวณท่ีมีน้ าท่วมขังซ้ าซากหรอืน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน 

 5.3 พื้นท่ีแหล่งชุมชนและพื้นท่ีสาธารณะท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถนนตลาด วัดและ

โรงเรียน เป็นต้น 

 5.4 พื้นท่ีอ่ืน ๆ ที่ชุมชนเห็นควรให้มีรางระบายน้ า 

6. หลักการออกแบบรางระบายน้ า การออกแบบรางระบายน้ ามีข้อพิจารณาดังนี้ คือ ประสิทธิภาพการ

ระบายน้ า งบประมาณการก่อสร้าง วิธีการบ ารุงรักษาโดยจะต้องออกแบบให้น้ าไหลด้วยความเร็วท่ีสามารถล้างท่อ

ด้วยตัวเองและสามารถระบายน้ าได้ตามภาวะอัตราระบายน้ าออกแบบ (Design Dithery) นอกจากนี้ในกรณีราง

ระบายน้ าแบบท่อปิดต้องมีการออกแบบการระบายอากาศไวด้้วยเพื่อช่วยลดปัญหาการสึกกร่อนของท่อและวัสดุอื่น 

นอกจากนี้มีขอ้ควรพจิารณาประกอบการตัดสนิใจในการออกแบบวางโครงขา่ยรางระบายน้ า ดังนี้  

6.1 สถานท่ีและต าแหน่งต าแหน่งและแนวเขตวางรางระบายน้ า เป็นส่วนส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อ

งบประมาณการก่อสร้างและประสิทธิภาพการระบายน้ าการก าหนดแนวเขตรางระบายน้ าที่ดีควรมรีะยะสั้นและไม่ลึก

มากแต่มีขดีความสามารถรับน้ าจากทุกแหลง่ก าเนดิและระบายน้ าออกไปได้โดยเร็ว 

6.2 ขนาดรางระบายน้ า รางระบายน้ าขนาดใหญ่มีขีดความสามารถในการระบายได้มากกว่าราง

ระบายน้ าขนาดเล็กแตร่าคาสูงกว่า ดังนัน้ เพื่อความประหยัดและความคุ้มค่าจึงจ าเป็นต้องค านวณขนาดให้เหมาะสม 
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6.3 ความลาดของรางระบายน้ า รางระบายน้ าท่ีมีความลาดชันมากจะท าให้ความลึกของราง

ระบายน้ ามากขึน้ตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อมใิห้รางระบายน้ ามีความลึกมากให้พิจารณาก าหนดบ่อสูบเป็นระยะ ๆ แทน

การขุดดนิให้ลกึเพ่ือเป็นการยกระดับน้ าให้สูงขึน้ 

7. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบรางระบายน้ า การออกแบบรางระบายน้ า มีปัจจัยส าคัญ

ประกอบการพจิาณา ดังนี้ 

7.1 การป้องกันการสึกกร่อน การออกแบบรางระบายน้ าแบบท่อปิดต้องป้องกันการสึกกร่อน

ภายในท่อ เพื่อป้องกันท่อช ารุดเสียหายเร็วกว่าก าหนดอันจะส่งผลให้ต้องมีการขุดวางท่อใหม่แทนท่อเก่าท่ีช ารุด ซึ่ง

จะเป็นการยุ่งยากและมคี่าใชจ้่ายสูงมากกวา่การวางท่อให้ได้มาตรฐานต้ังแต่เร่ิมตน้    

7.2 ชนิดของท่อระบายน้ า ท่อระบายน้ ามีจ านวนหลายชนิด เช่น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กท่อเหล็ก

ท่อ PVC ซึ่งมีความแตกต่างท้ังในเร่ืองคุณสมบัติความคงทนและราคา ดังนั้น ควรศึกษาและเลือกใช้ท่อให้ เหมาะสม

กับโครงสร้างของรางระบายน้ าและสามารถรับน้ าหนักได้ท้ังน้ าหนักถาวรและน้ าหนักจร ซึ่งรวมถึงแรงกระแทกหรือ

การทรุดตัวท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

7.3 รอยตอ่หรือรอยเชื่อม การออกแบบรางระบายน้ าต้องศึกษาวิธีการป้องกันและลดอัตราน้ าไหล

ร่ัวเข้ารางระบายน้ าผ่านทางรอยต่อหรือรอยเชื่อม 

7.4 การบ ารุงรักษา รางระบายน้ าท่ีไม่มีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดการช ารุดหรือมี

อายุการใช้งานท่ีสั้น ดังนั้น การออกแบบต้องค านึงถึงความสะดวกและง่ายต่อการบ ารุงรักษารวมถึงการใช้จ่าย

งบประมาณอยา่งประหยัดดว้ย 

8. ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ออกแบบด้านอุทกวิทยา เกี่ยวข้องกับการค านวณอัตราการระบายน้ าหรือ

อัตราน้ าไหลนองสูงสุดท่ีเกิดจากฝน ดังนี้ 

8.1 ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบ เกี่ยวข้องกับการค านวณอัตราการระบายน้ าหรือ

อัตราน้ าไหลนองสูงสุดท่ีเกิดจากฝนออกแบบได้ ดังนี้ [6] 

8.1.1 อัตราน้ าไหลนองสูงสุด ค านวณจากปริมาณฝนออกแบบท่ีตกในบริเวณพื้นท่ีท่ีจะ

ระบายน้ าในรอบ 2-10 ปี ปกติใช้เกณฑ์ปริมาณฝนออกแบบในรอบปีการเกิดหรือคาบพินิจ 5 ปี แต่ส าหรับบริเวณ

ชุมชนไม่หนาแน่นและมีปัญหาน้ าท่วมขังเพียงเล็กน้อยใช้รอบปีการเกิดของฝนออกแบบ 2 ปี ในทางตรงกันข้ามหาก

เป็นบริเวณท่ีมีชุมชนหนาแน่นย่านพาณิชยกรรมและธุรกิจการค้า ซึ่งเมื่อเกิดน้ าท่วมจะมีความเสียหายค่อนข้างมาก

และเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรให้ใชร้อบปีการเกิดของฝนออกแบบ 10 ปี 

8.1.2 กรณีปริมาณน้ านองหรืออัตราน้ าไหลนองสูงสุดท่ีเกิดขึ้นเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด

จะตอ้งยอมให้เกิดน้ าทว่มขังเพยีงช่ัวคราวและเร่งระบายน้ าออกไปโดยเร็ว 

    8.1.3 ปริมาณฝนออกแบบขึ้นอยู่กับรอบปีการเกิดและระยะเวลาที่ฝนตก โดยค านวณได้

จากกราฟความสัมพันธ์ของความเข้มระยะเวลาที่ตกและความถี่ของฝน ซึ่งจะแตกตา่งกันในแต่ละพื้นท่ี หรือภูมภิาค

ของประเทศ โดยขอข้อมูลดังกลา่วได้จากสถานฝีนของกรมอุตุนิยมวทิยาในจังหวัดนัน้ ๆ    

    8.1.4 ปริมาณน้ านองท้ังหมดท่ีใช้ในการออกแบบทางระบายน้ า คือ ปริมาณน้ าฝนและ

ปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดจากการใช้น้ าในพื้นท่ี 

   8.1.5 ปริมาณน้ าเสียท่ีไหลลงทางระบายน้ า (กรณีระบบรวม) จะเป็นสัดส่วนกับปริมาณ

น้ าท่ีประชากรในพื้นท่ีใช้แต่ละวันโดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าท่ีประชากรใช้ท้ังหมด ส าหรับอัตรา



 

 1092  Proceedings 

การใช้น้ าของประชากรก าหนดให้อยู่ช่วงพิสัย 100-200 ลิตร/คน/วัน โดยก าหนดให้ชุมชนขนาดเล็กหรือมีความ

หนาแนน่น้อยใชน้้ า 100 ลิตร/คน/วัน และชุมชนขนาดใหญ่หรือมคีวามหนาแนน่มากใชน้้ า 200 ลิตร/คน/วัน 

8.2 วิธีการค านวณอัตราน้ าไหลนองสูงสุด (Design Discharge) การค านวณปริมาณน้ านองสูงสุด

ส าหรับพื้นท่ีรับน้ าฝนหรือพื้นท่ีท่ีจะระบายน้ ามขีนาดเล็กไมเ่กินกว่า 25 ตารางกิโลเมตร ใชสู้ตร Rational Formula [7] 

ดังแสดงในสมการท่ี 1 

Q     =      0.278x10-6   CIA       สมการท่ี  1 

เมื่อ  Q  =  ปริมาณน้ าไหลนองสูงสุดหรือการออกแบบอัตราการระบายน้ า 

   มหีนว่ยเป็นลูกบาศก์เมตรตอ่วินาที 

 C  =  สัมประสิทธ์ิไหลนอง (Coefficient of Runoff)  

 I  =  ความเข้มของฝน (Rainfall Intensity) มหีนว่ยเป็นมลิลเิมตรตอ่ช่ัวโมง 

 A =  พื้นท่ีรับน้ าฝนมหีนว่ยเป็นตารางเมตร 

8.3 การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการไหลนอง (Coefficient of Runoff) ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลนอง 

(C) คือ ตัวแปรท่ีถูกก าหนดให้เป็นค่าคงท่ีส าหรับสภาวการณ์หนึ่งๆ ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลนองนี้ สามารถแบ่งตาม

ลักษณะพืน้ท่ีผิว หรือลักษณะพื้นท่ีใชส้อยตามตารางสัมประสิทธ์ิการไหลนองตามพื้นผิวหรือลักษณะพื้นท่ีใชส้อย ค่า

สัมประสิทธ์ินี้ใช้ได้เฉพาะกับฝนความถี่รอบ 2-10 ปี เท่านั้น ในกรณีท่ีลักษณะพื้นท่ีไม่เข้ากลุ่มกันสามารถหาค่า

สัมประสิทธ์ิการไหลนองหรือน้ าท่าผิวดินเฉลี่ย (C) ได้จากความสัมพันธ์ลักษณะการใช้พื้นท่ีย่อยและขนาดพื้นท่ีย่อย 

ดังแสดงในสมการท่ี 2  










1
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                     สมการท่ี  2 

เมื่อ C1….Cn =  สัมประสิทธ์ิน้ าท่าผิวดินของพืน้ท่ีย่อยแต่ละสว่น 

 A1….An  =  ขนาดพื้นท่ีย่อยแต่ละสว่น 

8.4 การค านวณความเข้มฝนออกแบบ (Design Rainfall) ความเข้มของฝน (Rainfall Intensity) 

หมายถึง ความหนักเบาของฝนท่ีตกลงมาค านวณได้จากปริมาณฝนออกแบบ หารด้วยระยะเวลาท่ีฝนตก ดังนั้น 

ความเข้มฝนออกแบบท่ีมีค่าสูงอัตราเสี่ยงต่ออันตรายท่ีจะเกิดน้ าท่วมขังก็จะน้อยลง แต่งบประมาณก่อสร้างจะยิ่ง

แพงขึ้น ดังนั้นการเลอืกความเข้มฝนท่ีใชอ้อกแบบจึงตอ้งพิจารณาสภาพพื้นท่ีและความคุ้มค่าในการป้องกันน้ าทว่มขัง

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมส าหรับความเข้มของฝนออกแบบท่ีใช้ในการค านวณปริมาณน้ าไหลนองสูงสุด   จากสูตร 

Rational Formula นั้น จะขึ้นอยู่กับรอบปีหรือความถี่ออกแบบ และระยะเวลาท่ีฝนตก     ซึ่งนิยมอ่ านจากกราฟ

ความสัมพันธ์ของความเข้มระยะเวลาที่ฝนตกและรอบปีของฝน โดยรอบปี   ท่ีออกแบบก าหนดไวใ้นรอบ 2 ถึง 10 ปี 

ส่วนระยะเวลาท่ีฝนตกจะก าหนดให้เท่ากับเวลาท่ีฝนตกหรือเวลาน้ าไหลนอง (Tc) ซึ่งถือวา่เป็นเวลาท่ีน้ าไหลนองกอ่ตัว

เป็นรูปร่างและไหลจากจุดไกลที่สุดของพื้นท่ีระบายมายังจุดท่ีพิจารณา 

8.5 เวลาน้ าไหลนอง (Time of Concentration, Tc) หมายถึง เวลาท่ีน้ าจากทุกส่วนในพื้นท่ีระบายน้ า

ไหลมาถึงจุดทางออก (Outlet) ประกอบด้วย เวลาทางเข้า (Inlet time, to) รวมกับเวลาท่ีน้ าเดินทางในท่อจากจุด

ทางเขา้ถึงจุดทางออกที่พจิารณา [6] ดังแสดงในสมการท่ี 3 
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c o pipeT t t             สมการท่ี  3 

เมื่อ Tc   =  เวลาท่ีน้ าจากทุกส่วนในพืน้ท่ีระบายน้ าไหลมาถึงจุดทางออก 

  to =      เวลาน้ าไหลบนพืน้ดนิหรือพื้นท่ีผิวต่างๆ 

  tpipe =      เวลาท่ีน้ าวิ่งในเส้นท่อหรือรางระบายน้ า 

(ความเร็วการไหลในท่อเท่ากับ 0.75 เมตร/วนิาที หรือเท่ากับ 45 เมตร/นาที) 

หากก าหนดให้เวลาน้ าไหลบนพื้นผิว (to) เท่ากับ 15 นาที ก็จะสามารถค านวณเวลาน้ าไหลนอง (Tc) 

ได้ดังแสดงในสมการท่ี 4 

  Tc =  15 + L/45    (นาที)                             สมการท่ี  4 

 เมื่อ Tc =  เวลาน้ าไหลนองหรือเวลาของการรวมจุด, นาที 

  L  =  ความยาวท่อ (เมตร) 

9. ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์การออกแบบด้านชลศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการค านวณขนาดของท่อหรือ

รางระบายน้ าท่ีจะสามารถระบายน้ าด้วยอัตราการไหลสูงสุดท่ีออกแบบ (Q) การออกแบบขนาดท่อจะถือว่าการไหล

ในท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ าเป็นแบบเสมอต้นเสมอปลาย (Uniform Flow) และจะใช้สมการแมนนิ่ง (Manning’s 

Formula) เพื่อค านวณหาความจุและขนาดท่อ ดังแสดงในสมการท่ี 5 

2 1
3 21

Q AR S
n

           สมการท่ี  5 

เมื่อ Q  =  อัตราการไหลสูงสุดท่ีผ่านท่อ (ลบ.ม./วนิาที) 

n  = สัมประสิทธ์ิความขรุขระแมนน่ิง 

   =  0.016-0.018 ส าหรับคอนกรีต (ท่อหรือคลองดาดคอนกรีต) 

   = 0.025 ส าหรับคลองดนิ 

A  =  พื้นท่ีหน้าตัดของท่อหรือทางน้ าไหล (ตารางเมตร) 

R =  รัศมีชลศาสตร์ (Hydraulic Radius) (เมตร) =   A/P 

P  =  เส้นขอบเปียก (Wetted Perimeter), เมตร 

S  = ความลาดชันท่อออกแบบ 

D  = เส้นผ่านศูนย์กลาง 

ส าหรับทางระบายน้ าแบบท่อพิจารณาการไหลเต็มท่อดังนั้นเส้นขอบเปียก (P) มีค่าเท่ากับ ¶D และค่ารัศมี

ชลศาสตร์ (R) มคี่าเท่ากับ D/4 จากสูตรแมนนิ่ง สามารถค านวณเฉพาะความเร็วในเส้นท่อได้ ดังแสดงในสมการท่ี 6 

2 1
3 21

V R S
n

           สมการท่ี  6 

เมื่อ  V   =  ความเร็วในเส้นท่อ (เมตร/วนิาที) 

10. ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ทางด้านโครงสร้างและการก่อสร้าง ข้อก าหนดของงานคอนกรีตและ

คอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) หรือมาตรฐานวิศวกรรม

ระหว่างประเทศ เช่น American Concrete Institute(ACI) American Association of State Highway Official(AASHO) 

American Society for Testing of Material(ASTM) เป็นต้น 
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11. ข้อก าหนดด้านการบ ารุงรักษา เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความ

เสียหายท่ีจะเกิดขึ้น จึงต้องมีการวางแผนบ ารุงรักษาทางระบายน้ าเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง โดยวางแผน

ด าเนินการในช่วงก่อนฤดูฝนเพื่อเป็นการเตรียมให้ทางระบายน้ าสามารถรับน้ าฝนและระบายน้ าได้อย่างรวดเร็วอัน

เป็นการป้องกันมใิห้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังขึ้น ซึ่งสามารถด าเนินการได้ดังนี้ คือ ส ารวจสภาพปัญหาการช ารุดของราง

ระบายน้ า การตรวจสอบความเสียหายของทางระบายน้ า และด าเนนิการแกไ้ขให้เรียบร้อย 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติ าน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศกึษาค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมในชุมชน โดยในท่ีน้ีใช้กรอบแนวความคิดในการวจิัย ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมต ิานการวิจัย 

1. รางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็กสามารถแก้ปัญหาน้ าท่วมในชุมชนได้ 

2. ประชาชนมคีวามพงึพอใจเกีย่วกับการระบายน้ าในชุมชนในระดับดี 

 

วิธีวิทยาการวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนต าบลบ้านร้องอ าเภองาว จังหวัดล าปาง

จ านวน 578 คน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนต าบลบ้านร้องอ าเภองาว จังหวัดล าปาง

จ านวน 232 คน โดยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Yamane [8] จากจ านวนประชากรท้ังหมดเพื่อหาความพึง

พอใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 ตัวแปรที่ศกึษา  

ตัวแปรท่ีศึกษาส าหรับงานวจิัยนี้ คือ การแก้ปัญหาน้ าท่วมในชุมชนโดยใช้รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ตัวแปรตน้ คือ แนวทางการออกแบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ออกแบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ส ารวจความพึงพอใจการแก้ไขปญัหาน้ าท่วมขงัใน

ชุมชนโดยใชร้างระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

วิเคราะห์ผล, สรุป, และอภิปรายผล 

- ขนาด กว้างxยาวxลึก ของรางระบายน้ า 

- การเสรมิเหลก็ในโครงสรา้ง คสล. 

ศึกษารูปแบบและแนวทางการแก้ไขปญัหาน้ าท่วม

ขังในชุมชนโดยใชร้างระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

- พืน้ที่น้ าขงั ความเสียหาย ผลกระทบ 

วิธีการแก้ปญัหาโดยใชร้างระบายน้ า

คอนกรีต 

- แบบสอบถามความพงึพอใจการแก้ไข

ปัญหาน้ าท่วมขงัในชุมชนโดยใชร้างระบาย

น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
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ตัวแปรตาม คือ ความพงึพอใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาในการวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับการ

แก้ปัญหาน้ าท่วมในชุมชน โดยมุ่งเน้นไปท่ี ขั้นตอนการออกแบบ วิธีการค านวณออกแบบ รายละเอียดของแบบ

ก่อสร้าง และการศึกษาความพึงพอใจในการแกปั้ญหาน้ าท่วมชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา 

การวิจัยนี้ใช้พื้นท่ีในการศึกษา คือ พื้นท่ีชุมชนต าบลบ้านร้องอ าเภองาว จังหวัดล าปาง ระยะเวลาในการ

ศกึษาวจิัยตัง้แต ่เดอืนสิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2558 

เครื่องมอืที่ใช้ในงานวิจัย 

1. แบบบันทึกข้อมูลเชงิพื้นท่ีจากการส ารวจพื้นท่ีจริง 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับออกแบบและวิเคราะห์ผลการศึกษา 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการแกปั้ญหาน้ าท่วมชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. น าแบบบันทึกข้อมูลเชงิพื้นท่ีไปด าเนินการส ารวจพื้นท่ีจริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะปัญหาน้ าท่วม

ในชุมชนท่ีเกิดขึ้น สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไป ระดับความสูงของพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหา ลักษณะการระบายน้ า และอื่นๆ 

2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการออกแบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้แก่ วิธีการ

ค านวณอัตราการไหลของน้ า ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็กท่ีเกี่ยวข้อง และอื่นๆ 

3. รวบรวมข้อมูลปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในการแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อด าเนนิการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะหล์ักษณะของปัญหาน้ าทว่มในชุมชนท่ีเกิดขึ้น 

2. วเิคราะห์ถงึแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3. การออกแบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

4. การวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

ผลการศึกษา 

 ลักษณะปัญหาน้ าท่วมในชุมชนต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

จากการส ารวจข้อมูลในพื้นท่ีท่ีศึกษาวิจัยในชุมชนหมู่บ้านร้องพัฒนา หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว 

จังหวัดล าปาง พบว่าสภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปทางทิศตะวันออกเป็นพื้นท่ีลาดเชิงเขาซึ่งประกอบด้วยบ้านเรือนของ

ประชาชน ทิศตะวันตกเป็นท่ีลุ่มติดแม่น้ าใชท้ าการเกษตร ทิศใต้เป็นชุมชนติดกับหมู่บ้านร้อง หมู่ท่ี 2 และบ้านนาแรม 

หมูท่ี่ 1 บริเวณทิศเหนอืของหมูบ้่านติดกับบ้านสบป๋อน หมูท่ี่ 3 ดังแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 บริเวณน้ าทว่มขังในพื้นท่ีบ้านร้องพัฒนา หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 

 จากภาพท่ี 3 พืน้ท่ีบริเวณบ้านร้องพัฒนา เป็นพืน้ท่ีลุม่ บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศัยของประชาชนมรีะดับความสูงต่ า

กว่าระดับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน(ลักษณะพื้นท่ีคล้ายกับสระน้ า) ไม่มีระบบระบายน้ าท่ีสามารถ

ระบายน้ าขังออกจากพื้นท่ีชุมชนได้ เมื่อมีฝนตกในบริเวณนี้ท าให้เกิดการสะสมของน้ าฝนจาก 2 แหล่ง คือน้ าฝน

ภายในชุมชน และน้ าฝนท่ีไหลหลากมาจากท่ีสูง ท าให้มปีริมาณน้ าจ านวนมากเอ่อลน้ท่วมบริเวณท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ี

การเกษตรของประชาชน ท าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สนิของประชาชนจ านวนมาก  

การแก้ปัญหาน้ าทว่มชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า พื้นท่ีชุมชนท่ีรับน้ า ท่ัวบริเวณศึกษามีพื้นท่ีขนาด 23,140 ตารางเมตร 

(14.00 ไร่ 1.00 งาน 85.00 ตารางวา) ถนนในพื้นท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ค่าระดับในพื้นท่ี

ออกแบบ(ศูนย์กลางถนน +0.50 เมตร) พื้นท่ีศึกษาเป็นชุมชนท่ีมีความหนาแน่นไม่มากนัก และขนาดชุมชนไม่ใหญ่  

การออกแบบรางระบายน้ าจึงพิจารณาเฉพาะปริมาณน้ าท่าผิวดินท่ีเกิดจากฝนในพื้นท่ีระบายน้ าเท่านั้น การค านวณ

ปริมาณน้ าไหลนองสูงสุด สามารถแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 การค านวณปริมาณน้ าไหลนองสูงสุด 

รายละเอียด การค านวณ 

1. ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลนอง (C) ในท่ีน้ีพจิารณาจากมาตรฐานทางระบายน้ า [6] 

2. ความเข้มของฝน (I) ได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน - ชว่งเวลา - รอบปี  

   การเกิดซ้ า [9] ในท่ีน้ีพจิารณาที่ชว่งเวลา Tc=30+L/45=0.60 ชั่วโมง และมีรอบปีการ 

   เกิดซ้ า(Frequency) 10 ป ี

3. พื้นท่ีรับน้ าฝน (A) 

0.60 

90.00 มลิลเิมตร 

 

 

23,140 ตารางเมตร 

Q  = 0.278x10-6CIA 0.309 ลบ.ม./วนิาที 

  

บ้านสบป๋อน 

บ้านร้องพัฒนา 

บ้านนาแรม บ้านร้อง 

ทุ่งนา เชิงเขา 

ทิศทางน้ าหลาก 

บริเวณน้ าท่วมขงั 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่าปริมาณน้ าไหลนองสูงสุด Q = 0.347 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีน าไปสู่การค านวณ

ขนาดของรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กได้ด้วยการใช้สมการของแมนนิ่ง (Manning Formula) การค านวณใช้

วธีิการ Try out and error ดังแสดงผลในตารางที่ 2 ทิศทางการไหลของน้ าและการวางผังรางระบายน้ าความยาว L= 

250 เมตร ในพื้นท่ีวิจัยสามารถแสดงดังภาพท่ี 4 ขนาดรางระบายน้ าพิจารณาจากอัตราไหลของรางระบายน้ า Q ≥  

0.347 ลบ.ม./วินาที และความเร็วในการไหลของรางระบายน้ า V ≥ 0.75 เมตร/วินาที [6] เมื่อพิจารณาค่าระดับ

เร่ิมต้นของรางระบายน้ าและระดับสุดท้ายของรางระบายน้ าแล้วสามารถด าเนินการก่อสร้างโดยใช้ค่า SLOPE  1 : 

1000 ได้อยา่งเหมาะสมโดยท่ีรางระบายน้ าไมต่่ ากว่าผิวดินจนเกินไป 
 

ตารางที่ 2 การค านวณความจุของรางระบายน้ าและความเร็วการไหล (n=0.018) 

ขนาดของรางน้ า 

กว้าง(ม.) x ลึก(ม.) 

อัตราการไหลและความเร็วของรางระบายน้ าขนาดตา่งๆ 

SLOPE  1 : 1000 = 0.0010 
2 1

3 21
Q AR S
n

     (ลบ.ม./วนิาที) 2 1
3 21

V R S
n

    (เมตร/วนิาที) 

0.60 x 0.60 0.216 0.601 

0.80 x 0.60 0.306 0.637 

1.00 x 0.80 0.641 0.801 

1.25 x 0.80 0.874 0.874 

  

 
 

ภาพที่ 4 แนวก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก 

จากตารางท่ี 2 และภาพท่ี 4 สามารถพิจารณาเลือกขนาดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเหมาะสมได้

คือ ขนาด 1.00 x 0.80 เมตรโดยมีค่า Q = 0.641 ลบ.ม./วินาที (Q ≥  0.347 ลบ.ม./วินาที) และ V = 0.801 เมตร/

วนิาที (V ≥ 0.75 เมตร/วินาที) ทิศทางการไหลของน้ าก าหนดให้ไหลไปทางทิศใตล้งไปยังล าห้วยจอร่องหอย และไหล

รวมไปยังแมน่้ างาวทางทิศตะวันตก โดยรูปแบบของรางระบายน้ าสามารถแสดงดังภาพท่ี 5 

แนวก่อสรา้งรางระบาย

น้ า 

ล าห้วยจอร่องหอย 
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แปลนฝาระบายน้ า         รายละเอยีดฝาระบายน้ า 

 

ภาพที่ 5 รูปแบบของรางระบายน้ า [6] 

 

จากภาพท่ี 5 สามารถน าแบบรายละเอยีดไปด าเนนิการกอ่สร้างได้ โดยพิจารณาความกว้างของรางน้ า คือ 

B = 1.00 เมตร ความลกึของรางน้ า คือ H = 0.80 เมตร ความยาวของรางระบายน้ าคือ L = 250 เมตร 

การส ารวจความพงึพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ าทว่มชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

 การศึกษานี้ใช้เคร่ืองมือวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ 5=มากท่ีสุด, 

4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, และ1=น้อยท่ีสุด โดยมีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วย

การใชว้ิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ท่ีน ามาสร้างแบบสอบถาม (Index of Item-

Objective Congruence, IOC) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากนั้นน าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลอง

ใช ้(Try Out) กับกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องท่ีไม่ใชก่ลุ่มตัวอยา่งที่ตอ้งการศึกษาจ านวน 30 คน แล้วท าการตรวจสอบหาค่าความ

เชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา-ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งมีค่า

มากกว่า 0.70 จึงน าสามารถน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ ในการศึกษานี้มีประชากรจ านวน

รวมท้ังสิ้น 578 คน ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Yamane ในท่ีนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 232 คน การแปร

ความหมายระดับความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาได้จากคา่เฉลี่ย(Mean) ซึ่งเรียงตามล าดับได้ดังนี้ มาก

ท่ีสุด(4.50-5.00) มาก(3.50-4.49) ปานกลาง(2.50-3.49) น้อย(1.50-2.49) น้อยท่ีสุด(1.00-1.49) ผลการศึกษา

แสดงดังตารางท่ี 3-5 
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ตารางที่ 3 ความนา่เช่ือถือของแบบสอบถาม (Try Out n= 30) 

Cronbach’ Alpha จ านวนแบบสอบถาม 

0.7381 30 

 

ตารางที่ 4 ข้อมูลท่ัวไป (n = 232) 

รายการ ผู้ตอบแบบสอบถาม (%) 

เพศ ชาย 

หญิง 

54.17 

45.83 

การศึกษา ต่ ากว่าประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมปลาย/ปวช.-ปวส 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

33.33 

37.50 

16.67 

8.33 

4.17 

 

ตารางที่ 5 ความพงึพอใจตอ่การแกปั้ญหาน้ าท่วมชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก 

ความพึงพอใจ Mean S.D. แปรความหมาย 

1. ความพงึพอใจในกระบวนการ และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชน 

   1.1 การประชาสมัพันธ์ข่าวสารให้ประชาคมรับรู้ 

   1.2 การเลือกวิธกีารแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชนโดยใชร้างระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็ 

   1.3 การเปิดโอกาสให้ประชาคมได้เข้ามามีส่วนรว่มในการแก้ไขปญัหาน้ าท่วมในชุมชน 

 

3.29 

4.75 

3.75 

 

0.91 

0.44 

0.90 

 

ปานกลาง 

มากที่สุด 

มาก 

2. ความพึงพอใจเกี่ยวกบัรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กที่ใช้ 

   2.1 รูปแบบ และลักษณะของรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

   2.2 การจัดวางต าแหนง่ และการจัดแนวรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

   2.3 ทิศทางการไหลของน้ าที่ระบายออก 

   2.4 ความสวยงามกลมกลืนกับสิ่งก่อสรา้งอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง 

 

3.96 

4.54 

4.58 

4.21 

 

0.69 

0.51 

0.50 

0.66 

 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

3. ความพึงพอใจในผลการด าเนินงาน 

   3.1 ประสิทธิภาพในการแก้ไขปญัหาน้ าท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

   3.2 ความรวดเร็วในการระบายน้ าออกจากพืน้ที่ชุมชน 

 

4.13 

4.04 

 

0.74 

0.69 

 

มาก 

มาก 

4. ความพึงพอใจโดยรวมของการแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก 

4.25 0.61 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าค่า Cronbach’ Alpha = 0.7381 ซึ่งมากกว่า 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ

น่าเชื่อถือสามารถน ามาใช้ในการวิจัยได้ จากตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ เพศชายร้อยละ 

54.17 เพศหญิงร้อยละ 45.83 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 37.50 จากตารางท่ี 5 

แสดงผลความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด ได้แก่ การเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชนโดยใช้รางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก(Mean=4.75) ทิศทางการไหลของน้ าท่ีระบายออก(Mean=4.58) และการจัดวางต าแหน่ง และ
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การจัดแนวรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(Mean=4.54) เรียงตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าความพึงพอใจโดยรวม

ของการแก้ไขปัญหาน้ าทว่มในชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ในระดับ มาก(Mean=4.25) 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 ลักษณะปัญหาน้ าท่วมในชุมชนต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

จากข้อมูลการส ารวจพื้นท่ีจริงแสดงให้เห็นวา่พื้นท่ีบริเวณบ้านร้องพัฒนา เป็นพื้นท่ีลุ่ม บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย

ของประชาชนมีระดับความสูงต่ ากว่าระดับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน ไม่มีระบบระบายน้ าท่ีสามารถ

ระบายน้ า เมื่อมฝีนตกท าให้เกิดการไหลนองของน้ าฝนภายในชุมชน และน้ าฝนจากบริเวณเชงิเขาที่อยู่ใกล้เคียงท าให้มี

น้ าท่วมขังในชุมชนได้ 

 การแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผลการค านวณปริมาณน้ าไหลนองสูงสุด Q = 0.347 ลบ.ม./วินาที  ขนาดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่ีเหมาะสมคือ ขนาด 1.00 x 0.80 เมตรโดยมีค่า Q = 0.641 ลบ.ม./วินาที (Q ≥  0.347 ลบ.ม./วินาที) และ V = 

0.801 เมตร/วินาที (V ≥ 0.75 เมตร/วินาที) ทิศทางการไหลของน้ าก าหนดให้ไหลไปทางทิศใต้ลงไปยังล าห้วยจอร่อง

หอย และไหลรวมไปยังแม่น้ างาวทางทิศตะวันตก รูปแบบรายละเอียดรางระบายน้ าเป็นไปตามแบบมาตรฐานทาง

ระบายน้ า 

ความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความพงึพอใจโดยรวมของการแก้ไขปัญหาน้ าทว่มในชุมชนดว้ยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ในระดับ 

มาก(Mean=4.25) ความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด ได้แก่ การเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชนโดยใช้ราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(Mean=4.75) ทิศทางการไหลของน้ าท่ีระบายออก(Mean=4.58) และการจัดวาง

ต าแหนง่ และการจัดแนวรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(Mean=4.54) เรียงตามล าดับ 

อภปิรายผล 

จากการวิจัยพบว่าการแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการแก้ไขปัญหาท่ี

ถูกต้อง และเหมาะสม ตรงตามมาตรฐานทางระบายน้ าท่ีใช้ในประเทศไทย [6] เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการ

แก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนด้วยรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) มีความพึงพอใจในระดับ มาก-

มากท่ีสุด มีเพียงความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาคมรับรู้เท่านั้นท่ีมีความพึงพอใจระดับปาน

กลาง 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากผลการวจิัยท่ีแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนโดยใชร้างระบายน้ าขนาด 1.00 x 0.80 เมตรนั้น อาจมกีารเลือกใช้

รางระบายน้ าที่มขีนาดเล็กลงและวางบริเวณริมสองฝั่งถนนแทนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ี การวิจัยนี้เป็น

การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาเฉพาะพื้นท่ีชุมชน ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง เท่านั้น ซึ่งหากต้องการ

ออกแบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชนอื่นๆ จึงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการ

ออกแบบอัตราไหลนองสูงสุด(Q) ของพื้นท่ีนั้นๆจึงสามารถออกแบบได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้าง

ประโยชน์ทางด้านการศึกษาวิจัยมากขึ้นผู้ศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไปจึงควรท าการศึกษากับพื้นท่ีรับน้ าในลักษณะอื่นๆ

ด้วย รวมท้ังควรมีการวิเคราะห์และวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับความเหมาะสมในด้านค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการแก้ปัญหาน้ า
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ท่วมในชุมชน ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม รวมท้ังผลกระทบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด

และปรับปรุงไปประยุกตใ์ชอ้ย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอรเ์ครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู/

ชั่วโมง 

Development of condenser cooling air conditioner 9,000 BTU / hour 
 

สิทธิชัย เสนารัตน1์* และ ธราธิป  ภูร่ะหงษ์1 

Sittichai Senarut1* and Tharathip Phurahong1 
 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อสร้างและทดสอบการใช้งานของ

อุปกรณ์ ลดอุณหภูมิ  (condenser) เค ร่ืองปรับอากาศขนาด 9,000 บี ทียู /ชั่ วโมง ว่ามีประสิท ธิภาพดีกว่า

เคร่ืองปรับอากาศแบบเดิม และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ใช้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อให้

เคร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการพัฒนาและสร้าง อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ (condenser) ประกอบด้วย 

ท่อทองแดง ขนาด3/8และ 1/4 ข้อต่อสามทาง ขนาด 3/8 , 1/4  คอนเดนเซอร์ขนาด 0.1519 ตารางเมตร และวาล์ว

ปรับด้วยมือ  

ผลการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ (condenser)  กับการทดสอบการใช้ก าลังไฟฟ้าแบบติด

อุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์และไม่ติดอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ได้ผลการทดสอบ

แบบไม่ติดอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์จะใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ท่ี 3.6-3.7 A  และทดลองแบบติดตั้งอุปกรณ์ลด

อุณหภูมิคอนเดนเซอร์เข้าไปจะใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ท่ี 3.1-3.2 A ได้กระแสท่ีลดลง 0.5 A และการวัดอุณหภูมิก่อนติด

อุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์อุณหภูมิจุดท่ี 1 วัดได้ 45.5 องศาเซลเซียส จุดท่ี 2 วัดได้  35.7 องศาเซลเซียส จุด

ท่ี 3 วัดได้ 35.1 องศาเซลเซียส จุดท่ี  4 วัดได้ 36.1 องศาเซลเซียส และหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ

คอนเดนเซอร์ อุณหภูมท่ีิวัดจุดท่ี 1 วัดได้ 46.5 องศาเซลเซียส จุดท่ี 2 วัดได้ 31.3 องศาเซลเซียส จุดท่ี 3 วัดได้ 31.3 

องศาเซลเซียส จุดท่ี 4 วัดได้ 31.4 องศาเซลเซียส ได้ผลอุณหภูมสิารท าความเย็นก่อนออกจากคอนเดนเซอร์ ลดลง 

4.7 องศาเซลเซียสเซลเซียส  ชว่งท่ีท าการวัดทดสอบ อุณหภูมิหอ้งอยู่ท่ี 32-33 องศาเซลเซียส ปริมาณสารท าความ

เย็น 50 ปอนด์/ตารางนิ้ว และความเร็วลมคอยล์ร้อนยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ ความเร็วลมอยู่ท่ี 

3.2 M/s และตดิตัง้อุปกรณล์ดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ ความเร็วลมอยูท่ี่ 2.4 M/s 
 

ค าส าคัญ:  อุปกรณล์ดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์   

 

                                                 
1 สาขาวิชาไฟฟา้ก าลงั คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 
1 Department of Electrical Power, Faculty of Industrial Technology, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom Province 48000 

* Corresponding author e-mail : nabou.united@hotmail.com 
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Abstract 

 Development of air conditioning condenser cooling. To build and test the use of lower temperature 

(condenser) air conditioner 9000 BTU / hour. That outperforms traditional air conditioning. And as an alternative 

to the user can be applied to real work. To make air conditioning more efficient. The development and Cooling 

equipment (condenser) containing copper pipe size 3/8 and 1/4 to 3/8 joint third, fourth condenser 0.1519 

square meters. And hand expansion valve 

The test run of the equipment cooling (condenser) to test the use of electric power and attached devices cooled 

condenser and attach cooled condenser for one hour on the test stick device cooled condenser will flow. 

Electricity is 3.6 - 3.7 A trial installation and cooling condenser to use electricity at 3.1 -3.2 A flow has 

decreased 0.5 A. And measuring temperature before installing a device cooled condenser temperature at one 

measuring 45.5 degrees Celsius, the second measured 35.7 degrees Celsius at 3 measured 35.1 degrees 

Celsius at 4 measured 36.1 degrees Celsius and the installation of cooling. Condenser the temperature 

measured at the first measurement was 46.5 degrees Celsius, the second measurement was 31.3 degrees 

Celsius at 3 measured 31.3 degrees Celsius at 4 measured 31.4 degrees Celsius on the temperature of the 

refrigerant leaving the condenser dropped to 4.7 degrees Celsius. Celsius During the test measurement Room 

temperature is 32-33 degrees Celsius, the refrigerant 50 pounds / square inch. The wind speed and the 

outdoor unit is equipped with cooled condenser. The wind speed is 3.2 M / s and equipped cooled condenser. 

The wind speed is 2.4 M / s. 
 

Keywords:  device cooled condenser 
 

บทน า 
 เนื่องจากโลกในปัจจุบันมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า มนุษย์จึงมีแนวคิดท่ีหลากหลายรูปแบบใน

การประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกสบายให้กับตัวเอง เคร่ืองปรับอากาศเป็นอกีเครื่องมอืชนิด

หนึ่งท่ีอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ประชากรโลก และประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศท่ีมีอากาศร้อนจ าเป็นต้องมี

อุปกรณ์ท่ีท าให้มีอากาศเย็น เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ดังนั้นการท่ีประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อนจึงท าให้มีการใช้

เคร่ืองปรับอากาศเพิ่มมากขึ้นและใช้เป็นเวลานานขึ้นและอาจท าให้คอนเดนเซอร์ท่ีอยู่ในเคร่ืองปรับอากาศนั้นมี

อุณหภูมสิูงขึน้และท างานหนักเสียพลังงานมากขึ้น  

ผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดท่ีจะใช้กระบวนการกลั่นตัวของสารท าความเย็น ที่เกิดขึ้นในชุดคอยล์เย็นส่วนท่ีสาร

ท าความเย็นไม่สามารถกลั่นตัวเป็นไอก่อนเข้าไปยังคอมเพรสเซอร์ เมื่อน าเอามาผ่านคอยลแ์ละน าความเย็นท่ีเหลอืไป

ระบายความร้อนให้กับคอยล์ร้อนช่วยระบายความร้อนให้กระบวนการควบแน่นสารความเย็นเป็นของเหลวก่อนเข้า

ชุดควบคุมการไหลสารท าความเย็น  

           เพื่อให้การท างานของเคร่ืองปรับอากาศท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงออกแบบเพื่อพัฒนา

อุปกรณล์ดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ และเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังเครื่องปรับอากาศ  
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วัตถุประสงค์ 

 ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อของอุปกรณ์ลดอุณหภูม ิ

(condenser) เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู/ชั่วโมง และเป็นต้นแบบการประยุกตพ์ัฒนาใชง้าน 

 

วิธีการศึกษา 

การจัดท าค ร้ังนี้ผู้จัดท ามีวัตถุประสงค์   เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ  Condenser  

เคร่ืองปรับอากาศ และทดสอบประสิทธิภาพ อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ Condenser เคร่ืองปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู/

ชั่วโมง  มลี าดับการด าเนนิงานดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            ไมผ่า่น                                                

 

 

                               

                                                                           ผ่าน 

                                 ไมผ่่าน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาอุปกรณล์ดอุณหภูมิ Condenser  เครื่องปรับอากาศ 
 

  

การพัฒนาอุปกรณล์ดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู/

ชั่วโมง 

ศกึษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

ทดสอบอุณหภูมขิองคอยลร้์อน 

ออกแบบอุปกรณล์ดอุณหภูมิ 

 Condenser เครื่องปรับอากาศ 

      สร้างอุปกรณล์ดอุณหภูมิ 

   Condenser เครื่องปรับอากาศ 

ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง 

บันทึกผลการทดสอบ 
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1. ศึกษาข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง  

จากข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง การท างานของเครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนังและแบบตัง้แขวน ส่วนท่ีท า

หนา้ที่ระบายความร้อน ชุดคอนเดนช่ิง จะตอ้งมีการระบายอากาศได้ด ีท าให้ประสิทธิภาพการท าความเย็นดขีึน้ [1]  

2. การออกแบบและพัฒนาอปุกรณ์ลดอุณหภูม ิCondenser  เครื่องปรับอากาศ 

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณล์ดอุณหภูมิ Condenser  เครื่องปรับอากาศ ใช ้Condenser ของรถยนต์

กระบะมาชว่ยเป็นตัวแลกเปลี่ยนความเย็นให้กับ Condenser  

  2.1 โครงสร้างของชุดทดสอบและการตดิตั้ง 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะของ Condenser ในการติดต้ัง 

2.2 การก าหนดต าแหน่งในการทดสอบอุณหภูม ิCondenser 

  

ต าแหนง่ในการทดสอบอุณหภูม ิT1 

 

                       ต าแหนง่ในการทดสอบอุณหภูมิ T2 

  ต าแหนง่ในการทดสอบอุณหภูม ิT3 

  ต าแหนง่ในการทดสอบอุณหภูม ิT4 

 

 

 

2.3 เครื่องมือวัดในการทดสอบอุณหภูม ิCondenser 

 

             
ภาพที่ 2  ลักษณะของ เครื่องวัดอุณหภูมิ 

 



 

 1106  Proceedings 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  เครื่องวัดกระแสไฟฟา้และความดันสารท าความเย็น 
 

ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาครัง้นี้ เครื่องปรับอากาศ เติมสารท าความเย็นชนิด R22  มปีริมาณ 60 ปอนด์/ตารางนิว้ ใชต้ัว

วัดอุณหภูมแิบบ เทอร์โมคัปเปิล วัดท้ัง 4 จุด อุณหภูมชิว่งท าการบันทึกผล 32-33 0C  โดยจะศกึษาการระบายความ

ร้อนของคอนเดนเซอร์ และเทียบการท างานของตัวคอมเพรสเซอร์ ดังจะแสดงตามกราฟต่อไปนี้ 
 

 กราฟที่ 1  ผลการทดสอบการท างานของเครื่องปรับอากาศ และการใชก้ าลังไฟฟ้าจะเห็นได้วา่ กราฟเส้นสี

แดงแสดงการท างานของเครือ่งปรับอากาศท่ีไม่ได้ลดอุณหภูมคิอนเดนเซอร ์ท าให้ก าลังไฟฟา้ที่ใชง้าน เกิน 800 W 

ส่วนกราฟเส้นสีฟ้าจะติดต้ังอุปกรณล์ดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์การใชพ้ลังงานไฟฟา้จะลดลงท่ีประมาณ 100 W  
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กราฟที่ 2  เป็นการเปรียบเทียบกระแสการใชง้าน ก่อนและหลังตดิตัง้ กระแสท่ีเกิดขึ้นมคีวามแตกต่างกัน 

โดยเฉลี่ยแลว้ ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟา้ก่อนการตดิตัง้ อุปกรณล์ดอุณหภูม ิcondenser 3.73 A ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟา้หลัง

การตดิตัง้ อุปกรณล์ดอุณหภูมิ condenser  3.11 A  จะมคี่าเฉลีย่ความแตกตา่งที่ 0.62 A  

 
 

กราฟที่ 3 การเทียบอุณหภูมท่ีิตัววัด T4 หรือด้นทางออกสารท าความเย็นในคอนเดเซอร์ก่อนไปยังชุด

ควบคุมสารท าความเย็น ค่าเฉลีย่อุณหภูมิก่อนการติดต้ัง อุปกรณล์ดอุณหภูมิ condenser 35.75  0C  ค่าเฉลี่ย

อุณหภูมหิลังการติดต้ัง อุปกรณ์ลดอุณหภูม ิcondenser 26.46  0C 
 

 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ในการด าเนินงานคร้ังน้ีผู้จัดท ามวีัตถุประสงค์ เพื่อลดอุณหภูม ิCondenser เคร่ืองปรับอากาศ  การงานตาม

ขั้นตอนท่ีได้เร่ิมจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง แล้วได้ท าการออกแบบอุปกรณ์ลดอุณหภูม ิ

Condenser เคร่ืองปรับอากาศและจากการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปจึงได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพ อุปกรณ์ลด

อุณหภูม ิCondenser เครื่องปรับอากาศ สรุปการท างานได้ดังนี้ 

- อุปกรณล์ดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์การใชพ้ลังงานไฟฟา้จะลดลงท่ีประมาณ 100 W  

- ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟา้ก่อนการติดตั้ง อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ condenser 3.73 A ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้า

หลังการติดต้ัง อุปกรณล์ดอุณหภูมิ condenser  3.11 A  จะมคี่าเฉลี่ยความแตกตา่งที่ 0.62 A 

- ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิหลังการตดิตั้ง อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ condenser 5 - 9  0C ขึ้นอยู่กับการระเหยตัวของ

สาท าความเย็นจาก evaporator  
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การศึกษาประสิทธิภาพการผลติก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 

The investigation of biogas production efficiency from agricultural wastes 
 

กาหลง บัวนาค1* สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์1  และ ธนวัฒน์ ศรีรักษา2 

Kalong Buanak1*, Sanphasit Chonlaphan1 and Thanawat Sriraksa2 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซชวีภาพโดยใช้วัสดุเหลือใชท้างการเกษตร 

โดยการเลือกใช้มูลวัวหมักร่วมกับวัสดุเหลือท้ิงจากการแปรรูปผลไม้ ได้แก่ มะม่วงและสับปะรด หัวข้อท่ีต้องการ

ศกึษาเปรียบเทียบ ได้แก่ ประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซโดยเปรียบเทียบสัดส่วนของวัตถุดิบเร่ิมต้น และเปรียบเทียบ

ผลของขนาดวัสดุเหลอืท้ิง การทดลองเป็นแบบใส่วัตถุดิบลงไปในถังหมักครั้งเดียวและท าการทดลองโดยไม่มีการปรับ

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในสภาวะอุณหภูมิห้องโดยไม่ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงในครัวเรือน 

ค่าท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซ ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณการเกิดก๊าซ 

ผลการศึกษาพบวา่การหมักร่วมให้ประสิทธิภาพสูงกว่าการหมักเฉพาะมูลสัตว ์โดยสัดส่วนท่ีเหมาะสมในการหมักมูล

วัวกับเปลือกมะม่วง คือ 75:25 ส่วนสับปะรดเท่ากับ 25:75 ซึ่งให้ปริมาณก๊าซสูงสุดท่ี 3,500 มิลลิลิตรต่อวัน การ

เปรียบเทียบขนาดของวัสดุหมักพบว่าผลของการลดขนาดของวัตถุดิบเร่ิมต้นท าให้เกิดการย่อยสลายได้ง่ายและ

ประสิทธิภาพของระบบดีกว่าการไม่ลดขนาด อุณหภูมิขณะทดลองสูงสุด 29.9 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าต่ ากว่า

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการท างานของแบคทีเรีย ในการประยุกต์ใช้งานจริงอาจต้องน าถังหมักไปไว้ในสถานท่ีท่ีมี

อุณหภูมิสูงเหมาะสมกับการหมัก และผลของ pH ส าหรับการหมักมะม่วงและสับปะรด หรือผลไม้ท่ีมีความเป็นกรด

สูง จึงต้องท าการเพิ่มค่า alkalinity ลงไปในระบบโดยการเติมขี้เถ้า เพื่อปรับค่า pH ให้เสถียรป้องกันค่า pH ท่ี

เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วสง่ผลตอ่เชื้อท่ีผลิต Biohydrogen และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซ 
 

ค าส าคัญ:  ก๊าซชวีภาพ วัสดุเหลอืใชท้างการเกษตร ไบโอไฮโดรเจน 
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Abstract  

This journal has study about the efficiency of biogas production with agriculture waste. Cow dung and 

agriculture waste from transmute process of mango and pineapple was used for digestion process. The purpose of 

this journal is study about efficiency of mixing conditions, fraction of raw materials and size of raw materials. The 

digestion process was start with mixed all material in tank and do not improve pH value in ambient Temperature 

that close to condition for application in household. The result was analyzed with temperature in digestion process, 

pH value and volume of biogas that was produced from the digestion process. From the result was found the co-

digestion has more efficiency than the digestion with pure cow dung (100:0 ratio). The best ratio is 75:25 and 

25:75 for mango and pineapple respectively that can produce biogas maximum 3,500 ml. per day. Compare size 

of raw material was found the fine size is better for the digestion process than the rough size. The maximum 

temperature during a digestion process is 29.9 Celsius that lower than the appropriate condition for bacteria (30-

35 Celsius) then in application for household and community should put the tank in the warm place. During the 

digestion of mango and pineapple the pH value is present acidity of the digestion process. For the pH value control 

must add ash to make digestion process be alkalinity, make the process stable and do not effected bacteria that 

produce biohydrogen. Furthermore, can gain more efficiency in biogas production. 
 

Keywords:  Biogas, Agricultural wastes, Biohydrogen 
 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบวิกฤตการณด์้านพลังงาน โดยเฉพาะปัญหาด้านราคาเชื้อเพลงิฟอสซิล เชน่ 

น้ ามัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ท้ังทางภาครัฐและภาคเอกชนหันมาให้ความสนใจกับการประหยัดพลังงาน

และใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น การใช้พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งกับประเทศไทยซึ่งมีการ

เกษตรกรรม การเพาะปลูก และปศุสัตว์เป็นจ านวนมาก สามารถน าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาเปลี่ยนให้เป็น

พลังงานได้ เชน่ ก๊าซชวีภาพ และเชื้อเพลงิชีวมวล 

ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะท่ี

ปราศจากออกซิเจน หลักการย่อยสลายสารอินทรีย์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ คือ สารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายโดย

กลุ่มจุลินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ โดยสารอนิทรียโ์มเลกุลใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน จะถูกยอ่ยสลาย

โดยจุลินทรียก์ลุ่มท่ีเปลี่ยนสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ให้เป็นกรดอนิทรีย์ขนาดเล็ก เชน่น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว กรดอะมโิน 

และกรดไขมัน เป็นต้น กลุ่มแบคทีเรียท่ีสร้างกรดอะซิตกิจะเปลี่ยนกรดอินทรียข์นาดเล็กให้เป็น กรดอะซิตกิและก๊าซ

ไฮโดรเจน และขั้นตอนสุดท้ายกลุ่มแบคทีเรียจะสร้างมีเทนโดยเปลี่ยนกรดอะซิติกและไฮโดรเจนให้กลายเป็นก๊าซ

มเีทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลุมขยะ กองมูลสัตว์ และก้นบ่อแหล่งน้ า

นิ่ง กล่าวคือหากมีสารอินทรีย์หมักหมมกันเป็นเวลานานก็อาจเกิดก๊าซชีวภาพได้  และของเสียจากชุมชนนับเป็น

แหล่งก าเนิดและปล่อยก๊าซมีเทนท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน ดังนั้นขยะอินทรีย์ของเสียหรือขยะท่ีสามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก 

เปลือกผลไม้ ท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งชุมชนควรจะถูกน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น น าไปใชผ้ลิตพลังงานทดแทน

หรือใชแ้ทนก๊าซหุงต้ม เพื่อลดปริมาณมลพษิออกสู่สิ่งแวดลอ้ม  
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อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นท่ีท่ีมีการท าการเกษตรเป็นจ านวนมาก และมีความโดดเด่นด้าน

การเพาะปลูกและแปรรูปผลไม้ โดยเฉพาะมะม่วงและสับปะรด จากการส ารวจพื้นท่ีพบว่าในชุมชนและสถาน

ประกอบการแปรรูปผลไม้มีเศษวัสดุเหลือท้ิงจากการแปรรูปวันละมากกว่า 3 ตัน ส่วนมากมักจะน าไปท าปุ๋ย ซึ่งใช้

เวลานานในการย่อยสลาย หรอืท้ิงเป็นขยะ ท าให้เกิดปัญหากลิ่นรบกวนซึ่งเกิดจากการหมัก คณะผู้วิจัยจึงมแีนวคิดใน

การน าวัสดุเหลือท้ิงจากการแปรรูปผลไม้มาใช้ในการหมักก๊าซชีวภาพร่วมกับมูลวัวซึ่งหาได้ตามชุมชนท่ัวไป ซึ่งหาก

ชุมชนและผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสามารถผลิตใชภ้ายในครัวเรือนและชุมชนได้แล้ว จะสามารถ

น ามาใชแ้ทนแก๊สหุงตม้ เป็นการชว่ยลดค่าใชจ้่าย และเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านพลังงานในชุมอยา่งยั่งยนืตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์  

1. มูลวัวสดท่ีผ่านการขับถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

2. วัสดุเหลอืท้ิงทางการเกษตร ได้แก่ เปลอืกมะม่วงและสับปะรด 

3. ชุดทดลองและชุดถังผลิตก๊าซชวีภาพ 
 

วิธีการศกึษา 

1. ศกึษากระบวนการผลิตก๊าซชวีภาพและออกแบบถังผลิตก๊าซชวีภาพ 

2. การทดลองผลิตก๊าซชวีภาพจากเปลอืกมะมว่งและสับปะรด 

เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยหัวข้อท่ีต้องการศึกษา

เปรียบเทียบมท้ัีงหมด 3 หัวขอ้ ได้แก่  

1.1 ประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซโดยเปรียบเทียบสัดสว่นของวัตถุดิบเร่ิมตน้ (มูลวัวตอ่วัสดุเหลือ 

ทิง้ทางการเกษตร)  

1.2 ปริมาณการเกิดก๊าซเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเหลอืท้ิงทางการเกษตร โดยเลอืกจากวัสดุเหลอื 

ทิง้จากการแปรรูปผลไม้ในอ าเภอบางคล้าที่มปีริมาณมาก ได้แก่ มะม่วง และสับปะรด 

1.3 เปรียบเทียบผลของขนาดวัสดุเหลอืท้ิง โดยจะเปรียบเทียบจากผลการทดลอง ซึ่งแบ่งขนาด 

เป็นสองแบบ คือ แบบลดขนาดโดยการป่ันละเอียด และแบบไมท่ าการลดขนาด 

การออกแบบการทดลองเป็นแบบใส่วัตถุดิบลงไปในถังหมักคร้ังเดียวและท าการวเิคราะห์จนจบการทดลอง 

โดยไม่มีการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และท าการทดลองในสภาวะอุณหภูมิห้องโดยไม่ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้

ใกล้เคียงกับการใชง้านจรงิในครัวเรือน ซึ่งเหมาะกับการใชใ้นชุมชน สามารถแบ่งชุดการทดลองเป็น 9 ชุดการทดลอง 

3. การวัดและบันทึกผล 

หลังจากการหมักจะใช้อุปกรณ์ท าการวัดปริมาณการเกิดก๊าซ pH และอุณหภูมิของระบบทุกวันในเวลา

เดียวกัน ค่าต่าง ๆ ที่บันทึกจะถูกน ามาเปรียบเทียบและวเิคราะห์ประสิทธิภาพการเกิดก๊าซชวีภาพ เพื่อหาสภาวะท่ีมี

ความเหมาะสมในการผลิตก๊าซชวีภาพของวัสดุแต่ละชนดิ 

4. สรุปผลการด าเนนิงาน 

5. จัดท ารายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
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ผลการศึกษา 

1. การทดสอบชุดถังหมักก๊าซชวีภาพ 

 จากการทดสอบการออกแบบถังหมักพบวา่ ถังหมักสามารถใช้ในการผลิตก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ไมม่ีรอยร่ัว มชี่องส าหรับใส่เศษวัสดุเพิ่มเตมิได้งา่ย ตลอดการหมักไมม่ีกลิ่นเหม็นรบกวน มชีอ่งส าหรับถ่ายกากโดยมี

วาล์วเปิดปิด ถังหมักมีความแข็งแรง เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถน าไปใช้งานได้ตามครัวเรือน อีกท้ังยังสามารถเปิด

ป๊ัมเพื่อหมุนวนของผสม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซของระบบได้อีกดว้ย 

ผลการทดลองหมักในถังหมักก๊าซพบว่ากระบวนการย่อยสลายเกิดขึน้ในเวลา 1 วัน ท าให้ถังเก็บลอยตัวขึ้น 

ก๊าซท่ีได้ออกมาในช่วงแรกจะติดไฟยาก เพราะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปะปนอยู่ในปริมาณมาก ต้องรอให้ผ่าน

กระบวนการอะซิโดเจเนซิส (Acidogenesis) ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นไบโอไฮโดรเจน และช่วงท้ายจะเกิด

กระบวนการมทีาโนเจเนซิส (Methanogenesis) ได้ผลิตภัณฑเ์ป็นไบโอมเีทน 

 

        
 

ภาพที่ 1 การทดสอบชุดถังหมักก๊าซชวีภาพและถังเก็บ 
 

2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของระบบ 

 ผลการทดลองแบ่งออกเป็นสองส่วนคอื ผลการทดลองในชุดทดลองท่ีไม่มกีารปรับค่า pH ของระบบ และผล

การทดลองในชุดทดลองท่ีมีการปรับค่า pH ในการเร่ิมตน้การทดลอง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  2.1 ผลการทดลองค่าของระบบที่ไม่มกีารปรับค่า pH 

การทดลองนี้ท าการหมักโดยไม่มีการปรับค่า pH ของระบบ จากการวัดค่า pH โดยเคร่ืองวเิคราะห์

ในเวลา 12.00 น. เป็นประจ าทุกวันท่ีท าการทดลอง พบวา่ในวันเร่ิมตน้การทดลองค่า pH ของชุดทดลอง 3, 4, 6 และ 

7 มีค่าต่ ากวา่ 7.0 ซึ่งแสดงถึงความเป็นกรด สาเหตุเนื่องจากชุดทดลองดังกล่าวมีส่วนผสมของมะม่วงและสับปะรด

ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ 75 ความเปร้ียวจากกรดของผลไม้จึงท าให้คา่ pH อยู่ในระดับต่ า 

ส่วนชุดทดลองท่ี 8 และ 9 ซึ่งมีสัดส่วนมะม่วงและสับปะรดร้อยละ 50 เป็นชุดทดลองท่ีไม่มีการลดขนาด

ของวัสดุ (ไม่มีการป่ันละเอยีด) ท าให้การกระจายตัวของวัสดุไมด่ีเท่าชุดการทดลองอื่น ๆ จึงท าให้ค่า pH อยูใ่นระดับ

ปกต ิ
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จากภาพท่ี 2 สามารถวิเคราะห์ได้ว่าชุดการทดลองท่ี 1 ค่า pH มีการเปลี่ยนแปลงน้อย เนื่องจากไม่มีการ

ย่อยของแบคทีเรียหรือมีอัตราการย่อยน้อย เนื่องจากอาหารท่ีจ าเป็นในระบบมีน้อย ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 2-9 

ค่า pH ลดลงอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าเกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ท่ีเป็นผลผลิตจากกระบวนการ

ไฮโดรไลซิส ซึ่งกระบวนการนี้แบคทีเรียจะสร้างกรดอินทรีย์ระเหยง่าย ในกระบวนการนี้จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นไบโอ

ไฮโดรเจน (Biohydrogen) และก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ จะเห็นว่าค่า pH ของชุดทดลองท่ี 4, 7 และ 8 ลดลงจนต่ ากว่า 

4.0 และมีแนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ ซึ่งความเป็นกรดท่ีสูงส่งผลให้สภาวะภายในถังไม่เหมาะท่ีเชื้อผลิต Biohydrogen 

เจริญเติบโต ดังนั้นเชื้อจะหยุดการผลิตก๊าซและสร้างสปอร์ไว้ภายในถัง เมื่อเกิดสภาวะท่ีเหมาะสมจึงจะมีการ

เจริญเติบโตและผลิตก๊าซ Biohydrogen อีกคร้ัง ตรงกับทฤษฎีท่ีกล่าวว่า หากค่า pH ต่ ากว่า 6.0 ประสิทธิภาพของ

ระบบจะลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีแบคทีเรียกลุ่มสร้างมีเทนไม่สามารถใช้กรดอินทรีย์ระเหยง่ายทันจึงเกิดการ

สะสมในระบบและท าให้ค่า pH ลดต่ าลงอย่างรวดเร็วถึง 4.5 – 5.0 และแบคทีเรียกลุ่มสร้างมีเทนจะหยุดการ

เจรญิเตบิโต 

 
ภาพที่ 2 แสดงคา่ pH ของระบบท่ีไม่มกีารปรับค่า 

 

2.2 ผลการทดลองค่าของระบบที่มีการปรับค่า pH 

พบว่าในวันเร่ิมต้นการทดลองค่า pH ของชุดทดลอง 3, 4, 6 และ 7 มีค่าต่ ากว่า 7.0 ซึ่งแสดงถึง

ความเป็นกรดจึงตอ้งท าการเพิ่มค่า alkalinity ลงไปในระบบโดยการเติมขี้เถ้า เพื่อปรับค่า pH ให้เสถียรป้องกันค่า pH 

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วสง่ผลตอ่เชื้อท่ีผลิต Biohydrogen ดังท่ีเกิดขึ้นกับการทดลองแรก 

หลังจากการปรับค่า pH เป็นเวลา 1 วัน พบวา่ทุกชุดการทดลองท่ีมีส่วนผสมของวัสดุเหลือท้ิงมีค่า 

pH ลดลงต่ ากว่า 7.0 จึงมกีารเตมิขี้เถ้าอีกครัง้ในวันท่ี 2 และ 3 เพื่อปรับค่า pH 
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ภาพที ่3 แสดงคา่ pH ของระบบท่ีมีการปรับค่า 

 

จากเปรียบเทียบภาพท่ี 2 และ 3 พบวา่ในระยะเวลาเท่า ๆ กัน พบว่าชุดการทดลองท่ีมีการเติมขี้เถ้า ค่า pH 

จะค่อย ๆ ลดลงจากกระบวนการย่อยสลายและสร้างกรดอินทรีย์ระเหยง่าย ค่า pH มผีลตอ่การท างานของแบคทีเรีย 

การทดลองเพื่อผลิตก๊าซมีเทนจึงควรให้ค่า pH ของระบบอยู่ท่ี 6.5 - 7.5 [19] ซึ่งเป็นช่วงค่า pH ท่ีแบคทีเรียกลุ่มท่ี

สร้างก๊าซมีเทนสามารถเจริญเตบิโตได้ดี 

3. อุณหภูม ิ 

 พบว่าอุณภูมิของระบบท่ีไม่มีการปรับ pH อยู่ระหว่าง 28.2 - 29.9 องศาเซลเซียส เฉลี่ย 28.93 องศา

เซลเซียส และอุณภูมขิองระบบท่ีมีการปรับ pH อยู่ระหว่าง 27.0 - 29.6 องศาเซลเซียส เฉลี่ย 28.10 องศาเซลเซียส 

 
ภาพที่ 4 อุณหภูมขิองระบบท่ีไม่มกีารปรับค่า pH 
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ภาพที่ 5 อุณหภูมขิองระบบท่ีมีการปรับค่า pH 

 

จากการเปรียบเทียบอุณหภูมขิองชุดทดลองท่ีมีและไมม่กีารปรับค่า pH ปรากฏว่าการปรับค่า pH ไมม่ี

นัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหูมขิองระบบ แต่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมภิายนอก และเน่ืองจากการทดลองไมม่กีารปรับ

อุณหภูม ิท าให้อุณหภูมิสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในการทดลอง คือ 29.9 องศาเซลเซียส ซึ่งถือวา่อุณหภูมิต่ า จึงท าให้การผลิต

ก๊าซมปีระสิทธิภาพต่ า ตรงกับการศึกษาที่ผ่านมาพบวา่อุณหภูมท่ีิเหมาะสม คือ 30 - 35 องศาเซลเซียส เป็นช่วง

การท างานของแบคทเีรียท่ีเรียกวา่ Mesophilic Bacteria 

4. ปริมาณการเกิดก๊าซ 

 พบวา่ในชุดการทดลองท่ีไม่มกีารปรับ pH แทบจะไม่มกี๊าซเกิดขึ้นเลย เนื่องจากค่า pH ท่ีลดต่ าลง ท าให้เกิด

สภาวะท่ีไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ส่วนในชุดการทดลองท่ีมีการปรับค่า pH มีปริมาณก๊าซดัง

แสดงในภาพท่ี 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดทดลองท่ี 1 ไม่มีก๊าซเกิดขึ้นเลย เนื่องจากไม่มีอาหารท่ีจ าเป็นต่อการ

เจรญิเตบิโตของแบคทเีรียในระบบ และอุณหภูมกิารทดลองอยู่ในระดับต่ า จึงท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซต่ า 

 ผลของชุดการทดลองเปลือกมะม่วงแสดงให้เห็นว่าชุดท่ี 2 ซึ่งมีสัดส่วนมูลวัวต่อเปลือกมะม่วงเท่ากับ 75 : 25  

มีปริมาณก๊าซมากท่ีสุด คือ 3,500 มิลลิลิตรต่อวัน ถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมในการผลิตก๊าซ ส่วนชุดทดลอง

เปลอืกสับปะรด ชุดท่ี 7 สัดสว่นมูลวัวต่อเปลอืกสับปะรดเท่ากับ 25 : 75 เป็นชุดท่ีมปีริมาณก๊าซมากที่สุด คือ 3,500 

มลิลลิิตรตอ่วัน ระยะเวลาท่ีให้อัตราการเกิดก๊าซได้ดีท่ีสุด คือระยะ 1-4 วันแรก ซึ่งเป็นไบโอไฮโดรเจน 

 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณก๊าซท่ีเกิดระหวา่งชุดทดลองท่ีมีการลดขนาดและไมม่ีการลดขนาดของวัสดุเหลอืท้ิง

ทางการเกษตร ในอัตราส่วนมูลวัวต่อวัสดุเท่ากับ 50 : 50 พบว่าชุดทดลองท่ีท าการลดขนาด (ชุดท่ี 3 และ 6)  

มปีริมาณก๊าซมากกวา่ชุดท่ีไม่มกีารลดขนาด (ชุดท่ี 8 และ 9)  
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ภาพที่ 6 ปริมาณการเกิดก๊าซในชุดทดลองท่ีมีการปรับค่า pH 

 

 ปริมาณก๊าซที่เกิดจะลดลงและระบบจะเร่ิมหยุดการผลิตก๊าซในวันท่ี 5 เนื่องจากการทดลองเป็นแบบแบทช ์

ไม่มีการเติมวัสดุเข้าไปในระบบเพิ่มเติม และอุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสมต่อการเกิดก๊าซ ท าให้ประสิทธิภาพของระบบ

ลดลง 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมูลสัตว์ 

 ผลการทดลองค่า pH และปริมาณการเกิดก๊าซในชุดการทดลองท่ี 1 เป็นการทดลองหมักเฉพาะมูลวัว ซึ่งไม่

มีก๊าซเกิดขึ้นเลยเนื่องมาจากไม่มีสารอาหารส าหรับเชื้อ Biohydorgen แสดงให้เห็นว่าการหมักร่วม (Co - Digestion) 

กับวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมีประสิทธิภาพมากกว่าการหมักเฉพาะมูลสัตว์ โดยเฉพาะการผลิตก๊าซจากมูลวัว  

ซึ่งมีลิกนินและเซลลูโลสอยู่มาก จึงท าให้ย่อยได้ยากกว่าในมูลสุกรท่ีมีแป้งและโปรตีนมาก ซึ่งสัดส่วนของวัตถุดิบ

เร่ิมตน้ (มูลวัว : วัสดุเหลอืท้ิงทางการเกษตร) ที่เหมาะสมในการหมักของเปลอืกมะม่วง คือ 75 : 25 เปลอืกสับปะรด

คือ 25 : 75 ซึ่งการทดลองในงานวิจัยนี้เป็นการหมักในขั้นแรกของการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งหลังจากการปรับค่าแล้ว 

pH ยังมีการลดลง เนื่องจากการท างานของแบคทีเรียในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ท่ีเป็นผลผลิตจาก

กระบวนการไฮโดรไลซิส กระบวนการนี้แบคทีเรียจะสร้างกรดอินทรีย์ระเหยง่าย ได้ผลผลิตคือ ไบโอไฮโดรเจน 

(Biohydrogen) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเผาไหม้ดีกว่าไบโอมีเทน (Biomethane) ให้ค่าพลังงานสูง สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้ในเคร่ืองยนต์ ซึ่งของเสียจากกระบวนการหมักในขั้นตอนแรกนี้ สามารถน าไปหมักเป็นไบโอมีเทน 

(Biomethane) ต่อไปได้ 
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2. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

 ค่า pH ท่ีเหมาะสมในการผลิตก๊าซมเีทน คือ 6.5 – 7.5 แต่เนื่องจากการทดลองกับวัสดุเหลอืท้ิงท่ีเป็นผลไม้

มีรสเปรี้ยว เช่น มะม่วงกับสับปะรด ท าให้ค่า pH มีค่าต่ าจึงจ าเป็นต้องมีการใส่ขี้เถ้าเพื่อเพิ่มค่า alkalinity ลงไปใน

ระบบส่งผลให้คา่ pH มคีวามเสถียรมากขึ้น และควบคุมไมใ่ห้ต่ ากว่า 4.0  

 อุณหภูมขิองระบบ พบวา่การหมักแบบไมม่ีการปรับค่าอุณหภูมทิ าให้ประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซลดลง 

การย่อยของแบคทเีรียเกิดช้า ดังนัน้ในการน าไปประยุกตใ์ชง้านจรงิอาจน าถังหมักตัง้ไวใ้นท่ีมีแสงแดดหรือมคีวามร้อน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ แตต่อ้งควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่นช่วง 30 -35 องศาเซลเซียส 

ขนาดของวัสดุ พบวา่การลดขนาดได้ผลการผลิตก๊าซท่ีสูงกว่า เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของสารอนิทรีย์

ซึ่งเป็นวัตถุดิบให้ย่อยสลายได้ง่ายท่ีสุดจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แต่ค่า pH จะ

ลดต่ ากวา่แบบท่ีไม่มกีารลดขนาด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ถังหมักท่ีสร้างขึน้มีข้อจ ากัดด้านปริมาตรถัง เนื่องจากถังมีขนาดเล็กจึงท าให้ก๊าซท่ีผลิตได้มีน้อย และราคา

ของวัสดุท่ีน ามาสรา้งถัง หากมีการน าไปประยุกตใ์ชใ้นชุมชนควรหาวัสดุท่ีมีราคาเหมาะสม 

การน าไปประยุกต์ใชง้านจรงิควรมกีารเติมของแข็งเข้าระบบเพื่อรักษาสมดุลและเพื่อให้การผลิตก๊าซเกิดขึ้น

อย่างตอ่เนื่อง 

การปรับค่า pH ของระบบ สามารถท าได้โดยการเตมิขี้เถ้าหรือปูนขาว ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น 
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การออกแบบเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็ก 

Design of Miniature Thermoacoustic Engine 

วสันต์ ค ำสนำม1* เมธี เสำรำงทอย1 สุรกำร ขันทองเฮ้ำ1 และ กฤษฎำ นครชัย1 

Wasan Kamsanam1*, Methee Saorangtoy1, Surakarn Khanthonghouse1 and Kritsada Nakhonchai1 

บทคัดย่อ 

เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก เป็นเคร่ืองยนต์ท่ีอำศัยหลักของกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงำนจำกพลังงำน

ควำมร้อน เป็นพลังงำนกลในรูปของกำรสั่นสะเทือนของก๊ำซท ำงำนท่ีเกิดขึ้นภำยในหลอดเสียง (Resonator) ซึ่งกำร

สั่นสะเทือนของก๊ำซท ำงำนนี้จะมีกำรเคลื่อนท่ีในลักษณะที่เป็นกำรไหลแบบกลับไปกลับมำ (Oscillatory flow) พลังงำน

ท่ีเกิดขึ้นนั้นสำมำรถขับเคลื่อนเคร่ืองก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำได้ กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรออกแบบ สร้ำง

และทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนำดเล็ก โดยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนด้ำนร้อน (Hot 

heat exchanger) จะได้รับควำมร้อนจำกขดลวดควำมร้อนชนิดไฟฟ้ำ ส่วนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนส ำหรับกำร

ถ่ำยเทควำมร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม (Ambient heat exchanger) จะเป็นกำรระบำยควำมร้อนดว้ยน้ ำ ในกำรศึกษำนีจ้ะ

ประเมินสมรรถนะของเครื่องยนตเ์ทอร์โมอะคูสติกขนำดเล็ก เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ และศกึษำควำมเป็นไปได้ของกำร

น ำควำมร้อนท้ิงจำกกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ ควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้ขยะ ควำมร้อนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็น

ต้น เพื่อน ำมำเป็นพลังงำนควำมร้อนส ำหรับป้อนให้เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก ซึ่งจะสำมำรถขับเคร่ืองผลิต

กระแสไฟฟำ้ หรือเป็นแหล่งต้นก ำลังให้กับเครื่องท ำควำมเย็นแบบเทอร์โมอะคูสตกิได้ต่อไป 

ค าส าคัญ:  เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิ กำรไหลแบบกลับไปกลับมำ 
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Abstract 

Thermoacoustic engine is a device working by converting heat energy into mechanical energy in form 

of the oscillation of working gas filled in a resonator. The oscillating gas could be utilized to drive a linear 

electricity generator. This study involves design, construct and test a miniature thermoacoustic engine. 

Performance of the engine is also evaluated. Thermoacoustic engine will be run when heat is supplied into the 

device. Heat source of the engine for this investigation is an electric heater which performs as a hot heat 

exchanger. For the ambient heat exchanger, heat is transferred to the environment by water at room 

temperature. This study may lead to the improvement on using waste heat from industrial process, thermal 

energy from municipal solid waste and solar energy. Such energy sources may be feasible to be the input 

energy for thermoacoustic engine which can be further used to generate electricity or drive a thermoacoustic 

refrigerator. 

Keyword:  Thermoacoustic engine, Oscillatory flow 
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บทน า 

ในสภาวการณ์ท่ีความตอ้งการการใช้พลังงานมแีนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีแหล่งพลังงานมี

อยู่อยา่งจ ากัด เป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอยา่งต่อเนื่องเพื่อหาแหลง่พลังงานท่ีมีศักยภาพ

เพื่อรองรับความต้องการภายในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้แล้วการให้ความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้

พลังงานแบบต่าง ๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้แหล่ง

พลังงานด้วย  

เทอร์โมอะคูลติกเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านพลังงานท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น คื อ

สามารถใช้พลังงานท่ีมีอยู่อย่างไม่จ ากัด เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือพลังงานเหลือท้ิงจากกระบวกการผลิต 

เพื่อป้อนให้กับเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก อาศัย

หลักการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงานจากพลังงานความร้อน เป็นพลังงานเสียงซึ่งเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของ

อากาศท่ีเกิดขึน้ภายในหลอดเสียง (Resonator) [1-6] ภาพท่ี 1(a) และ 1(b) แสดงส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องยนต์

เทอร์โมอะคูสตกิแบบคลื่นนิ่ง (Standing wave)  และแผนภาพแสดงการถา่ยเทพลังงานความร้อนในสแตค 

 

 

(a) 

 

(b) 

ภาพที่ 1 (a) ส่วนประกอบพื้นฐานของเคร่ืองยนตเ์ทอร์โมอะคูสตกิแบบคลื่นนิ่ง (Standing wave) (b) แผนภาพแสดงการถ่ายเท

พลังงานความร้อนในสแตค [7] 

 

จากภาพท่ี 1(a) เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิแบบคลื่นน่ิง มีสว่นประกอบหลักคือ หลอดเสียง ซึ่งมปีลายดา้น

หนึ่งปิด ส่วนอกีด้านเป็นปลายเปิด, สแตค และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประกอบอยู่ท่ีปลายท้ังสองด้านของสแตค 

โดยเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนตัวอยู่ใกล้กับปลายด้านปิดของหลอดเสียงท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน

ฝั่งร้อน (Hot heat exchanger) ส่วนอีกตัวหนึ่งท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีสภาวะอุณหภูมิห้อง 

(Ambient heat exchanger) หลักการท างานพื้นฐานของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกคือ เมื่อมกีารป้อนพลังงานความ
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ร้อนเข้าสู่ระบบผ่านเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งร้อน ปลายด้านหนึ่งของสแตคจะมีอุณหภูมิสูงขึน้ ในขณะท่ีปลาย

อีกด้านหนึ่งมีอุณหภูมิต่ ากว่าเนื่องจากการถ่ายเทความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนท่ี

สภาวะอุณหภูมิห้อง เมื่อความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างปลายท้ังสองด้านของสแตคมีค่ามากพอ (Onset 

temperature) จะเกิดการเหนี่ยวน าให้ก๊าซท างานท่ีอยู่บริเวณสแตคเกิดการสั่นสะเทือนโดยโมเลกุลของก๊าซจะ

เคลื่อนท่ีในลักษณะกลับไปกลับมา (Oscillatory flow) ในขณะเดียวกันนั้นก๊าซก็จะท าหน้าท่ีล าเลียงและถ่ายเทความ

ร้อนจากสแตคบนปลายด้านท่ีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังด้านท่ีมีอุณหภูมิต่ า กระบวนการล าเลียงความร้อนสามารถ

อธิบายได้จากภาพท่ี 1(b) ในขณะที่ก๊าซก าลังเคลื่อนท่ีมาทางซ้ายสุด เป็นบริเวณท่ีมีความดันสูงขึ้น ก๊าซก็จะถูกบีบอัด

ให้มีขนาดเล็กลง เมื่อก๊าซเคลื่อนท่ีมาถึงต าแหน่งซ้ายสุด ก๊าซก็ได้รับความร้อนจากเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่ง

ร้อนก็ท าให้ก๊าซเกิดการขยายตัว ในขณะเดียวกันคลื่นความดันก็ผลักให้ก๊าซเคลื่อนท่ีกลับไปจนกระท่ังถึงขวาสุดของ

การเคลื่อนท่ีซึ่งบริเวณนัน้อุณหภูมิของสแตคมีค่าต่ ากว่าอุณหภูมิของก๊าซ ดังนัน้จึงเกิดการถ่ายเทความร้อนจากก๊าซ

ไปยังสแตค เมื่อก๊าซมีการสูญเสียความร้อนอุณหภูมิก็จะลดลง โมเลกุลของก๊าซก็จะมีปริมาตรหดเล็กลง หลังจากนั้น

ก๊าซก็จะมีการเคลื่อนท่ีกลับมาทางซ้ายด าเนินเป็นวัฎจักรต่อไป แผนภาพแสดงความดันและปริมาตรของก๊าซใน

ขณะท่ีเคลื่อนท่ีบนสแตคได้แสดงในภาพท่ี 2 เมื่อเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกก าลังท างาน โมเลกุลของก๊าซท่ีเคลื่อนท่ี

อยู่บนสแตคแต่ละโมเลกุลก็จะมีการรับและถ่ายเทความร้อนจากสแตคในลักษณะเดียวกันต่อเนื่องกันไป จนกระท่ัง

ความร้อนถูกถ่ายเทออกสู่สิ่งแวดลอ้มโดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีสภาวะอุณหภูมหิ้อง 

 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความดันและปริมาตรของก๊าซในขณะท่ีเคลื่อนท่ีบนสแตค [6] 

 

ลักษณะการเคลื่อนท่ีไปมาของก๊าซท าให้เกิดคลื่นความดัน (Pressure wave) โดยมีความถี่เท่ากับความถี่

พอ้ง (Resonance frequency) ของคลื่นความดันท่ีเกิดขึ้นภายในท่อเสียงสามารถน าไปขับเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟา้ได้ 

นอกจากนี้ยังสามารถเป็นต้นก าลังให้กับเครื่องท าความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสตกิได้เชน่เดียวกัน ขนาดของคลื่นความ

ดัน ท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ความแตกต่างของอุณหภูมิของบริเวณปลายท้ังสองด้าน

Volume of gas parcel 

Pres
sure 

รับความร้อนจากสแตค 

ถ่ายเทความร้อนให้สแตค 

ก๊าซเคลื่อนท่ีมาทางซา้ย 

และเกิดการหดตัว 

ก๊าซเคลื่อนท่ีมาทางขวา 

และเกิดการขยายตัว 
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ของสแตค ลักษณะ วัสดุ และการติดต้ังของสแตค ประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ชนิดของก๊าซท างาน

ท่ีบรรจุในหลอดเสียง และความดันของก๊าซท างาน เป็นต้น [6] 

จากการท่ีสามารถน าคลื่นความดันท่ีได้จากเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกไปใช้เป็นต้นก าลังได้นั้น จึงมีการ

พัฒนาเพ่ือให้สามารถน าไปใชไ้ด้กับท้ังอุปกรณท่ี์มีขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ส าหรับเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิขนาด

ใหญ่สามารถให้ก าลังได้ถงึ 1750 W ท่ีมีประสิทธิภาพประมาณ 30% [1] ซึ่งสามารถน าไปเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

ได้ อีกหนึ่งตัวอย่างท่ีน่าสนใจคืองานวิจัยของ Gardner, C. and Lawn, C. [2] ท่ีศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคู

สติกแบบคลื่นนิ่งซึ่งให้ก าลังได้ประมาณ 150 W เพื่อประโยชน์ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกลในชนบท

ของประเทศก าลังพัฒนาท่ียังไมม่โีครงข่ายการจ่ายกระแสไฟฟา้เข้าไปถึง โดยเครื่องยนตเ์ทอร์โมอะคูสตกิดังกล่าวนั้น

ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลิงชีวมวล เชน่ ฟืน ถ่านไม ้ส าหรับเตาที่ใชใ้นการประกอบ

อาหารในครัวเรือนท่ัวไป อย่างไรก็ดีการพัฒนาเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งดังกล่าวก็ยังไม่ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และอยู่ในระหว่างการพัฒนาต่อไป ในส่วนของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาด

เล็กนั้น การศึกษาและพัฒนามีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเคร่ืองก าเนิดผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเซ็นเซอร์ หรืออุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกส์ ท่ีถูกติดตัง้ไวใ้นท่ีหา่งไกล หรอืไม่สะดวกในการเข้าถึง โดยใชท้ดแทนแหล่งพลังงานไฟฟ้าท่ีใชโ้ดยท่ัวไป

คือแบตเตอร่ี ท้ังนี้แหล่งพลังงานความร้อนส าหรับเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็กคือ ความร้อนจาก

แสงอาทติย์ หรือความร้อนเหลอืท้ิงจากกระบวนการอื่นๆ  

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ข้อดีของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิคือ เป็นเคร่ืองยนต์ท่ีมีชิ้นส่วนหลักๆ น้อย

ชิ้น แต่ละชิ้นก็ไม่ซับซ้อนท าให้สามารถผลิต ประกอบ ติดตั้งและบ ารุงรักษาง่าย นอกจากนี้หากไม่พิจารณารวมถึง

เคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าท่ีท าหน้าท่ีเปลี่ยนจากพลังงานกลในรูปของคลื่นความดันเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว ก็ไม่มี

ชิ้นส่วนเคลื่อนท่ีอื่นใดอีก ดังนั้นจึงท าให้ลดปัญหาต่าง ๆ เชน่ การหล่อลื่น และความเสียดทานท่ีเกิดขึ้นจากชิ้นส่วนท่ี

เคลื่อนท่ี นอกจากนี้เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกสามารถใช้อากาศเป็นของไหลท างาน อีกท้ังยังมีศักยภ าพท่ี

เคร่ืองยนต์จะท างานได้โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม

ประสิทธิภาพ และก าลังท่ีได้จากเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกยังต่ ากว่าเคร่ืองยนต์แบบเผาไหม้ภายใน และเนื่องจาก

การเคลื่อนท่ีของก๊าซท างานภายในเครื่องยนต์มีลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบกลับไปกลับมา (Oscillatory flow) ซึ่งทฤษฎี

ของการไหลแบบทิศทางเดียว (Uni-directional stead flow) ไม่สามารถน ามาใช้กับการวิเคราะห์การท างานของ

เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกได้โดยตรง [8] และยังพบว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกยังขึ้นอยู่กับ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างมีนัยส าคัญ [9] ดังนั้นจึงยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเพิ่มเติม

ต่อไป ในโครงการวิจัยนี้มีความมุ่งหมายท่ีจะท าการศึกษาในเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกท่ีมีขนาดเล็ก เนื่องจากมี

โครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน มีส่วนประกอบน้อยชิ้น ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านโครงสร้าง รวมท้ังสามารถ

ท าการศึกษาได้ภายใต้กรอบเวลาท่ีจ ากัด อย่างไรก็ตามยังสามารถต่อยอดงานวิจัยนี้ได้โดยศึกษาการท างานใน

เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ศกึษาเพื่อประเมินศักยภาพของ

พลังแสงอาทิตย์ในการเดินเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดใหญ่ หรือการศึกษาเพื่อติดตั้งเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคู

สตกิควบคูก่ับเครื่องท าความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสตกิ เป็นต้น 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การท างานของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกเกิดจากการสั่นสะเทือนของก๊าซท างานท่ีอยู่ในหลอดเสียงเมื่อ

อุณหภูมิแตกต่างระหว่างปลายของสแตคท้ังสองฝั่งถึงค่าท่ีเหมาะสม การศึกษาในคร้ังนี้มุ่งเน้นไปท่ีการท างานของ

เครื่องยนตเ์ทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็กเพราะสะดวกในการสร้าง ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาด

เล็ก ความถี่ในการเคลื่อนท่ีของก๊าซท่ีเกิดขึ้นเมื่อเคร่ืองยนต์ท างานจึงเป็นความถี่ท่ีสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ืองยนต์

เทอร์โมอะคูสติกท่ีมีขนาดใหญ่กว่า การเคลื่อนท่ีของอนุภาคของก๊าซท่ีอยู่ในหลอดเสียงจะมีลักษณะการเคลื่อนท่ี

กลับไปกลับมาผ่านจุดสมดุล (Equilibrium point) ซึ่งจ านวนรอบท่ีอนุภาคของอากาศเคลื่อนท่ีได้ในหนึ่งหน่วยเวลา 

หรือคาบ (T) คือความถี่ (f) โดยหน่วยของคาบคือวินาที ส่วนหน่วยของความถี่คือ เฮิรตซ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง

คาบและความถี่เป็นไปดังสมการ (1) 

 

T
f

1
  (1) 

นอกจากนี้แล้ว ความถี่ (f) และความถี่เชงิมุม )(  มคีวามสัมพันธ์กันดังสมการ 

 f 2   
(2) 

หลอดเสียงท่ีใช้ในการทดลองคร้ังนี้ท าจากท่อทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (D) 3/4 นิ้ว การเลือกใช้ท่อ

ทองแดงนั้นเนื่องจากท่อทองแดงมีค่าการน าความร้อนดีกว่าท่อชนิดอื่น ๆ ซึ่งสามารถหาได้ง่าย ท าให้ขด

ลวดความร้อนสามารถถ่ายเทความร้อนให้กับท่อทองแดงได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้หลอดเสียงและสแตคทางด้านร้อนมี

อุณหภูมสิูงขึน้ได้เร็ว นอกจากนี้แล้ว การระบายความร้อนออกจากหลอดเสียงก็จะใชน้้ าที่อุณหภูมหิ้องเป็นตัวกลางใน

การถ่ายเทร้อนออกจากระบบผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและเกิดการระบายความร้อนออกสู่สภาวะแวดล้อม

ต่อไป หลอดเสียงท่ีใช้ในการทดลองนี้เป็นหลอดเสียงท่ีมีความยาว (L) ประมาณ 70 มิลลิเมตร มีปลายปิดหนึ่งด้าน 

ส่วนปลายอีกหนึ่งด้านเป็นปลายเปิด ดังแสดงในภาพท่ี 3 โดยความสัมพันธ์ของความยาวของหลอดเสียงกับความถี่  

(f) และความเร็วของเสียงในตัวกลางที่เป็นก๊าซท างาน (c) สามารถหาได้จากสมการ (3) 

เนื่องจากหลอดเสียงท่ีใช้เป็นท่อมีปลายปิดหนึ่งด้าน ส่วนปลายอีกหนึ่งด้านเป็นปลายเปิด ความยาวของ

หลอดเสียงจึงมีความยาวเป็น 1/4 เท่าของความยาวคลื่น (  ) ซึ่งความยาวคลื่นมีความสัมพันธ์กับความถี่และ

ความเร็วของเสียงในตัวกลาง ดังได้แสดงในสมการ (4)  

 L
f
c

4  (4) 

 

f

c
L

4


 
(3) 
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ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงส่วนประกอบของเคร่ืองยนตเ์ทอร์โมอะคสูตกิ 

หนึ่งในส่วนประกอบท่ีส าคัญของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกคือสแตค ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นตัวพักความร้อน 

เนื่องจากก๊าซท างานมีการสั่นและเคลื่อนท่ีในลักษณะกลับไปกลับมา (Oscillatory flow) ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์ท างาน 

ดังนั้นก๊าซท างานจะล าเลียงความร้อนจากฝั่งท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยังอีกฝั่งหนึ่งของสแตคท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่า อย่างไรก็

ตามหากมีการถ่ายเทความร้อนโดยการน า (Conduction) ผ่านสแตคจะท าให้อุณหภูมิแตกต่างระหว่างปลายท้ังสอง

ด้านของสแตคมีค่าน้อย นั่นคือเกรเดียนท์ของอุณหภูมิมีค่าต่ า เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกอาจหยุดการท างานได้ 

ดังนั้นจึงเลือกใช้สแตคท่ีมีค่าการน าความร้อนต่ า แต่มีค่าความจุความร้อนสูง ซึ่งวัสดุ ท่ีเลือกใช้ในการทดลองนี้เป็น

เซรามิกมีรูพรุ่นเป็นตารางสี่เหลี่ยมโดยมีจ านวนช่องเปิดประมาณ 400 ช่องต่อหนึ่งตารางนิ้ว ความยาวของสแตค 

( x ) มีค่าประมาณ 7 มิลลเิมตร ซึ่งหาได้จากสมการ (5) [3] 

 

10
L

x   (5) 

ในการศึกษาคร้ังนี้ก๊าซท างานท่ีเลือกใช้คืออากาศ เนื่องจากมีความสะดวกในการควบคุมสภาวะของก๊าซ

ภายในหลอดเสียง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาก่อนหนา้นีโ้ดยทีมนักวิจัยอ่ืน ๆ [3-6] พบวา่ก๊าซที่มคี่าเลขพรานด์เทิล 

(Prandtl number, Pr) ต่ า ๆ จะส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีค่าเพิ่มขึ้น โดยค่า Pr 

สามารถหาได้จากสมการ (6) 

 2

Pr 









k

vp

k

c




 (6) 

โดย  เป็นความหนืดแบบไดนามิก cp และ k คือค่าความร้อนจ าเพาะและค่าการน าความร้อนของก๊าซ

ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า Pr สามารถเขียนอยู่ในรูปอัตราส่วนยกก าลังสองของชั้นชิดขอบของอุณหภูมิ  (Thermal 

penetration Depth, k ) และชั้นชิดขอบของชั้นความหนืด (Viscous  penetration  depth, v ) โดยชั้นชิดขอบของ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งร้อน 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งสภาวะอุณหภูมิหอ้ง 

หลอดเสียง 
เส้นกราฟความดัน สแตค 

D 

L 

Tambient 

Thot 

Qhot 

Qambient 
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อุณหภูม ิคือระยะทางตั้งฉากกับพื้นผิวท่ีความร้อนสามารถถ่ายเทผ่านช้ันของตัวกลางได้ภายในเวลาการเคลื่อนท่ีของ

อนุภาคของตัวกลางในหน่ึงรอบ โดยหาได้จาก         

 

pm
k c

k



2

  (7) 

โดย m เป็นความหนาแน่นเฉลี่ยของตัวกลาง และ   เป็นความถี่เชงิมุมของการสั่น ส่วนชัน้ชิดขอบของ

ชัน้ความหนืด คือระยะทางต้ังฉากกับพื้นผิวท่ีความเค้นเฉือนมผีลตอ่การเคลื่อนท่ีของอนุภาคของกา๊ซท างานในหน่ึง

รอบ โดยหาได้จากสมาการท่ี (8) 
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  (8) 

 ในการทดสอบเพื่อหาประสิทธภิาพของเครื่องยนตเ์ทอร์โมอะคูสตกิขนาดเล็กนั้น เมื่อสร้างส่วนประกอบตา่ง 

ๆ ตามท่ีได้ออกแบบไว้แล้ว ก็น าส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกมาติดตั้งดังแสดงในภาพท่ี 4 ซึ่งได้แก่ 

หลอดเสียง สแตค ขดลวดความร้อนซึ่งท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิสูงถูกติดตั้งบริเวณปลาย

ของสแตคในด้านท่ีใกล้กับปลายด้านปิดของปลอดเสียง ท้ังนี้ได้มีการหุ้มฉนวนบริเวณรอบ ๆ ท่อทองแดงด้านท่ี

อุณหภูมิสูงเพื่อลดการสูญเสียความร้อนออกสู่ส่ิงแวดล้อม เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีสภาวะอุณหภูมสิิ่งแวดล้อม

ก็จะถูกตดิตั้งบริเวณท่ีปลายของสแตคด้านท่ีอยู่ใกล้กับปลายดา้นเปิดของหลอดเสียง เครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งติดตัง้ตาม

ต าแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในภาพท่ี 4 เช่น ปลายของสแตคท้ังสองด้ าน ท่ีจุดน้ าไหลเข้าและไหลออกของเคร่ือง

แลกเปลี่ยนความร้อนท่ีสภาวะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิห้อง จากนั้นท าการหุ้มฉนวนกันความร้อนท่ีหลอด

เสียงเพื่อลดการสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อม ที่ปลายด้านเปิดของหลอดเสียงติดตั้งลูกสูบขนาดเล็ก โดยมีก้านชัก 

(Connecting rod) ต่อกับเพลาข้อเหวี่ยงซึ่งต่อพ่วงกับเคร่ืองป่ันไฟขนาดจิ๋วและสามารถวัดก าลังไฟท่ีได้รับเมื่อ

เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิท างาน 

 ในการท าการทดลองค่อย ๆ เพิ่มกระแสไฟฟา้ท่ีจ่ายให้ขดลวดความร้อนเพื่อให้บรเิวณปลายสแตคด้านท่ีติด

กับขดลวดความร้อนมอีุณหภูมิเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปิดให้น้ าที่อุณหภูมิห้องไหลผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

สภาวะอุณหภูมิห้องด้วยอัตราการไหลท่ีคงท่ี เมื่อลูกสูบเร่ิมมีการเคลื่อนท่ี บันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วย แรงดันและ

กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้ขดลวดความร้อน อุณหภูมิจากทุก ๆ จุดท่ีท าการวัด และก าลังไฟฟ้าท่ีได้รับจากเคร่ืองป่ันไฟ

ขนาดจิ๋ว เมื่อค่าตา่ง ๆ ที่อา่นได้จากเคร่ืองมือวัด เชน่ อุณหภูมิท่ีอ่านได้จากเทอร์โมคัปเป้ิล ความเร็วรอบในการหมุน

ของเพลาข้อเหวี่ยง กระแส และแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากเคร่ืองป่ันไฟขนาดจิ๋วมคี่าคงท่ี ก็ท าการบันทึกข้อมูล จากนั้น

จึงเพิม่ก าลังไฟท่ีป้อนให้กับขดลวดความร้อนขึ้นไปอกีหนึ่งระดับและวัดค่าก าลังท่ีได้จากเคร่ืองป่ันไฟขนาดจิว๋เมื่อเข้าสู่

สภาวะคงตัว ในการศึกษานี้มีการควบคุมตัวแปรให้มีค่าคงท่ีคือแรงดันของไฟฟ้าท่ีป้อนให้กับขดลวดความร้อนท่ี 6 

VDC ส่วนกระแสไฟฟา้ให้มีการปรับเปลี่ยนโดยเริ่มจากค่ากระแสตั้งแต่ 6 แอมป์ จนถึงค่าสูงสุดท่ี 10 แอมป์ ท าให้ได้

ค่าก าลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับขดลวดความร้อนอยู่ระหว่าง 72 – 120 วัตต์ ในการศึกษาจะปรับเปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าจน

ได้จ านวนข้อมูลท่ีเพยีงพอแล้วค านวณหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิ โดยหาได้จากสมการ (9) แล้ว

จึงท าการสรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง  
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heater electric of putin Power

generator from output Power
  (9) 

 

ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการทดสอบเคร่ืองยนตเ์ทอร์โมอะคูสตกิขนาดเลก็ 

ผลการศึกษา 

จากการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิขนาดเล็ก ผลการทดลองได้แสดงดังใน

ภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 โดยก าลังท่ีได้รับจากเคร่ืองยนต์ได้ถูกแสดงไว้ในภาพท่ี 5 จากผลการทดลองจะพบได้ว่า 

เคร่ืองยนต์เร่ิมท างานโดยอากาศภายในหลอดเสียงมีการสั่น และดันลูกสูบขนาดเล็กซึ่งถูกติดตั้งไว้ท่ี ปลายด้านหนึ่ง

ของหลอดเสียง ท าให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุน และส่งไปขับเคร่ืองป่ันไฟขนาดจิ๋วได้ ท้ังนี้จุดท่ีเคร่ืองยนต์เร่ิมท างานวัดได้

เมื่ออุณหภูมิของอากาศภายในหลอดเสียงฝั่งร้อนมีค่าประมาณ 172 oC โดยก าลังไฟฟ้าของขดลวดความร้อนมี

ค่าประมาณ 70 วัตต์ และประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตท่ี์ค านวณได้คือประมาณ 0.05% ซึ่งเป็นค่าที่ต่ ามาก เมื่อเพิ่ม

ก าลังไฟฟา้ของขดลวดความร้อนเพิ่มขึน้ไป จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าก าลังท่ีได้รับจากเคร่ืองยนตเ์พิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว 

จนกระท่ังเมื่อก าลังไฟฟ้าของขดลวดความร้อนถึงท่ีประมาณ 100 วัตต์ และหากมีการเพิ่ มก าลังไฟฟ้าของขด

ลวดความร้อนขึ้นไปอกี ก าลังที่ได้รับจากเคร่ืองยนตม์แีนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมขึน้อยา่งชา้ ๆ 

Water inlet 
Data acquisition 

system Thermocouple probes 
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Pressure transducer 

Power supply& 
Temp. controller 
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ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงก าลังท่ีได้รับจากเคร่ืองยนตเ์ทอร์โมอะคสูตกิขนาดเลก็ 

 

เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็กท่ีได้ท าการทดลองซึ่ งได้แสดงไว้ใน

ภาพท่ี 6 สิ่งท่ีสามารถสังเกตุได้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงของก าลังท่ีได้รับจากเคร่ืองยนต์เมื่อปรับค่า

ก าลังไฟฟ้าท่ีจ่ายให้แก่ขดลวดความร้อน โดยพบว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้

ชัดเจนเมื่อเพิ่มก าลังไฟฟา้ท่ีจ่ายให้แก่ขดลวดความร้อนในช่วงแรกหลังจากที่เคร่ืองยนต์เร่ิมท างานไปแล้ว แตอ่ยา่งไร

ก็ตามประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์มีค่าสูงท่ีสุดท่ีประมาณ 2.8% ท่ีก าลังไฟฟ้าจ่ายให้แก่ขดลวดความร้อนประมาณ 

100 วัตต ์และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จะลดลงเมื่อให้ก าลังไฟฟา้ที่จ่ายให้แก่ขดลวดความร้อนเพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตเ์ทอร์โมอะคูสตกิขนาดเลก็ 

จากการพิจารณา เมื่อเพิ่มก าลังไฟฟ้าของขดลวดความร้อนเกินกว่า 100 วัตต์ แล้วพบวา่ประสิทธิภาพของ

เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีแนวโน้มท่ีจะลดลงนั้น อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการซึ่งสามารถอธิบายได้

ดังต่อไปนี้ จากหลักการท างานของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกินัน้ เคร่ืองยนต์จะท างานได้เมื่อเกิดความแตกตา่งของ

อุณหภูมท่ีิปลายท้ังสองด้านของสแตค เมื่อเพิ่มก าลังไฟฟา้ของขดลวดความร้อนขึ้น อาจเกิดการถ่ายเทความร้อนดว้ย

การน าความร้อนจากปลายดา้นร้อนของสแตคไปยังปลายอีกดา้นหนึ่ง การน าความร้อนผ่านสแตคในลักษณะเช่นนี้ท า

ให้ความแตกตา่งของอุณหภูมมิีค่าลดลงซึ่งส่งผลให้ก าลังท่ีได้จากเคร่ืองยนต ์และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง

ด้วย การน าความร้อนนี้อาจเกิดขึ้นผ่านตัวสแตคเอง หรือผ่านผนังของหลอดเสียงหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยก็ได้ 

นอกจากนี้ การลดลงของประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตอ์าจเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ท่ีสภาวะอุณหภูมิสิ่งแวดลอ้ม (Ambient heat exchanger) เนื่องจากหลอดเสียงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังนี้เป็นท่อทองแดง

ขนาด 3/4 นิว้ ซึ่งเป็นท่อขนาดเล็ก การสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ติดตัง้กับท่อขนาด

เล็กนั้นจึงไม่สามารถสร้างได้โดยง่าย เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีสภาวะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (Ambient heat 

exchanger) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้จึงเป็นการสร้างโดยมีช่องให้น้ าไหลผ่านผนังรอบ ๆ ของหลอดเสียงด้านนอกใน

ต าแหน่งปลายของสแตค แทนท่ีจะเป็นเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีมีท่อน้ าไหลในท่อท่ีทะลุผ่านหลอดเสียง และมี

ครบีอยู่ภายในหลอดเสียงเพื่อเพิ่มอัตราการระบายความร้อนออกไปสู่ส่ิงแวดล้อม ดังนัน้ข้อจ ากัดในการระบายความ

ร้อนท าให้เกิดการสะสมความร้อน และอุณหภูมิแตกต่างระหว่างปลายท้ังสองด้านของสแตคมีค่าลดลง ซึ่งส่งผลต่อ

การลดลงของประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิด้วย 

 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วประสิทธภิาพของเคร่ืองยนตเ์ทอร์โมอะคูสตกิมคี่าต่ ามาก เมื่อเทียบ

กับเคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์อาจสามารถท าได้โดยลดอัตราการ

สูญเสียความร้อนจากขดลวดความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยเพิ่มฉนวนให้ดีขึ้น ออกแบบเพื่อลดการน าความร้อนท่ี

เกิดขึ้นบริเวณสแตคหรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ พัฒนาเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้สามารถระบายความร้อน

ออกจากหลอดเสียงให้ดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้แล้วเครื่องยนตเ์ทอร์โมอะคูสติกที่ใช้ในการทดสอบเป็นเครื่องยนตข์นาดเล็ก 

ชิ้นส่วนตา่ง ๆ เช่น ลูกสูบ จุดหมุน หรือข้อต่อของก้านชักกับเพลาข้อเหวี่ยง ถูกออกแบบโดยมขี้อจ ากัดคือให้มีขนาด
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เล็ก จุดหมุนต่างๆ จึงไม่สามารถใช้ หรือหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เช่น ตลับลูกปืนขนาดเล็กได้ จึงมีความเสียดทานสูง 

ดังนัน้จึงมีผลเป็นอยา่งมากต่อก าลังท่ีได้รับและประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องยนต์ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จาการทดลองสรุปได้ว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิท่ีปลายด้านหนึ่งของสแตค โดยการเพิ่มก าลั งไฟฟ้าของขด

ลวดความร้อนแล้ว พบว่าก าลังท่ีได้รับ และประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีค่าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อถึงจุด

หนึ่งแล้วก าลังท่ีได้รับ และประสิทธิภาพมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ หรือมีค่าลดลง เนื่องจากเกิดการน าความ

ร้อนจากปลายด้านอุณหภูมิสูงของสแตคมายังอีกด้านหนึ่งท าให้ความแตกต่างของอุณหภูมิของปลายท้ังสองด้าน

ของสแตคมีค่าลดลง รวมท้ังข้อจ ากัดของการระบายความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมของเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนท่ี

สภาวะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูลของอุณหภูมิพบว่า เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก

สามารถเร่ิมท างานได้เมื่ออุณหภูมิของอากาศภายในหลอดเสียงฝั่งร้อนมคี่าประมาณ 172oC ซึ่งอุณหภูมท่ีิคา่ดังกล่าว

สามารถใช้เทคโนโลยีการรวมพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าเพื่อเป็นแหล่งก าเนิดพลังงานส าหรับเคร่ืองยนต์

เทอร์โมอะคูสติกได้ ท้ังนี้จากการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีการรวมพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าวสามารถสร้างอุณหภูมิได้

กว่า 250oC [10] ดังนัน้พลังงานจากแสงอาทิตย์จึงมีศักยภาพท่ีจะเป็นต้นก าเนดิพลังงานให้กับเครื่องยนตเ์ทอร์โมอะคู

สตกิขนาดเล็กได้  
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การวัดค่าการน าความร้อนของวัสดุก่อสร้างโดยใช้หลักการแหล่งก าเนิดความร้อน

แบบเส้นลวด 

Thermal conductivity measurement of construction materials using a line 

heat source principle 

ธนาวิทย์ พงษ์สุระ1 ศริิลักษณ์ ทักท้วง2 ศุภกิตติ์ สุริยศ2 และ สมชาย เจียจติต์สวัสดิ์1,2,3* 

Thanawit Phongsura1, Sirilak Takthuang2, Supakit Suriyot and Somchai Jiajitsawat1,2,3* 
 

บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวัดค่าการน าความร้อนของวัสดุก่อสร้าง โดยใช้หลักการของ

แหล่งก าเนิดความร้อนท่ีเป็นเส้นลวด (Line heat source)  ขดลวดนิโครมท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตรและ

ความยาว 85 มลิลิเมตร น ามาใชเ้ป็นแหลง่ก าเนิดความร้อนโดยต่อเข้ากับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟา้กระแสตรง ในขณะ

ท่ีสายเทอร์มอคัปเปิลแบบ K วางไว้กึ่งกลางระหว่างเส้นลวดและต่อเข้ากับเคร่ืองบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ขด

ลวดความร้อนดังกล่าวได้น ามาใช้เพื่อทดสอบหาค่าการน าความร้อนของวัสดุตัวอย่าง 3 ชนิด คือ ฉนวนโพลิสไตรี

นโฟม คอนกรตีมวลเบา และยิปซัมบอร์ด โดยการปรับระดับอัตราการจ่ายไฟฟา้ให้กับขดลวดในช่วง 0.1 ถึง 1.3 วัตต ์

ผลการทดสอบ พบว่า ค่าการน าความร้อนท่ีได้จากการทดสอบวัสดุตัวอย่าง มีค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานการวัดแบบ ASTM C177 โดยค่าความคลาดเคลื่อนท่ีได้เท่ากับ 18.57, 4.61 และ 3.60 เปอร์เซ็นต์

ตามล าดับ ส าหรับฉนวนโพลิสไตรีนโฟมให้ค่าความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องจากวัสดุเกิดการหลอมเหลวในขณะป้อน

ความร้อน ส่งผลให้ได้ค่าการน าความร้อนท่ีคลาดเคลื่อนสูง อย่างไรก็ตาม ค่าการน าความร้อนของวัสดุตัวอย่างท่ี

เหลอืให้ค่าความคลาดเคลื่อนท่ีต่ า ซึ่งสามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านได้จรงิ 
 

ค าส าคัญ:  ค่าการน าความร้อน วัสดุก่อสร้าง หัววัดแบบขดลวดร้อน 
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Abstract 

In this research, the objective is to study and measurement thermal conductivity of the material by 

using the line heat source principle. Nikhrorm coils with a diameter of 0.2 mm. and length of 85 mm. Used as a 

heat source to connect to a DC power supply. While the thermocouple type K located on the middle of the 

samples and connected to the data recorder. Heating coil has been used to test the thermal conductivity of the 

material sample three types of polystyrene foam , aerated concrete And gypsum board by adjusting the rate of 

supply of electricity to the coils in the 0.1 to 1.3 watt. Test results show that the thermal conductivity of the test 

sample. Is worth more than compared to the ASTM C177 standard by measurement error, equal to 18.57, 4.61 

and 3.60 percent, respectively. For polystyrene foam to high error. Since the smelt material while heat input. 

As a result, the thermal conductivity at high error, however, the thermal conductivity of the material sample is 

left to the deviation low. This can be applied to real work.  
 

Keywords:  Construction Material, Hot Wire Probe, Thermal Conductivity 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันวัสดุก่อสร้างมหีลากหลายประเภทถูกน ามาพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างของวัสดุ เพื่อให้มสีมบัติ

เหมาะสมต่อสภาพอากาศของประเทศไทย ซึ่งแต่ละประเภทก็มีค่าการน าความร้อนท่ีแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องมี

เคร่ืองมือวัดค่าการน าความร้อนของวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งเคร่ืองวัดค่าการน าความ

ร้อนของวัสดุมีด้วยกันหลายชนิดเคร่ืองวัดท่ีเป็นท่ีนิยมแบ่งตามเทคนิคการวัดได้แก่ แบบสภาวะคงท่ี เช่น Guard Hot 

Plate และ Heat Flux Meter และแบบสภาวะไม่คงท่ี เช่น Hot Wire Probe [1] ท้ังนี้เนื่องจากเคร่ืองมือวัดมีราคาสูงจึง

ไม่สะดวกในการหาค่าการน าความร้อนของของวัสดุ จากเหตุผลดังกล่าวนักวิจัยได้มีแนวคิดในการประยุกต์ใช้

หลักการของแหลง่ก าเนดิความร้อนท่ีเป็นเส้นลวด ในการวัดค่าการน าความร้อนของวัสดุกอ่สร้าง 

วิธีการหาค่าการน าความร้อนของวัสดุมีหลายวิธี แต่การศึกษาในคร้ังนี้ใช้หลักการของแหล่งก าเนิดความ

ร้อนแบบขดลวดร้อน (Line Heat Source) ท่ีไม่คงท่ี  เพราะวิธีดังกล่าวสะดวกรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายในการสร้างต่ า 

โดยหลักการของวิธีน้ีสามารถหาค่าการน าความร้อนของวัสดุได้จากการเพิ่มอุณหภูมิของขดลวดความร้อนเทียบกับ

เวลา ซึ่งผลจากการศกึษาการวจิัยคร้ังน้ีหัววัดค่าการน าความร้อนท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปงานได้จึงเป็นประโยชนต์อ่

ผู้ท่ีสนใจส าหรับเป็นขอ้มูลค้นคว้าการออกแบบและพัฒนาต่อไปได้อีกดว้ย 

ทฤษฎีการหาค่าการน าความร้อนโดยเทคนิคแหล่งก าเนิดความร้อนโดยเส้นลวดความร้อน [2] 

 ทฤษฎีของวธีิการหาค่าการน าความร้อนโดยเทคนิคแหล่งก าเนดิความร้อนโดยเส้นลวดความร้อนจะ 

อยู่บนสมมุตฐิานและเงื่อนไขดังตอ่ไปน้ีคือ 

 - ลวดให้ความร้อนต้องมสีภาพคงเดิมคือ ไมม่กีารหดตัวหรือคลายตัว หรอืเปลี่ยนแปลงใดๆในขณะใชง้าน 

 - ลักษณะของตัวอยา่งที่น ามาทดสอบตอ้งมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenous) 

 - ลวดให้ความร้อน ให้ความร้อนคงท่ีตลอดท้ังความยาว 

 - ขนาดของตัวอยา่งที่ตอ้งการวัดค่าการน าความรอ้นตอ้งมีขนาดใหญ่ครอบคลุมหัววัดค่าท่ีใช้ 

 - การถ่ายเทความร้อนท่ีออกจากหัววัดตอ้งเป็นในแนวรัศมี 
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 - ความยาวของหัววัดท่ีใชต้อ้งมียาวมากเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของหัววัด 

 - ค่าการน าความร้อน ค่าความจุความร้อนและค่าความหนาแน่นของตัวอย่างต้องมีค่าคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง

ตามอุณหภูมิ 

  

จากหลักการและข้อสมมติฐานดังกล่าว สามารถหาคา่การน าความร้อนได้จากสมการ 
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โดยท่ี  slope = ความชันของสมการเส้นตรงในสมการท่ี (3) มีคา่เท่ากับ  

                Q = อัตราการจ่ายพลังงานไฟฟา้ให้กับหัววัดตอ่ความยาวของหัววัด (วัตต/์เมตร) 

                T1= อุณหภูมเิร่ิมตน้ในการให้ความร้อน (องศาเซลเซียส) 

                T2= อุณหภูมสิุดท้ายในการให้ความร้อน (องศาเซลเซียส) 

                 t1= เวลาเร่ิมตน้ในการวัดอุณหภูมิ (วนิาที) 

                 t2= เวลาสุดท้ายในการวัดอุณหภูมิ (วนิาที) 
 

วิธีการทดลอง 
 ในการวัดค่าการน าความร้อนโดยใช้หลักการแหล่งก าเนิดความร้อนแบบเส้นลวด ได้เลือกใช้ลวดนิโครมมา

เป็นลวดความร้อนซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับทฤษฎีมากและราคาถูก  ลวดนิโครมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 

มิลลิเมตร ยาว 85 มิลลิเมตร ถูกน ามาโค้งเป็นรูปตัวยู ดังแสดงในรูปท่ี 1 จากนั้นติดตั้งสายเทอร์โมคัปเป้ิลแบบ K 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.08 mm ตรงกลางระหวา่งลวดนโิครม  

 

 
ภาพที ่1 หัววัดค่าการน าความร้อนแบบขดลวดนิโครม 

 

 การทดสอบหาค่าการน าความร้อนจะใช้ตัวอยา่งชนิดเดียวกันและมีขนาดเท่ากัน 2 ชิ้น โดยใชฉ้นวนโพลีสไต

รีนโฟมท่ีมีขนาดความกว้าง ยาวและหนาเท่ากับ 3×3×1 ลูกบาศก์นิ้ว คอนกรีตมวลเบาที่มขีนาดขนาดกวา้ง ยาวและ
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หนาเท่ากับ 4.5×9×1 ลูกบาศก์นิ้ว และยิปซัมบอร์ดให้มีขนาดกว้าง ยาวและหนาเท่ากับ 8×8×0.354 ลูกบาศก์นิ้ว 

วางซ้อนกันโดยให้มีผิวสัมผัสระหวา่งกันมากท่ีสุด วางขดลวดร้อนไว้ตรงกลางระหวา่งวัสดุตัวอย่างทั้งสองชิน้ และน า

ขดลวดดังกล่าวมาเชื่อมตอ่กับเคร่ืองจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องวัดอุณหภูมิดังแสดงในรูปท่ี 2 เร่ิมท าการบันทึก

ค่าอุณหภูมิภายในวัสดุทุกๆ 1 วินาที รอจนอุณหภูมิท่ีอยูภ่ายในวัสดุมคี่าคงท่ี ประมาณ ± 0.1องศาเซลเซียส จากนั้น

เร่ิมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดร้อนเป็นระยะเวลา 180 วินาที โดยระดับอัตราการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ

ขดลวดในระดับท่ีตอ้งการทดสอบ ค านวณได้จากสมการดังนี้ 

 

                                                       
2
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      (4)  

โดย   I  = กระแสไฟฟา้ (แอมแปร์) 

 Q = อัตราการจ่ายพลังงานไฟฟา้ให้กับขดลวดต่อความยาวของหัววัด (วัตต/์เมตร) 

 R′′= ค่าความตา้นทานตอ่ความยาวของขดลวด (โอหม์/เมตร) 
       

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แบบการเชื่อมตอ่อุปกรณ์ 

 

ผลและอภิปราย 

 จากการทดสอบ การถ่ายเทความร้อนของวัสดุก่อสร้างในสภาวะไม่คงท่ีตลอดช่วงการทดสอบพบว่า 

อุณหภูมภิายในขดลวดจะแปรผันตามเวลาและปริมาณความรอ้นท่ีจ่ายให้กับขดลวด น าข้อมูลท่ีวัดได้มาเขียนกราฟให้

อยู่ในรูปความสัมพันธ์เส้นตรง ดังสมการท่ี (1) จากนั้นหาค่าความชันของกราฟเพื่อน าไปค านวณหาค่าการน าความ

ร้อนของวัสดุได้โดยใช้สมการท่ี (3) จะได้ผลการทดสอบดังนี้ 
 

 ผลการทดสอบฉนวนโพลีสไตรนีโฟม (Polystyrene Foam) 

 ในการทดสอบวัดค่าการน าความร้อนโดยใช้แหล่งก าเนิดความร้อนเส้นลวด ฉนวนโพลีสไตรีนโฟมได้ถูกตัด

ให้มีขนาดความกว้าง ยาวและหนาเท่ากับ 3×3×1 ลูกบาศก์นิ้ว โดยในการทดสอบให้อัตราการจ่ายไฟฟ้ากับขดลวด

อยู่ในช่วงระหว่างตั้งแต ่0.1 – 1.8 วัตต์ โดยใชเ้วลาในการทดสอบ 180 วนิาทีในแตล่ะครัง้ (นับตัง้แตเ่ร่ิมเปิดสวติช์จ่าย

กระแสไฟฟ้าให้กับหัววัดจนกระท่ังปิดสวิทซ์) จากผลการทดสอบได้น ามาพล็อตกราฟระหว่างความแตกต่างของ

อุณหภูมิ (T2-T1)กับเวลา ln(t) ท่ีก าลังไฟฟ้าต่างๆ กัน ดังแสดงในภาพท่ี 3 และหาค่าความคลาดเคลื่อนของการ

ทดสอบเทียบกับค่าอ้างอิง ดังแสดงในตารางท่ี 1  ซึ่งพบว่า  ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบมีเปอร์เซ็นต์สูงเมื่อ

เปรียบค่าอ้างอิง (ASTM C177 และ หัววัดฟิล์มบาง) เนื่องจากฉนวนโพลีสไตรีนโฟมเกิดการหลอมเหลว จึงส่งผลให้

ค่าการน าความร้อนท่ีวัดได้มีความคลาดเคลื่อนสูง 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง T2-T1 และ ln (t) ท่ี Q ตา่งๆ ของฉนวนโพลสีไตรนีโฟม 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าการน าความร้อนของฉนวนโพลสีไตรีนโฟม 

ระดับอัตราการ 

จ่ายไฟฟ้าให้หวัวัด (W) 

ค่าการน าความร้อน (k) W/m0C ค่าความคลาด 

เคลื่อน(%)(4) ASTM-C177(1) หัววดัฟลิ์มบาง(2) ขดลวดนโิครม(3) 

0.3 0.0323 0.0328 0.0179 44.58 

0.4 0.0323 - 0.0253 21.67 

0.5 0.0323 - 0.0263 18.57 

0.6 0.0323 - 0.0385 19.19 

0.7 0.0323 - 0.0476 47.36 

เฉลี่ย 0.0323 0.0328 0.0311 30.27 

  

ผลการทดสอบคอนกรตีมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) 

 การทดสอบวัดค่าการน าความร้อนของคอนกรีตมวลเบา โดยตัดคอนกรตีมวลเบาให้มขีนาดขนาดกวา้ง ยาว

และหนาเท่ากับ 4.5×9×1 ลูกบาศก์นิ้ว ท าการทดสอบเช่นเดียวกันกับฉนวนโพลิสไตรีนโฟม โดยในการทดสอบให้

อัตราการจ่ายไฟฟ้ากับขดลวดอยู่ในช่วงระหว่างตั้งแต่ 0.1 – 1.8 วัตต์ จากผลการทดสอบน ามาพล็อตกราฟระหว่าง

ความแตกต่างของอุณหภูมิ (T2-T1)กับเวลา ln(t) ท่ีก าลังไฟฟ้าต่างๆ กัน ดังแสดงในภาพท่ี 4 และหาค่าความ

คลาดเคลื่อนของการทดสอบเทียบกับค่าอ้างอิง ดังแสดงในตารางที่ 2  ซึ่งพบว่า เมื่อเพิ่มระดับก าลังไฟฟา้ให้กับขวด

ลวดจนกระทั่งมีคา่เท่ากับ 1.1 วัตต ์จะให้คา่การน าความร้อนท่ีมีคา่ความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุด หรอืเท่ากับ 4.61 %  

 
ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง T2-T1 และ ln (t) ท่ี Q ตา่งๆ ของคอนกรีตมวลเบา 



 

 1138  Proceedings 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าการน าความร้อนของคอนกรตีมวลเบา   

ระดับอัตราการ 

จ่ายไฟฟ้าให้หวัวัด

(W) 

ค่าการน าความร้อน (k) W/m0C 
ค่าความคลาด 

เคลื่อน(%)(4) 
ASTM-C177(1) หวัวดัฟลิ์มบาง(2) ขดลวดนโิครม(3) 

0.9 0.13 0.136 0.076 42.30 

1.0 0.13 - 0.115 11.53 

1.1 0.13 - 0.125 4.61 

1.2 0.13 0.131 0.141 8.46 

1.3 0.13 - 0.151 16.15 

เฉลี่ย 0.13 0.1335 0.122 16.61 

 

 ผลการทดสอบยิปซั่มบอร์ด (Gypsum Board) 

 การทดสอบวัดค่าการน าความร้อนของยปิซัมบอร์ด โดยตัดยิปซัมบอร์ดให้มีขนาดกว้าง ยาวและหนาเท่ากับ 

8×8×0.354 ลูกบาศก์นิ้ว ท าการทดลองเช่นเดียวกับฉนวนโพลิสไตรีนโฟม โดยในการทดสอบให้อัตราการจ่ายไฟฟ้า

กับขดลวดอยูใ่นชว่งระหวา่งตัง้แต ่0.1 – 1.8 วัตต ์จากผลการทดสอบได้น ามาพล็อตกราฟระหวา่งความแตกต่างของ

อุณหภูม ิ(T2-T1)กับเวลา ln(t) ท่ีก าลังไฟฟา้ต่างๆ กัน ดังแสดงในรูปท่ี 5 และหาค่าความคลาดเคลื่อนของการทดสอบ

เทียบกับค่าอ้างอิง ดังแสดงในตารางท่ี 3  ซึ่งพบว่าเมื่อเพิ่มระดับอัตราการจ่ายไฟฟ้าก าลังไฟฟ้าให้กับขวดลวด

จนกระท่ังมคี่าเท่ากับ 0.9 วัตต ์จะให้คา่การน าความร้อนท่ีมีคา่ความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุด หรอืเท่ากับ 3.60 % 
 

 
ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่าง T2-T1 และ ln (t) ท่ี Q ตา่งๆ ของยิปซัมบอร์ด 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าการน าความร้อนของยปิซัมบอร์ด 

ระดับอัตราการ 

จ่ายไฟฟ้าให้หวัวัด (W) 

ค่าการน าความร้อน (k) W/m0C ค่าความคลาด 

เคลื่อน(%)(4) ASTM-C177(1) หัววดัฟลิ์มบาง(2) ขดลวดนโิครม(3) 

0.8 0.111 - 0.098 11.44 

0.9 0.111 - 0.108 3.60 

1.0 0.111 - 0.115 3.70 

1.1 0.111 0.161 0.123 10.55 

1.2 0.111 - 0.192 72.07 

เฉลี่ย 0.111 0.161 0.127 20.26 

หมายเหตุ: (1) ค่าการน าความร้อนจากเคร่ืองมอืวัดตามมาตรฐาน แบบ guard hot plate (ASTM C 177 standard, 2004) 
(2) ค่าการน าความร้อนจากเอกสารเผยแพร่แนวทางการเลือกใชว้ัสดุก่อสร้างส านักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (2547) 
(3) ค่าการน าความร้อนจากหัววัดค่าแบบขดลวดนโิครม 
(4) ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด (เปรียบเทียบระหว่างหัววัดแบบขดลวดนิโครมกับค่าจากเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน 

แบบ guard hot plate) 
 

สรุปผลการศึกษา 
 เมื่อจ่ายไฟฟา้ให้กับขดลวดท่ีระดับต่ า พบว่า ค่าการน าความรอ้นท่ีวัดได้มีความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อเทียบกับ

ค่าท่ีได้จากเครื่องมือวัดแบบ Guard Hot Plate (ASTM C177Standard) และค่าฉนวนมาตรฐาน  และเมื่อเพิ่มระดับการ

จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับขวดลวดในระดับหนึ่ง พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนลดน้อยลง แต่เมื่อเพิ่มระดับการจ่าย

กระแสไฟฟ้าที่สูงขึน้ พบวา่ ค่าความคลาดเคลื่อนสูงขึ้นตามไปด้วย สาเหตุของค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดค่าการ

น าความร้อนอาจเกิดจากอุปกรณ์ตา่งๆท่ีน ามาใชใ้นการทดสอบ อาทเิชน่ แหลง่จ่ายไฟฟา้ สายวัดเทอร์โมคับเป้ิล เป็น

ตน้ ในกรณีของฉนวนโพลสีไตรีนโฟมมคี่าความคลาดเคลื่อนสูง เพราะฉนวนโพลีสไตรีนโฟมไมส่ามารถทนความร้อน

ได้จึงให้ในการทดสอบแต่ละคร้ังมีความคลาดเคลื่อนสูง ดังนั้นการวัดค่าการน าความร้อนด้วยขดลวดนิโครมจึงไม่

เหมาะสมส าหรับวัดค่าการน าความรอ้นของฉนวนโพลีสไตรีนโฟม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 สิ่งท่ีควรเพิ่มเติมในการศกึษาและพัฒนาหัววัดแบบขดลวดร้อนท่ีใช้วัดค่าการน าความร้อนของวัสดุก่อสร้าง 

คือขณะท่ีด าเนินการทดสอบงานวิจัยนี้อุณหภูมิภายนอกมีปรับเปลี่ยนไปตามธรรมชาติอาจจะท าให้เกิดความ

คลาดเคลื่อนในการทดสอบ เพราะฉะนั้นจึงควรมกีารควบคุมอุณหภูมิหอ้งให้คงท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่งานวจิัย 
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การออกแบบและสร้างเก้าอี้ส าหรับสตรีผู้สูงอายุตามหลักการยศาสตร์ 

Design and invention chair of ergonomics for elderly woman 

ศุภลักษณ์ สุวรรณ1* สุริยพงศ ์ค าหล้า1 และ เสฎฐวุฒิ อินทรัตน์1 
Supaluck Suwan1*, Suriyapong Khamlar1 and Setthawut Intharat1 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ในการออกแบบและสร้างเก้าอี้ท างานโดยอาศัย

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มสตรีผู้สูงอายุจากเทศบาลต าบลท่าศาลาจ านวน 8 คน การศึกษาเร่ิมต้นด้วยการ

สอบถามสภาวะการเจ็บปวดจากการท างานโดยวิธีการให้คะแนนความเจ็บปวดในส่วนต่างๆจาก 0-10 คะแนน และ

ประเมินอาการบาดเจ็บจากการท างานโดยการใช้เทคนิค REBA (Rapid-Entire Body Assessment) จากนั้นผู้ศึกษาได้

ท าการสรุปผลการประเมิน และหาแนวทางในการลดอาการบาดเจ็บจากการท างานโดยการออกแบบเก้าอี้ท างาน

ตามหลักการยศาสตร์ โดยการน าเก้าอี้เอนกประสงค์และเก้าอี้ท างานมารวมกันเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 

ภายหลังจากการจัดท าเก้าอี้ ผู้ศกึษาได้น าไปให้กลุ่มสตรีผู้สูงอายุทดลองนั่งปฏิบัติงาน และได้ท าการประเมินสภาวะ

การเจ็บปวดจากการท างานโดยแบบสอบถามสภาวะการเจ็บปวดจากการท างานและประเมินความเสี่ยงจากการ

ท างานการโดยเทคนิค REBA (Rapid-Entire Body Assessment) ซ้ าอกีคร้ัง ผลการประเมินพบวา่กลุ่ม สตรีผู้สูงอายุมี

อาการบาดเจ็บลดลงจากคะแนน 10.75 เหลอื 2.75และ มีความพงึพอใจในการใชง้านเก้าอี้ท างานแบบปรับปรุงมาก 
 

ค าส าคัญ:  เทคนิค REBA 
 

Abstract  

The purpose of this research were to apply ergonomics to design and invent the working chair by 

collecting data from a group of 8 elder women from Tha Sala Municipality Office as the samples. The project 

started with enquiry about their pain after working by letting the samples grade the level of pain suffering in 

each part of the body from 1to10. After that, the results were concluded by the researcher and found out a 

means to decrease the pain occuring from working by creating the working chair by using ergonomics.  

The design combines the characteristics of a chair using in the classroom and in the office together and 

applies to meet the samples.  After the chairs were built, the researcher had the samples test and evaluate the 

level of their pain again.  By using REBA (Rapid-Entire Body Assessment). The evaluation shows that the 

samples are all satisfy with the chairs. Also, their REBA (Rapid-Entire Body Assessment) were decreased.  
 

Keywords:  REBA 
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บทน า 

โคมล้านนาถือเป็นภูมปัิญญาชาวบ้าน เป็นวัฒนธรรมของชนชาวเหนอื การส่งเสริมให้มีการผลิตโคมล้านนา

เป็นการสืบสานภูมิปัญญา และอนุรักษ์ไวซ้ึ่งศลิปะและวัฒนธรรมตอ่ไป แตก่ารผลิตโคมล้านนานี้ใชเ้วลาค่อนขา้งนาน 

และมีลักษณะการท างานท่ีซ้ าๆ จากแบบสอบถามสภาวะการเจ็บปวดจากการท างานพบวา่ กลุ่มตัวอยา่งสตรีสูงอายุ

ในเขตเทศบาลต าบลท่าศาลาผู้ผลิตโคมล้านนามกีารบาดเจ็บสะสมมากบริเวณหลัง งานวจิัยนี้จึงได้วเิคราะห์หาปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการเจ็บปวดและเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของอาการปวดหลังของกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ และสร้าง

อุปกรณช์ว่ยในการท างาน (เก้าอี้) เพื่อลดอาการอาการบาดเจ็บสะสมบริเวณหลัง 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การวิจัยนี้เร่ิมจากแบบสอบถามสภาวะการเจ็บปวดจากการท างานส ารวจการท างาน ด้านลักษณะการ

ท างาน ท่าทางการเคลื่อนไหวและระดับความเจ็บปวดของส่วนต่างๆของร่างกาย จากนั้นท าการประเมินความเสี่ย ง

ของท่าทางการท างานโดยเทคนิค REBA (Rapid-Entire Body Assessment)  โดยท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง สตรี

ผู้สูงอายุ จ านวน 8 คน ที่ผลิตโคมล้านนาในเขตเทศบาลต าบลท่าศาลา จังหวัดเชยีงใหม่ 

ท าการวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายจ านวน 36 ต าแหน่ง เพื่อน ามาออกแบบและสร้างเก้าอี้ตามหลักการย

ศาสตร์ หลังจากให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เก้าอี้ดังกล่าวเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว จะใช้แบบส ารวจการท างานเดิมและ

ประเมินความเสี่ยงของท่าทางการท างานโดยเทคนิค REBA อีกคร้ัง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของท่าทางการท างานท่ี

ลดลง 

 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  
การประเมินความเสี่ยงของท่าทางการท างานโดยเทคนิค REBA (Rapid Entire Body Assessment) เป็นการ

ประเมินท่าทางการท างานท่ีเป็นการประเมนิตัง้แต่ส่วนของคอ ล าตัว ขา แขน และมือ มีการประเมินเป็น 2 กลุ่มหลัก

คือ กลุ่ม A ประกอบด้วยการประเมินคอ ล าตัว และขา และกลุ่ม B ประกอบด้วยการประเมินส่วนแขนและข้อมอื โดย

การประเมินแบ่งเป็น 15 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินส่วนคอ (Neck) 

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินส่วนล าตัว (Trunk) 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินส่วนขา (Legs) 

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินคะแนนของท่าทางในกลุ่ม A 

ขั้นตอนท่ี 5 แรงท่ีใชห้รือภาระงาน (Force/Load) 

ขัน้ตอนท่ี 6 การสรุปคะแนนรวมในกลุ่ม A 

ขั้นตอนท่ี 7 การประเมินแขนสว่นบน (Upper arm) 

ขั้นตอนท่ี 8 การประเมินแขนสว่นล่าง (Lower arm หรือ forearm) 

ขั้นตอนท่ี 9 การประเมินข้อมอื (Wrist) 

ขั้นตอนท่ี 10 การประเมินคะแนนของท่าทางในกลุ่ม B 

ขั้นตอนท่ี 11 การประเมินการจับยดึวัตถุ (Coupling) 
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ขั้นตอนท่ี 12 การสรุปคะแนนรวมในกลุ่ม B 

ขัน้ตอนท่ี 13 การประเมินการเคลื่อนไหวและกิจกรรมของงาน 

ขั้นตอนท่ี 14 การหาค่าคะแนน C 

ขั้นตอนท่ี 15 การหาค่าคะแนนความเสี่ยงรวมและการสรุปผลคะแนน 

เมื่อสรุปคะแนนท้ัง 15 ขั้นตอนแลว้ น ามาแปลผลคะแนนดังน้ี 

คะแนน การแปลผล 

1 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

2-3 ความเสี่ยงนอ้ย ยังตอ้งมีการปรับปรุง 

4-7 ความเสี่ยงปานกลาง ควรวเิคราะห์เพิ่มเตมิและควรได้รับการปรับปรุง 

8-10 ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเตมิและควรรีบปรับปรุง 

≥11 ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที 

 

ตัวอยา่งตารางการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการท างานโดยเทคนิค REBA 

 
  

การวัดขนาดสัดสว่นของร่างกาย 36 ต าแหนง่ 

  1 .ความสูงยนื (Strature) คือ วัดจากส่วนบนสุดของศรีษะถึงพื้นในท่ายนื 

2. ความสูงระดับสายตา (Eye Height) คือ วัดระดับสายตาถึงพืน้ในท่ายนื 

3. ความสูงระดับไหล่ (Shoulder Height) คือ วัดจากส่วนบนสุดของไหลถ่ึงพื้นในท่ายนื 

4. ความสูงระดับศอก (Elbow Height) คือ วัดระดับศอกถึงพืน้ในท่ายนื 

5. ความสูงระดับสะโพก (Hip Height) คือ วัดจากสะโพกถึงพื้นถึงพื้น 
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6. ความสูงระดับมือ (Knuckle Height) คือ วัดจากฝ่ามอืถึงพื้น 

7. ความสูงระดับนิ้วมอื (Fingertip Height) คือ วัดจากปลายนิ้วกลางถึงพืน้ 

8. ความสูงนั่ง (Sitting Height) คือ วัดจากส่วนบนสุดของศรีษะถึงพื้นในท่านั่ง 

9. ความสูงระดับสายตาในทา่นั่ง (Sitting eye Height ) คือ วัดจากระดับสายตาในท่านั่ง 

10. ความสูงจากระดับท่ีน่ังถึงไหล่ (Sitting Shoulder Height) คือ วัดจากส่วนบนสุดของไหลถ่ึงพื้นในท่านั่ง 

11. ความสูงท่ีน่ังถึงระดับศอก (Sitting Elbow Height) คือ วัดจากศอกถึงพื้นในท่านั่ง 

12. ความสูงท่านั่งถงึตอนบนของขาอ่อน (Thigh Height) คือ วัดจากการตอนบนของตน้ขาถึงพื้นในท่านั่ง 

13. ระยะจากก้นถึงเข่า (Buttock-knee Length) คือ วัดจากด้านหลังของก้นถงึหัวเข่า 

14. ระยะจากก้นถึงน่องตอนบน (Buttock-popliteal Length) คือ วัดจากก้นถึงส่วนบนของขาพับ ซึ่งบาง

มาตรฐานเรียกว่า ความยาวของท่อนขาด้านล่างถึงสะโพก 

15. ความสูงจากพื้นถึงตอนบนของเข่า (Knee Height) คือ วัดจากส่วนบนสุดของเข่าถึงพื้นในท่านั่ง 

16. ความสูงจากพื้นถึงขาออ่นตอนลา่ง (Popliteal Height) คือ วัดจากพื้นถึงสว่นของขาพับในท่านั่ง 

17. ความกว้างของไหล่/ตน้แขน (Shoulder Breath/Bideltoid) คือ วัดจากกล้ามเนื้อตน้แขนท้ังสองข้าง 

18. ความกว้างของไหล่/หัวไหล่ คือ วัดจากส่วนบนสุดของหัวไหล่ท้ังสองข้าง 

19. ความกว้างของสะโพก (Hip Breadth) คือ วัดจากส่วนกว้างสุดของสะโพก 

20. ความลึกของอก (Chest Depth) คือ วัดจากหัวนมไปถึงกลางหลัง 

21. ความลึกของท้อง (Abdominal Depth) คือ วัดจากหน้าท้องไปถึงเอว 

22. ระยะจากไหลถ่ึงศอก (Shoulder-elbow Length) คือ วัดจากส่วนบนสุดของหัวไหล่ไปถึงศอก 

23.ระยะจากศอกถึงนิ้วมอื (Elbow-fingertip Length) คือ วัดจากปลายศอกถึงปลายนิว้กลาง 

24.ระยะจากต้นแขนถึงน้ิวมอื (Upper Limb Length) คือ วัดจากต้นแขนถึงปลายนิว้กลาง 

25.ระยะจากไหลถ่ึงนิ้ว (Shoulder-grip Length) คือ วัดจากไหลไ่ปถึงปลายนิว้หัวแม่มือ 

26. ความยาวของศรีษะ (Head Length) คือ วัดจากหน้าผากถึงท้ายทอย 

27. ความกว้างของศีรษะ (Head Breadth) คือ วัดจากขมับซ้ายไปยังขมับขวา 

28. ความยามมอื (Hand Length) คือ วัดจากข้อมือถึงปลายนิว้กลาง 

29. ความกว้างของมือ (Hand Breadth) คือ การวัดจากด้านนอกสุดของฝ่ามอื 

30. ความยาวของเท้า (Foot Length) คือ วัดจากส้นเท้าถึงปลายหัวแมเ่ท้า 

31. ความกว้างของเท้า (Foot Breadth) คือ วัดจากด้านนอกสุดของหัวแม่เท้ากับน้ิวก้อย 

32. ระยะกางแขน (Span) คือ วัดจากปลายนิ้วนางข้างซ้ายไปขวา 

33. ระยะกางศอก (Elbow Span) คือ วัดจากปลายข้อศอกข้างซ้ายไปขวาในท่ากางศอก และบางมาตรฐาน

จะมกีารวัดระยะระหว่างศอกท้ังสองข้าง (Elbow to Elbow Breath) 

34. ระยะเอื้อมแขนขึ้นบน (ท่ายืน) (Vertical Grip Reach (Standard)) คือ วัดจากส่วนบนสุดของมือท่ีก าไว้ถึง

พื้นในท่ายืน 

35. ระยะเอ้ือมแขนขึ้นบน (ท่านั่ง) (Vertical Grip Reach (sitting)) คือ วัดจากส่วนบนสุดของมอืท่ีก าไว้ถึงพื้น

ในท่านั่ง 
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36. ระยะเอื้อมแขนไปข้างหน้า (Forward Grip Reach) คือ การวัดจากปลายนิ้วหัวแม่มือไปถึงด้านหลัง แต่

บางมาตรฐานจะใชค้ าว่าระยะปลายนิ้วมอืขณะเอื้อมหยบิ (Thumb Tip Reach) 

 

 
ผลการศึกษา 

 ผลของแบบสอบถามสภาวะการเจ็บปวดจากการท างานพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาการบาดเจ็บสะสมบริเวณ

หลังส่วนล่างมาก โดยมีคะแนนความเจ็บปวดท่ี 7.75 (จากคะแนนเต็ม 10) รองลงมาคือหลังส่วนบน 5.75 จากนั้นท า

การประเมินความเสี่ยงของท่าทางการท างานโดยเทคนิค REBA ผลปรากฏว่าคะแนน REBA เฉลี่ยมีค่า 10.75 แปล

ผลได้ว่าท่าทางการท างานนั้นมคีวามเสี่ยงสูงมาก ควรเร่งปรับปรุงทันที  
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ผู้วิจัยพบว่าในท่าทางการท างานของผู้ปฏิบัติงานนั้น เป็นงานนั่งแต่ใช้เก้าอี้ท่ีไม่เหมาะสมกับการท างาน 

ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบเก้าอี้ให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของผู้ปฏบัิตงิานและถูกตอ้งตามหลักการยศาสตร์ โดยเร่ิมจาก

การวัดขนาดสัดสว่นร่างกาย เพื่อน ามาออกแบบเก้าอี้ ซึ่งมีผลการค านวณดังน้ี 

 

ส่วนตา่งๆของเก้าอี ้ ค่าทีใ่ช้ในการค านวณ (เซนติเมตร) ค่าทีน่ าไปใช้ 

(เซนติเมตร) 

ความสูง ใชเ้ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 ของ Popliteal Height  48.45 

ความกว้าง ใชเ้ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 95 ของ Hip Breadth  40.15 

ความลึก ใชเ้ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 5 ของ Buttock Popliteal Length 45.40 

ความสูงของพนักพิง ใชเ้ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 95 ของ Sitting Shoulder Height  54.43 

มุมเอนของพนักพงิ 100 องศา  

ขาเกา้อี ้ 4 ขา (มองจากด้านบนต้องไมเ่ห็นขาเก้าอี้)  

 

จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานทดลองใช้เก้าอี้การยศาสตร์เป็นเวลา 1 เดือน แล้วท าการประเมินความเสี่ยงของ

ท่าทางการท างานโดยวิธี REBA และส ารวจการท างานโดยแบบส ารวจการท างานอีกคร้ังเพื่อเปรียบเทียบ ผลของการ

เปรียบเทียบเป็นดังน้ี 
 

การเปรียบเทียบ แบบเดิม (ก่อนการปรับปรุง) แบบใหม่ (หลังการปรับปรงุ) 

ภาพแสดงลักษณะการท างาน          

 
 

           

 
 

คะแนน REBA เฉลี่ย 10.75 เฉลี่ย 2.25 

ความเจ็บปวดบริเวณ 

หลังสว่นล่าง 

เฉลีย่ 7.75 เฉลี่ย 2.55 

ความเจ็บปวดบริเวณ 

หลังสว่นบน 

เฉลี่ย 5.75 เฉลี่ย 2.32 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการเปรียบเทียบพบวา่ คะแนน REBA ลดลง จาก 10.75 (ท่าทางการท างานมีความเสี่ยงสูงมาก ควร

ปรับปรุงทันที) เหลือ 2.25 (ท่าทางการท างานมีความเสี่ยงน้อย ยังต้องมีการปรับปรุงต่อไป)ระดับความเจ็บปวด

บริเวณหลังส่วนล่างลดลงจาก 7.75 เหลือ 2.55 และระดับความเจ็บปวดบริเวณหลังส่วนบนลดลงจาก 5.75 เหลือ 

2.32 นอกจากนั้นผู้ปฏบัิตงิานมคีวามพงึพอใจในเก้าอี้แบบใหมม่าก 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในส่วนของงานบริการวิชาการบูรณาการ

ศลิปะและวัฒนธรรม และได้รับความร่วมมอืเป็นอยา่งดีของกลุ่มสตรีผู้สูงอายุท่ีผลิตโคมล้านนาในเขตเทศบาลต าบล

ท่าศาลา จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ า จากป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร ์

Household cooling system using water from solar pump controlling by 

microcontroller. 
 

บุญเยี่ยม  ยศเรืองศักดิ์1* 

Boonyiam Yosrueangsak1* 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้เสนอการทดสอบระบบลดอุณหภูมบ้ิานพักอาศัยด้วยน้ า จากป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุม

ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งระบบประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ 1 แผง วงจรชาร์จประจุ ชุดควบคุม

อุณหภูมิใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ป้ัมน้ า DC 12V 36W และแบตเตอร์ร่ี 12V 35Ah Deep cycle ทดสอบกับ

ห้องท่ีมีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.8 เมตร 

ผลการทดสอบ พบว่า ก่อนเปิดระบบควบคุมอุณหภูมิ อุณหภูมิภายนอกขณะทดสอบ เฉลี่ย 37.95 o C 

อุณหภูมิใต้หลังคาเฉลี่ย 41.11 o C อุณหภูมิภายในห้องเฉลี่ย 31.68 o C เมื่อระบบท างาน อุณหภูมิใต้หลังคาเฉลี่ย 

37.23 °C อุณหภูมิภายในห้องเฉลี่ย 29.78 o C ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิใต้หลังคาได้ เฉลี่ย 5.11o C และลดอุณหภูมิ

ภายในหอ้งเฉลี่ย 2.32 °C   
 

ค าส าคัญ:  ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ า  ป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทติย์  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract  

 This article presented a systematic test of household cooling system from water using solar pumping 

system controlled by microcontroller. The control system included 40 watt solar panel, charging circuit, Arduino, 

water pump DC 12V 36W and battery 12V 35Ah Deep cycle. The system was tested with the room dimension 

3x3x2.8 m3. The results showed that at the initial the ambient temperature was 37.94 o C, ceiling temperature 

was 41.11 o C and average inside the room temperature was 31.68 o C when the system was running the ceiling 

temperature was decreased to 37.23 o C and the inside temperature was 29.78 o C. This could be shown that 

the system could decrease the ceiling temperature 5.11 o C and room temperature 1.82 oC. 
 

Keywords:  Housing cooling system with water, Solar water pump, Microcontrollers 
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บทน า 

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ช่วง มกราคมถึง มิถุนายน 2559 พบว่า การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

ของประเทศไทยมปีริมาณ 40,259 พันตันเทียบเท่ากับน้ ามันดิบ เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.0 คิดเป็น

มูลค่าการใชพ้ลังงานรวมกวา่ 386,122 ล้านบาท [1] จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การใช้พลังงานในประเทศไทยมี

แนวโนม้สูงขึ้น จากการเตบิโตของเศรษฐกิจ การแขง่ขันในเวทีระดับ ชาตท่ีิเพิ่มมากขึ้น การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

ท่ีต้องใชพ้ลังงานไฟฟา้เป็นหลักในการผลิต จึงมีอัตราที่สูงขึน้ การเจรญิเตบิโตของทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้ม ดั้งนัน้ต้องมดี าเนินการร่วมกันอยา่งสมดุล ทัง้ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงดา้นพลังงานและความยั่งยืน

ของสิ่งแวดลอ้ม [2] 

 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมักจะสวนทางกับสิ่งแวดล้อมเสมอ จึงมีการหันมาให้ความส าคัญกับการ

ประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่ามากท่ีสุด ซึ่งเกิดความตระหนักท้ังภาครัฐและเอกชน จะ

เห็นจากการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการรวมพลังหารสอง เป็นต้น การประหยัดพลังงาน จึงเป็นการลด

ค่าใช้จ่ายพลังงานโดยไม่ท าให้ผลผลิตเสียหายและไม่กระทบต่อผู้ใช้ ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

เทคนิคการประหยัดพลังงานและกระบวนการประหยัดพลังงาน [3] 

 ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ าจากปั้มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

เป็นการใช้เทคนคิการประหยัดพลังงาน ผสมสานกับการใชพ้ลังงานทดแทน มาใช้ในการลดอุณหภูมิในบ้านพักอาศัย

โดยการใช้น้ า ท าให้อุณหภูมิใต้หลังคาและภายในห้องลดลงโดยท่ีไม่ต้องใช้เคร่ืองปรับอ ากาศ แต่หากจะใช้

เครื่องปรับอากาศ ระบบนี้ก็จะสามารถลดอุณหภูมิเร่ิมตน้ จึงส่งผลท าให้สามารถลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าในการปรับ

อุณหภูมิภายในห้องได้ ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่การใช้งานอื่นๆ เช่น การลด

อุณหภูมโิรงเลีย้งไก่ เป็นต้น ซึ่งจะเกดิการลดการใช้พลังงาน ลดตน้ทุนและอาจจะส่งผลตอ่การเพิ่มผลผลิตได้อีกดว้ย 
 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เสนอขั้นตอนการศึกษาวิจัย ตั้งแต่ขั้นการออกแบบ การสร้าง การทดสอบ

ประสิทธิภาพ ของระบบลดอุณหภูมิ บ้านพักอาศัยด้วยน้ าจากป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  ควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังภาพท่ี 1 
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ศึกษาทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีการถ่ายความร้อนผ่านหลังคาเข้าสู่ภายในบ้านพักอาศัยการถ่ายความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารหรือ

บ้านพักอาศัย [4] การถ่ายเทความร้อนโดยมีแหล่งความร้อนท่ีส าคัญเกิดจากการแผ่รังสีอาทิตย์ของดวงอาทิตย์ซึ่งไม่

สามารถหลีกเลี่ยงได้และรวมท้ังจากอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟา้ต่างๆหลักการถ่ายเทความร้อนภายในบ้านพักอาศัยใน

ชว่งเวลากลางวันดวงอาทิตยจ์ะแผ่รังสีอาทติย์มาตกกระทบบนผิวรังคาบ้านและสะท้อนรังสีอาทิตยบ์างส่วนถูกดูดกลืน

โดยหลังคาอีกท้ังยังแผ่เข้าสู่ตัวบ้านช่วงเวลากลางวันอุณหภูมิท่ีผิวหลังคาสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกและภายในบ้าน

ดังนั้นจึงเกิดการพาความร้อนท่ีผิวหลังคาไปสู่อากาศภายนอกและความร้อนท่ีสะสมท่ีตัวหลังคาจะเกิดการน าความ

ร้อนในเนื้อวัสดุท่ีใช้ท าหลังคาท าให้ความร้อนเคลื่อนท่ีจากผิวหลังคาด้านนอกสู่ผิวด้านในและเกิดการพาความร้อน

ระหว่างอากาศใต้หลังคากับผิวหลังคาด้านในท าให้อากาศบริเวณนี้ร้อนขึ้นสิ่งท่ีเกิดต่อมาคือการพาความร้อนระหว่าง

อากาศใต้หลังคาและเพดานเกิดการน าความร้อนขึ้นภายเนื้อวัสดุท่ีใช้ท าฝ้าเพดานท าให้ความร้อนเคลื่อนตัวสู่เพดาน

ด้านในจากเพดานจะเกิดการพาความร้อนระหวา่งอากาศภายในบ้านกับเพดานเป็นผลให้อุณหภูมิภายในบ้านสูงขึน้ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ [5] คือ อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสอ์ยา่งหนึ่งซึ่งภายในประกอบด้วยวงจรอื่นๆ หลายวงจร

และท างานร่วมกัน เช่น หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) หน่วยความจ าทางคณิตศาสตร์และ

ลอจิก (ALU : Arithmatic Logic Unit) วงจรออสซิลเลเตอร์ (Osillator) หน่วยความจ า (Memory: ROM,RAM) วงจร

สร้างระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ า  

 

สรุปผลการวจิัย 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

      ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ า  
 

ศกึษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

ทดสอบประสิทธิภาพ 

การรวบรวมขอ้มูล 

ออกแบบ 
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สัญญาณอินพุทและขับสัญญาณเอาท์พุต (I/O port) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์จึงสามารถน าไป

ประยุกตใ์ชง้านควบคุมได้ดี เนื่องจากสามารถเขยีนโปรแกรมควบคุมได้อยา่งอิสระ ตามความตอ้งการของเรา 

การท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ [6] เป็นขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อแสงอาทิตย์ซึ่ง

เป็นคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวน าจึงเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหวา่งกัน พลังงานจากแสง

ท าใหเ้กิดการเคลื่อนท่ีของกระแสไฟฟา้ขึน้ในสารกึ่งตัวน า เทคโนโลยเีซลล์แสงอาทิตยส์ามารถแบ่งตามวัสดุท่ีผลิตได้ 2 

ประเภท คือ เซลล์แสงอาทิตยท่ี์ท ามาจากซิลิคอนและเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ท ามาจากสารประกอบจ าพวกแกลเลียมอาเซ

ไนต,์แคดเมยีมเทลลูไรด์หรือคอปเปอร์อนิเดียมไดเซเลไนด์ 

เคร่ืองควบคุมการชาร์จ(Charge Controller) [7 ] คืออุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีออกมา

จากอัลเทอร์เนเตอร์ไม่ให้ออกมามากเกินไปท้ังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอร่ีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ และอัล

เทอร์เนเตอร์ เสียหายได้แผงโซล่าเซลล์ท างานผลิตไฟฟ้ากระแสตรงออกมา ถ้าระบบท่ีออกแบบมีการต่อพ่วงกับ

แบตเตอร่ีด้วย ในบางคร้ังแสงท่ีตกกระทบแผงโซล่าเซลล์อาจจะไม่สม่ าเสมอกันตลอดท้ังวันจึงท าให้กระแสและ

แรงดันท่ีผลิตได้จากแผงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางชว่งก็สูงบางช่วงก็ต่ าท าให้แรงดันและกระแสไฟฟ้าไม่คงท่ี ดังนั้น

การชาร์จประจุไฟฟ้าของแผงโดยตรงกับแบตเตอร่ีจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรและท่ีส าคัญคือจะท าให้อายุการใช้

งานของแบตเตอร่ีจะสั้นในลงอีกดว้ยเพราะแรงดันท่ีผลิตจากแผงโซล่าเซลล์บางครัง้ก็สูงเกินกวา่ค่าแรงดันท่ีจะท าการ

ชาร์จแบตเตอร่ีเครื่องควบคุมการชารจ์จึงถูกออกแบบมาเพื่อท าให้การชารจ์ไฟฟา้เขา้แบตเตอร่ีน้ันมปีระสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังป้องกันการเสียหายท่ีเกิดจากการชารจ์แบตเตอร่ีท่ีมีแรงดันสูงเกินไป 
 

ออกแบบและสรา้งระบบลดอณุหภูมบิา้นพักอาศัยด้วยน้ า 

การออกแบบระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วย น้ าจากป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุ มด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทดสอบกับห้องท่ีมีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.8 เมตร แสดงดัง ภาพท่ี 2และ

ไดอะแกรมการท างานของระบบ แสดงดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 2 การตดิตัง้ระบบลดอุณหภูมิบ้านดว้ยน้ า 
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ภาพที่ 3 ไดอะแกรมการท างานของระบบลดอุณหภูมิ 
 

และผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการออกแบบระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ าจากป้ัมน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

1. ชุดผลิตพลังงานไฟฟา้จากแสงอาทิตยป์ระกอบด้วย  

- แผงโซล่าเซลล ์ชนดิ โมโนคริสตัลไลน ์(Monocrystalline Silicon Solar Cells) 40 W 1 แผง 

  - Solar Charger 5 A 

  - แบตเตอร์ร่ี 12V 35Ah แบบ Deep cycle       

               

 ภาพที่ 4 ระบบผลิตพลังงานไฟฟา้จากแสงอาทติย์ 

 

2. ชุดควบคุมอุณหภูมิ ประกอบด้วย 

- ไมโครคอนโทรลเลอร์ arduino   

- จอแสดงผล LCD 1602 16x2  

- บอร์ดรีเลย ์2ชอ่ง 

  - เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 

- ป้ัมน้ า DC 12V 36W 

 
ห้องทดสอบ 

ชุดควบคุม

อุณหภูมิ 

ป้ัมน้ า DC 

12V 36W 

ชุดผลิตพลังงานไฟฟา้

จากแสงอาทิตย ์
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ภาพที่ 5 ระบบควบคุมอุณหภูมิ 

 

                  
 

     ภาพที่ 6 ป้ัมน้ า DC 12V 36W 

การทดสอบประสิทธิภาพ 

การทดสอบประสิทธิภาพระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ าจากป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์ควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้วิจัยได้แบ่งการทดสอบ แสดงดังไดอะแกรม ดังนี้ 

1. ทดสอบชุดควบคุมอุณหภูมิ ตามเงื่อนไข โดยก าหนด ระบบลดอุณหภูมิจะท างานเมื่อ อุณหภูมิใต้หลังคา 

มีอุณหภูมิเกิน 40°C และระบบจะหยุดท างานเมื่อมีอุณหภูมิต่ ากว่า 40°C ท าการทดสอบ จ านวน 3 คร้ัง แล้วบันทึก

ผล 

 2. ทดสอบประสิทธิการชาร์จประจุและการใช้งานของแบตเตอร่ี โดยบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอร่ี

ก่อน หลังทดสอบและขณะทดสอบการชารจ์ บันทึกค่าแรงดันไฟฟา้ ค่ากระแสชารจ์ ทุกๆ 1 ชั่วโมง  

3. ทดสอบระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ าจากป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้พลังงานจาก

แบตเตอร่ี ควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ รวบรวมขอ้มูล จ านวน 1 วัน ตัง้แตเ่วลา 09.00-17.00 น. บันทึกผลทุกๆ 

30 นาที โดยเก็บขอ้มูลอุณหภูมิภายนอกอาคาร อุณหภูมใิตช้ายคาและอุณหภูมิภายในอาคาร  

การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ เป็นแบบบันทึกข้อมูลทางเทคนิค จ านวน 1 ฉบับ โดยมี

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี ้ 

1. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างเครื่องมือวจิยั 

2. สร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย เป็น แบบบันทึกข้อมูลทางเทคนคิ จ านวน 1 ฉบับ  
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3. น าแบบบันทึกข้อมูลทางเทคนิค ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเครื่องมือ 3 ท่าน พิจารณาเกี่ยวกับ

รูปแบบ เนื้อหา ความครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการวจิัย และประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือ น ามาปรับปรุง

แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ น ามาหาค่าเฉลี่ย ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ ย ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00 ถือว่าเป็นข้อ

แบบสอบถามที่ครอบคลุมน าไปใช้ในการเก็บขอ้มูลได้ [8] 

4. ปรับปรุง แบบบันทึกข้อมูลทางเทคนิค ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

5. จัดพิมพ ์แบบบันทึกข้อมูลทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์เพื่อใชใ้นการวิจัย 
 

ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยดว้ยน้ าจากปั้มน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังตารางที่ 1-4 

 

ตารางที่ 1 ทดสอบชุดควบคุมอุณหภูมิ ตามเงื่อนไข 

ครั้ง

ที ่

การท างานระบบควบคุม (เริ่มท างานที่อุณหภูมเิกิน 40°C หยุดท างานที่อุณหภูมติ่ ากวา่ 40°C) 

อุณหภูมเิกิน 40°C อุณหภูมติ่ ากว่า 40°C 

1 ระบบท างาน ระบบหยุดท างาน 

2 ระบบท างาน ระบบหยุดท างาน 

3 ระบบท างาน ระบบหยุดท างาน 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ระบบป้ัมน้ าท างานเมื่ออุณหภูมิเกิน 40°C และหยุดท างานท่ี อุณหภูมิต่ ากว่า 40°C 

เป็นไปตามเงื่อนไขการออกแบบ  
 

ตารางที่ 2 การทดสอบการชารจ์ของแบตเตอร่ี 12V 35Ah 

ช่วงเวลา แรงดันโซล่าเซลล(์V) แรงดันชาร์จ(V) กระแสชาร์จ(A) แรงดันแบตเตอร์ร่ี(V) 

09.00 18.20 18.20 0.50 7.90 

10.00 19.10 19.10 0.80 8.80 

11.00 19.40 19.40 1.80 9.41 

12.00 20.21 20.21 1.80 10.20 

13.00 21.14 21.14 2.00 11.32 

14.00 21.20 21.20 2.00 12.00 

15.00 19.94 19.94 1.70 12.54 

16.00 19.42 19.42 1.70 12.56 

x̄  19.83 19.83 1.54 10.59 

S.D. 1.02 1.02 0.57 1.78 
 

จากตารางท่ี 2 ทดสอบการชารต์แบตเตอร่ี 12V 35Ah  พบวา่ แรงดันชารจ์แบตเตอร่ีเฉลี่ยมคี่าเท่ากับ 

19.83 V กระแสชารจ์เฉลี่ยมีคา่เท่ากับ 1.54 A แรงดันของแบตเตอร่ี ก่อนชาร์จ 7.90 V ใชเ้วลาชาร์จ 8 ชั่วโมงแรงดัน

แบตเตอร่ี มีคา่เท่ากับ 12.56 V 
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ตารางที่ 3 การทดสอบการแบตเตอร่ีโดยใชป้ั้มน้ าพลังงานแสงอาทติย์ 

เวลาที่ใชท้ดสอบ(นาท)ี แรงดันก่อนใช้งาน (V) แรงดันหลังใช้งาน (V) กระแสที่โหลดใช้ (A) 

0-33 12.90 11 8.90 

30-60 11 10.5 8.22 

60-90 10.5 9.75 8.05 

x̄  11.47 10.42 8.39 

S.D. 1.27 0.63 0.45 
 

จากตารางท่ี 3 การทดสอบการใชง้านของแบตเตอร่ี พบวา่ เมื่อเปิดป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเวลา 90 

นาที แรงดันแบตเตอร่ีก่อนใช้งานมีค่าเท่ากับ 12.90 V หลังใช้ มีค่าเท่ากับ  9.75 V งานลดไป 3.75 V โดยโหลดใช้

กระแสเฉลี่ย 8.39 A 
 

ตารางที่ 4 การทดสอบระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ าจากป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์ควบคุมด้วย 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

เวลา 

 

อุณหภูมิ 

ภายนอก(°C) 

เปรียบเทียบอุณหภูมิใต้หลังคา (°C) เปรียบเทียบอุณหภูมิในห้อง(°C) 

อุณหภูมิ

ก่อน (°C) 

การท างาน

ของปั้ม 

เวลาที่ใช้

(นาที) 

อุณหภูมิ

หลัง (°C) 

อุณหภูมิ 

ที่ลด (°C) 

อุณหภูมิ

ก่อน (°C) 

อุณหภูมิ

หลัง (°C) 

อุณหภูมิ 

ที่ลดn(°C) 

09.00 32.62 34.44 ไม่ท างาน - 34.44 - 27.54 27.54 - 

09.30 34.01 36.3 ไม่ท างาน - 36.3 - 27.98 27.98 - 

10.00 34.94 37.6 ไม่ท างาน - 37.6 - 28.12 28.12 - 

10.30 36.77 39.2 ไม่ท างาน - 39.2 - 29.52 29.52 - 

11.00 37.48 40.2 ท างาน 10  39.83 0.37 29.98 29.23 0.75 

11.30 38.60 41.1 ท างาน 10  38.88 2.22 29.71 29.22 0.49 

12.00 39.82 43.3 ท างาน 12  37.67 5.2 30.4 29.88 0.52 

12.30 40.29 43.84 ท างาน 15  38.10 5.74 30.8 29.75 1.05 

13.00 41.09 43.12 ท างาน 14  39.10 4.02 33.1 31.62 0.52 

13.30 42.13 44.4 ท างาน 18  37.15 7.25 33.9 30.42 3.48 

14.00 40.01 43.6 ท างาน 15  36.53 7.07 34.3 31.16 3.14 

14.30 39.83 43.4 ท างาน 12 35.60 7.8 34.7 31.11 3.59 

15.00 38.89 43.2 ท างาน 9  38.70 4.5 34.1 31.4 2.7 

15.30 38.38 42.5 ท างาน 13  37.87 4.63 33.8 30.92 3.3 

16.00 37.55 41.6 ท างาน 8  36.09 5.54 33.6 30.5 3.1 

16.30 37.02 41.2 ท างาน 8  34.11 7.09 33.6 29.80 3.8 

17.00 35.65 39.95 ไม่ท างาน - 35.89 - 33.36 29.66 3.7 

x̄  37.95 41.11 - 12.00 37.23 5.11 31.68 29.87 2.32 

S.D. 2.58 2.85 - 3.13 1.67 2.19 2.51 1.21 1.39 
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จากตารางท่ี 4 การทดสอบระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ าจากป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุม

ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า อุณหภูมิภายนอกห้องขณะทดสอบ มีค่าเฉลี่ยท่ี 37.95 °C อุณหภูมิใต้หลังคาท่ีไม่

ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยท่ี 41.11 °C อุณหภูมิใต้หลังคาท่ีติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยท่ี 37.23 °C อุณหภูมิท่ี

ลดลงไปเฉลี่ย 5.11 °C และอุณหภูมิภายในห้องท่ีไม่ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยท่ี 31.68 °C อุณหภูมิภายในห้องท่ี

ตดิตัง้ระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยท่ี 29.87 °C อุณหภูมท่ีิลดลงไปเฉลี่ย 2.32 °C 

 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงอุณหภูมิภายใต้หลังคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงอุณหภมูภิายในห้อง
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ตารางที่ 5 การวเิคราะห์ความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ 

เวลารวมท่ีป้ัมน้ าท างาน 

(ชั่วโมงต่อวัน) 

ก าลังไฟฟ้า 

(Kw) 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ 

(Kwh) 

ค่าไฟฟา้ รวมคา่ Ftและค่าไฟฟา้

มาตรฐาน 4.69 บาท/kWh 

(บาทต่อวัน) 

2.24 0.36 0.864 4.052 

 

จากตารางท่ี 5 การวเิคราะห์ความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การใช้ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัย

ด้วยน้ า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานของระบบ ไม่เสียค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4.052 บาทต่อวัน 141.48 

บาทต่อเดือนและ1697.78 บาทต่อปี 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ าจากป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ จะ

ท างานเม่ืออุณหภูม ิ40°C และหยุดท างานที่ อุณหภูมิ 35°C   

ผลการทดสอบการชาร์จประจุแบตเตอร่ี 12V 35Ah  พบวา่  แรงดันชาร์จมคี่าเฉลี่ย 19.83 V กระแสชาร์จมีค่าเฉลี่ย 

1.54 A ของแบตเตอร่ี ก่อนชาร์จประจุมีแรงดันท่ี 7.90 V ใชเ้วลาชาร์จ 8 ชั่วโมง แรงดันแบตเตอร่ี มแีรงดันท่ี 12.56 V   

ผลการทดสอบการใช้งานของแบตเตอร่ี พบว่า เมื่อเปิดป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเวลา 90 นาที แรงดัน

แบตเตอร่ีก่อนใชง้านมคี่าเท่ากับ 12.90 V หลังใชง้านมคี่าเท่ากับ  9.75 V งานลดไป 3.75 V โดยโหลดใชก้ระแสเฉลี่ย 8.39 A 

การทดสอบระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ าจากป้ัมน้ าพลังงานแสงอาทติย์ ควบคุมด้วย 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า อุณหภูมิภายนอกห้อง เฉลี่ยท่ี 37.95 °C อุณหภูมิใต้หลังคาท่ีไม่ติดตั้งระบบลดอุณหภูม ิ

เฉลี่ยท่ี 41.00 °C อุณหภูมิใต้หลังคาท่ีติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยท่ี 37.29 °C อุณหภูมิท่ีลดลงไปเฉลี่ย 4.8692 °C 

และอุณหภูมิภายในห้องท่ีไม่ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ เฉลี่ยท่ี 31.68 °C อุณหภูมิภายในห้องท่ีติดตั้งระบบลดอุณหภูม ิ

เฉลี่ยท่ี 29.87 °C อุณหภูมท่ีิลดลงไปเฉลี่ย 2.32 °C 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การใช้ระบบลดอุณหภูมิบ้านพักอาศัยด้วยน้ า โดยใช้

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ของระบบจึงไม่เสียค่าไฟฟ้า เฉลี่ย 4.052 บาทต่อวัน 141.48 บาทต่อ

เดือนและ1697.78 บาทต่อปี 

 จากผลการวจิัยแสดงให้เห็นว่า ระบบลดอุณหภูม ิสามารถท างานเป็นไปตามเงื่อนไขการออกแบบ ซึ่งหากจะ

น าระบบนี้ไปตดิตัง้จริงจะท าให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ตอ้งใช ้เชน่ พัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถ

ลดอุณหภูมิใต้หลังคาได้ ท าให้ระบบปรับอากาศใช้เวลาในการท างานลดลง สอดคล้องกับ มิต ิมาลีทิพย์วรรณ [9] ได้

ศึกษาการจัดการพลังงานในระบบปรับอากาศส าหรับอาคารสถานศึกษา พบว่า แสงแดดท่ีกระทบอาคารท าให้ตัว

อาคารมีภาระการท าความเย็นมาก หากเลี่ยงการใช้ห้องขณะมีแสงแดดกระทบ สามารถลดการใช้พลังงานในระบบ

ปรับอากาศในอาคารเรียนได้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้รับการสนับสนุนจาก สาขาวิชาไฟฟา้ก าลัง คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สนับสนุน

ทางวิชาการ ท้ังให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกต่อการศึกษาวิจัย  ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้การ

ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย ผู้วิจัยจึง ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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การผลติน้ าร้อนจากความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์โดยใช้สารเอทิลีน ไกลคอล 

The production of hot water from rear side of the solar panel by using 

ethylene glycol 

เฉลิมพันธ์ รัตนพงศ1์ ภาณุวัฒน์ ธัญสม1 และ วีระ พันอินทร์1* 

Chalermphun Rattanapong1, Panuwat Thansom1 and Weera Punin1*  
 

บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศกึษาการผลิตน้ าร้อนจากอุณหภูมิส่วนเกินใตแ้ผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก

รวม โดยใช้สารเอทิลีน ไกลคอล เป็นสารท างานสะสมความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์และศึกษาอุณหภูมิใต้แผง

เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางไฟฟ้า โดยท าการบันทึกอุณหภูมิท่ีต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ อุณหภูมิบนแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุณหภูมิน้ าเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้ าออก

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้ าส่วนบนของถังเก็บน้ าร้อน อุณหภูมิน้ าส่วนกลางของถังเก็บน้ าร้อน อุณหภูมิ

น้ าส่วนล่างของถังเก็บน้ าร้อน อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม รวมท้ังบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ผลการวิจัย

พบว่า ก่อนการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ยอยู่ท่ี 49 องศาเซลเซียส 

ปริมาณความต่างศักย์เฉลี่ย 18.55 โวลต์ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าคิดเป็น 0.724% และหลังการติดตั้งอุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเอทิลีน ไกลคอล เฉลี่ยลดลงเป็น 42 องศาเซลเซียส 

สามารถผลิตน้ ารอ้นได้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ท่ี 37 องศาเซลเซียส โดยประสิทธิภาพทางความรอ้นท่ีได้คิดเป็น 16.5% 

ปริมาณความต่างศักย์เฉลี่ย 18.77 โวลต์ และประสิทธิภาพทางไฟฟา้คิดเป็น 0.763% 
 

ค าส าคัญ:  การผลิตน้ าร้อน เซลล์แสงอาทติย์ผลึกรวม สารเอทิลนี ไกลคอล 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the production of hot water from rear side of the solar panel 

(Polycrystalline Silicon Solar Cell) by use of an Ethylene Glycol in the thermal conductivity from rear side of the 

solar panel. And study the temperature under solar panels and how that can affect electrical efficiency. Recorded 

temperatures position such as the temperature on the solar panel, The temperature under solar panel, The water 

temperature before entering the heat exchanger, The water temperature coming out of the heat exchanger, the 

top temperature of the hot water tank, the middle temperature of the hot water tank, the bottom temperature of 

the hot water tank, ambient temperature, records the electrical current and voltage. Results showed that before 

installing a heat exchanger. The temperature under solar panel is 49 degree Celsius. The voltage average was 

18.55 Volts. Electrical efficiency was 0.724%. And after installation of the heat exchanger, the temperature 

under solar panel dropped to 42 degrees Celsius. It produced hot water at a temperature of 37 degrees Celsius. 

The thermal efficiency was 16.5%. The voltage average was 18.77 Volts. And electrical efficiency was 0.763% 
 

Keywords:  Production of hot water, Polycrystalline Solar Panel, Ethylene Glycol 
 

บทน า 

 พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนท่ีใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติและยังเป็น

พลังงานสะอาดท่ีมีศักยภาพสูง การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ [1] คือ 

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์หนึ่งท่ีสามารถเปลี่ยนพลังงาน

แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้และจะมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน [2] ซึ่ง

ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตยค์ืออุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่ออุณหภูมิ

ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มสูงขึ้นจะท าให้แรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง ในทางกลับกันหากอุณหภูมิของ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดต่ าลงจะส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อ

การผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ท่ี 25 องศาเซลเซียส [4] การลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสูงกว่าระบบท่ีไม่มีการลดอุณหภูมิท่ีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยพบว่า ประสิทธิภาพ

ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีมีการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยน้ ามีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเท่ากับ 1.785% และ

ระบบท่ีไม่มีการลดอุณหภูมิท่ีแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเท่ากับ 1.618% [5] ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Odeh และ Behnia (2552) ท่ีได้ศึกษาการลดอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม ขนาด

ก าลังไฟฟ้า 60 วัตต์ โดยใช้น้ าในการระบายความร้อนผ่านท่อระบายความร้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 

เซนติเมตร ความยาว 65 เซนติเมตร ใช้อัตราการไหลของน้ า 4 ลิตรต่อนาที ผลการวิจัยพบว่า อุณหภูมิใต้แผงเซลล์

แสงอาทิตย์มีค่าลดลงจาก 58 องศาเซลเซียส เป็น 32 องศาเซลเซียส (ลดลง 26 องศาเซลเซียส) ท าให้ก าลังไฟฟ้าท่ี

ผลิตได้มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 40 วัตต์ เป็น 48 วัตต์ ท่ีความเข้มแสงอาทิตย์ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร [14] เช่นเดียวกับ

งานวจิัยของ Abdolzadeh และ Ameri (2552) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ขนาด 452 วัตต์ ท่ีมีการสเปรย์พ่นน้ าให้กับพื้นผิวด้านบนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับกรณีท่ีไม่มีการสเปรย์พ่นน้ า

ให้กับพื้นผิวด้านบนของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ก าลังไฟฟา้ท่ีผลิตได้ถูกน ามาใชใ้นการขับเคลื่อนป๊ัมน้ า โดยสเปรยพ์่นน้ า

ถูกติดต้ังอยู่บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ปริมาตรน้ าที่ใชส้เปรยพ์่นลงบนแผงเซลล์แสงอาทิตยป์ระมาณ 50 ลิตรตอ่ชั่วโมง 

ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิด้านบนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีการสเปรย์พ่นน้ า ท าให้อุณหภูมิของแผงเซลล์
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แสงอาทิตย์ลดลง 23 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีการสเปรย์พ่นน้ าอยู่ท่ี 35 องศา

เซลเซียส และท่ีไม่ได้ติดตั้งสเปรย์พ่นน้ ามีอุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส ก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีการ

สเปรย์พ่นน้ าเพิ่มขึ้นเป็น 66.9 วัตต์ ส่วนก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีไม่มีการสเปรย์พ่นน้ าอยู่ท่ี 55.4 วัตต ์

การสเปรย์พ่นน้ าเพื่อลดอุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 1.8% [14] 

และอกีหนึ่งรูปแบบ คือ การน าพลังงานแสงอาทติย์มาใชเ้พื่อผลิตความร้อน จากงานวิจัยของ Ahmet Kurklu และคณะ 

(2544) ได้ออกแบบสร้างอุปกรณ์ผลิตน้ าร้อนแบบแผ่นเรียบ (Flat Plate Solar Collector) โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะดูด

สะสมความร้อนจากเซลล์แสงอาทิตยแ์ละถ่ายเทความร้อนให้กับน้ าท่ีไหลผ่านอุปกรณ์ผลิตน้ าร้อน ซึ่งอุณหภูมขิองน้ า

ร้อนในถังเก็บน้ าร้อนท่ีหุม้ด้วยฉนวนกันความร้อน ในชว่งเวลากลางวันเท่ากับ 55 องศาเซลเซียส และในเวลากลางคืน

มีอุณหภูมมิากกวา่ 30 องศาเซลเซียส [8] หลังจากนัน้ Runsheng Tang และคณะ (2553) ได้สร้างอุปกรณผ์ลิตน้ ารอ้น

พลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (Flat Plate Solar Collector) ซึ่งสามารถผลิตน้ าร้อนภายในถังเก็บน้ าร้อนท่ีอุณหภูม ิ

60 องศาเซลเซียส [12] นอกจากนี้ยังมรีะบบผสมผสานหรือระบบไฮบริด (Hybrid) ท่ีสามารถน าพลังงานแสงอาทติย์มา

ใช้ได้ท้ังในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งสามารถน าความร้อนสะสมส่วนเกินจากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์มาผลิตน้ าร้อนและยังเป็นการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าได้อี ก

ทาง จากงานวิจัยของ Browne และคณะ (2558) ได้เสนอระบบเซลล์แสงอาทิตยผ์ลิตความร้อนร่วมโดยใช้สารเปลี่ยน

สถานะ (Phase Change Materials) เป็นสารท างานเพื่อการระบายความร้อนโดยใช้น้ าท่ีไหลผ่านท่อระบายความร้อน

ดูดสะสมความร้อนจากสารเปลี่ยนสถานะ (PCM) และพบวา่ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตความร้อนร่วมท่ีใชส้ารเปลี่ยน

สถานะเป็นสารท างาน (Photovoltaic/Thermal-Phase Change Materials) สามารถผลิตน้ าร้อนสูงกว่าระบบเซลล์

แสงอาทติย์ผลิตความร้อนร่วมท่ีใชน้้ าหรอืไกลคอลเป็นสารท างาน (Photovoltaic /Thermal) ประมาณ 6 องศาเซลเซียส 

[14] ซึ่งก่อนหน้านั้น Biwole และคณะ (2554) ได้ใช้สารเปลี่ยนสถานะ (PCM) ในการลดอุณหภูมิใต้แผงเซลล์

แสงอาทติย์ จากการศกึษาพบว่า การใช้สารเปลี่ยนสถานะสะสมความร้อนสว่นเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์จะสามารถ

ลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ต่ ากวา่ 40 องศาเซลเซียส ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ 1,000 วัตตต์่อตารางเมตร 

เมื่ออุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สูงขึ้น สารเปลี่ยนสถานะ (PCM) จะดูดสะสมความร้อนเก็บไว้ จะท าให้อุณหภูมิ

แผงเซลล์แสงอาทิตยล์ดลงและสามารถน าความร้อนท่ีดูดสะสมในสารเปลี่ยนสถานะ (PCM) ไปใชป้ระโยชนใ์นการผลิต

น้ ารอ้นหรือให้ความอบอุ่นแก่ตัวอาคารบ้านเรอืนได้ [14] การใช้ประโยชน์จากอุณหภูมิส่วนเกินใต้แผงเซลลแ์สงอาทติย์

มาผลิตน้ าร้อนสามารถน าน้ าร้อนท่ีได้มาใช้อุปโภคในระดับครัวเรือน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าจากเคร่ืองท า

น้ ารอ้นได้อีกทางหนึ่ง [3] 

 จะเห็นว่าจากงานวิจัยท่ีผ่านมาได้มีการติดตั้งอุปกรณ์และสารท างานต่างๆ เพื่อลดอุณหภูมิของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์รวมท้ังน าความร้อนส่วนเกินใต้

แผงเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตเป็นน้ าร้อนได้นั้น มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีหาได้ยากในพื้นท่ี การติดตั้งอุปกรณ์ค่ อนข้าง

ยุ่งยาก และมีต้นทุนท่ีสูงเกินกว่าที่จะน ามาใช้ในระดับครัวเรือนได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะออกแบบและ

สร้างอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผลิตน้ าร้อนจากอุณหภูมิส่วนเกินใต้แผงเซลล์

แสงอาทิตย์และเป็นการลดอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าได้ โดยให้มีต้นทุนการ

ผลิตท่ีต่ ากว่าและอุปกรณ์ท่ีใช้สามารถจัดหาได้ง่ายในพื้นท่ี ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยพื้นท่ีรับพลังงานแสงอาทิตย์ 

ณ ต าแหน่งละติจูด 18.23 องศาเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง โดยอุณหภูมิ

ส่วนเกินท่ีได้จากระบบสามารถน ามาผลิตน้ าร้อนส าหรับใช้ประโยชน์ในการอุปโภคภายในครัวเรือนได้ ผู้วิจัยคาดหวัง

ว่าการน าอุณหภูมิส่วนเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ าร้อนจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย

เนื่องจากการใชพ้ลังงานไฟฟา้ส าหรับเครื่องท าน้ าร้อนใชใ้นการอุปโภคระดับครัวเรือนได้เป็นอยา่งมาก 



 

 1162  Proceedings 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศกึษา 

 งานวิจัยนี้ได้ท าการออกแบบและสร้างอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อศึกษาการ

ผลิตน้ าร้อนจากอุณหภูมิส่วนเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม โดยใช้สารเอทิลีน ไกลคอล เนื่องจากสารเอ

ทิลนี ไกลคอลเป็นสารท่ีหาได้งา่ยในพืน้ท่ี มีจุดเดอืดสูงถึง 197 oC เพื่อป้องกันการระเหยเมื่อดูดสะสมความร้อนใตแ้ผง

เซลล์แสงอาทติย์ มีความจุความร้อนต่ ากว่าน้ าท่ีท าให้การถ่ายเทความร้อนจากความร้อนใตแ้ผงเซลล์แสงอาทิตยไ์ปยัง

ท่อทองแดงท่ีมีน้ าไหลผ่านได้เร็วขึน้ [10] และศึกษาอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางไฟฟ้า 

โดยท าการบันทึกอุณหภูมิท่ีต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ อุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย ์

อุณหภูมิน้ าเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้ าออกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้ าส่วนบนของ

ถังเก็บน้ าร้อน อุณหภูมิน้ าส่วนกลางของถังเก็บน้ าร้อน อุณหภูมิน้ าส่วนล่างของถังเก็บน้ าร้อน อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 

รวมท้ังบันทึกค่ากระแสไฟฟา้ และค่าความตา่งศักยไ์ฟฟา้ 
  

 วิธีการศกึษา มขีั้นตอนดังนี้ 

 1. ออกแบบและสร้างฐานวางแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

 1.1 การออกแบบฐานวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ออกแบบให้เหมาะสมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมี

ขนาด ความยาว 148 เซนติเมตร ความกว้าง 66 เซนติเมตร และความสูง 3.8 เซนติเมตร 
 

 

ภาพที่ 1 แบบโครงสร้างฐานวางแผงเซลล์แสงอาทติย์ 
 

 จากภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้างฐานวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งมีขนาดความกว้าง 68 เซนติเมตร ความยาว 

150 เซนติเมตร ความสูงจากพื้น 60 เซนติเมตร และเอยีงท ามุม 18 องศา 
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 1.2 สร้างฐานวางแผงเซลล์แสงอาทติย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ฐานวางแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
 

 จากภาพท่ี 2 สร้างฐานวางแผงเซลล์แสงอาทติย์ตามท่ีออกแบบไว ้ โดยวัสดุท่ีเลอืกใช้คอื เหล็กฉากและเหล็ก

กล่อง และเลอืกใช้แผงเซลล์แสงอาทติย์ท่ีมีก าลังไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ 135 วัตต์ มีขนาดความยาว 148 

เซนติเมตร ความกว้าง 66 เซนติเมตร และความสูง 3.8 เซนติเมตร 
 

 2. ออกแบบและสร้างอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน 

 2.1 ออกแบบอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 การออกแบบอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน 
 

 จากภาพท่ี 3 เป็นโครงสร้างของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน มีความกว้าง 59 เซนติเมตรความยาว 141 

เซนตเิมตรและความสูง 2 เซนติเมตร ภายในติดตัง้ท่อทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 1 เซนติเมตร ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1.2 เซนติเมตร ความยาวส่วนของท่อ 45 เซนติเมตร รัศมีส่วนโค้ง 4.5 เซนติเมตร 

ระยะห่างระหว่างท่อ 12 เซนติเมตร 
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2.2 สร้างอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 อุปกรณแ์ลกเปลีย่นความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์ 
 

 จากภาพท่ี 4 สร้างอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนตามท่ีออกแบบไว้ โดยเลือกใช้อลูมิเนียม เนื่องจาก

อลูมิเนียมมีความสามารถน าความร้อนได้ดี หาได้ง่ายและราคาถูกกว่าวัสดุอื่นๆ ส่วนท่อแลกเปลี่ยนความร้อนใช้เป็น

ทองแดง [15] ท่ีมีการน าความร้อนได้ดี โดยดัดให้ท่อทองแดงโค้งอยูใ่นกล่องอลูมเินยีมเป็นระยะ 7 เมตร 
 

 3. การสร้างถังเก็บน้ าร้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 การออกแบบถังเก็บน้ าร้อน 
 

 จากภาพท่ี 5 สร้างถังเก็บน้ าร้อนด้วยสแตนเลส ป้องกันการเกิดสนิม หุ้มตัวถังด้วยฉนวนกันความร้อน ชนิด Poly 

Ethylene แล้วยดึไวด้้วยแจ็คเก็ต  โดยมปีริมาตร 160 ลิตร [9] ส าหรับการอุปโภคตอ่หนึ่งครัวเรือน (3-4 คน) ตอ่วัน  
 

  



 

 1165  Proceedings 

4. การตดิตัง้อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 6 การตดิตัง้อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลลแ์สงอาทติย์ 
 

 จากภาพท่ี 6 ท าการตดิตัง้อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละระบบไหลเวยีนน้ าพร้อม

ท้ังติดตั้งระบบท่อไหลเวียนน้ าเข้ากับป้ัมน้ าโดยใช้อัตราการไหล 1 ลิตรต่อนาที [7] และติดตั้งเทอร์โมคัปเปิล Type K 

บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ต าแหนง่ ได้แก่ ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง ใตแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตย ์3 ต าแหนง่ ได้แก่ 

ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 1 ต าแหน่ง อุณหภูมิน้ าเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 1 

ต าแหน่ง อุณหภูมิน้ าออกจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 1 ต าแหน่ง และอุณหภูมิน้ าในถังเก็บน้ าร้อนน้ าอีก 3 

ต าแหน่ง ได้แก่ ส่วนบนของถังเก็บน้ าร้อน ส่วนกลางของถังเก็บน้ าร้อน และส่วนล่างของถังเก็บน้ าร้อน  เชื่อมต่อกับ

เครื่องเก็บขอ้มูลอัตโนมัติ DATA LOGGER รุ่น midi GL 820 
 

 4.1 การท างานของระบบท าน้ าร้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 การท างานของระบบท าน้ าร้อน 
 

  

ถังเก็บน้้า 

ปั้มน้้า 

Flow meter 

เซลล์แสงอาทิตย์ 

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 

ทิศทางการไหลของน้้า 
วาล์ว เปิด/ปิด น้้า 
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จากภาพท่ี 7 น้ าเย็นจากส่วนล่างของถังจะถูกปั้มน้ าดูดน้ าเขา้ Flow meter เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ าท่ี 

1 LPM ก่อนเข้าไปยังอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีสารเอทิลีน ไกลคอลเป็นสารท างานท า

หน้าท่ีดูดสะสมความร้อนจากใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปถ่ายเทให้กับน้ าท่ีไหลอยู่ภายในท่อทองแดงจากส่วนล่างของ

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนขึ้นไปส่วนบนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน แล้วลงสู่ถังเก็บน้ าร้อน ท าให้น้ าส่วนบน

ของถังมอีุณหภูมสิูงกว่าน้ าส่วนล่างของถัง 
 

 5. ขั้นตอนเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.1 การวัดอุณหภูมิ ผู้วิจัยได้ท าการวัดต าแหนง่ตา่งๆ ของแผงเซลลแ์สงอาทติย์ ดังนี้ 

 5.1.1 วัดอุณหภูมกิ่อนตดิตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใตแ้ผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยวัด

อุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ต าแหน่ง ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ต าแหน่ง และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมอีก 1 

ต าแหน่ง ด้วยเทอร์โมคัปเปิล Type K ต่อกับเคร่ืองเก็บข้อมูลอัตโนมัติ DATA LOGGER รุ่น midi GL 820 เพื่อให้เคร่ือง

เก็บขอ้มูลอุณหภูมิท้ัง 7 ต าแหนง่ ทุกๆ 5 นาที 

 5.1.2 การวัดอุณหภูมิหลังติดตัง้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใตแ้ผงเซลล์แสงอาทิตย์โดย

วัดอุณหภูมบินแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ต าแหน่ง ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ต าแหนง่ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 1 ต าแหน่ง 

อุณหภูมิน้ าเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 1 ต าแหน่ง อุณหภูมิน้ าออกจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 1 

ต าแหน่ง และอุณหภูมิน้ าในถังเก็บน้ าร้อนอกี 3 ต าแหน่ง ด้วยเทอร์โมคัปเปิล Type K ต่อกับเคร่ืองเก็บข้อมูลอัตโนมัต ิ

DATA LOGGER รุ่น midi GL 820 เพื่อให้เครื่องเก็บขอ้มูลอุณหภูมิท้ัง 12 ต าแหนง่ ทุกๆ 5 นาที 

 5.2 การวัดปริมาณทางไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ท าการวัดค่าความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าของเซลล์

แสงอาทิตยก์่อนติดตัง้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและหลังตดิตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทุกๆ 5 นาที โดยใช้

เครื่องเก็บขอ้มูลอัตโนมัติ DATA LOGGER รุ่น midi GL 820 

 5.3 การวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ผู้วิจัยได้ท าการวัดค่ารังสีดวงอาทิตย์โดยใช้ Pyranometer 

เชื่อมตอ่กับคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บขอ้มูลอัตโนมัติทุกๆ 5 นาที ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

 6. ขัน้ตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6.1 ผลการวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ผู้วจิัยน าข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย เปรียบเทียบ

กับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตั้งแต่วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 เป็น

ระยะเวลา 30 วัน  

 6.2 ผลการวัดอุณหภูมิ ผู้วิจัยน าข้อมูลอุณหภูมิท่ีได้มาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบใต้แผงเซลล์

แสงอาทิตยก์่อนตดิตัง้อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนและหลังติดต้ังอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน 

 6.3 ผลการวัดค่าทางไฟฟ้า ผู้วิจัยน าข้อมูลค่าทางไฟฟ้า คือ ค่าความต่างศักย์ มาวิเคราะห์โดย

เปรียบเทียบก่อนตดิตัง้อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนและหลังติดต้ังอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน 

 6.4 ผลการวัดค่าอุณหภูมนิ้ าในถังเก็บน้ ารอ้น ผู้วจิัยน าข้อมูลอุณหภูมิน้ าในถังเก็บน้ าร้อนท้ัง 3 ต าแหน่ง 

มาวเิคราะห์หาอุณหภูมิน้ าในถังเก็บน้ าร้อนเฉลี่ยท่ีได้ใน 15 วัน  

 6.5 ผู้วิจัยได้น าค่ากระแสไฟฟ้า ค่าความต่างศักย์ ค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ และพื้นท่ีของแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ มาท าการค านวณประสิทธิภาพทางไฟฟ้าก่อนติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและหลังติดตั้ง

อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน 
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 6.6 ผู้วิจัยได้น าค่าอุณหภูมนิ้ าก่อนเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้ าหลังออกจากอุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อน ค่าอัตราการไหลเชิงมวลของน้ า ค่าความจุความร้อนของน้ า ความเข้มรังสีดวงอาทิตยแ์ละพื้นท่ีของ

แผงเซลล์แสงอาทิตย ์มาท าการค านวณประสิทธิภาพทางความร้อนหลังติดตัง้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
 

  การวิเคราะห์ผลดังกล่าวนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาประสิทธิภาพทางความร้อนส าหรับการผลิตน้ าร้อน

จากอุณหภูมิสว่นเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางไฟฟา้ก่อนและหลังติดตัง้อุปกรณ์แลกเปลี่ยน

ความร้อน 
 

 7. การค านวณหาประสิทธิภาพทางไฟฟา้ 

 การค านวณหาประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ มี

รายละเอยีดสูตรการค านวณ ดังนี้ [11] 
 

 จากสูตร              x100%
pGA

IV
el η  (1) 

โดยท่ี  คือ ประสิทธิภาพทางไฟฟา้ (%) 

 I คือ กระแสไฟฟา้สูงสุด (A)
 
 

 V คือ แรงดันไฟฟา้สูงสุด (V) 

 G คือ ความเข้มรังสดีวงอาทิตย ์(W/m2) 

 Ap คือ พืน้ท่ีแผงเซลล์แสงอาทติย์ (m2) 
 

 8. การค านวณหาประสิทธิภาพทางความรอ้น 

 การค านวณหาประสิทธิภาพทางความร้อนเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลการท างานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน

ความร้อน มรีายละเอยีดสูตรการค านวณดังน้ี [11] 
 

 จากสูตร             x100%
pHA

)iTf(TpCm
th





η  (2) 

 

โดยท่ี คือ ประสิทธิภาพทางความรอ้น (%) 

  คือ อัตราการไหลเชงิมวล (kg/s) 

 Cp คือ ค่าความร้อนจ าเพาะ (J/Kg-K) 

 Ti คือ อุณหภูมิน้ าเข้าอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน (oC) 

 Tf คือ อุณหภูมิน้ าออกจากอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน (oC)  

 A  คือ พืน้ท่ีแผงเซลล์แสงอาทติย์ (m2) 

 G  คือ ความเข้มรังสีดวงอาทติย์ (W/m2) 
 

ผลการศกึษา 

 การศกึษาการใชค้วามร้อนส่วนเกินจากแผงเซลล์แสงอาทติยม์าใช้ในการผลิตน้ ารอ้น โดยก่อนติดตัง้อุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อน วัดอุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย ์อุณหภูมิใตแ้ผงเซลลแ์สงอาทติย์ อุณหภูมิสิ่งแวดลอ้ม และ

หลังติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน วัดอุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย ์

elη

elη
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อุณหภูมิน้ าเข้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้ าออกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิน้ าในถังเก็บน้ า

ร้อน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม บันทึกข้อมูลอุณหภูมิในแต่ละต าแหน่งโดยใช้เคร่ืองบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ทุกๆ 5 นาที 

ท าการวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าท่ีได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ

ร้อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทุก 5 นาที เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตั้งแต่วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

ถึงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 เป็นระยะเวลา 30 วัน และน ามาทดสอบประสิทธิภาพทางความร้อนหลังการตดิตัง้อุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตอ่ไปน้ี 
 

 1. ผลการวัดค่าความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์ 

 จากการเก็บข้อมูลค่าความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตั้งแต่วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

ถึงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ผลการวจิัยแสดงดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงความเข้มรังสีจากดวงอาทิตยแ์ละอุณหภูมสิิ่งแวดลอ้ม 
 

 จากภาพท่ี 8 ความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย ์ตัง้แตเ่วลา 08.00 น. – 17.00 น. เป็นระยะเวลา 30 วัน จะเห็นได้

วา่ ชว่งท่ีมีค่าความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์สูงท่ีสุดอยู่ท่ีเวลาประมาณ 13.00 น. – 14.00 น. โดยค่าความเข้มรังสีจาก

ดวงอาทติย์สูงท่ีสุดเฉลี่ยอยู่ท่ี 745 W/m2 และอุณหภูมสิิ่งแวดลอ้มมกีารเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา 
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2. ผลการศึกษาอุณหภูมใิต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังตดิตั้งตดิตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 

 จากการศึกษาอุณหภูมใิตแ้ผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังตดิตัง้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน โดยท าการ

เก็บขอ้มูล เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตัง้แตว่ันท่ี 6 มถิุนายน 2559 ถึงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ผลการวจิัยแสดงดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์ก่อนและหลังติดตัง้ตดิตัง้อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน 
 

 จากภาพท่ี 9 เปรียบเทียบอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยน

ความร้อนพบว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการสะสมความร้อนสูงสุดอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. – 14.00 น. โดย

อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนติดตั้งเฉลี่ยอยู่ท่ี 49 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิใต้แผงหลังการติดตั้งอุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อนเฉลี่ยท้ังวันอยู่ท่ี 42 องศาเซลเซียส เห็นได้วา่ อุณหภูมิใตแ้ผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าลดลงเฉลี่ย 7 

องศาเซลเซียส 
 

 3. ผลการศึกษาปริมาณทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังตดิตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 

 จากการศึกษาปริมาณทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 

โดยท าการเก็บข้อมูล เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

ผลการวิจัยแสดงดังนี้  

ภาพที่ 10 แสดงปริมาณความตา่งศักยข์องแสงอาทิตยก์่อนและหลังตดิตัง้ตดิตัง้อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน 
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 จากภาพท่ี 10 พบวา่ ก่อนตดิตัง้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนวัดค่าความตา่งศักยไ์ฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ท่ี 18.55 

โวลต์ และหลังการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ท่ี 18.77 โวลต์ ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากเดิม 0.22 โวลต์ 
 

 4. ผลการศกึษาอุณหภูมนิ้ าในถังเก็บน้ าร้อน 

 จากการศึกษาอุณหภูมิน้ าในถังเก็บน้ าร้อนซึ่งได้จากการทดสอบติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผง

เซลล์แสงอาทติย์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตัง้แตว่ันท่ี 21 มถิุนายน 2559 ถึงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ผลการวจิัยแสดง

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงอุณหภูมิน้ าในถงัเก็บน้ าร้อน 
 

 จากภาพท่ี 11 พบว่า มีอุณหภูมิน้ าต าแหน่งบนถังเก็บน้ าร้อนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ท่ี  37.73 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิน้ าต าแหน่งกลางถังเก็บน้ าร้อนเฉลี่ยสูงสุด 37.46 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิน้ าต าแหน่งล่างถังเก็บน้ าร้อน

เฉลี่ยสูงสุด 37.23 องศาเซลเซียส 

 จะเห็นว่า จากภาพท่ี 10 และ 11 ในช่วงเวลา 08.00 น.- 10.00 น. เป็นช่วงท่ีความร้อนจากดวงอาทิตยย์ัง

มไีมม่ากเกินไป จึงท าให้คา่ความต่างศักย์มีคา่สูงและอุณหภูมขิองน้ าในถังยังคงมีอุณหภูมิต่ า แตเ่มื่อหลังจาก 10.00 น. 

เป็นต้นไป แผงเซลล์แสงอาทิตยม์กีารสะสมความร้อนสูงขึ้น ท าให้ค่าความตา่งศักย์ลดลง พรอ้มกับอุณหภูมิของน้ าท่ีมี

อุณหภูมสิูงขึน้ สรุปได้ว่า ความต่างศักย์แปรผกผันกับอุณหภูมขิองน้ า 
 

 5. การหาประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและประสิทธิภาพทางความร้อนก่อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อน 

 5.1 หาประสิทธิภาพทางไฟฟา้ก่อนตดิตัง้อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน 

 AG
maxVmaxI

Eff(PV)   

 

 
100 x

580 x 0.832
19.02 x 0.19

Eff(PV)   

 0.724%Eff(PV)  

ดังนัน้ จะได้คา่ประสิทธิภาพทางไฟฟา้ก่อนตดิตัง้อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนเท่ากับ 0.724% 
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 5.2 หาประสิทธิภาพทางไฟฟา้หลังตดิตัง้อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน 

 AG
maxVmaxI

Eff(PV/T)  

 

 
100 x

580 x 0.832
19.37 x 0.19

Eff(PV/T)  

 0.763%Eff(PV/T)  

ดังนัน้ จะได้คา่ประสิทธิภาพทางไฟฟา้หลังตดิตัง้อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนเท่ากับ 0.763% 
 

 5.3 หาประสิทธิภาพทางความรอ้นหลังติดต้ังอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน 

 x100
AG

TpCm
Eff(HW)





 

 
100 x

580 x 0.832
37.6)(38.74 x 4190 x0.0167 

Eff(HW)


  

 

 16.5%Eff(HW)   

ดังนัน้ จะได้ประสิทธิภาพทางความรอ้นหลังติดต้ังอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อน เท่ากับ 16.5% 
 

 6. ความเหมาะสมทางเศรษ ศาสตร์ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่าง Solar collector กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยน

ความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย ์รายละเอยีดแสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอยีดระหว่าง Solar collector กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์ 

รายละเอียด 
Flat Plate Solar Collector 

[6] 

Evacuated Tube Solar 

Collector [13] 

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ

ร้อนใต้แผงเซลล์

แสงอาทิตย์ 

พื้นที่ติดตั้ง 1.20x2.50 m2 1.20x1.50 m2 0.60x1.45 m2 

ความจุ 160 ลิตร 150 ลิตร 160 ลิตร 

ราคา 49,000 บาท 55,000 บาท 45,000 บาท 

ค่าตดิตัง้ 
วางบนพืน้ท่ี 8,000 บาท 

วางบนหลังคา 6,000 บาท 
- - 

อุณหภูมทิี่ได ้ 40-70 oC 60-90 oC 35-50 oC 
 

 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่า พื้นท่ีติดตั้งท่ีใช้ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะใช้

พื้นท่ีในการติดตั้งท่ีน้อยกว่าการติดตั้ง Sollar collector อีกท้ังต้นทุนในการผลิตและค่าติดตั้งของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน

ความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีการลงทุนท่ีน้อยกว่า Solar collector และในส่วนของอุณหภูมิท่ีได้นั้น อุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะได้อุณหภูมิท่ีต่ ากวา่ Sollar collector แต่เนื่องจากอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
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ส าหรับการใช้อุปโภคภายในครัวเรือนอยู่ท่ี 32 – 42 องศาเซลเซียส อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใต้แผงเซลล์

แสงอาทิตย์จึงเหมาะสมท้ังในด้านของอุณหภูมิท่ีได้และต้นทุนในการผลิต พร้อมท้ังยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทาง

ไฟฟา้ได้เป็นอยา่งดี   
  

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากการศกึษาการผลิตน้ าร้อนโดยใช้ความร้อนสว่นเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตยด์้วยสารเอทิลนี ไกลคอล เป็น

สารท างาน พบว่า ระบบก่อนการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ยอยู่ท่ี 49 

องศาเซลเซียส ค่าความต่างศักย์เฉลี่ย 18.55 โวลต์ และประสิทธิภาพทางไฟฟ้าคิดเป็น 0.724% ภายหลังการติดตั้ง

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้สารเอทิลีน ไกลคอลสะสมความร้อนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า อุณหภูมิใต้

แผงเซลล์แสงอาทิตยม์คี่าลดลงเป็น 42 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลให้ค่าความต่างศักย์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 18.77 โวลต์ และ

ค่าประสิทธิภาพทางไฟฟ้าคิดเป็น 0.763% ส่วนน้ าร้อนท่ีได้จากความร้อนส่วนเกินใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีผลิตได้มี

อุณหภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส คิดเป็นประสิทธิภาพทางความร้อน 16.5% ดังนั้น การติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยน

ความร้อนสามารถน ามาผลิตน้ ารอ้นและเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟา้ได้เป็นอยา่งดี  
  

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาปริมาณของสารเอทิลีน ไกลคอล ท่ีเหมาะสมต่อประสิทธิภาพทางความร้อนและศึกษาสาร

ท างานท่ีสามารถน ามาใช้แทนสารเอทิลีนไกลคอล เพื่อลดต้นทุนของระบบ รวมท้ังควรศึกษาผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดลอ้มท่ีมีการน าสารเอทิลนี ไกลคอลมาใช้เป็นสารสะสมความร้อน 
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การเปรียบเทยีบประสทิธิภาพเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีใช้กระจกเงาระนาบ

และกระจกโค้งพาราโบลาเป็นตัวรวมแสง 

The comparison of efficiency of chili solar oven using plane mirrors and 

parabolic mirror to combine sunlight 

ศุภชัย จันทร์งาม1* กนกกาญจน์ ศรีสุรนิทร์2 และ กชรัตน ์จันทร์งาม3 

Supachai Channgam1*, Kanokkarn Srisurin2 and Kotcharat Channgam3 
 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาอบพริกพลังงานแสงอาทติย์ขนาด 50x60x25 ลบ.ซม. ที่ใชก้ารรวม

แสงด้วยกระจกเงาระนาบสี่เหลี่ยมผืนผ้า จ านวน 12 แผ่น ท่ีมีพื้นท่ี 50x60 ตร.ซม. กับการรวมแสงด้วยกระจกโค้ง

พาราโบลาที่ใชก้ระจกเงาระนาบหกเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 5 ซม. เป็นตัวสะท้อนแสงตดิบนจานผิวโค้งพาราโบลา 

รัศมี 90 ซม. ท าการทดลองอบพริกปริมาณ 1 กก. มีความชื้นเร่ิมต้นร้อยละ 74.93wb (wet basis) เป็นเวลา 7 ชั่วโมง 

วัดค่าความชื้นท่ีเหลือเปรียบเทียบระหว่างการอบในตู้อบพริกธรรมดา การอบในตู้อบพริกท่ีรวมแสงด้วยกระจกเงา

ระนาบ และการอบในตู้อบพริกท่ีรวมแสงด้วยกระจกโค้งพาราโบลา ผลการทดลองพบว่าพริกท่ีอบในเตาอบพริก

ธรรมดามีค่าความชื้นเหลือร้อยละ 46.75 wb พริกท่ีอบในเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีรวมแสงด้วยกระจกเงา

ระนาบมีค่าความชื้นเหลืออยู่ร้อยละ 12.14 wb และพริกท่ีอบในเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีรวมแสงด้วยกระจก

โค้งพาราโบลามีค่าความชื้นเหลืออยู่ร้อยละ 8.34 wbจึงสรุปว่าเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงด้วย

กระจกโค้งพาราโบลามีประสิทธิภาพมากกวา่แบบรวมแสดงดว้ยกระจกเงาระนาบแบบธรรมดา 
 

ค าส าคัญ:  เตาอบพลังงานแสงอาทติย์ กระจกเงาระนาบ กระจกโค้งพาราโบลา ประสิทธิภาพเตาอบพริก 
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Abstract  

 This research compared the efficiency of 50 x60 x25  cm3  chili solar oven using12  rectangular plane 

mirrors (50  cm. in length and 60  cm. in width) to combine sunlight with that of hexagonal-shaped parabolic 

mirrors with a radiant of 90 cm. (length of each facet is 5 cm.). To do the experiment, 1 kilogram of chili was 

baked with original 74.93%wb in moisture content for 7hours. Then, the rest moisture content measured from 

the simple solar oven, the oven with plane mirrors, and the oven with hexagonal-shaped parabolic mirrors was 

compared to each other. It was found that chili baked in the simple oven had 46.75%wb in moisture content 

while that baked in the solar oven using plane mirrors to combine sunlight had 12.14%wb in moisture content. 

Also, chili baked in the solar oven using the hexagonal-shaped parabolic mirrors had 8.34%wb in moisture 

content. Thus, it was concluded thatthe solar oven using the hexagonal-shaped parabolic mirrors to combine 

sunlight was more efficient than that using the plane mirrors. 
 

Keywords:  solar oven, mirror plane, parabolic mirrors, efficiency of oven capsicum 

บทน า 

“พริก” พชืวัฒนธรรมของชาวไทย จากสถิตคินไทยบริโภคพริกประมาณ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จนกล่าวได้ว่า

พริกอยู่ในชีวิตประจ าวันของคนไทยมาอย่างช้านานจนแทบแยกไม่ออก นอกจากพริกจะส่วนประกอบหนึ่งท่ีส าคัญใน

อาหารท่ีท าให้อาหารไทยมีเอกลักษณ์ในเร่ืองความเผ็ดร้อนแล้ว ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับพริกพบว่าพริกมีคุณสมบัตเิป็น

ยารักษาโรคและมีสรรพคุณเป็นอาหารเสริมสุขภาพด้วย เช่น ชว่ยบรรเทาอาการหวัด ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือด 

ลดปริมาณคอเลสเตอรอล และ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง ดังนั้นในปัจจุบันพริกจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้า

ทางการเกษตรท่ีส่งผลสดหรือตากแห้งจ าหน่ายเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการน าพริกมาวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดมูลค่าให้

สูงขึ้น และเท่าทันต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลให้พริกกลายเป็นพืชชนิดหนึ่งท่ีมี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และในแต่ละปปีระเทศไทยมีพืน้ท่ีปลูกพริกไม่นอ้ยกว่า 474,717 ไร่ ซึ่งพืน้ท่ีสว่น

ใหญ่ลว้นแตอ่ยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืแทบท้ังสิ้น  

บ้านหัวเรือ ต าบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมูบ้่านท่ียึดถอืการเกษตรกรรมด้านการปลูกพริกมาตัง้แต่

สมัยบรรพบุรุษ โดยพริกของบ้านหัวเรือขึ้นช่ือในเร่ืองของความเผ็ด ดังนัน้จึงเป็นท่ีตอ้งการของหลายๆ สาขา และจาก

การศึกษาพบวา่พริกท่ีให้ผลผลิตสามารถซื้อขายได้ในเดือนพฤศจิกายน  และจะหยุดให้ผลผลิตในเดอืนพฤษภาคมถึง

มถิุนายนของทุกป ีโดยพริกสดจะได้ราคาดีในเดอืนธันวาคมถึงกลางเดอืนมกราคมของทุกป ีได้ราคากิโลกรัมละ 40 ถึง 

50 บาท  โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2550 ราคาสูงถึง 60 ถึง 85 บาทต่อกิโลกรัม แน่นอนว่าเกษตรกรทุกคนมีความฝัน

อยากจะขายได้แตใ่นความเป็นจริงแลว้หากมีผลผลิตท่ีมากเกินความต้องการของตลาด ปัญหาผลิตผลล้นตลาดในชว่ง

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็จะเกิดขึน้ ซึ่งส่งผลท าให้มีราคาของผลผลิตท่ีได้ลดนอ้ยลงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนของเกษตรกร และ

ยิ่งไปกว่านั้นตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ราคาของพริกสดก็จะลดลงเร่ือยๆ จนถึง 15 บาทต่อกิโลกรัม และ

เมื่อถึงเวลานั้นเกษตรกรก็จะหยุดขายพริกสดแตเ่ปลี่ยนไปเก็บพริกสดท่ีสุกแดงเต็มท่ีน าไปตากแห้ง แล้วจ าหนา่ยในรูป

พริกแห้งแทน เนื่องจากพริกแห้งสามารถเก็บรักษาได้เป็นปี ปัญหาที่พบในการตากแห้งคือการตากพริกนั้นใชเ้วลานาน

มาก กว่าจะสามารถน าผลผลิตไปขายได้ ซึ่งปกติใชเ้วลาการตากประมาณ 5 วัน ดังนั้นจึงมีนักวิจัยหลายกลุ่มพยายาม

สร้างเครื่องมือท่ีสามารถลดเวลาในการท าพริกแหง้ จนในท่ีสุดนักวจิัยก็สามารถสร้างเครื่องอบพริกพลังงานไฟฟา้ที่ท า

ให้พริกแห้งได้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 วันขึ้นมาได้ แต่ปัญหาของการใช้เคร่ืองอบพริกพลังงานไฟฟ้าคือการเสีย
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ค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง ส่งผลให้นักวิจัยต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีสูง จนในท่ีสุดก็

สามารถสร้างเคร่ืองอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาได้ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีสูงได้ แต่ก็อีกเช่นกัน

เทคโนโลยีเครื่องอบพรกิพลังงานแสงอาทิตยน์ี้ถึงแมล้ดการใชพ้ลังงานไฟฟา้ได้ แตร่ะยะเวลาในการอบนั้นกลับเพิ่มขึ้น

เป็นประมาณ 3 วัน ดังนั้นหากเราสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้เครื่องอบพริกพลังงานแสงอาทิตยใ์ห้สามารถใชเ้วลาใน

อบพริกเทียบเท่าหรือน้อยกว่าเวลาจากเคร่ืองอบพริกพลังงานไฟฟ้าได้ ก็จะเป็นการลดต้นทุนในด้านระยะเวลาการ

ผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกอันจะน าไปสู่การเพิ่มรายได้ในท่ีสุด 

จากสิ่งท่ีกล่าวท้ังหมดคณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาเคร่ืองอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Oven)เพื่อ

ประยุกต์ใช้พลังงานจากธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลและไม่มีวันหมด [2] ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการน าเอา

หลักการทางฟิสิกส์เร่ืองการรวมแสงเพื่อเพิ่มความเข้มแสงของกระจงโค้งพาราโบลามา [6,7] ประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้กับเครื่องอบพริกพลังงานแสงอาทติย์ เพื่อเป็นการชว่ยเหลอืเกษตรกรผู้ปลูกพริก บา้นหัวเรือ ต าบลหัว

เรือ จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีนวัตกรรมท่ีช่วยส่งเสริมในเร่ืองกระบวนผลิตพริกแห้ง โดยจะเน้นการน าวัสดุท่ีหาได้ใน

ท้องถิ่นมาใชใ้นพัฒนาเพ่ือให้งา่ยตอ่ความเข้าใจของชาวบ้าน ในขัน้ของการถ่ายทอดเทคโนโลยไีปสู่ชุมชน 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ในการศึกษาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ [1] จะมีส่วนประกอบท่ีส าคัญอยู่ 3 ส่วน คือ 1. ตัวรับแสงอาทิตย ์

(Solar Receiver) เป็นอุปกรณ์ส าหรับรับแสงท่ีถูกส่งมาจากดวงอาทิตย์แล้วสะท้อนไปยังตัวรวมแสง 2. ตัวรวม

แสงอาทติย์ (Solar Concentrator) เป็นอุปกรณท่ี์ท าหน้ารวมแสงท่ีถูกส่งมาจากตัวรับแสงเพื่อท าให้ความเข้มแสงมคี่า 

มากขึ้น และ 3. เตาอบพลังงานแสงอาทติย์ [3,4,5] ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1แสดงการสว่นประกอบของเตาอบพลังงานแสงอาทติย์ 

  

 ในการทดลองแบ่งเป็น 2วธีิ คือ วิธีท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพลังงานแสงอาทิตยแ์บบรวมแสงด้วยกระจก

เงาระนาบ โดยวิธีน้ีจะใช้กระจกเงาระนาบขนาด 50 x 60ตารางเซนติเมตร จ านวน 12แผ่น ดังแสงในภาพท่ี 2ท าหนา้ท่ีเป็น

ตัวรับแสงและตัวรวมแสงไปยังเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะติดตั้งระบบอุปกรณ์ ดังแสดงในภาพท่ี 3

และ วิธีท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพลังงานแสงอาทิตยแ์บบรวมแสงด้วยกระจกโค้งพาราโบลา โดยวธีินี้จะใช้กระจก

โค้งพาราโบลาท่ีสร้างจากจกเงาระนาบทรงหกเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 5 เซนติเมตร ติดบนจานผิวโค้งพาราโบลาท า

เตาอบ 

ดวงอาทติย์ 

ตัวรวมแสง 

ตัวรับแสง 
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หน้าท่ีเป็นตัวรวมแสง ดังแสดงในภาพท่ี 4 และมีกระจกเงาระนาบท าหนา้ท่ีเป็นตัวสะท้อนแสงจากดวงอาทิตยเ์ข้าสู่กระจก

โค้งพาราโบลา ซึ่งจะติดตั้งระบบอุปกรณ์ ดังแสดงในภาพท่ี 5 โดยเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีใช้ในการทดลองมีขนาด 

50x60x25 ลบ.ซม และก าหนดให้แสงเข้าทางด้านหนา้ของเตาอบ ดังแสดงในภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2แสดงกระจกเงาระนาบท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวรวมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3แสดงรูปแบบการทดลองการเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพลังงานแสงอาทติย์ 

แบบรวมแสงด้วยกระจกเงาระนาบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4แสดงกระจกโค้งพาราโบลาที่ท าหน้าท่ีเป็นตัวรวมแสง 

ดวงอาทติย์ 

ตัวรับแสง/ตัวรวมแสง 

เตาอบ 
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ภาพที่ 5แสดงรูปแบบการทดลองการเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพลังงานแสงอาทติย์ 

แบบรวมแสงด้วยกระจกโค้งพาราโบลา 
 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่  6 แสดงเตาอบพลังงานแสงอาทติย์ท่ีใชใ้นการทดลอง 

 

 ท าการทดลองเปรียบเทียบ ซึ่งมีขัน้ตอนการทดลองดังนี้ 

1. ตดิตัง้อุปกรณต์ามภาพท่ี 3และภาพท่ี 5 

2. น าพริกสด จ านวน 1 กก. เข้าเตาอบเป็นเวลา 7 ชั่วโมงเร่ิมน าพริกเข้าเตาอบเวลา 09.00น. และน าออก

จากเตาอบเวลา 16.00น. โดยสลับการทดลองระหว่างการใช้กระจกเงาระนาบและกระจกโค้งพาราโบลาเป็นตัวรวม

แสงในรูปแบบสลับวันกันท้ังนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในเร่ืองของสภาพอากาศในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เนื่องจากใน

วันท่ีท าการทดลองใกล้กันจะให้สภาพอากาศท่ีคล้ายกันท่ีสุด โดยท าการทดลองรูปแบบละ 5 คร้ัง (1 คร้ัง ใช้เวลา

เท่ากับ 1 วัน) รวมเป็นเวลาทัง้สิน้ 10 วัน ซึ่งทุกวันท่ีท าการทดลองให้ใชพ้ริกสดชุดใหม่ทุกครัง้ 

3. น าพริกท่ีผ่านการอบจ านวน 10 ตัวอย่าง ที่ได้จากการทดลองท้ังสิ้น 10 วัน ไปท าการค านวณหาความชื้น

มาตรฐานเปียก (wet basis)ท่ีเหลอือยู ่

  

 

 

  

ดวงอาทติย์ 
ตัวรวมแสง 

ตัวรับแสง 

เตาอบ 

ด้านหลังเตาอบ 

 ด้านหนา้เตาอบ 
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ตามสมการ Mw = ( w – d ) x 100 

     

 เมื่อ w   คือ มวลของพริกก่อนอบ (kg) 

  D   คือ มวลของพริกแหง้ (kg) 

  Mw คือ ความชืน้มาตรฐานเปียก (%wd) 

4. วเิคราะห์ผลการทดลองจากผลการวัดความชื้นมาตรฐานเปียกที่แตกตา่งกัน 

 

ผลการศึกษา 

 จากการทดลองเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงด้วยกระจก

เงาระนาบและกระจกโค้งพาราโบลา จะได้ผลตามตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบความชื้นมาตรฐานเปียกของพริกหลักผ่านการอบในเตาอบพริกพลังงานแสงอาทติย์

ด้วยเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน 

รายการ ความช้ืนมาตร านเปียก (%wb) 

เตาอบพริกพลังงานแสงอาทติย์รวมแสงด้วยกระจกโคง้พาราโบลา 

เตาอบพริกพลังงานแสงอาทติย์รวมแสงด้วยกระจกเงาระนาบ 

เตาอบพริกพลังงานแสงอาทติย์แบบไมม่กีารรวมแสง 

ความชื้นพริกก่อนอบ 

ความชื้นพริกแหง้ 

8.34 

12.14 

46.75 

74.93 

8.66 

 
จากตารางท่ี 1จะพบว่าเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีรวมแสงด้วยกระจกโค้งพาราโบลาจะมีความชื้น

ภายในเหลอือยูน่อ้ยท่ีสุดร้อยละ 8.34wbรองลงมาคืออุณหภูมจิากเตาอบพลังงานแสงอาทิตยท่ี์รวมแสงด้วยกระจกเงา

ระนาบมีความชื้นภายในเหลืออยู่ร้อยละ 12.14 wb ซึ่งมีค่าความชื้นภายในท่ีเหลืออยู่น้อยกว่าการน าพริกไปอบในเตา

อบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบไมม่ีการรวมแสงเป็นตัวช่วย ซึ่งมีความชื้นภายในเหลืออยู่ร้อยละ 46.75 wb ในขณะท่ี

ความชื้นของพริกก่อนท าการอบมีค่าร้อยละ 74.93 wb และความชื้นของพริกแห้งตามท้องตลาดท่ัวไปมีค่าร้อยละ 

8.66 

และเมื่อน าค่าความชื้นมาตรฐานเปียกที่เกิดจากการอบด้วยเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตยแ์บบรวมแสงท่ีท า

การเพิ่มประสิทธิภาพในกรณีท่ีแตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันในรูปแบบกราฟเส้นจะได้ผลตามภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7แสดงการเปรียบเทียบความชื้นมาตรฐานเปียกของพริกท่ีผ่านการอบด้วยเตาอบพริกพลังงานแสงอาทติย์ 

ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพดว้ยเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธภิาพเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตยแ์บบรวมแสงด้วยกระจกเงาระนาบ

และกระจกโค้งพาราโบลาพบว่า พริกท่ีผ่านการอบด้วยเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีรวมแสงด้วยกระจกโค้ง

พาราโบลาจะท าให้ความชื้นภายในเหลืออยู่น้อยท่ีสุดคือร้อยละ 8.34wbซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับความชื้นภายในของพริก

แห้งท่ีมีอยู่ตามท้องตลาดคือร้อยละ 8.66wb และน้อยกว่าผลของความชื้นท่ีเหลืออยู่ท่ีได้จากการอบพริกด้วยเตาอบ

พริกพลังงานแสงอาทติย์ท่ีรวมแสงด้วยกระจกเงาระนาบท่ีท าให้พริกที่อบมคีวามชืน้ภายในเหลอือยู่ร้อยละ 12.14 wbท่ี

ส าคัญพริกที่ผ่านการอบจากเตาอบที่ถูกเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระจกรวมแสงท้ังสองแบบนั้น ได้ให้ค่าความชื้นภายใน

ท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับการอบพริกด้วยเตาอบพริกแบบธรรมดาท่ีไม่ได้ท าการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระจกท้ังสอง

แบบดังกล่าวท่ีมคี่าความชืน้เหลืออยู่ร้อยละ 46.75 wbท้ังน้ีเนื่องจากเตาอบพริกท่ีเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระจกทั้งสอง

แบบนั้นจะท าให้ความเข้มแสงท่ีได้จากดวงอาทิตยส์่งไปสู่เตาอบมคี่าเพ่ิมขึ้น อันจะส่งผลโดยตรงตอ่อุณหภูมภิายในเตา

อบ[8] จึงสามารถสรุปได้ว่าเตาอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงด้วยกระจกโค้งพาราโบลามีประสิทธิภาพ

มากกวา่เตาอบพริกพลังงานแสงอาทติย์แบบรวมแสดงดว้ยกระจกเงาระนาบ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยควรเพิ่มการวิเคราะห์ต้นทุนการของตัวรวมแสงทุกชนิดเปรียบเทียบทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ 
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การควบคุมโมเดลพรดีกิทีฟส าหรับอินเวอร์เตอร์ของ PV เพื่อท าเสถียรภาพความถี่ 

ในระบบไมโครกริด 

Model predictive control based PV Inverters for frequency stabilization of  

microgrid 
 

ศตวรรษ เมืองชื่น1* และจงลักษณ์ พาหะซา1 

Satawat Muangchuen1* and Jonglak Pahasa1 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ น าเสนอการลดการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้าก าลังโดยใช้การควบคุมโมเดลพรีดีกทีฟ

ส าหรับควบคุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบไมโครกริดท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย โหลดขนาด 15 MW โรงไฟฟ้า

ดีเซลขนาด 20 MW และก าลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 MW ค่าฐานของระบบคือ 20 MW โดย DC/AC 

อินเวอร์เตอร์ควบคุมด้วย MPC ถูกใช้เพื่อแสดงประสิทธิภาพของวิธีการน าเสนอ ผลการจ าลองพบว่า วิธีการโมเดล 

พรีดิกทีฟส าหรับควบคุมก าลังไฟฟ้าเอาท์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถลดการแกว่งของความถี่ในระบบไม

โครกริดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และดีกวา่วิธีตดิตามก าลังไฟฟา้สูงสุด (MPPT) 
 

ค าส าคัญ:  การควบคุมความถีโ่หลด  การควบคุมโมเดลพรีดกิทีฟ  PV  ไมโครกริด 
 

Abstract 

This paper proposes model predictive control based Photovoltaic (PV) panels for load frequency control 

of microgrid. The microgrid employed in the study consists of load 15 MW, diesel power plant 20 MW, and PV 

power 5 MW. System base is 20 MW. The DC/AC inverter controlled using MPC, is employed for demonstrating 

the proposed method. Simulation studies show that the MPC based PV panels is able to reduce the fluctuation of 

frequency effectively and better than the maximum power point tracking (MPPT) method. 
 

Keywords:  Load frequency control, model predictive control, Photovoltaic, microgrid 
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บทน า 

ปัจจุบันระบบไฟฟ้าก าลังมีการเชื่อมต่อกับฟาร์ม PV (PV farms) ขนาดใหญ่มากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจาก

การเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของโหลด ท าให้ความไมส่ม่ าเสมอของก าลังไฟฟ้าจากฟาร์ม PV อาจเป็นสาเหตุท าให้

เกิดปัญหาการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้าก าลังได้ [1] ดังนั้น จึงได้มีการควบคุมก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตจากฟาร์ม PV 

เพื่อลดการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้าก าลังด้วยฟัซซี [1 ,2] อย่างไรก็ตามการควบคุมด้วยฟัซซีต้องอาศัย

ประสบการณ์และความเขา้ใจเพ่ือสร้างกฎของฟัซซีให้เหมาะสมกับขอ้มูลท่ีต้องการควบคุมซึ่งเป็นสิ่งท่ียาก  

 เพื่อแก้ปัญหานี้ การควบคุมฟาร์ม PV ด้วยวิธีการควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟ (Model predictive control: MPC) 

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากตัวควบคุมแบบ MPC มีความคงทนต่อความไม่แน่นอนของระบบ [3] และ

ในการออกแบบตัวควบคุมยังสามารถน าผลกระทบจากก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากฟาร์ม PV ให้เป็นการรบกวนท่ีวัดได้ 

(Measured disturbance: md) เพื่อเป็นอินพุตหนึ่งให้กับตัวควบคุม MPC ซึ่งจะท าให้ผลกระทบจากการแกว่งของ

ก าลังไฟฟ้าจากฟาร์ม PV ได้รับการพิจารณาและชดเชยด้วยการควบคุม MPC ท้ังนี้ การควบคุมความถี่โหลดโดยใช ้

MPC ได้มีการน าเสนอใน [4] โดยได้แสดงให้เห็นว่าการควบคุมประสานกันของมุมพิชของกังหันลม (Wind turbine 

blade pitch angle) และรถยนตไ์ฟฟา้ (PHEV) โดยใช ้MPC ส าหรับการควบคุมความถี่โหลดในระบบไมโครกรดิสามารถ

ลดการแกว่งของความถี่ได้ดีกว่าการควบคุมด้วย PID และใน [5] ได้ประยุกต์ใช้ MPC เพื่อควบคุมการชาร์จ/การ

ดิสชาร์จแบบสองทิศทางและการควบคุม SOC ส าหรับการท าเสถียรภาพความถี่ในระบบไมโครกรดิ  

 บทความนี้ น าเสนอการลดการแกว่งของความถี่โดยใช้การควบคุมโมเดลพรีดีกทีฟส าหรับ PV โดยวิธีการ

โมเดลพรีดกิทีฟส าหรับควบคุมก าลังไฟฟา้เอาท์พุตของ PV สามารถควบคุมการแกวง่ของความถี่ในระบบไมโครกริดได้ 
 

1 การจ าลองระบบ 

1.1 ระบบที่ใช้ในการศกึษา 

ระบบท่ีใช้ในการศึกษาแสดงดังภาพท่ี 1 ซึ่งประกอบด้วย โหลดขนาด 15 MW โรงไฟฟ้าดีเซลขนาด

20 MW และก าลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตยข์นาด 5 MW ค่าฐานของระบบคือ 20 MW โดยก าลังไฟฟา้จากแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ถูกควบคุมด้วย MPC แบบจ าลองระบบเชิงเส้น (Linearized system) แสดงดังภาพท่ี 2 [1,2] 

พารามิเตอร์ระบบสามารถดูเพิ่มเตมิได้จาก [2] 
 

 
ภาพที่ 1 ระบบท่ีใชใ้นการศึกษา 
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ภาพที่ 2 แบบจ าลองระบบเชงิเส้นท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

1.2 คณุลักษณะและแบบจ าลอง PV 

โมดูล PV (PV module) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นและสามารถแสดงด้วยแบบจ าลอง

แหล่งจ่ายกระแส ดังแสดงในรูปท่ี 3 คุณลักษณะของโมดูล PV เป็นการละเลยความต้านทานอนุกรมภายใน แสดงดัง

สมการ 

mod

exp 1o
o p g p sat rsh

qV
I N I N I I

AKT

   
      

   

    (1) 

 

เมื่อคือกระแสเอาท์พุตของแผง PV, คือแรงดันเอาท์พุตของแผง PV, คือกระแสท่ีผลิตได้ภายใตค้วามเข้มแสง

ท่ีมี, คือกระแสอิ่มตัวย้อนกลับ, คือการชาร์จของอิเล็กตรอน,  คือค่าคงท่ีของ Boltzmann, คือค่าแฟกเตอร์อุดมคติ,   

คืออุณหภูมิ (K) ของแผง PV, คือจ านวนของเซลล์ท่ีขนานกัน, และคือกระแสเนื่องจากความต้านทานชันท์ของแผง PV 

โดยกระแสอิ่มตัว ( ) ของแผง PV จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิดังสมการ 
 

3

mod

mod mod

1 1
exp

g

sat or

r r

qET
I I

T KT T T

   
      

     

    (2) 

 

 mod
1000

i
g sc t r

S
I I I T T        (3) 

 

เมื่อ orI  คือกระแสอิ่มตัวท่ี rT , rT  คืออุณหภูมิอ้างอิง (K), gE  คือพลังงาน (Band gap energy), tI  คือสัมประสิทธ์ิ

อุณหภูมิกระแสลัดวงจร, และ scI  คือกระแสลัดวงจรของโมดูล PV โดยกระแสเนื่องจากความต้านทานชันท์หาค่าดัง

สมการ  
o

rsh

s sh

V
I

N R
       (4) 

 

เมื่อ sN  คือจ านวนของเซลล์อนุกรมและ shR  คือความตา้นทานชันท์ภายในของโมดูล PV 
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ภาพที่ 3 วงจรสมมูลของโมดูล PV 

  (ก) 

  (ข) 

ภาพที่ 4 เส้นโค้งคุณลกัษณะของ PV (ก) เส้นโค้งคุณลักษณะของ I V  (ข) เสน้โค้งคุณลกัษณะของ P V  
 

ส าหรับโมดูล PV สมการ (1)-(4) ได้ถูกใช้ในการพัฒนาของ MATLAB/Simulink เพื่อการจ าลองทาง

คอมพิวเตอร์ ภาพท่ี 4 (ก) และ (ข) แสดงการจ าลองเส้นโค้งกระแส-แรงดัน (I-V) และเส้นโค้งก าลัง-แรงดัน (P-V) 

ของโมดูล PV จากเส้นโค้งนี้ แสดงให้เห็นวา่คุณลักษณะเอาท์พุตของแผง PV ไมเ่ป็นเชงิเส้นและมผีลกระทบส าคัญจาก

การเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงแดด (Insolation) 
 

1.3 แบบจ าลองแบบสองทศิทางของอินเวอร์เตอร์ 

อินเวอร์เตอร์เป็นแบบสองทิศทาง ดังนั้นจึงสามารถจ่ายก าลังไฟฟ้า AC ไปยังโหลดและสามารถ

ชาร์จแบตเตอรีได้ด้วย (ถ้าต่อกับระบบท่ีน าเสนอ) โดยการแปลงก าลังไฟฟ้าส่วนเกินเมื่อก าลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย

ท้ังหมดมากกว่าก าลังไฟฟ้าจากโหลด อนิเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางได้ถูกจ าลองโดยการค านวณความสูญเสียจากการ

แปลงก าลังไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยูก่ับก าลังไฟฟ้า AC ของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งก าลังไฟฟ้า DC ของอินเวอร์เตอร์สามารถแสดงได้

ดังสมการ 

, , ,INV DC INV AC INV LOSSP P P       (5) 
 

ส าหรับการท างานของอินเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง ซึ่งอยู่ในโหมดการแปลง (Rectifier-mode) นั้น 

ท้ังก าลังไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ DC และก าลังไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ AC จะมีค่าเป็นลบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ของทิศทางการไหลของก าลังไฟฟ้า ความสูญเสียของอินเวอร์เตอร์ประกอบด้วยความสูญเสียจากการแปลงผัน

ก าลังไฟฟ้าไดนามิกส์ ( ,LOSS dynP ) และความสูญเสียคงท่ี ความสูญเสียไดนามิกส์ 2I R  ของอินเวอร์เตอร์สามารถถูก

แสดงได้ด้วยความต้านทาน AC ภายใน ซึ่งพิจารณาความสูญเสียจากการสวิตซ์และความสูญเสียจากการเชื่อมต่อใน

อุปกรณก์ารแปลงก าลังไฟฟา้ 
 

2. การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟส าหรับ PV 
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2.1 การควบคุมโมเดลพรดีิกทีฟ (MPC) 
การควบคุมโมเดลพรีดกิทีฟ คือวิธีควบคุมท่ีมีการน ามาใช้จรงิในงานด้านอุตสาหกรรม การผลิต ถัด

จากการใช้ตัวควบคุมแบบ PID [4] ข้อดีของการควบคุมแบบ MPC คือ มีความทนทานต่อความไม่แน่นอนของระบบ 

หลักการควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟแสดงดังภาพท่ี 5 โดยมหีลักการคือ จะอาศัยข้อมูลในปัจจุบันและอดีตของระบบ เพื่อ

ท านายสัญญาณควบคุมในอนาคต [3] จากภาพท่ี 5 เมื่อ y  คือ ค่าเอาท์พุตจริง, y  คือ ค่าเอาท์พุตจริงท่ีได้จากการ

ท านาย, และ u  คือสัญญาณอินพุตท่ีต้องการควบคุม (สัญญาณเอาท์พุตของระบบท่ีต้องการควบคุม) โดยตัวควบคุม

โมเดลพรีดกิทฟีมขีั้นตอนการท างาน ดังนี้ 

ขั้นที่  1: ณ  เวลาการชักตั วอย่างข้อมูล ในปัจจุ บัน  แทนด้วย k , ท าการค านวณ ชุดของอินพุ ต 

 ( 1), 1,2,3,...,u k i i M    ในชุดประกอบด้วยอินพุตปัจจุบัน ( ( )u k ) และ อินพุตในอนาคตจ านวน 1M   ตัว โดย

เอาท์พุตจะคงค่าเดิมนอกเหนือจากช่วงการควบคุม M  เมื่อได้ท าการค านวณอินพุตแล้ว จะได้ชุดของเอาท์พุต คือ 

 ( ), 1,2,...,y k i i P   ก็จะใกล้เคียงกับจุดก าหนด (Set point) หรือจุดเป้าหมาย (Target) ของการควบคุมเท่าที่ตัวหาค่า

เหมาะสมจะท าได้ ซึ่งเป็นผลเน่ืองจากการท าการหาค่าเหมาะสม  

ขั้นที่ 2: ใชส้ัญญาณที่ค านวณได้ในขัน้ท่ี 1 เพยีงสัญญาณแรก ไปควบคุมระบบ,  

ขั้นที่ 3: 1k k  , กลับไปขั้นท่ี 1 

โดยในการหาค่าสัญญาณควบคุมท่ีเหมาะสมในขั้นท่ี 2 นั้น MPC จะท าการท านายสัญญาณควบคุมใน

อนาคตโดยใชแ้บบจ าลองไดนามิกส์ ซึ่งปกตจิะเป็นแบบจ าลองเชงิเส้น ซึ่งผลตอบสนองต่อสัญญาณอมิพัลส์ของระบบ

สามารถเขียนได้เป็น  

0

( 1) ( ) ( )
Tn

i
i

y k y k u k i


   A     (6) 

เมื่อ ( )y k  คือ เวกเตอร์การเคลื่อนท่ีของสัญญาณท่ีต้องการควบคุมท่ีเวลา k , ( )u k  คือ อินพุตท่ีเวลา k , Tn  คือ

จ านวนสัมประสิทธ์ิของผลตอบสนองอมิพัลส์, A  คือเมทริกสร์ะบบ และ i  คือเลขสัมประสิทธ์ิซึ่งสามารถเขยีนได้เป็น 

1 , 0,...,i i i Tg g i n          (7) 

เมื่อ ig คือสเกลาร์, ig A  คือเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิผลตอบสนองอิมพัลซ์ล าดับท่ี i  ดังนั้น ปัญหาของ MPC คือเพื่อ

ค านวณ ( )u k  ซึ่งเป็นค าตอบของสมการก าลังสอง (quadratic program: QP) ก าหนดเป็น 

( )
1

min ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 1) ( ) ( 1)

M
T

y
u k M

j

T

u

y k j r k j W y k j r k j

u k u k W u k u k




           

          


   (8) 

 

ด้วยเงื่อนไข  
0

( 1) ( ) ( )
Tn

i
i

y k y k u k i


   A , 

     ( 1) ( ) ( 1)max maxu u k u k u u k         
เมื่อ ( )r k j  คือ เงื่อนไขท่ีต้องการ, yW  และ uW  คือ เมทริกซ์ฟังก์ชันน้ าหนักค่าบวก, และ M  คือ ช่วงเวลาการ

ควบคุม (Control horizon)  
 

2.2 การออกแบบการควบคุมอนิเวอร์เตอร์ PV ด้วย MPC 

การออกแบบ MPC เพื่อควบคุมก าลังไฟฟ้าจาก PV โดยการควบคุมก าลังไฟฟ้าท่ีออกจาก

อินเวอร์เตอร์ DC/AC โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อลดการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริด เมื่อใช้ตัวควบคุม  

MPC ดังได้แสดงในบางส่วนของภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 โดยอินพุตของ MPC คือการเบ่ียงเบนของความถี่ของระบบ

( f ), การเบ่ียงเบนของความถี่อา้งอิงท่ีต้องการ ( )reff , ซึ่งในท่ีน้ีจะตัง้ค่า 0reff   เนื่องจากการเบ่ียงเบนของความถี่ท่ี
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ระบบควบคุมตอ้งการคือศูนย ์ 
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ภาพที่ 5 หลักการของตัวควบคมุโมเดลพรีดกิทฟี ส าหรับการควบคุมก าลังไฟฟา้จากแผงเซลแสงอาทติย์ 

 

โดยในขั้นตอนการออกแบบ MPC มีพารามิเตอร์ก าหนดส าคัญ จ านวน 3 ตัว ได้แก่ ช่วงเวลาการ

ท านาย ช่วงเวลาการควบคุม และช่วงเวลาการชักตัวอย่าง นอกจากนี้ ยังต้องก าหนดช่วง ท่ีต้องการให้ MPC ค้นหา

ค าตอบ คือชว่งของ reff  และ aU  ท่ีผู้ใช้ยอมรับได้ 
 

3. ผลการจ าลอง 
 งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ MPC เพื่อควบคุมก าลังไฟฟ้าจาก PV เพื่อลดการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริด

อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของโหลดและก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตจากฟาร์ม PV ในขั้นตอนการออกแบบ MPC มี

พารามิเตอร์ก าหนดส าคัญ จ านวน 3 ตัว ได้แก่ ช่วงเวลาการท านายเท่ากับ 10 s, ช่วงเวลาการควบคุมเท่ากับ 3 s, 

ชว่งเวลาการชักตัวอยา่งเท่ากับ 0.1 s, 0.2reff Hz    และ [0.17 0.22]aU    

 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวิธีน าเสนอ จึงได้ท าการศึกษา 2 กรณี ซึ่งมีรูปแบบโหลดแบบสุ่มท่ีใช้ใน

กรณีศึกษาแสดงดังภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 แสดงความเข้มของแสงแดด (ISO) ผลการจ าลองกรณี 1 แสดงดัง รูปท่ี   

8-10 โดยภาพท่ี 8 แสดงความถี่ของระบบ ภาพท่ี 9 แสดงก าลังไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าดีเซล และภาพท่ี 10 

แสดงก าลังไฟฟ้า PV ผลการจ าลองกรณี 2 แสดงดังภาพท่ี 11-13 โดยภาพท่ี 11 แสดงความถี่ของระบบ ภาพท่ี 12 

แสดงก าลังไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าดีเซล และภาพท่ี 13 แสดงก าลังไฟฟ้า PV จากผลการจ าลองท้ังสองกรณี 

พบว่า MPC สามารถควบคุมให้ความถี่ระบบลดลงได้ดีกว่า MPPT ซึ่งดูได้จากภาพท่ี 8 และภาพท่ี 11 (ความถี่ของ

ระบบ) ท่ีมีปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยต่ ากว่า MPPT และภาพท่ี 9-10, 12-13 ก าลังไฟฟ้าเอาท์พุตของเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟา้ดีเซล และ PV พบวา่ความถี่ในระบบมเีสถียรภาพมากขึ้นอยา่งเห็นได้ชัด 
 

 
ภาพที่ 6 โหลดแบบสุ่ม กรณีศึกษา 
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ภาพที่ 7 ISO กรณศีกึษา 

 
ภาพที่ 8 ความถี่ของระบบ กรณี 1 

 
ภาพที่ 9 ก าลังไฟฟา้จากเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าดเีซล กรณ ี1 

 

 
ภาพที่ 10 ก าลังไฟฟา้ PV กรณ ี1 

 
ภาพที ่11 ความถี่ของระบบ กรณี 2 

 
ภาพที่ 12 ก าลังไฟฟา้จากเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าดเีซล กรณ ี2 

 
ภาพที ่13 ก าลังไฟฟา้ PV กรณ ี2 
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สรุปผล 

 บทความนี้ น าเสนอการลดการแกว่งของความถี่โดยใช้การควบคุมโมเดลพรีดีกทีฟส าหรับอินเวอร์เตอร์ของ 

PV โดยได้ใช้ MPC เพื่อควบคุมก าลังไฟฟ้าท่ีผ่านอินเวอร์เตอร์ DC/AC และก าลังไฟฟ้าท่ีเหลือได้ถูกจัดเก็บไว้ใน

แบตเตอร่ีผลการจ าลองพบว่า วิธีการ MPC ท่ีน าเสนอให้ผลการควบคุมได้ดีกว่า MPPT นั่นคือก าลังไฟฟ้าจากเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟา้ดีเซลมีปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยต่ ากว่า MPPT และท่ีส าคัญผลการจ าลองยังแสดงให้เห็นได้อยา่งชัดเจน

วา่วิธีการโมเดลพรีดกิทฟีส าหรับควบคุม ก าลังไฟฟ้าเอาทพ์ุตของ PV สามารถควบคุมการแกว่งของความถี่ในระบบไม

โครกริดได้ดกีว่า MPPT  
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การประยุกต์ใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อท าเสถียรภาพความถี่ในระบบ

ไมโครกริด 

Application of model predictive control for frequency stabilization of microgrid 
 

ศตวรรษ เมืองชื่น1* และ จงลักษณ์ พาหะซา1 

Satawat Muangchuen1* and Jonglak Pahasa1 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟส าหรับการควบคุมอินเวอร์เตอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

การควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า และการควบคุมป้ัมความร้อน เพื่อท าเสถียรภาพความถี่ในระบบไมโครกริด การผลิต

ก าลังไฟฟ้าจากฟาร์มโซล่าขนาดใหญ่เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดปัญหาการผันผวนของความถี่ในระบบไมโครกรดิ เพื่อ

ลดการแกวง่ของความถี่นี้จึงใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟเพื่อควบคุมก าลังไฟฟ้าจากฟาร์มโซล่า ปั้มความร้อน 

และรถยนต์ไฟฟ้า ระบบไมโครกริดท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ดีเซลขนาด 20 MW โหลดขนาด 

15 MW ก าลังไฟฟ้าจากฟาร์มโซล่าขนาด 5.5 MW รถยนต์ไฟฟ้าขนาด 3.5 MW และป้ัมความร้อนขนาด 1.5 kW ผล

การจ าลองแสดงให้เห็นว่าอัตราการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริดลดลงแสดงให้เห็นว่าการควบคุมแบบโมเดล 

พรีดกิทฟี มีประสิทธิภาพดีกวา่วิธีการติดตามก าลังไฟฟ้าสูงสุด (MPPT) 
 

ค าส าคัญ:  การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ  แผงเซลล์แสงอาทิตย ์ รถยนต์ไฟฟา้  ป้ัมความร้อน  ไมโครกรดิ 
 

Abstract 

 This paper proposes model predictive control based photovoltaic inverters controller, electric vehicles 

controller and heat pumps controller. Under the high penetration of PV sources, the PV power fluctuation causes 

severe frequency deviation in the microgrid. To suppress the frequency fluctuation problem, the model predictive 

control is used for power controlling of photovoltaic inverters, electric vehicles and heat pumps. The studied 

microgrid consists of diesel generator 20 MW, load 15 MW, PV power 5.5 MW, electric vehicle 3.5 MW and heat 

pump 1.5 kW Simulation results show that the proposed model predictive controls is able to produce frequency 

stabilization better than the maximum power point tracking (MPPT). 
 

Keywords:  model predictive control, photovoltaic, electric vehicle, heat pump, microgrid 
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บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟา้ได้ถูกพัฒนาก้าวหน้าจนมขีนาดของระบบท่ีเล็กลง ส่งผลให้แหล่งผลิตไฟฟ้า

มลีักษณะกระจายตัวมากขึ้น และท าให้สามารถเลอืกใชเ้ชื้อเพลงิได้อยา่งหลากหลายมากขึ้นในการผลิตไฟฟา้ ส่งผลให้

สามารถใช้พลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนีค้วามก้าวหน้าด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร ท าให้เกิดระบบไมโครกริดแบบดั้งเดิมขึ้น และพัฒนาไปเป็นระบบไมโครกริดในสมัยใหม่ ซึ่งจะมีความ

ทันสมัยและซับซ้อนขึน้เนื่องจากมีทรัพยากรทางพลังงานท่ีต้องบริหารจัดการมากขึ้น [1] 

 ภายใต้แนวคิดระบบไมโครกริดนี้ ท้ังแหล่งก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กและโหลดภายในพื้นท่ีจะถูกมองรวมเป็น

ระบบอิสระขนาดเล็กระบบหนึ่ง ในสภาวะท่ีเกิดความผิดปกตขิึ้นในระบบไฟฟา้หลัก ไมโครกริดจะสามารถปลดตัวเอง

ออกจากระบบไฟฟา้หลักและท างานในแบบผลิตและส่งก าลังไฟฟ้าภายในพื้นท่ีได้อยา่งอัตโนมัต ิและสามารถเชื่อมต่อ

กลับเข้าไปกับระบบไฟฟ้าหลักได้เมื่อความผิดปกติในระบบไฟฟ้าหลักได้รับการแก้ไข โดยแนวคิดนี้ไมโครกริดจะถูก

มองเป็นระบบควบคุมหน่วยหนึ่งจากระบบไฟฟา้ ไมโครกริดจะไมท่ าให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟา้หลัก ในขณะเดียวกัน

ก็ช่วยเสริมความมั่นคงของการส่งจ่ายไฟฟ้าในพื้นท่ีของไมโครกริด [2] ขณะท่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต

ไฟฟ้าก็มีน้อย จากการใช้พลังงานหมุนเวียน ท าให้สามารถน าความร้อนท่ีเหลือท้ิงจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กนี้ไป

ประยุกต์ใช้งานได้ เช่น การประยุกต์ใช้กับแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic: PV) การประยุกต์ใช้กับ

แหลง่ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม และการประยุกต์ใชก้ับอุปกรณ์สะสมพลังงานไฟฟา้ อย่างไรก็ตามการน าพลังงานทดแทน 

เชน่ พลังงานแสงอาทิตย ์และพลังงานลม มาเช่ือมตอ่กับระบบไฟฟ้าหลักอาจก่อให้ปัญหาการแกวง่ของความถี่เพราะ

ความไมแ่นน่อนของก าลังไฟฟา้ที่ผลิตได้ ท าให้เกิดปัญหาความผันผวนของความถี ่

 ภายใตส้ถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการน าเสนอวิธีการควบคุมอนิเวอร์เตอร์ของฟาร์มโซล่าด้วยฟัซซี

ลอจิก (Fuzzy logic) เพื่อลดการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้าก าลัง [3] อย่างไรก็ตามการควบคุมด้วยฟัซซีลอจิก 

ต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจเป็นอย่างมากเพื่อสร้างกฎของฟัซซีลอจิก ให้เหมาะสมกับข้อมูลท่ีต้องการ

ควบคุมซึ่งเป็นสิ่งท่ีท าได้ค่อยข้างยาก เพื่อแก้ปัญหานี้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ (Model predictive control: 

MPC) จึงเป็นอกีวิธีหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากตัวควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ มีความคงทนตอ่ความไม่แน่นอนของระบบ 

[4]–[6]และในการออกแบบตัวควบคุมยังสามารถน าผลกระทบจากก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้ ให้เป็นการรบกวนท่ีวัดได้ 

(Measured disturbance: md) เพื่อเป็นอนิพุตหนึ่งให้กับตัวควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ ซึ่งจะท าให้ผลกระทบจากการ

แกว่งของก าลังไฟฟ้า ได้รับการพิจารณาและชดเชยด้วยการควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ ท้ังนี้ ได้มีการน าเสนอการ

ประยุกต์ใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อท าเสถียรภาพความถี่ [5][6] การแยกแยะ 

(Identification) อินเวอร์เตอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์[7] และการควบคุมอนิเวอร์เตอร์ของแผงเซลแสงอาทติย์ [8] 

 งานวิจัยนี้จึงศึกษาการควบคุมประสานกันของอนิเวอร์เตอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รถยนตไ์ฟฟ้า (Electric 

vehicle: EV) และป้ัมความร้อน โดยใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อควบคุมก าลังไฟฟ้าเอาต์พุต พร้อมท้ัง

ควบคุมการประจุแบตเตอร่ีของรถยนตไ์ฟฟ้า ไปพร้อมกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของการควบคุมประสานกันนี้คือ เพื่อ

ลดการแกว่งของความถี่ในระบบไฟฟ้าก าลังพร้อมๆ กับการใช้ก าลังไฟฟ้าจากฟาร์มโซล่า ให้ใกล้เคียงกับวิธีการ

ติดตามก าลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power point tracking: MPPT) มากท่ีสุด ภาพท่ี 1 แสดงระบบไมโครกริดท่ีใช้ใน

การศึกษา ซึง่ประกอบด้วย เครื่องก าเนดิไฟฟ้าดเีซล ฟาร์มโซล่าที่มอีนิเวอร์เตอร์และแบตเตอร่ี รถยนต์ไฟฟา้ ป้ัมความ

ร้อน และโหลด ในท่ีนี้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟถูกใช้เพื่อควบคุมอินเวอร์เตอร์ของฟาร์มโซล่า รถยนต์ไฟฟ้า 

และป้ัมความร้อน 
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1. การจ าลองระบบ 

  1.1 ระบบที่ใช้ในการศึกษา 

  ระบบไมโครกริดท่ีใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 20 MW โหลด

ขนาด 15 MW ฟาร์มโซล่าขนาด 5 MW รถยนต์ไฟฟ้าขนาด 3.5 MW และป้ัมความร้อนขนาด 1.5 kW ค่าฐาน 20 MW 

ในท่ีนี้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟถูกใช้เพื่อควบคุมอินเวอร์เตอร์ของฟาร์มโซล่า รถยนต์ไฟฟ้า และป้ัมความร้อน 

แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ระบบไมโครกรดิท่ีใชใ้นการศึกษา 
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ภาพที่ 2 แบบจ าลองระบบเชงิเส้นท่ีใชใ้นการศึกษา 
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  1.2 คณุลักษณะและแบบจ าลองแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

  แบบจ าลองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module : PV) คืออุปกรณ์ท่ีมีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นและ

สามารถแสดงด้วยแบบจ าลองแหล่งจ่ายกระแส ดังแสดงในภาพท่ี 3 คุณลักษณะ I V  ของแบบจ าลองของแผงเซลล์

แสงอาทติย์ เป็นการละเลยความต้านทานอนุกรมภายใน แสดงดังสมการ (1) 

mod

exp 1o
o p g p sat rsh

qV
I N I N I I

AKT

   
      

   

    (1) 

 

 เมื่อ oI  คือกระแสเอาท์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์, oV  คือแรงดันเอาท์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์, gI  

คือกระแสท่ีผลิตได้ภายใต้ความเข้มแสงท่ีมี, satI  คือกระแสอิ่มตัวย้อนกลับ, q  คือการชาร์จของอิเล็กตรอน, K  คือ

ค่าคงท่ีของ Boltzmann, A  คือค่าแฟกเตอร์อุดมคติ, modT  คืออุณหภูมิ (K) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์, pN  คือจ านวน

ของเซลล์ท่ีขนานกัน, และ rshI  คือกระแสเนื่องจากความต้านทานชันท์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยกระแสอิ่มตัว     

( satI ) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิดังสมการ (2) (3) 
3

mod

mod mod

1 1
exp

g

sat or

r r

qET
I I

T KT T T

   
      

     

    (2) 

 

 mod
1000

i
g sc t r

S
I I I T T        (3) 

 

เมื่อ orI  คือกระแสอิ่มตัวท่ี rT , rT  คืออุณหภูมิอ้างอิง (K), gE  คือพลังงาน (Band gap energy), tI  คือสัมประสิทธ์ิ

อุณหภูมิกระแสลัดวงจร และ scI  คือกระแสลัดวงจรของแบบจ าลองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยกระแสเนื่องจาก

ความตา้นทานชันท์หาค่าดังสมการ (4)  
o

rsh

s sh

V
I

N R
       (4) 

 

เมื่อ sN  คือจ านวนของเซลล์อนุกรมและ shR  คือความตา้นทานชันท์ภายในของแบบจ าลองของแผงเซลล์แสงอาทติย์ 
 

 
    (ก) 

 
    (ข) 

ภาพที่ 3 คุณลักษณะของแผงเซลล์แสงอาทติย์ (ก) คุณลกัษณะของ I V  (ข) คุณลักษณะของ P V  
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 ส าหรับแบบจ าลองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สมการ (1)-(4) ได้ถูกพัฒนา และจ าลองทางโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ภาพท่ี 3 (ก) และ (ข) แสดงการจ าลองเส้นโค้งกระแส-แรงดัน (I-V) และเส้นโค้งก าลัง-แรงดัน (P-V) 

ของแบบจ าลองของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์จากเส้นโค้งนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะเอาท์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

ไมเ่ป็นเชงิเส้นและการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงแดดมีผลกระทบตอ่ก าลังไฟฟา้เอาทพ์ุต 

 

  1.3 แบบจ าลองแบบสองทศิทางของอินเวอร์เตอร์ 

  อนิเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง จึงสามารถจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสสลับไปยังโหลดและสามารถชาร์จ

แบตเตอรีได้ด้วย (ถ้าต่อกับระบบท่ีน าเสนอ) โดยเมื่อก าลังไฟฟา้ที่ผลิตได้ท้ังหมดมคี่ามากกว่าโหลด อินเวอร์เตอร์แบบ

สองทิศทางได้ถูกจ าลองโดยการค านวณความสูญเสียจากการแปลงก าลังไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ

ของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งก าลังไฟฟา้ DC ของอินเวอร์เตอร์ ดังสมการ (5) 

, , ,INV DC INV AC INV LOSSP P P        (5) 

 ความสูญเสียของอินเวอร์เตอร์ประกอบด้วยความสูญเสียจากการแปลงผันก าลังไฟฟ้าไดนามิกส์ ,( )LOSS dynP  

และความสูญเสียคงที่  
 

1.4 การออกแบบและการควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า 

  การควบคุมก าลังไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงความถี่ในระบบไฟฟ้าก าลัง

แสดงดังภาพท่ี 4 [5] นั่นคือ V1G คือการชาร์จทางเดียวของแบตเตอร่ีรถไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสู่แบตเตอร่ี และ V2G 

คือการชาร์จดิสชาร์จแบบสองทาง แบตเตอร่ีสามารถท้ังรับหรือจ่ายก าลังไฟฟา้จากแหล่งจ่ายได้ ก าลังไฟฟ้าเอาท์พุต

ของรถไฟฟ้าถูกควบคุมต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ โดยก าลังไฟฟ้าจริงของรถไฟฟ้า V2G( )P  จะไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

ก าลัง ด้วยการออกแบบตามการเปลี่ยนแปลงความถี่ ( )f  ดังสมการ (6)  

V2G V2G max

V2G max V2G max

max V2G max

,

,

,

K f K f P

P P K f P

P K f P

   


  
   


     (6) 

 

เมื่อ maxP  คือก าลังไฟฟ้าสูงสุดของรถไฟฟ้า ซึ่งจ ากัดด้วยแรงดันไฟบ้าน V2GK  คือเกนของ V2G และ f  

คือการเปลี่ยนแปลงความถี่ของระบบ โดย V2GK  สามารถออกแบบด้วยฟังก์ชันของค่าสูงสุดของเกน EV max( )K  ใน

กรณีท่ี SOC ถูกออกแบบให้มีขนาดคงท่ีรอบค่าค่าหนึ่ง V2GK  ส าหรับการควบคุมสมดุลของ SOC สามารถก าหนดได้ 

ดังสมการท่ี (7) 

low (high)

2 max

max (min) low (high)

1

n

V G

SOC SOC
K K

SOC SOC

  
   

    

    (7) 

 

เมื่อ lowSOC  และ highSOC  คือ SOC ระดับต่ าและระดับสูงส าหรับการชาร์จแบตเตอร่ี minSOC  และ 

maxSOC คือ SOC ระดับน้อยและระดับมากส าหรับการดิสชาร์จ และ n  คือค่าเฉพาะของการออกแบบ SOC ของ

แบตเตอร่ีการแกว่งของความถี่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้การควบคุมแบบลูป อย่างไรก็ตาม V2GK  สามารถ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการแกว่งของความถี่ได้ ในบทความนี้จึงได้ปรับ V2GK  แบบเวลาจริงโดย

ใช ้MPC ซึ่งพจิารณาเป้าหมายของ SOC ท่ีเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วย 
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ภาพที่ 4 การควบคุมก าลังไฟฟา้ของรถไฟฟา้ต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ระบบไฟฟา้ก าลัง 

 

  1.5 การออกแบบและการควบคุมปั้มความร้อน 

  ป๊ัมความร้อน เป็นชุดอุปกรณ์ท าความร้อนท่ีใชค้อมเพรสเซอร์แบบเดียวกับท่ีใชใ้นเครื่องปรับอากาศ 

มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกท่ีอุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ า เพื่อการสะสมพลังงานให้แก่น้ าใน

เวลากลางคืนซึ่งมคี่าไฟฟา้ที่ต่ ามาก และเราสามารถควบคุมการถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ าได้ รูปแบบของป้ัมความร้อน

แสดงดังภาพท่ี 5 และตารางท่ี 1 แสดงพารามิเตอร์ของรูปแบบ  
 

 
ภาพที่ 5 แบบจ าลองป้ัมความร้อน 

 

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของป้ัมความร้อน 

Tstart Start Deley [s] 300 

Thpc Control Delay [s] 30 

Rhp Rate Limiter [%kW/s] 1 

Tim Delay of Induction Motor [s] 1 
 

โดยท่ี 
startT  คือชว่งเวลาการหนว่ง และมกีารสะสมพลังงานท่ีช่วง 90% ของการใชพ้ลังงานของป้ัมความร้อน 

การท่ีจะเร่ิมหรือหยุดการท างานจะขึน้อยู่กับค่าเฉลี่ยการกระจายตัวของพลังงาน ( k

AVGT ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

( k

SDT ) ของการประมาณความรอ้นของป้ัมความร้อน ดังสมการท่ี (8) 
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2

1

( )

l
HPN

lm k

heat AVG
l m

SD l

HP

T T

T
N








      (8) 

ความจุที่สามารถควบคุมได้ท้ังหมดของป้ัมความร้อน ( ( )k

HPC t ) สามารถค านวณไดจ้ากสมการ (9) 

0

0 0 0

0

0, 0.25 [ ]

( ) 0.1 ( 0.25), if 0.25 0.75 [ ]

0.1 ( ), if 0.75 [ ]

k

k k k k k

HP operating

k k

operating

t h

C t P t t t t t h

P t t t h

 


       
   

   (9) 

โดยท่ี ( )k

operatingP t  คือการใชพ้ลังงานรวม ของป้ัมความร้อน 

 ช่วงเวลา 
0

kt t  คื อช่ วง เวลา เร่ิมต้ น  
0 0.25[ ]kt t h  คื อช่ วง เวลาเร่ิมต้ นของการใช้พ ลั งงาน 

และ
0 0.75[ ]kt t h   คือการใช้พลังงานหลังจากป้ัมความร้อนท างานท่ี 

0 0.5[ ]kt t h   จนมีเสถียรภาพ ตราบท่ี

ระบบยังท างานอยู่ ( )k

operatingP t  จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลังจาก 
0 0.5[ ]kt t h   เพราะว่าป้ัมความร้อนไม่ได้ใช้

พลังงานในการเร่ิมต้นใหม่ จึงสมมุติว่าในช่วง 
0 0.5[ ]kt t h   ถึง 

0 0.75[ ]kt t h   ป้ัมความร้อนไม่ได้หยุดการ

ท างาน และ ( )k

operatingP t  และจะเก็บความร้อนไว้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานั้น ( )k

HPC t  จะเปลี่ยนแปลงหลังจาก

ชว่งเวลา 
0 0.75[ ]kt t h   เพราะการด าเนนิงานของป้ัมความร้อนสามารถควบคุมได้ [9] 

 

2. การควบคุมโมเดลพรดีิกทฟีส าหรบัแบบจ าลองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

  2.1 การควบคุมโมเดลพรดีิกทีฟ 

  การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ คือวิธีควบคุมท่ีมีการน ามาใช้จริงในงานด้านอุตสาหกรรม การ

ผลิต ข้อดีของการควบคุมแบบโมเดลพรีดกิทีฟ คือ มีความทนทานตอ่ความไม่แนน่อนของระบบ โดยจะอาศัยข้อมูลใน

ปัจจุบันและอดีตของระบบ เพื่อท านายสัญญาณควบคุมในอนาคต [10] เมื่อ y  คือ ค่าเอาท์พุตจริง y  คือ ค่า

เอาท์พุตจริงท่ีได้จากการท านาย และ u  คือสัญญาณอินพุตท่ีต้องการควบคุม (สัญญาณเอาท์พุตของระบบท่ีต้องการ

ควบคุม) โดยตัวควบคุมโมเดลพรีดกิทฟีมขีั้นตอนการท างาน ดังนี้ 

 ขั้ น ที่  1:  ณ  เวล าก ารชั ก ตั ว อ ย่ า ง ข้ อ มู ล ใน ปั จ จุ บั น  แท น ด้ วย  k  ท า ก า รค าน วณ ชุ ด ข อ ง

อินพุต  ( 1), 1,2,3,...,u k i i M    ในชุดประกอบด้วยอินพุตปัจจุบัน ( ( )u k ) และ อินพุตในอนาคตจ านวน 1M   ตัว 

โดยเอาท์พุตจะคงค่าเดิมนอกเหนอืจากช่วงการควบคุม M  เมื่อได้ท าการค านวณอนิพุตแล้ว จะได้ชุดของเอาท์พุต คือ 

 ( ), 1,2,...,y k i i P   ก็จะใกล้เคียงกับจุดก าหนด (Set point) หรือจุดเป้าหมาย (Target) ของการควบคุมเท่าท่ีตัวหาค่า

เหมาะสมจะท าได้ ซึ่งเป็นผลเน่ืองจากการท าการหาค่าเหมาะสม 

 ขั้นที่ 2: ใชส้ัญญาณที่ค านวณได้ในขัน้ท่ี 1 เพยีงสัญญาณแรก ไปควบคุมระบบ 

 ขั้นที่ 3: 1k k  , กลับไปขั้นท่ี 1 

 โดยในการหาค่าสัญญาณควบคุมท่ีเหมาะสมในขั้นท่ี 2 นั้น การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ จะท าการ

ท านายสัญญาณควบคุมในอนาคตโดยใช้แบบจ าลองไดนามกิส์ ซึ่งปกตจิะเป็นแบบจ าลองเชิงเส้น ซึ่งผลตอบสนองต่อ

สัญญาณอิมพัลสข์องระบบสามารถเขียนได้เป็น 

0

( 1) ( ) ( )
Tn

i
i

y k y k u k i


   A      (10) 

เมื่อ ( )y k  คือ เวกเตอร์การเคลื่อนท่ีของสัญญาณท่ีต้องการควบคุมท่ีเวลา k , ( )u k  คือ อินพุตท่ีเวลา k , Tn  

คือจ านวนสัมประสิทธ์ิของผลตอบสนองอมิพัลส์ A  คือเมทริกส์ระบบ และ i  คือเลขสัมประสิทธ์ิซึ่งสามารถเขียนได้

เป็น 
 

1 , 0,...,i i i Tg g i n           (11) 
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เมื่อ ig คือสเกลาร์, ig A  คือเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิผลตอบสนองอิมพัลซ์ล าดับท่ี i  ดังนั้น ปัญหาของการ

ควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ คือการค านวณ ( )u k  ซึ่งเป็นค าตอบของสมการก าลังสอง (quadratic program: QP) 

ก าหนดเป็น 
 

( )
1

min ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 1) ( ) ( 1)

M
T

y
u k M

j

T

u

y k j r k j W y k j r k j

u k u k W u k u k




           

          


    (12) 
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           A  

เมื่อ ( )r k j  คือ เงื่อนไขท่ีต้องการ yW  และ uW  คือ เมทริกซ์ฟังก์ชันน้ าหนักค่าบวก และ M  คือ ช่วงเวลา

การควบคุม (Control horizon)  
 

  2.2 การออกแบบการควบคุมแบบโมเดลพรดีิกทฟี 

  การออกแบบการควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อควบคุมก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

โดยการควบคุมก าลังไฟฟ้าที่ออกจากอินเวอร์เตอร์ และควบคุมการประจุแบตเตอร่ีของรถยนต์ไฟฟา้ พร้อมท้ังควบคุม

การท างานของป้ัมความร้อน เพื่อท่ีจะลดการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริด โดยอินพุตของ การควบคุมแบบ

โมเดลพรีดิกทีฟ คือการเบ่ียงเบนของความถี่ของระบบ ( f ) การเบ่ียงเบนของความถี่อ้างอิงท่ีต้องการ ( )reff  ซึ่งใน

ท่ีนีจ้ะตัง้ค่า 0reff   เนื่องจากการเบ่ียงเบนของความถี่ท่ีระบบควบคุมตอ้งการคือศูนยแ์สดงดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 หลักการของการควบคุมแบบโมเดลพรีดกิทฟี ส าหรับควบคุมอนิเวอร์เตอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์รถยนต์

ไฟฟา้ และปั้มความร้อน 
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 โดยในขัน้ตอนการออกแบบการควบคุมแบบโมเดลพรีดกิทฟี มพีารามิเตอร์ก าหนดส าคัญจ านวน 3 ตัว ได้แก่ 

ชว่งเวลาการท านายเท่ากับ 1s ชว่งเวลาการควบคุมเท่ากับ 3s ช่วงเวลาการชักตัวอยา่งเท่ากับ 1s, 0.2reff Hz    และ 

[0.17 0.22]aU    
 

ผลการจ าลอง 

 งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อควบคุมก าลังไฟฟ้าท่ีได้จากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ พร้อมท้ังควบคุมการท างานของป้ัมความร้อน เพื่อลดปัญหาการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริดอัน

เนื่องมาจากความไม่แนน่อนของโหลดและก าลังไฟฟา้ที่ผลิตจากฟารม์แผงเซลลแ์สงอาทติย์ 

 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบท่ีน าเสนอจึงได้ท าการศึกษา 2 กรณี ท่ีมีโหลดแบบสุ่มท่ีต่างกัน และค่า

ความเข้มแสงท่ีตา่งกัน ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างวธีิการติดตามก าลังไฟฟ้าสูงสุด (MPPT) และการควบคุมแบบโมเดลพรี

ดิกทีฟ (MPC) ซึ่ง ISO กรณีศกึษาแสดงดังภาพท่ี 7 โหลดแบบสุ่มกรณีศึกษาแสดงดังภาพท่ี 8 ผลการจ าลองกรณีท่ี 1 

แสดงดังภาพท่ี 9-13 และผลการจ าลองกรณีท่ี 2 แสดงดังภาพท่ี 14-18 จากผลการจ าลองแสดงให้เห็นว่าความถี่ของ

ระบบมีอัตราที่ลดลง ก าลังไฟฟ้าของเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าดีเซล และฟาร์มโซล่าเซลล์มีเสถียรภาพในการท างานมากขึ้น

ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดกิทฟี 
 

 
ภาพที่ 7 ISO กรณศีกึษา 

 

 
ภาพที่ 8 โหลดแบบสุ่มกรณศีกึษา 

 

 
ภาพที่ 9 ความถี่ของระบบ กรณี 1 
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ภาพที่ 10 ก าลังไฟฟ้าเครื่องก าเนดิไฟฟ้าดเีซล กรณ ี1 

 
ภาพที่ 11 ก าลังไฟฟา้ของป้ัมความร้อน กรณี 1 

 

 
ภาพที่ 12 ก าลังไฟฟา้แผงเซลลแ์สงอาทติย์ กรณี 1 

 

 
ภาพที่ 13 ก าลังไฟฟา้รถยนต์ไฟฟา้ กรณ ี1 

 

 
ภาพที ่14 ความถี่ของระบบ กรณี 2 

 

 
ภาพที่ 15 ก าลังไฟฟา้เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าดเีซล กรณ ี2 
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ภาพที ่16 ก าลงัไฟฟา้ปั้มความร้อน กรณี 2 

 

 
ภาพที ่17 ก าลังไฟฟา้แผงเซลลแ์สงอาทติย์ กรณี 2 

 

 
ภาพที ่18 ก าลังไฟฟา้รถยนต์ไฟฟา้ กรณ ี2 

 

สรุปผล 
 บทความนี้น าเสนอการลดการแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริด โดยควบคุมอินเวอร์เตอร์ของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ โดยใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อควบคุมก าลังไฟฟ้าท่ีผ่านอินเวอร์เตอร์ของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ พร้อมท้ังควบคุมการท างานของป้ัมความร้อน และการประจุแบตเตอร่ีของรถยนต์ไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้าท่ี

เหลอืก็ได้ถูกจัดเก็บไวใ้นแบตเตอร่ี ผลการจ าลองพบว่าวิธีการควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟท่ีน าเสนอสามารถควบคุม

ระบบไมโครกริดได้ดีกว่า MPPT นั่นคือก าลังไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าดีเซลมีปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยต่ ากว่า 

MPPT และที่ส าคัญผลการจ าลองยังแสดงให้เห็นได้อยา่งชัดเจนวา่วิธีการควบคุมแบบโมเดลพรีดกิทีฟสามารถควบคุม

การแกว่งของความถี่ในระบบไมโครกริดได้ดีกวา่ MPPT 
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การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างท่ีใช้ในการปลูกดอกเก๊กฮวยของโครงการหลวง 

สะโง๊ะ 

Analysis of electric lighting energy consumption for chrysanthemum groowing 

คฑาวุ จุใจ1* พงษ์สิทธิ์ กวางแก้ว1 และ นิคม  ธรรมปัญญา1 

Khathawut Jujai1*, Pongsit Kwangkeaw1 and Nikom Tammapanya1  
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นเป็นการศึกษาและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าในการให้แสงดอกเก๊กฮวยของโครงการหลวง สะโง๊ะ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในการให้แสงดอกเก๊กฮวยจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์และ

หลอดLED และออกแบบการติดตั้งหลอดในแต่ละแปลง และท าการวัดค่าพลังงานของหลอด 3 ระบบ โดยจะแบ่งเป็น

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์, หลอด LED 14 วัตต์ ระบบไฟฟา้ 220 โวลต ์และหลอด 

LED 14 วัตต ์ระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งพบว่าการให้แสงแก่ดอกเก๊กฮวยด้วยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ จะมีการ

ใช้พลังงานและสูญ เสียค่าไฟฟ้าท่ีสู งกว่าเมื่ อเทียบกับการให้แสงแก่ดอกเก๊กฮวยด้วยหลอด  LED 14 วัตต์  

ซึ่งค่าไฟฟ้าของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ มากกว่าค่าไฟฟ้าของหลอด LED 14 

วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 27.38 บาทต่อครอบในพื้นท่ี 48 ตารางเมตร และค่าไฟฟ้าของหลอดคอมแพคฟลูออเรส

เซนต์ 24 วัตต์ 220 โวลต์ มากกว่าค่าไฟฟ้าของหลอด LED 14 วัตต์ ระบบโซล่าเซลล์ 39.59 บาทต่อครอบในพื้นท่ี 48 

ตารางเมตร เพราะฉะนัน้ การใชห้ลอด LED จะชว่ยให้ลดค่าไฟฟา้ท่ีใชใ้นการให้แสงแก่ดอกเก๊กฮวย 
 

ค าส าคัญ:  วเิคราะห์พลังงานไฟฟ้า ดอกเก๊กฮวย วธีิลูเมน 
 

Abstract  
This research is the study and analysis of electrical energy light to the Chrysanthemum of the royal 

project SA-NGAO. The objective is to analyze the energy used to light Chrysanthemum from compact fluorescent 

lamps and LED and installation of bulbs in each plot. And measures the total energy of the system will be divided 

into three tubes, compact fluorescent bulbs 24 W Power 220 V, LED 14 W Power 220 V and LED 14 W solar cell 

system. It was found that the bulb-light with a compact fluorescent Chrysanthemum fluorescent 24 W Power 

There will be a loss of energy and electricity costs are high compared to the Chrysanthemum with LED 14 W. the 

power of the compact fluorescent lamp 24 W Power 220 V power than the bulb electric LED 14 W 220 V 

electrical system was 27.38 baht per cover an area of 48 square meters. And the power generation of the 

compact fluorescent lamp 24 W 220 V electricity costs over the lamp's LED 14 W solar cell system is equal to 

                                                 
1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย จังหวัด  

เชียงราย 57120 
1Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering , Rajamangala University of Technology Lanna, 

Chiangrai Province 57120 

* Corresponding author e-mail: khathawutju@gmail.com 
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39.59 Baht to covering an area of 48 square meters. Thus using LED will help to reduce the electricity costs for 

the Chrysanthemum. 
 

Keywords:  analysis of the electrical power, chrysanthemum, lumen method 

บทน า 

การเพาะปลูกพชืผลทางเกษตรกรรมจะมคี่าของตัวแปรของธรรมชาติท่ีใช้ในการสังเคราะห์แสงของพชื ได้แก่

ความเข้มของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมอิอกซิเจน น้ า ธาตุอาหาร และแสง ดังนัน้แสงมผีลตอ่การเจรญิเตบิโต

ของพืช โดยพชืแตล่ะชนดินัน้ต้องการแสงท่ีไมเ่ท่ากันและเกษตรกรก็ไมส่ามารถความคุมแสงตามธรรมชาติได้ ทางด้าน

โครงการหลวง สะโง๊ะ ได้จัดท าการปลูกพชืไว้หลายชนิด หนึ่งในนัน้คอืดอกเกก๊ฮวย ดอกเก๊กฮวยเป็นไม้ดอกที่เตบิโตได้

ดีในช่วงฤดูหนาว แตเ่มื่อต้องการให้ดอกเก๊กฮวยมกีารเจรญิเตบิโตต้องให้แสงมากว่า 12 ชั่วโมงตอ่วัน จากงานวิจัยของ 

ผศ.มนตรี สิงหะวาระและกมลทิพย์ ปัญญาสิทธ์ิ จากค่าอุณหภูมิท่ีเบญจมาศ(เก๊กฮวยเป็นสายพันธ์หนึ่งของ

เบญจมาศ)จะเจริญเติบโตและผลผลิตดอกได้ดีนั้นจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียสและมีความชื้นต่ า[5] 

ซึ่งทางโครงการหลวง สะโง๊ะ จึงได้น าหลอดไฟฟ้าเข้ามาจ่ายแสงสว่างให้กับดอกเก๊กฮวยแต่มีปัญญาด้าน 

ค่าไฟฟา้ที่สูง ดังนั้นผู้วจิัยจึงได้จัดท าโครงการนี้เพื่อเปรียบเทียบค่าพลังไฟฟา้ของการเลีย้งดอกเก๊กฮวย ค่าไฟฟา้  และ

ค่าการเจริญเติบโตของดอกเก๊กฮวยโดยแบ่งเป็น 3 ระบบ คือ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ 220 โวลต์ , 

หลอด LED 14 วัตต์ 220 โวลต์ และหลอด LED 14 วัตต์ แหลง่จ่ายชุดโซล่าเซลล์  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
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การเตรยีมทดลอง 
 จะแบ่งแปลงทดลองเป็น 3 ระบบ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ี กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.5 เมตร และท าการทดสอบ

การกระจายแสงของหลอดจากความสูงท่ี 1.5 เมตร โดยการน าหลอดไฟหลายชนิดมาทดลองเพื่อให้ได้หลอดท่ีมีการกระจาย

แสงท่ี ใกล้ เคี ยงกั น  หลั งจากนั้ น เมื่ อ ได้ หลอด ไฟชนิ ด ท่ี ต้ องการแล้ วได้ น ามาค านวณ โดยวิ ธี ลู เมนต ์ 

เพื่อหาจ านวนหลอดท่ีจะใชใ้นการปลูกดอกเก๊กฮวยในพื้นท่ีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.5 เมตร หลังจากได้จ านวน

หลอดแล้วจึงท าการวางแผนตดิตั้งหลอดไฟและตดิตัง้ระบบโซล่าเซลล์ และท าการปลูกดอกเก๊กฮวยในแปลงทดลอง 
 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ด้วยวิธีลูเมนต์ 

RCR = (5 x HRC (W + L)) / W x L      (1) 

RCR = อัตราส่วนของหอ้ง 

HRC = ระยะห่างของดวงโคมถึงผิวงาน 

W    = ความกว้าง 

L     = ความยาว 

   = E x A / CU x MF    (ลูเมน)      (2) 

   = ฟลักซ์ส่องสวา่ง 

E     = ความส่องสวา่ง 

A     = พื้นท่ี 

CU   = สัมประสิทธ์ิการใชป้ระโยชนข์องดวงโคม 

MF   = ตัวประกอบการบ ารุงรักษา 

N     =  / (lm/lamp)     (หลอด)     (3) 

N     = จ านวนโคมหลอด 

lm/lamp   = ฟลักซ์ส่องสวา่งต่อหลอด 

การค านวณหาค่าความสว่างภายในโรงเรือน 

ค านวณหาRCR ท่ีใชใ้นเรือนเพาะช าขนาด 6x8 เมตร สูง 1.5 เมตร โดยคา่ RCR คือ อัตราส่วนของหอ้ง  

RCR = (5 x HRC (W + L)) / W x L 

        = (5 x 1.5(6+8)) / (6 x 8) 

        = 2.1875 

ก าหนดให ้

 cc  = ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของเพดาน 

 w  = ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของผนัง 

cc  = 70  

w  = 50  

ค่า RCR = 2 ได้คา่ CU = 0.645 และ ที่คา่ RCR = 3 ได้คา่ CU = 0.59 

ค่า RCR = 2.1875 ได้คา่ CU = 0.645-(0.645 - 0.59)0.25 = 0.63125 

MF = 0.6 ส าหรับพื้นท่ีภายนอก E = 100 lx แทนค่าในสมการเพื่อหาฟลักซ์สอ่งสวา่ง 
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   = E x A / CU x MF 

       = 100 x 48 / 0.63125 x 0.6 

       = 12,673.267 lm 

 ดังนั้น ความสวา่งภายในโรงเรือนจะมีค่าเท่ากับ 12,673.267 ลูเมน 

 การค านวณจ านวนหลอดทีใ่ชใ้นโรงเรือน 

ค านวณหาจ านวนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 W ฟลักซ์ส่องสวา่ง 1550 ลูเมน 

N     =  / (lm/lamp) 

= 12,673.267 / 1550 

       = 8.17 หลอด ปัดเป็น 10 หลอด เพ่ือความสมดุล 

ค านวณหาจ านวนหลอด LED 14 w ฟลักซ์ส่องสวา่ง 1400 ลูเมน 

N     =  / (lm/lamp) 

          = 12,673.267 / 1400 

       = 9.05 หลอด ปัดเป็น 10 หลอด เพ่ือความสมดุล 

 ดังนั้น จ านวนหลอดท่ีใชใ้นโรงเรือนเท่ากับ 10 หลอด 

 และท าการจดบันทึกค่าการเจริญเติบโตของหลอดเก๊กฮวยท าใช้ในการทดลองท้ัง 3 ระบบ (ค่าเจริญเติบโต 

ได้แก่ ความสูงของตน้ จ านวนกิ่ง และจ านวนดอกที่ออก) หลังจากนั้นเมื่อดอกเจรญิเติบก็จะท าการเก็บผลผลิตอกีครั้ง

โดยการเก็บดอกเกก๊ฮวย(เก็บดอกเกก๊ฮวยมาชั่งน้ าหนัก) เพื่อน ามาเปรียบเทียบระหว่างการปลูกทัง้ 3 ระบบ 

ผลการศึกษา 
จากการทดลองพบว่า หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์และหลอด LED ท่ีความสว่าง 100 ลักซ์ เมื่อน าค่า 

ฟลักซ์ส่องสว่างมาค านวณหาจ านวนหลอด  พบว่า จ านวนหลอดท่ีใช้ในการให้แสงสว่างในการเลี้ยงดอกเก๊กฮวย  

คือ 10 หลอด ในพืน้ท่ี 48 ตารางเมตร สูง 1.5 เมตร โดยมีการเขียนรูปจ าลองขึน้มาได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบจ าลองจากการค านวณ 
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ภาพที่ 2 กราฟคา่พลังงานเฉลีย่ท่ีใชใ้นการปลูกดอกเก๊กฮวยท้ัง 3 ระบบ 
 

จากกราฟจะแสดงผลการทดสอบค่าพลังงานไฟฟ้าที่ในการปลูกดอกของหลอดท้ัง 3 ระบบ จะเห็นวา่ค่าการใช้

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการปลูกดอกเก๊กฮวยในครอบหนึ่งครอบของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ใชพ้ลังงาน 

15.6 ยู นิ ต ต่ อ ค รอบ , ห ลอด  LED 14  วั ตต์  ใช้ ระบบ ไฟฟ้ า  220 โวลต์  ใช้ พ ลั ง งาน  8.2 ยู นิ ต ต่ อค รอบ  

และหลอด LED 14 วัตต์ ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ใช้พลังงาน 4.9 ยูนิตต่อครอบ ซึ่งพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าของหลอด

คอมแพคฟลูออเรสเซนต์  24 วัตต์  มีค่าความสูญ เสียท่ีมากท่ีสุด แต่ค่าพลังงานไฟฟ้าหลอด LED 14 วัตต ์ 

ใช้ระบบโซล่าเซลล์ จะต่ าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจากการหยุดท างานของตัวชาร์จเจอร์ท่ีใช้ในการควบคุมการชาร์ต

แบตเตอร์ร่ีจากแผงโซล่าเซลล ์ 

  
ภาพที่ 3 กราฟผลการเจรญิเตบิโตเฉลี่ยของดอกเก๊กฮวยท้ัง 3 ระบบ (หน่วยเป็นเซนติเมตร) 
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จากกราฟจะแสดงผลการเจรญิเติบโตเฉลี่ยของดอกเก๊กฮวยท้ัง 3 ระบบ จะเห็นวา่การเจริญเตบิโตเฉลี่ยของ

ดอกเก๊กฮวยท่ีปลูกด้วยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จะมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 

41.53 เซนติเมตร, การเจริญเติบโตเฉลี่ยของดอกเก๊กฮวยท่ีปลูกด้วยหลอด LED 14 วัตต์ ระบบไฟฟา้ 220 โวลต์ จะมี

การเจริญเติบโตเฉลี่ย 46.06 เซนติเมตร และการเจริญเติบโตเฉลี่ยของดอกเก๊กฮวยท่ีปลูกด้วยหลอด LED 14 วัตต์ 

ระบบโซล่าเซลล์ จะมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 40.61 เซนติเมตร ซึ่งพบว่าการเจริญเติบโตของดอกเก๊กฮวยท่ีปลูกด้วย

ห ล อด  LED 14 วั ต ต์  ระบ บ  220  โวล ต์  จ ะมี ก า ร เจ ริญ เติ บ โต ท่ี ม าก ก ว่ าด อ ก เก๊ ก ฮ วย ท่ี ป ลู ก ด้ ว ย 

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ แต่ในทางด้านของดอกเก๊กฮวยท่ีปลูกด้วย 

หลอด LED 14 วัตต์ ระบบโซล่าเซลล์ จะมีการเจริญเติบโตท่ีนอ้ยกวา่การเจริญเตบิโตของท้ัง 2 แบบแรก เนื่องมาจาก

การได้รับแสงไม่สม่ าเสมอเท่ากับ 2 แบบแรก เพราะชุดชาร์จเจอร์เกิดข้อผิดพลาดท าให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าไปให้แก่

หลอดเพื่อให้แสงแกด่อกเก๊กฮวยได้ 

ตารางที่ 1 ค่าไฟฟา้ที่ใชใ้นการปลูกดอกเก๊กฮวย 

ค่าไฟฟา้ที่ใชใ้นการปลูกดอกเกก๊ฮวย 

รายการ 

หลอดคอมแพคฟลูออ

เรสเซนต์24W 

ใชร้ะบบไฟฟา้ 220 V 

หลอด LED แบบ  

P-LED-14 

ใชร้ะบบไฟฟา้ 220 V 

หลอด LED แบบ    

 P-LED-14  

ใชร้ะบบโซล่าเซลล ์

จ านวน หนว่ย จ านวน หนว่ย จ านวน หนว่ย 

หนว่ยไฟฟา้ต่อครอบท่ีวัดได้ 15.6 kW-h 8.2 kW-h 4.9 kW-h 

ราคาค่าไฟฟา้ตอ่หน่วย 3.70 บาท 3.70 บาท 3.70 บาท 

ค่าไฟฟา้ต่อครอบ 57.72 บาท 30.34 บาท 18.13 บาท 

หมายเหตุ : ราคาค่าไฟฟา้  มกราคม – เมษายน 2559 [6] 

 จากตารางค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการปลูกดอกเก๊กฮวย จะเห็นว่าหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต ์ 

ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จะเสียค่าไฟฟ้า 57.72 บาทต่อกิโลวัตต์ฮาว บนพื้นท่ี 48 ตารางเมตร , หลอด LED 14 วัตต์ 

ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จะเสียค่าไฟฟ้า 30.34 บาทตอ่กิโลวัตต์ฮาว บนพื้นท่ี 48 ตารางเมตร และหลอด LED 14 วัตต ์

ระบบโซล่าเซลล์ จะเสียค่าไฟฟ้า 18.13 บาทต่อกิโลวัตต์ฮาว บนพื้นท่ี 48 ตารางเมตร ซึ่งจะพบว่าการปลูกดอก

เก๊กฮวยด้วยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จะเสียค่าไฟฟ้ามากว่าการปลูกดอก

เก๊กฮวยหลอด LED 14 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ท่ี 27.38 บาทต่อกิโลวัตต์ฮาว บนพื้นท่ี 48 ตารางเมตร และเมื่อ

เที ยบกั บหลอด  LED 14 วัตต์  ระบบโซล่ า เซลล์  จะเสี ยค่ าไฟฟ้ ามากกว่า  39.59 บาทต่ อกิ โลวัตต์ ฮ าว  

บนพืน้ท่ี 48 ตารางเมตร 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 หลังจากการปลูกดอกเก๊กฮวยด้วยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์, 

หลอด LED 14 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ และหลอด LED 14 วัตต์ ระบบโซล่าเซลล์ เสร็จสิ้น ท าให้ทราบถึงความ

แตกต่างของค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าการเจริญเติบโตของการปลูกดอกเก๊กฮวยท้ัง 3 ระบบ ซึ่งการปลูกดอกเก๊กฮวย

ด้วยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 24 วัตต์ ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ จะสูญเสียค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าท่ีใช้ใน
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การปลูกดอกเก๊กฮวยมาก เนื่องมาจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ใช้กระแสในการท างานท่ีมากกว่าหลอด LED 

และผลการเจริญเติบโตของดอกเก๊กฮวยท้ัง 3 ระบบนั้น การปลูกดอกเก๊กฮวยด้วยหลอด LED ระบบไฟฟา้ 220 โวลต์ 

จะมกีารเจรญิเตบิโตท่ีดีท่ีสุดใน 3 ระบบ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บค่าของอุณหภูมแิละความชื้นโดยรอบของแปลงที่ใช้ในการ

ปลูกดอกเก๊กฮวยท้ัง 3 ระบบ ได้คา่อุณหภูมิท่ี 20 ถึง 35 องศาเซลเซียสและมคี่าความชื้นท่ี 9 ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่า

อุณหภูมิท่ีได้จากการเก็บคา่มานั้นจะมคีวามแตกตา่งจากอุณหภูมท่ีิเหมาะสมกับการปลูกที่ ±5 เปอร์เซ็นต[์5] 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานเร่ือง การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างท่ีใช้ในการปลูกดอกเก๊กฮวยของโครงการหลวง สะโง๊ะ จัดท า

ขึ้นตามเงื่อนไขของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า โดยปริญญา

นิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดีได้แก่ อาจารย์นิคม ธรรมปัญญา เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของ

โครงงานนี้ซึ่งได้แนะน าและให้ค าปรึกษาต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ท าให้โครงงานนี้ออกมาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

จึงขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านท่ีได้กล่าวนามในท่ีนี้ละได้รับการสนับสนุน ด้านเอกสาร ข้อมูล และเคร่ืองมือ จากคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชยีงราย จึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ีด้วย 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่งจากทุกท่านท่ีได้กล่าวมาและรวมท้ังใคร่ขอกราบ

ขอบพระคุณบดิามารดาซึง้สนับสนุนในดา้นการเงินและก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา  
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การออกแบบชุดทดสอบการส่องสว่างของโคมไฟ 

Design testing set of illumination of the lump 

อนุชา ยอดเชียงค า1* และ ด ารงศักดิ์ วงศต์า1 

Anucha Yodchiangkam1* and Dumrongsak Wongta1 
 

บทคัดย่อ 
 

การออกแบบ และการสร้างชุดทดสอบค่าการส่องสว่างของโคมไฟโดยใช้โคมไฟ 3 ชนิด คือ โคมไฟเปลือย

หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟกลม และโคมไฟหลอดตะเกียบ ชุดหมุนใชม้อเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงขับเคลื่อนหมุนโคมไฟ 

0 องศาทางกล จนถึง 360 องศาทางกล โดยแบ่งองศาการหมุนเป็น 10 ช่วง ช่วงละ 36 องศาทางกล ไปจนถึง 360 

องศาทางกล การวัดค่าส่องสว่างโดยใช้อุปกรณ์วัดแสงวัดท่ีระยะห่างจากชุดทดสอบ 3 เมตร บันทึกผลและวเิคราะห์

ผลการทดสอบในรูปแบบโพลา่เคร์ิฟ 
 

ค าส าคัญ:  ชุดทดสอบค่าการส่องสวา่ง การหมุนโคมไฟ โพลา่เคร์ิฟ 
 

Abstract  

Design and creation testing set of illumination of the lamp, by using three types of the lamps. There are 

including a fluorescent lighting batten type, a circular fluorescent lamp and a post top lighting. Using DC motor 

drive rotates the lamp from 0 degree mechanical to 360 degrees mechanical. It divides the degree rotation to 10 

steps, from 3 6  degrees mechanical to 3 6 0  degrees mechanical. The luminous measure, we can use the 

metering equipment to measure the luminous by measuring at the point that is distance from the lamp to the 

metering equipment for 3 meters. Record and analyze testing results in polar curve form. 
 

Keywords:  testing set of illumination of the lamp, rotates the lamp, polar curve 
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บทน า 

แสงเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท่ีเกิดจากธรรมชาติ คือดวงอาทิตย์ และเกิดจากท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น 

หลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ซึ่งแสงมีความยาวคลื่นหลายช่วง การมองเห็นแสงนั้นเกิดจากดวงตาท าหน้าท่ีเปลี่ยนพลังงาน

แสงไปเป็นพลังงานประสาทส่งไปยังสมอง และแปลผลออกมาในลักษณะเหมือนวัตถุจริง การมองเห็นของดวงตานั้น

จะต้องอยู่ในช่วงความยาวคลื่นท่ีเหมาะสมท่ีแสงสามารถกระตุ้นจอภาพของดวงตา จะเห็นว่าแสงนั้นมีผลโดยตรงกับ

ดวงตาของคนเรา  

ในการด ารงชีวิตของคนเรานั้นจ าเป็นต้องใช้ดวงตามองเห็นวัตถุ สิ่งของ ต่างๆ ซึ่งจะต้องเจอแสงตลอดเวลา

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท้ังแสงท่ีเกิดจากดวงอาทิตย์ หรือแสงจากหลอดไฟ ไม่ว่าจะแสงสว่างมากหรือแสงสว่างน้อย 

ย่อมมีผลกระทบต่อดวงตาได้ท้ังในระยะสั้น หรือระยะยาว ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมา เช่น ท าให้เกิดอาการตา

พล่ามัว มองเห็นวัตถุไม่ชัดเจน ปวดตา วิงเวียนศีรษะ จนถึงขั้นตาบอด แต่เราสามารถดูแลดวงตาของเราได้ด้วยการ

มองอย่างถูกสุขลักษณะ และท างานในพื้นท่ีท่ีความเข้มแสงเหมาะสมกับการมองเห็น  

ทางภาครัฐได้เห็นความส าคัญตอ่สุขภาพ และความปลอดภัยท่ีเกิดจากการปฏบัิตงิานในพื้นท่ีต่างๆ จึงได้ออก

กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างานเกีย่วกับความร้อน แสงสวา่ง และเสยีง พ.ศ. 2549 ที่วา่ด้วยข้อก าหนดสภาพแวดลอ้มให้อยูใ่นช่วงท่ีก าหนด 

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนั้นวิศวกรไฟฟ้าท่ีออกแบบติดตั้งแสงสว่างในบ้านพักอาศัย หรืออาคาร

สถานท่ีต่างๆ ควรออกแบบให้ตรงตามข้อก าหนดสภาวิศวกร และข้อก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยอีกด้วย อีกท้ัง

เทคโนโลยสีมัยใหมท่ี่ก้าวหน้า ผลิตโคมไฟหลอดไฟหลายรูปแบบและสวยงามแตกตา่งกันไป  

งานวจิัยนี้ได้ศึกษา ออกแบบชุดทดสอบการส่องสวา่งของโคมไฟ ที่จะสามารถการวัดความส่องสวา่งของโคม

ไฟ มีลักษณะการส่องสวา่งของโคมอย่างไร ทดสอบวัดค่าความสว่างของแสงสามารถวัดในรูปของความสวา่งของแสง

จ านวนเส้นแรงของปรมิาณ และในรูปปริมาณลูเมนต่อตารางหน่วยพืน้ท่ีรอบ 360 องศาทางกล รอบโคมไฟฟา้ ท่ีท าให้

ทราบถึงคุณสมบัตดิังกล่าวของหลอดโคมของแตล่ะชนิด ดว้ยการวเิคราะห์แบบวธีิสร้างกราฟโพลา่เคร์ิฟได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

โคมไฟฟ้า 

  โคมไฟฟ้าท าหน้าท่ีบังคับทิศทางแสงของหลอดให้ไปในทิศทางท่ีต้องการ โคมไฟฟ้ามีใช้กันมากมายหลาย

ชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งาน ส าหรับโคมไฟฟ้ากับการประหยัดพลังงานท่ีใช้ภายในอาคารมีการน ามาใช้งานกันมาก 

จ าเป็นต้องเลอืกโคมไฟฟ้าท่ีสามารถประหยัดพลังงานและมคีุณภาพท่ีด ีในการเลอืกโคมไฟฟ้ามปัีจจัยดังตอ่ไปน้ี [1-2] 

1. ความปลอดภัยของโคม คือ โคมไฟฟ้าท่ีประหยัดพลังงานต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์

ด้วย เชน่ ตอ้งไม่มีคมจนอาจเกิดอันตราย  ตอ้งมีระบบการต่อลงดินในกรณีท่ีใช้กับฝ้าสูงเพื่อไม่เป็นอันตรายกับคนท่ีมา

เปลี่ยนหลอด 

2. ประสิทธิภาพของโคมไฟฟ้า (Luminaire efficiency) คือ โคมไฟฟ้าท่ีประหยัดพลังงานหมายถึงโคมท่ีมี

ประสิทธิภาพของโคมสูงท่ีสุด คือ ให้ปริมาณแสงออกมาจากตัวโคมเมื่อเทียบกับปริมาณแสงท่ีออกจากหลอดให้มีค่า

สูงท่ีสุด 

3. ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้งานของโคมไฟฟ้า (Coefficients of Utilization) คือ ค่าท่ีได้จากการวัดประสิทธิภาพ

ของโคม โดยท่ีรวมผลของความสูงและสัมประสิทธิของการสะท้อนของผนังและเพดานโดยผู้ผลิต 
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4. แสงบาดตาของโคม (Glare) คือ เป็นค่าท่ีแสดงคุณภาพแสงของโคม ตอ้งเลอืกโคมท่ีมีแสงบาดตาอยู่ใน

เกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

5. กราฟการกระจายแสงของโคม (Distribution Curve) คือ โคมมหีลายชนดิดว้ยกันแตล่ะโคมกม็กีราฟ

กระจายแสงของโคมตา่งกัน การน าโคมไปใชต้อ้งเลอืกกราฟกระจายแสงของโคมท่ีเหมาะสมกบังาน 

6. การระบายความร้อนของโคม คือ โคมไฟฟา้ทปีระหยัดพลังงานควรจะมกีารระบายความร้อนได้ด ีถ้ามี

อุณหภูมสิะสมในโคมมากเกนิไปอาจท าให้ปริมาณแสงท่ีออกจากหลอดลดลง เช่น โคมไฟสอ่งลงหลอดคอมแพคถ้าไม่

มกีารระบายความร้อนท่ีดปีริมาณลดลงถึง 40% เป็นต้น 

7. อายุการใช้งาน คือ โคมไฟฟา้ทปีระหยัดพลังงานตอ้งพิจารณาอายุการใชง้านดว้ย เช่น โคมตอ้งท าด้วย

วัสดุท่ีสามารถใชง้านได้นานตามท่ีต้องการโดยไม่ผกุรอ่น และไม่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อมีการบ ารุงรักษาเนื่องจากการ

เปลี่ยนหลอดหรือท าความสะอาด 

8. สถานท่ีติดต้ัง คือ การเลอืกใช้โคมแตล่ะชนิดขึ้นอยู่กับวา่ต้องการน าไปใช้งานอะไรบ้างตอ้งการคุณภาพ

แสงมากนอ้ยเพยีงใด หรือเนน้ในเร่ืองของปริมาณแสงแตเ่พยีงอย่างเดียว ตอ้งมีการป้องกันทางกล ป้องกันน้ า ฝุ่นผง

มากน้อยเพยีงใด 
 

ความส่องสว่าง และความสว่าง 

 ความสว่าง (Illuminance) หมายถึงปริมาณแสงท่ีกระทบลงบนวัตถุต่อพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร 

หรือ ลักซ์ (Lux) ถ้าหนว่ยเป็น ลูเมนต่อตารางฟุต ความส่องสวา่งก็เป็น ฟุตแคนเดิล (Ft-Cd) หาได้ดังดังสมการ 

      

(1) 

 

ความส่องสว่าง (Luminance) หมายถึงปริมาณแสงท่ีสะท้อนออกมาจากวัตถุต่อพื้นท่ี มีหน่วยเป็น แคนเดลา

ต่อตารางเมตร (cd/m2) ปริมาณแสงท่ีเท่ากันเมื่อตกกระทบลงมาบนวัตถุท่ีมีสีต่างกันจะมีปริมาณแสงสะท้อนกลับ

ตา่งกัน นั่นคือ ลูมแินนซ์ ตา่งกัน  สาเหตุท่ีต่างกันก็เนื่องมาจากสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของวัสดุต่างกัน 
 

ระนาบการกระจายแสงของโคมไฟฟ้า  

ระนาบการกระจายแสง (plane of light distribution) เป็นแผนภาพท่ีแสดงการกระจายความเข้มการสอ่งสวา่ง

ของโคม แต่ละแผนภาพมีลักษณะคล้ายกับหน้าหนังสือ โดยแต่ละหน้าก็คือระนาบท่ีมีมุมต่าง ๆ กัน ระนาบการ

กระจายแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ดังภาพ 1 อธิบายการก าหนดจุดหมุน (axis of rotation) ของระนาบ ดังนี้ [6] 

1. ระนาบการกระจายแสงระบบ A- α คือ การก าหนดจุดหมุนตามแนวเส้นท่ีลากจากด้านหน้ากับด้านหลัง

โคม ระนาบเร่ิมท่ีมุม 0° เรียก A = 0° จนกระท่ังถึงมุม 180° เรียก A = 180° ส่วนอีกด้านจะเป็นระนาบ A = 0° ถึง A = 

-180° ในทุกระนาบจะมีกราฟการกระจายความเข้มการส่องสว่าง เร่ิมจาก 0° เรียกวา่ α = 0° ถึงมุม 90° เรียกวา่ α 

= 90° ส่วนอีกดา้นของระนาบเดียวกันจะเป็น α = 0° ถึง α = -90° 

2. ระนาบการกระจายแสงระบบ B-β คือ ระบบนี้ระนาบเร่ิมท่ี B = 0° ถึง B = 180° และ B = 0° ถึง B =    

-180° ในแต่ละระนาบจะมีกราฟการกระจายความเข้มการส่องสว่างจาก β = 0° ถึง β = 90° และ β = 0° ถึง β =  

-90° 

 

 

2

Lumen(lm)
Lux=

Area(m )



 

 1212  Proceedings 

3. ระนาบการกระจายแสงระบบ C-γ  

ระบบนี้ระนาบเร่ิมท่ี C = 0° ถึง C = 360° ซึ่งก็คือ C = 0° ในแต่ละระนาบจะมีกราฟการกระจายความเข้มการส่อง

สวา่ง เร่ิมจาก γ = 0° ถึง γ = 90° และ γ = 0° ถึง γ = -90° 

 
ภาพที่ 1 ระนาบการกระจายแสงของโคมไฟฟา้ 

 

 ระนาบท่ีถูกน ามาใช้พิจารณาในการออกแบบระบบสองสว่างมากท่ีสุดก็คือ ระนาบ C-γ มี 2 ระนาบ ท่ีมัก

น ามาพจิารณาการกระจายแสงคอื C 0-180 มี 2 ระนาบตอ่กันคอื C = 0° กับ C = 180° ขวางกับแนวยาวของโคม   C 

= 90-270 มี 2 ระนาบต่อกันคือ C = 90° กับ C = 270° ขนานกับแนวยาวของโคม เมื่อมองจากด้านบนลงไปจะเห็น

สันของท้ัง 2 ระนาบเป็นเส้นตัง้ฉากกัน 
 

กราฟการกระจายความเข้มการส่องสว่าง (Polar Curve) 

จากระนาบการกระจายแสง [11] โดยกราฟการกระจายความเข้มการส่องสว่าง จะพิจารณาท่ีระนาบหนึ่ง ๆ 

โดยท่ัวไปคือระนาบ C ลักษณะการกระจายแสงจะมี 3 แบบ ดังภาพท่ี 2 ตามลักษณะความสมดุลของความเข้มการ

กระจายแสงในแตล่ะระนาบดังนี้ 

1. การกระจายแบบสมมาตรตามแนวแกนหมุน (rotational symmetry) คือ การกระจายความเข้มการส่อง

สวา่งของโคมชนดินี้ จะสมดุลกันทุกระนาบ 

2. การกระจายแบบสมมาตรตามแนวแกนระนาบ (plane symmetry) คือ การกระจายความสมดุลกันใน

ระนาบหน่ึง ๆ เท่านัน้ ถ้าต่างระนาบกันการกระจายแสงจะไมเ่ท่ากัน 

3. การกระจายแบบไม่สมมาตรตามแนวแกนระนาบ (asymmetry) คือ การกระจายความเข้มการส่องสว่าง

ของโคมชนิดนี ้ในบางระนาบการกระจายความเข้มการสอ่งสวา่งจะไมส่มดุลกัน 
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ภาพที่ 2 กราฟการกระจายความเข้มการสอ่งสวา่ง 

 

การออกแบบโครงสร้างชุดหมุน 

การออกแบบเพื่อให้มีความละเอียดถึง 5 องศา สิ่งท่ีพิจารณาคือ ตัวขับเคลื่อนมอเตอร์จะต้องมีความ

เท่ียงตรง และควบคุมการหมุนได้ และรับน้ าหนักของโคมไฟได้ จะต้องไม่มีการสะท้อนกลับของแสงในขณะทดสอบ 

แท่นรองรับสามารถปรับขึน้ลงได้ตามระยะ [3-5] 

การออกแบบชุดทดสอบการสอ่งสวา่งของโคมไฟ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 

1. การออกแบบโครงสร้างชุดหมุน 

2. การออกแบบชุดควบคุมการหมุน 
 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. มอเตอร์เกียร์ (Gear-Box Motor DC 12 V, 5000 r/min) 

2. เครื่องต้ังเวลา (Timer) 

3. เครื่องแปลงแรงดันไฟฟา้กระแสสลับเป็นกระแสตรง (DC Power Supply) 

4. วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง (DC 15 A) 

5. โคมไฟเปลอืยหลอดฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟกลม และโคมไฟหลอดตะเกียบ 
 

เครื่องมอืวัด 

1. เคร่ืองวัดแสงสวา่ง (Lux Meter) พร้อมฐานตั้ง 

2. เครื่องมือวัดทางไฟฟา้ (Digital Multimeter) 

3. ตลับเมตร (Tape Ruler)  
 

การออกแบบและสร้างชุดทดสอบ 

1. สร้างฐานรองรับชุดทดสอบการส่องสว่างของโคมไฟ มีความกว้าง 70 เซนติเมตร และความสูงท่ี 130 

เซนติเมตร  

2. ติดตั้งมอเตอร์เกียร์ด้านบนสุดของเสาที่ความสูง 130 เซนติเมตร และติดสเกลหนา้ปัดบอกองศาทางกลท่ี

มมีุมบอกไว้ 10 ชว่ง ชว่งละ 36 องศาทางกล โดยติดให้ตัวหมุนมอเตอร์อยูท่ี่จุดศูนย์กลางสเกลหนา้ปัด 



 

 1214  Proceedings 

3. ติดตั้งเคร่ืองตั้งเวลา (Timer) เข้ากับเคร่ืองแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (DC Power 

Supply) และตอ่ออกไปเข้าชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง และไปตอ่เข้ากับมอเตอร์เกียร์ท่ีติดต้ังอยูบ่นเสา  

4. ทดสอบตัง้เวลาหมุนจาน 5 วนิาที และหยุดหมุนท่ี 15 วินาท่ี เพื่อก าหนดให้เครื่องวัดแสงสว่างได้อา่นค่า 

ชุดทดสอบการสอ่งสวา่งของโคม ดังภาพท่ี 3 
 

   
 

ก) ภาพดา้นหนา้     ข) ภาพด้านหลัง 

ภาพที่ 3 ชุดทดสอบการสอ่งสวา่งของโคมไฟ 
 

5. สร้างฐานรองรับชุดวัดการส่องสว่างมีความกว้าง 70 เซนติเมตร และความสูงท่ี 130 เซนติเมตร ท่ีติดตั้ง

เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux Meter) โดยให้ตัวเซนเซอร์รับแสงอยูด่้านบนสุดของเสาที่ความสูง 130 เซนติเมตร 
 

วิธีการศกึษาทดลอง 

 1. เลือกใชโ้คมไฟท่ีทดสอบติดตั้งชุดหมุนคือ โคมไฟเปลือยฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟกลม โคมไฟหลอดตะเกียบ 

จ่ายแรงดันไฟฟา้ให้กับโคมไฟท่ีทดสอบ [8],[10] ดังภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 

 2. ตั้งฐานรองรับชุดวัดการส่องสว่างท่ีติดเคร่ืองวัดแสงสว่าง (Lux Meter) ให้มีระยะห่างจากชุดทดสอบแสง

สวา่งที่ตดิโคมไฟ ท่ีระยะ 3 เมตร 

3. ตั้งเวลาให้เคร่ืองตั้งเวลาสั่งให้มอเตอร์เกียร์ท างาน และหยุดทุกๆ 15 วินาที ไปทุกๆ 36 องศาทางกล จน

องศาการหมุนครบ 10 ชว่ง คือ 360 องศาทางกล  
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ภาพที่ 4 โคมไฟท่ีใชท้ดสอบวัดค่าการสอ่งสวา่ง 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 การทดสอบโคมไฟวัดค่าการส่องสวา่ง 
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4. ทดลองวัดค่าการส่องสวา่งของโคมแตล่ะชนิด ในแนวตัง้ และแนวนอน ทุกๆการหมุน 36 องศาทางกล จน

องศาการหมุนครบ 10 ชว่ง หรือ 360 องศาทางกล  

5. บันทึกผลการทดลองวัดค่าจากเคร่ืองวัดแสงสว่าง (Lux Meter) โดยวัดค่าปริมาณความสว่าง 

(Illuminance) หนว่ยเป็น (Lux) จากการอา่นค่าในช่วง 15 วนิาที ท่ีมอเตอร์เกียร์หยุดท างานหรือหยุดหมุน 

 

ผลการศึกษา 

การทดลองวัดค่าการส่องสว่างของโคมแต่ละชนิด ในแนวตั้ง และแนวนอน ด้วยเคร่ืองวัดแสงสว่าง (Lux 

Meter) ได้ผลการทดลอง ดังตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 และเปรียบเทียบความกว้างของล าแสงความสว่างแบบ 

Performance Cones [7], [9] ได้ผลดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 1. ตารางเปรียบเทียบความส่องสวา่งดวงโคม ในแนวตัง้ 

ช่วงการหมุน องศาทางกล โคมไฟเปลือย 

(Lux) 

โคมไฟกลม 

(Lux) 

โคมไฟหลอดตะเกยีบ 

(Lux) 

1 36 9 0 1 

2 72 10 0 1 

3 108 10 0 1 

4 144 10 0 1 

5 180 11 0 1 

6 216 10 0 1 

7 252 10 0 1 

8 288 9 0 1 

9 324 10 0 1 

10 360 9 0 1 
 

หมายเหตุ: เนื่องจากปริมาณแสงสว่างของโคมไฟกลมและโคมไฟหลอดตะเกียบ มีทิศทางการกระจายแสงออก

ทางด้านขา้ง ท าให้ LUX METER ซึ่งอยู่ดา้นหนา้ ห่างจากโคมไฟ 3 เมตร วัดค่าได้เป็น 0 Lux และ 1 Lux ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความส่องสวา่งดวงโคม ในแนวนอน 

ช่วงการหมุน องศาทางกล โคมไฟเปลือย 

(Lux) 

โคมไฟกลม 

(Lux) 

โคมไฟหลอดตะเกยีบ 

(Lux) 

1 36 9 18 0 

2 72 7 18 0 

3 108 1 18 0 

4 144 0 18 0 

5 180 5 18 0 

6 216 8 18 0 

7 252 6 18 0 

8 288 1 18 0 

9 324 0 18 0 

10 360 6 18 0 

 

หมายเหตุ: เนื่องจากปริมาณแสงสว่างของโคมไฟหลอดตะเกียบ มีทิศทางการกระจายแสงออกทางด้านข้าง ท าให้ 

LUX METER ซึ่งอยู่ดา้นหนา้ ห่างจากโคมไฟ 3 เมตร วัดค่าได้เป็น 0 Lux 

 

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบความส่องสวา่งแบบ Performance Cones 

ชนิดดวงโคม ระยะ 1 เมตร ระยะ 2 เมตร ระยะ 3 เมตร 

โคมไฟเปลอืย (Lux) 90 20 10 

โคมไฟกลม (Lux) 197 46 18 

โคมไฟหลอดตะเกียบ (Lux) 48 9 0 

 

น าผลการทดลองจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 มาพร็อตกราฟแบบ Polar Curve ได้ผลดังภาพท่ี 6 และภาพ

ท่ี 7 ตามล าดับ และผลการทดลองจากตารางที่ 3 มาพร็อตกราฟแบบ Performance Cones ได้ผลดังภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 6 Polar Curve ความส่องสวา่งดวงโคม ในแนวตัง้ 

 

 
ภาพที่ 7 Polar Curve ความส่องสวา่งดวงโคม ในแนวนอน 

 

 
ภาพที่ 8 Performance Cones ความส่องสวา่งดวงโคม 
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วิจารณ์และสรุปผล 

ในการออกแบบชุดทดสอบการส่องสว่างของโคมไฟ จะพบว่า ในการวัดการกระจายแสงของดวงโคม แบบ 

Polar Curve โคมไฟเปลือย มีความส่องสว่างในแนวตั้งมากท่ีสุด โคมไฟกลม มีความส่องสว่างในแนวนอนมากท่ีสุด 

และแบบ Performance Cones ท่ีระยะ 1, 2 และ 3 เมตร โคมไฟกลม ก็มีความสอ่งสวา่งมากที่สุด เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ได้มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าและโคมไฟอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถน ามา

ทดสอบกับชุดทดสอบการสอ่งสว่างของโคมไฟ ได้อีกดว้ย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ วทิยาลัยเชยีงราย ที่ได้ให้การสนับสนุนการด าเนนิงานวิจัย  
 

เอกสารอ้างอิง 

1. ประสิทธ์ิ พทิยพัฒน์. วศิวกรรมสอ่งสวา่ง. พิมพ์คร้ังท่ี2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย; 2530.   

2. ศุลี บรรจงจิตร. วิศวกรรมการสอ่งสวา่ง. พมิพค์รัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน); 2538. 
3. พบูิลย์ ดิษฐอุดม. การออกแบบระบบแสงสว่าง. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ; 

2528. 

4. ไชยะ แช่มชอ้ย. พื้นฐานวศิวกรรมการสอ่งสวา่ง; 2544. 

5. ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์. เทคนิคการออกแบบระบบส่องสวา่ง. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) ; 2543. 

6. สุภาวดี  สวัสดิพรพัลลภ. เอกสารประกอบการสอนวิศวกรรมแสงสว่าง. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น; 2549. 

7. อภิชาติ ตีระลาภสุวรรณ, ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์, ปิยพงศ ์เปรมวรานนท์. การประยุกต์ใชร้ะเบียบวธีิตามล าแสงในการ

ออกแบบและวิเคราะห์ไฟส่องสว่าง. รายงานการประชุมวิชาการเครื่อขา่ยวศิวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยคร้ัง

ท่ี 22, (หนา้42-47). 15-17 ตุลาคม 2551. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

8. น้ าผึ้ง สายหงษ์, อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ. แนวทางการออกแบบแสงสว่างในห้องเรียนสื่อผสม. สถาปัตยกรรม 

งานวจิิยและการศกึษาการวางแผน, 2550; 5(1), 67-81. 

9. ชาญชัย ธนศิลปวิทยา, จักรายุทธ พูนบ าเพ็ญ, และสมพร เท่ียงผดุง. การออกแบบระบบแสง   สวางภายใน

อาคาร และภายนอกอาคารโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการค านวณ. ปริญญานพินธวศิวกรรมศาสตร

บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวทิยาลัยขอนแกน; 2547. 

10. ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล, เฉลิมชาติ มานพ. การศึกษาสมรรถนะการออกแบบส่องสว่างโดยใช้แอลอีดีก าลังสูง. 

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ; 2555. 

11. พุทธพร เศรตสกุลานนท์, จักราวุธ เดชวิเศษ. โคมไฟถนนอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์. รายงานการประชุม

วชิาการ ด้านลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คร้ังท่ี1, (หน้า1-8). 31 สิงหาคม 2550. โรงแรมเดอะทวิน     ทาวเวอร์ 

กรุงเทพฯ. 

 



 

 1220  Proceedings 

การพัฒนาเครื่องกรองน้ าดื่มส าหรับใช้ในชุมชนชาวไทยภูเขาโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ในเขตจังหวัดเชียงราย 

The development of water purifier for use in the mountain people community 

of Chiangrai Province, Thailand 

ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน1* และ ศริิพงษ์ ตรรีัตน1์ 

Pakdee sittiritkawin1* and Siripong trerat1 

บทคัดย่อ 

จุดประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ าดื่มให้กับชุมชนชาวเขาโดยใชชุ้มชนชาวไทยภูเขา

บ้านจะจ๋อ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยพัฒนาเคร่ืองกรองน้ าดื่มให้กับชุนชนท่ีสามารถท าขึ้นเองได้โดยใช้วัสดุท่ี

สามารถหาซื้อได้จากท้องถิ่น และติดตั้งเครื่องกังหันน้ าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กโดยอาศัยพลังงานจากน้ าท่ีอยู่บนภูเขา โดย

จ่ายกระแสไฟฟา้ให้กับระบบฆา่เชื้อด้วยแสง UV ขนาด 6 วัตต ์แรงดันไฟฟา้ 220 โวลต์ และระบบไฟฟา้แสงสว่างภายใน

ชุมชน ผลท่ีได้จากการศึกษาพบว่า ชุมชนสามารถพัฒนาเคร่ืองกรองน้ าดื่มเพื่อแก้ปัญหาเร่ืองน้ าดื่มไม่สะอาดให้กับ

ชุมชนใช้งานได้ส าเร็จมีอัตราการไหล 5 ลิตร/นาที โดยท่ีน้ ามีคุณภาพผ่านมาตรฐานน้ าดื่มสามารถน าไปดื่มกินได้ 

นอกจากนั้นยังได้ถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนชาวไทยภูเขาอื่นๆอีกอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนของกังหันน้ าผลิตไฟฟ้าขนาด

เล็ก สามารถผลิตไฟฟา้ได้ก าลังไฟฟา้ 459.84 วัตต ์ใชไ้ด้กับหลอด UV และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์(CFL) 
 

ค าส าคัญ:  เครื่องกรองน้ า ชาวไทยภูเขา กังหันน้ าผลิตไฟฟา้ขนาดเล็ก 
 

Abstract 

The objectives of this study were solve the problem of drinking water in the mountain people community 

of Doi Hang subdistrict, Muang district, Chiangrai Province, Thailand. The development of water purifier used to 

communities that it was made using a material can be purchased locally. And installing micro hydro power 

generator used the water from the mountain that the supply of electricity to lighting system and disinfection 

system with UV of the water purifier and power 6 watt, voltage 220 volts. It was found that the community 

could developed a drinking water purifier to solve the problem of drinking water was not clean and flow rate of 5 

liters / min. moreover, the water quality has been achieved through drinking water standards can be applied to 

the drink. Moreover, the knowledge transfer to other mountain communities in Thailand continuously. In parts of 

the micro hydro power generator could generate power 459.84 watts available with UV lamps, compact 

fluorescent lamps and fluorescent (CFL).  

Keyword: water purifier, mountain people, Micro Hydro Power Generator 
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1 Mechanical  engineering, Faculty of engineering, Chiangrai college, Chiangrai Province 57000 
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บทน า 
ชาวไทยภูเขาคือคนกลุ่มน้อยท่ีกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีต่างๆของประเทศไทยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นท่ีทาง

ภาคเหนือและภาคตะวันตกในเมืองไทยมีชาวไทยภูเขาหลายเผ่า เช่น อ่า มูเซอ เย้า ปกากะญอ ลีซอ ม้ง ฯลฯ ซึ่งส่วน

ใหญ่อพยพมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน แล้วลงมาเร่ือยจนถึงประเทศไทย [1] ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ล้วนมี

วัฒนธรรมอันงดงามแตกตา่งกันออกไป ทั้งเร่ืองการประกอบอาชพี ศาสนา ประเพณีปฏบัิต ิอาหารการกิน ภาษา งาน

หัตถกรรมต่างๆ รวมไปถึงการแต่งกาย ประชาการชาวไทยภูเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 20 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ 

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน กาญจนบุรี ล าพูน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พะเยา ล าปาง แพร่ ราชบุรี 

ก าแพงเพชร เพชรบุรี อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2538 มีประชากรชาวไทยภูเขา จ านวน 853,274 คน [2] 

โดยเฉพาะชุมชนชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงราย จะกระจายตัวอาศัยอยู่เป็นชุมชนเล็กๆ ประมาณ 40 – 50 หลังคา

เรือน ทั่วทุกอ าเภอในเขตจังหวัด ชุมชนเหล่านีจ้ะตั้งอยู่บนพื้นท่ีภูเขาที่เป็นแหลง่ต้นน้ าธรรมชาตเิป็นส่วนใหญ่ แต่ท่ีผ่าน

มาชุมชนชาวไทยแห่งนี้จะประสบปัญหาในด้านต่างๆอยู่หลายด้านท่ีรอการช่วยเหลือและช่วยพัฒนา   ซึ่งปัญหาส่วน

หนึ่งมาจากการเดินทางท่ียากล าบากและไมม่ีไฟฟ้าใช ้ ถึงแมจ้ะมกีารสนับสนุนแผงโซล่าเซลจากหน่วยงานของรัฐก็ยัง

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมไปถึงปัญหาเร่ืองน้ าดื่มของชุมชนก็เป็นปัญหาใหญ่ท่ีรอการแก้ไข.โดยท่ีแหล่งน้ าท่ีใช้

บริโภคปัจจุบันจะเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติบริเวณเนนิเขาใกล้ๆชุมชนโดยมีการก่ออฐิเป็นแอ่งน้ าขนาดเล็กเพื่อกักเก็บ

น้ า แลว้ส่งน้ ามาไว้ท่ีถังพักจากนั้นคนในชุมชนก็จะน าน้ าไปดื่มโดยไมผ่่านการกรองใดๆเลย ซึ่งน้ านั้นไม่สะอาดเพยีงพอ

ต่อการดื่มกินเป็นประจ าทุกวันท้องถิ่น ท าให้คนในชุมชนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคท้องร่วงหรืออาจได้รับสาร

ปนเป้ือนและเชื้อโรคบางชนดิท่ีมีอยูใ่นแหล่งน้ านัน้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ าจะขุ่นแทบน าไปดื่มกินไมไ่ด้เลย 

จากปัญหาดังกล่าวทางคณะวิจัยจึงได้ท าการศึกษาปัญหาตา่งๆ โดยใช้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านจะจ๋อ ต.ดอย

ฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นกรณีศึกษา ในเร่ืองการอบรมการสร้างระบบผลิตน้ าสะอาดส าหรับบริโภค โดยพัฒนา

เครื่องกรองน้ าดื่มให้กับชุนชน สามารถท าขึน้เองได้โดยใช้วัสดุท่ีสามารถหาซือ้ได้จากท้องถิ่น และตดิตัง้เครื่องกังหันน้ า

ผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยแหล่งพลังงานจากน้ าท่ีมีอยู่ตลอดท้ังปีเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ าและอยู่ท่ี สูงบน

ภูเขา ท าให้น้ ามแีรงดันมากพอท่ีจะน าไปป่ันกังหันน้ าผลิตกระแสไฟฟา้ไปจ่ายให้กับระบบฆา่เช้ือดว้ยแสง UV และระบบ

ไฟฟา้แสงสวา่งภายในชุมชน 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศกึษา 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะการด าเนนิงานวจิัยโครงการ 
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วัสดุอุปกรณ์ 

ตารางที่ 1 แสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าวิจัย  

ชื่อกิจกรรม รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

 

1.กิจกรรมการผลิตน้ า

ดื่ม 

 

1.เอกสารอบรมและอุปกรณฝ์ึก 1 ชุด 500 500 

2.ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว 35.5 เส้น 250 8,800 

3.ชุดหลอด UV ฆา่เช้ือ 1 ชุด 1000 1,000 

4.สารกรองต่างๆ ที่ใชก้ับเครื่องกรองน้ า 42 ชุด 300 12,600 

5.ค่าวัสดุอุปกรณเ์บ็ดเตล็ด 1 ชุด 5,000 5,000 

 

2. กิจกรรมการการ

สร้างกังหันน้ า ผลิต

ไฟฟา้ 

1.เอกสารอบรมและอุปกรณฝ์ึก 1 ชุด 500 500 

2.อุปกรณท์ ากังหันน้ าผลิตไฟฟา้ 1 ชุด 10,000 10,000 

3.ท่อ PVC ส่งน้ า ขนาด 2 นิ้ว 10 เสน้ 150 1,500 

4.ชุดควบคุมแรงไฟฟา้ 1 3,000 3,000 

5.สายไฟฟ้า ขนาด 2.5 sq.mm. 3 ม้วน 1,700 5,100 

6.เบ็ดเตล็ด 1 5,000 5,000 

รวมทั้งหมด   75,000  

 

วิธีการศึกษา 

1.การส ารวจบรบิทและสภาพแวดล้อมของชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ ชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านจะจ๋อ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชี ยงราย และพื้นท่ี

ด าเนนิการจะเป็นชุมชนบ้านจะจ๋อ ต.ดอยฮาง อ.เมอืง จ.เชยีงราย  

ท าการศึกษาบริบทชุมชนในส่วนของ ความเป็นอยู่ อาชีพ รายได้ เศรษฐกิจ การศึกษา ความสัมพันธ์ของ

บุคคลในชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นจุดส าคัญในวิเคราะห์ชุมชน โดยจะค านึงถึงการมีส่วนร่วมกันค้นหาข้ อมูลและ

วเิคราะห์ความเป็นตัวตนของชุมชนบ้านจะจ๋อ ผู้น ากลุ่มและตัวแทนสมาชกิเขา้รว่ม 8 คนระยะเวลาด าเนนิการ  1 วัน  

2.  การค้นหาปัญหาหรือความต้องการโดยชุมชนมีสว่นร่วม 

 เพื่อให้คณะผู้วิจัยและชุมชนได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(PRA: Participatory Rural Appraisal) [3] โดยให้สมาชิกในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นให้มากท่ีสุด และร่วมกันค้นหา

และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึน้และต้องการแก้ไข วางแผนการแก้ไขปัญหาและจัดแบ่งสมาชิกในกลุ่มท่ีมี

ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละหัวข้อโดยทีมผู้ถ่ายทอดฯตระหนักถึง

ความสามารถและความเชี่ยวชาญท่ีแตกต่างกันของสมาชิกแตล่ะคน  ดังนัน้การจัดแบ่งกลุ่มโดยสมาชกิเป็นผู้คัดเลอืก

กันเอง เพื่อเข้ารับการถ่ายทอดฯนัน้จะท าให้สมาชกิได้รับประโยชนอ์ย่างสูงสุดตามความสมัครใจ โดยมนีักวชิาการเป็น

ผู้สังเกตการและให้ข้อเสนอแนะเท่าที่จ าเป็น  โดยผู้เข้ารว่มกระบวนการในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม

ชุมชน สมาชกิกลุ่มและคณะนักวิชาการวทิยากรจ านวน 3 คน ผู้น ากลุ่มและตัวแทนสมาชกิเขา้รว่ม 28 คน 

ก. คัดเลอืกหัวหน้าทีมเพื่อท าหนา้ที่ประสานงานระหว่างสมาชกิและนักวิชาการพ่ีเลีย้ง 

ข. ก าหนดปฏทิินท างาน โดยเอื้อตอ่การท างานทัง้ของนักวิชาการพ่ีเลีย้งและสมาชกิกลุ่ม 
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3. การประเมินผล 

 การอบรมสร้างเครื่องกรองน้ าดื่ม 

-  การประเมินความรู้และทัศนคตเิกี่ยวกับการใชป้ระโยชนจ์ากเคร่ืองกรองน้ าดื่มก่อนการฝึกอบรม 

-  การประเมินความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองกรองน้ าหลังการฝึกอบรมโดยใช้แบบ

ประเมินผลให้ผู้เข้าอบรบตอบแบบสอบถาม 

การอบรมเครื่องกังหันน้ าผลิตไฟฟา้ขนาดเล็ก 

-  การประเมินความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างและใช้ประโยชน์กังหันก่อนการฝึกอบรมโดยใช้แบบ

ประเมนิผลให้ผู้เข้าอบรบตอ่แบบสอบถาม 

-  การประเมินความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างและใช้ประโยชน์กังหันน้ า หลังการฝึกอบรม โดยใชแ้บบ

ประเมินผลให้ผู้เข้าอบรบตอ่แบบสอบถาม 

-  การประเมินความพงึพอใจในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

- การประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองกังหันน้ า โดยใช้การทดลองจ่ายไฟฟ้าจริง แล้วจดบันทึกผลน ามา

วเิคราะห์อีกคร้ัง 

ผลการศึกษา 

การด าเนนิงานโครงงาน    

การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองระบบการกรองน้ าดื่มและร่วมกันท าเคร่ืองกรองน้ าขึ้นมาใช้เองใน

ครัวเรือน ซึ่งวัสดุหลักจะใชเ้ป็นท่อ PVC ท าเป็นเครื่องกรอง แลว้น ามาใส่สารกรองเอง ซึ่งรายละเอยีดจะเป็นดังน้ี 

ขั้นตอนการกรองของเครื่องกรองน้ า 5 ขั้นตอน [4] ดังภาพท่ี 2 

1. ไส้กรองใยสังเคราะห์ (PP) ท าหน้าท่ี  กรองทราย, โคลน, เลน, ตะกอน และคราบสนิม 

2. ไส้กรอก คาร์บอนถ่านกะลามะพร้าว ชนิดเกล็ด Carbon Block Filter ท าหน้าท่ี : ก าจัดส ีกลิน่ รส คลอรีน 

สารพิษตา่ง ๆ สารอนิทรีย์ และสารอนนิทรีย์ ท่ีปะปนมากับน้ า 

3.  ไส้กรองเรซิน Ion-exchange resin ท าหน้าท่ีในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนเีซียมท่ีเป็น

สาเหตุของน้ ากระด้าง 

4.  ไส้กรอง Ceranic or Sediment Filter  เซรามิค ความละเอียดการกรอง 0.3 ไมครอน ท าหนา้ท่ี ใช้ส าหรับ

ดักจับแบคทีเรียท่ีแขวนลอยในน้ าดื่ม อันเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น ไข้ไทฟอยด,์ออหิวาตกโรค, โรคบดิ, โรคทอ้งร่วง

, และโรคพยาธิ โดยในไส้กรองเซรามิคจะมีสารท่ีจ ากัดแบคทีเรียโดยตรง 

5. UV Lamp ไส้กรอง หลอดยูวี ขนาด 6 วัตต์ 220 โวลต์   ท าหน้าท่ี ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสบางชนิด ท่ี

หลงเหลอื จากการกรอง 4 ขั้นตอนแรก 

 เนื่องจากแหล่งน้ าดบิมรีะดับความสูงจากชุมชนประมาณ 4 เมตร ท าให้มีแรงดันโดยประมาณ 4 บาร์ ท าให้

แรงดันน้ าเพยีงพอต่อการใช้งานกับเครื่องกรองน้ าและท าให้ได้อัตราการไหลของน้ าออกจากเครือ่งกรอง 5 ลิตร/นาที 

(300ลติร/ชม.)  
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ภาพที่ 2 เครื่องกรองน้ าท่ีใชท่้อ PVC เป็นอุปกรณห์ลัก 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองการใช้พลังงานน้ ามาใช้ประโยชนด์้านพลังงานและเร่ืองกังหันน้ าผลิตไฟฟา้ และ

ร่วมกันติดตั้งเคร่ืองกังหันน้ าผลิตกระแสไฟฟ้า โดยลักษณะของกังหันจะเป็นแบบ กังหันอิมพัลส์ (Impulse Turbines) 

[5] ดังภาพท่ี 3 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 220 V. ก าลังไฟ 600 Watt. เพียงพอต่อการใช้งานในศูนย์ ซึ่งมี

หลอดไฟ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับการเรียนการสอน มีก าลังไฟรวมอยู่ท่ีประมาณ 400 Watt จากการส ารวจและ

สอบถามคนในชุมชนทราบว่าแหล่งน้ าจากต้นน้ าน้ ามีไหลตลอดท้ังปี ท าให้มั่นใจได้ว่าเคร่ืองป่ันไฟจะสามารถผลิต

กระแสไฟฟา้ได้ทุกวันตลอดท้ังปี  

 
ภาพที่ 3 ลักษณะการติดต้ังกังหันน้ าผลิตไฟฟา้ 

ซึ่งกิจกรรมตา่งๆ ที่ได้ด าเนินการร่วมกับชุมชนแสดงดังภาพท่ี 4 – 8 ทีไ่ด้ด าเนนิกิจกรรมจนเสร็จสิ้น 

 
          ก.                                                     ข. 

ภาพที่ 4 ลกัษณะความเป็นอยูข่องชุมชน ก) บริเวณชุมชนบ้านจะจ๋อ ข) บริเวณแหลง่น้ ากินของชุมชน 
 

2 3 

ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว 

หลอด UV  
ทางน ้ าเขา้ 

ทางน ้ าออก  
5 ลิตร/นาที 
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ก.                                                            ข. 

ภาพที่ 5 การใช้น้ าในชุมชน ก) จุดน้ าใช้และน้ าดื่มในแต่ละบ้าน ข) บริเวณถังเก็บน้ าในชุมชน 
 

 
ก.                                                            ข. 

ภาพที่ 6 การท ากิจกรรมผลิตเครื่องน้ าในชุมชน ก) ชาวบ้านในชุมชนชว่ยกันวางระบบท่อน้ าใหม ่ 

ข) ชาวบ้านช่วยกนัประกอบเครื่องกรองน้ าในวันท่ีแรก 

 

 
     ก.                                                ข. 

ภาพที่ 7 การท ากจิกรรมผลิตเครื่องน้ าในชุมชน ก) ชาวบ้านในชุมชนมาเรียนรู้การท าเคร่ืองกรองน้ าใหม่  

ข) เคร่ืองกรองน้ าที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยและติดต้ังในชุมชน 
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ภาพที่ 8 เสร็จสิ้นกจิกรรมอบรมการท าเคร่ืองกรองน้ าโดยใชท่้อ PVC ได้ 30 เคร่ือง 

ตารางที่ 2 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ าก่อนและหลังเข้าเครื่องกรองน้ า [6] 

รายการที่ทดสอบ หน่วย 

ค่ามาตร าน

กรมควบคุม

มลพิษ [7] 

ก่อนเข้าเครื่อง

กรองน้ า 

หลังเขา้เครื่อง

กรองน้ า 

คุณลักษณะทางกายภาพ 

ความขุ่น 

ความเป็นกรด-ด่าง ที่ 25 °C 

 

 

 

5 

6.5-8.5 

 

1.8 

7.62 

 

0.8 

7.61 

คุณลักษณะทางเคม ี

ความกระดา้งทัง้หมด as CaCO 

เหล็ก 

แมงกานีส 

ฟลูออไรด์ 

 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

 

100 

0.5 

0.3 

0.7 

 

40 

0.05 

0.01 

0.14 

 

30 

0.02 

0.00 

0.03 

คุณลักษณะทางจุลชีววทิยา 

Total Coliform Bacteria 

E. coli 

 

MPN/100mL 

MPN/100mL 

 

นอ้ยกว่า 

ไมม่ ี

 

พบ 

พบ 

 

ไมพ่บ 

ไมพ่บ 

 

หลังจากได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ และลงมือปฏิบัติจริงจนชุมชนชาวไทยภูเขาได้ด าเนินการ

สร้างเครื่องกรองน้ าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้น าน้ าดิบจากแหล่งน้ าธรรมชาติในชุมชนท่ีใช้บริโภคและน้ าท่ีผ่านการกรอง

จากเครื่องกรองน้ าเรียบร้อยแล้วไปตรวจสอบท่ีห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ า โดยมีคุณลักษณะทางกายภาพ, 

คุณลักษณะทางเคมีและคุณลักษณะทางจุลชีววทิยา ผลท่ีได้แสดงดังตารางท่ี 2 โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ าดื่ม

จากกรมควบคุมมลพษิ ซึ่งคุณภาพน้ าหลังผ่านเคร่ืองกรองท่ีได้ผ่านมาตรฐานน้ าดื่มสามารถน าไปดื่มกินได้  
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ตารางที่ 3 แสดงผลการคา่กระแสไฟฟ้าจากกังหันน้ าผลิตไฟฟา้  

จ านวน

หลอดไฟ 

ก าลังไฟฟ้าของ

โหลด (วัตต์) 

ก าลังไฟฟ้าที่จา่ย

โหลด (วัตต์) 

กระแสไฟฟ้าทีโ่หลด

ต้องการ (มลิลิแอมป)์ 

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายโหลด 

(มลิลิแอมป์) 

1 24 51.2 109.1 212 

2 48 60.6 218.2 256 

3 72 86.5 327.3 374 

4 96 97.3 436.4 438 

5 120 109.6 545.5 502 

6 134 111.4 609.1 530 

7 159 125.2 722.7 628 

8 199 113.1 904.5 648 

ค่าเฉลี่ย 106.5 94.35 484.09 448.5 

 

ในส่วนของการติดตั้งกังหันน้ าผลิตไฟฟ้าร่วมกับชุมชนชาวไทยภูเขา เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยและมีการทดสอบ

โดยผลท่ีได้แสดงดังตารางท่ี 3 ได้แสดงผลการเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าของโหลดท่ีต้องการ กับท่ี

เครื่องป่ันไฟพลังน้ าจ่ายได้จรงิท่ีต าแหนง่ปลายสายเมื่อต่อโหลดระยะทาง 150 เมตร จากระดับความสูงจากแหลง่น้ า 5 

เมตร ท่ีติดต้ังบริเวณแหลง่ตน้น้ า โดยท่ีกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะถูกน าไปใชก้ับเครื่องกรองน้ าท่ีระบบ UV และ ระบบไฟ

ส่องสวา่งในชุมชน 

และในสว่นสุดท้ายของการอบรมจะเป็นการบรมสาธิตการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าซึ่งจากการทดสอบ

เก็บขอ้มูลการท างานของเครื่องกรองน้ าพบวา่ระยะเวลาที่เหมาะสมตอ่การถอดไสก้รองมาล้างท าความสะอาดจะอยู่ท่ี

ประมาณ 1 เดอืนและอายุการใชง้านของเครื่องจะอยู่ท่ีประมาณ 4-5 ปีถ้ามกีารดูแลรักษาอย่างถูกตอ้งและต่อเนื่อง 
 

สรุปผล 

จากการศกึษาและพัฒนาเคร่ืองกรองน้ าดื่มร่วมกับชุมชนบ้านจะจ๋อ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้สามารถ

พัฒนาเคร่ืองกรองน้ าดื่มเพื่อแก้ปัญหาเร่ืองน้ าดื่มไม่สะอาดให้กับชุมชนใช้งานได้ส าเร็จ โดยท่ีน้ ามีคุณภาพผ่าน

มาตรฐานน้ าดื่มสามารถน าไปดื่มกินได้ และชาวบ้านสามารถเรียนรู้ท่ีจะดูแลรักษารวมท้ังสามารถสร้างขึ้นเองได้ใน

ราคาเครื่องไม่เกิน 600 บาท ท าให้คนในชุมชนท้ังหมดสร้างเคร่ืองกรองน้ าขึน้ใช้เองได้ท้ังหมด 40 หลังคาเรือน และได้

ถ่ายทอดไปยังชุมชนชาวไทยภูเขาอื่นๆอกีอย่างตอ่เนื่อง  ในสว่นของกังหันน้ าผลิตไฟฟา้ขนาดเล็ก สามารถผลิตไฟฟา้ได้

อย่างต่อเนื่อง  ผลการทดลองจากค่าก าลังไฟฟ้าท่ีค านวณจากอ่างเก็บน้ า 5 เมตร และอัตราการไหลของน้ า  3 ลิตร/

วนิาที โดยคดิเครื่องป่ันไฟฟา้พลังงานน้ าท างานที่ 75% จะได้ก าลังไฟฟา้ 459.84 วัตต ์ท าการทดสอบท่ีปลายสายหรือ

ท่ีศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ระยะทาง 150 เมตร ทดลองกับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) 

หรือหลอดตะเกียบจ านวน 8 หลอดโดยการจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับหลอดไฟก าลังไฟฟ้าของโหลดท้ังหมดเท่ากับ 199 

วัตต์ วัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ 174.5 โวลท์และค่ากระแสไฟฟ้าได้ 648 มิลลิแอมป์ ความถี่ 35.69 เฮริทซ์ก าลังไฟฟ้าที่ใช้

ไปเท่ากับ 113.1 วัตต์ เพิ่มท่ีละ 1 และวัดผลบันทึกค่า จนครบท้ัง 8 หลอด และสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับหลอด UV 

ขนาด 6 วัตต์ ได้ 30 เคร่ือง 
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ชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ 

Under and over voltage test set using automatic transfer switch  

ด ารงศักดิ์ วงศต์า1* และ อนุชา ยอดเชียงค า1 

Dumrongsak Wongta1* and Anucha Yodchiangkam1 
 

บทคัดย่อ 
 

บทความนี้น าเสนอชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ท่ีใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ป้องกัน

แรงดันเฟสแบบดิจิตอล (Digital Phase Protector) รุ่น W-OP2  ท าหนา้ท่ีเป็นสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตท่ีิจะถ่ายโอนสวติช์

ระหว่างแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้ากับโหลด และระหว่างแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้าส ารองกับโหลด การท างานชุดทดสอบ

แรงดันต่ า และแรงดันเกิน จะตัง้ค่าเป้าหมายการตรวจสอบแรงดันผิดปกติ ไวต้ัง้แต ่2-20 เปอร์เซ็น จากแหล่งจ่ายของ

ระบบไฟฟ้าท่ีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ และตั้งค่าหน่วงเวลาการถ่ายโอนสวติช์ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นวา่ เมื่อเกิด

สภาวะแรงดันไฟฟา้ผิดปกติจากแหล่งจ่ายของระบบไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟา้ 220 โวลต ์สวิตชถ์่ายโอนอัตโนมัติจะถ่ายโอน

สวติช์ไปท่ีระบบไฟฟา้ส ารอง พรอ้มกับหน่วงเวลาการถ่ายโอนสวติช์ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

ค าส าคัญ:  สวติช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ แรงดันต่ า แรงดันเกิน 
 

Abstract  

 This paper presents under and over voltage test set using automatic transfer switch. Using digital phase 

protector model W-OP2 performs Automatic Transfer Switch (ATS) between power system to load and backup 

power system to load. Operation under and over voltage test set using automatic transfer switch will set target 

voltage irregularities 2 -20 percent of power system 220 voltage and setting time delay transfer switch. Results 

indicate if voltage irregularities of power system 220 voltage under and over voltage test set using automatic 

transfer switch will transfer switch to backup power system and time delay transfer switch to achieve target   

Keywords:  Automatic transfer switch (ATS), Under voltage, Over voltage   

 

 

 

                                                 
1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชยีงราย 57000 
1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiangrai College, Chiangrai Province 57000 

*Corresponding author e-mail: Duw.calibration@gmail.com  
 

mailto:Duw.calibration@gmail.com


 

 1230  Proceedings 

บทน า 

ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งท่ีให้มนุษยเ์ราสามารถด ารงชีวิตท่ีสะดวกสบายขึน้ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองความเป็นอยูอ่าศัย 

การเดินทาง ก็สามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องท้ังกลางวัน ทั้งกลางคืน ปัจจัยส าคัญท่ีกล่าวมานี้นัน้คือ พลังงานไฟฟ้า

ซึ่งมีส าคัญอย่างยิ่งแก่ผู้ใช้ไฟ เช่น สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ของ

ราชการท่ีจ าเป็นตอ้งด าเนินการตลอด 24 ชั่วโมง จะต้องมีความมั่นใจ เช่ือถือคุณภาพก าลังไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของ

การไฟฟ้า ซึ่งบางคร้ังในการการเกิดเหตุการณ์ต่างๆท่ีเป็นผลให้ไฟฟา้ดับ จึงท าให้เกิดความเสียหายต่อเคร่ืองมอื หรือ

อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีก าลังท างานอยู่ขณะนั้นได้หยุดลง ผลเสียอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เช่น ข้อมูล

ต่างๆเกิดสูญหาย ลิฟท์ค้างคนติดอยู่ในลิฟท์ หรือแม้กระท่ังอุปกรณ์ช่วยชีวิตในโรงพยาบาล ดังนั้นวิศวกรไฟฟ้าจึงมี

การจัดท าระบบไฟฟา้ส ารองขึ้น เพื่อช่วยทดแทนให้ก าลังไฟฟา้มีใชง้านตอ่ไปในระหว่างที่การไฟฟา้ออกปฏิบัติหนา้ที่แก้

กระแสไฟฟา้ขัดข้องจากระบบไฟฟา้  

คุณภาพก าลังไฟฟ้าของการไฟฟ้านั้นมคีวามเชื่อถอื มั่นใจได้ในการใชไ้ฟฟา้อย่างดีเยี่ยม และการจัดท าระบบ

ไฟฟา้ส ารองนัน้ย่ิงเพิ่มความมั่นใจว่าจะมกีารใช้ไฟฟา้ได้อยา่งต่อเนื่องในกรณไีฟฟา้ดับ ซึ่งสมัยก่อนนัน้เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ 

การถ่ายโอนสวิตช์ไปท่ีระบบไฟฟ้าส ารองนั้นต้องใช้คนไปถ่ายโอนสวิตช์ด้วยมือ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีพนักงานเฝ้าระบบ

ไฟฟา้ แตปั่จจุบันมกีารออกแบบอุปกรณ์ไฟฟา้สั่งท างานโดยสวิตช์ถ่ายโอนแบบอัตโนมัต ิท าให้ใชไ้ฟฟา้จากระบบไฟฟ้า

ส ารองได้รวดเร็ว และทันท่วงที  

จากความส าคัญข้างต้นจึงมีแนวคิดออกแบบสร้างชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ท่ีใช้สวิตช์ถ่ายโอน

อัตโนมัติ ซึ่งอุปกรณส์ามารถตรวจสอบความผิดปกติแรงดันของระบบไฟฟา้ ท่ีเป็นเหตุให้การใชไ้ฟฟา้นั้นขัดข้องแลว้จะ

เกิดไฟฟ้าดับลงตามมา และเพื่อสามารถศึกษาแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ที่ชุดทดสอบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติสามารถ

ท างานได้ตามค่าแรงดันท่ีต้ังคา่ไว ้ซึ่งสามารถประยุกตท์ างานได้ท้ังไฟฟา้กระแสสลับ และไฟฟา้กระแสตรง 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

คุณภาพก าลังไฟฟ้า 

 หมายถึง คุณลักษณะกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในสภาวะ

ปกติ ที่ไม่ท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีการท างานขัดข้องหรือเกิดการเสียหายจากแหล่งจ่าย ระบบไฟฟ้า

จากการไฟฟ้าฯ มีระดับแรงดันปกติ 230 โวลต์ในระบบ 1 เฟส และ 400 โวลต์ในระบบ 3 เฟส การไฟฟ้ายอมรับค่า

แรงดันต่ าสูงสุดท่ีจุดใช้งานไม่ควรเกิน 5% ของระดับแรงดันปกติ หรือประมาณ 220 โวลต์ในระบบ 1 เฟส และ 380 

โวลต์ ในระบบ 3 เฟส หรือค่าแรงดันเกินสูงสุดท่ีจุดใช้งานไม่ควรเกิน 5% ของระดับแรงดันปกติ หรือประมาณ 240 

โวลต์ในระบบ 1 เฟส และ 420 โวลต์ ในระบบ 3 เฟส รูปคลื่นแรงดันไฟฟา้สภาวะปกติดังภาพท่ี 1 ก 

ปัญหาคุณภาพก าลังไฟฟ้า 

 หมายถงึ ปัญหาท่ีท าให้เกิดผลกระทบตอ่การใชไ้ฟฟา้ ท่ีมีผลท าให้คุณภาพก าลังไฟฟา้มีสภาวะไมป่กติ ดังนี้ 

 1. ภาวะชั่วครู่ (Transient) คือปรากฏการเปลี่ยนแปลงของสภาพแรงดันไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้า ในเวลา

ทันทีทันใด ส่วนมากปัญหาเกดิจากปรากฏการณธ์รรมชาติ เชน่ ฝ้าผ่า หรือเกิดจากสวติช่ิงอุปกรณใ์นระบบ 

 2. การเปลี่ยนแปลงแรงดันช่วงระยะสั้น คือการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันประสิทธิผลท่ีมีระยะการเปลี่ยนแปลง

ไมเ่กิน 1 นาที สาเหตุสว่นใหญ่เกิดจากสภาวะความผิดพร่องทางไฟฟา้ ท าให้เกิดแรงดันตก แรงดันเกิน หรือไฟดับ 

 3. การเปลี่ยนแปลงแรงดันชว่งระยะยาว คือการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันประสิทธิผลท่ีมีระยะการเปลี่ยนแปลง

ค่าเกิน 1 นาที สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการท างานโหลดขนาดใหญ่ ท าให้เกิดแรงดันตก แรงดันเกิน 

หรือไฟดับ 
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 4. แรงดันไฟฟา้ไมส่มดุล (Voltage Unbalance) คือแรงดันของระบบไฟฟา้ 3 เฟส ที่มขีนาดแตกต่างกัน   0.5-

2% หรือมีมุมเปลี่ยนไปจาก 120 องศา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานต่อโหลดไม่สมดุลกัน เป็นผลให้เกิดความ

ร้อน ท าให้อุปกรณเ์ชน่ มอเตอร์ หรือหมอ้แปลงไฟฟ้ามอีายุการใช้งานน้อยลง 

 5. ความผิดเพี้ยนของรูปคลื่น คือ มีการเบ่ียงเบนสภาวะคงตัวรูปคลื่นไซด์ท่ีมีความถี่ทางก าลังไฟฟ้า สาเหตุ

เกิดจากสัญญาณรบกวน หรือ เกิดฮามอนิกส์ 

 6. แรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation) คือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของค่าแรงดันประสิทธิผลมี

ขนาดไม่เกินช่วงแรงดัน 0.95-1.05 ต่อหน่วย สาเหตุเกิดจากการใช้อุปกรณ์ท่ีเกิดการอาร์ค เช่นเตาหลอมแบบอาร์ค 

หรือ เคร่ืองเชื่อม 

 7. การเปลี่ยนแปลงความถี่ก าลังไฟฟ้า (Power Frequency Variation) คือปรากฏการณ์ท่ีความถี่ของระบบ

ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากค่าความถี่ปกติ 50 เฮิรตซ์ (Hz) สาเหตุเกิดจากการท างานผิดพลาดของเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า หรือมีการหลุดออกจากระบบท าให้กระทบต่อการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีการท างานสัมพันธ์กับความถี่

ระบบไฟฟา้ เชน่เครื่องกลไฟฟา้ 

แรงดันต่ า(Under Voltage) 

แรงดันต่ า หรือแรงดันตก คือค่าแรงดันประสิทธิผล ท่ีมีขนาดลดลงระหว่าง 0.8-0.9 ต่อหน่วย ในช่วง

เวลานานกวา่ 1 นาท ีเกิดจากระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าขัดข้อง ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ามีค่าต่ ากว่า

แรงดันใชง้านปกต ิมสีาเหตุเกิดขึน้จากความตอ้งการใช้พลังงานไฟฟา้ที่มมีากขึ้น หรืออยูช่ว่งปลายของแหลง่จ่ายไฟฟ้า 

มีการสวิตชิ่งโหลดขนาดใหญ่เข้าระบบ หรือมีการปลดค่าปาซิเตอร์ออกจากระบบ มีผลท าให้อุปกรณ์ได้รับความ

เสียหาย เนื่องจากระบบเกิดการรับภาระโหลดเกินไปแรงดันต่ ามักจะเกิดชว่งท่ีมีฝนตกหนัก และเกิดก่อนไฟดับ ท าให้

ไฟดับไมส่นทิ หรอืดับเป็นบางเฟส รูปคลืน่แรงดันไฟฟา้ต่ าดังภาพท่ี 1 ข 

แรงดันเกนิ (Over Voltage) 

แรงดันเกิน คือค่าแรงดันประสิทธิผล ท่ีมีขนาดเพิ่มขึ้น ระหวา่ง 1.1-1.2 ต่อหน่วย ในช่วงเวลานานกวา่ 1 นาที 

มสีาเหตุเกิดขึ้นจากการอยู่ใกล้แหลง่จ่ายไฟฟา้ มกีารปลดโหลดขนาดใหญ่ออกจากระบบ หรือการปรับแทปหมอ้แปลง

ไม่เหมาะสมกับระบบ รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าเกิน ดังภาพท่ี 1 ค อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายอัน

เนื่องมาจากความผิดปกติแรงดันต่ าและแรงดันเกินดังนี้ 

1. หลอดไฟชนดิหลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่ติดหรือกะพรบิตลอดเวลาหรือตดิยากกว่าปกต ิ

2. หลอดไส้หรือหลอดตะเกียบตดิแตส่วา่งน้อยลงกว่าปกติ  

3. พัดลมหมุนช้าลง มอเตอร์พยายามจะหมุนแต่ไม่มีแรงหมุน ท าให้เกิดความร้อนขึ้นในขดลวดมอเตอร์หาก

ปล่อยท้ิงไวข้ดลวดมอเตอร์อาจไหมไ้ด้  

4. ป๊ัมน้ าไมท่ างาน จะเกิดมเีสียงผิดปกติดังขึน้ชัดเจนท่ีตัวป๊ัมน้ า  

5. เครื่องปรับอากาศไม่ท างาน 

 
ก) รูปคลืน่แรงดันไฟฟา้ปกต ิ ข) รูปคลื่นเมื่อเกิดแรงดันต่ า  ค) รูปคลื่นเมื่อเกิดแรงดันเกิน 

 

ภาพที่ 1 รูปคลื่นแรงดันไฟฟา้ 
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สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ 

 คือ Automatic Transfer Switch หรือ ATS เป็นอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้าโดยท าหน้าท่ีตัดแหล่งจ่ายไฟจาก

ระบบออก แลว้ถ่ายโอนสวติช์เลือกแหลง่จ่ายไฟที่แหลง่จ่ายไฟส ารอง เมื่อเกิดสภาวะผิดปกติจากแหล่งจ่ายระบบไฟฟา้ 

เพื่อให้ผู้ใชอุ้ปกรณไ์ฟฟา้ยังมไีฟฟา้ใชต้ามปกติ โดยแบ่งประเภทการถ่ายโอนสวติช์ดังน้ี 

 1. Manual Transfer Switch (MTS) เป็นสวิตชใ์ชเ้ลอืกแหลง่จ่ายไฟฟ้าแบบสวติช์ถ่ายโอนใชม้อื 

 2. Automatic Transfer Switch (ATS) เป็นสวิตชใ์ชเ้ลอืกแหลง่จ่ายไฟฟ้าแบบสวติช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ 

โดยสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ หรือ ATS จะตรวจสอบสภาวะแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ ล าดับเฟส และจ านวน

เฟสมาครบหรือไม่ตามชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีออกแบบ ในบทความนี้ได้ออกแบบเลือกอุปกรณ์สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ

เมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีสภาวะผิดปกติในระบบไฟฟ้า คือ แรงดันไฟฟ้าต่ า และ แรงดันไฟฟ้าเกิน จะตัดแหล่งจ่ายไฟท่ี

ระบบไฟฟา้เม่ือแรงดันไฟฟา้เกดิสภาวะผิดปกติ มาเลอืกท่ีแหล่งจ่ายไฟระบบไฟฟา้ส ารอง หรอืเครื่องก าเนดิไฟฟ้า 

การออกแบบชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกนิ ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ 

การออกแบบ และการสร้างชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ท่ีใชส้วติชถ์่ายโอนอัตโนมัติ ให้มีการท างาน

ตามอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าท่ีมีใช้อยู่จริง และเพื่อสามารถใช้ในการศึกษาทดสอบกับไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้า

กระแสตรง โดยสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติจะมีหน้าท่ีถ่ายโอนสวิตช์จากแหล่งจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า มาท่ีระบบไฟฟ้า

ส ารอง เมื่อชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ท่ีใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติตรวจพบว่ามีแรงดันไฟฟ้าเกิน หรือ

แรงดันไฟฟ้าต่ าลง ตามค่าเปอร์เซ็นต์พิกัดแรงดันท่ีก าหนดไว้ สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติจะตัดวงจรออกจากระบบไฟฟ้า 

แล้วถ่ายโอนสวิตช์ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟระบบไฟฟ้าส ารองโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าส ารองใช้ทันท่วงที และ

เมื่อระบบไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติ สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติจะตัดวงจรออกจากระบบไฟฟ้าส ารอง แล้วถ่ายโอน

สวิตช์ไปท่ีแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าดังเดิม และเมื่อเกิดกรณีการท างานขัดข้องผิดพลาดท าให้การท างานของ

สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ท่ีไม่ถ่ายโอนสวิตช์ จึงได้ออกแบบให้มีการใช้การถ่ายโอนสวิตช์ด้วยมือแทน และให้  

เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวท่ี 1 และตัวท่ี 3 ท างานถ่ายโอนสวิตช์ด้วยมือแบบอนิเตอร์ล็อกกัน เพื่อป้องกันแหลง่จ่ายไฟฟา้ทั้ง

สองแหลง่จ่ายมาลัดวงจรพร้อมกัน ดังภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 
 

 
 

ก) วงจรการท างานสวิตชถ์่ายโอนอัตโนมัติ  ข) วงจรการท างานสวิตชถ์่ายโอนอัตโนมัติ 

    ขณะระบบไฟฟา้ในสภาวะปกติ       ขณะระบบไฟฟา้เกดิสภาวะผิดปกต ิ
 

ภาพที่ 2 การท างานชุดทดสอบสวติช์ถ่ายโอนอัตโนมัตท่ีิโหลดไฟฟา้กระแสสลับ 
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ก) วงจรการท างานสวิตชถ์่ายโอนอัตโนมัติ  ข) วงจรการท างานสวิตชถ์่ายโอนอัตโนมัติ 

    ขณะระบบไฟฟา้ในสภาวะปกติ       ขณะระบบไฟฟา้เกดิสภาวะผิดปกต ิ
 

ภาพที่ 3 การท างานชุดทดสอบสวติช์ถ่ายโอนอัตโนมัติท่ีโหลดไฟฟา้กระแสตรง 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
 

1. อุปกรณป้์องกันแรงดันเฟสแบบดิจิตอล (Digital Phase Protector) รุ่น W-OP2   

 เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกพัฒนาส าหรับการตรวจสอบ และป้องกันความ

ผิดปกติของแรงดันกระแสสลับในระบบ 1 เฟส โดยมีคุณสมบัติในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าตก และไฟเกินท่ีเกิดจาก

ระบบไฟฟ้าหลัก มีวงจรหน่วงเวลาเพื่อป้องกันการท างานทันทีทันใดหลังจากแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติ  เมื่อ

ระบบไฟฟ้าเกิดสภาวะผิดปกติแรงดันไฟฟ้าเกิน (Over Voltage) หรือ แรงดันไฟฟ้าตก (Under Voltage) มีวงจรหน่วง

เวลาจะนับเวลาจนครบท่ีตั้งค่าไว้ (สามารถตั้งค่าได้ 0-5 วินาที) รีเลย์จะตัดวงจรอยู่ในสภาวะตัดการจ่ายพลังงาน 

(De-energize : NC) เมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติเกินกว่าเปอร์เซ็นท่ีตั้งค่าไว้บวกด้วยค่า Differential รีเลย์

ยังคงอยู่ในสภาวะ NC ไปจนกวา่วงจรหน่วงเวลาครบตามท่ีตั้งไวค้ือ Delay On (สามารถตั้งค่าได้ 0-15 นาที) รีเลย์จะ

เปลี่ยนสภาวะโดยอัตโนมัติเป็น (Energize : NO) หน้าจอแสดงผล On และสามารถกลับมาเช็คความผิดปกติของ

แรงดันไฟฟา้ที่เกิดขึ้นได้คร้ังลา่สุด (Last Faulted) เพื่อเก็บขอ้มูลเหตุการณ์สภาวะที่เกิดความผิดปกติของระบบไฟฟา้ได้ 

ดังภาพท่ี 4 รายละเอยีดการท างานของอุปกรณด์ังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การท างานอุปกรณป้์องกันแรงดันเฟสแบบดิจิตอล รุ่น W-OP2   

ล าดับ ไฟโชวห์นา้จอ รายละเอียด ช่วงการตั้งคา่ โรงงานตั้งคา่ 

1 OV ตัง้ค่าแรงดันเกิน 10-20 % 12 % 

2 UV ตัง้ค่าแรงดันตก 2-20% 12 % 

3 T.Off ตัง้ค่าแรงดันตัด 0 ถึง 5 วินาที 2 วนิาที 

4 T.On ตัง้ค่าแรงดันตัด 0 ถึง 15 วินาที 0 วินาท ี
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ภาพที่ 4 อุปกรณป้์องกันแรงดนัเฟสแบบดิจิตอล (Digital Phase Protector) รุ่น W-OP2 
 

2. วงจรเรียงกระแส (AC/DC Converter) 

 เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 230 โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 12 โวลต์  

3. อนิเวอร์เตอร์ (DC/AC Inverter)  

เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 12 โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 230 โวลต์  

4. เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ขนาด 15 แอมป์ 

 ใชเ้ปิด-ปิดวงจรแบบไมอ่ัตโนมัติ แตส่ามารถเปิดวงจรได้ในกรณีมีกระแสไหลผ่านเกินคา่ที่ก าหนด 

4. แบตเตอร่ี ขนาด 12 โวลต์ 12 แอมป์ต่อชั่วโมง 

 ใช้แบตเตอร่ีชนิด Valve Regulated Lead Acid (VRLA) ประสิทธิภาพสูง มีเซลล์จ านวน 6 เซลล์ต่อ

อนุกรม ช่วงอุณหภูมิใชง้านของแบตเตอร่ี 20-50 ◦ องศาเซลเซียส กระแสชารต์สูงสุด 3.6 แอมป์ 

5. เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟา้กระแสสลับ (Variac 0-250 โวลต์) 

 ใชป้รับแรงดันไฟฟา้ให้อยูใ่นช่วงแรงดันท่ีก าหนดในการทดสอบชุดทดสอบสวติช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ 

6. เครื่องมือวัดทางไฟฟา้แบบดิจิตอล (Digital Multimeter)   

การสร้างชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกนิ ที่ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัต ิ

1. ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันแรงดันเฟสแบบดิจิตอล เซอร์กิตเบรกเกอร์ และวงจรเรียงกระแส (AC-DC 

Converter) เข้ากับรางสายไฟเข้าดา้นบนขา้งในตู้ชุดทดสอบท่ีใชส้วติช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ  

2. เดินสายไฟท่ีออกจากอุปกรณ์ต่างๆ ตามข้อ 1 มาต่อกับจุดต่อเสียบสายทดสอบ ซ่อนสายไฟไว้ข้างหลัง

บอร์ดวงจรท่ีท าไว ้ดังภาพท่ี 5 ก 

3. ตดิตัง้หลอดแสดงผลการท างานชุดทดสอบท่ีใชส้วติช์ถ่ายโอนอัตโนมัติท่ีหน้าตู ้ให้แสดงผลการท างานดังนี้     

-หลอดสเีขียว (main) คือ สถานะไฟฟา้จากระบบไฟฟา้สภาวะแรงดันปกติ 

-หลอดสสี้ม (Load) คือ สถานะโหลดท างานในระบบ มีแรงดันไฟฟา้ กระแสไฟฟา้ไหลเข้าโหลด 

-หลอดสแีดง (Emergency) คือ สถานะสวติช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ตัดวงจรออกจากแหลง่จ่ายไฟจาก

ระบบไฟฟา้ แลว้ถ่ายโอนสวติช์ไปท่ีระบบไฟฟา้ส ารอง หรอืแบตเตอร่ี ดังภาพท่ี 5 ข 
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ก) การออกแบบตดิตัง้อุปกรณข์้างในตู้   ข)ตดิตัง้หลอดแสดงผลการท างานข้างนอกตู้  

ภาพที ่5 การสร้างชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ท่ีใชส้วติช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ 
 

วิธีการศึกษาทดลอง 
1. การทดสอบการท างานของชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ท่ีใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตินั้นจะใช้

วิธีการป้อนแรงดันอินพุตจากเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (Variac 0-250 โวลต์) ซึ่งสามารถปรับค่า

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ตามต้องการ โดยเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้าจะเร่ิมต้นตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าให้มีสภาวะ

แรงดันไฟฟา้กระแสสลับท่ีปกติ 220 โวลต์ วัดค่าแรงดันไฟฟา้กระแสสลับ (AC Volt Meter) จากเคร่ืองมอืวัดทางไฟฟา้ 

2. เสียบปลั๊กไฟตู้ทดสอบท่ีใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติเข้าท่ีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งจะมี

แรงดันไฟฟา้ไปอยู่ท่ีเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวท่ี 1  

3. ตั้ งค่าก าหนดแรงดันอินพุต ท่ีอุปกรณ์ ป้องกันแรงดันเฟสแบบดิจิตอล (Digital Phase Protector) 

รุ่น W-OP2 โดยปรับท่ี Dip Switch ก าหนดให้แรงดันอินพุตท่ี 220 VAC ดังภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 ตัง้คา่ Dip Switch ก าหนดแรงดันอินพุตให้อุปกรณ์ 
 

4. ตั้งค่าก าหนดเปอร์เซ็นของค่าแรงดันต่ า แรงดันเกินในระบบไฟฟ้า ท่ีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเฟสแบบ

ดิจิตอล (Digital Phase Protector) รุ่น W-OP2 ให้ท างานเป็นสวิตชถ์่ายโอนอัตโนมัต ิดังนี้ 

- ตัง้ค่าแรงดันต่ ากว่าแรงดันปกติ (OV) คือ {2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, 20%} 

- ตัง้ค่าแรงดันเกินกวา่แรงดันปกติ (UV) คือ {10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%} 
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5. ตั้งเวลาหน่วงการท างานในการถ่ายโอนสวิตช์อัตโนมัติ (Time Delay Off, Time Delay On) ท่ีอุปกรณ์

ป้องกันแรงดันเฟสแบบดิจิตอล (Digital Phase Protector) รุ่น W-OP2 ให้ท างาน โดยก าหนดทดสอบการหน่วงเวลา

ดังนี้ 

- ตั้งค่าเวลาแบบท่ี 1 On (5 นาที) OFF (1 วินาที) คือ เมื่อเกิดแรงดันผิดปกตจิะหน่วงเวลาไว้ก่อนจะถ่ายโอน

สวติชไ์ปท่ีระบบไฟฟ้าส ารอง 1 วินาท ีและเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติจะหน่วงเวลาไวก้่อนจะถ่ายโอนสวติช์

ไปท่ีระบบไฟฟา้ 5 นาที 

- ตั้งค่าเวลาแบบท่ี 2 On (10 นาที) OFF (3 วินาที) คือ เมื่อเกิดแรงดันผิดปกติจะหน่วงเวลาไว้ก่อนจะถ่าย

โอนสวิตช์ไปท่ีระบบไฟฟ้าส ารอง 3 วินาที และเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติจะหน่วงเวลาไว้ก่อนจะถ่ายโอน

สวติช์ไปท่ีระบบไฟฟา้ 10 นาที 

- ตั้งค่าเวลาแบบท่ี 3 On (15 นาที) OFF (5 วินาที) คือ เมื่อเกิดแรงดันผิดปกติจะหน่วงเวลาไว้ก่อนจะถ่าย

โอนสวิตช์ไปท่ีระบบไฟฟ้าส ารอง 5 วินาที และเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติจะหน่วงเวลาไว้ก่อนจะถ่ายโอน

สวติช์ไปท่ีระบบไฟฟา้ 15 นาที 

6. ต่อวงจรการทดลอง ชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ท่ีใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 7 และ

ภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพที่ 7 วงจรทดสอบสวติช์ถ่ายโอนอัตโนมัตแิบบโหลดไฟฟา้กระแสสลับ 
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ภาพที่ 8 วงจรทดสอบสวติช์ถ่ายโอนอัตโนมัตแิบบโหลดไฟฟา้กระแสตรง 
 

7. ปรับแรงดันชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Variac 0-250 โวลต์) ท่ีตั้งค่าท่ีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยทดลอง

ปรับแรงดันไฟฟา้ลดลงท่ีละ 1 โวลต์ อย่างช้าๆ ในกรณีทดสอบค่าแรงดันตก 

8. ปรับแรงดันชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Variac 0-250 โวลต์) ท่ีตั้งค่าท่ีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยทดลอง

ปรับแรงดันไฟฟา้เพ่ิมขึน้ท่ีละ 1 โวลต์ อย่างช้าๆ ในกรณีทดสอบค่าแรงดันเกิน 
 

ผลการศึกษา 

ผลการทดลองชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ท่ีใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ได้มีการค านวณค่า

แรงดันไฟฟา้ที่การถ่ายโอนสวิตช์จะท างานตามก าหนดคา่เปอร์เซ็นต์แรงดันตก และค่าเปอร์เซ็นต์แรงดันเกิน บันทึกผล

การท างานชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ท่ีใชส้วติช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ท างานตามท่ีต้ังคา่ไวห้รือไม ่ดังตารางท่ี 2 

และตารางที่ 3  
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ตารางที่ 2. ผลการทดสอบสวติช์ถ่ายโอนอัตโนมัติท างาน กรณเีกิดแรงดันไฟฟา้ต่ า (Under Voltage) 

ล าดับ ตั้งค่าสวิตช์

ท างาน 

(เปอร์เซ็นต)์ 

แรงดัน

จากระบบ

ไฟฟ้า 

(โวลต)์ 

ตั้งค่าเวลาแบบที่ 1 ตั้งค่าเวลาแบบที่ 2 ตั้งค่าเวลาแบบที่ 3 

On  (5 นาท)ี 

OFF (1 วินาท)ี 

On  (10 นาท)ี 

OFF (3 วินาท)ี 

On  (15 นาท)ี 

OFF (5 วินาท)ี 

1 2 215.60 / / / 

2 4 211.20 / / / 

3 6 206.80 / / / 

4 8 202.40 / / / 

5 10 198.00 / / / 

6 12 193.60 / / / 

7 14 189.20 / / / 

8 16 184.80 / / / 

9 18 180.40 / / / 

10 20 176.00 / / / 

*หมายเหตุ เครื่องหมาย  /  คือ สวิตชถ์่ายโอนอัตโนมัติท างาน 

   - คือ สวิตชถ์่ายโอนอัตโนมัตไิมท่ างาน 

 

ตารางที่ 3. ผลการทดสอบสวติช์ถ่ายโอนอัตโนมัติท างาน กรณเีกิดแรงดันไฟฟา้เกนิ (Over Voltage) 

ล าดับ ตั้งค่าสวิตช์

ท างาน 

(เปอร์เซ็นต)์ 

แรงดัน

จากระบบ

ไฟฟ้า 

(โวลต)์ 

ตั้งค่าเวลาแบบที่ 1 ตั้งค่าเวลาแบบที่ 2 ตัง้ค่าเวลาแบบที่ 3 

On  (5 นาท)ี 

OFF (1 วินาท)ี 

On  (10 นาท)ี 

OFF (3 วินาท)ี 

On  (15 นาท)ี 

OFF (5 วินาท)ี 

1 10 242.00 / / / 

2 11 244.20 / / / 

3 12 246.40 / / / 

4 13 248.60 / / / 

5 14 250.80 / / / 

6 15 253.00 / / / 

7 16 255.20 / / / 

8 17 257.40 / / / 

9 18 259.60 / / / 

10 19 261.80 / / / 

*หมายเหตุ เครื่องหมาย  /  คือ สวิตชถ์่ายโอนอัตโนมัตทิ างาน 

   - คือ สวิตชถ์่ายโอนอัตโนมัตไิมท่ างาน 
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 ผลการทดลองจากตารางที่ 2 และ3 จะเห็นได้ชัดว่า ชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ท่ีใชส้วติช์ถ่ายโอน

อัตโนมัติท างานถ่ายโอนสวิตช์ไปตามระยะหนว่งเวลา และตามสภาวะค่าแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดจากเปอร์เซ็นตท่ี์ตั้งค่า 

ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด แตไ่มส่ามารถก าหนดเปอร์เซ็นตค์วามผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าได้มากกว่า 20 % เนื่องจาก

เกินพิกัดการท างานของอุปกรณป้์องกัน  

 

วิจารณ์และสรุปผล 
บทความนี้ได้น าเสนอ การออกแบบและสร้างชุดทดสอบแรงดันต่ า และแรงดันเกิน ท่ีใช้สวิตช์ถ่ายโอน

อัตโนมัต ิโดยทดสอบให้สามารถท างานได้ท้ังโหลดระบบไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ การทดสอบได้ก าหนดชว่ง

ท่ีต้ังคา่แรงดันของระบบไฟฟา้ให้มีคา่ผิดปกติจากระบบไฟฟา้ที่ 220 โวลต์ ในกรณีท่ีเกิดแรงดันต่ า และแรงดันเกิน   ได้

ก าหนดเวลาสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัตใิห้หนว่งเวลาไวท้ั้ง 3 แบบ ผลการทดสอบสวติชถ์่ายโอนอัตโนมัตจิะท างานเมื่อเกิด

แรงดันไฟฟ้าต่ า และแรงดันไฟฟ้าเกินจากระบบไฟฟ้าพร้อมกับการหน่วงเวลาได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งค่าได้เป็นอย่างดี 

อกีทัง้เมื่อแรงดันระบบไฟฟา้กลับเข้าสูส่ภาวะปกติสวิตชถ์่ายโอนอัตโนมัตจิะหนว่งเวลา และจะถ่ายโอนสวติช์ไปท่ีระบบ

ไฟฟา้ดังเดิมได้ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่ง

ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกด าเนินการส ารวจศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ช่วงท่ี 2 ด าเนินการหา

แนวทางเพิ่มศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า โรงงานเซรามิกขนาดเล็กมีปัญหา

ในการด าเนินกิจการด้านเทคนิคการผลิต 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นท่ี 1 ปัญหาทางด้านเทคนิคการผลิตน้ าดินส าหรับการ

หล่อผลิตภัณฑ์ ประเด็นท่ี 2 ปัญหาทางด้านเทคนิคการหล่อผลิตภัณฑ์ และแม่พิมพ์ ประเด็นท่ี 3 ปัญหาทางด้านเทคนิค

การวาด และ ประเด็นท่ี 4 ปัญหาทางด้านเทคนิคการเผาเตา และเทคนิคการเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อลดต้นทุน ส าหรับ

แนวทางเพิ่มศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก พบว่า การแก้ไขปัญหาด้วยการให้ค าปรึกษา แนะน า 

สาธิต ให้ขอ้เสนอแนะทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นท้ัง 4 ประเด็นได้  
 

ค าส าคัญ:  ศักยภาพ  โรงงานเซรามิก  ผู้ประกอบการ  เซรามิก  ล าปาง 
 

Abstract  
The purposes of this research were to increase potential of Production in small ceramic factory. The 

experiments were divided into 2 periods. The first period was to explore potential of technical manufacturing, in small 

ceramic factory. The second period was find ways to increase potential of technical manufacturing, in small ceramic 

factory. The results showed that small ceramic factory was have technical manufacturing problems of 4 points. The first 

points technical manufacturing problems of slip casting products. The second point technical manufacturing problems of 

casting and mold. The third point technical manufacturing problems of painting. And the four point technical 

manufacturing problems of firing. And technical to increase the capacity to reduce costs. The guidelines increase 

potential of technical manufacturing for small ceramic factory. Find that problem solving Counseling, Recommend, 

Demonstration, Scientific suggestions to entrepreneur. That can edit the problem of 4 points.  

Keywords:  Popential, Ceramic Factory, Entrepreneurs, Ceramic, Lampang  
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บทน า 

 อุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีน าวัตถุดิบประเภท หิน ดิน และแร่ธาตุ มาผ่าน

กระบวนการผลิตให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร สุขภัณฑ์ วัสดุทางเคมี สารให้สี เนื้อดิน ผง

วัตถุดิบเคมีส าหรับผลิตน้ าเคลือบและสี เป็นต้น หากกล่าวถึงสินค้าเซรามิก จังหวัดล าปางถือว่าเป็นจังหวัดท่ีมี

อุตสาหกรรมด้านเซรามิกมากท่ีสุดในประเทศ ด้วยความได้เปรียบท่ีมีแหล่งวัตถุดิบดินขาว ดินด า แต่ในปี 2554 - 

2556 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องแบกรับต้นทุนทางการผลิตท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก  เป็น

อุตสาหกรรมเซรามิกท่ีมีผู้ผลิตจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 90[4] ซึ่งขาดความพร้อมทางด้านเทคนคิการผลิตท่ีจะช่วย

ลดของเสีย ลดต้นทุน หรือเพิ่มก าลังการผลิตให้กับโรงงานตนเองในสภาวะท่ีก าลังเกิดขึ้น เพื่อปะคับปะครอง

สถานะภาพโรงงานของตนให้ผ่านวิกฤตดังกล่าวไปได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้อง รับมือกับสภาวะต้นทุนท่ีสูงขึ้น

เหมอืนกับโรงงานเซรามิกขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

 โรงงานเซรามกิขนาดเล็กในล าปาง เจ้าของโรงงานเป็นท้ังผู้บริหารและพนักงาน ภาระหนักของการประกอบ

ธุรกิจตกอยู่ท่ีเจ้าของโรงงาน[7] เพราะต้องท างานหนักและมีความอดทนสูงและต้องมีการบริหารจัดการหนว่ยงานของ

ตนเองด้วย เพราะโรงงานเซรามิกขนาดเล็กถึงจะมีแรงงานนอ้ยแตถ่ือได้ว่าเป็นหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และ

หน่วยงานอื่น ๆ[5] ใช้ระบบการบริหารจัดการในมุมมองเชิงระบบ กล่าวคือ ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบกลุ่มหรือ

กระบวนการของธุรกิจของภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กันและขึน้แก่กัน นอกจากนี้ยังมีข้อเด่นอีกประการคือ เป็น

การบริหารจัดการแบบระบบเปิด [2] ทุกคนภายในโรงงานมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน จนบ้างคร้ังการด าเนินงานแฝงไว้

ด้วยศักยภาพขององค์กรภายในโรงงาน โดยสังเกตได้จากความสามารถของโรงงานในด้านต่างๆ      ท่ีสามารถ

น ามาใช้หรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ โรงงาน[3] ซึ่งปจจัยท่ีมี

ผลตอความส าเร็จของการด าเนนิธุรกิจการผลิตเซรามิกขนาดเล็ก เจ้าของโรงงานตองใหความส าคัญกับประสิทธิภาพ

ในการด าเนนิงานมากกวาท่ีจะมุงแตแสวงหาก าไรเปนหลัก [9] ส าหรับตัวเจ้าของโรงงานควรเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพในการ

ท างานสูงเพราะต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมท้ังพฤติกรรม คุณลักษณะและทัศนคติท่ีบุคลากร

จ าเป็นต้องม ีเพื่อปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา [6] เพื่อผลิตสินค้าให้ทันต่อความตอ้งการ

ของลูกค้า และกระแสของตลาดเซรามิก แตด่้วยภาระดา้นการบริการบริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ด้านการจัดการ ด้าน

การผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน[1] เจ้าของโรงงานต้องใช้เวลาดูแลภาระท้ังหมด ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ 

และต้นทุนท่ีสูงมากเกินไป ท าให้โรงงานเซรามิกขนาดเล็กประสบปัญหาด้านก าลังการผลิต เกิดของเสียในระหว่าง

กระบวนการผลิตมากที่สุด 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัย จึงเล็งเห็นความส าคัญของการเพิ่มศักยภาพการผลิตในโรงงานเซรามกิขนาด

เล็ก พัฒนาโจทย์วิจัยจากกรอบแนวคิดการศึกษาศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก สู่การ

วิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การให้ความ

ชว่ยเหลือตามบริบทของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมุ่งบรรลุเร่ือง 3 เร่ือง 

ได้แก่ 1. ใช้คนเท่าเดิมท างานได้มากขึ้น 2. งานเท่าเดิม แต่ใช้คนน้อยลง และ 3. คุณภาพของงานต้องดีเท่าเดิม หรือ

ดีกว่า [8] ให้มีความพร้อมทางด้านศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น เป็นหน่วยงานท่ีสร้างความมั่นคงให้กับ

ครอบครัวและชุมชน สร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง รักษาความเป็นเมืองเซรามิกให้คงอยู่ ดังยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ล าปาง ที่กล่าวไว้วา่ “สร้างล าปางเป็นนครเซรามิก และผลิตภัณฑช์ุมชนชัน้เยี่ยม”  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 1. แผนการด าเนนิการวิจัยแบง่ออกเป็น 2 ช่วงดงันี ้

 1. การด าเนินกิจกรรมงานวิจัยในช่วง 6 เดือนแรก ผู้วิจัยและคณะด าเนินกิจกรรมงานวิจัยประกอบด้วย

กิจกรรมย่อย 6 กิจกรรมดว้ยกัน ผู้วิจัยและคณะผู้วิจัยได้เร่ิมด าเนนิการกจิกรรมดังน้ี  

1.1 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดประชุมเพื่อวางกรอบและวางแผนการด าเนินการ โดยมีประชากรท่ีใชใ้น

การวจิัยคร้ังนี ้คือ โรงงานเซรามิกในจังหวัดล าปางที่เข้าร่วมโครงการ “พี่เลีย้งน้อง” จ านวน 20 โรงงาน 

1.2 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การค้นคว้าเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ลงพื้นท่ีคร้ังท่ี 1 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในด้าน

โครงสร้างพื้นฐานภายในโรงงาน  

1.4 กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดเก็บข้อมูลดา้นการผลิต 

1.5 กิจกรรมย่อยท่ี 5 จัดประชุมเพือ่รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล 

1.6 กิจกรรมย่อยท่ี 6 วเิคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก 

 2. การด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหลัง ผู้วิจัยและคณะด าเนินกิจกรรมงานวิจัยเพื่อหาแนวทาง

เพิ่มศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

2.1 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ลงพื้นท่ีครัง้ท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 เพื่อหาแนวทางเพิ่มศักยภาพด้านเทคนิค

การผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก 

2.2 กิจกรรมยอ่ยท่ี 2 ลงพื้นท่ีครั้งท่ี 5 ติดตามผลการด าเนินงานหลังการปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพดา้นเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก 

2.3 กิจกรรมย่อยท่ี 3 สรุปผลการด าเนนิงานวิจัย 

 2. ขอบเขตพืน้ทีแ่ละกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ โรงงานเซรามิกในจังหวัดล าปางที่เข้าร่วมโครงการ “พี่เลีย้งน้อง” 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการวิจัยส่วนที่ 1 โครงสร้างพืน้ านของโรงงานเซรามกิขนาดเล็ก 

 จากการด าเนินงานของผู้วิจัยและคณะ ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก 

จัดเก็บข้อมูลด้านการผลิต และการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก  ในระยะเวลา    1 

เดอืน พบวา่ โครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตของแตล่ะโรงงานจ านวน 20 โรงงาน แสดงดังตาราง

ท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยโครงสร้างพืน้ฐานและศักยภาพดา้นเทคนิคการผลิตของโรงงานเซรามิก 

ค่าเฉลี่ยโครงสร้างพื้น านโรงงานเซรามกิขนาดเล็ก หน่วย ร้อยละ 

1. ต้นทุนการผลิต จ านวน ร้อยละ 

 1.1 ค่าจ้างแรงงาน 130,83 บาท 50.82 

 1.2  ค่าใชจ้่ายดา้นวัตถุดบิ   

  - เนื้อดิน 34,508 บาท 13.40 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยโครงสร้างพืน้ฐานและศักยภาพดา้นเทคนิคการผลิตของโรงงานเซรามิก (ตอ่) 

ค่าเฉลี่ยโครงสร้างพื้น านโรงงานเซรามกิขนาดเล็ก หน่วย ร้อยละ 

  - น้ ายาเคลือบ 16,600 บาท 6.45 

  - ส ี 11,578 บาท 4.50 

1.3 ค่าใชจ้่ายดา้นการขนส่ง 

  - ค่าขนสง่ 4,017 บาท 1.56 

  - ค่าบรรจุภัณฑ์ 1,980 บาท 0.77 

  - กระดาษหนังสือพมิพ ์ 443 บาท 0.17 

 1.4 ค่าแก๊ส 54,857 บาท 21.31 

 1.5 ค่าน้ า 80 บาท 0.03 

 1.6 ค่าไฟฟา้ 2,217 บาท 0.86 

 1.7 อุปกรณต์กแต่ง 400 บาท 0.16 

 ตน้ทุนการผลิตตอ่เดอืน 257,440 บาท  100.00 

2. ก าลังการผลิต  จ านวน - 

 2.1 เนื้อดิน 1 ตัน สามารถผลิตสินค้าได้เฉลี่ย 3,503 ชิ้น - 

 2.2 ระยะเวลา 1 เดอืน สามารถผลิตสินค้าได้เฉลี่ย 31,527 ชิ้น - 

 

 2. ผลการวิจัยส่วนที่ 2 สภาพปัญหาที่พบดา้นเทคนิคการผลิตของโรงงานเซรามกิขนาดเล็ก 

 ประเด็นท่ี 1 ปัญหาทางดา้นเทคนิคการผลิตน้ าดินส าหรับการหลอ่ผลิตภัณฑ ์พบว่า  

  - ชิ้นงานมคีวามหนาบางไมเ่ท่ากัน แต่ละชิ้นหนามาก บางชิ้นบางมาก 

  - สภาพน้ าดนิหลอ่ไหลตัวไมด่ ี

  - สภาพน้ าดนิหลอ่ไหลมคี่าความเป็นวุน้สูง 

  - สภาพน้ าดินหลอ่มีปริมาณของผงดินมาก และน้อยเกินไป  

  - ผลผลติตอ่น้ าดิน 1 ตัน มปีริมาณนอ้ยกวา่ท่ีควรเป็น 

  - ชิ้นงานมคีวามหนามากกวา่ปกต ิ

 ประเด็นท่ี 2 ปัญหาทางด้านเทคนิคการหล่อผลิตภัณฑ ์และแมพ่มิพ ์พบว่า 

- แมพ่มิพอ์ยูใ่นสภาพทรุดโทรม 

- ชิ้นงานหลังการหล่อมรีายละเอยีดของลวดลายไมช่ัดเจน 

- ผลิตภัณฑม์ตีะเข็บหนามาก และอัตราการหลอ่ช้า 

- เกิดปัญหารู/โพล่งอากาศบนผิวผลิตภัณฑ์ 

- ชิ้นงานไมม่คีวามเหนยีว ฉีกขาด หรือแตก ขณะอยูใ่นพมิพห์ล่อ 

- น้ าดินเกิดการไหลซึมผ่านชอ่งวา่งระหวา่งแมพ่มิพ ์ท าให้ผลิตภัณฑ์ติดกับแมพ่มิพ์ ฉีกขาดง่าย 

- ระยะเวลาของผลิตภณัฑ์อยูใ่นแมพ่มิพน์าน ส่งผลตอ่จ านวนรอบของการหล่อผลิตภัณฑ์ ท าได้น้อยลง 

- ผลิตภัณฑเ์สียแตกร้าว บิ่นท่ีขอบปากของผลิตภัณฑ์ 

- แบบพมิพม์ตีะเข็บหนามาก และอัตราการหลอ่ช้า 
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ภาพที่ 1 (ก) ลักษณะแมพ่มิพท่ี์เสื่อมสภาพ และแตกร้าว (ข) ลกัษณะของผลิตภัณฑท่ี์ฉกีขาด และ 

(ค) ลักษณะรู/โพลง่อากาศท่ีเกิดขึน้บนผวิผลิตภัณฑ ์
 

 ประเด็นท่ี 3 ปัญหาทางด้านเทคนิคการวาด พบวา่ 

  - ทางโรงงานตอ้งการเทคนิคการตกแต่ง ท่ีสามารถเพ่ิมก าลังการผลิต 

  - ปัญหาการล้างพูก่ัน ล้างฟองน้ า ตอ้งเดินเปลี่ยนน้ าบ่อย ๆ สง่ผลใหก้ารผลิตหยุดชะงกั 

  - การใชพู้ก่นัวาดลายการ์ตูน หรือจุดตา่ง  ๆบนผลิตภณัฑ์ท าได้ล้าชา้ เพิ่มก าลงัการผลิตได้ยาก 

 ประเด็นท่ี 4 ปัญหาทางด้านเทคนคิการเผาเตา และเทคนคิการเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อลดตน้ทุน พบวา่ 

  - การเผาผลิตภัณฑ์ใช้เวลานานและสูญเสียปริมาณแก๊สหรือใช้แก๊สเผามากกว่าปกติ ซึ่งพบว่าใช้

เวลาเผา 12 ชั่วโมง และอุณหภูมิช่วงท้ายของการเผาเผาได้เพยีง 25 – 30 องศาเซลเซียสตอ่ชั่วโมง 

  - ควบคุมของเสียในกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้ายได้ยาก 

  - ผลิตภัณฑเ์กิดการเพี้ยนของสี บางชิ้นงานไม่สุกตัว   

  - ผลิตภัณฑ์ช้ันล่าง และชัน้บนมคี่าการหดตัว สีท่ีแตกต่างกัน และเกิดลักษณะของการแอน่ตัว 

  - ไมส่ามารถเพิ่มก าลังการผลิตได้ในชว่งฤดูฝน ผลิตภัณฑ์แห้ง 

  - เคลือบหน ีเคลอืบร่น บนผลิตภัณฑ์ 

  - ต้องการลดต้นทุนการผลิตเร่ืองน้ ายาเคลือบ เพราะต้องซื้อน้ ายาเคลือบในราคาสูงต้องการมี

เคลือบเป็นของตนเอง 

 3. ผลการวิจัยส่วนที่ 3 แนวทางเพิ่มศักยภาพดา้นผลิตโดยใช้เทคนิคเชิงกระบวนการผลติ 

 ผลการวิจัยในส่วนนี้เป็นลงพื้นท่ีเพื่อให้ค าปรึกษา แก้ไข การแนะน าวิธีการ การฝึกสอน การสาธิตการ

ทดสอบทางด้านเซรามิ เทคนิคการผลิต และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขสภาพปัญหาของโรงงานท่ีต้องเกิดขึ้น ให้

ปรับตัวตามบริบทท่ีเหมาะสม โดยท่ีผู้วจิัยและคณะได้ให้ค าแนะน าแบ่งตามประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคนิคการผลิตน้ าดินส าหรับการหลอ่ผลิตภัณฑ ์

สภาพปัญหาที่พบ การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปญัหา 

- ชิ้นงานมคีวามหนาบางไมเ่ท่ากัน แตล่ะชิ้นหนามาก บางชิ้นบาง

มาก 

- สภาพน้ าดินหล่อไหลตัวไมด่ี 

- สภาพน้ าดินหล่อไหลมคี่าความเป็นวุน้สูง 

- สภาพน้ าดินหล่อมปีริมาณของผงดินมาก และนอ้ยเกินไป  

- ควบคุมคุณภาพน้ าดิน โดยใชอุ้ปกรณ์ วัดการไหลตัว  

- เก็บข้อมูลเชิงสถิติของค่าการไหลตัวของน้ าดินทุกเช้าก่อน

การปฏบัิตกิารโดยจดบันทึกในสมุด/ตารางบันทึกท่ีมอบให้ 

 

(ก) (ข) (ค) 
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ตารางที่ 2 การให้คา้ปรึกษาและแก้ไ ขปัญหาเทคนิคการผลิตน า้ดินส้าหรับการหลอ่ผลิตภัณฑ์  (ตอ่) 

สภาพปัญหาที่พบ การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปญัหา 

- ผลผลิตตอ่น ้าดิน 1 ตัน มปีริมาณนอ้ยกวา่ท่ีควรเป็น 

- ชิ นงานมคีวามหนามากกวา่ปกต ิ

- การเลื อกใช้  และควบคุ มปริ มาณสารช่ วยการกระจายลอยตั ว 

ให้เหมาะสมกั บสมบัตขิองน ้ าดินหล่ อจากโรงงาน เพื่อเพิ่มสมบั ติ

ด้านการไหลตัว ลดอัตราการตกตะกอนและกลายสภาพเป็นวุน้ 

- วิ ธี การควบคุ มความหนา ให้ ใช้ วิ ธี การจั บเวลา แทนการนั บ

รอบการหล่อ 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 (ก) การสาธิตการควบคมุคุณภาพน า้ดิน โดยใชอุ้ปกรณ์วัดการไหลตวั (ข) การสาธิตการควบคุมคุณภาพน ้าดนิ   

โดยใชอุ้ปกรณ์วัดการไหลตัวแบบง่าย และ (ค) ลกัษณะของน ้าดินหล่อหลังการปรับสภาพให้เหมาะสมตอ่การน้าไปใชง้าน 
 

ตารางที่ 3 การให้คา้ปรึกษาและแก้ไขปัญหาดา้นเทคนคิการหล่อผลติภัณฑ์ และแมพ่มิพ ์

สภาพปัญหาทีพ่บ การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา 

- แมพ่มิพอ์ยูใ่นสภาพทรุดโทรม 

- ชิ นงานหลังการหล่อมรีายละเอยีดของลวดลายไมช่ัดเจน 

- ผลิตภัณฑ์มีตะเข็บหนามาก และอัตราการหล่อชา้ 

- เกิดปัญหารู/โพล่งอากาศบนผ ิวผลิตภัณฑ์ 

- ชิ นงานไม่ มี ความเหนี ยว ฉี กขาด หรื อแตก ขณ ะอยู่ ใน

พมิพห์ล่อ 

- น ้าดิ นเกิ ดการไหลซึมผ ่ านช่ องวา่งระหวา่งแมพ่ิ มพ์  ท้าให้

ผลิตภัณฑ์ติดกับแมพ่มิพ ์ฉีกขาดง่าย 

- ระยะเวลาของผ ลิ ตภั ณ ฑ์ อยู่ ในแม่ พิ มพ์ นาน ส่ งผ ลต่ อ

จ้านวนรอบของการหล่อผลิตภัณฑ์ ท้าได้น้อยลง 

- ผลิตภัณฑ์เสียแตกร้าว บ่ินท่ีขอบปากของผลิตภัณฑ์ 

- แบบพมิพม์ตีะเข็บหนามาก และอัตราการหล่อชา้ 

- เก็ บข้ อมูลเชิ งสถิ ติ ของค่ าการไหลตั วของน ้ าดิ นทุ กเช้ าก่ อนการ

ปฏบัิตกิารโดยจดบันทึกในสมุด/ตารางบันทึกท่ีมอบให้ 

- ปรับค่าความถ่วงจ้าเพาะ ของน ้าดินให้สูงขึ น  

- ปรับค่าความถ่วงจ้าเพาะ ของน ้าดินให้เหมาะสมกับขนาดชิ นงาน  

- ร้ อยละการเติ มน ้ าเป็ นส่ วนผสมของน ้ าดิ นหล่ อ ในกรณี ผงดิ นแห้ ง 

ควรเลื อกใช้ ปริ มาณร้ อยละ 45-50 ส่ วนผงดิ นท่ี มี ความชื น ควร

ค้านวณหาปริมาณความชื นของผงดินก่ อนการเตมิน ้า   

- ควรเปลี่ ยนแบบพิ มพ์ ชุดใหม่  แทนชุ ดเก่ า เนื่ องจากสภาพพิ มพ์

ชุดเก่า มสีภาพไมเ่หมาะกับการน้าไปใชง้านแล้ว 

- น้ าตั วอย่ างผลิ ตภั ณฑ์ ของโรงงานทดลองเพิ่ มอุ ณหภู มิ การเผา

ขึ น จ า ก เดิ ม เผ าเพี ย ง 10 5 0  อ งศ าเซ ล เซี ย ส  เป็ น  10 8 0  อ งศ า

เซลเซี ยส และ 1100 องศา เซลเซี ยส พบว่ าผลิ ตภั ณฑ์ มี ค่ าความ

แกร่งสูงขึ น เมื่อทดลองเคาะดู และไมป่รากฏการแตก  

 

(ก) (ข) (ค) 
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ภาพที่ 3 (ก) การให้ค้าแนะน้าในการเปลี่ ยนแมพ่ิ มพ์ บางส่วนท่ีช้ารุดทิ ง (ข) การเก็บตัวอยา่งน ้าดินหล่ อเพื่ อหาปริมาณกากผงดินใน

น ้าดินหล่อส้าหรับการปรับค่า ความถ่วงจ้าเพาะให้เหมาะสมกับขนาดผลิตภัณฑ์ และ (ค)การส้ารวจสภาพแมพ่มิพท่ี์มีสภาพไม่

พร้อมใชง้าน 
 

ตารางที่ 4 การให้ค้าปรึกษาและแก้ไ ขปัญหาทางดา้นเทคนิคการวาด 

สภาพปัญหาที่พบ การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปญัหา 

- ทางโรงงานต้ องการเทคนิ คการตกแต่ ง ท่ี สามารถเพิ่ มก้ าลั ง

การผลิต 

- ปั ญหาการล้ างพู่ กั น ล้ างฟองน ้ า ต้ องเดิ นเปลี่ ยนน ้ าบ่ อย  ๆ

ส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก 

- การใช้ พู่ กันวาดลายการ์ตู น หรือจุ ดต่ าง  ๆบนผลิตภั ณฑ์ ท้ าได้

ล้าชา้ เพิ่มก้าลงัการผลิตได้ยาก 

 

- แนะน้ าติ ดตั งถั งน ้ าวน โดยใช้ วั สดุ ง่ ายท่ี มี อยู่ แล้ ว เช่ นถั งด้ า 

ก๊อกน ้า ท่อ PVC น้ามาประกอบกันเป็นอุปกรณ์ บ้าบัดน ้า 

- ทดลองให้น้าฟองน ้าประทับลายใชแ้ทนพูก่ัน  

- ควรคนสี ให้ สม่้ าเสมอ หรื อใช้ วิ ธี การหาเครื่ องกวนสี เพื่ อ

น้ามาใช ้

- ใช้ ฟองน ้ าประทั บลาย ช่ วยเสริ มแทนพู่ กั นเพื่ อเพิ่ มก้ าลั งการ

ผลิต ลดระยะเวลาการวาดลายแตล่ะชิ นงานให้น้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 (ก) ลักษณะถังน า้วน และ (ข)การวางท่อถังน ้าวน ท่ีน้าผ ู้ประกอบการโรงงานเข้าศกึษาดูงาน ณ โรงงานตน้แบบ 

 

 

 

 

(ก) (ข) (ค) 

(ก) (ข) 
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ตารางที่ 5 การให้ค้าปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนคิการเผาเตา และเทคนคิการเพิ่มก้าลั งการผลิตเพื่ อลดตน้ทุน 

สภาพปัญหาที่พบ การให้ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหา 

- การเผาผลิ ตภั ณฑ์ ใช้ เวลานานและสู ญเสี ยปริ มาณแก๊ สหรื อใช้

แก๊ สเผามากกว่ าปกติ  ซึ่ งพบว่ าใช้ เวลาเผา 12 ชั่ วโมง และอุ ณหภู มิ

ชว่งท้ายของการเผาเผาได้ เพี ยง 25 – 30 องศาเซลเซียสต่ อชั่ วโมง 

- ควบคุมของเสียในกระบวนการผลิตขั นตอนสุ ดท้ายได้ยาก 

- ผลิตภัณฑ์เกิดการเพ ียนของสี บางชิ นงานไมสุ่กตัว   

- ผลิ ตภั ณฑ์ ชั นล่ าง และชั นบนมี ค่ าการหดตั ว สี ท่ี แตกต่ างกั น 

และเกิดลักษณะของการแอน่ตั ว 

- ไมส่ามารถเพิ่มก้าลังการผลิตได้ในช่ วงฤดูฝน ผลิตภัณฑ์แห้ง 

- เคลอืบหน ีเคลอืบร่น บนผลิตภัณฑ์ 

- ตอ้งการลดต้ นทุ นการผลิตเร่ื องน ้ายาเคลอืบ เพราะต้ องซื อน ้ ายา

เคลอืบในราคาสูงต้ องการมี เคลื อบเป็นของตนเอง 

- ควรชั่ งน ้ าหนั กผลิ ตภั ณ ฑ์ และอุ ปกรณ์ ในเตาทั งหมด และ

น ้ าหนั กแก๊ สท่ี ใช้  เพื่ อน้ ามาค้ านวณหาความเหมาะสมระหว่ าง

จ้านวนผลิตภัณฑ์กับเชื อเพลิง 

- ปรั บปริ มาณแก็ สให้ สั มพั นธ์ กั บความกว้ างแดมเปอร์ หลั งเตา 

เพื่ อเพิ่ มอั ตราการขึ นอุ ณหภู มิ  โดยให้ ขยั บออก แทนการขยั บเข้ า

ในชว่งปลาย เพื่อลดปัญหาเตาอั น  

- ควรจั ดเรียงผลิ ตภั ณฑ์ ในเตาโดยให้ เว้ นระยะห่ างของ ผลิ ตภั ณฑ์

ให้มากขึ น 

- ควรปรั บระบบการเผา ช่ วงก ารเผา โดยเน้ นการเผ าในช่ วง

อุณหภูมิสุดท้ายของการเผาแทน 

- ควรท้ าความสะอาดหั วพ่ นแก๊ สเป็ นประจ้ าและทดลองหาค่ า

ความกวา้งของปล่องเตาเปิ ดปิดในการไล่ อากาศ 

- เปลี่ยนอุปกรณ์เตาบางรายการ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่คุณภาพการเผา 

- จัดแนวระยะการวางแผ ่ นรองเผาให้เป็นระเบี ยบ และเป็ นแนวเสมอ

กัน 

- แนะน้ าการสร้ างห้ องอบไล่ ความชื นเพื่ อปรั บให้ ผลิ ตภั ณฑ์ มี

ความชื นเท่ ากั นทุ กใบ และควบคุ มให้ อยู่ ในสภาวะท่ี มี อุ ณหภู มิ สู ง 

และความชื นสัมพัทธ์ต้่ากวา่บรรยากาศภายนอก   

- น้ าผลิ ตภั ณฑ์ หลั งอบมาเช็ ดท้ าความสะอาด หรื ออบผลิ ตภั ณฑ์

ก่อนการแตง่ 

- ทดลองหาสูตรเคลื อบมาใชก้ับงานของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 (ก ) ก า ร ส า ธิ ต วิ ธี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข น า ด เ ต า เพื่ อ ห า ค ว า ม จุ ท่ี เห ม า ะ ส ม ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( ข ) ก า ร ใ ห้ ค้ า แ น ะ น้ า ก า ร

จัดเ รียง ผ ลิ ตภั ณฑ์  แ ละ  (ค)  ก า รห ารอื ร่ว ม/ก าร ตดิ ตาม ผ ล กา รด้ าเนิ นง านกั บเ จ้าข อง โ รง งาน เกี่ ยวกั บปั ญ หาข อง โ รง งา น

และวิธีการแก้ไข 

 

 

(ก) (ข) (ค) 
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 4. ผลการวิจัยส่วนที่ 4 ศักยภาพด้านผลิตที่เพิ่มขึ้นหลงัใช้เทคนิคเชิงกระบวนการผลิต 

 ผ ล ก า ร วิ จั ย ใ น ส่ ว น นี เ ป็ น ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ร ะ ย ะ สุ ด ท้ า ย ห ลั ง จ า ก ก า ร ใ ห้ ค้ า ป รึ ก ษ า  แ ก้ ไ ข  ก า ร

แนะน้าวธีิการ การฝึกสอน การสาธิตการทดสอบทางด้านเซรามิก เทคนิคการผลิต และหาแนวทางรว่มกันในการแก้ไข

ส ภ า พ ปั ญ ห า ข อ ง โ ร ง ง า น ท่ี ต้ อ ง เ กิ ด ขึ น  ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น ส่ ว น นี ไ ด้ ท้ า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ริ ม า ณ ผ ลิ ต ผ ล /ข อ ง เ สี ย ก่ อ น รั บ ค้ า

ป รึ ก ษ า กั บ ป ริ ม า ณ ผ ลิ ต ผ ล / ข อ ง เ สี ย ห ลั ง รั บ ค้ า ป รึ ก ษ า  โ ด ย ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม  ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล

โ ครงสร้างพื นฐา น และกา รลงพื นท่ีสังเกตการจาก สถานท่ีจริง 

 

ตารางที ่6 เปรียบเทียบผ ลการด้าเนนิก่อนและหลังการใ ห้ค้ าปรึกษาและแก้ไ ขปัญหาเทคนิคการผลิตน ้าดินส้าหรับกา ร

หลอ่ผลิตภัณฑ ์

ปริมาณผลิตผล/ของเสียก่อนรับค าปรึกษา ปริมาณผลิตผล/ของเสียหลังรับค าปรึกษา 

- น ้ าหนั กของผลิ ตภั ณฑ์ ก่ อนควบคุ มคุ ณภาพน ้ าดิ นหล่ อหนั ก 

450 กรั ม เมื่ อน้ ามาขึ นรู ปผลิ ตภั ณฑ์ ด้ วยวิ ธี การหล่ อ ปริ มาณ

ดิ น  1 ตั น  (1,000 กิ โล กรั ม /1,000,000  ก รั ม ) ส าม ารถ ห ล่ อ

ผลิตภัณฑ์ได้ ประมาณ 2,222 ใบ 

- ผลิ ตภั ณ ฑ์ มี ความหนามากกว่ าปกติ  เกิ ดการสู ญเสี ยจาก

ปั ญหาความหนา ผลิ ตภั ณฑ์  และเกิ ดรู เข็ มบนผลิ ตภั ณฑ์ หลั ง

เผาประมาณ  200 ชิ น ต่ อเดื อน หรื อประมาณ ร้ อยละ 10 ต่ อ

เดอืน 

 

- น ้ าหนั กของผลิ ตภั ณฑ์ หลั งควบคุ มคุ ณภาพน ้ าดิ นหล่ อหนั ก 

360 กรั ม เมื่ อน้ ามาขึ นรู ปผลิ ตภั ณฑ์ ด้ วยวิ ธี การหล่ อ ปริ มาณ

ดิ น  1 ตั น  (1,000 กิ โล กรั ม /1,000,000  ก รั ม ) ส าม ารถ ห ล่ อ

ผลิ ตภั ณฑ์ ได้  ประมาณ 2,777 ใบ เพิ่มขึ้น 555 ใบ คิ ดเป็ นเงิ น 

หากขายราคาชิ นละ 12 บาท สามารถมี รายได้เพิ่มขึ้น 6,666 

บาท 

- สามารถลดความหนาของผลิ ตภั ณ ฑ์ ลง และมี ความหนา

สม่้ าเสมอ ผลิ ตภั ณฑ์ มี ผ ิ วเรี ยบเนี ยนขึ น ของเสี ยเหลื อเพี ยง

ประมาณไม่เกิน 100 ชิ้นต่อเดือน หรือประมาณร้อยละ 5 

ต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 (ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ีขึ นรูปด้วยน ้าดนิท่ีมคีุณภาพด ี(ข) ผ ลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพดีหลังการตกแต่งและ (ค) 

ผ ลิตภัณฑท่ี์ขึ นรูปด้วยน ้าดนิหลอ่หลังการปรับสภาพ 

 

 

 

 

 

(ก) (ข) (ค) 
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ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเที ยบผลการด้าเนนิก่อนและหลังการให้ค้าปรึ กษาและแก้ไขปัญหาด้านเทคนคิการหล่อผลิตภัณฑ์ และ

แมพ่มิพ ์

ปริมาณผลิตผล/ของเสียก่อนรบัค าปรึกษา ปริมาณผลิตผล/ของเสียหลังรับค าปรึกษา 

- ปริ มาณของเสี ยท่ี พบเฉลี่ ยมากถึ งร้อยละ 30 ของก้ าลั งการ

ผลิ ตต่ อเดื อน เนื่ องจากชิ นงานแตก ฉี ก ขณะอยู่ ในแม่ พิ มพ์ และ

ระหวา่งการตกแตง่ ตะเข็บหนา และเกิดรู/โพล่งบนผ ิวผลิตภัณฑ์  

- ก้ าลั งการผลิ ตของโรงงาน ก่ อนการเข้ ารั บค้ าแนะน้ า สามารถ

ผลิตได้เฉลี่ย 30,000 ชิ้นต่อเดือน 

- สภาพแมพ่มิพเ์ก่า เสื่อมสภาพมมีากกวา่ร้อยละ 80  

- ผลิ ตภั ณฑ์ จะแตกร้ าวหลั งเผาร้ อยละ 10 ต่ อเตา และเกิ ดการ

บ่ินบริเวณขอบปากผลิตภัณฑ์ร้อยละ 5 ระหวา่งตกแตง่ 

 

- ปริ มาณกากของเสี ยลดลงเหลือ   ร้อยละ 10 ของก้ าลั งการ

ผลิ ตต่ อเดอืน เนื่องจากการควบคุมคุ ณภาพของน ้ าดิ นหล่ อ และ

มี การปรั บสภาพน ้ าดิ นทุ กเช้ าก่ อนการปฏิ บั ติ งาน และยั งน้ า

แม่ พิ มพ์ ใหม่ มาใช้ งาน สามารถลดปั ญหาเร่ื องชิ นงานแตก ฉี ก 

ขณะอยู่ ในแม่ พิ มพ์ และระหว่ างการตกแต่ ง ตะเข็ บมี ความหนา

นอ้ยมาก และไมป่รากฏรู/โพล่งบนผ ิวผลิตภัณฑ์  

- ผลิ ตภั ณฑ์ มคีวามคมชั ดของลวดลายมากขึ น หลั งการเปลี่ยน

แม่พิมพ์ชุดใหม ่

- ผลิ ตภั ณฑ์ มี รอยตะเข็บลดลง ลดระยะเวลาการตกแต่งให้

นอ้ยลงได ้

- ก้ าลั งการผลิ ตของโรงงาน หลั งการเข้ ารั บค้ าแนะน้ า สามารถ

ผลิตได้เฉลี่ย 35,000 ชิ้นต่อเดือน 

- มกีารทดแทนแม่ พมิพต์ั วใหม่ เข้ามาแทนท่ี แม่ พมิพต์ัวเดิม โดย

ท่ียังมแีมพ่มิพส์ภาพแมพ่มิพเ์ก่า เหลือเพียงร้อยละ 20  

- หลังการเพิ่มอุณหภู มกิารเผา ไม่ปรากฏการร้าวและการบิ่น

บริเวณขอบปากของผลิตภัณฑ์อกีเลย 

- ก ารเพิ่ ม อุ ณ ห ภู มิ ก าร เผ าส า ม ารถ เพิ่ ม ส ม บั ติ ท่ี ดี ให้ แ ก่

ผลิตภัณฑ์  ลูกค้าประทับใจในสิ นค้ ามากขึ น (อา้งองิจากค้าบอก

เล่าของเจ้าของโรงงาน) และยังคงวาดสีโดยยังคงการดูดซึมน ้า 

- ผลิ ตภั ณฑ์ ที สมบั ติ ด้ านการดู ดซึ มน ้ าท่ี ดี ขึ นจากเดิ ม ร้อยละ 

20.37 เหลือเพียงร้อยละ 15.05 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 (ก) ลั กษณะรอยต่ อระหว่ างพิ มพ์  (รอยตะเข็ บ) แม่ พิ มพ์ ใหม่ ท่ี ถู กน้ ามาใช้ งานแทนแม่ พิ มพ์ ตั วเก่ า (ข) แม่ พิ มพ์ ใหม่ ท่ี ถู ก

น้ามาใชใ้นกระบวนการผลิตมากกวา่ร้อยละ 80 และ (ค) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีลวดลายชัดเจนขึ นหลังการเปลี่ยนแมพ่มิพ์ 

 

(ก) (ข) (ค) 
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ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบผลการด้าเนนิก่อนและหลังการให้ค้าปรึ กษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิ คการวาด 

ก่อนรับค าปรึกษา หลังรับค าปรึกษา 

- ก้ าลั งการผลิ ตของโรงงาน ก่ อนการเข้ ารั บค้ าแนะน้ า สามารถ

ผลิตได้ เฉลี่ย 35,000 ชิ นตอ่เดอืน 

- ก้ าลั งการผลิ ตเพิ่ มขึ น สามารผลิ ตได้  เฉลี่ ย 45,000 ชิ นต่ อ

เดอืน 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 (ก) ลักษณะการประยุกตใ์ ชฟ้องน ้ามาเป็นตัวท้าลวดลาย (ข) ก ารใชง้านฟองน ้าเพ่ือท้าใ ห้ เกิดลวดลาย และ 

(ค) ลักษณะผ ลิตภัณฑห์ลังการตกแตง่หรือการเขียนลวดลาย 

 

ตารางที่ 9 ตารางเปรี ยบเทียบผลการด้าเนนิก่อนและหลังการให้ค้าปรึ กษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิ คการเผาเตา และเทคนคิ

การเพิ่มก้าลังการผลิต 

ปริมาณผลิตผล/ของเสียก่อนรับค าปรึกษา ปริมาณผลิตผล/ของเสียหลังรับค าปรึกษา 

- การเผาผลิ ตภัณฑ์ ใชเ้วลาทั งหมด 12 ชั่วโมง ใชป้ริมาณแก็ส 2 

ถังครึ่ง หรือประมาณ 112 กโิลกรัม  

- ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ วน ให ญ่ ใช้ ระยะเวลาแห้ งตั ว 2-3 วัน จึ งจ ะ

สามารถน้ามาเผาได ้

- อุ ณหภู มิ ท่ี ใช้ เผาผลิ ตภั ณฑ์ ของโรงงานคื อ 1180 – 1200 องศา

เซลเซียส 

- เกิ ดลั กษณะของเคลื อบร่ นบนผลิ ตภั ณฑ์ ประมาณร้อยละ 5 

ต่อเตา 

- ก้ าลั งการผลิ ตของโรงงาน ก่ อนการเข้ ารั บค้ าแนะน้ า สามารถ

ผลิตได้เฉลี่ย 50,000 ชิ นตอ่เดอืน 

- ผลิ ตภั ณฑ์ มี ลั กษณะแอ่ นตั ว สี ไม่ เหมื อนกั น มากถึงร้อยละ 

40 ต่อเตา 

- อุปกรณ์ เตามี สภาพเสื่ อมโทรมมากถึ งร้อยละ 50 ของอุ ปกรณ์

เตาทั งเตา 

- ผลิตภัณฑ์ชั นบนและล่างสุกตัวไมเ่ท่ากัน 

- ลดระยะเวลาการเผาผลิ ตภั ณฑ์  เหลื อเพี ยง 8 ชั่ วโมงคร่ึ ง ใช้

ปริมาณแก็ส 2 ถัง หรือประมาณ 90 กโิลกรัม   

- หลั งจากทดลองสร้ างห้ องอบ และทดลองตากผลิ ตภั ณฑ์ ใน

ห้องอบ สามารถสามารถลดระยะเวลาการตากเหลือเพียง 2 วัน 

- มี สู ตรเคลื อบท่ี สุ กตั ว และพร้ อมใช้ งานท่ี อุ ณหภู มิ ท่ี  1150 – 

1180 องศาเซลเซียส ลดลง 30-50 องศาเซลเซียส โดยมตี้ นทุ นท่ี 

ลิตรละ 6 บาท 

- ไม่ปรากฏลักษณะของเคลอืบร่นหลังการเผา 

- ก้ าลั งการผลิ ตของโรงงาน ก่ อนการเข้ ารั บค้ าแนะน้ า สามารถ

ผลิตได้เฉลี่ย 60,000 ชิ นตอ่เดอืน 

- ผลิ ตภัณฑ์ มี ลั กษณะแอน่ ลดลง เหลือเพียง ร้อยละ 30 ต่อ

เตา 

- อุปกรณ์ เตามีสภาพดีข้ึน และมกีารจัดเรียงอุปกรณ์เตาท่ีเป็ น

ระเบียบ ท้าให้ผลิตภัณฑ์ชั นบนและชั นล่างสุกตัวเกือบเท่ากัน  

 

 

(ก) (ข) (ค) 
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ภาพที่ 9 (ก) ลักษณะการวางแผ ่นรองเผ า และการเวน้ท่ีวางส้าหรับทางเดินเปลวไฟ (ข) ลัก ษณะกา รวางผลิตภัณฑท่ี์

เป็นระเบี ยบบนรถเ ตาก่อนเผ า และ (ค) ลักษณะผ ลิตภัณฑห์ลังการเผ า 

 

 5. ผลการวิจัยส่วนที่ 5 ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานของก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นหลังใช้

เทคนิคเชิงกระบวนการผลิต 
  ผ ล ก า ร วิ จั ย ใ น ส่ ว น นี  เ ป็ น ข้ อ มู ล ท่ี เ กิ ด ขึ น ห ลั ง จ า ก ก า ร เ ส ร็ จ สิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  ก า ร ส อ บ ถ า ม มุ่ ง เ น้ น ก า ร

เ ก็ บ ข้ อ มู ล โ ค ร ง ส ร้ า ง พ ื น ฐ า น ใ น ส่ ว น ข อ ง ก้ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต  ห ลั ง จ า ก ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ต า ม ค้ า แ น ะ น้ า  ผ ู้ วิ จั ย แ ล ะ ค ณ ะ ไ ด้

รวบรวมขอ้มูลและแสดงดังตารางที่ 10   

 

ตารางที่ 10 โ ครงสร้างพื นฐา นของก้าลังการผ ลิตหลังจากกา รด้าเนนิงานตามค้าแนะน้า 

ค่าเฉลี่ยโครงสร้างพื้นฐานและศกัยภาพด้านเทคนคิการ

ผลิตของโรงงานเซรามกิขนาดเลก็ 

หน่วย ร้อยละ 

เพิ่มขึ้น ก่อนแนะน า หลังแนะน า เพิ่มขึ้น 

1. ก้าลังการผลิต  จ านวน จ านวน จ านวน - 

 1.1 เนื อดิน 1 ตัน สามารถผลิตสินค้าได้เฉลี่ย 3,503 ชิ น 4,275 ชิ น 772 ชิ น 22.05 

 1.2 ระยะเวลา 1 เดอืน สามารถผลิตสินค้าได้เฉลี่ย 31,527 ชิ น 38,475 ชิ น 6,948 ชิ น 

 

 ผลการส้ารวจโ ครงสร้ างพ ื นฐานด้ านก้าลั งการผ ลิตของโรงงานเซริ กมขนาดเล็ กก่ อนการให้ค้ าแนะน้ า ดิ น 1 ตั น 

สา ม าร ถผ ลิ ต สิ นค้ า เซ รามิ ก ไ ด้  3 ,5 0 3  ชิ น  แล ะ มี ก้ า ลั งก าร ผ ลิ ตเฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ นคื อ  3 1,5 2 7 ชิ น  แต่ ห ลั งก า รใ ห้ ค้ าป รึ ก ษ า 

แก้ไข  การแนะน้าวธีิการ การฝ ึกสอน การสาธิตการทดสอบทางด้านเซรามกิ เทคนคิการผ ลิต และหาแนวทางร่วมกันใ น

การแ ก้ ไ ข สภ าพ ปั ญ ห าขอ งโ รงงา นท่ี ต้ อ งเกิ ด ขึ น ใ ห้ ปรั บตั วตา มบ ริ บ ทท่ี เห มา ะสม พบ ว่ า  ส าม ารถ ผ ลิ ตสิ นค้ าเซรา มิ ก ไ ด้ 

4,275 ชิ น เพิ่มข ึน 772 ชิ น และมี ก้าลั งการผลิ ตเฉลี่ ยตอ่เดอืนคือ 38 ,475  ชิ น หากต้นทุ นด้านค่าเนื อดิ นของโรงงานเฉลี่ ย

ราคาตั นละ 1,800 บาท ผลิ ตสนิค้ าไ ด้ จ้า นวน 3 ,5 03  ชิ น จะมี ราคาต้นทุ นเฉลี่ยชิ นละ 0.52 บาท แตเ่มื่อโรงงานสามารถ

ผ ลิ ตเพิ่ ม ไ ด้ ถึ ง 772 ชิ น  จ ะ สาม าร ถล ด ต้ น ทุ น ก ารผ ลิ ตล งไ ด้  7 72  x 0.52 = 401.44 บา ท ใ น ระย ะเวล า 1 เดื อ น ส าม าร ถ

ผ ลิ ตสิ น ค้ า  จ าก  3 1,5 2 7 ชิ น  เป็ น  3 8 ,4 75  ชิ น เพิ่ มข ึ น 6 ,948  ชิ น  หรื อร้ อ ย ละ 2 2.05  จะ ส าม ารถ ล ดต้ น ทุ น กา รผ ลิ ต ต่ อ

เดื อนลงได้  6,948  x 0.52 = 3 ,612.96 บาท ใ นระยะเวลา 1 ปี  จะ สามารถลดต้ นทุ นการผลิ ต ต่ อเดื อนลงได้  3 ,612.96 x 

12 = 43,355.52 บ า ท ใ น ข ณ ะ เดี ย ว กั น  ห า ก ท า ง โ ร ง ง า น ข า ย สิ น ค้ า เฉ ลี่ ย ร า ค า ชิ น ล ะ  15  บ า ท  จ ะ พ บ ว่ า  โ ร ง ง า น มี ก้ า ไ ร

เพิ่มขึ นตอ่เดอืนถึง 104,220 บาท ใน 1 ปีโรงงานจะมกี้าไรเพิ่มขึ นถึง 1,250,640 บาทเลยทีเดียว      

(ก) (ข) (ค) 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ท่ี ผ ่ า น ม า  ท้ า ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ ส รุ ป ข อ ง ก า ร เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ใ น โ ร ง ง า น เ ซ ร า มิ ก ข น า ด เ ล็ ก โ ด ย ใ ช้

เทคนิคเชงิก ระบวนกา รผ ลิต มาใ ชแ้ก้ไขปัญ หาที่พบ 4  ประเด็นได้ แก่ ประเด็ นท่ี 1 ปัญห าทางดา้น เทคนิคกา รผ ลิตน ้าดิ น

ส้ า ห รั บ ก า ร ห ล่ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ป ร ะ เ ด็ น ท่ี  2  ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น เท ค นิ ค ก า ร ห ล่ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  แ ล ะ แ ม่ พิ ม พ์  ป ร ะ เ ด็ น ท่ี  3  ปั ญ ห า

ทางด้านเทคนิค การวาด และ  ประเด็นท่ี 4 ปั ญหาทางดา้นเ ทคนิคการเผ าเ ตา และเทคนิค การเพิ่มก้าลัง การผลิตเพื่อล ด

ตน้ทุนดังนี  

 ประเด็ นท่ี 1  ปัญห าทาง ด้านเทคนคิ การผ ลิตน ้ าดินส้ าหรับก ารห ล่อผ ลิ ตภัณ ฑ์  คว รควบ คุมคุ ณภา พน ้าดิ น โ ด ย

ใ ชอุ้ ป กร ณ์ วั ดก าร ไ ห ล ตัว  มี ก าร เก็ บข้ อ มูล เชิ งส ถิ ตขิ อ งค่ าก า รไ หล ตั วข อง น ้ าดิ น ทุ ก เช้ าก่ อ นก าร ป ฏบัิ ติ กา รโ ด ยจ ดบั น ทึ ก

ใ น ส มุ ด /ต า ร า ง บั น ทึ ก  เ ลื อ ก ใ ช้  แ ล ะ ค ว บ คุ ม ป ริ ม า ณ ส า ร ชว่ ย ก า รก ระ จ า ย ล อ ย ตั ว  (Deflocculant) ใ ห้ เห ม า ะ ส ม กั บ ส ม บั ติ

ข อ ง น ้ า ดิ น ห ล่ อ จ า ก โ ร ง ง า น เ พื่ อ เ พิ่ ม ส ม บั ติ ด้ า น ก า ร ไ ห ล ตั ว  ล ด อั ต ร า ก า ร ต ก ต ะ ก อ น แ ล ะ ก ล า ย ส ภ า พ เ ป็ น วุ้ น  แ ล ะ ก า ร

ควบคุมความหนา ใ ห้ใชว้ธีิการจับเวลา แทนการนับรอบการหลอ่ 

 ป ร ะ เ ด็ น ท่ี  2  ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น เ ท ค นิ ค ก า ร ห ล่ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  แ ล ะ แ ม่ พิ ม พ์  ค ว ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ น ้ า ดิ น  โ ด ย ใ ช้

อุปก รณ์ วัดก ารไ หลตั ว  เ ลอืก ใ ช ้แ ละ ควบ คุมป ริม าณ สาร ชว่ย การ กระ จา ย ลอ ยตัว  (Deflocculant) ใ ห้เห มาะ สมกั บส มบั ติ

ขอ ง น ้ า ดิ น ห ล่ อ จ า ก โ ร ง งา น เพื่ อ เ พิ่ ม ส ม บั ติ ด้ า น ก าร ไ ห ล ตั ว  ล ด อั ต ร า ก าร ต ก ต ะ ก อ น   แ ล ะ ก ล าย ส ภ า พ เ ป็ น วุ้ น  ค ว ร ป รั บ

ค่าความถ่วงจ้าเพาะของน ้าดินให้เหมาะ สมกับขนาดชิ นงาน ส้าหรับการเตรียมน ้ าดินหล่อควรใ ชน้ ้าเป็นสว่นผสมร้อยล ะ  

4 5-5 0  ส่ ว น ดิ น ท่ี มี ค ว า ม ชื น  ค ว ร ค้ า น ว ณ ห า ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น ข อ ง ดิ น ก่ อ น ก า ร เ ติ ม น ้ า  แ บ บ แ ม่ พิ ม พ์ ท่ี เ สื่ อ ม ส ภ า พ ค ว ร

เป ลี่ ย น แ บ บ พิ ม พ์ ชุ ด ใ ห ม่  เมื่ อ มี ส ภ า พ ไ ม่ เห ม าะ กั บ ก า รน้ าไ ป ใ ช้ ง า น แ ล้ ว  เ พื่ อ เ พิ่ ม ก้ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ล ด ข อ ง เ สี ย ท่ี เกิ ด ขึ น

จา ก กา ร แต่ ง  ขู ดดิ น ส่ วน เกิ น ทิ ง ใ น ส่ว น ผ ลิต ภั ณ ฑ์ แต ก บ่ิ นง่ า ยใ ห้ ทด ล อ งเพิ่ ม อุ ณ ห ภูมิ ก า รเ ผ า ขึ น เพื่ อ เพิ่ ม คว า มแ ข็ งแ ร ง 

และลดการดูดซึมน ้า 

 ประเด็นท่ี 3  ปัญหาทางด้านเทคนิคการวาด ควรตดิตั งถังน ้าวนเพื่อลดขั นตอนการเปลี่ยนน ้าลา้งบอ่ยๆ โดยใ ช้

วั ส ดุ ง่ า ย ท่ี มี อ ยู่ แ ล้ ว  เ ช่ น ถั ง ด้ า  ก๊ อ ก น ้ า  ท่ อ  PVC น้ า ม า ป ร ะ ก อ บ กั น เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์  บ้ า บั ด น ้ า  ก า ร เ พิ่ ม ก้ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ใ น

ขั น ต อ น ก า ร ว า ด สี ค ว ร ใ ช้ ฟ อ ง น ้ า ป ร ะ ทั บ ล า ย ใ ช้ แ ท น พู่ กั น  แ ล ะ ก ว น สี ใ ห้ ส ม่้ า เ ส ม อ ก่ อ น ก า ร น้ า ม า ใ ช้ ง า น  ห รื อ เ ลื อ ก ใ ช้

เครื่องกวนสีแทน 

 ป ร ะ เ ด็ น ท่ี  4  ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น เ ท ค นิ ค ก า ร เ ผ า เ ต า  แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร เ พิ่ ม ก้ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต เ พื่ อ ล ด ต้ น ทุ น  ก า ร เ ผ า

ผ ลิตภัณ ฑ์ทุกค รั งควร ชั่งน ้าหนั กผ ลิต ภัณฑแ์ ละอุปก รณ์ในเ ตาทั งห มด และ หาน ้าห นักแก๊ สท่ีใชใ้ น การเผ าแต่ละค รั ง เพื่ อ

น้า ม า ค้ า น ว ณ ห า ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ร ะห ว่ า ง จ้ า นว น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ กั บ เชื อ เ พ ลิ ง  ร ะ ห วา่ ง ก า ร เผ า ป รั บ แ รง ดั น แ ก็ ส ใ ห้ สั ม พั น ธ์ กั บ

คว าม ก ว้ าง แด ม เป อ ร์ห ลั งเ ตา  เ พื่ อเพิ่ มอั ต รา ก าร ขึ นอุ ณ ห ภู ม ิ ค วร จัด เ รีย งผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นเ ต าใ ห้ มี ร ะย ะ ห่า ง ขอ งผ ลิ ต ภัณ ฑ์  

เป็ น ร ะ เ บี ย บ  แ ล ะ เ ป็ น แ น ว เ ส ม อ กั น  ห มั่ น ท้ า ค ว า ม ส ะ อ า ด หั ว พ่ น แ ก๊ ส เ ป็ น ป ร ะ จ้ า  ห รื อ เ ป ลี่ ย น อุ ป ก ร ณ์ เต าบ าง ร า ย ก า ร  ท่ี

ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ คุ ณ ภ า พ ก า ร เ ผ า  ก า ร ส ร้ า ง ห้ อ ง อ บ ไ ล่ ค ว า ม ชื น เ พื่ อ ป รั บ ใ ห้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค ว า ม ชื น เ ท่ า กั น ทุ ก ใ บ  แ ล ะ

คว บคุ มใ ห้อ ยูใ่ นส ภา วะ ท่ีมี อุณ ห ภูมิ สูง  แ ละ คว าม ชื น สัม พัท ธ์ต้่ าก ว่ าบ รรย าก าศ ภ าย นอ ก จ ะช่ วย ท้า ใ ห้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์แ ห้ง เร็ ว 

ชว่ยเร่ง/เพิ่มก้าลังกา รผ ลิตไ ด้  เจ้าของโรงงานควรทดลองใ ชสู้ตรเคลือบมาใ ชก้ับงานของตนเอง เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
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บทคัดย่อ 
 

การจัดกา รสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมเป็นหน่ึงในปัจจ ัยท่ีสามารถลดคา่ใ ชจ้า่ยของบริษัทไ ด้ เชน่เดียวกับการ

จั ด ซื อ ท่ี ค ว ร ว า ง แ ผ น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ อั ต ร า อุ ป ท า น ข อ ง ผ ู้ ส่ ง ม อ บ แ ล ะ อั ต ร า อุ ป ส ง ค์ ส้ า ห รั บ สิ น ค้ า ข อ ง ลู ก ค้ า  ซึ่ ง ใ น

ก า รศึ ก ษ า ค รั ง นี ไ ด้ น้ า เส น อ ก า ร พั ฒ น า แ บ บ จ้ า ล อ ง ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ส้ า ห รั บ สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง แ บ บ สั่ ง

เป็น รุ่น ของ สิน ค้า หล ายช นดิ แล ะห ลาย ชว่ งเว ลา ร่วม กับ กา รคั ดเลื อก ผ ู้ส่ งมอ บ ภาย ใ ต้ กา รพจิ าร ณา ระ ยะเ วลา น้า ส่ง แบ บ

สุ่มใ น รูปกา รแจก แจงเล ขยก ก้าลัง และส่ วนลด ค่าสิน ค้าใ น แบบ ส่วนล ดทุก หนว่ย และแ บบขั น บันได  โ ดย วัตถุป ระสง ค์ขอ ง

แ บ บ จ้ า ล อ ง คื อ เ กิ ด ต้ น ทุ น ร ว ม ต่้ า สุ ด ท่ี ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ต้ น ทุ น ก า ร สั่ ง ซื อ  ต้ น ทุ น ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า  แ ล ะ ต้ น ทุ น สิ น ค้ า ท่ี สั่ ง ซื อ 

สุ ด ท้ า ย แ บ บ จ้ า ล อ ง ท่ี น้ า เส น อ จ ะ ถู ก แ ก้ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร โ ป ร แ ก ร ม เชิ ง เส้ น จ้ า น ว น เ ต็ ม แ บ บ ผ ส ม เ พื่ อ ห า ค้ า ต อ บ ท่ี เห ม า ะ ส ม ใ น

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ จั ด ซื อ ท่ี ซึ่ ง น้ า เ ส น อ ข้ อ มู ล ใ น เ ว ล า เ ดี ย ว กั น เ กี่ ย ว กั บ ช นิ ด ข อ ง สิ น ค้ า ท่ี สั่ ง ซื อ  ป ริ ม า ณ ท่ี สั่ ง ซื อ  เ ว ล า ท่ี ท้ า ก า ร

สั่งซื อ และผ ู้สง่มอบท่ีท้ากา รสั่งซื อ 

ค าส าคัญ:  แบบจ้า ลองสินค้าคงคลัง การจัดซื อแบบสั่งเป็นรุ่น เวลาน้าส่งแบบสุ่ม ส่วนลดปริมาณ 
 

                                                 
1 สาข าวิชาวิศวกรรมอุตส าห ก าร ค ณะวิศวกรรมศา สตร์ มห าวิทยาลัยมหดิล จัง ห วัดนค รปฐม 73170 
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University, Nakhonpathom Province 731 70 

*Corresponding author e-mail: Sunan_blue@hotmail.com 

 



 

 1255  Proceedings 

Abstract 
 

Appropriate inventory management is one of the factors that can reduce the expenditures of a 

company. Likewise, the procurement should be planned in accordance with the supply rate of suppliers and the 

demand rate for items of customers. In this study, the development of the mathematical model for multi-item 

and multi-period inventory lot-sizing with supplier selection is presented by considering the stochastic lead time 

with an exponential distribution and the item discounts in an all-unit and incremental quantity. The objective of 

the model is the minimization of the total cost, which consists of ordering cost, holding cost, and purchasing cost. 

Finally, the proposed model is solved by a mixed-integer linear programming (MILP) approach to be the optimal 

result for the procurement decision that presents simultaneously about the item to order, the quantity of the 

order, the time of the order, and the supplier ordered. 

Keywords:  Inventory Model, Lot-Sizing Procurement, Stochastic Lead Time, Quantity Discount 
 

Introduction 

Selecting the proper suppliers is a critical point in multi-item purchasing due to each supplier has 

different in item prices (discount) and the ability to delivery (lead time) [3,5,15]. Moreover, in practice, the 

demand for items and the lead time of suppliers are uncertainty [4]. Therefore, the inventory management during 

a planning, which has multi-period, is a challenge for firms.  

The mathematical modeling has been used to simulate the inventory management. The dynamic lot size 

or lot-sizing model, which was introduced by Wagner and Whitin [16], is a powerful concept that has been 

applied in subsequent articles [2]. However, the inventory model based on the economic order quantity (EOQ) still 

has been applied in such a concept in order to receive the optimal procurement policy for the objective of the 

model [6]. 

The first model of multi-item and multi-period inventory lot-sizing with supplier selection problem was 

introduced by Basnet and Leung [1], and the objective of their model is the minimization of the total cost, which 

consists of ordering cost, holding cost, and purchasing cost (without discount). They considered deterministic 

dynamic demand and assumed zero lead time of suppliers. After that, many researchers developed the model 

for more complicated problems. For example, some researchers developed the model under additional 

considering in the imperfect quality of ordered item [3,11] or the quantity discounts environment [7,9,10]. The 

capacitated inventory models involve the limited storage space of warehouse [3,8,11,12], the supplier capacity in 

lot size order per time [3,8,10,11,12,14], and the budget constraint of the buyer [10]. However, the integration of 

carrier selection into the inventory lot-sizing with supplier selection was studied by Liao and Rittscher [8] and 

Choudhary and Shankar [3]. For production management, the multi-echelon of assemblies line also was 

researched [13]. Whereas, all above articles assumed that the ordered quantities was received at the beginning 

of a period due to the delivery lead time of supplier was considered as constant or zero. 
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Therefore, the extension of the delivery lead time in stochastic term with an exponential distribution and 

discounts in all-unit and incremental quantity are considered, and the mathematical model of such a problem, 

which its objective is the minimization of the total cost (ordering cost, holding cost, and purchasing cost), is 

developed in this study. 
 

Materials and Methods 

Model assumptions and notations 

The problem under consideration of this study is presented in Fig. 1, and the proposed mathematical 

model is developed under following assumptions.  

 In a planning, there are T periods, and the duration of each period is the same. 

 The demand for items is deterministic dynamic value. 

 The holding cost applies for items that are carried across a period. 

 Unit cost of an item depends on the lot size and the discounts. 

 Each supplier offers only one type of discounts that is all-unit or incremental type. 

 Some suppliers are considered the delivery lead time in stochastic with exponential distribution, and 

the slowest lead time is determined at the end of period. 

 Zero inventory at the end of the last period in a planning is determined. 

 Potential shortages are completely backlogged. 

Fig. 1 The problem situation of this study 

 

All necessary notations for the formation of the proposed model consist of: 

Indices: 

i  Items   (i = 1, 2, …, I) 

j Suppliers  (j = 1, 2, …, j/  are suppliers who offer all-unit discount, and j = j/+1, j/+2, …,  

J are suppliers who offer incremental discount) 
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k Price break  (k = 1, 2, …, K) 

t Periods  (t = 1, 2, …, T) 

Parameters: 

Dit Demand for item i in period t. 

Oj Ordering cost of supplier j. 

Hi Holding cost for item i. 

Pijk Unit cost of item i from supplier j in price break k. 

Lijk Lower bound quantity of item i from supplier j in price break k. 

Uijk Upper bound quantity of item i from supplier j in price break k. 

Iit Inventory level of item i at the end of period t. 

Fit Minimum safety stock of item i in period t. 

Aj Common lead time of supplier j. 

Bj Parameter of exponential distribution in late delivery of supplier j. 

Lj Lead time under service level of supplier j. 

G Service level. 

N Time interval of a period. 

M A large number. 

Decision variables: 

Xijkt Lot size order of item i from supplier j with price break k in period t. 

Yjt A binary variable. It equals 1 if purchase items from supplier j in period t, and it equals 0 if 

otherwise. 

Zijkt A binary variable. It equals 1 if order quantity of item i from supplier j in period t falls over price 

break k, and it equals 0 if otherwise. 
 

Model formation 

The mathematical model of this study has been developed to meet the proposed situation as following:  

 

 

 

 (1) 

The objective function (1) minimizes the total cost (TC) which TC = ordering cost + holding cost + 

purchasing cost (all-unit and incremental discount). From uncertain lead time may lead to shortages, the safety 

stock with service level determined is used to ensure that the probability of available items enough for fulfilling 

the demand during a planning (Fig. 2). All constraints that the model subjects to are described below. 
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Fig. 2 Inventory level under uncertain delivery lead time 

 

The definition of service level (A-1) was recalled when prob is the probability [6]. Then, we replaced 

variables for this study as (A-2). 

(A-1) 

(A-2) 

From uncertainty lead time, xj was defined to be the delay time of supplier j in delivery, and it can be 

subtracted as (A-3). 

(A-3) 

The probability density function (pdf) of an exponential distribution was used to calculate the lead time 

of each supplier under service level determined as (A-4). 

 

(A-4) 

After that, the formula of supplier’s delivery lead time was like Equation (2). 

 

for all j   (2) 

for all j and t  (3) 

for all i and t  (4) 

for all i and t  (5) 

for all i and t  (6) 
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 for all i , j, and t           (10) 

Iit  and  Xijkt  = {0, 1, 2, 3, …}                  for all i, j, k, and t           (11) 

Yjt  and  Zijkt  = {0, 1}            for all i, j, k, and t          (12) 

Under the exponential distribution, the value of supplier’s lead time under the service level is calculated 

as Equation (2). Constraint (3) is determined to ensure selecting the appropriate supplier. The safety stock level 

for each ordered period is presented as Constraint (4). Constraint (5) guarantees that shortages would not 

happen at the confidence which equal service level. Equation (6) presents an inventory balancing. Constraint (7) 

ensures to add the ordering cost when purchasing. The discount intervals constraints are presented by constraint 

(8) and (10). Equation (9) ensures no inventory at the end of planning for all items. Constraint (11) and (12) 

determine an initial value of decision variables. The proposed model is a mixed-integer linear programming 

(MILP). 
 

Results and Discussion 

Procurement policy 

In this section, a numerical example is presented to evaluate the efficiency of the proposed model. The 

procurement plans for three items over a planning, which there are six periods. The initial inventory level of all 

items at the first period is zero, and the duration of a period is 30 days. The service level is required at 95%, 

and the information of items and suppliers are shown in Table 1 and 2 respectively. For discount structure, 

Supplier 1 and 2 offer all-unit discount, but Supplier 3 and 4 offer incremental discount. 
 

Table 1 The information of items 

Item 
Holding 

cost ($) 

Demand of item (units) 

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Period 6 

1 0.15 134 75 83 113 121 59 

2 0.3 120 58 93 102 118 52 

3 0.25 78 98 82 55 124 134 
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Table 2 The information of suppliers 

Supplier 
Ordering 

cost ($) 

Lead time (days) Quantity discount 

(units) 

Unit cost of item ($) 

Common Late 1 2 3 

1 55 2 1 

1 – 30 5 7 12.25 

31 – 50 4.5 6.5 11.5 

> 50 4 6 10.5 

2 70 0* 0* 

1 – 20 5.5 7 12 

21 – 40 5.25 6.75 11.5 

41 – 65 5 6.5 10.75 

> 65 4.5 6 10.5 

3 45 1 1 

1 – 35 5.25 6.25 11.05 

36 – 70 4.5 5.75 10.25 

> 70 4 5.25 9.5 

4 50 1 2 

1 – 39 5.15 6 11.25 

40 – 69 4.75 5.5 10.75 

70 – 90 4.25 5 9.75 

> 90 4 4.75 9.5 

* Supplier 2 is located near the buyer. 

 

The computational result is obtained by using the optimization software LINGO on a personal computer 

with Intel Core i7 CPU@ 2.6 GHz and 4 GB of RAM, and the appropriate policy of purchasing that minimizing the 

total cost is presented in Table 3. 

In the result obtained, the first lot-sizing occurred in Period 1, and all items were ordered from Supplier 

2 because of the initial inventory level at the first period was zero. After that, purchasing on each item conducted 

from suppliers that contribute to the total cost as low as possible. For example, Item 1 was ordered from Supplier 

3 in 164 units and 274 units at Period 2 and 4, respectively. Additionally, the minimum total cost of such the 

policy is $ 11,624.3 with using the solution time at 0.03 seconds. 

Table 3 The optimal procurement policy for the numerical example 

 Item 1 Item 2 Item 3 

Procurement lot-sizing (units) 

X1241 = 147 

X1132 = 164 

X1134 = 274 

X2241 = 134 

X2442 = 161 

X2444 = 248 

X3241 = 101 

X3442 = 229 

X3335 = 241 

Purchasing cost ($) 2,413.5 2,899.75 5,717 

Holding ($) 55.95 113.1 100 

Ordering cost ($) 325 

Total cost ($) 11,624.3 



 

 1261  Proceedings 

Sensitivity analysis 

The impact of variation in problem parameters, ordering cost and holding cost, on the procurement lot-

sizing policy via the proposed model is investigated in this section, and the obtained results are shown in Table 4 

and 5 for the changing of ordering cost and holding cost respectively. The result of Table 3 is used as the 

benchmark (BM) for comparison the sensitivity analysis of these problem parameters. 
 

Table 4 The impact of ordering cost 

Scenario 
Ordering cost  

(each supplier) 
Procurement lot-sizing (units) Total cost ($) 

OC-1 +50% 

X1241 = 144, X1332 = 278, X1335 = 163, 

X2241 = 128, X2332 = 72, X2443 = 343, 

X3241 = 92, X3332 = 238, X3335 = 241 

11,750.55 

OC-2 +25% 

X1241 = 144, X1332 = 167, X1134 = 274, 

X2241 = 128, X2332 = 72, X2443 = 343, 

X3241 = 92, X3332 = 238, X3335 = 241 

11,696.70 

OC-3 -25% 

X1241 = 147, X1132 = 164, X1134 = 274, 

X2241 = 134, X2442 = 161, X2444 = 248, 

X3241 = 92, X3332 = 238, X3335 = 241 

11,535.05 

OC-4 -50% 

X1241 = 147, X1132 = 164, X1134 = 274, 

X2241 = 134, X2442 = 161, X2444 = 248, 

X3241 = 92, X3332 = 238, X3335 = 241 

11,442.55 

 

For Table 4, the procurement policy changed to order from a supplier who has a lower ordering cost 

when the ordering cost increased (OC-1 and OC-2) such as changing from Supplier 1 to Supplier 3 for Item 1 in 

Period 2. Whereas, in cases of the ordering cost decreased (OC-3 and OC-4), the purchasing changed by 

performing with a supplier who has a lower unit cost while the ordering cost is slightly higher such as changing 

from Supplier 4 to Supplier 3 for Item 3. 
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Table 5 The impact of holding cost 

Scenario 
Holding cost  

(each item) 
Procurement lot-sizing (units) Total cost ($) 

HC-1 +50% 

X1241 = 147, X1132 = 164, X1134 = 274, 

X2241 = 134, X2442 = 161, X2444 = 248, 

X3241 = 101, X3442 = 229, X3335 = 241 

11,762.69 

HC-2 +25% 

X1241 = 147, X1132 = 164, X1134 = 274, 

X2241 = 134, X2442 = 161, X2444 = 248, 

X3241 = 101, X3442 = 229, X3335 = 241 

11,693.38 

HC-3 -25% 

X1241 = 147, X1132 = 164, X1134 = 274, 

X2241 = 134, X2442 = 409, 

X3241 = 101, X3442 = 229, X3335 = 241 

11,546.57 

HC-4 -50% 

X1241 = 147, X1132 = 438, 

X2241 = 134, X2442 = 409, 

X3241 = 101, X3442 = 470 

11,398.87 

 

For Table 5, when the holding cost increased (HC-1 and HC-2), the procurement policy did not change. 

It means that no other policy better than the benchmark policy due to if the purchasing changed, it might lead to 

increase the total cost. However, when the holding cost decreased (HC-3 and HC-4), the order quantity is lump 

because this policy led to minimizing the purchasing cost which is the driving force in reducing the total cost. In 

addition, this is an evidence to understand that the holding cost is a parameter which influences the decision or 

designing the procurement policy a lot. 

 

Fig. 3 Graph represents the total cost of scenarios in the sensitivity analysis 

The changing in the total cost of scenarios in cost parameters, ordering cost and holding cost, is 

presented in Fig. 3. The TC change was calculated as Equation (13). 

(13) %100



BMofTC

BMofTCscenarioofTC
changeTC
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Results show that both of parameters affect the total cost evidently, and the most impact parameter is 

the inventory holding cost with the maximum changing at 1.19% and -1.94% of the benchmark total cost in 

scenario HC-1 and HC-4 respectively. 
 

Conclusion 
This study presented the mathematical model for multi-item and multi-period procurement lot-sizing 

decision with supplier selection under stochastic delivery lead time with an exponential distribution and discounts 

in all-unit and incremental quantity. The model was formulated as a mixed-integer linear programming (MILP) 

and was solved by using the commercial software, LINGO. 

The concept for inventory management from this study is using the safety stock to accommodate the 

uncertainty of supply, and the service level is determined to be the confident that no shortages during a 

planning. The description in order quantity, time to order, and supplier selection are presented simultaneously on 

the result obtained via the proposed model, and the used solution time is very short for the problem with 

reasonable size.  

Under numerical examples, all results in the sensitivity analysis indicate that the different procurement 

policy is influenced by problem parameters, and the lot-sizing decision in purchasing captures realistic 

constraints. Therefore, the result obtained from the proposed model can be taken as the suitable choice for the 

decision maker of firms to achieve the minimum total cost which consists of ordering cost, holding cost, and 

purchasing cost. 
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การก าจัดสนิค้าท่ีไม่มคีวามเคล่ือนไหวโดยวิเคราะห์จากต้นทุนคลังสินค้าในอนาคต 

Dead stock disposal by future investment storage cost analysis  

อาท ิตย์  ลอืโฮ ้ง 1 สุท ธิเก ียรต ิ ขัตตะละ1 และ ก้าพล จนิตอมรชัย1* 

Arthit  Luehong1, Sutthigiat  Khuttala1 and Kumphol Jinta-amornchai1*  
 

บทคัดย่อ 

ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ  น้ า เ ส น อ เ ท ค นิ ค ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร ก้ า จั ด สิ น ค้ า ท่ี ไ ม่ มี ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว โ ด ย

วเิค ร าะ ห์ จ าก ต้ นทุ น ค ลัง สิ นค้ า ใ น อ น าค ต  โ ด ย ใ ช้ ข้ อมู ล สิ นค้ า ค งค ลั งข อ ง บ ริ ษั ท MMM จ้ า กัด  ม า เป็ น กร ณี ศึ ก ษา ใ น ก า ร

ก้าจ ัด สินค้ าที่ไ มม่คี วามเ คลื่อ นไหว  ซ ึ่งบริษัท  MMM จ้า กัด ป ระส บกับ ปัญห าด้า นพื น การ จัดเก็ บสิน ค้าไ มเ่พยี งพอ และ มี

ปริมาณจ ้านวนของสินค้าคงคลังเป็นมากเกินไป ดังนั นงานวิจัยเล่มนี จึงได้ศึกษาและเกณฑพ์จิา รณาคัดแยกสินค้าท่ีไมม่ี

ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ไ ด้ ดั ง นี  1. สิ น ค้ า ท่ี ไ ม่ มี ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว เป็ น เ ว ล า ม า ก ก ว่ า  1 ปี  2. ไ ม่ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต

ของ บ ริษัท  MMM จ้า กัด 3. เป็น สินค้ าที่มี การย กเลิก การ ผ ลิต ไ ปแล้ ว เพ่ื อน้าเ ข้าไป สู่ขั น ตอนเ ทคนิ คเกณ ฑ์ก ารตัด สินใ จ

ใ น กา รก้ าจ ั ด สิน ค้ าที่ ไ ม่ มคี ว าม เค ลื่อ น ไ ห ว ซึ่ง ผ ู้วิ จัย ไ ด้ คั ดแ ยก แ ละ แบ่ ง ปร ะเ ภทขอ ง สิน ค้า ค งค ลัง ท่ี ไ ม่ มคี วา ม เค ลื่อ นไ ห ว 

ออ กไ ด้เป็น  2 ป ระ เภ ท ไ ด้ แก่  1. สิน ค้ าที่ ไ ม่ มมีู ล ค่ า เชิ งพ า ณิ ชย์ ห รือ มมีู ล ค่า เชิ งพ า ณิ ชย์ ต่้า  เ ชน่  ก ล่อ ง กร ะด า ษ เล่ม คู่ มื อ

ผ ลิตภั ณฑ์ มี  จ ้าน วน 82 พ าเลท มมีูล ค่ากา รจัดซ ื อเท่า กับ 1,368,874 บ าท ใ ช้ พ ืนท่ี การจั ดเก็บ  98.4 ตาร างเมต ร แล ะ

มตี้ น ทุ นก า รจั ด เก็ บ สิ นค้ า ค งค ลั งไ ป แล้ ว ก วา่  1,021,070 บ าท  2) สิ นค้ า ท่ี มมีู ล ค่ าเ ชงิ พ าณิ ชย์ ห รือ มี มู ล ค่า เชิ ง พ าณิ ช ย์ สู ง 

เ ช่ น  ห ม้ อ อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ขึ น รู ป  มี จ้ า น ว น  62 พ า เ ล ท มี มู ล ค่ า ก า ร จั ด ซื อ เ ท่ า กั บ  671,211 บ า ท  ใ ช้ พ ื น ท่ี ก า ร จั ด เ ก็ บ  74.4 

ตารางเม ตร มีมูลค่ าเชิงพาณิ ชย์เท่ากั บ 336,593 บาท  และมีตน้ ทุนการจั ดเก็บสนิ ค้าคงคลั งไ ปแลว้ กว่า 302,400 บา ท 

ดังนั น  ผ ู้วิ จัยได้ น้าเ สนอ แนวท างก ารแ ก้ไขปั ญห าเกณ ฑ์ก ารตัด สินใ จ ใ น การ ก้าจ ั ดสนิ ค้าท่ีไ มม่คี วาม เคลื่อ นไห วออ กเป็ น 

3  แน ว ท าง ต าม ก ลุ่ ม อุต ส า หก ร ร ม คื อ 1) ก าร ก้ าจ ั ด โ ด ย ก าร น้ าเ ข้ าก ร ะบ ว น กา ร ผ ลิ ต อี ก ครั ง  2. ก า รก้ า จั ดเ ป็ นเ ศ ษโ ล ห ะ 

3. ก า รผ ลิต เป็ น สิน ค้า รา ค าถู ก ซึ่ง ผ ู้บริ หา รเ ห็น ด้ วย กับ แน ว ทา งก าร แก้ ปั ญ หา  ที่  2  ค ื อก าร ข าย เป็ นเศ ษ โ ล หะ ผ ลท่ี ไ ด้ คื อ 

จะ ไ ด้เงินจา ก การขาย 3 3 6,5 93  บาท ห รือคิดเป็นร้อ ย 5 0.15% ขอ งราคา ซื อ ไ ด้ พ ืนท่ีคลังสนิ ค้าคืนมา 172  ตารางเมต ร 

แ ล ะ ล ด ต้ น ทุ น ก า ร จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า ไ ด้  2 9 0,3 0 4  บ า ท ต่ อ ปี  เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย ไ ม่ เ อื อ อ้ า น ว ย แ ล ะ

ข้ อ จ้ า กั ด ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล  จึ ง ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล สิ น ค้ า ไ ด้ เ พี ย ง บ า ง ส่ ว น  ห า ก มี ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์

มากก วา่นี จะ ชว่ยลดค่าการจัดเก็บสนิค้าได้มากกว่านี งานวจิัยในครั งนี  

ค าส าคัญ:  สินค้าท่ีไม่มคีวามเคลื่อน  การวเิคราะห์ต้นทุนคลังสนิค้า 
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Abstract  

The purpose of this research project is to undertake a cost analysis of the storage required for the Metal 

pans and empty packing boxes that remain on the inventory for more than one year, No demand and Changed 

version than determine what can be done to lower these costs. And make better use of available storage space. 

Currently MMM ltd. Has insufficient storage space to store new products. An initial examination of the storage 

facility revealed that there was a large Volume of dead stock (Store for more than year).This included pan bodies 

and packaging items such as empty cardboard boxes placed on pallets on the floor. The pallets for the cardboard 

boxes taken up a total of 98.4 sm. The cost of the storage area covered by these pallets alone was found to be 

1,021,070 baht. The initial cost of these boxes was 1,368,874 bath. In addition to this is the storage of the 

aluminum Pan bodies (bowls). These bowls take up 74.4 s.m. at a cost of 302,400 baht. Their original purchase 

price was 671,211 baht. However they are currently valued at 336,593 baht. This research will determine the 

costs of storage for the surplus /  dead stock and the packaging and make recommendations on how these costs 

can be reduced.   

Keywords:  Dead stock, Storage cost analysis 

บทน า 
 ก ร ะ แ ส ข อ ง โ ล ก า ภิ วั ต น์ (Globalization) ใ น ทุ ก วั น นี ไ ด้ มี ส่ ว น ห รื อ เป็ น ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ท่ี ส่ ง ผ ล ท้ า ใ ห้ ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง

ธุร กิ จ ใ น ปั จ จุบั น   มี ก า ร แ ข่ งขั น ก า ร สู งม า ก ขึ น  ดั งนั น ผ ู้ ป ร ะ ก อ บ ก าร ห รื อ ส ถ า น ป ระ ก อ บ ก า ร จึ งต้ อ ง มี ก า ร ป รับ ตั ว ใ น ก า ร

บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ข อ ง ตั ว เ อ ง ใ ห้ ยั ง ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น ใ น ต ล า ด ไ ด้  ห นึ่ ง ใ น ข้ อ ส้ า คั ญ ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น 

วโิ ร จน์   ลั ก ข ณ า อ ดิ ศ ร (2552) คื อ  Zero Inventory ห รื อ ก า รท้ า ใ ห้ สิน ค้ า ค ง ค ลัง เ ป็ นศู น ย์  เพ ร าะ ก า ร มี สิน ค้ า ค ง ค ลัง เ ป็ น

จ้ า น ว น ม า ก นั น จ้ า ท้ า ใ ห้ อ ง ค์ ก ร เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร แ บ ก รั บ ภ า ว ะ  Dead Stock แ ล ะ ยั ง เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร ห ม ด อ า ยุ ห รื อ ช้ า รุ ด เ สี ย ห า ย

ข อ ง สิ น ค้ า ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร จั ด เ ก็ บ ไ ด้  ร ว ม ไ ป ถึ ง  ก า ร ส่ ง ผ ล ต่ อ ปั ญ ห า ก ร ะ แ ส เงิ น ส ด ติ ด ล บ ห รื อ ข า ด มื อ ไ ด้  สิ่ ง ต่ า ง ๆ เ ห ล่ า นี 

ล้ ว น เ ป็ น ตั ว บ่ อ น ท้ า ล า ย อ ง ค์ ก ร ทั ง สิ น  ก า ร ป รั บ ล ด ต้ น ทุ น จึ ง มี ค ว า ม ส้ า คั ญ ต่ อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม

ไ ด้เปรียบใ นการแขง่ขันทางธุรกิจ 

 ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ค ลั ง สิ น ค้ า  (Warehouse.Management).จึ ง มี ค ว า ม ส้ า คั ญ  ต่ อ ก า ร

ป ร ะก อ บ ธุ ร กิ จ เพ ร าะ ค ลั งสิ น ค้ า นั น ถื อ เ ป็ น หั ว ใ จ ส้ า คั ญ ท่ี ท้ า ใ ห้ ก า ร ขับ เค ลื่ อ น ข อ ง ก ร ะบ ว น ก า ร ต่ า งภ า ย ใ น โ ร ง ง า น นั น ใ ห้

ส า ม า ร ถ ขั บ เ ค ลื่ อ น ไ ป ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ ติ ด ปั ญ ห า ใ ด ๆ  เ ช่ น ห า ก เ ร า จ ะ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ขึ น ม า ช นิ ด ห นึ่ ง สิ่ ง ท่ี เ ร า ต้ อ ง ค้ า นึ ง ถึ ง  คื อ พ ื น ท่ี

จัดเก็บ ก ารตรวจสอบวัตถุดบิท่ีมีอยูห่รือสินค้าคงคลังต่างๆ (Inventory.Warehouse) ดังนั นคลังสนิค้าจึงเป็นจุดท่ีควรใ ห้

ค ว า ม ส้ า คั ญ ม า ก เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ  เพ ร า ะ ค ลั ง สิ น ค้ า จ ะ เป็ น ตั ว แ ป ร ท่ี ส้ า คั ญ ท่ี จ ะ ท้ า ใ ห้ บ ริ ษั ท ห รื อ โ ร ง ง า น ไ ด้ เ ป รี ย บ ใ น ก า ร

แข่ง ขัน ทาง ธุร กิจ  ค ลั งสิ นค้ าจ ะ ส่ง ผ ล ข อง กา รค าดเ ดาห รือ กา รพ ยาก รณ์ ใ น ส่ว นต่ างๆ ขอ งโ ร งงา นอ ยา่ งมนีั ยส้ าคั ญ ธนิ ต 

โ สรัต น ์(2552) ก ารจั ดกา รคลั งสิน ค้าค งคลัง เป็น กิจก รรม ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ การ ถือค รองสิ นค้า  ซ ึ่ง เป็นต้ นทุน ประ มาณ ร้อ ย

ล ะ  47.ข อ ง ต้ น ทุ น โ ล จิ ส ติ ก ส์ ทั ง ห ม ด  บ ท บ า ท แ ล ะ ห น้ า ท่ี ข อ ง ค ลั ง สิ น ค้ า คื อ ก า ร ใ ช้ พ ื น ท่ี ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด  โ ด ย

วัตถุป ระสงค์ ของก ารจัด การโ ซ่อุปท านเพื่ อการ ลดตน้ ทุนกา รถือค รองสิ นค้าใ ห้มาก ท่ีสุด เพราะ สินค้า คงคลั งจะมี ผ ลต่ อ

ก้าไ ร และต้ นทุน ของธุ รกิจ อย่าง หลกี เลี่ยง ไ มไ่ ด้  พงษ์ ชัย อธิคม รัตน กุล (2552) ปัจจ ั ยท่ีมีผ ลท้า ใ ห้เกิ ดภา วะสิน ค้าค งคลั ง

ล้น มอื มี สา เห ตุ มา จา ก  บ ริ ษั ท ท่ีมุ งเ นน้ ห รือ ใ ห้ น ้ าห นัก กั บด้ า นก าร ข าย เพี ยง อย่ า งเดี ย วโ ดย ไ ม่ ค้ านึ งถึ งภ า ระ ด้า น  ส ตอ๊ ก ท่ี

จะ ต า ม ม า  ช า ค ริ ย า ธ า ระ รู ป  (2553) ก า ร วิ เค ร า ะห์ ต้ น ทุ น แ ล ะ ก า ร ล ด ต้ นทุ น โ ล จิ ส ติ ก ส์  ใ น ค ลั ง สิ น ค้ า ต้ น ทุ น ใ น ก า ร เ ก็ บ
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รักษาสนิค้าคงคลัง (Inventory carrying cost) และทุนในอกีหลาย ๆด้านท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  ต้นทุนดา้นเงินทุน (Capital cost) 

ต้ น ทุ น ค่ า เ สี ย โ อ ก า ส  (Opportunity cost) แ ล ะ ต้ น ทุ น พ ื น ท่ี ก า ร จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า  ไ ด้ แ ก่ ต้ น ทุ น ด้ า น ส ถ า น ท่ี ซึ่ ง จ ะ สั ม พั น ธ์ กั บ

ปริมาณของสนิค้ ารวมไปถึงต้นทุน ความเสี่ยงใ นกา รจัดเก็บสินค้า เช่ น ความล้าสมัยข องตัวสนิค้าและ การช้ารุ ดเสียหา ย

ระหว่างการจัดเก็บ  ก ารจัดการสนิค้าคงคลังหรือสิน ค้าท่ีไม่มคีวามเลื่อนไ หว (Dead stock) จึงมผี ลกับการด้าเนนิธุรกิ จ

อย่างมนีัยส้าคัญ ซึ่ง บริษัท MMM จ้า กัด ก ็ประสบปัญหาด้านคลังสนิค้า คือ มีปริมาณจ ้านวนสินค้าคงคลังมากเกินท้า

ใ ห้ส่งผลเสียตอ่การบริหารจัดกา รใ นดา้ นต่างๆ ของบริษัท MMM จ้า กัด 

 ดั ง นั น ง า น ศิ ล ป์ เ ล่ ม นี จึ ง จั ด ท้ า ขึ น เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า ด้ า น สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง ข อ ง 

บริ ษั ท MMM จ้ ากั ด เพื่ อ ใ ห้ ทร า บถึ ง ข้อ มู ลป ริ มา ณ Inventory ซึ่ง เป็ น กา ร แก้ ปั ญ หา ท่ี เกิ ดขึ น ม าก่ อ นแ ล้ ว ซึ่ง มผี ล ก ระ ท บ

ต่ อ ต้ น ทุ น ด้ า น ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ข อ ง  บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด  แ ล ะ ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ส น อ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า อ อ ก เป็ น  3  แ น ว ท า ง 

คื อ  1. ก า ร ก้ า จั ด โ ด ย ก า ร  Rework 2. ก า รก้ า จั ด เป็ น เศ ษ โ ล ห ะ  3. ก า ร ผ ลิ ต เ ป็ น สิ น ค้ า ร า ค า ถู ก เพื่ อ ม า จ้ า ห น่ า ย เ พื่ อ ก า ร

พจิา รณาส้าหรับการก้าจ ัดสนิค้าท่ีไม่มกีารเคลื่อนไหว 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวจิัย 

 1. ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ข อ ง สิ น ค้ า ท่ี ไ ม่ มี ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว  วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น สิ น ค้ า ท่ี เ ป็ น  Dead stock ใ น

อ น า ค ต  โ ด ย มี เ ก ณ ฑ์ ก า ร พิ จ า ร ณ า ดั ง ต่ อ ไ ป นี  1)สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง ท่ี เ ก็ บ เ ป็ น เ ว ล า ม า ก ก ว่ า  365 วั น ห รื อ  1 ปี  2)ไ ม่ มี ค ว า ม

ตอ้งการใ นแผนการผลิตของบริษัท MMM จ้า กัด 3) เป็นสนิค้า ท่ีมีการยกเลิกการผลิตไปแล้ว (สินค้าตกรุ่น) โ ดยจ้าแน ก

ข้ อ มู ล  อ อ ก ไ ด้ เ ป็ น  2 ป ร ะ เ ภ ท  ไ ด้ แ ก่  1) สิ น ค้ า ท่ี ไ ม่ มี มู ล ค่ า เชิ ง พ า ณิ ช ย์ ห รื อ มี มู ล ค่ า เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ต่้ า  เ ช่ น  ก ล่ อ ง ก ร ะ ด า ษ 

เล่ม คู่มื อผลิ ตภั ณ ฑ์ 2) สินค้ าที่ มมีู ลค่ าเชิ งพา ณิช ยห์ รือ มมีู ลค่า เชงิ พา ณิช ยส์ู ง เช่ น ห ม้ อ อะ ลูมิ เนยี มข ึ นรูป  ก ารวิ เคร าะ ห์

ข้อ มู ลจ ะ แบ่ ง ก าร วิ เค รา ะ ห์ไ ป ตา ม   ระ ย ะเว ล า กา ร จัด เก็ บ ข อง วั ตถุ ดิ บ  เนื่ อ ง จา ก วัต ถุ ดิ บแ ต่ ล ะช นิ ดมี อ า ยุก า รจั ด เก็ บ  ไ ม่

เท่ ากั น  จึง จ้ าแ น ก อ ายุ ก า รจั ด เก็ บ วั ตถุ ดิ บ อ อ กเ ป็ น ตา ม ร ะย ะ เว ล าก า ร จัด เ ก็บ  เพื่ อ ใ ห้ ส ะ ด วก ต่ อ ก าร วิ เค รา ะ ห์ ข้อ มู ล แ ล ะ

ลดขอ้ผิดพลาดของการค้านวณตน้ทุนโลจิสตกิส์ 

 2. ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ ม า จ า ก ร ะ บ บ  Master List Report ข อ ง  บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด  ใ น ส่ ว น ข อ ง  Inventory 

Control เอกสารท่ีเกี่ยวข้อ งการสัมภาษณเ์จ้า หนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องก ารสังเกตของผู้ท้า วจิัยเองและกา รป ฏบัิตงิานจรงิใ นสว่ น

งานคลังสนิค้ารวมทั งสอบถามข้อมูลจาก แผนกที่เกี่ยวข้องกับแผนกคลังสินค้าเพื่อจะไ ด้รู้ถึงต้นตอปัญหาที่เกิดข ึน 

 3. การส่ งเสริ มการ ลงทุน  เป็น มาตร การห นึ่งใ น การดึ งดูดนั กลงทุ นจา กต่าง ประเทศ ใ ห้ เข้าม า ลงทุ นในกิ จก า ร

ท่ี รั ฐ ใ ห้ ค ว า ม ส้ า คั ญ โ ด ย มี ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ท่ี ดู แ ล รั บ ผ ิ ด ช อ บ  คื อ  ส้ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น  สิ ท ธิ แ ล ะ

ประโ ยชนท์างภ าษอีากรท่ีผู้ได้ รับการสง่เสริม การลงทุนได้รั บ เป็นไปตามท่ี บัญญัติไว้ในพ ระราชบัญญัติก ารสง่เสริมกา ร

ล ง ทุ น  พ .ศ .  2520 ผ ู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ข อ รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ต้ อ ง ยื่ น ค้ า ข อ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามที่สานักงานคณะก รรมการสง่เสริมการลงทุนก้าหนด 

  3.1 วั ต ถุ ดิ บ  (Material) ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต  ห รื อ ผ ส ม  ห รือ ป ร ะ ก อ บ เป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ซ ึ่ ง บ า ง ค รั ง

อาจไ มค่งสภาพเดิมเมื่อผ่านกระบวนการแล้ว ทั งนี ใ ห้หมายรวมถึงของท่ีใชบ้รรจุผ ลิตภัณฑแ์ตก่ารจะที่น้าเข้าวัตถุดิบนั น

จะ ตอ้งมีการก้าจ ัดวัตถุดิบท่ียังคงค้างอยู่ในคลังออกไ ปเสียก่อนจึงจะน้าเขา้มาแทนท่ีโดยไม่เสียภาษี 

  3.2 ห นั ง สื อ อ นุ มั ติ สั่ ง ป ล่ อ ย  เ ป็ น ห นั ง สื อ ท่ี ส้ า นั ก ง า น อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร  วั ต ถุ ดิ บ  แ ล ะ วั ส ดุ จ้ า เ ป็ น 

ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ภ า ษี อ า ก ร โ ด ย ก า ร ล ด ห ย่ อ น  ห รื อ  ย ก เ ว้ น อ า ก ร ข า เ ข้ า  แ ล ะ ผ ู้ ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ต้ อ ง น้ า 

เค ร่ื อ งจั ก ร  วัต ถุ ดิ บ  แ ล ะวั ส ดุ จ้ า เป็ น  เข้ า ม าต า ม ช่ ว ง ระ ย ะ เว ล า ท่ี ส้ า นั กง า น ก้ า ห น ด ไ ว้ ใ นห นั ง สื อ แ ล ะ จ ะต้ อ ง ส ต็ อ ก ต า ม ท่ี

ก้าหนดไ วเ้ท่านั นแต่หากสต็อกไ วเ้กินท่ีก้าหนดจ้าเป็นท่ีจะต้องเสียอากร 
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 4. ออกแบ บเครื่อ งมอืการ วจิัยเพื่ อจะแส ดงให้เห็ นถึงเครื่ องมือก ารวิจั ย เพื่อน้าม าเป็นตั วชี วัดงา นวจิัยนี เพื่อเพิ่ ม

ความนา่เช่ือถือของงานวิจัย ไ ด้แก่ เอกสารการให้เชา่คลังสินคา้ของเอกชนแหง่หนึ่ง 

 5. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ ะ แ บ่ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ป ต า ม  ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร จั ด เก็ บ ข อ ง วั ต ถุ ดิ บ  จ า ก ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร

บริห าร และ จัด การ คลั งสิน ค้า ใ นค รั ง นี  ซึ่ ง มตี้ นทุ นจ มจ ากสิ นค้ าค้า งส ต็อ กอยู่ เป็น จ้า นว นมา ก พ าเ ลทมี ขน าด  1.2 ตา รา ง

เม ต ร แ ล ะ มี มู ล ค่ า  168 บ า ท ต่ อ เ ดื อ น แ ล ะ น้ า จ้ า น ว น พ า เล ท ไ ป คู ณ กั บ จ้ า น ว น พ า เล ท จ ะ ไ ด้ ข น า ด พ ื น ท่ี ค่ า จั ด เ ก็ บ อ อ ก ม า

และเมื่อน้าออกสูก่ระบวนการท้าลายก็จะ ท้าใ ห้เห็นผลกา รท้างานกอ่นและหลังปรับปรุงสามารถประหยัดงบประมาณที่

เป็นทุนจมในกา รดูแลรักษาสนิค้าได้และยังสามารถลดเวลาการปฏบัิตงิานของพนักงานคลังสนิค้า  

 6. ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล สิ น ค้ าที่ ไ ม่ มี ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แ ล้ ว น้ า เส น อ ผ ู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ท้ า ร า ย ง า น ร่ า ง ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า เพื่ อ

น้าเสนอตอ่อาจ ารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขรายละเอยีดงานวจิัยตามขอ้เสนอแน ะ 

 7. สรุปผ ลการด้าเนนิงานวิจัย 

 8. จัดท้ารายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

 

ผลการศึกษา 

 จา กกา รศกึษา การคิ ดค้านว ณตน้ทุ นในก ารจัดเ ก็บของ สินค้า ประเภ ทท่ี 1 สิ นค้าท่ีมี มูลค่า เชงิพา ณิชยต์่้ า ไ ด้ผ ล

ก า ร ศึ ก ษ า ดั ง ต า ร า ง ก ร า ฟ ท่ี  1 แ ล ะ ก า ร คิ ด ค้ า น ว ณ ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ ข อ ง สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภ ท ท่ี  2 สิ น ค้ า ท่ี มี มู ล ค่ า เ ชิ ง

พาณิชยส์ูง ไ ด้ผลการศึกษาดังตารางกราฟท่ี 2 

ตารางกราฟที่ 1 ต า ร า ง ก ร า ฟ แ ส ด ง มู ล ค่ า ต้ น ทุ น ก า ร จั ด ซื อ แ ล ะ ต้ น ทุ น ก า ร จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง  (ก ร ะ ด า ษ คู่ มื อ

ผ ลิตภัณฑ)์ 

Total  Purchasing 

cost

Up to day storage 

cost 2015 Dec.

Total Purchasing   

cost

Up to day storage 

cost 2015 Dec.

 Future storage cost  

per year

Total Storage cost 

Next 2 Years

1,368,874               1,021,070                  1,368,874              1,021,070               165,312                     330,624                   

             Total Up to day storage cost           

        ( 82 pallet )
 Total Future Investment storage cost next 2 years     ( 82 pallet )

                                   Summary of (No Disposal Value) Material Purchasing Cost compare with Future Storage Cost
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หมายเหตุ: กา รค้านว ณ ต้น ทุนการ จัดเก็บ สินค้า ใ นขา้ง ตน้นี  อ้ างอิงม าจ าก บริษัท ผ ู้ให้บริ การเช่ าคลังสิ นค้าแห่ งหนึ่ง ท่ี

เค ย เ ส น อ ร า ค า กั บ บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด  ซ ึ่ งคิ ด ร าค าก า รเ ช่ า จั ด เ ก็ บ พ า เล ท ล ะ  168 บ า ท / เดื อ น  จ า ก ตั ว อ ย่ า ง  ทั ง ห ม ด  82 

พ า เ ล ท  ซึ่ ง มี ช่ ว ง เ ว ล า ก า ร จั ด เ ก็ บ ใ น ค ลั ง สิ น ค้ า ตั ง แ ต่  ร ะ ห ว่ า ง ปี  พ .ศ. 2552 – พ.ศ.2558 มี ค่ า จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า เ ฉ ลี่ ย 

165,3 12 บาทตอ่ปี  
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ตารางกราฟที่ 2 ตารางกราฟแสดงมูลค่าต้ นทุนการจัดซื อและต้ นทุนการจัดเก็บสิ นค้าคงคลั ง (อะลูมเินยีมขึ นรูปหม้ อ) 

671,211            302,400                      124,992               249,984         336,593        

Summary of (High Disposal Value) Material Purchasing Cost compare with Future Storage Cost

 Up to Day Storage cost 

2009 - 2015 Dec.

 Total Purchasing 

cost  

 Total Disposal 

Value Income 
Storage cost / Year

Storage cost 

Next 2 years
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Sum of THB

 
หมายเหตุ: กา รค้านว ณ ต้น ทุนการ จัดเก็บ สินค้า ใ นขา้ง ตน้นี  อ้ างอิงม าจ าก บริษัท ผ ู้ให้บริ การเช่ าคลังสิ นค้าแห่ งหนึ่ง ท่ี

เค ย เ ส น อ ร า ค า กั บ บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด  ซึ่ ง คิ ด ร า ค า ก า ร เ ช่ า จั ด เก็ บ พ า เ ล ท ล ะ  168 บ า ท / เดื อ น  จ า ก ตั ว อ ย่ า ง ทั ง ห ม ด  62 

พ า เ ล ท  ซึ่ ง มี ช่ ว ง เ ว ล า ก า ร จั ด เ ก็ บ ใ น ค ลั ง สิ น ค้ า ตั ง แ ต่  ร ะ ห ว่ า ง ปี  พ .ศ. 2552 – พ.ศ.2556 มี ค่ า จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า เ ฉ ลี่ ย 

124,992 บาทต่อปี 

 ห ลั ง จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า สิ น ค้ า ท่ี ไ ม่ มี ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว  ข อ ง บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด  เ ป็ น ก า ร อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล ม า จ า ก 

ป ริ ม า ณ ข้ อ มู ล ภ า ย ใ น ค ลั ง สิ น ค้ า จ า ก ร ะ บ บ  Master list Report บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด  วั น ท่ี  29 มี น า ค ม  พ.ศ. 2559 โ ด ย

ศึ ก ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ สิ น ค้ า แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ  144 Part ID จ า ก ทั ง ห ม ด  41,419 Part ID แ ล ะ ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด น ้ า ห นั ก ข อ ง

อะลูมิ เนยีม ขึ นรู ปหม้ อจาก ระบบ BOM ขอ งบริ ษัท MMM จ้ ากัด   โ ดย แยก ออก เป็น 2 ประเ ภท ห ลักๆ  ไ ด้แ ก่  1. สิ นค้า ท่ี

ไ ม่ มี มู ล ค่ า เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ห รื อ มี มู ล ค่ า เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ต่้ า  เ ช่ น  ก ล่ อ ง ก ร ะ ด า ษ  เ ล่ ม คู่ มื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์   2. สิ น ค้ า ท่ี มี มู ล ค่ า เ ชิ ง

พาณิชยห์ รือมมีูล ค่าเชงิพ าณิชยส์ู ง เช่น อะ ลูมเินยีม ขึ นรูปห มอ้ โ ดยอั ตราต้น ทุ นการจั ดเก็บจะ สัมพันธ์ กับจ้านว นของพ า

เลทสินค้าท่ีอยูใ่ นคลังสนิค้า 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 ง า น วิ จั ย นี เ ป็ น ก า ร น้ า เ ส น อ เ ท ค นิ ค ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร ก้ า จั ด สิ น ค้ า ท่ี ไ ม่ มี ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว โ ด ย วิ เ ค ร า ะ ห์ จ า ก

ต้ น ทุ น ค ลั ง สิ น ค้ า ใ น อ น า ค ต  โ ด ย ใ ช้ ข้ อ มู ล ภ า ย ใ น ค ลั ง สิ น ค้ า ข อ ง  บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด  ม า เ ป็ น ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ น ก า ร ก้ า จั ด

สินค้า ท่ีไม่มี ควา มเคลื่ อนไ ห ว อา้ งองิข้ อมูล มาจา ก ปริ มาณ ข้อมูล ภาย ใ นคลั งสิน ค้าจา กระบ บ Master list Report บริษั ท 

MMM จ้ า กั ด  วั น ท่ี  29 มี น า ค ม  พ.ศ. 2559 โ ด ย ศึ ก ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ สิ น ค้ า แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ  144 Part ID จ า ก ทั ง ห ม ด  41,419 

Part ID แ ล ะ ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด น ้ า ห นั ก ข อ ง อ ะ ลู มิ เนี ย ม ขึ น รู ป ห ม้ อ จ า ก ร ะ บ บ  BOM ข อ ง บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด   โ ด ย แ ย ก

ออ ก เป็ น  2 ป ร ะเ ภ ท ห ลัก ๆ  ไ ด้แ ก่  1. สิน ค้ าที่ ไ มม่ี มู ล ค่ าเ ชงิ พ าณิ ช ย์ หรื อ มี มูล ค่ า เชิ งพ า ณิ ชย์ ต่้ า เช่ น  ก ล่ อง ก ระ ด าษ  เ ล่ ม

คู่ มื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์   2. สิ น ค้ า ท่ี มี มู ล ค่ า เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ห รื อ มี มู ล ค่ า เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ สู ง  เ ช่ น  อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ขึ น รู ป ห ม้ อ  โ ด ย ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้

พจิา ร ณาข้ อมูล ของ สินค้ าที่ไ ม่ มคีว ามเค ลื่อน ไ หว ออก ไ ด้ดัง นี  1. สินค้ าไ มม่ี ควา มเคลื่ อนไ หวเป็ นเว ลามา กกว่ า 1 ปี  2. ไ ม่

มคี ว า ม ต้ อ งก า ร ใ น แ ผ น ก าร ผ ลิ ต ข อง  บ ริษั ท  MMM จ้ า กั ด  3. เ ป็ น สิ นสิ น ค้ า ท่ี ไ ด้ มี ก า ร ยก เ ลิ ก กา ร ผ ลิ ต ไ ป แ ล้ ว  (สิ น ค้ า ต ก

รุ่ น) โ ด ย ใ น สิ น ค้ า ป ร ะ เภ ท ท่ี  1 มี ทั ง ห ม ด  82 พ า เ ล ท  มี ต้ น ทุ น ก า ร จั ด ซื อ ทั ง สิ น  1,368,874 บ า ท  แ ล ะ ต้ น ทุ น ก า ร จั ด เ ก็ บ

สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง ไ ป แ ล้ ว ก ว่ า  1,021,070 บ า ท   มี มู ล ค่ า ก า ร จั ด เ ก็ บ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ ปี เ ท่ า กั บ  165,312 บ า ท / ปี  ใ ช้ พ ื น ท่ี ก า ร จั ด เ ก็ บ

ทั งห มด เท่ ากั บ 98.4 ตา ราง เม ตร  สิน ค้า ปร ะเภ ทท่ี  2 มี ทั ง หม ด 62 พ าเล ท มี ตน้ ทุ นก ารจั ดซื อทั งสิ น 671,211 บา ท แล ะ

ต้ น ทุ น ก า ร จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง ไ ป แ ล้ ว ก ว่ า  302,400 บ า ท   มี มู ล ค่ า ก า ร จั ด เ ก็ บ เฉ ลี่ ย ต่ อ ปี  เ ท่ า กั บ  124,992 บ า ท /ปี  ใ ช้

พ ืน ท่ี กา รจั ด เก็ บทั งห ม ดเ ท่า กั บ 74.4 ต าร าง เม ตร  โ ดย มแี น วท าง ก าร แก้ ปั ญห า แบ่ งอ อ กเ ป็น  3  แ น วท าง ตา ม กลุ่ ม บริ ษั ท

อุตส าห กร รม  ค ือ  1. การ ก้า จัด โ ดย กา ร Rework (น้าก ลับ เข้า สู่ก ระ บวน กา รผ ลิต อกี ครั ง) 2. กา รก้า จัด เป็น เศ ษโ ล หะ  ซ ึ่ ง

สา ม าร ถข า ยเป็น เงิ น ไ ด้ ป ระ มา ณ  3 3 6,593 บ าท  ห รื อปร ะม า ณ  5 0. 15  % ขอ งร า คา ซื อ 3. กา ร ผ ลิ ต เป็ น สิน ค้ าร าค า ถู ก

เพื่ อ ม า จ้ า ห น่ า ย ใ ห้ กั บ พ นั ก ง า น ใ น บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด  (เท่ า นั น) เ พ ร า ะ บ ริ ษั ท ไ ม่ ส า ม า ร ถ จ้ า ห น่ า ย ต า ม ท้ อ ง ต ล า ด เอ ง ไ ด้

เพ ร า ะ ติ ด ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ บั ญ ชี สิ ท ธิ ก า ร น้ า เข้ า วั ต ถุ ดิ บ (BOI) ซึ่ ง ทั ง  3  แ น ว ท า ง นี ผ ู้ บ ริ ห า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด  เ ห็ น

ด้ว ย ใ น แ น ว กา ร แก้ ไ ข ปัญ ห าที่  2 เพ ร าะ จ ะ ชว่ ย  ใ ห้ บ ริษั ท  ล ด ต้ น ทุ น ด้า น ก า รจั ด เก็ บ สิ น ค้ าร ว มไ ด้ ปี ล ะ 290,304 บ า ท  ไ ด้

เงินจา กกา รก้ าจ ัดเศษอะลูมิ เนยีมไ ปขายเ ท่ากับ 336,593 บาท และไ ด้พื นท่ีใน การจัดเก็บสิ นค้าคนืมาทัน ที รวมทั งหม ด 

172 ต า ร า ง เ ม ต ร  ส่ ว น แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ท่ี  1  แ ล ะ  2  นั น ท า ง บ ริ ษั ท เ ห็ น ว่ า ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  Inventory ข อ ง

บ ริ ษั ท  ซึ่ ง แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ท่ี  1  ก า ร  Rework เ ป็ น ก า ร สิ น เ ป ลื อ ง ต้ น ทุ น ด้ า น ค่ า แ ร ง โ ด ย เ ป ล่ า ป ร ะ โ ย ช น์ เ พ ร า ะ 

Inventory ใ นท่ีนี เป็นสิ น ค้าท่ีนี เป็นสนิ ค้าท่ีได้มกีารเ ลิกผลิตไปแล้ ว (สินค้าตกรุ่ น) ส่วนแนวกา รแก้ไขปัญหา ท่ี 3  ก ารผลิ ต

เพื่อมา จ้า หนา่ ยให้กับ พนักงา นในบ ริษัท MMM จ้ ากัด ท างบริษั ทไ ด้มีก ารแกไ้ ขปัญห าใ นลัก ษณะนี มากแล้ วซึ่งไม่ ประส บ

คว าม ส้ าเ ร็จ ใ น ก าร แ ก้ปั ญ ห า Inventory เ พร าะ เมื่ อ ผ ลิต ม าแ ล้ วไ มส่ า มา รถ จ้ าห น่ าย ไ ด้ทั ง หม ด ซึ่ง จ ะเ กิด ผ ลก ร ะท บ ใ น แ ง่

ตน้ทุน ใ นก ารผ ลิตแล ะพื น ท่ีส้า หรับ การจั ดเก็ บสิน ค้าส้า เร็จรู ปอกี ด้วย  ดังนั นงาน วจิัย ใ นค รั งนี จึ งเลอื กก า รแก้ ปัญห าด้ว ย

วิ ธี ก า ร  Scrap เ พื่ อ ล ด  Inventory ข อ ง บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด  โ ด ย เ ป็ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  Inventory ท่ี เ กิ ด ขึ น ม า ก่ อ น แ ล้ ว 

(ปั ญ ห า ส ะ ส ม แ ล ะ ยั ง ไ ม่ มี แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข) ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ต้ น ทุ น ด้ า น ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด แ ล ะ บั ญ ชี สิ ท ธิ ก า ร น้ า เ ข้ า

วัตถุ ดิบล ดล ง (BOI) อี กทั ง ประ สบกั บปั ญห าพื น ท่ี คลั งสิน ค้า ไ มเ่พี ยงพ อส้ าหรั บรอ งรับ สินค้ าช นดิใ หม ่จ ึ งมี การ พจิา รณ า

ใ นสว่นของ Inventory เพื่อการแก้ไขปัญหาเหลา่นี  
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ข้อเสนอแนะ 
 เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย ไ ม่ เ อื อ อ้ า น ว ย แ ล ะ ข้ อ จ้ า กั ด ด้ า น ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ป ริ ม า ณ สิ น ค้ า ข อ ง 

บ ริ ษั ท  MMM จ้ า กั ด  จึ ง ท้ า ใ ห้ ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล อ อ ก ม า ไ ด้ เ พี ย ง บ า ง ส่ ว น  ห า ก มี ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ศึ ก ษ า

วิ เ ค ร า ะ ห์ ม า ก ก ว่ า นี อ า จ จ ะ ท้ า ใ ห้ ส า ม า ร ถ ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง แ ล ะ ไ ด้ พ ื น ท่ี ก า ร จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า คื น

มากก วา่งานวิจัยในครั งนี  บริ ษัท MMM จ้า กัด เป็นเพยีงนามส มมุติท่ีไม่มอียู่จริง  แต่ขอ้มูล เหลา่นี ม าจ ากก ารฐานข้อมู ล

จรงิของบริษัทท่ีผู้วจิัยได้จัดเก็บและศกึษาข้อมูลมา 

กิตติกรรมประกาศ 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง 

Design and development for chicken grilling stick cutting-machine  
 

เอราวัณ ชาญพหล1* และ นรัตว์ รัตนวัย 1 

Arawan Chanpahon1* and Narat Rattanawai1 
 

บทคัดย่อ 
 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ง า น วิ จั ย นี  เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง  ส้ า ห รั บ ก า ร ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง แ บ บ เ ดิ ม

แร ง ง า น ค น ใ ช้ มี ด ใ น ก า ร ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง  ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห าคื อ  เ กิ ด ค ว า ม เมื่ อ ย ล้ า แ ก่ ผ ู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  ใ ช้ เ วล าม าก ใ น ก า ร ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่

ยา่ ง เค ร่ือ งผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ าง สา ม าร ถผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ าง แล ะ ลด เว ล าใ นก า รผ ่ าไ มไ้ ก่ ยา่ งซึ่ ง โ ด ยปก ตแิ ร งง าน ค นใ ชม้ี ด ใ น ก าร ผ ่า ไ ม้ ไ ก่

ยา่ งใ น อั ตร าก า รผ ลิต เฉ ลี่ ย 3-6 ไ ม้ ตอ่ น าที  โ ดย ขึ น อ ยูก่ั บ คว าม ช้า น าญ ข อง ผ ู้ผ่ าไ มไ้ ก่ย่ า ง ผ ล กา รท ด ลอ ง พบ ว่ า เ ครื่ อ ง

ผ ่าไม้ไ ก่ยา่ง สามาร ถผ ่าไ มไ้ ก่ย่ างใ นอั ตราก ารผลิ ตเฉลี่ ย 20 ไ ม้ ตอ่ 1 น าท ีซ ึ่ง สูงกว่ าแรง งานคน ใ ชม้ดี ใ นกา รผ ่าป ระมา ณ  

3.33 เ ท่ า  เ มื่ อ ป ร ะ เมิ น ค ว า ม พึ งพ อ ใ จ โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม กั บ ก ลุ่ ม ตั วอ ย่ าง ผ ู้ ผ ลิ ต ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง ชุ ม ช น บ้ า น วิ เชี ย ร บุ รี  จ้ า น ว น 

30 รายใน 4 ด้าน ประ กอบด้ว ย ด้านกา รออกแบ บเครื่อง  ด้านคว ามปลอด ภัย ด้าน ความสะ ดวกใ นก ารใชง้าน  และด้า น

การผลิต ผ ลการประเมินเท่ากับ 4.23 จา กคะ แนนเต็ม 5  ซ ึ่ งอยู่ในระดับดี   
 

ค าส าคัญ:  เครื่องผ่าไ มไ้ ก่ยา่ง  ก ารออกแบบและพัฒนา 
 

Abstract  
 The purpose of this research to design and build wood splitters for grilled chicken. Cutting wood for grilled 

chicken traditional workers use knives to cut it. Problems Cause fatigue to the operator. It takes a lot of wooden 

split’s. Chicken grilling stick cutting-machine reduce the time to cut wood for grilled chicken, usually workers use 

knives. Takes 1  minute average production rate of 3 -6  piece/min, depending on the expertise of the dissection. 

Wood grilled Chicken results showed that wood splitters can cut wood in production rates averaged 2 0  trees per 1 

minute, higher than workers use knives to cut approximately 3 . 3 3  times the rate of satisfaction questionnaires. the 

sample timber manufacturer grilled chicken Wichian community of 3 0  in the fourth consists of the design. Security 

Its ease of use. And Production The result was 4.23 out of 5, which was good. 
 

Keywords:  Chicken grilling stick cutting-machine, Design and development 
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บทน า 

ปั จ จุ บั น ท่ี อ้ า เ ภ อ วิ เ ชี ย ร บุ รี จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์ มี ไ ก่ ย่ า ง ท่ี ส ร้ า ง ชื่ อ เ สี ย ง  ค น นิ ย ม ไ ป รั บ ป ร ะ ท า น ม า ก ท่ี สุ ด

ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ  เ นื่ อ ง จ า ก มี ร ส ช า ติ ท่ี อ ร่ อ ย แ ล ะ น ้ า จิ ม ร ส เด็ ด  ซึ่ ง มี ข า ย แ ล ะ ว า ง จ้ า ห น่ า ย ม า ก ม า ย บ ริ เ ว ณ อ้ า เภ อ วิ เ ชี ย ร บุ รี

แ ล ะ ก ร ะ จ า ย ไ ป ท่ั ว ป ร ะ เ ท ศ  นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ผ ่ า น ม า ยั ง อ้ า เ ภ อ วิ เ ชี ย ร บุ รี ก็ ไ ด้ แ ว ะ ชิ ม ร ส ช า ติ ข อ ง ไ ก่ แ ล ะ ซื อ เ ป็ น ข อ ง ฝ า ก

กลับไปฝ ากญ าติพ่ีน้องหรือเพื่อน  

จา ก การ ลงพื นท่ีส้ ารว จก ารขา ยไก่ จะ แ บ่งอ อก เป็น ไ ก่ย่ างเป็ นตัว  ไ ม้ เล็ก  เคร่ื องใ น ตั บ ไ ส้  ล้ว นแล้ วตอ้ งใ ช้ ไ มไ้ ผ ่

ใ น กา รป้ิ ง  ซ ึ่ งป ริม าณ ก า รข าย ใ น แ ตล่ ะวั น มมี า กถึ ง 1,200-3,000 ตั วแ ล้ วแ ตช่่ ว งเท ศ กา ล หรื อวั น หยุ ด เส าร์ อา ทิ ตย์ ซึ่ งไ ม้

ท่ี ใ ช้ คื อ ไ ม้ ไ ผ ่ ท่ี มี ข น า ด ค ว า ม ก ว้ า ง ป ร ะ ม า ณ  1 เ ซ น ติ เ ม ต ร  ย า ว  30 เซ น ติ เม ต ร แ ล ะ  32 เซ น ติ เม ต ร  ไ ก่  1 ตั ว จ ะ ใ ช้ ไ ม้ ไ ผ ่ ใ น

ก า ร ห นี บ ตั ว ไ ก่  2 ไ ม้  ส่ ว น พ ว ก เ ค ร่ื อ ง ใ น แ ล ะ ตั บ จ ะ ใ ช้ ไ ม้ ไ ผ ่  1 ไ ม้   ซึ่ ง ป ริ ม า ณ ใ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ไ ม้ ป้ิ ง ไ ก่ ม า ก ใ น แ ต่ ล ะ วั น 

ต้องใชจ้้า นวนคนในกา รเหลาไ มป้ิ้งไก ่ย่าง จ้า นวนมาก และ ชาวบ้านผ ู้ท้าไ มป้ิ้งไก ่ เกิดความเมื่อยล้าจาก การท้าไ มป้ิ้งไก ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงไม้เสียบไ ก่มาตรฐา นขนาด 30 เซนติเมตรและขนาด 32 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการลงพื นท่ีคน้หาปัญหากา รท้าไ มไ้ ก่ยา่งของ กลุ่มชาวบ้าน 

  

จา ก ปั ญ ห าที่ ก ล่ าว ม า ข้า ง ตน้ ค ณ ะ ผ ู้ วจิั ย ไ ด้ ศึ ก ษ าข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งเ ค ร่ือ ง ท้ าไ ม้ ไ ก่ ย่ าง  เ พื่ อช่ ว ย ทุ่น แ ร งใ น กา ร ท้ า

ไ มป้ิ้งไก ่ย่างเพื่อเพิ่มผลผ ลิตลดเวลา ลดความเม่ือยลา้ ใ ห้กับกลุ่มชุมชนท้าไ มป้ิ้งไก ่ย่าง 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การออกแบบโครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงโ ครงสร้างหลักของ เครื่องผ ่าไ มไ้ก่ยา่ง 

ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ อ อ ก แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง ท้ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง  ไ ด้ ท้ า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก ชุ ม ช น ท้ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง

โ ด ย แ ร งง า น ค น  แ ล้ ว ไ ด้ ท้ า ก าร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ าง เ ค ร่ือ ง ท้ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง  เ พื่ อ ล ด ต้ น ทุ น ด้ าน แ ร ง ง าน ค น  แ ล ะเ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต  มี

ลักษณะการท้า งานกึ่งอัตโนมัต ิ โ ดยมีสว่นประกอบหลักดังนี  

หมายเลข 1 โ ค ร ง เ ค ร่ื อ ง ผ ่ า ไ ม้ ย่ า ง  ท้ า ห น้ า ท่ี ยึ ด ติ ด อุ ป ก ร ณ์  แ ล ะ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ต่ า ง ๆ ข อ ง เ ค ร่ื อ ง  โ ค ร ง ส ร้ า ง

เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ เ ห ล็ ก ฉ า ก ข น า ด  1.5 นิ ว  ห น า  5 มิ ล ลิ เ ม ต ร  โ ด ย มี ค ว า ม ก ว้ า ง  350 มิ ล ลิ เ ม ต ร  ย า ว  450 มิ ล ลิ เ ม ต ร  สู ง  750 

มลิลเิมตร 

หมายเลข 2 ม อ เ ต อ ร์ ต้ น ก้ า ลั ง ท้ า ห น้ า ท่ี ก้ า เ นิ ด พ ลั ง ง า น ก ล ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ท้ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง  โ ด ย ใ ช้ ส า ย พ า น แ ล ะ ล้ อ

สายพานเป็นตัวสง่ก้าลังไ ปยังอุปกรณแ์ละส่วนต่างๆของเครื่อง ตัวส่งก้าลังใ ชแ้รงขนาด ½ แรงมา้ 

หมายเลข 3 มูเ่ล ่ ท้าหน้าท่ีทดความเร็วรอบใ ห้มอเตอร์ให้ช้าล ง ใ ชมู้เ่ล่แบบร่อง A 

หมายเลข 4 ชุด ขับ เคลื่ อน  ท้า หนา้ ท่ีขั บเค ลื่อ นแก นเ พลา กล างทั ง 4 แกน  แ ละดึ งไ ม้ ไ ผ ่เข้าม าท้ ากา รเห ลา แล ะ

ผ ่า โ ดยขับเคลื่อนดว้ยโ ซ่ 

หมายเลข 5 ชุด ส ปริ ง  ท้ าห น้ าที่ เป็ นตั ว ปร ะ คอ งร ะดั บ ค วา มสู ง ต่้า ขอ ง ไ ม้ ไ ผ ่  (ค ว าม ห นา ขอ ง ไ ม้ ไ ผ ่ ) ใ ห้ส า มา ร ถ

ยดืหยุ่นไ ด้ 

หมายเลข 6 ชุดป้อนไม้ไผ ่ ท้าหน้าท่ีเป็นชุดดงึไ มไ่ ผ ่เข้าเครื่องเพื่อท้ากา รเหลาไ มแ้ละท้ากา รผ ่าไม้ไ ผ ่ 

หมายเลข 7 แ ผ ่ น เ ห ล็ ก ก้ า ห น ด ต้ า แ ห น่ ง  ท้ า ห น้ า ท่ี บั ง คั บ ไ ม้ ไ ผ ่ เ ค ลื่ อ น ท่ี ไ ป สู่ ใ บ มี ด ผ ่ า ไ ม้ ไ ผ ่  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ต้ า แ ห น่ ง

กึ่งกลางไ ม้ 

การทดสอบสมรรถนะ 

ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง ใ น อั ต ร า ก า ร ผ ลิ ต ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  1 น า ที  จ้ า น ว น ค รั ง ใ น ก า ร ท ด ส อ บ  10 ค รั ง  โ ด ย วั ด

ปริ ม า ณ ผ ลผ ลิ ต ท่ี ไ ด้  แล ะ จ ดบั น ทึ ก ข้ อมู ล ใ นต า ร าง ท่ี ไ ด้ อ อ ก แบ บ ไ ว ้ โ ด ย มี ตัว แ ป รค ว บ คุ ม  ค ื อ  ค ว าม ช้ า นา ญ ใ น กา ร ป้ อ น

ไ มไ้ ผ ่เข้าเครื่องและลักษณะทางกา ยภาพของไม้ไผ ่  

  

ส่วนประกอบหลักของเครื่องผ่าไมไ้ก่ย่าง 

 หมายเลข 1 โ ครงเครื่อง ผ ่าไ มไ้กย่า่ง 

หมายเลข 2 มอเตอร์ต้นก้าลัง 

หมายเลข 3 มูเ่ล ่

หมายเลข 4 ชุดขับเคลื่อน 

หมายเลข 5 ชุดสปริง 

หมายเลข 6 ชุดป้อนไม้ไผ ่ 

หมายเลข 7 แผ่นเหล็กกา้หนดต้าแหน่ง 
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การประเมินประสทิธิภาพ 

ท้ากา รทดสอบประมาณประสิทธิภาพกับกลุม่ชุมชนผู้ท้าไ มไ้ ก่ยา่ง  จ้า นวน 30 คน โ ดยทางคณะ ผ ู้ศึกษาวิจัยได้

อ อ ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ ล ะ ใ ห้ ค ะ แ น น ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย มี เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้ ค ะ แ น น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผ ู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง จ ะ มี ร ะ ดั บ

คะแนนของความคิดเห็นในหัวขอ้ต่างๆของเครื่องท้าไ มไ้ ก่ยา่ง ดังนี  

ระดับคะแนน 5 ระดับความคดิเห็น ดีมาก 

ระดับคะแนน 4 ระดับความคดิเห็น ดี 

ระดั บคะแนน 3 ระดับความคดิเห็น ปานกลาง 

ระดับคะแนน 2 ระดับความคดิเห็น พอใ ช้ 

ระดับคะแนน 1 ระดับความคดิเห็น ควรปรับปรุง 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจาก แบบสอบถามความคิดเห็นของผ ู้ให้ขอ้มูลเกณฑ์การให้คะแนนคา่เฉลี่ยของระดับความ

คิดเห็นดังนี  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

4.51 – 5.00 หมายถึง ระรับความคิดเห็น ดีมาก 

3.51 – 4.50 หมายถงึ ระรับความคิดเห็น ด ี

2.51 – 3.50 หมายถงึ ระรับความคิดเห็น ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถงึ ระรับความคิดเห็น พอใ ช้ 

1.00 – 1.50 หมายถงึ ระรับความคิดเห็น ควรปรับปรุง 

 โ ดยท้ากา รประเมินสมรรถนะหลัก 4 ด้าน แบ่งออกเป็น  

1.ด้านการออกแบบเครื่อง  

2.ด้านความปลอดภัย  

3.ด้านความสะดวกสบายในการใ ชง้าน 

4.ด้านอัตรากา รผ ลิต 

ผลการศึกษา 
 ไ ด้เครื่องผ่าไ มไ้ ก่ยา่งหลังจาก ท่ีได้ออกแบบและพัฒนาสรา้งเคร่ืองผ ่าไม้ไ ก่ยา่งขึ นมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงเครื่องผ่าไ มไ้ก่ยา่ง 
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 ผลการทดสอบเพื่อหาสมรรถนะของเครื่อง 

กา ร ทด ส อ บ เพื่ อ ห าส ม รร ถ น ะข อ งเ ค ร่ือ ง ท้ าไ ม้ ไ ก่ ย่ าง  ใ น กา ร ทด ส อ บ จะ ต้ อ งค ว บ คุม ตั ว แป ร ต่ าง ๆ  ไ ด้แ ก่  ค ว า ม

ช้ า น า ญ ใ น ก า ร ป้ อ น ไ ม้ ไ ผ ่ เ ข้ า เ ค ร่ื อ ง แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง ไ ม้ ไ ผ ่  ใ น ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ เ ร่ิ ม จั บ เ ว ล า ใ น  1 น า ที  ก า ร

ท ด ส อ บ ใ น 1 ร อ บ ก า ร ท้ า ง า น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก า ร น้ า ไ ม้ ไ ผ ่ เ ข้ า เ ค ร่ื อ ง ท้ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง  จ น อ อ ก ม า เ ป็ น ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง ท่ี ส า ม า ร ถ

น้ า ไ ป ใ ช้ ง า น ไ ด้ จ ริ ง  จ า ก นั น ท้ า ก า ร บั น ทึ ก เ ว ล า  บั น ทึ ก ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต ท่ี ไ ด้  ท้ า ต่ อ เ นื่ อ ง กั น ไ ป จ น ค ร บ  10 ค รั ง  เ พื่ อ ห า

ค่าเฉลี่ยเวลาการท้างานของเครื่องท้าไ มไ้ ก่ยา่ง ดังผลก ารทดสอ บดังตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 ผ ลการทดสอบสมร รถนะ 

การทดสอบเครือ่งครัง้ที ่ เวลาในการเดนิเครื่อง (นาท)ี ปริมาณผลผลิตทีไ่ด้ (อ ัน) 
1 1 19 

2 1 20 

3 1 19 

4 1 21 

5 1 21 

6 1 21 

7 1 20 

8 1 19 

9 1 19 

10 1 21 

เฉลี่ย 1 20 
 

จ าก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ  ดั ง ต าร า ง ท่ี  2 ค่ า เ ฉ ลี่ ย ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต ท่ี ไ ด้  2 0  ไ ม้ ต่ อ  1 น า ที  ซึ่ งไ ม่ มี ไ ม้ ไ ผ ่ ท่ี เสี ย ห า ย จ า ก

การผ่าจ นน้าไ ปใ ชง้านไม่ ไ ด้ แตป่ริมาณผ ลผลิตใ นแต่ระรอบการทดสอบ ผ ลลัพธ์มีคา่ไ มเ่ท่ากันเ นื่องจาก ความช้านาญใ น

ก า ร ป้ อ น ไ ม้ ไ ผ ่ เ ข้ า เ ค ร่ื อ ง แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง ไ ม้ ไ ผ ่  โ ด ย ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ  1 0  ค รั ง แ ล้ ว ห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ซึ่ ง เ ร็ ว ก ว่ า

แรงงานคนถึง 3.33 เท่า โ ดยแรงงานคนจะท้าไ มป้ิ้งไก ่ ไ ด้ 6 ไ มต้อ่ 1 นาที  
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ผลการประเมนิประสทิธิภาพ 

โ ดยประเมินความพงึพอใ จจากผ ู้เหลาไ มไ้ ก่ยา่งใ นอ้าเภอวิเชยีรบุรี จังหวัดเพชรบู รณ์ และผ ู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผ ลการ

ประเมินประสิทธิ ภาพดังตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 ผ ลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง ผ ่าไ มไ้ ก่ยา่งจ้านวน 30 ราย 

 

 จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ค ร่ื อ ง ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง ผ ล ร ว ม ทั ง  4 ด้ า น  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ดี  ซึ่ ง ผ ู้ ท ด ส อ บ มี

ควา มพึ งพอ ใ จ ด้าน อัต ราก าร ผ ลิ ตมา กเพ รา ะสา มา รถใ ห้อั ตรา ผ ล ผ ลิ ตม ากก วา่ แรง งาน คน  แต่ ผ ล คะแ นน ท่ีค วรป รับ ปรุ ง

ใ น ก าร ส ร้ าง เค ร่ื อ งใ น ด้ าน ค ว าม ป ล อ ด ภั ยใ น ก าร ใ ช้ ง าน  มี ค่ าเ ฉลี่ ย ต่้ า ท่ี สุด  เนื่ อ งจ า ก ก าร ใ ช้ ง า นเ ค ร่ือ ง ผ ่ าไ ม้ ไ ก่ ย่ า งต้ อ ง มี

ความระมัดระวังใ นการป้อนไม้เข้าเครื่องอาจไ ด้รับอันตรายจาก ไ มไ้ ผ ่บาดมอื 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง  พ บ ว่ า  เ ค ร่ื อ ง ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง ส า ม า ร ถ ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง ใ น อั ต ร า ก า ร ผ ลิ ต

เฉ ลี่ ย 20 ไ มต้่ อ  1 น าที  ซึ่ง เร็ ว ก วา่ แ รง ง าน ค น ใ ช้ มี ดใ น ก าร ผ ่ าป ร ะ มา ณ  3.33 เท่ า  โ ด ยเ ร่ิม ตั ง แต่ ก า รอ อ ก แบ บ แ ล ะส ร้ า ง

เค ร่ื อ ง ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง  ก า ร ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง ผ ่ า ซี ก  ท ด ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง เค ร่ื อ ง ท้ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง 

พ ร้ อ ม ท้ า ก า ร แ ก้ ไ ข จุ ด บ ก พ ร่ อ ง แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ต่ า ง ๆ  ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย  ร ว ม ถึ ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต่ า ง ๆ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

เครื่องท้าไ มไ้ ก่ยา่งที่ถูกสรา้งขึ น ซ ึ่งสรุปผ ลการทดสอบดังนี  

ประสทิธิภาพ หัวข้อในการสอบถาม ค่าเฉลี่ย (x̄) S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1.ด้านการออกแบบ

เครื่อง 

ลักษณะรูปร่างขนาดของเครื่อง 4.27 0.53 ด ี

มอเตอร์ท่ีใชส้่งก้าลัง 4.23 0.52 ด ี

ขนาดเครื่องผ่าไ มไ้ ก่ยา่ง 4.19 0.81 ด ี

มคี่าเฉลี่ย 4.23 0.62 ด ี

2.ด้านความ

ปลอดภัย 

ระบบไ ฟฟา้ 4.13 0.51 ด ี

ระบบส่งก้าลัง 3.90 0.47 ด ี

การป้อนไม้ไผใ่ ส่เครื่องไม้ไก่ยา่ง 4.10 0.65 ด ี

ต้าแหนง่สวติซ์ควบคุม 4.00 0.51 ด ี

มคี่าเฉลี่ย 4.00 0.53 ด ี

3.ด้านความสะดวก

ใ นการใชง้าน 

การป้อนไม้ไผใ่ ส่เครื่องไม้ไก่ยา่ง 4.14 0.82 ด ี

การเคลื่อนย้าย 4.13 0.54 ด ี

การบ้ารุงรักษาเครื่อง 4.21 0.57 ด ี

มคี่าเฉลี่ย 4.14 0.64 ด ี

4.ด้านอัตราการ

ผลิต 

ปริมาณไ มไ้ ก่ยา่งทีผ่ ่าซกี 4.47 0.62 ด ี

ความเร็วในกา รผ ่าไ มไ้ก่ยา่ง 4.23 0.63 ด ี

มคี่าเฉลี่ย 4.35 0.62 ด ี

รวมเฉลี่ยประสิทธิภาพทัง้ 4 ด้าน 4.18 0.63 ด ี
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 พิจารณาการลงทุน การคุ้มทุน 

  เ ค ร่ื อ ง ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง  ส า ม า ร ถ ท้ า ง า น เ ร็ ว ก ว่ า แ ร ง ง า น ค น ใ ช้ มี ด ใ น ก า ร ผ ่ า ป ร ะ ม า ณ  3.33 เ ท่ า  แ ล ะ ล ด ค ว า ม

เมื่ อ ย ล้ า ใ น ก า ร ท้ า ง า น  ซ ึ่ ง ปั จ จุ บั น ก า ร ห า ค น ม า เ ห ล า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง นั น ห า ไ ด้ ย า ก ม า ก แ ล ะ ต้ อ ง ใ ช้ ค น ท่ี มี ค ว า ม ช้ า น า ญ ใ น ก า ร

ท้ า ง า น  ซึ่ ง มี ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ใ น ก า ร ล ง ทุ น ป ร ะ ห ยั ด ค่ า ใ ช่ จ่ า ย ใ น ก า ร จ้ า ง แ ร ง ง า น ค น ใ น ก า ร ผ ่ า ไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ใ น

การท้างาน 

ปัญหาและอุปสรรค์ทีพ่บ 

1. การป้อนไม้ไผใ่ ส่เครื่องท้าไ มไ้กย่า่งอาจไ ด้รับอันตรายจากไ มไ้ผบ่าดมอื 

2. น ้าหนักของเครื่องผ ่าไ มไ้ ก่ยา่งคอ่นข้างมาก 

การแก้ไขปัญหา 

1. ออกแบบเครื่องมือท่ีช่ว ยในการใส่ไมไ้ ก่ยา่งเขา้เคร่ืองท้าไ มไ้ ก่ยา่งเพื่อป้องกันไม่ใ ห้ไมไ้ ผ ่บาดมอืและสวม

ถุงมือทุกครั งใ นการปฏบัิตงิาน 

2. ออกแบบเครื่องโดยใชเ้หล็กโ ครงสร้างของตัวเครื่องให้มขีนาดเล็กลงกว่าเดิม หรือใ ชอ้ ลูมเินยีมร่วมในกา ร

ออกแบบเครื่องผ่าไ มไ้ ก่ยา่ง 

แนวทางในการพัฒนา 

1.   ออกแบบเครื่องมือท่ีช่วยในการใส่ไม้ไ ก่ยา่งเขา้เคร่ืองท้าไ มไ้ ก่ยา่งเพ่ือป้องกันไม่ใ ห้ไม้ไผ ่บาดมอื 

2. ออ ก แ บ บ ก า รท้ า ง า น ใ ห้ มี หั ว ผ ่ าไ ม้ ไ ก่ ย่ า ง เพิ่ ม เ ป็น  2  หั ว  จ า ก เดิ ม มี เ พี ย ง 1  หั ว  ห รื อ อ อก แ บ บ ชุ ด ก ระ แ ท ก ไ ม้

ไ ผ ใ่ หม ่ เพื่อเพิ่มปริมาณใ นการผลิตไ มไ้ ก่ยา่ง 
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เชื้อเพลิงอัดแท่งจากการผลติร่วมของถ่านซังข้าวโพดกับถ่านหินลกิไนต์เหลือท้ิง 

Briquette fuel from co-production of corn cob charcoal and coal lignite rejects 
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บทคัดย่อ 

บท ค วา ม นี ไ ด้ ท้า ก าร ศึ ก ษา ค วา ม เป็ นไ ป ไ ด้ ท าง เท ค นคิ  เศ รษ ฐ ศา ส ต ร์ แล ะ สิ่ง แ วด ล้ อม ข อง เชื อ เพ ลิ ง อั ด แท่ ง ท่ี มี

ส่วนประกอบของ ถ่านซังข้าวโ พดแ ละถ่านหินลิกไน ตเ์หลอืทิ งคุณภา พต้่า  โ ดยท้ากา ร ศกึษาอัตราส่วนถ่ านซังข้าวโ พดต่ อ 

coal rejects ท่ีอัตราส่ วน 95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และ อัตราส่วน  75:25 ร้อยละโ ดยน ้าหนัก  ตามล้าดั บ วเิคราะ ห์

ตัวแปร ตา่งๆ ดั งนี  ค่า ความร้ อนตาม มาตร ฐา น (ASTM D 240) ค่าคว ามชื นต ามมาต รฐา น (ASTM E 3173) ปริม าณเถ้ า

ต า ม ม า ต ร ฐ า น  (ASTM E 3174) แ ล ะ ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น  (ASTM E 75) จ า ก นั น วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม

ทางด้ านเศ รษฐ ศาส ตร์ข องก ารผลิ ตแล ะกา รน้า เชื อเพ ลิง อั ดแท่ ง ไ ป ผ ลิต ไ ฟฟ้ าโ ดย ใ ชเ้ค ร่ือง มอืทา งกา รเงิน คือ ระยะ เวล า

คื น ทุ น  (PBP) แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น วั ฏ จั ก ร ชี วิ ต ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  SimaPro 

Version 7.2 ผ ล ก าร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า มี ค ว าม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ท่ี น้ า ถ่ า น ซั งข้ า ว โ พ ด แ ล ะ coal rejects ท่ี อั ต ร า ส่ วน  80:20 ร้ อ ย ล ะ โ ด ย

น ้ า ห นั ก  ม า ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง เ นื่ อ ง จ า ก มี ค่ า ค ว า ม ร้ อ น สู ง  11,260 kcal/kg ค่ า ค ว า ม ชื น ร้ อ ย ล ะ  5.93 ค่ า ค ว า ม

หนาแ นน่เท่ ากับ  1,006 kg/m3 (ค่า ความ ร้อน มาตร ฐา นข องเชื อเพลิ ง อัด แท่งท่ี  5,000 kcal/kg คว ามชื น ไ มเ่กิ นร้อ ยละ  10 

แ ล ะ ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น ม า ก ก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ  600 kg/m3) แ ล ะ ป ริ ม า ณ เ ถ้ า ร้ อ ย ล ะ  9.74 ต า ม ล้ า ดั บ ผ ล ป ร ะ เ มิ น ท า ง

เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ พ บ ว่ า ร ะ ย ะ เ ว ล า คื น ทุ น ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี อั ต ร า ส่ ว น  80:2 0 ร้ อ ย ล ะ โ ด ย น ้ า ห นั ก  มี ค่ า เท่ า กั บ  2.47 ปี 

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี ส้ า คั ญ จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น วั ฏ จั ก ร ชี วิ ต ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง อั ต ร า ส่ ว น ท่ี 80:2 0 ร้ อ ย ล ะ โ ด ย

น ้า ห นั ก คื อผ ล ก ระ ท บ จ าก  Greenhouse effect เ ท่า กั บ  2,9 97  Pt รอ ง ล งม า คื อ Summer smog เท่ ากั บ  7 5 9  Pt, Ozone 

layer เ ท่ า กั บ  3 4 7  Pt แ ล ะ  Acidification เ ท่ า กั บ  2 6 0  Pt ต า ม ล้ า ดั บ  ดั ง นั น เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี ผ ลิ ต จ า ก ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด

ผ ส ม coal rejects ท่ี อั ต ร า ส่ ว น  80:2 0 ร้ อ ย ล ะ โ ด ย น ้ า ห นั ก  มี ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ท่ี จ ะ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า ห รื อ ค ว า ม ร้ อ น ใ น

โ รงงานอุตสาหกรรม 
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Abstract  

This paper is to investigate the techno-economics and the environment of briquette fuel composed of 

corn cob charcoal and the coal lignite rejects. The ratios of corn cob charcoal to coal lignite rejects were 95:05, 

90:10, 85:15, 80:20 and 75:25 respectively. Analysis of the optimal mixing ratios between the corn cob 

charcoal and coal lignite rejects were undertaken by testing the thermal value based on ASTM D 240, moisture 

contents were based on ASTM D 3173, ash was based on ASTM D 3174, and density was based on ASTM E 75 

respectively. Thereafter, analyze the economics aspects of the production and the use of briquette fuel was 

undertaken by using the financial tool was payback period (PBP). And life cycle assessment (LCA) of briquette 

fuel was undertaken by using the SimaPro version 7.2. The results showed that the optimal mixing ratio of corn 

cob charcoal and coal lignite rejects was 80:20 (%wt.) have the feasibility to produce the briquette fuel. Because 

of the of it’s have a high value 11,260 kcal/kg, the percentage of moisture was 5.93% and the density value 

was 1,006 kg/m3 (The briquette fuel have a high heating value greater 5,000 kcal/kg, the percentage of 

moisture content not exceeding 10 percent and the density greater than 600 kg/m3 according to production of 

briquette fuels standards) and the ash value was 9.74 respectively. Economics estimate results showed that the 

payback period (PBP) of the production and the use of briquette fuel was about 2.47 years. The major 

environmental impact from the life cycle assessment of briquette fuel was the Greenhouse effect was about 

2,9 9 7  Pt, followed by the Summer smog effect was about 759 Pt, Ozone layer was about 347 Pt and the 

Acidification was about 260 Pt respectively. 
 

Keywords:  Briquette corn, Cob charcoal, Coal lignite rejects 
 

บทน า 

 พ ลั ง ง า น ถื อ เ ป็ น ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ใ น ก า ร ด้ า ร ง ชี วิ ต ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ห รื อ พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ทั ง

ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ภ า ค ก า ร ค ม น า ค ม ข น ส่ ง  ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ ภ า ค ค รั ว เ รื อ น มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น เ พิ่ ม ขึ น 

ใ น ข ณ ะ ท่ี ท รั พ ย า ก ร ด้ า น พ ลั ง ง า น มี จ้ า กั ด  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ จั ด ท้ า แ ผ น พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น  15 ป ห รื อ  Renewable Energy 

Development Plan : REDP (พ .ศ. 2558-2579) โ ดยตั งเป้า หมา ยในก ารเพิ่ มสัด ส่วน การใ ชพ้ลั งงาน ทดแ ทนทุ กชนิ ดร้อ ย

ละ 20 ภา ยในปี  2579 เพื่อผ ลักดัน ใ ห้เกิด การพั ฒนาพ ลังงา นทดแท นและ รองรั บการข ยายตั วในกา รใ ชพ้ลั งงาน ทดแท น

ร ะ ย ะ ย า ว  แ ผ น ก า ร พั ฒ น า พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น  15 ป จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก ล า ย เ ป็ น ผ ู้ น้ า ใ น ด้ า น พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น 

ส า ม า ร ถ ล ด ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ล ง ไ ด ถึ ง  22.5 ล้ า น ตั น  ล ด ก า ร น้ า เ ข า พ ลั ง ง า น ไ ด 3.2 แ ส น ล้ า น บ า ท ต่ อ ปี  ( จ า ก ฐ า น ร า ค า

น ้า มั น  50 ด อล ล า ร์ ตอ่ บ า ร์ เร ล ) แ ล ะ ล ดก า ร ป ล่ อย แ ก๊ ส เรื อ น กร ะ จ กไ ด 42 ล้ าน ตั น ต่ อ ปี  [1, 2] จึ งมี ก า ร ตร ะ ห นั กถึ ง ก า ร

ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ท่ี สุ ด  โ ด ย มี ก า ร น้ า ท รั พ ย า ก ร ท่ี เ ห ลื อ ใ ช้ ก ลั บ ม า แ ป ร ส ภ า พ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์

สูงสุด 

 ปร ะเทศ ไ ท ยเป็น ปร ะเ ทศ เก ษต ร กร รม ท่ีส้ า คัญ แ ห่ง หนึ่ งข อง โ ล ก  ปร ะช า ชน มา กก ว่ าร้ อย ละ  50 ป ร ะก อบอา ชี พ

เกษตรกรรม ประเทศไทยมพี ืนท้ากา รเกษตรประมาณ 5.97 ล้านไร่ โ ดยผลพลอยไดท่ีส้าคัญนอกเหนอืจากผ ลผลิตทา ง

การเ กษต รก็คื อ “ชี วมว ล (Biomass)” หรือ  วัส ดุเห ลอืทิ งทา งกา รเก ษตร  อาทิ เชน่  ขี เลื่ อย  เศษ ไ ม ย างพ ารา  ปล ายไม ยูค า

ลิปตั ส  ก ะ ล าม ะ พ ร้ า ว  ต้ น ข้ า ว โ พ ด เ ลี ย งสั ต ว์  ซั งข้ า ว โ พ ด  แ ก ล บ  ขี เ ลื่ อ ย ฟ า ง ข้า ว  ชา น อ้ อ ย  เ ป็ น ต้ น  ( เที ย บ ไ ด้ น ้ า มั น ดิบ ปี

ละ ไ มน่้ อยก วา่  6,500 ล้ านลิ ตร ) ส าม ารถ น้า มา ใ ชเ้ป็ นเ ชื อเ พลิ งใ น โ รง ไ ฟ ฟา้ชี วม วล ไ ด้ [3, 4] จ ะเห็ นวา่ โ ร งไ ฟ ฟา้ ประ เภ ท
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นี ก ระ จ า ย ไ ป ใ น ทุ ก ภ า ค ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  เพ ร า ะ ถื อ ว่ าเ ป็ น โ รง ไ ฟ ฟ้ า ท่ี ใ ช้ วัส ดุ เ ห ลื อ ทิ ง จ า ก เก ษ ต ร ก ร ม า ผ ลิ ต ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า 

จึ ง เ ป็ น ก า ร ก ร ะ จ า ย ร า ย ไ ด้ ใ ห้ แ ก่ เ ก ษ ต ร ก ร  จ า ก ก า ร ส้ า ร ว จ ข้ อ มู ล เ บื อ ง ต้ น พ บ ว่ า ใ น ปี  2557 จั ง ห วั ด ล้ า ป า ง มี พ ื น ท่ี

เพ า ะ ป ลู ก ข้ า ว โ พ ด เ ลี ย ง สั ต ว์  205,722 ไ ร่  โ ด ย มี ผ ล ผ ลิ ต  184,396 ต้ น  มี วั ส ดุ เห ลื อ ใ ช้ จ า ก ข้ า ว โ พ ด ม า ก ถึ ง  79,027 ตั น 

[5] ซึ่งมีอยูจ่้า นวนมาก จึงควรน้ามาใ ชเ้ป็นเชื อเพลงิผ ลิตไ ฟฟา้ใ นเชงิพาณิชยไ์ ด้ แตอ่ย่างไรก็ตามปัจจ ัยดา้นค่ าความรอ้น

ขอ งเชื อ เพ ลิง ชวี ม วล ท่ีค่ อ นข้ าง ต่้า ก็ เป็ นข้ อจ้ า กัด ท่ีส้ า คัญ ส้ าห รั บน้ าม า ใ ชผ้ ลิ ตก ร ะแ สไ ฟฟ้ า จึง จ้า เป็ นต้ อ งมี กา รป รั บป รุ ง

คุ ณ ภ า พ เชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ใ ห้ ดี ขึ น โ ด ย เ รี ย ก ขั น ต อ น นี ว่ า ก า ร ป รั บ ร ะ ดั บ เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล  ซึ่ ง มี ด้ ว ย กั น  3 วิ ธี คื อ  ( 1) ก า ร ท้ า

คว า ม ส ะอ า ด เชื อ เพ ลิ ง ชี วม ว ล  (physical cleaning) เป็ น ก า รก้ า จั ด สิ่ง ป น เป้ื อ น ป ร ะเ ภ ท  หิ น  ดิ น  ทร า ย  ที่ ติ ด ม า กับ ชี ว ม ว ล 

(2) ก ารน้ าเอ าเชื อ เพลิ งชีว มวล มาอั ดแท่ ง (Biomass Pellet) ใ ห้พ ลัง งานใ นกา รเผ าไ ห มสู้ง  แต่ป ริม าณขี เถ้า นอ้ย  สา มาร ถ

คว บคุ มป ริม าณ ก ารใ ชไ้ ด้ง่ าย เพร าะ มขี นา ดท่ี เท่ าๆ  ก ัน  ท้ าใ ห้มี อัต รา กา ร เผ าไ หม้ ท่ีส ม่้ าเส มอ  แ ละ กา รเผ าไ หม้ ท่ีส มบู ร ณ์ 

แ ล ะ  (3) ก า ร น้ า เ อ า เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ม า ผ ส ม กั บ เ ชื อ เ พ ลิ ง อื่ น  (Biomass Mixing) เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม คุ ณ ส ม บั ติ ด้ า น ค ว า ม

ร้อนของเชื อเพลงิชีวมวลกอ่นน้าไ ปเผ าไ หมเ้ป็นเชื อเพลงิผ ลิตไ ฟฟา้ [6] 

 กา ร ผ ลิ ต ก ระ แ สไ ฟ ฟา้ ท่ี โ ร ง ไ ฟ ฟ้ าแ ม่ เม า ะ จัด ห วั ดล้ า ป าง  มี ก าร ใ ช้ ถ่ า นหิ น ลิ กไ น ตเ์ ป็ นเ ชื อ เ พลิ ง ป ระ ม าณ วั น ล ะ 

40,000 ตั น  [7] เ มื่ อ ก ร ะ บ ว น ก า ร  coal washing สิ น สุ ด ล ง จ ะ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ข อ ง เ สี ย จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ดั ง ก ล่ า ว  นั่ น คื อ  “Coal 

Rejects” ซึ่งถ่านหนิคุณส มบัตติ่้านี ยังไ ม่ มกีารน้าไปใช้ประโ ยชนแ์ละยัง ไ มม่กีารศึกษาค้ นควา้ความเป็ นไปได้ท่ีจะน้า coal 

rejects ก ลั บ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก เ ท่ า ท่ี ค ว ร  นั บ เ ป็ น สิ่ ง ท่ี น่ า เ สี ย ด า ย เ พ ร า ะ ป ริ ม า ณ  coal rejects ท่ี ต ก ค้ า ง มี ป ริ ม า ณ ม า ก 

จา ก ก า รเ ข้ าไ ป ส้ า รว จ บ ริ เว ณ  coal washing ข อง โ รง ไ ฟ ฟ้ า แม่ เ ม าะ  พ บ วา่ มี  coal rejects นี ปร ะ ม า ณ ร้ อ ย ละ  2.4 ซึ่ ง ด้ ว ย

สม บัติ ขอ งถ่ าน หิน ท่ีมี ส า รก ลุ่ม ไ ฮโ ดร คา ร์บอน เป็ นอ งค์ ปร ะกอ บ แล ะมี คว ามส าม าร ถใ นก าร ตดิ ไ ฟ ไ ด้ดี  อี กทั งยั งส าม าร ถ

ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ใ น ก า ร ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง ต่ า ง ๆ  จึ ง มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ อ ย่ า ง ม า ก ท่ี จ ะ น้ า  coal rejects ม า ผ ลิ ต เ ป็ น เ ชื อ เ พ ลิ ง ไ ด้ 

ดัง นั น ผ ู้วิ จั ย จึ งไ ด้ ออ ก แ บ บ กา ร ท ดล อ ง เพื่ อ น้ าถ่ า น ซั งข้ า วโ พ ด ม าผ ลิ ต เป็ น เชื อ เพ ลิ ง อัด แ ท่ ง ร่ว ม กั บ  coal rejects เป็ น ก า ร

น้ า เ อ า วั ส ดุ เ ห ลื อ ทิ ง ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ม า ผ ลิ ต เ ป็ น เ ชื อ เ พ ลิ ง ท ด แ ท น แ ล ะ ยั ง เ ป็ น ก า ร น้ า ก ลั บ ม า ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์  มี

ปร ะสิ ท ธิภ า พอ ย่ าง คุ้ม ค่ า รว ม ทั ง ยัง เป็ น แน วท า งห นึ่ งท่ี มี ส่ว นช่ ว ยล ด ปริ ม าณ วั สดุ เห ลื อ ทิ ง ท่ีต ก ค้า ง แล ะเ ป็น ม ลภ า วะ ต่ อ

สิ่งแวดลอ้ม 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 ง า น วิ จั ย นี ไ ด้ ท้ า ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ท า ง เ ท ค นิ ค  เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ร ว ม ถึ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ

ป ร ะ เมิ น วั ฏ จั ก ร ชี วิ ต  (LCA) ข อ ง เชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี มี ส่ ว น ป ระ ก อ บ ข อ ง ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด ร่ ว ม กั บ  coal rejects เพื่ อ เ ป็ น ก า ร

พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ใ ห้ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ส้ า ห รั บ น้ า ม า ใ ช้ เ ป็ น เ ชื อ เ พ ลิ ง พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ใ น ร ะ บ บ ผ ลิ ต

กระ แสไ ฟฟ้ าแล ะคว าม ร้อน ใ นโ รงง านอุ ตส าหก รรม  ซ ึ่ งงา นวจิั ยดัง กล่ าวจ ะสา มา รถช่ วยล ดค่ าก้า จัด  coal rejects อี กทั ง

ยังช่ วย เพิ่ มท าง เลื อก ใ น กา รก้ าจ ั ดเศ ษ วัส ดุเห ลื อทิ งข้ าวโ พด เพื่ อเป็น กา รล ดปั ญ หา กา รเ ผ า ท้า ลา ยซั งข้ าวโ พด ใ น พ ืน ท่ี โ ล่ ง

แจ้ง กา รผ ลิตเชื อเพลงิอัดแท่ง  สามารถแบ่งตามขั นตอนการด้าเนินงานวจิัยออกเป็น 4 ขั นตอน ดังนี  

 1.  ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

 ก า ร ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง เ ร่ิ ม จ า ก ขั น ต อ น ก า ร เ ต รี ย ม วั ต ถุ ดิ บ  ก า ร ผ ส ม อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด

ร่วมกับ coal rejects และขั นตอนสุดท้ายคอื การอัดแท่งขึ นรูปเป็นเชื อเพลงิอัดแท่งตามมาตรฐา น ASTM E 75 [8]  

 1.1 วัตถุดบิท่ีใชใ้ นการทดลอง  

 1. Coal rejects ท่ีความชื นประมาณรอ้ยละ 23.9  

 2. ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด ท่ี ผ ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ผ า ด้ ว ย เ ต า ไ พ โ ร ไ ล ซิ ส  น้ า ม า บ ด แ ล ะ ร่ อ น แ ย ก ข น า ด  โ ด ย

งานวจิัยนี ใชข้นาดเส้นผ ่านศูนย์กลาง ประมาณ  2 มลิลเิมตร ซึ่งมีความชื นต่้ากว่าร้อยละ 15 
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 1.2  อัตราส่วนผ สมของเชื อเพลงิอัดแท่ง 

 การผลิตเป็นเชื อเพลงิอัดแท่งท้ากา รศกึษาท่ีอัตรา ส่วนร้อยละโดยน ้าหนักของถ่านซังข้าวโพดร่วมกั บ 

coal rejects ท่ีอัตราส่วน 95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และ 75:25 ตามล้าดับ  

 1.3  รูปแบบเชื อเพลงิอัดแท่ง 

 1. รูป แบ บเชื อเพลิ งอั ดแท่ งเ ป็น ตา มแบ บ มาต รฐ าน  ASTM E 75 โ ด ยมี ขนา ดเ ส้น ผ ่าน ศูน ยก์ ลา ง 25 

มลิ ลิเม ตร  ค ว าม ยา ว 30 มลิ ลิเม ตร  แ ละค วา มห นา แน่ นข อง เชื อ เพลิ งม าก กว่ าห รือ เท่า กับ  600 kg/m3 ซึ่งเ ป็น ขน าด ขอ ง

เชื อเพลงิท่ีใชก้ันอยู่ท่ัวไปในโ รงงานอุตสาหกรรมส้าหรับเตาเผ าที่ใ ชก้ับหม้อน ้าอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า 

 1.4  การเตรียมวัตถุดิบ  

 1. ตั ว อ ย่ า ง ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด  ใ น ง า น วิ จั ย นี จ ะ ใ ช้ ซั ง ข้ า ว โ พ ด ข อ ง  ต . แ ม่ ท ะ  อ .แ ม่ ท ะ  จ .ล้ า ป า ง  ม า เ ผ า

ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ พ โ ร ไ ล ซิ ส ใ ห้ เ ป็ น ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด  จ า ก นั น น้ า ม า ล ด ข น า ด ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง บ ด-ย่ อ ย  โ ด ย ใ ห้ มี ข น า ด เ ล็ ก

ประมาณ 2 มลิลเิมตร 

 2. ก า ร เ ต รี ย ม  coal rejects ซึ่ ง มี ลั ก ษ ณ ะ ว า ว ด้ า น เ ห มื อ น ดิ น  มี ค ว า ม แ ข็ ง ไ ม่ ม า ก  แ ล ะ แ ต ก ร่ ว น ไ ด้

ง่ า ย  อ่ อ น ตั ว ท่ี อุ ณ ห ภู มิ ต่้ า แ ล ะ มี ค ว า ม ชื น ป ร ะ ม า ณ ร้ อ ย ล ะ  23 ม า ต ร ฐ า น เ ปี ย ก  ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์  coal rejects 

จา ก โ รงไ ฟฟา้แม่เมาะ จังหวัดล้าปาง  

 1.5  การผสมวัตถุดบิ 

 โ ด ย น้ า ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด  กั บ  coal rejects ท่ี ผ ่ า น ก า ร เ ต รี ย ม ไ ว้ ม า ผ ส ม กั น ร้ อ ย ล ะ โ ด ย น ้ า ห นั ก  ต า ม

อัตราส่วนท่ีก้าหนดไว้  

 1. ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น กั บ  coal rejects ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง  hot plate จ น ก ร ะ ท่ั ง มี อุ ณ ห ภู มิ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม จ น ท้ า ใ ห้  

coal rejects นั นกลายเป็นของเหลวหนืด 

 2. น้ า ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด ท่ี เ ต รี ย ม ไ ว้ ม า ผ ส ม กั บ  coal rejects ท่ี ผ ่ า น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น จ น ก ล า ย เ ป็ น

ข อ ง เ ห ล ว ห นื ด  ต า ม อั ต ร า ส่ ว น ท่ี ต้ อ ง ก า ร ซึ่ ง  coal rejects จ ะ ท้ า ห น้ า ท่ี เ ป็ น ตั ว ป ร ะ ส า น อั ต ร า ส่ ว น เ ชื อ เ พ ลิ ง ทั ง ส อ ง ช นิ ด  

จา กนั นคนเชื อเพลงิทั งสองใ ห้ท่ัวกัน 

 3. หยุดใ ห้ความร้อนแก่เชื อเพลงิ และปลอ่ยไ วใ้ ห้เย็นลงตามธรรมชาติ 

 1.6 การอัดแท่งเชื อเพลงิอัดแท่ง 

 1. น้ า เ ชื อ เ พ ลิ ง ท่ี ผ ่ า น ก า ร ผ ส ม ต า ม อั ต ร า ส่ ว น ท่ี ต้ อ ง ก า ร ไ ป อั ด แ ท่ ง ขึ น รู ป เ ป็ น เชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง โ ด ย

ก้าหนดใ ห้มีขนาดเส้นผ ่านศูนย์กลาง 25 มลิลเิมตร ยาว 30 มลิลิเมตร ด้วยเครื่อง Pellet press ท่ีความดัน 150 MPa 

 2.  การวิเคราะห์สมบัติด้านกายภาพและเคมขีองเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

 ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี มี ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด ร่ ว ม กั บ  Coal rejects ท่ี

อัตร าส่ วน  95:05, 90:10, 85:15, 80:20 แล ะ 75:25 ตาม ล้า ดับ  รว มทั งวิ เคร าะห์ ตัว แป รต่ างๆ  ดั งนี  ค่า ควา มร้ อน ตา ม

ม า ต ร ฐ า น  ASTM D 240 ค่ า ค ว า ม ชื น ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ASTM E 3173 ป ริ ม า ณ เถ้ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ASTM E 3174 แ ล ะ ค่ า

ความหนาแนน่ตามมาตรฐา น ASTM E 75 

 2.1  การหาปริมาณความช ืน (Moisture Content) 

 ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ต า ม วิ ธี ม า ต ร ฐ า น  ASTM D 3174 น้ า ตั ว อ ย่ า ง ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น ค ง ท่ี ใ น

ตู้ อ บ  (Drying Oven) ท่ี อุ ณ ห ภู มิ ป ร ะ ม า ณ  104-110 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  24 ชั่ ว โ ม ง  เ พื่ อ ใ ห้ น ้ า ร ะ เ ห ย  ค่ า

ความชื น (M, %) มาตรฐา นเปียก ท่ีได้สามารถค้า นวณได้จากสมกา ร  ดังนี  
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 เมื่อ    M = ค่าความชื น (%) 

 A = น ้าหนักตัวอยา่งทดลองกอ่นอบ (g) 

 B = น ้าหนักตัวอยา่งทดลองหลังอบ (g) 
         

 2.2 การหาปริมาณเถา้ (Ash Content) 

 ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ASTM D 3174 น้ า ตั ว อ ย่ า ง ไ ป เผ า ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น ใ น เต า เ ผ า ท่ี อุ ณ ห ภู มิ

ระห ว่ าง 500 อ งศ าเซ ลเ ซีย ส เป็ นเว ลา  30 นา ที แ ล ะค่ อย ๆ เพิ่ม ค วา มร้ อน เป็ น 700-750 อง ศา เซ ลเ ซีย ส จน กร ะทั งไ ด้

น ้าหนัก ท่ีคงท่ีข องถว้ย ทนไฟ รวมกับ น ้าหนัก ของเถ้ าที่เหลื อพร้อม ฝ าปดิ  จ ้านว นร้อยล ะของป ริมาณ เถ้า (N, %) ส ามาร ถ

ค้านวณได้จา กน ้าหนักที่เหลอือยูภ่ายหลังการเผ าไ หมแ้ลว้ ดังสมการ  ดังนี  
 

 
 

 เมื่อ    N = ปริมาณเถ้า (%) 

 C = น ้าหนักภาชนะพร้อมเถ้า (g) 

 D = น ้าหนักของภาชนะ (g) 

 E = น ้าหนักตัวอยา่งทดลองท่ีใช ้(g) 
   

 2.3  การหาค่าความรอ้นสูง (Higher Heating Value) 

 ท้ากา รวเิคราะห์คา่ความรอ้นสูงตามมาตรฐา น ASTM D 240 ซึ่งสามารถวเิคราะห์โดยตรงท้าไ ด้โดย

ก าร น้ า ตั ว อ ย่ า งเ ชื อ เพ ลิ ง ไ ป ท ด ส อ บ ห า ค่ าค ว า ม ร้ อ น จ า ก เค ร่ื อ ง  Bomb Calorimeter โ ด ย น้ า ตั ว อย่ า ง เชื อ เ พ ลิ ง ม า เผ า ไ ห ม้

อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์ ใ น ตั ว  Bomb ท่ี มี อ อ ก ซิ เ จ น อ ยู่ ใ น ป ริ ม า ณ เ กิ น พ อ  โ ด ย ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า จ ะ วิ่ ง ผ ่ า น ฟิ ว ส์ ไ ป สั ม ผ ั ส ตั ว อ ย่ า ง

เชื อ เ พ ลิ ง  เ มื่ อ เ กิ ด ก า ร เ ผ า ไ ห ม้ ตั ว อ ย่ า ง เ ชื อ เพ ลิ ง จ น ห ม ด เค ร่ื อ ง  Bomb Calorimeter จ ะ อ่ า น ค่ า ค ว า ม ร้ อ น ผ ่ า น ส า ย ไ ฟ ทั ง

สองโ ดยมีหน่วยเป็นแคลอรีต่อกรัม 

 2.4  การทดสอบหาค่าความหนาแนน่ (Density Value) 

 น้ า ตั ว อ ย่ า ง ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย น้ า เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ไ ป ชั่ ง น ้ า ห นั ก  แ ล ะ วั ด ค ว า ม สู ง ข อ ง เ ชื อ เพ ลิ ง อั ด แ ท่ ง

ค้านวณจาก สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก จ ากนั นหาความ หนาแนน่จากสมกา ร ดังนี  
 

 
 เมื่อ    D = ค่าความหนาแนน่ (kg/m3) 

 M = น ้าหนักตัวอยา่งทดลองกอ่นอบ (g) 

 V = ปริมาตรของตัวอยา่ง (m3) 

 3.  การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ท า ง ด้ า น เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  [9] น้ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า เ พื่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เลื อ ก

โครงการหรือวธีิ ด้าเนนิการใดๆ โดยมีเป้าหมายของการวเิคราะห์ โครงการ คือการวิ เคราะห์โครงการนั นๆ จะต้ องน้าไปสู่

ข้ อ ส รุ ป ขั น สุ ด ท้ า ย ใ น ก า ร เลื อ ก ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ๆ  ว่ า ค ว ร ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร นั น ห รื อ ไ ม่  ก า ร อ า ศั ย เท ค นิ ค ใ น ก า ร
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วเิคราะห์ การลงทุนจะช่ วยใ ห้ม่ันใจไ ด้ว่ าการลงทุนใ นโครงกา รลงทุ นนั นจะชว่ยสร้างมู ลค่าเพิ่มให้กั บองค์กร เกณฑ์ในการ

วเิคราะห์ คือ  

 3.1  ระยะเวลาคืนทุน (PBP) 

 การผลิต เชื อเพลิ งอัดแท่ งจาก ถ่า นซังข้าว โ พดร่วม กับ coal rejects มี ตน้ทุนก ารผลิต เชื อเพลงิ เป็นกา ร

ลงทุ นจั ดหา เครื่ อง จัก ร  อีก ทั ง ค่าไ ฟฟ้ า ค่ าแร งงา น แ ละ ค่าก าร บ้ารุ งรั ก ษา เครื่ องจั กร  เพื่อ ใ ช้ ใ นก ารผ ลิต เชื อ เพลิ งท่ี ใ ชใ้ น

โ รง ไ ฟ ฟา้ แล ะโ ร งง าน อุต สา หก รร ม เมื่อ ท้ าก ารผ ลิต ใ น ชว่ งแ รก จะ อยู่ ใ น สภ าว ะขา ดทุ น แต่ เมื่อ ผ ่ านไ ปร ะย ะห นึ่ง ก็จ ะเ ร่ิม มี

ผ ลก้าไ รจา กกา รผ ลิต ซ ึ่งเรียกว่า ระยะเวลาคืนทุน และสามารถค้านวณหาจุดคุ้มทุนได้จาก สมการต่อไ ปนี  
 

 
 

4.  การประเมนิวัฏจักรชวีิต (Life Cycle Assessment: LCA) ของเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

การ ประ เมนิวั ฏจั กรชี วติ [10] คือก ระบ วนก าร วเิคร าะห์ และ ประ เมนิ ค่าผ ลก ระท บท่ีมี ตอ่สิ่ งแ วดล้ อมต ลอด ชว่ ง

ชี วิ ต ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  เ ร่ิ ม ตั ง แ ต่ ก า ร ส กั ด ห รื อ ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ  ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร ข น ส่ ง แ ล ะ ก า ร แ จ ก จ่ า ย  ก า ร ใ ช้

งาน ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ กา รน้ าก ลับ มา ใ ชใ้ หม่ หรื อก าร แป ลง สภ าพ  แล ะก าร จัด กา รเศ ษ ซา ก ขอ งผ ลิต ภั ณฑ์ ท่ีห ม ดอ ายุ หรือ ก ล่า ว

ไ ด้ ว่ า  ก า ร ป ระ เ มิ น วัฏ จั ก ร ชี วิ ต  (LCA) จ ะ มี ก าร พิ จ า ร ณ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั ง แ ต่ เกิ ด จ น ต า ย  โ ด ย มี กา ร ร ะ บุ ถึ งป ริ ม า ณ พ ลั ง ง า น

แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ ท่ี ใ ช้  ร ว ม ทั ง ข อ ง เ สี ย ท่ี มี ก า ร ป ล่ อ ย อ อ ก สู่ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ทั ง นี เ พื่ อ น้ า ไ ป เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ห า วิ ธี ป รั บ ป รุ ง

ผ ลิตภัณฑห์รือกระบวนการ เพื่อใ ห้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

 การประ เมนิวัฏจั กรชีวิตข องเชื อเ พลงิอัด แท่งส้าห รับงานวิ จัยนี  นั กวิจัยแบ่ งขั นตอ นการด้า เนนิการ ออกเป็ น 

4 ขั นตอน ไ ด้แก่  

4.1 ก ารก้าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา 

 1. เ ป้ า ห ม า ย  (Goal Definition) เพื่ อ ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี เ กิ ด ขึ น ต ล อ ด วั ฏ จั ก ร ชี วิ ต

ขอ ง ก า รผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ งอั ด แ ท่ ง ท่ี มี ส่ว น ป ร ะ กอ บ ข อ ง ถ่ าน ซั ง ข้ า วโ พ ด  ร่ ว ม กั บ  coal rejects เพื่ อเป รี ยบเ ที ย บ ค่ าผ ล ก ร ะ ท บ

ด้านส่ิงแว ดลอ้มของ เทคโ นโลยี การผลิต เชื อเพลงิอั ดแท่ง โ ดย การค้าน วณดว้ยโ ป รแกรมส้า เร็จรูป SimaPro Version 7.2 

พร้อมทั งหาแนวทางใ นการลดผลก ระทบทางด้านสิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดข ึน  

 2. การก้ าหนด ขอบเข ต (Scope Definition) ข อบเข ตของร ะบบท่ี ท้ากา รศกึษ านี ปร ะกอบ ด้วยก ารผลิ ต

เชื อเพลงิอัดแท่งท่ีมีสว่นประกอบของถ่านซังข้าวโพด ร่วมกับ coal rejects 

 3. ก า ร ก้ า ห น ด ห น่ ว ย ก า ร ท้ า ง า น  (Functional Unit) ง า น วิ จั ย นี จ ะ ท้ า ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น

สิ่งแวดลอ้ม ไ ด้แก่ ผ ลกระทบจา กกา รใ ชพ้ลังงาน การใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ สา รเคมี วัสดุต่างๆ และผ ลกระทบหรือของ

เสียประเภทตา่งๆ ท่ีเกิดข ึนใ นแ ตล่ะขั นตอนของระบบผ ลิตภัณฑ ์ 

 4.2 การจัดท้าบัญชีรายการดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Life Cycle Inventory Analysis) 

 การจัดท้าบัญชีรา ยการ ค ือขั นตอ นการเก็บรวบรว มขอ้มูลทั งหมด ท่ีส้าคัญ และจ ้าเ ป็นต้องใ ชส้้าหรั บ

การค้ านว ณค่ าผ ล กระ ทบต่ อสิ่ งแวด ล้อ ม โ ด ยเป็ นขอ้ มูลป ริมา ณข องส ารท่ีเข้าแ ล ะอ อกจ ากร ะบบของ การ ผ ลิต เชื อ เพลิ ง

อัดแท่ง ซึ่งไ ด้แก่  

 - ปริมาณกา รใ ชพ้ลังงานไฟฟา้และเชื อเพลงิ เชน่ น ้ามัน เป็นต้น   

 - ปริมาณวัตถุดิบ วัสดุ และทรัพยากรตา่งๆ  

 - ปริมาณกา รใ ชส้ารเคมี  

 - ปริมาณของเสียประเภทตา่งๆ ท่ีเกิดข ึน ฯลฯ 
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 4.3 การประเมินค่าผ ลกระทบตลอดวัฎจัก รชวีติ  

 ขั นตอน การปร ะเมินค่ าผ ลกร ะทบตอ่ สิ่งแวด ล้อม ด้าเนนิก ารโดย การน้า ข้อมูลท่ี เก็บรว บรวมไ ด้มาท้ า

การค้า นวณด้ว ยโปรแ กรมส้ าเร็จรูป  SimaPro Version 7.2 ซึ่ง มแีนวท างใ นก ารวิเคร าะห์ลัก ษณะข องผลก ระทบประเภ ท

ตา่งๆ ที่ส้าคัญ เชน่  

   - สภาวะการเกิดก๊าซเรือนกระจ ก (Greenhouse effect) 

 - สภาวะการเกิดหมอกควัน (Summer smog) 

 - สภาวะ การท้าลายชั นโ อโซ นในบรรยากาศ (Ozone layer) 

 - ภาวะฝ นกรด (Acidification) 

 4.4 การประเมินแนวทางเพ่ือปรับปรุง  

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ น ว ท า ง เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง  คื อ ก า ร น้ า ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี ไ ด้ จ า ก ขั น ต อ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ บั ญ ชี

รายการดา้นสิ่งแ วดลอ้มมาค้านว ณลงในโ ปรแกร มส้าเร็จรูป SimaPro Version 7.2 โ ป รแกรมจะ ท้ากา ร ค้านวณค่าตา่ง ๆ 

จ า ก นั น วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ลั พ ธ์ ท่ี เ กิ ด ขึ น  ส รุ ป ผ ล  แ ล ะ จั ด เ ต รี ย ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ท่ี ม า จ า ก ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น วั ฏ จั ก ร ชี วิ ต 

รว มถึ ง จัด ท้ าร าย งา น สรุ ป กา รแ ป ลผ ล กา รศึ ก ษ าใ ห้ส ม บูร ณ์ ค รบ ถ้ว น แล ะ สอ ด คล้ อ งกั บ เป้ าห ม าย แล ะ ขอ บ เขต ท่ี ก้ าห น ด

ไ ว้ 
 

ผลการศึกษา 

 งา น วิ จัย นี ไ ด้ท้ า ก า รศึ ก ษ า 3 ส่ วน ห ลั ก ๆ  ค ื อ  ศกึ ษ า ท า งด้ า น เท ค นิ ค เพื่ อ ห า อั ตร า ส่ ว นท่ี เ ห ม าะ ส ม ข อง เ ชื อ เ พ ลิ ง

อัด แท่ งท่ี มสี่ วน ปร ะก อบขอ งถ่ าน ซัง ข้า วโพ ดร่ วม กับ coal rejects พร้ อม ทั ง วเิ คร าะห์ ส มบั ติ ท าง ด้า นค วา มร้ อน  วเิ คร าะ ห์

สม บัติ ทา งก าย ภา พแ ละ ทา งเค ม ี วเิค รา ะห์ คว าม เห มา ะส มท าง ด้า นเ ศรษฐ ศา สต ร์ แ ละ ผ ล กร ะท บท าง ด้า นสิ่ งแ วด ล้อ ม ท่ี

เกิดข ึนของเชื อเพลงิอัดแท่งซึ่งผ ลการศึกษาแสดงดังตอ่ไปนี  

 1. ผลการวิเคราะห์สมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของถ่านซังข้าวโพด 

 จา ก ก าร ศึ ก ษ าส ม บั ติ เบื อ ง ต้ นข อ ง ถ่ าน ซั ง ข้า ว โ พ ด ท่ี ผ ่ า น กร ะ บ วน ก า ร ไ พ โ รไ ล ซิส พ บ ว่ า  ลั ก ษ ณ ะ ท่ั วไ ป ขอ ง ถ่ า น

ซัง ข้ า วโ พ ด เป็ น ค าร์ บ อ น สี ด้า  สา ม า ร ถบ ด เ ป็น ผ ง ใ ห้ ล ะ เอี ย ด เพื่ อ น้ า ไ ป ผ ส ม ร่ว ม กั บ  coal rejects เ พื่ อขึ น รู ป เป็ น เชื อ แ พ ลิ ง

อั ด แ ท่ ง ไ ด้  แ ล ะ เมื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ม บั ติ ท า ง ก า ย ภ า พ แ ล ะ ท า ง เ ค มี ข อ ง ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด ท่ี ผ ลิ ต ขึ น พ บ ว่ า มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ท่ี จ ะ

น้ า ม า ผ ลิ ต เ ป็ น เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง เ พื่ อ ผ ลิ ต เ ป็ น เ ชื อ เ พ ลิ ง พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ไ ด้  แ ส ด ง ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ส ม บั ติ ท า ง ค ว า ม ร้ อ น 

สมบัตทิางกา ยภาพและทาง เคมี ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ผ ลการวเิคราะห์สมบัตทิางกา ยภาพและสมบัตทิางเคมขีองถ่านซังข้าวโ พด 

สมบัติของถา่นซงัข้าวโพด ถ่านซังข้าวโพด 

ความหนาแนน่ (kg/m3) 408.7 

ความชื น (%) 6.21 

ปริมาณเถา้ (%) 16.95 

ค่าความร้อน (kcal/kg) 7,745.7 

ปริมาณคา ร์บอนคงตัว (%) 76.85 

ที่มา: การวเิคราะห์สมบัตขิองถ่านซังข้าวโ พดหลังผ ่านกรรมวธีิไพโ รไ ลซิส 
 

 จา ก ตา รา ง ท่ี 1 แ สด งสม บัติ คว าม เป็ นเชื อเพ ลิง ขอ งถ่ านซั งข้ าวโ พด พบ วา่ มสี มบั ตคิ วาม เป็ นเชื อเพลิ งอัด แท่ งไ ด้ 

โ ดย เฉ พา ะมี ค่ าค วา มร้ อน เท่ ากั บ 7,74 5 . 7 kcal/kg ซึ่ง มคี่ าค วา ม ร้อ นสู งก วา่ มา ตร ฐา นเ ชื อ เพ ลิง อัด แท่ งท่ี  5,00 0 kcal/kg 
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ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น เ ท่ า กั บ  4 0 8 . 7  kg/m3  ค่ า ค ว า ม ชื น เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  6 . 2 1  ป ริ ม า ณ ค า ร์ บ อ น ค ง ตั ว ร้ อ ย ล ะ  7 6 . 8 5  แ ล ะ

ป ริ ม า ณ เ ถ้ า ร้ อ ย ล ะ  1 6 .9 5  ดั ง นั น ผ ู้ วิ จั ย จึ ง เลื อ ก ถ่ า น จ า ก ซั ง ข้ า ว โ พ ด ม า ผ ส ม ร่ ว ม กั บ  coal rejects เ พื่ อ ผ ลิ ต เป็ น เชื อ เ พ ลิ ง

อัดแท่ง 
 

 2. สมบัติด้านการเป็นเชื้อเพลิงของ coal rejects 

 จา กก าร ศกึ ษ าเ บื อ งต้ น พบ วา่ coal rejects ไ ม่ ส าม าร ถน้ าม า ผ ลิ ตเ ป็น เชื อ เพ ลิง อัด แท่ ง ไ ด้ โ ด ยต รง  เพ ร าะ สม บั ติ

ข อ ง coal rejects ไ ม่ ติ ด ไ ฟ ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  60 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  แ ล ะ มี ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น สู ง  แ ต่  coal rejects นั น มี ค ว า ม

เห ม า ะ ส ม ท่ี จ ะ น้ า ม าใ ช้ เ ป็ น ตั วป ระ ส า น ข อ ง เชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ งท าง ด้ า น ค ว า ม ร้ อ น เพื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ ห้ กั บ เชื อ เ พ ลิ งอั ด

แท่งได้ เนื่องจาก coal rejects มคี่าความร้อนสูงเท่ากับ 3,947 kcal/kg แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 สมบัตกิารเป็นเชื อเพลงิของ coal rejects 

สมบัติการเป็นเชื้อเพลิง coal rejects 

ค่าความร้อน (kcal/kg) 3,947 

ความชื น (%) 23.9 

ปริมาณเถา้ (%, โ ดยน ้าหนัก) 0.02 

ปริมาณสารระเหย (%, โ ดยน ้า หนัก) 45 

ปริมาณคา ร์บอนคงตัว  (%, โ ดยน ้าหนัก) 60 

ปริมาณ ออกซ ิเจน (%, โ ดยน ้าหนัก) 20 

ปริมาณ ไ ฮโ ดรเจน  (%, โ ดยน ้าหนัก) 5 

ที่มา: โ รงไ ฟฟา้พลังงานความร้อนถ่านหินลิกไนตแ์มเ่มาะ จังหวัดล้าปาง 
 

 จ า ก ต า ร า ง ท่ี  2 พ บ ว่ า ส ม บั ติ ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น เ ชื อ เ พ ลิ ง ข อ ง coal rejects ท า ง ด้ า น ป ริ ม า ณ เ ถ้ า ร้ อ ย ล ะ  0 . 0 2 

ปริ ม า ณ ส าร ร ะเ ห ยร้ อ ย ล ะ 45  ปริ ม า ณ ค าร์ บ อ น คง ตั ว ร้อ ย ล ะ 6 0 ป ริม า ณ อ อ ก ซิเ จ น ร้ อ ย ละ  20  แล ะ ป ริม า ณ ไ ฮโ ด รเ จ น

ร้ อ ย ล ะ  5 ส่ ว น ค่ า ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง coal rejects มี ค่ า เ ท่ า กั บ  3,947 kcal/kg ซึ่ ง นั บ ว่ า coal rejects มี ส ม บั ติ ท า ง ด้ า น ก า ร

น้ามาผ ลิตเป็นเชื อเพลงิอัดแท่ง ไ ด้ แตไ่ มส่ามารถน้ามาผลิตเป็นเชื อเพลงิอัดแท่งได้โดยตรง 
  

3. การประเมนิผลการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

 กา รป ร ะเ มนิ ค ว าม ส าม าร ถ ใ น ก าร ขึ นรู ป ขอ งเ ชื อ เ พลิ ง ถ่า น ซัง ข้ าว โ พ ด ผ ส ม กั บ coal rejects หลั ง จา ก ท้า ก าร อั ด

แท่งเชื อเพลงิด้วยเครื่อง Pellet Press ดังนี  

 3.1 ผ ลของถ่านซังข้าวโ พดผสม coal rejects ต่อก า รผ ลิตเชื อเพลงิอัดแท่ง 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ใ น อั ต ร า ส่ ว น  95:05, 90:10, 85:15, 80:20 

แ ล ะ  75:25 ร้ อ ย ล ะ โ ด ย น ้ า ห นั ก  ต า ม ล้ า ดั บ  โ ด ย มี แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ดั ง นี  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง

ข น า ด เ ส้ น ผ ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง  25 มิ ล ลิ เ ม ต ร  สู ง  30 มิ ล ลิ เ ม ต ร  ห ลั ง จ า ก ท้ า ก า ร อั ด ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง  Pellet Press แ ล ะ เ มื่ อ น้ า

เชื อ เ พ ลิ ง อ อ ก ม า จ า ก บ ล็ อ ก  ห า ก เ ชื อ เพ ลิ ง อั ด แ ท่ งส าม าร ถ ค งรู ป ต าม ขน าด ท่ี ต้ อ ง ก า ร ไ ด้  แ ส ด ง ว่ า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร

ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ดี  แ ม้ ท้ า ก า ร เค ลื่ อ น ย้ า ย ก็ ยั ง ค ง รู ป ไ ม่ ร่ อ น ห รื อ สึ ก ก ร่ อ น  ผ ิ ว ข อ งเ ชื อ เพ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ห ลั ง

ก า ร ผ ่ า น ก า ร อั ด แ ท่ ง แ ล้ ว  ห า ก มี ผ ิ ว ส ม่้ า เส ม อ กั น ต ล อ ด แ ท่ ง ถื อ ว่ า เ ชื อ เพ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี ผ ลิ ต ไ ด้ นั น อ ยู่ ใ น เก ณ ฑ์ ดี  ห า ก ผ ิ ว ไ ม่

ส ม่้ า เ ส ม อ มี ลั ก ษ ณ ะ ข รุ ข ร ะ ถื อ ว่ า เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี ผ ลิ ต ไ ด้ นั น อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ท่ี ไ ม่ ดี  ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม ท่ี จ ะ น้ า ม า ผ ลิ ต เ ป็ น

เชื อเพลงิอัดแท่ง ผ ลการอัดแท่งเชื อเพลงิ แสดงดังภาพตอ่ไปนี  
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ภาพที่ 1 เชื อเพลงิอัดแท่ง (100 :00) ภาพที่ 2 เชื อเพลงิ อัดแท่ง (95 :05 ) ภาพที่ 3 เชื อเพลงิอัดแท่ง (90:10) 

 

   
ภาพที่ 4 เชื อเพลงิอัดแท่ง (85:15) ภาพที่ 5 เชื อเพลงิ อัดแท่ง (80:20) ภาพที่ 6 เชื อเพลงิอัดแท่ง (75:25) 

 

 ภ า ย ห ลั ง ก า ร อั ด แ ท่ ง เชื อ เพ ลิ ง ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด ผ ส ม  coal rejects ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง Pellet Press แ ล ะ เ มื่ อ น้ า เ ชื อ เ พ ลิ ง

อ อ ก ม า จ า ก บ ล็ อ ก พ บ ว่ า  เ ชื อ เ พ ลิ ง ท่ี ผ ลิ ต อ อ ก ม า ไ ม่ เ ก า ะ ตั ว กั น เ ป็ น เ นื อ เ ดี ย ว กั น  แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ค ง รู ป ต า ม ข น า ด ท่ี

ต้ อ ง ก า ร ไ ด้  เ นื่ อ ง จ า ก มี ก า ร เ ก า ะ ตั ว ข อ ง อั ต ร า ส่ ว น ผ ส ม น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  10 คื อ อั ต ร า ส่ ว น  1 0 0:00 ( ภ า พ ท่ี  1)  แ ล ะ

อั ต ร า ส่ ว น  9 5:05 ( ภ า พ ท่ี  2)  ร้ อ ย ล ะ น ้ า ห นั ก  ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร น้ า ม า ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง  ส่ ว น เ ชื อ เ พ ลิ ง ท่ี ผ ลิ ต

อ อ ก ม า ส า ม า ร ถ ม า เ ก า ะ ตั ว กั น เ ป็ น เ นื อ เดี ย ว กั น แ ล ะ ส า ม า ร ถ ค ง รู ป ต า ม ข น า ด ท่ี ต้ อ ง ก า ร ไ ด้  เนื่ อ ง จ า ก มี ก า ร เก า ะ ตั ว ข อ ง

อัต รา ส่ว นผ สม ม าก กว่ าร้ อย ละ  50 คือ อัต รา ส่ว น  90:10 (ภ า พท่ี  3) อัต รา ส่ว น  8 5:15 (ภ า พท่ี  4) แล ะอั ตร าส่ ว น 8 0:20 

( ภ า พ ท่ี  5 )  ร้ อ ย ล ะ โ ด ย น ้ า ห นั ก  มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร น้ า ม า ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ไ ด้  ข ณ ะ ท่ี เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ต ร า ส่ ว น ท่ี 

75:25 ( ภ า พ ท่ี  6 ) ร้ อ ย ล ะ โ ด ย น ้ า ห นั ก พ บ ว่ า เ มื่ อ ผ ลิ ต อ อ ก ม า เ ชื อ เ พ ลิ ง เ ก า ะ ตั ว กั น เ ป็ น เ นื อ เ ดี ย ว กั น  แ ต่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ค ง รู ป

ตาม ขน าด ท่ีต้ อง กา รไ ด้ เ นื่อ งจ าก มอีั ตร าส่ว นข อง ปริ มา ณ coal rejects สู งเกิ น ไ ปจึ งท้ าใ ห้เชื อเพลิ งท่ี ผ ลิ ตได้ มี คว ามอ่ อ น

ตั ว สู ง ไ ม่ ส าม า รถ ค ง รู ป ต ร ง ต า ม เงื่ อ น ไ ข ก า ร ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ไ ด้  ดั ง นั น อั ต ร า ส่ ว น  75:25 ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร น้ า ม า

ผ ลิตเชื อเพลงิอัดแท่ง 
 

4. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อค่าความร้อนเชื้อเพลิงอังแท่ง 

 ค่ า ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง จ ะ แ ป ร ผ ั น ต ร ง กั บ ป ริ ม า ณ  coal rejects คื อ  เมื่ อ อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง coal rejects 

เพิ่ ม ขึ น ค่ า ค วา ม ร้ อน ข อ งเ ชื อ เ พ ลิง อั ด แ ท่ง ก็ จ ะเ พิ่ มข ึ น  โ ด ย อัต ร า ส่ว น เชื อ เพ ลิ ง อั ดแ ท่ ง ท่ีผ ลิ ต จ าก ถ่ า น ซัง ข้ าว โ พ ด ร่ ว ม กั บ 

coal rejects ท่ี มี ค่ า ค ว า ม ร้อ น ม า ก ท่ี สุ ด คื อ  อั ต ร าส่ ว น ท่ี  75:25 ร อ งล ง ม า คื อ  80:20, 85:15 แ ล ะ  90:10 มี ค่ าค ว า ม ร้ อ น

เ ท่ า กั บ  12,261 kcal/kg, 11,260 kcal/kg, 10,831 kcal/kg แ ล ะ  9,877 kcal/kg ต า ม ล้ า ดั บ  แ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น ท่ี มี ค่ า ค ว า ม

ร้อนต้่าสุดคือ อัตราส่วนท่ี 95:05 มคี่าความร้อนเท่ากับ 9,106 kcal/kg แสดงดังภาพท่ี 7  
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ภาพที ่7 ค่าความร้อนเชื อเพลงิอัดแท่งถ่านซังข้าวโ พดผสม coal rejects  

 

 จา ก ภ า พ ท่ี  7  พ บ ว่ า ทุ ก อั ต รา ส่ ว น ข อ งเ ชื อ เ พ ลิ งมี ค่ า ค ว า ม ร้อ น สู ง ก วา่ ค่ า ม า ตร ฐ า น ก าร ผ ลิ ต เชื อ เ พ ลิง อั ด แ ท่ ง ท่ี 

5,0 00  kcal/kg จึง เป็ นป ร ะโ ยช นท์ า งด้ าน ค วา มร้ อ นข อง ก าร ผ ลิ ต เป็ นเ ชื อ เพ ลิง อั ดแ ท่ ง ไ ด้  ดั ง นั น ผ ลก าร วิ จัย ใ น ส่ว น นี ส รุ ป

ไ ด้ว่า สามารถน้าเชื อเพลงิแตล่ะอัตราส่วนมาผ ลิตเป็น เชื อเพลงิ อัดแท่งไ ด้   
 

 5. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อปริมาณความช้ืนของเชื้อเพลิงอังแท่ง 

 ปริม าณ ค วา มชื นข องเช ือ เพ ลิง อั ดแ ท่ง จะ แป รผ ั นต รง กับ coal rejects เ ชน่ เดี ยวกั บค่ าค วา มร้ อน  เนื่ อง จา ก coal 

rejects มี ค ว าม ชื น ร้ อย ล ะ  2 3 .9  แล ะ ค่ า ค วา ม ร้ อ น  2,9 4 6 kcal/kg เ มื่ อ อัต ร า ส่ วน ข อ ง coal rejects เพิ่ ม ขึ น ท้ า ใ ห้ ป ริ ม า ณ

ความชื น และค่าค วามร้อน ของ เชื อ เพลงิ อัด แท่งเพิ่ม ขึ นตามไ ปด้วย โ ดยอัตรา ส่วนท่ีเห มาะสมท่ี จะ น้าม าผ ลิตเชื อ เพลงิ อั ด

แ ท่ ง จ ะ ต้ อ ง มี ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ย ล ะ  1 0  ซึ่ ง เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง  จ า ก

ผ ลก ารวิจั ยพบ วา่ อั ตรา ส่วน ของเช ือเพ ลิง แ ตล่ะ อัตร าส่วน มคี วามชื นเห มาะส มท่ี จ ะน้า มาผ ลิตเชื อเพ ลิง อั ดแท่ ง ไ ด้ แสด ง

ดังภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 ปริมาณความช ืนเชื อเ พลงิอัดแท่งถ่านซังข้าวโ พดผสม coal rejects 
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 จา กภ าพ ท่ี 8  พบ วา่ ทุก อัต ร าส่ วน ขอ งเชื อเพลิ ง อั ด แท่ ง มี ค่า ผ ่า นเ กณ ฑ์ มา ตร ฐา นก าร ผ ลิ ต เชื อ เพ ลิง อัด แ ท่ง  คื อ 

เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ใ น แ ต่ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น นั น มี ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ย ล ะ  1 0  ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต

เชื อเพลงิอัดแท่ง ดังนั นสามารถน้าเชื อเพลงิ อัดแท่งแตล่ะอัตราส่วนมาผ ลิตเป็นเชื อเพลงิ อัดแท่งไ ด้   
 

 6. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อปริมาณเถ้าของเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

 ปริมาณเถา้ของเชื อเพลงิ อัดแท่งจะ มีปริมาณลดลงเมื่ออัตราส่วนของ coal rejects ท่ีใชผ้ สมกับถ่านซังข้าวโ พด

มปี ริม าณ ท่ี เพิ่ ม ขึ น  เนื่ อ งจ าก ผ ลก าร ท ดส อบเบื อ งต้ นพ บ วา่  ป ริม าณ เ ถ้า ขอ ง coal rejects มี เพี ย งร้ อย ละ  0 .0 2 หลั งผ ่ า น

ก ร ะ บ ว น ก า ร เผ า ไ ห ม้ แ ล้ ว  ดั ง นั น ป ริ ม า ณ เ ถ้ า ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง จ ะ มี ป ริ ม า ณ ม า ก ห รื อ น้ อ ย จึ ง ขึ น อ ยู่ กั บ อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง

ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด ท่ี เ พิ่ ม ขึ น  โ ด ย อั ต ร า ส่ ว น ท่ี มี ป ริ ม า ณ เ ถ้ า ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  95:05 ร อ ง ล ง ม า คื อ อั ต ร า ส่ ว น ท่ี 

90:10, อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  8 5:1 5  แ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  80:20  ร้ อ ย ล ะ โ ด ย น ้ า ห นั ก  ต า ม ล้ า ดั บ  พ บ ว่ า มี ป ริ ม า ณ เ ถ้ า เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  

11.26, ร้ อ ย ล ะ  10.79, ร้ อ ย ล ะ 5.10 แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  4.74 ต า ม ล้ า ดั บ  แ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น ท่ี มี ป ริ ม า ณ ต่้ า สุ ด  คื อ  อั ต ร า ส่ ว น ท่ี 

25 :75  มี ป ริ ม า ณ เ ถ้ า เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  4.14 เ นื่ อ ง จ า ก มี ป ริ ม า ณ ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง coal rejects ผ ส ม อ ยู่ น้ อ ย นั่ น เ อ ง  แ ส ด ง ดั ง

ภาพท่ี 9 
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ภาพที ่9 ปริมาณเถา้เชื อเพลงิอั ดแท่งถ่านซังข้าวโ พดผสม coal rejects 

 

 จา ก ภ าพ ท่ี 9 พบ วา่ ปริ มา ณ เถ้ าขอ งเ ชื อ เพ ลิง อัด แท่ ง แ ต่ ละ อัต รา ส่ว น มี ปริ มา ณ เถ้ าที่ ใ ก ล้เคี ย งกั น ซึ่ งอ ยู่ ใ น ชว่ ง

ร้ อ ย ล ะ  9.14-11.26 โ ด ย อั ต ร า ส่ ว น ท่ี มี ป ริ ม า ณ เ ถ้ า สู ง ท่ี สุ ด คื อ อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  95:05 มี ป ริ ม า ณ เ ถ้ า เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  11.26 

ส่ ว น อั ต ร า ส่ ว น ท่ี มี ป ริ ม า ณ เ ถ้ า น้ อ ย ท่ี สุ ด คื อ อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  75:25 มี ป ริ ม า ณ เ ถ้ า เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  9.14 ดั ง นั น ส า ม า ร ถ น้ า

เชื อเพลงิแตล่ะอัตราส่วนมาผ ลิตเป็นเชื อเพลงิ อัดแท่งไ ด้    
 

 7. ผลจากอัตราสว่นผสมต่อคา่ความหนาแน่นของเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

 ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง จ ะ มี ป ริ ม า ณ สู ง ขึ น เมื่ อ อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง coal rejects ท่ี ใ ช้ ผ ส ม กั บ ถ่ า น ซั ง

ข้ า ว โ พ ด มี ป ริ ม า ณ ท่ี เพิ่ ม ขึ น  เ นื่ อ ง จ า ก coal rejects ท้ า ห น้ า ท่ี เป็ น ตั ว ป ร ะ ส า น อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง เ ชื อ เพ ลิ ง อั ด แ ท่ ง  ดั ง นั น เ มื่ อ

อั ต ร า ส่ ว น เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง มี ป ริ ม า ณ coal rejects ม า ก ขึ น จ ะ ท้ า ใ ห้ เชื อ เ พ ลิ ง เ ก า ะ ตั ว กั น แ น่ น จึ ง ท้ า ใ ห้ เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี

ผ ลิ ต ขึ น มี ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น เ พิ่ ม ขึ น ต า ม ไ ป ด้ ว ย  โ ด ย อั ต ร า ส่ ว น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ท่ี จ ะ น้ า ม า ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง จ ะ ต้ อ ง มี ค่ า ค ว า ม

ห น า แ น่ น ม า ก ก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ  6 0 0 kg/m3  ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  อั ต ร า ส่ ว น ท่ี ผ ่ า น



 

 1290  Proceedings 

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง  คื อ  อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  9 0:10, อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  85:15, อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  80:20 แ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น ท่ี 

75:25 ร้อยละโดยน ้าหนัก ตามล้าดับ แสดงดังภาพท่ี 10 
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ภาพที ่10 ค่าความหนาแนน่เชื อเพลงิอัดแท่งถ่านซังข้าวโ พดผสม coal rejects 
  

 จ า ก ภ า พ ท่ี  1 0  พ บ ว่ า ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง แ ต่ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น แ ป ร ผ ั น ต ร ง กั บ ป ริ ม า ณ  coal 

rejects เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ค่ า ค ว า ม ร้ อ น  เ มื่ อ อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง  coal rejects เ พิ่ ม ขึ น ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น แ ล ะ ค่ า ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง

เ ชื อ เ พ ลิ ง ก็ จ ะ เ พิ่ ม ขึ น ต า ม ไ ป ด้ ว ย เ พ ร า ะ coal rejects มี ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น แ ล ะ ค่ า ค ว า ม ร้ อ น สู ง  อั ต ร า ส่ ว น ท่ี มี ป ริ ม า ณ

ค ว า ม ห น า แ น่ น สู ง ท่ี สุ ด คื อ  อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  75:25 ร อ ง ล ง ม า คื อ อั ต ร า ส่ ว น  80:20 แ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น 85:15 เ ท่ า กั บ  1,229 

kg/m3 1,006 kg/m3 แ ล ะ 950 kg/m3 ต าม ล้ าดั บ แล ะอั ต รา ส่ว นท่ี มี ปริ ม าณ ค วา มห น าแ นน่ ต่้ าที่ สุด ท่ี ผ ่า นม า ตร ฐา นก า ร

ผ ลิต ค ือ อัตราส่วนท่ี 90:10 kg/m3 โ ดยมีคา่ความหนาแนน่เท่ากับ 770 kg/m3 

 ดังนั นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของถ่านซังข้าวโ พดผสม coal rejects ท่ีจะน้ามาผ ลิตเป็นเชื อเพลงิ อัดแท่งได้คือ 

อัต รา ส่ว นท่ี  9 0:1 0  อั ตร าส่ วน ท่ี  85:15 แ ละ อัต รา ส่ว น ท่ี  80:20 เนื่ อง จา กเ ชื อ เพ ลิง อัด แ ท่ง ทั ง สา มอั ต รา ส่ว น น ี สา ม าร ถ

อั ด ขึ น รู ป ไ ด้ ดี  มี ค่ า ค ว าม ร้ อ น เ ท่ า กั บ  9,8 7 7 kcal/kg 10,831 kcal/kg แ ล ะ  11,260 kcal/kg ต าม ล้ าดั บ  ซ ึ่ ง ค่ า ค ว า ม ร้อ น ท่ี

ไ ด้ สู งเ กิน ค่ า ม าต ร ฐ าน ข อ งก า รผ ลิ ต เชื อ เพ ลิ ง อัด แ ท่ ง ท่ี  5,000 kcal/kg ค่ า ค ว าม ชื น ร้อ ย ล ะ 5.31, ร้ อ ยล ะ 5.73 แ ละ ร้ อ ย

ล ะ  5.93 ต า ม ล้ า ดั บ  คื อ มี ค ว า ม ชื น ไ ม่ เกิ น ร้ อ ย ล ะ  10 ข อ ง ม า ต รฐ า น ก า ร ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง  มี ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น  770 

kg/m3 950 kg/m3 แ ล ะ  1,006 kg/m3 ต า ม ล้ า ดั บ คื อ มี ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น ม า ก ก ว่ า  600 kg/m3 ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต

เชื อเพลงิอัดแท่ง และมีปริมาณเถา้รอ้ยละ 10.79 ร้อยละ 10.19 และร้อยละ 9.74 ตามล้าดับ 
 

 8. วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

 ส้ า ห รั บ ใ น หั ว ข้ อ นี นั ก วิ จั ย ไ ด้ ท้ า ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ท า ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ข อ ง เ ชื อ เพ ลิ ง 

อั ด แ ท่ ง ท่ี ผ ลิ ต จ า ก ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด ร่ ว ม กั บ coal rejects ใ น แ ต่ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น ท่ี ผ ่ า น เ ก ณ ฑ์ ก า ร ผ ลิ ต เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ห รื อ

แ น ว ท า ง ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ผ ู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร เ ลื อ ก เชื อ เ พ ลิ ง ทั ง ส อ ง ช นิ ด ม า ล ง ทุ น ผ ลิ ต เป็ น เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง เพื่ อ ผ ลิ ต

ไ ฟ ฟ้ า  ซึ่ ง ก า ร อ า ศั ย เท ค นิ ค ใ น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร ล ง ทุ น จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ มั่ น ใ จ ไ ด้ ว่ า ก า ร ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร ล ง ทุ น นั น จ ะ ช่ ว ย ส ร้ า ง

มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ ประกอบการ  ซึ่ งเกณฑ์การตัดสิ นใจ ท่ีนักวิจัยใชใ้ น การวเิคราะห์ทา งเศรษฐศาสตร์จ ะใ ชก้ระแสเงินส ด

ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ส้ า คั ญ  เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ คื อ  ร ะ ย ะ เ ว ล า คื น (Payback Period: PBP) ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด

แท่งได้ดังต่อไ ปนี  
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ตารางที่ 3 การค้านวณทางด้านเศรษฐศาสตร์เชื อเพลงิอัดแท่ง 

รายการ หน่วย ค่าทีใ่ช้ในการค านวณ 

  อัตราส่วน 90:10 อัตราส่วน 85:15 อัตราส่วน 80:20 

1. อายุของโ ครงการผ ลิตไ ฟฟา้ ปี 15 15 15 

2 .  อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร

ลงทุน 

% 12 12 12 

3 . ปริมาณของซังข้าวโ พด ตันตอ่ปี 21,5 04 21,5 04 21,5 04 

4. ปริมาณของผงถ ่านซังข้าวโพด ตันตอ่ปี 15,805 15,805 15,805 

5 . ปริมาณเชื อเพลงิอัดแท่งท่ีผลิตได้ ตันตอ่ปี 17,3 85 18,175 18,966 

6. เงินลงทุนก่อนเร่ิมโ ครงการ บาท 710,000 710,000 710,000 

7. กระแสเงินสดเข้า     

 - ร า ย ไ ด้ จ า ก ค่ า ก า ร ข าย เ ชื อ เพ ลิ ง

อัดแท่งส้าหรับผ ลิตไ ฟฟา้ 

บาทต่อปี 6,5 25,000 6,600,000 

 

6,690,000 

 

8 . กระแสเงินสดออก     

 - ภ า ร ะ ค่ า ไ ฟ ฟ้ า ส้ า ห รั บ

เครื่องจักร 

บา ทตอ่ปี 3,960,000 4,554,000 4,752,000 

 - ภาระค่าดูแลรักษาระบบ 5% บาทต่อปี 8 6,460 8 6,460 8 6,460 

 - ภาระค่า coal rejects บาทต่อปี 790,000 1,185,000 1,580,000 

 - ภาระค่าจ ้างแรงงานคน 15 คน บาทต่อปี 1,485,000 1,485,000 1,485,000 

ระยะเวลาคืนทุน ปี 4.96 3.38 2.47 

ก า ร จั ด ล้ า ดั บ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ก า ร

ลงทุน 

 
   

 

จา กต าราง ท่ี 3  แ สดง ผ ลกา รวเิค ราะห์ เปรีย บเทีย บควา มเหม าะสม ทาง ด้านเศ รษฐ ศาสต ร์ของ เชื อเ พลงิอั ดแท่ ง

ท่ี ผ ลิ ต จ า ก ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด ผ ส ม กั บ coal rejects ใ น อั ต ร า ส่ ว น  9 0:10 อั ต ร า ส่ ว น  85:15 แ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น  80:20 ร้ อ ย ล ะ

โ ด ย น ้ า ห นั ก  ต า ม ล้ า ดั บ  พ บ ว่ า  เ ชื อ เพ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี ผ ลิ ต จ า ก ถ่ า น ซั ง ข้ า ว โ พ ด ผ ส ม กั บ coal rejects ใ น อั ต ร าส่ ว น 80:20 มี

ร ะ ย ะ เ ว ล า คื น ทุ น เ ร็ ว ท่ี สุ ด เ ท่ า กั บ  2 . 4 7  ปี  ร อ ง ล ง ม า คื อ  อั ต ร า ส่ ว น 85:15 มี ร ะ ย ะ เ ว ล า คื น ทุ น เ ท่ า กั บ  3 . 3 8  ปี  แ ล ะ

อัตราส่วน 90:10 มรีะยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4.96 ปี ตามล้าดับ  
 

 9. การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 นั ก วิ จั ย ไ ด้ ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ค่ า ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม

ท า ง ด้ า น ก า ย ภ า พ แ ล ะค ว า ม เห ม า ะ ส ม ท า ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ดั งท่ี ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ข้ า ง ต้ น ม า ค้ า น ว ณ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  SimaPro 

Version 7.2 ซึ่ ง มี ก า ร แ บ่ ง ป ร ะ เภ ท ข อ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ท า งด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี พิ จ า ร ณ า อ อ ก เ ป็ น  11 ป ร ะ เภ ท  (1) Greenhouse 

(2) Ozone layer (3) Acidification (4) Eutrophication (5) Heavy metals (6) Carcinogens (7) Pesticides (8) Summer 

smog (9) Winter smog (10) Energy resources (11) Solid waste โ ด ย ผ ล ก ร ะ ท บ ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ถู ก พิ จ า ร ณ า ทั ง ใ น แ ง่ ข อ ง

ปริมาณและควา มรุนแรงและแสดงผลกระทบใ นหน่วยของ Point (Pt) 
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ภาพที ่11 ผ ลการเปรียบเทียบค่ าผ ลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากเชื อเพลงิอัดแท่ง 
 

 จ าก ภ า พ ท่ี  11 แ ส ด ง ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม ข อ ง เชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี ผ ลิ ต จ า ก ถ่ า น

ซัง ข้ า วโ พ ด ร่ วม กั บ coal rejects ใ น อั ต ร าส่ ว น ท่ี  9 0:10, อัต ร า ส่ วน ท่ี  85:15 แ ล ะ อั ต รา ส่ ว น ท่ี  80:20 ร้อ ย ล ะ โ ด ย น ้ า ห นั ก  

ตา ม ล้ า ดั บ ด้ ว ย โ ป ร แก ร ม ส้ า เร็ จ รู ป  SimaPro Version 7.2 พ บ ว่ า ต ล อ ดวั ฏ จั ก ร ชี วิ ต ขอ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แท่ ง ท่ี ผ ลิ ต จ า ก ถ่ า น

ซั ง ข้ า ว โ พ ด ร่ ว ม กั บ coal rejects ทั ง ส า ม อั ต ร า ส่ ว น มี ค่ า ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ด ย ร ว ม ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น  ซึ่ ง ปั ญ ห า

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี มี แ น ว โ น้ ม จ ะ เ กิ ด ขึ น ไ ด้ ม า ก ท่ี สุ ด คื อ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก  Greenhouse effect เ ท่ า กั บ  2,9 9 7  Pt 

ร อ ง ล ง ม า คื อ  Summer smog เ ท่ า กั บ  7 5 9  Pt, Ozone layer เ ท่ า กั บ  3 4 7  Pt แ ล ะ  Acidification เ ท่ า กั บ  2 6 0  Pt 

ตามล้าดบั 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จา ก ผ ลก าร วเิค รา ะห์ ส มบั ตทิ าง กา ยภ าพ ขอ งเ ชื อ เพ ลิง อัด แท่ ง ส าม าร ถส รุป ไ ด้ วา่ อัต รา ส่ว นท่ี เห มา ะส มข อ ง

ถ่านซังข้าวโ พดผ สมกับ coal rejects ท่ีจะน้ามาผ ลิตเป็นเชื อเ พลงิ อัดแท่ง ไ ด้คอื อัตรา ส่วน 90:10 อัต ราส่วน 85:15 แล ะ

อัตรา ส่วน 8 0:20 ร้ อยล ะโ ดย น ้าหนั ก ต า มล้า ดับ เ นื่องจ ากเชื อเพลิ ง อัด แท่งทั งสา มอัตร าส่ว น น ีสา มารถ อัดขึ นรูป ไ ด้ดี มี

ค่ า ค ว า ม ร้ อ น เท่ ากั บ  9,8 7 7  kcal/kg 10,831 kcal/kg แ ล ะ  11,260 kcal/kg ต า ม ล้ า ดั บ  ซ ึ่ ง สู ง ก ว่ า ค่ า ค ว า ม ร้ อ น ม า ต ร ฐ า น

ก า ร ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ท่ี  5,0 0 0  kcal/kg ค่ า ค ว า ม ชื น ร้ อ ย ล ะ  5 . 3 1  ร้ อ ย ล ะ  5 . 7 3  แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  5 . 9 3  ต า ม ล้ า ดั บ  ค่ า

ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม ชื น ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ย ล ะ  1 0  ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น เ ท่ า กั บ  7 7 0  kg/m3  9 5 0  kg/m3  แ ล ะ  1,0 0 6  kg/m3  มี ค่ า ค ว า ม

ห น า แ น่ น ม า ก ก ว่ า  6 0 0  kg/m3  ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง แ ล ะ ป ริ ม า ณ เ ถ้ า ร้ อ ย ล ะ  10.79 ร้ อ ย ล ะ  1 0 . 1 9  

แล ะ ร้ อ ยล ะ  9 . 74  ตา ม ล้ า ดั บ  ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล ท าง เศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร์ พ บ ว่ า เชื อ เพ ลิ ง อั ด แท่ ง ท่ี ผ ลิ ต จา ก ถ่ า นซั ง ข้ า วโ พ ด ผ ส ม

กั บ coal rejects ใ น อั ต ร า ส่ ว น 80:20 มี ร ะ ย ะ เ ว ล า คื น ทุ น เ ร็ ว ท่ี สุ ด เ ท่ า กั บ  2 . 4 7  ปี  ร อ ง ล ง ม า คื อ  อั ต ร า ส่ ว น ท่ี 85:15 มี

ร ะ ย ะ เ ว ล า คื น ทุ น เ ท่ า กั บ  3 . 3 8  ปี แ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  9 0:10 มี ร ะ ย ะ เ ว ล า คื น ทุ น เ ท่ า กั บ  4 . 9 6  ปี ต า ม ล้ า ดั บ  ส้ า ห รั บ ก า ร

ปร ะเ มนิ ผ ล ก ระ ทบ ท าง ด้า น สิ่ง แว ดล้ อ มพ บ วา่  ทั งส าม อั ตร าส่ วน มี ค่า ผ ลก ระ ท บต่ อสิ่ ง แว ดล้ อ มโ ดย รว ม ใ ก ล้เคีย งกั น  ซึ่ ง

ปัญห าผ ล กระ ทบต่ อสิ่ง แวด ล้อม ท่ี มแี นวโ นม้จ ะเกิ ด ขึ น ไ ด้มา ก ท่ีสุ ดคื อผ ล กระ ทบจ าก Greenhouse effect เท่า กับ 2,99 7 

Pt ร อ ง ล ง ม า คื อ  Summer smog เ ท่ า กั บ  7 5 9  Pt, Ozone layer เ ท่ า กั บ  3 4 7  Pt แ ล ะ  Acidification เ ท่ า กั บ  2 6 0  Pt 

ตามล้าดับ 
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 จ า ก ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง นี ส นั บ ส นุ น ส ม ม ติ ฐ า น ข อ ง ง า น วิ จั ย ไ ด้ ว่ า เ ชื อ เ พ ลิ ง ถ่ า น จ า ก ซั ง ข้ า ว โ พ ด แ ล ะ coal 

rejects มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ส้ า ห รั บ น้ า ม า ผ ลิ ต เ ป็ น เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ทั ง ท า ง ด้ า น ส ม บั ติ ก า ย ภ า พ  เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ

สิ่งแวดลอ้ม ดังนั นสามารถสรุปไ ด้ว่าเชื อเพลงิ อัดแท่งท่ีผลิตจาก ถ่านซังข้าวโ พดผสม coal rejects ใ นอัตราส่วนท่ี 8 0:20 

ร้ อ ย ล ะ โ ด ย น ้ า ห นั ก  มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม อ ย่ า ง ยิ่ ง ท่ี จ ะ น้ า ม า ล ง ทุ น เ พื่ อ ผ ลิ ต เ ป็ น เ ชื อ เพ ลิ ง พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร

ผ ลิตไ ฟฟา้หรอืความร้อนใน โ รงงานอุตสาหกรรม  
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การประยุกต์ใช้เชื้อบาซิลลัสทูริงจิเอนซิสในการควบคุมหนอนกระทู้         

Application of Bacillus thuringiensis for control armyworm, Spodoptera spp.   

ศักรินทร์  สุขสก ล1 อมรรัตน ์ ยาสมุทร 2 วีระชัย ตีรอรุณศริิ2 และ สุภัค มหัทธ นพรรค2,3* 

Sa kka r in Suksa kol1 ,  Amon r a t  Ya sa mut 2,  Weerachai Teeraarunsiri2 and Supuk Mahadtanapuk2,3* 
 

บทคัดย่อ 
 

บ า ซิ ล ลั ส ทู ริ ง จิ เ อ น ซิ ส ไ อ โ ซ เ ล ท SC1  แ ล ะ  ไ อ โ ซ เ ล ท  SC2  แ ส ด ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ห น อ น ก ร ะ ทู้ 

โ ดย จา กกา รท ดส อบหน อน กระ ทู้วั ยส องใ นห้ องปฏิบั ตกิ าร ด้ว ยวิธี  D iet plu g m eth od  ซึ่ง ใ ชแ้ บค ทีเรี ยไ อโซ เ ลท  S C1 แล ะ 

ไ อโซ เลท SC2  ท่ีคัดแยกไ ด้  และใ ชน้ ้ากลั่ นปราศจาก เ ชื อเป็นตัวคว บคุม พบว่าไอ โ ซเลท SC1  สามารถฆา่ห นอนกระทูไ้ ด้

มากก วา่ไ อโซ เลท SC2  อย่างมนีัยส้าคัญ (p<0.05) แ ละกา รบ่งบอกลักษณ ะสัณฐ านวทิยาและก ารบ่งบอกสายพันธ์ุโด ย

วิ เ ค ร า ะ ห์ ล้ า ดั บ เบ ส บ น  16s rDNA พ บ ว่ า มี ค ว า ม เ ห มื อ น  Bacillus thuringiensis จ า ก นั น ท้ า ก า ร ฉี ด พ่ น เ ชื อ ไ อ โ ซ เ ล ท  S C 1 

ล ง บ น ก ล้ า ข้ า ว พ บ ว่ า ท่ี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1 x 1 0 8  C F U / m l .  ข อ ง เ ชื อ  พ บ ห น อ น ก ร ะ ทู้ ต า ย ม า ก ก ว่ า เ ชื อ ท่ี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1 x 1 0 4 

CFU/m l. และ 1x106 CFU/m l. อย่างมนีัยส้าคัญ (p<0.05)  
 

ค าส าคัญ: บาซ ิลลัสทูริงจิเอนซิส  หนอนกระทู ้ก ล้าขา้ว  Diet p lug m eth od 
 

Abstract 
 Bacillus thuringiensis strains SC1 and SC2 showed to be highly efficient in controlling armyworm, 

Spodoptera spp.  Total 750 larvae at secondary stage were tested in vitro with Diet plug method.  The bacterial 

isolate SC1 was presented significant (p<0.05) to kill infecting larvae m o r e  t h a n  i s o l a t e  S C 2  compared with 

sterilized distilled water as a control. The isolate S C 1  was identified with high identity as Bacillus thuringiensis 

based on phenotypic criteria and 16s rDNA gene sequence analysis. T h e spraying o f  is o la te  S C1  at  1 x 10 8  C F U /m l  

concentration on ric e seedling was presented significant (p<0.05) to kill armyworms m ore than 1x10 4 CFU/m l. and 

1x106 CFU/m l.  
 

Keywords: Bacillus thuringiensis, Spodoptera spp., R ic e, D iet p lug m eth od 
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บทน า 

เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ เ ป็ น ก า ร เ ก ษ ต ร แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม จ ะ ใ ห้ ค ว า ม ส้ า คั ญ กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ  

ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ก า ร เ ก ษ ต ร  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ก า ร ฟื้ น ฟู ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ดิ น   ก า ร รั ก ษ า แ ห ล่ ง น ้ า ใ ห้ ส ะ อ า ด  แ ล ะ 

ก า ร ฟื้ น ฟู ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ ข อ ง ฟ า ร์ ม  ทั ง นี แ น ว ท า ง เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ อ า ศั ย ก ล ไ ก แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง 

ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ใ น ก า ร ท้ า ก า ร ผ ลิ ต  ดั ง นั น เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ จ ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส้ า เ ร็ จ ไ ด้ เ ก ษ ต ร ก ร จ้ า เ ป็ น ต้ อ ง เ รี ย น รู้ ก ล ไ ก แ ล ะ

เทคโ นโลยท่ีีจ้าเป็นต่อการจัดกา รและมีผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ 

เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ จึ ง ป ฏิ เ ส ธ ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี ก้ า จั ด ศั ต รู พื ช แ ล ะ ปุ๋ ย เ ค มี  เ นื่ อ ง จ า ก ส า ร เ ค มี ก า ร เ ก ษ ต ร เ ห ล่ า นี มี

ผ ลกร ะทบต่ อกล ไ ก แล ะกระ บวนก ารขอ งระบ บนเิว ศ  นอ กเหนื อจาก การป ฏเิสธ การใช้ สารเคมี ทา ง การ เกษต รแลว้  ยังใ ห้

ควา มส้ าคัญ กับ กา รส ร้าง สม ดุลข อง วงจ รธ าตุอ าห ารก ารประ หยั ดพ ลังง าน การ อนุ รัก ษ์ระ บบ นเิว ศก ารเก ษต ร แ ละ กา ร

ฟื้นฟูความหลากหลายทางชวีภาพ ก ารป้องกั นก้าจัดศัตรูพชืโดยวิธีชีววธีิเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีน้ามาใ ชใ้ นการควบคุมกา ร

ระบ าด ขอ งศั ตรู พชื  ซ ึ่ งเป็ น กา รเลี ยน แบ บธ รร มช าติ  เนื่ อง จา กป ก ตใิ น ธร รม ชา ตมิี ศัต รูใ นธ รร มช าติ อยู่ แล้ ว แ ตใ่ นปั จจ ุ บั น

อ าจ มี ป ริ ม า ณ น้ อ ย ห รื อ มี จ้ า น ว น ล ด ล ง  อ า จ เนื่ อ ง ม า จ า ก มี ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น ก้ า จั ด ม า ก ขึ น  ท้ าใ ห้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ

ค ว บ คุ ม ไ ด้ ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ  ร ว ม ทั ง ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง อั น ต ร า ย ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี ท่ี มี ผ ล ต่ อ ผ ู้ ผ ลิ ต  ผ ู้ บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ

สิ่ง แ ว ดล้ อ ม  [ 1]  ดั ง นั นจึ ง มี ผ ู้ หัน ม า ส น ใ จ ก า รค ว บ คุ มศั ต รู พื ช โ ด ย ชี ววิ ธี ม าก ขึ น  เ ชื อ ท่ี มี ก า รใ ช้ คว บ คุ ม ศั ต รูธ ร รม ช า ติ ท่ี พ บ

คื อ เชื อ แ บ ค ที เ รี ย  B. thuringiensis ห รื อ เ ชื อ  Bt ซึ่ ง เ ป็ น แ บ ค ที เ รี ย แ ก ร ม บ ว ก ใ น ก ลุ่ ม  endospore forming rods and cocci 

อ ยู่ ใ น ส กุ ล  Bacillus ว ง ศ์  Bacillaceae [2 ]  เ ซ ล ล์ มี รู ป ร่ า ง แ บ บ แ ท่ ง ย า ว  3  – 5 ไ ม ค รอ น  [ 3 ] ถ้ า น้ า ม า เลี ย ง บ น จ า น เ พ า ะ เ ชื อ 

ลักษ ณะ โ ค โ ลนี  (colony) มี สีข าวขุ่ น  ข นาด ขอ ง โ ค โ ลนี ค่อ นข้ างใ หญ่ (5  – 10 มลิลิ เม ตร) ผ ิว หนา้ ไ มเ่ รียบ แล ะไ ม่ เป็น มัน  [4 ] 

เ ชื อ  Bt พ บ ไ ด้ ท่ั ว ไ ป ใ น ส ภ า พ ธ ร ร ม ช า ติ  เ ช่ น  ใ น ดิ น ซึ่ ง ต า ม ป ก ติ อ ยู่ ใ น รู ป ข อ ง ส ป อ ร์  ถ้ า มี ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท่ี เ ห ม า ะ ส ม จ ะ

เจ ริ ญ เ ติ บ โ ต ต่ อ ไ ป อ ยู่ ใ น ร ะ ย ะ  vegetative น อ ก จ า ก นี ยั ง ส า ม า ร ถ พ บ เชื อ ไ ด้ บ น พื ช ใ น น ้ า ใ น มู ล สั ต ว์  [5 ] ร ว ม ทั ง ใ น แ ม ล ง ท่ี

ต า ย แ ล้ ว ห รื อ ใ ก ล้ ต า ย อี ก ด้ ว ย  [6 ]  แ ต่ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Theunis พ บ ว่ า จ ะ พ บ เชื อ  Bt อ ยู่ ใ น ดิ น ม า ก ท่ี สุ ด  โ ด ย เฉ พ า ะ ใ น

เนื อ ดิน ท่ีมี อนิ ทรี ยวั ตถุ สูง  น อก จา ก ดิน ท่ี เก็บ รว บร วม จา กแ หล่ ง ตา่ งๆ  มั กมี จ้า นวน  Bt isolates แต กต่ าง กัน อา ศัย ร่วม กั น

อย่ างห ลา กห ลา ย ซึ่ง ดิน ใ น ทวี ปเอ เชี ยจ ะมี จ้า น วน  Bt isolates มา กก วา่ ดิน ใ น ทวี ป อื่ น ๆ  Bt จั ด เป็น จุลิ นท รีย์ ท่ีมี ศั กย ภา พ

สูง สามารถใ ชค้วบคุมแลงศัตรูพชืท่ีส้าคั ญทางเศรษฐก ิจ  [7]  

ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ บ ค ที เ รี ย  B. thuringiensis ท้ อ ง ถิ่ น  ท่ี มี คุ ณ ส ม บั ติ 

ใ น ก า ร ฆ่ า ห น อ น ก ร ะ ทู้ แ ล ะ เ พื่ อ ต่ อ ย อ ด ง า น วิ จั ย โ ด ย ท ด ส อ บ แ บ ค ที เรี ย ท่ี คั ด เลื อ ก ไ ด้ แ ล้ ว บ า ง ส่ ว น ใ น ก า ร ฆ่ า ห น อ น ก ร ะ ทู้  

ใ นการก้าจัดศัตรูข้าวในเกษตรอนิทรีย์ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ Bacillus spp. 

น้าเชื อ Bacillus spp. จ้า น วน 2 ไ อโซ เล ทคือ SC1 และ SC2 ซึ่งแยกได้จ ากตัวอย่างดิ น มาท้าให้เป็ นเชื อบริสุทธิ์

ด้ ว ย วิ ธี  cross steak โ ด ย ก า ร น้ า เ ชื อ ป ริ ม า ต ร  100 ไ ม โ ค ร ลิ ต ร  ใ ส่ ล ง  Flask ข น า ด  100 มิ ล ลิ ลิ ต ร  ท่ี มี อ า ห า ร  

Luria – Bertani broth (Trypton 10 ก รั ม , Yeast extract 5 ก รั ม , Sodium chloride (NaCl)  5 ก รั ม , น ้ า ก ลั่ น  1000 

มิ ล ลิ ลิ ต ร) เลี ย ง ไ ว้ ใ น ตู้ ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ท่ี  37 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส น า น  24-48 ชั่ ว โ ม ง  จ า ก นั น ใ ช้  loop ล น ไ ฟ ด้ ว ย วิ ธี  aseptic 

technique แล้ วจุ่ม เชื อ มาท้ าก าร cross steak เพื่ อให้ ไ ด้โ คโ ล นเีดี่ ยว และ เป็น เชื อ บริสุ ทธ์ิ  บน อา หาร Luria – Bertani agar 

(Trypton 10 ก รั ม, Yeast extract 5 ก รั ม, Sodium chloride (NaCl) 5 ก รั ม, Agar 20 ก รั ม, น ้ า ก ลั่ น 1000 มิ ล ลิ ลิ ต ร) 

เลี ย ง ไ ว้ ใ น ตู้ ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ท่ี  37 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส น า น24-48 ชั่ ว โ ม ง  จ า ก นั น ใ ช้  loop ล น ไ ฟ ด้ ว ย วิ ธี  aseptic technique 
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น้าโ ค โ ลนี เดี่ย ว (single colony) ท่ีมีลั กษ ณะโ คโ ล นสีีข าวขุ่ น ผ ิว ไ มม่ั น โ คโ ล นคี่อ นขา้ งใ หญ่ ปร ะมา ณ 5-10 มลิลิ เมต ร ม า

ท้ า ก า ร ย้ อ ม สี แ ก ร ม  (gram’s stain), แ ล ะ ย้ อ ม สี เ อ็ น โ ด ส ป อ ร์ (endospore staining) แ ล้ ว ส่ อ ง ดู ด้ ว ย ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น์ ท่ี

ก้ า ลั ง ข ย า ย  1 00X  โ ด ย ท่ี เ ชื อ   Bacillus sp. เ ซ ล ล์ จ ะ มี รู ป ร่ า ง เ ป็ น ท่ อ น ต ร ง  มี ก า ร ส ร้ า ง ส ป อ ร์ ภ า ย ใ น เ ซ ล ล์  แ ล ะ มี ผ ลึ ก

โ ป ร ตี น  จ า ก นั น น้ า โ ค โ ล นี เ ดี่ ย ว (single colony) ข อ งเ ชื อ   Bacillus sp. ม า ท ด ส อ บ เ บื อ ง ต้ น โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ

ท า ง ชี ว เ ค มี  (biochemical tests) ข อ ง เ ชื อ ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก า ร ย้ อ ม สี แ ก ร ม  (Gram’s strain) ,  ก า ร ย้ อ ม สี เ อ น โ ด ส ป อ ร์ 

(Endospore’s strain) , ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ย่ อ ย แ ป้ ง  (starch hydrolysis), ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ใ ช้  citrate  ข อ ง เชื อ (citrate test), 

การทดสอบการเคลื่อนท่ีของเชื อ (Motility test) การทดสอบการย่อย glucose ใ ห้เป็น acetoin (voges-proskauer test)  
 

2. การทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้ในห้องปฏิบัตกิาร 

2.1 การเตรียมหนอน 

ห ลั ง จ า ก ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ ห น อ น ก ร ะ ทู้ ผ ั ก ใ น ร ะ ย ะ ดั ก แ ด้ จ า ก  ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ

เทคโ นโลยี ชวีภาพแ ห่งชาติ  (BIO TEC) น้า ดักแด้หนอ นกระทูผ้ ั กเลี ยงไว้ใ นกล่องพ ลาสตกิใ ส  ซ ึ่งมีล้าสี ชุบน ้ากลั่ นวางอยูใ่ น

ก ล่ อ ง เพื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม ชื น  แ ล้ ว น้ า ผ ้ า ข า ว บ า ง ปิ ด ป า ก ก ล่ อ ง พ ล า ส ติ ก  เ ป ลี่ ย น ส้ า ลี ทุ ก วั น  เ ป็ น เ ว ล า  7-10 วั น  ดั ก แ ด้ ห น อ น

ก ร ะ ทู้ ผ ั ก  ก็ จ ะ เ ป็ น ผ ี เ ส ื อ ตั ว เต็ ม วั ย  จ า ก นั น ย้ า ย ผ ี เ ส ื อ ตั ว เ ต็ ม วั ย ใ ส่ ล ง ก ล่ อ ง พ ล า ส ติ ก ใ ส ท่ี มี ส้ า ลี ชุ บ น ้ า ผ ึ ง อ ยู่  เ พื่ อ ใ ช้ เลี ย ง

เป็ น อ า ห า ร  แ ล้ วใ ส่    ทิ ช ชู ห รื อ ก ร ะ ด าษ ไ ข เ พื่ อ ใ ห้ ผ ี เส ื อ ว า ง ไ ข่ เ ป ลี่ ย น ส้ า ลี ท่ี ชุ บ น ้ า ผ ึ ง ทุ ก วั น  เ ป็ น เ วล า  4-7 วั น   เมื่ อ ไ ด้ ไ ข่

จ าก ผ ี เส ื อ ตั ว เ ต็ ม ไ ว แ ล้ ว  ตั ด ก ร ะ ด า ษ ทิ ช ชู ห รื อ ก ร ะ ด า ษ ไ ข ท่ี มี ไ ข่ ห น อ น ก ร ะ ทู้ อ ยู่ ว า ง ล ง ใ น ก ล่ อ ง พ ล า ส ติ ก ท่ี มี อ า ห า ร เที ย ม 

เป็ น ร ะ ย ะเ ว ล า  3-5 วั น  ห น อ น ก ร ะ ทู้ ผ ั ก ก็ จ ะ ฟั ก อ อ ก จ า ก ไ ข่  จ า ก นั น เ ลี ย ง ต่ อ ไ ป จ น ก ร ะ ท่ั ง ห น อ น ก ร ะ ทู้ ผ ั ก เ ข้ า สู่ วั ย ท่ี ส อ ง 

ป ระ ม า ณ  6-7 วั น  ท้ าก า ร คั ด แ ย ก เฉ พ า ะ ห น อ น กร ะ ทู้ ผ ั ก ท่ี อ ยู่ ใ น วั ย ท่ี ส อ ง  ไ ว้ ใ น ก ล่ อ ง พ ล า ส ติ ก ใ ส ท่ี ส ะ อ า ด เพื่ อ ใ ห้ ห น อ น

กระทู้ผักอดอาหารก่อนการทดสอบเป็นเวลา 1 ชั่วโ มง 

2.2 การทดสอบการควบคุมศัตรูพชืของเชื อ Bacillus spp. 

ก า ร ท้ า Lethal Concentration 5 0  (LC5 0 ) โ ด ย ก า ร ป รั บ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง เ ชื อ  เ ช่ น  102, 104, 106, 108 

เป็นต้ น แ ล้ว ทดส อบกั บห นอน กร ะทูผ้ ั กจ ้า นวน  100 ตั วโดย ทด สอบจ าก กิน อาห ารเทยีม ท่ีมี เชื อ Bacillus sp. แต่ ละค วา ม

เข้ม ข้ นอ โ ด ยเก ็บ ผ ล ก าร ทด ล อง ใ น วัน ท่ี 3, 5, 7 ขอ งก าร ทด ล อง  จ าก นั น เลื อ กค วา มเ ข้ม ข้น ต่้ าสุ ดท่ี ท้ าใ ห้ห นอ น กร ะทู้ ผ ั ก

ต า ย ล ด ล ง  50 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ม า ท ด ส อ บ  ด้ ว ย วิ ธี  diet plug method [ 8 ]  โ ด ย ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ  completely 

randomized design (CRD)  แต่ ละกร รมวธีิ ปรับค วามเ ข้มข้น ของเชื อต้่าสุ ดท่ีท้ าใ ห้หน อนก ระทูผ้ ั กตาย  5 0 เ ปอร์เซ็ นต์ขึ น

ไ ป  โ ด ย ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ ใ ช้ อ า ห า ร เ ที ย ม ท่ี ใ ช้  cork borer เ จ า ะ ใ ห้ มี ข น า ด 3-5 มิ ล ลิ เ ม ต ร จ า ก นั น ห ย ด แ ต่ ล ะ ก ร ร ม วิ ธี ท่ี ใ ช้

ท ด ส อ บ ล ง ไ ป ท่ี ป ริ ม า ต ร  5 ไ ม โ ค ร ลิ ต ร  ทิ ง ไ ว้  15 น า ที  โ ด ย มี ก ร ร ม วิ ธี ดั ง นี   ส า ร ก้ า จั ด ศั ต รู พื ช ท่ี มี ส า ร  Cypermethrin 

ค ว า ม เข้ ม ข้ น  10 เ ป อ ร์ เซ็ น ต์ ,  น ้ า ก ลั น ป ร า ศ จ า ก เ ชื อ ,  เชื อ  B. thuringiensis  ส า ย พั น ธ์ุ ม า ต ร ฐ า น, แ ล ะ เ ชื อ  Bacillus spp. 

ไ อโซ เลท ท่ีแย กไ ด้ ซึ่งแ ตล่ะ กรรม วธีิท้ า  5  ซ  ้า  แตล่ ะซ  ้า ใ ชห้น อนก ระทู้ วัย ท่ี สอง  ซ ้า ละ 3 0 ตั ว จา กนั น น้าอ าหา รเทีย มท่ี มี

แต่ ละ กร รม วธีิ ทด ลอ ง ใ ส่ ลง ใ นห ล อด  Eppendorf ท่ี ผ ่า น กา รฆ่ าเชื อแ ล ะเจ าะ รูด้ าน บน ฝ าปิ ด แ ล้ว น้ าห นอ นก ระ ทู้ผั กวั ย ท่ี

สอง ท่ีให้ อด อาห าร ก่อ นหน้ าท้ ากา รท ดสอ บ 1 ชั่ว โ มง  ใ ส่ล งใ นหล อด  Eppendorf ท่ี มอีา หา รเที ยมอ ยู ่ จา กนั น สัง เกต แล ะ

บันทึกผลก าร ตายของหนอ นในวันท่ี 3, 5, และวันท่ี 7  แล้วท้ากา รวิ เคราะห์ทาง สถิต ิและเปรี ยบเทียบประ สิทธิภาพขอ ง

สารฆ่าแมลงด้วยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน  95  เปอร์เซ็นต์ 

2.3 การบ่งบอกสา ยพันธ์ุแบคทเีรียใ นระดับดีเอ็นเอ 

น้า  Bacillus spp. ท่ีได้ตรวจสอบเบื องต้นวา่มีคุณสมบัตใิ นการส ร้างสารพษิใ นการฆ่าหนอนกระทูผ้ ัก

ม า ท้ า ก า ร ส กั ด ดี เ อ็ น โ ด ย ใ ช้  Genomic DNA Bacteria extraction kit เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น  DNA template ใ น วิ ธี ห า ล้ า ดั บ เ บ ส 

จ า ก ก า ร ท้ า  PCR (polymerase chain reaction) โ ด ย ใ ช้ ไ พ ร เ ม อ ร์ ท่ี อ อ ก แ บ บ จ า ก บ ริ เ ว ณ   1 6 S rRNA gene  
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(Forward 5’-CAT GGC TCA GAT TGA ACG CTG GCG-3’, Reward 5’-CCC CTA CGG TTA CCT TGT TAC GAC-3’)  

 ห รื อ  gyrB gene (Forward 5’-AAT AAT AAC TTT ATG ATA GCG T-3’, Reward 5’-CGG TGG CGG TTA CAA AGT 

TTC-3’)  [ 9 ]  จ า ก นั น น้ า ชิ น ส่ ว น ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ท้ า  PCR ม า เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ โ ด ย   sub clone  เ ข้ า สู่ Plasmid pGEM-T easy 

vector จ า ก นั น ท้ า ก า ร ส่ ง ถ่ า ย  DNA ดั ง ก ล่ า ว เข้ า สู่  E. coli แ ล้ ว ท้ า ก า ร ต ร ว จ เช็ ค โ ด ย ก า ร ตั ด ด้ ว ย เอ น ไ ซ ม์ ตั ด จ้ า เพ า ะ แ ล้ ว

หาล้าดับเบส 

ส ภ า ว ะ ใ น ก า ร ท้ า  PCR (polymerase chain reaction) ซึ่ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ น ป ฏิ กิ ริ ย า  PCR มี ดั ง นี   

เ ต รี ย ม ส า ร ล ะ ล า ย ป ริ ม า ต ร  25 µl ล ง ใ น  Eppendorf tube ข น า ด  0 . 2 ml ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  1x reaction buffer (1 0 mM 

Tris-HCl pH 8 . 8, 5 0 mM KCl, 0 . 1 % Triton X-1 0 0 ), 2 mM MgCl2, dNTPs (dATP, dTTP, dCTP แ ล ะ  dGTP) อ ย่ า ง ล ะ 

2 0 0 µM, ไ พ ร เ ม อ ร์  primer  1 6 S rRNA gene ห รื อ  gyrB gene อ ย่ า ง ล ะ  0 . 5  µg,  Taq DNA polymerase 2 . 5 

Unit/reaction แ ล ะ  DNA template 20 ng ป รั บ ป ริ ม า ต ร สุ ด ท้ า ย ด้ ว ย  deionize water จ า ก นั น จึ ง ด้ า เ นิ น ก า ร เ พิ่ ม ข ย า ย

ป ริ ม า ณ ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง  PCR ห ลั ง จ า ก นั น น้ า ชิ น ส่ ว น ดี เ อ็ น เ อ ท่ี ไ ด้ จ า ก ข บ ว น ก า ร  PCR ไ ป ต ร ว จ ส อ บ ด้ ว ย ก า ร ท้ า  

Agarose gel electrophoresis โ ด ย ตั ด แ ถ บ ดี เ อ็ น เ อ ข น า ด ท่ี ต้ อ ง ก า ร  เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ข น า ด ข อ ง  DNA ม า ต ร ฐ า น  

เก็ บ ไ ว้ ใ น  Eppendorf tube ข น า ด  1. 5 ml ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  4  อ ง ศ า เ ซ ล เซี ย ส  น้ า ชิ น ส่ ว นDNA ท่ี แ ย ก ไ ด้ แ ล้ ว ไ ป เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ โ ด ย

ก า ร sub clone เ ข้ า สู่  plasmid DNA  pGEM-Teasy vector  โ ด ย ใ ช้  T4  DNA ligase  ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ  DNA เ ข้ า กั บ  

plasmid  แลว้น้าไปสง่ถ่ายเข้าสูแ่บคทเีรีย E.coli สายพันธ์ุ DH5-α  

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ บ ค ที เ รี ย ท่ี ไ ด้ รั บ ดี เ อ็ น เ อ ส า ย ผ ส ม  ( Recombinant DNA) โ ด ย เ ลื อ ก โ ค โ ล นี สี ข า ว ท่ี 

เจ ริ ญ บ น อ า ห า ร เลี ย ง เ ชื อ  LB-Ampicillin/x-gal agar plate โ ด ย น้ า ม า เลี ย ง ใ น  LB- Ampicillin both ใ น ตู้ ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ

แบบเขยา่ที่3 7 องศาเซลเซียสนาน 16-18 ชั่วโ มง จา กนั นน้าเชื อมาสกัดพลาสมดิโดยใ ชชุ้ดคิท Plasmid mini kit 

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  p l a s m i d  โ ด ย ก า ร ตั ด ด้ ว ย เอ น ไ ซ ม์ ตั ด จ้ า เพ า ะ  (Restriction Enzyme)  ท้ า ก า ร เ ต รี ย ม ส า ร ล ะ ล า ย

ป ริ ม า ต ร  20 ไ ม โ ค ร ลิ ต ร  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  1x buffer, plasmid 2 µg, เ อ น ไ ซ ม์ ตั ด จ้ า เ พ า ะ   EcoRI  แ ล ะ ป รั บ ป ริ ม า ต ร

สุ ด ท้ า ย ด้ ว ย  sterile  water จ า ก นั น น้ า ไ ป บ่ ม ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  37 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  น า น  12 ชั่ ว โ ม ง  ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ตั ด ด้ ว ย

เ อ น ไ ซ ม์ ตั ด จ้ า เ พ า ะ โ ด ย ก า ร ท้ า  agarose gel electrophoresis โ ด ย เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ แ ถ บ ดี เ อ็ น เ อ ม า ต ร ฐ า น  (molecular 

marker) จ า ก นั น ท้ า ก า ร ส่ ง  s e q u e n c e  เ พื่ อ ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล  แ ล ะ เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ผ ล  s e q u e n c e  ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร วิ เ ร า ะ ห์ แ ล้ ว 

จึ ง น้ า ไ ป ห า ล้ า ดั บ เ บ ส แ ล ะ น้ า ไ ป เ ที ย บ ข้ อ มู ล กั บ ฐ า น ข้ อ มู ล  NCBI (National Center for Biotechnology Information)  

โ ดยใชโ้ ปรแกรม Basic BLAST จา กนั นวเิคราะห์ความสัมพัน์ทางพันธุกรรมโดยใช้โปรแกรม Bioedit และ MEGA  
 

3. การทดสอบการควบคุมศัตรูพืชบนต้นข้าว  

ห ลั ง จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ฆ่ า ห น อ น ก ร ะ ทู้ ผ ั ก ข อ ง เ ชื อ  Bacillus spp.  

แ ล ะ ท้ า ก า ร บ่ ง บ อ ก ส า ย พั น ธ์ุ ข อ ง เ ชื อ  Bacillus spp. ว่ า เ ป็ น เ ชื อ เ ชื อ แ บ ค ที เ รี ย  B. thuringiensis จ า ก นั น ก็ เ ป็ น ก า ร ท ด ส อ บ

ประสิท ธิภาพ ของเช ือ B. thuringiensis ไ อโซ เล ทท่ีแย กไ ด้ มาท้าก ารทด สอบใ นกระ ถาง  โ ดยใชพ้ื ชทด ลองคื อต้น ก ล้าข้า ว

พันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 อายุ 15  วัน โดยแบ่งชุดการทดลองใ นกระถา ง ดังนี   

1. ชุดควบคุมคือฉีดพน่น ้ากลั่นท่ีผ่านการฆ่าเชื อแลว้   

2. ชุดท่ีฉีดพน่เชื อ Bacillus spp.โ ดยผสมเชื อใ นความเข้มข้น 1 x 104 cfu/ml  

3. ชุดท่ีฉีดพน่เชื อ Bacillus spp.โ ดยผสมเชื อใ นความเข้มข้น 1 x 106 cfu/ml 

4. ชุดท่ีฉีดพน่เชื อ Bacillus spp.โ ดยผสมเชื อใ นความเข้มข้ น 1 x 108 cfu/ml  

5. ชุดท่ีฉีดพน่สารก้าจ ัดศัตรูพชืท่ีมีสาร Cypermethrin ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ 
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ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ใ น ก ร ะ ถ า ง จ ะ ใ ช้ ต้ น ข้ า ว  20 ต้ น ต่ อ ก ร ะ ถ า ง  อ า ยุ ข้ า ว  15 วั น   ทั ง ห ม ด  15  ก ร ะ ถ า ง  

ข น า ด ก ร ะ ถ า ง เ ส้ น ผ ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง  12 นิ ว  ใ ช้ วั ส ดุ ป ลู ก คื อ ดิ น แ ล ะ ขี เ ถ้ า แ ก ล บ  อั ต ร า ส่ ว น   1:1  ท่ี ผ ่ า น ก า ร ฆ่ า เ ชื อ แ ล้ ว  

ท้า  3  ซ ้ า ร วม ทั ง สิ น  75 ก ร ะถ า ง เมื่ อ ต้ น ข้า ว อ ายุ ค ร บ   15 วั นแ ล้ ว  ท้ า ก าร  ฉ ี ด พ่ น แ ตล่ ะ ก รร ม วิ ธีล ง บ น ตน้ ข้ า ว โ ด ย ก า ร

ฉี ด พ่ น จ ะ ฉี ด พ่ น ใ น ช่ ว ง เ ว ล า  17.00 น า ฬิ ก า เ ป็ น ต้ น ไ ป  ฉี ด พ่ น ทิ ง ไ ว้  15 น า ที  จ า ก นั น น ้ า ห น อ น ก ร ะ ทู้ ผ ั ก วั ย ส อ ง ท่ี ผ ่ า น 

การ อด อา หา รก่อ นน้ าท ดส อบ 1 ชั่ วโม ง น้าล งไ ปใ น แต่ ละ กร ะถ าง ซึ่งใ ชห้ นอ นก ระทู้ ผ ัก ใ น แต่ ละ กระ ถา งจ้ านว นก ระ ถา ง

ละ  4 ตัว  ทั งห ม ด 20  ตั วต่ อ 1 ซ ้ า กา รท ดล อ ง จ า กนั นสั งเ กต แ ละ บัน ทึ กผ ลก า รต าย ขอ งห น อน ใ น วัน ท่ี  3, 5, แล ะวั น ท่ี 7 

แล้ ว ท้ า ก า ร  วเิ ค ร า ะ ห์ ท า งส ถิ ติ  แ ล ะ เป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ส าร ฆ่ า แ ม ล ง ด้ ว ย วิ ธี  Duncan’s multiple  range test 

(DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน  95  เปอร์เซ็นต ์

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ Bacillus spp.  
จ า ก ก า ร น้ า เชื อ  Bacillus spp. จ า ก  stock culture ท่ี นั ก วิ จั ย ไ ด้ คั ด เ ลื อ ก ไ ว้ แ ล้ ว เ บื อ ง ต้ น  มี  2  ไ อ โ ซ เ ล ท  คื อ  SC1 

แ ล ะ  SC2  ซึ่ ง แ ย ก ไ ด้ จ า ก ตั ว อ ย่ า ง ดิ น  ม า ท้ า ใ ห้ เป็ น เ ชื อ บ ริ สุ ท ธ์ิ  ด้ ว ย วิ ธี  cross steak พ บ ว่ า ลั ก ษ ณ ะ โ ค โ ล นี มี ข น า ด ใ ห ญ่ 

สี ข า ว ขุ่ น  ผ ิ ว ห น้ า โ ค โ ล นี ด้ า น แ ล ะ ข อ บ ไ ม่ เ รี ย บ  ภ า พ ท่ี  1 A  จ า ก นั น น้ า โ ค โ ล นี เ ดี่ ย ว  (single colony)  ท่ี ไ ด้ ม า ท้ า ก า ร 

ย้ อ ม สี แ ก ร ม  (gram’s stain)  เ มื่ อ ส่ อ ง ภ า ย ใ ต้ ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น์ ท่ี ก้ า ลั ง ข ย า ย  1 0 0 x  เ ท่ า  พ บ ว่ า เ ชื อ ติ ด สี ม่ ว ง ซึ่ ง เ ป็ น 

แกร มบ วก เซล ล์ มี รูป ร่าง เป็น ท่อ นต รง  มี ขน าด นอ้ย กว่ า 1  ไ ม โ คร เมต ร มี กา รสร้ างส ปอ ร์ภ ายใ นเซ ลล์  แล ะมี ผ ลึ กโ ป รตี น 

ภาพ ท่ี 1 B  , และ ยอ้ มสเี อ็นโ ดส ปอร์  (endospore staining)  แล้ วสอ่ งภา ยใต้ กล้ องจุ ลทั ศน์ ท่ีก้า ลั งข ยา ย 10 0x  พบ วา่มี กา ร

ส ร้ า ง เ อ น โ ด ส ป อ ร์ ภ า ย ใ น เ ซ ล ล์ โ ด ย ส ป อ ร์ จ ะ อ ยู่ ด้ า น ป ล า ย ข อ ง เ ซ ล ล์ แ บ ค ที เ รี ย  ภ า พ ท่ี  1 C  จ า ก นั น น้ า โ ค โ ล นี เ ดี่ ย ว  

(single colony)  ข อ ง เ ชื อ  Bacillus spp. ม า ท ด ส อ บ เ บื อ ง ต้ น โ ด ย ใ ช้ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ชี ว เ ค มี  (biochemical tests) ข อ ง เ ชื อ   

ซึ่ งป ร ะก อ บ ด้ ว ย  ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ย่ อ ย แ ป้ ง   (starch hydrolysis) ผ ล ท่ี  ไ ด้ คื อ เชื อ  Bacillus spp. ทั ง  2  ไ อ โ ซ เ ล ท  ส า ม า ร ถ

ย่ อ ย แ ป้ ง ไ ด้  แ ส ด ง ว่ า เ ชื อ มี ก า ร ส ร้ า ง เ อ น ไ ซ ม์  α-amylase อ อ ก ม า ย่ อ ย แ ป้ ง  ซึ่ ง ท้ า ใ ห้ แ ย ก เ ชื อ  Bacillus spp. อ อ ก จ า ก 

ก ลุ่ ม  Clostridium sp. ไ ด้  ภ า พ ท่ี  1 D  ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ท่ี  (motility test)  พ บ ว่ า มี ค ว า ม ขุ่ น แ ล ะ แ ผ ่ อ อ ก ร อ บ  ๆ  

บ ริ เ ว ณ ร อ ย  stab ข อ ง ทั ง  2  ไ อ โ ซ เล ท  ซึ่ ง ห ม า ย ค ว า ม ว่ า เชื่ อ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เค ลื่ อ น ท่ี ไ ด้  ภ า พ ท่ี  1 E, ก า ร ท ด ส อ บ

ก า ร ย่ อ ย  glucose (voges-proskauer test) จ า ก ก า ร ห ย ด  α-naphthol ล ง ไ ป เ ป็ น  catalyst เ ป ลี่ ย น  acetoin เ ป็ น  diacetyl 

โ ด ย จ ะ ท้ า ป ฏิ กิ ริ ย า กั บ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ท่ี มี  guanidine เ ช่ น  arginine เ มื่ อ มี  α-naphthol ท้ า ใ ห้ ไ ด้ ส า ร ท่ี มี สี แ ด ง ป น ช ม พู 

จา กนั นหย ดโ พแทสเซี ยมไ ฮดรอ กไ ซด์ (KOH) เป็ นตัวดูดซึม  CO2 ท่ีมีอยูใ่ นอาหารแล ะท้าหนา้ที่ เป็น oxidizing agent ชว่ ย

ใ ห้ เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น  acetoin เ ป็ น  diacetyl ร ว ด เ ร็ ว ขึ น  ห ลั ง จ า ก ห ย ด  reagent ทั ง  2  ช นิ ด  พ บ ว่ า ใ ห้ สี แ ด ง   

นั่นแสดงวา่เชื อทั ง 2 ไ อโซ เลทสามารถย่อย glucose ไ ด้ และเปลี่ยน glucose ใ ห้เป็น acetoin ภาพท่ี 1F 
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ภาพที่ 1 แสดงการทดสอบเบื อ งตน้โดยใช้คุณสมบัตทิางชวีเคม ี(biochemical tests ) 

A. ลักษณะโคโ ลน ี D . ผ ลการทดสอบ starc h hydrolysis 

B. การตดิสแีกรม  E. ผ ลการทดสอบ m otility  

C. การสร้างสปอร์  F. ผ ลการทดสอบ vp-test 
 

การทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้ในห้องปฏิบัตกิาร 

เ มื่ อ ค ร บ ก้ า ห น ด  7  วั น ข อ ง ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย วิ ธี  D i e t  p l u g  m e t h o d  ใ ห้ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ดั ง ต่ อ ไ ป น ี 

จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ใ น ก ร ร ม วิ ธี ท่ี ใ ช้ น ้ า ก ลั่ น ฆ่ า ชื อ  พ บ ว่ า ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  7  วั น   ห น อ น ก ร ะ ทู้ ยั ง มี ชี วิ ต อ ยู่ ทุ ก ตั ว ,  

กา รท ด ส อบใ น ก รร ม วธีิ ท่ี ใ ช้ สา ร ก้า จัด ศั ต รูพื ช ท่ีเก ษ ต รใ ชอ้ ยู่ พ บว่ าเ มื่ อเก ็บ ผ ลก า รท ด ลอ ง ใ น วัน ท่ี  3  พ บ ห นอ น กร ะทู้ ต า ย

ทุ ก ตั ว ,  ก า ร ท ด ส อ บ ใ น ก ร ร ม วิ ธี ท่ี ใ ช้ เ ชื อ ม า ต ร ฐ า น B. thuringiensis พ บ ว่ า เ มื่ อ เ ก็ บ ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ใ น วั น ท่ี  3  พ บ ห น อ น

กระทู้ ตา ยทุก ตัว, การ ทดส อบใ นก รรมวิ ธีท่ี ใ ช้ แบ คที เรีย Bacillus sp. ไ อ โ ซเล ท SC1 พ บว่ าเม่ือ เก็บ ผ ลก ารทดล องใน วัน ท่ี 

3 , 5 , แ ละ  7  พ บห นอ นก ระทู้ ตา ยทั งห มด  46 , 6 , แ ละ  43  ตั ว ต าม ล้า ดับ  รว มทั งสิ น 9 5  ตัว จา ก  1 5 0 ตัว , ก ารทด สอ บ

ใ นก ร รมวิ ธีท่ีใช้ แบค ทีเรี ย Bacillus sp. ไ อโซ เ ลท SC2 พบว่ าเม่ื อเก็ บ ผ ลก ารทดลอ งใ นวั นท่ี 3 , 5 , แล ะ 7 พ บห นอน กระ ทู้

ต า ย ทั ง ห ม ด  4 ,  1  แ ล ะ  8 8  ตั ว  ต า ม ล้ า ดั บ  ร ว ม ทั ง สิ น  9 3  ตั ว จ า ก  1 5 0  ตั ว   ซึ่ ง ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ต า ย ข อ ง ห น อ น ก ร ะ ทู้ 

ใ น ก ร ร ม วิ ธี ท่ี  2  ถึ ง  ก ร ร ม วิ ธี ท่ี  5   มี ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ค ล้ า ย กั น คื อ  ห ลั ง จ า ก ท่ี ห น อ น ก ร ะ ทู้ กิ น อ า ห า ร เ ที ย ม ท่ี ผ ส ม ตั ว อ ย่ า ง 

ใ น แ ต่ ล ะ ก ร ร วิ ธี  ห น อ น ก ร ะ ทู้ จ ะ เ ร่ิ ม ห ยุ ด กิ น อ า ห า ร สี ข อ ง ล้ า ตั ว เ ป ลี่ ย น เ ป็ น สี น ้ า ต า ล แ ล ะ ค ล ้ า ขึ น จ น เ ป็ น สี ด้ า  

และพบการฉีกขาดของล้าตัวและมีของเหลวไหลออกจ ากล้า ตัวของ หนอนกระทู ้ 

 จ า ก นั น ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ท า ง ส ถิ ติ  แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก ร ร ม วิ ธี ต่ า ง ๆ ด้ ว ย วิ ธี  

Duncan’s multiple range test (DMRT) ท่ี ร ะ ดั บ ค ว า ม เชื่ อ มั่ น  9 5  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ไ ด้ ผ ล ดั ง นี คื อ  จ า ก ก ร ร ม วิ ธี ทั ง  5  ก ร ร ม วิ ธี 

พ บ วา่  ใ น วั น ท่ี  3  ข อ ง ก าร ท ด ล อ ง มี ค ว า ม แ ตก ต่ า ง กั น อ ย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ โ ด ย เ รีย ง ล้ า ดั บ จ า กม า ก ไ ป น้ อ ย  ดั ง นี  ใ น ก ร ร ม วิ ธี  

ท่ี  2  แ ล ะ  3  ท่ี เ ป็ น ส า ร เ ค มี แ ล ะ เ ชื อ  B. thuringiensis ส า ย พั น ธ์ุ ม า ต ร ฐ า น  โ ด ย ท้ า ใ ห้ ห น อ น ต า ย เ ฉ ลี่ ย  3 0 . 0 0  ตั ว ต่ อ ซ ้ า 

ก า ร ท ด ล อ ง  แ ล ะ ร อ ง ล ง ม า คื อ  ก ร ร ม วิ ธี ท่ี  4  ท่ี เ ป็ น เ ชื อ  Bacillus sp. ไ อ โ ซ เ ล ท  SC1 โ ด ย ท้ า ใ ห้ ห น อ น ต า ย เ ฉ ลี่ ย จ้ า น ว น 

9.20  ตัว ตอ่ ซ ้าก าร ทดล อง อกีก รรม วธีิ คือ กรรมวิ ธีท่ี  5  ที่ เป็น เชื อ  Bacillus sp. ไ อโซ เลท  SC2 โ ด ยท้ าใ ห้ หนอ นต ายเ ฉลี่ ย 

0 .8 0  ตั ว ต่ อ ซ ้ า ก า ร ท ด ล อ ง   ใ น วั น ท่ี  5  ข อ ง ก า ร ท ด ล อ ง  ก ร ร ม วิ ธี ท่ี  4  ท้ าใ ห้ ห น อ น ต า ย เ ฉ ลี่ ย  1 .2 0  ตั ว ต่ อ ซ ้ า ก า ร ท ด ล อ ง 

แ ล ะ ก ร ร ม วิ ธี ท่ี  5  ท้ า ใ ห้ ห น อ น ต า ย เ ฉ ลี่ ย  0 . 2 0  ตั ว ต่ อ ซ ้ า ก า ร ท ด ล อ ง   ใ น วั น ท่ี  7  ข อ ง ก า ร ท ด ล อ ง  ก ร ร ม วิ ธี ท่ี  5  ท้ า ใ ห้

ห น อ น ต า ย เ ฉ ลี่ ย  1 7 . 6 0  ตั ว ต่ อ ซ ้ า ก า ร ท ด ล อ ง  แ ล ะ ก ร ร ม วิ ธี ท่ี  4  ท้ า ใ ห้ ห น อ น ต า ย เ ฉ ลี่ ย  8 . 2 0  ตั ว ต่ อ ซ ้ า ก า ร ท ด ล อ ง  

ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของกรรมวธีิต่าง ๆ ท่ีใชใ้ นการทดสอบการฆา่หนอนกระทู้ 

 

จา ก ผ ลก าร ทด สอ บป ร ะสิ ทธิ ภา พข อง เชื อ Bacillus s p. ทั ง  2  ไ อ โ ซ เลท พ บว่ า ไ อโ ซเ ลท  SC 1 สา มา รถ ฆา่ หน อ น

ก ร ะ ทู้ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  ไ อ โ ซ เ ล ท  S C 2  ผ ู้ วิ จั ย จึ ง น้ า เ ชื อ  Bacillus s p .  ไ อ โ ซ เ ล ท  S C 1  ม า ท้ า ก า ร บ่ ง บ อ ก ส า ย พั น ธ์ุ แ บ ค ที เ รี ย 

ใ น ร ะ ดั บ ดี เ อ็ น เ อ  พ บ ว่ า ห ลั ง จ า ก ผ ล  s e q u e n c e  ท่ี ไ ด้ รั บ ม า  เ มื่ อ น ้ า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ล้ า ดั บ เ บ ส ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล  NCBI แ ล้ ว พ บ ว่ า 

ท่ี ค ว า ม ย า ว ข อ ง เ บ ส ท่ี  5 5 9  เ บ ส  ใ ห้ ผ ล ก า ร เ ที ย บ ใ น ล้ า ดั บ เ บ ส เ ป็ น เ ชื อ  B. thuringiensis ท่ี ค่ า  identity 1 0 0 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์

จ า ก นั น ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส า ย สั ม พั น ธ์ ท า ง วิ วั ฒ น า ก า ร โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  B i o e d i t  แ ล ะ  M E G A  โ ด ย น้ า เ ส น อ ข้ อ มู ล เ ป็ น 

Ph ylo g en et ic tre e  โ ด ย  P h y lo ge ne tic  t re e ท่ี ไ ด้นั น ล้า ดั บนิ ว คลี โ อไ ทด์ ข อง เชื อ แบ ค ทีเรีย ไ อ โ ซ เล ต  SC1 มคี ว าม ใ ก ล้ เคี ย ง

กับ Bacillus thuringiensis คือ Bacillus thuringiensis strain RGN1.2  

การทดสอบการควบคุมศัตรูพืชในกระถาง  

ห ลั งจ า ก ก า ร ฉี ด พ่ น ทั ง 5  ก รร ม วิ ธี บ น ก ร ะ ถ า ง ข้ า ว ท ด ล อ ง ใ น วั น ท่ี  3 , 5 , แ ล ะ วั น ท่ี  7  พ บ ว่ า ใ น ก ร รม วธีิ ค ว บ คุ ม

ซึ่ ง ฉี ด พ่ น ด้ ว ย น ้ า ก ลั่ น ป ร า ศ จ า ก เ ชื อ  พ บ ก า ร ท้ า ล า ย ข อ ง ต้ น ข้ า ว โ ด ย พ บ ร อ ย กั ด กิ น บ ริ เ ว ณ ล้ า ต้ น แ ล ะ ใ บ ข อ ง ก ล้ า ข้ า ว  

จ น เ กื อ บ ห ม ด ทั ง ก ร ะ ถ า ง  ภ า พ ท่ี  3A,  ใ น ก ร ร ม วิ ธี ท่ี ฉี ด พ่ น ด้ ว ย ส า ร ก้ า จั ด ศั ต รู พื ช  ไ ม่ พ บ ก า ร ท้ า ล า ย ข อ ง ห น อ น ก ร ะ ทู้  

ภ า พ ท่ี  3B, ใ น ก ร ร ม วิ ธี ท่ี ฉี ด พ่ น ด้ ว ย เ ชื อ  B. thuringiensis ไ อ โ ซ เ ล ท  SC1 ท่ี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1 x 1 0 4 cfu/ml พ บ ก า ร ท้ า ล า ย

ขอ ง ห น อ น ก ร ะ ทู้ เป็ น บ ริ เว ณ ก วา้ ง  ท้ า ใ ห้ ต้ น ก ล้ า ข้า ว เ สี ยห า ย  ภ าพ ท่ี  3C, ใ น ใ น ก รร ม วิ ธี ท่ี ฉี ด พ่ น ด้ ว ย เชื อ  B.thuringiensis 

ไ อ โ ซ เ ล ท  SC1 ท่ี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1  x 1 0 6cfu/ml พ บ ก า ร ท้ า ล า ย ข อ ง ห น อ น ก ร ะ ทู้ น้ อ ย ก ว่ า ก ร ะ ถ า ง ท่ี ใ ช้ เ ชื อ 

เ ชื อ  B. thuringiensis ไ อ โ ซ เ ล ท  SC1 ท่ี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1  x 1 0 4 cfu/ml ภ า พ ท่ี  3 D, ใ น ก ร ร ม วิ ธี ท่ี ฉี ด พ่ น ด้ ว ย เ ชื อ  

B. thuringiensis ไ อโซ เลท SC1 ท่ีความเข้ม ข้น 1 x 108 cfu/ml พบการท้าล ายของหนอนกระทูเ้พี ยงเล็กน้อยเมื่อเทียบกั บ

สองความเข้มท่ีผ่านมาภาพท่ี 3 E 

 



 

 1301  Proceedings 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงกระ ถางปลูกกลา้ข้าวท่ีฉีดพน่ดว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ  

A. น ้ากลั่นปราศจาก เชื อ  D. เชื อ B. thuringiensis ไ อโซ เลท SC1 ท่ีความเข้มข้น 1 x 104 cfu/ml 

B. สารก้าจัดศัตรูพชื  E. เชื อ B. thuringiensis ไ อโซ เลท SC1 ท่ีความเข้มข้น 1 x 104 cfu/ml 

C. เชื อ B. thuringiensis ไ อโซ เลท SC1 ท่ีความเข้มข้น 1 x 104 cfu/ml                  ................... ............ .... 

 

จ า ก นั น ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ท า ง ส ถิ ติ  แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก ร ร ม วิ ธี ต่ า ง ๆ ด้ ว ย วิ ธี  

Duncan’s multiple range test (DMRT) ท่ี ร ะ ดั บ ค ว า ม เชื่ อ มั่ น  9 5  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ไ ด้ ผ ล ดั ง นี คื อ  จ า ก ก ร ร ม วิ ธี ทั ง  5  ก ร ร ม วิ ธี 

พ บ ว่ า มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส้ า คั ญ โ ด ย เ รี ย ง ล้ า ดั บ จ า ก ม า ก ไ ป น้ อ ย  ดั ง นี  ใ น ก ร ร ม วิ ธี  

ท่ี  2  แ ล ะ  5  ท่ี เป็ น ส า ร ก้ า จั ด ศั ต รู พื ช แ ล ะ เ ชื อ  B. thuringiensis ไ อ โ ซ เ ล ท  S C 1  ท่ี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1 x 1 0 8  C F U / m l . โ ด ย ท้ า ใ ห้

ห น อ น ต า ย เ ฉ ลี่ ย  2 0 . 0 0  ตั ว แ ล ะ  1 1 . 6 6  ตั ว ต่ อ ซ ้ า ก า ร ท ด ล อ ง ต า ม ล้ า ดั บ  แ ล ะ ร อ ง ล ง ม า คื อ ก ร ร ม วิ ธี ท่ี  4  ท่ี เ ป็ น เ ชื อ 

B. thuringiensis ไ อ โ ซ เ ล ท  S C 1  ท่ี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1 x 1 0 6  C F U / m l .  โ ด ย ท้ า ใ ห้ ห น อ น ต า ย เ ฉ ลี่ ย  3 . 6 6  ตั ว ต่ อ ซ ้ า ก า ร ท ด ล อ ง

ก ร ร ม วิ ธี ท่ี ท้ า ใ ห้ ห น อ น ต า ย น้ อ ย ท่ี สุ ด คื อ  1  แ ล ะ  3  ท่ี เป็ น น ้ า ก ลั น ป ร า ศ จ า ก เชื อ  แ ล ะ เ ชื อ  B. thuringiensis ไ อ โ ซ เ ล ท  S C 1 

ท่ีความเข้มข้น 1x104 CFU/m l. โ ดยท้าใ ห้หนอนตายเฉลี่ย 2.3 3  ตัวตอ่ซ ้าการทดลอง ดัง ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ้านวนการตายเฉลี่ยของหนอนกระทู้ต่อกรรมวธีิต่าง ๆ ใ นกระถา งกล้าข้าว 

กรรมวธิี การตายของหนอนกระทูใ้นกระถางข้าว (ตัว) 

น ้ากลั่นปราศจาก เชื อ 2.33(2.08)a 

สารก้าจัดศัตรูพชื 20.00(0.00)c 

ไ อโซ เลท SC1 1x 104  cfu/ml 2.33(1.15)a 

ไ อโซ เลท SC1 1x106 cfu/ml 3 .66(0.57)a 

ไ อโซ เลท SC1 1x108 cfu/ml 11.66(0.57)b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามดว้ยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอยา่ง มนีัยส้าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

 



 

 1302  Proceedings 

วิจารณ์และสรุปผล 
จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย วิ ธี  D ie t p lu g  m e th o d  เชื อ ไ อ โ ซ เ ล ท  SC1 แ ล ะ  ไ อ โ ซ เล ท  SC2 ท่ี แ ย ก ไ ด้ จ า ก ตั ว อ ย่ า ง ดิ น 

มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ฆ่ า ห น อ น ก ร ะ ทู้ ไ ด้ โ ด ย ใ ห้ ค่ า แ ต ก ต่ า ง จ า ก เ ชื อ  Bt ส า ย พั น ธ์ุ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ส า ร เ ค มี ก้ า จั ด ศั ต รู พื ช 

ท่ี เก ษตรใ ช้ อยู่ แต่ เชื อ ไอ โซ เล ท S C1 ส ามารถฆ่ าหนอน กระทู้ ไ ด้ ม ากก ว่ าเชื อไอโซ เลท SC2  จึ งเลื อก ใ ช้ เชื อ โซ เลท  S C1 ซึ่ ง

การทดสอบนี สอดคล้ องกั บอิ ศเรสท่ีกลา่ววา่ ความแข็ งแรงของหนอนไ มเ่ท่ ากัน หนอนท่ี แข็ งแรงกว่ าสามารถตา้นทานต่ อ

เชื อ  Bt ไ ด้ ดี ก ว่ า ห น อ น ท่ี อ่ อ น แ อ  ส า เห ตุ อี ก ป ร ะ ก า ร ห นึ่ ง ท่ี ส้ า คั ญ คื อ เป็ น ก า รท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้ เชื อ เค ลื อ บ ผ ิ ว ห น้ า ข อ ง ก้ อ น

อ า ห า ร เที ย ม  ซ ึ่ ง ห น อ น แ ต่ ล ะ ตั ว มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร กิ น อ า ห า ร ไ ม่ เห มื อ น กั น  ห น อ น บ า ง ตั ว กั ด แ ท ะ กิ น บ ริ เว ณ ผ ิ ว ห น้ า ข อ ง

อาหา รเที ยม ไ ปรอ บ ๆ จ นห มด ก้ อ นท้ า ให้ ไ ด้ รั บ ปริ ม าณ เชื อเข้ าไ ป มาก  แ ต่ บ างตั วกั ดกิ นเข้ าไ ป ใ น กล างก้ อ นอา หาร เมื่ อ มี

การใ ห้ อาหารเพิ่ มหนอน จะย้ ายไปกิ นอาหารใหม่  ท้ าให้ ได้ รั บปริ มาณ เชื อเข้าสู่ ร่ างกา ยได้ น้ อย  ความเข้ มข้ นและปริ มาณ

ของเชื อจึงเป็นสาเหตุท่ีท้าให้เปอร์เซ็นตก์ารตายของหนอนในการทดสอบประสิทธิ ภาพของเชื อมคีวามแตกตา่งกัน [8] 

จ า ก ก า ร บ่ ง บ อ ก ส า ย พั น ธ์ุ โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ท า ง ชี ว โ ม เ ล กุ ล  โ ด ย ห า ล้ า ดั บ เ บ ส จ า ก ก า ร ท้ า  PCR ใ ช้  primer  

ท่ี อ อ ก แ บ บ บ ริ เ ว ณ  16s rDNA พ บ ว่ า แ บ ค ที เ รี ย ดั ง ก ล่ า ว มี ค่ า  identity ท่ี  1 0 0  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ กั บ แ บ ค ที เ รี ย  Bacillus 

thuringiensis ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล  NCBI ห ลั ง จ า ก ก า ร ท้ า  p h y lo g e n e ti c  t r e e  พ บ ว่ า  เชื อ ไ อ โ ซ เ ล ท  S C 1  เห มื อ น กั บ เชื อ  Bacillus 

thuringiensis ส า ย พั น ธ์ุ  R G N 1 . 2   ห ลั ง จ า ก ก า ร ฉี ด พ่ น เ ชื อ ไ อ โ ซ เ ล ท  S C 1  บ น ก ร ะ ถ า ง ข้ า ว  โ ด ย ใ ช้ 

น ้ า ก ลั่ น ฆ่ า เ ชื อ เ ป็ น ตั ว ค ว บ คุ ม  พ บ ว่ า ท่ี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง เ ชื อ ท่ี  1 x 1 08 cfu/ml ส า ม า ร ถ ยั บ ยั ง แ ล ะ ฆ่ า ห น อ น ก ร ะ ทู้ ทั ง ใ น

กระถางข้าวไ ด้ดีกวา่ที่ความเข้มข้นของเชื อท่ี 1 x 104 cfu/ml และ 1 x 106 cfu/ml 
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(C entral Laboratory) มหาวทิยาลัยพะเยา โ ดยมีคุณคุรุวัลย ์ กลิ่นบ้ารุง เป็นผู้ประสานงาน 
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การก าหนดชื่อเชิงการจัดของกราฟพิเศษบางชนิด 

Combinatorial labelings of some special graphs 

มณีรัตน ์ธินะ1* และ สรศักดิ์  ล ีรัตนาวลี1 

Maneerat Tina1* and Sorasak Leeratanavalee1 

บทคัดย่อ 

 ก้ า ห น ด ใ ห้  ( , )G V E  เ ป็ น ก ร า ฟ เ ชิ ง เ ดี ย ว  เ ชื่ อ ม โ ย ง  แ ล ะ ไ ม่ ร ะ บุ ทิ ศ ท า ง ซึ่ ง มี  n  จุ ด  แ ล ะ  m  เ ส้ น ก า ร

ก้ า ห น ด ชื่ อ จุ ด ข อ ง ก ร า ฟ  G  คื อ ฟั ง ก์ ชั น ห นึ่ ง ต่ อ ห นึ่ ง จ า ก  V  ไ ป ท่ั ว ถึ ง  {1,2, 3,..., }n  โ ด ย ก า ร ก้ า ห น ด ชื่ อ จุ ด จ ะ ถู ก

น้า ไ ป สร้ างฟั ง ก์ชั น cf จา ก E  ไ ป ยัง  N  (N  คือ เซ ตข อง จ้า นว นนั บ ทั ง หม ด)  เรี ยก ฟั งก์ ชัน cf  ว่ าก าร ก้า หน ด ชื่อ เส้ น 

ห รื อ ก า ร ก้ า ห น ด ชื่ อ เ ชิ ง ก า ร จั ด ข อ ง ก ร า ฟ G  ก้ า ห น ด ดั ง นี  เ ส้ น  uv E  ท่ี  ( ) ( )f u f v  จ ะ ถู ก ก้ า ห น ด ชื่ อ เ ป็ น       

             ถ้า cf เป็ นฟังก์ ชันห นึ่งต่ อหน่ึง  แล้ว จะ เรี ยก G  วา่เป็ นกรา ฟกา รจัด หมู่ ใ นบทค วาม นี เรา ไ ด้แส ดงว่ า

กราฟเฟรนดช์ปิ กราฟ ( ,1)SF n กราฟหนังสอื และ กราฟเกียร์ เป็นกราฟการจัดหมู ่

ค าส าคัญ:  การก้าหนดช่ือเชงิการจัด  กราฟการจัดหมู่  กราฟเฟรนดช์ปิ  กราฟหนังสอื  กราฟเกียร์ 

Abstract  

  Suppose ( , )G V E  is a simple, connected, undirected graph with n  vertices and m  edges.        

The vertex-labeling of G  is a bijection f  from V  onto {1,2, 3,..., }n . The vertex-labeling f  induces              

a mapping cf  from E  to N  (N  is the set of all natural number.) which is called an edge-labeling or combinatorial 

labeling of G  as follows: an edge uv E  with ( ) ( )f u f v  is assigned the label               . If cf  is 

injective, then we say G  is a combination graph. In this paper, we show that Friendship graphs, ( ,1)SF n , 

Book graphs and Gear graphs are combination graphs. 

Keywords:  combinatorial labelings, combination graph, friendship graph, book graph, gear graph  
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บทน า 

ก า ร ก้ า ห น ด ชื่ อ จุ ด ห รื อ เ ส้ น ข อ ง ก ร า ฟ ไ ด้ ถู ก น้ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ห ล า ย ด้ า น  เ ช่ น  ปั ญ ห า ท า ง ท ฤ ษ ฎี ร หั ส  ร ะ บ บ

เครอืขา่ยการสื่อสาร และรูปแบบวงจรท่ีดท่ีีสุด เป็นต้น 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ง า น วิ จั ย ท า ง ท ฤ ษ ฎี ก ร า ฟ เ ร่ื อ ง ก า ร ก้ า ห น ด ชื่ อ จุ ด แ ล ะ เ ส้ น พ บ ว่ า  ใ น ปี  2012 Li [1] ได้ ศึ กษาการ

ก้ า ห น ด ชื่ อ เชิ งก า ร จั ด ข อ งก ร า ฟ บ า ง ช นิ ด ไ ด้ ผ ล ลั พ ธ์ ดั ง นี   ก ร า ฟ ต้ น ไ ม้  (Tree) ก รา ฟ ค า เท อ พิ ล ล า ร์  (Caterpillar)  ก ร า ฟ 

พี เตอร์ เซนท่ั วไป (generalized Petersen graph, ( , )GP n k ) กราฟวี ล (Wheel graph) และกราฟกริ ด (Grid graph)  ภายใต้

เงื่อนไขบางประการจะเป็ นกราฟการจัดหมู ่ตอ่มาในปี  2015 Ashokkumar และ Maragathavalli [2] ได้ ศกึษาวิ ธีการก้ าหนด

ชื่อจ้านวนเฉพาะ (Prime labeling) ข องกร าฟพเิศ ษบาง ชนิด  ไ ด้ แก่ ก ราฟฟล าวเวอ ร์ (Flower graph) 
n

Fl  กราฟไ บสตา ร์ 

(Bistar graph) 
,n n

B  กราฟเฟรนดช์ปิ 
n

F  และกราฟ ( ,1)SF n   

ผ ู้ วิ จั ยจึ งสนใจศึ กษาการก้ าหนดชื่ อเชิ งการจั ดของกราฟพิ เศษชนิ ดอื่ นท่ี ยั งไม่ มี ผ ู้ ศึ กษา ได้ แก่  กราฟเฟรนด์ ชิ ป 
n

F  

ก ร าฟ ( ,1)SF n ก ร า ฟ ห นั ง สื อ  
n

B แ ล ะ ก ร า ฟ เกี ย ร์  
n

G แ ล ะ ห า เ งื่ อ น ไ ข ท่ี ท้ า ใ ห้ ก ร า ฟ พิ เ ศ ษ ข้ า ง ต้ น เ ป็ น ก ร า ฟ ก า ร จั ด ห มู ่

โ ดยใชแ้นวคิดท่ีขยายจาก ทฤษฎีเดิม  

ให้  ( , )G V E  เป็ นก ราฟ ท่ี มี  n  จุ ด  m  เส้ น  ซึ่ งเซ ตข องจุ ดคื อ V  แล ะเซ ตข องเส้ น คื อ  E  ก ารก้ าห น ด 

ชื่ อกราฟ (graph labeling) [3] คื อ ฟั ง ก์ ชั น : {1, 2, 3, ..., }f V n   ห รื อ : {1, 2, 3, ..., }g E m  นั่ น คื อ

เป็ น ก า ร ก้ า ห น ด ตั ว เล ข ใ ห้ จุ ด ห รือ เส้ น ห รื อ ทั งจุ ด แ ล ะ เส้ น โ ด ย มี เ งื่ อ น ไ ข บ า ง ป ร ะ ก า ร  ถ้ า โ ด เม น ข อ ง ก า ร ส่ ง คื อ เซ ต ข อ ง จุ ด 

แ ล้ ว จ ะ เ รี ย ก ฟั ง ก์ ชั น นั น ว่ า ก า ร ก้ า ห น ด ชื่ อ จุ ด  (vertex labeling)  แ ล ะ ถ้ า โ ด เ ม น ข อ ง ก า ร ส่ ง คื อ เ ซ ต ข อ ง เ ส้ น  แ ล้ ว จ ะ เ รี ย ก

ฟัง ก์ ชัน นั น ว่ า กา ร ก้า ห นด ชื่ อเส้น  (edge labeling)  นั ก ค ณิ ต ศ าส ต ร์ห ล าย ค น ไ ด้ ศกึ ษ าก า รก้ า หน ด ชื่ อก ร าฟ ห ลา ย รูป แ บ บ 

แ ล ะ มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ อ ย่ า ง แ พ ร่ ห ล า ย  ต ล อ ด จ น น้ า ไ ป ใ ช้ ใ น วิ ท ย า ก า ร ด้ า น ต่ า ง ๆ  ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ก า ร

ก้ า ห น ด ชื่ อ ก ร า ฟ  [4] เ ช่ น  ก า ร ก้ า ห น ด ชื่ อ เ ก ร ส ฟู ล  (Graceful labelings) ก า ร ก้ า ห น ด ชื่ อ ฮ า ร์ โ ม เ นี ย ส  (Harmonious 

labelings)  ก า รก้า หนดช่ือกล (Magic labelings) เป็นต้น 

 ในบทความนี ให้  ( , )G V E  เป็ นกราฟเชิ งเดี ยว เชื่ อมโยง และไม่ ระบุ ทิ ศทาง มี  n  จุ ด m  เส้ น ให้  f  เป็ น

ฟังก์ชันหนึ่งตอ่หนึ่งจาก V  ไปท่ัวถึง {1,2, 3,..., }n  ท่ีก้าหนดชื่อจุดของกราฟ G  โดยการก้าหนดชื่อจุดของ f  จะถ ูก 

น้า ไ ป ส ร้ า ง ฟั ง ก์ ชั น :cf E N  ก้า ห น ด โ ด ย เ ส้ น uv E  ท่ี  ( ) ( )f u f v  จ ะ ก้า ห น ด เ ป็ น         

จะเรี ยกฟั งก์ ชัน cf  วา่การก้ าหนดชื่อเชิ งการจัด (combinatorial labeling) ของกราฟ G  ถ้ าการก้ าหนดชื่ อเชงิการจั ด cf  

เป็ น ฟั ง ก์ ชั น ห นึ่ ง ต่ อ ห นึ่ ง  แ ล้ ว จ ะ เรี ย ก  cf  ว่ า เป็ น ก า ร ก้ า ห น ด ชื่ อ เ ชิ ง ก า ร จั ด ท่ี เห ม า ะ ส ม   (valid combinatorial labeling) 

แ ล ะ ถ้ า ก ร า ฟ  G  มี ก า ร ก้ า ห น ด ชื่ อ เ ชิ ง ก า ร จั ด ท่ี เ ห ม า ะ ส ม  แ ล้ ว จ ะ เ รี ย ก ก ร า ฟ  G  ว่ า  ก ร า ฟ ก า ร จั ด ห มู่  (combination 

graph) [1, 4] 

 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของผลการศึกษาจะทบทวนบทนิ ยามท่ีจะใ ชอ้า้งอิงตลอดงานวจิยั ดังนี  

บทนิยาม 1  ก ร า ฟ  G ( ก ร า ฟ ไ ม่ ร ะ บุ ทิ ศ ท า ง )  คื อ คู่ อั น ดั บ  ( , )V E  โ ด ย ท่ี  V  เ ป็ น เ ซ ต จ้ า กั ด ท่ี ไ ม่ เ ป็ น เ ซ ต ว่ า ง ข อ ง

สมาชิกท่ีเรียกว่าจุด (vertices) และ E  เป็นเซตจ้า กัดของคู่ไม่อันดับของสมาชกิใ น V  ซึ่งเรียกสมาชกิของ E  วา่เส้น  

(edges) โ ด ย ท่ั ว ไ ป จ ะแ ท น ก รา ฟ  G  ด้ ว ยแ ผ น ภ าพ  โ ด ย ส ม าชิ ก ข อง  V  จ ะถู ก แ ท นด้ ว ย จุ ด แ ละ ส ม า ชกิ ข อ ง E  จ ะ ถู ก

แทนดว้ยเส้นท่ีเชื่อมระหว่างจุด 2  จุดนั น  

 เช่ น  ให้  ( , )G V E  เป็นกราฟ โดยท่ี {1,2, 3, 4}V   และ E  {{1,2}, {1,1}, {2, 3}, {2, 4},  

{1,2}, {2, 4}, {1, 4}}  จะ สามารถเขียนแทนกราฟ G  ดว้ยแผนภาพดังนี  

 

( )

( )
( )c

f u

f v
f uv
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ภาพที่ 1  ตัวอยา่ง กราฟ G  

 กรณท่ีีเส้นใ นกราฟมจีุดป ลายของเส้นเป็นจุดเดียว กัน จ ะเรียกเส้นนั นวา่ วง วน (loops) และกรณท่ีีมีจุด 2  จุ ด

ท่ี มี เส้ น เ ชื่ อ ม ม า ก ก ว่ า  1  เส้ น จะเรี ยกเส้ นเหล่ านั นว่ า เส้ นซ้ อน (multiple edges) เช่ นจากตั วอย่ างกราฟ G  ข้ า ง ต้ น  จ ะ ม ี

{1,1} เป็นวงวน {2, 4},{1,2}  เป็นเส้นซ้อน จะเรียกกราฟท่ีไมม่ทัี งวนวนและเส้ นซ้อนวา่ กราฟเชงิเดียว (simple graph) 

บทนิยาม 2  กราฟสองส่วน (bipartite graph) 

 ใ ห้  ( , )G V E  เ ป็ น ก ร า ฟ  ถ้ า  
1 2

V V V   โ ด ย ท่ี  
1 2 1 2

, ,V V V V    ต่ า ง ไ ม่ เ ป็ น เ ซ ต ว่ า ง  แ ล ะ

ส้าหรับแตล่ะ { , }u v E  จะ ไ ด้ว่า 
1 2
,u V v V   หรือ 

1 2
,v V u V   จะ เรียก G  วา่ กราฟสองส่วน 

 เช่ น  ให้  ( , )G V E  เป็นกราฟ โดยท่ี  
1 2

V V V   เมื่อ 
1 2

{1, 2, 3}, {4, 5}V V   และ 

{{1, 4}, {1, 5}, {2, 4}, {3, 5}}E   จะ ไ ด้ว่า G  เป็นกราฟสองส่วน เขียนแทนได้ดว้ยแผนภาพดังนี  

5

1

4

2 3

 
ภาพที่ 2  ตัวอยา่ง กราฟสองส่วน 

 กรณท่ีี G  เป็นกราฟสองส่วน และแตล่ะจุดของ 
1

V  เชื่อมกับทุกจ ุดของ 
2

V  จะ เรียก G  วา่กราฟสองส่วน

บริบูรณ์ (complete bipartite graph) โ ดยท่ีถ้า 
1

V m  และ 
2

V n  จะ แทนกราฟ G  ด้วย 
,m n

K  

  
 

ภาพที่ 3  ตัวอยา่ง กราฟสองส่วนบริบูรณ์ 
1,5

K  และ 
2,3

K  

 กรณขีอง 
1,n

K  จะ มชีื่อเรียกเฉพาะว่า ก ราฟสตาร์ (star graph) 

หมายเหต ุ  เพื่อความสะดวก สา้หรับแตล่ะ u v E{ , }  ของกราฟ จ ะเขยีนแทน u v{ , }  ด้วย uv   

บทนิยาม 3  วิ ถี  u v  (u v  path) คื อ ล้ า ดั บ ข อ ง จุ ด ท่ี เ ร่ิ ม ด้ ว ย จุ ด  u  แ ล ะ สิ น สุ ด ท่ี จุ ด  v  โ ด ย จุ ด ท่ี อ ยู่ ถั ด กั น ใ น

ล้าดับจะ มเีส้นเชื่อมใ นกราฟ 

 วถิีท่ีมี n  จุด จะ แทนดว้ย 
n

P  โ ดย จะมี 1n   เส้น ซ ึ่งจะกล่าวว่า 
n

P  มคีวามยาว 1n    

 
 

ภาพที่ 4  ตัวอยา่ง 
n

P   ; 5n    
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 ก ร ณี ท่ี วิ ถี มี จุ ด เ ร่ิ ม ต้ น แ ล ะ จุ ด สิ น สุ ด เ ป็ น จุ ด เ ดี ย ว กั น  จ ะ เ รี ย ก ว่ า วั ฏ จั ก ร  (cycle) แ ล ะ จ ะ แ ท น วั ฏ จั ก ร ท่ี มี  n จุ ด 

ด้วย 
n

C   

 
 

ภาพที่ 5  ตัวอยา่ง 
n

C   ; 3n    

บทนิยาม 4  ให ้ ( , )G V E  เป็นกราฟ จะเรี ยก G  วา่กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ถ้าส้าหรับทุก ,u v V  

จะ มวีถิี u v   

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. ศกึษาคว ามรู้พื น ฐา นเอก สารท่ีเกี่ ยวข้อง กับการก้ าหนดช่ื อของก ราฟ ก า รก้าหน ดช่ือเชงิ การจัดข องกรา ฟ 

และกราฟพิเศษชนิดต่างๆ 

2. ท้า กา รวิ จัย ตา ม วัต ถุป ระ สง ค์ โ ด ยแ บ่ง เป็ น 3 ขั นต อน  ค ื อ ก้า หน ด ชื่อ จุด ใ ห้ ก รา ฟพิ เศ ษ สร้ าง ฟัง ก์ชั น เพื่ อ

ก้าหนดชื่อเส้นของกราฟพเิศษ และแสดงว่าฟังกช์ันนั นเป็นฟังก์ชันหน่ึงต่อหนึ่ง 

3. รวบรวมขอ้มูลท่ีได้ และสรุปผ ลการศึกษา 

ผลการศึกษา 

 จากการศึ กษาการก้ าหนดช่ื อเชงิการจั ดของกราฟพิ เศษบางชนิ ด ได้ แก่  กราฟเฟรนดช์ิ ป 
n

F  กราฟ ( ,1)SF n

กราฟหนังสอื 
n

B และกราฟเกียร์ 
n

G มรีายละเอยีด ดังนี  

1. กราฟเฟรนด์ชปิ  

บทนิยาม 5  กราฟเฟรนดช์ปิ 
n

F  คือกราฟท่ีบร รจุวัฏ จัก ร 
3

C จ้า นวน n  วัฏจัก ร ( 2)n   โ ดยมีจุดร่วมกัน 1  จุด 

เรียกจ ุดร่วมกันนั นวา่จ ุดเอเพ็กซ์ (apex vertex) ของกราฟ 
n

F  [5] 

บทตั้ง 1 ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ n  ท่ี  2n    

 
2

2 1
2

n
n

 
  

 
 

 

บทตั้ง 2 ส้าหรับทุกจ ้านวนนับ n  และ k  ท่ี n k   

 
1

1

n n

k k

   
   

   
   

   

ทฤษฎีบท 1   ส้าหรับแตล่ะจ้านวนนับ n  ท่ี  2n   กราฟเฟรนดช์ปิ 
n

F  เป็นกราฟการจัดหมู ่

การพสิูจน์    ใ ห้  ( , )
n

F V E   เป็นกราฟเฟรนดช์ปิท่ีประกอบไ ปด้วยวัฏจักร  
3

C   จ้า นวน n  วัฏจักร  

ก้าหนด    v    เป็นจุดเอ เพ็กซ์   

  
1 2 3
, , , ...,

n
v v v v  เป็นจุดท่ีเชื่อมตอ่กับจุดเ อเพ็กซ์ทางด้านซ้าย บนวัฏจกัร 

3
C  แตล่ะวัฏจักร 

  
1 2 3
, , , ...,

n
u u u u  เป็นจุดท่ีเชื่อมตอ่กับจุดเ อเพ็กซ์ทางด้านขวา บนวัฏจักร 

3
C  แตล่ะวัฏจักร 

แสดงได้ดังภาพท่ี 6 
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vi

vi+ 1

ui

u3

v3

u2

v2

u1
v1

v'

un

vn

ui+ 1

 

ภาพที่ 6  กราฟเฟรนดช์ปิ 
n

F   

ใ ห้ : {1, 2, 3, ..., 2 1}f V n   ก้าหนดโ ดย 

 ( ') 1f v   

 ( ) 1 ; 1
i

f v i i n     

 ( ) 1 ; 1
i

f u n i i n      

จะ ไ ด้ว่า f  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึ ง จา ก V  ไ ปท่ัวถึง {1, 2, 3, ..., 2 1}n   

นั่นคือ f  เป็นการก้าหนดช่ือจุดของกราฟ 
n

F   

ใ ห้  :cf E N  เป็นก า รก้าหนดชื่อเชงิการจัดของกราฟ  
n

F  ก้าหนดโ ดย 

( ) 1
( ' ) 1 ; 1

( ') 1

( ) 1
( ' ) 1 ; 1

( ') 1

ic

i

ic

i

f v i
f v v i i n

f v

f u n i
f v u n i i n

f v

   
        

   
   
    

         
   
   

  

( ) 1
( ) ; 1

( ) 1

ic

i i

i

f u n i
f v u i n

f v i

    
      

   
   

 

จะ ไ ด้ว่า  

 

1

1

( ( ' )) (2, 3, 4, ..., 1)

( ( ' )) ( 2, 3, ..., 2 1)

2 3 2 1
( ( )) ( , , ..., )

2 3 1

c n

i i

c n

i i i

c n

i i i

f v v n

f v u n n n

n n n
f v u

n







 

   

       
      

     
     

 

จา กบทตั ง 1 และบทตั ง 2 จะ ไ ดว้า่ล้าดั บ 

2 3 2 1
(2, 3, 4, ..., 1, 2, 3, ..., 2 1, , , ..., )

2 3 1

n n n
n n n n

n

       
         

     
     

 เป็นล้าดับเพิ่ม 

ดังนั น cf  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึง จ า ก  E  ไ ป N  นั่นคือ cf เป็นการก้าหนดช่ือเชงิการจัด ท่ีเหมาะสม 

ดังนั น 
n

F เป็นกราฟการจัดหมู ่
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2

1

5 3

4

2

6

4

5 3

10

 

2

4 6

1

5

37

35 20

7

2 5

3

4 6

10

 

9

5

9

2

1

6

3

7

48

126

70

35

15

8

2

7

4

6

3

5

 

ภาพที่ 7  ตัวอยา่งกา รก้าหนดชื่อการจัดหมู่ท่ีเหมาะสมของกราฟเฟรนดช์ปิ ; 2, 3, 4
n

F n   

2. กราฟ  ( ,1)SF n   

บทนิยาม 6 กราฟ ( ,1)SF n  เป็นกราฟท่ี ประกอบขึ นจากวั ฏจักร 
n

C  โดยท่ี  3n   และเซตโทน (singleton) จ้ านวน    

n  เซต โดยท่ีจุดในแตล่ะเซตนั นจะเชื่อมตอ่กับจุดท่ีสมนัยกันบนวัฏจักร 
n

C  [2] 

บทตั้ง 3 ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ n  ท่ี  2n     

 
2 2 1

1 1

n n

n n

   
   

    
   

  

บทตั้ง 4 ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ n   

 
2 2

1

n n

n n

   
   

   
   

   

ทฤษฎีบท 2  ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ n  ท่ี 3n   กราฟ ( ,1)SF n  เป็นกราฟการจัดหมู่ 

การพิสูจน์ ใ ห้  n  เป็ นจ้ าน วน นับ ท่ี 3n   แล ะ ( ,1) ( , )SF n V E   เป็น กร าฟ ท่ีประ กอ บไ ป ด้ว ยวั ฏจั กร  
n

C   

และเซตโทน จ้านวน n   เซต โดยท่ีจุดในแตล่ะเซตนั นจะเชื่อมตอ่กับจุดท่ีสมนัยกันบนวัฏจักร 
n

C   

ก้าหนด 
1 2 3
, , , ...,

n
u u u u  เป็นจุดท่ีอยูบ่นวัฏจัก ร  nC    

 
1 2 3
, , , ...,

n
v v v v   เป็นจุดท่ีมีดกีรี เป็น 1  ท่ีเชื่ อมต่ อกับจุดท่ีสมนั ยกันบนวัฎจักร 

n
C  

แสดงได้ดังภาพท่ี 8 

v3

u2

v2
u1

v1

un

vn

ui+ 1

vi+ 1 ui

vi

u3

 
ภาพที่ 8  กราฟ  ( ,1)SF n  
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ใ ห้ : {1, 2, 3, ..., 2 }f V n  ก้าหนดโ ดย  

 
( ) ; 1

( ) ; 1

i

i

f v i i n

f u n i i n

  

   
 

จะ ไ ด้ว่า f  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึ ง จา ก V   ไ ปท่ัวถึง {1, 2, 3, ..., 2 }n  

นั่นคือ f  เป็นการก้าหนดช่ือจุดของกราฟ ( ,1)SF n  

ใ ห้  :cf E N  เป็นก า รก้าหนดชื่อเชงิการจัดของกราฟ ( ,1)SF n  ก้าหนดโ ดย

 
1

1

( )
( ) ; 1

( )

( ) 1
( ) ; 1 1

( )

ic

i i

i

ic

i i

i

f u n i
f v u i n

f v i

f u n i
f u u i n

f u n i





   
      
   
   

    
       
   
   

  

 
1

1

( ) 2
( )

( ) 1

nc

n

f u n
f u u

f u n

   
    
   
   

 

จะ ไ ด้ว่า  

 

1

1

1 1

1

1 2 3 2 1 2
( ( )) ( , , , ... , , )

1 2 3 1

( ( )) ( 2 , 3 , ..., 2 )

2
( )

1

c n

i i i

c n

i i i

c

n

n n n n n
f v u

n n

f u u n n n

n
f u u

n





 

            
          

         
         

  

 
  

 
 

 

จา กบทตั ง 1  ไ ด้ว่า   
2

2 2 1
2

n
n n

 
    

 
 

  ดังนั น  
2

2
2

n
n

 
  
 
 

 

โ ดยบทตั ง 2 บทตั ง 3 และ บทตั ง 4  จะ ไ ด้ว่า 

1 2 3 2 1 2 2
( , 2, 3, ... , 2 , , , ..., , , )

1 2 3 1 1

n n n n n n
n n n

n n n

              
            

            
           

 เป็นล้าดับเพิ่ม 

ดังนั น cf  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึง จ า ก  E  ไ ป N  นั่นคือ cf เป็นการก้าหนดช่ือเชงิการจัดท่ีเหมาะสม 

ดังนั น ( ,1)SF n  เป็นกราฟการจัดหมู่ 

2

1

5
3

4

15

6

4

5

20 106

 

3570

56

8

7

15

6

5
2

5

3

6

4

1

78

 

21

56126

252

210

10

9

7

8

6

3

7

4

8

5

6

2

1

9

10

 
ภาพที่ 9  ตัวอยา่งกา รก้าหนดชือ่ เชงิการจัดท่ีเหมาะสมของกราฟ ( ,1)SF n  ; 3, 4, 5n   
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3. กราฟหนังสือ  

บทนิยาม 7  กราฟหนั งสอื
n

B [6] คือกราฟผลคู ณ 
1, 2n

K P เมื่ อ 2n   โดยท่ี 
1, 2

( ) ( ) ( )
n n

V B V K V P  และ 

n n
E B a b c d a b c d V B ( ) {( , )( , ) ( , ),( , ) ( )  และ 

2
, ( )a c bd E P   หรือ 

2
, ( )}b d ac E P   

บทตั้ง 5 ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ n   

 
3

2
2

n
n

 
  

 
 

   

บทตัง้ 6  ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ n  ท่ี 2n    

 
1

2 2

n n   
   

   
   

 

บทตั้ง 7 ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ  n  ท่ี 8n    

 
3 2 2

3 2

n n    
   

   
   

   

ทฤษฎีบท 3  ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ n  ท่ี 2n   กราฟหนังสอื 
n

B เป็นกราฟการจัดหมู ่

การพิสูจน์ ให้ n  เป็นจ้านวนนับท่ี 2n   และ ( , )
n

B V E เป็ นกราฟหนังสื อซึ่งเกิ ดจากผ ลคูณคาร์ทีเชี ยนของ

กราฟสองส่วนบริบูรณ์ 
1,n

K  และวถิีความยาว 1  กราฟหนังสอืประกอบไปด้วยจุด 2 2n   จุด และเส้น 3 1n   เส้น  

ก้าหนด v   และ u   เป็นจุดปลายของวถิีความยาว 1  

 
1 2 3
, , , ...,

n
v v v v   เป็ นจุดท่ี เชื่อมตอ่กับจุด  v   แตไ่ มเ่ชื่อมตอ่กับจุด u   

 
1 2 3
, , , ...,

n
u u u u  เป็นจุดท่ี เชื่ อมตอ่กั บจุด  u   แตไ่ มเ่ชื่อมตอ่กับจุด v   

แสดงได้ดังภาพท่ี 10 

v'

u'

vn

vi+ 1

vi

v3

v2

v1

ui+ 1 ui

u3

u2

u1

un

 
ภาพที่ 10  กราฟหนังสอื 

n
B  

ใ ห้ : {1, 2, 3, ..., 2 2}f V n   ก้าหนดโ ดย 

 ( ') 1f v   

 ( ') 2f u   

 ( ) 2 ; 1
i

f v i i n     
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 ( ) 2 ; 1
i

f u n i i n      

จะ ไ ด้ว่า f  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึ ง จา ก V   ไ ปท่ัวถึง {1, 2, 3, ..., 2 2}n   

นั่นคือ f  เป็นการก้าหนดช่ือจุดของกราฟ 
n

B   

ใ ห้  :cf E N  เป็นก า รก้าหนดชื่อเชงิการจัดของกราฟ 
n

B  ก้าหนดโ ดย 

 

( ') 2
( ' ')

( ') 1

( ) 2
( ' ) ; 1

( ') 1

( ) 2
( ' ) ; 1

( ') 2

( ) 2
( ) ; 1

( ) 2

c

ic

i

ic

i

ic

i i

i

f u
f v u

f v

f v i
f v v i n

f v

f u n i
f u u i n

f u

f u n i
f v u i n

f v i

   
    

   
   
   

      
   
   
    

      
   
   
    

      
   
   

  

จะ ไ ด้ว่า  

 
1

( ' ') 2

( ( ' ) ) (3, 4, 5, ..., 2)

c

c n

i i

f v u

f v v n




 
 

 
1

1

3 4 5 2 2
( ( ' ) ) ( , , , ..., )

2 2 2 2

3 4 5 2 2
( ( ) ) ( , , , ..., )

3 4 5 2

c n

i i

c n

i i i

n n n n
f u u

n n n n
f v u

n





          
        

       
       

          
        

       
       

 

ใ นการพิจารณาวา่กราฟ 
n

B  เป็นกราฟการจัดหมู ่จะแยกพจิารณาเป็น 5 กรณ ีดังนี  

1. กรณี  8n    

 จา กบทตั ง 5  บทตั ง 6 และบทตั ง 7 จะ ไ ด้ว่าล้าดับ  

3 4 2 2 3 4 2 2
( 2, 3, 4, ..., 2, , , ..., , , , ..., )

2 2 2 3 4 2

n n n n n n
n

n

     




           
           
           
           

เป็นล้าดับเพิ่ม 

ดังนั น cf  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึง จ า ก  E  ไ ป N  นั่นคือ cf เป็นการก้าหนดช่ือเชงิการจัด ท่ีเหมาะสม 

ดังนั น 
n

B เป็นกราฟการจัดหมู ่
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24310
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136
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ภาพที่ 11  ตัวอยา่งกา รก้าหนดชื่อ เชงิการจัดท่ีเหมาะสมของกราฟหนังสอื 
n

B  ; 8, 9n   

2. กรณี  n  2    

 โ ดยวิธีการก้าหนดฟังก์ชัน f  และ cf  ข้างตน้ จะ ได้การก้าหนดชื่อเชงิการจัดของกราฟ 
2

B  ดังภาพท่ี 

12ซึ่งไ มเ่ป็นการกา้หนดช่ือเชงิ การจัดท่ีเหมาะสม 

2

43

10

10 15

15

65

43

2

1

 
ภาพที่ 12  การก้าหนดช่ือเชงิการจัดของกราฟ 2B  

จะ ปรับเปลี่ยนการก้าหนดช่ือจุด บางจุดเพื่อให้  cf  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึง จา ก E  ไ ป N  

จา ก  
1

( ) 5f v    และ 
2

( ) 6f v    เปลี่ยน เป็น  
1

( ) 6f v    และ 
2

( ) 5f v   ดังภาพท่ี 13 

20 5

15 10

2

3 41

2

3 4

56

 
ภาพที่ 13  การก้าหนดช่ือเชงิการจัดท่ีเหมาะสมของกราฟ 

2
B   

จะ ไ ด้วา่ cf  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึ ง จา ก E  ไ ป  นั่นคือ cf เป็นการก้าหนดช่ือเชงิการจัด ท่ีเหมาะสม  

ซึ่งท้าใ ห้  
2

B  เป็นกราฟการจัดหมู ่ 

3. กรณี n  3  และ n  4  

โ ดยวิธีการก้าหนดฟังก์ชัน f  และ cf  ข้างตน้ จะ ได้การก้าหนดชื่อเชงิการจัดของกราฟ 
3

B  และ 
4

B  ดังภาพท่ี 14 
 



 

 1317  Proceedings 

56

20

35

21

28

15

5

4

3

2

8

7

5

2

6

41

3

 

210

126

70

35

45

36

28
21

6

3

5

4

2

10

9

8

7

2

5

6

3

1
4

 

ภาพที่ 14  การก้าหนดช่ือเชงิการจัดท่ีเหมาะสมของกราฟ 
3

B  และ  
4

B   

เมื่อพิจารณาการก้าหนดช่ือเชงิการจัดของกราฟ 
3

B  จะ ไ ด้ว่าล้าดบั 

6 6 7 8 7 8
(2, 3, 4, 5, , , , , , )

2 3 2 2 4 5

           
           
           
           

 เป็นล้าดับเพิ่ม 

จา กกา รกา้หนดช่ือเชงิการจัด ของกราฟ 
4

B  จะ ไ ด้ว่า ลา้ดับ 

7 8 7 9 10 8 9 10
(2, 3, 4, 5, 6, , , , , , , , )

2 2 3 2 2 4 5 6

               
               
               
               

 เป็นล้าดับเพิ่ม 

ดังนั น cf  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึง จ า ก  E  ไ ป N  นั่นคือ cf เป็นการก้าหนดชื่อเชงิการจัดท่ีเหมาะสม 

ดังนั น 
3

B  และ 
4

B  เป็นกราฟการจัดหมู่ 

4. กรณี n  5  และ n  6  

เมื่อพจิา รณากา รก้าหนดชื่อเชงิการจัดของกราฟ 
5

B   และ 
6

B  จะ ไ ด้ว่าล้าดับ 
3

( 2, 3, 4, ..., 2, ,
2

n
n

 
  

 
 

 

4 2 1 3 2 2 4 5 2 2
, ..., , , , , , ..., )

2 2 3 2 4 5 2

n n n n n n n

n

                   
             
             
             

 เป็นล้าดับเพิ่ม 

ดังนั น cf  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึง จ า ก  E  ไ ป N  นั่นคือ cf เป็นการก้าหนดชื่อเชงิการจัดท่ีเหมาะสม 

ดังนั น 
5

B  และ 
6

B  เป็นกราฟการจัดหมู่ 

5. กรณี  n  7    

โ ดยวิธีการก้าหนดฟังก์ชัน f  และ cf  ข้างตน้ จะ ได้การก้าหนดชื่อเชงิการจัดของกราฟ 
7

B  ดังภาพท่ี 15 

ซึ่งไ มเ่ป็นการก้าหนดช่ือเชงิการจัดที่เหมาะสม 
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11440

3003 3432

1716

792
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120

105
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78
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55
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1415
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6

2

1

7

3

8

9

5

4

 
ภาพที่ 15  การก้าหนดช่ือเชงิการจัดของกราฟ 

7
B  

จะ ปรับเปลี่ยนบางจุดเพื่อให้  cf  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึง จ า ก  E  ไ ป N  

จา ก  
1

( ) 10f u    และ 
7

( ) 16f u    เปลี่ยน เป็น  
1

( ) 16f u    และ 
7

( ) 10f u   ดังภาพท่ี 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 16  การก้าหนดช่ือเชงิการจัดท่ีเหมาะสมของกราฟ 

7
B  

จะ ไ ด้ว่า cf  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึ ง จา ก E  ไ ป N  นั่นคือ cf เป็นการก้าหนดช่ือเชงิการจัดท่ีเหมา ะสม  

ซึ่งท้าใ ห้ 
7

B  เป็นกราฟการจัดหมู ่ 

4. กราฟเกียร ์

บทนิยาม 8 ก ร า ฟ วี ล  
n

W  3n   คื อ ก ร า ฟ ท่ี เกิ ด จ า ก ก า ร เชื่ อ ม จุ ด จุ ด ห นึ่ ง กั บ จุ ด ทุ ก จุ ด บ น วั ฏ จั ก ร  
n

C  เรี ย ก จุ ด

ดังกล่าววา่จุดเอเพ็กซ์ ดังนั น 
n

W  จะประกอบด้วยจุดทั งหมด 1n   จุด ซึ่งจุดเอเพ็กซ์จะประชดิกับจุดทุกจุดบนวัฏจักร [2] 

v'

v1 v2

v3

vi
vi+ 1

vn

 
ภาพที่ 17  กราฟวลี 

n
W  

4

5

9

8

3

7

1

2

6
12

11

10
13

15 14

16

6

5

2

4
3

7
8

9

120
55

66

78

91
105

45

560

330

792

1716

34323003

10
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บทนิยาม 9 ก ร า ฟ เ กี ย ร์  
n

G  เป็ น ก ร า ฟ ท่ี เกิ ด จ า ก ก ร า ฟ วี ล โ ด ย เพิ่ ม จุ ด อี ก ห นึ่ ง จุ ด ร ะ ห ว่ า งจุ ด แ ต่ ล ะ คู่ บ น วั ฏ จั ก ร  
n

C  

กราฟเกียร์ประกอบด้วยจุด 2 1n   จุด และประกอบไปด้วยเส้น 3n  เส้น  โ ดยท่ี 3n   [5] 

บทตั้ง 8 ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ  n  ท่ี  4n    

 
2 2 1

3 2

n n   
   

   
   

  

บทตั้ง 9 ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ n   

 
2 1 2

3 3

n n   
   

   
   

   

บทตั้ง 10 ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ n  และ k  ท่ี  k n  

 
2 1 2 1

1

n n

k k

    
   

   
   

   

ทฤษฎีบท 4  ส้าหรับแตล่ะจ้า นวนนับ n  ท่ี 3n   กราฟเกียร์ 
n

G เป็นกรา ฟการจัดหมู ่

การพสิูจน ์   ให้ n  เป็นจ้านวนนั บท่ี 3n   และ ( , )
n

G V E  เป็ นกราฟเกียร์ ซึ่งประกอบไปด้ วยจุด 2 1n  จุด 

และประกอบไปด้วยเส้น 3n  เส้น โดยท่ี 3n     

ก้าหนด v    เป็นจุดเอ เพ็กซ์   

 
1 2 3
, , , ...,

n
v v v v   เป็นจุดท่ีอยูบ่นวัฏจัก รและเชื่อ มตอ่กับจุดเอเพ็กซ์  

 
i

u   เป็นจุดท่ีอยูร่ะหว่างจุด 
i

v  และ 
1i

v


 แตล่ะคู่บนวัฏจัก ร โ ดยท่ี i n  1 1  และจุด 
n

u              

อยู่ระหว่าง 
n

v  และ v
1

 แสดงได้ดังภาพท่ี 18 

v'

v1
u1 v2

u2

v3

u3

viui
vi+ 1

ui+ 1

vn

un

 
ภาพที่ 18  กราฟเกียร์ 

n
G  

ใ ห้ : {1, 2, 3, ..., 2 1}f V n   ก้าหนดโ ดย 

 ( ') 2 1f v n   

 ( ) 2 ; 1
i

f v i i n    

 ( )
i

f u




 



1 ; 1

2 1 ; 2 1

3 ;

i

i i n

i n
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จะ ไ ด้ว่า f  เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่หน่ึ ง จา ก V  ไ ปท่ัวถึง {1, 2, 3, ..., 2 1}n   

นั่นคือ f  เป็นการก้าหนดช่ือจุดของกราฟ 
n

G   

ใ ห้  :cf E N  เป็นก า รก้าหนดชื่อเชงิการจัดของกราฟ  
n

G  ก้าหนดโ ดย 

 
1

1

( ) 3
( )

( ) 2

nc

n

f u
f v u

f v

   
    
   
   

  

 
( ') 2 1

( ' ) ; 1
( ) 2

c

i

i

f v n
f v v i n

f v i

   
      
   
   

 

 1

1

( )
( )

( )

ic

i i

i

f v
f v u

f u





 
  
 
 

 





 




4
; 1

1

2 2
2 2 ; 2 1

2 1

i

i
i i n

i

 
 

 
 

 
     

 
 

  

 
( )

( )
( )

ic

i i

i

f u
f v u

f v

 
  
 
 

    






 





2
; 1

1

2 1
2 1 ; 2 1

2

2
;

3

i

i
i i n

i

n
i n

 
 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
 

  

จะ ไ ด้ว่า   

 
1

1

( ) 3

2 1 2 1 2 1 2 1
( ( ' ) ) ( , , , ..., )

2 4 6 2

c

n

c n

i i

f v u

n n n n
f v v

n



          
        

       
       

 

 

1

1 1

1

( ( )) (4, 6, 8, ..., 2 )

2
( ( )) (2, 5, 7, 9, ..., 2 1, )

3

c n

i i i

c n

i i i

f v u n

n
f v u n



 





 
   

 
 

 

พิจ ารณาล้าดับ    
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

( , , , ..., , )
2 4 6 2 2 2

n n n n n

n n

             
         
         
         

 

เนื่องจาก   
2 1 2 1 2 1 2 1

, , ...
2 1 2 2 3

n n n n

n n

          
        

       
       

 

ดังนั นจะ ไ ด้วา่  
2 1 2 1 2 1 2 1

( , , , ..., )
1 2 3

n n n n

n

          
       
       
       

เป็นล้าดับเพิ่ม 

ใ นการพิจารณาวา่ กราฟ 
n

G  เป็นกราฟการจัดหมู ่จะแยกพจิารณาเป็น 2 กรณ ีดังนี  
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1. กรณี n  3   

เนื่องจาก   
2 1 7

7
1 1

n   
    

   
   

  

 
2 6

20
3 3

n   
    

   
   

 

 
2 1 7

21
2 2

n   
    

   
   

 

ดังนั น    
2 1 2 2 1

1 3 2

n n n      
      

     
     

 

เมื่อพิจารณาล้าดับของการก้าหนดช่ือเชงิการจัดของกราฟจะ ไ ดว้า่ล้าดับ  

2 1 2 2 1 2 1 2 1
(2, 3, 4, 5, ..., 2 1, 2 , , , , , ... , )

1 3 2 3

n n n n n
n n

n

            
          

         
         

 

คือ (2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 35) เป็นล้าดับเพิ่ม 

2. กรณี n  4   

จา กบทตั ง 8  บทตั ง 9  และบทตั ง 10  

เมื่อพิจารณาล้าดับของการก้าหนดช่ือเชงิการจัดของกราฟจะ ไ ดว้า่ล้าดับ  

2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1
(2, 3, 4, 5, ..., 2 1, 2 , , , , , , ... , )

1 2 3 3 4

n n n n n n
n n

n

               
            

           
           

 

เป็นล้าดับเพิ่ม 

ดังนั น cf  เป็นฟังก์ชันหนึง่ตอ่หน่ึง จ า ก  E  ไ ป N และ cf เป็นการก้าหนดช่ือเชงิการจัด ท่ีเหมาะสม 

ดังนั น 
n

G เป็นกราฟการจัดหมู ่

21

357

6

3

5

2

420
7

3 1

6

2

5 4

 

3

56 84

126
36

9

8

2 4

5

6

7

9

7

3

1

6

2

5

8

4

 

165 462

330

55

11

120

3 2

10

4

5

6

78

9

10
11

7

3 1

6

2

9 5

8

4

 
ภาพที่ 19  ตัวอยา่งกา รก้าหนดชื่อการจัดหมู่ท่ีเหมาะสมของกราฟ เกียร์ 

n
G  ; 3, 4, 5n   

วิจารณ์และสรุปผล 
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ก้ า ห น ด ชื่ อ เ ชิ ง ก า ร จั ด ข อ ง ก ร า ฟ พิ เ ศ ษ บ า ง ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  ก ร า ฟ เ ฟ ร น ด์ ชิ ป  ก ร า ฟ  ( ,1)SF n   

กราฟหนังสอื และ กราฟเกียร์ พบวา่เป็นกราฟการจัดหมู ่ 
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ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ท ด ส อ บ วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก เ พื่ อ น้ า ม า เ ป็ น วั ส ดุ ป ลู ก ส้ า ห รั บ พื ช โ ต เ ร็ ว  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม

ป ร ะ โ ย ช น์ ก า ร ใ ช้ ผ ั ก ต บ ช ว า  โ ด ยใช้ ผ ั ก ตบช วา หมั ก เป็ น วั ตถุ ดิ บห ลั กที่ มี ค วามเหม าะสม ทั งท างด้ านก ายภ าพแล ะทางเค ม ี

แล ะใ ช้ ร่ วม กั บ ไ บโ อ ช าร์ ( ถ่ าน ไ ม้ ล้ า ไ ย ) โ ด ยว างแ ผ นก าร ท ดล อ ง ผ สม อั ตร าส่ วน ขอ งวั ต ถุ ดิ บ  ซึ่ ง มี สู ต รส่ วน ผ สม วั สดุ ป ลู ก

ระหว่ างผ ั กตบชวา หมั ก ดิ นด้ า ดิ นร่ วนและถ่ านไม้ ล้ าไ ย F1 คื ออั ต ร า ส่ ว น ท่ี  25:25:25:25 (ถ่ า น ไ ม้ ล้ า ไ ย:ดิ น ร่ว น:ดิ น ด้ า:

ผ ั ก ต บ ช ว า ห มั ก) F2 คื อ  อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  2 5 :15 : 20:40 ( ถ่ า น ไ ม้ ล้ า ไ ย : ดิ น ร่ ว น : ดิ น ด้ า :ผั ก ต บ ช ว า ห มั ก )  F3 คื อ อั ต ร า ส่ ว น ท่ี 

25 :30:15 :30 (ถ่ านไ มล้้า ไ ย:ดิน ร่ว น:ดินด้า :ผักตบชวา หมัก)  F4 คืออัตร าส่วนท่ี 25 :20:30:25  (ถ่านไม้ ล้าไ ย:ดิ น ร่วน:ดิ น

ด้า:ผัก ตบ ชวาหมั ก )  และ F5 คืออัตรา ส่วนท่ี 2 5 :45 :5:25  (ถ่านไม้ ล้าไ ย:ดิ น ร่วน:ดิน ด้า:ผัก ต บชวาหมั ก)  ผลการทดลอง

พบวา่วั สดุ ปลูก F3 มีความเหมาะสมต่อการน้ ามาออกแบบเพื่อขึ นรู ปเป็นวั สดุ ปลูก มากกว่าสูตร F1 F2 F4 และ F5 ซึ่ งมี

ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นชว่ง 6.8-7.2 
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Abstract  

This research is aimed to select and investigate raw materials for developing a planting material in 

order to enhance the utilization of water hyacinth. Water hyacinth compost used as a main raw material for the 

planting material that was appropriate in both of physical and chemical characteristics combined with longan 

wood biochar. In experiments, mixing ratio of raw materials for planting material was consisted of water 

hyacinth compost, humus, clay and the biochar that was determined depended on a neutral pH level in 5 

formulas (the biochar : loam: clay : the compost) such as F1, F2, F3, F4 and F5 that were 25: 25: 25: 25, 

25:15:20. : 40, 25: 30: 15: 30, 25: 20: 30: 25 and 25: 45: 5: 25, respectively. The results showed that F3 is 

suitable to be a developed planting material for forming and designing various shapes more than other formulas 

since pH levels was in the range 6.8 to 7.2 as neutral. 
 

Keyword: Planting grow material, Biochar, Porosity, Bulk Density 

บทน า 
 บริเวณ บ้าน โ ซ้เป็ นแหล่ งชุม ชนอกี ชุมช นหน่ึง ท่ีมีก ารปลู กพชื สวนเ ป็นจ้า นวนม าก ใ นแต่ล ะปจี ะมีกา รหมุ นเวยี น

กา ร ป ลู ก พื ช แ ล ะ ก าร น้ า เอ า ผ ล ผ ลิ ต ท่ี เ ห ลื อ จา ก ก า ร เก ษ ต ร จ า ก ต้ น ล้ าไ ย น้ า ม าเ ผ า เพื่ อ ใ ห้ ก ล า ย เป็ น ถ่ า น ชี วภ า พ แ ล ะ เพื่ อ

ลดปริมาณต้นทุนของการเกษตรอกีทั งยังช่วยสง่เสริมใ ห้ชาวบ้านมีรายได้ น้ามาชว่ยเหลอืภายในครอบครัว 

ผ ักตบชวา (Water Hyacinth) จัดเป็ นวัชพชืท่ีมีถิ่นก้าเนิ ดในแถบลุม่น ้าอเ มซอนประเทศบรา ซิล ใ นทวปีอเมริก า

ใ ต้ เนื่ อ ง จ า ก ผ ั ก ต บ ช ว า เ ป็ น พื ช ท่ี มี อั ต ร า ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต สู ง แ ล ะ ท น ท า น ต่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  เ ป็ น พื ช ท่ี มี ทุ่ น ล อ ย ส า ม า ร ถ

ลอยอยู่ไ ด้ทั งในน ้ านิ่งและ น ้า ไ หล ผ ักตบชว ามีการข ยายพัน ธ์ุอยา่งร วดเร็วทั ง ทางเมล็ ดและกา รแตกห นอ่ ดังนั นจึงท้าใ ห้

ผ ั ก ต บ ช ว า มี ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด อ ย่ า ง รุ น แ ร ง  ซึ่ ง ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ปั ญ ห า ต่ อ แ ห ล่ ง น ้ า ต่ า ง  ๆ  ท่ั ว ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล เ สี ย ต่ อ

เศรษฐก ิจ สังคม และ สิ่งแวดลอ้ม[1] 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง   (Experimental Research)  หั ว ข้ อ ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง   “ก า ร

ทด ส อ บ วั ต ถุ ดิ บ แล ะ คั ด เลื อ ก เ พื่ อน้ า ม า เป็ น วั ส ดุ ป ลู กส้ า ห รั บ พื ช โ ต เ ร็ว” จา ก ก า รศึ ก ษ า คุ ณ ส ม บั ติ ท า งก า ย ภ า พ แล ะ เ ค มี

ขอ ง วั ต ถุ ดิ บ เบื อ ง ต้ น  พ บ วา่ วั ต ถุ ดิ บ เห ล่ า นี มี ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต เป็ น วั ส ดุ ป ลู ก แ ล ะ วั ส ดุเ พ า ะ ก ล้ า จึ ง ไ ด้ คั ด เ ลื อ ก

วั ต ถุ ดิ บ ใ น ก า ร ผ ลิ ต วั ส ดุ ป ลู ก  ไ ด้ แ ก่  ผ ั ก ต บ ช ว า ห มั ก  ดิ น ด้ า  ดิ น ร่ ว น  แ ล ะ ไ บ โ อ ช า ร์(ถ่ า น ไ ม้ ล้ า ไ ย) ผ ู้ วิ จั ย ด้ า เ นิ น ก า ร

ตามล้าดับ  ดังนี  

 3.1 ตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัตวิัสดุปลูก 

3.2.1 ทดสอบคุณสมบัตทิางฟิสกิส์ ดังนี  

- ความหนาแนน่  

- ความพรุน  

- คุณสมบัตกิารอุม้น ้า 
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3.2 ทดสอบคุณสมบัตทิางเคม ีดังนี  

- พเีอช (pH)  

- ค่ากา รน้าไ ฟฟา้ (Electrical Conductivity: EC) 

- ปริมาไ นโตรเจนทั งหมด  (N) 

- ปริมาณฟอสฟอรัส (P) 

- ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) 

คุณลักษณะเบื้องต้นของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลัก 

ผักตบชวาหมัก มี ธ า ตุ โ พ แ ท ส เ ซีย ม ส ะ ส ม อ ยู่ เป็ น จ้ า น ว น ม าก ซึ่ ง เป็ น ธ า ตุ อ าห า ร ท่ี ส้ า คั ญ ใ นก า ร เจ ริ ญ เติ บ โ ต

ขอ ง พื ช มี คว า ม ส าม า รถ ใ น กา ร อุ้ ม น ้า ไ ด้ดี  เพ ร าะ มี ค วา ม พ รุ นสู ง  จ ึ ง เห ม า ะส ม ใ น ก า ร น้า ม า เป็ น วัต ถุ ดิ บ ห ลัก ใ น กา ร ผ ลิ ต

วัสดุปลูก 

วัตถุดิบรอง 

ดินด า (clay) เป็ น ดิ น ท่ี มี แ ร่ เ ค โ อ ลิ ไ น ต์  (Kaolinite)  เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ท่ี ส้ า คั ญ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ท่ี มี โ ค ร ง ส ร้ า ง จั ด อ ยู่

อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ มี ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ ล ะ เ อี ย ด ม า ก  จ ะ มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ด่ น เ ฉ พ า ะ  เ ช่ น  มี ค ว า ม ท น ไ ฟ สู ง  คั ด เ ลื อ ก ม า เ ป็ น

วัตถุดบิใ นการผลิตวัสดุปลูก เพื่อเสริมประสิทธิภาพใ นการขึ นรูปวัสดุปลูก 

ไบโอชาร์ (Biochar) ห รื อ ถ่ า น ชี ว ภ า พ  เ ป็ น วั ส ดุ ท่ี อุ ด ม ไ ป ด้ ว ย ค า ร์ บ อ น  ผ ลิ ต ม า จ า ก ถ่ า น ไ ม้ ล้ า ไ ย  จ ะ มี รู พ รุ น

ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ เ มื่ อ น้ า ไ ป ใ ส่ ล ง ใ น ดิ น แ ล้ ว จ ะ ช่ ว ย ใ น ก า ร ร ะ บ า ย อ า ก า ศ  ก า ร ซึ ม น ้ า  ก า ร อุ้ ม น ้ า  แ ล ะ ดู ด ยึ ด ธ า ตุ อ า ห า ร  ล ด

ความเป็นกรดของดิน นอกจาก นี ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยใ ห้สูงขึ น 

ดินร่วน (loam) เป็ นดนิท่ีเหมาะ ต่ อการ ปลูกพื ชไ ร่พืชสวน เพ ราะเป็ นแหล่ งท่ีมีจุลิ นทรีย์ เยอะ มี ความเ ป็นกร ด

ของดนิปานกลาง จึงเหมาะต่อการเจรญิเตบิโ ตของพชื 
 

การทดสอบวัตถุดิบเบื้องต้นทางกายภาพและเคมี 
 

ตารางที่ 1 การทดสอบวัตถุดบิทางกา ยภาพและเคมี 

การทดสอบทางกายภาพ ทดสอบโดยวิธ/ีเครื่องมอื  

- pH (ความเป็นกรด-ด่าง) - pH meter  

- ค่ากา รน้าไ ฟฟา้ (EC) - EC meter  

การทดสอบทางเคมี ทดสอบโดยวิธ/ีเครื่องมอื  
- ไ นโตรเจน (N)% ทดสอบโ ดย Kjeldahl Method  

- ฟอสฟอรัส (P)Mg/Kg  ทดสอบโ ดย Bray ll  
- อนิทรีย์วัตถุ (OM)% โ ดยวิธี Walkley and Black  
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การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีด้วยชุด Testkit 

การทดสอบทางเคมี 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การทดสอบอนิทรียวัต ถุใ นดนิ 

ค่า อิ น ท รี ย วั ต ถุ ใ น ดิ น  จ า ก ก า ร ท ด ส อบ พ บ ว่ า  ผ ั ก ต บ ช ว าห มั ก แ ล ะ ดิ น ร่ วน  มี ค่ า ขอ ง อิ น ท รี ย วั ตถุ ท่ี ส ะ ส ม อ ยู่ ใ น

ดิน อยูใ่ นช่วง 0 – 0.5% ซึ่งมีคา่อินทรียวัตถุ อยู่ในระดับท่ีต้่ามาก  จ ากก ารเทียบสีมาตรฐา นข องชุดทดสอบ[3] 

 

  

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การทดสอบไ นเตรต 

 ค่ า ไ น เต ร ต ข อ ง ผ ั ก ต บ ช ว า ห มั ก  จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ  พ บ ว่ า  ค ่ า ไ น เ ต ร ต ท่ี ส ะ ส ม อ ยู่ ใ น ผ ั ก ต บ ช ว า ห มั ก นั น  มี ค่ า ข อ ง

แถบสีมาตรฐา นเป็นสมีว่งเข้ม ซ ึ่งแสดงวา่ใ นผัก ตบชวาหมักนั น มีค่าไนเตรต สูง[3] 

 

    
ภาพที่ 3 การทดสอบฟอสฟอรั ส 

 ค่าฟอสฟอรัสของ ดนิร่วน จา กการทดสอบพบวา่ มธีาตุอาหารฟอสฟอรัส สะสมอยู่ปานกลาง ส่วน

ผ ักตบชวาหมัก มธีาตุอาหารฟอสฟอรัส สะสมอยู่ใ นปริมาณที่สูง เม่ีอเปรียบ เทียบกับแถบสีมาต รฐา น ฟอสฟอรัส[3] 
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ภาพที่ 4 การทดสอบแอมโ มเนยีม 

 ค่าแอมโ มเนยีมของ ดินร่วนและผ ักตบชวาหมัก  จ า ก กา รทดสอบพบวา่ มแีอมโ มเนยีม อยู่ใ นเกณฑ์ต้่า  เมี่อ

เปรียบ เทียบกับแถบสีมาตรฐา น แอมโ มเนยีม[3 ] 
 

ผลการศึกษา 

1.ผลการทดสอบคุณสมบัติทางเคมขีองวัตถุดิบ 

ตารางที่ 2 ผ ลการทดสอบคุณสมบัตทิางเคมขีองวัตถุดิบ 

ชนิดของวัตถุดิบ N(%) SD P(mg/kg) SD 

ผ ักตบชวาหมัก 0.88 0.14 9.30 0.28 

ดินด้า 0.11 0.01 1.20 0.07 

ดินร่วน 0.16 0.01 1.31 0.07 

ถ่านไม้ล้าไ ย 0.18 0.00 2.82 0.03 

F1 0.20 0.00 4.66 0.04 

F2 0.15 0.00 3.13 0.01 

F3 0.10 0.00 3.13 0.01 

 
ชนิดของวัตถุดิบ OM(%) SD OC(%) SD 

ผ ักตบชวาหมัก 13.03 4.18 7.56 2.42 

ดินด้า 4.66 1.25 2.71 0.72 

ดินร่วน 0.97 0.05 0.56 0.03 

ถ่านไม้ล้าไ ย 2.30 0.07 1.34 0.06 

F1 4.87 0.03 2.83 0.19 

F2 8.56 0.02 4.97 0.20 

F3 5.04 0.10 2.92 0.07 
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1. ผลการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของวัตถุดิบ 
การวเิคราะห์หาปริมาณไ นโ ตรเจน(N) 

 
ภาพที ่5 การทดสอบหาปริมาณไ นโตรเจนของวัตถุดบิ 

 

จา กกา รทดสอบหาปริมาณไ นโตรเจนของวัตถุดิบพบวา่ ผ ักตบชวาหมัก มคี่าไ นโตรเจน (N) มากที่สุดเท่ากับ 

0.88 % รองลงมาไ ด้แก ่F1 ถ่านไม้ล้าไย ดินร่วน F2 ดินด้า และ F3  มีค่าเท่ากับ 0.20, 0.18, 0.16, 0.15, 0.11 และ 

0.10% ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อเปรีย บเทียบกับคุณสมบัตขิองวัสดุป ลูกใ นมาตรฐา นแร่ธาตุอาหารในดินส้าหรับไ มย้นืต้นและ

ไ มผ้ ล พบวา่วัตถุดิบทุกตัวมคี่าต่้ากว่ามาตรฐา นแร่ธาตุอาหารในดนิส้าหรับไ มย้นืต้นและไ มผ้ลซึ่งมีคา่เท่ากับ 1.88-

2.42%[4] 

 

การวเิคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัส(P) 

 
 

ภาพที่ 6 การวเิคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสของวัตถุดิบ 
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จา กกา รทดส อบหาปริมาณฟอสฟอรัสของวัตถุดิบ พบว่าผัก ตบชวาหมักมีคา่ฟอสฟอรัส(P) มากที่สุด คือ 

9.30 mg/kg รองลงมาไ ด้แก ่F1 F2 F3  ถา่นไ มล้้าไ ย ดินร่วนและดินด้า มคี่าเท่ากับ  4.66 , 3 .13  , 3 .13  , 2.82 , 1.3 1 

และ1.20 mg/kg ตามล้าดับ ซ ึ่งเมื่อเปรียบ เทีย บกับคุณสมบัตขิองวัสดุปลูกใ น มาตรฐานแร่ธาตุอาหารใ นดนิส้าหรับไ ม้

ยนืต้นและไ มผ้ ล พบว่าวัตถุดิบทุกตัวมคี่า ต่้ากว่ามาตรฐา นแร่ธาตุอาหารใ นดนิส้าหรับไ มย้นืต้นและไ มผ้ลคือ 3 5-60 

mg/kg[4] 
 

การวเิคราะห์หาปริมาณ Organic Matter (OM) 

 
ภาพที ่7 การทดสอบหาปริมาณอินทรียวัตถ ุ (OM) 

 

จา กกา รทดสอบหาปริมาณอินท รียวัตถุของวัตถุดบิ พบว่าผัก ตบชวาหมักมีคา่ อนิทรียวัตถุ(OM) มากที่สุด คือ 

13.03 % รองลงมาไ ด้แก ่F2 F3 F1 ดินด้า ถา่นไ มล้้าไ ยและดินร่วน มคี่าเท่ากับ 8.56 , 5.04 , 4.87 , 4.66 , 2.30 

และ 0.97 % ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบ เทียบกับคุณสมบัตขิองวั สดุปลูกใ น มาตรฐานแร่ธ าตุอาหารใ นดนิส้าหรับไ มย้นื

ตน้และไม้ผล พบว่า ผ ักตบชวาหมัก , F2 , F3 , F1 , ดินด้า มีคา่สูงกว่ามาตรฐาน ส่วนถา่นไ มล้า้ไ ย อยู่ในคา่มาตรฐา น 

และดินร่วนต้่ากว่ามาตรฐาน แร่ธาตุอาหารใ นดนิส้าหรับไ มย้นืต้นและไม้ผลคือ 2.0-3.0 %[4] 
 

การวเิคราะห์ Organic carbon (OC) 

           
ภาพที ่8 การทดสอบหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน(OC)% 
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จา กกา รทดสอบหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน(OC)ของวัตถุดิบ พบวา่ผ ักตบชวาหมักมีคา่อินทรียค์ารบ์อนมาก

ท่ีสุด เท่ากับ 7.56 % รองลงมาไ ด้แก่ F2 F3  F1 ดินด้า ถา่นไ มล้า้ไ ย และดินร่วน มคี่าเท่ากับ 4.97, 2.92, 2.83, 2.70 

,1.3 4 แ ละ 0.56 % และน้อยท่ีสุด ค ือ ดินบ้านโซ้ มีคา่ เท่ากับ 0.56 % 
 

2. ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบ 

ตารางที ่3 ผ ลการทดสอบคุณสมบัตทิางกา ยภาพ 

วัตถุดิบ pH SD EC (µS/cm) SD การไหลซึมผ่าน (cm/s) 

ผ ักตบชวาหมัก 6.9 0.11 1756 4.24 - 

ดินด้า 5.1 0.01 13 1.41 - 

ดินร่วน 5.8 0.02 45 2.12 - 

ถ่านไม้ล้าไ ย 9.7 0.03 228 2.12 - 

F1 6.8 0.07 708 1.41 1.027×10-3 

F2 7.1 0.14 625 2.12 2.024×10-3 

F3 6.8 0.14 672 2.12 1.444×10-4 

 

 

จากผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบ พบวา่  

ค่ า ค ว า ม เ ป็ น ก ร ด  – ด่ า ง (pH) ข อ ง ผ ั ก ต บ ช ว า ห มั ก  มี ค่ า ค ว า ม เป็ น ก ร ด  – ด่ า ง  เ ป็ น ก ล า ง คื อ  6.9 ดิ น ร่ ว น  มี ค่ า

ค ว า ม เป็ น ก ร ด  – ด่ า ง ป า น ก ล า ง  คื อ  5.8 ดิ น ด้ า  มี ค่ า ค ว า ม เป็ น ก ร ด  – ด่ า ง  เป็ น ก ร ด จั ด  คื อ  5.1 แ ล ะ ถ่ า น ไ ม้ ล้ า ไ ย มี ค่ า

คว าม เป็ นก รด-ด่ าง เท่ ากั บ 9.7 พ บว่ าค่ า คว าม เป็ นก รด  – ด่า ง(pH) ขอ ง  F1 F2 แล ะ F3 คือ  6.8 , 7.1 , 6.8 ต าม ล้า ดั บ 

ซึ่ ง มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ท า ง ก า ย ภ า พ เ พ ร า ะ มี ค่ า ค ว า ม เ ป็ น ก ร ด -ด่ า ง ป า น ก ล า ง  ส่ ว น ดิ น ด้ า  พ บ ว่ า ค่ า ค ว า ม เ ป็ น ก ร ด-ด่ า ง 

เป็นกรดจัดคือ 5.1 ซึ่งไ มเ่หมาะต่อการเจรญิเตบิโ ตของพชื 

วัตถุดิบ                     Soil three phase  

WC (%) d (g/cm3) t 

(g/cm3) 

solid 

(%) 

liquid 

(%) 

air (%) porosity (%) 

ผ ักตบชวาหมัก 64.70 0.31 0.50 20.06 23.52 56.42 79.94 

ดินด้า 17.39 1.26 1.47 48.37 32.34 19.29 51.63 

ดินร่วน - - - - - - - 

ถ่านไม้ล้าไ ย - - - - - - - 

F1 9.87 0.88 0.97 74.00 9.05 16.95 26.00 

F2 21.66 0.56 0.68 29.94 14.06 56.00 70.06 

F3 16.19 0.67 0.78 67.90 11.40 20.71 32.10 
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ค่ า ก า ร น้ า ไ ฟ ฟ้ า  (EC) ข อ ง ผ ั ก ต บ ช ว า ห มั ก มี ค่ า ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  1,756 µS/cm. ร อ ง ล ง ม า ไ ด้ แ ก่  F1  , F3  , F2  , 

ถ่ า น ไ ม้ ล้ า ไ ย  , ดิ น ร่ ว น  เท่ า กั บ  7 0 8  , 6 72  , 6 2 5  , 2 2 8  , 4 5 µS/cm ต า ม ล้ า ดั บ แ ล ะ น้ อ ย ท่ี สุ ด  ค ื อ  ดิ น ด้ า  มี ค่ า เท่ า กั บ 

13 µS/cm จา กกา รทดสอบ พบว่าค่าการน้าไฟฟ้า(EC) ของผักตบชวาหมักมกีารน้าไฟฟ้าได้ดีท่ีสุด เมื่อเทียบกับวัตถุดิบ

ตัวอ่ืนๆ จะ เห็น ไ ด้ว่าดนิ ร่วนแล ะดินด้า มคี่ากา รน้าไ ฟฟ้ าต่้าที่สุ ด คือ 45 และ 13 µS/cm เพราะค วามเข้ม ข้นของ เกลือใ น

ดินประเภทนี ไม่สง่ผ ลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโ ตของพชื 

ความ สาม ารถ ใ ห้น ้ าซ ึม ผ ่าน ใ นส ภาว ะอิ่ม ตัวด้ วยน ้ า พบ วา่จ ากก ารทดลอ งสัม ประ สิทธ์ิ การ ไ หล ซึมผ่ านข องน ้ า

ใ นดิ นห ลัง จา กที่ มกี าร ใ ช้ วัส ดุเพ าะ  พ บว่ า ก าร ใ ชว้ั สดุ เพ าะ  F1 มี สัม ปร ะสิ ทธ์ิ กา รไ ห ล ซึม ผ ่า นข องน ้ า 1.027 x 10-3 cm/s 

วั ส ดุ เ พ า ะ  F2 2.024 x 10-3 cm/s วั ส ดุ เ พ า ะ  F3 1.444 x 10-4 cm/s พ บ ว่ า วั ส ดุ เ พ า ะ  F3 มี ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร ไ ห ล ซึ ม

ผ ่ า น ช้ า ก ว่ า ทุ ก ก า ร ท ด ล อ ง  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ เ พ า ะ  F1 แ ล ะ  F2 มี ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร ไ ห ล ซึ ม ผ ่ า น ข อ ง น ้ า เ ร็ ว ก ว่ า ทุ ก ก า ร

ทดลอง อยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(P>0.05)  

แ ร ง ซึ ม ผ ่ า น ข อ ง น ้ า เ ป็ น แ ร ง ท่ี เ กิ ด ขึ น ภ า ย ใ น ดิ น ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร ไ ห ล ข อ ง น ้ า ท่ี ก ร ะ ท้ า ต่ อ เ ม็ ด ดิ น  ท้ า ใ ห้ ดิ น มี ก า ร

เปลี่ย นแปลง ค วาม ดันน ้ าใ นโพ รง และห นว่ย แรงป ระสิ ทธิผ ลจา กกรณี ท่ีไม่ เกิด การไ หลซึ ม แล ะค่า สัมป ระสิท ธ์ิกา รไ ห ล

ซึมผ่านจะ ขึ นอยูก่ับอุณหภูมิท่ีมีผลต่อคุณสมบัตกิารไหลของน ้าด้วย 

ค่ า ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น  (WC%) ข อ ง ผ ั ก ต บ ช ว า ห มั ก  มี ค่ า ม า ก ท่ี สุ ด  เ ท่ า กั บ  64.70% ร อ ง ล ง ม า ไ ด้ แ ก่  F2 , 

ดินด้า , F3 , F1 มคี่าเท่ากับ 21.66 , 17.39 , 16.19 , 9.87% 

ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น (ρd) ข อ ง ดิ น ด้ า  มี ค่ า ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  1 . 4 7  g/cm³  ร อ ง ล ง ม า ไ ด้ แ ก่  F1 , F3 , F2 แ ล ะ 

ผ ักตบชวาหมัก มคี่าเท่ากับ 0.88 , 0.67 , 0.56 และ 0.31 g/cm³  ตามล้าดับ 

ค่า คว าม หน าแ นน่ (ρt) ข อง ดิน ด้ ามี ค่า มา กที่ สุด  ค ื อ 1.4 7 g/cm³ ร อง ลง มา ไ ด้ แก่  F1 , F3 , F2 แ ละ ผ ั กต บ ชว า

หมัก มีค่าเท่ากับ 0.97 , 0.78 , 0.68 และ 0.50 g/cm³  ตามล้าดับ 

solid (%) ข อ ง  F1 มี ค่ า ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  74.00 % ร อ ง ล ง ม า ไ ด้ แ ก่  F3 , ดิ น ด้ า , F2 แ ล ะ  ผ ั ก ต บ ช ว า ห มั ก  มี ค่ า

เท่ากับ 67.90 , 48.37 , 29.94 , 20.06 % ตามล้าดับ  

liquid (%)ข อ ง  ดิ น ด้ า มี ค่ า ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  32.34 % ร อ ง ล ง ม า ไ ด้ แ ก่  ผ ั ก ต บ ช ว า ห มั ก , F2 , F3 แ ล ะ  F1 มี ค่ า

เท่ากับ 23.52 , 14.06 , 11.40 , 9.05 % ตามล้าดับ 

air (%)ของ ผ ักตบชวาหมัก มคี่ามากที่สุด คือ 79.94 % รองลงมาไ ด้แก่ F2 , ดินด้า , F3 และ F1 มคี่าเท่ากับ 

70.06 , 51.63 , 32.10 , 26.00 % ตามล้าดับ 

ค่ าค ว า ม พ รุ น (Porosity)ใ น ผ ั ก ต บ ช วา ห มั ก มี ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  79.94 % ร อ ง ล งม า ไ ด้ แ ก่  F2 , ดิ น ด้ า  , F3 แ ล ะ  F1 

มเีท่ากับ 70.06 , 51.63 , 32.10 และ 26.00 %  ซึ่งจา กก ารศึกษาความพรุนของวัสดุปลูก จา กอินทรีย์ ค่าความพรุน มี

ค่า อ ยูใ่ นช่ ว ง  71.56- 80.66 % โ ดย วั ตถุ ดิ บ ท่ีมี ค่ าค ว าม พ รุ นสู ง ท่ีสุ ด คือ  ผ ัก ต บ ชว าห มั ก  แ ละ วั ตถุ ดิ บ ท่ีมี ค่ าค ว าม พ รุ น

ต่้าท่ีสุด ค ือ F1 

จา ก ก า รศึ ก ษ า คุ ณ ส ม บั ติ ท า งด้ า น ก าย ภ า พ ข อ งวั ต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ  ซึ่ง ป ร ะ กอ บ ด้ ว ย  ข อ ง แ ข็ง  : ข อ ง เห ล ว  :  อ า ก า ศ 

(Solid : liquid : Air) ข อ ง วั ส ดุ ป ลู ก จ ะ พ บ ว่ า มี สั ด ส่ ว น ข อ ง แ ข็ ง ใ น ผ ั ก ต บ ช ว า ห มั ก  คื อ  2 0 . 06 %  สั ด ส่ ว น ข อ ง ข อ ง เ ห ล ว 

เท่ากั บ 2 3 .52 % แ ละสั ดสว่ นขอ งอา กาศ  เท่า กับ 56.42% สั ดสว่ นขอ งแข็ งใ นดิ นด้า  ค ือ  48.37%  สัด ส่วน ของ ของ เหล ว 

เท่ า กั บ  32 .34 %  แ ล ะ สั ด ส่ ว น ข อ ง อ า ก า ศ  เท่ า กั บ  19.29%  สั ด ส่ ว น ข อ ง ข อ ง แ ข็ ง ใ น วั ส ดุ เ พ า ะ  F1  คื อ  74.00%  สั ด ส่ ว น

ข อ ง ข อ ง เ ห ล ว  เ ท่ า กั บ  9.05%  แ ล ะ สั ด ส่ ว น ข อ ง อ า ก า ศ  เ ท่ า กั บ  16.95% สั ด ส่ ว น ข อ ง ข อ ง แ ข็ ง ใ น วั ส ดุ เ พ า ะ  F2 คื อ 

29.94% สั ด ส่ ว น ข อ ง ข อ ง เห ล ว  เท่ า กั บ  14.06% แ ล ะ สั ด ส่ ว น ข อ ง อ า ก า ศ  เ ท่ า กั บ  56.00% สั ด ส่ ว น ข อ ง ข อ ง แ ข็ ง ใ น วั ส ดุ

เพ าะ  F3 คื อ 67.90% สั ด ส่ว น ข อง ข อง เห ล ว  เท่ า กั บ 11.40% แ ล ะสั ด ส่ วน อ าก า ศ ท่ีอ ยู่ ภ าย ใ น วั ส ดุเ พ าะ  F3 มคี่ า เท่ า กั บ 
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20.71%  จ าก ก า ร เป รีย บ เ ที ย บ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก าย ภ า พ ข อ ง วั ต ถุ ดิ บ ต่ าง ๆ  พ บ วา่  วั ต ถุดิ บ ท่ี น้า ม า ใ ช้  ค ื อ  ดิน ด้ า  มี สั ด ส่ ว น

ของข องแ ข็ง และ สัดส่ วนข องข องเหลว  มา กกว่ าผ ัก ตบช วาห มัก คื อ 48.37% และ  32.34 แ ตผ่ ัก ตบช วาห มัก มสีัด ส่ว น

ข อ ง ข อ ง อ า ก า ศ ม า ก ก ว่ า  คื อ  56.42 แ ล ะ ใ น วั ส ดุ เ พ า ะ  F1 จ ะ มี สั ด ส่ ว น ข อ ง ข อ ง แ ข็ ง ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  74.00% F2 จ ะ มี

สัดสว่นของของเหลวมากที่สุด คือ 14.06% และสัดสว่นของอากาศมากที่สุด คือ 56.00%  

 

ตารางที ่4 การทดสอบอัตราส่วนผ สมของวัส ดุปลูก 

สูตรที ่ ถ่านไม้ล าไย

(%) 

ดินร่วน(%) ดินด า

(%) 

ผักตบชวาหมัก

(%) 

รวม PH EC(µS) หมายเหต ุ

1 25 25 25 25 100 6.8 708 F1 

2 25 15 20 40 100 7.1 625 F2 

3 25 25 35 15 100 6.6 404   

4 25 30 15 30 100 6.8 672 F3 

5 25 45 20 10 100 6.4 373   

6 25 30 20 25 100 6.3 897   

7 25 10 40 25 100 6.2 705   

8 25 15 35 25 100 6.4 517   

9 25 20 30 25 100 6.9 661 F4 

10 25 45 5 25 100 7.2 645 F5 

 

จา ก ก าร ท ด ล อ งสุ่ ม อั ต รา ส่ ว น ผ ส ม ทั ง  10 สูต ร  จ ะ เห็ น ไ ด้ วา่ มี เพี ย ง  5 สูต ร  ที่ มี ค่ า ค วา ม เป็ น ก ร ด-ด่า ง  แ ล ะ ค่ า

ก า ร น้ า ไ ฟ ฟ้ า  ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง พื ช  เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า ม า ต ร ฐ า น  ต า ม ค่ า  pH ร ะ ห ว่ า ง  6.8 – 7.2  

ซึ่งเป็นช่วง pH ท่ีเหมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโ ตของ พชื [5] 

 

ตารางที ่5 แสดงสูตรอัตราส่วนผ สมจาก 10 สูตรของวัตถุดิบตา่งๆ  

สูตร อัตราส่วนผสมร้อยละ 

ถ่านไม้

ล าไย 

ดินร่วน ดินด า ผักตบชวาหมัก รวม pH 

(1:5) 

EC 

(1:5) 

 

1 25 25 25 25 100 6.8 708  
2 25 15 20 40 100 7.1 625  
3 25 30 15 30 100 6.8 672  
4 25 20 30 25 100 6.9 661  
5 25 45 5 25 100 7.2 645  
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จ า ก ก า ร ผ ส ม อั ต ร า ส่ ว น ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง  โ ด ย น้ า  F1-F5 ม า วั ด อั ต ร า ก า ร ไ ห ล ซึ ม ผ ่ า น  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า  ใ น

อัตราส่วนผสมทั ง 5 สูตรนี  มีเพยีง F3 ท่ีมีอัตรากา รไ หลซึมผ่านของน ้าไ ด้ดีท่ีสุด เพราะ ใ นสว่นผสมจะมีอนุภาคของดนิ

ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ ข น า ด ใ ห ญ่ อ ยู่ ป ะ ป น กั น  จ น ท้ า ใ ห้ มี ช่ อ ง ว่ า ง ข อ ง อ า ก า ศ ภ า ย ใ น วั ส ดุ ป ลู ก  ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร ยึ ด เ ห นี่ ย ว ข อ ง

อนุ ภ า ค ดิ น  ท่ี ท้ า ใ ห้ ก า ร ท ร งตั ว ข อ ง วั ส ดุ ป ลู ก ใ น ถ า ด เ พ าะ ไ ม่ เป ลี่ ย น รู ป  ซึ่ งใ น ข ณ ะ ท่ี  F1 แ ล ะ  F2 มี อั ต ร าก า ร ไ ห ล ซึ ม ผ ่ า น

ของน ้าปานกลาง 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 การออกแบบวัสดุปลูกและกา รสัมผ ัสภายนอก 

 

จา กผลการทดลองลักษณะทางกายภาพและเคมี การยุบตัวของวัสดุปลูก สา มารถสรุปไ ด ้ดังนี   

F1 มกีารยุบตัวของวัสดุปลกูหลังการรดน ้า 1-1.5 ซม. เพราะมชีอ่งวา่งในวัสดุมาก จึงท้าใหก้ารเกาะตัวของดินได้น้อย 

F2 มีการยุบตัวลงของวัสดุปลูกหลังการรดน ้า 0.5-1 ซม. เพราะอนุภาคของดินเกาะ ตัวกันแนน่พอสมควร จ ึง

ท้าใ ห้มีแรงยดึระหว่างอนุภาคของดินดี 

F3  มีการยุบตัวลงของวัสดุปลูกลงมาก 1.5-2 ซ ม. เพราะถ ่านมีอนุภาคขนาดใหญ่ท้าใ ห้มีการดูดซับน ้าไ ด้ดี 

F4 มีการยุบตัวลงของวัสดุปลูกปานกลาง  

F5  มีลักษณะกา รยุบตัวเวา้ลงเป็นพื นกวา้ง 
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กราฟอัตราการงอกของผักกาดหอม 

 
ภาพที่ 10 กราฟอัตรากา รงอกของผักก าดหอม 

 

จ า ก ก ร า ฟ อั ต ร า ก า ร ง อ ก ข อ ง ผ ั ก ก า ด ห อ ม ใ น วั น ท่ี  9 พ บ ว่ า  F3 มี อั ต ร า ก า ร ง อ ก ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  88.33 % 

ร อ ง ล ง ม า ไ ด้ แ ก่  วั ส ดุ เ พ า ะ  JK , ผ ั ก ต บ ช ว า ห มั ก  , F2 แ ล ะ F1 มี ค่ า เ ท่ า กั บ  76.67 , 68.33 , 53.33 แ ล ะ 50.00 % 

ต า ม ล้ า ดั บ  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า  F3 มี อั ต ร า ก า ร ง อ ก สู ง ท่ี สุ ด  เ นื่ อ ง จ า ก อั ต ร า ส่ ว น ผ ส ม มี ค ว า ม จ้ า เ พ า ะ ต่ อ ก า ร ง อ ก ข อ ง

ผ ั ก ก า ด ห อ ม  ซ ึ่ ง แ ป ร ผ ั น กั บ อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ก า ร กั ก เ ก็ บ น ้ า ใ น ดิ น ข อ ง วั ส ดุ ป ลู ก  จึ ง ท้ า ใ ห้  F3 มี ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ก า ร

งอกได้ดีกวา่ตัวควบคุมและสูตรส่วนผสมอื่นๆ  

 
ภาพที ่11 การงอก ผกักา ดหอมของ F3 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 วั สดุ ปลู กท่ี ใช้ ในการปลู กผ ั กกาดหอม เป็ นวั สดุ ปลู กอิ นทรี ย์ มี  3 สู ตร ซึ่ งในแต่ ละสู ตร  มี คุ ณสมบั ติ แตกต่ างกั น 

คุ ณสมบั ติ ของวั สดุ ปลู กจะเป็ นปั จจั ยก้ าหนดการเจริ ญเติ บโตของผ ั กกาดหอม ดั งนั นจากการทดลองจึ งสามารถเลื อกวั สดุ

ปลูกอนิทรี ยท่ี์ เหมาะสมคือ วัสดุปลูกสูตร 3 โดยมี อัตราส่ วนผสมถ่ านไมล้้ าไย:ดิ นร่วน:ดินด้ า:ผ ักตบชวาหมั ก (25:30:15:30)  

ซึ่ งมี องค์ ประกอบของอากาศ 20.71 เปอร์ เซ็ นต์  องค์ ประกอบของเห ลว 11.40 เปอร์ เซ็ นต์  และองค์ ประกอบของของแข็ ง 

67.90 เปอร์เซนต์  ทั งนี ท้าให้ความพรุนสูงถึง  32.10 เปอร์ เซ็นต ์เมื่อความพรุนมคี่ าสู งท้ าให้ มี การระบายของอากาศได้ดี  ค่ า

รีดอกซ์  (ออกซิ เดชั่ น-รี ดั กชั่ น) จึ งมี ค่ าสู งถึ ง 354.50 มิ ลลิ โวลต์  และจากองค์ ประกอบท่ี เป็ นของเหลว 11.40 เปอร์ เซ็ นต์  ท้ า

ให้ ความชื นสู งมี ผลต่ ออุ ณหภูมิ ของวัสดุปลู กมี ค่ าต่้ าและสอดคล้องกั บค่า ค่ ารี ดอกซ์ (ออกซิเดชั่ น - รี ดักชั่ น) ในวัสดุ ปลู กท่ี

ระดั บ 5 เซนติ เมตร พบว่ าหน่ วยควบคุ มการทดลองมี ค่ า ค่ ารีดอกซ์ เฉลี่ ยต่้า คื อ 309.42 มิ ลลิ โวลต์  เนื่ องจากมี ความชื นสู ง

ท้าให้ ออกซิ เจนในวัสดุ ปลู กต่้ า และสู ตร 1 สู ตร 2 และสู ตร 3 มคี่ าเฉลี่ ยใกล้ เคี ยงกั นคื อ 197.50, 229.50 และ 154.50 มิ ลลิ

โวลต์  ตามล้ าดั บ อุ ณหภู มิ วั สดุ ปลู กท่ี ระดั บความลึ ก 5 เซนติ เมตร พบว่ าวั สดุ ปลู กทั ง 3 สู ตร มี อุ ณหภู มิ เฉลี่ ยใกล้ เคี ยงกั น 

คื อ สู ตร 1 สู ตร 2 และสู ตร 3 มี ค่ า 15,17และ 22 องศาเซลเซี ยส ตามล้ าดั บ และหน่ วยควบคุ มการทดลองมี อุ ณหภู มิ เฉลี่ ย 

22 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งอุ ณหภู มิ มี ผลต่ อปริ มาณธาตุ อาหารในพื ช ถ้ าอุ ณหภู มิ สู งขึ น จะท้ าให้  ความเป็ นประโยชน์ ของธาตุ

อาหารเพิ่มขึ น  

 ด้ านการพั ฒนาผ ลิ ตภั ณฑ์  ภาชนะปลู กรู ปทรงกระถางออกแบบให้ มี ความก ะทั ดรั ด  น ้ าหนั กเบา เหมาะแก่ การ

เคลื่ อนย้ าย สามารถใช้ งานได้ หลากหลายอาทิ เช่ น ใช้ ปลู กพื ชท่ี มี ขนาดเล็ กและมี อายุ การเก็ บเกี่ ยวสั น ใช้ ปลู กไม้ ดอกไม้

ประดั บตกแต่ งตามอาคารเพื่ อเพิ่ มความสวยงาม ซึ่ ง ในการปลู กพื ชสามารถใช้ ปลู กได้ โดยการตั งไว้ บนดิ นและฝ ั งลงในดิ น

เนื่องจากมคีุณสมบัตเิป็ นผลิตภัณฑ์ เชิ งนิ เวศท่ี สามารถยอ่ยสลายได้เองตามธรรมชาติ และยังเพิ่มปุ๋ยให้ แก่ดนิได้ดี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิัยนี ได้รั บทุนอุดหนุน งานวจิัยการพั ฒนางานวิจั ยเชงิพื นท่ีจังห วัดพะเยา  (สก ว.) และ มหาวิ ทยาลัยพะเย า 

และค วาม อนุเ ครา ะห์ปุ๋ ยผัก ตบช วา อ งค์ก ารบริห า รส่ว นจัง หวัด พะเย า แ ละ ขอ บข อบพ ระคุ ณกิจ กรรม 1 คณ ะ 1 โ มเด ล 

มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีให้การสนับสนุน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ค วรศกึษาในระยะเวลาที่ท่ีนานขึ น เพื่อดูอัตรากา รรอดของพชืและความศกึษาน ้าหนักพชืหลังการทดลอง 

2.  ค วรศกึษาคุณภาพวัสดุปลูกกับไม้ยืนตน้ เพื่อให้ได้ผลก ารทดล องท่ีชัดเจน 

3 .  ค วรมกีารศึกษาวัสดุปลูกที่ความหนาแนน่ระดับต่างๆ ที่มผี ลตอ่การเจรญิเตบิโ ตของพชื 

4.  มีการพัฒนาวัสดุปลูกใ นดา้นสารอาหารและความคงทนตอ่การใชง้าน เพื่อประโ ยชนใ์ นเชงิพาณิชย์ 

5. ช า ว บ้ า น ส า ม า ร ถ ท้ า เ อ ง ไ ด้ เ พื่ อ ล ด ต้ น ทุ น ใ น ก า ร ซื อ ข า ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ น้ า เ อ า วั ส ดุ ป ลู ก ม า แ ป ร รู ป เ ป็ น

ผ ลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวกับการเกษตรไ ด้ 

 



 

 1336  Proceedings 

เอกสารอ้างอิง 
1. ธีระพงษ์ ตุย้เครอื (2555). กา รเจรญิเตบิโ ตของผ ักตบชวาใ นกวา๊นพะเยา:กรณกีารศึกษากา รปนเป้ือนน ้าเสียของ

ชุมชน.วทิยานพินธ์มหาบัณฑิต. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม.มหาวิทยาลัยพะเยา.จังหวัดพะเยา 56000.  

2. ดวงจันทร์ เกรยีงสุวรรณ.(2537).ผ ักตบชวาไ ด้มาจาก http://www.natres.psu.ac.th. สบืค้นเมื่อวั นท่ี 27 ตุลาคม 

2539 

3. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.(2552).สบืค้นเมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม 2559. 

4. ปฏภิาณ สุทธิกุลบุตร.(2555). กา รพัฒนาเทคโ นโลยท่ีีเหมาะสมในกา รจัดการธาตุอาหารล้าไ ยอนิทรีย์.

วทิยานพินธ์มหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยแมโ่ จ้.จังหวัดเชยีงใหม ่

5. พสิิษฐ์พันธ์ุ  ยังมั่ง.(2554).การพัฒนาวัสดุปลูกพชืจากอินทรีย์ธรรมชาติเพื่อขยายพัน ธ์ุพืชและผ ักปา่.วทิยานพินธ์

มหาบัณฑิต.สาขาวิทยาศาตร์สิง่แวดลอ้ม.มหาวิทยาลัยพะเยา.56000 

6.  ศรีสุนันท์ กิจภักดีกุล และคณะ. (2545). ผ ลของวัสดุปลูกที่มตีอ่การเจรญิเตบิโ ตและผลผ ลิตของคะนา้ใ นระบบ

การปลูกพชืโดยไมใ่ ชด้ิน.พมิพค์รั งท่ี 2: คณะวิทยาศาตร์และเทคโ นโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนยรั์งสิต//

ปทุมธานี 12121. 

 

http://www.natres.psu.ac.th/


 

 1337  Proceedings 
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Water management for planting Mango CV. Namdokmai  by water footprint: 

A case study on Mango CV. Namdokmai in Dong Moon Lek community 

Mueng distric Phetchabun 
 

พรท วี กองร้อย1* 

Porntawee Kongroyi1* 
 

บทคัดย่อ 
 

ก า รป ระ เ มิ น ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ ข อ งก าร ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้ ด้ า เนิ น ก า รศึ ก ษ า ค ร อ บ ค ลุ ม ต ล อ ด ช่ ว งอ ายุ ก า ร

เจรญิเตบิโ ตขอ งมะม่วงน ้าดอ กไ ม้  โ ดยพิจาร ณา 3  ส่วน ค ือ  1. ปริมาณน ้า ท่ี ต้นมะม่วงดูด ซับและหมุนเวี ยนน้าไ ปใ ชจ้า ก

น ้าฝ นหรือความชื น ใ นดนิ (Green Water Footprint) 2. ปริมา ณน ้าที่ซึมลงสูใ่ ตด้ิ นและเก็บกักใ นแห ล่งน ้าธรรมชาติ (Blue 

Water Footprint) แ ล ะ  3 .  ป ริ ม า ณ น ้ า เ สี ย ท่ี เ กิ ด จ า ก กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้  (Gray Water Footprint) จ า ก

กา ร ศกึ ษ า พ บ วา่ ว อเต อร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ จ า กก า ร ปลู ก ม ะ มว่ ง น ้ าด อ ก ไ ม้ มี ค่ า  2 0 7 ลู กบ า ศ ก์ เม ต ร / ตัน  โ ด ย คิ ดเ ป็ นค่ า ว อเต อ ร์

ฟุ ต พ ริ น ท์ สี เ ขี ย ว  4 0 . 3  ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร / ตั น   สี น ้ า เ งิ น  1 4 5 . 4  ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร / ตั น   แ ล ะ สี เ ท า  2 1 . 3  ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร / ตั น 

ตามล้าดับ ซ ึ่งเมื่อพจิา รณา การใช้น ้าในแต่ละส่วนจะ พบว่าน ้ าที่ใ ชใ้ นการ ปลูกมะม่วงน ้าดอกไ มส้ีทองส่วนมากจะ เป็นน ้ า

สีน ้าเงินหรือน ้า ท่ีได้จาก แหลง่ น ้าผ ิวดินและแ หลง่น ้าใ ตด้ิน  ส่ วนของวอเตอ ร์ฟุตพริ นท์สเีท าพิจารณาเพยี งผ ลมลพิษจา ก

ปริมา ณการ ใ ชปุ๋้ย ไ นโ ต รเจน ของเก ษตร กรจึงแ ปรผ ั นโดย ตรงกั บปริม าณก ารใช้ ปุ๋ย ดั งนั น เ กษตร กรคว รลด ปริม า ณกา ร

ใ ช้ น ้ า ข อ ง ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้ แ ล ะ ข ย า ย พ ื น ท่ี ป ลู ก ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ป ริ ม า ณ น ้ า ต้ น ทุ น ท่ี มี อ ยู่  ร ว ม ถึ ง ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด ก า ร

พัฒ น า ด้า น ฉ ลา ก วอ เต อ ร์ฟุ ต พ ริ น ท์ (WF) ขอ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เก ษต ร  เ พื่อ ส ร้า ง คว า มต ร ะห นั ก ใ น ภ าค ก าร บ ริโ ภค แ ล ะ ใ ห้เก ิ ด

ความยั่งยืนด้านการใ ชน้ ้าใ นอนาคต 
 

ค าส าคัญ: มะม่วงน ้าดอกไ ม ้ วอเตอร์ฟุตพริ นท์  ต้าบลดงมูลเหล็ก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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Abstract  
 

Water Footprint Assessment for Planting Mango CV Namdokmai studied cover the lifetime growth of 

mango. The water study including 1. The water content of the mango absorbs and circulate to water from rain or 

soil moisture (Green Water Footprint) 2. The amount of water absorption. and into the underground storage of 

natural sources (Blue water Footprint) and 3. the amount of waste water resulting from the production of the 

mango (Gray water Footprint) study found that the water footprint by planting a mango. 2 0 7   m3 / ton, 

representing the Water Footprint green 4 0 . 3 m3 / ton, 1 4 5 . 4 m3 / ton of blue water footprints and 2 1 . 3 m3 / ton 

of grey water footprints, respectively, when considering the use of water in each section will find that the water 

used to grow Mango mostly blue water or water from surface water and groundwater. The Water Footprint Gray 

considered a result of pollution from the use of nitrogen fertilizer, the farmers thus varies with the amount of 

fertilizer used. however, farmers should reduce the amount of water your plants grow and expand to suitable 

amount of water. Including the development of labeling Water Footprint (WF) of agricultural products. To raise 

awareness in the consumer sector and the sustainability of water use in the future. 
 

Keywords:  Mango CV. Namdokmai, Water Footprint, Dong Moon Lek, Phetchabun Province 
 

บทน า 

ปั ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น ท รั พ ย า ก ร น ้ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ ท วี ค ว า ม รุ น แ ร ง เ พิ่ ม ขึ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 

โ ด ย เฉ พ า ะ ก า ร ข า ด แ ค ล น น ้ า ใ น ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร  เ ก ษ ต ร ก ร ยุ ค ใ ห ม่ จึ ง ต้ อ ง เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น ้ า เ พื่ อ

ป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ท่ี เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ใ ห้ ไ ด้  ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร จั ด ก า ร น ้ า  ไ ด้ แ ก่  ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น

เทค โ นโล ยกี ารเก ษต ร มีวิ ธีก ารใช้ ท่ีดิ นแล ะน ้า ร่วม กัน อย่า งมปี ระสิ ทธิ ภาพ  เลื อกป ลูก พชืพั นธ์ุ ท่ีใช้ น ้าน้ อยห รือ ปลูก พชื ท่ี

ใ ห้ ผ ล ก้ า ไ ร สู ง  มี ก า ร กั ก เ ก็ บ น ้ า ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ ล ด ม ล พิ ษ ท า ง น ้ า  เ ป็ น ต้ น  ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร

จัดกา รน ้ าเพ่ือกา รเกษตร  ค วรพจิ ารณามติิ ใ ห้รอบด้ าน ทั งด้ านเศรษ ฐศาสต ร์ สิ่งแวด ล้อม แล ะสังคม  เพื่อจัดร ะบบกา ร

กร ะจ าย น ้ าใ ห้ เ หม า ะส ม ใ น ทุก ภ าค ส่ วน  ยึ ดห ลั กล ด กา ร ใ ชซ้ ้ า  ก าร น้า ก ลับ ม าใ ชใ้ หม่  ก า รใ ชเ้ท ค โ น โ ล ยี สะ อา ด แล ะ จัด ท้ า

ข้อมูลปริมาณกา รใ ชน้ ้าหรอืวอเตอร์ฟุตพริ นท์ (Water Footprint) 

วอ เ ต อ ร์ฟุ ต พ ริ น ท์ ห รื อ เค ร่ื อ ง มื อ วั ด ร่อ ง ร อ ย ก าร ใ ช้ น ้ าอ า ศั ย ห ลั ก ก า รวั ด ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้ น ้ า ข อง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า

และบ ริการทั งทาง ตรงแ ละทา งออ้มต ลอด ห่วงโ ซ่ อุปท าน (Life cycle assessment)  มหีน่ วยเป็น ลูกบ าศก์เม ตรตอ่ ปีหรื อ

ลูกบาศก์เ มตรตอ่ตัน  โ ดยแบ่ง การใช้น ้า เป็น 3  ปร ะเภท ค ือ  น ้าสีเขียว  (Green WF) เป็นปริ มาณกา ร ใ ชน้ ้าจ าก น ้าฝ นแล ะ

ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น  น ้ า สี น ้ า เ งิ น  (Blue WF) เ ป็ น ป ริ ม า ณ น ้ า จ า ก แ ห ล่ ง น ้ า ผ ิ ว ดิ น แ ล ะ แ ห ล่ ง น ้ า ใ ต้ ดิ น  แ ล ะ  น ้ า สี เ ท า  (Gray WF) 

เป็ น ป ริ ม า ณ น ้ า ท่ี ใ ช้ ส้ า ห รั บ เจื อ จ า ง ม ล พิ ษ ใ น น ้ า ใ ห้ อ ยู่ ใ น ค่ า ม า ต ร ฐ า น ท่ี ก้ า ห น ด  โ ด ย น ้ า แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท จ ะ ม า จ า ก แ ห ล่ ง ท่ี

แตกตา่งกัน (Hoekstra et al., 2011) 

ประ เท ศไ ทย เร่ิม มกี าร ศกึ ษา วจิั ยว อเต อร์ ฟุ ตพ ริ น ท์ส้ าห รับ ภา คก าร เกษ ตร ใ น พชื ห ล าย ชนิ ด ไ ด้แ ก่ ข้า ว ข้ าว โ พ ด 

ย า ง พ า ร า  อ้ อ ย แ ล ะ มั น ส้ า ป ะ ห ลั ง  ( ทิ พ ย์ ป ภ า  สุ ขุ ม า ล ช า ติ , 2 5 5 5;ร ม ณี  แ ล ะ  ปุ ณ ณ มี  , 2 5 5 4; ลั ก ข ณ า  แ ล ะ ค ณ ะ, 

2 5 5 5; อ นั ต ย า  แ ล ะ ค ณ ะ, 2 5 5 7;ส า นิ ต ย์ ด า  แ ล ะ ค ณ ะ, 2 5 5 5; แ ช บ เ บี ย ร์  แ ล ะ ค ณ ะ,2 5 5 6 )  ซ ึ่ ง ก า ร ศึ ก ษ า ยั ง มี ไ ม่ ม า ก

และไ มค่ล อบค ลุมสิ นค้าท่ี ส่งอ อกทั งหม ด ว อ เตอร์ ฟุตพ ริ นท์ จึงเป็ นทา งเลอื กที่เ กิดข ึน เพื่อ ใ ห้ทุ กคน ไ ด้ตร ะหนั กถึงก ารใ ช้
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น ้าที่มอียู่อยา่งขาดแคลนใ ห้เกิดประโ ยชนแ์ละคุ้มค่าสูงสุด อีกทั งให้ผู้บริโภคสามารถเลอืกสนิค้าและบริการท่ีใชน้ ้าน้อ ย

ท่ีสุดและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม ทั งนี สนิค้าท่ีแสดงวอเตอร์ฟุตพริ นท์บนฉลากยังสามารถเพ่ิมมูลค่าของสินค้านั นได้  

ต้าบลดงมูล เหล็ก อ้าเภอ เมอืง จังหวั ดเพชรบูรณ์  มีการปลูกม ะม่วงน ้าดอ กไ มเ้พื่อการ ส่งออก แล ะปัจจุบันไ ด้ มี

การ ส่ง เสริ มให้ มกี าร ปลูก มา กขึ น ปั จจ ั ยด้ านท รัพ ยา กรน ้ าจ ึ งเป็ นอ งค์ ควา มรู้ หนึ่ งท่ีจ ะต้ องศึ กษ าแ ละ รวบ รว มให้ มรี ะบ บ 

ดั ง นั น  ผ ู้ วิ จั ย แ ล ะ ค ณ ะ จึ ง มี แ น ว คิ ด ท่ี จ ะ ศึ ก ษ า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น ้ า เพื่ อ ก า ร เพ า ะ ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง พั น ธ์ุ น ้ า ด อ ก ไ ม้ ด้ ว ย วิ ธี ว อ

เต อร์ ฟุต พ ริ นท์  เ พื่อ ใ ช้ เป็ น เค ร่ือ งมื อ ส้ าห รับ เก ษ ตร ก ร นัก วิ ชา กา ร  แล ะ หน่ ว ยง าน ท่ี เกี่ ยว ข้ อง ใ ช้ เป็ น แน วท า งก าร บ ริห า ร

จัดกา รน ้าใ นภาคก ารเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใ ห้มีการใชน้ ้าอย่างย่ังยนืและมปีระสิทธิภาพตอ่ไป และเตรียม

ความพร้อมรองรับมาตรการกีดกันทางกา รค้าด้านส่ิงแวดลอ้มใ นต่างประเทศ 
 

วิธีการศึกษา 
 

โ คร งก า รวิ จัย นี เป็น กา รศึ ก ษา ปริ ม าณ วอ เต อ ร์ฟุ ตเ พริ นท์ ข อง กา รเ พา ะป ลู กม ะม่ วง น ้า ด อก ไ ม้  ซ ึ่ งจ ะค้ าน วณ ก า ร

ใ ชน้ ้าที่เกิดข ึนใ นกระบวน การปลูกมะม่วงน ้าดอกไ ม ้โ ดยมีขั นตอนการด้าเนนิงานดังนี  
 

1. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ 

วอเตอร์ฟุตพริ นท์ของมะม่ว งน ้าดอกไ มส้ ามารถแบ่งก ารพิจารณาอ อกได้เป็น 2 ร ะยะหลัก คือ ระยะกา รปลู ก

แ ล ะ ร ะ ย ะ ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว ผ ล ผ ลิ ต ใ น ร ะ ย ะ ข อ ง ก า ร ป ลู ก นั น จ ะ มี ก า ร พิ จ า ร ณ า ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ ทั ง  3 ช นิ ด คื อ ว อ เ ต อ ร์

ฟุตพริ นท์สเีขียว สีน ้าเงินและ สีเทา ซึ่งจะ มสี่วนเกี่ยวข้องทั งหมด แสดงดังภาพท่ี 1 มีรายละเอียดดังน  ี 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนผ ังการวเิคราะหค์า่วอเตอร์ฟุตพริ นท์ของการปลูก มะม่วงน ้าดอกไ ม ้
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1.1 วอ เต อ ร์ฟุ ต พ ริ น ท์ สีเขีย ว หรื อ น ้า สี เขี ยว  (Green WF) ป ร ะเ มนิ ไ ด้จ า ก ป ริ มา ณ น ้ าฝ น ใ น รูป ค ว าม ชื น

ใ นดนิท่ีต้นมะม่วงน ้าดอกไ มดู้ดไปใช้ในการเจรญิเตบิโ ต  

1.2 วอ เต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ สี น้ า เงิ น ห รื อ น ้ าสี น ้ า เงิ น  (Blue WF) ป ร ะ เมิ น ไ ด้ จ า ก ป ริ ม า ณ น ้ าผ ิ ว ดิ น น ้ า ใ ต้ ดิ น 

รวมถึงระบบน ้าชลประทานท่ีใชใ้ นการปลูกมะม่วงน ้าดอกไ ม้  

1.3 ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ สี เ ท า ห รื อ  น ้ า สี เ ท า  (Gray WF) ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ จ า ก ป ริ ม า ณ น ้ า ท่ี ต้ อ ง ใ ช้ เ จื อ จ า ง น ้ า

เสียท่ีเกิดจาก การชะล้างปุ๋ย สารเคมีต่างๆ ท่ีใชใ้ นการปลูกมะม่วงน ้าดอกไ ม้  
 

2. ขั้นตอนการศึกษา 

2.1. ศกึษ าข้อมู ลกา รใ ชน้ ้ าขอ งการ ปลูก มะม่ วงน ้า ดอก ไ ม ้โ ด ยให้ ครอ บคลุ มระย ะกา ร เพา ะปลูก  ก า ร

บ้ารุงรักษา จนถึงการเก็บเกีย่วผ ลผลิต  

2.2 ค้ า น ว ณ ป ริ ม า ณ ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ ข อ ง ก า ร ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้  ซึ่ ง จ ะ ค้ า น ว ณ ห า ป ริ ม า ณ ว อ

เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ สี เ ขี ย ว  ป ริ ม า ณ ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ สี น ้ า เ งิ น  แ ล ะ ป ริ ม า ณ ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ สี เ ท า ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต

ทั ง ห ม ด  โ ด ย เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ท่ี เ ก็ บ ไ ด้ จ ริ ง จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร  (Primary data) แ ล ะ ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร น้ า ข้ อ มู ล ท่ี มี ผ ู้

ศกึษาไว้แลว้มาใช้ (Secondary data) 
 

3.  การค านวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท ์

ก า ร ค้ า น ว ณ ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ ก า ร ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้ นั น จ ะ ด้ า เ นิ น ก า ร ต า ม คู่ มื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ว อ เ ต อ ร์    

ฟุ ต พ ริ น ท์  คื อ  “The Water Footprint Assessment Manual” (Hoekstra et al.,2011) โ ด ย เ ป็ น ก า ร ค้ า น ว ณ ป ริ ม า ณ

ผ ลรวมของการใช้น ้าทั ง 3 ประเภท ค ือ น ้าสีเขียว (Green WF) น ้าสีน ้าเงนิ (Blue WF) และ น ้าสีเทา (Gray WF) ดังนี  
 

ปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ นท์รวม = WFblue + WFgreen +  WFgray     (1) 

เมื่อ 

 WFblue  = CWUbLUE / Y      (2) 

 WFgreen  = CWUgreen / Y      (3) 

 โ ดย 

CWUgreen = ปริมาณกา รใ ชน้้ าสีเขียว  (Green water) ใ นการปลูก (m3/ ไ ร่) 

CWUblue  = ปริมาณกา รใ ชน้้ าสีน้ าเงนิ (Blue water) ใ นการปลูก (m3/ ไ ร่) 

   Y  = ผ ลผลิต (yield) ของการปลูกมะม่วงน ้าดอกไ ม ้(ตัน/ไ ร่) 
 

โ ด ย ค่ า ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้ น้ า สี เ ขี ย ว ห รื อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ น ้ า ข อ ง พื ช  ค้ า น ว ณ ไ ด้ จ า ก ค่ า ก า ร ค า ย ร ะ เ ห ย ข อ ง พื ช  

(Evapotranspiration; ET) ตลอดช่วงอายุการเจรญิเตบิโ ต (Length of growing period; lgp) ดังสมการท่ี 4 

 

      (4) 

 

โ ดย ท่ี   1.6 เท่ ากั บ ค่า ท่ี ใ ชแ้ ปล ง หน่ วย  ใ นก รณี ท่ี ค่า กา รส ะ สม กา ร ค า ยระ เห ย น ้า ขอ งพื ช  (ET) มี ห นว่ ยเป็น  ม ม . 

และปริมาณน ้าท่ีพืชใ ช ้(CWU) มหีนว่ยเป็น ลบ.ม./ไ ร่  

ก า ร ค้ า น ว ณ ค่ า ก า ร ค า ย ร ะ เ ห ย ข อ ง พื ช  (Evapotranspiration; ET) ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี จ ะ ใ ช้ ก า ร ค้ า น ว ณ โ ด ย ใ ช้

โ ป ร แ ก ร ม  CROPWAT 8.0 ท่ี พั ฒ น า ขึ น โ ด ย อ ง ค์ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  (FAO, 2009) โ ด ย จ ะ ใ ช้
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ข้ อ มู ล เ ชิ ง พ ื น ท่ี  ข้ อ มู ล ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ  ( อุ ณ ห ภู มิ สู ง สุ ด  อุ ณ ห ภู มิ ต่้ า สุ ด  ป ริ ม า ณ แ ส ง แ ด ด  แ ล ะ ป ริ ม า ณ น ้ า ฝ น )  โ ด ย ใ ช้

ค่าเฉ ลี่ย ใ นช่ วงร ะย ะเว ลา 30 ปี (2526-2555) ท่ีอ้ างอิ งข้อ มูล จา กกร มอุ ตุนิย มวิ ทยา ขอ งพื น ท่ีจั งหวั ดเพ ชรบูรณ์ ซึ่ งเป็ น

สถา นตีั วแท นท่ี ดีท่ีสุ ด  ข้ อมู ลปั จจ ัย การ ผ ลิ ตพื ช (ช นดิ ของ พชื  วันป ลูก แล ะวัน เก็บ เกี่ย ว ช่ วงอ ายุ การ เจริ ญเติ บโ ตขอ งพื ช 

สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร ใ ช้ น ้ า ข อ ง พื ช  แ ล ะ ค ว า ม ย า ว ข อ ง ร า ก พื ช )  แ ล ะ ข้ อ มู ล ส ม บั ติ ข อ ง ดิ น  ( ข้ อ มู ล ชุ ด ดิ น  ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น  ก า ร

แ ท ร ก ซึ ม น ้ า ผ ่ า น ผ ิ ว ดิ น สู ง สุ ด  ค ว า ม ลึ ก ข อ ง ร า ก พื ช  ค ว า ม ชื น เ ร่ิ ม ต้ น  ร ะ ย ะ ท่ี น ้ า เร่ิ ม ข า ด )  โ ด ย อ้ า ง อิ ง จ า ก ส่ ว น ก า ร ใ ช้ น ้ า

ช ล ป ร ะ ท า น  ส้ า นั ก อุ ท ก วิ ท ย า แ ล บ ริ ห า ร น ้ า  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ก ร ม พั ฒ น า ท่ี ดิ น แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ซึ่ ง ก า ร

ค้ า น ว ณ ค่ า ก า ร ค า ย ร ะ เ ห ย ข อ ง พื ช จ า ก โ ป ร แ ก ร ม  CROPWAT นี จ ะ เ ป็ น วิ ธี ก า ร ก้ า ห น ด ก า ร ใ ห้ น ้ า ช ล ป ร ะ ท า น  (Irrigation 

schedule option) ต า ม ห ลั ก ก า ร ดุ ล น ้ า ใ น ดิ น  (Soil water balance) ซึ่ ง เ มื่ อ ค ว า ม ชื น ถึ ง จุ ด วิ ก ฤ ต  (Irrigation at critical 

depletion) จ ะ มี ก า ร ใ ห้ น ้ า จ น ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น ถึ ง จุ ด ใ น ส น า ม  (Refill soil to field capacity) โ ด ย วิ ธี ก า ร นี เ ป็ น วิ ธี ก า ร ท่ี มี

ความแมน่ย้าและไ มซ่ับซ้อน สามารถค้านวณได้จาก สมการดังนี  

 

ETc= ETo ×Kc   
 

โ ดยท่ี ETa คือ ค่ากา รคายระเหยของพชื ท่ีต้องการทราบ (มลิลเิมตร) 

  ETo คือ ค่ากา รคายระเหยของพชื อา้งอิง (มลิลเิมตร) 

  Kc   คือ สัมประสิทธ์ิการใชน้ ้าของพชื  
  

 ใ น ส่ ว น ข อ ง ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ สี เ ท า จ ะ ป ร ะ เ มิ น จ า ก อั ต ร า ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี ต่ อ พ ื น ท่ี เ พ า ะ ป ลู ก  (AR, กิ โ ล ก รั ม / ไ ร่ ) 

กั บ สั ด ส่ ว น ก า ร ช ะ ล้ า ง  (α) ห า ร ด้ ว ย ผ ล ต่ า ง ข อ ง ค่ า สู ง สุ ด ท่ี ย อ ม รั บ ไ ด้ กั บ ค่ า ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ท่ี อ ยู่ เ ดิ ม ใ น ธ ร ร ม ช า ติ  (cMAX, 

kg/m3 – cNat, kg/m3) และจึงหารด้วยผลผ ลิตตอ่พื นท่ีเพาะปลูก ดังสมการ ท่ี 6 
. 

 WFgray = [(α x AR)/(cMAX – cNAT)] / Y     (5) 

โ ดย 

α   = สัดสว่นของการชะล้าง (leaching: run-off fraction) 

AR  = อัตรากา รใ ชส้ารเคมีในพิ นท่ีปลูกมะม่วงน ้าดอกไ ม ้(กิโลกรัม/ไ ร่) 

cMAX = ระดับความเข้มข้นของมลสารสูงสุดท่ียอมรับไ ด้ในแหลง่น้ า(กิโลก รัม/ m3) 

cNAT = ระดับความเข้มข้นของมลสารใ นแหล่งน้ า (กิโลก รัม/ m3) 
 

ใ น ก า ร ศึ ก ษ า นี เ ก ร ย์ ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต ป ริ น จ ะ พิ จ า ร ณ า เ ฉ พ า ะ ปุ๋ ย ไ น โ ต ร เ จ น  แ ล ะ ส ม ม ติ ใ ห้  cNAT เ ท่ า กั บ ศู น ย์  α 

เท่ากับร้อยละ 10 ของอัตรากา รใ ชปุ๋้ยใ นพื นท่ีต่อไ ร่ และ cMAX เท่ากับ 5 มก./ลิตร ตามมาตรฐา นคุณภาพน ้าในแหล่งน ้ า

ผ ิ ว ดิ น  ซึ่ ง เ ป็ น เ ก ณ ฑ์ ก้ า ห น ด สู ง สุ ด ส้ า ห รั บ แ ห ล่ ง น ้ า ป ร ะ เ ภ ท ท่ี  3 ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  คื อ เ ป็ น แ ห ล่ ง น ้ า ท่ี ไ ด้ รั บ น ้ า ทิ ง จ า ก

กิ จ ก ร ร ม บ า ง ป ร ะ เ ภ ท  ไ ด้ แ ก่  ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค ส า ม  พ บ ว่ า  มี อั ต ร า ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี ใ น พ ิ น ท่ี ป ลู ก

มะม่วงน ้าดอกไ ม้ 3 4 กิโลก รัม/ไ ร่ 
 



 

 1342  Proceedings 

ผลการศึกษา 
1. ค่ากา รระเหยและ ความตอ้งการใ ชน้ ้าของมะมว่งน ้าดอกไ ม้ 

ผ ล ก า ร ค้ า น ว ณ จ า ก โ ป ร แ ก ร ม ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  (CROPWAT 8 . 0 ) ท่ี พั ฒ น า ขึ น โ ด ย อ ง ค์ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ

กา ร เก ษ ตร แ ห่ งส ห ป ระ ช าช า ติ แ สด ง ดัง ต า รา งท่ี  1  พบ ว่ า  ค่ าก า ร คา ย ระ เห ย ข อ งม ะ มว่ ง น ้า ด อ กไ ม้ ต ลอ ด ร ะย ะ เว ลา ก า ร

ป ลู ก มี ค่ า ก า ร ร ะ เ ห ยสี เ ขี ย ว  8 0 6 .5  มิ ล ลิ เม ต ร /ปี  ค่ า ก า รร ะ เห ย สี น ้ า เ งิน  2,9 0 8  มิ ล ลิ เม ต ร /ปี  แ ล ะคิ ด เ ป็ น ค่ า ก า รร ะ เห ย

ร ว ม ทั ง สี เ ขี ย ว แ ล ะ สี น ้ า เ งิ น  3, 7 1 4 . 5 มิ ล ลิ เ ม ต ร / ปี  ห รื อ ส า ม า ร ถ ห า ค่ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ น ้ า สี เ ขี ย ว แ ล ะ สี น ้ า เ งิ น  เ ท่ า กั บ 

1,290. 4 และ 4,65 2.8 ลู กบาศ ก์เมตร/ไร/่ปี ตามล้ าดับ โ ดยมีปริมาณ ความ ตอ้งก ารใชน้ ้ ารวม  5 ,943 .2 ลูก บาศก์ เมตร/

ไ ร่/ปี แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 ผ ลการค้า นวณความต้องการใช้น ้าของมะม่วงน ้าดอกไ ม้โ ดยใชโ้ ปรแกรมทางคณิตศาสตร์ (CROPWAT 8.0) 

ผลการค านวณด้วยโปรแกรม  

CROPWAT 8.0 

ETC 

(มม./ป)ี 

Effrain  

(มม./ป)ี 

Irr. Req. 

(มม./ป)ี 

ETgreen 

(มม./ป)ี 

ETblue 

(มม./ป)ี 

ปริมาณน ้า 2,908 8 06.5 2103 .3 8 06.5 2,908 

หมายเหตุ: ETgreen = ค่ากา รระเหยน ้าสเีขียว    ETblue = .ค่ากา รระเหยน ้าสนี ้าเงนิ 

 Effrain = ปริมาณน ้าฝนใ ชง้าน   Irr. Req. = ความตอ้งการน ้าชลประทาน 
 

ตารางที่ 2 ความตอ้งการน ้าตลอดช่วงการเพาะปลูกมะมว่งน ้าดอกไ ม้ 

พืช 

ค่าการระเหยของพืช ค่าความต้องการใช้น้ าของพืช 

มลิลเิมตร/ป ี (ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ป)ี 

ETgreen ETblue ETtotal CWUgreen CWUblue CWUtotal 

มะม่วงน ้าดอกไ ม้ 8 06.5 2,908 3,71 4.5 1,290.4 4,65 2.8 5 ,943 .2 

หมายเหตุ: - ค่ากา รสะสมการคายระเหยน ้าของพืช ETtotal = ETgreen + Etblue จา กตารางท่ี 1 

 - ค่าความตอ้งการใ ชน้ ้าของพชื/ไ ร่/ปี ค้า นวณได้จากสมกา รท่ี 4 
   

2. ค่าวอเตอร์ฟุตพริ นท์สเีขียวและสนี ้าเงนิ 

ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้ ท่ี ป ลู ก ใ น ต้ า บ ล ด ง มู ล เ ห ล็ ก  อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์ นั น ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น พั น ธ์ ม ะ ม่ ว ง

น ้ า ด อ ก ไ ม้ สี ท อ ง  โ ด ย จ า ก ก า ร ส้ า ร ว จ  พ บ ว่ า  มี พ ื น ท่ี ก า ร ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้ ใ น ปี  2558  อ ยู่ ป ร ะ ม า ณ  2 0 4 ไ ร่  แ ล ะ มี

ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้ ป ร ะ ม า ณ  3 2  ตั น / ไ ร่ / ปี  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ น้ า ข้ อ มู ล ข อ ง ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต ม า

ค้านวณหาค่าวอเตอร์ฟุตพริ นท์สเีขียวและสนี ้าเงนิได้ จา กสมการท่ี 2 และ 3  มีค่า  40.3  และ 145 .4 ลูกบาศก์เมตร/ตัน 

ตามล้าดับ ซ ึ่งแสดงผลก ารค้านวณดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ค่าวอเตอร์ฟุตพริ นท์สเีขียวและสนี ้าเงนิของมะม่วงน ้าดอกไ มใ้ นปี 255 8 

พืช 
ปริมาณผลผลิต (ตัน/ไร่/ป)ี ค่าวอเตอรฟ์ุตพริน้ท์ (ลบ.ม./ตัน) 

Y สีเขียว (WFgreen) สีน้ าเงนิ (WFblue) 

มะม่วงน ้าดอกไ ม ้ 32 40.3 145 .4 

หมายเหตุ: - ข้อมูลปริมาณผ ลผลิตในปี 255 8  จ ้านวนพื นท่ี ปลูก 204 ไ ร่  

 - ค่าวอเตอร์ฟุตพริ นท์ ค้านวณได้จา กสมการท่ี 2 และ 3 
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3 . ค่าวอเตอร์ฟุตพริ นท์สเีทา 

ก า ร ห า ค่ า ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ สี เ ท า นั น จ ะ ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ท่ี ว่ า ป ริ ม า ณ ข อ ง ม ล ส า ร ท า ง น ้ า ห า ไ ด้ จ า ก ป ริ ม า ณ น ้ า ท่ี

ตอ้งการเพื่อเจือจา งมลสารท่ีอยูใ่ นน ้าให้มีคา่มาตรฐา น โ ดยส่วนใหญ่ใ นกระบ วนการเพาะปลูกจะมีการใชปุ๋้ย เมื่อพืชไ ม่

สาม ารถ ใ ชห้ มด จะ ท้ าใ ห้ ถูก ชะล้ างล งสู่แ หล่ งน ้า หรือ ซึม ลงสู่ น ้าใ ตด้ิ นได้  ซ ึ่ง มลพิ ษใ น ส่ว นนี มี แห ล่งก้ าเนิ ดท่ี แพร่ กระ จา ย

ไ มส่ ามา รถ ท้า การ ตร วจวั ดได้  แต่ สา มา รถท้ าก ารประ เมนิ ไ ด้จ าก อัต ราก ารใ ชส้ ารเค มตี่ อพื นท่ี เพา ะป ลูก (AR, กิ โ ลก รัม /

ไ ร่ )  พ บ ว่ า มี ค่ า  3 4  กิ โ ล ก รั ม / ไ ร่ /ปี  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ น้ า ข้ อ มู ล ข อ ง ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต ม า ค้ า น ว ณ ห า ค่ า ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ สี เ ท า ไ ด้

จา กสมการท่ี 5  มีค่าเท่ากับ 21.3 ลูกบาศก์เมตร/ตัน ซ ึ่งแสดงผลก ารค้านวณดังตารางที่ 4 

4. ค่าวอเตอร์ฟุตพริ นท์ของมะม่วนน ้าดอกไ มส้ีทอง 

จ า ก ผ ล ก า ร ค้ า น ว ณ พ บ ว่ า ค่ า ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ สี เ ขี ย ว  สี น ้ า เ งิ น  แ ล ะ สี เ ท า  มี ค่ า  4 0 . 3 ,  1 4 5 . 4  แ ล ะ   21.3 

ลูกบ าศก์ เมต ร/ตัน  ซึ่ง สาม ารถ น้าผ ลกา รค้า นวณ วอเ ตอร์ ฟุตพ ริ น ท์ในแ ตล่ ะประ เภทมา ห าค่า วอเ ตอร์ ฟุตพ ริ นท์ ขอ งกา ร

ปลูกมะม่วงน ้าดอกไ มไ้ ด้จากปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ นท์รวม ไ ด้เท่ากับ 207 ลูกบาศก์เมตร/ตัน  ดังแสดง ใ นตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 4 ค่าวอเตอร์ฟุตพริ นท์สเีทาของมะมว่งน ้าดอกไ มใ้ นปี 2558 

ปริมาณสารมลพิษ

ที่เกดิขึ้น 

(กก./ไร่/ปี) 

ค่าความเข้มข้น

มลสารสงูสดุ 

(มก./ลิตร) 

ค่าความเข้มข้น

เข้มข้นมลสารต่ าสุด 

(มก./ลิตร) 

ปริมาณ

ผลผลิต 

(ตัน/ปี) 

วอเตอร์ฟุตพริ้นท ์

สีเทา 

(ลบ.ม./ตนั) 

34 5.0 0.0 32 21.3 

หมายเหตุ: - ข้ อ มู ล ส้ า ร ว จ ภ า ค ส า ม  พ บ ว่ า  เ ก ษ ต ร ก ร มี ก า ร ใ ช้ ปุ๋ ย ไ น โ ต ร เ จ น ใ น พ ื น ท่ี ก า ร ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้  

ประมาณ 3 4 ก ก./ไ ร่/ปี 

- ค่าวอเตอร์ฟุตพริ นท์ ค้านวณได้จา กสมการท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 ผ ลรวมของวอเตอร์ฟุตพริ นท์ทุกประเภทจา กกา รค้านวณ 

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในการปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ (ลูกบาศกเ์มตร/ตัน) 

สีเขียว (WFgreen) สีน ้าเงิน (WFblue) สีเทา (WFgray) รวม (WFproc,total) 

40.3 145 .4 21.3 207 

หมายเหตุ: ผ ลรวมของวอเตอร์ฟุตพริ นท์ = สีเขียว (WFgreen) + สีน ้าเงิน (WFblue) + สีเทา (WFgray) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้ สี ท อ ง เ ป็ น ผ ล ไ ม้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี ปั จ จุ บั น มี ก า ร บ ริ โ ภ ค ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ มี ก า ร ส่ ง อ อ ก

ตา่งประเทศมากขึ น ก ารประเมิน ค่าวอเตอร์ ฟุตปริ นขอ ง มะม่วงน ้ าดอกไ ม้ท้ าใ ห้เข้าใจ ถึ งปริมาณน ้ าที่ถูกใ ชไ้ ป ตลอดหว่ ง

โ ซ่ ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก  ส้ า ห รั บ ก า ร ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้ สี ท อ ง ใ น พ ื น ท่ี ต้ า บ ล ด ง มู ล เ ห ล็ ก  อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด

เ พ ช ร บู ร ณ์  พ บ ว่ า  มี ค่ า ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ ข อ ง ก า ร ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้ นั น  2 0 7  ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร / ตั น   โ ด ย คิ ด เ ป็ น ค่ า 

วอ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ สี เ ขี ย ว  4 0 . 3  สี น ้ า เ งิน  1 4 5 .4  แล ะสี เ ท า  2 1 . 3  ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร /ตั น   ต าม ล้ าดั บ  แ ล ะ ผ ล จ า ก ก า ร ส้ า ร ว จ 

ผ ล ผ ลิ ต ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้ สี ท อ ง ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร มี ผ ล ผ ลิ ต เ ฉ ลี่ ย  3 2  ตั น / ไ ร่  คิ ด เ ป็ น ป ริ ม า ณ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร น ้ า ต ล อ ด ปี

เ พ า ะ ป ลู ก  6 , 6 2 4  ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร / ไ ร่ / ปี  ซึ่ ง เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ก า ร ใ ช้ น ้ า ใ น แ ต่ ล ะ ส่ ว น จ ะ พ บ ว่ า น ้ า ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง

น ้ า ด อ ก ไ ม้ สี ท อ ง ส่ ว น ม า ก จ ะ เ ป็ น น ้ า สี น ้ า เ งิ น ห รื อ น ้ า ท่ี ไ ด้ จ า ก แ ห ล่ ง น ้ า ผ ิ ว ดิ น แ ล ะ แ ห ล่ ง น ้ า ใ ต้ ดิ น  ส่ ว น ข อ ง ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต  
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พริ นท์สี เทา จ ะ พจิา รณ าเพีย งผ ลมล พษิจา กปริมา ณการ ใ ชปุ๋้ย ไ น โ ตรเจ นของเ กษตรก ร ดังนั น  วอเต อร์ฟุต พริ นท์ สีเทาจ ะ

แปรผ ันโดยตรงกับปริมาณกา รใ ชไ้ นโตรเจนใ นการปลูกพชื ซึ่งแนวทางใ นการลดการใช้น ้าคือการศึกษาใ หเ้กิดการใชน้ ้า

อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ด ก า ร ใ ช้ น ้ า จ า ก แ ห ล่ ง น ้ า ผ ิ ว ดิ น ห รื อ น ้ า ใ ต้ ดิ น  เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ช้ ปุ๋ ย ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ

ลักษณะของดินและชนิดพืช รวมถึงการใชปุ๋้ยท่ีมีการตกค้างใ นดนิน้อย เชน่  ปุ๋ยอนิทรีย์ เป็นต้น  

เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต พ ริ น ท์ ข อ ง  Hoekstra et al. ( 2 0 1 1 )  ซึ่ ง มี ค่ า ว อ เ ต อ ร์ ฟุ ต  พ ริ น ท์ ข อ ง

กา รป ลู ก มะ ม่ วง  1 ,8 00  ลู ก บ าศ ก์ เม ตร /ตั น   (ค่ าว อ เต อร์ ฟุ ตพ ริ น ท์สี เขี ย ว  1,3 1 4 สีน ้ า เงิ น  3 6 2  แ ละ สี เท า  124  ลู กบ า ศ ก์

เ ม ต ร / ตั น  ต า ม ล้ า ดั บ  )  พ บ ว่ า  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ค รั ง นี มี ค่ า ต่้ า ก ว่ า  ทั ง นี ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Hoekstra et al. ( 2 0 1 1 )  เ ป็ น

กา ร ศกึ ษ า ใ น ภ า พร ว ม ระ ดั บ โ ล ก ซึ่ง มี ค วา ม แ ตก ต่ า งใ น ด้า น ค วา ม ล ะเ อยี ด ข อ งข้ อ มูล  อย่ า งไ ร ก็ต า ม  ก า รศึ ก ษ านี ไ ด้ใ ช้ ค่ า

แ ล ะ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เ ฉ พ า ะ พ ื น ท่ี  แ ล ะ ม ะ ม่ ว ง น ้ า ด อ ก ไ ม้ สี ท อ ง ใ น พ ื น ท่ี ศึ ก ษ า มี ผ ล ผ ลิ ต ท่ี สู ง เ มื่ อ เ ป รี ย บ กั บ ผ ล ผ ลิ ต เ ฉ ลี่ ย ใ น

พ ื น ท่ี อื่ น ๆ  ( 5-10  ตั น / ไ ร่ )  จ ึ ง ท้ า ใ ห้ ก า ร ค้ า น ว ณ ค่ า ป ริ ม า ณ น ้ า ใ ช้ ต่ อ ตั น ม ะ ม่ ว ง มี ค่ า ต่้ า  ซึ่ ง ถื อ ไ ด้ ว่ า เป็ น ก า ร ใ ช้ น ้ า อ ย่ า ง มี

ปร ะสิ ท ธิภ าพ  ดั ง นั น  ค่ าว อ เต อร์ ฟุ ตป ริ น ข อง กา ร ศกึ ษ านี จึง สา ม าร ถใ ช้ เ ป็น ตั วแ ท นค่ าว อ เต อร์ ฟุต พ ริ น ม ะม่ วง น ้ าด อก ไ ม้

สีทอง ขอ ง พ ืน ท่ีต้ า บล ด งมู ลเ หล็ ก อ้า เภ อเมือ ง  จ ัง ห วัด เพ ชรบูร ณ์  เ พื่อ ใ ช้ เป็ นข้ อมู ล ใ น กา รบ ริ หา รจั ดก า รน ้ าใ นพื น ท่ีอ่ื น ๆ 

ตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 

การป ล่อยก๊ าซ คา ร์บอ นไดอ อกไซ ด์ (CO2) จ ากป่ าไ ม ้เ กิดจา กกระ บวนก ารห ายใจ ข องระ บบนิ เวศ (Ecosystem 

respiration; Re)  ทั ง ท่ี เกิ ด จ า ก พื ช แ ล ะ ดิ น  โ ด ย ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น  (Rs)  เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ป ล่ อ ย  CO2 คิ ด เ ป็ น  40-90% ข อ ง  Re 

สู่บร รยาก าศ ซึ่งค วาม สัมพั นธ์ระ หว่ าง Rs และ  Re นั น จะ แ ปรป รวน ไ ปต ามพ ื นท่ี และ เวลา  โ ดย การ ศกึ ษานี จะ ท้ าใ ห้เข้าใ จ

ถึ ง ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น  แ ล ะ ปั จ จั ย ท่ี ค ว บ คุ ม  Rs ท่ี มี ผ ล ต่ อ  Re ไ ด้  ก า ร ศึ ก ษ า นี จึ ง มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง

ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น ต่ อ ก า ร ห า ย ใ จ ข อ ง ร ะ บ บ นิ เว ศ ป่ า เ ต็ ง รั ง ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ฝ น  ภ า ค เ ห นื อ  ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น 

ถึ ง  กั น ย า ย น  2559 ผลการศึ กษาพบว่ า ค่ าเฉลี่ ย Rs และ Re ในช่ วง 4 เดื อน มี ค่ าอยู่ ท่ี  140.9 ± 42.2 และ 957.0 ± 63.5 

mgCO2/m2/hr ต า ม ล้ า ดั บ  คิ ด เ ป็ น อั ต ร า ส่ ว น  Rs/Re เ ท่ า กั บ  8-19% โ ด ย ทั ง  Rs แ ล ะ  Re มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บ ว ก กั บ

ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น  ข ณ ะ ท่ี อุ ณ ห ภู มิ ดิ น มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ล บ กั บ  Rs แ ต่ เ ชิ ง บ ว ก กั บ  Re โ ด ย อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง  Rs/Re จ ะ ต้ อ ง

พจิา รณารว่มกับปัจจ ัยทางด้านอ่ืนๆ เชน่ ชนิดของป่าไม้ คุณสมบัตขิองดนิ ภูมปิระเทศ รวมถึงปัจจ ัยทางสิ่งแวดลอ้มใ น

พ ื น ท่ี นั น ๆ  ร่ ว ม ด้ ว ย  ทั ง นี ก า ร ศึ ก ษ า นี เ ป็ น เ พี ย ง ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ สั น  เ พื่ อ ใ ห้ ข้ อ มู ล มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ม า ก ยิ่ ง ขึ น จ ะ ต้ อ ง มี

การศึกษาใ นระยะยาว และศกึษาเพิ่มเตมิในส่วนของปริมาณจ ุลินทรีย์ในดินตอ่ไปในอนาคต  
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Abstract  
 Carbon dioxide (CO2) emission from forestry caused by ecosystem respiration (Re) as both plant and soil. 

Soil respiration (Rs) is an important process to CO2 emission, as 40-90% of Re to the atmosphere. Relationship 

between Rs and Re varies in spatial and temporal. This study will enhance understanding to variation and 

controlling factors in Rs effect to Re. The objective in this study is estimates respiration ratio of Rs and Re in dry 

dipterocarp forest during rainy season, northern Thailand from June to September 2016. The results showed that 

an average Rs and Re were 140.9 ± 42.2 แ ล ะ  957.0 ± 63.5 (±SD) mgCO2/m2/hr, respectively. The ratio of Rs 

and Re ranged 8-19%. Which both Rs and Re show positive relation with soil moisture Expect, Rs had negative 

correlation with soil temperature. The ratio should considers with other factors such as forest type, soil 

properties, topography and environmental factors. However, this study is short-term study. Therefore, to 

accurate information, we will study in long-term period and should to study about soil microbial biomass in the 

future. 
 

Keywords:  Soil respiration, Ecosystem respiration, Dry dipterocarp forest  

บทน า 

 ก า ร เ พิ่ ม ขึ น ข อ ง ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  (CO2)  ใ น บ ร ร ย า ก า ศ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น  (Global warming) 

แ ล ะ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ต า ม ม า  (Climate Change) ส่ ว น ห นึ่ ง เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า รเ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ใ ช้ ท่ี ดิ น ใ น

ภ า ค ป่ า ไ ม้  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ร า ย ง า น ข อ ง  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [10] 
โ ด ย ภ า ค ป่ า ไ ม้ มี ค ว า ม ส้ า คั ญ ต่ อ ก า ร ห มุ น เ วี ย น ค า ร์ บ อ น ใ น ร ะ บ บ นิ เ ว ศ  ซึ่ ง เ ป็ น ทั ง แ ห ล่ ง กั ก เ ก็ บ แ ล ะ ป ล่ อ ย ค า ร์ บ อ น สู่

บรรยากาศ ผ ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและกระบวนก ารหายใ จ โ ดยกระบวนการหายใ จที่เกิดข ึนนี จะเรียกว่า ก า ร

ห า ย ใ จ ข อ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ  (Ecosystem respiration; Re)  ซึ่ ง เกิ ด จ า ก  2 ส่ ว น คื อ  ก า ร ห า ย ใ จ ข อ ง พื ช  เ ช่ น  ใ บ  ล้ า ต้ น  แ ล ะ ร า ก 

(Autotrophic respiration)  แ ล ะ ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย ส า ร อ า ห า ร ต่ า ง ๆ  ใ น ดิ น ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต ข น า ด เ ล็ ก  แ ล ะ จุ ลิ น ท รี ย ์

(Heterotrophic respiration)  ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น  (Soil respiration; Rs)  เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท่ี ส้ า คั ญ ต่ อ ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น CO2 

ระหว่างระบบนิ เวศกับบรรยา กาศ โ ดยคดิเป็ นร้อยละ 40-90 ของ  Re เกิดจาก Rs [18] ทั งนี สัดส่วนการ หายใจ ผ ิวดินจ ะ

มา กห รือ นอ้ ยขึ นอ ยู่ กับ ชนิ ดข อง ป่า แล ะ แห ล่ง ระ บบ นเิ วศ ท่ีศึ กษ าด้ ว ย จ าก กา รร าย งา นก่ อ นห นา้ นี ใ นเข ต ภูมิ อา กา ศอ่ื น ๆ 

พ บ ว่ า  อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง  Rs/Re ใ น ป่ า ส น ป ร ะ เ ท ศ อิ ต า ลี คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  60 ส่ ว น ป่ า ส น ท า ง ต อ น ก ล า ง ข อ ง แ ค น า ด า คิ ด เ ป็ น

ร้ อ ย ล ะ  48-71% ข ณ ะ ท่ี ทุ่ ง ห ญ้ า  Carex ใ น ป ร ะ เท ศ จี น คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  45-90% [10, 13, 17] ส้ า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ป่ า เ ข ต

ร้ อ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พ บ ว่ า  ป่ า เ บ ญ จ พ ร ร ณ ลุ่ ม น ้ า แ ม่ ก ล อ ง  มี อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง  Rs/Re อ ยู่ ท่ี ร้ อ ย ล ะ 60 [1] ข ณ ะ ท่ี ป่ า เ ต็ ง รั ง 

จั ง ห วั ด ร า ช บุ รี  มี อั ต ร า ส่ ว น อ ยู่ ท่ี ร้ อ ย ล ะ  24-120 [9] จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น ใ น ป่ า เ ข ต ร้ อ น  ยั ง มี

ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ข อ ง ข้ อ มู ล ค่ อ น ข้ า ง สู ง  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ส ภ า พ พ ื น ท่ี  แ ล ะ ช นิ ด ป่ า ไ ม้ ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น  ป ร ะ ก อ บ กั บ ข้ อ มู ล ใ น

ประเทศยังมคี่อนขา้งน้อย  

ป่า เต็ งรั ง ถือ เป็ น ร ะบ บ นเิ วศ ท่ี ส้ าคั ญ ข อง ภ าค เห นื อ ป ระ เท ศ ไ ท ย  แ ละ มั กมี ก าร ใ ช้ ป ระ โ ยช น์ จา ก ชุม ช นโ ด ยรอ บ 

(ecosystem service)  ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร บุ ก รุ ก เ พื่ อ ท้ า ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ด้ า น อื่ น ๆ  เ ช่ น  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ใ ช้

ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี ดิ น ไ ป เ ป็ น พ ื น ท่ี เ ก ษ ต ร ใ น ท่ี สู ง  ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ป ล่ อ ย ค า ร์ บ อ น สู่ บ ร ร ย า ก า ศ จ า ก ก า ร ห า ย ใ จ ใ น ร ะ บ บ นิ เ ว ศ 

แ ล ะ ยั ง มี ค ว า ม ส้ า คั ญ ต่ อ ร ะ บ บ ห มุ น เ วี ย น น ้ า ใ น ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ป่ า ไ ม้ ท่ี มี ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ต า ม ฤ ดู ก า ล อี ก ด้ ว ย   ดั ง นั น

ก า ร ศึ ก ษ า นี จ ะ ท้ า ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ถึ ง ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ข อ ง ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร ห า ย ใ จ ข อ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ภ า ค เ ห นื อ 
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ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ร ว ม ถึ ง ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ปั จ จั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ไ ด้  โ ด ย ส ม ม ติ ฐ า น ใ น

ก า ร ศึ ก ษ า นี  คื อ  Rs มี สั ด ส่ ว น ใ น ก า ร ป ล่ อ ย ค า ร์ บ อ น สู่ บ ร ร ย า ก า ศ ม า ก ก ว่ า  Re ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ฝ น  ดั ง นั น  ก า ร ศึ ก ษ า นี จึ ง มี

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น ต่ อ ก า ร ห า ย ใ จ ข อ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ป่ า เ ต็ ง รั ง  ร ว ม ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า น

สิ่งแวดลอ้มท่ีควบคุมการปล่อยก๊าซคา ร์บอนไ ดออกไ ซด์ใ นป่าเต็งรัง ใ นช่วงฤดูฝ น 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. พื้นที่ศกึษา 

พ ื น ท่ี ศึ ก ษ า ตั ง อ ยู่ ท่ี ป่ า เ ต็ ง รั ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  บ ริ เ ว ณ ส ถ า นี ต ร ว จ วั ด  DPT (Dry Dipterocarp Forest Flux 

Site Thailand) พิ กั ด Latitude: 19° 02’ 14.38”N, Longitude: 99° 54’ 10.96”E (ร ะ บุ ต้ า แ ห น่ ง โ ด ย  GPSMAP 60CSx, 

GARMIN ในเดื อนมิ ถุนายน 2555) ดั งภาพ 1 ความสู งระดั บน ้าทะเล 512 เมตร มลีั กษณะภู มปิระเทศแบบส ลั บซั บ ซ้อ น  ซ ึ่ ง

พบ ค ว า ม ห นา แ น่ น ขอ ง ไ ม้ ใ ห ญ่ อ ยู่ ท่ี  1,920 ต้ น ต่ อ เฮ ค แ ต ร์ แ ละ ไ ม้ หนุ่ ม อ ยู่ ท่ี  600 ต้ นต่ อ เ ฮค แ ต ร์  โ ดย มี ไ ม้ เด่ น ไ ด้ แ ก่  เต็ ง 

(Shorea obtuse Wall.)  รั ง  (S. siamensis Miq.)  พ ล ว ง  (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.)  แ ล ะ ย า ง เ หี ย ง  (D. obtusifolius 

Teijsm. Ex Miq.) ข ณ ะ ท่ี ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ อ า ก า ศ เ ป็ น แ บ บ ม ร สุ ม เ ข ต ร้ อ น  มี ป ริ ม า ณ ฝ น ส ะ ส ม ต่ อ ปี เ ท่ า กั บ  927 มิ ล ลิ เ ม ต ร 

อุ ณ ห ภู มิ อ า ก า ศ อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 11.7-36.2 °C น อ ก จ า ก นี ดิ น ท่ี ค ว า ม ลึ ก  0-10 เ ซ น ติ เ ม ต ร  มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ดิ น ร่ ว น ป น ท ร า ย 

(Sandy loam) ค ่าเฉ ลี่ยความหนาแนน่ดนิ และอนิทรีย์คาร์บอนมคี่าเท่ากับ 1.51 g/m3 และ 3.58% ตามล้าดับ  

2. การหายใจผิวดิน (Soil respiration; Rs) 

กา ร วัด ก า ร หา ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น  ใ ช้ เ ท คนิ ค ก ล่ อ งเ ก็ บก๊ า ซ ร ะบ บ ปิ ด แ บบ ถ า ว ร (Closed-static chamber) ซ ึ่ ง ท้ าม า จ า ก

ท่อ PVC ขนาด เส้นผ ่านศู นย์กลาง 21.5 เซนติเมตร  สูง 22 เซนติ เมตร ฝ ังล งไ ปใ นดนิ ลึก 7 เซนติ เมตร ทั งห มด 9 กล่อ ง 

โ ด ย แ ต่ ล ะ ก ล่ อ ง จ ะ วั ด ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น  10 น า ที  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย  Infrared gas analyzer (Li-820, 

Licor Corporation, Lincoin, Nebraska, USA) แ ล ะ ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ ะ เ ก็ บ ใ น  data logger (CR1000, Campbell Scientific, 

Logan, Utah, USA) ขณ ะเดี ยวกั นจ ะท้า การวั ดอุ ณหภู มภิ ายใน กล่ องเก็ บก๊ าซ ด้ วยเท อร์โ มมเิ ตอร์  ซ ึ่งจ ะท้า การ บัน ทึกใ น

นาทีท่ี 0, 5 และ 10 ตามล้าดับ ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 พ ืนท่ีศกึษา อุปกรณ ์และก ารเก็บการหายใจผ ิวดิน 

 

19° 02’ 14.38”N, 99° 54’ 10.96”E 
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ก า ร ค้ า น ว ณ อั ต ร า ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น  (soil CO2 flux) จ ะ ค้ า น ว ณ โ ด ย ใ ช้ อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค ว า ม

เข้มข้ นขอ ง CO2 ร ะหว่ างระ ยะเว ลาปิ ดกล่ องเก ็บก๊ าซ โ ดยขั นแรก อัต ราส่ วนผ สมห รือค วาม เข้มข้ นท่ีไ ด้รับ จา ก กล่อ งเก็ บ

ก๊ า ซ  จ ะ ถู ก เ ป ลี่ ย น ใ ห้ เ ป็ น ม ว ล  โ ด ย ใ ช้ ก ฎ ข อ ง ก๊ า ซ  ดั ง นั น จ ะ ต้ อ ง อ า ศั ย อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ค ว า ม ดั น ข อ ง อ า ก า ศ ใ น ร ะ บ บ ปิ ด 

แส ด ง ดั ง ส ม ก า ร 1 จ า ก นั น ค่ า  soil CO2 flux จ ะ ค้ าน ว ณ โ ด ย ใ ช้ อัต ร า ส่ ว น เส้ น ต ร ง ข อ งก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ค ว า ม เข้ ม ข้ น ข อ ง

ก๊าซ ใ นเวลาตา่งๆ ดังสมการ 2 [6] 
 

      (1) 

 

      (2) 

 

โ ดยท่ี Ci =   มวลต่อปริมาตรความเข้มข้น (g CO2/m3) 

 qi =   ปริมาตรตอ่ปริมาตรความเ ข้มข้น (m3/m3) 

 M =   น ้าหนักมวลโมเลกุลของ CO2 (44 g/mol) 

 P =   ความดันอากาศ (1 atm) 

 R =   ค่าคงที่ของกา๊ซ  (8.2058 x 10-5 m3.atm/K/mol) 

 T =   อุณหภูมเิฉลี่ยภายในกล่องเก็บก๊าซ (K) 

 F =   ค่ากา รไ หลของก๊าซ (g/m2/min) 

 V =   ปริมาตรของ chamber’s headspace (m3) 

 A =   พ ืนท่ีของดินท่ีถูกปดิดว้ยกล่องเก็บก๊าซ (m2) 

 dCi/dt =   อัตราส่วนของการเพิ่มข ึนของ CO2 ตอ่เวลา (g CO2/m3/min) 

 

3. การวัดการหายใจของระบบนิเวศ (Ecosystem respiration; Re) 

ก า ร วั ด ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ สุ ท ธิ  (Net Ecosystem Exchange; NEE)  ร ะ ห ว่ า ง ป่ า ไ ม้ กั บ

บรรยากาศ (Carbon flux) จะใช้ เทคนิ คความแปรปรวนร่ วมแบบหมุ นวน (eddy covariance) ซึ่ งอุ ปกรณ์ การวั ดจะติ ดตั งบน

สถานี ตรวจวั ด (DPT) ท่ี ความสู ง 42 m จากพ ื นดิ น ความเข้ มข้ นของ CO2 (mmol/m3) และไอน ้ า H2O vapor (mol/m3) จะวั ด

ด้ ว ย  open-path CO2/H2O vapor analyzer (EC150, Campbell Scientific, Logan, Utah, USA) ค ว า ม เ ร็ ว แ ล ะ ทิ ศ ท า ง ล ม  3 

ทิ ศ ท า ง (m/s) วั ด ด้ วย  (CSAT3, Campbell Scientific, Logan, Utah, USA) ป ริ ม าณ น ้ า ฝ น  (mm) อุ ณ ห ภู มิ อ า ก า ศ  (°C) แ ล ะ

ค ว า ม ชื น สั ม พั ท ธ์  (%) จ ะ วั ด ด้ ว ย  (WXT520, Campbell Scientific, Logan, Utah, USA) น อ ก จ า ก นี ท้ า ก า ร วั ด อุ ณ ห ภู มิ ดิ น 

(Thermocouple) และความชื นในดิน (CS616, Campbell, Scientific, Logan, Utah, USA) ที่ความลึก 5 cm ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 สถานีตรวจวัด DPT และอุปกรณท่ี์ใชเ้ก็บขอ้มูล 

Carbon flux ท่ี ไ ด้ จา กเ ท ค นคิ คว าม แป รป รว น ร่วม แ บบ หมุ นว น  จ ะ ถูก รา ยง าน เป็ นค่ า NEE ซึ่ งพิ จา รณ าจ าก ค่ า

ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ส ง แ ล ะ ก า ร ห า ย ใ จ ข อ ง พื ช  ดั ง ส ม ก า ร  3 โ ด ย ผ ล ผ ลิ ต ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ส ง ข อ ง พื ช  จ ะ เ รี ย ก ว่ า

ผ ล ผ ลิ ต ขั น ป ฐ ม ภู มิ ร ว ม ใ น ร ะ บ บ นิ เว ศ ป่ า ไ ม้  (Gross Primary Production; GPP)  แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ห า ย ใ จ  จ ะ เรี ย ก ว่ า ก า ร

ห า ย ใ จ ร ว ม ข อ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ป่ า ไ ม้  (Ecosystem Respiration; Re) ดั ง นั น  ก า ร ป ร ะ เ มิ น  Re จ ะ ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ จ า ก ผ ล ต่ า ง ข อ ง 

NEE และ GPP ดังสมการ 4 [11] 

       (3) 

          (4) 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 อุ ณ ห ภู มิ อ า ก า ศ  แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ ดิ น  ท่ี ค ว า ม ลึ ก  5 cm ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น  ถึ ง  กั น ย า ย น  2559 พ บ ว่ า 

อุ ณ ห ภู มิ อ า ก า ศ เ ฉ ลี่ ย ใ น เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น มี ค่ า สู ง ท่ี สุ ด  ท่ี  25.8 °C แ ล ะ ค่ อ ย ๆ  ล ด ล ง ใ น เ ดื อ น ถั ด ม า  โ ด ย ต่้ า สุ ด ใ น เ ดื อ น

สิงห าคม  ที่ 25.1 °C ขณ ะที่ อุณ หภู มดิิน ท่ีค วาม ลึก 5 cm มี ค่าสู งสุด ใ นเ ดอืน มถิุ นาย นเช่ นเดี ยวกั น (26.7 °C) แ ละค่ อย ๆ 

ลด ล งใ น เดื อน ถั ด ม า ซึ่ง มี ค่า ต่้ าสุ ด อ ยูใ่ น เดื อ น กัน ย า ยน  ที่  25.6 °C ดั ง ภ าพ 3a ส้ าห รั บป ริ ม าณ น ้ า ฝ น แล ะ ค วา ม ชื น ใ น

ดิน ท่ี ค วา ม ลึ ก 5 เ ซน ติ เม ต ร  พ บ วา่  มี ป ริ ม าณ ฝ น ส ะส ม อ ยู่ ท่ี 635 mm โ ด ย ตก ม า กที่ สุ ด ใ น เ ดอื น กั นย า ย น รอ ง ล งม า คื อ 

มถิุน าย น สิ งหา คม  แล ะกร กฎ าคม  ตา มล้ า ดับ  ค ว าม ชื นใ นดิ นเฉ ลี่ยร ายเ ดอื นมถิุ นา ยน ถึง กันย าย น มี ค่าเ ท่ากั บ 16.40 

15.83 16.70 แ ละ  20.36 %VWC ต าม ล้ าดั บ ดัง ภา พ 3b แส ดง ใ ห้ เห็ นว่ าเม่ื อมี ป ริม าณ ฝ น ม าก ขึ น  จ ะ ส่ง ผ ล ใ ห้ ค วาม ชื น

ใ นดนิเพิ่มสูงขึ น และอุณหภูมิอากา ศและอุณหภูมดิินจะ ลดต่้าลง 
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ภาพที่ 3 (a) อณุหภูมิอากา ศและอุณหภูมดิิน (b) ปริมาณฝ นสะสมและความชื นใ นดนิ 

 

2. การหายใจผวิดิน (Soil respiration; Rs) และการหายใจของระบบนิเวศ (Ecosystem respiration; Re) 

จา ก ก า รวั ด  Rs แ ล ะ Re ร ะ ห ว่ าง เดื อ น  มิ ถุน า ย น  ถ ึ ง  ก ั น ย า ย น  2559 พ บ วา่  แ ต่ ล ะ เดื อ น มี ค่ า ก าร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น

เฉ ลี่ย เท่ า กับ  83.87±75.39 175.26±70.91 134.10±54.75 แล ะ  170.40±113.73 mgCO2/m2/hr ต าม ล้ าดั บ  ข ณ ะที่ ก า ร

หา ยใ จข อ งร ะบ บ นิ เวศ มี ค่ าเฉ ลี่ ยเท่ ากั บ 1000 901.04 904.19 แ ละ  1022.81 mgCO2/m2/hr ต าม ล้ าดั บ ดั งภ าพ 4a คิ ด

เป็นสัดส่วนการหายใ จผ ิวดินตอ่การหายใจ ของระบบนเิวศ (Rs/Re) อยูใ่ นช่วง 0.08 ถึง 0.19 (ภาพ 4b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 (a) ค ่าการหายใ จผ ิวดนิและการหายใจของระบบนเิวศ 

(b) สัดส่วนการหายใจผ ิวดินตอ่การหายใจของระบบนเิวศ ใ นเดอืนมถิุนายน ถึง กันยายน 2559 

 

3. ปัจจัยที่มผีลต่อ Rs และ Re 

ส้ า ห รั บ ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่ อ  Rs แ ล ะ  Re พ บ ว่ า  ค่ า  Rs จ ะ มี ค่ า สู ง ขึ น เ มื่ อ มี ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น เ พิ่ ม ขึ น  แ ต่ จ ะ ล ด ล ง เ มื่ อ

อุ ณ ห ภู มิ ดิ น เ พิ่ ม ขึ น  แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า  Rs มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น เ ชิ ง บ ว ก กั บ ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น  แ ล ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ล บ กั บ

อุณห ภูมิดิ น ดั งภา พ 5a แ ละ 5b ขณะ ท่ี Re จ ะมีค่ าสูง ขึ นเมื่ อทั งควา มชื น ใ นดิ น แล ะอุณ หภู มดิิน เพิ่ม ขึ น แ สดง ใ ห้เห็ นว่ า 

Re มคีวามสัมพันธ์เชงิบวกกับทั ง 2 ปัจจัย แตค่วามชื นในดินมคีวามสัมพันธ์ท่ีมากกวา่ (R2 = 0.4968) ดังภาพ 5c และ 5d 

a b 

a b 
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ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิดนิ และความชื นใ นดนิตอ่การหายใจผ ิวดิน (Rs) 

a และ b. การหายใจของระบบนิเวศ (Re) c และ d 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จา ก ผ ล ก าร ศึ ก ษ าก าร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น  พ บ ว่ า ค่ า เฉ ลี่ ย  Rs ใ น ช่ ว ง เดื อ น มิ ถุ น า ย น  ถึ ง  ก ั น ย าย น  2559 ใ น ป่ า เ ต็ ง รั ง 

มคี่า อยู่ ท่ี 140.90 ± 78.69 mgCO2/m2/hr โ ด ยมี ค่าม าก ท่ีสุ ดใน เดอื น ก รก ฎาค ม รอง ลงม าคื อ กั นย ายน  สิง หา คม แล ะ 

มถิุนายน ตามล้าดับ จ ะ เห็นได้วา่ Rs มแีนวโ นม้เพิ่มข ึนตามการเพิ่มข ึนของความชื นในดิน (ภาพ 5a) และลดลงตามการ

เพิ่ ม ขึ น ขอ ง อุ ณ ห ภู มิ ดิ น  ( ภ า พ 5b)  ซ ึ่ ง ส อด ค ล้ อ ง กั บ ก าร ศึ ก ษ า ข อง [7] โ ด ยค ว า ม ชื น ใ น ดิ น  แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ ดิ น ท่ี เห ม า ะ ส ม

ตอ่  Rs อ ยู่ ท่ี 18-19% แ ละ  ไ ม่ เกิ น  25°C [5, 8] อ ย่ าง ไ รก็ ต าม ค่ า Rs ใ น ป่า เต็ งรั งนี  มี ค่ าน้ อย ก วา่ เมื่ อเทยี บ กับ ก าร ศกึ ษ า

อื่น ๆ  [1, 8] เนื่อ งจ า กค วา มแ ต กต่ าง ทา งด้ าน ก าย ภา พ  เค ม ี แล ะชี วภ า พข อง ป่า  เ ชน่  ช นดิ ขอ งป่ า ท่ีแ ตก ต่ างกั น จะ มกี า ร

ใ ห้ ส า ร ตั ง ต้ น  (ม ว ล ชี ว ภ า พ )  ท่ี ใ ช้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น ดิ น ต่ า ง กั น  ร ว ม ถึ ง ปั จ จั ย ท า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

เช่ น  อุ ณ ห ภู มิ ดิ น  ค วา ม ชื น ใ น ดิ น  แ ล ะ เ นื อ ดิ น  ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น เ ชน่ กั น  [15] น อ ก จา ก นี ม ว ล ชี ว ภ า พ ท่ี ร่ ว งห ล่ น 

(litterfall)  ล ง บ น พ ื น ดิ น ท่ี ม า ก ขึ น จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี  Rs ม า ก ขึ น ด้ ว ย  [16] อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ใ น ก า ร ศึ ก ษ า นี ป ริ ม า ณ  litterfall ท่ี ร่ ว ง

ห ล่ น ใ น เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น  ถึ ง  กั น ย า ย น  พ บ ว่ า มี ค่ า ล ด ล ง  เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ช่ ว ง ฤ ดู เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ต้ น ไ ม้  จึ ง มี ป ริ มาณ ม วล

ชวีภาพไมม่ากนัก โดยเมื่อน้ามาท้าความสัมพันธ์กับค่า Rs พบวา่ มคีวามสัมพันธ์ในเชงิลบ (ไมไ่ด้แสดงข้อมูล) 

ก า ร ห า ย ใ จ เ ห นื อ พ ื น ดิ น  (Aboveground respiration)  ห รื อ ก า ร ห า ย ใ จ ข อ ง พื ช  (Plant respiration)  นั น  เ กิ ด จ า ก

ก า ร ห า ย ใ จ ข อ ง ใ บ  (Leaf respiration)  แ ล ะ ล้ า ต้ น ข อ ง พื ช  (Wood respiration)  โ ด ย  18-40% ข อ ง ก า ร ห า ย ใ จ  เกิ ด ม า จ า ก

การหายใจของใ บ [3] ส้าหรับการศึกษานี พบวา่มีค่าเฉลี่ย Re เท่ากับ 957.01 mgCO2/m2/hr โ ดยมีค่ า ม า ก ท่ี สุ ด ใ น เ ดื อ น  

a b 

d c 
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สิ ง ห า ค ม  ร อ ง ล ง ม า คื อ  มิ ถุ น า ย น  กั น ย า ย น  แ ล ะ  ก ร ก ฎ า ค ม  ต า ม ล้ า ดั บ  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า  Re มี แ น ว โ น้ ม ก า ร เ พิ่ ม ขึ น

เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ  Rs คื อ  มี ค่ า เ พิ่ ม ขึ น ต า ม ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น  แ ต่ ใ น ท า ง ก ลั บ กั น  Re จ ะ มี ค่ า เ พิ่ ม ขึ น เ มื่ อ อุ ณ ห ภู มิ ดิ น มี ค่ า สู ง ขึ น

เชน่กัน  ซ ึ่งส อดค ล้องกั บกา รรายง านก่ อนหน้ านี คื อ แม้ วา่ Re จ ะมีคว ามสัม พันธ์ กับก า รเปลี่ ยนแ ปลงข องคว ามชื น ใ นดิ น 

แ ต่ ก า ร ห า ย ใ จ ข อ ง พื ช ก็ จ ะ มี ค ว า ม ไ ว ต่ อ อุ ณ ห ภู มิ ม า ก ก ว่ า  Rs [4, 14] อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  [9] ชี ใ ห้ เ ห็ น ว่ า

ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น ท่ี สู ง ขึ น จ ะ ไ ป ล ด อุ ณ ห ภู มิ ใ น ดิ น แ ล ะ จ ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ มี ก า ร ห า ย ใ จ ไ ด้ เ ร็ ว ขึ น  ซึ่ ง แ ส ด ง ถึ ง

ความสัมพันธ์ระหว่าง Rs และ Re  

โ ด ย ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง  Rs แ ล ะ  Re ใ น ก า ร ศึ ก ษ า นี มี ค่ า อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  0.08 ถึ ง  0.19 ห รื อ คิ ด เ ป็ น  8-19% เ มื่ อ

เทียบกับการศึกษาอื่นๆ พบว่า มีค่าต่้ากวา่ [1, 2, 3, 9] ทั งนี เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะช่วงฤดูฝ น  ใ นการศึกษาของ [7, 10] 

พบวา่ อัตราส่วน Rs/Re ใ นการศึกษานี ยังค งต่้ากว่า โ ดยปัจจ ัยท่ีมีผลต่ออัตราส่วน Rs/Re นอกเหนอืจากอุณหภูมิดนิแล ะ

ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น แ ล้ ว  ยั ง พ บ ว่ า  ค า ร์ บ อ น ใ น ดิ น  แ ล ะ เ นื อ ดิ น ยั ง มี ผ ล อี ก ด้ ว ย  ซ ึ่ ง จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก่ อ น ห น้ า นี พ บ ว่ า  มี ก า ร กั ก

เก็ บ ค า ร์ บ อ น ใ น ดิ น ท่ี ค ว า ม ลึ ก  5 cm อ ยู่ ท่ี  56.35 tC/ha (unpublished data)  แ ม้ วา่ จ ะ มี ก า รส ะ ส ม ค า ร์ บ อ น ใ น ดิ น ชั น บ น

สูง  แ ต่ จ ะต้ อ ง พิ จ า ร ณ า ถึ ง ป ริ ม าณ จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น ดิ น ซึ่ ง ท้ า ห น้ า ท่ี เป็ น ผ ู้ ย่ อ ย ส ล า ย ด้ วย ว่ า มี ม า ก น้ อ ย เพี ย ง ใ ด เช่ น กั น  ข ณ ะ ท่ี

เนื อ ดิ น ใ น ก า ร ศึ ก ษ า นี เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ดิ น ร่ ว น ป น ท รา ย  (sandy loam)  โ ด ย มี สั ด ส่ ว น ข อ ง เ นื อ ท ร า ย เฉ ลี่ ย ป ร ะ ม า ณ  59% ซึ่ ง

จ า ก ก า ร ร า ย ง า น ข อ ง  [15] ก ล่ า ว ว่ า  ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น แ ล ะ ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง มี นั ย ส้ า คั ญ ต่ อ ดิ น เ นื อ

ทร า ย  (sandy) ม าก ก ว่ า ดิ น ท่ีมี เ นื อ ล ะเ อี ย ดก ว่ า  ซ ึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก า ร ศกึ ษ า ข อ ง [7] ท่ี พ ื น ท่ี ศึ ก ษ า มี เนื อ ดิ น เป็ น ดิ น ท ร า ย

ป น ดิ น ร่ ว น  (loamy sand) ท่ี มี สั ด ส่ ว น ข อ ง เ นื อ ท ร า ย ม า ก ก ว่ า  70% เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  [10] ท่ี มี เ นื อ ดิ น แ บ บ กึ่ ง

ทะ เล ท ร าย  (meadow soil) อย่ า งไ ร ก็ต า ม แม้ จ ะ มคี ว า มแ ต ก ต่ าง ใ น ด้ า นอ่ื น ๆ  แ ต่ กา ร ศึ กษ า นี ชี ใ ห้ เห็ น วา่  ปั จ จั ย ท่ีค ว บ คุ ม

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ห า ย ใ จ ผ ิ ว ดิ น แ ล ะ ก า ร ห า ย ใ จ ข อ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ คื อ ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ ใ น ดิ น  ซึ่ ง

สอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆ [9, 19, 20]  

 ส รุ ป ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง  ก า ร ศึ ก ษ า นี ชี ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง Rs แ ล ะ  Re นั น มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป ต า ม

ระ บ บ นิ เ ว ศ ป่ าต่ า ง ๆ  ซ ึ่ ง ป่ า เ ต็ งรั ง  ภ า ค เ ห นื อ พ บ สั ด ส่ ว น ข อ ง Rs/Re อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 8-19% โ ด ย มี ค ว า ม ชื น ใ น ดิ น แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ

ดินเ ป็นปั จจ ั ยค วบคุ มทั ง Rs แ ละ Re โ ด ยอัต รา ส่วน ขอ ง Rs/Re จ ะต้ องพิ จา ร ณา ร่ว มกับ ปัจ จัยท าง ด้าน อื่น ๆ เช่ น ช นดิ ขอ ง

ป่ า ไ ม้  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ดิ น  ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ร ว ม ถึ ง ปั จ จั ย ท า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น พ ื น ท่ี นั น ๆ  ร่ ว ม ด้ ว ย  ทั ง นี ก า ร ศึ ก ษ า นี เ ป็ น เ พี ย ง

การศึกษาระยะสั น เพื่อให้ขอ้มูลมคีวามถูกต้องมากยิ่งขึ นจะ ตอ้งมีกา รศกึษาในระยะยาว และศกึษาเพิ่มเตมิในส่วนของ

ปริมาณจ ุลินทรีย์ในดินตอ่ไปในอนาคต  
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ความเสี่ยงด้านอุทกภัยและภาวะแห้งแล้ง ลุ่มน้ าแม่ออน 

Flood and Drought risk of Mae on watershed  
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บทคัดย่อ 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า  ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ดั ช นี ชี วั ด ท่ี พั ฒ น า ด้ ว ย ก า ร

วเิคราะห์ ปัจจ ัยท่ี สัมพัน ธ์กัน  โ ด ยด้าเนิ นการวิจั ยร่วมกั บชาวบ้า นและอ งค์การปก ครอง ท้องถิ่น  จ ากนั น พัฒนา ดัชนชีี วั ด

ร่ ว ม กั บ ช า ว บ้ า น ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ์ ท่ี เ กิ ด ขึ น  เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ภ า ว ะ อุ ท ก ภั ย แ ล ะ ภ า ว ะ แ ห้ ง แ ล้ ง เ ชิ ง ข อ บ เ ข ต แ ล ะ ร ะ ดั บ ค ว า ม

รุนแรง  ด้วยวิธีการด้านภูมสิารสนเทศ  

ผ ล กา รป ระ เมิ นภ าว ะเส่ี ย งพ บสิ่ งท่ี นา่ สน ใ จ ห ลา ยประ เด็ น ดั งนี  ลุ่ มน ้ า แม่ ออ นต อน ก ลา งป ระ สบ ภา วะ แห้ งแ ล้ ง

รุน แ ร งแ ล ะ ขย า ย วง ก ว้ าง ม า กขึ น  เ พ ร าะ ปั ญ ห า ฝ นทิ ง ช่ วง ติ ด ต่ อ กัน ตั ง แ ตปี่ พ . ศ. 2 5 5 5 -2 5 5 8  ป ระ ก อ บ กับ แ ห ล่ ง กัก เ ก็ บ

น ้า ธ ร รม ช า ตแิ ล ะ อ่ าง เก็ บ น ้ า  ตื น เขิ น   สา ม า รถ กั ก เก็ บ น ้ า ไ ด้ น้ อ ยล ง  ร ว ม ทั งก า รป ลู ก ข้ าว น า ป รัง  ผ ล ดั ง กล่ า ว ท้ าใ ห้ พ ื น ท่ี

ต อ น ก ล า ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ถู ก ป ร ะ เ มิ น เ ป็ น พ ื น ท่ี ป ร ะ ส บ ภ า ว ะ แ ห้ ง แ ล้ ง รุ น แ ร ง แ ล ะ ข ย า ย ว ง ก ว้ า ง ขึ น  ส่ ว น พ ื น ท่ี ต อ น ล่ า ง ถู ก

ป ร ะ เมิ น ใ ห้ เป็ น พ ื น ท่ี ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย รุ น แ ร ง   เ พ ร า ะ เ ป็ น พ ื น ท่ี รั บ น ้ า จ า ก พ ื น ท่ี ต อ น บ น แ ล ะต อ น ก ล า ง   อี ก ทั ง พ ื น ท่ี

บ า ง ส่ ว น ยั ง เ ป็ น จุ ด บ ร ร จ บ ข อ ง ล้ า น ้ า ส า ย ห ลั ก ท่ี อ ยู่ ใ น ส ภ า พ แ ค บ  ตื น เ ขิ น  จ า ก ปั ญ ห า ก า ร ข ย า ย ถ น น กี ด ข ว า ง ท า ง น ้ า 

ประ กอบ กับ พ ืน ท่ีรับ น ้าห ลา กหล าย แห่ง ถูกป รับ ถมเ ป็นย่ าน พาณิ ชย กรรมใ ห ม ่ อกีทั งพื นท่ีริ มล้ าน ้า ถูกชุ มช นรุก ล ้าข ยา ย

ท่ีอยูอ่าศัย 
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Abstract  
 The objectives of this study was to analyze real situations and factors affecting flood and drought, other 

relevant factors between flood and drought, holistic effects of flood and drought on whole areas including 

upstream, middle zone and downstream of Mae On watershed. This research project was conducted with 

villagers and local administration to survey and analyze the conditions of flood and drought, management to 

solve problems in the watershed using Geographic Information System.  Then, the index was defined with the 

local villagers regarding current situations to evaluate the scope and severity of flood and drought. 

The results of study found several interesting issues as follows. The middle zone was assessed as 

drought area due to dry spell, delayed raining condition in 2 0 1 2  – 2 0 1 5  combined with the morphological  

characteristics of its upland agricultural area and intensive agriculture particularly off-season rice planting and 

the shallow condition of natural water reservoirs and existing reservoirs kept less amount of water. These 

resulted to the severity level of drought more increasingly and the risk would be extended more broadly. The 

lower areas was assessed as  severe flooding problem because it was the area receiving the water from the 

Mae On upper zone and some areas were still the conjunction point of the main river which appeared narrow 

and shallow conditions because of many changes like the outer ring road resulted to obstruction of the water 

drainage. At the same time, many areas receiving the flood water were filled with the ground for housing 

projects and new commercial areas including some parts along the riverside were changed to be the housing 

areas.  

Keywords:  Risk, Flood, Drought 
 

บทน า 

ลุ่ ม น ้ า แ ม่ อ อ น  เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น สิ บ ส อ ง ลุ่ ม น ้ า เ ชิ ง เ ข า ข น า ด เ ล็ ก  อ ยู่ ใ น เ ข ต อ้ า เ ภ อ แ ม่ อ อ น แ ล ะ อ้ า เ ภ อ สั น ก้ า แ พ ง 

จังหวัด เชยีง ใ หม ่ แ ละ เป็ นขอบ แอง่ท่ี ราบเชี ยงให มท่ี่มีบทบา ทส้าคั ญทาง อุทกวิ ทยาเ พราะ เป็นแห ล่งกั กเก็บน ้ าผ ิวดิ นแล ะ

น ้ า ใ ต้ ดิ น เ พื่ อ ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค แ ล ะ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  แ ล ะ เ ป็ น พ ื น ท่ี เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  ย่ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  อุ ต ส า ห ก ร ร ม ค รั ว เ รื อ น 

รว ม ทั งแ ห ล่ งท่ อ ง เท่ี ย ว เพื่ อ ร อง รั บ กา ร ข ยา ย เมื อ ง เชี ย งใ ห ม ่   ลุ่ ม น ้า แ ม่ อ อน ก้ า ลั งป ร ะ สบ ปั ญ ห า ภ า วะ แ ห้ งแ ล้ งท่ี มี ค ว า ม

รุน แร งย าว นา นแ ละ ขย าย พ ื นท่ี เข้ าสู่ เข ตช ลป ระ ท าน เพ รา ะภ าว ะฝ นทิ งช่ วง ตั งแ ตปี่ พ. ศ.2556-2558  ป ระ กอ บ กับ แห ล่ ง

กัก เ ก็ บ น ้ า อ ยู่ ใ น ส ภ าพ ตื น เ ขิ นแ ล ะ เสื่ อ ม โ ท ร ม  มี ผ ล ใ ห้ ป ริ ม า ณ น ้ า ต้ น ทุ น ล ดล ง  ซึ่ งส ว น ท า งกั บ ค ว า ม ต้ อ งก า ร ใ ช้ น ้ า ท่ี ม า ก

ขึ น จ า ก ก า ร ป ลู ก ข้ า ว น า ป รั ง  อี ก ทั ง  วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น ้ า เ ป็ น ก า ร จั ด ส ร ร น ้ า ต้ น ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ ม า ก ก ว่ า ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า   

ข ณ ะ ท่ี ภ า ว ะ อุ ท ก ภั ย พ ื น ท่ี ต อ น ล่ า ง แ ล ะ ใ ก ล้ เ คี ย ง มี ค ว า ม รุ น แ ร ง ม า ก แ ล ะ เ กิ ด บ่ อ ย ขึ น  แ ม้ ใ น ปี ท่ี มี น ้ า ฝ น ป ก ติ  โ ด ย เฉ พ า ะ

พ ื น ท่ี อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต้ า บ ล สั น ก้ า แ พ ง  เ นื่ อ ง จ า ก ย่ า น พ า ณิ ช ย ก ร ร ม แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร บ้ า น จั ด ส ร ร ท่ี มี ก า ร ป รั บ ถ ม พ ื น ท่ี 

ก า ร ข ย า ย แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ถ น น ข ว า ง ท า ง น ้ า  มี ผ ล ต่ อ ท า ง น ้ า ห ล า ก ล ง สู่ ล้ า น ้ า แ ม่ อ อ น  ส้ า ห รั บ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ใ ห้

สั ม ฤ ท ธ์ิ ผ ล นั น ยั ง ไ ม่ ป ร า ก ฏ เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม   ดั ง นั น  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น อุ ท ก ภั ย แ ล ะ ภ า ว ะ แ ห้ ง แ ล้ ง 

ลุ่ ม น ้ า แ ม่ อ อ น  ด้ ว ย ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ส ถ า น ก า ร ณ์ ร ว ม ทั ง ปั จ จั ย ท่ี สั ม พั น ธ์ กั น แ ล ะ มี ผ ล ต่ อ ภ า ว ะ อุ ท ก ภั ย แ ล ะ ภ า ว ะ แ ห้ ง แ ล้ ง  

ผ ลก ระ ทบ ตอ่ ชุม ชนทั งพื นท่ี ตน้ น ้า  ก ล าง น ้า แล ะปล าย น ้า  ที่ส าม าร ถ เส นอ ใ นรู ปแ บบ ฐา น ข้อ มูล ภูมิ สา รสน เท ศ เ พื่อ กา ร

พั ฒ น า ลุ่ ม น ้ า แ ม่ อ อ น แ ล ะ เ ป็ น เ ห ตุ เ ป็ น ผ ล ต า ม ห ลั ก วิ ช า ก า ร  ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ จ า ก อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ทั ง ยั ง 

สา ม า ร ถ สนั บ ส นุ น ก า ร ด้า เ นิ นก า ร จั ด ท้ าแ ผ น ป ฏิ บั ติ ก าร พั ฒ นา ลุ่ ม น ้ า แ ม่ ออ น ท่ี ส า ม า รถ แ ก้ ไ ขห รื อ บ ร รเ ท า ภ าว ะ อุ ท ก ภั ย

และแห้งแล้งได ้ จึงเป็นดป้าหมายของานวิจัยนี  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย ใ น ปี พ . ศ .2556-2558 ร ะ ย ะ เ ว ล า  2 ปี  เ ร่ิ ม ด้ ว ย ก า ร แ บ่ ง พ ื น ท่ี ลุ่ ม น ้ า แ ม่ อ อ น เ ป็ น  3 เ ข ต 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ลุ่ ม น ้ า ต อ น บ น  ต อ น ก ล า ง  แ ล ะ ต อ น ล่ า ง  ( ภ า พ ท่ี  1) จ า ก นั น ส้ า ร ว จ พ ื น ท่ี ร่ ว ม กั บ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น

ท้องถิ่น ใ นพ ืนท่ี  เพื่อก้า หนดขอ บเขตพื นท่ีปร ะสบภา วะอุทก ภัยและ ภาวะแ ห้งแล้งห รือขาด แคลน น ้าเพ่ือก ารเกษ ตร ตา ม

ระ ดั บ ค ว า ม รุ น แ ร ง  พ ร้ อ ม ๆ  กั บ ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ก า ย ภ า พ   ส ภ า พ ป่ า พ ื น ท่ี ต้ น น ้ า  ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี ดิ น  ก า ร

ตั ว ข ย า ย ถ น น แ ล ะ ชุ ม ช น  ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น ้ า  โ ค ร ง ส ร้ า ง ช ล ป ร ะ ท า น  ก า ร เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ น ้ า 

จา กนั นบู รณา การ ข้อมู ลทั ง หมด  เพื่อ น้าม าวิเค ราะ ห์เห ตุปัจ จัยท่ี ส่งผ ลตอ่ ภาว ะอุท กภัย และ ภาว ะแห้ งแลง้ ใ นพื นท่ีลุ่ มน ้ า

แมอ่อน จา กนั น ด้า เนนิการพิจารณาคัด เลอืกดัชนชีี วัดท่ีเน้ นการวิเคราะห์เชงิพื นท่ีท่ีสอดคล้องกับ สถานกา รณ์ท่ีเกิดข ึ น

จ ริ ง  ร่ ว ม กั บ ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ผ ู้ ใ ช้ น ้ า  ชุ ม ช น ท่ี ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ช ล ป ร ะ ท า น แ ม่

อ อ น  ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม ดั ช นี ชี วั ด ภ า ว ะ แ ห้ ง แ ล้ ง  3 ก ลุ่ ม  คื อ  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ผ ลิ ต น ้ า ต้ น ทุ น  ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร เข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง

น ้า  แ ล ะค ว าม ต้ อง ก าร ใ ช้ น ้ าใ นเ ขต พ ื น ท่ีเก ษต ร กร ร ม แล ะ กลุ่ ม ดั ชนี ชี วัด ภ าว ะ น ้า ท่ วม  3 ก ลุ่ม  ค ื อ  ป ริ มา ณ น ้ าท่ า  ก าร ใ ช้

ประโ ยชนท่ี์ดนิ และระบบระบายน ้า  
 

 
ภาพที่ 1 พ ืนท่ีลุม่น ้าแม่ออน 

 

น อ ก จ า ก นั น ไ ด้ พิ จ า ร ณ า เรี ย ง ล้ า ดั บ ค ว า ม ส้ า คั ญ   ก ้ า ห น ด ค่ า ถ่ ว ง ค่ า น ้ า ห นั ก  (weighting score) ข อ ง ดั ช นี ชี วั ด

ตามอิทธิพลของเหตุปัจจ ัย และเงื่อนไ ขเพื่อสร้างแบบจ้า ลองแนวคิดการประเมิน ดังนี  
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1. แบบจ าลองแนวคิดภาวะความแห้งแล้งลุ่มน้ าขนาดเล็ก (Drought in small watershed: DSW)  

 DSW =    WAC + WC ≥ CWR 

 โ ดยท่ี WAC = ความสามารถในกา รผ ลิตน ้าต้นทุน 

  WC = ศักยภาพในการเข้าถึงแหลง่น ้า 

  CWR = ความตอ้งการใ ชน้ ้าใ นเขต พ ืนท่ีเกษตรกรรม 

 ปรับค่าคะแนนกลุ่มสมการ ตามความส้าคัญของดัชนชีี วัดหลัก เพ่ือก้าหนดระดับภาวะแห้งแลง้  ดังนี  

 Water Yield capability +Water accessibility ≥ water demand 

 หรือ WAC + WC : CWR 

 ปรับค่า (%) ของดัชนี 70% + 30% : 100% 

 จา กนั นจ้า แนกเงื่อนไ ขและระดับ ความรุนแรงของภาวะ แห้งแลง้ออกเป็น 5 ระดับ ดังแสดงใ นตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 การก้าหนดระดับความรุนแรงของภาวะ แห้งแลง้ 

ระดับ

การ

ประเมิ

น 

ระดับ 

ภาวะ

เสี่ยง 

เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะแห้งแล้ง 

1 :  3   5 พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความแหง้แล้งระดับสงู หมายถงึ พ ืนท่ีท่ีสามารถผ ลิตน ้าต้นทุนไดน้อ้ย

กว่าปริมาณความต้องการใชน้ ้าเพื่อท้ากา รเกษตรมากถ ึง 3  เท่า ลักษณะทางกายภาพพื นท่ีเป็นท่ี

ลาดเชงิเขาและพื นท่ีราบลุม่ ที่มกีารท้ากา รเกษตรแบบเข้มข้น หรอืเพื่อการคา้ และกา รเข้าถึงแหลง่

น ้าเพ่ือใ ชป้ระโ ยชน์ ด้านการเกษตร แบง่ออกเป็น 2 ก รณี ไ ด้แก ่

1. กรณพี ืนท่ีเพาะปลูกในเขตชลประทาน เป็นพื นท่ีเพาะปลูกท่ีอยูห่่ างไ กลจา กแหล่งน า้ และคลอง

ส่งน ้าในระบบชลประทานหรือเ ป็นพื นท่ีท่ีไม่สามารถน้าน ้าเข้าไปใ ชป้ระโ ยชนใ์ นพื นท่ีได้ เช่น ไ ม่

สามารถสูบน ้า ผ ันน ้า หรอืขุดคลองส่งน ้าเข้าไ ปใ นพื นท่ีนั นๆ ได ้

2. กรณพี ืนท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน เป็นพื นท่ีท่ีไม่มแีหลง่น ้ าส้ารองท่ีอยูใ่ นรูปแบบของ บ่อ

น ้าระดับชุมชนหรือบ่อน ้าระดับไ ร่นา จึงสง่ผ ลใ ห้ไมส่ามารถเพาะปลูกพชืในช่วงฤดูแล้งไ ด้

ทั งหมดของพื นท่ี 

1 : 2 4 พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความแหง้แล้งระดับค่อนขา้งสูง หมายถงึ พ ืนท่ีท่ีสามารถผ ลิตน ้า

ตน้ทุนได้นอ้ยกว่าปริมาณความตอ้งการใ ชน้ ้าเพ่ือท้ากา รเกษตรมากก วา่ 2 เท่า ลักษณะทาง

กายภาพสว่นใหญ่เป็นพื นท่ีขั นบันไดระดับต่้า ที่มกีารท้ากา รเกษตรเพื่อการคา้มาก กว่า 8 0% ของ

พ ืนท่ี และกา รเข้าถึงแหลง่น า้เพ่ือใ ชป้ระโ ยชน์ ด้านการเกษตร แบง่ออกเป็น 2 ก รณี ไ ด้แก ่

1. กรณพี ืนท่ีเพาะปลูกในเขตชลประทาน พ ืนท่ีสว่นใหญ่อยูป่ลายคลองส่งน ้าของระบบชลประทาน  

สามารถน้าน ้าเขา้มาใ ชเ้พื่อท้ากา รเกษตรไ ด้ในปีท่ีมีฝนตกหนัก หรือมปีริมาณน ้ากักเก็บมากก วา่ 

8 0% แต่สามารถใ ชน้ ้าไ ด้เพยีงช่วงระยะแรกที่พชืก้าลั งเจรญิเตบิโ ต หรือมนี ้าใ ชต้ลอดอายุพชื

หากปลูกพชืเพยีง 5 0% ของพ ืนท่ีเพาะปลูกทั งหมด 

2. กรณพี ืนท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน เป็นพื นท่ีท่ีมีแหล่งน ้าส้ ารองนอ้ยสามารถเพาะปลูกพชื

ไ ด้เพยีง 5 0% ของพ ืนท่ี และมีน า้ใ ชเ้พยีงระยะแรกที่พชืก้าลังเจรญิเตบิโ ต 
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ตารางที่ 1 การก้าหนดระดับความรุนแรงของภาวะ แห้งแลง้ (ตอ่) 

ระดับ

การ

ประเมนิ 

ระดับ 

ภาวะ

เสี่ยง 

เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะแห้งแล้ง 

1 : 1 3 พ ืนท่ีมีความเสี่ยงตอ่ภาวะควา มแห้งแลง้ระดับปานกลาง  หมายถึง พ ืนท่ีท่ีมีความสามารถใ น

การผลิตปริมาณน ้าตน้ทุนเท่ากับปริมาณความต้องกา รใ ชน้ ้าเพ่ือการเพาะปลูก ลักษณะทาง

กายภาพสว่นใหญ่เป็นพื นท่ีลาดเชงิเขา โ ดยพื นท่ีเพาะปลูกทั งใน และ นอก เขตชลประทานอยู่

ใ นระยะที่สามารถน้าน ้าต้นทุนมาใ ชเ้พื่อท้ากา เกษตรไ ด้อยา่งพอเพยีงตลอดฤดูกา ลเพาะปลูก 

และสามารถท้าการเพาะปลูกได้ทั งหมดของพื นท่ีแต่พื นท่ีดังกลา่วมี ความเสี่ยงตอ่การเกิด

ภาวะความแหง้แลง้ใ นระดับท่ี 4 กล่าวคอื 

1. หากปีถัดไปเกิดภาวะฝ นตกน้อย หรอืฝนทิ งช่วงเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลใ ห้

ความสามารถใ นการผลิตน า้ต้นทุนลดต้่าลง และ เกิดปัญหาปริมาณน ้าไ มเ่พยีงพอต่อ

ความตอ้งการใ ชน้ ้าเพ่ือการเพาะปลูก 

2. หากปีถัดไปฝนตกหนัก ปริมาณกั กเก็บใ นอ่างเก็บน ้ามากกว่า 80% แต่มปีริมาณความ

ตอ้งการใ ชน้ ้าเพ่ือท้ากา รเกษตรเพิ่มมกขึ น อันเป็นผลมาจ ากนโยบายสง่เสริมด้านผลผ ลิต

ภาคกา รเกษตร โ ครงการรับจ้าน้าข้าว หรือประกันราคาข้าวท่ีรัฐบาลจัดตั งขึ นเพื่อเพิ่ม

รายได้ใ ห้กับเกษตรกร นโยบายและโ ครงการดังกล่าว มผี ลท้าให้ เกษตรกรหันมาท้ากา ร

เกษตรกรมากขึ น โดยเฉพาะ ข้าว จึงส่งผลใ ห้ปริมาณความตอ้งการใ ชน้ ้าเพ่ือการ

เพาะปลูกเพิ่มมากขึ น ขณะที่ปริมาณน ้าต้นทุน หรือปริมาณน ้าท่ีสามารถกัก เก็บไวไ้ ด้มี

เท่าเดิม จ ึงสง่ผ ลให้เกิดภาวะขาดแคลนน ้าเพื่อการเพาะปลูก 

2 : 1 2 พ ืนท่ีมีความเสี่ยงตอ่ภาวะควา มแห้งแลง้ระดับคอ่นข้างต่้า  หมายถึง พ ืนท่ีท่ีมีความสามารถใ น

การผลิตได้มากก วา่ปริมาณความตอ้งการใ ชน้ ้าเพ่ือท้ากา รเกษตรถึง 2 เท่าลักษณะทาง

กายภาพของพื นท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบลุม่ริมน ้า และท่ีราบขั นบัน ไ ดระดับต้่า ท่ีมีพื นท่ีเพาะปลูก

นอ้ยกว่า 5 0%การเข้าถึงแหลง่น ้าเพ่ือใ ชป้ระโ ยชนด์้านการเกษตร แบง่ออกเป็น 2 ก รณี ไ ด้แก่ 

1. กรณพี ืนท่ีเพาะปลูกในเขตชลประทาน  พื นท่ีเพาะปลูกสว่นใหญอ่ยู่ใกล้คลองสง่น ้า

ชลประทาน มปีริมาณน ้าเพยีงพอต่อการเพาะปลูกพชืตลอดฤดูกา ลเพาะปลูกและ

สามารถเพาะปลูกพชืได้ทั งหมดพ ืนท่ี 

2. กรณพี ืนท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน  พื นท่ีท่ีมีแหล่งน ้าส้ารองไว้ใชอ้ย่างเพยีงพอต่อ

การเพาะปลูกพชืตลอดฤดูกา ลเพาะปลูก และสามารถเพาะปลกูพชืทุกพ ืนท่ี 

     ดังนั นภาวะความเสี่ยงตอ่การเกิดภาวะควา มแหง้แลง้ จ ะเกดิขึ นเมื่อเกิดฝนทิ งช่วงเป็น

ระยะเวลายาวนาน หรอืฝนตกนอ้ยผ ิดปกติจนท้าใ ห้ปริมาณ น ้ากกัเก็บใ นอ่างเก็บน ้า และ

แหลง่น ้าส้ารองมนีอ้ยมาก จนไมส่ามารถน้าน ้ามาใ ชเ้พื่อท้าการเพาะปลูกได้ 

 



 

 1361  Proceedings 

ตารางที่ 1 การก้าหนดระดับความรุนแรงของภาวะ แห้งแลง้ (ตอ่) 

ระดับ

การ

ประเมนิ 

ระดับ 

ภาวะ

เสี่ยง 

เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะแห้งแล้ง 

 3  : 1 1 เสี่ยงตอ่ภาวะควา มแหง้แลง้ระดบัต่้า  หมายถงึ พ ืนท่ีท่ีมีความสามารถใ นการผ ลิตน ้า

ตน้ทุนมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น ้าเพื่อท้ากา รเกษตร และสา มารถส่งน ้าใ ห้พื นท่ี

อื่นๆ เพื่อท้ากา รเพาะปลูก เนื่องจากมากกว่า 8 0% ของพ ืนท่ี เป็นพื นท่ีผลิตน ้าตน้ทุน 

ลักษณะทางกา ยภาพสว่นใ หญ่เป็นภูเขา ท่ีลาดเชงิเขา ท่ีราบระ หวา่งหุบเขา ซึ่งเป็นพื นท่ี

ตน้น ้า และพื นท่ีรบลุ่มตดิริมน ้า พ ืนท่ีดังกลา่วมีคลองส่งน ้าชลประทานเข้าถึงทุกพ ืนท่ี

เพาะปลูก และมีแหล่งน า้ส้ารองไ วใ้ ชไ้ ด้อยา่งเพียงพอ ท้าใ ห้โอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยงตอ่

ภาวะความแหง้แลง้มนีอ้ยมาก หากจ ะเกดิความเสี่ยงก็ต่อเมื่อป่าตน้น ้าถูกท้าลาย หรอื

ฝ นไม่ตกใ นพื นท่ีตลอดทั งปี 

 

2. แบบจ าลองแนวคิดภาวะอุทกภัยลุ่มน้ าขนาดเล็ก (Flood in small watershed: FSW)  

 FSW =    WDC+LU ≥ QOF 

 โ ดยท่ี WDC = ระบบระบายน ้า 

  LU = การใช้ประโ ยชนท่ี์ดนิ 

  QOF = ปริมาณน ้า ท่า 

 ปรับค่าคะแนนกลุ่มสมการ ตามความส้าคัญของดัชนชีี วัดหลัก เพ่ือก้าหนดระดับภาวะอุทกภัย ดังนี  

Drainage capability + Land use pattern≥Overland flow 

 หรือ WDC + LU : QOF 

 ปรับค่า (%) ของดัชนี 60% + 40% : 100% 

 จา กนั นจ้า แนกเงื่อนไ ขและระดับความรุนแรงของภาวะอุ ทกภัยออกเป็น 5 ระดับ ดังแสดงใ นตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 การก้าหนดระดับความรุนแรงของภาวะอุทกภัย 

ระดับการ

ประเมนิ 

ระดับ 

ภาวะเสี่ยง 
เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะอทุกภัย 

2 : 1 5 พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอทุกภัยระดับสูง หมายถึง 

1. พ ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้าหลากสะสมสูงในชว่งฤดูฝน หรอืเป็นพื นท่ีรา บลุ่มริมน ้า รับน ้าหลาก จาก

พ ืนท่ีผลิตน ้ามากกวา่ 3  แห่ง ทีม่ลี้าน ้าสายหลักไ หลมาบรรจบกันในพื นท่ี  ปริมาณน ้าหลาก

สะสมมากกวา่ 70 ลูกบาศกเ์มตรตอ่วินาที 

2. การใช้ประโ ยชนท่ี์ดนิเพื่อท่ีอยูอ่ าศัยมากก วา่รอ้ยละ 8 0  ของพื นท่ี มีลักษณะเป็นชุมชนเมอืง

หรือชุมชนหนาแนน่ติดล้าน ้า  

3. มสีิ่งกดีขวางทางน ้าจ้า นวนมาก เชน่ ถนนเชื่อมตอ่ระหว่างเมอืง สะพาน และฝ ายกั นลา้น ้า 

4. ลักษณะการท่วมเป็นแบบน ้าเอ่ อลน้ตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน เป็นร ะยะเวลา 3-4  วัน เข้าท่วม

ขังใ นพื นท่ีเกษตรกรรม  7-10 วัน 
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ตารางที่ 2 การก้าหนดระดับความรุนแรงของภาวะอุทกภัย (ตอ่) 

ระดับการ

ประเมนิ 

ระดับ 

ภาวะเสี่ยง 
เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะอทุกภัย 

2 : 1 4 พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอทุกภัย ระดับค่อนข้างสูง หมายถึง 

1. พ ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้าหลากสะสมสูงในชว่งฤดูฝน หรอืเป็นพื นท่ีรา บลุ่มริมน ้าหรอืขั นบันได

ระดับต้่า รับน ้าหลาก จากพ ืนท่ีผลิตน ้า 2-3  แห่ง ที่มลี้าน ้าสายหลักไ หลผ ่านในพื นท่ี  

ปริมาณน ้าหลากสะสมนอ้ยกวา่ 60 - 70ลูกบาศก์เมตรตอ่วินาที 

2. การใช้ประโ ยชนท่ี์ดนิเพื่อท่ีอยูอ่ าศัยร้อยละ 70 -8 0 ของพื นท่ี และมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่ง

เมอืง หรือชุมชุมท่ีตั งถิ่นฐา นกระจ ายอยูส่องข้างล้าน า้  

3. มสีิ่งกดีขวางทางน ้าใ นระดับท้องถิ่น เชน่ ถนนเชื่อมตอ่ภายในอ้าเภอ/ต้าบล สะพาน และฝ าย 

4. ลักษณะการท่วมเป็นแบบน ้าเอ่ อลน้ตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน เป็นร ะยะเวลา 1- 2 วัน และมีพื นท่ี

เกษตรกรรมบางส่วนมอีุทกภัยขั งประมาณ 3-6 วัน 

1 : 1 3 พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอทุกภัย ระดับปานกลาง หมายถงึ 

1. พ ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้าหลากสูงใ นช่วงฤดูฝน และเป็นพื นท่ีรับน ้าจ ากพื นท่ีผลิตน ้าเพยีง 1 แห่ง ที่

มลี้าน ้าสายหลักไ หลผา่นใ นพื นท่ีไม่เกิน 2 สา ย  

2. ลักษณะทางกา ยภาพส่วนใ หญ่เป็นท่ีราบระหว่างหุบเขาหรือท่ีด อน(ขั นบันไดระดับสูง)  

3. ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชน บท ท่ีรวมตัวหรือกระจายตัวอยูใ่ นพื นท่ีเกษตรกรรม   

4. และมีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน า้ใ นระดับชุมชน เชน่ ถนนเชื่อม ตอ่ระหว่างหมูบ้่าน สะพาน 

และฝ าย  

5. ลักษณะการท่วมของน ้าเป็นแบบท่วมหลาก (Long rain flood) ผ ่านชุมชนและพ ืนท่ี

เกษตรกรรม ประมาณ 3-4ชั่วโ มง 

1 : 2 2 พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอทุกภัย ระดับค่อนข้างต่ า หมายถึง 

1. พ ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้าหลากผ ่านใ นพื นท่ีท่ีเป็น ท่ีลาดเชงิเขา และเป็ นพื นท่ีรับน ้าจ ากพื นท่ีผลิตน ้า

เพยีง 1 แห่ง ที่มลี้าน ้าสายหลกัไหลผ่านใ นพื นท่ีเพยีง 1 สา ย  

2. ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชน บทดั งเดิม ก ระจ ายตัวอยู่ในพื นท่ีเกษตรกรรมแบบเ บาบาง  

3. และมีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน า้เพียงเล็กน้อย เชน่ สะพานไ มข้า้มแมน่ ้า และฝ ายชะลอน ้า  

4. ลักษณะการท่วมของน ้าส่วนใ หญ่เป็นแบบอุทกภัยฉับพลัน หรือ น ้าปา่ (Flash flood) และมี

การท่วมหลาก (Long rain flood) ผ ่านพื นท่ีชุมชน และเกษตรกรรม ประมาณ   1 – 2  ชั่วโ มง 

1 : 2 1  พื้นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอทุกภัยระดับต่ า สาเหตุหลักคือฝ นตกหนักใ นพื นท่ีต้นน ้า 

หมายถงึ 

1. พ ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้าหลากผ ่าน และเป็นพื นท่ีรับน ้าจ ากพื นท่ีผลิตน ้าเพี ยง 1 แห่ง และ มเีฉพาะ

ล้าน ้าสายหลักขนาดเล็กไ หลผ ่าน  

2. ลักษณะทางกา ยภาพเป็นท่ีลาดเชงิเขา ไ มม่กีารตั งถิ่นฐานของชุมชน และไ มม่สีิ่งกดีขวางทาง

น ้า 

3. ลักษณะการท่วมของน ้าเป็นแบบอุทกภัยฉับพลัน หรือน ้าปา่ (Flash flood) 
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ภาพที่ 2 กระบวนการศกึษาวจิยั 

การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี  
และสภาพภูมิอากาศ 

1.1 Interview  

- Informal Interview 

- Formal Interview 

- In-depth Interview 

 

  
Focus Group 

Community meeting 

 
Data Screening 

  
Field Inventory 

1. ร ่ ว ม ป ร ะ ชุ ม กั บ ฝ่ า ย ส่ ง น ้ า แ ล ะ บ ้ า ร ุ ง ร ั ก ษ า อ ่ า ง

เ ก็ บ น ้ า แ ม่ อ อ น แ ล ะ เ ข่ื อ น แ ม่ ก ว ง  เ จ้ า ห น้ า ท ี่  

อ ป ท .  ผู้ ใ ช้ น ้ า  แ ล ะ เ ก ษ ต ร ก ร  เ พื่ อ พู ด ค ุ ย

แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม ค ิ ด เ ห็ น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ท ี่

ท ้าการ วิจัย แ ละเ พื่ อ ค วาม เ ป ็นไ ป ได้ใน การ ห า

แ น ว ท า ง ก า ร บ ร ิ ห า ร จั ด ก า ร น ้ า  แ ล ะ ก า ร

เ พาะป ลูกพชืฤดูแล้ง 

2. สั ม ภ า ษ ณ์  อ ป พ ร .  ผู้ อ ้ า น ว ย ก า ร โ ย ธ า ธิ ก า ร  

และผู้บ ร ิหาร  อ ป ท .  แต่ละแห่ง 

ส่งต่อ

ข้อมูล 

เชิงพืน้ที ่

เพื่อ

1.2 Questionnaire 

 ค ัดก ร อ งข้อ มูล  เ พื่ อ ใ ห้ไ ดซ้ึ่ง ดัช นีชี วั ด ภ าว ะ

น ้ า ท ่ ว ม  ( FSW)  แ ล ะ ดั ช นี ชี วั ด ภ า ว ะ แ ห้ ง แ ล้ ง 

(DSW) ส้ า ห ร ั บ ลุ่ ม น ้ า แ ม่ อ อ น  จ า ก ข้ อ มู ล ท ั ง ส อ ง   

สว่ น ค ือ  ข้ อ มู ลเ ชิง วิช าก าร  แ นว ค ิด  ท ฤษ ฏี  แล ะ

ก า ร ศึ ก ษ า ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ร ิ ง แ ล ะ ก า ร ท ้ า เ ว ท ี

ร ่วมกับ  อ ป ท .  ตัวแท นชุมชน และเ กษ ตร กร 

การวเิคราะห์และประเมนิภาวะแหง้แล้งและอุทกภัย 

 การจัดท าแผนที่และฐานข้อมูล GIS  รวมทั้งการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล freeware  เพื่อเส น อต ่อ กล ุ่ม เก ษตรก รผูใ้ ช้น ้า ชุม ชน ที่ป ระส บ

ภาวะน  ้าท่วม  อปท.  แล ะหน ่วย งาน ที่เก่ีย วขอ้ ง เพื่อส ร้าง ความเ ขา้ใจ ที่ง่าย  แล ะเอื อต ่อ การ น ้าไปใช้ป ระโย ชน ์ 

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่  Geographic Information System: GIS เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล  แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์

ข้ อ มู ล เ ชิ ง พื น ที่ ไ ด ้ แ ก่  ล ั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  ค ว า ม ล า ด ชั น  ล ้ า น  ้ า  ถ น น  ป่ า ไ ม้  ด ิ น  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น ์

ที่ด ิน เป็นต ้น ด ้วย ระบบคอมพิวเตอร ์ แล ะแส ด งผล ใน รูปแบบของแผน ที่ โด ย มีวิธีการจัด การขอ้มูล  ด ังน ี  
 1.1 ก ้าหน ด ขอบเขตล ุ่มน ้าแม่ออนด ้วยก าร  Digitizing ขอบเขตล งบน ภาพถ ่ายทางอาก าศออร ์โธส ี  (Ortho Photograph) 

 1.2 Clip ขอ้ มูล  ล ัก ษณ ะ ทา ง ก า ยภ า พเ ฉ พ า ะพื น ที่ลุ่ มน  ้ า แ ม่ อ อน  แ ล ะพื น ที่ โ ด ย ร อบ ล ุ่ม น  ้ าร ั ศมี ป ร ะ ม าณ  1  ก ิโ ล เม ต ร  เพื่ อใ ช้ ใน ก าร วเิ ค ร า ะ ห์

ล ัก ษณะอุทก บาง ปร ะก าร  ส าเหต ุแ ล ะปัจจ ัยต่อภาวะอุทก ภั ยแล ะแ ห้ง แ ล ้ง แ ล ะแ บ่งขอบเขต ล ุ่มน  ้ายอ่ย 

 1.3 แ บ่งเขตล ุ่มน  ้าแ ม่ออน  ต ามล ัก ษณะทาง ก ายภาพแล ะล ัก ษณะทาง อุทก บาง ปร ะก าร  3  เขต ได ้แก ่ ล ุ่มน  ้าต อน บน  ต อน ก ล าง  แ ล ะต อน ล ่าง  

แ ล ะแ บ่งล ุ่มน  ้ายอ่ย จ ้าน วน 54 ล ุ่มน  ้ายอ่ย ต ามเส ้นน  ้าส าขาหล ัก  ที่ไหล ล ง ส ู่ล้าน ้าแ ม่ออน 

 1.4 วเิคราะห์อุทก วทิยาล ุ่มน  ้า: ปร ิมาณน  ้าหล าก  (Qp) ช่วง เวล าที่น ้าใน ล ้าน  ้าเด ินทางจากต ้นน  ้าจน ถงึ ปล ายน ้า (Tp) ปร ิมาณน  ้าร วม (Qt)  

  - ก าร ใช้ประโยชน ์ทีด่ ิน ศักยภาพก าร ร ะบายน ้า ขอบเขต แล ะร ะด ับความร ุนแ ร ง 

 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 
วิเค ร าะห์สมดุลน ้า สาเ หตุ  และป ัจจัย จากการ ใช้ ป ร ะโยชนท์ ี่ดินด้ านพ ืนท ี่

แหลง่น ้า  พ ืนท ี่เกษ ตร กรร ม และการ บ ร ิหาร จัดการ น ้า 

 

จ าแนก 

กลุ่มดัชนีชี้วัด 

 

กลุ่มดัชนีชี้วัดภาวะน้ าท่วม (Flood in small watershed: FSW) 

1. ดัชนชีี วัดป ร ิมาณน ้าท่า 

2. ดัชนชีี วัดศัก ยภาพร ะบายน ้า 

3 . ดัชนชีี วัดการ ใช้ป ร ะโยช นท์ ี่ดิน 

กลุ่มดัชนีชี้วัดภาวะแห้งแลง้ (Drought in small watershed: DSW) 

1. ดัชนชีี วัดศัก ยภาพการ ผลิตน ้าต้นท ุน 

2. ดัชนีชี วัดศัก ยภาพในการ เ ข้าถึงแหล่ งน ้า 

3 . ดัชนชีี ป ร ิมาณค วามตอ้ งการ ใช้น ้า และช่ว งเ วลา 

 

คัดก ร อง ส าเหต ุแ ล ะปัจจ ัย เขา้ต ามก ล ุ่มด ัชน ี ชี วัด 

 

 พัฒนา 

ดัชนีช้ีวัดภาวะน้ า

ท่วมและภาวะ 

แห้งแล้ง 
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 ประเมนิภาวะน้ าท่วมและแห้งแลง้ ด้วยรูปแบบสมการทาง

คณิตศาสตรต์ามกลุม่ดัชนีช้ีวัด 

กลุ่มดัชนี 

ปริมาณน้ าท่า 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

ค่า
ถ่ว

งน
้ าห

นัก
 คะแนนประเมิน (พื้นที่ตามการแบ่งเขตประเมิน) 

1 2 ....... N 

(A(…)) (W(…)) (A
(1
)) 

A (
1)
 W

(1
) 

A (
2)
 

A (
2)
 W

(2
) 

A (
..)
 

A (
...

) W
(…

) 

A (
N)

 

A (
N)

 W
(N

) 

(QOF 1) 
  20 4 5   20 2  8 .... ..... 2 8 

(QOF 2) 
  15 3 4   12 3  9 .... ..... 1 3 

(QOF 3 ) 
  15 3 3   9 3  9 .... ..... 3 9 

รวมคะแนน 

50 41 26 ..... 20 
 (𝐴×𝑊)𝑄𝑂𝐹,𝑊𝐷𝐶,𝐿𝑈

𝑁

𝑖=1

 

ระดับประเมิน 5 4 3 ..... 2 

ระดับปริมาณน้ าท่า สูง   ค่อนข้างสูง    ปานกลาง ..... ค่อนข้างต่ า 

      

ตัวอย่างการค านวณด้วยสมการทางคณิตศาสตร์  

( ก ล ุ่มด ัชนีปร ิมาณน ้ าท่า : พื นที่เส ี่ยง ภาวะน ้ าท่วม) 

1. พิจาร ณาร ะบบค วามสัมพันธท์ ี่เชื่อมโ ยงร ะหว่างศั ก ยภาพและข้อ จ้ากัดขอ ง

พ ืนท ี่ป ่าตน้น ้าและแหลง่กักเ ก็บ น ้าในลุม่น ้า  ค วามตอ้ งการ ใช้น ้าเ พื่อ การ ผลิต

ภาค เ กษ ตร  และร ักษ าร ะบบ นเิ วศล้าน ้า 

2. สร ้างแผ นพัฒนาให้อ งค ์กร ป กค รอ งสว่นท ้อ งถิ่นน้าเ สนอ ตอ่ หนว่ยงานร ะดับ

กร ม กร ะทร วงท ีม่ีบ ทบ าทเ กี่ยวขอ้ งกับบ ร ิหาร จัดการ ลุม่น ้าแม ่อ อ น 

แผ นท ี่ 1 การ บ ร ิหาร จัดการ พ ืนท ี่ป ่าตน้น ้า 

แผ นท ี่ 2 พัฒนาฟื้นฟูและเพิ่ม ศักยภาพแหล่ งน ้า 

แผ นท ี่ 3 พัฒนาโค ร งขา่ยการ ชลป ร ะทานร าษฎ ร ์ (เ หมือ งฝาย) 

แผ นท ี่ 4 พัฒนาร ะบบ ร ะบายน ้า 

แผ นท ี่ 5 พัฒนาร ะบบ ผลิตภาค การ เ กษ ตร 

แผ นท ี่ 6 พัฒนากลุ่มบ ร ิหาร จัดการ 

ก าหนดแนวทางแผนพัฒนาและการออกแบบวางผังเพ่ือแก้ไข

ปัญหาเชิงพ้ืนที่ตามระดับความรนุแรง (6) 

 

การจัดเตรียมแผนที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหา (1) 
 จัด ท้าแ ผน ทีล่ ุ่มน  ้าแ ม่ออน ด ้วยโปร แก ร มภูมิสารส น เทศ (geographic 

information system: GIS) เพื่อใช้ในก าร ออก ภาคสน าม ด ัง น ี  

1. แ ผน ที่ภาพถ ่ายด าวเทยีม ขอบเขต ล ุ่มน  ้าแ ม่ออน (ต อน บน  กล าง  ล ่าง ) 

ขอบเขต ก าร ปก ครอง  โ ครง ขา่ยร ะบบน  ้า แ ล ะเสน้ ทาง คมน าคม 

2. แ ผน ที่ก าร ใช้ปร ะโยชน ์ที่ดนิ  ปีพ.ศ.2553 ทีแ่ ส ดง เส ้นชั นความส ูง 

3 . แ ผน ที่ก ารจัดก าร น  ้า ขอบเขต ชล ปร ะทาน ต ้าแหน ่งอา่ง เก ็บน  ้า ร ะบบเหมอืง

ฝาย แ ล ะโครง ขา่ยร ะบบคล องส ่งน  ้า 

4. พื นที่น ้าทว่มจากส ้านกั งานพัฒนาเทคโนโล ยอีวก าศแล ะภูมิสาร ส นเทศ 

(GISTDA) แ ล ะพื นทีแ่ ห้งแ ล ้งจากก ร มป้องก ันแ ล ะบรร เทาส าธาร ณภัย 

สร้างกลุ่ม คัดเลือกดัชนีช้ีวัด และพัฒนาวิธีการประเมนิ 

(4) 

1. พิจาร ณา สร ้างกลุ่มดัชนชีี วัดและค ัดเลือ กดัชนชีี วัด ย่อ ย 

2. พัฒนาวิธีการ ป ร ะเม ิน การ ก้าหนดค ่าถ่วงน ้าห นัก  การ เ ร ียงล้าดับ

ค วามส้าคัญขอ งดัชนชีี วัดท ี่สอ ดค ลอ้ งกับ สถานการ ณ์จร ิงในพื นท ี ่

การส ารวจข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนเกษตรกร  

กลุ่มผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ อปท. (2) 
1. ศัก ยภาพของ พื นทีต่ ้นน  ้า (ส ัดส ่วน  ส ภาพปา่ปก คลุม ความส ามาร ถ ในก าร

ซับ ก ัก เก ็บ  แ ล ะปล ด ปล ่อยน ้าในแ ตล่ ะฤ ดกู าล) 

2. ร ะบบ กกั เก ็บแ ล ะ ร ะบายน ้าธร ร มชาต ิแล ะชล ปร ะทาน   

3 . ก าร ใช้ประโยชน ์ทีด่ ิน ภาคก ารเก ษต รก ร ร ม ร ะบบผลติ ภาคเก ษต ร 

4. พื นที่น ้าทว่มแล ะแห ้งแล ้ง ตามลกั ษณะภูมิก ายภาพแล ะภูมิอุทก 

การ

ก าห

นด

พื้น

ที่

เพื่อ

การ

ประ

เมนิ 

น า

ฐานข้

อมูล

เชิง

พื้นที่ 

และ

ดัชนีช้ี

วัดที่

ได้

จาก

สาเห

ตุ 

ปัจจัย

ที่

ส่งผล

ต่อ

ภาวะ

น้ า

ท่วม

เข้าสู่

กระบ

วนกา

ร

ประเ

มิน

ภาวะ

เส่ียง 

 

- ศ ักยภาพพ ืนท่ี ต้น น ้าผ ลิต น ้า 

- ศ ักยภาพการ กัก เก็ บแล ะร ะบ ายน ้ า 

- ผลผลิ ตน ้ าท่า แล ะการ กร ะจ าย ตามช ่วงเว ลา 

- เข ตการ ส่งน ้ ากับพื นท่ีร ับ น ้า 

- พื นท่ีเพ าะ ปลูกใ น แล ะนอก เข ตชล ปร ะท าน 

- สัดส่ว นข องพื น ท่ีเพ าะป ลูกใ นฤ ดูแ ล้ง 

- ชนิดพืชแล ะค วามต้อ งการ ใ ช้น ้ าตล อดอา ยุพืช 

การผลิตน้ า

ต้นทุน (WAC) ดัชนีกลุ่มที่ 1 

ดัชนีกลุ่มที่ 2 

ดัชนีกลุ่มที่ 3 

การเข้าถึงแหล่งน้ า

ต้นทุน (WC) 

ความต้องการใช้น้ า/

ช่วงเวลาทุน (CWR) 

ดัชนีช้ีวัดภาวะแห้งแล้ง 

สร้างแบบจ าลองแนวคิดภาวะน้ าท่วมลุ่มน้ าขนาดเล็ก 

(Flood in small watershed: FSW) 

FSW = WDC+LU  ≥ QOF 

โ ด ยที่ WDC = ร ะบบร ะบายน ้ า 

  LU = ก าร ใ ช้ปร ะโ ยชน์ที่ดิน 

  QOF = ปร ิมาณน ้า ท่า 

ดัชนีกลุ่มที่ 1 

ดัชนีกลุ่มที่ 2 

ดัชนีกลุ่มที่ 3 

- ค วามสัมพันธ์ของฝ นกั บภาวะ น ้า หลา ก (WY1) 

- ช่วงเวล าเพิ่มข ึ นสู งสุ ด จนเ กิดภาว ะน ้ าท่วม (WY2) 

- อัตร าการ ไ หล นอง สูงสุ ด (WY3) 

-  

- ร ูปแบบแ ละค วาม หนา แน่ นการ ใ ช้ท่ีดิ น  

- การ ตั งถ่ิ นฐา นข องชุม ชน ต่อทิศ ทา งร ะบ ายน ้ าหล าก  

- ส่ิงก่อสร ้ างกี ดข วางท างร ะ บาย น ้าห ลา ก  

 

- ร ะยะเว ลา ท่ีน ้า หล ากเ ดิน ทางออ กจากพื นท่ี  

- ค วามหนาแ น่นข อง เส้ นท างร ะบ าย น ้า  

- ค วามหนาแ น่นจุ ดบร ร จบกั นข องท างน ้ าส ายห ลัก  

- สภาพข องล้ าน ้ า  

- กายภาพพ ื นท่ี  

-  

ปริมาณ 

น้ าท่า (QOF) 

ศักยภาพ 

ระบายน้ า (WDC) 

(WDC)

การใช้ประโยชน์ 

ที่ดิน (LU) 

การประเมนิภาวะเส่ียงบนโปรแกรม 

ArcGIS (extension)  

ดัชนีช้ีวัดภาวะน้ าท่วมและแห้งแล้ง 

(Indicators) 

ดัชนีช้ีวัดภาวะน้ าท่วม 

 

(5) 

สร้างแบบจ าลองแนวคิดภาวะความแห้งแล้งลุ่มน้ าขนาดเล็ก (Drought in 

small watershed: DSW) 

DSW = WAC + WC  ≥ CWR 
โ ด ยที่ WAC = ความส ามาร ถ ใ นก าร ผ ล ิตน ้าต้นทุน 

  WC = ศัก ยภาพใ นก าร เข้ าถ ึงแห ล ่งน ้า 

  CWR = ความต้ องก าร ใ ช้น ้าใ นเข ตพ ื นที่เก ษต ร ก ร ร ม 

น า

ดัชนีช้ี

วัด

ต้นเห

ตุของ

ปัญห

า

ภาวะ

น้ า

ท่วม

และ

ภาวะ

แห้ง

แล้ง

เข้าสู่

การ

พัฒน

า

แก้ไข

ปัญห

า 

ภาพที ่3 กระบวนการประเมินพ ืนท่ีเสี่ยงภาวะน ้าทว่มและแห้งแลง้ใ นลุม่น ้าแม่ออน 
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ผลการศึกษา 
 ลุ่มน้ าแม่ออน ประสบปัญหาท้ังภาวะอุทกภัยและภาวะแห้งแล้ง หรอืภาวะขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรกรรม 

โดยท้ังสองปัญหามเีหตุปัจจัยร่วมกัน ท้ังปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศ ศักยภาพ

ในการผลิตและโครงข่ายล าน้ า รวมท้ังการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตร ผลการประเมินความเสี่ยงต่อภาวะแห้ง

แลง้และอุทกภัย ตามดัชนีช้ีวัดท่ีพัฒนามีรายละเอยีดดังนี้ 

 พื้นท่ีเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งในลุ่มน้ าแม่ออนมีหลายระดับ ได้แก่ 1. พื้นท่ีประสบภาวะแห้งแล้งระดับต่ า คือ

พื้นท่ีเชื่อมต่อป่าต้นน้ า บริเวณตอนบนและตอนกลางลุ่มน้ า   2. พื้นท่ีประสบภาวะแห้งแล้งระดับปานกลาง เป็นพื้นท่ี

เกษตรกรรมและชุมชนท่ีดอนท่ีมีความเสี่ยงรุนแรงขึ้นในปีถัดไปหากมีปริมาณฝนตกน้อย เพราะขาดแหล่งกักเก็บน้ า  

3. ลุ่มน้ าตอนกลางท่ีเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งค่อนข้างรุนแรง แม้อยู่ในเขตชลประทานแต่เพราะเป็นพื้นท่ีรอรับน้ าจาก

พื้นท่ีท่ีขาดแหล่งผลิตน้ าต้นทุนและแหล่งกักเก็บน้ ามีน้อย และ 4. พื้นท่ีประสบภาวะแห้งแล้งรุนแรงระดับสูง พื้นท่ี

เกษตรส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีดอน เข้าถึงแหลง่น้ าได้น้อย ทางน้ าลาดชัน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแลง้ แม้ในปีท่ี

มีปริมาณน้ าฝนมาก ซึ่งผลการประเมินสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นท่ีท่ีเกิดขึ้นระหว่างปีพ.ศ.2557-2558  

และเน้นย้ าให้เห็นเหตุปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของภาวะแห้งแล้ง ที่แสดงได้จากการเปรียบเทียบลุ่มน้ าท่ี

ประสบกับภาวะแหง้แลง้จรงิในภาพท่ี 4 กับพืน้ท่ีท่ีประเมินในภาพท่ี 5 ซึ่งพบวา่ สอดคล้องกับสถานการณ์จริง 
 

 
 

ภาพที ่4 พื้นท่ีประสบภาวะแห้งแลง้จรงิ 
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ภาพที ่5 ผลการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงต่อภาวะแหง้แลง้ตามระดับความรุนแรง 

 

 ภาวะแหง้แลง้ในพืน้ท่ีลุ่มน้ าแม่ออน ยกระดับความรุนแรงและขยายพืน้ท่ีในปีพ.ศ.2557-2558  และบางพื้นท่ี

อาจกลายเป็นพื้นท่ีแห้งแล้งซ้ าซาก แมพ้ื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตจัดสรรน้ าชลประทาน เพราะปัญหาภาวะฝนท้ิงช่วง ท าปริมาณ

น้ าต้นทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าในพื้นท่ีเกษตรกรรม ในปีพ.ศ.2557 ชลประทานอ่างเก็บน้ าแม่ออนและ

ชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจ าเป็นต้องปล่อย โดยปริมาณน้ ากักเก็บในระดับท่ีปลอดภัยให้เกษตรกร ซึ่งความ

เป็นจริงคือปริมาณน้ าในอ่างที่ตอ้งกักเก็บไวเ้พื่อส ารองไว้ใช้ในกรณีท่ีเกิดภาวะฝนท้ิงชว่ง หรือปริมาณน้ าฝนรายปีนอ้ย

ถึงนอ้ยมากในปีถัดไป ส่วนสาเหตุ ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความเสี่ยงภาวะแหง้แลง้ตามระดับความรุนแรงแสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 สาเหตุ ปัจจัย ท่ีสง่ผลตอ่ความเสี่ยงภาวะแหง้แลง้ตามระดับความรุนแรง 

ระดับ 

ความ

รุนแรง 

ผลการ

ประเมนิความ

เสี่ยง  

สาเหตุ / ปัจจัย 

ภาวะแหง้

แล้ง 

รุนแรง 

ระดับ 5 ไม่มแีหลง่กักเก็บน้ า เชน่ อา่งเก็บน้ า บ่อน้ าระดับชุมชนและระดับไร่นา หรือมลี าน้ า

ธรรมชาติแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ เนื่องจากล าน้ าขนาดเล็ก สายน้ าสั้นและ

ตื้นเขิน ขาดการขุดลอกคูคลอง ท าให้ขาดน้ าไมส่ามารถเพาะปลูกได้ ซึ่งมักเกิดขึ้น

เป็นประจ าทุกปี ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีนอกเขตชลประทาน และลักษณะเป็นท่ีดอน 

 

ระดับ 4 มีแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็ก เช่น อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าระดับชุมชนและระดับไร่นา

จ านวนน้อย และเป็นพื้นท่ีในเขตชลประทาน แต่ปริมาณความต้องการใช้น้ าเพื่อ

การเพาะปลูกมากกว่าปริมาณน้ าต้นทุนในปีนั้นๆ  โดยมีโครงการจ าน าข้าวของ

รัฐบาล เป็นปัจจัยเสริม ซึ่งหากปีนั้นปริมาณฝนตกน้อย ปริมาณน้ ากักเก็บมีน้อย

มาก สามารถจัดสรรน้ าได้เพียงช่วงแรกของการปลูกพืชและไม่สามารถจัดสรรน้ า

ได้อีก 

ภาวะแหง้

แล้งปาน

กลาง 

ระดับ 3 เกิดขึ้นในเขตเกษตรกรรมชลประทานท่ีอยู่ห่างไกลจากคลองส่งน้ า หรืออยู่ใกล้

คลองส่งน้ าแต่ปริมาณน้ าไม่สามารถส่งเข้าถึงพื้นท่ีได้ มักเกิดขึน้ในปีท่ีมีฝนตกนอ้ย 

ปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างเก็บน้ ามีน้อย หรือเกิดขึ้นในปีท่ีมีฝนตกหนัก แต่ขาดการ

วางแผนกักเก็บน้ า  เกษตรกรให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อยในการลดพื้นท่ี

เพาะปลูกลง และมีการลักลอบทดน้ าเขา้พืน้ท่ีเพาะปลูก 

ภาวะแหง้

แล้ง 

เบาบาง 

ระดับ 1-2 เกิดขึ้นท่ัวทุกพื้นท่ีเกษตรกรรมในเขตชลประทาน โดยมีสาเหตุมาจากการพื้นท่ี

เกษตรท้ังหมดถูกใช้เพาะปลูก ในปีท่ีมีฝนตกหนักตลอดฤดูฝน และเมื่อเข้าสู่ฤดู

แล้งก็ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ ามีมากพอส าหรับการเพาะปลูก 

หลังจากนั้นปรมิาณน้ าที่จัดสรรในพืน้ท่ีเพียงพอในช่วงแรก และชว่งท่ีพชืก าลังออก

ผลผลิต แต่เกิดภาวะฝนท้ิงชว่ง ทัง้นี้เกษตรกรยังสามารถใชน้้ าจากแหลง่น้ าส ารอง

ได้ พชืผลได้รับความเสียหายบ้างนอ้ยมาก 

 

พื้นท่ีเสี่ยงต่อภาวะอุทกภัย ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ลุ่มน้ าออนประสบภาวะอุทกภัย คือพายุฝนฤดูร้อน จาก

การศึกษาปริมาณน้ าฝนที่ตกตดิตอ่กัน 24 ชั่วโมง ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2544–2554) พบวา่ หากมีปริมาณน้ าฝน 

มากกว่า 70  มิลลิเมตร ซึ่งมีโอกาสเกิดรอบปีการเกิดซ้ า 10 ปี เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุทกภัยในพื้นท่ีลุ่มน้ า 

แมอ่อนตอนล่าง สถานการณ์อุทกภัยระดับรุนแรงท่ีเกิดขึ้นใน ปีพ.ศ.2553–2554 มากจากพายุฝนท่ีมีความรุนแรงมาก

ท่ีสุดท่ีพัดผ่านเข้ามาในพื้นท่ีลุ่มน้ าแมอ่อน คือ พายุโซนร้อนมนิดอลเล (Mindulla) เกิดในช่วงเดอืนสิงหาคม พ.ศ.2553 

ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นท่ีตลอดท้ังเดือน ปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนสูงถึง 622.3 มิลลิเมตร พายุฝนท่ีมีความ

รุนแรงรองลงมา คือ พายุโซนร้อนไหหม่า (Haima) และ พายุนกเตน (Nock-ten) เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2554 พายุฝนท้ังสอง

ลูกนีม้รีะดับความรุนแรงท่ีใกล้เคียงกัน ท าให้มีปริมาณน้ าฝนสะสม 129.8 มลิลเิมตร และ 121.6 มลิลเิมตร ตามล าดับ  

 อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในลุ่มน้ าแม่ออนมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) พื้นท่ีลุ่มน้ าตอนบน เหนืออ่างเก็บน้ าแม่ออนและ

ตอนกลางบริเวณท่ีลาดเชิงเขา เสี่ยงต่อภาวะน้ าท่วมฉับพลัน หรือน้ าบ่า (Flash flood) หรือน้ าป่าไหลหลากท่ีเกิดจาก
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อัตราการไหลของน้ าท่ีเร็วกระแสน้ าแรง เกิดขึ้นและลดลงอย่างฉับพลันในระยะเวลาเพียง 2-4 ชั่วโมง แต่เกิดขึ้นได้

บ่อยในช่วงเวลาท่ีมีฝนตกหนักติดต่อกันมากกว่า 4 ชั่วโมง 2) พื้นท่ีเสี่ยงระดับปานกลาง  ประสบภาวะน้ าท่วมหลาก 

เกิดขึ้นในพื้นท่ีปลายตอนกลางถึงพื้นท่ีต้นตอนล่าง เพราะเป็นพื้นท่ีรับน้ าช่วงแรก จากพื้นท่ีต้นน้ าท่ีมีปริมาณน้ ามาก 

ไหลหลากเร็วและแรง สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพื้นท่ีลุ่มน้ าตอนบนเกิดภาวะน้ าท่วมฉับพลัน และ 3) พื้นท่ีเสี่ยง

ระดับสูง ปรากฏในพื้นท่ีราบลุ่มติดริมน้ าแม่ออนในบริเวณปลายตอนกลางเชื่อมลงไปถึงตอนล่างของลุ่มน้ าแม่ออน 

ประสบภาวะน้ าท่วมขัง เพราะเป็นพื้นท่ีบรรจบของล าน้ าสายหลักหลายสาย ระบบระบายน้ าขาดประสิทธิภาพ  

ปัจจุบันศักยภาพของล าน้ าแมอ่อน สามารถรองรับปริมาณน้ าได้สูงสุดไม่เกิน 26.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท ีหรอืหาก

มีฝนตกติดต่อกันมากกว่า 70 มิลลิเมตร  จากสถานการณ์ในปี พ.ศ.2554 ล าน้ าแม่ออนมีปริมาณน้ าสะสมสูงสุดถึง 

78.59 m3/s จึงเกิดภาวะน้ าท่วมหนัก (ภาพท่ี 6) 

จากสถานการณ์ในปีพ.ศ.2554 พบว่าเหตุปัจจัยท่ีมีผลต่อความเสี่ยงภาวะอุทกภัยตอนล่างให้รุนแรงและ

ขยายพื้นท่ีมากขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดินอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวธุรกิจท่ีพักอาศัย  (ภาพท่ี 8)  การ

ขยายตัวของชุมชนดังเดิม ถนนวงแหวนเชียงใหม่-สันก าแพง และเชียงใหม่-แม่ออน ย่านชุมชนหนาแน่นและย่าน

พาณิชยกรรมรุกล้ าพื้นท่ีริมน้ า ท าให้สภาพล าน้ าแม่ออนตอนล่างแคบเป็นคอขวด การระบายน้ าออกจากพื้นท่ีช้า 

กอปรกับ การท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลลงในล าน้ า ท าให้ล าน้ าตื้นเขิน ศักยภาพการระบายน้ าออกจากพื้นท่ีลดลง ส่วน

ความเสี่ยงและความรุนแรงท่ีแตกต่างกันในแตล่ะพื้นท่ีมีเหตุปัจจัยท่ีแตกต่างกัน ดังภาพท่ี 7 
 

ภาพที ่6 สถานการณ์ภาวะอุทกภัยใน ปพี.ศ.2554 
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ภาพที ่7 ผลการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงตอ่ภาวะน้ าท่วมตามระดับความรุนแรง 

 

 

แผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ.2549 
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ภาพที ่8 การเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ 

 

ส าหรับ สาเหตุและปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความเสี่ยงภาวะอุทกภัยตามระดับความรุนแรง แสดงไวใ้นตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 สาเหตุ ปัจจัย ท่ีสง่ผลตอ่ความเสี่ยงภาวะอุทกภัยตามระดับความรุนแรง 

ระดับ 

ความรุนแรง 

ผลการ

ประเมนิความ

เสี่ยง  

สาเหตุ / ปัจจัย 

ภาวะอุทกภัย 

รุนแรง 

ระดับ 4-5 1. เกิดขึ้นชุมชนเทศบาลต าบลตน้เปา และสันก าแพง เป็นท่ีลุม่ตดิริมน้ า  

2. พื้นท่ีเกษตรกรรมแอ่งกระทะ มโีครงขา่ยการระบายน้ าตามธรรมชาติไม่ดี 

3. สายน้ ายอ่ยบรรจบกันหลายสายกอ่นไหลลงสูล่ าน้ าสายหลัก 

4. ล าน้ าหลายสาย มีสภาพแคบ คดเคี้ยว และตื้นเขินจากตะกอน หิน ดิน 

ทราย 

5. ถนนกลายเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ าหลาก  

6. ถนน บ้านจัดสรร ที่ปรับถมท่ีดนิให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ าทว่ม 

7. ชุมชนขยายตัวแบบไร้ทิศทางและบุกรุกพื้นท่ีริมน้ า และพื้นท่ีรับ 
 

แผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ.2553 
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ตารางที่ 4 สาเหตุ ปัจจัย ท่ีสง่ผลตอ่ความเสี่ยงภาวะอุทกภัยตามระดับความรุนแรง (ตอ่) 

ระดับ 

ความรุนแรง 

ผลการ

ประเมนิความ

เสี่ยง  

สาเหตุ / ปัจจัย 

ภาวะอุทกภัย 

ปานกลาง 

3 1. เกิดขึ้นในพื้นท่ีเกษตรกรรมบนท่ีราบขั้นบันไดระดับต่ า  และที่ราบระหวา่งหุบ

เขา  

2. ล าน้ าในพื้นท่ีเป็นเพยีงล าน้ าสายสัน้ๆ แคบ และตืน้เขิน  

3. ไมม่แีหลง่กักเก็บน้ าที่เพยีงพอ 

4. การขยายตัวของชุมชนเก่า บุกรุกพื้นท่ีริมน้ าอย่างตอ่เนื่อง  

5. การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ จากภาครัฐในพื้นท่ีมีบางโครงการเป็น

การเพิ่มระดับความรุนแรงของภาวะน้ าท่วม มากกว่าการแก้ไขปัญหา เช่น 

โครงการสร้างเหมืองฝายในล าน้ าแม่ออน โครงการก่อสร้างสะพาน หรือ

ถนนขวางทางน้ า 

6. ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไม่รุนแรงมากนัก สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยชาวบ้าน/ 

อปท. 

ภาวะอุทกภัย 

เบาบาง 

1-2 1. สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก อปท. ของลุม่น้ าแม่ออน  

2. ลักษณะของพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง หรือเป็นพื้นท่ีดอน หรือเป็น

พื้นท่ีราบลุ่มท่ีได้รับการช่วยเหลือด้านการแก้ไขปัญหาภาวะอุทกภัยท่ีได้ผล

จากหน่วยงานภาครัฐ  

3. เกิดขึ้นเฉพาะปีท่ีมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพืน้ท่ี  

4. การท่วมเป็นเพียงการไหลหลากลงสูงพื้นท่ีด้านล่างในเวลาเพียง 2 - 3 

ชั่วโมง 

5. ไมป่รากฏความเสยีหาย 
 

ความเสี่ยงด้านภาวะอุทกภัย เกิดขึ้นในลุ่มน้ าแม่ออนตอนล่างและขยายวงกว้างออกนอกเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่

ออน เพราะเป็นพื้นท่ีรับน้ าต่อเนื่องกัน อีกท้ังพื้นท่ีบางส่วนยังเป็นจุดบรรจบกันของล าน้ าสายหลัก จึงเกิดน้ าท่วมขัง 

(Drainage flood) พื้นท่ีเกษตรกรรม และชุมชนหลายแห่งอยู่ติดกับจุดบรรจบของล าน้ า ซึ่งต้องรับปริมาณน้ าหลากท้ัง

จากพื้นท่ีตอนบน ตอนกลาง และนอกพื้นท่ีลุ่มน้ าเป็นปัจจัยส าคัญ แต่ศักยภาพการระบายน้ าหลากในพื้นท่ีตอนล่าง

ค่อนข้างต่ า ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าหลากได้  ขณะท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยเฉพาะการขยายย่านท่ีพักอาศัย 

พาณิชยกรรม และถนนสายหลักสู่อ าเภอสันก าแพงเป็นปัจจัยเสริมให้พื้นท่ีตอนล่างมีภาวะเสี่ยงต่ออุทกภัยมากขึ้น  

ท้ังนีย้ังพบพื้นท่ีนาข้าวถูกปรับถมเป็นโครงการบ้านจัดสรร  ยา่นพาณิชยกรรมใหม่ อกีทัง้พื้นท่ีริมล าน้ าถูกเปลี่ยนเป็นท่ี

อยู่อาศัย จึงส่งผลให้ภาวะอุทกภัยมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และเสี่ยงท่ีจะขยายวงกว้างมากขึน้ ท าให้การศกึษา

ภาวะอุทกภัยในลุม่น้ าแม่ออน จ าเป็นต้องให้ความสนใจกับพืน้ท่ีเชื่อมตอ่ท่ีอยูน่อกลุ่มแม่ออน ตอนล่างดว้ยเชน่กัน 
 



 

 1372  Proceedings 

วิจารณ์และสรุปผล 
 

จากการทบทวนผลงานวิจัยในหลายพื้นท่ี หลายวธีิการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ พบว่า แต่ละงานวิจัยได้

แยกศึกษาภาวะอุทกภัยและภาวะแห้งแล้งออกจากกันตามเหตุปัจจัยและผลกระทบ แต่งานวิจัยคร้ังนี้ชี้ให้เห็นว่า 

ความเสี่ยงด้านอุทกภัยและแห้งแล้ง ทัง้สองเหตุการณ์น้ัน มเีหตุปัจจัยร่วมกัน  (ภาพท่ี 9)   โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์

ท่ีดิน และหัวใจส าคัญคือศักยภาพพื้นท่ีต้นน้ า  หากขาดการขาดการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ า ท าให้พื้นท่ีป่าต้นน้ าเข้าสู่

ภาวะเสื่อมโทรม เมื่อถึงฤดูฝน เม็ดฝนจึงตกลงมาปะทะกับผิวดินโดยตรงและด้วยความลาดชันของพื้นท่ีท าให้เกิด

ปัญหาชะล้างหนา้ดิน ไหลบ่ามาพร้อมกับน้ าหลากที่ไม่มกีารลดแรงปะทะจากต้นไม้ขนาดใหญ่ พืชพรรณท่ีปกคลุมดิน 

หรือฝายชะลอน้ า ท าให้อัตราการไหลของน้ าท่ีเร็วและแรง หลากเขา้ท่วมบ้านเรือน พืน้ท่ีเกษตรกรรม และเมื่อเข้าสูฤ่ดู

แลง้ ความสามารถในการกักเก็บน้ า ปลอดปล่อยน้ าของดินลดลง ท าให้ปริมาณน้ าไหลลงสู่ล าธารในฤดูแล้งลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9 เหตปัุจจัยท่ีมีผลต่อความเสี่ยงภาวะแหง้และน้ าทว่ม 
 

ผลงานวิจัยนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าแบบ

บูรณาการ โดยให้องค์กรชุมชนในท้องถิ่นท้ังพื้นท่ีตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการร่วม โดยสามารถใช้ภูมิปัญญารวมท้ังกฎเกณฑ์ท้องถิ่นหรือองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

เป็นกลไกขับเคลื่อน ทัง้นี้การบริหารจัดการดังกล่าวควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานของนโยบายท่ีเป็นท่ียอมรับและสอดคล้องกับ

ทรัพยากรน้ าต้นทุนท่ีมีอยู่ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลพวงทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

รูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ าด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีและองค์กรท้องถิ่นแบบบูรณาการ ด้วย 1. การ

พจิารณาคัดกรองปัญหาแบบเชื่อมโยงเชงิพื้นท่ี ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

บูรณาการ ได้แก่การเชื่อมโยงสถานการณ์ทรัพยากรน้ า ระบบการผลิต และระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ าไวด้้วยกัน  

ลุ่มน้ าแม่ออนตอนบน ลุ่มน้ าแม่ออนตอนกลาง ลุ่มน้ าแม่ออนตอนล่าง 

ภาวะขาดแคลนน้ า 

การเกษตรเข้มข้นในฤดูแล้ง 

ภาวะน้ าป าไหลหลาก และภาวะน้ าท่วมขัง 

ระดับความรุนแรงของภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งรุนแรงขึ้น 

ปัญหาระบบนเิวศแหล่งน้ า/ ล าน้ า 

ขาดการอนรุักษ์พ้ืนท่ีป าเต็งรังตน้น้ า/ ศักยภาพกักเก็บน้ าต่ า 

ขาดการบริหารจัดการร่วมเชิง

ปัญหา ระบบ หน่วยงาน 

การขยายตัวของเมืองและถนน

ขวางทางน้ าหลาก/  

ปัญหาระบบระบายน้ า แหล่งกักเก็บน้ าต้ืนเขิน/ 

ระบบระบายน้ าเส่ือมโทรม 

ความสัมพันธ์ของสาเหตุ ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อความเสี่ยงภาวะอุทกภัยและภาวะแห้งแล้งในลุ่มน้ าแม่ออน 
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2. การใช้ฐานข้อมูลข้อเท็จจริงผ่านการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี (เช่น GIS) จากระดับลุ่มน้ ากับภูมิปัญญาความรู้

ท้องถิ่นระดับจุลภาค เป็นกระบวนการเรียนรู้ และเคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากร รวมท้ังเคร่ืองมือในการวางแผน

งานกิจกรรมติดตามประเมินผลตั้งแตร่ะดับชุมชน ลุ่มน้ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนถึงระดับนโยบายโดยมีความ

ชัดเจนว่า ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ียอมรับร่วมกัน (Evidence-based) จะเป็นกุญแจส าคัญท่ีน าไปสู่การจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ และท่ีส าคัญเป็นฐานข้อมูลเพื่อการจัดการข้อขัดแย้งท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังนี้คณะวิจัยได้จัดท า

ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแนะน าวิธีการใช้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีตอนบน ตอนกลาง

และตอนล่าง และ 3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในเครือข่ายลุ่มน้ าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น

กุญแจส าคัญอีกส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้เกิดการจัดการแบบยั่งยืน โดยต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน อาศัยเวที

หลายเวที และอาศัยการผสมผสานเทคโนโลยกีับภูมปัิญญาที่เหมาะสม 
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แนวทางการพัฒนาระบบ GMP ขนมจีนส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ABC จังหวัด

พะเยา 

A guideline for Vermicelli GMP development: A case of Phayao ABC 

community enterprise 
 

อัจฉราวด ีแก้ววรรณดี1 กิตตินันท์ เณรเนือง1 และ จักรทอง ทองจัตุ1* 

Adcharawadee Keawwandee1, Kittinun Nennuang1 and Chakthong Thongchattu1* 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงระบบการผลิตขนมจีนเพื่อเตรียมรับรองมาตรฐานตาม

หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีส าหรับการผลิตและพัฒนาแนวทางในการเพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ วิธีการ

ด าเนนิการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกเป็นการประเมินปัญหาและเสนอแนวทางการปรับปรุงและแก้ไข ส่วนท่ี 

2 เป็นการออกแบบการทดลองวธีิการควบคุมการเจรญิเตบิโตของจุลินทรีย์ดว้ยเทคนิค Design of experiments (DOE) 

ผลการวิจัยพบว่าปัญหาท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงเร่งด่วนประกอบด้วย 3 ประเด็นได้แก่ ประเด็นท่ี 1 อาคารและ

สถานท่ีผลิต ประเด็นท่ี 2 การควบคุมกระบวนการผลิต ประเด็นท่ี 3 สุขลักษณะของผู้ปฏิบัตงิาน วสิาหกิจตน้แบบได้

มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมโดยการด าเนินกิจกรรม 5ส และการประยุกต์ใช้เค ร่ืองมือทางวิศวกรรมคุณภาพ 

7QC Tools  เข้ามาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน นอกจากนี้การออกแบบการทดลองยังสามารถ

ควบคุมระดับปัจจัยการผลิตท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และสามารถช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑไ์ด้ 
 

ค าส าคัญ:  หลักเกณฑ์วธีิการท่ีดสี าหรับการผลิต, 5ส, 7QC Tools, การออกแบบการทดลอง 

Abstract  

This study aims to purpose guidelines for improving the production systems of Vermicelli product in 

order to preparation for Good Manufacturing Practice (GMP) certification and developing the preferred method of 

expiration dating extension. The research methodology is categorized into two phases: First phase is to diagnose 

problems and to suggest guidelines for improving and developing processes, and second one is to design the 

experimental methods to control growth rate of microorganisms in preserved foods by applied Design of 

Experiments (DOE) approach. The study demonstrates that there are three urgent problems: 1) Building and 

Production Facility, 2) Production Control, and 3) Sanitation Workers. In addition, the enterprise aims to 

development by participating in 5S activities and also implementing 7QC Tools technique with a purpose for 

improving working processes. Furthermore, design of experiment is able to control affecting factors of 

microorganisms’ growth rate and extend the expiration date of product. 

Keywords:  Good Manufacturing Practices, 5s, 7QC Tools, Design of experiment 
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บทน า 

 อุตสาหกรรมอาหารและภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยถือ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญและสร้าง

รายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับท่ี 3 คิดเป็นสัดส่วน 8.4% ซึ่งการผลิตอาหารในปัจจุบัน จะอาศัยเทคโนโลยีเพื่อ

ช่วยในการแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีของเคร่ืองจักรท่ีได้มาตรฐานในการผลิตอาหาร 

ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณอาหาร คุณภาพของอาหาร และท าให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ขนมจีนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากชุมชนในจังหวัดพะเยา มีการผลิตและบริโภคกันมากในพื้นท่ี เนื่องจาก

การผลิตขนมจีนเป็นโรงงานภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในพื้นท่ีซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ คือ ขาดความรู้ความเข้าใจ

ในเร่ืองสุขลักษณะและการปฏบัิตท่ีิถูกต้องในการผลิต จึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความปลอดภัยในดา้นการผลิต

และบริโภค รวมไปถึง หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีส าหรับการผลิต (Good Manufacturing Practices : GMP) เพื่อให้

ผลิตภัณฑข์นมจีนมคีวามปลอดภัยตอ่ผู้บริโภคและได้มาตรฐาน 

 Good Manufacturing Practice หรือ GMP เป็นหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือ

ข้อก าหนดขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการผลิตและการควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและท าให้สามารถผลิตอาหารได้

อย่างปลอดภัยโดยหลักเกณฑ์ของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบ

การผลิตท่ีดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เร่ิมตน้วางแผนผลิตระบบควบคุมตัง้แต่

วัตถุดิบระหวา่งการผลิต ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพและการขนส่ง จนถึงผู้บริโภค มีระบบ

บันทึกข้อมูลการตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการจัดการท่ีดีในเร่ืองสุขอนามัยท้ังนี้เพื่อให้

ผลิตภัณฑข์ั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย[1]  

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องปัญหาและข้อบกพร่องของสถานท่ีผลิตขนมจีน ส่วนใหญ่พบว่าอาคารผลิตไม่

สามารถป้องกันสัตว์และแมลงรวมท้ังฝุ่นละอองเข้าสู่บริเวณผลิต พื้นช ารุด ขรุขระ ไม่มีทางระบายน้ ารวมถึงบริเวณ

การผลิตไม่มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ต่างๆในการผลิตไม่ได้รับการรักษา

ความสะอาดอย่างเพียงพอ คนงานนั่งปฏิบัตงิานกับพื้นในการจับเส้นขนมจีน น้ าที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพไม่เหมาะสม

เพียงพอ[2],[3] และขั้นตอนสุดท้ายท่ีต้องควบคุมคือ การบรรจุ จะต้องควบคุมความสะอาดของอุปกรณ์ สถานท่ี

ปฏิบัติงานของคนงานอย่างใกล้ชิด[4] แตโ่ดยภาพรวมถ้าสถานประกอบการมีการด าเนินงานภายใต้ระบบการผลิตท่ีดี

จะส่งผลประโยชน์ทางตรงท าให้มีคุณภาพของสินค้าท่ีดขีึ้น ระบบการผลิตมปีระสิทธิภาพสูงขึน้ ความผิดพลาดในการ

ท างานลดลง จ านวนของเสียลดลง [5] วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้

สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ GMP ซึ่งเป็นระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยตอ่ผู้บริโภคและ

ผู้ประกอบการรวมไปถึงพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีส าหรับการผลิตและสามารถพัฒนา

แนวทางเพ่ืออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑไ์ด้นานขึน้ 

 

วิธีการศึกษาด าเนินงาน 
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานส าหรับวิสาหกิจต้นแบบในคร้ังน้ีได้ แบ่งแผนการด าเนนิงานออก 

2 ส่วนดังตอ่ไปน้ี 

 1. การประเมินปัญหาและการปรบัปรุงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ GMP 

 โดยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Good Manufacturing Practice หรือ GMP ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อก าหนดขั้น

พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการผลิตและการควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและท าให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

โดยหลักการของ GMP ครอบคลุมตัง้แตส่ถานท่ีต้ังของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตท่ีดมีคีวาม
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ปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เร่ิมต้นวางแผนผลิตระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการ

ผลิต ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพและการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูลการ

ตรวจสอบและตดิตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการท่ีดี ในเร่ืองสุขอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้น

สุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย และข้อมูลเพิ่มเติมจากงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

วิธีการท่ีดีส าหรับการผลิต โดยอ้างอิงจากแบบประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน GMP ของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตส.9(55) เพื่อระบุถึงปัญหาหาท่ีพบและประเมินโอกาสการปรับปรุง ซึ่งมี

หัวขอ้ท่ีต้องประเมินท้ังหมด 6 หัวข้อดังตอ่ไปน้ี 

 - หมวดท่ี 1 สถานท่ีและอาคารผลิต 

 - หมวดท่ี 2 เคร่ืองและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการผลิต 

 - หมวดท่ี 3 การควบคุมกระบวนการผลิต 

 - หมวดท่ี 4 การสุขาภบิาล 

 - หมวดท่ี 5 การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 

 - หมวดท่ี 6 สุขลักษณะของผู้ปฏบัิตงิาน 

 

 2. แนวทางการยดือายุผลิตภัณฑ์ 

 ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์ด้วยเทคนิค Design of experiments (DOE) ซึ่งเป็นเทคนคิทางสถิติท่ีใช้ในการปรับค่าสภาวะของกระบวนการ

เพื่อให้ได้ผลตอบสนองให้เป็นไปตามท่ีต้องการ ซึ่งการทดลองครั้งนี้ใชก้ารออกแบบเชิงแฟกทอเรยีลแบบ  เป็นการ

ออกแบบการทดลองท่ีใช้ในกรณีท่ีปัจจัย k ปัจจัย ซึ่งในแต่ละปัจจัยประกอบด้วย 2 ระดับ โดยท่ีระดับเหล่านี้อาจจะ

เกิดจากข้อมูลเชงิปริมาณ เชน่ อุณหภูม ิความดัน หรืออาจจะเกิดจากข้อมูลเชงิคุณภาพเชน่ คนงาน เครื่องจักร ฯ โดย

ในการออกแบบจะแทนระดับสูงด้วยเคร่ืองหมาย “+” และระดับต่ าด้วยเคร่ืองหมาย “-” ซึ่งข้อมูลการออกแบบการ

ทดลองแบบนี้มีประโยชน์มากต่องานทดลองในช่วงเร่ิมแรก เมื่อมีปัจจัยจ านวนมากที่ต้องการท่ีจะตรวจสอบ ท าให้การ

ทดลองแบบปกติท่ัวๆไปมจี านวนคร้ังในผลการทดลองเป็นจ านวนท่ีสูงมาก ส่งผลให้เกิดค่าใชจ้่ายท่ีมากและสิน้เปลอืง

ท้ังเวลาและวัสดุในการทดลอง การทดลองคร้ังนี้ท าการวเิคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การเจริญเตบิโตของเชื้อท่ีส่งผลต่อ

อายุผลิตภัณฑ์ โดยปรับระดับปัจจัยท่ีส าคัญ 6 ปัจจัยระยะท่ีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ อุณหภูมิ (A), ความเร็วรอบการปล่อย

ส่วนผสม (B), ลักษณะการไหลของน้ า (C), ความเข้มข้นของสารละลาย (D), ขนาดชองรูหัวโรยเส้น (E) และความหนา

ของบรรจุภัณฑ ์(F) 
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ตารางที่ 1 ตารางการออกแบบการทดลอง 

Run  
ปัจจัย 

A B C D E F 

1 - + + - + - 

2 - - - + - - 

3 + - + + - - 

4 - + + - - + 

. + - + - - + 

. + + - + - - 

. - - - + - + 

. + + - + - + 

61 - - + - - + 

62 - - + - + - 

63 + + - + - + 

64 + - - + + - 

 

ตารางที่ 2  แสดงปัจจัยและระดับของปัจจัย 

ปัจจัย Low High 

A a b 

B c d 

C e f 

D g h 

E i J 

F k l 

 

 ระหว่างการทดลองได้มีการปรับระดับของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยท าการก าหนดช่วงของระดับปัจจั ยโดย

ก าหนดระดับท่ีสูงและต่ าท่ีสุดของแต่ละปัจจัยดังนี้ ปัจจัย A อุณหภูมขิองน้ าต้มเส้นท่ีต่ าท่ีสุดคือ a องศาเซลเซียสและ

สูงท่ีสุดคือ b องศาเซลเซียส ปัจจัย B ความเร็วรอบในการปล่อยส่วนผสมต่ าที่สุดคือ c รอบต่อนาทีและสูงท่ีสุดคือ d 

รอบต่อนาที ปัจจัย C อัตราการไหลของน้ าท่ีต่ าที่สุดคือ e ลิตรต่อนาทีและสูงท่ีสุดคือ f ลิตรต่อนาที ปัจจัย D ความ

เข้มข้นของสารละลายท่ีต่ าที่สุดคือคา่ pH เท่ากับ g และสูงท่ีสุดคือค่า pH เท่ากับ h ปัจจัย E ขนาดของรูหัวโรยเส้นต่ า

ท่ีสุดคือ i เซนติเมตรและสูงท่ีสุดคือ j เซนติเมตร ปัจจัย E ความหนาของบรรจุภัณฑ์ต่ าท่ีสุดคือ k เซนติเมตรและสูง

ท่ีสุดคือ l เซนติเมตร หลังจากท าการศึกษาและทดลองแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจ

วเิคราะห์ปริมาณของจุลินทรีย์โดยผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏบัิตกิารและวธีิท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คอื การอา่นค่าท่ีได้จากการ

ตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานและหลักการ The most probable number of coliform organisms (MPN) การตรวจนับ

จุลินทรีย์มาตรฐานเป็นการนับปริมาณโคโลนี (colony) ท่ีมีขนาดใหญ่พอท่ีจะมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือมองเห็นด้วย

แว่นขยายซึ่งมาจากเซลล์ของจุลินทรีย์โดยจะถูกตรึงอยู่กับท่ีเมื่อเจริญเติบโตและแบ่งตัวจากเซลล์เดียวเป็นหลายๆ

เซลล์อยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยท่ัวไปการนับจ านวนจุลินทรีย์จะนับเฉพาะจานอาหารท่ีมีจ านวนเซลล์ระหว่าง 25-
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250 เซลล์ เพื่อให้จ านวนโคโลนีท่ีเจริญบนจานอาหารอยู่ในช่วงดังกล่าวไม่มากหรือน้อยเกินไปจึงต้องน าตัวอย่างมา

เจือจางเป็นล าดับด้วยวิธี serail Dilution โดยการท า serial dilution คือ เจือจางตัวอย่างเชื้อเร่ิมต้นโดยท่ัวไปท าเป็น

ล าดับๆละ 10 เท่าใช้ ปิเปตดูดตัวอยา่งแต่ละ Dilution มา 1 ml. ใส่ในจานเพาะเชื้อจากนัน้เทอาหารวุ้น (nutrient agar) 

ลงในจานผสมให้เข้ากันท้ิงไว้ให้วุ้นแข็งคว่ าจานลงและหลังจากท าการบ่ม (incubate) เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง แล้วจึง

ท าการนับโคโลน ี(colony) โดยใชแ้วน่ขยายและน ามาหาค่าเฉลี่ยคา่ที่ได้มีหน่วยเป็น colony forming unit (cfu) หลักการ 

MPN เป็นเทคนคิที่ใชใ้นการประมาณจ านวนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารและน้ า โดยใชห้ลักการทางสถิติ ในกรณีท่ี

ตัวอย่างอาหารมีจุลินทรีย์อยู่ในปริมาณน้อย โดยน าตัวอย่างมาเจือจางลงระดับ 10 เท่า เลือกระดับความเจือจางท่ี

เหมาะสมกับตัวอยา่งอาหาร โดยเลอืกความเจือจาง 3 ระดับตดิกัน ใส่ตัวอยา่งอาหารท่ีเจือจางระดับต่างๆ ปริมาตร 1 

มิลลิลิตร ลงในอาหารเหลวเพาะเชื้อ ระดับความเจือจางละ 3, 5 หรือ 10 หลอดโดยท่ัวไปมักใช้ 3 หลอด บ่มและ

ตรวจการเปลี่ยนแปลงของความขุ่นหรือสีของอาหารเลี้ยงเชื้อรวมท้ังความสามารถในการสร้างแก๊สหรือกรดจาก

น้ าตาลท่ีมีอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อนั้นๆ น าหลอดท่ีให้ผลบวกกับปฏิกิริยาท่ีต้องการทดสอบในแต่ละระดับความเจือจาง

ไปอา่นค่าตาราง MPN จะได้คา่ MPN/กรัม และช่วงความเชื่อม่ันท่ี 95% (95% confidence intervals) 

 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาในสว่นที ่1 การประเมนิปัญหาและการปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่

ดีส าหรับการผลิต 

 จากการประเมินในเบื้องต้นโดยอ้างอิงจากแบบประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน 

GMP ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตส.9(55) พบปัญหาที่ตอ้งแกไ้ขดังตอ่ไปน้ี 

  หมวดท่ี 1 สถานท่ีและอาคารผลิต 

  หมวดท่ี 3 การควบคุมกระบวนการผลิต 

  หมวดท่ี 6 สุขลักษณะของผู้ปฏบัิตงิาน 

 

ตารางที่ 3 แสดงปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหมวดท่ี 1 

ปัญหาที่พบ แนวทางการปรับปรงุแก้ไข 

1 .มี ก า รส ะส มสิ่ ง ขอ ง ท่ี ไม่ ใช้ แ ล้ ว  เช่ น  เศ ษ

ถุงพลาสตกิ ไม ้ขวดพลาสตกิฯ 

1.ท าความสะอาดและเก็บสิ่งของท่ีไม่ใช้แล้วออกจากบริเวณ

อาคารและสถานท่ีผลิต 

2.ตัวอาคารมีการสะสมของสิ่งสกปรกเช่น ฝุ่น ซึ่ง

ท าให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะเกดิการปนเป้ือนในอาหาร 

2.ก าหนดให้มีการท าความสะอาดบริเวณสถานท่ีผลิตและ

อาคารทุกวัน 

3.มีน้ าขังแฉะในบริเวณส่วนของการผลิตและทาง

ระบายน้ ายังไมส่ามารถระบายน้ าได้ดีเท่าท่ีควร 

3.ปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสม เช่น ขยายหรือเพิ่มช่อง

ทางการระบายให้มีความเหมาะสม ท าความสะอาดไม่ให้มีสิ่ง

ปฏกิูลสะสม 

4.ไมส่ามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสูอ่าคารหรือ

บริเวณผลิตหรือสัมผัสอาหาร 

4.ติดอุปกรณ์ส าหรับป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่อาคารและ

สถานท่ีผลิต  

5.ยังไม่มีการแยกส่วนของการผลิตกับส านักงานท่ี

ชัดเจน 

5.แบ่งสัดสว่นระหว่างบริเวณการผลิตกับส านักงานให้ชัดเจน 
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ตารางที่ 4 แสดงปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหมวดท่ี 3 

ปัญหาที่พบ แนวทางการปรับปรงุแก้ไข 

1.การเก็บ รักษาวัตถุดิบยังไม่ถูก

สุขลักษณะและมีน้ าขังแฉะ 

1.ปรับปรุงและแก้ไขบริเวณจัดเก็บให้มคีวามเหมาะสมตามหลักเกณฑ์วิธีการ

ท่ีดีส าหรับการผลิต เช่น ท าความสะอาดไม่ให้เกิดน้ าขังในบริเวณจัดเก็บ

วัตถุดบิ 

2.บริเวณท่ีเก็บภาชนะบรรจุอาจเกิด

การปนเป้ือนจากสิ่งสกปรกเช่นฝุ่น

หรือแมลง 

2.แยกบริเวณจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องการการปนเป้ือน 

เชน่ จัดเก็บบรรจุภัณฑใ์นบริเวณท่ีมิดชดิและตดิอุปกรณป้์องกันฝุ่นหรือแมลง 

3.การขนย้ายส่วนผสมและบรรจุ

ภัณฑย์ังมีความเสี่ยงตอ่การปนเป้ือน 

3.เปลี่ยนวธีิการขนย้ายให้เหมาะสมหรือใชอุ้ปกรณ์เพื่อช่วยในการขนยา้ย เช่น 

ใชร้ถเข็นแทนการการใชผู้้ปฏบัิตงิานขนย้าย 

4.การควบคุมการผลิตยังไม่ เป็น

มาตรฐาน เช่น การวัดอุณหภูมิของ

น้ า 

4.จัดท าคู่มอืส าหรับการท างานและใชอุ้ปกรณ์ในการชว่ยควบคุมกระบวนการ

ผลิต เช่น ใชปื้นยิงอุณหภูมิหรือเทอร์โมมิเตอร์ 

5.น้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิตยังไม่ได้

คุณภาพตามมาตรฐานตามประกาศ

ของกระทรวงสาธารณสุข 

5.ท าการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เป็นไปตามคุณภาพตามมาตรฐานตาม

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ตดิตัง้ระบบกรองน้ าหรือระบบฆา่เชื้อ

ส าหรับน้ าที่จะใชใ้นกระบวนการผลิต  

6.การเก็บ รักษาและการขนย้าย

ผลิตภัณฑ์ยังมีความเสี่ยงต่อการ

ปนเป้ือนและการเสื่อมสลายของ

อาหาร 

6.จัดการให้มีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์และการขนย้ายให้เหมาะสมโดยการแยก

บริเวณจัดเก็บให้เป็นสัดส่วนและมีมาตรการการป้องกันท่ีเหมาะสมรวมไปถึง

ใชอุ้ปกรณใ์นการขนยา้ย เช่น การใชร้ถเข็นแทนการใชผู้้ปฏิบัตงิาน 

บริเวณเก็บรักษาภาชนะบรรจุ จัดให้มีการท าความสะอาดบริเวณท่ีเก็บภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑทุ์กวัน 

 

ตารางที่ 5 แสดงปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหมวดท่ี 6 

ปัญหาที่พบ แนวทางการปรับปรงุแก้ไข 

1.ไม่ เปลี่ ยนรองเท้า เวลาออกไป

บริเวณนอกการผลิต และไม่ล้าง

รองเท้าในบ่อล้างก่อนเข้าบริเวณการ

ผลิต 

1.จัดให้มีมาตรการในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน เช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน

การตรวจสอบหรือไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่ปฏิบัติตามไม่สามารถเข้า

หรือออกบริเวณการผลิต 

2.การสวมหมวกตาข่ายยังสวมไม่ถูก

วธีิ 

2.จัดท าคู่มือในการสวมหมวกตาข่ายและจัดให้มีการตรวจสอบ  

3.รองเท้าและผ้ากันเป้ือนไม่ได้ รับ

การท าความสะอาด 

3.จัดให้มีการท าความความสะอาดรองเท้าและผ้ากันเป้ือนทุกวัน 

4 .พ นั ก งาน ไม่ ค่ อ ยล้ า งมื อก่ อน

ปฏบัิตงิาน 

4.จัดให้มีมาตรการในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน

การตรวจสอบ 
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 ซึ่งจากผลการประเมินปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในเบื้องต้นวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีจะมา

สามารถน ามาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสถานประกอบเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรอง

มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีส าหรับการผลิต (Good Manufacturing Practices : GMP) นั้นคือ กิจกรรม 5ส และ 

7QC Tools โดย กิจกรรม 5ส มีหลักการหรือหลักในการปฏบัิตดิังตอ่ไปน้ี 

 - สะสาง คือ การจัดแยกระหว่างสิ่งท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานกับสิ่งของท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ในการ

ปฏบัิตงิานให้ออกจากกันอยา่งชัดเจน 

 - สะดวก คือ การจัดสิ่งของท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกท่ีถูกทางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ

หยบิใชง้านมากที่สุด 

 - สะอาด คือ การท าความอาด การก าจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และสิ่งไม่พึงประสงค์ให้หมดไป 

 - สุขลักษณะ คือ การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ  3 ส แรก โดยก าหนดเป็นมาตรฐานและปฏิบัติให้ดีขึ้น

และรักษาให้ดีตลอดไป 

 - สร้างนสิัย คือ การมีความสามารถที่จะปฏบัิตใินวธีิการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนเพื่อสร้างให้สภาพภายในสถานท่ี

ท างานเกดิอุปนสิัยท่ีด ีและมีระเบียบวนิัย 

กล่าวคือการท ากิจกรรม 5ส จะชว่ยท าให้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ท่ีดใีนการผลิตอาหาร (GMP) ได้โดยหมวด

ท่ี 1 สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต ขั้นตอน สะสาง สะอาด สามารถช่วยในจัดการเกี่ยวกับความสะอาดและ

สภาพแวดล้อมของสถานท่ีตั้งรวมไปถึงบริเวณโดยรอบซึ่งความสะอาดเป็นสิ่งส าคัญของหลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิต

อาหาร (GMP) หมวดท่ี 2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต ขั้นตอน สะสาง สะดวก สะอาด นอกจากช่วยในการ

จัดการความสะอาดของเครื่องมอืและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการผลิตแลว้ยังช่วยให้การใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณใ์นการผลิตได้

ง่ายและสะดวกขึ้นซึ่งช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หมวดท่ี 3 การควบคุมกระบวนการผลิต ขั้นตอน 

สะอาด สุขลักษณะ โดยท่ีการควบคุมกระบวนการผลิตนอกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีออกมาจากกระบวนการ

จะตอ้งมคีุณภาพแล้วในส่วนของกระบวนการผลิตก็ต้องมกีารควบคุมและตรวจสอบอยู่สม่ าเสมอเพื่อให้กระบวนการ

ผลิตมีมาตรฐาน หมวดท่ี 4 การสุขาภิบาล ขั้นตอน สะอาด จะมาช่วยในการจัดการในส่วนของสุขาภิบาลภายใน

สถานท่ีผลิตซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคัญอีกสิ่งหนึ่งท่ีไม่ควรมองข้ามเนื่องจากสุขาภิบาลก็มีผลกระทบต่อคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการผลิตด้วยเช่นกัน หมวดท่ี 5 การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด ขั้นตอน สะดวก สะอาด 

สุขลักษณะ สรา้งนสิัย จะช่วยท าให้ให้อุปกรณ์ เครื่องมอืรวมไปถึงเคร่ืองจักรท่ีใชใ้นการผลิตมคีวามพร้อมและมีความ

สะอาดอยู่เสมอซึ่งเมื่อเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรอยู่ในสภาพท่ีดีย่อมท าให้ประสิทธิภาพรวมไปถึงคุณภาพใน

การผลิตเพิ่มขึ้น หมวดท่ี 6 บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอน สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย จะช่วยให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและยังช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างานซึ่งน าไปสู่การ

การท างานท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐาน และอีกหนึ่งเคร่ืองมือใน 7QC Tools เคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้คือ แผ่นตรวจสอบ 

(Check sheet) คือแบบฟอร์มท่ีมีการออกแบบชอ่งว่างตา่ง ๆ ไวเ้พื่อใชบั้นทึกข้อมูลได้งา่ยและสะดวก โดยท่ีสามารถน า

แผ่นตรวจสอบเข้ามาช่วยในการควบคุมกระบวนการผลิตรวมไปถึงการตรวจสอบตา่งๆภายในสถานประกอบการ  
 

 2. ผลการศึกษาส่วนที่ 2 การยดือายุผลิตภัณฑ์ 

 จากการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการยืดอายุผลิตภัณฑ์พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดพะเยา

สามารถเพิ่มอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากเดิม 3 วัน เป็นสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ 23 วันโดยระดับปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อยู่ท่ีระดับ High ยกเว้นขนาดรูของหัวโรยเส้น ไม่ส่งผลต่ออายุ

ผลิตภัณฑ์ โดยจากผลการวิเคราะห์จ านวนของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีพบในตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วย 
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Staphylococcus aureus (S. aureus), Bacillus cereus และ Eschericia coli (E.Coli) โดยจ านวนท่ีพบอยู่ในตัวอย่างของ

ผลิตภัณฑท่ี์น าไปตรวจวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ Bacillus cereus  มปีริมาณน้อยกวา่ 10 CFU/g ,Escherichia coli มปีริมาณ

นอ้ยกว่า  3.0 MPN/g และ Staphylococcus aureus มปีริมาณนอ้ยกว่า 10 CFU/g  
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 การประเมินปัญหาและแนวทางการปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีส าหรับการผลิต 

กิจกรรม 5ส และ 7QC Tools นัน้มีความเหมาะสมส าหรับสถานประกอบการเนื่องจากเป็นกิจกรรมพื้นฐานซึ่งสามารถ

ช่วยท าให้เกิดระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎ ซึ่งมีความส าคัญและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์วิธีการผลิตท่ีดี (Good 

Manufacturing Practices : GMP ) โดยท่ีจะท าให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการท า

กิจกรรม 5ส เพราะนอกจากจะได้ความสะอาดท่ีเป็นสิ่งท่ีส าคัญแล้วยังท าให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานมีวินัยและ

ปฏิบัติตามกฎจึงท าให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้นั้นมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์วิธีการผลิตท่ีดี (Good Manufacturing Practices : GMP ) และการน า 7 QC Tools มาใช้ร่วมด้วยก็เป็นอีก

หนึ่งวิธีท่ีส าคัญเน่ืองจากใน 7 QC Tools นัน้มเีครื่องมอืท่ีหลากหลายสามารถน าไปประยุกต์และปรับใชใ้นการปรับปรุง

หรือค้นหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข รวมไปถึงการติดตามผลของการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะท าให้ระบบมี

มาตรฐานมากยิ่งขึน้ เช่น ใชผ้ังก้างปลาเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น การใช้แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ใน

การตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือวิธีการท างานต่างๆ การใช้แผนภูมิควบคุมเพื่อติดตามผลของกระบวนการผลิต 

เป็นต้น เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมในการขอย่ืนการรับรองมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์วธีิการท่ีดสี าหรับการผลิต 

 การพัฒนาแนวทางในการยืดอายุผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยวิธีการควบคุมการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งผลจากการวเิคราะห์ในห้องปฏบัิติการสามารถสรุปได้ดังนี้ เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus cereus 

มีปริมาณ น้อยกว่า <10 CFU/g ,เชื้อจุลินทรีย์ Escherichia coli มีปริมาณน้อยกว่า < 3.0 MPN/g และ เชื้อจุลินทรีย ์ 

Staphylococcus aureus มีปริมาณ <10 CFU/g จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 200 กรัม ซึ่งจุลินทรีย์ท่ีพบท้ังหมดล้วนเป็น

จุลินทรีย์ท่ีส่งผลท าให้เกิดอาการผิดปกติต่อร่างกายเมื่อได้รับเชื้อจุลินทรีย์ท้ัง 3 ชนิดเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอาการ

ดังต่อไปนี้ Staphylococcus aureus (S. aureus) S. aureus เป็นเชื้อท่ีพบได้ตามส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ เช่น จมูก 

มอื แผลเรือ้รัง ผิวหนังรวมท้ังบนเสื้อผ้า อากาศ ฝุ่นละออง การปนเป้ือนของเชื้อมาจากการไอหรือจามลงอาหาร หรือ

การได้รับเชื้อจากผิวหนัง หรืออาจมีการปนเป้ือนภายหลังการพาสเจอร์ไรส ์และยังพบในสารอาหารท่ีไม่ได้ผ่านการหุง

ต้ม หรืออาหารสุกๆดิบๆ เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ เช่น  มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็นตะคริวใน

ชอ่งท้องและอ่อนเพลีย ผู้ป่วยบางรายอาจมอีาการปวดศีรษะ เป็นตะคริวท่ีกล้ามเนื้อ และมีการเปลี่ยนแปลงความดัน

โลหิตเป็นระยะๆ รวมท้ังอาจมีการเต้นของชีพจรผิดปกติ ซึ่งโดยท่ัวไปอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน โดยจะขึ้นอยู่กับ

สภาพความต้านทานสารพิษของร่างกาย ปริมาณการปนเป้ือนของเชื้อในอาหารและปริมาณสารพิษท่ีสร้างขึ้นใน

อาหาร รวมท้ังสภาพร่างกายโดยท่ัวไปของผู้ท่ีได้รับเชื้อด้วย Bacillus cereus คือแบคทีเรีย (bacteria) ในกลุ่ม Bacillus  

เจริญได้ในท่ีมีอากาศ (aerobic bacteria) และในร่างกายมนุษยร์วมไปถึงสัตวเ์ลอืดอุน่ เป็นสาเหตุท าให้เกิดอาการการ

ปวดท้อง เป็นตะครวิท่ีท้อง และถ่ายอุจจาระเหลวโดยท่ัวไปอาการเป็นอยู่ไม่เกิน 14 ชั่วโมงเมื่อบริโภคอาหารนัน้เข้าไป

ปริมาณท่ีก่อโรคได้คือ มากกวา่ 100,000 เซลล์ต่อกรัม โดยท่ีชนิดท่ีสร้างพษิท าให้อาเจียนมักจะเจริญได้ดีบนข้าวสุก 

มันฝร่ังบด หรืออาหารจ าพวกแป้งอื่นๆ ในขณะท่ีชนิดท่ีสร้างพิษท าให้ท้องร่วงชอบเจริญเติบโตบนอาหารหลาย

ประเภท ตั้งแตผ่ัก และสลัด ไปจนถึงเนื้อและแคสเซอโรล Eschericia coli (E.Coli) เป็นแบคทเีรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม มีอยู่

ตามธรรมชาติในล าไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษยโ์ดยเชื้อจะปนเป้ือนมากับอาหารท่ีปรุงไมสุ่ก อาหารดบิ อาหารปรุงสุกท่ี
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ค้างคืนไวน้าน ผักผลไม้ท่ีลา้งไมส่ะอาด น้ าท่ีมีการปนเป้ือนของเชื้อ มือมนุษย ์แบคทีเรียชนิดน้ีท าให้เกิดอาการท้องเสีย

บ่อยท่ีสุด ทัง้ในเด็กและผู้ใหญ่ ท าให้ถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้ า 

 และผลจากวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์พบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเก็บรักษาไว้ท่ี

อุณหภูมหิ้องได้นานมากขึน้ประมาณ 1 เดอืนเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์มกีารเจริญเติบโตในอัตราท่ีต่ าและมี

จ านวนอยู่ภายใต้มาตรฐาน โดยอ้างองิจากผลการวเิคราะห์จากผูเ้ชี่ยวชาญและเกณฑ์ก าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน(มผช)[6] และตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่ืองเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและ

ภาชนะสัมผัสอาหาร[7] โดยตามาตรฐานดังท่ีกล่าวมาในข้างต้น ก าหนดไว้ว่าเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus cereus ต้องมี

ปริมาณไม่เกิน 100 CFU/g , เชื้อจุลินทรีย์ Escherichia coli ต้องมีปริมาณน้อยกว่า 3 MPN/g และเชื้อจุลินทรีย ์

Staphylococcus aureus ต้องมีปริมาณไม่เกิน 100 CFU/g ซึ่งวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใน

กระบวนการผลิตจะต้องมีการควบคุมค่อนข้างท่ีจะละเอียดจึงอาจจะต้องมีการจัดท าคู่มือในการท างานและคู่มือการ

ตรวจสอบ เพื่อให้สะดวกต่อการท างานและตรวจสอบกระบวนการผลิต  
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การส ารวจน าร่องทางนิเวศอุทกวิทยาในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อ

พัฒนาการจดัการประมงเชิงบูรณาการ: กรณีศกึษาวิกฤตการณ์คณุภาพน้ าในช่วงน้ า

ท่วมหลาก 

Hydro-ecological pilot surveys of the Ubolratana reservoir areas for 

development of integrated fishery management: A case study of water 

quality crisis during high flooded period 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ได้มุ่งเน้นการอธิบายลักษณะการกระจายของของแข็งแขวนลอย (TSS) ที่มาจากแม่น้ าสายหลัก 

และการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของอินทรีย์สารในรูปของผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์เอ ; Chl) ตลอดจนปัจจัยด้าน

ออกซิเจนละลายน้ า (DO) ในพื้นท่ีบริเวณต่าง ๆ ของอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์จากตอนบนลงมาสู่ตอนล่าง การศกึษา

ด าเนินการในพื้นท่ี 15 สถานี ในช่วงฤดูกาลท่ีน้ าท่วมหลากในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 (มีระดับน้ าเก็บกักสูงถึง 75 

%) และเปรียบเทียบข้อมูลกับการส ารวจในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 (ระดับน้ าเพียง 26 %) ผลการศึกษาพบวา่มวล

น้ าต้นทุนจากแม่น้ าสายหลักท าให้คา่อุณหภูมขิองน้ า ความเป็นกรด-เบส และ DO ลดลงจากเดมิ 0.62 , 1.03, และ 

1.35 mg/L ตามล าดับ ท้ังนี้ มวลน้ าท่ีไหลลงมามีค่า Chl ท่ีค่อนข้างต่ า (5.07+ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม

ของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ ามีค่า Chl สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.83+ การเพิ่มขึ้นของ Chl มบีทบาทต่อ TSS และ 

DO ในทางบวก ดังสมการ TSS = 1.513 Chl0.598 (r=0.584) และ DO = -0.006 Chl2 + 0.341 Chl + 2.097 (r=0.701) 

ตามล าดับ ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นท่ีในการผลิตทรัพยากรสัตวน์้ า อย่างไรก็ตาม ในบริเวณท่ี

น้ าลึกมากกว่า 2 เมตร รวมท้ังพื้นท่ีเขตตื้นบริเวณท่ีน้ าท่วมขังบนท่ีนาเดิม มีค่า DO ท่ีต่ าลงถึงประมาณ 1 mg/L 

ลักษณะดังกล่าวจัดเป็นวิกฤตการณ์เชิงคุณภาพน้ าท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากรสัตว์น้ าท้ังท่ีอาศัยอยู่
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ตามธรรมชาติ และสัตว์น้ าท่ีเลี้ยงในกระชัง ซึ่งสมควรหาทางรับมือ /แก้ไข หรือปรับแนวทางการบริหารจัดการให้

เหมาะสมตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  สภาวะน้ าทว่มหลาก อา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ของแข็งแขวนลอย คลอโรฟิลลเ์อ ออกซิเจนละลายน้ า  
 

Abstract  

This research was aimed to clarify distribution pattern of total suspended solids (TSS) loaded from major 

rives to the Ubolratana reservoir, their changes in organic composition (in the form of chlorophyll a; Chl), and the 

factors on dissolved oxygen (DO) in the reservoir areas; from the upper to the middle, and the lower parts. The 

research was carried out in 15 stations during the flooded period in October 2016 (water level 75%), compared 

to the former period in October 2015 (water level 26%). The results indicated that great inflow had caused the 

decreases of water temperature, pH, and DO of 0.62 , 1.03, และ 1.35 mg/L, respectively. The inflow 

contained slightly low Chl levels (5.07+

mean of 22.83+ ls as TSS = 

1.513 Chl0.598 (r=0.584) and DO = -0.006 Chl2 + 0.341 Chl + 2.097 (r=0.701), respectively. The overall views 

implied reservoir potentials in fish resource productions. However, the deeper area more than 2 m, together with 

the flooded shallow rice field zones, usually had very low DO of ca 1 mg/L. Such phenomena were a kind of 

water quality crisis during the flooded period that had impacted on the living resources, either in the natural or in 

the culture cages areas, and should be carefully considered for further appropriate coping and management. 

 

Keywords:  Flooded situation, the Ubolratana reservoir, Total suspended solid, Chlorophyll a, Dissolved oxygen 

บทน า 

อา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์นับเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่แห่งแรกท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขึ้น

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื สร้างปิดกั้นล าน้ าพอง ที่ต าบลอุบลรัตน ์อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น โดยมีเนื้อท่ีน้ า

ท่ีระดับเก็บกักสูงสุดประมาณ 256,250 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ีสามของประเทศ รองมาจากอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรี

นครินทร์ และอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ ตัวเขื่อนก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมกักเก็บเพื่อใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 

ลักษณะเขื่อนเป็นแบบหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 35.1 เมตร สันเขื่อนมีความสูงอยู่ท่ีระดับ 188.1 เมตร (รทก.) 

และอา่งเก็บน้ ามีความลกึเฉลี่ย 5.6 เมตร  

อา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์นับเป็นอ่างเก็บน้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม จากสภาพการถดถอยลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมา (เขมชาต ิ

2557) ท าให้ทางกรมประมงได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการแก้ปัญหา และส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยท่ีครบวงจร 

ซึ่งสามารถตอบโจทย์จากปัจจัยหลายๆ ด้านท่ีมาเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะสามารถน าไปสู่การวางแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรและแหลง่น้ าในพืน้ท่ีได้อยา่งมีประสิทธิผล  

ในการนี้ คณะผู้วิจัยจากทางคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ศึกษาข้อมูลความรู้ท่ีผ่านมา 

วเิคราะห์ปัญหา ซึ่งได้ท าให้เห็นความจ าเป็นในการพัฒนาแผนวิจัยเชงิบูรณาการ เร่ือง ระบบการบริหารจัดการอ่าง

เก็บน ้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าอย่างยั่งยนื : กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าเขื่อน
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อุบลรัตน์ ด าเนินการในปี พ.ศ. 2560-2562 เพื่อตอบรับกับปัญหาการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า 

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการสังเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับศักยภาพทางด้านภูมิสัณฐานวิทยา

และนิเวศอุทกวทิยา ตลอดจนวถิีชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและการใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งน้ า

ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ความร่วมมอืจากภาคประชาสังคม ทั้งนี้ ได้วางแผนการออกส ารวจท่ีครอบคลุมท้ังด้านการ

ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า ทรัพยากรสัตวน์้ า สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมทางน้ า และระเบียบมาตรการท่ี

เกี่ยวข้อง โดยเร่ิมงานส ารวจข้อมูลพื้นฐานตั้งแตปี่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา แผนวจิัยดังกล่าว นับเป็นการน ารอ่งในด้าน

การสร้างความรู้อยา่งเป็นระบบเพื่อการพัฒนาการประมงในพื้นท่ีแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่เชิงบูรณาการ ซึ่งความรู้และ

แนวคิดจาการวจิัยจะสามารถประยุกตต์อ่ยอดเพื่อใชบ้ริหารจัดการแหลง่น้ าจืดในแผ่นดนิ ท่ีมีลักษณะทางนเิวศวทิยาท่ี

คล้ายคลึงกันตอ่ไปได้  

ในการศึกษาคร้ังนี้ จัดเป็นส่วนของงานวิจัยน าร่องทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ า มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ าและผลผลิตขั้นต้นตามธรรมชาติ ตาม

ช่วงเวลาหรือฤดูกาลเด่นท่ีมีในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ า โดยเน้นการสร้างความรู้เพื่อการเตรียมรับมือกับสถานการณ์

ปัญหาท่ีมักเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหน้าน้ าท่วมหลาก ซึ่งมีมวลน้ าปริมาณมากไหลลงเข้าสู่พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าอย่าง

รวดเร็ว และท าให้เกิดสภาวะน้ าท่วมขังกินพื้นท่ีสูงขึ้นไปยังพืชพรรณริมฝั่งและเขตท่ีอยู่อาศัยของชุมชน รวมถึงพื้นท่ีท่ี

ใชท้ าการเกษตรกรม การท านาปลูกข้าว และพื้นท่ีเลีย้งสัตวต์า่งๆ  

ในการศกึษาได้มุ่งเน้นการอธิบายลักษณะการกระจายของของแข็งแขวนลอยท่ีมาจากแมน่้ าสายหลัก (แมน่้ า

พอง แม่น้ าพะเนียง และแม่น้ าเชิญ) และสัดส่วนของอินทรีย์สารในรูปของผลผลิตขั้นต้น (ระดับคลอโรฟิลล์เอ) ท่ีมีใน

มวลน้ า ในพื้นท่ีบริเวณต่าง ๆ ของอ่างเก็บน้ า จากตอนบนลงมาสู่ตอนล่าง (ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีการเพาะเลี้ยงปลาใน

กระชัง) นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านออกซิเจนละลายน้ า ซึ่งมีความส าคัญต่อความ

เป็นอยู่ของสิ่งมชีีวติทางน้ า อน่ึง ผลจากการศกึษานี้ ยังเชื่อมโยงไปสู่บรบิทของการเสนอแนะแนวทางการใชป้ระโยชน์

จากแหล่งน้ าเพ่ือการผลิตทรัพยากรประมงท่ีเหมาะสม และการใชป้ระโยชนใ์นเชงิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีมี ทัง้นี้ เพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ได้มุมมองเพื่อการต่อยอดการศึกษาทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมท่ีรัดกุมตามช่วงเวลาใน

รอบปี ตลอดจนได้แนวทางในการบริหารจัดการท่ีเป็นการประสานความร่วมมือในระหว่างภาครัฐและภาคประชา

สังคมท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ท้าการศึกษาในบริเวณ 15 สถานี (U1 – U15) ครอบคลุมพื้นที่อ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัด

หนองบัวล้าภู และจังหวัดของขอนแก่น รวม 6 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภออุบลรัตน์ อ้าเภอหนองเรือ อ้าเภอภูเวียง อ้าเภอ
หนองนาค้า ในจังหวัดขอนแก่น และอ้าเภอโนนสัง อ้าเภอศรีบุญเรือง ในจังหวัดหนองบัวล้าภู รวมถึงในบริเวณพื้นท่ีรับน้้าหลัก 
ทางตอนบนของอ่างเก็บน้้า ซึ่งรับน้้ามาจากล้าน้้าพอง (ที่ไหลลงมาจากทางภูกระดึง) ล้าน้้าพะเนียง (ที่ไหลลงมาจาก
หนองบัวล้าภู) และล้าน้้าเชิญ (ที่ไหลลงมาจากภูกระดึง ซึ่งไหลรวมกับล้าน้้าพรมก่อนไหลเข้าสู่พื้นที่อ่างเก็บน้้า) (ภาพที่ 1) 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านคุณภาพน้้าพื้นฐาน ประกอบด้วยอุณหภูมิของน้้า ความเป็นกรด-เบส ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้้า โดยใชเ้ครื่องตรวจวัดภาคสนาม (YSI  model 650) วัดทุกชัน้ความลกึ 1 เมตร จากผิวน้ าถึงพื้นท้อง

น้ า และเก็บตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้้า โดยน้าตัวอย่างที่ทราบปริมาตรมากรองผ่าน
กระดาษกรอง GF/C ที่ทราบน้้าหนักแห้งแน่นอนแล้ว ก่อนน้าไปท้าให้แห้งด้วยเครื่อง Freeze dryer เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน 
และช่ังน้้าหนักเพื่อหาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้้า ในหน่วยของมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) 
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 นอกจากนี้ ยังศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล์ เอ ในน้้า โดยการเก็บตัวอย่างน้ าท่ีระดับ 30 cm จาก

ผิวหน้าน้ า มากรองผ่านกระดาษกรอง GF/F (Whatman) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร แล้วสกัดด้วย 

Acetone เข้มข้น 90 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 5 มิลลลิิตร ในสภาพปราศจากแสง หลังจากนัน้จึงน าไปวเิคราะห์หาปริมาณ

คลอโรฟิลล ์เอ (ไมโครกรัมต่อลติร; g/L) ด้วยวิธี Spectrophotometric method  

 

 
 

ภาพที่ 1  สถานสี ารวจ 15 สถานี (U1-U15) โดยรอบพื้นท่ีอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ช่วงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ง

น้ ายกระดับขึ้นมาถึงประมาณ 75 % ของระดับเก็บกัก (สถานีท่ีขีดเส้นใต้ หมายถึง มีการออกส ารวจในช่วง

เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วย) 

 

อนึ่ง ในวิเคราะห์ผลการศึกษา ได้มีการศึกษาข้อมูลทางภูมิสัณฐานวิทยาในแต่ละบริเวณ รวมท้ังการ

เปลี่ยนแปลงระดับการเก็บกักน้ า การไหลเขา้ การปล่อยน้ า ฯลฯ และลักษณะการใชป้ระโยชนท์างการประมงในพืน้ท่ีท่ี

พบในแต่ละช่วงเวลาท่ีท าการศกึษาจากภาคสนาม และจากแหล่งขอ้มูลทุตยิภูมิท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบ 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาคุณภาพน้ าทั่วไป ในระดับผิวน้ า (30-50 cm) บริเวณสถานีศึกษาโดยรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบล

รัตน์ ซึ่งเปรียบเทียบในชว่งวันท่ี 2-3 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2558 (ระดับเก็บกักน้ าต่ า ท่ีระดับ 26.5+0.7%) และวันท่ี 7-

9 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 (ระดับเก็บกักน้ าขึ้นสูงมาก ท่ีระดับ 75.0+2.0 %) พบวา่ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ

น้ า ความเป็นกรด-เบสของน้ า และปริมาณออกซิเจนละลายน้ าในช่วงปีท่ีมีระดับเก็บกักน้ าสูงขึ้นมาก (ตุลาคม พ.ศ. 

2559) นัน้ ค่าเฉลี่ยของปัจจัยท้ังสาม (30.45+1.52๐C, 7.42+0.19, และ 5.36+1.57 mg/L ตามล าดับ) ได้ลดต่ าลงกว่า

ระดับเฉลี่ย (31.07+1.97๐C, 8.45+0.18, และ 6.71+1.70 mg/L ตามล าดับ) ที่พบในช่วงปี พ.ศ. 2558 
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U3 

U2 

U6 
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U4 

U7 

U11 

U8 
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ผลการศึกษาด้านอุณหภูมิของน้ ายังพบว่า มวลน้ าท่ีมาจากแม่น้ าพอง (สถานี U1) ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลัก มี

ค่าอุณหภูมขิองน้ า (27.69-28.25 ๐C) ที่ต่ ากวา่ในทุกบริเวณของอ่างเก็บน้ า ส่วนในพื้นท่ีเขตตื้นและมคีวามลาดชันต่ า 

(อาทิ สถานี U7, U9, U13) มักมีค่าอุณหภูมิของน้ าท่ีสูงกว่าแม่น้ าท่ีไหลลงมาในปีนั้น ๆ ประมาณ 4-5 ๐C และพบว่า

ค่าอุณหภูมิของน้ าสูงสุดท่ีพบในพื้นท่ีอา่งเก็บน้ ามคี่าเท่ากับ 34.10  (สถานี U7 ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีมรีะดับเก็บกักน้ า

ต่ า) 

ส าหรับปัจจัยด้านความเป็นกรด-เบสของน้ านั้น โดยรวมอยู่ในระดับท่ีเป็นเบสเล็กน้อย โดยพบความ

แปรปรวนตามพื้นท่ีต่ าท่ีสุด (<2.5 % ของระดับเฉลี่ยท่ีพบ) เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น ขณะท่ีปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ า (ท่ีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง) เป็นปัจจัยท่ีมีความแปรปรวนตามพื้นท่ีสูงท่ีสุด (>25.4 % 

ของระดับเฉลี่ยท่ีพบ) ท้ังนี้ พบค่าท่ีสูงมาก (9.78 mg/L) ในสถานี U13 ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการเลี้ยง

ปลาในกระชัง) และพบค่าท่ีต่ าถึงประมาณ 3 mg/L ในช่วงหน้าน้ าท่วมหลาก โดยเฉพาะในมวลน้ าจากแม่น้ าเชิญ 

(สถานี U3) และบริเวณเขตตืน้ท่ีบ้านโปง่สัง (สถาน ีU7) ที่พบเศษหญ้าเนา่เป่ือยถูกพัดพามารวมตัวกันเป็นจ านวนมาก  
 

ตารางที่ 1 ลักษณะคุณภาพน้ าท่ัวไปในบริเวณสถานีศึกษาโดยรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเปรียบเทียบในช่วง

วันท่ี 2-3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 (ระดับเก็บกักน้ า 26.5+0.7%) และวันท่ี 7-9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 (ระดับ

เก็บกักน้ า 75.0+2.0 %) 

สถานี

ศกึษา 
ต าแหนงท่ีต้ัง/บริเวณ 

อุณหภูมขิองน้ า 

(๐C) 

ค่าความเป็น 

กรด-เบสของน้ า 

ระดับของออกซิเจน

ละลายน้ า (mg/L) 

ตค.58 ตค.59 ตค.58 ตค.59 ตค.58 ตค.59 

U1 แมน่้ าพอง 28.25 27.69 8.13 7.30 6.98 6.54 

U2 แมน่้ าพะเนียง 29.45 29.71 8.35 7.32 5.09 4.21 

U3 แมน่้ าเชิญ 30.18 29.61 8.55 7.22 6.45 2.94 

U4 บ้านโนนสว่าง 30.58 31.22 8.41 7.55 4.98 5.15 

U6 บ้านท่าลาด 29.26 31.12 8.34 7.38 5.76 7.33 

U7 บ้านโปง่สัง 34.10 32.96 8.43 7.61 5.88 3.71 

U9 บ้านโคกใหญ ่ 32.37 31.16 8.73 7.22 9.22 7.01 

U13 บ้านหนองกุงเซิน 32.62 31.20 8.63 7.77 9.78 6.59 

U15 บริเวณหน้าสันเขื่อน 32.79 29.40 8.44 7.39 6.29 4.80 

 

 ในพื้นท่ีศึกษาช่วงฤดูน้ าท่วมหลากปี พ.ศ. 2559 พบลักษณะการกระจายของของของแข็งแขวนลอยรวม 

(TSS) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของการพัดพาจากแม่น้ าพองอย่างเด่นชัด (ภาพท่ี 2) ท้ังนี้ พบค่าของของแข็ง

แขวนลอยรวมท่ีพัดพาลงมาจากแมน่้ าพอง (สถาน ีU1) สูงมากถึง 290.7 mg/L ขณะที่แม่น้ าพะเนยีง (สถานี U2) และ

แม่น้ าเชิญ (สถานี U3) มีลักษณะท่ีใสกว่ามาก โดยมีระดับ TSS เท่ากับ 16.17 mg/L และ 14.25 mg/L ตามล าดับ ใน

ภาพรวมของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า พบว่า TSS มีค่าปานกลาง (10.50+3.77 mg/L) พบมวลน้ าค่อนข้างใส ค่า TSS ท่ีสูงขึ้น

พบได้ในบริเวณเขตใกล้ฝั่ง ซึ่งมักเป็นแนวท่ีลมพัดเอาเศษใบไมก้ิ่งไม้หรือซากเน่าเป่ือยต่าง ๆ มารวมตัวกัน 
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ภาพที่ 2  ลักษณะการกระจายของของแข็งแขวนลอยรวม (TSS; mg/L) และผลผลิตขั้นต้น (Chl; g/L)ในมวลน้ า ท่ี

ระดับความลึกน้ า 30-50 cm ตามสถานีส ารวจในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ (ผลการส ารวจเดือน

ตุลาคม 2559 ในช่วงน้ ายกระดับขึ้นมาถึงประมาณ 75 % ของระดับเก็บกัก)  

 

ส าหรับปริมาณของผลผลิตขั้นต้น (ค่าคลอโรฟิลล์เอ; Chl) ในมวลน้ า ถึงแม้ว่ามวลน้ าท่ีไหลลงมามีค่า

คลอโรฟิลล์เอท่ีค่อนข้างต่ า (5.07+3.60 mg/L) อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ ากลับมีค่าคลอโรฟิลล์เอ

ท่ีสูงขึ้นได้มากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.83+14.30 mg/L (ภาพท่ี 2) ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของของ

พื้นท่ีในด้านแหลง่อาหารซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ส าหรับการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ าในระบบนเิวศอา่งเก็บน้ าได้ต่อไป 

ลักษณะของการเกิดทดแทนท่ีของผลผลิตขั้นต้นขึ้นมาในมวลน้ า มีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ตาม

ระยะทางจากพื้นท่ีรับน้ าตอนบน ลงมาทางตอนกลาง และตอนล่างของอา่งเก็บน้ า ภาพท่ี 3 แสดงจ านวนเท่าของการ

เพิ่มขึ้นในสัดส่วน (%) ของคลอโรฟิลล์เอท่ีมีในตะกอนแขวนลอยรวมในมวลน้ าตามสถานีส ารวจต่าง ๆ โดย

เปรียบเทียบกับระดับท่ีพบในแม่น้ าพองซึ่งนับเป็นแม่น้ าสายหลักที่ไหลลงสูอ่า่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์   

ผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนของคลอโรฟิลล์เอท่ีมีในตะกอนแขวนลอยในแนวลึกหรือแนวใกล้ร่องน้ า (สถาน ี

U6, U7, U9, U10) มีค่าประมาณ 55-67 เท่าของสัดส่วนท่ีพบในน้ าต้นทุน ทั้งนี้ ยังพบวา่ในพืน้ท่ีแนวลกึท่ีเป็นเขตการ

เลีย้งปลาในกระชัง (สถานี U13 ท่ีบ้านหนองกุงเซิน) มีสัดส่วนของคลอโรฟิลล์เอท่ีสูงมากขึ้นไปอกี เท่ากับ 96 เท่าของ

สัดสว่นต้ังต้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มในสัดส่วนท่ีมากที่สุด (107-124 เท่า) มักพบในเขตตืน้ โดยเฉพาะในแนวน้ าที่ท่วม

พื้นท่ีท านาข้าวเดิม (สถานี U4, U5, U12)  

 

TSS 290.7 mg/L 
Chl 9.2 g/L 

TSS 16.17 mg/L 
Chl 3.3 g/L 

TSS 5.55 mg/L 
Chl 18.7 g/L 

TSS 15.00 mg/L 
Chl 55.6 g/L 

TSS 7.25 mg/L 
Chl 14.7 g/L 

TSS 21.00 mg/L 
Chl 28.0 g/L 

TSS 12.33 mg/L 
Chl 20.0 g/L 

TSS 8.50 mg/L 
Chl 19.5 g/L 

TSS 13.43 mg/L 
Chl 27.7 g/L 

TSS 10.25 mg/L 
Chl 26.7 g/L 

TSS 11.50 mg/L 
Chl 29.4 g/L 

TSS 14.25 mg/L 
Chl 2.7 g/L 

TSS 8.75 mg/L 
Chl 26.7 g/L 

TSS 15.00 mg/L 
Chl 41.4 g/L 

TSS 10.75 mg/L 
Chl 16.0 g/L 

U1 

U3 

U2 

U6 

U5 

U4 

U7 

U11 

U8 

U12 

U9 

U10 U15 

U13 

U14 
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ภาพที่ 3  จ านวนเท่าของการเพิ่มขึ้นในสัดส่วน (%) ของผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์ เอ) ท่ีมีในตะกอนแขวนลอยรวม

ในมวลน้ าตามสถานีส ารวจต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับท่ีพบในแม่น้ าสายหลัก (แม่น้ าพอง) ซึ่งไหลลงสู่

อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ทางตอนบนสุด (ผลการส ารวจเดือนตุลาคม 2559 ในช่วงน้ ายกระดับขึ้นมาถึง

ประมาณ 76 % ของระดับเก็บกัก) 

  

สภาวะที่น้ าในอ่างเก็บน้ าได้ยกระดับและมีการท่วมหลากโดยรอบพื้นท่ีมาเป็นระยะประมาณ 1 เดือน ดังเช่น

ในช่วงท่ีศึกษาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 นี้ ถึงแม้เราจะพบระดับออกซิเจนละลายน้ า (ตารางท่ี 1) และปริมาณผลผลิต

ขั้นต้น (คลอโรฟิลล์ เอ; ภาพท่ี 2) ท่ีค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจวัดระดับของออกซิเจนละลายน้ าตามระดับ

ความลกึของน้ าลงไปเร่ือย ๆ ได้พบปัญหาการลดต่ าของออกซิเจนละลายน้ าในน้ าช้ันล่างได้อย่างชัดเจน (ภาพท่ี 4 ขวา) 

การลดระดับของออกซิเจนละลายน้ า เกิดได้ในทุกพื้นท่ีท่ีศึกษาในอ่างเก็บน้ า อาทิ สถานี U4 ทางตอนบน หรือสถาน ี

U12 ทางตอนล่าง ท่ีพบระดับออกซิเจนละลายน้ าต่ าถึงประมาณ 1 mg/L ท่ีระดับความลึกน้ าตัง้แต ่2 เมตรลงไป  

นอกจากนี้ ยังพบว่าในขณะที่แม่น้ าพะเนียง (สถานี U2) และแม่น้ าพอง (สถานี U1) มีระดับออกซิเจนละลาย

น้ าในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง (ประมาณ 4-6 mg/L; ภาพท่ี 4 ซ้าย) แต่ในแม่น้ าบริเวณเชญิ (สถานี U3) ซึ่งเป็น

มวลน้ าท่ีไหลเข้าสู่พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าอย่างชัดเจนในช่วงนี้ กลับมีระดับออกซิเจนละลายน้ าท่ีต่ าถึงประมาณ 2 mg/L ผล

การศึกษานี ้สะท้อนให้เห็นปัญหาคุณภาพน้ าที่ควรเฝ้าระวังและหาทางแก้ไขในโอกาสต่อไป  
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ภาพที่ 4  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนละลายน้ า (mg/L) ในมวลน้ าตามระดับความลกึน้ า (จากผิวน้ า

ลงไปจนถึงความลกึประมาณ 4 เมตร) ตามสถานีส ารวจในแม่น้ าที่ไหลเข้าอา่งเก็บน้ า และในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า

เขื่อนอุบลรัตน์บริเวณต่างๆ (ผลการส ารวจเดือนตุลาคม 2559 ในช่วงน้ ายกระดับขึ้นมาถึงประมาณ 76 % 

ของระดับเก็บกัก)  

 

ในช่วงท่ีน้ ายกระดับขึ้นมาถึงประมาณ 75 % ของระดับเก็บกัก และเกิดการท่วมสูงขึ้นในพื้นท่ีโดยรอบอ่าง

เก็บน้ านั้น เราพบว่าปริมาณผู้ผลิตขั้นต้นในมวลน้ า (ประเมินจากระดับคลอโรฟิลล์เอของแพลงก์ตอนพืช) น่าจะเป็น

ปัจจัยท่ีส าคัญหนึ่งมีบทบาทต่อระบบนิเวศ โดยในเบื้องต้นพบว่าการเพิ่มขึ้นของคลอโรฟิลล์เอ (Chl) ในน้ า มีบทบาท

ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (TSS) ในทางบวก ดังสมการ TSS = 1.513 Chl0.598 (r=0.584) 

(ภาพท่ี 5 บน) ซึ่งนับเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารใหม่ท่ีสร้างขึ้นมาเองภายในระบบนิเวศของอ่างเก็บน้ า 

(Autochthonous organic matter) และสามารถเป็นอาหารแก่สัตวน์้ าที่อาศัยกินแพลงกต์อนเป็นอาหาร 

การเพิ่มขึน้ของคลอโรฟิลล์เอในน้ า ยังสะท้อนสภาวะการเพิ่มของผู้ผลิตขั้นต้นท่ีก่อให้เกิดการผลิตออกซิเจน

ละลายน้ า (DO) ขึ้นมาทดแทนในพื้นท่ีท่ีมีอัตราการย่อยสลายท่ีสูง อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้เราพบว่าการเพิ่มขึ้น

ของคลอโรฟิลล์เอ (Chl) ในน้ า มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO) ในทางบวก เฉพาะ

ในช่วงท่ีระดับของคลอโรฟิลล์เอมคี่าต่ ากว่า 30 mg/L ดังสมการ DO = -0.006 Chl2 + 0.341 Chl + 2.097 (r=0.701) 

(ภาพท่ี 5 ล่าง) ในพื้นท่ีท่ีพบค่าคลอโรฟิลล์เอสูงมาก แตม่ ีDO ท่ีต่ านั้น (อาทิ สถานี U5 มคี่าคลอโรฟิลล์เท่ากับ 55.6 

g/L) จัดเป็นเขตตื้นบริเวณท่ีน้ าท่วมขังบนท่ีนาเดิม ซึ่งน่าจะเป็นบริเวณท่ีมีแร่ธาตุอาหารสูง ในขณะเดียวกันก็เป็น

พื้นท่ีท่ีมีการย่อยสลายของพรรณพชืต่าง ๆ ที่เนา่ทับถมบริเวณพื้นท้องน้ าเป็นจ านวนมากด้วย 
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ภาพที่ 5  บทบาทของระดับคลอโรฟิลล์เอในน้ าต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (ภาพบน : Total 

suspended solids; mg/L) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (ภาพล่าง; Dissolved oxygen; mg/L) (ผลการ

ส ารวจในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ในเดือนตุลาคม 2559 ในช่วงน้ ายกระดับขึ้นมาถึงประมาณ 75 % 

ของระดับเก็บกัก) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ลักษณะพื้นฐานทางอุทกวทิยา (โดยเฉพาะปริมาณการไหลเข้าของน้ าและปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ) ลักษณะทาง

ภูมิสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางนเิวศวทิยา อาทิ ความลาดชันและการกระจายของพืชพรรณชนดิต่าง ๆ ท้ังใน

บริเวณอ่างเก็บน้ าและพื้นท่ีชายขอบโดยรอบท่ีมีโอกาสน้ าท่วมถึง นับว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้แต่ละบริเวณในพื้นท่ีอ่าง

เก็บน้ าได้มีลักษณะปรากฏของ “คุณภาพน้ า”และ“ผลผลิตขั้นต้นในน้ า” ท่ีแตกต่างกันออกไป (ภาพท่ี 2) การไหลของ

น้ าเข้าสู่พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าในชว่งน้ าหลาก ไปตามแนวร่องน้ า และกระจายสู่พื้นท่ีตอนบนของอ่างเก็บน้ า (เหนือแนวของ

สถานี U6-U7) โดยเฉพาะจากการขับเคลื่อนของมวลน้ าตน้ทุนจากแม่น้ าพอง ซึ่งมอีุณหภูมท่ีิต่ าลง และมคี่าความเป็น

กรด-เบสท่ีลดลงจากเดิม (ตารางที่ 1) สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศทางน้ า โดยการเคลื่อนตัวของ

มวลน้ าดังกล่าว นา่จะท าให้สัตว์น้ าได้รับการกระตุ้นให้มีการเคลื่อนท่ีขึ้นมามากขึ้น และส่งผลตอ่การขยายพันธ์ุสัตวน์้ า

ให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีกวา้งขวางกว่าเดิมได้เป็นอยา่งดี  
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ข้อมูลการศึกษาข้างต้น สอดคล้องกับรายงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น (2552) และ 

บุญส่งและนฤพล (2558) ซึ่งแสดงให้เห็นวา่การเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดลอ้มในอ่างเก็บน้ า ได้รับการกระตุน้จาก

ปัจจัยด้านอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้ าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างรวมในรอบปีค่อนข้างมาก และพบว่า

ปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าแห่งนี้มีความแปรปรวนสูงมาก บางปีพบมีค่าสูงมาก ขณะท่ีบางปีก็มีค่าน้อยต่ ากว่า

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยอย่างมาก ซึ่งพบวา่ปริมาณน้ าท่ีไหลเข้าอ่างในปีท่ีมีค่ามากอาจมีค่ามากกว่าในปีท่ีมีน้ าน้อยถึง 10 เท่า 

และความแตกต่างของปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าท่ีเกิดขึ้น มีบทบาทต่อความส าเร็จของการสืบพันธ์ุวางไข่ของ

ประชากรสัตวน์้ า โดยถ้าปไีหนมีน้ ามากก็จะท าให้สัตวน์้ ามีโอกาสขยายประชากรได้เป็นจ านวนมาก และในทางกลับกัน

ถ้าปีไหนมีน้ าน้อยก็จะท าให้สัตว์น้ ามีโอกาสขยายประชากรได้น้อย และในปีท่ีมีน้ าน้อยนอกจากจะท าให้การขยายตัว

ของประชากรได้น้อยแล้ว ยังท าให้แหล่งอาศัยของสัตว์น้ าในอ่างเหลืออยู่น้อย เปิดโอกาสให้สัตว์น้ าถูกจับหรือถูกท า

การประมงได้เพิ่มมากขึ้นด้วย ท าให้ประชากรสัตว์น้ าต้นทุนยิ่งลดลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ

ขยายประชากรสัตวน์ าในปีตอ่ไปเชน่กัน 

ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น (2552) ยังพบถึงความแตกต่างของบริเวณ

จ าเพาะต่าง ๆ โดยพบวา่ปริมาณของแร่ธาตุอาหารพชื (ไนเตรท ฟอสเฟต) และแพลงก์ตอน ในแต่ละบริเวณ (อาท ิล า

น้ าก่อนไหลลงสู่อ่างเก็บน้ า ล าน้ าซึ่งอยู่ในส่วนของอ่างเก็บน้ าและ เขตน้ าท่วมในแต่ละปี) มีความแตกต่างกันไป ผล

การศึกษานี้ สอดคล้องกับรายงานของ ปัทมา (2547) ท่ีพบวา่ระดับของแร่ธาตุอาหารพืช (อาทิ แอมโมเนยีไนโตรเจน 

ไนไตรท์ไนโตรเจน และไนเตรทไนโตรเจน) มีความแตกต่างตามพื้นท่ี โดยมีค่าสูงในพื้นท่ีต้นทางน้ า และลดลงตาม

ระยะทางจากต้นทางน้ าท่ีไหลเข้าอา่งเก็บน้ าตามล าดับลงไป ท้ังนี้ พบระดับของแร่ธาตุอาหารพืชมีค่าต่ าลงในบริเวณ

แนวหนา้ตัวเขื่อนอุบลรัตน์  

ในการศกึษาคร้ังน้ี พบวา่การแพร่กระจายของผลผลิตขั้นต้น (ค่าคลอโรฟิลล์) ในพื้นท่ีอา่งเก็บน้ าอุบลรัตน์ มี

แนวโน้มของสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นไปตามพื้นท่ีท่ีอยู่ทางตอนล่างของอ่างเก็บน้ าลงไปตามล าดับ อย่างไรก็ตาม พบค่า

คลอโรฟิลล์ท่ีสูงขึ้นในแทบทุกพื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตตื้น และ /หรือเป็นพื้นท่ีเขตท่ีน้ ายกระดับสูงขึ้นท่วมพื้นท่ีท่ีปลูกข้าวเดิม 

ผลการศึกษานี้ มีความแตกต่างจากผลการศึกษาของ ปัทมา (2547) ท่ีพบว่าระดับของคลอโรฟิลล์โดยมคี่าสูงในพื้นท่ี

ต้นทางน้ าและลดลงตามในอ่างเก็บน้ าตามล าดับลงไป สาเหตุท่ีท าให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวนี้ อาจเกิดเนื่องจาก

อิทธิพลของฤดูกาล ซึ่งในการศึกษานี้มีปริมาณการรับมวลน้ าใหม่เข้ามามากกว่าเดิมถึงประมาณ 10-13 เท่า การ

เคลื่อนตัวของมวลน้ าท่ีมากขึ้นในพื้นท่ีตอนบนและตอนกลาง อนึ่ง ผลการศึกษาท่ีพบการเพิ่มขึ้นของสัดส่วน

คลอโรฟิลล์อย่างชัดเจนในบริเวณท่ีมีการเลี้ยงปลาในกระชัง (สถานี U13; ภาพท่ี 3)  ซึ่งอยู่บริเวณหนองกุงเซิน ทาง

ตอนล่างของอ่างเก็บน้ า และพื้นท่ีเขตตื้นต่าง ๆ ยังเป็นการเน้นย้ าให้เราเห็นถึงความจ าเพาะของพื้นท่ีย่อยของอา่งเก็บ

น้ า ท่ีมีท้ังสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และลักษณะการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกันออกไปอีกดว้ย  

ในภาพรวมของการศึกษาลักษณะทางนิเวศอุทกวิทยาของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตนใ์นช่วงน้ าท่วมหลาก

ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 นั้น พบว่าการมีน้ าท่วมสูงไปสู่พื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีท าการเกษตรกรรม มาเป็นระยะ

ประมาณอยา่งน้อย 1 เดอืน มีผลอย่างชัดเจนตอ่สถานการณ์ออกซิเจนละลายน้ า (ภาพท่ี 4)  โดยท าให้พื้นท้องน้ าเร่ิม

เกิดการเนา่เสียมากขึน้เร่ือย ๆ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีน้ าแทบไมม่ีการเคลื่อนตัวหรือการไหลเวียนไป และน้ าในระดับท่ี

ลึกลงในทุกพื้นท่ีมีค่าของออกซิเจนละลายน้ าท่ีลดต่ าลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาออกซิเจนละลายน้ าที่ต่ า

มากกวา่ปกตใินน้ าตน้ทุนท่ีมาจากแม่น้ าเชิญ ปัญหาดังกล่าว นับเป็นวกิฤตการณ์เชงิคุณภาพน้ าท่ีมีผลกระทบตอ่ความ

เป็นอยูข่องทรัพยากรสัตวน์้ าได้ทุกชนิด ท้ังท่ีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและสัตวน์้ าในพืน้ท่ีท่ีท าการเพาะเลีย้งในกระชัง ซึ่ง

สมควรหาทางรับมอืกับสถานการณ์น้ี หรอืปรับแนวทางการใชป้ระโยชนใ์ห้เหมาะสมท่ีสุดตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
ชว่งระยะเวลาท่ีผ่านมา อ่างเก็บน้ าเป็นแหล่งผลิตสัตวน์้ าที่มคีวามส าคัญยิ่ง โดยเป็นท้ังแหล่งความมั่นคงทาง

อาหารให้แก่ราษฎรท่ีอาศัยโดยรอบอ่างเก็บน้ า เป็นแหล่งสนับสนุนอาหารประจ าวันให้แก่กลุ่มครัวเรือนประมงยังชีพ

โดยไม่ตอ้งมีค่าใช้จ่าย  เป็นแหล่งสร้างอาชพีและรายได้ให้กับกลุ่มชาวประมง นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการสร้างรายได้

และธุรกิจต่อเนื่องต่าง ๆ อาทิ การจัดท าเครื่องมือประมง ธุรกิจด้านการแปรรูปสัตว์น้ า และการจ าหนา่ยสนิค้าสัตวน์้ า 

อา่งเก็บน้ าแห่งนี้ยังเป็นวิถีชีวิต เป็นแหล่งด าเนินวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีของชุมชนท้องถิ่น (กรมประมง 2553, 

2554, 2557) ในปัจจุบันท่ีพบว่าทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เกิดการถดถอยอย่างต่อเนื่อง โดยมี

ปริมาณจับสัตว์น้ าท่ีเคยมากถึง 2,500 ตันต่อปี ในชว่งปี พ.ศ. 2519 ได้ลดลงเหลือเพียงประมาณ 600-1,300 ตันต่อ

ปี ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีท่ีผ่านมา แม้ว่ากรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบก ากับดูแล

ทรัพยากรสัตว์น้ าจะได้ด าเนนิการบริหารจัดการ มีการบังคับใช้มาตรการและแนวทางการจัดการหลากหลายรูปแบบ 

แตก่็ยังไม่สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตวน์้ าในอ่างเก็บน้ าแหง่นี้ให้มคีวามอุดมสมบูรณ์ได้ดังเชน่ท่ีเคยเป็นมาในอดตี ยังคง

เป็นเพยีงการรักษาระดับหรือการชะลอการลดลงของปริมาณทรัพยากรสัตวน์้ าในอ่างเก็บน้ าเท่านัน้ (เขมชาต ิ2557) 

การศึกษานี้ พบว่าช่วงเวลาน้ าท่วมหลากนั้น นับเป็นวิกฤตการณ์ของคุณภาพน้ าท่ีเกิดเปลี่ยนแปลงอย่าง

ชัดเจน ซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพน้ าตลอดจนความเป็นอยู่ของทรัพยากรทางน้ าได้นั้น ด้วยเหตุดังกล่าว การ

ตัดสินใจ “พร่องน้ า” หรือ “ระบายน้ าออก” ให้เร็วขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของน้ า หรือท าให้ น้ าดี ไล่ น้ า

เสีย ให้ระบายออกไปได้เร็วขึ้นได้นัน้ น่าจะเป็นวิถีทางหนึ่งท่ีหนว่ยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรน าไปพิจารณาด าเนินการ 

ท้ังนี ้เพื่อเป็นการอนุรักษส์ภาพความเป็นอยูข่องสิ่งมชีวีติไม่ให้เกิดการตายลง หรือเกิดผลกระทบท่ียากต่อการแก้ไขได้ 

อนึ่ง ในระยะ 1-2 เดือนหลังการท่วมสูงของน้ าขึ้นไปในเขตตื้น ยังท าให้ประชากรสัตว์น้ าเกิดการเคลื่อนท่ี

ออกจากพื้นท่ีร่องน้ าเดิม แล้วกระจายขึ้นไปสู่พื้นท่ีเขตตื้นกว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้  เราจึงสามารถพบการ

แพร่กระจายของพรรณปลาต่าง ๆ ขึ้นไปตามเขตน้ าตื้นได้มากขึ้น และจะสังเกตพบการท าประมงท่ีเพิ่มขึ้นอยา่งชัดเจน 

โดยพบกระจายไปแทบทุกพื้นท่ีชุมชนโดยรอบอา่งเก็บน้ า  

ในช่วงฤดูกาลนี้ หากชุมชนในพื้นท่ีเข้าใจในความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร และให้ความระมัดระวัง

โดยไม่จับทรัพยากรสัตว์น้ าท่ีมีขนาดเล็กก่อนถึงวัยเจริญพันธ์ุ ก็จะส่งผลให้สัตว์น้ าหลากหลายชนิดได้มีโอกาส

เจริญเติบโตได้เต็มท่ี เข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุ และขยายประชากรรุ่นต่อไปได้ (กังวาลย์ 2551) อย่างไรก็ตาม หากการใช้

ประโยชน์ในทรัพยากรสัตว์น้ าในช่วงฤดูน้ าท่วมหลากยังมีไปอยา่งต่อเนื่องและขาดการควบคุม ผลท่ีตามมาน่าจะเป็น

ปัญหาท่ีเกิดจากวงจรชีวิตของทรัพยากรสัตว์น้ าถูกตัดลงเร็วเกินไป ท าให้ผลผลิตของสัตว์น้ าในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าก็จะ

ลดลงเร่ือย ๆ จนเข้าสูส่ภาวะวกิฤติได้ในท่ีสุด 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การถดถอยของทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ดังกล่าว เป็นผลสืบ

เนื่องมาจากหลายสาเหตุหรือหลายปัจจัย อยา่งไรก็ตาม ข้อมูลความรู้จากการศึกษาคร้ังนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งท่ีสะท้อน

ความจ าเป็นในการบริหารจัดการบนความเข้าใจในบริบทของความแตกต่างทางนิเวศอุทกวิทยาของพื้นท่ีเขตต่าง ๆ 

และการให้ความส าคัญกับถ่ายทอดแนวคิดในเชงิอนุรักษ์สู่ภาคประชาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะผู้วิจัยเชื่อม่ัน

ว่าการแก้ปัญหาคุณภาพน้ าและการถดถอยของทรัพยากรท่ีเกิดจากความร่วมมือของผู้ใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วน จะ

เป็นหนทางท่ีท าให้การแก้ปัญหาเกิดความส าเร็จลุล่วง และช่วยท าให้อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นแหล่งน้ า ท่ีจะยัง

ประโยชนไ์ด้อยา่งคุ้มค่าและยั่งยืนสบืตอ่ไปได้ 
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บทคัดย่อ 

การศกึษานี้มเีป้าหมายในการตดิตามสถานการณ์คุณภาพน้ า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของของแข็งแขวนลอย

ท่ีพัดพาลงมาจากแม่น้ าเพชรบุรีสู่พื้นท่ีปากแม่น้ าอ่าวบางตะบูน และการได้รับอิทธิพลจากปัจจัยแวดล้อม โดยออก

ส ารวจ 5 คร้ัง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (พฤศจิกายน พ.ศ. 2558-ตุลาคม พ.ศ. 2559) ในพื้นท่ี 15 สถานี ท่ีกระจาย

ครอบคลุมในเขตตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างของแม่น้ า ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ าโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์ดี 

โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนละลายน้ ามีค่าเฉลี่ย 7.13 มลิลิกรัมตอ่ลิตร ส่วนปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมแสดงการ

เปลี่ยนแปลงตามเวลาและตามพื้นท่ีแต่ละเขต โดยเฉพาะช่วงฤดูน้ าหลากในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 พบปริมาณ

ของแข็งแขวนลอยรวมสูงสุดถึง 156.29 มลิลิกรัมตอ่ลติร ในการวิเคราะห์เชงิคุณภาพ พบวา่ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ มี

ค่ า ท่ี แปรผันสู ง  (0.69-30.96 ไม โครก รัมต่ อลิ ตร ) ในขณ ะท่ีสั ดส่ วนของอิ นท รีย์สาร  ในพื้ น ท่ีตอนบน                       

(73.81 เปอร์เซ็นต์) มีค่าท่ีสูงมากกว่าตอนกลาง (67.62 เปอร์เซ็นต์) และตอนล่าง (56.63 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดับ  ใน

ภาพรวมพบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (TSS) ได้ รับอิทธิพลจากความเร็วของน้ า (Vel) ตามสมการ 

TSS=0.718(Vel)+0.16 (r=0.86) ขณะที่ไมบ่ทบาทของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ตอ่ค่า TSS ผลการศกึษาข้างต้นสะท้อน

ให้เห็นว่าซากอินทรียวัตถุอื่นท่ีเกิดในระบบแม่น้ าน่าจะมีบทบาทต่อปริมาณอินทรีย์สารในมวลน้ าของแม่น้ าเพชรบุรี 

การศึกษาคร้ังนี้ท าให้เห็นถึงความส าคัญในการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์คุณภาพน้ าและระบบนิเวศของพื้นทีแม่น้ า

อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ เพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของมวลน้ า ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชนต์อ่การผลิตทรัพยากร

ในพืน้ท่ีปากแม่น้ าบางตะบูนได้ต่อไป 
 

ค าส าคัญ:  ของแข็งแขวนลอยรวม สารอินทรีย์รวม คุณภาพน้ า การเปลี่ยนแปลงตามเวลา แม่น้ าเพชรบุรี 
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Abstract         

This research was aimed to monitor water quality and clarify the quantitative and qualitative characters 

of suspended solids loaded from the Phetchaburi River to the Bang-tabun estuarine areas. Five surveys were 

carried out during 1 year (November 2015 to October 2016) in 15 stations covering the upper, middle, and lower 

reaches of the river. The results indicated that the waters was in good condition, particular the average level        

of dissolved oxygen of 7.13 mg/L. The levels of total suspended solids (TSS) changed by times and varied        

by locations in each reach. During high loading period in October 2016, the levels of TSS reached                    

156.29 mg/L. In the qualitative analysis, the levels of chlorophyll a remarkable varied (0.69-30.96 µg/L).                             

The organic proportions in the upper reach (73.81 %) were higher than the middle (67.62 %), and the lower 

(56.63 %) reaches, respectively. The overall view depicted that TSS were correlated with water velocity (Vel) 

as the equation   TSS=0.718(Vel)+0.16 (r=0.86). No correlation between chlorophyll a and TSS was found. 

These results implied that other autochthonous organic matters in the river system (i.e. from submerged plants) 

may have roles on the Phetchaburi suspended organic loads than those from chlorophylls. This research depicted 

the importance of suitable scheme on water quality and aquatic plant habitat conservations. Accordingly, the 

nourishment of water mass should be conserved for further enhancement of the resource sustainable production 

of the Bang-tabun Bay. 
 

Keyword: Total suspended solid, Total organic matter, Water quality, Temporal changes, Phetchaburi river  

บทน า 
 ปริมาณและคุณภาพของของแข็งแขวนลอยรวมในน้ ามีแหล่งท่ีมาจากการกัดเซาะของดินตะกอนเป็นปัจจัยท่ี

มีความส าคัญในสิ่งแวดล้อม [1,2] โดยเฉพาะการท่ีมีองค์ประกอบของสารอินทรีย์ สารอาหาร ซากพรรณไม้น้ า           

แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ ซึ่งจัดเป็นอาหารขั้นต้นท่ีส าคัญในห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆในน้ า ปริมาณของ

ของแข็งแขวนลอยนั้นมีผลกระทบท้ังในทางบวกและทางลบ โดยปริมาณของแข็งแขวนลอยท่ีมีปริมาณมากเกินไป

ส่งผลตอ่การด ารงชวีติของสัตว์น้ า ซึ่งในทางตรงมผีลตอ่ระบบการแลกเปลี่ยนก๊าซ [3] และในทางอ้อมจะไปบดบังแสง

ซึ่งเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของผู้ผลิตขั้นต้น (แพลงก์ตอนพืชรวมถึงพืชใต้น้ าต่าง ๆ) ซึ่งท าให้ปริมาณ

ออกซิเจนในน้ าลดลงเนื่องจากการไปลดประสิทธิภาพของการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ นอกจากนี้ ยังท าให้มีผู้ผลิตขัน้ต้น

ท่ีมีเกิดการ เสื่อมโทรมหรือลดปริมาณลง ซึ่งพืชและแพลงก์ตอนพืชในน้ าเหลา่นั้นจัดเป็นท้ังแหล่งท่ีอยูอ่าศัยและแหล่ง

อาหารท่ีจ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าเป็นจ านวนมาก 

 อา่วบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นท่ีปากแม่น้ าท่ีรับมวลน้ าจากแม่น้ าเพชรบุรีและเป็นบริเวณท่ีมีศักย์ใน

การผลิตทางระบบนิเวศสูง มคีวามอุดมสมบูรณ์ในห่วงโซ่อาหารท้ังผู้ผลิตขั้นต้นและผู้บริโภคในล าดับขั้นต่าง ๆ จึงท า

ให้พื้นท่ีบริเวณนี้มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ าท่ีส าคัญ มีการใช้

ประโยชน์ของพื้นท่ีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อาทิ เช่น หอยแครง หอยนางรม เป็นต้น [4] โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยง

หอยแครง ซึ่งพื้นท่ีนี้มีการเลี้ยงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ เพาะเลี้ยงหอยแครงเป็น

อันดับต้นๆของประเทศ พื้นท่ีบางตะบูนจึงนับเป็นปากแม่น้ าท่ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย [5]
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 ในพื้นท่ีปากแมน่้ ารับเอามวลน้ าจากระบบแมน่้ าเข้ามาสู่พื้นท่ีนับเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ท่ีกล่าวได้ว่า

เป็นการน าพาเอาปัจจัยต้น (สารอินทรีย์) ท่ีเป็นอาหารของทรัพยากรสัตว์น้ าลงมา ท าให้พื้นท่ีปากแม่น้ าเกิดความ        

อุดมสมบูรณ์ และเกิดการถ่ายทอดพลังงานต่อกันไปเป็นทอดๆในระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม การผันแปรของ           

สภาวะอากาศ ซึ่งมีผลต่อปริมาณน้ าฝนในพื้นท่ีตอนบนของลุ่มน้ า ระบบการจัดการน้ าท่ีจ าเป็นต้องน าไปจัดสรรเพื่อ

การใช้ประโยชน์ตามพื้นท่ีรายทาง (โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรกรรม การปลูกพืช การท านา) และลักษณะ       

การปล่อยน้ าท้ิงลงสู่คลองธรรมชาติ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบให้สถานการณ์คุณภาพน้ าในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรี      

อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ (หรือสัดส่วน) ของอินทรีย์สารท่ีถูก        

พัดพาลงมาในรูปแบบของตะกอนแขวนลอย  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบการผลิตทรัพยากรประมงในพื้นท่ี         

ปากแม่น้ าอ่าวบางตะบูนในระยะตอ่ไปได้  

 การศึกษาวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายในการศึกษาติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ า รวมถึงการเปลี่ยนแปลง        

ตามฤดูกาลในรอบปี นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการประเมินคุณลักษณะของของแข็งแขวนลอยรวมท้ังใน              

เชงิปริมาณ (ระดับท่ีพบ) และในเชงิคุณภาพ (สัดส่วนของอินทรีย์สารท่ีพบ) ตามเวลาและการได้รับอิทธิพลจากปัจจัย

แวดลอ้มท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในท่ีมาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

อินทรีย์สารจากแม่น้ าท่ีถูกพัดพาลงสู่พื้นท่ีปากแม่น้ า และจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการ              

ระบบแม่น้ าในเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงไม่เพียงแค่สร้างเสริมการผลิตใน

ระบบแมน่้ า แตค่รอบคลุมถึงการผลิตในพืน้ท่ีปากแม่น้ าได้อยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศกึษา 

 ท าการศกึษาคุณภาพน้ าทั่วไป ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมและลักษณะเชิงคุณภาพ (ปริมาณอินทรีย์สาร) 

ผลผลิตขั้นต้นและความเร็วน้ า ท้ังหมด 15 สถานี  ในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีซึ่งจ าแนกเป็น 3 เขต ได้แก่ แม่น้ าตอนบน 

(สถานี U1-U7) แมน่้ าตอนกลาง (สถานี M8-M11) และแมน่้ าตอนล่าง (สถานี L12-L15) (ภาพท่ี 1) 

 ในการศกึษาคร้ังนี้ท าการตดิตามการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางน้ าดังกล่าวตามฤดูกาลในรอบ 1 ปี รวมท้ังหมด  

5 คร้ัง ซึ่งเป็นช่วงหลังฤดูน้ าหลาก (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558) ช่วงฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)        

ช่วงปลายฤดูแล้ง (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559) ต้นฤดูฝน (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559) และกลางฤดูฝน                           

(เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559) ตามล าดับ 

 การศึกษาคุณภาพน้ าท่ัวไป (อุณหภูมิ ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้ า และความเป็นกรด-เบส) ใช้เคร่ือง 

Multi-parameter (รุ่น YSI 600QS) ตรวจวัดกลางแม่น้ าท่ีระดับ 30 เซนติเมตรจากผิวน้ าลงไป  ส่วนการศึกษา             

ของแข็งแขวนลอยรวมเชงิปริมาณ ท าการเก็บตัวอย่างน้ าในบริเวณผิวน้ า (ต่ ากวา่ผิวน้ าประมาณ 30-50 เซนตเิมตร) 

ใส่ถุง Polyethylene ปริมาตร 5 ลิตร น ามากรองผ่านกระดาษกรอง GF/C (Whatman) จากนั้นน าไปท าให้แห้งด้วย

เครื่องท าแห้งดว้ยความเย็น (Freeze Dryer) และน ามาชั่งหาน้ าหนักแห้งต่อไป ส าหรับความเร็วน้ า ท าการตรวจวัดโดย

ใชเ้ครื่องวัดกระแสน้ า (Current meter) ในบริเวณกลางน้ าของแมน่้ า 

 การศึกษาของแข็งแขวนลอยรวมเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการหาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และสัดส่วนของ

อนิทรีย์สารท่ีพบ การหาคลอโรฟิลล์ท าโดยการเก็บตัวอยา่งน้ าในบริเวณผิวน้ า ท่ีระดับประมาณ 30-50 เซนติเมตร) 

ใส่ ถุ ง  Polyethylene น า น้ า ม าก รอ งผ่ าน ก ระด าษก รอง  GF/F (Whatman) แล้ วส กั ด ส่ วน ท่ี ก รอ งได้ ด้ ว ย                      

Acetone 90 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง จากนั้นน าไป

วเิคราะห์หาปริมาณคลอโรฟลิล์ เอ ด้วยวิธี Spectrophotometric method [6] 
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ภาพที่ 1 พื้นท่ีศึกษาติดตามคุณภาพน้ าและของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรี 3 เขต ได้แก่ เขตตอนบน 

(สถานี U1-U7) เขตตอนกลาง (สถานี M8-M11) และเขตตอนลา่ง (สถานี L12-L15) รวม 15 สถาน ี

 

 ส าหรับการศกึษาสัดส่วนของอินทรียส์ารในของแข็งแขวนลอยรวม ใช้การเผาตะกอนแขวนลอยท่ีกรองได้บน

กระดาษ GF/C (Whatman) ด้วยความร้อนสูง โดยวิธี Ignition loss ท่ีอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง จากนัน้น า

กระดาษไปท าให้เย็นและชั่งเพื่อหาน้ าหนักท่ีเหลือ และค านวณหาปริมาณอินทรีย์สารในของแข็งแขวนลอยจาก

เปอร์เซ็นต์น้ าหนักท่ีหายไป 

 

ผลการศึกษา 

 1. คุณภาพน้ าทั่วไป 

 อุณหภูม ิ

 จากการศึกษาในคร้ังนี้พบว่าอุณหภูมิในแม่น้ าเพชรบุรีมีค่าอยู่ในช่วง 24.48-33.14 องศาเซลเซียส          

โดยอุณหภูมิในน้ าพื้นท่ีตอนบนจะมีอุณหภูมิในช่วงประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีบริเวณตอนกลาง      

และตอนล่างมีอุณหภูมิในน้ าประมาณ 30-33 องศาเซลเซียส ท้ังนี้ยังพบว่าในช่วงเดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ. 2559                      

พบแนวโน้มอุณหภูมิของน้ าท่ีลดลงตลอดล าน้ าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศท่ีเย็นลง ในภาพรวมแสดงให้

เห็นว่าในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีตอนบนมีอุณหภูมิของน้ าท่ีต่ ากว่าในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีตอนกลางและแม่น้ าเพชรบุรี

ตอนลา่งอยู่เล็กน้อย (ตารางที่ 1)  

 

L15 
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ตารางที่ 1 พสิัยและค่าเฉลี่ย (Median±SD) ของออกซิเจนละลายน้ า (DO; mg/L), อุณหภูมขิองน้ า (Temperature; oC), 

   ค่าความเป็นกรด-เบส (pH), ค่าความเค็มของน้ า (Salinity; psu) และ ความเร็วน้ า (Velocity; cm/s) จาก

   การส ารวจในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีตอนบน (U) ตอนกลาง (M) และ ตอนล่าง (L) ในช่วง เดือนพฤศจิกายน 

   พ.ศ. 2558 ถึงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559  

ระยะเวลา

การศึกษา 
พื้นที ่ Temperature DO pH Salinity Velocity 

พฤศจิกายน            

พ.ศ. 2558 

U 
26.35-28.70 

(26.45±0.92) 

1.47-6.23 

(5.78±1.84) 

8.18-8.40 

(8.32±0.07) 

0.04-0.05                            

(0.04±0.01) 

8.36-124.57 

(57.49±47.74) 

M 
28.85-30.58 

(30.09±0.74) 

7.53-7.92 

(7.62±0.17) 

8.35-8.39                           

(8.38±0.02) 

0.05-0.08                            

(0.07±0.01) 

12.93-47.38 

(27.78±14.56) 

L 
29.80-30.87 

(30.40±0.54) 

3.38-9.61 

(4.30±3.36) 

8.10-8.50                             

(8.34±0.20) 

0.09-19.38 

(0.12±11.13) 

7.20-62.13 

(9.02±31.15) 

กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2559 

U 
25.62-26.99 

(26.24±0.54) 

5.79-10.78 

(9.07±1.85) 

8.36-9.00                              

(8.45±0.06) 

0.05-0.06                              

(0.05±0.00) 

3.18-6.36 

(3.95±1.15) 

M 
27.34-29.14 

(28.49±0.69) 

8.15-8.91 

(8.73±0.36) 

8.31-8.48                              

(8.40±0.06) 

0.05-0.06                              

(0.06±0.00) 

4.31-33.84 

(22.17±11.57) 

L 
24.48-28.73 

(28.22±1.97) 

5.83-10-66 

(8.01±2.00) 

8.10-8.44                                

(8.32±0.17) 

0.06-26.35 

(0.07±13.14) 

6.40-11.91 

(9.73±2.31) 

พฤษภาคม  

พ.ศ. 2559 

U 
28.04-20.01 

(28.57±0.69) 

2.93-9.04 

(7.48±2.02) 

7.65-8.55                            

(8.04-0.33) 

0.06-0.07                            

(0.06±0.00) 

11.43-126.53 

(71.98±38.40) 

M 
30.23-32.73 

(31.59±0.95) 

8.52-11.00 

(9.08±0.96) 

7.87-8.22                          

(7.99±0.15) 

0.06                                  

(0.06±0.00) 

4.23-64.85 

(24.98±24.38) 

L 
32.57-33.14 

(32.67±0.26) 

8.86-11.67 

(10.27±1.18) 

7.75-8.17                            

(7.93±0.18) 

0.06-32.75 

(0.07±16.34) 

5.47-26.34 

(16.39±9.41) 

สิงหาคม  

พ.ศ. 2559 

U 
27.50-29.22 

(27.84±0.59) 

2.90-5.66 

(5.16±0.97) 

7.91-8.69                               

(8.50±0.26) 

0.05-0.06                             

(0.05±0.00) 

4.50-135.70 

(75.14±45.12) 

M 
30.08-31.27 

(30.90±0.55) 

6.01-8.60 

(7.70±1.09) 

7.74-7.80                              

(7.77±0.03) 

0.06-0.07                               

(0.07±0.01) 

14.82-43.38 

(35.50±14.75) 

L 
31.10-31.51 

(31.11±0.23) 

8.2-10.42 

(8.54±1.20) 

7.55-7.69                              

(7.58±0.07) 

0.07-16.32) 

(0.64±9.22) 

5.47-48.68 

(24.10±21.67) 

ตุลาคม  

พ.ศ. 2559 

U 
27.01-29.33 

(27.97±0.82) 

3.68-7.57 

(7.00±1.35) 

7.16-7.88                                

(7.81±0.25) 

0.06-0.14                                

(0.08±0.03) 

0.00-68.38 

(33.85±25.52) 

M 
29.06-29.37 

(29.20±0.14) 

5.09-6.86 

(5.36±0.81) 

7.12-7.30                                

(7.23±0.08) 

0.12                                         

(0.12±0.00) 

50.07-87.23 

(74.30±17.37) 

L 
29.08-30.73 

(29.09±0.95) 

3.23-5.11 

(5.03±1.06) 

7.02-7.40                                

(7.25±0.19) 

0.12-4.92 

(0.12±2.77) 

55.63-70.10 

(68.17±7.85) 

(n=73) 
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 ปริมาณออกซเิจนละลายน้ า 

 ผลการศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ าพบว่ามีค่าท่ีแปรปรวนสูงมาก อยู่ในช่วง 1.47-11.67 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร โดยมีระดับในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีตอนบน, ตอนกลางและตอนล่างในช่วง 1.47-10.78 มิลลิกรัมต่อลิตร,                   

5.09-11.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 3.23-11.67 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ ามีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาในพื้นท่ีตอนบนและตอนล่าง โดยในพื้นท่ีตอนบนจะมีปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ ามากขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (9.07±1.85 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในขณะพื้นท่ีตอนล่างมีปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ าต่ าในช่วงเดือนพฤศจิกายน (4.30±3.36 มิลลิกรัมต่อลิตร) ท้ังนี้ในภาพรวมพบว่าแม่น้ าเพชรบุรีตอนบนมี                

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าต่ าอย่างชัดเจนในบริเวณสถานี U1 ท่ีรับน้ าจากเขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งเป็นมวลน้ าท่ีอยู่ใน

ระดับลึกของอ่างเก็บน้ า ท าให้มปีริมาณออกซิเจนละลายน้ าในระดับท่ีต่ ามาก (ตารางที่ 1) 

 ความเป็นกรด-เบส 

 จากผลการศึกษาความเป็นกรด-เบสในแม่น้ าเพชรบุรีมีค่าอยู่ในช่วง 7.02-9.00 ในภาพรวมของความเป็น      

กรด-เบสพบว่าค่อนข้าง โดยเฉพาะในช่วงแม่น้ าเพชรบุรีตอนบน พบค่าสูงมากกว่าพื้นท่ีอื่นๆเล็กน้อยโดยมีค่าเฉลี่ย

ในช่วง 7.81-8.50 ซึ่งน่าจะเกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของแพลงก์ตอนพืช ในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีตอนกลางและ

ตอนล่างมักมีค่าเป็นกลางมากขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยในช่วง 7.23-8.40 และ 7.25-8.34 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า

ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงท่ีอยู่กลางฤดูน้ าหลากและระดับน้ ายกสูงมากขึ้น พบว่าค่าความเป็นกรด

เบสมคี่าลดลงจากช่วงหนา้แล้งและอยูใ่นสภาพท่ีเป็นกลางมากกวา่ (ตารางที่ 1) 

 ความเค็ม 

 จากการศึกษาค่าความเค็มในแมน่้ าเพชรบุรีพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.04-32.75 psu โดยในพื้นท่ีแมน่้ าเพชรบุรี

ตอนบนและตอนกลางจะมีลักษณะเป็นระบบนิเวศน้ าจืด ส่วนในแม่น้ าเพชรบุรีตอนล่าง  โดยเฉพาะในสถานีใกล้              

ปากแม่น้ า (สถานี L15) ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ าทะเลอย่างชัดเจน จึงท าให้มีความเค็มท่ีสูงมากขึ้นเป็น 

4.92-32.75  psu (ตารางที่ 1) 

 ความเร็วน้ า  

 ความเร็วน้ าในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีมีระดับแปรปรวนสูงมากและมีแตกต่างกันในพื้นท่ีแต่ละเขต โดยใน       

พื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีตอนบน , ตอนกลางและตอนล่างมีความเร็วน้ าในช่วง 0.00-135.70,  4.23-87.23 และ             

5.47-70.10 เซนติเมตรต่อวินาที ตามล าดับ ท้ังนี้ในบริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจาน (สถานี U1) ท่ีมีระดับความเร็วน้ า

แปรปรวนสูงท่ีเกิดจากระบบการปล่อยน้ าจากเขื่อน อาทิ เช่น การหยุดปล่อยน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก (ความเร็วน้ าต่ า)

การปล่อยน้ าท้ายเขื่อนเพื่อการท่องเท่ียว (ความเร็วน้ าสูง) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่าความเร็วน้ ามีความแตกต่าง

ตามเวลา โดยในพื้นท่ีตอนบนมีระดับความเร็วน้ าท่ีแปรปรวนสูงตลอดท้ังปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูแล้ง                              

(เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) มีระดับความเร็วน้ าท่ีความแปรปรวนต่ า (3.95±1.15 เซนติเมตรต่อวินาที) ท้ังนี้ พบว่า

ในพืน้ท่ีตอนบนไม่มกีารเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ในขณะท่ีพืน้ท่ีตอนกลางและตอนล่างในชว่งเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 

มีลักษณะความเร็วน้ าใกล้เคียงกัน โดยมีความเร็วน้ าสูงขึ้นจากเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ประมาณ 2 และ 3 เท่า 

ตามล าดับ ในภาพรวมเห็นได้ว่าพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีตอนบนมีความเร็วน้ าค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในบริเวณ                    

ท้ายเขื่อนแก่งกระจานช่วงท่ีมีการปล่อยน้ าลงสู่แม่น้ า และยังพบว่าความเร็วน้ าไม่ ได้มีการเปลี่ยนแปลง               

ตามเวลา เนื่องจากมีปัจจัยของระบบการปล่อยน้ าจากเขื่อนแก่งกระจานเข้ามาเกี่ยวข้อง ในขณะท่ีบริเวณอื่นมักมี

ระดับท่ีลดลงตามล าน้ าโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนเพชร (สถานี U7) อย่างไรก็ตาม พบว่าในช่วงฤดูน้ าหลาก                       

(เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559) มคีวามเร็วน้ าเพ่ิมขึน้สูงตลอดล าน้ าเพชรบุรี (ตารางที่ 1) 
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 2. ของแข็งขวนลอยรวมในพืน้ที่แม่น้ าเพชรบุร ี

 การกระจายและการเปลี่ยนแปลงตามเวลา  

 จากการศึกษาพบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาไม่ชัดเจนในช่วงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นชว่งท่ีมี

ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพบการเพิ่มของปริมาณของแข็งแขวนรวมรวมอย่างเด่นชัด (ภาพท่ี 2) โดยเมื่อเปรียบเทียบ

ตามพื้นท่ีพบว่าบริเวณตอนบนในสถานี U5 มีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมมากท่ีสุด (159.29 มิลลิกรัมต่อลิตร)    

ในพื้นท่ีในภาพรวมพบพิสัยในเดือนนี้ในช่วง 2.89-159.29 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะท่ีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

และเดือนกุมภาพันธ์, เดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 มีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมค่อนข้างต่ า  

อยู่ในช่วง 1.05-31.75, 0.20-43.41, 0.40-8.92 และ 0.67-29.55 มลิลกิรัมตอ่ลติร ตามล าดับ  

 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะการกระจายของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (มลิลกิรัมตอ่ลติร) ในพืน้ท่ีแม่น้ าเพชรบุรี             

ตามระยะทางจากตอนบน ตอนกลาง มาตอนลา่ง เปรียบเทียบตามช่วงเวลา ในเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558,           

เดอืนกุมภาพันธ์, เดอืนพฤษภาคม, เดอืนสิงหาคม และเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2559 

 

 ผลการศึกษายังพบวา่ปริมาณของแข็งแขวนลอยในแม่น้ าเพชรบุรีตอนบนได้ลดระดับลงในบริเวณสถานี U6 

ท่ีอยู่เหนือเขื่อนเพชรบุรี ท้ังนี้เป็นผลกระทบจากการปิดกั้นแม่น้ า และจากนั้นมักพบการยกระดับขึ้นในบริเวณ            

หน้าเขื่อนท่ีมีการปล่อยน้ า ซึ่งท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนขึ้นมา ส าหรับในสถานี L15 ท่ีอยู่ใกล้กับเขตปาก

แม่น้ าซึ่งได้รับอิทธิพลจากน้ าขึ้นน้ าลงพบการเพิ่มปริมาณของของแข็งแขวนลอยมากขึ้นซึ่งเกิดจากตะกอน                     

ท่ีฟุ้งกระจายเข้ามาจากบริเวณดนิดอนปากแม่น้ านั่นเอง 
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 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพตรวจวัดจากปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรี (ภาพท่ี 3) พบว่าม ี    

ค่ าค่ อนข้ างต่ า  มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ  6.45±5.57 ไม โค รก รัมต่ อลิ ต ร  และมี ค่ า ท่ี แปรปรวนสู งอยู่ ใน ช่ ว ง                   

0.69-30.96 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งในบริเวณแม่น้ าเพชรบุรีตอนบนมีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มมากขึ้นในบริเวณ

สถานี U2 และกลับลดระดับอกีคร้ัง โดยเฉพาะพื้นท่ีบริเวณเหนือเขื่อนเพชรบุรี การเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ในน้ า

พบ ได้ ชั ด เจน ในช่ วงกลางฤดู ฝน  (ตุ ล าคม  พ .ศ . 2559) อย่ างไรก็ ต ามหารพิ จารณ าตามพื้ น ท่ีพบว่ า                              

ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้นในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณสถานี L15 ซึ่งมี

ปริมาณค่อนข้างสูงในทุกช่วงเวลา ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจากการผสมผสานของแพลงก์ตอนพืชท่ีมีระดับ       

เพิ่มสูงขึน้ในบริเวณปากแม่น้ า  

 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะการกระจายของคลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll a; µg/L) ในพืน้ท่ีแม่น้ าเพชรบุรีตามระยะทางจาก

ตอนบน ตอนกลางมาตอนลา่งเปรียบเทียบตามช่วงเวลา ในเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558, เดอืนกุมภาพันธ์,                           

เดอืนพฤษภาคม, เดอืนสิงหาคมและเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

 ส าหรับการศึกษาสัดสว่นอนิทรีย์สารในของแข็งแขวนลอยรวมท่ีกระจายตามสถานีศกึษาตา่งๆ ในพืน้ท่ีแม่น้ า

เพชรบุ รี  (ภาพ ท่ี  4) พบว่าการเปลี่ ยนแปลงตามเวลาอย่างชัด เจน  โดยพบค่า ท่ีสู งขึ้น ในช่วงต้นฤดูฝน                   

(สิงหาคม พ.ศ. 2559) และกลางฤดูฝน (ตุลาคม พ.ศ. 2559) อยูใ่นช่วง 90.18-99.78 และ 80.89-97.81 เปอร์เซ็นต ์

ตามล าดับ ในขณะเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนท่ีน้อยกว่า สัดส่วนของ

อนิทรียส์ารยังแสดงความแตกต่างกันในแตล่ะพืน้ท่ี โดยมแีนวโนม้ของการลดลงเมื่อเข้าสู่เขตปากแม่น้ า อยา่งไรก็ตาม 

สัดสว่นดังกล่าวยังคงมคี่าสูงไปตลอดล าน้ าในชว่งท่ีน้ าไหลแรง ทัง้นี้ นา่จะเกดิจากบทบาทของการพัดพาอินทรีย์สารท่ี

เกิดจากซากพรรณไมน้้ ามาจากพื้นท่ีตอนบนและตอนกลาง ลงไปถึงตอนล่างได้  
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ภาพที่ 4 สัดสว่นอินทรีย์สารในของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีตามชว่งเวลาใน                                     

เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 จนถึงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

3. บทบาทความสัมพันธ์ของความเรว็น้ าต่อปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม 

 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมและความเร็วน้ า ซึ่งก าหนดเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นตัวแทนของชว่งฤดูแล้ง และเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นตัวแทนของช่วงฤดูน้ าหลากของ

แม่น้ าเพชรบุรี พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางท่ีตามกันท่ีระดับ 86 เปอร์เซ็นต์  โดยพบว่าความเร็วน้ า (Vel) ท่ีเพิ่ม 

มากขึ้นมีส่วนให้เกิดปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (TSS) ท่ีเพิ่มขึ้นด้วยตามสมการ TSS=0.706(Vel)+0.21 (r=0.86)       

(ภาพท่ี 5) 

 

 
ภาพที่ 5 บทบาทของระดับความเร็วน้ า (Velocity: Vel; cm/s) ตอ่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม

(Total suspended solid: TSS; mg/L)  (การศึกษาในเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559)                                     

ในพืน้ท่ีแม่น้ าเพชรบุรี  
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วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการศึกษาวจิัยในพืน้ท่ีแม่น้ าเพชรบุรีพบวา่คุณภาพน้ าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ท่ีด ีโดยเฉพาะปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ า ท่ี มี ค่ าอยู่ ในช่ วง 6-7 มิ ลลิ ก รัมต่ อลิ ต ร  [7] ซึ่ งแม้ จะมี ป ริมาณ ออกซิ เจน ท่ี ต่ า ในบางพื้ น ท่ี                 

(บริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจาน) แต่ภายในธรรมชาติของระบบนิเวศในล าน้ าก็ท าให้เกิดการเพิ่มระดับมากขึ้นใน

ระยะทาง   ไมไ่กลจากพื้นท่ีตน้น้ านัน้ (ตารางท่ี 1)   

 ในด้านปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมพบว่าในพื้นท่ีแม่น้ าเพชรบุรีมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นท่ีมากกว่าตาม

เวลาท่ีเปลี่ยนไป ยกเว้นในกรณท่ีีเป็นช่วงกลางฤดูฝนท่ีมีน้ าหลากอยา่งมาก (เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559) ซึ่งสามารถพบ

ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมสูงขึ้นได้ตลอดล าน้ า ลักษณะดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านปริมาณน้ าฝน                    

ซึ่ งท าให้ เกิดการชะล้ างห รือกัด เซาะในบริเวณ ริมฝั่ งแม่น้ าและท าให้ เกิดการพัดพาตะกอนลงสู่ แม่น้ า                              

ได้อยา่งชัดเจน [8] ผลการศกึษายังพบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นท่ีแมน่้ าตอนบนจะลดลงจากการมเีขื่อน

กั้นแม่น้ า ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยความเร็วน้ าที่ลดลง ผนวกกับปัจจัยในระบบนเิวศของแม่น้ าท่ีมีพรรณไมน้้ าชว่ยท าให้เกิด

การตกของตะกอนท่ีเกิดขึน้ในแมน่้ า ในขณะท่ีพืน้ท่ีแม่น้ าตอนล่างได้รับอทิธิพลของการฟุง้กระจายของดินตะกอนจาก

เขตปากแม่น้ า [8] ท าให้มีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมสูงตลอดปี  

 ในส่วนการศึกษาของแข็งแขวนลอยเชิงคุณภาพจากระดับคลอโรฟิลล์ เอ ท่ีใช้เป็นปัจจัยชี้วัด พบว่าในระบบ

แม่น้ ามีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ค่อนข้างต่ า ท้ังนี้อาจเกิดจากสาเหตุท่ีแม่น้ าเพชรบุรีมีมวลน้ าท่ีไหลค่อนข้างเร็ว และ

ถ่ายเทดี อย่างไรก็ตาม เราสามารถพบผู้ผลิตขั้นต้นหลักเป็นพรรณไม้น้ าท่ียึดเกาะอยู่กับพื้นท้องน้ า โดยพบ

แพร่กระจายตั้งแต่พื้นท่ีแม่น้ าตอนบนไปจนถึงแม่น้ าตอนกลาง [9] โดยค่าคลอโรฟิลล์ เอ มีแนวโน้มท่ีค่อยๆสูงขึ้นใน

พื้นท่ีตอนล่างลงไป และในพื้นท่ีตอนล่างสุดใกล้กับเขตปากแม่น้ ามีค่าที่สูงขึ้นจากอิทธิพลชองการผสมผสานของมวล

น้ ากับปริมาณของแพลงก์ตอนพืชท่ีพัดพาเข้ามาจากเขตปากแม่น้ าได้ 

 ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าสัดสว่นของอนิทรีย์สารท่ีพัดพาลงมาจากแมน่้ าเพชรบุรีมักมคี่าสูง โดยเฉพาะ

ในช่วงแม่น้ าตอนบนและแม่น้ าตอนกลางซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเจริญของพรรณไม้น้ าเป็นจ านวนมาก การหลุดลอยหรือ

การเนา่เป่ือยของซากพรรณไมน้้ าในน้ า จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีท าให้มปีริมาณอนิทรีย์สารในน้ าค่อนข้างสูงกว่า

พื้นท่ีแม่น้ าตอนล่างสุดท่ีได้รับอิทธิพลของน้ าขึ้นน้ าลง และลักษณะของความเร็วน้ าในช่วงน้ าหลากหรือกลางฤดูฝน

เป็นต้นไปจะเป็นปัจจัยท่ีท าให้มวลของอนิทรียส์ารเหลา่นีถู้กพัดพาลงสู่ระบบนเิวศปากแม่น้ า 

 จากการศึกษาในคร้ังนี้ท าให้เราทราบว่า ลักษณะเชิงคุณภาพหรือความอุดมสมบูรณ์ของมวลน้ าจาก       

แม่น้ าเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วยตะกอนแขวนลอยมีอินทรีย์สารในปริมาณสูงนี้ นับว่ามีคุณค่าต่อการเป็นอาหารของ

สัตว์น้ าในระบบนิเวศปากแม่น้ า โดยเฉพาะสัตว์น้ าท่ีสามารถกรองกิน (Filter feeder) อาทิ หอยแครงและหอยแมลงภู่ 

ท่ีเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจท่ีส าคัญมากในพื้นท่ีปากแม่น้ าอ่าวบางตะบูน ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนให้เห็นถึง

ความส าคัญของอัตราการไหลของน้ า ท่ีมีส่วนกระตุ้นให้เกิดพัดพาของอินทรีย์สารลงสู่พื้นท่ีปากแม่น้ าได้เป็นอย่างดี 

เราจึงควรส่งเสริมให้มีการผันน้ าลงมาสู่แม่น้ าสายหลัก เพื่อคงไวซ้ึ่งระบบนิเวศท่ีดีเช่นนี้สบืต่อไป อนึ่ง ยังพบว่าการมี

พรรณไม้น้ าหรือสาหร่ายต่าง ๆ ในระบบแม่น้ าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีปลายน้ า 

ดังนั้น เราสมควรวางแผนเพื่อการอนุรักษ์สถานภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการผลิตทรัพยากรในระบบนิเวศ    

ปากแม่น้ าไดอ้ย่างย่ังยนืต่อไป 
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Influence of tidal changes on primary productions in the estuarine areas: A 

case study of Pranburi estuary (Prachaup Khiri Khan Province) and Lung-

Suan estury (Chumporn Province) 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาติดตามอิทธิพลการขึ้นลงของน้ าต่อระดับของผลผลิตขั้นต้น ในพื้นท่ีปากแม่น้ าปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และปากแม่น้ าหลังสวน จังหวัดชุมพร ด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2558 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และ สิงหาคม พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบวา่ความอุดมสมบูรณ์ในระดับของผลผลิต

ขั้นต้นของท้ังสองพื้นท่ีอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง (4.73-35.94 µg/L) และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ าท่ัวไปอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดี แต่มีความแปรผันท่ีค่อนข้างสูงโดยเฉพาะค่าความเค็มของน้ าในพื้นท่ีปากแม่น้ าหลังสวน (8.7-30.9 psu) 

ซึ่งบ่งบอกถึงการได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ าอย่างชัดเจน ต่างจากพื้นท่ีปากแม่น้ าปราณบุรี ท่ีมีความแปรผัน

ในช่วงท่ีแคบกว่า (29.6-31.4 psu) อิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ าดังกล่าว มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย

สิ่งแวดล้อมทางน้ าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงน้ าเกิดบริเวณพื้นท่ีปากแม่น้ าหลังสวน ซึ่งพบว่าการเพิ่มขึ้นในค่า

ความเค็มนั้นท าให้ค่าคลอโรฟิลล์ เอ เพ่ิมสูงขึน้ได้ถึงมากกวา่ 10 µg/L ขณะท่ีค่าออกซิเจนละลายน้ ามีความแปรผันท่ี

นอ้ยกว่าค่าคลอโรฟิลล ์ผลการศึกษาในภาพรวมแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการก าหนดช่วงเวลาและ/หรือคาบน้ า

เพื่อการออกส ารวจในภาคสนาม นอกจากนี้ ยังพบว่าการก าหนดช่วงเวลาศึกษาในช่วงน้ าลงของวันท่ีน้ าเกิด จะท าให้

ได้ตัวแทนของค่าคลอโรฟิลลท่ี์มีความเหมาะสมตอ่การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีปากแม่น้ าได้ดีกวา่ชว่งอื่น 
 

ค าส าคัญ:  ผลผลิตขัน้ต้น การขึน้ลงของน้ า ความเค็มของน้ า ออกซิเจนละลายน้ า พื้นท่ีปากแม่น้ า  
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Abstract  

Research study on influences of tidal changes on primary productions in Pranburi estuary, Prachuap 

Khiri Khan Province, and Lung-Suan estuary, Chumporn Province was carried out by field surveys during 

December 2014, February 2015, May 2015 and August 2015. The results indicated mesotrophic to eutrophic 

conditions (4.73-35.94 g/L) and good water qulities of both water resources. Nevertheless, the factors veries 

remarkably, in particular the higher variation of salinities during the surveys in Lung-Suan estuary (8.7-30.9 

psu) than in Pranburi estuary (29.6-31.4 psu). Such variations had apparent impacted to related environmental 

factors. The increase of salinities induced the increases in chlorophyll a more than 10 µg/L, while the others (i.e. 

dissolved oxygen) had less impacted. The overall views have revelaed the importance of time and/or tidal period 

for effective field assessment. Moreover, the survey during ebb tide of a spring tide day should provide the most 

representative chlorophyll information for the trophic state assessment. 
 

Keywords:  Primary Production, Tidal Changes, Salinity, Dissolved Oxygen, Esturine Areas 

 

บทน า 
พื้นท่ีปากแม่น้ านับเป็นพื้นท่ีท่ีมีความซับซ้อนทางระบบนิเวศ มีการผสมผสานระหว่างน้ าจืดท่ีไหลลงมาจาก

แผ่นดินและน้ าเค็มจากเขตทะเล (Hao and Zhao, 2008; Wu, 2010) ผนวกกับพื้นท่ีบริเวณปากแม่น้ าได้รับอิทธิพล

การขึ้นลงของน้ า ในช่วงน้ าเกิด และน้ าตาย  ยังผลต่อการเติบโตของผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีปากแม่น้ า ซึ่งระดับของ

ผลผลิตขั้นต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันอย่างชัดเจน (ขนิษฐา และคณะ , 2558) นอกจากนี้ ปัจจัยคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมทางน้ ามีส่วนท าให้เกิดกาเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขั้นต้น (แสง ความขุ่น ธาตุอาหาร ความเค็ม เป็นต้น) 

ด้วยเช่นกัน (Conley, 2000; Paerl, 2009) จากกระบวนการต่าง ๆ ภายในระบบปากแม่น้ า ก่อให้เกิดความอุดม

สมบูรณ์ ทั้งในด้านความหลากหลายและความหนาแน่น ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความ

อุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีปากแม่น้ าได้อีกนัยหนึ่ง  

 ผลผลิตขั้นต้นในบริเวณปากแม่น้ า มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตวน์้ า

วัยออ่น และ/หรือ ผู้บริโภคขั้นตน้ ซึ่งมีผู้ผลิตขัน้ต้นเป็นแหล่งอาหารหลัก ปากแม่น้ าจึงเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรสัตวน์้ า

ท่ีส าคัญทางธรรมชาติแหล่งหนึ่ง (Day et al., 1989, 2013) ซึ่งมีความส าคัญตอ่ระบบเศรฐกิจต่อประเทศ ในพื้นท่ีปาก

แม่น้ าปราณบุรี และปากแม่น้ าหลังสวน เป็นปากแม่น้ าท่ีอยู่ในบริเวณแนวอ่าวไทยฝั่งตะวันตก   ซึ่งมีความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างมาก รองจากพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน โดยพื้นท่ีปากแม่น้ าปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ทรัพยากรสัตวน์้ าท่ีสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นท่ี คือ หมึก ส่วนในพื้นท่ีปากแมน่้ าหลังสวน ทรัพยากร

สัตว์น้ าท่ีส าคัญ ได้แก่ ปลาทู ปลากะตัก และปลาหลังเขียว ซึ่งปลาเหล่านี้ล้วนเป็น ปลาท่ีกินแพลงก์ตอนพืชเป็น

อาหาร (เชษฐพงษ์ และคณะ, 2558; จิราภัษ และคณะ, 2558) ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีอย่างชัดเจน 

ลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงการมีแหล่งอาหารท่ีเพียงพอต่อการด ารงชวีิตของสัตว์น้ า อยา่งไรก็ตาม การเข้าใจถึงการ

เปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นตน้ภายในพื้นท่ีปากแมน่้ า โดยได้รับอิทธิพลจากลักษณะการขึน้ลงของน้ าในช่วง

น้ าเกดิ และน้ าตาย ยอ่มมคีวามส าคัญต่อการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์  

การศึกษาในครัง้นี้ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ า (น้ าเกดิ น้ าตาย) ต่อระดับของผลผลิต

ขั้นต้น (ในช่วงน้ าลง) รวมไปถึง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในรอบวันของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ า (ปริมาณออกซิเจน
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ละลายน้ า และปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ) และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้ าในรอบปี ของพื้นท่ีปากแม่น้ าปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปากแม่น้ าหลังสวน จังหวัดชุมพร ท้ังนี้ เพื่อความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี และ 

เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการขึ้นลงของน้ า (น้ าเกิด น้ าตาย) และช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมต่อการ

น าไปใชเ้ป็นนตัวแทนท่ีดขีองการศกึษาผลผลิตขั้นตน้ในพื้นท่ีปากแม่น้ าได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 ท าการเก็บตัวอย่างผลผลิตขั้นต้น ในบริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปากแม่น้ าหลัง

สวน จังหวัดชุมพร (ภาพท่ี 1 a-b) ซึ่งก าหนดชว่งเวลาในการศึกษาเป็น 4 ฤดูกาล คือ ปลายฤดูน้ าหลาก (เดอืนธันวาคม 

พ.ศ. 2557) ฤดูแลง้ (เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) ต้นฤดูน้ าหลาก (เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558) และกลางฤดูน้ าหลาก 

(เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558) โดยการศึกษาดังกล่าวจะเน้นการประเมินบทบาทการขึ้น-ลงของน้ าท่ีมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของผลผลิตขัน้ต้นและปัจจัยสิ่งแวดลอ้มทางน้ าท่ีเกี่ยวข้องและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 

 

                      

  

   

  

    

 

 

 

ภาพที่ 1 พื้นท่ีศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขั้นต้นและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ า และการเปลี่ยนแปลง

ตามเวลา บริเวณปากแมน่้ าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาพ a) และปากแม่น้ าหลังสวน จังหวัดชุมพร 

(ภาพ b) 
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 การศึกษาผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์ เอ) ด าเนินการโดยการน าเอาตัวอย่างน้ ามากรองผ่านกระดาษกรอง 

GF/F (Whatman) และสกัดด้วยอะซีโตน 90% ปริมาตร 5 มลิลลิิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมท่ีิต่ า

วา่ 4 °C จากนั้นน าไปวเิคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวธีิ Spectrophotometric method (Parsons et al,. 1984) 

ส าหรับการศึกษาคุณภาพน้ าท่ัวไป (อุณหภูมิ การน าไฟฟ้า ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้ า และความเป็นกรด-เบส) 

ด าเนนิการโดยใชเ้ครื่อง Multi-parameter (รุ่น YSI 600QS) ตรวจวัดในภาคสนาม 

 

ผลการศึกษา 

1. การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

 อุณหภูมขิองน้ า  

 ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิของน้ า (ตารางท่ี 1) บริเวณปากแม่น้ าหลังสวน จังหวัด

ชุมพร มีค่าอยู่ในช่วง 25.6-31.9 องศาเซลเซียส ซึ่งฤดูกาลท่ีทีค่าอุณหภูมิของน้ าต่ าท่ีสุด คือ ช่วงปลายฤดูน้ าหลาก 

(เดือนธันวาคม พ .ศ . 2557) 25.5-26.0 องศาเซลเซี ยส ส่ วนฤดูแล้ ง (เดื อนกุมภาพั น ธ์  พ .ศ .  2558 ) 

และตน้ฤดูน้ าหลากนัน้ พบค่าอุณหภูมขิองน้ าท่ีสูงขึน้อย่างชัดเจน (มคี่าเฉลี่ยประมาณ 31 องศาเซลเซียส)   

 

ตารางที่ 1 ค่าพิสัยและค่าเฉลี่ย (median±SD) ของปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ าท่ีตรวจวัดได้ในช่วงปลายฤดูน้ า

หลาก ฤดูแล้ง ต้นฤดูน้ าหลาก และกลางฤดูน้ าหลาก บริเวณปากแม่น้ าหลังสวน จังหวัดชุมพร และปาก

แมน่้ าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชว่งปี พ.ศ. 2557-2558 

หมายเหตุ: – คือ sampling error  

ฤดูกาล 
อุณหภูมขิองน้ า (°C) ความเค็มของน้ า (psu) ความเป็นกรด-เบส 

หลวัสวน ปราณบุร ี หลังสวน ปราณบุร ี หลังสวน ปราณบุร ี

ปลายฤดูน้ าหลาก 

(ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

25.6-26.0 

(25.8±0.17) 

(n=5) 

23.7-24.0 

(23.9±0.13) 

(n=4) 

19.4-30.9 

(29.8±5.09) 

(น้ าเกดิ) 

30.2-30.5 

(30.4±0.13) 

(น้ าเกดิ) 

(n=4) 

7.7-7.9 

(7.9±0.07) 

(n=5) 

7.9-8.0 

(8.0±0.03) 

(n=4) 

ฤดูแล้ง 

(กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 

29.4-31.3 

(31.0±0.76) 

(n=5) 

29.4-30.8 

(29.9±0.61) 

(n=4) 

9.0-22.7 

(12.3±5.49) 

(น้ าตาย) 

(n=5) 

29.8-31.4 

(31.2±0.75) 

(น้ าเกดิ) 

(n=4) 

7.9-8.0 

(7.6±0.09) 

(n=5) 

7.8-7.9 

(7.9±0.02) 

(n=4) 

ต้นฤดูน้ าหลาก 

(พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

30.5-31.9 

(31.2±0.50) 

(n=7) 

- 

8.7-11.6 

(9.9±1.03) 

(น้ าตาย) 

(n=5) 

- 

7.5-7.6 

(7.5±0.07) 

(n=7) 

7.9-8.2 

(8.0±0.17) 

(n=5) 

กลางฤดูน้ าหลาก 

(สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

27.1-28.3 

(27.7±0.46) 

(n=6) 

29.6-30.4 

(29.9±0.34) 

(n=7) 

- 

29.6-31.4 

(28.1±2.78) 

(น้ าเกดิ) 

(n=7) 

8.2-8.9 

(8.3±0.27) 

(n=6) 

7.9-8.1 

(8.0±0.05) 

(n=7) 
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ส่วนการศึกษาบริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ค่าอุณหภูมิของน้ า อยู่ระหว่าง 

23.7-30.8 องศาเซลเซียส โดยช่วงปลายฤดูน้ าหลาก (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557) มีค่าอุณหภูมิของน้ า (ประมาณ   

24 องศาเซลเซียส) ท่ีค่อนข้างต่ ากว่าในช่วงแล้ง (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558) และกลางฤดูน้ าหลาก (เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2558) ที่มคี่าอุณหภูมขิองน้ าเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 29 องศาเซลเซียส 

 ความเค็มของน้ า 

ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของค่าความเค็มของน้ าทะเล ในบริเวณปากแม่น้ าหลังสวน 

จังหวัดชุมพร มีค่าความเค็มของน้ าอยู่ในช่วง 8.7-30.9 psu ท้ังนี้ ค่าความเค็มของน้ าทะเล ในช่วงน้ าเกิดมีความ

แปรปรวนคอ่นข้างชัดแจน โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูน้ าหลาก (เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2557) มคี่าความเค็มของน้ าเฉลี่ย 

29.8±5.09 psu นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าในช่วงต้นฤดูน้ าหลาก (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558) มีค่าความเค็มของน้ า

เฉลี่ย 9.9±1.03 psu ซึ่งมีความแตกตา่งของค่าความเค็มของน้ าท่ีคอ่นข้างนอ้ย ซึ่งแสดงถึงการศกึษาอยู่ในช่วงน้ าตาย 

ส่วนผลการศึกษาค่าความเค็มของน้ า บริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าอยู่ในช่วง 

29.6-31.4 psu พบว่าท้ัง 3 ฤดูกาล (ปลายฤดูน้ าหลาก, ฤดูแล้ง และ กลางฤดูน้ าหลาก) มีค่าความเค็มของน้ าท่ี

ใกล้เคียงกัน และมีค่าความเค็มของน้ าท่ีค่อนข้างน้อย ยังพบวา่ ค่าความเค็มของในบริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี มีค่าท่ี

ค่อนขา้งสูงกว่าปากแม่น้ าหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 ความเป็นกรด-เบส 

 ผลการศกึษาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของค่าความเป็นกรด-เบส บริเวณปากแม่น้ าหลังสวน จังหวัดชุมพร 

มีค่าอยู่ระหว่าง 7.5-8.9 ซึ่งมีค่าความเป็นเบสน้อย ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล พบว่าใน     

ช่วงปลายฤดูน้ าหลาก มีค่าความเป็นเบสของน้ าสูงสุด ซึ่งค่าเฉลี่ย 8.03±0.27 ส่วนค่าความเป็นกรด-เบส ของปาก

แม่น้ าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามีความเป็นเบสเล็กน้อย เช่นเดียวกัน โดยมีค่าอยู่ในช่วง 7.9-8.2 

ใกล้เคียงกันท้ัง 3 ฤดูกาล (ปลายฤดูน้ าหลาก, ฤดูแลง้ และ กลางฤดูน้ าหลาก)   

 2. อทิธิพลของการขึ้นลงของน้ าต่อผลผลิตขั้นต้น และปริมาณออกซิเจนละลายน้ า 

 ในการศึกษาอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ า ท่ีมีผลต่อผลผลิตขั้นต้นและปัจจัยด้านออกซิเจนละลายน้ า บริเวณ

ปากแมน่้ าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปากแมน่้ าหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยด าเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ของผลผลิตขั้นต้น และด้านออกซิเจนละลายน้ า ในรอบวัน ใน 3 ฤดูกาล ข้างต้นซึ่งประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ช่วงน้ าเกิด และช่วงน้ าตาย โดยบริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี (ภาพท่ี 2 a และ b) มีเพียงช่วงน้ าเกิดเท่านั้น ส่วนปากแม่น้ า

หลังสวน (ภาพท่ี 3 a และ b) พบท้ังชว่งน้ าเกิด คือ ช่วงปลายฤดูน้ าหลาก (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557) และช่วงน้ าตาย คือ 

ชว่งฤดูแล้ง (เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) และตน้ฤดูน้ าหลาก (เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดลอ้มทางน้ า (ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า; ภาพท่ี 2 a และ b) 

ในรอบวัน บริเวณปากปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบวา่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าในรอบวัน ในชว่งปลายฤดู

น้ าหลาก มีค่าอยู่ระหว่าง 7.18-8.28 mg/L ซึ่งค่าออกซิเจนละลายน้ าท่ีพบในรอบวันนั้น มีค่าค่อนข้างคงท่ีและ

ใกล้เคียงกันตลอดช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากในช่วงฤดูแล้ง ที่มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ า อยู่ระหว่าง 

3.84-5.05 mg/L โดยมีค่าท่ีน้อยกว่าประมาณ 2 เท่า โดยในช่วงน้ าลงมีค่าออกซิเจนละลายน้ าลดลงเพียงเล็กน้อย 

ส าหรับค่าออกซิเจนละลายน้ าในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2558) มคี่าระหว่าง 4.61-6.02 mg/L โดย

พบวา่ออกซิเจนละลายน้ าต่ าสุด ในช่วงน้ าลง (7:00 น.) เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าออกซิเจนละลายน้ าใน

รอบวันของท้ัง 3 ฤดูกาล พบว่าในช่วงปลายฤดูน้ าหลาก มีค่าออกซิเจนละลายน้ าสูงกว่าในช่วงฤดูแล้งและต้นฤดูน้ า

หลากอยา่งชัดเจน 
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ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของค่าออกซิเจนละลายน้ า (D = Dissolved oxygen; mg/L) และค่าคลอโรฟิลล์ เอ          

(Ch = Chlorophyll a ; µg/L) ตามการขึ้น-ลงของน้ า ในช่วงปลายฤดูน้ าหลาก (เดือนธันวาคม พ.ศ.2557)     

ฤ ดู แ ล้ ง  (เดื อ น มี น า ค ม  พ .ศ .2558)  แ ล ะ ก ล า งฤ ดู น้ า ห ล า ก  (เดื อ น สิ ง ห า ค ม  พ .ศ .2558)                                   

บริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ภาพที่  3 การเปลี่ ยนแปลงของค่ าออกซิ เจนละลายน้ า  และค่ าคลอโรฟิลล์  เอ ตามการขึ้น -ลงของน้ า                          

ในช่วงปลายฤดูน้ าหลาก (เดือนธันวาคม พ .ศ .  2557) ฤดูแล้ ง (เดือนกุมภาพัน ธ์  พ .ศ . 2558)                     

และตน้ฤดูน้ าหลาก (เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558) บริเวณปากแม่น้ าหลังสวน จังหวัดชุมพร 
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 ส าหรับผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ในน้ า จะพิจารณาในช่วงน้ าลง เพื่อศึกษา

อิทธิพลการไหลลงมาของมวลน้ าจืด โดยพบว่า ค่าคลอโรฟิลล์ เอ ในบริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงปลายฤดูน้ าหลาก มีความแตกต่างของค่าคลอโรฟิลล์ เอ (พิสัยของคลอโรฟิลล์ เอ 13.64-

21.83 µg/L) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงฤดูแล้ง มีความแตกต่างของค่าคลอโรฟิลล์ เอ เช่นเดียวกัน แต่ระดับของ

คลอโรฟิลล์ เอ นั้น มีค่าประมาณ 5 µg/L เท่านัน้ ซึ่งแตกต่างจากช่วงปลายฤดูน้ าหลากอย่างชัดเจน ส่วนชว่งกลางฤดู

น้ าหลาก มีแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยมีคา่อยู่ระหว่าง 8.8-15.00 µg/L  

 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของออกซิเจนละลายน้ า (ภาพท่ี 3) ในบริเวณปากแม่น้ าหลังสวน 

จังหวัดชุมพร พบวา่ มคี่าอยู่ระหว่าง 5.02-8.97 mg/L เมื่อพิจารณาเฉพาะในช่วงน้ าลง พบวา่ในช่วงปลายฤดูน้ าหลาก                

ค่าออกซิเจนละลายน้ ามีการเปลี่ยนแปลงท่ีค่อนข้างน้อย และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงฤดูแล้ง ค่าออกซิเจนละลายน้ า  

มคี่าประมาณ 5 mg/L โดยมีค่าออกซิเจนละลายน้ าแนวโนม้ลดลงเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกันในชว่งต้นฤดูน้ าหลาก ท่ีมี

ค่าออกซิเจนละลายน้ าประมาณ 6 mg/L โดยมีแนวโน้มลดลงตามเวลา 

 ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของค่าคลอโรฟิลล ์เอ ในรอบวัน บริเวณปากแม่น้ าหลังสวน (ภาพท่ี 3) ผลการศึกษา

พบว่า ค่าคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าอยู่ระหว่าง 5.27-13.39 µg/L จากการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าคลอโรฟิลล์ เอ 

ในช่วงน้ าลง พบว่า ช่วงปลายฤดูน้ าหลาก (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557; ภาพท่ี 3a) มีแนวโน้มการลดลงของค่า

คลอโรฟิลล์ เอ อย่างชัดเจนตามเวลา โดยมีค่าคลอโรฟิลล์ เอ อยู่ระหว่าง 13.27-8.16 µg/L ซึ่งแตกต่างจาก           

ช่วงฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558; ภาพท่ี 3a) ท่ีมีค่าคลอโรฟิลล์ เอ ที่ไม่คงท่ี โดยพบค่าคลอโรฟิลล์ เอ ท่ีสูง

และต่ าได้ในช่วงน้ าลง ส่วนการเปลี่ยนแปลงของค่าคลอโรฟิลล์ เอ ในช่วงต้นฤดูน้ าหลาก (เดือนพฤษภาคม            

พ.ศ. 2558; ภาพท่ี 3b) มีค่าคลอโรฟิลล ์เอ ระหวา่ง 5.27-8.48 µg/L โดยมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นในช่วงน้ าลง 

 การวิเคราะห์อทิธิพลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อผลผลิตขั้นต้น ในพื้นที่ปากแม่น้ า 

  การวิเคราะห์อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการลดลงของผลผลิตขั้นต้น ในบริเวณปากแม่น้ า 

การศึกษาคร้ังนี้ ด าเนินการก าหนดช่วงความเค็มของน้ าท่ีพิจารณาเฉพาะในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันใน

ช่วงกว้าง ≥10 psu ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 (พิสัยความเค็ม 30.9-19.4 psu) 

ในช่วงฤดูปลายน้ าหลาก และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (พิสัยความเค็ม 22.7-9.7 psu) ในช่วงฤดูแล้ง สามารถใช้

เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ดังกล่าว (ส าหรับข้อมูลจากพื้นท่ีปากแม่น้ าปราณบุรี แสดงให้เห็นค่าความเค็มของน้ าที่มี

การเปลี่ยนแปลงในชว่งแคบ โดยมีพสิัยความเค็ม 29.6-31.4 psu จึงไม่สามารถน ามาใช้ในการวเิคราะห์ได้) 
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ภาพที ่4 อทิธิพลของคา่ความเค็มของน้ าต่อการลดลงของคลอโรฟิลล์ เอ ในช่วงน้ าเกดิ (เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2557; 

ด้านบน) และช่วงน้ าตาย (เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558; ภาพลา่ง) บริเวณปากแม่น้ าหลังสวน จงัหวัดชุมพร  

  

 ผลการศึกษาอิทธิพลของค่าความเค็มของน้ าต่อผลผลิตขั้นต้น พบว่า การลดลงปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มี

การตอบสนองต่อการลดลงของค่าความเค็มของน้ า ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงน้ าเกิด (ภาพท่ี 4; ด้านบน) เมื่อการ

ลดลงของค่าความเค็มของน้ าเพ่ิมสูงขึ้นจะส่งผลต่อการลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เชน่เดียวกัน ส่วนการลดลง

ของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ จะตอบสนองต่อการลดลงของค่าความเค็มของน้ าท่ีค่อนข้างน้อยหรือไม่มทิีศทาง ในช่วง

น้ าตาย (ภาพท่ี 4; ด้านล่าง) 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

ในภาพรวม ผลการศึกษาอิทธิพลการขึ้นลงของน้ าต่อระดับผลผลิตขั้นต้น โดยวิเคราะห์ในช่วงน้ าลง พบว่า 

ลักษณะการขึ้นลงของน้ าในช่วงน้ าเกิด มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มของน้ า และระดับของ     

คลอโรฟิลล์ เอ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ชัดเจนกว่าการศกึษาในชว่งน้ าตาย เนื่องจาก ลักษณะการเคลื่อนตัวของ

น้ าท่ีแตกต่างกัน โดยในช่วงน้ าเกิดนั้น การเคลื่อนตัวของน้ าท่ีแรงและเร็วกว่าในช่วงน้ าตายท่ีน้ ามีการเคลื่อนตัวน้อย 

การผสมผสานกันระหว่างน้ าจืดและน้ าทะเล ในช่วงน้ าตายก็จะมีน้อยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การเลือกสถานีศึกษา ควรมี

ความเค็มของน้ าในชว่งกว้าง ≥10 psu เพื่อท่ีจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ าจืดและน้ าเค็มได้อยา่งชัดเจน  

อิทธิพลการขึ้นลงของน้ าต่อปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ า ในพื้นท่ีปากแม่น้ าปราณบุรี และปากแม่น้ า

หลังสวน อยู่ในสถานการณ์คุณภาพน้ า ดี ท้ังนี้ ค่าพิสัยของออกซิเจนละลายน้ า (3.84-8.28 mg/L และ 5.02-89.7 

mg/L) อุณหภูมิของน้ า (23.7-30.8 °C และ 25.6-31.9 °C) และค่าความเค็ม (8.7-30.9 psu; ปากแม่น้ าหลังสวน) มี

ความแปรผันในช่วงกว้าง ส่วนค่าความเป็นกรด-เบส (7.9-8.2 และ 7.5-8.9) และค่าความเค็ม ปากแม่น้ าปราณบุรี   

(29.6-31.4 psu) ซึ่งเป็นความแปรผันในชว่งแคบ ทัง้นี้ การแปรผันของปัจจัยสิ่งแวดลอ้มทางน้ าดังกล่าว ได้รับอทิธิพล

จากการขึน้ลงของน้ า สังเกตได้จากค่าความเค็มของน้ าที่มคีวามแปรผันท่ีคอ่นข้างชัดเจน โดยเฉพาะในพืน้ท่ีปากแม่น้ า

น้ าเกดิ 

น้ าตาย 



 

 1415  Proceedings 

หลังสวน ซึ่งสอดคล้องกับช่วงน้ าเกิด ท่ีจะพบค่าความแปรปรวนของค่าความเค็มท่ีค่อนข้างสูงกว่าในช่วงน้ าตาย     

อกีทั้ง สถานีท่ีศึกษาในพื้นท่ีปากแม่น้ าหลังสวน ได้รับอทิธิพลจากเขตทะเลน้อยกว่าปากแม่น้ าปราณบุรี ที่มีความเค็ม

ของน้ าในชว่งแคบ (29.6-31.4 psu) ซึ่งความเค็มท่ีพบเป็นความเค็มในเขตทะเล 

ส่วนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีปากแม่น้ าปราณบุรี และปากแม่น้ าหลังสวน อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง 

(Niles et al,. 1996) โดยค่าพิสัยของคลอโรฟิลล์ เอ (4.73-35.94 µg/L; ปากแม่น้ าปราณบุรี และ 5.20-8.97 µg/L; 

ปากแม่น้ าหลังสวน) มีความแปรผันในรอบวันและตามฤดูกาล เนื่องจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงของน้ า 

โดยเฉพาะในช่วงน้ าเกิดท่ีมีการผสมผสานกันของน้ าจืดและน้ าทะเลได้มากกว่า โดยจะมีผลต่อค่าคลอโรฟิลล์ เอ ใน

พื้นท่ีปากแม่น้ า (ขนิษฐา และคณะ, 2559) อยา่งไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของค่าคลอโรฟิลล์ เอ ในรอบวัน 

จะมีแนวโน้มลดลงในช่วงน้ าเกิด ในขณะท่ีน้ าก าลังลงของในพื้นท่ีปากแม่น้ าหลังสวน ทั้งนี้ ระดับความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นท่ีปากแม่น้ าปราณบุรี และปากแม่น้ าหลังสวนนั้น อยู่ในระดับเดียวกับปากแม่น้ าบางตะบูน  ในปี พ.ศ. 2555 

(4.94-29.64 µg/L; ระพีพรรณ และคณะ 2557) ปากแม่น้ าแม่กลอง ปี พ.ศ. 2548 (1.78-24.03 µg/L; ศิริพร 2549) 

และปากแม่น้ าบางปะกง ปี พ.ศ. 2548 (0.45-9.49 µg/L; วรญา 2548)  

ผลการศึกษาอิทธิพลของการขึน้ลงของน้ า (น้ าเกดิ น้ าตาย) ต่อระดับของผลผลิตขัน้ต้น (ในชว่งน้ าลง) ในครัง้

นี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มของน้ าท่ีมีความเชื่อมโยงกับค่าคลอโรฟิลล์ เอ ในช่วงน้ า

เกิด ในระหว่างช่วงน้ าลง ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ัง ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผลผลิต

ขั้นต้นในพื้นท่ีปากแม่น้ า มีความจ าเป็นในการเลือกใช้ข้อมูลท่ีมีลักษณะการขึ้นลงของน้ าแบบเดียวกัน (น้ าเกิด หรือ  

น้ าตาย) เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีได้มคีวามแปรปรวนของค่าน้อยท่ีสุด  อย่างไรก็ตาม การศกึษาคร้ังนี้ ชีใ้ห้เห็นว่าช่วง

น้ าเกดินัน้ สามารถใช้เป็นตัวแทนท่ีดท่ีีมคีวามเหมาะสมตอ่การศึกษาผลผลิตขัน้ตน้ภายในพื้นท่ีปากแมน่้ าและสามารถ

น าไปประยุกตใ์ชใ้นการประเมินสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของปากแม่น้ าต่อไป 
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ห้องปฏิบัตกิารวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน

การร่วมออกส ารวจภาคสนามและให้ความชว่ยเหลอืในการวเิคราะห์ตัวอยา่งเป็นอยา่งดี 
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การสะสมคาร์บอนในดนิของพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา 

เพื่อการอนรุักษ์ดินและน้ า  

Soil organics carbon stock agricultural at an area of Pang Kha royal project, 

Phayao province, for soil and water conservation 

อุ่นเป็ง อินทจักร1 และ สุขทัย พงศพ์ัฒนศริิ2* 

Unpeng Inthachak1 and Sukthai Pongpattanasiri2* 
 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาศักยภาพพื้นท่ีเกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ทัง้ 3 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีปลูกข้าวโพด พื้นท่ี

ปลูกข้าวไร่ และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได โดยการศึกษาลักษณะทางกายภาพดินและการสะสมคาร์บอนในดิน พบว่า

ช่วงการเก็บข้อมูลตั้งแต่ มิถุนายน ถึงกันยายน พ.ศ. 2559 มีปริมาณฝนตกสะสม 774.9 มิลลิเมตร มีการสูญเสีย

ปริมาณตะกอนสะสมในพื้นท่ีปลูกข้าวโพด 194.04 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่งมากกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวไร่ ท่ีมีการสูญเสีย

ปริมาณตะกอนสะสม คือ 64.90 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันไดท่ีมีการสูญเสียปริมาณตะกอน

สะสม คือ 12.94 กรัมต่อตารางเมตร ส่วนการสะสมปริมาณคาร์บอนในดิน พบว่า พื้นท่ีท านาแบบขั้นบันไดมีการ

สะสมคาร์บอนเท่ากับ 41.80 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวโพดท่ีมีการสะสมปริมาณคาร์บอนในดิน

เท่ากับ 37.30 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นท่ีปลูกข้าวไร่ท่ีมีการสะสมปริมาณคาร์บอนในดินเท่ากับ 34.55 กรัมต่อ

ตารางเมตร โดยสมบัตกิายภาพดนิพืน้ท่ีท านาแบบขั้นบันไดเหมาะสมกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวไร่และพื้นท่ีปลูกข้าวโพด ดังนั้น

การปลูกพชืบนพืน้ท่ีลาดชันควรมกีารปรับพื้นท่ีเป็นแบบขั้นบันได เพื่อการอนุรักษด์ิน น้ า และการสะสมคารบ์อนในดิน 

ค าส าคัญ:  นเิวศวศิวกรรม   การสะสมคารบ์อน  การอนุรักษด์ินและน้ า  การชะล้างหนา้ดิน 
 

Abstract  
 The studies of potential agricultural areas at Pang Kha Royal Project, in the three areas are slope corn 

acreage upland paddy and terraces paddy. A study of soil physical properties and soil organics carbon stock as 

showed; from June to September of 2016 have accumulated of rainfall 774.9 mm. The loss of sediment deposit 

in corn acreage is 194.04 g/m2, it is more than in upland paddy (64.90 g/m2) and in terraces paddy (12.94 

g/m2). The accumulated of soil organic carbon stock found 4 1 .8 0  of paddy terraces g/m2 than corn acreage 

(37.30 g/m2) and upland paddy (34.55 g/m2). The data soils physical properties showed suitability of terraces 

area better than upland paddy and slope corn acreage. In the plantation on a slope should be adapted as a 

terrace, in order to soil and water conservation, soil organic carbon stock. 

Keywords:  Ecological engineering, carbon stock, Soil and water conservation, Soil erosion 

                                                 
1 สาขาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย 50200 
2 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Soil Science and Natural Resources, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai Province, Thailand 50200 
2 Environmental Science, School of Energy and Environment, University of Phayao, Phayao Province Thailand  

*Corresponding author e-mail: sukthai_p@hotmail.com 



 

 1418  Proceedings 

บทน า 

 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2530 ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร

ชาวไทยภูเขา ในเขตพื้นท่ีบ้านสิบสองพัฒนา บ้านปางค่าเหนือ บ้านปางค่าใต้ ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัด

พะเยา พืน้ท่ีเป็นภูเขาและเนินเขามีแมน่้ าที่ส าคัญคือ แมน่้ าคะ และแม่น้ าต้ม ความสูงจากระดับน้ าทะเล 500 - 1,300 

เมตร อยู่ในเขตอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 25.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 6 องศาเซลเซียส มี

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,243 มลิลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยท้ังปีร้อยละ 75 โดยลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนยีว

สีน้ าตาลเข้มปนเทา ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ค่าของกรด-ด่าง (pH) ท่ี 4.5-5 ขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

34,906.27 ไร่ เป็นพืน้ท่ีของศูนย์รวม 4 แปลง เป็นพืน้ท่ี 89 ไร่ มีหมูบ้่านรับผิดชอบ 3 หมูบ้่าน คือ บ้านสิบสองพัฒนา 

บ้านปางค่าเหนือ บ้านปางค่าใต้ ประชากรจ านวน  2,439 คน รวม 353 ครัวเรือน มีเกษตรกรจ านวน 273 ราย เป็น

อีกพื้นท่ีท่ีมีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาท่ีไม่มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน จึงท าให้เกิดการบุกรุกป่า ท าไร่เลื่อนลอยเกิดการ

ปลูกพืชท่ีไม่เหมาะสมเนื่องจากสามารถปลูกพืชได้เพียงไม่กี่ชนิดคือพืชประเภทถั่ว ข้าวโพด ซึ่งเกษตรกรเองก็ไม่

สามารถควบคุมราคาการขายได้ ท าให้มีรายได้ท่ีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย อีกท้ังสภาพพื้นท่ีราบลุ่มหรือพื้นท่ีนายังมี

น้อยต่อการเพราะปลูกข้าวให้ได้เพียงพอส าหรับการบริโภคของเกษตรกร [1] 

 ดังนั้นหากมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมโดยเฉพาะพื้นท่ีลาดชันท่ีมีการปลูกพืชไร่ โดยมีการจัดการท่ี

ถูกต้องหรือการปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นท่ีนาหรือนาขั้นบันไดท่ีสามารถอนุรักษ์ดิน น้ า และสิ่งแวดล้อม ท่ีสามารถเพิ่ม

ผลผลิตและคุณภาพของข้าว และการปลูกพืชชนิดอื่นได้อีกรอบ โดยใช้หลักวิศวกรรมนาข้าวเพื่อพัฒนาการผลิตท่ี

รักษาคุณภาพดิน น้ า และสิ่งแวดลอ้มได้ โดยท าการศกึษาหลักการทางวิศวกรรมนาข้าวและโครงสร้างทางฟิสิกส์ของ

ดิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงการท าไร่เลื่อนลอยเป็นนาขั้นบันได แบบอนุรักษ์ดิน-น้ า และการสะสมคาร์บอนในดิน รอบ

พื้นท่ีโครงการหลวงปังค่า เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพื้นท่ีการผลิตเกษตรท่ีสูงและเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรดิน

ให้เกิดประโยชน ์และสามารถลดการเผ่าในที่โล่งท่ีก่อปัญหาหมอกควันได้ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 ศึกษาพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีสูงบริเวรโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา วางแผนการศึกษาในพื้นท่ีเป็นการ

ทดลองแบบสุ่มในบล็อก สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) ท้ัง 3 ปัจจัย จ านวนปัจจัยละ 4 ซ้ า 

ของรูปแบบการเกษตรในพื้นท่ีสูง คือ พื้นท่ีปลูกข้าวโพด พื้นท่ีปลูกข้าวไร่ และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได โดยจะมีการ

เปรียบเทียบผลแบบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วย Duncan's New Multiple Range Test: DMRT เพื่อการเปรียบเทียบและ

วิเคราะห์ผลการวิจัย ข้อมูลคุณภาพดินและน้ า ของสภาวะทางกายภาพของดิน ท่ีสัมพันธ์กับแร่ธาตุในดิน และการ

สะสมปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมในดนิ  
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ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยหน่วยทดลอง 

หน่วยการ

ทดลอง 

ปัจจัย การเปรียบเทียบหน่วยทดลอง 

กายภาพดนิ กายภาพเคมดีิน 
การสะสมคาร์บอนในพืช

และในดิน 

T1 พื้นท่ีปลูก

ข้าวโพด 

โครงสร้างดนิ 

• สภาพให้น้ าซึมผา่น (infiltration 

capacity) 

• อัตราการไหลซึมผ่าน 

(percolation rate) 

• ความหนาแนน่ของดิน (bulk 

density) 

• ความสามารถในการรองรับของ

ดิน (soil hardness capacity) 

• ความชื้นของดนิ (soil moisture) 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

• ปริมาณตะกอน จากการ

ชะลา้งพังทลายหน้าดนิ 

• ธาตุอาหารในดนิ  

 

 

การสะสมคาร์บอนในพืชและ

ในดนิ 

T2 พื้นท่ีปลูก

ข้าวไร ่

T3 

พื้นท่ีท า

นาแบบ

ขั้นบันได 

การสะสมคาร์บอนในพืชและ

ในดิน 

 

 เก็บผลการทดลองดังนี้ วัดความชื้นดินโดยการอบที่อุณหภูมิ 105 0C แล้วค านวณตามสูตรหาความชื้น วัด

อุณหภูมิดินด้วยเคร่ือง max-min memory thermometer วัดความแข็งดินด้วยเคร่ือง soil hardness meter รุ่น Daiki 

push-cone A-2141 และวัดการไหลซึมผ่านของน้ าแบบ Infiltration test ด้วยเครื่อง Infiltration test  

 ศกึษาปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บในพืช โดยการวเิคราะห์หามวลชีวภาพของพืชโดยวางแปลงตัวอยา่งขนาด

พื้นท่ี 1 x1 เมตร โดยการน าตัวอยา่งพืชท่ีเก็บตัวอย่างมาอบแห้งท่ีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 

48 ชั่วโมง หรืออบจนน้ าหนักคงที่และหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นจากสูตร 

  เปอร์เซ็นต์ความชื้น  =  นา้หนักสด – นา้หนักแห้ง x 100        (1) 

       น้ าหนักแห้ง 

 จากนั้นน าเปอร์เซ็นต์ความชืน้ไปค านวณหามวลชีวภาพหรือน้ าหนักแหง้ของพืชในแปลงตัวอย่าง 

  น้ าหนักแห้ง   =   100 x น้ าหนักสด               (2) 

         เปอร์เซ็นต์ความชื้น + 100 

 การประมาณหาปริมาณคาร์บอนจากปริมาณมวลชีวภาพท่ีได้ โดยการน าค่าปริมาณมวลชีวภาพท่ีได้คูณ

ด้วย 0.5 (ร้อยละ 50 โดยน้ าหนักของนา้หนักแห้งของมวลชีวภาพ) [5] 

 จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วย Duncan’s multiple rang test (DMRT) โดย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 



 

 1420  Proceedings 

ผลการศึกษา 

1. ปริมาณน้ าฝนและการชะล้างหน้าดิน 

 การศกึษาศักยภาพพื้นท่ีเกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ท้ัง 3 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีปลูกข้าวโพด พื้นท่ี

ปลูกข้าวไร่ และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได โดยตลอดช่วงการเก็บข้อมูล 4 เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน ถึงกันยายน 2559 

พบวา่ มปีริมาณฝนตกสะสม 774.9 มลิลเิมตร โดยมฝีนตกมากในช่วงปลายเดอืนสิงหาคมซึ่งมีปริมาณฝนตกสะสมท้ัง

เดือนเท่ากับ 245.10 มิลลิเมตร และปลายเดือนกันยายนซึ่งมีปริมาณฝนตกสะสมท้ังเดือนเท่ากับ 191.90 มิลลิเมตร 

ส่วนช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมมีปริมาณฝนตกสะสมท้ังเดือนเท่ากับ 88.60 มิลลิเมตร และ 150.70 

มลิลเิมตร ตามล าดับ (กราฟท่ี 1) 

 
กราฟที่ 1 แสดงปริมาณน้ าฝนชว่งเดอืน มิถุนายน ถึงเดอืนกันยายน 2559 บริเวณพื้นท่ีโครงการหลวงปังค่า 

 

 การสร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษาการชะล้างหน้าดินในพื้นท่ีเกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ท้ัง 3 

พื้นท่ี คือ พื้นท่ีปลูกข้าวโพด พืน้ท่ีปลูกข้าวไร่ และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได โดยตลอดชว่งการเก็บข้อมูล 4 เดอืน ตั้งแต ่

มิถุนายน ถึงกันยายน 2559 พบว่า มีการสูญเสียหน้าดินหรือมีปริมาณตะกอนสะสมในพื้นท่ีปลูกข้าวโพด 194.04 

กรัมตอ่ตารางเมตร มากกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวไร่ 64.90 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได 12.94 กรัมต่อ

ตารางเมตร (กราฟท่ี 2) 

 
กราฟที่ 2 แสดงปริมาณตะกอนช่วงเดอืน มิถุนายน ถึงเดอืนกนัยายน 2559 บริเวณพื้นท่ีโครงการหลวงปังค่า 
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 2. สมบัตทิางกายภาพดิน 

 การศกึษาศักยภาพพื้นท่ีเกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ท้ัง 3 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีปลูกข้าวโพด พื้นท่ี

ปลูกข้าวไร่ และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได พบว่า ความแข็งของดิน (Hardness) ก่อนทดลองสูงการหลังการทดลอง

เนื่องจากช่วงก่อนทดลองเป็นช่วงก่อนฤดูฝนและหลังการทดลองคือช่วงปลายฤดูฝน เมื่อเปรียบค่าของท้ังสามพื้นท่ี

หลังการทดลอง พบวา่ พื้นท่ีท านาแบบขั้นบันไดมคีวามแข็งของดิน 188.76 กิโลปาสคา (kPa) น้อยกว่าพื้นท่ีปลูกข้าว

ไร่ 233.55 กิโลปาสคา และพื้นท่ีปลูกข้าวโพด 251.64 กิโลปาสคา แต่เมื่อเทียบกับค่าแรงเฉือนหน้าดิน (Vane shear) 

พบว่า พื้นท่ีท านาแบบขั้นบันไดมีค่าแรงเฉือนหน้าดิน 289.30 กิโลปาสคา มากกว่า พื้นท่ีปลูกข้าวโพดและพื้นท่ีปลูก

ข้าวไร่ท่ีมคี่าค่าแรงเฉือนหน้าดินเท่ากัน 250.07 กิโลปาสคา เปอร์เซ็นต์ความชื้นดิน (Water Content: WC) พบวา่พื้นท่ี

ปลกูข้าวไร่สูงกวา่พืน้ท่ีอ่ืน คือ 25.65 เปอร์เซ็นต์ สูงกวา่พืน้ท่ีท านาแบบขั้นบันได คือ 23.80 เปอร์เซ็นต์ และพื้นท่ีปลูก

ข้าวโพด คือ 22.79 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับองค์ประกอบดิน (Soil three phases) คือ พื้นท่ีปลูก

ข้าวไร่มีเปอร์เซ็นต์ส่วนของแข็ง (Solid) น้อยกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวโพดและพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได จึงส่งผลให้มี

เปอร์เซ็นต์ของส่วนของน้ า (Liquid) และส่วนของช่องว่างในดิน (Air) มากกว่าท้ังสองแปลงด้วย แต่พื้นท่ีท านาแบบ

ขั้นบันไดเป็นพื้นท่ีราบท าให้เก็บน้ าได้ดีจึงมสี่วนของน้ าในดินมากกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวโพด ดังนัน้จึงท าให้พื้นท่ีปลูกข้าวไร่

มีความพรุนดิน (Porosity) เท่ากับ 14.26 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได คือ 9.13 เปอร์เซ็นต์ และพื้นท่ี

ปลูกข้าวโพด คือ 8.56 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และท าให้พื้นท่ีปลูกข้าวไร่มีค่าการไหลซึมผ่านน้ า (Permeability: K20) 

คือ 7.54x10-5 เซนติเมตรตอ่วินาที เร็วกว่าพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได คือ 1.32 x10-4 เซนติเมตรตอ่วินาท ีและพืน้ท่ีปลูก

ข้าวโพด คือ 4.42 x10-3 เซนติเมตรตอ่วินาท ีตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

 ส่วนการศึกษาเคมีในดิน ด้านความเป็นกรด-ด่าง ค่าอินทรีวัตถุ อินทรียคาร์บอน และปริมาณธาตุอาหาร

หลัก คือ ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งพื้นท่ี

ปลูกข้าวโพดมีคา่สูงกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวไร่และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได (ตารางที่ 3)  

 

ตารางที่ 2 แสดงสมบัตทิางกายภาพดิน 

Hardness
Vane 

shear
WC Pd Pt porosity K20

kPa kPa (%) (g/cm3) (g/cm3) solid Liquid air (%) (cm/s)

(%) (%) (%)

พื้นทีป่ลูกขา้วโพด 589.55 323.62 2.92 1.1 1.45 63.08 2.92 34.01 44.12

พื้นทีท่ านาแบบขัน้บนัได 373.87 274.59 3.99 1.33 1.69 61.59 3.99 34.43 33.79

พื้นทีป่ลูกขา้วไร่ 685.33 353.04 2.66 1.14 1.42 62.74 2.66 34.6 39.84

พื้นทีป่ลูกขา้วโพด 251.64 250.07 22.79 0.75 0.92 91.44 4.55 4.01 8.56

พื้นทีท่ านาแบบขัน้บนัได 188.76 289.30 23.80 0.84 1.03 90.87 5.23 3.90 9.13

พื้นทีป่ลูกขา้วไร่ 233.55 250.07 25.65 0.69 0.87 85.74 7.13 7.13 14.26

กอ่นทดลอง

หลงัทดลอง

Soil three phases

พืน้ท่ีวิจยั

         

         

4.79     

4.42     

         

7.54      
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ตารางที่ 3 แสดงสมบัตเิคมีดนิ 

กรด-ดา่ง อินทรียวัตถุ อินทรียคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

pH OM % OC % N mg/kg P mg/kg K mg/kg

พื้นทีป่ลูกขา้วโพด 5.32 3.98 2.31 3.08 3.77 96.41

พื้นทีท่ านาแบบขัน้บนัได 5.88 2.73 1.59 1.95 4.52 93.26

พื้นทีป่ลูกขา้วไร่ 4.92 3.47 2.01 2.50 3.95 73.75

พื้นทีว่ิจยั

 
 

 3. การสะสมปรมิาณคาร์บอน 

 การศกึษาศักยภาพพื้นท่ีเกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ท้ัง 3 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีปลูกข้าวโพด พื้นท่ี

ปลูกข้าวไร่ และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได พบว่าการสะสมปริมาณคาร์บอนในพืชของพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันไดเท่ากับ 

293.90 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวโพด 215.81 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นท่ีปลูกข้าวไร่ 158.00 

กรัมตอ่ตารางเมตร การสะสมปริมาณคาร์บอนในวัชพืช พบวา่ พื้นท่ีปลูกข้าวโพดมกีารสะสมคารบ์อนเท่ากับ 236.50 

กรัมต่อตารางเมตร มากกว่า พืน้ท่ีปลูกข้าวไร่ 81.00 กรัมต่อตารางเมตร และพืน้ท่ีท านาแบบขั้นบันได 26.25 กรัมต่อ

ตารางเมตร ส่วนการสะสมปริมาณคาร์บอนในดิน พบว่า พื้นท่ีท านาแบบขั้นบันไดมีการสะสมคาร์บอนเท่ากับ 41.80 

กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวโพด 37.30 กรัมตอ่ตารางเมตร และพื้นท่ีปลูกข้าวไร่ 34.55 กรัมตอ่ตาราง

เมตร (ตารางที่ 4) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4 แสดงการสะสมปริมาณคาร์บอน 

การสะสมปริมาณคาร์บอน 

ในพืช ในวัชพืช ในดนิ 

กรัมต่อตารางเมตร 

(g/m2) 

กรัมต่อตารางเมตร 

(g/m2) 

กรัมต่อตารางเมตร 

(g/m2) 

     พื้นท่ีปลูกข้าวโพด  215.81 236.50 37.30 

     พื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได  293.90 26.25 41.80 

     พื้นท่ีปลูกข้าวไร่ 158.00 81.00 34.55 
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วิจารณ์และสรุปผล 
การศึกษาศักยภาพพื้นท่ีเกษตรกรรม บริเวณโครงการหลวงปังค่า ท้ัง 3 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีปลูกข้าวโพด พื้นท่ี

ปลูกข้าวไร่ และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได โดยตลอดช่วงการเก็บข้อมูล 4 เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน ถึงกันยายน 2559 

พบว่า มีการสูญเสียหน้าดินหรือมีปริมาณตะกอนสะสมในพื้นท่ีปลูกข้าวโพด 194.04 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่า

พื้นท่ีปลูกข้าวไร่ท่ีมีปริมาณตะกอนสะสมเท่ากับ 64.90 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันไดท่ีมีปริมาณ

ตะกอนสะสมเท่ากับ 12.94 กรัมต่อตารางเมตร เกิดจากการปลูกข้าวโพดนั้นเกษตรกรจะพ่นยาฆ่าหญ้าเมื่อปลูก

ข้าวโพดแล้วหนึ่งเดือนเพื่อใส่ปุ๋ยอีกคร้ัง จึงท าให้มีการสูญเสียหน้าดินมากช่วงท่ีไม่มีวัชพืช ส่วนพื้นท่ีปลูกข้าวไร่จะ

สูญเสียหน้าดินมากเฉพาะในช่วงระยะปลูกโดยเกษตรกรส่วนมากจะให้ปุ๋ยอีกคร้ังโดยวธีิการว่าน และพื้นท่ีท านาแบบ

ขั้นบันไดจะเกิดการสูญเสียหน้าดินในช่วงท่ีมีฝนตกจนน้ าท่วมขังมาก ซึ่ง อติวัฒน์ ภักดี และคณะ [3] ศึกษานาข้าว

ประดิษฐ์เพื่อการกักเก็บมวลสารและการปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนลงสู่กวา๊นพะเยา พบว่า หากมีการท าบ่อดักตะกอน

บริเวณหัวแปลงและท้ายแปลงจะสามารถลดปริมาณตะกอนก่อนลงสู่แหล่งน้ าหรือกว๊านพะเยาได้ 

การศึกษาสมบัตทิางกายภาพดนิ พบวา่หลังจากการท าทดลองแลว้พื้นท่ีท่ีมีความลาดชันเท่ากันคือพื้นท่ีปลูก

ข้าวไร่มีความแข็งดินน้อยกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวโพดโดยมีค่าแรงเฉือนหน้าดินไม่แตกต่างกัน แต่พื้นท่ีท านาแบบขั้นบันได 

แม้จะมีค่าความแข็งดินน้อยกว่า แต่ก็มีค่าแรงเฉือนหน้าดินท่ีสูงกวา่แปลงอื่น เมื่อเทียบกับการสูญเสียตะกอน ดังนั้น

พื้นท่ีท่ีมคี่าแรงเฉือนหน้าดินสูงกว่าจึงสามารถชะลอการชะลา้งหนา้ดินได้ [2] รวมท้ังองค์ประกอบของดินดังพื้นท่ีปลูก

ข้าวไร่ท่ีมีสัดส่วนของความพรุนดินมากกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวโพดส่งผลให้การไหลซึมผ่านของน้ าไหลซึมเข้าไปในดินเร็ว

กว่า ดังท่ีศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมพื้นท่ีดินนา Sasaki [6] ได้พิสูจน์พบว่า Soil air pressure สามารถเชื่อมต่อ

ระหว่างแรงดันบรรยากาศสูแ่รงดันในดนิได้ ท าให้สามารถลดปริมาณการสูญเสียหนา้ดินได้ ขณะทีพ่ื้นท่ีท้ังสองมคีวาม

ลาดชันเท่ากัน ส่วนการศึกษาสมบัติทางเคมีดิน แม้ไม่มีความแตกต่างกันแต่พบว่าพื้นท่ีปลูกข้าวโพดมีค่าสูงกว่า

เล็กนอ้ย นั้นเกิดจากความแตกตา่งของพชืท่ีมีการใส่ปุ๋ยระยะท่ีสองแตกตา่งกันคือการใส่ปุ๋ยขา้วโพดจะท าการยอดทุก

ตน้แต่การในปุ๋ยข้าวจะท าการหวา่นนัน้เอง 

และการศึกษาการสะสมปริมาณคาร์บอน พบว่า การสะสมปริมาณคาร์บอนในพืชของพื้นท่ีท านาแบบ

ขั้นบันไดเท่ากับ 293.90 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวโพดท่ีมีการสะสมปริมาณคาร์บอนในพืชเท่ากับ 

215.81 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นท่ีปลูกข้าวไร่ท่ีมีการสะสมปริมาณคาร์บอนในพืชเท่ากับ 158.00 กรัมต่อตาราง

เมตร เนื่องจากการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันไดจะท าให้ขา้วแตกกอมากกว่าการปลูกข้าวไร่และมีความถี่ต่อพื้นท่ีมากกวา่

การปลูกข้าวโพด การสะสมปริมาณคาร์บอนในวัชพืช พบว่า พื้นท่ีปลูกข้าวโพดมีการสะสมคาร์บอนเท่ากับ 236.50 

กรัมต่อตารางเมตร มากกว่า พื้นท่ีปลูกข้าวไร่ท่ีมีการสะสมปริมาณคาร์บอนในวัชพืชเท่ากับ 81.00 กรัมต่อตาราง

เมตร และพื้นท่ีท านาแบบขั้นบันไดท่ีมีการสะสมปริมาณคาร์บอนในวัชพชืเท่ากับ 26.25 กรัมตอ่ตารางเมตร เกิดจาก

ระยะปลูกของพืชแตกต่างกันจึงท าให้วัชพืชมีความแตกต่างกันด้วย ส่วนการสะสมปริมาณคารบ์อนในดิน พบวา่ พืน้ท่ี

ท านาแบบขั้นบันไดมีการสะสมคาร์บอนเท่ากับ 41.80 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าพื้นท่ีปลูกข้าวโพด ท่ีมีการสะสม

ปริมาณคาร์บอนในดินเท่ากับ 37.30 กรัมต่อตารางเมตร และพื้นท่ีปลูกข้าวไร่ท่ีมีการสะสมปริมาณคาร์บอนในดิน

เท่ากับ 34.55 กรัมต่อตารางเมตร ตามล าดับ แมว้า่พืน้ท่ีปลูกข้าวโพดจะมีการสะสมคาร์บอนในพชืมากกว่าพื้นท่ีปลูก

ข้าวไร่และพื้นท่ีท านาขั้นบันได แต่พบวา่พืน้ท่ีปลูกข้าวโพดมีการสะสมปริมาณคารบ์อนในดินน้อยกวา่ ซึ่ง Gibson et al 

[4] กล่าวว่า  การใช้ท่ีดินและการจัดการท่ีดินมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อระดับของคาร์บอนอินทรีย์ในดินในการ

จัดการดินและปลูกพืชแบบดั้งเดิม นั้นแสดงวา่การปรับพื้นท่ีเป็นขั้นบันไดและการปลูกข้าวไร่ท่ีสามารถเพิ่มความพรุน
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ดินได้ จะสามารถลดการสูญเสียหนา้ดินและเพิ่มปริมาณคาร์บอนในดนิได้ ดังนัน้การปลูกพชืบนพืน้ท่ีลาดชันควรมกีาร

ปรับพื้นท่ีเป็นแบบขั้นบันได เพื่อการอนุรักษด์ิน น้ า และการสะสมคารบ์อนใน 
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บทคัดย่อ 

การส ารวจป่าข้างตึกวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ป่าและการดูดซับสะสมคาร์บอนใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ผลส ารวจโดยท่ัวไปพบว่าป่าเป็นป่าโปร่ง สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง โดยเฉลี่ยแล้วมี

ต้นไม้ 3 ต้น/ตร.ม. และจากการศึกษาโครงสร้างป่าพบว่าต้นไม้ท่ีมีความสูงท่ีสุด ได้แก่ ยางพลวง (Dipterocarpus 

tuberculatus Roxb.) ซึ่งมีความสูงอยู่ในระดับตัง้แต ่12 - 20 เมตร และต้นไม้ท่ีมีความสูงต่ ากวา่ 10 - 16 เมตร ยกตัวอย่าง

เช่น มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) ตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken) และตูมกาขาว 

(Strychnos nux-blanda A.W. Hill.) ติ้ วแดง  Cratoxylum formosum (Jack) Dye. spp.  Pruniflorum Gogel ท้ั งนี้ ยาง

พลวงจะมีค่าดัชนคีวามส าคัญมากท่ีสุด 101.62  
   

ค าส าคัญ:  การส ารวจป่า ต้นพลวง  ไม้หนุ่ม  ไม้แก่ 
 

Abstract 
 

A Forestry beside of School of Energy and Environment was survey for Conservation and Carbon Stock 

in University of Phayao.  The Result found a kind of the forest is sparse forest and Dry Dipterocarp Forest. There 

are 3 trees/m3. And The Higher of tree is 12m-20 m of Dipterocarpus tuberculatus Roxb. The high of trees are 

10mto 16 m such as   Canarium subulatum Guillaumin, Schleichera oleosa (Lour.) Oken, Strychnos nux-blanda 

A.W. Hill., Cratoxylum formosum (Jack) Dye.spp. Pruriflorum Gogel. Therefor a Dipterocarpus tuberculatus Roxb.         

has 101.62 of Important Value Index value.  
 

Keywords:  Forest exploration, Vegetation Tree, Wood young, Yang plong 
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บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ท าให้โลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วท้ังด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมซึ่ง เป็น

ปัจจัยท่ีท าให้มนุษย์ได้น าทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้เพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุคคล จนท าให้

ปริมาณทรัพยากรป่าไม้ลดลงอย่างมากเกิดเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึ้น เพราะทรัพยากรป่าไม้ถือเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารท่ีส าคัญ เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศัยของสัตวป่์า การท่ีป่าไมล้ดลงท า

ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพบรรยากาศ  มลพิษทางอากาศจึงมากขึ้น ซึ่งปัญหาท่ีส่งผลมากในขณะนี้คือ ปัญหาภาวะ

โลกร้อน  ทุกปัญหาท่ีเกิดล้วนเกิดจากการกระท าของมนุษย์  ดังนั้นมนุษย์ก็ควรจะแก้ปัญหา และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ท่ี

เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคงและยั่งยืนเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับตนเองและ

บุคคลอื่น 

ในมหาวิทยาลัยพะเยาก่อนนั้นเป็นป่าสงวนท่ีมีพื้นท่ี 5,200 ไร่ และได้เร่ิมมกีารก่อสร้างมหาวทิยาลัยมาท าไห้

มีการท าลายป่าไม้ไปมากจึงเป็นท่ีมาของการส ารวจป่าข้างตึกคณะวิทยาลัยพลังงานเพื่อจะอนุรักษ์ป่า  เพื่อท าเป็น

เส้นทางอนุรักษ ์และประเมนิสภาพโครงสร้างป่าเพื่อน าไปวเิคราะห์หาค่าดัชนคีวามส าคัญและอื่นๆ 

 

วัสดุอปุกรณ ์

1. Altimeter (เครื่องวัดความสูง) 

2. เชอืกฟาง  ใชใ้นการท าตาราง พื้นท่ีท่ีจะส ารวจขนาดพืน้ท่ี 50x20 m 

3. ตลับเมตร  ใชว้ัดพืน้ท่ี 

4. เชอืก ใชว้ัดรอบวงตน้ไม้ 

5. กระดาษ  ใชบั้นทึกผล 

 

วิธีการศกึษา 

วธิีการด าเนินงาน/การส ารวจ 

การส ารวจ และคัดเลอืกพื้นท่ีสังคมพชืท่ีเป็นตัวแทนของป่าชุมชนในมหาลัย ซึง่จะต้องไมใ่ชพ่ื้นท่ีป่าสงวน ปา่

อนุรักษ ์เน้นพชืท่ีป่าท่ีมีอยูใ่นมหาวิทยาลัยและมีการใชป้ระโยชนจ์ากปา่นั้นๆ และเป็นพืน้ท่ีท่ีปราศจากการครอบครอง

โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมีระยะห่างจากชุมชนไม่เกิน 5 กโิลเมตร จากนั้นท าการวางแปลงขนาด 50x20 ตาราง

เมตร ตามวิธีของ Recofle (2005) ท าการตแีปลงย่อยภายในอกีจ านวน 10 แปลง มีขนาด 10x10 ตารางเมตร 4x4 

ตารางเมตร และ1x1 ตารางเมตร ตามล าดับ 
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การบันทึกพิกัดแปลงตัวอย่างด้วย GPS 

บันทึกพกิัดแปลงตัวอย่างดว้ยเครื่อง GPS ในจุดแรกของแปลงท่ี 1 และจุดสุดท้ายของแปลงท่ี 5 ดังรูป 1 
                  

 

ภาพที่ 1 การบันทึกพกิัดแปลงตัวอย่างดว้ย GPS 

 

การบันทึกพิกัดตวัอย่างพืชในแปลง 

 บันทึกพกิัดไมใ้หญ่ท่ีพบในแปลงขนาด 10x10 เมตร ด้วยค่า X และ Y เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีพบในแต่ละแปลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพมุมสูงและพื้นท่ีตัวแทนของป่า 

ผลการส ารวจพันธุ์พืช 

ผลการส ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายด้านพันธ์ุพืชท่ีป่าข้างตึกคณะวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการวางแปลงขนาด 50 x 20 ตารางเมตร จ านวน 1 แปลง ในพืน้ท่ีบริเวณป่าข้าง

ตึกคณะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีการน าพืชมาใช้ประโยชน์ ท าการเก็บข้อมูลพืชไม้

หนุม่และไมใ้หญ่ จากแปลงตัวอย่างท้ังสิน้ 269 ตัวอยา่ง ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูล และการพสิูจน์ชื่อวิทยาศาสตร์ท่ี

ถูกต้องสามารถจัดจ าแนกพืชได้ท้ังหมด 15 ชนิด 

ไม้ใหญ่ท่ีมีดัชนีความส าคัญ (IVI) สูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ ติ้วขน (Cratoxylum  formosum ( Jack ) Dye. 

spp.  Pruriflorum Gogel.)  มีค่าเท่ากับ 101.62 ตะคร้อ(Schleichera oleosa (Lour.) Oken)  มีค่าเท่ากับ 93.44 ตูมกา

ขาว (Strychnos nux-blanda A.W. Hill.)  มีค่าเท่ากับ 77.93 รัง (Shorea siamensis Miq.) มีค่าเท่ากับ 66.55 และ
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ตีนนก (Vitex pinnata L.) มีค่าเท่ากับ 53.05 โดยไม้ใหญ่ท้ังหมดมีความหนาแน่น 260 ต้นต่อไร่ และมีดัชนีความ

หลากหลาย (Shannon-Wiener Index) เท่ากับ 4.62 ไมห้นุม่มีความหนาแนน่ 600 ตน้ตอ่ไร่ และมคี่าดัชนีความส าคัญ 

สูงสุด 5 ล าดับแรกได้แก่ ขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) มีค่าเท่ากับ 13.89 มะขามป้อม (Phyllanthus 

emblica L.) มีค่าเท่ากับ 7.00 ตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken) มีค่าเท่ากับ 6.95 หมี่ (Litsea sp.) มีค่า

เท่ากับ 6.82 และมะดูก (Siphonodon celastrineus Griff.) มคี่าเท่ากับ 3.49 และไม้พื้นล่างมีความหนาแน่น 7,840 ต้น

ตอ่ไร่ และมีดัชนีความส าคัญ สูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ สาบเสอื (Chromolaena odoratum L.) มีค่าเท่ากับ 10.27 เดื่อ

ดิน (Aganosma marginata (Roxb.) G. Don) มีค่าเท่ากับ 10.22 กาสามปีก (Pueraria sticta Kurz) มีค่าเท่ากับ 7.73 

กลอย (Dioscorea sp.) มีค่าเท่ากับ 4.29 และตีนนก (Vitex pinnata L.)  มคี่าเท่ากับ 3.58     

  สภาพป่าโดยท่ัวไปเป็นป่าเต็งรัง และจากการศึกษาโครงสร้างป่าพบว่าต้นไม้ที่มีความสูงที่สุด ได้แก่ 

ยางพลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ) ซึ่งมีความสูงอยู่ในระดับตั้งแต่ 10  - 20 เมตร และต้นไม้ท่ีมีความสูงต่ า

กว่า 10 - 16 เมตร ยกตัวอย่างเช่น มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) ตะคร้อ (Schleichera oleosa 

(Lour.) Oken) และตูมกาขาว (Strychnos nux-blanda A.W. Hill.)  เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 3  ดอกของตน้เต็ง (ซ้าย) และ ดอกของตน้ยางพลวง (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4 รูปโครงสร้างป่าแบบตัดขวาง 
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ตารางที่ 1 แสดงรายช่ือไมห้นุม่ท่ีมีความส าคัญ 5 อันดับ 

ล าดับ ชื่อท้องถิน่ 
ชื่อสามัญ

ไทย 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ ์

ดัชนี

ความส าคัญ 

ดัชนีความ

หลากหลาย 

1 ขว้าว ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale RUBIACEAE 13.89 

3.35 

2 มะขามปอ้ม มะขามปอ้ม Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE 7.00 

3 ค้อ ตะครอ้ Schleichera oleosa (Lour.) Oken SAPINDACEAE 6.95 

4 หมี่ หมี่ Litsea  sp. LAURACEAE 6.82 

5 มะดูก มะดูก Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE 3.49 

 

ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือพรรณไมท่ี้พบ 

 

ล าดับ 
ชื่อ

ท้องถิ่น 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ ์

ไม
้ให
ญ

 ่

ไม
้หน

ุ่ม 

1 กระบก Irvingia malayana Oliv.Ex A.W. Benn. IRVINGIACEAE /  

2 ก่อ Castanopsis spp. FAGACEAE  / 

3 ก่อแดง Quercus kingiana Craib FAGACEAE /  

4 เต็ง Shorea obtusa Wall. DIPTEROCARPACEAE /  

5 พลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. DIPTEROCARPACEAE /  

6 พี้จันทร์ Millettia   brandisiana   Kurz LEGUMINOSAE /  

7 มะเกิ้บ Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE /  

8 รกฟ้า Terminalia alata Heyne ex Roth COMBRETACEAE /  

9 รัก Calotropis gigantea (L.) Dryand. APOCYNACEAE  / 

10 รักใหญ ่ Gluta usitata ANARCARDIACEAE /  

11 รัง Shorea siamensis DIPTEROCARPACEAE /  

12 
สานเงิน 

Peltophorum pterocarpum LEGUMINOSAE- 

CAESALPINIOIDEAE 

/  

13 แสลงใจ Strychnos nux-vomica L. LOGANIACEAE  / 

14 เหมอืด

หลวง 

Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. EUPHORBIACEAE /  
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ตารางที่ 3 แสดงรายช่ือไมใ้หญท่ี่มีความส าคัญ 10 อันดับ  

ล าดับ 
ชื่อ

ท้องถิ่น 

ชื่อสามัญ

ไทย 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ ์

ดัชนีความส าคัญ 

(IVI) 

ดัชนีความ

หลากหลาย 

1 ติ้วแดง ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jack) Dye. 

spp.  Pruriflorum Gogel. 

CLUSIACEAE 101.62 

4.62 

2 มะค้อ ตะครอ้ Schleichera oleosa (Lour.) Oken SAPINDACEAE 93.44 

3 ตูมกา ตูมกาขาว Strychnos nux-blanda A.W. Hill. STRYCHNACEAE 77.93 

4 ฮัง รัง Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE 66.55 

5 ตีนนก ตีนนก Vitex pinnata L. LAMIACEAE 53.05 

6 หมี่ หมี่ Litsea  sp. LAURACEAE 43.67 

7 ขวาว ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale RUBIACEAE 42.44 

8 เซียด รกฟ้า Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE 33.05 

9 

จิ้ม มะกอก

เกลือ้น 

Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE 31.84 

10 จิก เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE 22.45 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากท่ีส ารวจป่าไม้ข้างตึกวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาพบว่าป่าใหญ่ท่ีมีดัชนี

ความส าคัญ (IVI) สูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ ติ้วขน (Cratoxylum  formosum ( Jack ) Dye. spp.  Pruriflorum Gogel.)  

มคี่าเท่ากับ 101.62 ตะคร้อ(Schleichera oleosa (Lour.) Oken)  มีค่าเท่ากับ 93.44 ตูมกาขาว (Strychnos nux-blanda 

A.W. Hill.)  มีค่าเท่ากับ 77.93 รัง (Shorea siamensis Miq.) มีค่าเท่ากับ 66.55 และตีนนก (Vitex pinnata L.) มีค่า

เท่ากับ 53.05 โดยไม้ใหญ่ท้ังหมดมีความหนาแน่น 260 ต้นต่อไร่ และมีดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener 

Index) เท่ากับ 4.62 ไม้หนุ่มมคีวามหนาแนน่ 600 ตน้ตอ่ไร่ และมคี่าดัชนคีวามส าคัญ สูงสุด 5 ล าดับแรกได้แก่ ขวา้ว 

(Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) มี ค่ า เท่ ากั บ  13 .89  มะขามป้ อม  (Phyllanthus emblica L.) มี ค่ า เท่ ากั บ  7.00 ตะค ร้อ 

(Schleichera oleosa (Lour.) Oken) มีค่าเท่ากับ 6.95 หมี่  (Litsea sp.) มีค่าเท่ากับ 6.82 และมะดูก (Siphonodon 

celastrineus Griff.) มคี่าเท่ากับ 3.49 และไมพ้ื้นล่างมีความหนาแนน่ 7,840 ตน้ตอ่ไร่ และมีดัชนคีวามส าคัญ สูงสุด 5 

ล าดับแรก ได้แก่ สาบเสือ (Chromolaena odoratum L.) มีค่าเท่ากับ 10.27เดื่อดิน (Aganosma marginata ( Roxb.) G. 

Don) มีค่าเท่ากับ 10.22 กาสามปีก (Pueraria sticta Kurz) มีค่าเท่ากับ 7.73 กลอย (Dioscorea sp.) มีค่าเท่ากับ 4.29 

และตนีนก (Vitex pinnata L.)  มคี่าเท่ากับ 3.58 

สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง และจากการศึกษาโครงสร้างป่าพบว่าต้นไม้ที่มีความสูงที่สุด ได้แก่ 

ยางพลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ) ซึ่งมีความสูงอยู่ในระดับตั้งแต่ 10  - 20 เมตร และต้นไม้ท่ีมีความสูงต่ า

กว่า 10 - 16 เมตร ยกตัวอย่างเช่น มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) ตะคร้อ (Schleichera oleosa 

(Lour.) Oken) และตูมกาขาว (Strychnos nux-blanda A.W. Hill.)  เป็นต้น 
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อยากให้ท าเป็นเส้นทางศกึษาเพื่อให้นสิิตหรือนักเรียนสาธิตใชเ้ป็นท่ีศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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วทิยาลัยพลังงานเพื่อเสนอเป็นพื้นท่ีอนุรักษธ์รรมชาติ ของมหาวิทยาลัย  
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การมลพษิและคุณภาพน้ าคลองแม่กาหลวงหน้าเมืองมหาวทิยาลัยพะเยา  

The water quality the Meaka cannel of University of Phayao 

ฤทธิไกร มูลอ้าย1 วีระวัฒน์ เมืองค า1 และ สุขทัย พงศพ์ัฒนศริิ1*  

Ritthikrai  Moon-ai1 Weerawat Muangkham1 and Sukthai Pongpattanasiri1* 
 

บทคัดย่อ  

คลองแม่กาหลวงหรือห้วยหลวงเป็นล าน้ าสาขาพืน้ท่ีชุ่มน้ านานาชาติกวา๊นพะเยา คลองแมก่าหลวงเป็นคลอง

ท่ีรับน้ าจากมหาวทิยาลัยพะเยาและต าบลแม่กา  จึงมีความจ าเป็นในการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในคลอง

แมก่าหลวงเป็นประจ า ซึ่งพบว่าคุณภาพน้ ามีค่าบีโอด ีอยู่ระหวา่ง 3-5 มิลลิกรัมตอ่ลติร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานน้ าผิวดิน 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่สมดุลระบบนเิวศกว๊านพะเยา และควรมกีารบ าบัดน้ าก่อนไหลลงสู่กวา๊นพะเยา   

ค าส าคัญ:  บีโอด ีคุณภาพน้ า คลองแม่กาหลวง พื้นท่ีชุ่มน้ า  โครงการอนุรักษพ์ันธ์พืชฯ 

Abstract   

Mae Ka Luang canal is one of tributaries in Kwan Phayao international wetlands where was obtained 

water from University of Phayao and Mae Ka district. The canal should be therefore monitored and observed 

water quality regularly. The results showed that BOD levels were between 3-5 mg/l which exceeded surface 

water quality standards.  It might affect to ecological balance of Kwan Phayao. Consequently, there should be 

treated the water carefully before drained out or flowed into Kwan Phayao. 

Keywords:  BOD, water quality, Mae Ka Luang canal, wetlands. Plant Genetic Conservation Project, surface water 
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1 School of School of Energy and Environment, in University of Phayao, Phayao Province 56000 
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บทน า 

คลองแม่กาหลวงหรือห้วยหลวงเป็นล าน้ าไหลลงสู่กว๊านพะเยาซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของล าน้ าสาขาพื้นท่ีชุ่มน้ า

นานาชาติกว๊านพะเยา คลองแม่กาหลวงเป็นคลองท่ีรับน้ าจากมหาวิทยาลัยพะเยาและต าบลแม่กาบริเวณหน้า

มหาวิทยาลัยพะเยา พื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นชุมชนขนาดเล็กท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่จ านวนมากราวๆ 20,000 

คน มท้ัีงนิสติมหาวิทยาลยัพะเยา ผู้ประกอบการธุรกิจ ชาวบ้าน และมีประชากรแฝงอกี ไมส่ามารถระบุจ านวนท่ีแน่ชัด

ได้ เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีมีหอพักเป็นหลัก และแหล่งท ากิจกรรมของผู้คนจ านวนมากจึงท าให้มีปริมาณการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค บริโภคน้ า อาหาร และการใช้ทรัพยากรต่างๆ  ย่อมท าให้เกิดมลพิษ 

อยา่งเช่นมลพิษทางน้ า เราจึงท าการส ารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ าในชุมชนหน้ามหาวทิยาลัยพะเยาและเรามีการ

ประเมินคุณภาพน้ า 

 การศึกษานี้ให้ความสนใจต่อมลพิษน้ าคลองแม่กาหลวงหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาโดยส ารวจและตรวจสอบ

คุณภาพน้ า เนื่องจากปริมาณประชากรหน้ามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าท่ีผ่านการ

ปล่อยน้ าทิง้จากชุมชนหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่คนในชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยมากขึ้นในอนาคต

จึงได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการรักษาคุณภาพน้ ามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปใน

อนาคต 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การส ารวจ 

 ด าเนนิการส ารวจล าน้ าคลองแมก่าหลวง หน้ามหาวิทยาลัยพะเยาท่ีจะไหลลงสูก่วา๊นพะเยาซึ่งเป็นท่ีชุ่มน้ า

นานาชาติ เพื่อก าหนดจุดเก็บตัวอยา่งน้ า 3 จุด  (ภาพท่ี 1)ได้แก่ W1, W2, W3 

 วัดความกวา้งของน้ า ความกว้างของคลอง ความสูงคลอง  ความลึกของน้ าเพ่ือศกึษาขนาดพืน้ท่ีของคลอง

แมก่าหลวง 
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ภาพที่ 1 เส้นทางส ารวจน้ าคลองแมก่าหลวง 

2. วิธีการเก็บตัวอย่าง 

 เก็บตัวอยา่งในล าน้ าคลองแมก่าหลวงหน้ามหาวทิยาลัยพะเยา ท้ังหมด 3 จุด เก็บตัวอยา่งน้ าแบบจ้วง ท า

การเก็บตัวอยา่งน้ าในแหล่งน้ าทีเ่ป็นแหล่งน้ าไหลท าการเก็บท่ีจุดกึ่งกลางความกว้าง ท่ีระดับความลกึ 30 เซนติเมตร 

จากผิวน้ าเพ่ือวเิคราะห์หาค่า  BOD,DO,pH,Conductivity,ปริมาณสารแขวนลอย ในน้ าและวัดความเร็วของกระแสน้ า

โดยเครื่อง propeller-type  current  meter เก็บตัวอยา่ง 1 คร้ัง ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 

3. วิธีการตรวจสอบวิเคราะห ์

การวเิคราะห์น้ า การหาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ า ค่าการน ากระแสไฟฟา้ ค่า pH และค่า BODโดยใช้

เครื่อง Multi parameter ของแข็งแขวนลอย วิเคราะห์โดยใชว้ธีิกรองท่ีกรวยกรอง ชั่งน้ าหนักหามวล โดยวิเคราะห์

ตัวอยา่งที่ห้องปฏบัิตกิารพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม มหาวทิยาลัยพะเยาและเปรียบเทียบตามมาตรฐานคุณภาพน้ าใน

แหลง่น้ าผิว  

จากการส ารวจคุณภาพน้ าและอัตราการไหลของน้ าแต่ละจุดสามารถประเมินค่าความสกปรกท่ีปล่อยลงสู่

แหลง่น้ า จะน าค่าภาระอินทรีย ์(BOD Loading) ไปใช้ เพราะจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณของน้ าเสียท่ีเข้าสูแ่หลง่น้ า 

โดยมวีธีิการค านวณดังนี ้
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 BOD Loading =   ค่า BOD x ปริมาณน้ า 

การค านวณปริมาณน้ําเพื่อน ามาค านวณภาระอนิทรีย BOD Loading ) วัดอัตราการไหลเฉลี่ยได 1 

มลิลลิิตรตอวนิาที เวลา 24 ชั่วโมง หรือเทากับ 86,400 วนิาที ฉะนั้นปริมาณน้ํา มคีาเทากับ 86,400 x 0.0451 = 

14,400 ลิตรตอ่วัน  ค่าBOD เฉลี่ยเท่ากับ 4.1 mg/l 

  (BOD Loading)  =  4.1 mg/l x 14,400 ลิตรตอวัน                

         =   59.4 กรัมตอวัน 

ผลการทดลองและวิจารณ์จากการส ารวจสภาพพื้นท่ีของคลองแมก่าหลวง มคีวามกวา้งของผิวน้ า 1.5 เมตร 

ความกว้างของคลอง 6.9 เมตร ความสูง 3 เมตร และความลกึ 1.6 เมตร (ภาพท่ี 2) 

 
ภาพที ่2 ลักษณะคลองแมก่า 

 จากการศึกษาพบวา่ มปีริมาณออกซิเจนละลายน้ าอยู่ระหว่าง 5.01 ถึง 6.5 มลิลิกรัมตอ่ลิตร โดยมีปริมาณ

ออกซิเจนต่ าสุดท่ีจุด W3 คือ 5.01 มิลลิกรัมตอ่ลิตร และมปีริมาณออกซิเจนสูงสุดท่ีจุด W1 คือ 6.5 มิลลกิรัมตอ่ลิตร  

(ภาพท่ี 3) 

จากการศึกษาพบว่า มีค่าความเป็นกรด-เบส น้ าอยู่ระหว่าง 6.66 ถึง 8.7  โดยมีค่าความเป็นกรด-เบส 

ต่ าสุดท่ีจุด W3 คือ 6.66 มคีวามเป็นกรดออ่น และมีค่ากรด-เบส สูงสุดท่ี W1 คือ 8.7 มคีวามเป็นเบส (ภาพท่ี 4) 

จากการศกึษาพบว่า มีค่าการน าไฟฟ้าของน้ าอยูร่ะหว่าง 246  ไมโครซีเมนต์ต่อเซนตเิมตรถึง 274.7 ไมโคร

ซีเมนต์ตอ่เซนตเิมตร โดยมีค่าการน าไฟฟ้าต่ าสุดท่ีจุด W1 คือ 246ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีค่าการน าไฟฟ้าสูงสุด

ท่ี W3 คือ 274.7 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (ภาพท่ี 5 ) 

จากการศึกษาพบว่า มีปริมาณสารแขวนลอยในน้ าอยู่ระหว่าง 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ถึง 0.11มิลลิกรัมต่อ

ลิตร โดยมีปริมาณสารแขวนลอยต่ าสุดท่ีจุด W2 คือ 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณสารแขวนลอยสูงสุดท่ี W1 คือ 

ถึง 0.11 มลิลกิรัมตอ่ลติร (ภาพท่ี 6) 

จากการศึกษาพบว่า มีปริมาณBODในน้ าอยู่ระหว่าง 3.61 มิลลิกรัมต่อลิตร ถึง 4.4 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมี

ปริมาณBODต่ าสุดท่ีจุด W3 คือ 3.61 มลิลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณBODสูงสุดท่ี W1 คือ ถึง 4.4 มลิลิกรัมต่อลิตร (ภาพ

ท่ี 7 ) 

จากการศึกษาพบว่า มีความเร็วน้ าอยู่ระหว่าง 17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถึง 65.5 ลูกบาศก์เมตรต่อลิตร 

โดยมีความเร็วน้ าต่ าสุดท่ีจุด W1 คือ 17 ลูกบาศก์เมตรตอ่วนิาที มีความเร็วน้ าสูงสุดท่ี W3 คือ 65.5 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วนิาที (ภาพท่ี 8) 
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ภาพที่ 3 แผนภูมคิ่าออกซิเจนท่ีละลายในน้ า        ภาพที่ 4 แผนภูมคิ่า pH ของน้ า 
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    ภาพที ่5 แผนภูมแิสดงการน าไฟฟา้ของแหลง่น้ า         ภาพที่ 6 แผนภูมแิสดงสารแขวนลอยของแหล่น้ า  
 

            
    ภาพที่ 7 แผนภูมแิสดงคา่บโีอดีในแหลง่น้ า                ภาพที่ 8 แผนภูมแิสดงความเร็วกระแสน้ า 
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สรุปผล 
จากการศกึษาพบวา่ค่าภาระอินทรีย์ (BOD Loading)เท่ากับ 59.4 กรัมตอ่วัน 

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินจะต้องมคี่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นน้ า(DO) ไมต่่ ากวา่ 4  mg/L 

ในการศกึษามีปริมาณออกซิเจนละลายน้ าอยู่ระหว่าง 5.01 ถึง 6.5 มลิลิกรัมตอ่ลิตร ซึ่งไมเ่กินค่ามาตรฐานน้ า ผิวดิน 

ค่ามาตรฐานคณุภาพน้ าในแหลง่น้ าผิวดินจะตอ้งมีค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใชใ้นการย่อยสารอนิทรีย์ 

(BOD) ไมเ่กิน 2.0 mg/L จากการศกึษา มีปริมาณBODในน้ าอยู่ระหว่าง 3.61 มลิลกิรัมตอ่ลติร ถึง 4.4 มลิลกิรัมตอ่ 

ลิตร  ซึ่งเกินคา่มาตรฐานน้ าผิวดิน  

ค่ามาตรฐานคณุภาพน้ าควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาดตอ้งไม่เกิน 50 mg/L  

จากการศกึษา มีปริมาณสารแขวนลอยในน้ าอยู่ระหว่าง 0.09 มลิลกิรัมตอ่ลติร ถึง 0.11มลิลกิรัมตอ่ลติร ซึ่งไม่เกินคา่ 

มาตรฐานน้ าผิวดิน 

จากชุมชนห 

นา้มหาวิทยาลัยท่ีคอลงแมก่าหลวงมคี่า บโีอด ีเกินค่ามาตรฐานน้ าผิวดิน จึงท าให้ส่งผลกระทบ ตอ่สมดุล

ระบบนเิวศกว๊านพะเยาตลอดจนเป็นสว่นหนึ่งของความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีต้องเฝ้าระวัง คุณภาพน้ า

ตน้น้ าและแหลง่น้ าเขตหนา้เมืองมหาวทิยาลัยพะเยาท่ีมีชุมชนท้องถิ่นและคุณภาพน้ าของกวา๊นพะเยา  

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 เมื่อน าการศึกษานี ้เดอืน ตุลาคม 2559 มาเทียบกับ ข้อมูลเดิมของเดอืน สิงหาคม 2557 ตารางคุณภาพน้ า 

ตุลาคม 2559 

ตัวช้ีวัด 

จุดเก็บตัวอยา่งน้ า 

W1 W2 W3 

DO  6.5 5.5 5.01 

BOD   4.4 4.3 3.61 

pH  8.7 7.25 6.66 

Conductivity  246 263.6 274.7 

SS  0.11 0.07 0.09 

ความเร็วกระแสน้ า 17 63 65.5 
 

ตารางคุณภาพน้ า สิงหาคม 2557 

ตัวช้ีวัด 

จุดเก็บตัวอยา่งน้ า 

W1 W2 W3 

DO 9 6.2 7 

BOD  4.4 2.6 2.7 

pH -  -  -  

Conductivity  -  -  - 

SS 0.0025 0.0038 0.0082 

ความเร็วกระแสน้ า  -  - -  

 



 

 1438  Proceedings 

อภิปราย 

จากตารางคุณภาพน้ าคลองแมก่าหลวง เดอืน สิงหาคม 2557 และ เดอืนตุลาคม 2559 มปีริมาณ DOลดลง

อย่างมากทุกจุก จาก 6.2 – 9 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงเหลือ 5.01 – 6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า BOD เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

จุด W2 และ W3 จาก 2.6มิลลิกรัมตอ่ลิตร และ 2.7มิลลิกรัมตอ่ลิตร เป็น  4.3 มิลลิกรัมตอ่ลิตร และ 3.61 มิลลิกรัม

ต่อลิตร มีของแข็งแขวนลอยเพิ่มขึ้น จาก 0.0025 – 0.0082 มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงให้ถึงคุณภาพน้ าท่ีลดลง ใน

อนาคตแนวโน้มคุณภาพน้ าจะต่ าลงอีก เนื่องจากไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียจากหอพักบางหอพัก ควรมีการจัดท าระบบ

น้ าเสียหอพัก และคลองแม่กาหลวง เพื่อคุณภาพน้ าที่ดีขึ้นก่อนปล่อยลงสู่กวา๊นพะเยา 

 

 
ภาพที่ 9 การปล่อยน้ าท้ิงจากหอพักหน้าเมอืงมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณโครงการเฝ้าระวังสถานการณค์ณุภาพน้ าอนุภาคลุ่มแมน่้ าโขงปีท่ี 1 : จากต้นน้ ามหาวิทยาลัย

พะเยาสูก่ว๊านพะเยาและวิทยาลยัพลังงานและสงิแวดลอ้ม มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มอืวิธีปฏบัิตสิ าหรับการเก็บตัวอยา่งน้ าจากแหลง่น้ า , กรมควบคุมมลพิษ 

2. มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน .กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบค้น    

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html  

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPq8j0s4LQAhWIOo8KHSFoDVoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pcd.go.th%2Finfo_serv%2Freg_std_water05.html&usg=AFQjCNEiOCILs-u6WuuG29S2DwzBUVDIFw
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html
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การศึกษาความเหมาะสมการปลูกปาล์มน้ ามนัของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

เพื่อสร้างแนวทางความมั่นคงด้านเศรษ กิจและพลังงานชุมชน  

Feasibility studies of oil palm in communities of the upper northern provincial 

cluster 2 for economic stability and energy of community  

สุขทัย พงศพ์ัฒนศริ1ิ* วัชระ วงค์ปัญโญ2 บุญวัฒน์ วจิารณ์พล2 และ วัฒนพงศ ์รักษ์วเิชยีร2 

Sukthai Pongpattanasiri1*, Watchara Wongpanyo2, Bunyawat Vichanpol2 and Wattanapong Rakwichian2 
 

บทคัดย่อ 

จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในพื้นท่ี ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน  และแพร่ พบว่ามี

จ านวน 2,176 คน มีการใชพ้ื้นท่ีปลูกทัง้หมด 12,912 ไร่ โดยมเีหตุผลการปลูกปาล์มตามเหตุผลและเหตุการณ์ ร้อยละ 

73.42 และปลูกตามการแนะน าหรือปลูกตามกระแส ร้อยละ 26.58 ลักษณะพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีราบและราบลุ่ม ไม่มี

การปลูกพชืแซมในพื้นท่ีปลูกปาล์ม ร้อยละ 49 ซึ่งเกษตรกรไมไ่ด้เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ ร้อยละ 55.06 เป็นสมาชิก

กลุ่มสหกรณ์ ร้อยละ 44.94 และเกษตรกรขายในลักษณะทะลายสด 87 เปอร์เซ็นต์ และขายในลักษณะผลปาล์มร่วง 

13 เปอร์เซ็นต์ และขายผลผลิตให้กับลานเท ในจังหวัดเชียงราย 2 แห่งและสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มยังต้องไปขายท่ีภาค

กลาง การใช้ประโยชนจ์ากทางปาล์มและวัสดุเหลอืใชจ้ากปาลม์นอ้ยมาก  พบว่า ไมม่กีารใช้ประโยชน ์รอ้ยละ 77 กอง

ทิ้งไว้  ร้อยละ 16 ท าปุ๋ย ร้อยละ 3 เผาท้ิง ร้อยละ 2 ตามล าดับ และปัญหาส่วนใหญ่เกษตรกรยังเก็บเกี่ยวไม่ถูกกับ

ระยะเวลาท่ีผลผลิตเหมาะสมท่ีจะส่งขาย และราคารับซื้อผลผลิตท่ีขึ้นลงผันผวน ถ้าราคาต่ าแตไ่มเ่คลื่อนท่ี เกษตรก็ยัง

พอคุ้มทุนในราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม และพอท่ีจะบริหารจัดการการขนส่งได้ เกษตรกรควรมกีารพัฒนาการดูแลรักษา

ตน้ปาล์ม การเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มน้ ามัน 
 

ค าส าคัญ:  ปลูกปาลม์น้ ามัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 
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Abstract  

Palm farmers in four Northern Provinces of Chiang Rai, Phayao, Nan and Phrae found there were 2,176 

people have used the area planted to all 12,912 rai have been planted palm reasons and the percentage of 

73.42 and planted by introducing or planting according to the current 26.58 percent. Farmers are not members 

of the cooperative, 55.06 percent, and 44.94 percent are members of cooperatives and farmers selling fresh 

bunches in 87 percent and sales fell 13 percent in the palm. Farmer’s sales productivity with two ramps in 

Chiang Rai and palm grower cooperative also sells to the region. The use of waste materials from palm leaves 

and palm very little there was no utilization of 77 percent division dropped 16 percent used to make fertilizers 3 

percent and burned two percent respectively. And the problem with most farmers not to harvest the crop at the 

right time to sell, Purchase price and yield fluctuations up and down. If the price is low, but not moving Farmers 

also have the break at 4 baht per kilogram and enough to manage transportation. Farmers should have the 

development, maintenance palms, harvesting and after the fall harvest palm oil. 
 

Keywords:  Oil Palm, Upper Northern Provincial Cluster 2 

บทน า 

ปัจจุบันอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีความต้องการ

ทางด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งพลังงานท่ีค่อนข้างจ ากัด แม้จะสามารถขุดเจาะก๊าซ

ธรรมชาติได้ภายในประเทศแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงท าให้ต้องมีการน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ ามันเชื้อเพลิงท่ีประเทศไทยต้องมีการน าเข้าเกือบท้ังหมด ท าให้เมื่อพิจารณาถึงความมั่นคง

ทางด้านพลังงานแลว้ พบวา่ไทยมีความเสี่ยงด้านพลังงานท่ีสูง หากต่างประเทศไม่สามารถส่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ

ให้แกไ่ทยได้จะส่งผลท าให้กจิกรรมตา่งๆ ทางด้านเศรษฐกิจเกิดภาวะชะงักงัน ไมส่ามารถด าเนนิการต่อไปได้ ท้ายท่ีสุด

แล้วประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดการน าเข้าน้ ามัน และเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มความ

มั่นคงด้านพลังงาน ประเทศไทยจ าเป็นต้องหาแหล่งพลังงานอื่นท่ีมีศักยภาพและสามารถผลิตได้โดยใช้วัตถุดิบ

ภายในประเทศมาทดแทนน้ ามันเชื้อเพลงิ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงเป็นหนึ่งในประเทศท่ีสามารถผลิตเชื้อเพลิงจากพืชได้เนื่องจาก

ประเทศไทยมีเนื้อท่ีจ านวนมากท่ีเหลือจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ  น้ ามันดีเซลสามารถทดแทนด้วย “ไบโอดีเซล” ซึ่ง

ได้มาจากพืช เช่น น้ ามันปาล์ม, น้ ามันสบู่ด า, น้ ามันมะพร้าว, น้ ามันพืชท่ีใช้แล้ว เป็นต้น เชื้อเพลิงท่ีผลิตจากพืช

ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีกรรมวิธีในการผลิตท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยในปัจจุบันปี 2558 ประเทศไทยจะมีการ

น าเข้าปาล์มน้ ามัน ถึง 50,000 ล้านตัน จากต่างประเทศ ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่มีเสถียรภาพด้านราคาและผลผลิตท่ี

ตอ้งการภายในประเทศ   ซึ่งมกีารปลูกปาล์มน้ ามันในเฉพาะภาคใตเ้ป็นสว่นใหญ่เท่านั้น  แตจ่ากการศกึษาข้อมูลจาก

กระทรวงเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2553 ประเทศไทยต้องการผลผลิตปาล์มน้ ามัน 32-44 ล้านตัน และน าเข้า

ปาล์มน้ ามัน 23-34 ล้านตัน และในภาคเหนือซึ่งมีการเร่ิมปลูกปาล์มน้ ามันมาไมน่าน มีพืน้ท่ีปาล์มท่ีให้ผลผลิตแลว้ ใน 

4 จังหวัด  จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ คือ 11,676 ไร่ และมีพื้นท่ีปลูกปาล์มน้ ามัน

รวม 25,232 ไร่ [1] โดยพืน้ท่ีดังกล่าวอยูน่อกเหนอืพืน้ท่ีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ แตช่าวบ้านและเกษตรกรได้

มีการปลูกไปแล้วและอาจจะขยายเพิ่มมากขึ้นเลยๆในทุกปี  ซึ่งควรมีแนวทางหรือนโยบายท่ีชัดเจนในการป้องกัน
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ปัญหาและการส่งเสริมอย่างชัดเจนต่อการจัดการผลผลิตและการใช้ประโยชน์ปาล์มน้ ามันเฉพาะพื้นท่ี ให้ชาวบ้าน

สามารถพึ่งตน้เองได้ ดังกรณปัีญหายางพาราและล าไย ท่ีรัฐต้องเสียงบประมาณเพ่ืออุดหนุนทุกปี 

ดังนั้น การพัฒนาสังคม ให้สมดุลและยั่งยืน และอยู่อย่างมีความสุข นั้นสังคมหรือชุมชนนั้นจะต้อ งมี

ภูมิคุ้มกัน ก็คือต้องมีความรู้ มีการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน ในเร่ืองการจัดการปาล์มน้ ามันส าหรับชุมชนจึงมีความ

จ าเป็นเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในด้านพลังงานและยังท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งไม่ต้องถึงพาหรือพึ่งพากลไก

การตลาดอยา่งมีระบบ  ตลอดจนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากปาล์มน้ ามันเอง มีกลุ่มสมาชกิและกลยุทธ์เฉพาะถิ่นในการ

จัดการผลผลิตปาล์มน้ ามันของภาคเหนือได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจ าลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ ามันในชุมชนของกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) มีการด าเนนิงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ 

 1. ด้านศักยภาพและความเป็นไปได้ 

 1.1 ส ารวจพื้นท่ีศักยภาพของแหล่งพลังงานในชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยจะ

แยกออกเป็นพลังงานท่ัวไป และพชืพลังงาน ของขอ้มูลทุติยภูมแิละข้อมูลวชิาการตา่งๆ คือ ข้อมูลดา้นภาคการเกษตร

ท่ีผลิตปาล์มน้ ามันในประเทศโดยเฉพาะภาคใตแ้ละภาคอสีาน จากกรมวชิาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จากสถาบันการศึกษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์และอื่นๆ เป็นต้น  

 1.2 ส ารวจเก็บข้อมูลการปลูกปาล์มน้ ามัน โดยจะส ารวจข้อมูล ด้านการผลิต ปัจจัยการผลิต 

ผลผลิต พื้นท่ีการเพาะปลูก เทคโนโลยีและอื่นๆ และแบ่งกลุ่มให้เป็นปัจจัยหลักและปัจจัยรอง เพื่อน าไปวิเคราะห์หา

โมเดลท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

 1.3 ประมวลผลข้อมูล ผลงานวจิัยทางด้านปาล์มน้ ามัน และสรา้งแบบจ าลองของการจัดการปาล์ม

น้ ามันในแต่ละรูปแบบ และการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชน โดยกิจกรรมการส ารวจความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของชุมชน ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้จากกการคัดเลอืกพื้นท่ีส ารวจตามความเหมาะสม เพ่ือการให้ข้อมูล

โครงการ ส ารวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของชุมชน  ตลอดจนให้ความคิดเห็นด้านการสนับสนุนโครงการและ

การเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อด าเนินโครงการฯ  โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และ

วิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) ส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรตาม คือ การเปรียบเทียบความ

แตกตา่งของค่าเฉลี่ย (t – test)  

1.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารการจัดการปาล์มน้ ามันให้กับหนว่ยงานท่ีจะน างานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 

  1.5 ประมวล วิเคราะห์และสรุปผล 

 2. ด้านการจัดการเชงินโยบาย 

  2.1 รับฟังความคิดเห็นและสรา้งกรอบแนวความคิดจากผู้มสี่วนได้ ส่วนเสียและผู้น าไปใชป้ระโยชน์ 

  2.2 ประมวลรูปแบบการจัดการปาล์มน้ ามันแบบครบวงจรและสร้างรูปแบบในการตัดสินใจส าหรับ

การเลอืกใช้การจัดการปาล์มน้ ามันแบบครบวงจรให้เหมาะสมกับชุมชน 

  2.3 ประชุมหนว่ยงานท่ีมีสว่นในการผลักดันนโยบาย เช่น  

 - ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ 

 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 - ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 

 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 - องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

 - พลังงานจังหวัด 

 - องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 

2.4 พัฒนาโครงการส่งเสริมการจัดการปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร ระดับชุมชน 

 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจ าลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ ามันในชุมชนของกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) พบว่า จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในพื้นท่ี ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ 

เชยีงราย พะเยา น่าน  และแพร่ พบว่ามีจ านวน 2,176 คน มีการใชพ้ื้นท่ีปลูกทัง้หมด 12,912 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา 
(ตารางที่ 1) โดยเกษตรกรมเีหตุผลการปลูกปาล์มตามเหตุผลและเหตุการณ์ คิดเป็น รอ้ยละ 73.42 และปลูกตามการ

แนะน าและปลูกตามกระแส คิดเป็น ร้อยละ 26.58 (ตารางที่ 2) 

 โดยการส ารวจพบว่า เกษตรกรท้ัง 4 จังหวัด ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 55.06 เป็น

สมาชิกกลุ่มสหกรณ์เพียง ร้อยละ 44.94 เท่านั้น โดยจังหวัดเชียงราย ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 66 เปอร์เซ็นต์

เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 34 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพะเยา ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 46 เปอร์เซ็นต์เป็นสมาชิกกลุ่ม

สหกรณ์ 54 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดน่าน ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 56 เปอร์เซ็นต์เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 44 

เปอร์เซ็นต์ และจังหวัดแพร่ ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 27 เปอร์เซ็นต์เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 73 เปอร์เซ็นต ์

(กราฟท่ี 1) 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกปาลม์ในพื้นท่ี ภาคเหนอื 4 จังหวัด 

ล าดับ จังหวดั 
จ านวน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามนั 

เกษตรกร (คน) ไร ่ งาน ตารางวา 

1 เชยีงราย 836 6,552 0 38 

2 พะเยา 606 3,693 3 96 

3 นา่น 698 2,285 1 67 

4 แพร่ 36 380 3 40 

รวม 2,176 12,912 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา 
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ตารางที่ 2 แสดงเหตุผลการปลูกปาลม์ของเกษตรกร 

สาเหตทุี่มีการเริ่มปลูกปาล์ม เชียงราย พะเยา น่าน แพร ่ จ านวน ร้อยละ 

ปลูกตามการแนะน าและปลูก 

ตามกระแส 
24 30 24 6 84 26.58 

ปลูกตามเหตุผลและเหตุการณ ์ 95 81 47 9 232 73.42 

รวมทั้งหมด 119 111 71 15 316 100.00 

 

 
กราฟที่ 1 แสดงการเป็นสมาชกิกลุ่มสหกรณข์องเกษตรผู้ปลูกปาลม์ 

 

 ลักษณะการขายผลผลิตปาล์ม พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มขายในลักษณะทะลายสด 87 เปอร์เซ็นต์ และ

ขายในลักษณะผลปาล์มร่วง 13 เปอร์เซ็นต์ โดยจังหวัดเชียงรายขายในลักษณะทะลายสด 93 เปอร์เซ็นต์ และขายใน

ลักษณะผลปาล์มร่วง 7 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพะเยาขายในลักษณะทะลายสด 73 เปอร์เซ็นต์ และขายในลักษณะผล

ปาล์มร่วง 27 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดน่านขายในลักษณะทะลายสด 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ขายในลักษณะผลปาล์มร่วง และ

จังหวัดแพร่ขายในลักษณะทะลายสด 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ขายในลักษณะผลปาล์มร่วงเชน่เดียวกัน   

นอกจากการขายผลปาล์มแล้วการใช้ประโยชน์จากทางปาล์มของเกษตรกร พบว่า การใช้ประโยชน์ทาง

ปาล์มของเกษตรกรจังหวัดเชยีงราย พบว่า ไม่มกีารใช้ประโยชน ์คิดเป็นร้อยละ 53 กองท้ิงไว้ ร้อยละ 35 ท าปุ๋ย ร้อย

ละ 5 เผาทิง้ ร้อยละ 2 การใชป้ระโยชน์ทางปาล์มของเกษตรกรจังหวัดพะเยา พบว่า ไม่มกีารใช้ประโยชน ์คิดเป็นร้อย

ละ 89 กองทิ้งไว้ ร้อยละ 4 ท าปุ๋ย ร้อยละ 3 เผาท้ิง ร้อยละ 4 การใช้ประโยชน์ทางปาล์มของเกษตรกรจังหวัดน่าน 

พบวา่ ไมม่กีารใชป้ระโยชน ์คิดเป็นร้อยละ 100 การใชป้ระโยชนท์างปาล์มของเกษตรกรจังหวัดแพร่ พบวา่ ไม่มกีารใช้

ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 73 กองท้ิงไว้ ร้อยละ 13 ท าปุ๋ย ร้อยละ 7 คลุมดิน  ร้อยละ 7 ในภาพรวมการใช้ประโยชน์

ทางปาล์มของเกษตรกร 4 จังหวัด พบว่า ไมม่กีารใชป้ระโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 77 กองท้ิงไว ้ รอ้ยละ 16 ท าปุ๋ย ร้อยละ 

3 เผาทิง้ รอ้ยละ 2 ตามล าดับ   
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จากการศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจ าลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ ามันในชุมชนของกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) โดยการส ารวจและเขา้ถึงเกษตรกรท าให้สามารถขยายผลและส่งเสริมการ

สร้างแบบจ าลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ ามันในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย แบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย ของการจัดการปาล์มน้ ามันให้แก่ชุมชน แบ่งตามรายละเอียดการด าเนินงาน ท่ีเป็น บุคลากร/

เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน องคก์ร หรือกลุ่มเป้าหมายระดับผู้น าในพืน้ท่ี ชุมชน แบ่งออก เป็น 3 กลุ่มป้าหมายหลัก  ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนผังกลุ่มเป้าหมาย ของการจัดการปาล์มน้ ามันให้แก่ชุมชน 

 

โดยท้ัง 3 กลุ่มหลัก มีรายละเอยีดการคัดเลอืกและจ าแนกกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้  

1. ในการส ารวจและศกึษาศักยภาพ การจัดการปาล์มน้ ามันระดับชุมชน คือ กลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็นบุคลากร/

เจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงาน มีหน้าที่ มีข้อมูล และความรับผิดชอบในด้านพลังงาน ด้านการผลิตปาล์มน้ ามัน  โลจิสติกส์ 

หนว่ยงานท้องถิ่นและประชาชน ผู้สามารถให้ขอ้มูล การประเมินและวิเคราะห์ในระดับพืน้ท่ี ครอบคลุม 4 จังหวัด  

2. ในการระดมความคิดเห็น กรอบนนโยบาย และผู้น าไปปฏิบัติ คือ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอด

และจะน าประโยชน์ไปใช้ เพื่อการสร้างแนวร่วมการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการปาล์มน้ ามัน  ในชุมชนของกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 คือ กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก มี 4 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ พะเยา น่าน เชยีงราย ซึ่ง

ทุกจังหวัดจะมี 1) พลังงานจังหวัด 2) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์  3) องค์การปกครองส่วนทองถิ่น  4) สหกรณ์ 

วสิาหกิจชุมชน ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องหรือกลุ่มองค์กรท้องถิ่นต่างๆ  

ดังนั้นกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะเป็นต้นแบบผู้ท่ีจะน าไปใช้และถ่ายทอด จะมี อยู่ 4 กลุ่มหลัก ใน 4 จังหวัด ซึ่งจะ

สมัครคัดเลอืก  รวม 4 กลุ่มเป้าหมาย ใน 4 จังหวัด คือ 100 คน ดังนี้ 

กลุ่มย่อยท่ี 1  พลังงานจังหวัด 4 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน รวม 8 คน  

กลุ่มย่อยท่ี 2  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรต าบล) 4 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวม 40 คน 

กลุ่มย่อยท่ี 3  องคก์ารปกครองส่วนทองถิ่น (พัฒนาชุมชน) 4 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวม 40 คน 
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กลุ่มย่อยท่ี 4  สหกรณ ์วิสาหกิจชุมชน ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องหรือกลุ่มองคก์รท้องถิ่นต่างๆ 4 จังหวัด ๆ ละ 

3 คน รวม 12 คน 

3. ระดับผู้ก าหนดนโยบาย ยุทศาสตร์ และผู้บริหารองค์พลังงาน คือ บุคคลผู้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ใน

ระดับผู้ก าหนดและบริหารนโยบายระดับประเทศ  จ านวน 20 คน เช่น  

 - เลขาธกิารคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ  

  - อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 

 - กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  

 - ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัดกลุม่ลา้นนาตะวันออก  จังหวัดแพร่ พะเยา น่าน เชยีงราย 

 - พลังงานจังหวัด  4 จังหวัด 

 - ผู้อ านวยการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด 

 - สถาบันการการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องตา่งๆ  

 

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างแบบจ าลองของต้นแบบการจัดการปาล์มน้ ามันในชุมชนของกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ระดับท้องถิ่น) จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในพื้นท่ี ภาคเหนอื 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 

พะเยา น่าน  และแพร่ พบว่ามีจ านวน 2,176 คน มีการใช้พื้นท่ีปลูกท้ังหมด 12,912 ไร่ โดยมีเหตุผลการปลูกปาล์ม

ตามเหตุผลและเหตุการณ์ ร้อยละ 73.42 และปลูกตามการแนะน าหรือปลูกตามกระแส ร้อยละ 26.58 ลักษณะพื้นท่ี

ปลูกเป็นพื้นท่ีราบและราบลุ่ม ไม่มีการปลูกพืชแซมในพื้นท่ีปลูกปาล์ม ร้อยละ 49 ซึ่งเกษตรกรไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม

สหกรณ์ ร้อยละ 55.06 เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ ร้อยละ 44.94 และเกษตรกรขายในลักษณะทะลายสด 87 

เปอร์เซ็นต์ และขายในลักษณะผลปาล์มร่วง 13 เปอร์เซ็นต์ และขายผลผลิตให้กับลานเท ในจังหวัดเชียงราย 2 แห่ง

และสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มยังตอ้งไปขายท่ีภาคกลาง การใช้ประโยชนจ์ากทางปาล์มและวัสดุเหลือใชจ้ากปาลม์นอ้ยมาก  

พบว่า ไม่มีการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 77 กองท้ิงไว้  ร้อยละ 16 ท าปุ๋ย ร้อยละ 3 เผาท้ิง ร้อยละ 2  ตามล าดับ และ

ปัญหาส่วนใหญ่เกษตรกรยังเก็บเกี่ยวไมถู่กกับระยะเวลาท่ีผลผลิตเหมาะสมท่ีจะส่งขาย และราคารับซื้อผลผลิตท่ีขึ้น

ลงผันผวน ถ้าราคาต่ าแต่ไม่เคลื่อนท่ี เกษตรก็ยังพอคุมทุนในราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม และพอท่ีจะบริหารจัดการการ

ขนสง่ได้ เกษตรกรควรมกีารพัฒนาการดูแลรักษาตน้ปาล์ม การเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มน้ ามัน 
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อาหารของนกเค้ากู่ Otus lettia (Hodgson, 1836) ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ที่เกาะ

แสมสาร จังหวัดชลบุรี 

Diets of Collared Scops Owl, Otus lettia (Hodgson, 1836) in breeding season 

at Samaesan Island, Chonburi Province 

ศักรินทร์ แสนสุข1 กัมปนาท ธาราภูมิ2 และ ธงชัย งามประเสริฐวงศ1์* 

Sakkarin Sansuk1 Kampanat Tharapoom2 and Thongchai Ngamprasertwong1* 
 

 

บทคัดย่อ 

 นกเค้ากู่ (Collared Scops Owl) จัดเป็นผู้ล่าท่ีสามารถล่าเหยื่อในท่ีท่ีมีแสงน้อยได้ดี  และมีช่วงฤดูผสมพันธ์ุ 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน (ช่วงปลายฤดูแล้งต่อฤดูฝน) เพื่อให้ลูกนกเกิดในช่วงท่ีมีอาหารอุดมสมบูรณ์ 

งานวิจัยนี้สนใจศึกษาอาหารของนกเค้ากู่ในช่วงฤดูผสมพันธ์ุท่ีเกาะแสมสาร โดยท าการวิเคราะห์อาหารจากก้อน

ส ารอก และเหยื่อท่ีนกเค้าน ากลับรังโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพบริเวณรังของนกเค้ากู่ รวมท้ังศึกษาความหลากหลาย

ของแมลงในพื้นท่ีศึกษา ผลการศึกษาก้อนส ารอก พบความถี่ของแมลงในอันดับ Hemiptera (100%) มากท่ีสุด

รองลงมา คือ อันดับ Orthoptera (66.7%) และอันดับ Blattodea (66.7%) ตามล าดับ เหย่ือท่ีนกเคา้น ากลับรัง พบว่ามี

แมลงอันดับ Orthoptera (18.2%) มากท่ีสุด และรองลงคือสัตว์ขาปล้องอันดับ Scolopendromorpha (13.6%) ส่วน

ความหลากหลายของแมลงโดยใชก้ับดักแสงไฟ พบวา่มีแมลงหลากหลายอันดับ และสอดคล้องกับอันดับแมลงท่ีพบใน

ก้อนส ารอก และเหยื่อท่ีนกเค้าน ากลับรัง ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้พบว่านกเค้ากู่ในพื้นท่ีศึกษาสามารถล่าเหยื่อ และกิน

อาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะแมลง และชนิดอาหารของลูกนกเค้ากู่คล้ายคลงึกับชนดิอาหารของนกตัวเต็มวัย 
 

ค าส าคัญ:  นกเค้ากู่ อาหาร ช่วงฤดูผสมพันธ์ุ  
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Abstract  

Collared Scops Owl is a nocturnal bird of prey. The breeding season of Collared Scops Owl starts in 

January to April (late dry season to rain season) when the food for rearing chick is abundant. This study aims to 

investigate the diet of Collared Scops Owl in breeding season at Samaesan Island. The diets consumed by the 

birds were studied by the analysis of pellet constituents and the analysis of caught preys’ images captured by 

camera traps at the nesting site. In addition, the diversity of insect prey in the study area was investigated using 

mobile light trap. The results showed that pellets consisted of most insects in Order Hemiptera (100%), 

Orthoptera (66.7%) and Blattodea (66.7%). Whereas the results from camera traps showed that most captured 

preys were insects in Order Orthoptera (18.2%) and arthropods in Order Scolopendromorpha (13.6%). The orders 

of insect captured by light traps corresponded with the insect orders identified from pellets and camera traps. 

This study suggested that Collared Scops Owl at Samaesan Island can feed on diverse prey species, especially 

insects, and diets of adults and juveniles were similar.  
 

Keywords:  Collared Scops Owl, Diet, Breeding season  

บทน า 

นกเค้ากู่ หรือนกฮูก (Collared Scops Owl) เป็นนกเค้าขนาดเล็กท่ีมีขนาดตัวเพียง 19-25 เซนติเมตร และหนัก

ประมาณ 100-170 กรัม [1, 2, 3] จัดเป็นนกท่ีมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนได้ดี สามารถลา่เหยื่อในบริเวณท่ีมีแสงนอ้ย

ได้ และจัดเป็นผู้ล่าท่ีอยู่ในล าดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร สามารถพบได้ในบริเวณท่ีอยู่อาศัยของมนษุย์ และพื้นท่ี

การเกษตร ปัจจุบันถูกจัดเป็นนกประจ าถิ่นท่ีพบได้บ่อย และกระจายเกือบท่ัวประเทศ มีขอบเขตการกระจายตั้งแต่

ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย ทิศตะวันออกของเนปาล จนถึงทิศตะวันออกของรัฐอัสสัม ทิศใต้ไปทางทิศ

ตะวันออกของอา่วเบงกอล พมา่ ไทย เกาะไหหล า ตอนใตข้องจีน ไตห้วัน รวมท้ังเกาะเล็ก ๆ ใกล้เคียงด้วย [3] แตด่้วย

ความเชื่อและทัศนคติท่ีไม่ดีต่อกลุ่มนกเค้า ท าให้มีการก าจัดนกกลุ่มนี้ อีกท้ังสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร ยังเป็นการฆ่า

นกเค้ากู่ทางอ้อม สาเหตุเหล่านี้ท าให้จ านวนนกเค้ากู่ลดน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศ และจ านวนประชากรท่ี

เป็นเหยื่อของนกเค้ากู่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขาดผู้ล่าท่ีคอยควบคุมขนาดประชากร ในช่วงฤดูผสมพันธ์ุเป็นช่วงท่ีมี

ความส าคัญกับนกทุกชนิดรวมถึงนกเค้ากู่ เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีนกจะผสมพันธ์ุ และวางไข่ เพื่อด ารงเผ่าพันธ์ุต่อไป 

นกแตล่ะชนิดต้องมีฤดูผสมพันธ์ุในชว่งเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกนกท่ีเกิดมาในชว่งเวลาท่ีมอีาหารสมบูรณ์พอส าหรับ

เลี้ยงดูลูกนกให้รอดชีวิต นกส่วนใหญ่จึงมักวางไข่ในช่วงปลายฤดูแล้งไปจนถึงกลางฤดูฝน เพื่อให้ลูกนกเจริญเติบโต

ขึน้มาในช่วงท่ีมีอาหารสมบูรณ์ โดยนกเค้ากู่มีช่วงฤดูผสมพันธ์ุ วางไข่ และเลี้ยงลูก ในช่วงปลายฤดูแล้งต่อฤดูฝน คือ 

เดอืนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน [1 ,2] โดยเป็นชว่งเวลาที่นกกินแมลงส่วนใหญ่ท ารังวางไข่ในช่วงเวลานี้ เมื่อลูกนก

ออกจากไข่จะเป็นช่วงเวลาที่มอีาหาร (แมลง) อุดมสมบูรณ์มาก [1]   

การศึกษาในเร่ืองอาหารของนกเค้าขนาดเล็กในช่วงฤดูผสมพันธ์ุ พบว่านกมีความต้องการอาหารมาก จาก

การศึกษาเกี่ยวกับเหยื่อท่ีเป็นอาหารของนกเค้าจุด [4] พบว่าอาหารท่ีนกกินสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน 

ประเภทแรกคือ อาหารพื้นฐาน หรืออาหารหลัก (basic food)  เป็นพวกแมลงในอันดับ Coleoptera และอันดับ 

Hymenoptera ประเภทท่ีสอง คือ อาหารท่ีกินตลอดไม่ค่อยเปลี่ยน (constant food) เป็นพวกแมลงในอับดับ Isoptera 

และอันดับ Orthoptera ประเภทท่ีสาม คือ อาหารเสริม (supplementary food) เป็นพวกแมงป่อง แมงมุม แมลงสาบ 

กิ่งก่า และหนูขนาดเล็ก (Mus sp.) และประเภทสุดท้าย คือ อาหารท่ีเจอโดยบังเอญิ แล้วแต่โอกาส (chance food) เช่น 
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หอย ตะขาบ แมลงปอ ตั๊กแตนต าข้าว แมลงวัน และค้างคาว ส าหรับในประเทศไทยได้มกีารศกึษาอาหารของนกเค้ากู่

ท่ีจังหวัดจันทบุรี [2] ซึ่งพบวา่อาหารท่ีนกเค้ากู่ส่วนใหญ่กินเป็นแมลง ซึ่งอยูใ่นอันดับ Coleoptera รองลงมา คือ อันดับ 

Orthoptera อันดับ Hymenoptera และอันดับ Blattodea ตามล าดับ แตใ่นประเทศไทยยังไม่มกีารศึกษาเกี่ยวกับอาหาร

ของนกเคา้กู่เฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธ์ุ 

ในการศึกษาครัง้นี้จึงสนใจท าการศกึษาเกี่ยวกับเหยื่อท่ีเป็นอาหารของนกเค้ากู่ในช่วงท่ีมีการผสมพันธ์ุ วางไข่ 

และเลี้ยงลูกท่ีเกาะแสมสาร ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็ก มีพื้นท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร สภาพเกาะโดยท่ัวไปเป็นป่า

ทุติยภูมิ มีลักษณะถิ่นอาศัยเป็นป่าดิบแล้ง ป่าชายหาด หาดทราย โขดหิน และหน้าผา มีความหลากหลายของนก

ค่อนข้างมาก [5] จากการส ารวจท่ีผ่านมาพบว่า มีนกเค้าอยู่ถึง 4 ชนิด คือ นกเค้ากู่ หรือนกฮูก (Collared scops owl) 

นกเค้าโมง หรือนกเค้าแมว (Asian barred owlet) นกเค้าจุด (Spotted owlet) และนกเค้าหูยาวเล็ก (Oriental scops 

owl)  ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลทางนิเวศวทิยาเบือ้งต้นของนกเคา้กู่  

 

วิธีการศึกษา 

พื้นที่ศกึษา 

พื้นท่ีในการศึกษาอยู่บน เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภาพท่ี 1) บริเวณตอนเหนือของเกาะ (12° 

35' 7" N 100° 57' 10" E) โดยท าการศกึษาตั้งแต่ชว่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 – เดอืนเมษายน พ.ศ. 2558 และชว่ง

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2559 – เดอืนเมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงท่ีนกเคา้กู่มีการจับคู่ผสมพันธ์ุ วางไข่ และเลีย้งดูลูก

นก [1, 2] เกาะแสมสารมพีื้นท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร และอยู่ภายใต้การ

ดูแลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ี(อพ.สธ.) สนองพระราชด ารโิดยกองทัพเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่เกาะแสมสาร (ดัดแปลงมาจากกรมแผนที่ทหาร) 
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การศึกษาชนิดอาหารของนกเค้ากูใ่นช่วงฤดูผสมพนัธุ์ 

แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดังนี้  

1. การศึกษาชนิดอาหารจากก้อนส ารอก 

ส ารวจหาก้อนส ารอกบริเวณท่ีเกาะพัก หรือรังของนกเค้ากู่ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 – เดือน

เมษายน พ.ศ. 2558 และชว่งเดอืนมกราคม พ.ศ. 2559 – เดอืนเมษายน พ.ศ. 2559 ก้อนส ารอกท่ีพบจะถูกเก็บใส่ใน

ถุงซิปล็อค และน าไปวิเคราะห์ส่วนประกอบในหอ้งปฏบัิตกิาร ตัวอย่างก้อนส ารอกจะถูกน ามาชั่งน้ าหนักก่อนน าไปอบ

ท่ีอุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อไล่แมลง จากนั้นวัดความยาว และความกว้างของก้อนส ารอกโดยใช้เวอร์

เนียร์คาลิปเปอร์ และชั่งน้ าหนักอีกคร้ัง หลังจากการอบไล่แมลง [6] น าก้อนส ารอกท่ีได้ไปท าให้แตกออกอย่างเบา ๆ 

แล้วน าไปต้มในน้ าเปล่า จนชิ้นส่วนต่าง ๆ แยกออกจากกัน น าชิ้นส่วนท่ีได้ไปเก็บรักษาไว้ในแอลกอฮอล์ [2] ก่อนท่ีจะ

น าตัวอย่างไปวิเคราะห์หาชนิดของเหยื่อท่ีเป็นอาหารภายใต้กล้องจุลทรรศนแ์บบสเตอริโอ โดยใช้คีย์ในการจัดจ าแนก

ตาม Yalden and Morris, 2003 ; Lekagul and Mcneely, 1977 ; Borror et al., 1981 น าข้อมูลประเภทของเหยื่อท่ีพบ

ในก้อนส ารอกแตล่ะก้อน ไปค านวณหาค่าความถี่ของเหยื่อท่ีพบ 

 

2. การศึกษาชนิดอาหารจากเหยื่อท่ีนกน ากลับรัง 

ส ารวจหารังของนกเค้ากู่ (ภาพท่ี 2) ช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 จากนั้นติดตั้งกล้องดัก

ถ่ายภาพสัตว์รุ่น Stealth Cam G42NG  อย่างนอ้ย 2 ตัว ต่อ 1 รัง เพื่อศกึษาชนดิของเหยื่อท่ีนกน ามาเลีย้งลูกในรัง  น า

ข้อมูลจากภาพถ่ายมาท าการจ าแนกอันดับ (Order) ของเหยื่อ และค านวณสัดส่วนของเหยื่อแต่ละประเภทท่ีนกน า

กลับมาปอ้นลูกนกท่ีรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะรังของนกเคา้กู่ 
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การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพืน้ที่ศกึษา 

เก็บตัวอย่างแมลงในพื้นท่ีศึกษาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 โดยท าการ

วางกับดักแสงไฟแบบ mobile light trap ในพื้นท่ี 3 จุด ได้แก่ บริเวณป่าทุติยภูมิ บริเวณขอบชายป่า และบริเวณ

สวนพฤษศาสตร์ โดยวางกับดักเดือนละ 1 คร้ัง เป็นเวลาคร้ังละ 12 ชั่วโมง (เวลา 18.00 น. – 6.00 น.) น าตัวอย่าง

แมลงท่ีจับได้มาท าการศึกษาลักษณะทางสัณฐานในห้องปฏิบัติการโดยใช้หนังสือของ Borror et al. (1981) ในการจัด

จ าแนกอันดับ (Order) [9] และน าข้อมูลของแมลงท่ีพบไปเปรียบเทียบกับชนิดอาหารของนกเค้ากู่ในช่วงเวลาท่ี

ท าการศกึษา 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาชนิดอาหารของนกเค้ากู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ 

 การศึกษาคร้ังนี้พบก้อนส ารอกท้ังสิ้นจ านวน 3 ก้อน (ภาพท่ี 3) โดยพบก้อนส ารอกก้อนท่ี 1 ในเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในบริเวณป่าทุตยิภูม ิก้อนส ารอกนี้มีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร มีน้ าหนักแห้ง 

1.3 กรัม และพบว่ามีชิ้นส่วนของเหยื่อท้ังหมด 116 ชิ้น ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น จักจั่น (อันดับ Hemiptera) โดยเมื่อ

พจิารณาจากชิน้สว่นตัวของจักจั่น คาดว่ามีจ านวน 14 ตัว (ภาพท่ี 4, ตารางที่ 1) 

 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พบก้อนส ารอกจ านวน 2 ก้อนในรังของนกเค้ากู่ โดยก้อนท่ี 2 มีความกว้าง 

1.7 เซนติเมตร ความยาว 3.8 เซนติเมตร น้ าหนักแห้ง 1.1 กรัม ซึ่งเหยื่อท่ีพบสามารถจ าแนกได้ 5 อันดับ คือ ด้วงใน

อันดับ Coleoptera โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนปีก และอก ตั๊กแตนในอันดับ Orthoptera โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนขา 

และอก มวนในอันดับ Hemiptera โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนหัว แมลงสาบในอันดับ Blattodea โดยพิจารณาจาก

ชิ้นส่วนของ exoskeletal และตะขาบในอันดับ Scolopendromorpha โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนฟัน exoskeletal และเขีย้ว 

ส าหรับก้อนท่ี 3 มีความกว้าง 1.9 เซนติเมตร ความยาว 3.7 เซนติเมตร น้ าหนักแห้ง 0.7 กรัม ซึ่งเหยื่อท่ีพบสามารถ

จ าแนกได้ 4 อันดับ คือ ตั๊กแตนในอันดับ Orthoptera โดยพิจารณาจากชิ้นสว่นของอก จักจั่นในอันดับ Hemiptera โดย

พิจารณาจากชิ้นส่วนของขา แมลงสาบในอันดับ  Blattodea โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนหัว และตะขาบในอันดับ 

Scolopendromorpha โดยพิจารณาจากชิ้นส่วนของ exoskeletal และเขีย้ว (ภาพท่ี 4, ตารางที่ 1) 

 

-  

-  

-  

-  

-   

 

ภาพที่ 3 ก้อนส ารอกนกเคา้กู่ ก) ก้อนส ารอกก้อนท่ี 1 ข) ก้อนส ารอกก้อนท่ี 2 และ ค) ก้อนส ารอกก้อนท่ี 3 

  

ก) ข) ค) 
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ภาพที่ 4   ชิ้นแมลงต่าง ๆ ท่ีพบในก้อนส ารอก ก) ชิ้นส่วนตัวของจักจั่นในอันดับ Hemiptera ข) ส่วนปีกของด้วงใน

อันดับ Coleoptera ค) ชิ้นส่วนหัวของแมลงสาบในอันดับ Blattodea ง) ชิ้นส่วนขาหลังของตั๊กแตนในอันดับ Orthoptera 

และ จ) ชิ้นส่วนเขีย้วของตะขาบในอันดับScolopendromorpha 

 

จากการส ารวจรังของนกเค้ากู่ในเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พบรังของนกเค้ากู่เพียง 1 รัง 

ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์รุ่น Stealth Cam G42NG (ภาพท่ี 5) พบว่าสามารถดักถ่ายภาพนกเค้ากู่

น าอาหารมาป้อนลูกได้จ านวน 22 คร้ัง เป็นเวลา 3 คืนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยแต่ละคืนมีอาหารท่ีแตกต่าง

กัน ซึ่งสามารถท าการจัดจ าแนกประเภทของเหยื่อได้ท้ังสิ้น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ แมลง (ชั้น Insecta) 3 อันดับ ได้แก่ 

ผีเสื้อกลางคืนในอันดับ Lepidoptera ตั๊กแตนในอันดับ Orthoptera และแมลงสาบในอันดับ Blattodea และสัตว์ขา

ปล้องในช้ัน Chilopoda ได้แก่ ตะขาบในอันดับ Scolopendromorpha (ตะขาบ) ดังรายละเอยีดท่ีแสดงในตารางท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  ชนิดของเหยื่อท่ีนกน ากลับรัง ก) อันดับ Scolopendromorpha ข) อันดับ Blattodea ค) อันดับ Orthoptera  

และ ง) อันดับ Lepidoptera 

 

ก) ข) 

ค) ง) 

ก) ข) 

ค) ง) จ) 
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การศึกษาความหลากหลายของแมลงที่พบในพื้นศึกษา 

จากผลการศกึษาตัง้แต่เดือนมกราคม – เดอืนเมษายน พ.ศ. 2559 พบวา่แมลงท่ีดักได้ด้วยวธีิการวางกับดัก

แสงไฟ ในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกัน ซึ่ งสามารถท าการจัดจ าแนกชนิดรวมท้ังหมดได้ 8 อันดับคือ อันดับ 

Hemiptera จ านวน 590 ตัว อันดับ Coleoptera  จ านวน 9,351 ตัว อันดับ Orthoptera จ านวน 52 ตัว อันดับ 

Blattodea จ านวน 33 ตัว อันดับ Lepidoptera จ านวน 1,478 ตัว อันดับ Isoptera จ านวน 8 ตัว อันดับ Diptera จ านวน 

46 ตัว และอันดับ Hymenoptera จ านวน 863 ตัว และจ านวนข้อมูลแมลงของแตล่ะเดอืนแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 อันดับของแมลง และสัตว์ขาปล้องท่ีเป็นอาหารของนกเค้ากู่ในช่วงฤดูผสมพันธ์ุ (เดือนมกราคม ถึง  

เดอืนเมษายน) และความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ีศึกษาบนเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 

ชั้น อันดับ 
จ านวนเหยื่อที่พบ

ในก้อนส ารอก* 

จ านวนเหยื่อที่

นกน ากลับรัง** 

จ านวนแมลงที่พบในพื้นที่ศกึษา 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. 

Chilopoda Scolopendromorpha 7 (66.7%) 3 (13.6%) - - - - 

Insecta Hemiptera 20 (100.0%) 0 (0%) 141 310 123 16 

Coleoptera 9 (33.3%) 0 (0%) 83 5,708 2,089 1,471 

Orthoptera 9 (66.7%) 4 (18.2%) 18 26 6 2 

Blattodea 2 (66.7%) 2 (9.1%) 11 5 6 11 

Lepidoptera 0 (0%) 2 (9.1%) 1,034 159 132 153 

Isoptera 0 (0%) 0 (0%) 6 0 2 0 

Diptera 0 (0%) 0 (0%) 27 4 3 12 

Hymenoptera 0 (0%) 0 (0%) 160 306 197 200 

* ในวงเล็บแสดงค่าความถี่ของเหยื่อที่พบในก้อนส ารอกจ านวน 3 ก้อน 

** ในวงเล็บแสดงสัดส่วนของเหยือ่ท่ีพบจากข้อมูลภาพถ่ายจ านวน 22 ครั้ง ซึ่งสามารถจ าแนกเหยื่อที่นกน ากลับรังได้ 11 ครั้ง 

 

จากการศึกษาพบวา่ เหยื่อท่ีพบในก้อนส ารอกของนกเค้ากู่ท้ัง 3 ก้อน มีท้ังหมด 5 อันดับด้วยกัน คือ อันดับ 

Hemiptera อันดับ  Coleoptera อันดับ  Orthoptera อันดับ  Blattodea และอันดับ  Scolopendromorpha ซึ่ งอันดับ 

Hemiptera (100%) หรือจักจั่น มีจ านวนตัวท่ีพบสูงสุด ส่วนเหยื่อท่ีนกเค้ากู่น ากลับรังมาเลี้ยงลูกท้ัง 3 คืน มีท้ังหมด 4 

อันดับด้วยกัน คือ อันดับ Orthoptera อันดับ Scolopendromorpha อันดับ Blattodea และอันดับ Lepidoptera ซึ่งอันดับ 

Orthoptera (18.2%) หรือตั๊กแตน มีจ านวนตัวท่ีพบสูงสุด และแมลงท่ีจับในพื้นท่ีศึกษาของแตล่ะเดอืน พบว่ามีท้ังหมด 

8 อันดับด้วยกัน คือ อันดับ Hemiptera อันดับ Coleoptera อันดับ Orthoptera อันดับ Blattodea อันดับ Lepidoptera 

อันดับ Isoptera อันดับ Diptera และอันดับ Hymenoptera ซึ่งอันดับ Coleoptera (100%) หรือด้วง มีจ านวนตัวมาก

ท่ีสุด (ตารางที่ 1) 
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วิจารณ์ และสรุปผล 
ผลการศึกษาในครัง้นี้แสดงให้เห็นว่าอาหารของนกเค้ากู่ท้ังหมดเป็นสัตวไ์มม่ีกระดูกสันหลัง ซึ่งประกอบด้วย

สัตว์ขาปล้องท้ังท่ีเป็นแมลง และตะขาบ นอกจากนี้ยังพบวา่นกเค้ากู่กินสัตว์ขาปล้องในหลากหลายอันดับ ท าให้ทราบ

วา่นกเค้ากู่สามารถกินอาหารได้หลากหลาย (generalist) ซึ่งสอดคล้องกับหลายงานวจิัยท่ีว่านกเคา้ขนาดเล็กสามารถ

กินอาหารได้หลากหลายตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็ก นก สัตว์เลื้อยคลานไปจนถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

โดยท่ีสัตวไ์มม่กีระดูกสันหลังในกลุ่มแมลง จะเป็นเหยื่อสว่นใหญ่ของนกเค้าขนาดเล็ก [10-12] 

อย่างไรกต็าม ผลจากการศึกษาครัง้นี้ไม่พบเหยื่อของนกเคา้กู่ที่เป็นสัตวเ์ลีย้งลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กตา่งจาก

การศึกษาอื่น ซึ่งพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กมีสัดส่วนมวลชีวภาพ (biomass) สูงสุดในอาหารของนกเค้า

ขนาดเล็ก ถึงแม้ว่าเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็ตาม [10, 11] ผลจากการศึกษาของ Zade et al, 

2011; Carevic et al, 2013 และ Sarasola and Santillan, 2014 ซึ่งศึกษาอาหารของนกเค้าขนาดเล็ก พบเหยื่อท่ีเป็น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็ก เช่นหนู Akodon azarae และหนู Mus sp. เป็นต้น ซึ่งมีน้ าหนักเฉลี่ยเพียง 19 กรัม 

[13, 14] และยังพบอีกว่าอาหารท่ีนกเค้าขนาดเล็กกินเป็นอาหารหลักนั้นเป็นแมลง เนื่องจากแมลงหาง่าย และพบได้

ท่ัวไป [12] ส่วนเหยื่อจ าพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังจะขึ้นอยู่กับโอกาสท่ีนกเจอ เพราะการล่าเหยื่อของนกกลุ่มนี้เป็น

แบบเฝ้ารอเหยื่อ นกจะลดการเคลื่อนท่ีในการออกหาเหยื่อเพื่อเก็บพลังงานไว้ในจับเหยื่อท่ีผ่านมา [15]  

ในการศึกษาคร้ังนี้พบว่า จากผลการศึกษาในส่วนของก้อนส ารอกท้ัง 3 ก้อน และเหยื่อท่ีนกน ากลับรังเพื่อ

เลี้ยงลูกนก อาหารท่ีนกเค้ากู่กินส่วนใหญ่เป็นแมลง ซึ่งมีอันดับของแมลงท่ีสอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาของ  

Leadprathom (2008) ซึ่งพบว่าอาหารท่ีนกเค้ากู่กินส่วนใหญ่เป็นแมลง คือ อันดับ Coleoptera อันดับ Orthoptera 

อันดับ Hymenoptera อันดับ Blattodea และสัตวข์าปลอ้งท่ีไม่ใชแ่มลงในอันดับ Scolopendromorpha ตามล าดับ 

แตอ่ย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้นี้แสดงถึงชนดิอาหารของลูกนกเค้ากู่ในช่วงฤดูผสมพันธ์ุดว้ย โดยก้อนส ารอก 

2 ก้อนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเก็บได้ภายในรังคาดว่าจะเป็นของลูกนกเค้ากู่ และภาพท่ีถ่ายได้จากกล้องดัก

ถ่ายภาพสัตว์นัน้ จะเห็นว่าพ่อ/แมน่กเค้าได้น าอาหารมาเลีย้งลูกนกภายในรัง ซึ่งท าให้เห็นแนวโนม้วา่อาหารท่ีพบส่วน

ใหญ่เป็นของลูกนกเค้ากู่ ซึ่งมีความคลา้ยคลึงกับชนิดอาหารของนกเค้าตัวเต็มวัยท่ีได้เคยมกีารศึกษาไวก้่อนหนา้นี ้[2] 

จากการศึกษาอาหารของนกเค้าขนาดเล็กของ Zade et al, 2011  พบว่านกเลือกกินแมลงในอันดับ 

Coleoptera (ด้วง) มากถึง 96% ซึ่งจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ก้อนส ารอกมีแมลงอันดับ Hemiptera (จักจั่นและมวน) 

มากที่สุด (100%) เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (ชว่งท่ีท าการเก็บก้อนส ารอกก้อนแรกได้) เป็นช่วงท่ีมี

ตัวอ่อนจักจั่น (nymph) ก าลังขึ้นมาจากดินเพื่อลอกคราบคร้ังสุดท้าย [16] เพื่อเจริญเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยเป็นจ านวน

มาก และในช่วงดังกล่าวเป็นชว่งท่ีตัวอ่อนจักจั่นไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ ดังนั้นด้วยจ านวนท่ีมาก และง่ายต่อการ

ถูกล่าจึงท าให้ในก้อนส ารอกก้อนแรกพบเฉพาะจักจั่นเท่านั้น ท าให้ความถี่ของเหยื่อท่ีพบในก้อนส ารอกท้ังหมดมี

ค่าสูงสุด (100%) เฉพาะในอันดับ Hemiptera เท่านั้น ขณะท่ีชนดิเหยื่อท่ีนกเค้ากู่น ากลับรัง ในชว่งมีนาคม พ.ศ. 2559 

พบว่าไม่มีจักจั่นเป็นองค์ประกอบเหยื่อของนกเค้ากู่ (นอกช่วงตัวอ่อนจักจั่นลอกคราบ) แต่พบว่ามีแมลงในอันดับ 

Orthoptera (18.2%) มากท่ีสุด ส่วนแมลงท่ีได้ท าการดักจับด้วยวิธีกับดักแสงไฟ  ซึ่งพบว่ากับดักแสงไฟท่ีใช้มี

ประสิทธิภาพในการดักจับแมลงได้เฉพาะกลุ่ม คืออันดับ Coleoptera อันดับ Hemiptera อันดับ Hymenoptera และ

อันดับ Lepidoptera ได้ดีกว่าแมลงในกลุ่มอื่น [17, 18] จึงท าให้การดักจับแมลงในการศึกษาคร้ังนี้ได้แมลงอันดับ 

Coleoptera มากท่ีสุด ซึ่งผลจากกับดักแสงไฟแสดงให้เห็นว่าในพื้นท่ีศึกษามีความหลากหลายของแมลงค่อนข้างมาก 

ท าให้เห็นแนวโน้มของนกเค้ากู่ท่ีจะสามารถล่าเหยื่อ และกินอาหารได้หลากหลาย (generalist) 
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กิตติกรรมประกาศ 
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สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภาควิชาชีววิทยา คณะ

วทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ท่ีสนับสนุนงบประมาณและอ านวยความสะดวกในการท าวจิัยเป็นอยา่งดีย่ิง  
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ผลของการใช้ปุ๋ยพชืสดเพื่อปรับปรุงสมบัตทิางกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วง

น้ าดอกไม้สทีอง ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

Effects of green manure crops to improve the physical and chemical 

Propertys of soils for Mango CV. Namdokmai Sethong of Dong Moon Lek 

community Mueng Distric Phetchabun Province. 

อิสระ ตั้งสุวรรณ์1* การันต ์ผึ่งบรรหาร2 และธนภัทร วรปัสสุ3 

Itsara Tanguswan1* Karun Pkungbunhan2 and Thanaput Worapussu3   
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมี

ของดินต่อมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง ในพื้นท่ีต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วางแผนการทดลองแบบ

สุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) มีการทดลองท้ังหมด 5 ชุดทดลอง 3 ซ้ า ประกอบ

ไปด้วยชุดทดลองท่ี 1  ไมม่ีการปลูกปุ๋ยพืชสด ชุดทดลองท่ี 2 ปลูกถั่วพุ่ม ชุดทดลองท่ี 3 ปลูกปอเทือง  ชุดทดลองท่ี 4 

ปลูกถั่วมาแฮะ และชุดทดลองท่ี 5 ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล   

 ผลการทดลองพบวา่ปริมาณความชื้นในดิน ที่ระดับความลึก 0-15 และ15-30  เซนตเิมตร ชุดการทดลองท่ี 

3 ปลูกปอเทือง มีปริมาณสูงสุดคือ 23.65±0.91 % 19.24±0.53 % ตามล าดับ  ความหนาแน่นรวมของดินท่ีระดับ

ความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร ชุดการทดลองท่ี 3 ปลูกปอเทือง มีความหนาแน่นรวมของดินสูงสุด คือ 

1.63±0.02 1.84±0.02 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามล าดับ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ท่ีระดับความลึก 0-

15 และ15-30  เซนติเมตร ชุดการทดลองท่ี 2 ปลูกถั่วพุ่ม มีค่าสูงสุด 5.74±1.29 5.96±1.66 ตามล าดับ  ปริมาณ

อินทรียวัตถุในดิน ท่ีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ชุดการทดลองท่ี 4 ปลูกถั่วมาแฮะ มีค่าสูงสุด 1.21±0.24 %  

ส่วนท่ีระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร ชุดการทดลองท่ี 2 ปลูกถั่วพุ่ม มีค่าสูงสุด 0.67±0.49 % ปริมาณไนโตรเจน

ท้ังหมดของดินท่ีระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร ชุดการทดลองท่ี  3 ปลูกปอเทือง มีค่าสูงสุด 

0.047±0.011 %  0.041±0.004 % ตามล าดับ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินท่ีระดับความลึก 0-15 

เซนตเิมตร ชุดการทดลองท่ี 4  ปลูกถั่วมาแฮะ มีค่าสูงสุด 5.93±1.39 มลิลิกรัมตอ่กิโลกรัม ส่วนท่ีระดับความลึก 15-

30 เซนตเิมตร ชุดการทดลองท่ี 5 ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล มคี่าสูงสุด 3.01±1.31 มลิลิกรัมตอ่กิโลกรัม โพแทสเซียมท่ี

                                                 
1 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000  
2 สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000  
3 สาขาการจัดการการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000  
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3 Department of Agricultural Management, Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Phetchabun Rajabhat University, 

Phetchabun Province 67000 

*Corresponding author e-mail: itsara_31@hotmail.com   



 

 1457  Proceedings 

เป็นประโยชน์ในดิน ท่ีระดับความลึก ความลึก 0-15 และ15-30  เซนติเมตร ชุดการทดลองท่ี 3 ปลูกปอเทือง  

มคี่าสูงสุด 153.33±27.06 97.33±34.44 มลิลกิรัมตอ่กิโลกรัม ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ: ปุ๋ยพชืสด, การปรับปรุงบ ารุงดิน, มะม่วงน้ าดอกไมส้ีทอง 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research was to study the effects of green manure crops to improve the physical 

and chemical propertys of soils for mango CV. Namdokmai Sethong of Dong Moon Lek Community Mueng Distric 

Phetchabun Province. The experiment was a randomized complete block (Randomized Complete Block Design: 

RCBD). There were experiment with 5 series, there were three repeating consisting of a series of experiments, 

non-crops  green manure in the first experiment, Vigna unguiculatl planting in the second experiment, Crotataria 

juncea juncea planting in the third experiment, Cajanus cajan planting in the fourth experiment, bean 

Stylosanthes hamate planting in the fifth experiment. 

 The results of the experiment revealed that, the amount of moisture in the soil at a depth level of 0-15 

and 15-30 cm., the Crotataria juncea planting in the third experiment had highest volume at 23.65±0.91 % 

19.24±0.53 % respectively. The bulk density of soil at a depth level of 0-15 and 15-30 cm, there was the bulk 

density of soil highest volume at 1.63±0.02 g/cm3 1.84±0.02 g/cm3 respectively. The pH value in the soil at a 

depth level of 0-15 and 15-30 cm, the Vigna unguiculatl planting in the second experiment had highest volume 

at 5.74±1.29 5.96±1.66 respectively. The organic matter volume in the soil at a depth level of 0 -1 5  cm., 

Cajanus cajan planting in the fourth experiment had highest volume at 1.21±0.24 % . The Vigna unguiculatl 

planting in the second experiment was highest volume at 0.67±0.49 % at a depth level of 15-30 cm.. the total 

N at a depth level of 0-15 and 15-30 cm., the Crotataria juncea planting in the third experiment had highest 

volume at 0.047±0.011 %  0.041±0.004 % respectively. The available P volume in the soil depth level of 0-15 

cm., the Cajanus cajan planting in the fourth experiment was highest volume at 5.93±1.39 mg/kg-1. The 

Stylosanthes hamate  planting in the fifth experiment had a maximum value of 3.01±1.31 mg/kg-1 at a depth 

level of 15-30 cm. The Available K  in soil at a depth level of 0-15  and 15-30  cm., the Crotataria juncea 

planting in the third had a maximum value of 153.33±27.06 mg/kg-1  97.33±34.44 mg/kg-1 respectively.  
 

Keywords: green manure, soil improvement, Mango CV.  
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บทน า 

มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง เป็นมะม่วงชนิดรับประทานสุก เจริญเติบโตเร็ว ใบใหญ่ ใบเป็นคลื่น ทรงพุ่มโปร่ง  

ดอกดกแต่ติดผลปานกลาง ลักษณะผลเรียวยาว เนื้อมาก เมล็ดลีบเล็ก ผิวบาง เมื่อดิบจะมีรสเปร้ียว ผิวสีเขียวนวล  

เนื้อแนน่  ผลสุกจะมผีิวเหลอืงนวล  กลิ่นหอม  เนื้อละเอียดเสีย้นนอ้ย มีรสหวาน มเีบตา้แคโรทีนสูง มะม่วงน้ า ดอกไม้

ท่ีได้รับความนิยมมี 2 ชนิด คือ มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง  และมะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์ 4 ได้รับความนิยมมากในตลาด

มาเลเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น มะม่วงเป็นไม้ผลท่ีปลูกกันมานาน โดยสถานการณ์ของไทยในการผลิต ช่วงปี 2553 - 

2555 เนื้อท่ีให้ผลและผลผลิตมะม่วงเพิ่มขึน้ โดยเนื้อท่ีให้ผลเพิ่มขึน้จาก 1.944 ล้านไร่ ในปี 2553 เป็น 2.046 ล้านไร่ 

ในปี 2555 และผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2.550 ล้านตัน ในปี 2553 เป็น 2.985 ล้านตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2556) ซึ่งพื้นท่ีต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีการมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองเป็นจ านวนมาก โดย

คุณไตรรัตน์ เปียถนอม ประธานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงเพื่อการค้าและส่งออก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ข้อมูลว่า 

พื้นท่ีบริเวณในต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่เป็น ชั้นหินดินดาน หรือ ดินดาน เป็น

อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้ าและอากาศ ท าให้ได้ผลผลิตมะมว่งน้ าดอกไม้น้อยและคุณภาพ

ไมด่ีเมื่อเทียบกับพืน้ท่ีอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลตอ่ปริมาณการส่งออกไม่เพยีงพอต่อความตอ่การของผู้บริโภค  

โดยดินท่ีพบส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบูรณ์นัน้จัดอยู่กลุ่มชุดดินท่ี 56 โดย

ลักษณะและสมบัตดิิน เป็นดินลึกปานกลางถึงชัน้ลูกรังและเศษหินหนาแนน่ ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สี

น้ าตาลถึงสีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-7.0) ดินล่าง

ตอนบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง มีจุดประสีน้ าตาล

ปนเหลอืงเล็กน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว

ปนลูกรังและเศษหินมาก สีน้ าตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปาน

กลาง (pH6.5-8.0) ใต้ชั้นลูกรังเป็นชัน้หินท่ีก าลังผุพังสลายตัว สีน้ าตาล เหลือง และแดงปะปน (ส านักส ารวจดินและ

วางแผนการใชท่ี้ดนิ 2548) 

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน

ตอ่มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง ในพื้นท่ีต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ได้คุณภาพของผลผลิตท่ีดี

ต่อการปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง จึงจ าเป็นต้องเลือกปุ๋ยสดพืชท่ีเหมาะสมในปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมี

ของดนิ ซึ่งจะชว่ยให้มะม่วงน้ าดอกไมส้ีทอง มคีุณภาพดขีึน้ได้   
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

การวางแผนการทดลอง  

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มกีารทดลองท้ังหมด 5 ชุดทดลอง 3 

ซ้ า ดังนี้  

ชุดทดลองท่ี 1  ไมม่กีารปลูกปุ๋ยพชืสด 

ชุดทดลองท่ี 2 ปลูกถั่วพุม่ รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน้ าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร  

ชุดทดลองท่ี 3 ปลูกปอเทือง รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน้ าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร  

ชุดทดลองท่ี 4 ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน้ าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร   

ชุดทดลองท่ี 5 ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน้ าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร 
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ขั้นตอนด าเนินการ 

1. คัดเลอืกแปลงปลูกต้นมะม่วงน้ าดอกไม ้ในพืน้ท่ีต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. คัดเลือกปลูกตน้มะม่วงน้ าดอกไม้จ านวน 15 ต้น โดยเลอืกต้นท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันและเป็นตน้ ท่ีสมบูรณ์ 

เลอืกต้นมะมว่งน้ าดอกไมจ้ านวน 5 ต้นท่ีปลูกอยู่ในแถวเดียวกัน 3 แถว และท าการเตรียมพื้นท่ีปลูกปุ๋ยพืชสดโดยการ

ก าจัดวัชพชืท่ีขึ้นอยู่ท่ีเดิม 

3. ท าการปลูกปุ๋ยพชืสดตามวธีิการท่ีก าหนดไว้แต่ละชุดการทดลอง  
 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยเก็บตัวอย่างดินตรงบริเวณปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง ท่ีความลึก 0-15 เซนติเมตร (ตัวแทนดินบน) 

และท่ีความลึก 15-30 เซนติเมตร(ตัวแทนดินล่าง)  โดยใช้เคร่ืองมือเก็บตัวอย่างดินแบบรบกวนโครงสร้าง โดยใช ้

bucket augor ท าการเก็บ 2 คร้ัง คือ ก่อนท าการทดลอง หลังจากการทดลอง เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและ

เคม ีได้แก่ 

1. ความชื้นดิน โดยน าดินไปชั่งน้ าหนักแล้วเอาไปอบท่ี อุณหภูม ิ105-110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

หรือจนกว่า ดินแห้งหลังจากนัน้ช่ังน้ าหนักดินหลังอบแลว้น ามาค านวณหาเปอร์เซ็นต์  

 

 (%)เปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน = 

 

2. ความหนาแนน่รวมของดินโดยใชว้ธีิ core method (Blake, 1965) 

3. ปฏกิิริยาดินวัดโดยใช ้pH meter โดยใชอ้ัตราส่วนระหว่าง ดิน:น้ า (1:1)  (Peech, 1965) 

4. ปริมาณอินทรียวัตถุในดินโดยใช ้Walkley & Black method (Walkley and Black, 1947) 

5. ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด โดยใชว้ธีิ  Kjeldahl method (Bremner, 1996) 

6. ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์โดยวธีิ Bray II & Molybdenum-blue method (Bray and  Kurtz, 1945) 

7. ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ โดยวิธี 1 N NH4OAc pH 7 Flame photometer method (Jackson, 1958)

 น าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แบบ Randomized Complete Block 

Design (RCBD) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธีของ Tukey’s test ท่ี ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต ์ 
  

ผลการศึกษา 
 

 สมบัติของดนิก่อนการทดลอง 
 สมบัติทางกายภาพของดินก่อนการทดลอง พบว่า ความชื้นของดินท่ีระดับความลึก 0-15 และ15-30 

เซนติเมตร 16.68±1.29 16.1±1.65 ตามล าดับ ความหนาแน่นรวมของดินก่อนการทดลองท่ีระดับความลึก 0-15และ

15-30 เซนติเมตร 1.96±0.10 2.09±0.14 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 สมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลอง พบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินท่ีระดับความลึก 0-15 และ

15-30 เซนติเมตรมคี่า 4.71 ± 0.19 5.13±1.02 ตามล าดับ ปริมาณอนิทรียวัตถุในดนิก่อนการทดลองท่ีระดับความลึก 

0-15 และ15-30 เซนติเมตร 0.63±0.34  0.35±0.14 ตามล าดับ ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดของดินท่ีระดับความลึก 

0-15 และ15-30 เซนติเมตร 0.04±0.01 0.03±0.01 ตามล าดับ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชนใ์นดินท่ีระดับความ

(น้ าหนักก่อนอบ-น้ าหนักหลังอบ) 

           น้ าหนักดินหลังอบ 
X 100 
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ลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร 0.95±0.95 0.44±0.12 ตามล าดับ โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินท่ีระดับความ

ลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร 106.67±34.15 71.00±0.12 ตามล าดับ ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 สมบัตทิางกายภาพและเคมีของดินก่อนการทดลองระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร 

สมบัติทางกายภาพและเคมขีองดิน 
ระดับความลึก (cm.) 

0-15 15-30 

ความชื้นของดนิ (%) 16.68±1.29 16.1±1.65 

ความหนาแนน่ของดิน (g/cm3) 1.96±0.10 2.09±0.14 

ค่าความเป็นกรดเป็นดา่งของดนิ (pH) 4.71 ± 0.19 5.13±1.02 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (%) 0.63±0.34 0.35±0.14 

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดของดิน (%) 0.045±0.19 0.033±0.14 

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชนใ์นดนิ (mg/kg-1) 0.95±0.95 0.44±0.12 

โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชนใ์นดนิ (mg/kg-1) 106.67±34.15 71.00±0.12 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

 สมบัติของดินหลังการทดลอง 

 สมบัติทางกายภาพของดินหลังการทดลอง (ตารางท่ี2) พบว่า ความชื้นของดินท่ีระดับความลึก 0-15 

เซนติ เมตร ชุดการทดลอง ท่ี  1-5 มี ค่ า  18.51±1.80%  21.32±0.81 %  23.65±0.91%  22.86±0.61 % และ

23.15±1.47% ตามล าดับ และระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร มีค่า 16.53±1.53 % 17.65±0.53% 19.24±0.53% 

19.16±0.14% และ17.92±2.03 % ตามล าดับ ความหนาแน่นรวมของดินก่อนการทดลองท่ีระดับความลึก 0-15 ชุด

การทดลองท่ี 1-5 มีค่า 1.88±0.04 g/cm3  1.60±0.01 g/cm3  1.63±0.02 g/cm3 1.60±0.01 g/cm3 และ1.64±0.02 

g/cm3 ตามล าดับ ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร ชุดการทดลองท่ี 1-5 มีค่า 2.02±0.01 g/cm3 1.83±0.02 g/cm3  

1.82±0.0 g/cm3 1.82±0.01 g/cm3  และ1.84±0.02 g/cm3 ตามล าดับ  

 สมบัตทิางเคมีของดินหลังการทดลอง (ตารางท่ี 3 ) พบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินท่ีระดับความลึก 
0-15 เซนติ เมตร ท้ั ง 5 ชุดการทดลอง มีค่ า  4.73±0.23 5.74±1.29 5.53±0.58 5.34±0.58 และ4.53±0.38 

ตามล าดับ ท่ีระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร ท้ัง 5 ชุดการทดลอง มีค่า 5.20±1.05 5.96±1.66  5.54±0.45 

5.11±0.73 และ4.53±0.94 ตามล าดับ ปริมาณอินทรียวัตถุในดินท่ีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ท้ัง 5 ชุดการ

ทดลอง มีค่า 0.66±0.34% 0.71±0.01% 1.00±0.17% 1.21±0.24% และ 0.65±0.26% ตามล าดับ และท่ีระดับความ

ลึก 15-30 เซนติ เมตร ท้ั ง 5 ชุดการทดลอง มีค่า 0.44±0.16% 0.67±0.49% 0.52±0.14% 0.54±0.14% และ

0.46±0.09% ตามล าดับ ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดของดินท่ีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ท้ัง 5 ชุดการทดลอง มี

ค่า 0.044±0.016% 0.045±0.002%0.047±0.011% 0.046±0.006% และ0.046±0.006% ตามล าดับ และท่ีระดับ

ค วามลึ ก  15-30 เซ นติ เมตร  ท้ั ง  5 ชุ ด การทดลอง  มี ค่ า  0.031±0.007% 0.033±0.004% 0.041±0.004% 

0.040±0.010% และ0.039±0.001% ตามล าดับ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินท่ีระดับความลึก 0-15 

เซนติเมตร ท้ัง 5 ชุดการทดลอง มีค่า 4.35±0.67 mg/kg-1 5.35±0.70mg/kg-1 5.77±0.60mg/kg-1 5.93±1.39mg/kg-

1 และ5.67±0.78 mg/kg-1 ตามล าดับ ท่ีระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร ท้ัง 5 ชุดการทดลอง มีค่า 2.95±0.53 
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mg/kg-1  1.97±0.51 mg/kg-1 1.93±0.25 mg/kg-1  2.91±0.55 mg/kg-1 แ ล ะ 3.01±1.31 mg/kg-1 ต า ม ล า ดั บ 

โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินท่ีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ท้ัง 5 ชุดการทดลอง  มีค่า 113.33±39.53 

mg/kg-1  108.67±39.32 mg/kg-1  153.33±27.06 mg/kg-1  145.67±32.08 mg/kg-1  และ 117.67±20.50 mg/kg-1

ตามล าดับ ท่ีระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร ท้ัง 5 ชุดการทดลอง มีค่า 71.67±1.53 mg/kg-1 95.67±39.32 

mg/kg-1 95.67±39.32 mg/kg-1 97.33±34.44 mg/kg-1 93.00±32.08 mg/kg-1   แ ล ะ 77.67±14.01 mg/kg-1 

ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 2 สมบัตทิางกายภาพของดนิหลังการทดลองระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร 

ชุดทดลอง 

ความช้ืนของดิน (%) ความหนาแน่นของดนิ (g/cm3) 

0-15 15-30 0-15 15-30 

ชุดทดลองท่ี 1   18.51±1.80a 16.53±1.53a 1.88±0.04 a 2.02±0.01a 

ชุดทดลองท่ี 2 21.32±0.81b 17.65±0.53ab 1.66±0.01b 1.83±0.02b 

ชุดทดลองท่ี 3   23.65±0.91b 19.24±0.53b 1.63±0.02b 1.84±0.02b 

ชุดทดลองท่ี 4 22.86±0.61b 19.16±0.14b 1.60±0.01b 1.82±0.01b 

ชุดทดลองท่ี 5 23.15±1.47b 17.92±2.03ab  1.64±0.02b  1.84±0.01 b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ตามดว้ยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ   

ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางที่ 3 สมบัตทิางเคมขีองดนิหลังการทดลองระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนตเิมตร 

ชุดทดลอง 
 pH OM (%) Total N (%) Available P (mg/kg-1) Available K (mg/kg-1) 

0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 

ชุดทดลองท่ี 1   4.73±0.23a 5.20±1.05a 0.66±0.34a 0.44±0.16a 0.044±0.016a 0.031±0.007a 4.35±0.67a 2.95±0.53a 113.33±39.53a 71.67±1.53a 

ชุดทดลองท่ี 2 5.74±1.29a 5.96±1.66a 0.71±0.01a 0.67±0.49a 0.045±0.002a 0.033±0.004a 5.35±0.70b 1.97±0.51a 108.67±39.32a 95.67±39.32a 

ชุดทดลองท่ี 3   5.53±0.58a 5.54±0.45a 1.00±0.17b 0.52±0.14a 0.047±0.011a 0.041±0.004a 5.77±0.60b 1.93±0.25a 153.33±27.06a 97.33±34.44a 

ชุดทดลองท่ี 4 5.34±0.58a 5.11±0.73a 1.21±0.24b 0.54±0.14a 0.046±0.006a 0.040±0.010a 5.93±1.39b 2.91±0.55a 145.67±32.08a 93.00±32.08a 

ชุดทดลองท่ี 5 4.53±0.38a 4.53±0.94a 0.65±0.26a 0.46±0.09a 0.046±0.006a 0.039±0.001a 5.67±0.78b 3.01±1.31a 117.67±20.50a 77.67±14.01a 

หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์  

 ชุดทดลองท่ี 1 = ไมม่กีารปลูกปุ๋ยพชืสด 

 ชุดทดลองท่ี 2 = ปลูกถั่วพุ่ม รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน้ าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร  

 ชุดทดลองท่ี 3 = ปลูกปอเทือง รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน้ าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร  

 ชุดทดลองท่ี 4 = ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน้ าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร   

 ชุดทดลองท่ี 5 = ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล รอบทรงพุ่มตน้มะมว่งน้ าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร 
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ตารางที่ 3 สมบัตทิางเคมขีองดนิหลังการทดลองระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนตเิมตร 

ชุดทดลอง 
 pH OM (%) Total N (%) Available P (mg/kg-1) Available K (mg/kg-1) 

0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 

ชุดทดลองท่ี 1   4.73±0.23a 5.20±1.05a 0.66±0.34a 0.44±0.16a 0.044±0.016a 0.031±0.007a 4.35±0.67a 2.95±0.53a 113.33±39.53a 71.67±1.53a 

ชุดทดลองท่ี 2 5.74±1.29a 5.96±1.66a 0.71±0.01a 0.67±0.49a 0.045±0.002a 0.033±0.004a 5.35±0.70b 1.97±0.51a 108.67±39.32a 95.67±39.32a 

ชุดทดลองท่ี 3   5.53±0.58a 5.54±0.45a 1.00±0.17b 0.52±0.14a 0.047±0.011a 0.041±0.004a 5.77±0.60b 1.93±0.25a 153.33±27.06a 97.33±34.44a 

ชุดทดลองท่ี 4 5.34±0.58a 5.11±0.73a 1.21±0.24b 0.54±0.14a 0.046±0.006a 0.040±0.010a 5.93±1.39b 2.91±0.55a 145.67±32.08a 93.00±32.08a 

ชุดทดลองท่ี 5 4.53±0.38a 4.53±0.94a 0.65±0.26a 0.46±0.09a 0.046±0.006a 0.039±0.001a 5.67±0.78b 3.01±1.31a 117.67±20.50a 77.67±14.01a 

หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์  

 ชุดทดลองท่ี 1 = ไมม่กีารปลูกปุ๋ยพชืสด 

 ชุดทดลองท่ี 2 = ปลูกถั่วพุ่ม รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน  าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร  

 ชุดทดลองท่ี 3 = ปลูกปอเทือง รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน  าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร  

 ชุดทดลองท่ี 4 = ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน  าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร   

 ชุดทดลองท่ี 5 = ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล รอบทรงพุ่มตน้มะมว่งน  าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมต
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วิจารณ์และสรุปผล 
 

 การวจิัยในคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัตทิางกายภาพและเคมีของ

ดินต่อมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง ในพื้นท่ีต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วางแผนการทดลองแบบสุ่ม

บล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) มีการทดลองท้ังหมด 5 ชุดทดลอง 3 ซ้ า ประกอบไป

ด้วยชุดทดลองท่ี 1  ไม่มีการปลูกปุ๋ยพืชสด ชุดทดลองท่ี 2 ปลูกถั่วพุ่ม ชุดทดลองท่ี 3 ปลูกปอเทือง  ชุดทดลองท่ี 4 

ปลูกถั่วมาแฮะ และชุดทดลองท่ี 5 ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล โดยชุดทดลองท่ี 2-5 ท าการปลูกรอบทรงพุ่มต้นมะม่วง

น้ าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร 

 ความชื้นของดินก่อนการทดลอง ท่ีระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร 16.68±1.29 16.1±1.65 

ตามล าดับ หลังการทดลอง พบว่า ท่ีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมนีัยส าคัญ

ท่ีความเชื่อมัน 95% โดยชุดการทดลองท่ี 3 ปลูกปอเทือง รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงน้ าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร มี

ความมากท่ีสุดคือ 23.65±0.91% รองลงมาได้แก่ ชุดการทดลองท่ี 5  ปลูกถั่วเวอราโนสไตโล รอบทรงพุ่มต้นมะม่วง

น้ าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร 23.15±1.47% ส่วนชุดทดลองท่ี 1 ไม่มีการปลูก ปุ๋ยพืชสดมีค่าน้อยสุด คือ 

18.51±1.80 % ซึ่งในชุดการทดลองท่ี 2-5 ซึ่งมีการไถกลบปุ๋ยพืชสด 4 ชนิดนั้นไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติแต่

อย่างใด  และดินท่ีระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร พบว่า มีความแตกต่างกันในทางสถิตอิย่างมนีัยส าคัญท่ีความเชื่อ

มัน 95% โดยชุดการทดลองท่ี 3 ปลูกปอเทือง รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงน้ าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร มีความมาก

ท่ีสุดคือ 19.24±0.53% รองลงมาได้แก่ ชุดการทดลองท่ี 4 ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงน้ าดอกไม้ห่างจาก

โคนต้น 1 เมตร 19.16±0.14 % ส่วนชุดทดลองท่ี 1 ไมม่กีารปลูกปุ๋ยพืชสดมีค่าน้อยสุด 16.53±1.53 % เมื่อเปรียบเทียบ

กับก่อนการทดลองพบว่าปริมาณความชื้นในดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท่ีทุกชุดการทดลองท่ีระดับความลึก 0-15 และ15-

30 เซนติเมตร 

ความหนาแน่นรวมของดินก่อนด าเนินการทดลอง ท่ีระดับความลึก 0-15 และ15-30  เซนติเมตร มีค่า 

1.96±0.10 g/cm3 และ2.09±0.14 g/cm3 ตามล าดับ ความหนาแน่นรวมของดินอยู่ในระดับสูงและสูงมาก หลัง

ด าเนินการทดลอง พบว่า ท่ีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญท่ีความ

เชื่อมัน 95% โดยชุดการทดลองท่ี 4 ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน้ าดอกไม้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร มีค่านอ้ย
สุด คือ 1.60±0.01 g/cm3 ส่วนชุดทดลองท่ี 1 ไม่มีการปลูกปุ๋ยพืชสดมีค่ามากสุด 1.88±0.04 g/cm3 มีความหนาแน่น

รวมของดินอยูใ่นระดับสูง ส่วนชุดการทดลองท่ี 2-5 มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งมกีารไถกลบปุ๋ยพืชสด 4 ชนิดนั้น ไม่มีความ

แตกต่างกันในทางสถิติแต่อย่างใด อยู่ในช่วง 1.60±0.01 g/cm3 - 1.66±0.01 g/cm3 ความหนาแน่นรวมของดินมีค่า

ลดลงเล็กน้อยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญท่ีความเชื่อมัน 95% % โดยชุดการทดลองท่ี 4 ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุ่มต้นมะมว่งน้ าดอกไมห้่างจากโคน

ต้น 1 เมตร มีค่าน้อยสุด คือ 1.82±0.01 g/cm3 ส่วนชุดทดลองท่ี 1 ไม่มีการปลูกปุ๋ยพืชสดมีค่ามากสุด 2.02±0.01 

g/cm3  มีความหนาแนน่รวมของดินอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนชุดการทดลองท่ี 2-5 มคี่าใกล้เคียงกัน  ไมมีความแตกตา่ง

กันในทางสถิติแต่อย่างใด อยู่ในช่วง 1.82±0.01 g/cm3 - 1.84±0.02 g/cm3 ความหนาแน่นรวมของดินมีค่าลดลง

เล็กน้อยอยูใ่นระดับสูง จะเห็นว่าความหนาแนน่ของดินเป็นตัวบ่งช้ีอย่างหนึ่งของระดับการอัดตัวของอนุภาคของดนิ ดิน

ท่ีมีค่า เท่ากับ 2 g/cm3 เป็นดินท่ีมีการอัดตัวแน่นท าให้รากของพืชไม่สามารถชอนไชได้ง่ายพืชจึงเจริญเติบโตได้ไม่

สมบูรณ์ ส่วนดนิหยาบมีคา่เท่ากับ 1.20 – 1.80 g/cm3 ส่วนดนิละเอยีด เท่ากับ 1.00 – 1.60 g/cm3 (อ านาจ, 2525)  

ค่าความเป็นกรดเป็นดา่งของดิน (pH) การปลูกปุ๋ยพชืสดในชุดทดลองตา่งๆ และไม่มกีารปลูกปุ๋ยพืชสดในช่วง

ก่อนการทดลอง ท่ีระดับความลกึ 0-15 เ ซนติเมตร ซึ่งมีปฏกิิริยาดินเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดนิอยู่
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ท่ี 4.71 ± 0.19 หลังการทดลองพบวา่ชุดการทดลองท่ี 1-5 มีค่าระหวา่ง 4.73±0.23 ถึง 5.74±1.29 มีปฏกิิริยาเป็นกรด

จัดถึงเป็นกรดปานกลาง ท่ีระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร ความเป็นกรดเป็นด่างของดินก่อนทดลอง 5.13±1.02 

จัดเป็นกรดแก่ หลังการทดลองพบวา่ พบวา่ ความเป็นกรดเป็นดา่งของดนิเพิ่มขึ้นทุกชุดการทดลอง มคี่าความเป็นกรด

เป็นด่างอยู่ระหว่าง 4.53±0.94 ถึง 5.96±1.66  จัดเป็นกรดแก่ถึงเป็นกรดปานกลาง (ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาที่ดิน, 2547) เมื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิตพิบว่าทุกชุดทดลอง ไม่มคีวามแตกต่างกันในทางสถิตอิยา่งมีนัยส าคัญ

ท่ีความเชื่อมัน 95% แต่อย่างใด แต่มีแนวโน้มว่าชุดการทดลองท่ี 2 จะค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเพิ่มขึ้นมาก

ท่ีสุดคือ 5.74±1.29 และ 5.96±1.66 ตามล าดับ โดยชุดการทดลองมีการไถกลบปุ๋ยพืชสดท้ัง 4 ชนิด แสดงให้เห็นได

วา่การใช้ปุ๋ยพืชสดซึ่งจัดไดว่าเป็นปุ๋ยอินทรียชนดิหนึ่งนั้น จะสามารถช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้ดี

ขึน้ (Jefferies et al, 1981)  

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินก่อนด าเนินการทดลอง ท่ีระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร มีค่า 

0.63±0.34 % 0.35±0.14%  ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงต่ ามาก หลังด าเนินการทดลอง ท่ีระดับความลึก 0-15 

เซนตเิมตร มีความแตกต่างกันในทางสถิตอิยา่งมนีัยส าคัญท่ีความเชื่อมัน 95% โดยชุดการทดลองท่ี 4 ปลูกถั่วมาแฮะ 

รอบทรงพุม่ตน้มะม่วงน้ าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร ความมากท่ีสุดคือ 1.21±0.24 % รองลงมาได้แก่ ชุดทดลองท่ี 

3 ปลูกปอเทือง รอบทรงพุม่ตน้มะมว่งน้ าดอกไมห้่างจากโคนตน้ 1 เมตร 1.00±0.17% ส่วนชุดทดลองท่ี 1 2 และ5 ไม่มี

ความแตกต่างกันในทางสถิตแิต่อย่างใด โดยปริมาณอินทรียวัตถุในดนิมปีริมาณอนิทรียวัตถุทุกชุดการทดลอง มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.65±0.26 % -1.21±0.24 % ซึ่งอยู่ในระดับต่ าถึงค่อนข้างต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนการทดลองจะ

เห็นว่า ชุดการทดลองท่ี 1-5 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนท่ีระดับความลึก 15-30 

เซนติเมตร ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.44±0.16% - 0.67±0.49 % ซึ่งอยู่ในระดับต่ าถึงค่อนข้างต่ า 

โดยชุดการทดลองท้ัง 5 ชุด ไม่มีความความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญท่ีความเชื่อมัน 95% แต่อย่างใด 

โดยชุดทดลองท่ี 2 ปลูกถั่วพุ่ม รอบทรงพุ่มตน้มะม่วงน้ าดอกไมห้่างจากโคนต้น 1 เมตร มีแนวโน้มความมากท่ีสุดคือ 

0.67±0.49% ในการด าเนินการปลูกปุ๋ยพืชสดไปแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยในดินจะสามารถเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินไดเป็น

อย่างดี แมจ้ะเพยีงเล็กนอ้ยก็ตาม แต่หากได้มกีารด าเนนิการตอ่เนื่องในทุกๆ ป ก็อาจจะช่วยให้ปริมาณอนิทรียวัตถุใน

ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได และก็จะส่งผลให้การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ลดปริมาณลงได้ และจะได้ประสิทธิภาพและเป็น

ประโยชนสูงขึ้น (ประชาและคณะ, 2543) 

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดของดินชุดเพชรบูรณ์ก่อนด าเนนิการทดลองท่ีระดับความลึก 0-15 และ15-30  

เซนติเมตร มคี่า 0.044±0.019 % และ0.033±0.014 % ตามล าดับ ซึ่งอยูใ่นเกณฑ์ต่ ามาก  หลังด าเนนิการทดลอง ที่

ระดับความลึก 0-15 พบวา่ มปีริมาณไนโตรเจนท้ังหมดของดินทุกชุดการทดลอง มีค่าอยู่ระหวา่ง 0.045±0.002 % 

ถึง 0.047±0.016 % และ15-30 เซนติเมตร มคี่าอยู่ระหว่าง 0.031±0.007% ถึง 0.041±0.004 % ปริมาณไนโตรเจน

ท้ังหมดของดินชุดนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างเล็กนอ้ย โดยไมม่ีความความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมนีัยส าคัญที่ความ

เชื่อมัน 95% แตอ่ย่างใด เฉลี่ยในทุกชุดการทดลองท่ีได้มกีารไถกลบปุ๋ยพืชสดปริมาณไนโตรเจนจะเพิ่มในท่ีระดับความ

ลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร อันเป็นผลเน่ืองมาจากอินทรียวัตถุท่ีได้จากปุ๋ยพชืสด 4 ชนิด ท่ีไถกลบลงไปในดินสอด

คลองกับผลการทดลองท่ี ระบุว่า การเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนในดนิมาจากการปลดปล่อยไนโตรเจนจากปุ๋ยพืชสดแลว้

สะสมอยูใ่นดนิ (ไพรัช 2536) แตอ่ย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงปริมาณไนโตรเจนในระหว่างชุดการทดลองท้ัง 5 ชุด

การทดลอง ไม่วา่จะเป็นหลังกลบปุ๋ยพชืสดแลว ตามปริมาณไนโตรเจนในดนิชุดเพชรบูรณ์ในการทดลองนี้ ไม่มคีวาม

แตกตา่งกันในทางสถิต ิทัง้นี้คงเนื่องมาจากปริมาณน้ าหนกัสดของปุ๋ยพืชสดท้ัง 4 ชนิด ท่ีไถกลบลงไปนัน้ยังไม่มาก

พอจะท าให้แตล่ะชุดการทดลอง เกิดความแตกตา่งกันอย่างเห็นไดชัดนัน้เองซึ่งได ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองมาจากสภาพความ

อุดมสมบูรณข์องดนิชุดนี้แต่เร่ิมแรกอยู่ในเกณฑ์ต่ ามากนั่นเอง  
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ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินก่อนด าเนินการทดลองท่ีระดับความลึก 0-15 และ15-30  

เซนติเมตร มีค่า 0.95±0.95 mg/kg-1 และ0.44±0.12 mg/kg-1 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก  หลังด าเนินการ

ทดลอง ท่ีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตรมีความความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญท่ีความเชื่อมัน 95%  

ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินทุกชุดการทดลอง มคี่าอยู่ระหว่าง 4.35±0.67 mg/kg-1 ถึง 5.93±1.39 mg/kg-

1 อยู่ในเกณฑ์ต่ า  โดยชุดการทดลองท่ี 4 ปลูกถั่วมาแฮะ รอบทรงพุ่มต้นมะม่วงน้ าดอกไม้ห่างจากโคนตน้ 1 เมตร มีค่า
มากสุด คือ 5.93±1.39 g/cm3 ส่วนชุดทดลองท่ี 1 ไมม่ีการปลูกปุ๋ยพืชสดมีค่าน้อยสุด คือ 4.35±0.67 g/cm3  ซึ่งในชุด

การทดลองท่ี 2-5 ซึ่งมีการไถกลบปุ๋ยพชืสด 4 ชนิดน้ันไมม่คีวามแตกตา่งกันในทางสถิตแิตอ่ย่างใด 

และท่ีระดับความลึก 15-30 เซนตเิมตร มปีริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชนใ์นดินทุกชุดการทดลอง มคี่าอยู่

ระหว่าง 1.97±0.51 mg/kg-1 ถึง 3.01±1.31 mg/kg-1 อยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงต่ ามาก โดยทุกชุดการทดลองไม่มีความความ

แตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญท่ีความเชื่อมัน 95%  ท่ีระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร แต่ก็มีแนวโน้มว่า

เพิ่มขึน้จากเดิมเล็กนอ้ย  ก็เนื่องจากผลของการสลายตัวของปุ๋ยพืชสดดังกล่าวแลว และปลดปล่อยฟอสฟอรัสลงสู่ดิน

จึงท าให้ฟอสฟอรัสในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและจะค่อยๆ ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากถูกพืชหลักคือมะม่วง

น้ าดอกไม้น าไปใช้ ในการเจริญเติบโต อีกกรณีหนึ่งคือ ในระหว่างชุดการทดลองท้ัง 5 ชุดการทดลองนั้น ปริมาณ

ฟอสฟอรัสในดินยังคงไม่แตกตา่งกันในทางสถิต ินั้นก็อาจเนื่องมาจากปริมาณฟอสฟอรัสท่ีได้จากปุ๋ยเคมี และที่ได้จาก

การสลายตัวของปุ๋ยพืชสดนั้นรวมท้ังกิจกรรมของจุลินทรีย์ ในดินท่ีเมื่อมกีารไถพรวนดิน และปลูกพชืก็จะเกิดกิจกรรม

ยอ่ยสลายเศษพืชพวกเศษวัชพชืในแปลงทดลองท่ียังคงเหลอืตกค้างอยู ในดินมีปริมาณใกล้เคียงกัน หรือมากน้อยกว่า

กันบ้างเล็กน้อยจึงสง่ผลให้ ปริมาณฟอสฟอรัสในดนิเพิ่มขึ้นบ้างเล็กนอ้ย แตย่ังคงไมแ่ตกตา่งกันในทางสถิต ิในระหว่าง

ชุดการทดลองท้ัง 5 ชุด  แตห่ากในระยะยาวหากได้มีการปลูกปุ๋ยพืชสดแล้วสับกลบเป็นปุ๋ยอนิทรีย์ในดินอย่างต่อเนื่อง 

ก็อาจจะเกิดความแตกต่างกันในทางสถิติ ก็เป็นได  อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ก็อาจเป็นเคร่ืองบ่งชี้ได้ วาการปลูกปุ๋ยพืช

สดแล้วสับกลบเป็นปุ๋ยพืชสดท้ิงให้สลายตัวในดินสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ ของดินให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสได้

ระดับหนึ่ง 

โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชนใ์นดินก่อนด าเนนิการทดลองท่ีระดับความลึก 0-15 และ15-30  เซนตเิมตร มคี่า 

106.67±34.15 mg/kg-1 และ71.00±0.12 mg/kg-1 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง หลังการทดลองท่ีระดับความลึก     

0-15 และ15-30 เซนติเมตร พบว่า โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินเพิ่มขึ้นทุกชุดการทดลอง มีค่าอยู่ระหว่าง 

108.67±39.32 mg/kg-1 ถึง 153.33±27.06 mg/kg-1 และ71.67±1.53 mg/kg-1 ถึง 97.33±34.44 mg/kg-1  ตามล าดับ 

อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก เห็นได้ว่าโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินทุกชุดการทดลองไม่มีความความแตกต่างกัน

ในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญท่ีความเชื่อมัน 95% ซึ่งก็เป็นผลมาจากการสลายตัวของปุ๋ยพืชสดแล้วปลดปล่อยธาตุ

อาหารโพแทสเซียมซึ่งมี อยู่ในปุ๋ยพืชสดเองจ านวนหนึ่งออกมาจึงท าให้ปริมาณโพแทสเซียมในดินเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก่อน

การทดลอง แต่ในขณะเดียวกันเมื่อพจิารณาเฉพาะในระหว่างชุดการทดลองท้ังหมด 5 ชุด นั้นปริมาณโพแทสเซียมใน

ดินไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติแต่อย่างไร อาจเป็นเพราะว่าปริมาณโพแทสเซียมจากปุ๋ยเคมีท่ีใสลงไป, ปริมาณ

โพแทสเซียมจากปุ๋ยพืชสดท่ีถูกย่อยสลาย และอาจรวมถึงปริมาณโพแทสเซียมจากกิจกรรมจุลินทรียย่อยสลายเศษ

วัชพืชจากการไถพรวนมีปริมาณใกล้เคียงกันจึงไม่ท าให้เกิดความแตกต่างกันในทางสถิติได้ แต่อย่างไรก็ตามตัวเลข

ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเพิ่มขึ้นนี้ ก็สามารถชี้ให้เห็นได้วา่การใช้ปุ๋ยพืชสดปลูกแล้วสับกลบเป็นปุ๋ยในดินนั้นสามารถเพิ่ม

ปริมาณโพแทสเซียมในดนิชุดเพชรบูรณ์ได้ดีระดับหนึ่ง 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในเขตภาคใต ้

Factors affecting financial budget quality of the federation of savings and 

credit cooperatives of Thailand in southern region 

กฤษฎา  บุตรชา1* และ ชณทัต บุญรัตนกิตตภิูมิ1 

Kitsada Butcha1* and Chanathat  Boonrattanakittiphumi1 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ท าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในเขตภาคใต้ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ัวไปของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ 3. เพื่อวิเคราะห์ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน ด้านผู้ท าบัญช ีด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพ

บัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี 4. เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงบการเงินของ

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต ้5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ

คุณภาพของงบการเงินของสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต้ 

ผลการวจิัย พบว่า 1.  ปัจจัยสว่นบุคคลของผู้บัญชสีหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต ้ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มชีว่งอายุ 36-40 ปี มีสถานภาพโสด มรีะดับการศกึษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มากกว่า 

20,000 บาท ขึ้นไป 2. ปัจจัยท่ัวไปของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ส่วนใหญ่มีจ านวน

คณะกรรมการ 15 คน มีจ านวนทุนด าเนินงาน 100 ,000,001-500,000,000 บาท มีระยะเวลาการจัดตั้งสหกรณ์ 

มากกวา่ 15 ปี  และมีจ านวนพนักงานท้ังหมด มากกว่า 15 คน ขึ้นไป 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ

คุณภาพของงบการเงิน ด้านผู้ท าบัญช ีด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทาง

วชิาชีพบัญช ีทัง้หมดอยู่ในระดับมาก 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่คุณภาพงบการเงินเป็นรายข้อของ

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ด้านผู้ท า ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและด้าน

บทบาทขององค์กรทางวิชาชพีบัญช ีท้ังหมดอยูใ่นระดับมาก 5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ท าบัญชีสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และท าความเข้าใจมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน  ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ท่ีเป็นความลับของสมาชิก ให้ความส าคัญเชื่อมั่นว่างบการเงินท่ีจัดท าตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงินสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ บทลงโทษของสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด 

การปฏบัิตหินา้ที่โดยปราศจากความล าเอียง อคติ และอทิธิพลของบุคคลอื่น  
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัย, คุณภาพงบการเงิน, สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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Abstract 
 The objectives of this research are to 1. study personnel factors of accountants working for the 

Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand in Southern region, 2. study general factors of the 

Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand in Southern region, 3. analyze opinions towards factors 

affecting financial budget quality among accountants, ethics of professional accountants and organizational roles 

of professional accountants, 4. analyze opinions towards financial budget quality of the Federation of Savings and 

Credit Cooperatives of Thailand in Southern region, 5. study overall picture of opinions towards factors affecting 

financial budget quality of the Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand in Southern region. 

 The results found that 1. personnel factors of accountants working for the Federation of Savings and 

Credit Cooperatives of Thailand in Southern region; most accountants were female, between 36-40 years old, 

single, educated to a bachelor degree, having average income  per month of more than 20,000 Baht. 2. General 

factors of the Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand in Southern region; most organizations 

have 15 committees, with operating capital between 100,000,001-500,000,000 Baht, with more than 15 years 

of operational period and more than 15 employees. 3. Opinions towards factors affecting financial budget quality 

among accountants, ethics of professional accountants and organizational roles of professional accountants, were 

found at a high level. 4. Opinions towards financial budget quality of the Federation of Savings and Credit 

Cooperatives of Thailand in Southern region; categorized into 3 parts: accountants, ethics of professional 

accountants and organizational roles of professional accountants, were found at a high level. 5.Overall picture of 

opinions and suggestions from accountants of the Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand in 

Southern region; place emphasis on learning and understanding towards financial report’s standard, never reveal 

confidential data of members, following the standard of financial report in order to build trusts among members, 

following rules and regulations announced by the Federation of Accounting Professions, working without bias, 

prejudice or under influences of other people. 
 

Keywords:  Factor, financial budget quality, Federation of Savings and Credit 

บทน า 

ในภาวะปัจจุบัน ประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผู้ท่ีมีรายได้น้อยได้รับความเดือน

ร้อน ท าให้เกิดปัญหาการกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบโดยยอมช าระดอกเบ้ียในอัตราสูง ก่อให้เกิดหนี้สินผูกพัน เกิด

ความเดือนร้อนแก่ตนเอง และครอบครัว ประชาชนจึงร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ขึ้น  เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนโดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเอง และ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และชุมชน 

ส่งเสริมให้สมาชกิออมทรัพยจ์ัดหาทุน และบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และการด ารงชีพของสมาชิก ร่วมมือ

กับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ เพื่อ

ส่งเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2557) ท าให้สถานการณ์การ

จัดตั้งสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใตใ้นปัจจุบันมจี านวนเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเขตภาคใต ้ปี 2553 - 2558 

ปี พ.ศ. จ านวนสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในเขตภาคใต ้(แห่ง) 

เพิ่มขึน้และลดลงจากปีก่อน 

(ร้อยละ) 

          2553 74  

          2554 78 5.40 

          2555 83 6.41 

          2556 90 8.43 

          2557 98 8.89 

          2558 102 3.06 

ที่มา: รายงานจ านวนสหกรณ์สมาชกิ (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558)  

 

ด้วยเหตุนี้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่งจึงได้ให้ความส าคัญต่อคุณภาพงบการเงิน  เพื่อสนับสนุน

ทางด้านข้อมูลในการด าเนินงาน และแหล่งเงินทุน โดยฝ่ายบริหารของกิจการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท า และ

น าเสนองบการเงินของกิจการ ข้อมูลในงบการเงินต้องมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินทุก

ประเภท โดยสามารถใช้ข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น ธนาคารหรือ

สถาบันการเงินสามารถใช้งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

และความสามารถในการช าระคืนเงินตน้ และดอกเบ้ีย ก่อนการตัดสินใจให้กู ้ส่วนกรมสรรพากรใชเ้ป็นเครื่องมือในการ

จัดเก็บภาษีเงินได้ จากประโยชน์ของงบการเงิน ส่งผลให้ข้อมูลในงบการเงินต้องเป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะเชิงคุณภาพ

ประกอบด้วย คุณภาพท่ีผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ สามารถเปรียบเทียบได้ สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ สมารถ    ใช้ในการ

ตัดสินใจได้ ต้องเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม และทันเวลา ในการจัดท าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

เขตภาคใต้ พบว่ามีปัญหา และอุปสรรค คือ ฝ่ายจัดการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ให้ความส าคัญกับเอกสารท่ีจะน ามา

บันทึกบัญชี ฝ่ายจัดการไม่มีความรู้ด้านบัญชีเท่าท่ีควร ความไม่โปร่งใสของระบบบัญชี ผู้ท าบัญชีมีรายได้และ

ผลตอบแทนต่ า ขาดความรูค้วามเข้าใจด้านมาตรฐานบัญช ีและกฎหมายบัญช ี(วรรษมน ทองรักษ์, 2554) 

ดังนั้นผู้ท าบัญชีจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และอยู่ในการควบคุมของหน่วยงาน

วชิาชีพบัญชี (วรรษมน ทองรักษ์, 2554 : 12-18) เพื่อจัดท างบการเงินให้ถูกต้อง เนื่องจากการจัดท าบัญชี เป็นศิลปะ

ของการรวบรวม บันทึก จ าแนกและท าสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้าย

ของการบัญชี คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ท่ีสนใจในแต่ละกิจกรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ได้ด าเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคล เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

จะต้องมีการจัดงบการเงินโดยงบการเงินท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ต้องจัดท าตามกฎหมาย

ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไร-ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ซึ่งงบ

การเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และรับรองบัญชี  จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชพีบัญชีได้ก าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยออกเป็นข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นกรอบ

ควบคุมความประพฤติ และวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพ

น่าเชื่อถือ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558) ปัจจุบันมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เฉพาะท่านท่ีประสงค์

เปิดเผยขอ้มูลเพื่อการติดต่อ) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวนผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต ปี 2558 

ท่ีอยู่ จ านวน (ราย) (ร้อยละ)  

กรุงเทพมหานคร 849 65.46 

จังหวัดปริมณฑล 247 19.04 

ภาคกลาง 30 2.31 

ภาคตะวันตก 8 0.62 

ภาคตะวันออก 48 3.70 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 26 2.01 

ภาคเหนอื 45 3.47 

ภาคใต ้ 44 3.39 

รวม 1,297 100 

ที่มา: ข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เฉพาะท่านท่ีประสงค์เปิดเผยข้อมูลเพื่อการติดต่อ), (สภาวิชาชีพบัญชีในพระ

บรมราชูปถัมภ,์ 2558) 
หมายเหตุ: จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัด สมุทรปราการ, 

จังหวัดสมุทรสาคร 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้เป็นองค์กรให้บริการด้านการเงิน เป็นหลักเช่น การให้และ

กู้ยืมเงิน การรับฝากเงินออมทรัพย์ การรับฝากเงินประจ า จากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น  และการลงทุนอื่น

ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต ิ สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเขต

ภาคใตม้ีการด าเนนิงานตามระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดไว้ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557 : เว็บไซต์) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ มีผลต่อการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ท าบัญชี

จะต้องน าผลจากงบแสดงฐานะการเงิน มาเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ การวิเคราะห์

ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงสร้าง

เงินทุนของกิจการ วิเคราะห์อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น เงนิเฉลี่ยคืนตามสว่นธุรกิจ 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัย 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผู้ท าบัญช ี

ปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชพีบัญช ีท่ีมีผลกระทบ

ต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศในเขตภาคใต้ เพื่อน าผลการศึกษาเสนอต่อทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้องในการน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของงบการเงินให้สามารถน าไปใช้เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

การวจิัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเขตภาคใต ้

มวีัตถุประสงค์ของการวจิัย  

1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสว่นบุคคลของผู้ท าบัญชีสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต้ 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ัวไปของสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต้ 
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3. เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบด้านผู้ท าบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วชิาชีพบัญช ีและด้านบทบาทขององคก์รทางวิชาชพีบัญชี 

4. เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต

ภาคใต ้  

5. เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์

ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต้ 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติ าน 
การวจิัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเขตภาคใต ้

ผู้วิจัยได้ใชก้รอบแนวคิดในการวจิัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินโดยประยุกต์จากแนวคิดของ (วรรษมน ทองรักษ์ , 2554 : 12-

18) ประกอบด้วย 

1.1 ปัจจัยดา้นผู้ท าบัญชี 

1.2 ปัจจัยดา้นจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชี 

1.3 ปัจจัยดา้นบทบาทขององคก์รทางวิชาชพีบัญชี 

2. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน โดยประยุกต์จากกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (สภา

วชิาชีพบัญชใีนพระบรมราชูปถัมภ.์ /2557:14-21) ประกอบด้วย 

2.1 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจ 

2.2 ความเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม 

2.3 ความสามารถเปรียบเทียบได้ 

2.4 ความสามารถพสิูจน์ยืนยันได้ 

2.5 ความทันเวลา 

2.6 ความสามารถเข้าใจได้ 

 จากกรอบแนวคิดการวิจัยน ามาสรุปเป็นภาพท่ี 1 ดังนี้ 

      ตัวแปรตน้      ตัวแปรตาม 

      (Independent Variable)                               (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดทางการวจิัย 

ปัจจัยดา้นจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชี 

ปัจจัยดา้นผู้ท าบัญชี 

ปัจจัยดา้นบทบาท 

ขององค์กรทางวิชาชพีบัญชี 

คุณภาพของงบการเงิน 

-ความเกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจ 

-ความเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม 

-ความสามารถเปรียบเทียบได้ 

-ความสามารถพสิจูน์ยืนยันได ้

-ความทันเวลา 

-ความสามารถเข้าใจได ้
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สมมติ านการวจิัย 
1. ปัจจัยด้านผู้ท าบัญชมีผีลกระทบตอ่คุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ 

2. ปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออม

ทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต้ 

3. ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ 

4. ปัจจัยรายดา้นมผีลกระทบตอ่คุณภาพงบการเงินของสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต้ 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวจิัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเขตภาคใต ้ 

เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดยการส ารวจซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ โดยท าการ

ส ารวจจากผู้ท าบัญชีสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต้ 

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร ( Population) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัย  ได้แก ่ ผู้ท าบัญชีสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่

ประเทศไทยในเขตภาคใต ้ จ านวน 142 คน  (กรมสง่เสริมสหกรณ์ , 2558) 

 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้แก ่ผู้ท าบัญชีสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยในเขตภาคใต ้ จ านวน 104 คน  โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งของประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาวิจัยคร้ังน้ี ใช้

ตารางของ Krejcie and Morgan 

 การก าหนดกลุ่มตัวอยา่งมขีั้นตอน  ดังนี้  

      2.1  สบืค้นขอ้มูลผู้ท าบัญชสีหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต ้จากทะเบียนกรม

ส่งเสริมสหกรณ์  จ านวน 142 คน  (กรมส่งเสริมสหกรณ์ , 2558) 

  2.2  ก าหนดจ านวนตัวอยา่งผู้ท าบัญชีสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต ้ จ านวน 

104 ราย  ใชต้ารางของ Krejcie and  Morgan  (ธีรวุฒ ิ เอกะกุล, 2543) 

  2.3  การสุ่มตัวอยา่ง จากจ านวนตัวอยา่งตามตาราง วธีิการสุ่มอย่างมรีะบบเพื่อให้ประชากรทุก

รายได้รับโอกาสในการคัดเลอืกเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอยา่ง โดยสามารถแสดงจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้น

การศึกษาวิจัยได้ดังตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอยา่ง สหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต ้ 

จังหวดั จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ชุมพร 10 7 

ระนอง 6 4 

สุราษฎร์ธานี 12 9 

พัทลุง 5 4 

กระบ่ี 9 6 

พังงา 4 3 

ภูเก็ต 11 8 

สงขลา 23 17 

นครศรีธรรมราช 20 15 

ตรัง 10 7 

ยะลา 9 6 

ปัตตาน ี 11 8 

สตูล 3 2 

นราธวิาส 9 8 

รวม 142 104 

ที่มา: รายงานจ านวนสหกรณ์สมาชกิ (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) 
 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires)  ได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบ

แนวคิดท่ีก าหนดขึ้น ดังต่อไปนี้ 

 1. ศกึษาเอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยเขตภาคใต ้ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. จัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดโดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดความ

มุง่หมาย  และสมมตฐิานของการวจิัย โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน จ านวน 33 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist)  โดยครอบคลุมเพศ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลท่ัวไปของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ จ านวน 4 ข้อ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  โดยครอบคลุมจ านวนคณะกรรมการ จ านวนทุนด าเนินงาน 

ระยะเวลาการจัดตัง้สหกรณ์ จ านวนพนักงาน 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบด้านผู้ท าบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี จ านวน 18 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating  Scale) แบ่งออกเป็นด้านผู้ท าบัญช ีจ านวน 6 ข้อ ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี

จ านวน 6 ข้อ และดา้นบทบาทขององคก์รทางวิชาชพีบัญช ีจ านวน 6 ข้อ 
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 ส่วนที่ 4 คุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ จ านวน 6 ข้อ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) แบ่งออกเป็นด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  

ความเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม  ความสามารถเปรียบเทียบได้  ความทันเวลา  และความสามารถเข้าใจได้ อย่างละ 1 

ข้อ  

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในเขตภาคใต้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดท าบัญชีให้มี

คุณภาพ  

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมอื 

 1. น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะไปทดลองใช ้(Try-out) กับผู้ท าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทยในเขตภาคใตท่ี้ไม่ใชก่ลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 30 คน  

           2. หาคุณภาพของเครื่องมือ  ด้านคา่ความตรง (Validity) โดยใชเ้ทคนิค IOC  

            โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาลงความเห็นข้อค าถามในแบบสอบถามว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

หรือไม ่แลว้พจิารณาให้คะแนนค่าความสอดคล้อง  ระหว่าง +1,  0  และ  -1  โดย 

                +1  หมายถงึ  แนใ่จว่าข้อค าถามมีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 

                  0  หมายถงึ  ไมแ่นใ่จว่าข้อค าถามมีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 

                 -1  หมายถงึ  แนใ่จว่าข้อค าถามไมม่คีวามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

หลังจากนัน้น าค่าคะแนนมาใชแ้ทนสูตร  
N

RIOC 
  

                     IOC  คือ  ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

    R   คือ  ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 

     N      คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 เกณฑ์การพิจารณา  ข้อค าถามแต่ละข้อควรมี ค่าเท่ากับ 0.66 จึงจะน าไปใช้ได้ ถ้าไม่ถึงต้องปรับปรุง

จนกระท่ังมคี่าท่ีต้องการแลว้จึงน าไปใช้  (สุภมาส อังศุโชติ  และคณะ  2550) 

3. การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นขอ้ (Discriminant  Power)  โดยใชเ้ทคนิค ltem – total  Correlation 

 4. การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเป็นรายดา้น  (Reliability)  โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  

Coefficient)  ตามวธีิของครอนบาค  (Cronbach) 

 5. น าผลท่ีได้รับจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าแลว้จัดท าเป็น

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตัวอยา่งต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการดังนี้ 

 1. ด าเนนิการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอยา่งพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และ

สมบูรณ์ของเอกสารเตรียมน าส่งทางไปรษณีย์ 

 2. ขอหนังสอืราชการจากสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม

ศักดิ์  จังหวัดชุมพร  โดยแนบไปพร้อมกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุม่ตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลในการ

ตอบแบบสอบถาม 

 3. ด าเนนิการจัดสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอยา่งโดย  ท าการสง่แบบสอบถามจ านวน 104 

ฉบับ  เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2558  ตามท่ีอยูข่องสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต ้ โดยแนบซอง
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จดหมายติดแสตมป์ไปพร้อมกันเพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมอืในการตอบกลับทางไปรษณีย์  ภายใน 15 วัน 

หลังจากได้รับแบบสอบถาม 

 4. เมื่อครบก าหนดได้รับแบบสอบถามตอบกลับไม่ครบถ้วนผู้วิจยัจึงได้ด าเนนิการติดต่อประสานงานทาง

โทรศัพท์  และส่งจดหมายไปยังกลุม่ตัวอย่างกลุ่มเดิม  เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถาม 

 5. เมื่อได้รับแบบสอบถามแล้วน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 6. น าข้อมูลแบบสอบถามที่ได้รับไปวเิคราะห์ขอ้มูล  และแปลผล 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูปโดยแบ่งได้  ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  

โดยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวเิคราะห์หาค่าทางสถิตซิึ่งประกอบด้วยความถี่ (Frequency)  และร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใตใ้ช้สถิติเชงิพรรณนา 

(Descriptive  Statistics)  โดยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติระกอบด้วยความถี่ (Frequency)  และ

ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน ด้านผู้ท าบัญช ี

ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบัญช ีและด้านบทบาทขององคก์รทางวิชาชพีบัญชี และ 

ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงบการเงินของสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขต

ภาคใต้   โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  ได้แก่ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard  Deviation)  การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวจิัยโดยก าหนดการ

ให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด , 2553 : 121) 

  ระดับความคดิเห็นมากที่สุด ก าหนดให ้ 5  คะแนน 

  ระดับความคดิเห็นมาก  ก าหนดให ้ 4  คะแนน 

  ระดับความคดิเห็นปานกลาง ก าหนดให ้ 3  คะแนน 

  ระดับความคดิเห็นน้อย  ก าหนดให ้ 2  คะแนน 

  ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  ก าหนดให ้ 1  คะแนน 

 แลว้หาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถามโดยใชเ้กณฑ์ในการแปลความหมายของคา่เฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด 

, 2553 : 121) ดังนี ้

  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถงึม ี ความคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถงึมี ความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 

  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถงึมี ความคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถงึม ี ความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย 

  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถงึม ี ความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

 ส่วนที่ 5 เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของ

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน

การจัดท าบัญชีให้มคีุณภาพ 
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สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 1  สถิตพิื้นฐาน 

  1.1  รอ้ยละ (Percentage) 

  1.2  ค่าเฉลี่ย  (Mean) 

  1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 2  สถิตท่ีิใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

  2.1  การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant  Power)  โดยใชเ้ทคนิค  

(ltem – total correlation) 

  2.2  การหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability)  โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  

Coefficient)  ตามวธีิของครอนบาค  (Cronbach) มคี่า alpha = 0.96 

  2.3  สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร  คือการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง  ตัวแปร

อสิระ  (Multicollinearity  Test)  โดยใช ้ Variance  Inflation  Factors  (VIFs) 

  2.4  สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  F – test 
2.5  การวเิคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple  Correlation  Analysis)  

2.6  การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) 

ผลการศึกษา 

 ผลการวจิัยสรุปได้ว่า   

1. ผลการศกึษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต

ภาคใต้ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต ้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มชีว่งอายุ 36-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน มากกว่า 20,000 บาท ขึน้ไป   

2.  ผลการศึกษาปัจจัยท่ัวไปของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ประกอบด้วย จ านวน

คณะกรรมการ จ านวนทุนด าเนินงาน ระยะเวลาการจัดตั้งสหกรณ์ จ านวนพนักงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีจ านวน

คณะกรรมการ 15 คน มีจ านวนทุนด าเนินงาน 100,000,001-500,000,000 บาท มีระยะเวลาการจัดตั้งสหกรณ์ 

มากกวา่ 15 ปี  และมีจ านวนพนักงานทัง้หมด มากกว่า 15 คน ขึ้นไป  

3. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน ด้านผู้ท าบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี พบว่า ท้ังหมดอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้ท าบัญชี  ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และด้านบทบาทของ

องคก์รทางวิชาชพีบัญช ี 

3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน  ด้านผู้ท าบัญชี ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ พบว่า การให้

ความส าคัญกับการเรียนรู้และท าความเข้าใจมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  

3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน  ด้านจรรยาบรรณของผู้

ประกอบวชิาชีพบัญชี ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

เขตภาคใต ้ พบวา่ การให้ความส าคัญในการไม่เปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที่เป็นความลับของสมาชิก มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด  
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3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน  ด้านบทบาทองค์กรทาง

วชิาชีพบัญชี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต ้

พบว่า การเชื่อมั่นว่างบการเงินท่ีจัดท าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อสมาชิก

สหกรณ์ฯ มีคา่เฉลี่ยมากที่สุด  

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต

ภาคใต ้ พบวา่  

4.1 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1  : ปัจจัยด้านผู้ท าบัญชี มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ตัวแปรอิสระด้านผู้ท าบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพงบการเงิน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน 

โดยมีคา่สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง เท่ากับ 0.426  ซึ่งแสดงสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี  

คุณภาพงบการเงิน = 0.676 + 0.825 ด้านผู้ท าบัญชี  

4.2 สมมุติฐานการวิจัยท่ี 2 : ปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  มีผลกระทบต่อ

คุณภาพงบการเงินของสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ตัวแปรอสิระด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง เท่ากับ 0.461  

ซึ่งแสดงสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี 

      คณุภาพงบการเงิน = 0.768 + 0.804 ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบัญช ี 

4.3 สมมุตฐิานการวจิัยท่ี 3 : ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชมีผีลกระทบต่อคุณภาพ

งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต ้ตัวแปรอิสระด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชพีบัญช ี

มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อยา่งมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุตฐิาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง เท่ากับ0.406 ซึ่งแสดงสมการ

พยากรณ์ได้ดังน้ี 

คุณภาพงบการเงิน = 1.476 + 0.704 ด้านบทบาทขององคก์รทางวิชาชพีบัญช ี 

4.4 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 4 : ปัจจัยรายด้านมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ตัวแปรอิสระแต่ละด้าน เช่น ด้านผู้ท าบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วชิาชีพบัญช ีและด้านบทบาทขององคก์รทางวิชาชีพบัญชี มคีวามสัมพันธ์เชงิบวกกับคุณภาพการเงินของสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน โดยมีคา่สัมประสิทธ์ิ

ของการพยากรณ์ปรับปรุง เท่ากับ 0.555 ซึ่งแสดงสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ = 0.053 + 

0.397 ด้านผู้ท าบัญชี + 0.258 ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี + 0.359 ด้านบทบาทขององค์กรทาง

วชิาชีพบัญช ี

5. ผลการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ท าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต ้

พบว่าในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเขต

ภาคใต้ มีข้อเสนอแนะ 6 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี 1  ควรให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และท าความเข้าใจมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 32.69 ประเด็นท่ี 2 ควรให้ความส าคัญในการไมเ่ปิดเผยข้อมูลใดๆ ท่ีเป็นความลับ

ของสมาชกิ คิดเป็นร้อยละ 24.04 ประเด็นท่ี 3 ควรให้ความส าคัญเชื่อมั่นวา่งบการเงินท่ีจัดท าตามมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินสามารถเพ่ิมความนา่เช่ือถอืต่อสมาชกิสหกรณ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ประเด็นท่ี 4 ควรให้ความส าคัญกับ
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บทลงโทษของสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ 10.58 ประเด็นท่ี 5 ควรให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยปราศจากความล าเอยีง อคติ และอทิธิพลของบุคคลอื่น คิดเป็นร้อยละ 6.73 และประเด็นท่ี 6 ไมเ่สนอแนะ

ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 13.46  

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต

ภาคใต ้ได้มีการอภปิรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยคร้ังน้ี ดังนี้ 

1  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ ด้าน

ผู้ท าบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบัญช ีและด้านบทบาทขององคก์รทางวิชาชพีบัญช ี    

1.1 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน  ด้านผู้ท าบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในเขตภาคใต ้พบวา่ ในภาพรวมของปัจจัยดา้นผู้ท าบัญชอียูใ่นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ

ค าถามปัจจัยด้านผู้ท าบัญชี พบวา่ การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และท าความเข้าใจมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

มคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการ

พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ท าบัญชี พ.ศ.2547 โดยผู้ท าบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง

วชิาชีพทุกรอบ 3 ปี ในแต่ละรอบตอ้งมีจ านวนชั่วโมงไม่นอ้ยกว่า 27 ชั่วโมง และต้องมกีิจกรรมท่ีมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ

บัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ซึ่งในแต่ละปี ผู้ท าบัญชีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 

ชั่วโมง โดยการพัฒนาความรูต้อ่เนื่องทางวิชาชพีของผู้ท าบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2547)  

1.2 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน  ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี

ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ พบว่า ในภาพรวมของปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของค าถามปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญช ีพบวา่ การให้ความส าคัญในการไม่เปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที่เป็นความลับของสมาชิกมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ สุภาพร กุศลสัตย์ (2550) ท่ีกล่าวว่า จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถือเป็นแนวทางในการ

ควบคุมความประพฤติ และการด าเนินงาน บุคลากรทางบัญชีต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ไม่น าการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมอืในการปิดเบือนตัวเลขไมว่่าจะเพื่อประโยชน์ให้ตนเองหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้อ่ืน 

ท่ีจะให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดในข้อมูลทางการเงินนั้นๆ งบการเงินท่ีดีจะต้องแสดงมูลค่าท่ีถูกต้อง และเท่ียงธรรม 

เชื่อถอืได้ และเป็นประโยชนใ์นการตัดสนิใจ เชิงเศรษฐกิจ การรักษาจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญช ีเป็น

การฝึกกระแสใจท่ีตอ้งการความง่าย และสะดวกสบาย ตลอดจนความคิดของผู้ปฏิบัติท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ประโยชนส์่วนรวม หากแต่ผู้ตรวจสอบบัญชแีละรับรองบัญชไีด้พยายามเปลี่ยนความคิดโดยค านงึถึงประโยชนส์่วนรวม

หรือสาธารณะชนเป็นท่ีตั้งแล้วการปฏิบัติตามจรรยาบรรณจนเคยชินเป็นนิสัยแล้ว ย่อมจะเห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าว

เป็นสิ่งท่ีงา่ยและสมควรระท าอย่างย่ิง  

1.3 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงิน  ด้านบทบาทองค์กรทางวิชาชีพบัญชี ของ

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ พบวา่ ในภาพรวมของปัจจัยด้านบทบาทองค์กรทางวิชาชีพบัญชีอยู่

ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของค าถามปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พบว่า การ

เชื่อมั่นว่างบการเงินท่ีจัดท าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกสหกรณ์ฯมี

ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ ชูศรี เท้ียศิริเพชร (2553) ท่ีกล่าวว่า ข้อบังคับ การควบคุม ก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของนักวิชาชีพบัญชีไว้ในบทความเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่าง

ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอนิเดีย ในวารสารวิชาชีพบัญชฉีบับท่ี 15 วา่ประเทศไทยได้ก าหนดข้อบังคับ 
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และกฎระเบียบท่ีใชค้วบคุมนักวชิาชีพบัญช ี3 ฉบับ ได้แก่พระราชบัญญัตวิชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 พระราชบัญญัตกิาร

บัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีองค์กรวิชาชีพบัญชีท่ีมีบทบาทต่อนัก

วชิาชพีบัญชีหลายหนว่ยงาน โดยสภาวิชาชีพบัญชฯี ท าหน้าที่ในการด าเนนิการเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี และ

นักวิชาชีพบัญชีทุกด้าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ท าหน้าท่ีในการก าหนดคุณสมบัติและควบคุมการ

ปฏิบัติงานของนักวิชาชีพด้านการท าบัญชี และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท า

หน้าท่ีในการก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์มาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ขอบเขตการ

ปฏบัิตหินา้ที่และวิธีการในความเห็นชอบนักวชิาชีพด้านการสอบบัญชขีองนิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ 

2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต

ภาคใต ้พบว่า                                             

2.1 ปัจจัยด้านผู้ท าบัญช ีมผีลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในเขตภาคใต ้มคีวามสัมพันธ์เชงิบวกกับคุณภาพงบการเงินของสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเขตภาคใต ้อย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรษมน ทองรักษ์ (2554) พบวา่ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญช ี

ไม่ว่าจะท าการในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าท่ีจัดท าบัญชีหรือไม่ก็ตาม ผู้ท าบัญชีต้องจัดท าบัญชีเพื่อให้มีการ

แสดงผลการด าเนินงานฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าท่ีจัดท าบัญชีท่ีเป็นอยู่ตามความ

จริง และตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อสร้างความ

โปร่งใสให้กับข้อมูลหรืองบการเงิน หรือเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของงบการเงินท าให้เกิดความมั่นใจของผู้ใช้ งบ

การเงิน หรือเป็นการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล ( Information risk) ซึ่งสาเหตุหนึ่งของความเสี่ยง

ดังกล่าว คือ ผู้จัดท าข้อมูลเจตนาในการบิดเบือนขอ้มูล และข้อมูลมปีริมาณมาก หรอืขอ้มูลมคีวามซับซ้อนมาก  

  2.2 ปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของ

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดส าหรับการ

รายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มคีวามส าคัญต่อผู้ประกอบวิชาชพีบัญชเีป็นอยา่งมากในการช่วยสง่เสริม พัฒนา 

และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี โดยกรอบ

แนวคิดดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาตามข้อบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมีความสอดคล้อง

กับหลักการเบือ้งตน้ (Fundamental Principle) ท่ีก าหนดโดยสหพันธ์นักบัญชรีะหวา่งประเทศ (International Federation 

of Accountants : IFAC) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชรีะหว่างประเทศ  

2.3 ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชีมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชูศรี เท้ียศิริเพชร 

(2553) พบวา่ การควบคุมกับดูแลการปฏิบัติงานของนักวชิาชพีด้านการท าบัญชขีองประเทศไทยแตกตา่งจากประเทศ

สิงคโปร์ และประเทศอินเดียกล่าวคือ นักวชิาชพีด้านการท าบัญชขีองประเทศไทยสามารถปฏบัิตงิานได้โดยไมต่อ้งเป็น

สมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี แต่ต้องขึ้นทะเบียนเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท่ีท า ให้การควบคุม ก ากับดูแลการ

ปฏบัิตงิานของนักวิชาชพีดา้นการท าบัญชีของประเทศไทยท าได้ยากกวา่ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย เนื่องจาก

ท้ังประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย ได้มีการก าหนดให้นักวิชาชีพบัญชีทุกด้านต้องเป็นสมาชิกขององค์กรทาง

วิชาชีพบัญชี อย่างไรก็ตามท้ัง 3 ประเทศได้มีการก าหนดให้มีการควบคุมนักวิชาชีพบัญชีทุกด้วน ท้ังท่ีปฏิบัติงานใน

บริษัทท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
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2.4 ปัจจัยรายด้านมีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเขต

ภาคใต้ ด้านผู้ท าบัญชี ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และด้านบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัลย์ธีรา สุทธิญาณวิมล (2552)  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพงบ

การเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ในมุมมองของผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตในเขตภาคเหนือได้กลา่วถึงปัจจัย

ด้านผู้ท าบัญชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้ท าบัญชี ด้านองค์กรวิชาชีพบัญชี ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการ

ควบคุมภายใน ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพปานกลาง ซึ่งคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากคุณภาพงบการเงิน ในมุมมองผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ

การศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพปานกลาง ซึ่งคุณภาพของงบการเงินท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คุณภาพ

ด้านความเข้าใจได้ รองลงมาเป็นคุณภาพด้านความเชื่อถือได้ และคุณภาพด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เมื่อ

พจิารณาปัจจัยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดตอ่คุณภาพด้านความเข้าใจได้ ได้แก่ ระดับความรู้ของผู้ประกอบการท่ีแตกต่างกันท า

ให้การท าความเข้าใจในงบการเงินแตกต่างกัน คุณภาพด้านความเกี่ยวข้องับการตัดสินใจ ได้แก่ การน าระบบ

สารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี จะท าให้การท างานสะดวก รวดเร็ว ได้ข้อมูลทันเวลา ต่อการ

น าไปใช้ คุณภาพด้านความเชื่อถือได้ ได้แก่ ผู้ประกอบการท่ีมีพฤติกรรมปิดบังข้อมูลท่ีส าคัญ ย่อมท าให้ข้อมูลในงบ

การเงินขาดความน่าเชื่อถือ และกิจการท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ท าให้สามารถป้องกันการเกิดการทุจริต 

ผิดพลาดการปฏิบัติงาน ท าให้การจัดท างบการเงินมีความน่าเชื่อถือ คุณภาพด้านการเปรียบเทียบกันได้ ได้แก่ 

มาตรฐานการบัญชี ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติทางการบัญชี โดยใช้หลักความสม่ าเสมอ ท าให้งบการ เงิน

เปรียบเทียบกันได้ 
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ลโีอนาร์ไดต์และดินแดงตัวดูดซับที่มีราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับการ

ก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพ 

Leonardite and red clay as low cost and eco-friendly adsorbents for H2S 

removal from biogas 

อาทิตย์ อัศวสุขี1*, นิสา เชิดในเมือง1, แคทลียา ใกล้กลาง1, ดวงนภา พินิจกิจ1, คันธพจน์ ศรีสถิตย์2 

และ ตะวัน สุขน้อย3 

Artit Ausavasukhi1*, Nisa Cherdnaimuang1, Cattaleeya Klaiklang1, Duangnapa Phinitkij1, Khantapoat Srisathit2 

and Tawan Sooknoi3 
 

บทคัดย่อ 
ในการศึกษานี้ลีโอนาร์ไดต์และดินแดงท่ีได้จากการท าเหมืองแม่เมาะถูกใช้เป็นตัวดูดซับท่ีมีราคาถูกและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพ การทดลองดูดซับด าเนินการโดยใช้แก๊สชีวภาพ

สังเคราะห์ท่ีมีแก๊สมีเทน (72 เปอร์เซ็นต์) คาร์บอนไดออกไซด์ (28 เปอร์เซ็นต์) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (4,400 พีพีเอ็ม

โดยปริมาตร) ตัวดูดซับจะถูกบรรจุในคอลัมน์ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 เซนตเิมตร เคร่ืองจีโอเทค จีเอ5000 ถูกใชใ้น

การวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพท่ีมีการไหลอย่างต่อเนื่องอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อนาที ความจุในการดูดซับ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ของลีโอนาร์ไดต์และดินแดงมีค่า 0.208 และ 0.008 มิลลิกรัมต่อกรัมตามล าดับ ท่ีส าคัญเมื่อมไีอน้ า

และมีการเพิ่มอุณหภูมใินการดูดซับสามารถเพิ่มความจุในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด ์จากการค านวณความเป็นไปได้

ทางเศรษฐศาสตร์ลีโอนาร์ไดต์สามารถใช้เป็นตัวดูดซับท่ีเหมาะสมส าหรับการก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชวีภาพ

ส าหรับใชใ้นชุมชน 
 

ค าส าคัญ:  ลีโอนาร์ไดต์  ดินแดง  การก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์  แก๊สชีวภาพ  ตัวดูดซับท่ีมีราคาถูกและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 
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Abstract  

In this study, leonardite and red clay obtained from Mah Moh mine were utilized as low cost and eco-

friendly adsorbents for H2S removal from biogas. The adsorption experiments were performed with a synthetic 

biogas: CH4 (72%), CO2 (28%), and H2S (4,400 ppmv). The adsorbents were packed in a column of 3.0 cm in 

diameter. Geotech GA5000 was used to analyze the composition of biogas at a continuous flow rate of 50 

mL/min. The H2S adsorption capacity of leonardite and red clay were 0.208 and 0.008 mg/g, respectively. 

Importantly, the presence of steam and rise in adsorption temperature increases the H2S adsorption capacity. 

From the economic feasibility calculations, the leonardite can be used as suitable adsorbent for H2S removal from 

biogas for community use. 
 

Keywords:  Leonardite, Red clay, H2S removal, Biogas, Low cost and eco-friendly adsorbent 

  

บทน า 

 ในปัจจุบันปัญหาเร่ืองพลังงานเป็นปัญหาส าคัญของโลก และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติ

มากขึ้นทุกท ีนักวิจัยให้ความส าคัญในการร่วมหาหนทางแก้ไข ตัวอย่างเชน่การพัฒนาพลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ

เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนด้วยระบบถุงหมัก ซึ่งท าให้ภาคครัวเรือนประหยัดการใช้แก๊สปิโตรเลียม

เหลว (Liquefied petroleum gas; LPG) ได้มากขึ้น รวมถึงมีการส่งเสริมให้น าแก๊สชีวภาพไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ส าหรับเป็นเชื้อเพลิงอีกด้วย อย่างไรก็ตามแก๊สชีวภาพท่ีผลิตได้จะมีแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide; H2S) 

ปนเป้ือน ซึ่งแก๊สนี้มสีมบัติในการกัดกร่อนโลหะท าให้หัวเตาหุงต้มเกิดเป็นสนิมอุดตัน และท าให้เคร่ืองยนต์เกิดการสึก

หรอได้ รวมถึงมีกลิ่นรบกวน ท าให้การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพเกิดขึน้อยู่ในวงจ ากัด แมว้่า

จะมีหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนหลายแห่งได้ริเร่ิมโครงการการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน และใน

อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการพัฒนากระบวนการก าจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ท่ีปนเป้ือนมากับแก๊สชีวภาพยังมีอยู่

อย่างจ ากัด  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการก าจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ พบว่ามีการใช้ตัวดูดซับ ได้แก่ เฟอร์

ริกไฮดรอกไซด์ (Fe(OH)3) และโซดาไฟ (NaOH) ร่วมกับปูนซีเมนต์เทาผสมดนิเบา [1]  ถ่านกัมมันต ์[2] ขีก้ลึงเหล็กปรับ

สภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก [2] ขีก้ลึงเหล็กไมป่รับสภาพ [2] ถ่านกัมมันตร่์วมกับขีก้ลึงเหล็กไมป่รับสภาพ [2] ซีโอไลต์

ชนิด X และ Y ซึ่งท าการเตมิแต่งเงิน และทองแดงโดยวธีิการแลกเปลี่ยนไอออน [3] โลหะผสมออกไซด์ซึ่งมีสังกะสีและ

ไททาเนียมเป็นส่วนประกอบ [4] ถ่านกัมมันต์ท่ีได้รับการเติมแต่งโดยวิธีการฝังตัว (Impregnation) โดยใช้คอปเปอร์(II) 

ไนเตรต (Cu(NO3)2) [5] ถ่านกัมมันต์ท่ีได้รับการฝังตัว 2 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซียมไอโอไดด์ (Potassium iodide; KI) [6] 

นอกจากนี้ยังมีการก าจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพโดยใช้การดูดซับและการดูดซึมทางเคมี ในระบบถัง

หมักแบบสองขั้นตอน [7] และใชเ้ทคโนโลยทีางชวีภาพท่ีเรียกว่า “Microaerobic desulphurisation unit; MDU” [8]  

แม้ว่าจะสามารถก าจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพได้โดยกระบวนการดูดซับ อย่างไรก็ตามตัวดูด

ซับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในข้างต้นเป็นตัวดูดซับท่ีมีราคาแพง และมีขั้นตอนการเตรียมท่ียุ่งยาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษา

การน าลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) และดินแดง (Red clay) มาใช้เป็นตัวดูดซับเพื่อก าจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งตัวดูด

ซับเหล่านี้เป็นตัวดูดซับท่ีได้จากธรรมชาต ิ หาได้ง่าย  ราคาไมแ่พง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลีโอนาร์ไดต ์และ

ดินแดงเป็นวัสดุท่ีมีมูลค่าต่ าท่ีได้จากการท าเหมืองแร่ลิกไนต์ท่ีอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และวัสดุนี้มีปริมาณเพิ่ม
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มากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาในการจัดการ  มากไปกว่านั้นตัวดูดซับนี้ยังมีองค์ประกอบทางเคมีซึ่งมีโลหะแทรนซิชัน 

(Transition metal) เช่น เหล็ก เป็นส่วนประกอบ รวมถึงมีสารอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันซึ่งสามารถเกิดอันตรกิริยากับ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และมีพื้นท่ีผิวค่อนข้างสูง [9] ท าให้ลีโอนาร์ไดต์และดินแดงมีศักยภาพในการใช้เป็นตัวดูดซับเพื่อ

ก าจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากแก๊สชีวภาพ  มากไปกว่านั้นงานวจิัยนี้จะศึกษาการประเมินศักยภาพการน าตัว

ดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดงไปใช้ในเชิงการค้าเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบซึ่งเกิดจากการปนเป้ือนไฮโดรเจนซัลไฟด์

ในแก๊สชีวภาพ ซึ่งจะสามารถชว่ยให้การใช้ประโยชนจ์ากแก๊สชีวภาพในชุมชนมปีระสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นท่ียอมรับ

มากยิ่งขึ้น 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 น าลีโอนาร์ไดต์ และดินแดงมาขึ้นรูปเป็นก้อนทรงกระบอก (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร สูง 7 

มิลลิเมตร) โดยใช้ป๊ัมไฮดรอลิก จากนั้นน ามาศึกษาการดูดซับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแผงทดสอบการดูดซับซึ่งมี

แบบจ าลองดังภาพท่ี 1 ซึ่งประกอบด้วยแนวท่อแก๊สหลักจ านวน 3 แนว เพื่อสร้างแก๊สธรรมชาติสังเคราะห์ (Synthetic 

biogas) ส าหรับใชท้ดสอบการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟดจ์ากแก๊สธรรมชาติในหอ้งปฏบัิตกิารวจิัย 

 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงแผงทดสอบการดูดซับแก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด ์

 

เมื่อปรับอัตราการไหลของแก๊สมีเทนซึ่งผสมอยู่กับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ความเข้มข้น 10,000 พีพีเอ็มโดย

ปริมาตร ด้วยอัตราการไหล 22 มิลลิลิตรต่อนาที แก๊สมีเทนด้วยอัตราการไหล 14 มิลลิลิตรต่อนาที และแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยอัตราการไหล 14 มิลลิลิตรต่อนาที โดยมีอัตราการไหลรวมเป็น 50 มิลลิลิตรต่อนาที จะได้

แก๊สชีวภาพสังเคราะห์ท่ีมีองค์ประกอบของแก๊สมีเทน 72 เปอร์เซ็นต์ คาร์บอนไดออกไซด์ 28 เปอร์เซ็นต์ และ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 4,400 พีพีเอ็มโดยปริมาตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับองค์ประกอบทางเคมีของแก๊สธรรมชาติ และ

สามารถหาองค์ประกอบทางเคมีของแก๊สชีวภาพสังเคราะห์ตอนเร่ิมต้น และหลังการดูดซับด้วยเคร่ืองวัดปริมาณ

ไฮโดรเจนซัลไฟด ์(Geotech GA5000)  
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ผลการศึกษา 
เมื่อทดสอบการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ลีโอนาร์ไดต์ท่ีปริมาณต่างๆ ได้แก่ 75, 100 และ 200 กรัม ท่ี

อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส ให้ผลการทดลองดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 ปริมาณของตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์ต่อประสิทธิภาพการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

 

 จากรูปท่ี 2 พบว่าเวลาในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์จนกระท่ังเกิดการหลุดออก (Breakthrough time) มีค่า

เพิ่มขึน้เมื่อเพิ่มปริมาณของตัวดูดซับลีโอนารไ์ดต์ ทัง้นี้การเพิ่มปริมาณของลีโอนาร์ไดตจ์ะท าให้แก๊สชีวภาพสังเคราะห์

ท่ีมีไฮโดรเจนซัลไฟด์ปนมเีวลาสัมผัสกับตัวดูดซับลีโอนาร์ไดตไ์ด้นานขึ้น ท าให้ดูดจับไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ดี เมื่อค านวณ

ความจุของการดูดซับจนกระท่ังไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการหลุดออก (Breakthrough capacity) ท่ีอัตราส่วนของความ

เข้มข้นท่ีเวลาใดๆ ต่อความเข้มข้นเร่ิมตน้ของไฮโดรเจนซัลไฟดม์ากกวา่ศูนย์ (C/Co > 0) ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณตัวดูดซับลีโอนารไ์ดต์และดินแดงตอ่เวลาและความจุของการดูดซับจนกระทั่งไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิด

การหลุดออก 

ปริมาณของตัว

ดูดซับ (g) 

ความสูงของตัวดูดซับ

ในคอลัมน์ (cm) 

เวลาในการดูดซับ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์จนกระท่ัง

เกิดการหลุดออก (min) 

ความจุของการดูดซับจนกระทั่ง

ไฮโดรเจนซลัไฟด์เกิดการหลุดออก 

(mg/g) 

ตัวดูดซับลโีอนารไ์ดต ์

75 15 5 0.0223 

100 19 15 0.0501 

150 25 45 0.1002 

200 30 125 0.2087 

ตัวดูดซับดนิแดง 

200 24 5 0.0083 

250 30 10 0.0134 

สภาวะในการดูดซับ: ตัวดูดซับลโีอนารไ์ดตแ์ละดินแดง, อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส, ปริมาณตัวดูดซับ 75-250 กรัม 
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จากตารางท่ี 1 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของตัวดูดซับท้ังในกรณีของลีโอนาร์ไดต์ และดินแดง ความจุของการ

ดูดซับจนกระท่ังไฮโดรเจนซัลไฟล์เกิดการหลุดออกจะมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเวลาสัมผัสกับตัวดูดซับนานขึ้นดังท่ี ได้

อธิบายในข้างต้น และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับของลีโอนาร์ไดต์ และดินแดงท่ีปริมาณเท่ากันคือท่ี 

200 กรัม พบว่าลีโอนาร์ไดต์มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงกว่าดินแดงประมาณ 25 เท่า โดยลีโอนาร์ไดต์ให้เวลาใน

การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์จนกระท่ังเกิดการหลุดออกนานกว่าดินแดง และความจุของการดูดซับจนกระท่ัง

ไฮโดรเจนซัลไฟดเ์กิดการหลุดออกมีค่าสูงกวา่ 

 เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับของไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ลีโอนาร์ไดต์และดินแดงท่ี

อุณหภูมิต่างๆ ในช่วง 10-50 องศาเซลเซียส โดยใช้ปริมาณของตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์ และดินแดงจ านวน 200 กรัม 

ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟดด์้วยลโีอนารไ์ดต์และดินแดงท่ีอุณหภูมิต่างๆ ตอ่เวลาและความจุของการดูดซับ

จนกระท่ังไฮโดรเจนซัลไฟดเ์กิดการหลุดออก 

อุณหภูมใินการดูดซับ 

(oC) 

เวลาในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์

จนกระท่ังเกิดการหลุดออก (min) 

ความจุของการดูดซับจนกระทั่ง

ไฮโดรเจนซลัไฟด์เกิดการหลุดออก (mg/g) 

ตัวดูดซับลโีอนารไ์ดต ์

10 20 0.0334 

30 125 0.2087 

40 210 0.3506 

50 390 0.6512 

ตัวดูดซับลโีอนารไ์ดต ์+ ไอน้ าอิ่มตัวท่ี 30 องศาเซลเซียส 

30 150 0.2504 

ตัวดูดซับดนิแดง 

30 10 0.0083 

50 110 0.1469 

สภาวะในการดูดซับ: ตัวดูดซับลโีอนารไ์ดตแ์ละดินแดง, อุณหภูมิ 10-50 องศาเซลเซียส, ปริมาณตัวดูดซับ 200 กรัม 

 

จากตารางท่ี 2 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์พบว่าเวลาและความจุของการดูดซับ

จนกระท่ังไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการหลุดออกมีค่าเพิ่มขึ้น ท้ังนี้อาจเนื่องจากการดูดซับของไฮโดรเจนซัลไฟด์กับ

ต าแหน่งท่ีว่องไวบนพื้นผิวของลีโอนาร์ไดต์ และดินแดงเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับทางเคมี (Chemisorption) เมื่อเพิ่ม

อุณหภูมิในการดูดซับ ประสิทธิภาพในการดูดซับจึงมีค่าเพิ่มขึ้น [10] โดยในกรณีของการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วย

ดินแดงพบวา่มีประสิทธิภาพการดูดซับเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเพิ่มอุณหภูมขิองการดูดซับ โดยการดูดซับท่ีอุณหภูม ิ30 องศา

เซลเซียส ดินแดงให้ค่าความจุของการดูดซับจนกระท่ังไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการหลุดออกเพียง 0.0083 มิลลิกรัมต่อ

กรัม แต่ถ้าใช้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 50 องศาเซลเซียส จะให้ความจุของการดูดซับจนกระท่ังไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการ

หลุดออกเป็น 0.1469 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหล็กท่ีเป็นส่วนประกอบในดินแดงสามารถ

เกิดปฏกิิริยากับไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ดขีึน้เมื่อเพิ่มอุณหภูมิของการดูดซับ ซึ่งการดูดซับดังกล่าวนา่จะเป็นการดูดซับทาง

เคม ี 
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 เมื่อศึกษาอิทธิผลของปริมาณไอน้ าต่อเวลาและความจุของการดูดซับจนกระท่ังไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดการ

หลุดออก โดยใช้ตัวดูดซับลีโอนารไ์ดต์จ านวน 200 กรัม ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ให้ผลการทดลองดังตารางท่ี 2 

ซึ่งพบว่าเมื่อแก๊สชีวภาพท่ีมีไฮโดรเจนซัลไฟด์มีไอน้ าปน จะท าให้ประสิทธิภาพในการดูดซับของลีโอนาร์ไดต์ดีขึ้น

เล็กน้อย ท้ังนี้อาจเนื่องจากไฮโดรเจนซัลไฟด์สามารถรวมตัวกับน้ าและแตกตัวเป็นซัลไฟด์ไอออน (S2-) [11] ท าให้ยึด

จับกับต าแหน่งท่ีว่องไวท่ีเป็นประจุบวกซึ่งอาจเป็นเหล็กและสารอินทรีย์ท่ีเป็นส่วนประกอบในลีโอนาร์ไดต์ ท าให้มี

ประสิทธิภาพการดูดซับเพิ่มขึ้น  

 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพของตัวดูดซับลีโอนารไ์ดต ์และตัวดูด

ซับทางการค้า ได้แก่ ตัวดูดซับ 1, ตัวดูดซับ 2, ตัวดูดซับ 3 และ ตัวดูดซับ 4  ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นซีโอไลต์ธรรมชาต ิ

และเคลย ์ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยลีโอนาร์ไดต์และตัวดูดซับทางการค้าต่อเวลาและความจุของการดูดซับ

จนกระท่ังไฮโดรเจนซัลไฟดเ์กิดการหลุดออก 

ชนิดของตัวดูดซับ 
ความสูงของตัวดูดซับ

ในคอลัมน ์(cm) 

เวลาในการดูดซับ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์จนกระท่ัง

เกิดการหลุดออก (min) 

ความจุของการดูดซับ

จนกระท่ังไฮโดรเจนซัลไฟด์

เกิดการหลุดออก (mg/g) 

ลีโอนารไ์ดต ์ 25 45 0.1002 

ตัวดูดซับ 1 24.5 10 0.0223 

ตัวดูดซับ 2 24 10 0.0223 

ตัวดูดซับ 3 22 25 0.0557 

ตัวดูดซับ 4 22 15 0.0334 

สภาวะในการดูดซับ: อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส, ปริมาณตัวดูดซับ 150 กรัม 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ตัวดูดซับลีโอนารไ์ดตม์ีประสิทธิภาพในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงกว่าตัวดูดซับทาง

การค้าซึ่งมสี่วนประกอบเป็นซีโอไลต ์และเคลย์ 

 เมื่อประเมินการน าลีโอนาร์ไดต์ไปใช้งานเป็นตัวดูดซับส าหรับการก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพ

ส าหรับใช้ในชุมชน โดยก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพและระบบก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์มีราคา 

10,000 บาท และมีอายุการใช้งาน 5 ปี ค่าบ ารุงรักษาในการเติมมูลสัตว์เพื่อสร้างแก๊สชีวภาพราคา 2,200 บาทต่อปี 

ราคาตัวดูดซับ 0.25 บาทตอ่กิโลกรัม แก๊สชีวภาพมคีวามเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ 850 พพีเีอ็มโดยปริมาตร โดยมี

อัตราการใชแ้ก๊ส 0.4 ลูกบาศก์เมตรตอ่ช่ัวโมง และมีการใชง้านแก๊สชีวภาพ 4.5 ชั่วโมงตอ่วัน การใชล้ีโอนารไ์ดตเ์ป็นตัว

ดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวมากกว่า 130 

บาทต่อถัง 
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วิจารณ์และสรุปผล 
ลีโอนาร์ไดต์และดินแดงซึ่งเป็นส่วนเหลือท้ิงจากการท าเหมืองแร่ลิกไนต์ท่ีอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปางถูก

น ามาใช้เป็นตัวดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพ จากการทดลองเมื่อใช้ตัวดูดซับจ านวน 200 กรัม และศึกษา

การดูดซับท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบวา่ความจุในการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ของลีโอนาร์ไดต์และดินแดงมีค่า 

0.208 และ 0.008 มิลลิกรัมต่อกรัมตามล าดับ โดยตัวดูดซับจะมีประสิทธิภาพในการก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์เพิ่มขึ้น

เมื่อมีไอน้ าในระบบของการดูดซับ และมีการเพิ่มอุณหภูมิในการดูดซับ เมื่อค านวณความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์

พบว่าการใช้แก๊สชีวภาพท่ีผ่านการก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์สามารถประหยัดค่าใชจ้่ายจากการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว

มากกว่า 130 บาทต่อถัง งานวจิัยนี้จะเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ทางพลังงานในระดับประเทศ   
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ปริมาณมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (Eudrilus eugeniae)          

ท่ีเหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตและผลผลติของคะน้า (Brassica alboglabra) 

ในสภาพโรงเรือน 

Optimization of African Night Crawler (Eudrilus eugeniae) vermicompost rate 

on growth and yield of kale (Brassica alboglabra) under greenhouse condition 

นุชจร ีทัดเศษ1* และชุติมา  หงษ์ศรี1 

Nootjaree Tudses1* and Chutima Hongsri1 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของมูลไส้เดือนดินสายพันธ์ุแอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) ท่ี

แตกตา่งกันตอ่การเจรญิเตบิโตและผลผลิตของคะน้าในสภาพโรงเรือน เป็นระยะเวลา 40 วัน วางแผนการทดลองแบบ

สุ่มสมบูรณ์มี 4 การทดลอง ได้แก่ การใส่มูลไส้เดือนในอัตราส่วนระหว่างวัสดุปลูกต่อมูลไส้เดือน 100:0  90:10  

80:20  และ 70:30 โดยน้ าหนัก การทดลองละ 3 ซ้ า (ซ้ าละ 10 ต้น)  ผลการศึกษาพบว่า การใส่มูลไส้เดือนดินจาก

สายแอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (E. eugeniae)  ในอัตราส่วนระหว่างวัสดุปลูกต่อมูลไส้เดือน เท่ากับ 70:30 โดยน้ าหนัก 

ส่งผลต่อจ านวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ความสูงต้น ค่าความเขียวของใบ น้ าหนักต้นสด และเปอร์เซ็นต์

ความชื้นสูงสุด (p<0.05) 
 

ค าส าคัญ:  คะน้า  ไส้เดอืนดิน  มูลไส้เดอืน  
 

Abstract  
 The experiment aimed to investigate the effect of different vermicompost ratios produced from African 

Night Crawler (Eudrilus eugeniae) on growth and yield of kale (Brassica alboglabra) for 40 days. The study was 

conducted in a greenhouse. Four vermicompost treatments mixed soil were used to prepare different proportions 

at 100:0, 90:10, 80:20 and 70:30 (w/w) and three replications (10 plantlets per replication) were employed. 

Results showed that the highest of leaf number, leaf width, leaf length, plant height, leaf greenness values, fresh 

weight and percentage of moisture content were obtained from the treatment using 70:30 ratio between 

substrate and vermicompost (p<0.05).  
 

Keywords:  Kale, African Night Crawler, Vermicompost 
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บทน า 

มูลไส้เดือนดิน (Vermicompost) ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการย่อยสลายเศษซากอินทรีย์ชนิดต่างๆ 

และขับถ่ายออกมา ซึ่งมูลไส้เดือนดินท่ีขับถ่ายออกมามีลักษณะเป็นเม็ดสีด า มีธาตุอาหารของพืชท่ีอยู่ในรูปสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากเป็นเศษอินทรีย์ท่ีผ่านกิจกรรมของจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในล าไส้และน้ าย่อยของไส้เดือนดิน มูล

ไส้เดือนดินมีส่วนประกอบของธาตุอาหารไนโตรเจน (0.82 เปอร์เซ็นต์) ฟอสฟอรัส (0.80 เปอร์เซ็นต์) โปรแตสเซียม 

(0.44 เปอร์เซ็นต์) แคลเซียม (16.51 เปอร์เซ็นต์) ซากพืช (7.34 เปอร์เซ็นต์) อินทรียวัตถุ (29.93 เปอร์เซ็นต์) และ

ความชื้น (37.06 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นๆ (อภิชาติ ศรีสะอาด และศุภวรรณ์ ใจแสน, 2553) ท้ังนี้

วีณา นิลวงศ์ (2557) ได้รายงานส่วนประกอบของธาตุอาหารในปุ๋ยหมักจากไส้เดือนดินสายพันธ์ุไทเกอร์ (Eudrilus 

foetida) ท่ีได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ชนิดต่างๆ มูลไส้เดือนท่ีได้จากการย่อยสลายมูลโคมีปริมาณไนโตรเจน 

(1.217 เปอร์เซ็นต์) ฟอสโฟรัส (0.613 เปอร์เซ็นต์) โปรแตสเซียม (0.743 เปอร์เซ็นต์) แคลเซียม (1.832 เปอร์เซ็นต์) และ

แมกนีเซียม (0.376 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารมากกว่าปุ๋ยหมักจากไส้เดือนท่ีได้จากการย่อยสลายจากเศษ

อาหาร เศษผัก และเศษผลไม้ เป็นต้น อีกท้ังมูลไส้เดือนสามารถปรับโครงสร้างของดินท าให้ปริมาณอินทรียว์ัตถุ เพิ่ม

ช่องว่างในดิน ความพรุนของผิวหน้าดิน การดูดซับน้ าในดิน การแลกเปลี่ยนประจุของดิน ปรับระดับความเป็นกรด-

ด่างของดินได้ดีขึน้ มูลไส้เดือนดินจึงถูกน ามาใชใ้นการปลูกพืชหลายชนดิ ได้แก่ ธัญพชืและถั่ว (Kaushik P. and Garge 

V.K., 2003; Reddy M.V. and Ohkura K., 2004) ไม้ดอกไม้ประดับ (Atiyeh R.M. et al., 2000; Atiyeh R.M. et al., 

2002) ผัก (Prabha M.L. et al., 2007) พืชสมุนไพร (Anwar M. et al., 2005) และไม้ผล (Acevedo I.C. and Pire R., 

2004) เป็นต้น  

คะน้า (Brassica alboglabra) เป็นผักท่ีนิยมน ามาบริโภคเพราะมวีิตามินและสารเบต้าแคโรทีนหลายชนิด เป็น

ล้มลุกท่ีสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น คะน้าขึ้นชื่อว่าเป็นพืชท่ีพบสารพิษจ าพวก

สารเคมีในการป้องกันและก าจัดศัตรูพชืตกค้างมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดลอ้ม (เพ็ญนภา กาญจนมั่ง

ศักดิ ์และคณะ, 2553) ดังนัน้เพื่อเป็นการลดปริมาณการใชส้ารเคมป้ีองกันก าจัดศัตรูพืชและปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีลง 

การท าการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติด้วยเกษตรอินทรีย์จึงเป็นระบบการเกษตรท่ีไม่มีสารพิษตกค้าง หลีกเลี่ยงการ

ปนเป้ือนสารเคมี เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของดินอีกท้ังสามารถช่วยให้เกษตรกร

สามารถลดต้นทุนการผลิต  สิ่งส าคัญของการท าการเกษตรแบบอินทรีย์คือ การปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์ด้วย

อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น ดังนั้นคณะวิจัยจึงศึกษาผลของมูล

ไส้เดอืนท่ีผลิตจากไส้เดอืนดินสายพันธ์ุแอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (E. eugeniae) ตอ่การเจรญิเตบิโตและผลผลิตของคะนา้

ท่ีปลูกในสภาพโรงเรือน  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ท าการเพาะกล้าคะน้าในถาดเพาะขนาด 200 หลุมๆ ละ 2 เมล็ด วัสดุปลูกท่ีใช้ประกอบด้วยดินร่วนผสมขุย

มะพร้าว อัตราส่วน 1:1 ให้น้ าโดยการรดท่ีโคนต้นจนกระท่ังวัสดุปลูกอิ่มตัววันละ 1 คร้ัง เมื่อตน้กล้าอายุ 7 วัน ท าการถอน

แยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม เมื่อต้นกล้าอายุ 15 วัน ย้ายปลูกลงในกระถางพลาสติกขนาด 17×18×76 เซนติเมตร วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Complete Randomized Designs, CRD) จ านวน 3 ซ้ าๆ ละ 10 ต้น วัสดุปลูกท่ีใช้

ประกอบด้วยดินร่วนปนทราย ขุยมะพร้าว แกลบด า ในอัตราส่วน 3:2:2 ร่วมกับการเติมมูลไส้เดือนดินสายพันธ์ุแอฟริกัน

ไนท์คลอเลอร์ (E. eugeniae) ในอัตราส่วนระหว่างวัสดุปลูกต่อมูลไส้เดือน เท่ากับ 100:0  90:10  80:20  และ 70:30 โดย

น้ าหนัก ให้น้ าโดยการรดท่ีโคนต้นทุกวัน ท าการทดลองในโรงเรือนทดลองทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนกันยายน 2558 ถึงตุลาคม 2558 ท าการบันทึกผล
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การเจริญเติบโต ได้แก่ จ านวนใบ (นับจ านวนใบท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี) ความกว้างใบ (วัดใบท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีบริเวณท่ี

กวา้งท่ีสุด) ความยาวใบ (วัดใบท่ีเจริญเตบิโตเต็มท่ีจากบริเวณโคนใบถึงปลายใบ) ความสูงของล าตน้ (วัดจากส่วนเหนือดิน 

1 เซนตเิมตรไปจนถึงข้อสุดท้ายก่อนปลายยอด) ค่าความเข้มใบ (SPAD Value) (ใบท่ีเจริญเตบิโตเต็มท่ีนับจากส่วนยอดใบท่ี 

3 วัดบริเวณกลางใบ) น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง (อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง) เปอร์เซ็นต์

ความชื้น และเปอร์เซ็นต์น้ าหนักวัตถุแห้ง วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหวา่งสิ่งทดลองด้วยวธีิ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับ 0.05  
 

ผลการศึกษา 
 จากศึกษาผลของมูลไส้เดือนท่ีผลิตจากไส้เดือนดินสายพันธ์ุแอฟริกันไนท์คลอเลอร์  (E. eugeniae) ต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าท่ีปลูกในสภาพโรงเรือน เป็นระยะเวลา 40 วัน พบว่า ต้นคะน้าท่ีปลูกด้วยวัสดุปลูกต่อ

มูลไส้เดือนในอัตราส่วน 70:30 โดยน้ าหนัก ส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้านจ านวนใบต่อต้น (4.09±0.22 ใบต่อต้น) ความ

กว้างใบ (8.35±0.34 เซนติเมตร) ความยาวใบ (10.64±0.66 เซนติเมตร) ความสูงต้น (9.04±0.56 เซนติเมตร) และค่า

ความเข้มใบ (SPAD Value) (36.69±3.51) สูงท่ีสุด (Table 1) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ในขณะที่ผลผลิตของคะน้า พบว่า ต้นคะน้าท่ีปลูกด้วยวัสดุปลูกต่อมูลไส้เดือนในอัตราส่วน 70:30 โดยน้ าหนัก มีผลต่อ

น้ าหนักต้นสด (21.69±3.66 กรัมต่อต้น)  เปอร์เซ็นต์ความชื้น (90.60±1.62 เปอร์เซ็นต์) และเปอร์เซ็นต์น้ าหนักวัตถุแห้ง

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ตามล าดับ ส าหรับเปอร์เซ็นต์น้ าหนักวัตถุแห้งพบว่าต้นคะน้าท่ีไม่ได้รับ

มูลไส้เดอืนดินส่งผลให้เปอร์เซ็นตน์้ าหนักวัตถุแห้งสูงท่ีสุด (35.93±10.15 เปอร์เซ็นต)์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 1  ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือนแอฟริกันไนท์คลอเลอร์ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกันต่อจ านวนใบ ความกวา้งใบ ความ

ยาวใบ ความสูงตน้ และความเขม้ใบของตน้คะน้าในสภาพโรงเรือน เป็นระยะเวลา 40 วัน 

สิ่งทดลอง 

(w/w) 

จ านวนใบ 

(ใบ) 

ความกว้างใบ 

(เซนติเมตร) 

ความยาวใบ 

(เซนติเมตร) 

ความสูงตน้ 

(เซนติเมตร) 

ความเข้มใบ 

(SPAD Value) 

100:0 3.39±0.17b 4.35±0.44c 6.03±0.76c 5.78±0.36d 28.85±5.09 

90:10 3.50±0.25b 6.76±0.42b 8.97±0.63b 6.80±0.31c 31.82±2.29 

80:20 3.55±0.11b 8.16±0.35a 10.62±0.67a 8.15±0.24b 35.17±6.99 

70:30 4.09±0.22a 8.35±0.34b 10.64±0.66a 9.04±0.56a 36.69±3.51 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SD ตามด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 2  ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือนแอฟริกันไนท์คลอเลอร์ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกันต่อน้ าหนักต้นสด น้ าหนักต้นแห้ง 

เปอร์เซ็นต์ความชื้น และเปอร์เซ็นต์น้ าหนักวัตถุแห้งของตน้คะน้าในสภาพโรงเรือน เป็นระยะเวลา 40 วัน 

สิ่งทดลอง 

(w/w) 

น้ าหนักตน้สด 

(กรัมตอ่ต้น) 

น้ าหนักตน้แหง้ 

(กรัมตอ่ต้น) 

เปอร์เซ็นต์ความชื้น 

(เปอร์เซ็นต์) 

เปอร์เซ็นต์น้ าหนักวัตถุแห้ง 

(เปอร์เซ็นต์) 

100:0 4.28±1.01c 1.50±0.43 60.07±10.15b 35.93±10.15a 

90:10 10.94±2.53bc 1.75±0.90 84.60±4.82a 15.40±4.82b 

80:20 15.88±9.19ab 2.00±0.00 84.29±8.49a 15.71±8.49b 

70:30 21.69±3.66a 2.00±0.00 90.60±1.62a 9.40±1.62b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SD ตามดว้ยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการทดลอง พบว่า ต้นคะน้าท่ีปลูกด้วยวัสดุปลูกต่อมูลไส้เดือนในอัตราส่วน 70:30 โดยน้ าหนัก ส่งผลให้

น้ าหนักสดและปริมาณน้ าที่สะสมในตน้คะน้าเพิ่มสูงขึน้ เนื่องจากมูลไส้เดอืนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูดซับน้ า

ในดิน ท าให้ดินชุ่มขึ้น มีผลท าให้น้ าหนักสดเพิ่มขึน้ มผีลท าให้เปอร์เซ็นต์ความชื้นของผักคะน้าเพิ่มขึน้ ท้ังนี้การเติมปุ๋ย

มูลไส้เดือนมีผลต่อจ านวนใบ ความสูงของล าต้น ความกว้างและความยาวของใบ และน้ าหนักของต้นคะน้า ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของรินทร์ชนิศ กลุพรพิพัชญ์ และคณะ (2557) ได้เลือกใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินสายพันธ์ุไทเกอร์   

(E. foetida) ในการปลูกคะน้าพบวา่ การเติมปุ๋ยมูลไส้เดือนส่งผลให้ขนาดความสูงของล าต้น ความกว้างและความยาว

ของใบ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของล าต้นและน้ าหนักของต้นคะน้า แตไ่ม่มีผลตอ่จ านวนใบคะนา้ท่ีระยะเวลาการเก็บ

เกี่ยว 44 วัน ต่อมาสุชาดา สานุสันต์ และคณะ (2558) ทดสอบปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินท่ีได้จากวัสดุรองพื้นแบบต่างๆ 

ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุ้งจีน พบว่า การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินท่ีผลิตมาจากวัสดุท่ีแตกต่างกันส่งผลให้

ความสูง จ านวนใบและเส้นผ่าศูนยก์ลางล าต้นของผักบุง้จีนไมแ่ตกตา่งกัน แต่พบวา่การใชปุ๋้ยมูลไส้เดอืนดนิท่ีผลิตจาก

เศษผักจะให้ความสูง จ านวนใบและเส้นผ่าศูนยก์ลางล าต้นเพิ่มขึน้ ตลอดจนผลผลิตท่ีได้เมื่อเทียบเท่ากับการใชปุ๋้ยเคม ี

พบว่า การใช้มูลไส้เดือนดินสามารถใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้กับพืชท่ีมีอายุสั้นได้ เนื่องจากปุ๋ยมูลไส้เดือนจะค่อยๆ 

ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชปลูก ต่อมาเรวัตร จินดาเจี่ย และคณะ (2557) ศกึษาการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์เปรียบเทียบกับ

ใส่ปุ๋ยเคมีและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมี พบว่า การใส่ปุ๋ยหมักจากมูลโคส่งผลให้น้ าหนักสดของคะน้า ผักชี และ

กวางตุง้สูงท่ีสุด ส าหรับการทดลองนี้ไมไ่ด้ด าเนนิการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุอาหารในมูลไส้เดือนดินสาย

พันธ์ุแอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (E. eugeniae) ท่ีใช้มูลโคแห้งเป็นวัสดุในการเลี้ยงไส้เดือนก่อนการทดลอง รวมถึงการ

วเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในวัสดุปลูกก่อนการทดลอง ในการทดลองครัง้ตอ่ไปควรศกึษาปริมาณธาตุอาหารในวัสดุ

ปลูก มูลไส้เดือนดิน และพืชท่ีใช้ในการทดลอง เพื่อน ามาวิเคราะห์ศักยภาพของมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของพชืต่อไป 
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การผสมข้ามสกุลย่อยระหว่างสุปราณี (Curcuma supraneeana) และว่านปด 

(C. aurantiaca) 

Inter-subgeneric hybridization between Supranee (Curcuma supraneeana) 

and Rainbow Curcuma (C. aurantiaca)  

ศศรินิ รัตนโสภณ1* และ เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี1 

Sasirin Rattanasophon1* and Chalermsri Nontaswatsri1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาการผสมข้ามระหว่างสกุลย่อย C. supraneeana และ C. aurantiaca โดยท าการศึกษาความมีชีวิต

ของละอองเกสรพบว่าส่วนใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตสูง ส าหรับความสามารถในการงอกของละอองเกสร พบว่า 

C. aurantiaca 02 และ 08 มีการงอกของละอองเกสรสูงคือ 59.47% และ 61.71% ตามล าดับ ความสามารถในการ

งอกของหลอดละอองเกสรบนเกสรตัวเมียและภายในท่อน าไข่ของเกสรตัวเมียนั้นพบว่า หลอดละอองเกสรสามารถ

งอกบนยอดเกสรตัวเมียและลงไปภายในท่อน าไข่ได้ท้ังสองคู่ผสม เมื่อท าการผสมท้ังผสมตรงและสลับพ่อและแม่

ระหว่างสกุลย่อย C. aurantiaca จ านวน 2 สายพันธ์ุ คือ C. aurantiaca 02 และ C. aurantiaca 08 กับสกุลย่อย  

C. supraneeana พบว่าลักษณะเปอร์เซ็นต์การติดผล จ านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดของ

ลูกผสมมีความแตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 โดยการผสมตรงระหว่าง C. aurantiaca 08 x  

C. supraneeana มีเปอร์เซ็นต์การติดผล จ านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดลูกผสมสูงท่ีสุด 

ส่วนคู่ผสมคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบลูกผสมโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดีพบว่า ไพรเมอร์ OPU-7 (5’-

CCTGCTCATC-3’) สามารถบ่งบอกความเป็นลูกผสมระหว่าง C.supraneeana x C. aurantiaca ได้ เมื่อศึกษาลักษณะ

ลูกผสมพบว่า ลูกผสมท่ีได้จะมีลักษณะร่วมระหว่างพ่อและแม่ แต่จะมีลักษณะเหมือนมาทางแม่มากกว่า ซึ่งลูกผสม

ดังกล่าวบางตน้มลีักษณะแปลกใหมแ่ละสวยงาม สามารถน ามาใชป้ระโยชนเ์ชงิการค้าได้  
 

ค าส าคัญ:  การผสมข้ามสกุลยอ่ย พชืสกุลขมิน้  
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Abstract  

A study on inter-subgeneric hybridization between C. supraneeana and C. aurantiaca were done, Firstly 

the pollen viability and germination ability were studied. The investigation on pollen viability found that mostly 

genotype which used had high pollen viability, for germination ability found that C. aurantiaca 02 and 08 had 

high germination percentage 59.47% and 61.71% respectively. The pollen germination on stigma surface and 

penetration of pollen tube into pistil found that pollen tube were germinated well on stigma surface and pollen 

tube could penetrated into pistil in all crosses. The results of fruit setting percentage, average number of seeds 

per fruit and seeds germination percentage of crossing showed statistically significance at the 0.05 level. The 

direct cross of C. aurantiaca 08 x C. supraneeana had highest fruit setting percentage, average number of seeds 

per fruit and seed germination percentage. The hybridity between C. supraneeana x C. aurantiaca could be 

confirmed by RAPD technique using OPU-7 (5 ’-CCTGCTCATC-3’). All hybrids showed intermediate plant and 

inflorescent characteristic between parents but they were similar to female parent more than male parent. Some 

hybrids showed new characteristic with beautiful inflorescences which useful for commercial. 
 

Keywords:  Intersubgeneric hybridization, Curcuma  

บทน า 

พืชในกลุ่มปทุมมาและกระเจียวถูกจัดอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae ปัจจุบันถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากมีการ

ปลูกและส่งออกหัวพันธ์ุปทุมมาเพื่อน าไปเป็นไมต้ัดดอกและไม้กระถางท่ีเป็นท่ีนิยมในต่างประเทศ (อรวรรณ, 2548) แตส่าย

พันธ์ุทางการค้าในปัจจุบันพบวา่ไม่มีความหลากหลายของลักษณะและสีสัน การปรับปรุงพันธ์ุโดยการผสมข้ามสกุลยอ่ยจึง

เป็นวิธีท่ีสามารถเพิ่มความหลากหลายของลักษณะท่ีแตกต่างไปจากเดิม นักปรับปรุงพันธ์ุได้พยายามท าการผสมพันธ์ุข้าม

ชนิดของพืชในสกุล Curcuma เพื่อเพิ่มความหลากหลายของลูกผสม โดยธีรนิต ิ(2555) ได้ท าการผสมข้ามระหวา่งพืชในสกุล

ยอ่ย Paracurcuma กับ Eucurcuma ซึ่งพบว่าสามารถให้ลูกผสมท่ีมีลักษณะสวยงามและแปลกใหม่ พืชในวงศ์ Zingiberaceae 

อีกชนิดหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ สุปราณี Curcuma supraneeana ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า Smithatris supraneanae อยู่ในสกุล Smithatris 

ต่อมาพบว่าลักษณะดังกล่าวสามารถพบได้ในบางสายพันธ์ุของสกุล Curcuma จึงถูกเปลี่ยนให้ไปอยู่สกุล Curcuma ในสกุล

ย่อย Ecomatae (Škorničková et al., 2015) ลักษณะของสุปราณีคือมีล าต้นเทียม (psudostem) ขึ้นตั้งตรงสูง 120 เซนติเมตร 

กลีบประดับ (Bracts) มีสีขาว กลีบดอกมีสีเหลือง (Kress and Larsen, 2001) ซึ่งการท่ีมีล าต้นเทียมท่ีสูงเป็นข้อดีในการน ามา

เป็นไม้ตัดดอก ส าหรับพืชอีกชนิดคือ ว่านปด Curcuma aurantiaca เดิมถูกจัดอยู่ในสกุลยอ่ย Eucurcuma ต่อมาถูกเปลี่ยนให้

ย้ายไปอยู่สกุลย่อย Paracurcuma (Škorničková et al., 2015) ลักษณะจะมีส่วนช่อดอกยาว 9-20 เซนติเมตร ใบประดับรูป

ไข่ ปลายมน สีเขียวหรือเขียวอมส้ม มขีนท้ังสองด้าน ช่อดอกมกีลีบประดับหลายสี เช่น ชมพู ขาว มว่ง แดง เป็นตน้ ดอกจริง

มีสีขาวหรือสีเหลือง และปากกลีบมีสีเหลืองอมส้ม (จรัญ และพวงเพ็ญ, 2555) ซึ่งมีกลีบประดับท่ีมีสีสันสดใสและมีความ

หลากหลายของสีของกลีบประดับจึงเหมาะแก่การน ามาปรับปรุงพันธ์ุ จากลักษณะเด่นของพืชท้ังสองชนิดนี้ จึงได้

ท าการศึกษาการผสมเกสรเพื่อสร้างลูกผสมของพืชเหล่านี้ ซึ่งหากได้ลักษณะของลูกผสมท่ีรวมจุดเด่นของพืชท้ัง 2 ชนิดเข้า

ด้วยกันก็น่าจะท าให้ได้สายพันธ์ุใหม่ท่ีน่าสนใจออกสู่ตลาดได้ ลูกผสมท่ีเกิดจากการผสมพืชต่างชนิดหรือต่างสกุลใน

ธรรมชาติพบไม่บ่อยนักเนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม ช่วงเวลาการออกดอกท่ีต่างกัน รวมไป

ถึงจ านวนโครโมโซมท่ีต่างกัน ดังนั้นเมื่อน ามาผสมกันละอองเกสรอาจไมส่ามารถงอกได้หรืองอกชา้จนไม่สามารถเข้าผสมได้ 

หรืออาจมีการผสมเกิดขึ้นและไข่เจริญไปเป็นคัพภะแล้ว แต่คัพภะไม่สามารถเจริญไปเป็นต้นอ่อนหรือเจริญเติบโตเป็นพืช
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ปกติได้ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการผสมพืชข้ามสกุล (กฤษฎา, 2546; สุทัศน์, 2552) Kalloo (1988) กล่าวว่าเพื่อให้การผสม

ข้ามในพืชมีโอกาสประสบผลส าเร็จ ในการผสมพันธ์ุควรใช้พืชหลายๆพันธ์ุ เนื่องจากบางพันธ์ุอาจจะผสมข้ามชนิดได้ดีกว่า

บางพันธ์ุ และควรท าการผสมสลับพ่อสลับแม่ เพราะมีพืชหลายชนิดท่ีท าการผสมกันได้ โดยใช้เป็นต้นพ่อหรือต้นแม่เพียง

อย่างเดียว (unilateral incompatibility) เทคนิคการเพาะเลี้ยงคัพภะ (embryo culture) นั้นถูกน ามาใช้เพื่อช่วยเลี้ยงเมล็ดท่ีไม่มี

เอ็นโดสเปิร์ม หรือเลี้ยงคัพภะของลูกผสมท่ีได้จากการผสมพืชต่างชนิดหรือต่างสกุลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถ

เจริญเป็นต้นกล้าได้ (บุญยืน, 2544) โดยการน าเอาส่วนของเอ็มบริโอออกมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ก่อนท่ีเอ็มบริโอ

นั้นจะฝ่อหรือหยุดการพัฒนา เนื่องจากคัพภะของลูกผสมท่ีได้จากการผสมข้ามนั้น ส่วนใหญ่ไม่สามารถงอกได้ซึ่งเกิดจาก

ความไม่สมดุลของจ านวนเอ็นโดสเปิร์มในเมล็ด และปัญหาท่ีเกิดจากการเข้ากันไม่ได้ของชุดพันธุกรรมของพืชท่ีใช้ผสมกัน

นอกจากนั้นลูกผสมท่ีได้จากการผสมข้ามชนิด (interspecific) จะมีปัญหาทางพันธุกรรม (genetic barriers) และมักไม่สามารถ

พัฒนาเป็นเอ็มบริโอและเมล็ดท่ีสมบูรณ์ได้ (รังสฤษฏ,์ 2545) ต้นอ่อนของลูกผสมข้ามไมส่ามารถพัฒนาตอ่ได้ในระยะเร่ิมต้น 

(Tanaka and Watanabe, 1972; Deng et al., 2010; Tang et al., 2009) การใช้วิธีการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนหรือเพาะเลี้ยงรังไข่ 

(Ovary rescue ) นั้นสามารถช่วยชีวิตลูกผสมได้ (Deng et al., 2010; Tang et al., 2009) ซึ่งการศึกษานี้ ได้ท าการศึกษา

ความสามารถในการสร้างลูกผสมข้ามชนิดระหว่าง C. supraneeana กับ C. aurantiaca เพื่อให้ได้ลูกผสมท่ีมีลักษณะแปลก

ใหมเ่หมาะกับการค้าตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

พืชที่ใช้ในการศกึษา 

พชืท่ีท าการศึกษามี 2 สกุลยอ่ย สกุลย่อยแรกคือ Paracurcuma ใช้สายพันธ์ุ Curcuma aurantiaca จ านวน 5 

สายพันธ์ุมี Auran 02, Auran 06, Auran 08, พลอยทักษิน (PS) และพลอยไพลิน (EPL) และสกุลย่อย Ecomatae ใช้

สายพันธ์ุ C. supraneeana ซึ่งท้ังสองสายพันธ์ุถูกปลูกเลีย้งภายใต้สภาพโรงเรือน  

วิธีการศกึษา 

1. การศึกษาความมีชีวิตและการงอกของละอองเกสร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design, CRD) ทัง้หมด 6 สายพันธ์ุ (สิ่งทดลอง) แตล่ะสายพันธ์ุท าทั้งหมด 3 ซ้ า ในแต่ละซ้ าท าการสุม่นับ

ละอองเกสร 5 พื้นท่ีต่อสไลด์ ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ (Nikon รุ่น YS2-H) โดยความมีชีวิตของละอองเกสรจะศกึษาจาก

การตดิส ีAcetone carmine ท่ีความเข้มข้น 1% ส่วนการศึกษาความงอกของละอองเกสรโดยการเพาะเลีย้งละอองเกสร

บนอาหารเพาะเลีย้งละอองเกสร (Baloch et al, 2001) ที่เพิม่น้ าตาล 10% เป็นเวลา 3 – 5 ชั่วโมง 

2. ศกึษาความสามารถในการผสมโดยท าการผสมขา้มระหว่าง C. aurantiaca และ C. supraneeana แบบ 

พบกันหมดและสลับพ่อสลับแม่ (reciprocal diallel cross) และท าการสังเกตความสามารถในการงอกของละอองเกสร

ภายในเกสรเพศเมีย โดยท าการผสมไว้เป็นเวลา 36 ชั่วโมง จากนั้นท าการย้อมด้วยสี Aniline blue ความเข้มข้น 0.01 

โมลาร์ นาน 10 นาทีและตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ (Nikon รุ่น ECLIPSE 80i) ท าการเก็บข้อมูล 

เปอร์เซ็นต์การติดผล จ านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผลและความสามารถในการงอกของเมล็ด ท าการตรวจสอบลูกผสมด้ วย

เทคนิค RAPD โดยใช้ไพรเมอร์ OPU-7 (5’-CCTGCTCATC-3’) สังเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยขั้นตอนดังนี้ 95 °C นาน 5 นาที 1 

รอบ ตามด้วย 95 °C นาน 1 นาที 36 °C นาน 1 นาที 72 °C นาน 2 นาที จ านวน 45 รอบ และ 72 °C นาน 5 นาที 1 

รอบ น าผลผลิตท่ีได้ตรวจสอบด้วย 0.8% agarose gel electrophoresis ยอ้มสีด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ บันทึกภาพภายใต้

แสง UV  

3. ศกึษาลักษณะของลูกผสม โดยท าการปลูกลูกผสมท่ีได้จนถึงระยะดอกบาน ท าการศึกษาลักษณะตา่งๆ  

เปรียบเทียบระหว่างพอ่แม่ ลูกผสมและลูกผสมสลับพอ่สลับแม่ 
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ผลการศึกษา 
1. การศึกษาความมีชีวิตของละอองเกสร พบวา่เกือบท้ังหมดของสายพันธ์ุท่ีท าการศกึษามเีปอร์เซ็นต์ 

ความมีชีวิตสูง มีเพียงสองสายพันธ์ุคือ พลอยทักษิณ (PS) และพลอยไพลิน (EPL) ท่ีมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของ

ละอองเกสรต่ าคือ 27.20 และ 20.23 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 การศึกษาการงอกหลอดของละอองเกสรพบว่า C. aurantiaca ได้แก่ C. aurantiaca 02 และ C. aurantiaca 

08 มกีารงอกของหลอดละอองเกสรสูงคือ 59.47 และ 61.71 เปอร์เซ็นตต์ามล าดับ ส่วนพลอยทักษณิ (PS) และพลอย

ไพลิน (EPL) มีเปอร์เซ็นต์การงอกของหลอดละอองเกสรต่ าคือ 2.04 และ 3.45 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ดังนัน้จึงใช ้C. aurantia 02 และ C. aurantiaca 08 มาท าการศกึษาการผสมข้ามสกุลย่อยกับ C. supraneeana ตอ่ไป 

2. การศกึษาความสามารถในการงอกของละอองเกสรภายในท่อน าไข่ของเกสรตัวเมีย ภายหลังจากการผสม

เกสรเป็นเวลา 36 ชั่วโมง พบว่าเมื่อน า C. supraneeana เป็นแม่ ละอองเกสรของ C. aurantiaca สามารถงอกบนยอด

เกสรตัวเมียและหลอดละอองเกสรสามารถงอกผ่านลงไปภายในท่อน าไข่เกสรตัวเมยีได้ (ภาพท่ี 1 ก-ข) และเม่ือน า C. 

aurantiaca เป็นแม่ พบว่าละอองเกสรของ C. supraneeana สามารถงอกบนยอดเกสรตัวเมียและหลอดละอองเกสร

สามารถงอกผ่านลงไปภายในท่อน าไข่เกสรตัวเมียได้เช่นกัน (ภาพท่ี 1 ค-ง) ซึ่งจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในการ

ผสมเกสรไม่มีอุปสรรคในขัน้ตอนก่อนการผสมเกสร 

 

ตารางที่ 1 ความมีชีวิตและความสามารถในการงอกหลอดของละอองเกสรของพชืสกุล Curcuma  

ชนิด ความมีชีวิตของละอองเกสร 

(%) 

ความสามารในการงอกหลอดของ

ละอองเกสร (%) 

          C. aurantiaca (02) 95.61a 59.47a 

          C. aurantiaca (06) 86.65a 29.24b 

          C. aurantiaca (08) 92.53a 61.71a 

          C. aurantiaca (PS) 27.20b  3.04c 

          C. aurantiaca (EPL) 20.23b 2.45c 

          C. supraneeana 96.19a 10.10bc 

หมายเหตุ:  ค่าเฉลี่ยท่ีใชต้ัวอักษรตา่งกันในสดมภเ์ดียวกัน มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ 0.05 ตามการเปรียบเทียบความแตกตา่งค่าเฉลี่ยแบบพสิัยเชงิพหุของดันแคน 
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ภาพที่ 1 ภาพของการงอกหลอดละอองเกสรภายหลังการผสมเกสรเป็นเวลา 36 ชั่วโมง ท้ังสองคูผ่สมได้แก่ C. supraneeana x  

C. aurantiaca (ก-ข) และ C. aurantiaca x C. supraneeana (ค-ง) ภาพละอองเกสรท่ีงอกบนยอดเกสรตัวเมยี (สามเหลี่ยมสีแดง) 

และหลอดละอองเกสรท่ีงอกลงไปภายในท่อน าไขข่องตัวเมยี (สามเหลี่ยมสีเหลอืง) scale bar = 100 µm 

 

จากการศกึษาเปอร์เซ็นต์การตดิผล จ านวนเมล็ดเฉลี่ยตอ่ผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดลูกผสม  

พบว่า ได้ผลไปในแนวทางเดียวกัน คือ คู่ผสมระหว่าง C. aurantiaca 08 x C. supraneeana มีเปอร์เซ็นต์การติดผล 

จ านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล และเปอร์เซ็นตก์ารงอกของเมล็ดลูกผสมสูงสุด ส่วนคู่ผสมอื่นๆ พบวา่ไมแ่ตกตา่งกัน (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การติดผล จ านวนเมล็ดเฉลี่ยตอ่ผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดลูกผสม ของการผสมขา้ม

สกุลยอ่ยระหว่าง Paracurcuma และ Ecomatae  

คู่ผสม การตดิผล (%) จ านวนเมล็ดเฉลี่ยตอ่ผล 

(เมล็ด) 

การงอกของเมล็ด 

(%) 

C. aurantiaca 02 x C. supraneeana 

C. aurantiaca 08 x C. supraneeana 

13.33b 

  100a 

 1.2b 

16.9a 

 8.44b 

94.28a 

C. aurantiaca 06 x C. supraneeana   0.00b    0.00b  0.00b 

C. supraneeana x C. aurantiaca 02 26.67b    5.07b 13.48b 

C. supraneeana x C. aurantiaca 08      20b    3.33b  4.97b 

C. supraneeana x C. aurantiaca 06   0.00b    0.00b  0.00b 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยท่ีใชต้ัวอักษรตา่งกันในสดมภเ์ดียวกัน มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ 0.05 ตามการเปรียบเทียบความแตกตา่งค่าเฉลี่ยแบบพสิัยเชงิพหุของดันแคน 

 

 

 

ก ข 
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 จากการตรวจสอบด้วยเทคนิคอาร์เอพีดีพบว่า ไพรเมอร์ OPU-7 (5’-CCTGCTCATC-3’) สามารถแยกความ

แตกต่างระหว่างพันธ์ุแม่ C. supraneanae พันธ์ุพ่อ C. aurantiaca และบ่งบอกความเป็นลูกผสมได้ โดยลูกผสมจะมี

แถบดีเอ็นเอเฉพาะของท้ังพ่อและแม ่(ภาพท่ี 2)  

 

 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพเจลอเิล็กโตรโฟรีซิสจากเทคนิค RAPD-PCR ไพรเมอร์ OPU-7 (5’-CCTGCTCATC-3’) 

แสดงแถบดีเอ็นเอของแม ่(ลูกศรสีเขียว) และแถบดีเอ็นเอของพ่อ (ลูกศรสีแดง) 

 

 3. การศึกษาลักษณะของลูกผสม พบว่า ลูกผสมท่ีเกิดจากการผสมระหว่าง C. supraneeana และ 

C. aurantiaca นั้น หากใช้สปีชีส์ใดเป็นแม่ลูกผสมจะมีลักษณะใกล้เคียงกับสปีชีส์นั้นมากกว่า ลูกผสมท่ีเกิดจากแม่  

C. supraneeana จะมชีอ่ดอกและก้านช่อดอกคล้าย C. supraneeana แตช่อ่ดอกจะมีขนาดใหญ่กว่า นอกจากนี้ลูกผสม

ยังมีลักษณะต้นและใบคล้ายไปทาง C. supraneeana มากกว่าเช่นกัน แต่ลูกผสมจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะสีดอก

จาก C. aurantiaca และลูกผสมจะมีความเข้มของสีในระดับต่างๆกันดังภาพท่ี 3 ค-ง ส่วนลูกผสมท่ีใช้ C. aurantiaca 

เป็นแม่จะมีลักษณะคล้าย C. aurantiaca (ภาพท่ี 4 ค-ง) 

 เมื่อศึกษาลักษณะดอกจะเห็นได้วา่ลักษณะดอกของลูกผสมจะมีขนาดกึ่งกลางระหว่างพ่อและแม่ โดยลูกผสม

ท่ีมี C. supraneeana เป็นแม่จะมกีลีบดอกด้านล่างแยกออกจากกันซึ่งเป็นลักษณะเชน่เดียวกับC. supraneeana ในขณะที่

ลูกผสมท่ีมี C. aurantiaca เป็นแม ่กลีบดอกด้านล่างจะไมแ่ยกจากกันเชน่เดียวกับ C. aurantiaca ดังภาพท่ี 5 ก-ข 

 จากการศึกษาความสามารถในการสืบพันธ์ุพบวา่ ลูกผสมท้ังหมดเป็นหมันโดยมรีะดับความเป็นหมันในระดับ

ตา่งๆ กันคือ ไมม่กีารสร้างละอองเกสรจนถงึมกีารสร้างละอองเกสรแตล่ะอองเกสรไม่มีชีวิตดังภาพท่ี 6 ก-ค 
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ภาพที่ 3 ลักษณะของ C. supraneeana, C.aurantiaca และลูกผสม ลักษณะทรงตน้ ความสูงในระยะออกดอก และ

ลักษณะช่อดอกของ C.supraneeana (ก ) C. aurantiaca (ข ) และลูกผสมระหวา่ง C. supraneeana x C. aurantiaca 

(ค-ง) scale bar = 10 ซม. 

 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะของ C. supraneeana, C.aurantiaca และลูกผสม ลักษณะทรงตน้ ความสูงในระยะออกดอก และ

ลักษณะช่อดอกของ C. aurantiaca (ก ) C.supraneeana (ข ) และลูกผสมระหวา่ง C. aurantiaca x C. supraneeana 

(ค-ง) scale bar = 10 ซม. 

  ก. พันธุ์แม ่ ข. พันธุ์พ่อ 

ค ง 

ก. พันธุ์แม ่ ข. พันธุ์พ่อ 

ค ง 

ณ 
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ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบลักษณะดอกจรงิของ C. supraneeana (ซ้าย), C.aurantiaca (ขวา) และลูกผสมระหวา่ง 

C. supraneeana x C. aurantiaca (กลาง) (ก) และลกัษณะดอกจรงิของ C.aurantiaca (ซ้าย),C. supraneeana (ขวา) 

และลูกผสมระหวา่ง C. aurantiaca x C. supraneeana (กลาง) (ข) scale bar = 1 ซม. 

 

           
ภาพที่ 6 ลักษณะของอับละอองเกสร ของ ลูกผสมระหวา่ง C. aurantiaca x C. supraneeana (ก scale bar = 2000 

µm) ละอองเกสรท่ีย้อมดว้ยอะซีโต-คารม์นีความเข้มข้น 1% (ข) และละอองเกสรบนอาหารเลีย้งละอองเกสรร่วมกับ

น้ าตาลความเข้มข้น 10% (ค) (ข-ค scale bar = 100 µm) 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศกึษาความมชีวีติของละอองเกสร และความสามารถในการงอกพบวา่ C. aurantiaca (02) และ 

C. aurantiaca (08) มีละอองเกสรท่ีมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตสูงและมีความสามารถในการงอกหลอดละอองเกสรท่ีสูงเช่นกัน 

(ตารางท่ี 1) ดังนั้นจึงใช้ C. aurantiaca (02) และ C. aurantiaca (08) มาใช้เป็นพ่อแมใ่นการผสมกับ C. supraneeana เพื่อสร้าง

ลูกผสม ซึ่งจากการศึกษาความสามารถในการงอกของหลอดละอองเกสรในเกสรเพศเมียก็พบว่าท้ังการผสมตรงและการ

ผสมสลับพอ่สลับแม่ระหว่าง C. aurantiaca และ C. supraneeana ละอองเกสรสามารถงอกได้ ดังนั้นจึงไมม่ีอุปสรรคก่อนการ

ผสมเกสร (ภาพท่ี 1) และเมื่อศึกษาถึงเปอร์เซ็นตก์ารติดผล จ านวนเมล็ดเฉลี่ยตอ่ผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพบว่า 

คู่ผสม  C. aurantiaca (08) x C. supraneeana มีเปอร์เซ็นต์การติดผล จ านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล และเปอร์เซ็นต์การงอกของ

ก ข 

ค 

ก 

ข 

ก 

ข 
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เมล็ดสูงกว่าคู่ผสมอื่นๆ จากการตรวจสอบความเป็นลูกผสมด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี พบว่าไพรเมอร์ OPU-7 (5’-

CCTGCTCATC-3’) (ภาพท่ี 2) สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง C. supraneeana, C. aurantiaca และบ่งบอกความ

เป็นลูกผสมของ C. supraneeana x C. aurantiaca ได้ โดยลูกผสมจะมีแถบดีเอ็นเฉพาะของท้ังพ่อและแม่ เช่นเดียวกับ 

ธีรนิติ (2555) ท่ีใช้เทคนิคอาร์เอพีดีในการยืนยันความเป็นลูกผสมพบว่า OPU 14 (5’-TGGGTCCCTC-3’) สามารถตรวจสอบ

ความเป็นลูกผสมระหว่าง Paracurcuma และ Eucurcuma ได้ จากการศึกษาความสามารถในการสืบพันธ์ุของลูกผสม พบว่า

ละอองเกสรของลูกผสมนั้นไม่มีชีวิตและหลอดของละอองเกสรไม่สามารถงอกได้ในอาหารเลี้ยงละอองเกสรเมื่อน ามา

ทดสอบ (ภาพท่ี 6 ก-ค) ซึ่งการแสดงอาการเป็นหมันในเกสรตัวผู้ ท่ีอาจพบละอองเกสรแต่ละอองเกสรไม่สามารถงอกได้

เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งท่ีได้จากลูกผสมข้ามชนิดในพืช ซึ่งสามารถแก้ได้โดยการเพิ่มชุดโครโมโซมด้วยการใช้สารโคลชิ

ซีน (อดิศร, 2539) จากการศึกษาลักษณะของลูกผสมพบว่าลักษณะจะอยู่ระหว่างพ่อและแม่ (ภาพท่ี 3 และ 4) แต่ลักษณะ

จะคล้ายมาทางแม่มากกว่าพ่อ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการผสมข้ามในพืชชนิดอื่นๆ เช่น sulvia (Kintzios, 2005) Hibicus 

(Kuligowska et al., 2016) และ Asparagus (Ito et al., 2011) เป็นต้น ลูกผสมท่ีได้มีความหลากหลายของเฉดสีท่ีต่างกันออกไป

ในแต่ละต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ Afkhami-Sarvestani และคณะ (2012) ท่ีท าการศึกษาการผสมข้ามสกุลระหว่าง 

Streptocarpella และ Saintpaulia ionantha พบว่าได้ลูกผสมท่ีมีความหลากหลายของลักษณะกลีบดอกและสี จึงสามารถ

คัดเลือกและผลิตเป็นไมด้อกไมป้ระดับได้ ดอกจริงของลูกผสมมลีักษณะกลีบดอกคล้ายกับแม่แตม่ีขนาดใหญ่กวา่ (ภาพท่ี 5 

ก) Tang et al. (2011) สามารถสร้างลูกผสมข้ามสกุลระหว่าง Dendranthema nankingense และTanacetum vulgare ลูกผสม

ท่ีได้มีลักษณะของดอกจริงเหมือนแม่แต่มีกลีบดอกท่ีมากกว่าเช่นเดียวกับการทดลองนี้ ซึ่งลูกผสมจะแสดงลักษณะเหมือน

แม่มากกว่าพ่อ จากลูกผสมข้ามสกุลย่อยระหว่าง C. supraneeana และ C. aurantiaca ท่ีได้พบว่า ลูกผสมบางต้นแสดง

ลักษณะท่ีสวยงาม เหมาะส าหรับใช้ประโยชน์เชิงการค้าได้ แต่บางต้นยังมีลักษณะบางประการท่ีต้องแก้ไข เช่น ช่อดอกสั้น 

ใบใหญ่เกินไป ซึ่งยังคงต้องมีการปรับปรุงพันธ์ุตอ่ไป เพื่อให้มลีักษณะท่ีดีเพิ่มขึ้น อาจต้องท าการแก้ความเป็นหมันและผสม

กลับไปยังตน้แมเ่พื่อให้กา้นช่อดอกยาวมากขึ้น และใบเล็กลงได้ 
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ความหลากหลายของปลาในล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา 

Diversity of fishes in the tributaries of Phayao Lake 

เศกสรรค์ อุปพงศ์1* ศริิลักษณ์  วลัญญ์เพียร1 และ กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์1  

Seksan Uppapong1*, Siriluck Valunpion1 and Kanyanat Soontornprasit 1  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความหลากหลายของปลาในล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา เดือนมกราคม

ถึงกันยายน พ.ศ. 2559 โดยเก็บตัวอย่างท้ังหมด 7 สถานี พบปลาท้ังหมด 13 ครอบครัว 21 สกุล ปลาในสกุล Trichopsis 

vittata (ปลากริม)  มีความชุกชุมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  25.9 ของปริมาณปลาท้ังหมด รองลงมาได้แก่ ปลา 

Amblypharyngodon chulabhornae(ปลาซิวเจ้าฟ้า) Gambusia affinis(ปลากินยุง) Danio albolineatus(ปลาซิวใบไผ่มุก)  

Rasbora borapetensis (ปลาซิวหางแดง) คิดเป็นร้อยละ  14.7 , 10.9 , 8.6 และ 7.8 ตามล าดับ ส าหรับปลาท่ีมี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจพบ  7 ครอบครัว ซึ่ง Oreochromis niloticus (ปลานลิ)  มคีวามชุกชุมมากท่ีสุด  
 

ค าส าคัญ:  ความหลากหลาย  ปลา ล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา 
 

Abstract  
 

 Objectives of this study were to find Diversity of Fishes in the tributaries of Phayao Lake during January 

and September 2016. Samples were obtained from 7 stations. The result indicated that 13 families 21 genus of 

fish could be identified and Trichopsis vittata was found the most abundance. The abundance of fish were from 

Trichopsis vittata, Amblypharyngodon chulabhornae, Gambusia affinis, Danio albolineatus and Rasbora borapetensis 

were 25.9, 14.7, 10.9, 8.6 and 7.8%, respectively. In  the  group  of  7  economic  fish  families, the Oreochromis 

niloticus was  observed  the highest density.  
 

Keywords: Diversity, Fishes, Tributaries of Phayao Lake 
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บทน า 

กว๊านพะเยา  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ท่ีสุดของจังหวัดพะเยาเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญท่ีสุด  

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดท่ีส าคัญของภาคเหนือตอนบนอีกด้วย  และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของ

จังหวัดพะเยา  กว๊านพะเยามีเนื้อท่ีตามกฎหมาย ประมาณ 12,831 ไร่ หรือประมาณ 20.53 ตารางกิโลเมตร เกิดจาก

แม่น้ าสายตา่งๆ ทางเทือกเขาด้านตะวันตกของจังหวัด ได้แก่ ดอยขุนแม่ต๋ า ดอยกองหิน   ดอยขุนสุก ดอยขุนแม่ฝาด 

และดอยหลวง และล าน้ าต่างๆ ในเขตอ าเภอแม่ใจ ล าน้ าต่างๆ ที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา แบ่งออกได้เป็น 10 ลุ่มน้ าขนาด

เล็ก ได้แก่ ลุ่มน้ าห้วยแม่ปืม ลุ่มน้ าห้วยแม่เหยี่ยน ลุ่มน้ าห้วยแม่ตุ้ม ลุ่มน้ าห้วยแม่ต๊ า ลุ่มน้ าห้วยแม่ตอ๋ม ลุ่มน้ าห้วยแม่

ตุ่น ลุ่มน้ าห้วยแม่นาเรือ ลุ่มน้ าห้วยแม่ต๋ า  ลุ่มน้ าห้วยแม่ใส  ลุ่มน้ าแม่อิง [5] จากการส ารวจล าน้ าสาขาท่ีไหลลงสู่

กว๊านพะเยาในบริเวณตั้งแต่กว๊านพะเยาขึน้ไป  พบว่าล าน้ าสาขามีสภาพตื้นเขิน  และมีขนาดเล็กไม่มีศักยภาพในการ

กักเก็บน้ า  และไม่มีศักยภาพในการระบายน้ าลงสู่กว๊าน  กวา๊นพะเยาเป็นแอ่งน้ าท่ีรวบรวมของล าห้วยต่างๆ 18 สาย 

เป็นทะเลสาบน้ าจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และ อันดับ 4 ของประเทศไทย (รองจาก บึงบอระเพ็ด หนองหาน 

และบึงละหาน)  เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีน เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองพะเยา  ปัจจุบันพบว่ามีปริมาณ

ตะกอนดินไหลลงกว๊านพะเยาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อปริมาตรความจุของน้ า  โดยตะกอนจะท าให้ความจุของ

กว๊านพะเยาลดลง  4.795 ลูกบาศก์เมตร  หรือร้อยละ  14.064  ของความจุ เมื่อเร่ิมใช้งานในระยะเวลา  50  ปี ส่วน

สภาพปัญหาด้านคุณภาพน้ า  โดยรวมเป็นผลมาจากปัญหามลภาวะจากชุมชนโดยรอบกว๊านพะเยาท่ีมีการปล่อยน้ า

เสียท่ียังไม่มีการบ าบัดลงสู่กวานพะเยาและชุมชนท่ีมีบ่อบ าบัดน้ าเสียก็ไม่ได้เปิดใช้การท าให้เกิดมลภาวะ  นอกจากนี้

คุณภาพน้ าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพตามฤดูกาล  เช่นการท่ีระดับน้ าสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน  ท าให้น้ าท่วม

บริเวณท่ีมพีรรณไมน้้ า ท าให้พรรณไม้น้ าเหล่านี้ตายลง  และท าให้เกิดการเน่าเสียเฉพาะบริเวณในช่วงเวลานั้นๆ  และ

ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ าในกว๊านพะเยาก็คือการลดลงของความหลากหลายของชนิดของปลา  

ซึ่งลดนอ้ยลงไปจากเดิมมากแสดงให้ทราบถึงการเสื่อมโทรมของระบบนเิวศของกวา๊นพะเยา [4] 

จากปัญหาข้างต้นเป็นปัจจัยท่ีส่งผลท าให้ปลาท้องถิ่นบางชนิดหายไป เช่น ปลาซิวใบไผ่มุก ปลาซิวหางแดง

และปลาซิวเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นปลาท่ีมีความสวยงามมากชนิดหนึ่ง  จึงนิยมเก็บรวบรวมจากธรรมชาติเพื่อส่งขายเป็นปลา

สวยงาม [12] ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นการส ารวจความหลากหลายของปลาในล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา  

เพื่อให้ทราบถึงชนิดปลาในธรรมชาติ การกระจายพันธ์ุ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการศึกษาด้านชีววิทยาของปลาใน

แหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถวางแผนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรปลา การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเพื่อการ

อนุรักษ์ หรือการเพาะพันธ์ุปลาท่ีมีสถานภาพถูกคุกคามเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติรวมท้ังการจัดการทรัพยากรสัตว์

น้ า หลังจากท่ีสามารถเพาะขยายพันธ์ุได้ส าเร็จบางส่วนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและบางส่วนจะผลักดันให้เป็นปลา

สวยงามท้องถิ่นต่อไป  
พรรณปลาน้ าจืดของไทย 

 พรรณปลาน้ าจืดท่ีพบในประเทศไทย พร้อมการกระจายพันธ์ุพบปลาน้ าจืดอยา่งนอ้ย 17 อันดับ (Order) 56 วงศ ์

(Family) และ 570 ชนิด โดยท่ีวงศ์ท่ีมีจ านวนชนิดมากที่สุดคือ วงศ์ปลาตะเพียน, สร้อย, ซิว (Cyprinidae) พบอย่างน้อย 

204 ชนิด รองลงมาคือวงศ์ปลาจิ้งจก พบอยา่งน้อย 62 ชนิดและวงศ์ปลาหมู พบ 31 ชนดิส่วนในแต่ละระบบแมน่้ านัน้ของ

แม่น้ าเจ้าพระยาพบชนิดปลามากท่ีสุดคือ 329 ชนิด แม่น้ าโขงซึ่งนับเฉพาะในเขตไทยนั้นพบ 290 ชนิด ในภาคใต้พบ 270 

ชนิด ระบบแม่น้ าแม่กลองพบ 207 ชนิด ภาคตะวันออกพบประมาณ 166 ชนิด และในระบบแม่น้ าท่ีพบชนิดน้อยท่ีสุดคือ 

ระบบแม่น้ าสาละวิน พบ 111 ชนิด และได้พบปลาชนิดท่ียังไม่เคยมีเอกสารใดรายงานมาก่อน 18 ชนิด และปลาชนิดท่ีไม่

ทราบชื่ออกี 32 ชนดิ มปีลาตา่งถิ่นท่ีน าเข้ามาเพาะเลีย้ง และพบได้ในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ15 ชนดิ [2], [3] 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. การศึกษาความหลากหลายของปลาในล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน 

พ.ศ. 2559 โดยเก็บตัวอย่างท้ังหมด 7 สถานี ท าการเก็บตัวอยา่งโดยใช้กระชัง (มุ้งฟ้า) และสวิง พร้อมท้ังศึกษา แบ่ง

ช่วงการเก็บตัวอย่างออกเป็น  3  ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว (ใช้ตัวแทนในช่วงเดือนมกราคม) , ฤดูร้อน (ใช้ตัวแทนในช่วง

เดือนเมษายน) , ฤดูฝน(ใช้ตัวแทนในช่วงเดือนกันยายน)  และแบ่งพื้นท่ีในการเก็บตัวอย่างปลาออกเป็น  3  พื้นท่ี  

ได้แก่ ตอนบนของกวา๊น  ตอนกลางของกวา๊น  และตอนล่างของกว๊าน  เมื่อเก็บตัวอยา่งจนครบ  7  สถานีในชว่งหนึ่ง

ฤดูกาล ก็น าตัวอย่างปลามาศึกษาและจัดจ าแนกชนิดของปลา และดูความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาในแต่

ละสถานีและรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อศึกษา  ก่อนท่ีจะน ามาเพาะขยายพันธ์ุเพื่อการอนุรักษ์เป็นปลาสวยงามท้องถิ่น

ตอ่ไป 

2. พื้นท่ีศึกษา โดยมรีายละเอียดของจุดส ารวจแตล่ะล าห้วยสาขาของกวา๊นพะเยาและช่วงของเดือนในแต่ละ

ฤดูกาล  ดังนี้ 

สถานีท่ี 1  จุดห้วยร่องไฮ  ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  เป็นบริเวณพื้นท่ีตอนล่างของ กว๊านพะเยา 

บริเวณนี้คน้พบซากโบราณสถาน  เป็นซากของกลุ่มวัดร้างในสมัยท่ีเมืองภูกามยาวเจริญรุ่งเรือง มชีว่งอายุราว 900 ปี 

อยู่ในห้วงเวลาเดียวกันกับวัดร้างติโลกอารามและโบราณสถานอื่น ๆ ท่ีอยู่ในกว๊านพะเยา  สืบทอดเป็นแนวเข้าไปใน

กว๊านพะเยาโดยคนในชุมชนเรียกบริเวณนี้ว่า สันธาตุ ที่มลี าห้วย  ได้แก่  ล าห้วยร่องไฮไหลลงสูก่ว๊านพะเยา 

สถานีท่ี  2  จุดห้วยแม่ใส  ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  เป็นบริเวณพื้นท่ีตอนล่างของ กวา๊นพะเยา  ที่มี

ล าน้ าขนาดใหญ่  ได้แก่  ลุ่มน้ าแม่ใสไหลลงสูก่ว๊านพะเยา 

สถานีท่ี  3  จุดห้วยแม่นาเรือ  ต าบลแม่นาเรือ  อ าเภอเมืองพะเยา  เป็นบริเวณพื้นท่ีตอนกลางของกว๊าน

พะเยา  ท่ีมีล าหว้ย  ได้แก่  ลุ่มน้ าห้วยแมน่าเรือไหลลงสูก่ว๊านพะเยา 

สถานีท่ี  4  จุดห้วยแมต่อ๋ม  ต าบลบ้านตอ๋ม  อ าเภอเมืองพะเยา  เป็นบริเวณพื้นท่ีตอนกลางของกว๊านพะเยา  

ท่ีมีล าหว้ย  ได้แก่  ลุ่มน้ าห้วยแมต่อ๋มไหลลงสูก่ว๊านพะเยา 

สถานีท่ี  5  จุดห้วยแม่ต๊ า  บ้านต๊ าดอนมูล  ต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมอืงพะเยา  เป็นบริเวณพื้นท่ีตอนบนของ 

กว๊านพะเยา  ที่มลี าห้วย  ได้แก่  ลุ่มน้ าห้วยแมต่๊ าไหลลงสูก่ว๊านพะเยา 

สถานีท่ี  6  จุดห้วยแมต่๊ าน้ าตกจ าปาทอง  บ้านต๊ ากลาง  ต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมอืงพะเยา  เป็นบริเวณพื้นท่ี

ตอนบนของกว๊านพะเยา  ที่มลี าห้วย  ได้แก่  ลุ่มน้ าห้วยแมต่๊ าไหลลงสูก่ว๊านพะเยา 

สถานีท่ี  7  จุดแม่น้ าอิงทางออก  ต าบลเวยีง  อ าเภอเมอืงพะเยา   บริเวณท้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ า

จืดพะเยา  ต าบลเวียง   อ าเภอเมืองพะเยา   เป็นบริเวณพื้นท่ีตอนล่างของกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นจุดท่ีทางน้ าไหลออก

จากกว๊านพะเยาลงสูล่ าน้ าอิง  
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 3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ความหลากหลายของปลาในล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา ด าเนินการโดยวิธีการวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ F-test เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ าของแต่ละสถานีท่ีท าการเก็บข้อมูลและในช่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยวิธีของ Duncan's multiple 

range test ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% (p< 0.05) 

 4. ระยะเวลาศกึษา 

ช่วงการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี  1  เดือนมกราคม  2559  ตัวแทนของฤดูหนาว  เป็นช่วงท่ีระดับเก็บกักน้ าใน

กว๊านพะเยาเร่ิมลดระดับลง 

ช่วงการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี  2  เดือนเมษายน   2559  ตัวแทนของฤดูร้อน  เป็นช่วงฤดูแล้ง ระดับเก็บกักน้ า

ในกวา๊นพะเยามนีอ้ย 

ชว่งการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี  3  เดือนกันยายน  2559  ตัวแทนของฤดูฝน  เป็นชว่งปลายฤดูฝน ระดับเก็บกัก

น้ าในกวา๊นพะเยามมีาก  

 

ผลการศึกษา 

 1. การศึกษาความหลากหลายของปลาในล าหว้ยสาขาของกว๊านพะเยา  

ผลการศึกษาความหลากหลายของปลาในล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา จัดจ าแนกชนิดพันธ์ุปลาโดยวิธีของ

Nelson [11] พบปลาท้ังหมด 13 ครอบครัว 21 สกุล ปลาในสกุล ปลากริม (Trichopsis vittata)  มีปริมาณความชุกชุม

สถานีที่ 1 

สถานีที่ 2 สถานีที ่3 

33c,jokgi

nv 

สถานีที ่4 

c,jokgin

v 

สถานีที่ 5 

Uec,jok

ginv 

ห้วยแม่น ำ้องิทำงเข้ำ
ohevb’ocUec,jo

kginv 

สถานีที ่7 
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ocUec,j

okginv 

สถานีที่ 6 
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c,jokgin
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มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  25.9 ของปริมาณปลาท้ังหมด รองลงมาได้แก่  ปลาครอบครัว ปลาซิวเจ้าฟ้ า 

(Amblypharyngodon chulabhornae), ปลากินยุง (Gambusia affinis) และ ปลาซิวใบไผ่มุก (Danio albolineatus), ปลา

ซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) คิดเป็นร้อยละ  14.7 , 10.9 , 8.6 และ 7.8 ตามล าดับ (Fig. 1) ส าหรับปลาท่ีมี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจพบ  7 ครอบครัว  ปลาในครอบครัว Cichlidae จ าพวก ปลานิล (Oreochromis niloticus)  มี

ความชุกชุมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 4.0, ปลากระดี่หม้อ (Trichopodus trichopterus)ร้อยละ 3.4, ปลาช่อน (Channa 

striata) ร้อยละ  0.4, ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciata) ร้อยละ 0.3, ปลาตะเพียน (Barbonymus gonionotus) 

ร้อยละ  0.2, ปลาบู่ทราย (Oxyeleotris marmorata) ร้อยละ 0.1 และปลาแก้มช้ า (Systomus rubripinnis) ร้อยละ 0.1  

เชน่กัน 

  

 
ภาพที่ 1 สัดสว่นร้อยละของความชุกชุมของปลาในล าหว้ยสาขาของกว๊านพะเยา 

 

2. การแพร่กระจายของปลาวงศ์ Cyprinidae ท่ีพบ ในล าหว้ยสาขาของกว๊านพะเยา  

ผลการศึกษาการแพร่กระจายของปลาวงศ์ Cyprinidae ท่ีพบในล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา ได้แก่ ปลาซิว

เจ้าฟ้า (Amblypharyngodon chulabhornae), ปลาซิวใบไผ่มุก (Danio albolineatus) และปลาซิวหางแดง (Rasbora 

borapetensis) เป็นกลุ่มปลาที่มคีวามสวยงามและเลีย้งเปนฝูงในตูปลาขนาดเล็กที่มพีรรณไมน้ า ปลาแตล่ะชนิดมคีวาม

สวยงามเฉพาะ[9], [10] ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของผู้วจิัยตอ้งการศกึษาการแพร่กระจายของปลาในวงศ์ดังกลา่ว เพื่อการ

เพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปลาสวยงามท้องถิ่น ผลการส ารวจพบวา่ในช่วงฤดูหนาว (เดือนมกราคม)  พบปริมาณของ

ปลาซิวเจ้าฟ้ามากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  25.8  ของจ านวนปลาท้ังท้ัง 3 ฤดู  รองลงมาคือ ในช่วงฤดูร้อน  (เดือน

เมษายน)  พบปริมาณของปลาซิวเจ้าฟา้  คิดเป็นร้อยละ  15.9  ของจ านวนปลาทั้งท้ัง 3 ฤดู  และในช่วงฤดูฝน  (เดอืน

กันยายน)  พบปริมาณของปลาซิวเจ้าฟา้  คิดเป็นร้อยละ  1.6  ของจ านวนปลาทั้งท้ัง 3 ฤดู  การแพร่กระจายของปลา

ซิวใบไผ่มุก ในแต่ละช่วงฤดู  ท้ังฤดูฝนและฤดูร้อน  จะพบปลาซิวใบไผ่มุก  คิดเป็นร้อยละ  11.6 และในฤดูหนาว  จะ

พบปลาซิวใบไผ่มุก  คิดเป็นร้อยละ  4.1  การแพร่กระจายของของปลาซิวหางแดงในช่วงฤดูฝน  (เดือนกันยายน) จะ

พบปริมาณของปลาซิวหางแดงมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  12.9  ของจ านวนปลาทัง้ท้ัง 3 ฤดู  รองลงมาคือ  ในชว่งฤดู

หนาว (เดือนมกราคม) คิดเป็นร้อยละ  8  ของจ านวนปลาท้ังท้ัง 3 ฤดู  ในช่วงฤดูร้อน  (เดือนเมษายน)  ไมพ่บปลาซิว

หางแดง (Fig. 2) เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าปริมาณความชุกชุมของปลาในล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยาเฉลี่ยไม่มี

ความแตกตา่งระหวา่งชว่งเวลาอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%   
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ภาพที ่2 สัดสว่นร้อยละของความชุกชุมของปลา 3 ชนดิ ได้แก่ ปลาซิวเจ้าฟ้า (Amblypharyngodon chulabhornae), 

ปลาซิวใบไผ่มุก (Danio albolineatus) และปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis)  

 

 เมื่อน าปลาทั้ง  3  ชนดิ  ได้แก่  ปลาซิวเจ้าฟ้า, ปลาซิวใบไผ่มุก และปลาซิวหางแดง มาเปรียบเทียบความชุก

ชุมและการแพร่กระจายกับข้อมูลของปลาชนิดอื่น ๆ ท่ีพบในแต่ละสถานีท้ัง  7  สถานี (ตารางท่ี 1)  พบว่าปริมาณ

ความชุกชุมของปลาซิวใบไผ่มุกเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างระหว่างพื้นท่ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

95% (Fig. 3) 

 
ภาพที่ 3 สัดสว่นร้อยละของความชุกชุมของปลาในล าหว้ยสาขาของกว๊านพะเยา ในแต่ละสถาน ี
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ตารางที่ 1 ข้อมูลชนดิของปลาที่พบในล าหว้ยสาขาของกว๊านพะเยา ท้ัง 7 สถาน ี รวม  3  ฤดูกาล   

 

วิจารณ์และสรุปผล 
ความหลากหลายของปลาในล าห้วยสาขาของกวา๊นพะเยาคร้ังนี้พบปลาท้ังหมด 13 ครอบครัว 21 สกุล ปลา

ในสกุล Trichopsis vittata (ปลากริม)  มีปริมาณความชุกชุมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  25.9 ของปริมาณปลาท้ังหมด 

รองลงมาได้แก่ ปลาครอบครัว Amblypharyngodon chulabhornae (ปลาซิวเจ้าฟ้า), Gambusia affinis (ปลากินยุง) 

และ Danio albolineatus (ปลาซิวใบไผ่มุก) Rasbora borapetensis (ปลาซิวหางแดง) คิดเป็นร้อยละ  14.7 , 10.9 , 8.6 

และ 7.8 ตามล าดับ  ส าหรับปลาที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจพบ  7 ครอบครัว  ปลาในครอบครัว Cichlidae จ าพวก

ปลา Oreochromis niloticus (ปลานิล) มีความชุกชุมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 4.0, เมื่อพิจารณาความชุกชุมด้านชนิด

และปริมาณแล้วพบว่าสอดคล้องกับ การศึกษาของ กัญญาณัฐ และคณะ [1] ส ารวจความชุกชุมของลูกปลาในล าน้ า

สาขาของกวา๊นพะเยา ประกอบด้วย 10 ล าน้ าสาขา ได้แก่ แม่น้ าอิงทางน้ าออก ห้วยแม่ต๋ า ห้วยร่องไฮ ห้วยแม่ใส ห้วย

แม่นาเรือ ห้วยบ้านตุ่น ห้วยน้ าต๋อม ห้วยแม่ต๊ า ห้วยร่องห้า และ แม่น้ าอิงทางน้ าเข้าสู่กว๊านพะเยา พบปลา 17 วงศ ์

อย่างน้อย 28 ชนิด โดยปลาซิวข้าวสาร (Oryzias minutillus)  ปลาบู่ใส (Gobiopterus lacrustris)  ปลากริมควาย 

(Trichopsis vittata) ปลาเข็ม (Dermogenys pusilla)  และปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาชนิดเด่น ส าหรับการ

แพร่กระจายตามช่วงเวลาพบวา่ เดือนพฤษภาคม – กันยายน เป็นช่วงฤดูกาลวางไข่ของปลาส่วนใหญ่ โดยพบลูกปลา 

อย่างน้อย 28 ชนิด เป็นช่วงท่ีปลาท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่วางไข่ พบลูกปลากลุ่ม carp ท่ีมีความส าคัญ

ทางเศรษฐกิจ พบลูกปลากลุ่ม murrel (ปลาช่อนชนิด Channa striata)  ปลาสลาด (Notopterus notopterus) ปลาบู่

ทราย (Oxyeleotris maramorata) กลุ่มปลานิล (Oreochromis spp.) การแพร่กระจายตามสถานท่ี  เมื่อพิจารณาการ

แพร่กระจายของปลาตามสถานท่ีจากทั้งชนิดร่วมกับปริมาณ ชี้ให้เห็นว่า ล าห้วยท่ีมีศักยภาพเป็นแหล่งวางไข่ของปลา 

ได้แก่ ห้วยแม่ใส ห้วยแม่นาเรือ ห้วยตุ่น ห้วยตอ๋ม และแม่น้ าอิงทางน้ าเข้า โดยล าห้วยดังกล่าวข้างต้นเป็นแหล่งวางไข่

ของปลา ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ [6] ส่วนสันธิวัฒน์ และคณะ [8] ได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าในล า

ล าดับ ชื่อชนิดปลา จ านวนปลาทีพ่บในแตล่ะสถานี (ตัว) 

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 

1 Dermogenys sp. 17 5 3 21 31 2 12 

2 Trichopsis  sp. 67 59 55 56 19 12 50 

3 Gambusia affinis 13 28 44 32 2 2 13 

4 Amblypharyngodon 

chulabhornae 

0 49 123 0 9 0 0 

5 Rasbora borapetensis 0 4 1 0 91 0 0 

6  Danio albolineatus 0 0 0 0 0 106 0 

7 Parambassis siamensis 0 7 8 5 2 1 27 

8 Gobiopterus chuno 0 42 4 15 0 0 4 

9 Oreochromis niloticus 0 0 0 2 47 0 0 

10 other 63 209 197 113 171 90 82 
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น้ าสาขาของกวา๊นพะเยาระหวา่งเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2558 พบว่าคุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีสัตว์

น้ าสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ จากการศึกษาในคร้ังนี้พบว่า ปลาวงค์ Cyprinidae ท่ีพบในล าห้วยสาขาของกว๊านพะเยา 

ได้แก่ ปลาซิวเจ้าฟ้า (Amblypharyngodon chulabhornae), ปลาซิวใบไผ่มุก (Danio albolineatus) และปลาซิวหางแดง 

(Rasbora borapetensis) ซึ่งเป็นปลาสวยงามท้องถิ่นของประเทศไทย [7] พบว่ามีการแพร่กระจายในล าห้วยสาขาของ

กว๊านพะเยาบางสถานเีท่านัน้ และพบการแพร่กระจายนอ้ยกว่าปลาชนิดอ่ืน ๆ อาจเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านคุณภาพ

น้ าและสภาพของระบบนิเวศน์ในแต่ละสถานีมีความแตกต่างกัน  ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับปลาท้ัง 3 

ชนิดดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาต่อไป ท้ังด้านการเก็บรวบรวมพันธ์ุปลา การขยายพันธ์ุ  และการ

อนุรักษท์รัพยากรสัตวน์้ า 
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ผลของไคโตซานต่อการเจรญิเติบโตของปลาหมอ 

Effects of chitosan on growth performance of climbing perch, Anabas 

testudineus (Bloch, 1792) 
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บทคัดย่อ 
 

 ศึกษาผลของไคโตซานต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาหมอ  วางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จ านวน 3 ซ้ า โดยเสริมไคโตซานในอาหารเม็ดส าเร็จรูปชนิดลอยน้ า 

(โปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์) ในระดับท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 0.0, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต ์ทดลองเลี้ยงปลาหมอน้ าหนัก

เฉลี่ยเร่ิมต้น 2.12±0.02 กรัม ในกระชัง ขนาด 1.0x2.0x1.2 เมตร ท่ีแขวนในบ่อดิน อัตราการปล่อย 15 ตัว/ตารางเมตร 

เป็นระยะเวลา 120 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาหมอมีน้ าหนักสุดท้ายเท่ากับ 110.20±1.72, 114.75±0.77, 

118.38±1.24 และ 119.41±0.74 ก รัม ตามล าดับ  น้ าหนัก ท่ี เพิ่ มขึ้น  มีค่ า เท่ากับ  108.09±1.76, 112.63±0.80, 

116.24±1.30 และ 117.30±0.75 กรัม ตามล าดับ อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน มีค่าเท่ากับ 0.90±0.02, 0.94±0.00, 

0.97±0.01 และ 0.98±0.00 กรัม/วัน ตามล าดับ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ มีค่าเท่ากับ 1.86±0.01, 1.80±0.01, 

1.75±0.05 และ 1.76±0.02 ตามล าดับ และอัตราการรอดตาย มีค่าเท่ากับ 93.33±1.92, 87.78±4.00, 90.00±3.33 

และ 90.00±1.92 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ เมื่อน าไปวเิคราะห์ทางสถิติพบวา่ปลาหมอท่ีได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซานท่ี

ระดับ 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักสุดท้าย น้ าหนักท่ีเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตราการเปลี่ยน

อาหารเป็นเนื้อ ดีกว่าปลาหมอท่ีได้รับอาหารเสริมไคโตซานท่ีระดับ 0.0 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

(P<0.05) ส่วนอัตราการรอดตายพบวา่ทุกชุดการทดลอง ไมม่คีวามแตกตา่งกัน (P>0.05) การเสริมไคโตซานในอาหาร 

ท่ีระดับ 1.0 เปอร์เซ็นต์ ชว่ยให้ปลาหมอมกีารเจรญิเตบิโตท่ีดขีึน้  

ค าส าคัญ:  ปลาหมอ การเจรญิเตบิโต ไคโตซาน  
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Abstract  

 The aim of this study to determine the effect of chitosan on growth performances of climbing perch, 

Anabas testudineus (Bloch, 1792). The experimental design was Completely Randomized Design (CRD) at 3 

replications. Mixed feed contained different concentration of chitosan as 0.0, 0.5, 1.0 and 1.5 percent of floating 

pellet feed (32 percent protein). Fish with the initial average weight 2.12±0.02 g. They were fed for 120 days to 

climbing perch fingerling stocked in net cage hapa. (1.0 x 2.0 x 1.2 m) placed in earthen pond at a density of 15 

fish/m2. Results indicated that final weight were 110.20±1.72, 114.75±0.77, 118.38±1.24 and 119.41±0.74 g 

respectively, weight gained was 108.09±1.76, 112.63±0.80, 116.24±1.30 and 117.30±0.75 g respectively, 

average daily growth was 0.90±0.02, 0.94±0.00, 0.97±0.01 and 0.98±0.00 g/day respectively, feed 

conversion ratio was 1.86±0.01, 1.80±0.01, 1.75±0.05 and 1.76±0.02 respectively, survival rate was 

93.33±1.92, 87.78±4.00, 90.00±3.33 and 90.00±1.92 percent respectively. From the study the result showed 

that fish were fed with diets of chitosan as 1.0 and 1.5 percent of feed had greater in final weight, weight gain, 

average diary growth, feed conversion rate than those fed with control diet (P<0.05). No significant difference 

was found in survival rates (P>0.05). In summary, 1.0 percent chitosan should be added in climbing perch diet to 

provide better growth. 
 

Keywords:  climbing perch, growth performances, chitosan 

บทน า 

ไคโตซานเป็นอนุพันธ์ของไคติน ซึ่งเป็นโพลิแซคคาไรด์ท่ีพบมากในธรรมชาติเป็นอันดับสองรองจากเซลลูโลส 

(Knorr, 1984) ไคตนิและไคโตซานพบได้ท่ัวไปท้ังในพชืและสัตว ์ได้แก่ กุ้ง หอย แมลง รา และยีสต์ ปริมาณไคตินท่ีพบ

จะแตกต่างกันไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต ไคโตซานท่ีได้จากการก าจัดหมู่ อะซิติลของไคตินด้วยด่างเข้มข้นท าให้

โครงสร้างทางเคมีของ ไคตินเปลี่ยนแปลงโดยหมู่อะซิตามิโดของไคตินถูกแทนท่ีด้วยอะตอมของไฮโดรเจนกลายเป็น

หมู่อะมิโน (-NH2) ท่ีคาร์บอนต าแหน่งท่ีสอง ดังนั้นไคโตซาน คือ  D-glucosamine(2-amino-2-deoxy-D-glucose) 

หรือ Poly-ß(1,4)-2-amino-2-deoxy-D-glucose มีสูตรท่ัวไปเป็น (C6H11NO4) (ลิลา เรืองแป้น , 2542; ภาวดี      

เมธะคานนท์ และคณะ, 2543) โดยท่ัวไปถ้าหมู่อะซิตลิถูกตัดออกไปประมาณร้อยละ 60 ไคตนิจะถูกเรียกว่าไคโตซาน 

และถ้าหมู่อะซิติลถูกตัดหรือหลุดออกไปประมาณร้อยละ 90-100 จะเรียกว่า fully deacetylated chitosan 

ความสามารถในการก าจัดหมู่อะซิติลจะขึน้อยูก่ับแหล่งของไคตินและกระบวนการผลิต (ขวัญใจ , 2541) ไคโตซานได้

ถูกน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย ท้ังด้านการแพทย ์ด้านการเกษตร ด้านอาหารและเครื่องส าอาง (อัธยา กังสุววรณ, 2541) 

การใช้ไคโตซานในการเพาะเลีย้งสัตวน์้ านั้น ชว่ยท าให้การเจรญิเตบิโตและระบบภูมิคุม้กันดขีึน้ สาลิกา กัลปพฤกษ์และ

คณะ (2556) กล่าวว่าการผสมไคโตซานในอาหารสัตว์น้ าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเร่งก าร

เจริญเติบโตของสัตว์น้ า มีงานทดลองท่ีประสบผลส าเร็จในการใช้ไคโตซานเพื่อเร่งการเจริญเตบิโต และกระตุ้นระบบ

ภูมิคุ้มกัน อาทิเช่น ปลาไน (Gopalakannan and Arul, 2006) ปลาช่อนทะเล (Geng et al., 2011) ปลา kelp grouper 

(Epinephelus bruneus) (Harikrishnan et al., 2012) ปลา koi (Cyprinus carpio koi) (Lin et al., 2012) ปลานิล (มนต์

สรวง ยางทอง และคณะ, 2550) จากข้อดีของไคโตซานท่ีมีผลต่อการเร่งการเจริญเติบโต และกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกัน

ของสัตวน์้ า ท้ังนี้ยังเป็นการชว่ยลดปัญหายาและสารเคมีท่ีตกค้างในสัตวน์้ า จากการใชย้าและสารเคมีในการรักษาโรค 
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อันจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ไคโตซานจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหน่ึงของการใชส้ารกระตุ้นทางธรรมชาต ิการน าไคโต

ซานมาใช้ในการเพาะเลีย้งปลาหมอเป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยอาจปลาหมอมกีารเจรญิเตบิโตดขีึน้ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized design : CRD) โดยปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงใน

กระชัง ด้วยอัตราความหนาแนน่ 15 ตัว/ตารางเมตร ใชก้ระชังในการทดลองท้ังหมด 12 กระชัง แบ่งออกเป็น 4 ชุดการ

ทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ า ระยะเวลาทดลอง 120 วัน โดยใช้อาหารผสมไคโตซาน ในระดับท่ีแตกต่าง ๆ กัน 4 

ระดับ (ระดับละ 3 ซ้ า) ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ผสมไคโตซาน 0.0 เปอร์เซ็นต์ (ชุดควบคุม) 

ระดับท่ี 2 ผสมไคโตซาน 0.5 เปอร์เซ็นต์ 

ระดับท่ี 3 ผสมไคโตซาน 1.0 เปอร์เซ็นต ์

ระดับท่ี 4 ผสมไคโตซาน 1.5 เปอร์เซ็นต ์

การเตรียมสัตวท์ดลอง 

คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุท่ีมีความสมบูรณ์เพศ น ามาเพาะด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นความสมบูรณ์เพศ 

ซึ่งใช้ฮอร์โมน buserelin ร่วมกับ domperidone โดยปลาเพศเมียฉีดฮอร์โมน buserelin 15 ไมโครกรัมต่อน้ าหนักปลา 1 

กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone 5 มิลลิกรัมต่อปลา 1 กิโลกรัม และเพศผู้ฉีดฮอร์โมน buserelin 5 ไมโครกรัมต่อ

น้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone 5 มลิลิกรัมตอ่ปลา 1 กิโลกรัม ทั้งเพศเมียและเพศผู้ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น

เพียงครั้งเดียว แล้วปล่อยให้ผสมพันธ์ุกันเองในกระชังโอล่อนแก้ว อัตราส่วนในการเพาะพันธ์ุ เพศเมีย/เพศผู้ เท่ากับ 1 

ต่อ 2 ตัว หลังจากที่พ่อแมผ่สมพันธ์ุวางไข่เรียบร้อยแล้ว ย้ายพ่อแมพ่ันธ์ุออกจากกระชัง จากนั้นย้ายไข่ปลาไปฟักในบ่อ

ซีเมนต์ และอนุบาลเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นสุ่มช่ังน้ าหนักลูกปลาลงกระชังทดลอง ที่อัตราความหนาแนน่ 15 ตัว

ต่อตารางเมตร ชุดการทดลองละ 3 ซ้ า 

การเตรียมอาหารทดลอง  

ชั่งไคโตซานตามอัตราส่วนท่ีก าหนด คือ 0, 5, 10 และ 20 กรัมต่ออาหาร 1 กโิลกรัม โดยผสมไคโตซานกับสาร

เคลือบ (∞-Starch) ประมาณ 20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (ทุกชุดการทดลอง) น าส่วนผสมไคโตซานและสารเคลือบ

ไปคลุกเคล้ากับอาหารเม็ดส าเร็จรูปชนิดลอยน้ า (โปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์) แล้วฉีดด้วยน้ ากลั่นเพื่อให้ไคโตซานและสาร

เคลือบยึดเกาะกับเม็ดอาหาร และน าอาหารทดลองผึ่งไว้ในท่ีร่มจนอาหารแห้ง บรรจุอาหารทดลองในถุงพลาสติก 

แลว้เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น 

การให้อาหารทดลอง 

ให้อาหารวันละ 2 คร้ังในอัตรา 7 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวต่อวันในเดือนท่ี 1 และในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ของ

น้ าหนักตัวต่อวันในเดือนท่ี 2-4 ของการทดลอง ท่ีช่วงเวลา 09:00-10:00 น. และ 15:00-16:00 น. ปรับปริมาณ

อาหารท่ีให้ตามน้ าหนักท่ีเพิ่มขึ้นทุก 15 วัน ตลอดช่วงระยะเวลาของการทดลอง 120 วัน 

การตรวจสอบคุณภาพน้ า 

ท าการตรวจสอบคุณภาพน้ าในกระชังทดลองเมื่อเร่ิมต้นและทุก 14 วันจนเสร็จสิ้นการทดลองได้แก่อุณหภูม ิ

และ pH ด้วย waterproof  EZODO 6011 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ าด้วยวิธี Azide Modification แอมโมเนีย-

ไนโตรเจน วเิคราะห์หาค่าดว้ย Colorimetric method 
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การเก็บรวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

นับจ านวนและชั่งน้ าหนักปลาหมอเร่ิมตน้ ระหว่างการทดลอง และสิ้นสุดการทดลองในแต่ละชุดการทดลอง น า

ข้อมูลท่ีได้ไปค านวณหาค่าต่าง ๆ ดังนี ้

ก. อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (Average diary growth  : ADG) (กรัม/วัน) 

ADG = (น้ าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ าหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง ) 

                                                จ านวนวันท่ีทดลอง  

ข. อัตรารอด (Survival) เปอร์เซ็นต ์

   = (จ านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง / จ านวนปลาเมื่อเร่ิมตน้การทดลอง) x 100 

 

ค. น้ าหนักท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Weight gain : WG) (กรัม) 

WG = น้ าหนักปลาเม่ือสิน้สุดการทดลอง – น้ าหนักปลาเม่ือเร่ิมการทดลอง 

 

ง. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio : FCR)  

FCR = น้ าหนักของอาหารท่ีปลากิน 

            น้ าหนักปลาที่เพิ่มขึ้น 

น าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกต่างของแต่ละชุด

การทดลอง จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธีของ  Tukey’s test ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

ผลการศึกษา 

หลังสิ้นสุดการทดลองการเลี้ยงปลาหมอด้วยอาหารเสริมด้วยไคโตซานท่ีระดับแตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 120 

วัน พบว่า ปลาหมอท่ีได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซานท่ีระดับ 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักสุดท้าย น้ าหนักท่ี

เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับปลาหมอท่ีได้รับอาหารเสริม

ด้วยไคโตซานท่ีระดับ 0.0 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อพบวา่ปลาหมอท่ีได้รับอาหารเสรมิด้วยไคโตซาน

ท่ีระดับ 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

ปลาหมอท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเสริมด้วยไคโตซานท่ีระดับ 0.0 เปอร์เซ็นต์ และในส่วนของอัตราการรอดตายพบว่าทุกชุด

การทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 1 ส่วนคุณภาพน้ าพบว่าคุณภาพน้ าในกระชัง

ปลาหมอท่ีได้อาหารเสริมดว้ยไคโตซาน ท้ัง 4 ชุดการทดลอง (0.0, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต)์ มีความเป็นกรด เป็น

ด่าง ออกซิเจนท่ีละลายในน้ า และแอมโมเนยี-ไนโตรเจน มคีวามแตกตา่งกันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการเจรญิเตบิโต และอัตราการรอดตายของปลาหมอท่ีเลีย้งในกระชัง ด้วยอาหารเสริมด้วยไค

โตซาน ในระดับท่ีแตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 120 วัน 

พารามเิตอร ์
ระดับของไคโตซาน (เปอร์เซน็ต์) P-

value 0.0 0.5 1.0 1.5 

น้ าหนักเร่ิมตน้ (กรัมตอ่ตัว) 2.11±0.04 2.11±0.04 2.13±0.06 2.11±0.04 0.987 

น้ าหนักสุดท้าย (กรัมตอ่ตัว) 110.20±1.72a 114.75±0.77ab 118.38±1.24b 119.41±0.74b 0.003 

น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัมตอ่ตัว) 108.09±1.76a 112.63±0.80ab 116.24±1.30b 117.30±0.75b 0.004 

อัตราการเจรญิเตบิโตต่อวัน (กรัมตอ่วัน) 0.90±0.02a 0.94±0.00ab 0.97±0.01b 0.98±0.00b 0.005 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 1.86±0.01b 1.80±0.01a 1.75±0.05a 1.76±0.02a 0.002 

อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 93.33±1.92 87.78±4.00 90.00±3.33 90.00±1.92 0.594 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

ตารางที่ 2 คุณภาพน้ าเฉลี่ยในกระชังท่ีเลี้ยงปลาหมอด้วยอาหารเสริมด้วยไคโตซาน ในระดับท่ีแตกต่างกัน เป็น

ระยะเวลา 120 วัน 

พารามเิตอร ์
ระดับของไคโตซาน (เปอร์เซน็ต์) P-

value 0.0 0.5 1.0 1.5 

ความเป็นกรด เป็นดา่ง 7.23±0.03a 7.20±0.00a 7.20±0.00a 7.20±0.00a 0.441 

อุณหภูมนิ้ า (องศาเซลเซียส) 28.83±0.07a 28.63±0.12a 28.73±0.67a 28.77±0.03a 0.391 

ออกซิเจนท่ีละลายในน้ า (มลิลกิรัม/ลิตร) 3.03±0.03a 2.90±0.06a 3.00±0.06a 2.93±0.03a 0.250 

แอมโมเนยี-ไนโตรเจน (มลิลกิรัม/ลิตร) 0.032±0.001a 0.033±0.001a 0.032±0.001a 0.032±0.001a 0.840 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
หลังสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลาหมอในกระชัง ด้วยอาหารเสริมด้วยไคโตซาน ในระดับท่ีแตกต่าง คือ  0.0, 0.5, 1.0 

และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 120 วัน พบว่าปลาหมอท่ีได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซานท่ีระดับ 1.0 และ 1.5 

เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักสุดท้าย น้ าหนักท่ีเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญต่อวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ดีกว่าปลา

หมอท่ีได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซาน 0.0 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับการทดลองของ มนต์สรวง ยางทอง และคณะ 

(2550) ท่ีพบว่าการเคลือบด้วยไคโตซานในระดับ 10 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมอาหาร เป็นระดับท่ีท าให้ปลานิลมีน้ าหนัก

เฉลี่ยต่อตัว น้ าหนักเฉลี่ยท่ีเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน สูงท่ีสุด และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ต่ าท่ีสุด 

Geng et al. (2011) พบว่าการเสริมไคโตซานในอาหารท่ีระดับ 3 และ 6 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส่งผลให้ปลาช่อน

ทะเล มีอัตราการเจรญิเติบโตดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับอาหารควบคุม กัญช์ เกล็ดมณี และคณะ (2553) พบวา่การเสรมิไคโต

ซานเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักอาหาร ท าให้ปลากะพงขาวมีแนวโน้มการเจริญเติบโตท่ีสูงขึ้น 

สาลิกาและคณะ (2556) กล่าวว่าการผสมไคโตซานในอาหารสัตวน์้ าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเร่ง
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การเจริญเติบโตของสัตว์น้ า แต่ขัดแย่งกับการทดลองของ ดวงกมล แสนสวาท (2552) พบว่าการเสริมไคโตซานใน

อาหารปลานิล ที่ระดับ 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0 กรัมตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม มีการเจริญเติบโตต่ ากวา่กลุ่มควบคุม และ 

Shiau and Yu (1999) การเสริมไคโตซานในระดับท่ีสูงเกินไปในอาหารจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลานิล  การ

ทดลองครัง้จึงสรุปผลได้ว่าการเสริมไคโตซานในอาหาร ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการเจรญิเตบิโตของปลาหมอ 
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การศึกษาวเิคราะห์คุณสมบัตดิินในพื้นท่ีการเกษตรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชอนิทรีย์ 

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พื้นที่ไร่ใบธง 

The study analyzes soil properties in agricultural areas to promote the 

cultivation of organic crops that is environmentally friendly. Bitoung Farm 

วิมลรัตน ์ศตีิสาร1 ทศพล สุขโต1 และ สุขทัย พงศพ์ัฒนศริิ1* 

Wimonrat Sitisara1, Thotsaphon Sukto1 and Sukthai Pongpattanasiri1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติดินในพื้นท่ีการเกษตรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชอนิทรีย์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พื้นท่ีไร่ใบธง มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน เปรียบเทียบพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์และพื้นท่ี

เกษตรเคมี และส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าคุณสมบัติทางกายภาพของ

ดินในพื้นท่ีเกษตรอินทรียด์ีกวา่ดินในพื้นท่ีเกษตรเคม ีท้ังด้านความหนาแน่น ความพรุน สภาพการซึมผ่านของน้ า และ

ค่าความแข็งของดนิ   

 คุณสมบัตทิางเคมขีองดนิในพื้นท่ีเกษตรอนิทรีย์ แบง่เป็นพืน้ท่ีนาข้าวอนิทรีย์ และพื้นท่ีแปลงผักอินทรีย์ พบว่า 

ระดับอินทรียวัตถุดินในพืน้ท่ีนาข้าวอนิทรีย์ มปีริมาณอินทรียวัตถุค่อนขา้งสูง (2.17 %) ส่วนดินในพืน้ท่ีแปลงผักอนิทรีย ์

มปีริมาณอินทรียวัตถุต่ ามาก (0.41 %) จากการเปรียบเทียบระดับธาตุอาหาร พบวา่ ดินในพื้นท่ีนาข้าวอินทรีย์ กับดิน

ในพืน้ท่ีแปลงผักอินทรีย์ มีปริมาณไนโตรเจนและปริมาณฟอสฟอรัสต่ ามาก ส่วนโพแทสเซียมในพื้นท่ีนาข้าวอนิทรีย์อยู่

ในระดับปานกลาง พื้นท่ีแปลงผักอินทรีย์อยู่ในระดับต่ ามาก ตามระดับของกรมพัฒนาท่ีดิน  นอกจากนี้ยังตรวจพบ 

ปริมาณตะกั่ว ในพื้นท่ีนาข้าวอินทรีย์มีเท่ากับ 29.83 mg/kg ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดิน โดยกรมควบคุม

มลพิษ  
 

ค าส าคัญ: การปลูกพชือินทรีย์ พื้นท่ีการเกษตร คุณสมบัตดิิน ไร่ใบธง 
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Abstract  
 This research is aimed to investigate the fertility of the soil compared between organic and chemical 

agricultural cultivation areas and promote organic crops that are environmentally friendly in “Bitoung” plantation 

area. The results showed that the physical properties of the soil in an organic agricultural area were better than 

a chemical agricultural area such as density, porosity, water permeability and soil hardness. An organic 

agricultural area was divided to an organic paddy field and organic vegetable plot for exploring chemical 

properties of the soil. It detected that amount of organic matter in soil from the paddy field had rather a higher 

level was approximately 2.17% while that of organic vegetable plot was very low (0.41%). In addition, nutrients 

status in soil happened that amounts of nitrogen and phosphorus were very low in both of in the paddy field and 

the vegetable plot whereas amount of potassium in the paddy field was in the medium level but that of 

potassium the vegetable plot was very low according to the Land development department. Nevertheless, lead 

content was detected in the paddy field was equal to 29.83 mg / kg which was less than the soil quality 

according to the Pollution control department. 
 

Keywords: Organic crop, Agricultural area, Soil property, Bitoung plantation area 

 

บทน า 

สถานการณ์เกษตรอินทรีย์มีความต้องการสูงมากในต่างประเทศและเป็นท่ียอมรับมากในห้างสรรพสินค้าชั้น

น าหลายแห่งได้เลือกผักอินทรีย์เพื่อวางจ าหน่าย นอกจากนี้ยังท าให้ภาพรวมในภาคการเกษตรของประชาคมโลก

ขยายตัวมากขึ้น สังเกตจากปี 2555 มีพื้นท่ีการเพาะปลูกเกษตรอนิทรีย์รวมท้ังสิ้น 234.3 ล้านไร่ เยอะที่สุด ในประเทศ

ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา อเมริกา ส่วนในประเทศไทยสัดส่วนของเกษตรอินทรีย์มีน้อยมาก ไม่ถึง 1% ของภาค

การเกษตรท้ังหมด [1] และกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตั้งแตปี่ 2549 ดัชนีการขยายตัวเร่ิมมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นเร่ือยๆจาก 

3.83 % เป็น 10.79% ในปี 2533 และปี 2557 จึงคาดการว่าจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.91% และมทิีศทางท่ี

ขึน้  

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาท่ีมีความส าคัญเร่งด่วนพบว่า

ปัญหาเร่ืองของสารเคมีตกค้างเป็นประเด็นปัญหาเร่งด่วนในระดับท่ี 5 ท่ีต้องได้รับการแก้ไขและบริหารจัดการในระยะ

ยาว และพื้นท่ีประสบปัญหามากท่ีสุด คือ อ าเภอแม่ใจ เนื่องจากมีการใชส้ารเคมีในภาคการเกษตรจ านวนมากตลอด

ท้ังปี เช่น การปลูกข้าว ขิง เป็นต้น [2] 

ในกลุ่มสังคมสมัยใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศการเกษตร 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่งน้ าให้สะอาด ท้ังน้ีเพราะแนวทางเกษตรอนิทรีย์

อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการท าการผลิต นอกจากการปฏิเสธการใช้สารเคมีในการเกษตรแล้ว 

ยังให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลของวงจรธาตุอาหาร พลังงาน อนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร การฟื้นฟูความ

หลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นเกษตรกรท่ีหันมาท าเกษตรอินทรีย์จึงให้ความส าคัญกั บการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

การเกษตร  
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ประกอบกับบริษัทใบธง จ ากัดผู้ผลิตและจ าหน่ายสารชีวภาพมีความต้องการปลูกพืชอินทรีย์ในพื้นท่ีไร่ใบธง 

ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน และแหล่งน้ าในพื้นท่ีไร่ใบธงก่อนการเพาะปลูกพืชอินทรีย์

เปรียบเทียบกับพื้นท่ีเกษตรเคมีของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง เพื่อน าร่องและส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ท่ีเป็นมติรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การส ารวจ ทดสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน และแหล่งน้ าในพื้นท่ีไร่ใบธงก่อนการเพาะปลูกพืชอินทรีย์

เปรียบเทียบกับพื้นท่ีเกษตรเคมีของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง เพื่อน าร่องและส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ท่ีเป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยการเก็บตัวอย่างดินท่ีระดับความลึก 0-15 เซนตเิมตร และเก็บตัวอย่างน้ าในพื้นท่ีการเกษตรโดยการ

เก็บตัวอย่างแบบจ้วง (Grab Sampling)  ในพื้นเกษตรอินทรีย์ของไร่ใบธง และพื้นท่ีเกษตรเคมี จากนั้นน าไปวิเคราะห์

คุณสมบัตทิางด้านกายภาพ และคุณสมบัตทิางด้านเคมีของดินและน้ า โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

1. การศึกษาคุณสมบัตทิางด้านกายภาพของดนิ 

 1.1 องคป์ระกอบของดิน (Soil three phase) 

 1.2 ความหนาแนน่ของดิน (Soil bulk density) 

 1.3 ความพรุนของดิน (Total porosity) 

 1.4 สภาพให้น้ าซึมผ่าน (Hydraulic conductivity) 

 1.5 ความแข็งของดิน (Soil hardness) 

 1.6 แรงเฉือนของดิน (Shear Strength) 

2. การศกึษาคุณสมบัตทิางด้านเคมีของดิน 

 2.1 อินทรียวัตถ ุ(organic matter) 

 2.2 อินทรีย์คาร์บอน (Organic carbon) 

 2.3 ไนโตรเจน (Nitrogen) 

 2.4 โพแทสเซียม (Potassium) 

 2.5 ฟอสฟอรัส (Phosphorus) 

 2.6 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 2.7 ปริมาณตะกั่ว (Lead) 

3. การศึกษาคุณของน้ าในนาข้าว 

 3.1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 3.2 ค่าการน าไฟฟา้ (EC) 

 3.3 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (DO) 

 3.4 ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายอยู่ในน้ า (TDS) 

4. การศึกษาคุณสมบัตทิางด้านกายภาพของต้นข้าว 

 4.1 การศึกษาขนาดตน้ขา้ว  

 4.2 การทดสอบแรงดึงขาดด้วยวธีิ Tensile Testing 

 4.3 การวัดแรงหัก 
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ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพของดิน 
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาคุณสมบัตทิางด้านกายภาพของดิน 

ประเภท 

Soil three 

phase  

(%) 

Soil 

bulk 

density 

(g/cm2) 

Total 

porosity 

(%) 

Hydraulic 

conductivity 

(cm/s) 

Soil 

hardness 

(kg/cm3) 

Shear 

Strength 

(kg/cm2) 

solid liquid air 

นาข้าวอินทรีย์ 35 42 23 1.08 65 5.97 x 10-3 89.28 0.05 

นาข้าวเคม ี 58 37 5 1.34 42 7.44 x 10-5 107.57 0.10 

 

 จากการศกึษาคุณสมบัตทิางด้านกายภาพของดนิในพื้นท่ีเกษตรอนิทรีย์และเกษตรเคมี ด้านองค์ประกอบของ

ดิน ซึ่งประกอบด้วยสัดส่วน ของแข็ง: ของเหลว: อากาศ (solid: liquid: air) ของดินในพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์พบว่ามี

สัดส่วนขององค์ประกอบของดินท่ีเป็นของแข็ง (solid) น้อยกว่า ดินในพื้นท่ีเกษตรเคมี ส่วนองค์ประกอบของดินท่ีเป็น

ของเหลว (liquid) และอากาศ (air) มีปริมาณมากกว่าดินในพื้นท่ีเกษตรเคมี โดยดินในพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์มีค่า

องค์ประกอบของดิน เท่ากับ 35: 42: 23 เปอร์เซ็นต์ ส่วนดินในพื้นท่ีเกษตรเคมี มีค่าองค์ประกอบของดิน เท่ากับ 58: 

37: 5 เปอร์เซ็นต ์

 ค่าความหนาแน่นของดิน (Soil bulk density) และความพรุนของดิน (Total porosity) พบว่าดินในพื้นท่ีเกษตร

อนิทรีย์  มีค่าความหนาแนน่น้อยกว่าดินในพืน้ท่ีเกษตรเคมี แต่มคี่าความพรุนท่ีมากกวา่ดินในพื้นท่ีเกษตรเคม ีโดยมีค่า

ความหนาแนน่ เท่ากับ 1.08 g/cm2 ค่าความพรุน เท่ากับ 65 % ส่วนดินในพื้นท่ีเกษตรเคมี มีค่าความหนาแน่น เท่ากับ 

1.34 g/cm2 ค่าความพรุน เท่ากับ 42 %  ท้ังนี้เนื่องจากปริมาณค่าความหนาแน่นและค่าความพรุนมีความสัมพันธ์กับ

องค์ประกอบของดิน ท้ังนี้หากองค์ประกอบของดินมีของแข็งในปริมาณมากจะท าให้ค่าความหนาแน่นของดินเพิ่มขึ้น 

ในขณะท่ีคา่ความพรุนจะมีค่านอ้ยลง ประมาณของเหลวและอากาศในองค์ประกอบของดินจึงลดลงตามล าดับ 

 สภาพให้น้ าซึมผ่าน (Hydraulic conductivity) พบวา่ ดินในพื้นท่ีเกษตรอนิทรีย์มีสภาพให้น้ าซึมผ่านท่ีไวกว่าดิน

ในพื้นท่ีเกษตรเคมี โดยมีค่าเท่ากับ 5.97 x 10-3 cm/s และ 7.44 x 10-5  cm/s ตามล าดับ สภาพให้น้ าซึมผ่านดังกล่าว

เกี่ยวข้องกับความพรุนและความหนาแนน่ของดินย่ิงมคีวามพรุน หรือชอ่งวา่งเยอะยิ่งท าให้สภาพการให้น้ าซึมผ่านได้ดี

ยิ่งขึ้น ท้ังนี้จากค่าสภาพให้น้ าซึมผ่านยังสามารถจัดประเภทของดินได้ดังนี้ คือ ดินในพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ จัดเป็นดิน

ประเภทท่ีอยูร่ะหว่าง Sand และ Fine sand and Silt ส่วนดนิในพื้นท่ีเกษตรเคมี จัดเป็นดนิประเภท Fine sand and Silt  

1102 10-2 10-610-4 10-8

Gravel Sand Fine sand and Silt Clay

K = (cm/s)  
ท่ีมา : Japan Society of lrrigation, drainage and Reclamation Engineering. 1979. [3] 

 ความแข็งของดิน (Soil hardness) พบว่า ดินในพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ มีค่าความแข็งของดินน้อยกว่าดินในพื้นที

เกษตรเคมี โดยมีค่าเท่ากับ 89.28 kg/cm3 และ 107.57 kg/cm3 ตามล าดับ และแรงเฉือนของดิน (Shear Strength) 

พบว่า ดินในพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ มีค่าความแข็งของดินน้อยกว่าดินในพื้นทีเกษตรเคมี เช่นเดียวกับความแข็งของดิน 

โดยมีคา่เท่ากับ 0.05 kg/cm3 และ 0.10 kg/cm3 ตามล าดับ 
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2. ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านเคมขีองดิน 
 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาคุณสมบัตทิางด้านเคมีของดิน 

ประเภท organic 

matter 

(%) 

Organic 

carbon 

(%) 

Nitrogen 

(%) 

Potassium 

(mg/kg) 

Phosphorus 

(mg/kg) 

pH Lead 

(mg/kg) 

นาข้าวอินทรีย์ 2.17 3.74 0.18 72.90 1.23 7.62 29.83 

แปลงผัก

อนิทรีย์ 

0.41 0.70 0.07 20.37 1.20 6.24 Not 

detected 
 

 จากการศึกษาคุณสมบัติทางด้านเคมีของดินในพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นพื้นท่ีนาข้าว

อินทรีย์ และพื้นท่ีแปลงผักอินทรีย์ พบว่า ดินในพื้นท่ีนาข้าวอินทรีย์ มีปริมาณอินทรียวัตถุ  (organic matter) และ 

อนิทรีย์คาร์บอน (Organic carbon) สูงกว่าดนิในพื้นท่ีแปลงผักอนิทรีย์ โดยดินในพืน้ท่ีนาข้าวอินทรีย์มีค่าเท่ากับ 2.17 % 

และ 3.74 % ส่วนดินในพื้นท่ีแปลงผักอินทรีย์ ค่าเท่ากับ 0.41 % และ 0.70 % ซึ่งจากการเปรียบเทียบระดับ

อนิทรียวัตถุ (Organic matter Level) พบวา่ ดินในพืน้ท่ีนาข้าวอินทรีย์ มปีริมาณอินทรียวัตถุค่อนขา้งสูง ส่วนดินในพืน้ท่ี

แปลงผักอนิทรีย์ มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ ามาก  

 ไนโตรเจน (Nitrogen) พบวา่ในพื้นท่ีนาข้าวอนิทรีย์มปีริมาณไนโตรเจนมคี่าเท่ากันพืน้ท่ีแปลงผักอินทรีย์ โดยมี

ค่าเท่ากับ 0.18 % และ 0.07 % ตามล าดับ โพแทสเซียม (Potassium) พบว่า ในพื้นท่ีนาข้าวอินทรีย์มีปริมาณ

โพแทสเซียม น้อยกว่าพื้นท่ีแปลงผักอินทรีย์ โดยมีค่าเท่ากับ  72.90 mg/kg และ 20.37 mg/kg ตามล าดับ ส่วน

ฟอสฟอรัส (Phosphorus) พบว่า ในพื้นท่ีนาข้าวอินทรีย์มีปริมาณฟอสฟอรัส มากกว่าพื้นท่ีแปลงผักอินทรีย์ โดยมีค่า

เท่ากับ 1.23 mg/kg และ 1.20 mg/kg ตามล าดับ ซึ่งจากการเปรียบเทียบระดับธาตุอาหาร พบว่า ดินในพื้นท่ีนาข้าว

อนิทรีย ์กับดินในพื้นท่ีแปลงผักอินทรีย ์มีปริมาณไนโตรเจนและปริมาณฟอสฟอรัสต่ ามาก ส่วนโพแทสเซียมในพืน้ท่ีนา

ข้าวอินทรีย์อยูใ่นระดับปานกลาง พื้นท่ีแปลงผักอนิทรีย์อยูใ่นระดับต่ ามาก ตามระดับของกรมพัฒนาท่ีดนิ [4] 

ตารางที่ 3 การประเมินค่าการวเิคราะห์ของดิน 

ระดับ (rating)  organic matter (%) Nitrogen (%) Potassium (mg/kg) Phosphorus (mg/kg) 

ต่ ามาก <0.5 < 0.25 <30 <3 

ต่ า 0.5-1.0 0.50-0.75 30-60 3-6 

ค่อนขา้งต่ า 1.0-1.5 - - 6-10 

ปานกลาง 1.5-2.5 0.75-1.25 60-90 10-15 

ค่อนขา้งสูง 2.5-3.5 - - 15-25 

สูง 3.5-4.5 1.25-1.75 90-120 25-45 

สูงมาก >4.5 >2.25 >120 >45 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 [4] 
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 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า ดินในพื้นท่ีนาข้าวอินทรีย์มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.62 จัดเป็นด่าง

อ่อน และดินในพื้นท่ีปลูกผักอินทรีย์ มีค่าเท่ากับ 6.24 จัดเป็นกรดอ่อน ซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพการละลายได้ของธาตุ

ตา่งๆในดินได้ก าหนดให้ช่วงความเป็นกรด-ด่าง 6-7 เป็นช่วงท่ีเหมาะต่อการเจรญิเตบิโตของพชื [5] 

 นอกจากนีก้ารวเิคราะห์ปริมาณการปนเป้ือนโลหะหนักในดิน ตะกั่ว (Lead) พบวา่ ดินในพืน้ท่ีนาข้าวอินทรีย์มี

ปริมาณตะกั่ว เท่ากับ 29.83 mg/kg ส่วนดินในพื้นท่ีปลูกผักอินทรีย์ไม่พบปริมาณตะกั่ว  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการอยูอ่าศัยและเกษตรกรรม พบวา่มีค่าไมเ่กินมาตรฐานคุณภาพดนิ โดยกรม

ควบคุมมลพิษ (ตอ้งไม่เกิน 400 mg/kg) 

3. ผลการศึกษาคุณภาพของน้ าในนาข้าว 
 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาคุณภาพของน้ าในนาข้าว 

ประเภท pH EC (s/cm) DO (mg/L) TDS (mg/L) 

นาข้าวอินทรีย์ 7.70 76 5.40 145 

นาข้าวเคม ี 7.15 104 4.20 0.61 

  

 จากการศกึษาคุณสมบัตทิางด้านกายภาพของน้ าในนาข้าว เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ าในพื้นท่ีนาข้าวอนิทรีย ์

และนาข้าวเคม ีพบว่า คุณภาพน้ าในนาข้าวอินทรีย์ มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.70 ค่าการน าไฟฟา้ (EC) มีค่า

เท่ากับ 76 s/cm ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (DO) มีค่าเท่ากับ 5.40 mg/L และปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลาย

อยู่ในน้ า (TDS) มคี่าเท่ากับ 145 mg/L  

 ส่วน คุณภาพน้ าในพื้นท่ีนาข้าวเคม ีมีความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.15 ค่าการน าไฟฟา้ (EC) มีค่าเท่ากับ 

104 s/cm ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (DO) มคี่าเท่ากับ 4.20 mg/L และปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายอยู่ในน้ า 

(TDS) มคี่าเท่ากับ 0.61 mg/L  

 เมื่อพจิาณาค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 3 (แหล่งน้ าใชป้ระโยชน์เพื่อการอุปโภคและ

บริโภค และการเกษตร) พบวา่ คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

4. การศกึษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพของต้นข้าว 

 

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาขนาดตน้ขา้ว 

ต้นข้าว ต้นที ่ ความสูง (cm.) ต้น/กอ รวง/กอ น้ าหนัก (g.) 

 

ตน้ขา้วอนิทรีย์ 

1 117 12 12 

587 2 118 10 10 

3 123 11 11 

ตน้ขา้วแบบปกติท่ีใช้

สารเคมี   

1 146.50 9 9 

221 2 135.80 9 9 

3 122.70 8 8 
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จากการศึกษาขนาดของต้นข้าวในพื้นท่ีนาข้าวอินทรีย์ และนาข้าวเคมี พบว่า ค่าเฉลี่ยของความสูงของต้น

ข้าวในนาอินทรีย์ระยะออกรวงมีความสูง มีค่าเท่ากับ 119.33 cm. จ านวนต้นต่อกอ เท่ากับ 11 ต้น จ านวนรวงต่อกอ 

เท่ากับ 11 รวง และมีน้ าหนักเฉลี่ยตอ่กอเท่ากับ 587 g.  

ส่วนขนาดของต้นข้าวในนาเคมีพบวา่ ค่าเฉลี่ยของความสูงของตน้ขา้วระยะออกรวงมคีวามสูง มีค่าเท่ากับ 135 

cm. จ านวนตน้ตอ่กอ เท่ากับ8.67 ต้น จ านวนรวงตอ่กอ เท่ากับ 8.67 รวง และมนี้ าหนักเฉลี่ยตอ่กอเท่ากับ 221 g.  

ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า ข้าวในนาอินทรีย์ มีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าข้าวในนาเคมี ท้ังน้ าหนัก

เฉลี่ย จ านวนรวง แตค่วามสูงของตน้ขา้วอนิทรีย์น้ันต่ ากว่าตน้ขา้วเคมี 

 

 
ภาพที่ 1 ผลการทดสอบแรงดึงด้วยวิธี Tensile Testing 

 

 ผลจากการทดสอบแรงดึงขาดของต้นข้าวท้ัง 2 ชนิด คือ ข้าวอินทรีย์ และข้าวเคมี ด้วยวิธี Tensile 

Testing โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนโคนต้น กลางต้น และ ยอด พบว่า  ข้าวอินทรีย์ มีค่าแรงดึงขาดของต้นข้าว

ส่วนโคนต้น กลางต้น และยอด เท่ากับ 182 168 และ 146 นิวตัน ส่วนข้าวเคมี มีค่าเท่ากับ 125 78 และ 143 นิวตัน 

ตามล าดับ ซึ่งจากค่าเฉลี่ยท้ัง 3 ส่วนนัน้พบว่าข้าวอนิทรีย์ (165.33 นิวตัน) ค่าของแรงดึงขาดมากกวา่ข้าวเคมี (115.33 

นวิตัน) 

ตารางที่ 6 ผลการวัดความสามารถในการรับแรงของต้นข้าว  

ต้นข้าว เส้นรอบวง (cm) วัดแรกหัก (mL.) 

โคนตน้ กลางต้น โคนตน้ กลางต้น 

ตน้ขา้วอนิทรีย์ 2.65 2.30 797 600 

ตน้ขา้วแบบปกติท่ีใชส้ารเคมี   2.40 2.25 420 300 

 

 ผลการวัดความสามารถในการรับแรงของตน้ขา้ว เมื่อพจิาณาจากเส้นรอบวงของตน้ขา้วบริเวณ โคนตน้ และ 

กลางต้น พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันท้ังข้าวอินทรีย์ และข้าวเคมี แต่ความสามารถในการรับแรงต่างกันท้ังบริเวณโคนต้น 

และกลางล าตน้ โดยข้าวอินทรีย์มคี่ามากกว่าข้าวเคมีถึง 2 เท่า โดยมีค่าเท่ากับ 797 และ 600 ml. ซึ่งจะส่งผลตอ่การ

ตา้นแรงลม และรับน้ าหนักรวงข้าวในชว่งเก็บเกี่ยวท่ีเกษตรกรมักประสบปัญหาข้าวล้มหรือ ข้าวหักรวงเป็นต้น 



 

 1527  Proceedings 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพของดิน เพื่อเปรียบเทียบดินในพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ และเกษตร

เคมี พบวา่ โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณสมบัตทิางกายภาพของดินในพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ดีกวา่ดินในพื้นท่ีเกษตรเคมี ทัง้ด้าน

ความหนาแน่น ความพรุน สภาพการซึมผ่านของน้ า และค่าความแข็งของดิน  เหล่านี้ส่งผลให้ดินมีความสามารถใน

การอุ้มน้ าได้ดี จึงสามารถรักษาความชื้นได้ดีเหมาะสมแก่การเพาะปลูก อีกท้ังการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้ดินไม่แข็ง

จนเกินไปจึงง่ายต่อการไถพรวนท าให้ประหยัดเวลาและพลังงานในการไถพรวนเพื่อเตรยีมการเพาะปลูก ส่วนแปลงนา

เคมีท่ีมคี่าความหนาแนน่ และค่าความแข็งของดินท่ีสูงกว่า เป็นไปได้ว่าเกิดจากการเตมิปุ๋ยเคมท่ีีมีการใชด้ินขาว (Clay) 

[6] เป็นองค์ประกอบในการขึ้นรูปปุ๋ยหรือส่วนเติมเต็ม ซึ่งดินขาวมีคุณสมบัติช่วยในการยึดเกาะของอนุภาคดิน ซึ่งจะ

แทรกตัวในช่องว่างของดิน ท าให้เม็ดดินจับตัวกันแน่นขึ้น สังเกตได้ว่าแปลงเกษตรท่ีใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากหรือใช้

ตดิตอ่กันนานๆ จะท าให้ดินมคีวามหนาแนน่ และค่าความแข็งของดนิสูงขึ้น 

 การศึกษาคุณสมบัตทิางด้านเคมีของดินในพืน้ท่ีเกษตรอนิทรีย์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นพืน้ท่ีนาข้าวอนิทรีย ์

และพื้นท่ีแปลงผักอินทรีย ์การประเมนิค่าการวเิคราะห์ของดิน พบวา่ ระดับอนิทรียวัตถุ (Organic matter Level) ดินใน

พื้นท่ีนาข้าวอินทรีย์ มีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง (2.17 %) ส่วนดินในพื้นท่ีแปลงผักอินทรีย์ มีปริมาณอินทรียวัตถุ

ต่ ามาก (0.41 %) นอกจากนี้ยังพบวา่ ดินในพืน้ท่ีนาข้าวอนิทรีย์ กับดนิในพื้นท่ีแปลงผักอนิทรีย์ มีปริมาณไนโตรเจนและ

ปริมาณฟอสฟอรัสต่ ามาก ส่วนโพรแทสเซียมในพื้นท่ีนาข้าวอินทรีย์อยูใ่นระดับปานกลาง พื้นท่ีแปลงผักอินทรียอ์ยู่ใน

ระดับต่ ามาก [4]ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วงเป็นชว่งท่ีเหมาะต่อการเจริญเตบิโตของพชื [6] นอกจากนี้ยังตรวจ

พบ ปริมาณตะกั่ว ในพื้นท่ีนาข้าวอินทรียม์ีเท่ากับ 29.83 mg/kg ซึ่งมีค่าไมเ่กินมาตรฐานคุณภาพดิน โดยกรมควบคุม

มลพิษ  

 การศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพของน้ าในนาข้าว เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ าในพื้นท่ีนาข้าวอินทรีย ์

และนาข้าวเคมี เมื่อพิจาณาค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 3 (แหล่งน้ าใช้ประโยชน์เพื่อการ

อุปโภคและบริโภค และการเกษตร) พบว่า คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 การศึกษาขนาดของต้นข้าวในพื้นท่ีนาข้าวอินทรีย์ และนาข้าวเคมี พบว่าข้าวในนาอินทรีย์ มีการ

เจริญเติบโตท่ีดีกว่าข้าวในนาเคมี ท้ังน้ าหนักเฉลี่ย จ านวนรวง แต่ความสูงของต้นข้าวอินทรีย์นั้นต่ ากว่าต้นข้าวเคมี  

ท้ังนี้เมื่อทดสอบแรงดึงด้วยวิธี Tensile Testing จากค่าเฉลี่ยท้ัง ส่วนโคนต้น กลางต้น และ ยอด นั้นพบว่าข้าวอินทรีย ์

(165.33 นวิตัน) ค่าของแรงดึงขาดมากกวา่ข้าวเคมี (115.33 นวิตัน) จึงสอดคล้องกับผลการวัดความสามารถในการรับ

แรงของต้นข้าวโดยข้าวอินทรีย์มีค่ามากกว่าข้าวเคมีถึง 2 เท่า โดยมีค่าเท่ากับ 797 และ 600 ml. ในขณะท่ีมีเส้นรอบ

วงของตน้ข้าวบริเวณ โคนต้น และ กลางต้น พบว่ามคี่าใกล้เคียงกันซึ่งจะส่งผลต่อการต้านแรงลม และรับน้ าหนักรวง

ข้าวในชว่งเก็บเกี่ยวท่ีเกษตรกรมักประสบปัญหาข้าวล้มหรือ ข้าวหักรวงเป็นต้น 
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การบ าบัดฮอรโ์มน 17แอลฟา-เมทิลเทสโทสเตอโรน ในน้ าบ่อแปลงเพศปลาด้วย

กระบวนการโอโซเนชนั 

Treatment of 17 alpha-methyltestosterone in masculinizing pond by 

ozonation process 

สันติพันธ์ เฉียบแหลม1 ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1 และ เนทิยา กรีธาชาติ1* 

Santipan Chiaplam1, Torpong Kreetachat1 and Nathiya Kreetachat1* 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือให้ได้สภาวะที่เหมาะสมในการบ าบัดฮอร์โมน 17แอลฟา–เมทิลเทส

โทสเตอโรน ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ผลจากการศึกษาพบว่า กระบวนการโอโซเนชันท่ีสภาวะ pH 5.0 และปริมาณ

โอโซน 400 มิลลิกรัมต่อชั่ วโมง ให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดฮอร์โมน 17 แอลฟา–เมทิลเทสโทสเตอโรน  

ได้สูงสุด 72.9% จากความเข้มข้นเร่ิมต้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงเหลือ 0.78 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อพิจารณาค่าทาง

จลนพลศาสตร์ พบว่ากลไกการบ าบัดเป็นแบบปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง โดยมีค่าคงท่ีการเกิดปฏิกิริยาคือ 0.0228 ตอ่นาที 

ท้ังนี้ประสิทธิภาพการในการบ าบัดฮอร์โมน 17 แอลฟา–เมทิลเทสโทสเตอโรนด้วยกระบวนการโอโซเนชันค่อนข้าง

ใกล้เคียงกับกระบวนการออกซิเดชันขัน้สูงอ่ืนๆ  

ค าส าคัญ:  17แอลฟา–เมทิลเทสโทสเตอโรน  บ่อแปลงเพศปลา  กระบวนการออกซิเดชันขัน้สูง  โอโซเนชัน  

Abstract  

This research aimed to determine the optimum conditions for removing 17 alpha-methyltestosterone by 

ozonation process. The results showed that ozonation at condition of pH 5.0 and dose of ozone at 400 mg/hr 

provided the most efficiency for treating the 17 alpha-methyltestosterone (72.9% removal). These optimum 

conditions could treat 17 alpha-methyltestosterone from initial concentration of 3.0 mg/L to be 0.78 mg/L. 

Moreover, kinetic of 17 alpha-methyltestosterone oxidation by ozone was found to be first order reaction with the 

reaction constant of 0.0228 min-1. Treatment efficiency of 17 alpha-methyltestosterone by ozonation process was 

similar to the other advanced oxidation processes.  

Keywords:  17 Alpha-methyltestosterone, Masculinizing pond, Advanced oxidation process, Ozonation 
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บทน า 

การเพาะเลี้ยงปลาในประเทศไทยเป็นท่ีนิยมกันอย่างมาก ในการเพาะเลี้ยงปลานั้นจะนิยมเลี้ยงเฉพาะปลา

เพศผู้ เนื่องจากปลาเพศผู้บางสายพันธ์ุ เมื่อโตเต็มท่ีแล้วจะให้น้ าหนักตัวท่ีมาก และมีขนาดตัวท่ีใหญ่กว่าปลาเพศเมีย 

โดยวิธีท่ีนิยมกันมากท่ีสุดในปัจจุบัน คือการแปลงเพศโดยใช้ฮอร์โมนเพศ ซึ่งฮอร์โมนท่ีใช้คือ 17 แอลฟา– 

เมทิลเทสโทสเตอโรน (17 alpha-methyltestosterone, MT) เป็นฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์ ที่เป็นท่ีนิยมในการน ามาใช้

แปลงเพศของปลาโดยเฉพาะปลานิล การแปลงเพศปลาจะท าโดยการผสมฮอร์โมน MT กับอาหารปลาให้กับลูกปลา

กินในชว่ง 21 วันแรก จากงานวจิัยพบวา่ ฮอร์โมน MT มผีลกระทบต่อระบบสืบพันธ์ุของสัตว ์เมื่อได้สัมผัสฮอร์โมน MT

ในปริมาณระดับต่ าในหน่วยนาโนกรัมต่อลิตร ซึ่งจะสังเกตได้ว่า เมื่อมีการสัมผัสกับฮอร์โมน  MT ในปริมาณแม้เพียง

เล็กน้อยก็สามารถท าให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งมีชวีติในน้ าได้ ส าหรับด้านผลกระทบต่อมนุษยน์ั้นเป็นไปได้ว่าฮอร์โมน MT 

จะเป็นสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย ์เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งในตับได้ [1] โดยปกติในบ่อปลา

นิลท่ีท าการแปลงเพศปลานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนน้ าท้ิงออกเป็นระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเน่าเสียของน้ า

ภายในบ่อ ซึ่งจะถูกปล่อยท้ิงลงสู่แหล่งรับน้ าตามธรรมชาติโดยไม่ผ่านกระบวนการบ าบัดใดๆ อาจจะน าซึ่งผลกระทบ

ตอ่สิ่งแวดลอ้มตา่งๆ ตามมาได้ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการบ าบัดน้ าท่ีมีการปนเป้ือนของฮอร์โมน  MT

ก่อนจะปล่อยออกสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาต ิท้ังนี้การเพิ่มกระบวนการบ าบัดทางเคมี ได้แก่ กระบวนการออกซิเดชันขั้น

สูง (Advance Oxidation Processes: AOPs) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการสลายสารปนเป้ือน โดยเปลี่ยน

ให้สารเหลา่นีอ้ยู่ในรูปท่ีไม่สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

ในการศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบ าบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน (Ozonation) 

เนื่องจากเม่ือท าปฏิกิริยาแล้วไมท่ าให้เกิดตะกอน และไม่ท าให้เกิดสารเคมตีกค้างเกิดขึ้น โดยจะท าการศกึษาหาปัจจัย

ของ pH และปริมาณโอโซนท่ีเหมาะสมส าหรับการบ าบัดฮอร์โมน MT เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการบ าบัด

สารดังกล่าวขา้งต้นไมใ่ห้เป็นพิษหรือส่งผลตอ่ระบบนเิวศบริเวณใกล้เคียง 

 

วิธีการศึกษา 

การเตรยีมน้ าเสียสังเคราะห์ที่ใช้ในการศกึษา 

พิจารณาเตรียมน้ าเสียสังเคราะห์ท่ีความเข้มของฮอร์โมน MT เท่ากับ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจาก

ความสามารถในการละลายน้ าของฮอร์โมน MT เท่ากับ 3.39 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ 25 องศาเซลเซียส โดยเตรียมจาก

สารละลายฮอร์โมน MT มาตรฐานเข้มข้น 0.003 กรัม แล้วเจือจางด้วยเมทานอล 99.9% 

ถังปฏิกิรยิาที่ใช้ในการศกึษา 

งานวจิัยนี้ใช้ถังปฏกิิริยาแบบ Batch ท าจากแก้วทรงกระบอกขนาดความจุ 1.2 ลิตร มีฝาปิด เจาะรูส าหรับใส่

ท่อโอโซน โดยเครื่องโอโซนท่ีใชค้ือ รุ่น OZ-A1 ย่ีหอ้ Ozzon ก าลังการผลิต 1.0 กรัมตอ่ช่ัวโมง ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ถงัปฏกิิริยาส าหรับกระบวนการโอโซเนชัน แบบ Batch 

 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม  

1. การศึกษา pH ที่เหมาะสม 

ท าการทดลองในน้ าเสียสังเคราะห์ท่ีความเข้มข้นของฮอร์โมน MT เท่ากับ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในถัง

ปฏิกิริยา โดยศึกษา pH ท่ีเหมาะสม ท่ีสภาวะ pH 3.0, 5.0, 7.0, 9.0 และ 11.0 และควบคุมปริมาณโอโซนท่ี 300 

มลิลิกรัมตอ่ชั่วโมง โดยท าการเก็บน้ าตัวอย่างท่ีระยะเวลาท าปฏิกิริยา 0, 4, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 45 และ 60 นาที 

เพื่ อท าการวิ เคราะห์ปริมาณฮอร์โมน  MT ด้วยเค ร่ืองด้วยเค ร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสู ง  

(High Performance Liquid Chromatography; HPLC) รุ่น LC-20A ยี่ห้อ Shimadzu  

2. การศึกษาปริมาณโอโซนที่เหมาะสม 

ท าการทดลองในน้ าเสียสังเคราะห์ท่ีความเข้มข้นของฮอร์โมน MT เท่ากับ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในถัง

ปฏกิิริยา โดยศกึษาปริมาณโอโซนท่ีเหมาะสม ที่ปริมาณ 200, 250, 300, 350 และ 400 มิลลกิรัมต่อช่ัวโมง ที่สภาวะ 

pH ท่ีเหมาะสม (จากผลการศึกษาข้างต้น) โดยท าการเก็บน้ าตัวอย่างที่ระยะเวลาท าปฏิกิริยา 0, 4, 8, 10, 15, 20, 25, 

30, 45 และ 60 นาท ีเพือ่ท าการวเิคราะห์ปริมาณฮอร์โมน MT ด้วยเครื่องด้วยเครื่อง HPLC  

การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน MT ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

วเิคราะห์ฮอร์โมน MT ด้วยเคร่ือง HPLC รุ่น LC-20A ยี่ห้อ Shimadzu โดยใช้คอลัมน์ C18 ดีเทคเตอร์ชนิดยูว ี

(Ultraviolet) และตัวท าละลายท่ีใช้เป็นเฟสเคลื่อนท่ีคือ อะซิโตไนไตรล์ และน้ า ท่ีอัตราการไหล 0.6 มิลลิลิตรต่อนาที 

ใชเ้วลาในการวิเคราะห์ต่อตัวอยา่ง 15 นาที 
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ผลการศึกษา 

1. ผลการศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการบ าบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน 

 1.1  ผลการศกึษา pH ทีเ่หมาะสม 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของ pH ต่อประสิทธิภาพการบ าบัดฮอร์โมน MT ด้วย

กระบวนการโอโซเนชัน ท่ีสภาวะ pH ต่างๆ (pH 3.0, 5.0, 7.0, 9.0 และ 11.0) โดยควบคุมปริมาณโอโซนท่ี 300 

มิลลิกรัมต่อชั่วโมงและความเข้มข้นฮอร์โมน MT เร่ิมต้นท่ี 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่าท่ีสภาวะ pH 3.0 

จะให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดฮอร์โมน MT ได้ดีท่ีสุด โดยมีประสิทธภิาพการบ าบัด เท่ากับ 77.8% (ท่ีเวลาการบ าบัด 

60 นาที) และเหลือปริมาณ MT ในน้ า เท่ากับ 0.66 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้จะพบว่าประสิทธิภาพการบ าบัด MT 

มีแนวโน้มลดต่ าลงเมื่อปรับสภาวะ pH ให้สูงขึ้น โดยมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.6%, 56.8%, 52.8% และ 40.9% ท่ี

สภาวะ pH 5.0, 7.0, 9.0 และ 11.0 ตามล าดับประสิทธิภาพการบ าบัด MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชันท่ีสภาวะ pH 

ตา่งๆ แสดงได้ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที ่2 ประสิทธิภาพการบ าบัดการบ าบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ท่ีสภาวะ pH ตา่งๆ  

 

จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการบ าบัดจะลดลงเมื่อ pH เพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่ม pH เป็นการเพิ่มอนุมูล

อสิระไฮดรอกซิล (OH•) หากมี OH• มากเกินพอ จะท าให้เกิดการรวมตัวกันเองได้ ส่งผลให้ OH• ในระบบลดลง [2] ท า

ให้ประสิทธิภาพในบ าบัดฮอร์โมน MT ลดลงไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bledzka et al. [3] ท่ีพบว่าเมื่อ pH 

เพิ่มมากขึ้น จะท าให้มี OH• เพิ่มมากขึ้น แล้วเกิดการเปลี่ยนรูปใหม่ไปเป็นไฮโดรเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (HO2
•) ซึ่ง 

HO2
• ท าปฏกิิริยากับ OH• ได้ดีกว่า ท าให้ OH• ไม่สามารถท าปฏกิิริยากับตัวฮอร์โมน MT ได้เท่าที่ควร ดังนัน้ปฏกิิริยานี้

จึงเกิดได้ไม่ดีท่ี pH สูงๆ 

จากผลการทดลองข้างต้นพบว่า ท่ีสภาวะ pH 3.0 และ pH 5.0 ประสิทธิภาพในการบ าบัดฮอร์โมน MT  

ไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นสภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน จึงเลือกท่ีสภาวะ pH 5.0 

เพราะมคี่าใกล้เคียงกับ pH ของน้ าเสียจากบ่อแปลงเพศปลาโดยท่ัวไป เพื่อลดค่าใชจ้่ายของสารเคมท่ีีใชใ้นการปรับ pH  
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1.2  ผลการศกึษาปริมาณโอโซนทีเ่หมาะสม 

การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณโอโซนตอ่ประสิทธิ2ภาพการบ าบัดฮอร์โมน MT 

ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ท่ีสภาวะปริมาณโอโซนต่างๆ (200, 250, 300, 350 และ 400 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง) โดย

ควบคุม pH 5 และความเข้มข้น MT เร่ิมต้นท่ี 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่าท่ีปริมาณโอโซนสูงสุด 400 

มิลลิกรัมต่อชั่วโมง สามารถบ าบัดฮอร์โมน MT ได้ดีท่ีสุด โดยบ าบัดได้ 72.9% และเหลือปริมาณฮอร์โมน MT ในน้ า 

0.78 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาเป็นท่ีปริมาณโอโซน 350, 300, 250 และ 200 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง บ าบัดฮอร์โมน 

MT ได้ 66.2%, 64.9%, 50.8% และ 48.2% ยังคงเหลือฮอร์โมน MT ในน้ า 0.99, 1.04, 1.45 และ 1.63 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ตามล าดับ ประสิทธิภาพการบ าบัด MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชันท่ีสภาวะค่าปริมาณโอโซนต่างๆ แสดงได้ดัง

ภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที ่3 ประสิทธิภาพการบ าบัดการบ าบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ท่ีคา่ปริมาณโอโซนต่างๆ  

 

2. ค่าจลนพลศาสตร์ (Kinetic) 

จากการศึกษาการบ าบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ได้ท าการวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่า

จลนพลศาสตร์ในการบ าบัด โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสาร MT (C) และเวลาในการบ าบัด (time) 

พบวา่ได้ค่าอันดับการเกิดปฏิกิริยาของกระบวนการโอโซเนชันได้อันดับหนึ่ง (first-order reaction) โดยปฏิกิริยาอันดับ

หนึ่ง จะแสดงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของฮอร์โมน MT กับเวลาในการบ าบัด ในรูปของ ln C (C คือ ความเข้มข้น

ท่ีระยะเวลาตา่งๆ) กับเวลา (time) ดังแสดงในภาพท่ี 4 โดยจะพิจารณาค่า R2 ท่ีมีแนวโน้มเข้าใกล้ 1.0 มากที่สุด ซึ่งเมื่อ

สร้างกราฟความสัมพันธ์ จะได้กราฟความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง ท่ีให้ค่า R2 เท่ากับ 0.9817 และให้ค่าคงท่ีอัตราการ

เกิดปฏิกิริยา (Rate constant, k) เท่ากับ 0.0228 ต่อนาที จะเห ็นได ้ว ่าปฏิก ิริยาการบ าบัด ฮอร์โมน MT ด้วย

กระบวนการโอโซเนชันเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (first-order reaction) ซึ่งแสดงว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับ

ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารที่ต้องการบ าบัด โดยหากในระบบมีความเข้มข้นของฮอร์โมน MT สูงอัตราปฏิกิริยา

การย่อยสลายฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชันจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้อัตราการย่อยสลายจะ

แปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นของฮอร์โมน MT เร่ิมต้นในระบบ 
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ภาพที ่4 จลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏกิิริยาอันดับหนึ่งในการบ าบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน 

 

3.  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงแบบต่างๆ 

ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบัดฮอร์โมน  MT ด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงต่างๆ ได้แก่ 

กระบวนการเฟนตันบนตัวเร่งปฏิกิริยา [4] กระบวนการโฟโตไลซิส [5]-[7] และกระบวนการโอโซเนชัน (งานวจิัยน้ี) ดัง

แสดงในตารางท่ี 1 พบวา่ กระบวนการเฟนตันบนตัวเร่งปฏิกิริยาบ าบัดฮอร์โมน MT ได้ดี แต่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน

ในการบ าบัด ในขณะท่ีกระบวนการโฟโตไลซิส เมื่อเทียบแหล่งก าเนิดแสงระหว่าง UV-A, UV-B และ UV-C พบว่า 

UV-C จะบ าบัดได้ดี ถ้ามตีัวเร่งปฏิกิริยาร่วมในการบ าบัด เชน่ ไทเทเนียมไดออกไซด์ ผลคือประสิทธิภาพการบ าบัดไม่

แตกต่างกันมาก เมื่อเทียบกับกระบวนการโอโซเนชัน คือ ภายในระยะเวลา 60 นาทสีามารถบ าบัดฮอร์โมนได้มากกว่า 

70% โดยไม่ต้องใช้สารเร่งปฏิกิริยา หากต้องการให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดมากถึง 90% สามารถท าได้โดยการเพิ่ม

ระยะเวลาในการบ าบัดมากขึน้  
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการบ าบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการออกซิเดชันขัน้สูงแบบตา่งๆ 

กระบวนการ 
ความเข้มข้นเริ่มต้น

ฮอร์โมน MT 
ผลการศึกษา ผู้ศึกษา 

- Catalytic Fenton    

   (Fe3O4/MWCNTs-H2O2) 

0.212 mg/L - pH 4.5 บ าบัดได้ 98.5% (เหลือ 0.003 

mg/L) ที่เวลา 8 ชั่วโมง 

- pH 3.5 บ าบัดได้ 99.5% (เหลือ 0.001 

mg/L) ที่เวลา 8 ชั่วโมง 

Hu et al. (2012)  

- Photolysis (UV-A,  

   UV-B และ UV-C) 

0.1 mg/L - UV-C (40 วัตต์) บ าบัดได ้97.0% 

(เหลือ <0.003 mg/L) ที่เวลา 8 นาท ี

กัตตินาฏ สกุลสวัสติพันธ์ 

(2555)  

- Photolysis (UV-C และ  

   VUV) 

1.0 mg/L - UV-C บ าบัดได้เกิน 94.8%  

(เหลือ 0.05 mg/L) ที่เวลา 15 นาท ี

- VUV บ าบัดได้ 48.6% (เหลือ 0.5 

mg/L) ที่เวลา 15 นาท ี

พิมลทิพย์ ชุณหพิมล 

(2556)  

- Photolysis (UV-C) และ  

- Photocatalytic  

   Oxidation  โดยใช ้TiO2  

3.0 mg/L - Photolysis และ Photocatalytic 

Oxidation บ าบัดได้ใกล้เคียงกันและเกิน  

95.0% (เหลือ 0.03 mg/L) ที่เวลา 60 

นาที 

แสนภูมิ โพธิ์เหลือง และ  

คมกริช ค าอยู่ (2558)  

- Ozonation 3.0 mg/L - Ozonation บ าบัดได้ 72.9% (เหลือ 

0.78 mg/L) ที่เวลา 60 นาท ี

งานวิจัยนี้ 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
สรุปผลการศึกษาการบ าบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน พบว่าสภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัด

ฮอร์โมน MT คือ สภาวะ pH 5.0 และปริมาณโอโซน 400 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง สามารถบ าบัดได้ 72.94% (บ าบัด

ฮอร์โมน MT จาก 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เหลือ 0.78 มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยใช้ระยะเวลาในการบ าบัด 60 นาที ท้ังนี้

ปฏิกิริยาในการบ าบัดเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (First-order reaction) ท่ีค่าคงท่ี k เท่ากับ 0.0228 ต่อนาที นอกจากนี้ 

กระบวนการโอโซเนชัน สามารถบ าบัดฮอร์โมน MT ได้มากกว่า 70% ที่ระยะเวลาเพียง 60 นาที โดยไม่ตอ้งใช้สารเร่ง

ปฏิกิริยา เมื่อเทียบกับบางกระบวนท่ีใช้ระยะเวลามากกวา่ในการบ าบัด โดยจุดเด่นของกระบวนการโอโซเนชัน คือ ไม่

เกิดตะกอนจากการบ าบัดด้วยสารออกซิแดนซ์  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากมหาวทิยาลัยพะเยา ผ่านงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 
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วเิคราะห์ทางสถิตแิละแนวโน้มของผลตอบรับประสบการณข์องลูกค้าโดยใช้

โปรแกรมภาษาอาร ์

Analysis statistical and trend of customer experience feedback using  

R-programming language 

ฌาณิศา เม่นแต้ม1*และ วฤษาย์ รม่สายหยุด1 

Chanisa Mentaem1* and Walisa Romsaiyud1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอสิระนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประสิทธิภาพการวิเคราะห์ขอ้มูลของโปรแกรมอาร์  2. เพื่อน า

ข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์ผลกระทบการใช้บริการเฟซบุ๊กต่อการซื้อสินค้าและบริการของเอไอเอส  (AIS) และ  

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาธุรกิจ 

 โดยการวจิัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีจุดมุง่หมายในการน าเสนอการวเิคราะห์ทางสถิตแิละแนวโน้มของ

ผลตอบรับประสบการณ์ของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการของเอไอเอสโดยมีวิธีการวจิัยประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูล

ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อการใช้บริการของเอไอเอสจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ การประมวลผลวิเคราะห์สถิติ

และแนวโน้มผลตอบรับลูกค้าเอไอเอสโดยใช้โปรแกรมอาร์ การน าเสนอข้อมูลจากการประมวลผลในรูปแบบตาราง

และกราฟ และการน าข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์ผลตอบรับประสบการณ์การใช้บริการเฟซบุ๊กต่อการซื้อสินค้าและ

บริการของเอไอเอส 

 ผลจากการทดลองการถดถอยพหุคูณ ประกอบด้วย 4 ประเภท 1. ค่าคงท่ี  2. เพศ 3. โปรโมชั่น และ  

4. ปัญหาของลูกค้า อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 เพยีงตัวแปรเดียว 
 

ค าส าคัญ:  โปรแกรมอาร์   สถิตเิชงิวเิคราะห์  แนวโน้มประสบการณ์ของลูกค้า 
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Abstract  

The purpose of this independent study were as follows: 1. to study the efficacy analysis of R-programming 

language, 2. to utilize the statistical analysis of the use of Facebook to purchase goods and services of AIS and 

3. To obtain information for planning business development.   

The research is a quantitative research aims to present a statistical analysis of trends and customer 

experience feedbacks goods and services of AIS. R program can process the text opinion based on customer 

satisfaction from all services of AIS's fanpage and shown the result in graph platform. The experiments result can 

solve the problems and concerns of our customers as soon as possible.   

Finally, the experimental results from a multiple regression shown that consist of 4 types 1. Constant 

value; 2. Gender; 3. Promotions; and 4. Customer's Problems. However the statistically significant at a confidence 

level of 90 percent respectively. 
 

Keywords:  R Program, Analytic Statistic, Trend of Customer Experience 

บทน า 

ข้อมูลการใชบ้ริการเฟซบุ๊ก (Facebook) ของประชากรในประเทศไทยท่ีเก็บรวบรวมอยู่บนฐานข้อมูลท่ีมปีริมาณ

มหาศาลมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มากส าหรับการวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้ใช้บริการ

จุดมุ่งหมายของการวจิัยนี้คอืการวเิคราะห์และการตรวจสอบแนวโน้มทัศนคติของผู้ใช้บรกิารเฟซบุ๊กของ AIS Call Center 

[1] ซึ่งมีผู้เข้าชมประมาณ  353,285 คน โดยใช้วธีิการทางสถิติเกี่ยวกับข้อมูลจ านวนข้อความท่ีผู้ใชบ้ริการแสดงความ

คิดเห็นต่อการซือ้สนิค้าหรือบริการ ในบทความนี้จะได้รับภาพรวมของทัศนคติการซื้อสินค้าหรือบริการของ AIS และยัง

มีการค านวณบางพารามิเตอร์ทางสถิติ การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมอาร์ซึ่งปัจจุบันได้รับการ

ยอมรับและ มคีวามนิยมสูง โดยมีผู้ใช้เพิ่มขึน้จากหลายองค์กร เช่น  Google  Facebook และ Twitter  เป็นตน้ หรือองค์กร

ของรัฐระดับนานาชาติมากมาย  เนื่องจากผู้ใชง้านสามารถเขียนพัฒนาโปรแกรม  เพิ่มได้ อีกท้ังยังไมม่คี่าใชจ้่ายในการ

พัฒนาโปรแกรมเหมาะส าหรับการสนับสนุนการสร้างงานขององค์กรท่ีมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ให้ผลวิเคราะห์ท่ี

กระชับตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ได้ดี ง่ายต่อการท า

ความเข้าใจของผู้ใชง้าน มีความยืดหยุ่นของรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีน าเข้า สามารถน าเข้า วเิคราะห์ประเภทของไฟล์ข้อมูล 

รองรับรูปแบบไฟล์ข้อมูลหลายชนิดอาทิ ประเภทข้อความ เช่น text  csv  เป็นต้น  และไฟล์จากโปรแกรมค านวณสถิติ

อื่นๆ เช่น Weka เป็นต้น มคีวามสามารถในการวเิคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นสูงและการแสดงผลกราฟิกคุณภาพสูง สวยงาม 

และทันสมัย 

ผู้วิจัยส่วนใหญ่นิยมน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจไปด าเนินการประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS [2] เนื่องจากมีผู้

นิยมใช้มาเป็นเวลานาน ท าให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่มองว่าโปรแกรม SPSS เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพราะมีผู้ใช้เป็นจ านวนมากง่าย

ต่อการค้นคว้าเอกสารแนะน า แต่โปรแกรม SPSS ยังมีข้อจ ากัดในการใช้งาน คือ เหมาะส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติขั้นต้น มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ไม่เหมาะส าหรับหน่วยงานท่ีมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซึ่งอาจน าไปสู่การใช้งาน

โปรแกรมท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ และโปรแกรม SPSS ยังให้ผลการวิเคราะห์ท่ีมากเกินความจ าเป็นท าให้ผู้ใชง้าน ท่ีไม่ช านาญการ

ใช้งาน ไม่ทราบผลการวิเคราะห์ท่ีต้องการอยู่ส่วนใดและอาจส่งผลให้วิเคราะห์ผลคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

กรณีขอ้มูลมขีนาดใหญ่การวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS จ าเป็นจะตอ้งใชค้อมพวิเตอร์ท่ีมีสมรรถนะสูง  
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SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) เป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตแิละการจัดการข้อมูลต่างๆ ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตปิระเภทตา่งๆ 

และแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกมาในรูปของตารางหรือแผนภูมชินิดต่างๆ การใชง้านโปรแกรมไมซ่ับซ้อน ไม่

จ าเป็นต้องมคีวามรู้พืน้ฐานทางสถิตเิป็นอยา่งดีเสมอไป เหมาะส าหรับผู้ใชท่ี้ต้องการประมวลผลข้อมูลท่ีถูกต้องแมน่ย า

และรวดเร็ว 

 โปรแกรม R มคีวามยดืหยุ่นของรูปแบบไฟลข์้อมูลท่ีน าเขา้มากกว่าโปรแกรม SPSS โปรแกรม R มกีารจัดการ

ข้อมูล  ท่ีรวดเร็วใช้งานง่ายไม่ต่างกับ SPSS โปรแกรม R ให้ผลวิเคราะห์ท่ีกระชับตรงตามความต้องการของผู้ใช้มี

ความน่าเชื่อถือและให้ผลวิเคราะห์ท่ีเป็นรูปแบบกราฟิกท่ีสวยงามมีความทันสมัยผู้ใช้งานสามารถเขียนพัฒนา

โปรแกรมเพิ่มได้อกีทัง้ยังไม่มีค่าใชจ้่ายในการพัฒนาโปรแกรมเหมาะส าหรับการสนับสนุนการสร้างงานวจิัยขององค์กร

ท่ีมีขอ้จ ากัดด้านงบประมาณ 

 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ขอน าเสนอวิเคราะห์ทางสถิติและแนวโน้มของผลตอบรับประสบการณ์ของลูกค้าท่ี 

ซื้อสินค้าและบริการของ AIS โดยใช้โปรแกรมอาร์ประมวลผลข้อมูลข้อความการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าใน   

ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการในเฟซบุ๊กของ AIS Call Center และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ เพื่อสามารถ

ตอบปัญหาข้อข้องใจของผู้ใช้บริการได้ตรงประเด็น ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็นแนวทางในการพัฒนา

ธุรกิจให้มีความเจรญิเตบิโตต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ 
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ปัจจัยน าเข้า (Input) เป็นองค์ประกอบแรกของระบบ ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งประชากรผู้ใชบ้ริการเฟซบุ๊กของ AIS  

 กระบวนการ (Process) เป็นองค์ประกอบท่ีสองของระบบ ในส่วนของวธีิการต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่ผลผลิตของระบบ 

และในระบบนี้ ได้แก่ วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างจากข้อความแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อการใช้บริการ

ของ AIS จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเฟซบุ๊กของ AIS Call Center ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559จ านวน 400 

คน จากจ านวนประชากรผู้เข้าชมประมาณ  353,285 คน  โดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ ทาโร ยามาเน ่

{3} อ้างในไพศาล  หวังพานิช 2551) เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยใช้โปรแกรม R ประมวลผลวิเคราะห์สถิติ

และแนวโน้มผลตอบรับลูกค้า AIS  น าเสนอข้อมูลจากการประมวลผลในรูปแบบตารางและกราฟและน าข้อมูลทางสถิติท่ี

ได้มาวเิคราะห์ผลตอบรับประสบการณ์การใช้บริการเฟซบุ๊กต่อการซื้อสินค้าและบริการของ AIS 

ผลผลิต (Output) เป็นองค์ประกอบสุดท้ายของระบบ คือความส าเร็จในลักษณะต่าง ๆ ที่มปีระสิทธิภาพ หรือ

ประสิทธผิล ในระบบการศกึษา ได้แก่ ประสิทธิภาพการวเิคราะห์ข้อมูลของโปรแกรม R การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ

ตารางและกราฟ ซึ่งมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาธุรกิจการส่งเสริมการขายและปรับปรุงการ

บริการให้ตรงกับความต้องการให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจมากที่สุด 

 โปรแกรม R [4] เป็นซอฟต์แวร์ท่ีอนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้ลิขสิทธ์ิแบบ GNU  

General  Public  License  1  ของมูลนิธิ  Free  Software  Foundation  ในรูปรหัส source code  ซึ่งสามารถคอมไพล์

และท างานได้บนระบบปฏบัิติการยูนิกซ์ตระกูลต่างๆ  วินโดว์และแมคอนิทอช  โปรแกรม  R  เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีรวมเอา

คุณสมบัติด้านการจัดการข้อมูล การค านวณ  และการแสดงทางกราฟิกไว้ด้วยกันอย่างดีโดยมีความสามารถในการ

จัดเก็บและจัดการข้อมูล สามารถค านวณข้อมูลชนิด array และโดยเฉพาะ matrix ได้ มีเคร่ืองมือ คือ ค าสั่งท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสามารถในการแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในทางกราฟิกท้ังบนหน้าจอ   

และทางการพิมพ์ และยังเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานง่ายและสามารถจัดการเงื่อนไขการท างานวนซ้ าและอื่นๆ 

อย่างครบถ้วน พัฒนาการของโปรแกรม  R จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  โปรแกรม  R  เป็นท้ังภาษาคอมพิวเตอร์และใชใ้น

การค านวณทางสถิติและกราฟิกท่ีสร้างและพัฒนาภายใต้โครงการ GNU โดยมีลักษณะ ที่โดดเด่นในทางการค านวณ

ทางสถิติจุดแข็งท่ีส าคัญอกีประการหนึ่งของโปรแกรม R คือความสามารถในด้านกราฟิกคุณภาพสูงในระดับตพีมิพไ์ด้

อย่างสวยงาม ด้วยค าสั่งท่ีไม่ยุ่งยากนักและสามารถใส่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และสมการร่วมไปในกราฟได้ตาม

ต้องการแม้ว่าค าสั่งทางกราฟิกส่วนใหญ่ได้ตั้งค่าปริยายไว้อย่างเหมาะสมแล้วแต่ผู้ใช้ก็ยังมีอิสระท่ีจะเปลี่ยนแปลง

รูปแบบได้ตามตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หนา้จอระบบการท างานของโปรแกรม R 
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 โปรแกรม R 3.3 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางสถิติและสามารถก าหนดโมเดลคณิตศาสตร์

ลงไปได้เลย โปรแกรม R ถูกออกแบบให้เป็นระบบท่ีท างานได้ตั้งแต่การจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ไปจนถึงการ

แสดงผลกราฟิกโดยตัวเอง จึงท าให้การเขียนชุดค าสั่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงการแสดงผลโดย      

ไม่ต้องแบ่งการท างานเป็นส่วนๆ ด้วยซอฟต์แวร์หลายตัวโปรแกรม R [5] จะประกอบดวย 2 หนาตางหลักคือ RGui  

และ Rterm โดยท่ีหนาตาง RGui นั้นยังประกอบดวยหนาตางยอยอีก 2 หนาตางคือ หนาตางยอย RConsole ส าหรับ

เขียนค าสั่งและแสดงผลลัพธ และหนาตางยอย RGraph ส าหรับแสดงผลลัพธในรูปแบบกราฟ 

           ทัศนคต ิ[6] คือ การผสมผสานระหวา่งความนึกคิด ความรู้ ความเชื่อ ความคิดเห็น และความรู้สึกของบุคคล

ท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมาทางการประเมินค่า อาจเป็นไปในทางยอมรับหรือ

ปฏเิสธก็ได้ และความรู้สกึเหล่านี้มีแนวโน้มกอ่ให้เกิดพฤตกิรรมใดพฤติกรรมหน่ึงขึ้น 

 ทุกวันนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ [7] ได้กลายเป็นพื้นท่ีใหม่ ท่ีเข้าไปจับจองช่วงเวลาการใช้งานของผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเร่ือยๆนอกจากจะเช็คอีเมล์ (E-mail) และติดตามข่าวสารต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วสิ่งท่ีขาด

ไมไ่ด้เลยคอืการเข้าสูโ่ลกเครอืขา่ยสังคมออนไลนท่ี์ท าหน้าท่ีเสมอืนเป็นหน้าตา่งที่พาผู้ใชไ้ปพบเจอผู้คนมากมายจากท่ัว

ทุกมุมโลกไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนสนิทญาติ พี่น้อง หรือแม้กระท่ังคนแปลกหน้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อนการสนทนาท่ี

สามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลายๆคน (Many-to-Many) [8] เมื่อมีสภาพของการเป็นสื่อสังคมสิ่งส าคัญก็คือการสนทนาท่ี

เกิดขึ้นอาจจะเป็นการร่วมกลุ่มคุยในเร่ืองท่ีสนใจร่วมกันหรือการวิพากษ์วิจารณ์สินค้าหรือบริการต่างๆโดยท่ีไม่มีใคร

เข้ามาควบคุมเนื้อหาของการสนทนาแม้กระท่ังตัวผู้ผลิตเนื้อหานั่นเองเพราะผู้ท่ีได้รับสารมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมในรูปแบบ

ของการเพิ่มเตมิความคิดเห็นหรือแมก้ระท่ังเข้าไปแก้ไขเนือ้หานัน้ได้ดว้ยตัวเอง 

เฟซบุ๊ก (Facebook) [9] เป็นช่องทางการโฆษณาท่ีส าคัญ และมีจุดใดบ้างท่ีธุรกิจต้องไม่มองข้าม และจุด

ใดบ้างท่ีต้องน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์โดยน าข้อมูลผลการวิจัยไปวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการด าเนินธุรกิจ การจัด

กิจกรรมทางการตลาด การสร้างตราสินค้า การโฆษณา ประชาสัมพันธ์  เพื่อตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถพัฒนากิจการงานให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกับการพัฒนาอย่างไม่

หยุดยั้งของเทคโนโลยีท่ีไร้พรมแดนและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ในอนาคตอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด [10] สรุปสถิติผู้ใช ้Social 

Media ในไทยจากงาน Thailand Social Award 2016 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2016 คนไทยใช้ Facebook 41 ล้านคน โตขึ้น 

17% คิดเป็น 60% ของประชากรไทย ส่วน Facebook Page ไทยมีมากถึง 7 แสนเพจ สัดส่วนเพศชาย:หญิง ท่ีใช ้

Facebook 21:20 เป็นปีแรกท่ีผู้ชายใช้ Facebook มากกว่าผู้หญิง คนไทยใช้ Facebook มากเป็นอันดับ 8 ของโลก และ

เป็นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ช่วงเวลาท่ีคนไทยโพสต์ Facebook มากท่ีสุด อันดับ 1 เวลา 10.00 - 

12.00 น. อันดับ 2 เวลา 13.00-16.00 น. และ อันดับ 3 เวลา 20.00-21.00 น. ส่วนช่วงเวลาท่ีคน Like , Share และ 

Comment ใน Facebook มากท่ีสุด คือ วันพุธ เวลา 9.00-16.00 น. ช่วงเวลา 16.00 และ 20.00 น. ของอาทิตย์-

พฤหัส ทัง้นี้ช่วงเวลาท่ี  Like , Share และ Comment ใน Facebook นอ้ย คือ ชว่งเวลา 23.00 – 08.00 o” 
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ภาพที่ 3  ตัวอยา่งข้อความแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอยา่งลูกค้า AIS 

จากภาพท่ี 3 แสดงแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเฟซบุ๊กของ AIS โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลจากข้อความแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อการรับบริการของ AIS  ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559 

โดยจ าแนกเป็น เพศ โปรโมชันท่ีใช้บริการ ปัญหาท่ีพบจากการใช้บริการ และช่วงเวลาในการแสดงความคิดเห็น เพื่อ

เป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์แนวโน้มของผลตอบรับประสบการณ์ของลูกค้าที่ใชบ้ริการของ AIS โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1. โปรโมชันท่ีใชบ้ริการ  จ านวน 4 โปรโมชัน ได้แก ่

1. โปรโมชันรายเดอืน 

2. โปรโมชันเตมิเงิน 

3. โปรโมชันเน็ตบ้านความเร็วสูง 

4. โปรโมชันเน็ตโทรศัพท์มือถือ 

2. ปัญหาจากประสบการณ์ของลกูค้า จ าแนกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย  

1. ยา้ยค่ายไปใชบ้ริการคา่ยอื่นล่าชา้ 

2. หักค่าบริการท่ีไม่ได้สมคัรใช ้

3. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไมด่ี 

4. ตดิตอ่ยากตอบค าถามล่าช้า  

5. ความเป็นสว่นตัว 

6. บริการหลังการขายไม่ด ี
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 3.   ชว่งเวลาในการแสดงความคิดเห็น จ าแนกเป็น  5 ชว่ง ได้แก่ 

1. 08.00 – 12.00 น. 

2. 12.00 – 16.00 น. 

3. 16.00 – 20.00 น. 

4. 20.00 – 24.00 น. 

5. 24,00 – 08.00 น 

 หลังจากเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลได้มาจัดเรียงข้อมูล เพื่อท าการวเิคราะห์ทางสถิติและ

ประมวลผลด้วยโปรแกรมภาษาอาร ์โดยมีขัน้ตอนการด าเนนิงาน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของขอ้มูล 

2. ประมวลผลข้อมูลทางสถิตดิ้วยโปรแกรมภาษาอารแ์ละน าเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ 

3. วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนาและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ร้อยละ ความถี่ 

 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล [11] คือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การน าเสนอ

ข้อมูลในรูปแบบตาราง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธ์ิ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และกราฟ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการน าเสนอข้อมูลโดยใช้ร้อยละ เพื่อท่ีจะบอกว่าในจ านวนตัวอยา่งที ่

น ามาศกึษานัน้ ในแต่ละกลุ่มมจี านวนกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของขอ้มูลในแต่ละกลุ่มกับจ านวนข้อมูล 

ท้ังหมดท่ีเทียบเป็น 100 โดยคา่รอ้ยละที่ได้มีคา่เฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นการวัดแนวโนม้เข้าสูศู่นยก์ลางของข้อมูลท่ีนยิมใชม้ากที่สุด 

เหมาะกับข้อมูลท่ีมีการแจกแจงแบบสมมาตร ค่าเฉลี่ยของขอ้มูลหาได้จากผลรวมของทุกค่าของข้อมูล หารด้วยจ านวน

ข้อมูลท้ังหมด 

3. ค่าสัมประสิทธ์ิ คือ จ านวนจรงิท่ีมีคา่คงตัวซึ่งคูณอยู่กับตัวแปร 

4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตร าน (standard deviation: s.d.) ในทางสถติศิาสตร์และความน่าจะเป็นเป็นการ 

วัดการกระจายแบบหนึ่งของกลุม่ขอ้มูลสามารถน าไปใชก้ับการแจกแจงความนา่จะเป็น ตัวแปรสุ่ม ประชากร หรือ 

มัลติเซตค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมักเขียนแทนดว้ยอักษรกรกี ซิกมาตัวเล็ก(σ) นยิามขึ้นจากส่วนเบ่ียงเบนแบบ root 

mean square (RMS) กับคา่เฉลีย่หรือนยิามขึ้นจากรากที่สองของความแปรปรวน 

5. กราฟ (Graph) เป็นโครงสร้างท่ีแทนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีมีขอ้มูลจ ากัดนอ้ย ความสมัพันธ์ 

ท่ีไม่มจี ากัดว่าตอ้งเป็นตามล าดบัชัน้ หรือข้อมูลต้องเรียงจากซ้ายไปขวา 

ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ โปรโมชัน ปัญหาที่พบ และช่วงเวลาท่ีโพสต์ 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยเพศ โปรโมชัน ปัญหาท่ีพบ และช่วงเวลาท่ีโพสต์ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 เพศหญิง จ านวน 196 คน 

คิดเป็นร้อยละ 49.0 แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางเพศของกลุ่มตัวอยา่ง ส าหรับการวางแผนธุรกิจ เพื่อท่ีจะสามารถตอบ

ปัญหาและข้อข้องใจของผู้ใช้บริการได้ทันเวลา ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มตัวอย่าง ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย สามารถเลือกใชล้ักษณะการตอบรับประสบการณ์ท่ีสามารถเพ่ิมความพงึพอใจต่อการใช้บริการในเฟ

ซบุก๊ของลูกค้าเพศชายได้ ซึ่งเพศในแต่ละเพศนัน้ก็มคีุณลักษณะความพงึพอใจที่แตกตา่งกันออกไป 
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ตารางที่  1  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามโปรโมชัน  

(n = 400) 

                             ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

โปรโมชัน     

           1.โปรโมชันรายเดอืน (A) 71  17.75  

           2.โปรโมชันเตมิเงิน (B) 113  28.25  

           3.เน็ตบ้านความเร็วสูง (C) 119  29.75  

           4.เน็ตโทรศัพท์มือถือ (D) 97  24.25  

                   รวม 400  100.0  

 

                                                (จ านวนคน) 

                                              Y 

 

 

 

 

 

 

     X  (โปรโมชัน) 

 

ภาพที่ 4  แสดงจ านวนและรอ้ยละจ าแนกตามโปรโมชัน 

จากภาพท่ี 4 พบวา่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ใชโ้ปรโมชันโปรโมชันเน็ตบ้านความเร็วสูง (C) 

มากที่สุด คือ จ านวน 119 คน คดิเป็นร้อยละ 29.75 รองลงมาคอืโปรโมชันเตมิเงิน (B) จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.25 โปรโมชันเน็ตโทรศัพท์มือถอื (D) จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และ โปรโมชันรายเดอืน (A) จ านวน 71 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงโปรโมชันตา่ง ๆ ท่ีกลุ่มตัวอยา่งให้ความสนใจ ส าหรับการวางแผน

ธุรกิจจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงส่ิงท่ีลูกค้าให้ความสนใจต่อผลิตภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ ขององค์กร เพื่อตอบสนองความ  พึง

พอใจของตัวลูกคา้ได้อยา่งดีท่ีสดุ ซึ่งแต่ละประเภทผลิตภัณฑก์จ็ะบ่งบอกพฤตกิรรมของลูกค้าท่ีแตกต่างกันไป ดังนัน้

ในการตอบสนองเพื่อเพิ่มความพงึพอใจของลูกคา้จึงควรมรูีปแบบท่ีแตกต่างออกกันไปเชน่กัน 

 

 



 

 1545  Proceedings 

ตารางที่  2    จ านวนและรอ้ยละจ าแนกตามปัญหาที่พบ  

(n = 400) 

                             ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปัญหาที่พบ     

           1.ยา้ยค่ายล่าช้า (move) 16  4.0  

           2.หักค่าบริการท่ีไมไ่ดส้มัครใช้ (charges) 44  11.0  

           3.สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ด ี(Internet) 101  25.25  

           4.ตดิตอ่ยากตอบค าถามลา่ชา้ (Response) 163  40.75  

           5.ความเป็นสว่นตัว (private) 49  12.25  

           6.บริการหลังการขายไมด่ี (after sale) 27  6.75  

                   รวม 400  100.0  

 

                                              (จ านวนคน) 

                                            Y 

 

 

 

 

 

 

  X (ปัญหาที่พบ) 

 

ภาพที่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามปัญหาท่ีพบ 

จากภาพท่ี 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ พบปัญหาติดต่อยากตอบค าถามล่าช้า 

(Response) มากที่สุด จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 รองลงมาคือ ปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี (Internet) 

จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ปัญหาความเป็นส่วนตัว (private) จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 หัก

ค่าบริการท่ีไม่ได้สมัครใช้ (charges) จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ11.0 ปัญหาบริการหลังการขายไม่ดี (after sale) 

จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 และ ปัญหาย้ายค่ายล่าช้า (move) จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 

แสดงให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีลูกค้าประสบพบเจอ ส าหรับการวางแผนธุรกิจนั้น การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้บ่อย ๆ จะ

ช่วยลดสิ่งท่ีรบกวนความพึงพอใจของลูกค้า ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และเพิ่มความพึงพอใจหรือสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดใีห้แกต่ัวลูกค้าขององค์กรเอง 
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ตารางที่  3  จ านวนและรอ้ยละจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีโพสต์ 

(n = 400) 

                             ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชว่งเวลาท่ีโพสต ์     

1. 08.00 – 12.00 น. (08-12)  84  21  

2. 12.00 – 16.00 น. (12-16) 167  41.75  

3. 16.00 – 20.00 น. (16-20) 84  21  

4. 20.00 – 24.00 น. (20-24) 53  13.25  

5. 24.00 – 08.00 น. (24-08) 12  3  

                   รวม    400  100.00  

 

                                              (จ านวนคน) 

                            Y 

 

 

 

 

 

    X (ช่วงเวลาที่โพสต์) 

 

 

ภาพที่ 6  แสดงจ านวนและรอ้ยละจ าแนกตามชว่งเวลาท่ีโพสต ์

จากภาพท่ี 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่โพสต์ในช่วงเวลา 12.00 - 16.00 น. มากท่ีสุด 

จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือช่วงเวลา 08.00-12.00 น.และชว่งเวลา 16.00 - 20.00 น. จ านวน 

84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 เท่ากัน ช่วงเวลา 20.00 - 24.00 น.จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25  และ ช่วงเวลา 

24.00 – 08.00 น.จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาท่ีโพสต์ ส าหรับการวางแผน

ธุรกิจนัน้ การเข้าถึงลูกค้าให้ถูกท่ีถูกเวลาเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง ที่จะชว่ยให้ตัวลูกค้าเองเกิดความพงึพอใจต่อองค์กร

มากที่สุด ในมุมมองขององค์กรการสร้างภาพลักษณท่ี์ดยีอ่มจะส่งผลช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จมากขึน้เชน่กัน 
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ตอนที่ 2  ผลการทดสอบสมมติ านเพื่อศกึษาแนวโน้มของผลตอบรับประสบการณ์ของลูกคา้ทีซ่ื้อ

สินคา้และ บริการของ AIS 

 จากการวเิคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ โดยก าหนดช่วงเวลาในการโพสต์เป็นตัวแปรตาม และตัวแปร

อสิระ ได้แก ่เพศ โปรโมชัน และปัญหาที่พบ ได้ผลการวเิคราะหต์ามท่ีปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่  4  แสดงผลการวเิคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ 

 
ค่าสัมประสิทธิ ์

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตร าน 
t-value Pr(>|t|) 

ค่าคงที ่ 2.70927 0.25940 10.444 0.000** 

เพศ -0.05270 0.10479 -0.503 0.6153 

โปรโมชัน 0.01723 0.05054 0.341 0.7333 

ปัญหาที่พบ -0.08720 0.04553 -1.915 0.0562* 

**,* มนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และ 90 ตามล าดับ 

จากตารางผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อช่วงเวลาในการโพสต์ ได้แก่ ปัญหาท่ีพบ โดยมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 เพยีงตัวแปรเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  ผลลัพธ์ของงานวจิัยนี้ 
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จากภาพท่ี 7 ส าหรับกราฟ residual vs fitted และ scale location คือการวเิคราะห์ส่วนท่ีเหลือจากสมการ

ถดถอยพหุนาม เพื่อแสดงลักษณะการกระจายข้อมูล ว่ามปัีญหา multicollinearity หรือไม ่ถ้าเป็นรูปโทรโข่งมาก แสดง

วา่เร่ิมเกิดปัญหาดังกล่าว คือตัวแปรอสิระที่เอามร่ีวมใช้วิเคราะห์ มคีวามสัมพันธ์กันมากเกินไป   

กราฟ Normal Q-Q คือการพล้อตจุดตัดระหว่างค่ า Z quantiles กับข้อมูล ใดๆ ท่ี เก็บตัวอย่าง

มา สมมุติฐานคือข้อมูลท่ีเก็บมาจากประชากรท่ีมีการกระจายเป็นแบบ Normal distribution ก็น่าท่ีจะได้การกระจาย

ของค่าตัวอยา่งเป็น Normal distribution ด้วยเช่นกัน  หากเป็นตามสมมุตฐิานดังกล่าว กราฟความสัมพันธ์จะใกล้เคียง

เส้นตรง ที่มคีวามชัน (Slope)  และจุดตัดบนแกน Y (Intercept) นั่นแปลว่าจุดตัดของแนวเส้นบนแกน Y คือคา่เฉลี่ยของ

ค่าตัวอยา่งนั้นดว้ย จากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้วา่การเรียงตัวของจุดค่าในแกน Y เทียบกับ quantiles เป็นแนวแมจ้ะ

ไมเ่ป็นเส้นตรงโอกาสท่ีมีการกระจายเป็นแบบ Normal distribution ค่อนขา้งสูง 

ค่าของ Leverage ส่วนใหญ่หากไม่เข้าใกล้ 1 ถือว่าเป็นลักษณะกราฟท่ีดีแสดงว่าสมการท านายไม่แปร

ตามการทดลองใดการทดลองหนึ่งเพียงการทดลองเดียวโดยค่า Cook’s Distance หรือ Di ใช้ในการตรวจสอบค่าท่ีมี

อทิธิพลต่อคา่พยากรณ์ท้ังหมด หากค่าเปอร์เซ็นไทล์ของค่าDi นั้นมคี่าน้อยกวา่ 10 หรือ 20 แล้วข้อมูลน้ันจะมอีทิธิพล

ตอ่ค่าพยากรณ์ท้ังหมดเพียงเล็กนอ้ยหากค่าเปอร์เซ็นไทล์ของค่า Di นัน้มีค่าตัง้แต่ 50 ขึน้ไปแลว้ข้อมูลนัน้จะมีอทิธิพล

ตอ่ค่าพยากรณ์มาก กล่าวคือค่าพยากรณ์ท่ีได้จากการใช้ข้อมูลค่านั้นในการสร้างสมการถดถอยจะแตกตา่งอย่างมาก

จากค่าพยากรณ์ท่ีไมใ่ช้ข้อมูลนัน้ เชน่ หากมีตัวแปรอสิระจ านวน 4 ตัวข้อมูลจ านวน 25 ข้อมูลและมคี่าDi เท่ากับ 1.25 

จะมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ของ F(4,21) ท่ี 67.94 ซึ่งมคี่ามากกว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 ดังนั้นข้อมูลค่านี้มีอิทธิพลต่อค่า

พยากรณ์ท้ังหมดเป็นต้น 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการวเิคราะห์แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.0 ใช้โปรโมชันเน็ตบ้าน

ความเร็วสูง (C) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีปัญหาติดต่อยากตอบค าถามล่าช้า (Response) มากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 40.75 และมักจะโพสต์ในชว่งเวลา 12.00 - 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 41.75 เพศชายพบปัญหาตดิตอ่ยาก ตอบ

ค าถามล่าช้า (Response) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 18.75 โพสต์ในช่วงเวลา 12.00 - 16.00 น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 21.5 ในขณะท่ีเพศหญิงพบปัญหาติดต่อยากตอบค าถามล่าช้า (Response) คิดเป็นร้อยละ 22.0 โพสต์ในช่วงเวลา 

12.00 - 16.00 น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.25 ปัญหาในการติดต่อยากตอบค าถามล่าช้านั้น  ส่วนใหญ่พบอยู่ใน

โปรโมชันเน็ตบ้านความเร็วสูง (C) คิดเป็นร้อยละ 13.0 รองลงมาพบในโปรโมชันเติมเงิน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และโปร

โมชันเน็ตโทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 8.5 และตัวแปรอสิระที่มผีลต่อช่วงเวลาในการโพสต์ ได้แก่ ปัญหาที่พบ โดยมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 เพียงตัวแปรเดียว  

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ท าให้ทราบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะใช้บริการโปรโมชันเน็ต

โทรศัพท์มือถือมากที่สุด  พบปัญหาในการตดิตอ่แผนกบริการลูกค้ายาก ตอบค าถามล่าช้า และชว่งเวลาในการโพสต์

ข้อความแสดงความคิดเห็นมากที่สุดคือชว่งเวลา 12.00 – 16.00 น. ดังนั้น องค์กรควรน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ไป

วางแผน ปรับปรุง พัฒนาการให้บรกิารให้ตรงกับความต้องการของผู้ใชบ้ริการให้มากที่สุด เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา

ท่ีสร้างความไม่พงึพอใจต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างเร่งดว่น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององคก์ร 
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ระบบสารสนเทศจัดการห่วงโซ่การผลติและการส่งออกอาหารไทย กรณีศกึษา 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์และออกแบบระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของระบบจัดการห่วง

โซ่การผลิตและการส่งออกอาหารของกิจการ KinThai Express ท่ีเอื้อต่อการใช้งานของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

อาหารของจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 

ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออก ผู้จัดจ าหน่าย และลูกค้า โดยมีระเบียบวธีิวิจัยตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

คือ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิจัย

พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งมีความต้องการระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหาร ท่ีเอื้อตอ่การด าเนินงานของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า และจากผลการพัฒนาระบบพบว่าระบบมีฟังก์ชั่นการท างานท่ี

ครอบคลุมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวม 21 ฟังก์ชั่น จากการประเมินประสิทธภาพการใช้งาน

ระบบโดยกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลประเมินประสิทธิภาพระบบท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ ด้าน

การออกแบบระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความเสถียรภาพของระบบ และด้านการใชป้ระโยชนจ์ากระบบ มี

ผลประเมินในภาพรวมทุกด้านอยูใ่นระดับดี  
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1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด พะเยา 56000 
2 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด พะเยา 56000 
1 Business Computer, School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao 56000 
2 Modern Information Technology Management, School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author e-mail: thitirath.ch@up.ac.th 



 

 1551  Proceedings 

Abstract  

 This research aims to system analysis and design the Enterprise Resource Planning system of supply 

chain management and Thai food export by KinThai Express to facilitate the use of persons concerning the food 

industry in Phrae Province and near arears, who are the sampling of this research, such as raw material 

suppliers, food export manufacturers, retailer and customer. The research methodology applies system 

development process according to the system development life cycle, which is system analysis, system design, 

system development and system evaluation. The research found that the sampling requires the system of supply 

chain management and food export facilitating operations of stakeholders from upstream, midstream to 

downstream of the process. As reported by the results of system development, it was found that the 21 functions 

of the system covers the demands of all groups of stakeholder, From the assessment of system performance 

used by the sampling, it was found that the overall results of system performance in 5 aspects, system function, 

system design, system performance, system stability, and system application, were in the good level.   
 

Keywords:  Supply Chain Management, Food Exports System, Cloud Computing, Internet of Things   

บทน า 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทา่มกลางการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ระบบดิจิทัล ท าให้ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยต้องเผชิญความท้าทาย

ในการปรับตัวพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในปี 2558 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศเติบโต ร้อยละ 4.0 - 6.8 

ในขณะท่ีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการดูแลห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากความนิยมในอาหารประเภทออแกนิกส์หรือคลีนฟู้ด แนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหาร

สุขภาพของโลก ท าให้ตลาดอาหารสุขภาพในเอเชีย ซึ่งรวมถึงตลาดไทย เป็นตลาดท่ีมีศักยภาพและเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง [1] กระบวนการตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจอาหารได้ให้ความส าคัญกับการจัดการโลจิ

สติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีบริษัทต่างๆ สามารถน ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

[2] การจัดการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถชว่ยลดตน้ทุนการด าเนินงาน และสร้างความพึงพอใจให้แกผู่้บริโภค

ได้ เนื่องจากแนวคิดของการจัดการโลจิสติกส์คือการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณค่าสูงท่ีสุดให้แก่ผู้บริโภค ภายใต้

ต้นทุนการด าเนินงานท่ีต่ าท่ีสุด [3] การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการห่วงโซ่อุปทานท่ีช่วยในการ

วางแผน การสนับสนุน การควบคุมการไหลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เก็บรักษาสินค้า และบริการ

สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง จากจุดเร่ิมต้นไปสู่จุดสุดท้าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค [4], [5] ธุรกิจ

ร้านอาหารจึงต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการได้มา การรักษา และเป็นพันธมิตรกับลูกค้า เพื่อสร้างคุณค่าท่ีเหนือกว่า

คู่แขง่ให้แกลู่กค้า ตอ้งมีการบูรณาการการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า ตามฟังกช์ั่นหว่งโซ่อุปทานขององค์กร 

เพื่อให้การส่งมอบมูลค่าให้กับลูกค้ามีประสิทธภิาพและประสิทธิผลดีขึ้น [6] และต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์อัน

ดีกับลูกค้าท่ีท าประโยชน์และก าไรให้แก่ธุรกิจให้คงอยู่ตลอดไป โดยลูกค้าผู้มีพระคุณเหล่านั้นจะได้รับความพึงพอใจ

สูงสุดเป็นการตอบแทน [7], [8] ธุรกิจอาหาร KinThai Express เป็นธุรกิจท่ีเกิดการรวมตัวกันของเชฟรุ่นใหม่ท่ีร่วมกัน

ผลิตอาหารพร้อมรับประทานเพื่อการจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยใช้วัตถุดิบจาก

กลุ่มชุมชนในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง การด าเนินธุรกิจอาหารดังกล่าวต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน

การด าเนินงานเพื่อช่วยให้ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอย่างสะดวกรวดเร็ว มีการประมวลผล
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และออกรายงานตอบสนองต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ จึงมีแนวคิดในการ

ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารไทย (Supply Chain Management and Thai 

Food Exports System; SCMTFES) ของธุรกิจอาหาร KinThai Express โดยมีการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่ม

เมฆ (Cloud Computing) เพื่อพัฒนากระบวนการท างานให้มปีระสิทธิภาพ มคีวามปลอดภัย มคีวามคล่องตัว รับบริการ

ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่เสมอ และมีต้นทุนการด าเนนิงานท่ีต่ าลง [9]  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วธีิด าเนนิการศึกษา 

1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใชป้ระกอบการศกึษาวิจัย แบง่เป็น 2 ส่วนคอืการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ เป็น

การเก็บข้อมูลความต้องการใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่างท้ังความต้องการท่ีเป็นฟังก์ชั่นการท างาน (Functional 

Requirements) และความต้องการท่ีไม่ได้เป็นฟังก์ชั่นการท างาน (Non-functional Requirements)  เพื่อน ามาวิเคราะห์

และออกแบบระบบ และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อใช้ประกอบการวิจัย ได้แก่  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของห่วงโซ่อุปทาน

ของอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตและการส่งออก และแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การวิเคราะห์ระบบและออกแบบ (System Analysis and Design) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน

ระบบจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอาหาร KinThai Express ได้แก่ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ผู้ประกอบการ

ผลิตอาหารส่งออก ผู้จัดจ าหน่าย และลูกค้า ท้ังความต้องการท่ีเป็นฟังก์ชั่นการท างาน (Functional Requirements) 

การวิเคราะห์ความต้องการท่ีไม่ได้เป็นฟังก์ชั่นการท างาน (Non-functional Requirements) เพื่อน าความต้องการมาใช้

ในการวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบ SCMTFES  น ามาสร้างเป็นแบบจ าลองการท างานของระบบเชิงวัตถุ 

และออกแบบฐานขอ้มูล ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารไทย และการ

ออกแบบรูปแบบการน าเสนอข้อมูลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User 

Interface Design) การออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูล (Input Design) การออกแบบรายงาน (Output Design) และการ

ออกแบบแผนผังเว็บไซต์ (Website Map Design) เป็นต้น 

3. การพัฒนาระบบ (System Development) โดยใช้ Web Application technology ในการให้บริการผ่าน 

computer server แบบ cloud computing, การใช้โนโลยีดอทเน็ต (.NET) ในการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถเชื่อมต่อกับ

โปรแกรมต่างๆ และท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server การใช้ SQL Server ในการจัดการฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ และการใช้เทคโนโลยี Web Base Application ใช้งานในบริการ WWW ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ

เครอืข่ายอินทราเน็ต ท่ีใชโ้ปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื่อสารขอ้มูล เพื่อผู้ใชง้านสามารถติดตอ่สื่อสารหรือ

เรียกใชง้านโปรแกรม Web-based Application ได้โดยใชโ้ปรแกรมเว็บบราวเซอร์  

 4. การประเมินระบบ (System Evaluation) ผู้ประเมนิระบบเป็นกลุ่มตัวอยา่งของการวิจัย ใช้วธีิการเลอืกกลุ่ม

ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความชัดเจนคือเป็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอาหาร KinThai Express จึงใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ได้แก่ กลุ่มตัวอยา่งท่ีเป็นผู้ส่งมอบวัตถุดบิ 30 ราย ผู้ผลิตอาหาร 12 ราย ผู้จัดจ าหน่าย 24 ราย ผู้คา้ปลกี 36 ราย และ

ลูกค้า 60 ราย ประเมินโดยใช้แบบประเมินระบบสารสนเทศ ท่ีแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ค าถามเกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ค าถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ และค าถามค าถามปลายเปิด ถามข้อเสนอแนะ

และความคิดเห็นเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูล

โดยใชค้่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใชค้่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) [10] 
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ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องพบว่า อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการผลิตอาหารพร้อมปรุง และการผลิต

อาหารเพื่อส่งออกของจังหวัดแพร่ ได้แก่ ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว พริก ขิง เนื้อโค ฯลฯ และ

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปหลายชนิด และมีผู้ประกอบการ KinThai Express ท่ีผลิตอาหารพร้อมรับประทานหรือพร้อม

ปรุงแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรและกลุ่มผลิตภัณฑ์ในพื้นท่ีจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง 

โดยมีรายการอาหารส่งออกหลากหลายชนิด เช่น ผัดไทย ข้าวซอย มัสหมั่น แกงกะหร่ี ส้มต า พิชซ่า พาสต้า สปา

เก็ตตี้ ฯลฯ โดยจัดจ าหน่ายให้ร้านอาหารตา่งประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ อเมริกา จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็น

ต้น ธุรกิจอาหาร KinThai Express มสีัญลักษณ์ประจ ารา้นเป็นรูปหนุมาน [11] ดังภาพท่ี 1 

 

     
 

ภาพที่ 1  สัญลักษณ์ของกิจการ KinThai Express [11] 

  

 การออกแบบระบบ SCMTFES มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource 

Planning) สนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการส่งออกของอาหารไทย รองรับความต้องการของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย (1) ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ได้แก่ เกษตกร กลุ่มแม่บ้าน และผู้ค้าส่งวัตถุดิบ

อาหาร (2) ผู้ผลิตอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารท่ีผลิตอาหารพร้อมปรุง กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร (3) ผู้จัดจ าหน่าย 

ได้แก่ ร้านค้าส่ง ร้านแฟรนไชส์ (4) ผู้ค้าปลีก ได้แก่ ร้านอาหารแฟรนไชส์ ร้านอาหารต่างประเทศ และ (5) ลูกค้า

ปลายทางจัดซื้ออาหารไปรับประทาน และมีการออกแบบเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจอาหารของ 

KinThai Express ซึ่งจากการศกึษาแนวโน้มทางการตลาดของเทคโนโลยีจากการพยากรณ์ของ Gartner ท่ีออกรายงาน

ว่าเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นในช่วง Peak of Inflated Expectations ในระยะ 2-5 ปีข้างหน้า ได้แก่ IoT Architecture, 

iBeacons and Bluetooth Beacons, Predictive Analytics และ Smart Transportation เป็นต้น ส าหรับเทคโนโลยีใหมท่ี่จะ

เกิดขึ้นในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ได้แก่  IT/OT Integration, Internet of Things และWearables  [12] ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แผนภูม ิGartner Hype Cycle ส าหรับ Internet of Things ปี 2015 [12] 

 

การออกแบบระบบ SCMTFES ได้แบ่งเป็น 1. การออกแบบแบบจ าลองกระบวนการท างานของระบบเชงิวัตถุ 

(Unified modeling Language, UML) [13] และ 2. การออกแบบการประมวลผลข้อมูลแบบกลุ่มเมฆเพื่อรองรับ

เครือข่ายธุรกิจในห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกของ KinThai Express ท่ีมีผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานท้ังในและ

ตา่งประเทศ เชน่ จีน อนิเดีย อนิโดนเีซีย อังกฤษ และฟิลิปินส์ จึงได้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบโดยค านงึถึง

แนวโน้มทางเทคโนโลยี Internet of Things ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ 

Operational Technology [14] และออกแบบให้มีระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นบริการการประมวลผลท่ีมี

ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ [15] โดยผู้ใช้บริการเพียงแค่แจ้งความต้องการใช้งานก็จะได้รับบริการทรัพยากรการ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทันทีโดยไม่ต้องรับรู้รับทราบเบื้องหลังการท างานของระบบ [16] จากการศึกษาวิเคราะห์

ความตอ้งการใชง้านระบบจากกลุ่มตัวอยา่งในหว่งโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 30 ราย ผู้ผลิตอาหาร 12 ราย ผู้

จัดจ าหน่าย 24 ราย ผู้ค้าปลีก 36 ราย และลูกค้า 60 ราย กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระบบสารสนเทศท่ีมีฟังก์ชั่น

การท างาน รวม 21 ฟังก์ชั่น เมื่อน าความต้องการดังกล่าวมาสร้างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบ SCMTFES 

กับกระบวนการวางแผนทรัพยากรองค์กรแล้ว พบวา่ มรีะบบงานภายใตห้่วงโซ่ของผู้สง่มอบวัตถุดิบ (Suppliers) และผู้

จัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing) จ านวน 7 ระบบงาน ระบบงานภายใต้ห่วงโซ่การผลิต (Production) จ านวน 9 ระบบงาน 

และระบบงานภายใต้ห่วงโซ่ของการจัดจ าหน่าย (Distribution) และลูกค้า (Customers) จ านวน 5 ระบบงาน พบว่าดัง

ภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 กระบวนการวางแผนทรัพยากรองค์กรของระบบ SCMTFES 

 

จากภาพท่ี 3 องคป์ระกอบของกระบวนการวางแผนทรัพยากรองค์กรของระบบ SCMTFES  แบ่งเป็น 3 ส่วน ท่ี

มีกระบวนการท างานสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นน้ าคือส่วนของผู้ส่งมอบวัตถุดิบและกระบวนการจัดซื้ อวัตถุดิบ กลางน้ าคือ

ส่วนของการผลิต และปลายน้ าคือส่วนการกระจายสินค้าและการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยในแต่ละส่วนมี

ระบบงานยอ่ย ดังนี ้

1. ส่วนของผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (Suppliers) และกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing) ประกอบไปด้วย ระบบ

จัดการพื้นท่ีเพาะปลูกพืชอาหารไร้สารพิษ ระบบจัดการพันธ์ุและเมล็ดพันธ์ุพืชอาหาร ระบบวางแผนการผลิตวัตถุดิบ 

ระบบควบคุมคุณภาพการผลิตวัตถุดบิ ระบบการขายวัตถุดิบ ระบบจัดการคลังวัตถุดบิ และระบบขนสง่วัตถุดบิ  

2. ส่วนการผลิต (Production) ประกอบด้วย ระบบบริหารกลาง ระบบการวิจัยและพัฒนา ระบบจัดการผลิต

ของร้านอาหาร ระบบควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร ระบบจัดการร้านอาหารส าหรับหน้าร้าน KinThai ระบบการ

จัดซื้อวัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ระบบบัญช ีระบบบุคคลและผลตอบแทน ระบบทรัพยส์ิน

ถาวรและการซ่อมบ ารุง 

3. ส่วนการกระจายสินค้า (Distribution) และกระบวนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า (Customers) ได้แก่ ระบบ

การขายและการตลาด ระบบจัดการแฟรนไชส์ ระบบขนส่งสินค้า ระบบฐานข้อมูลลูกค้า และระบบลูกค้าสัมพันธ์ 

(Customer Relation Management)  

จากการน าความต้องการระบบ SCMTFES มาสร้างเป็นแบบจ าลองตามมุมมองของผู้ใช้งานภายนอก (Use 

Case Diagram) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (Actor) กับระบบ (System) โดย Actor กับ System จะ

ติดต่อกันผ่านยูสเคส (Use Case) ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และจะใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้เพื่ออธิบายถึงฟังก์ชั่นการท างาน

หลักของระบบ [17] ให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงบทบาทหนา้ที่ของระบบและผู้ใชง้านแตล่ะกลุ่ม ดังภาพท่ี 4  
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ภาพที่ 4 แบบจ าลอง Use Case Diagram ของระบบ SCMTFES 

 

 จากนัน้ได้สร้างแบบจ าลองคลาสและความสัมพันธ์ของคลาส (Class Diagram) เพื่อแสดงมุมมองของระบบท่ี

เน้นโครงสร้างของวัตถุ และคลาสของวัตถุ (Class) ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Relationship) แอททริบิวต์ (Attribute) 

และโอเปอเรชั่น (Operation) [17] และได้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูลตามมาตรฐาน ANSI/SPARC 

หรือท่ีเรียกว่า สถาปัตยกรรม 3 ระดับ (Three-level Architecture) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีแสดงถึงโครงสร้างของระบบ

ฐานข้อมูลท่ีมีการก าหนดสถาปัตยกรรมไว้ 3 ระดับคือ ระดับภายนอก (External View) ระดับแนวความคิด 

(Conceptual View) และระดับภายใน (Internal View) [18] และ Internal Schema เป็นระดับท่ีมองถึงวิธีการจัดเก็บ

ข้อมูลในระดับกายภาพในด้านรูปแบบและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล [19] Conceptual Schema เป็นตัวเชื่อมระหว่าง 

Internal Schema และ External Schema ใชอ้ธิบายรายละเอยีดโดยรวมของฐานขอ้มูลเพื่อเชื่อมกับส่วนท่ีท่ีผู้ใช้มองเห็น

รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลและเกณฑ์ต่างๆ ส าหรับ External Schema เป็นการน าเสนอข้อมูลในมุมมองของ

ผู้ใช้งานเสมือนกับผลการสืบค้นข้อมูลจากหลายตารางข้อมูลและน ามาแสดงผลต่อผู้ใช้งาน [20] การออกแบบ

สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูลของระบบ SCMTFES [21] แสดงไว้ในภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูลการจัดการห่วงโซก่ารผลิตและการสง่ออกอาหารไทย 

 

 จากภาพท่ี 5 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลของระบบ SCMTFES โดยในส่วนล่างสุดเป็นส่วน

จัดเก็บข้อมูล (Storage System) ท่ีเป็นลักษณะเพอะซีสเทนส ์(Persistence) หรือข้อมูลท่ียังคงอยู่แม้ว่าโปรแกรมท่ีสร้าง

ข้อมูลนั้นขึ้นมาได้ถูกปิดไปแล้วก็ตาม [22] ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลท้ัง 21 ฐานข้อมูล ส่วนถัดขึ้นไปคือโมเดลทาง

กายภาพ (Physical Model) และโมเดลเชิงตรรกะ (Logical Model) เป็นการเก็บข้อมูลลงไปยังส่วนจัดเก็บข้อมูลเพื่อท า

ให้ระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถค้นหารายการข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูลทางกายภาพมาประกอบเป็นรายการ

ข้อมูลแบบตรรกะ (logical record) และส่วนท่ีถัดขึ้นไปนั้นเป็นส่วนของสถาปัตยกรรม 3 ระดับของ ANSI/SPARC 

แบ่งเป็น สกีมาระดับภายนอก (External Schema) เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน สกีมาระดับแนวความคิด (Conceptual 

Schema) เป็นส่วนเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสกีมาระดับภายใน (Internal Schema) กับสกีมาระดับภายนอก ซี่งสกีมา

ระดับภายนอกจะเป็นส่วนติดต่อระหวา่งระบบงานกับส่วนมุมมองผู้ใช้งาน (User Views) ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเรียกดู

รายงานและสืบค้นข้อมูลได้ตามต้องการ ท้ังนี้สามารถแสดงกระบวนการท างานของสถาปัตยกรรม 3 ระดับของ 

ANSI/SPARC ดังนี้ 
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               External View1        External View2    External View3 

    

ProNo PName PType Price QTY  OrderNo ProNo QTY CusNo Date Con.  StockNo LotNo PNo QTY 

 

Conceptual Level   

 ProNo PName PType StockNo LotNo QTY Con. Mfg_Date Exp_Date 

 

 

Struct PRODUCT  

{ 

Int ProNo; 

Int PType; 

Int StockNo; 

Internal Level          Int LotNo; 

Char PName [20]; 

Char SupName [30]; 

Char CusName [20]; 

    Struct date Mfg_Date; 

   Struct date Exp_Date; 

cout << end; 

cout << pro[i].name << “ get the QTY = “ << pro[i]. QTY<<end; 

return 0; 

} 

  

 การออกแบบการประมวลผลข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เพื่อรองรับระบบวางแผนทรัพยากร

องคก์ร ภายใตเ้ครอืขา่ยธุรกิจในหว่งโซ่การผลิตและการส่งออก มเีป้าหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการใชง้านให้แก่

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน สามารถติดตัง้ระบบได้อยา่งรวดเร็วและลดค่าใชจ้่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบ่งรูปแบบการให้บริการออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ (1) 

บริการซอฟตแ์วร์ (Software as a Service : SaaS) ให้บริการซอฟต์แวร์ท่ีพร้อมใชง้านผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

(2) บริการแพลทฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS) ให้บริการระบบปฏิบัติการและชุดค าสั่งท่ีสนับสนุนการพัฒนา

โปรแกรม (3) บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนระบบ

เสมือนท่ีสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น หน่วยความจ า หน่วยประมวลผล และหน่วยจัดเก็บข้อมูล [23], 

[24], [25] และรูปแบบการให้บริการของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรภายใต้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ มี 3 

รูปแบบ ได้แก่ (1) Cloud Infrastructure ให้บรกิารโครงสร้างพื้นฐานดา้นฮาร์ดแวร์ เหมาะส าหรับองค์กรท่ีมีความพร้อม

ในการดูแลซอฟต์แวร์ระบบเอง (2) Cloud Platform ให้บรกิารโครงสร้างพื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ระบบ 

เหมาะส าหรับองคก์รท่ีใชซ้อฟตแ์วร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรท่ีไม่มโีครงสร้างพื้นฐานรองรับ (3) Cloud Application 

เป็นการให้บริการแบบครบวงจรท้ังโครงสร้างพื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์การวางแผน

ทรัพยากรองค์กร เหมาะส าหรับองค์กรท่ีต้องการใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จท้ังด้านฮาร์ดแวร์ โครงข่ายสื่อสาร และ

ซอฟต์แวร์ [26] ท้ังนี้ได้ออกแบบให้ระบบ SCMTFES ให้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บน

โครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) จากผู้ให้บริการคลาวดค์อมพิวติ้ง ดังภาพท่ี 6  
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ภาพที่ 6 การเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมอืน (Virtual Machine) บนโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) ของระบบ SCMTFES 

 

 การพัฒนาระบบ SCMTFES ได้ระบบท่ีครอบคลุมความต้องการใชง้านของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน 

โดยฟังก์ชั่นการท างานของระบบตามบทบาทหน้าท่ีการใชง้านระบบตามแบบจ าลองตามมุมมองของผู้ใช้งานภายนอก 

ประกอบด้วย (1) ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและผู้จัดซื้อวัตถุดิบ สามารถใช้งานระบบจัดการพื้นท่ีเพราะปลูกพืชไร้สารพิษ 

จัดการพันธ์ุและเมล็ดพันธ์ุ จัดการระบบวางแผนการผลิต จัดการระบบควบคุมคุณภาพการผลิต จัดการระบบขาย

วัตถุดิบ จัดการคลังวัตถุดิบ และจัดการระบบขนส่งวัตถุดิบ เป็นต้น (2) ผู้ผลิตอาหาร ผู้จัดจ าหน่าย และร้านอาหาร 

สามารถใช้งานระบบบัญชี ระบบบุคคลและผลตอบแทน ระบบจัดซื้อ ระบบทรัพย์สินถาวรและซ่อมบ ารุง ระบขนส่ง

สินค้า ระบบฐานข้อมูลลูกค้า ระบบขายและการตลาด ระบบจัดการแฟรนไชส์ ระบบขนส่งวัตถุดิบ ระบบจัดการผลิต

ของร้านอาหาร ระบบคลังสินค้า ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต เป็นต้น (3) ลูกค้า สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล

ลูกค้า ระบบขายและการตลาด และระบบแฟรนไชส ์เป็นต้น ดังภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 หนา้จอระบบ SCMTFES 

 

 ผลการประเมินระบบโดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย พบว่า มีผลการประเมินโดยเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ (Functional Requirement) มีผลประเมิน

เฉลี่ยในระดับดี 2. ด้านการออกแบบระบบ (System Design) มีผลประเมินเฉลี่ยในระดับดี 3. ด้านประสิทธิภาพของ

ระบบ (Performance) มีผลประเมินเฉลี่ยในระดับดี 4. ด้านความเสถียรภาพของระบบ (Reliability) มีผลประเมินเฉลี่ย

ในระดับดี และ 5. ด้านการใชป้ระโยชน ์(Usability) มผีลประเมินเฉลี่ยในระดับดี รายละเอยีดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหาร 
 

หัวข้อประเมิน 

 

ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ) 

ผู้ประกอบการ ผู้ส่งมอบวัตถดุิบ  
นักศกึษา

ผู้ประกอบการฝกึหัด  

x̄  S.D. ระดับ x̄    S.D. ระดับ x̄  S.D. ระดับ 

1.ด้านฟังก์ช่ันการท างานของระบบ  3.75 0.25 ด ี 3.85 0.19 ด ี 3.71 0.17 ด ี

2.ด้านการออกแบบระบบ  3.65 0.19 ด ี 3.65 0.21 ด ี 3.61 0.23 ด ี

3.ด้านประสิทธิภาพของระบบ  3.57 0.25 ด ี 3.54 0.27 ด ี 3.58 0.24 ด ี

4.ด้านความเสถียรภาพของระบบ  3.58 0.21 ด ี 3.60 0.25 ด ี 3.57 0.28 ด ี

5.ด้านการใชป้ระโยชน ์ 3.64 0.20 ด ี 3.51 0.32 ด ี 3.70 0.21 ด ี

สรุปผลประเมิน 3.64 0.03 ด ี 3.69 0.05 ด ี 3.63 0.04 ด ี

 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการ

ส่งออกอาหารของกิจการ KinThai Express พบว่าความต้องการใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่างในห่วงโซ่อุปทานของ

กิจการ KinThai Express มีความต้องการอยา่งกวา้งขวางและครอบคลุมกระบวนการวางแผนทรัพยากรองค์กร ผู้วิจัย

จึงออกแบบระบบให้มีฟังก์ชั่นการท างานตามความต้องการ และออกแบบสถาปัตยกรรมของข้อมูลตามแนวคิด

สถาปัตยกรรม 3 ระดับของ ANSI/SPARC เพื่อให้ระบบมีการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังออกแบบ

โครงสร้างพื้นฐานของระบบโดยให้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บนโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) 

จากผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อความสะดวกในการใชง้านของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ๋อุปทาน ซึ่งจากการน า

ระบบ SCMTFES ไปทดลองใช้ในกิจการอาหาร KinThai Express พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี และผู้ทดลองใช้

งานระบบมีข้อเสนอแนะว่า ระบบงานดังกล่าวสามารถใช้งานและประมวลผลได้ถูกต้องในแต่ละโมดูล แต่เมื่อทดลอง

ประมวลผลและออกรายงานแบบครบวงจร ระบบยังมีการท างานล่าช้า และยังไม่สามารถออกรายงานได้ครบถ้วนทุก

ระบบงาน โดยเฉพาะระบบบัญชีท่ีมีความสลับซับซ้อน จึงควรมีการพัฒนาระบบรายงานเพิ่มเตมิเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้งานทุกฝ่าย และเนื่องจากเป็นระบบงานขนาดใหญ่มาก จึงควรมีการวางแผนการบ ารุงรักษา

ระบบและปรับปรุงพัฒนาระบบในระยะยาว เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง  การน าระบบการวางแผน

ทรัพยากรองค์กรของระบบจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารฯ ไปใช้ประโยชน์ในกิจการอื่น สามารถท าได้

โดยเร่ิมจากการศึกษานโยบายของผู้บริหาร ว่ามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการน าระบบไปใช้งานหรือไม่ เนื่องจาก

นโยบายของผู้บริหารมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการน าระบบไปใช้งาน และศึกษากระบวนการทางธุรกิจของ

กิจการเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และอาจมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานบางส่วน

เพื่อให้สอดคล้องกับการท างานของระบบด้วย รวมท้ังต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจกระบวนการท างาน

ของระบบและสามารถใช้ระบบสนับสนุนการท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการน าไปใช้งานนั้ นจะต้องมีการ

ติดตามปัญหาและความต้องการเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ตอบสนองความต้องการของกิจการได้อย่าง

เหมาะสม 
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การสร้างโจทย์แบบเติมค าและตรวจค าตอบโดยอัตโนมัติ 

Creating fill in the blank type of questions and automatically checking the 

answers 

ภรภัทร อภสิารบุญมา1* และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ ์2 

Pollraphat Apisarnboonma1* and Phongthep Ruxpakawong2 

บทคัดย่อ 

  ปัจจุบันรูปแบบของข้อสอบมีหลากหลายท่ีสามารถใช้เป็นทางเลือกในการออกข้อสอบ การสร้างโจทย์แบบเติม

ค าเป็นข้อสอบท่ีมีการเว้นช่องว่างให้ใส่ค าตอบ  งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคในเร่ืองของเซตเพื่อหาผลสมาชิกในกลุ่ม

ตัวเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงกับช่องวา่งโดยการตรวจค าตอบ การเปลี่ยนโจทย์หรือเปลี่ยนตัวเลอืก ผู้ออกข้อสอบไมต่้อง

สร้างโจทย์ใหม่ท้ังหมด และยังได้โจทย์ใหม่หลายรูปแบบแต่วิธีการคิดค าตอบนั้นยังคงเดิม  การทดลองได้น าไปใช้กับ

ผู้ท าแบบทดสอบชัน้ประถมศึกษาปท่ีี5 ของโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพท่ี 54) จังหวัดพิจิตร จ านวน 20 คน ได้ผล

การประเมินความพึ่งพอใจพบวา่ภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ด ีมีซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
 

ค าส าคัญ : แบบทดสอบ  ตัวเลอืก  การเตมิค าลงในช่องวา่ง 
 

Abstract 

 Nowadays the formats of the exam very from multiple choice to fill-in-the-blank questions. In this study, 

sets of answers were created to apply for each question. The researchers can change the questions without 

having to make a new set of answers. The technique was then tested to twenty Grade 5 students of Wat Sra 

Pratum (Mitraphap 54) School in Phichit Province. The results showed that most students were satisfied with the 

technique at 4.25 on 5 point scales. 
 

Keyword: Test, Choice, fill in the blank 
1
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บทน า 
 ในปัจจุบันจะมีค าถามท่ีให้นักศกึษาเลือกตอบแบบปรนัย  อัตนัย  ซึ่งมหีลากหลายวิธีการท่ีครูผู้สอนได้จัดท า

แบบทดสอบขึ้นเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในแต่ละแนวทาง และเป็นทางเลือกในการออกข้อสอบได้

กระชับและชัดเจนมากยิ่งขึน้ เพื่อลดปัญหาการออกข้อสอบที่ซ้ าซาก การวัดและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนถือ

เป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นการประเมินว่าผู้ เรียนเรียนแล้วมีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถท่ีตรงตาม

วัตถุประสงค์ท่ีอาจารย์ต้ังไว้หรือไม ่ แบบทดสอบส าหรับการวัดและประเมินผลมหีลายรูปแบบ แบบสอบประเภทเขียน

ตอบ Supply Type ได้แก่ แบบอัตนัย แบบค าตอบสั้น และแบบเติมค าให้สมบูรณ์ เป็นแบบทดสอบอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ี

ครูผู้สอนนิยมใช้ส าหรับวัดและประเมินผลผู้เรียน  ส าหรับแบบทดสอบท่ีเป็นปรนัยซึ่งเป็นข้อสอบแบบเติมค า กระชับ

ได้ใจความ จะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบจับคู่ ท าให้นักศึกษามีโอกาสเลือกค าตอบที่ถูกได้ยาก เพราะผู้สอบ

ตอ้งคิดหาค าตอบได้เองไมใ่ชเ่ลือกค าตอบที่มีอยูแ่ล้วในข้อสอบแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถท าให้ผู้ออกข้อสอบตรวจข้อสอบ

ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังช่วยประหยัดเวลาในการตรวจข้อสอบอีกด้วย แบบสอบประเภทเขียนตอบเป็นแบบทดสอบท่ี

ผู้สอบจะต้องเรียบเรียงแนวความคิดและความรู้ท่ีได้เรียนมา ตลอดจนเรียบเรียงภาษาและจับใจความให้เป็นรูป

ประโยค เป็นข้อความท่ีชัดเจน และเขียนเป็นค าตอบให้เหมาะสมกับความต้องการของค าถาม  ดังนั้นผู้ตอบจึงต้องมี

ทักษะ และกระบวนการด้านความคิดเป็นระบบ ในการเขียนบรรยายหรือตอบค าถามต่างๆ เพื่อให้ผู้ตรวจค าตอบ

เข้าใจค าตอบเป็นอยา่งดี  

  งานวิจัยนี้จะเน้นเนื้อหาไปท่ีหลักโครงสร้างภาษาอังกฤษ เพราะมีความง่ายและไม่ซ้ าซ้อนเมื่อเทียบกับ

ภาษาไทย โดยกลุ่มค าของภาษาอังกฤษมีความหมายท่ีชัดเจน ประโยค คือส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดในโครงสร้างไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ เพราะในชีวิตประจ าวันจะสื่อสารออกมาเป็นรูปประโยค เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ แต่ประโยคนั้น

ประกอบขึ้นดว้ยค าต่างๆ ดังน้ันจึงตอ้งศึกษาวิธีการแตง่ประโยค และกลุ่มค าต่างๆ  

ข้อดีของข้อสอบแบบเตมิค า 

   สร้างได้ง่ายกว่าข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบจับคู่ เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการคิดหาตัวเลือกท าให้มี

โอกาสเดาถูกได้ยาก  เนื่องจากข้อสอบประเภทนี้ผู้สอบต้องคิดหาค าตอบเองไม่ใช่เลือกค าตอบท่ีมีอยู่แล้ว เหมือน

ข้อสอบแบบอื่น ข้อสอบประเภทนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวัดผล เพราะสามารถวัดความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  

ค าศัพท์  กฎเกณฑ์  ความสามารถท่ีจะหาค าตอบ ทักษะในโครงสร้างของรูปประโยค  ความสามารถท่ีจะ

ตคีวามหมายของข้อมูล วัดกระบวนการทางปัญญาขั้นสูง 

ข้อเสียข้อสอบแบบเตมิค า 

       ส่วนมากจะวัดความรู้ความจ าอยา่งเดียว ไม่ได้วัดสมรรถภาพสมองท่ีลึก การให้คะแนนขาดความเป็นปรนัย 

เพราะบางครัง้ตัดสินใจได้ยากกวา่ ค าตอบถูกหรือผิด แตถ่้าข้อค าถามท่ีสร้างขึน้จะต้องมคี าตอบถูกผิดเพยีงข้อเดียวก็

จะเป็นการวัดข้อเท็จจริงมากกวา่การวัดอยา่งอื่น 

       งานวิจัยนี้เป็นการสร้างโจทย์แบบเติมค าและตรวจค าตอบโดยอัตโนมัติ สามารถวัดความรู้ความเข้าใจของ

นักศึกษา ท าให้ผู้ออกข้อสอบประเมนิได้วา่นักศึกษาแต่ละคนมีความเข้าใจในข้อสอบเป็นอย่างดี เข้าใจหลักโครงสร้าง

ของประโยคและกลุ่มค าท่ีเป็นคุณสมบัติของตัวเลือกท่ีจะมาเติมในช่องว่างของค าถาม ซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถ

ปรึกษาพูดคุยกันได้ในเวลาท าข้อสอบ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของนักศกึษาอย่างแท้จริง 



 

 

 1566  Proceeding 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        การสร้างโจทย์แบบเติมค าและตรวจค าตอบโดยอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคเร่ืองเซตเพื่อหาผลสมาชิกของกลุ่ม

ตัวเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงกับช่องว่างโดยผู้ออกข้อสอบจะได้โจทย์ใหม่ท่ีหลายรูปแบบแต่วิธีการคิดค าตอบยังคงเดิม

และยังช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบทดสอบ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
    แบบทดสอบท่ีนักเรียนได้รับเป็นโจทย์ค าถามแบบการจัดกลุ่มอาจเป็นค าหรือรูปภาพท่ีสื่อความหมายแทน

ค า น ามาจัดกลุ่มกับเป้าหมายและเทคนิคสมาชิกเซตมาเป็นวิธีในการตรวจค าตอบ โจทย์ค าถามท่ีนักเรียนได้รับจะมี

ความแตกต่างกัน แต่แนวคิดในการหาค าตอบเหมือนกัน เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการท าแบบทดสอบมากขึ้น 

สามารถวเิคราะห์ในการหาค าตอบได้และท าแบบประเมินความพึ่งพอใจหลังจากได้ท าแบบทดสอบเรียบร้อย [4] 

    ปัจจุบันแบบทดสอบทบทวนหลังการเรียนท่ีให้นักศกึษาท า จะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีโจทย์และ

ตัวเลือกท่ีเหมือนกัน เวลาท าแบบทดสอบนักศึกษาก็จะไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ข้อสอบชนิดนี้จะวัด

ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาได้ แต่ถ้าจะให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน ในการท าแบบทดสอบ โดยท า

การเปลี่ยนโจทย์และสลับตัวเลือกให้กับข้อสอบในแต่ละชุด ท าให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อวัด

ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเป็นการชว่ยกันท าแบบทดสอบ ท าให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์ท่ีดีขึน้ หลังจากที่ได้

ท าการสุ่มเปลี่ยนโจทยแ์ละสลับค าตอบ [1] 

    แบบทดสอบสามารถแบ่งตามลักษณะการเขียนค าตอบ ได้หลายประเภท แตล่ะประเภทมีคุณสมบัติในการ

วัดแตกต่างกัน ดังนี้  

   แบบทดสอบแบบ เติมค า (Completion test) เป็นแบบทดสอบท่ีมลีักษณะเป็นโจทย์ขอ้ความท่ีถามให้นักศกึษา

เขียนค าตอบตอบโดยใช้ค า หรือประโยคสั้น ๆ เติมลงในช่องว่าง มีข้อดี คือ สร้างง่ายและรวดเร็ว เขียนค าถามให้คล

อบคลุมเนื้อหาได้ ใชว้ัดความจ าได้ดี เดาค าตอบได้ถูกยากกวา่ข้อสอบปรนัยอื่นๆ แตม่ขี้อเสีย คือ วัดพฤตกิรรมสูงกว่า

ความจ าไมไ่ด้ ตรวจยาก [5] 

   แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Essay Test) เป็นแบบทดสอบท่ีให้นักศึกษาเขียนบรรยายค าตอบลงใน

กระดาษค าตอบ มขี้อดี คือ เดาไม่ได้ วัดการแสดงวธีิท า ทักษะการเขียน การวพิากษ์วิจารณ์ การอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น การแสดงเหตุผล การวพิากษ์วจิารณ์ ได้ดี แต่ข้อเสีย คือ ตรวจยากมาก ใช้เวลาในการตรวจนาน ไมส่ามารถ

ออกข้อสอบหลายขอ้ได ้[4] 

      แบบเตมิค าให้สมบูรณ์ หมายถงึ แบบทดสอบ โดยผู้สอนมุง่เนน้ให้ผู้ตอบเตมิค า วล ีหรอืประโยคท่ีถูกต้อง 

ตอ่จากข้อความท่ีได้เขียนค้างไว ้ 

       ลักษณะข้อสอบจะเขียนประโยคเป็นส่วนน าไวแ้ล้วเว้นช่องวา่งระหว่างข้อความ หรือท้ายข้อความ ส าหรับให้

เติมค าหรือข้อความ เพื่อให้ข้อความนั้นถูกต้องสมบูรณ์ การเว้นช่องว่างจะเว้นท่ีว่างให้เติมมากกว่าหนึ่งช่องว่าง 

รูปแบบค าถามจะเป็นข้อสอบแบบเติมค าสามารถจ าแนกรูปแบบของค าถามเป็นสองแบบ ท้ังนี้แบบเติมค าตอบของ

ชอ่งว่างท่ีละแห่ง จะเขียนขอ้ความเป็นตอนน าไวแ้ล้วเวน้ช่องวา่งให้เติม ส่วนข้อแบบเตมิค าตอบข้อละหลายแห่ง แบบนี้

จะเขียนขอ้ความไว้เป็นขอ้ แตล่ะข้อจะเวน้ช่องวา่งไวม้ากกวา่ 1 แห่ง ผู้ตอบตอ้งเขียนค าตอบลงในชอ่งว่างให้สอดคล้อง

กับขอ้ความท่ีมีอยู ่[2] 

        Test constructor โปรแกรมช่วยสร้างแบบทดสอบ ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ ท้ังท่ีบ้าน หรือจะน าไปใช้ใน

สถาบันการศึกษาต่างๆก็ได้ โดยรองรับการสร้างแบบทดสอบถึง 5 ประเภทด้วยกัน สามารถน ารูปภาพ เสียง หรือ
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คลิปวีดีโอ มาประกอบแบบทดสอบก็สามารถท าได้ แถมแบบทดสอบยังสามารถน าออกมาเป็นไฟล์ได้หลากหลาย

รูปแบบท้ัง Word, Excel, Access, HTML, XML, TXT, Paradox, DBase ฯลฯ  

      QuizFaber เป็นโปรแกรมท่ีช่วยสามารถสร้างข้อสอบ หรือแบบสอบถามต่างๆ ในรูปแบบของเว็บไซต์ HTML 

ท่ีส าเร็จรูปโปรแกรมตัวน้ีสนับสนุนการสร้างค าถามท่ีมีหลายตัวเลอืก ไมว่า่จะเป็นโจทยแ์บบธรรมดา 4 ตัวเลอืกโดยให้

เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด โจทย์ท่ีมีตัวเลือกถูกเกินกว่า 1 ข้อ โจทย์แบบถูกผิด True/false โจทย์แบบเติมค าในช่องว่าง 

โจทย์แบบจับคู่ สามารถออกแบบข้อสอบหรือสร้างแบบสอบถามได้ หลังจากท่ีสร้างโจทย์เสร็จสามารถสร้างตัวจับ

เวลา ตัวเช็คข้อถูก ข้อผิด หรือสร้างท่ีบอกค าถามท่ียังคงเหลือได้  สนับสนุนการท างานให้สามารถสร้างประเภท

ค าถามในรูปแบบอื่นๆ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับ HTML และ JavaScript ในการประยุกต์สร้างรูปแบบของค าถามหรือ

แบบสอบถามใหม่ๆ ยกตัวอย่างเชน่ สร้างค าถามแบบปริศนาอักษรไขว ้ครอสเวร์ิค ค าถามแบบใส่ตัวเลข หรือจับคู่ค า

ได้  

       CORPUS ระบบสุ่มออกโจทย์ ส่งตรวจและแสดงผลโค้ดงานของวิชาการเขียนโปรแกรมรุ่นแรก เป็นระบบท่ี

ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคาดหวังว่าจะสามารถน าระบบมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้ท าความเข้าใจระบบได้อย่างรวดเร็ว และควรจะน าระบบการจัดเก็บข้อมูล และแสดงผลจาก 

UVa Online มาใช้ เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถตรวจสอบคะแนน และดูพัฒนาการของการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ของตัวเองได้ อีกท้ังการแสดงกล่องข้อความ (Dialog) หลังการส่งตรวจโค้ดเช่นเดียวกับ JLab เพื่อเพิ่ม

สีสันให้แก่ระบบ มากกวา่การแสดงเพยีงขอ้ความ แก้ไข หรือ ไมแ่ก้ไข ท่ีช่องผลการรัน   

  สรุปโปรแกรม Test constructor, QuizFaber และ CORPUS เป็นโปรแกรมท่ีช่วยสร้างโจทย์ค าถาม โดย

สามารถน าไฟล์ออกมาได้ในรูปแบบ HTML ,JavaScript ,PHP เป็นต้น 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

   ข้อสอบแบบเติมค าเป็นข้อสอบประเภทให้ตอบสั้น มีขอบเขตในการตอบ ภาคค าถาม อาจอยู่ในรูปค าถาม

หรือในรูปประโยคบอกเล่าท่ีเป็นข้อความไม่สมบูรณ์ โดยเว้นช่องว่างไว้ให้เติมค า หรือข้อความ ให้ได้ความถูกต้อง

สมบูรณ์ เป็นข้อสอบปรนัยเพียงแบบเดียวท่ีจะต้องค้นหาค าตอบเองแทนท่ีจะเป็นการเลือกค าตอบท่ีถู กต้องจาก

ตัวเลอืกตา่ง ๆ ท่ีก าหนดให้ม ี2 ขั้นตอน 1. การสร้างโจทย ์2. การตรวจค าตอบ 

 

   1. การสร้างโจทย์ 

       แบบทดสอบแบบเติมค าเป็นแบบทดสอบในลักษณะการวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา ซึ่งใน

แบบทดสอบนัน้ มหีลักการคิดดังสมการท่ี (1) 

 

       R        =    {ค าคงท่ี, ชอ่งว่าง, ตัวเลอืก, ค าแปรผัน}                  (1) 

      ชอ่งว่าง    =    {คุณสมบัต}ิ                      (2) 

       ค าคงท่ี    คือ       ค าที่เปลี่ยนแปลงไมไ่ด้ ซึ่งจะเป็นค าที่คงตัว    

   ชอ่งว่าง   คือ       ช่องค าตอบท่ีเป็นคุณลักษณะของค าถาม  

ตัวเลอืก        =  {คุณสมบัตขิองค าท่ีก าหนดมาให้สอดคลอ้งกับโจทย์}                           (4) 

ค าแปรผัน   คือ ความสัมพันธ์ระหวา่งค าสองค าหรอืมากกวา่นั้น เมื่อต าหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป อีกค า

หนึ่งจะเปลี่ยนตามไป     
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     จากสมการเป็นเซตของประเภทของค าท่ีใชใ้นการสร้างโจทย์ค าถามแบบเตมิค าที่มตีัวเลอืกหลากหลาย ที่จะ

เป็นการตอบโดยท่ีค าตอบไม่ซ้ ากัน โดยศึกษาจากโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน กริยา 

กรรม  

      Subject + verb + Object 

 

   ประธานและกรรม เป็นค าแปรผัน จะเปลี่ยนไปตามค ากริยาท่ีโจทย์ได้ก าหนดขึ้น โดยศึกษาจากตัวอย่าง

โจทย์ดังต่อไปนี้ 

 

          ตัวอยา่งโจทย์  

               she______ eat a _______.  

               ประกอบด้วยตัวเลอืก (does not, do not, banana, school) 

    

  โจทย์ค าถามจะมีค าคงท่ี ,ค าแปรผัน, ช่องว่าง และตัวเลือก ในแต่ละค าถามจะมีตัวเลือกท่ีได้ตั้งขึ้นมาเพื่อ

สอดคล้องกับแบบทดสอบท่ีก าหนดขึน้ในสมการท่ี (2) ดังนี ้

 

     ค าแปรผัน            =   {she, ,he}            

(5) 

   ค าคงท่ี        =   {eat}     

 ชอ่งว่างท่ี 1          =   {กรยิาเอกพจน}์                      

(6) 

     ชอ่งว่างท่ี 2         =   {fruit}                   

(7) 

     does not     =   {กรยิาเอกพจน}์               

(8) 

     do not               =   {กรยิาพหูพจน}์                      

(9) 

      bananas            =   {fruit}                  

(10) 

      school               =   {places}                

(11) 

  

  จากตัวอย่างโจทย์ข้างตน้ ค าว่า she จะสามารถเปลี่ยนเป็น he ได้ ส่วนค าว่า eat เป็นค าคงท่ีท่ีโจทยก์ าหนด

มา และมีกลุ่มตัวเลอืกท้ังหมด 4 ตัวเลอืก ซึ่งจะมีตัวเลอืกผิด 2 ตัวเลอืก และตัวเลอืกท่ีถูก 2 ตัวเลอืก 

 

ค าแปรผัน          =   {she, he}         
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 จากการท าข้อสอบแบบเติมค าของนักศึกษาท่ีก าหนดเฉพาะแบบทดสอบรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งสังเกตดู

จากโครงสร้างของประโยค และกลุ่มค าตอบท่ีก าหนดมาให้ โดยข้อสอบแบบเติมค าต้องแยกประเภทของกลุ่มค า 

คุณลักษณะของค าในแต่ละตัวเลือก นักศึกษาจึงต้องเข้าใจหลักโครงสร้างของรูปประโยค และฝึกท าโจทย์

แบบทดสอบท่ีมีหลายๆรูปแบบ โดยท่ีนักศึกษาแตล่ะคนไม่มโีอกาสท่ีจะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะในโจทย์

แต่ละโจทย์จะมีโครงสร้าง ตัวเลือกของกลุ่มค าท่ีแตกต่างกันออกไป ถ้าผู้ตอบน า does not ไปใส่ในสมการท่ี (6) ซึ่งมี

คุณสมบัตติามสมการท่ี (7)  จะมวีธีิการตรวจดังสมการท่ี (3)  

 

   2. การตรวจค าตอบ 

          ใชว้ธีิการตรวจค าตอบดังสมการท่ี (3)  โดยช่องวา่งอินเตอร์เซกกับตัวเลอืกจะได้เท่ากับช่องวา่ง 

 

        (  ) =                   (3) 

  จากสมการท่ี (6)  ชอ่งว่างท่ี 1 คือ เซตค าตอบของกริยาเอกพจน์   

ตรวจค าตอบจากการสมการท่ี (3)   i = 1, j = 1   

      จากสมการท่ี (7) อินเตอร์เซกกับสมการท่ี (6) ผลท่ีได้คือ เซตของกริยาเอกพจน์ เพราะคุณสมบัติของ

ตัวเลอืกท่ี 1 เหมอืนกับคุณสมบัตขิองช่องวา่งที่1  

       ดังนัน้ ถ้าผู้ใชเ้ลอืก does not ตอบในชอ่งว่างท่ี1 การตรวจค าตอบคือ 

  ชอ่งว่างท่ี1 does not = ชอ่งว่างท่ี1 จึงเป็นตัวเลอืกท่ีถูก 

     จากสมการท่ี (8) อินเตอร์เซกกับสมการท่ี (6) เห็นได้ว่า เซตของกริยาเอกพจน์เมื่ออินเตอร์เซกกับเซตของ

กรยิาพหูพจน์แลว้ ไมม่คีุณสมบัตท่ีิตรงกัน ( {} )  

  ดังนัน้ ถ้าผู้ใชเ้ลอืก do not ซึ่งมีคุณสมบัตไิมต่รงกับช่องวา่งที่1 การตรวจค าตอบคือ  

  ชอ่งว่างท่ี1 do not = ชอ่งว่าง( {} )  จึงเป็นตัวเลอืกท่ีผิด 

     จากสมการท่ี (9) อินเตอร์เซกกับสมการท่ี (7) ผลท่ีได้คือ เซตของ fruit เพราะคุณสมบัติของตัวเลือกท่ี 1 

เหมอืนกับคุณสมบัตขิองช่องวา่งที่2 ท่ีเป็นเซตของ fruit 

        ดังนัน้ ถ้าผู้ใชเ้ลอืก banana ตอบในช่องวา่งที่2 การตรวจค าตอบคือ  

  ชอ่งว่างท่ี1 banana = ชอ่งว่างท่ี2 จึงเป็นตัวเลอืกท่ีถูก 

จากสมการท่ี (10) อินเตอร์เซกกับสมการท่ี (7) เห็นได้ว่า เซตของ fruit เมื่ออินเตอร์เซกกับเซตของ places 

ซึ่งไมม่คีุณสมบัตท่ีิตรงกัน  

ดังนัน้ ถ้าผู้ใชเ้ลอืก school ซึ่งมีคุณสมบัตไิมต่รงกับช่องวา่งที่2 การตรวจค าตอบคือ 

ชอ่งว่างท่ี1 shool = ชอ่งว่าง( {} ) จึงเป็นตัวเลอืกท่ีผิด 

 

     จากการท าข้อสอบ โดยผู้ออกข้อสอบออกแบบโจทย์ละ1ประโยค โดยมีช่องว่างอย่างน้อย 2 ช่องว่างและมี

ตัวเลือกท่ีเป็นกลุ่มค าอย่างน้อย 4 ตัวเลือก ซึ่งมีตัวเลือกท่ีถูก 2 ตัวเลือก และมีตัวเลือกท่ีผิด 2 ตัวเลือก ดั้งนั้น ถ้า 

does not ไปใส่ในช่องวา่งที่1 ก็จะเป็นตัวเลอืกท่ีถูกต้อง และ ใส่ตัวเลือกท่ี 3 banana ไปในช่องวา่งที่ 2 ก็จะได้ค าตอบท่ี

ถูกต้อง 

   ผลด าเนินงานวิจัยได้น าไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพท่ี 

54) จังหวัดพจิิตร จ านวน 20 คน ตัวอยา่งโปรแกรม แสดงดังภาพท่ี (1) 
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                                             ภาพที่ 1 ตัวอยา่งโปรแกรมเตมิค าในช่องวา่ง 

  จากภาพท่ี (1) เป็นการแสดงผลเมื่อเลือกค าตอบ เมื่อน าตัวเลือกมาตอบในช่องว่างจะได้ค าตอบท่ีถูกหรือ

ค าตอบท่ีผิด โปรแกรมจะตรวจค าตอบให้อัตโนมัติ ท าให้นักเรียนมีความตื่นเต้น สนใจกับโปรแกรมมากขึน้และยังท า

ให้ไม่น่าเบ่ือในวชิาเรียนอีกดว้ย 

 

ผลและอภิปราย  
       จากผลการทดสอบโดยน าโปรแกรมไปให้ผู้ท าแบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 ของโรงเรียนวัดสระประทุม

(มิตรภาพท่ี 54) ต.ไผ่รอบ อ.โพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จ านวน 20 คน ผู้ท าแบบทดสอบได้รับข้อสอบท่ีมีโจทย์ท่ี

แตกต่างกันออกไปจ านวน 10 ข้อ โดยมีหลักโครงสร้างของรูปประโยคท่ีคล้ายคลึงกัน อีกท้ังข้อสอบประเภทเติมค า 

เป็นข้อสอบท่ีต้องการให้ผู้สอบเติมกลุ่มข้อความสั้นๆ ในช่องว่างให้เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์และถูกต้อง ผู้ท า

แบบทดสอบจะตอ้งมีความรู้ มีทักษะในการตอบค าถาม  โดยวัดจากผลการประเมินความพงึพอใจจากนักเรียน พบว่า

การใช้โปรแกรมเข้าช่วยในการท าข้อสอบ ท าให้ไม่เบ่ือต่อการท าข้อสอบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 และท าให้ผู้เรียน

ได้ใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ซึ่งตรงกันข้ามกับรูปแบบโปรแกรมท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งมี

ค่าเฉลีย่ 3.95 แตโ่ดยภาพรวมคา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.25 
 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อสอบแบบเติมค าในช่องวา่งเป็นการวัดความจ าได้ดี และตรวจค าตอบได้ง่าย ท่ีบอกวา่นักเรียนไมส่ามารถ

ปรึกษากันได้ แต่เวลาที่ผู้คุมสอบเผลอ นักเรียนสามารถแอบดูกัน แต่ถ้าเป็นข้อสอบแบบเขียนบรรยาย จะเป็นการวัด

ความรู้ของนักเรียนได้ดี และไมส่ามารถลอกค าตอบกัน เพราะค าตอบของแต่ละคนจะไม่เหมอืนกัน นักเรียนบางคนมี

ความสามารถในการเขียนบรรยายดี แต่ความสามารถในการตัดสินใจไม่ดี ส่วนนักศึกษาบางคนมีความสามารถใน

การตัดสินใจดี แต่อ่อนในเร่ืองการเขียนบรรยายนับจึงเป็นปัญหาใหญ่  ดังนั้น ถ้าเรามีความต้องการท่ีจะวัด

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น และความสามารถในการเขียนข้อสอบแบบอัตนัยมีความเหมาะสมมากกว่า

ข้อสอบปรนัย 

       ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบางประการเพื่อให้ตัวแบบการสร้างโจทย์แบบเติมค าและตรวจต าตอบอัตโนมัติ มี

ประสิทธภิาพมากขึน้ในอนาคต จัดท าโปรแกรมให้สามารถออกข้อสอบในวิชาอื่นๆได้ จัดท าโปรแกรมให้สามารถใชไ้ด้

กับข้อสอบประเภทอื่นๆนอกจากข้อสอบปรนัย  ออกแบบระบบท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลของข้อสอบท่ีเคยออกแล้วเก็บ
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ไวใ้นฐานขอ้มูลเพื่อท่ีจะสามารถน ากลับมาใชใ้หมไ่ด้ พัฒนาวธีิการออกแบบข้อสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อท่ีจะ

ท าให้เกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลของการท าข้อสอบประสบผลส าเร็จ พัฒนาหลักการสุ่มสลับปรับเปลี่ยน

โจทย์ให้มคีวามแมน่ย าเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการลดปัญหาในการลอกข้อสอบ  
 

สรุปผลการวิจัย  
   การสร้างโจทย์แบบเติมค าและตรวจค าตอบโดยอัตโนมัติ เป็นการท าแบบทดสอบของนักเรียนในการจัด

กลุ่มค าท่ีมีโจทย์หลายรูปแบบ โดยสามารถน าโจทย์เดิมมาเพิ่มกลุ่มค าหรือตัดกลุ่มค าออกไป เพื่อจะได้โจทย์ท่ี

หลากหลาย โดยผู้ออกข้อสอบไมต่้องสร้างโจทย์ใหม่ท้ังหมดเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการสร้างโจทย์ใหม่ให้เร็วขึ้น 

แตว่ธีิการคดิค าตอบนัน้ยังคงเดิม จากผลการประเมินความพึ่งพอใจอยูใ่นเกณฑ์ท่ีพึงพอใจมาก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณนักเรียน คุณครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพท่ี 54) ต.ไผ่

รอบ อ.โพธ์ิประทับชา้ง จังหวัดพจิิตร ที่อนุญาตให้เก็บขอ้มูลการประเมินในคร้ังน้ี 
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การสร้างโจทย์ค าถามจากโจทย์ต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบท่ีไม่ซ้ ากัน 

To generate the question from the Template to use as a non- duplicate quiz 

ทิพย์สุดา เพ็ชรไทย1* และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ ์2 

Thipsuda Padthai1* and Phongthep Ruxpakawong 2 

บทคัดย่อ 

  ในปัจจุบันนักศึกษาได้มีการท าโจทย์คณิตศาสตร์ท่ีเหมือนกัน จึงท าให้นักศึกษาไม่มีแนวคิดใหม่ๆในการท า

แบบทดสอบ ในงานวิจัยน้ีใชเ้ทคนิคการสุ่มเปลี่ยน ท าให้มแีบบทดสอบท่ีมีความแตกต่างกัน แต่ยังมแีนวคิดของค าถาม

ยังคงเดิม โดยในการสุม่นัน้จะใชก้ารก าหนดค าแปรผัน ค าคงท่ี ค าแปรผกผันและค่าตัวแปรในโจทยท่ี์ท าการสุ่มเปลี่ยน

โจทย์ จากโจทย์ 1 โจทย์ จะสร้างโจทย์ท่ีซับซ้อนต่างออกไปจากโจทย์เดิม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาช่วยกันท า

แบบทดสอบ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดกัน เพื่อสร้างทักษะในการท าแบบทดสอบมากขึ้น และได้เรียนรู้โจทย์

ใหม่ๆ ท่ีต่างไปจากเดิม จากการท่ีได้ท าการสุ่มตัวอย่างโจทย์ 2 โจทย์ต้นแบบ ท าการสุ่มจะได้โจทย์ท่ีแตกต่าง 240 

และ 317,520 แบบ ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:   แบบทดสอบ การตัง้ค าถาม การสุม่เปลี่ยน 
 

Abstract 

At present, students have done the same mathematical questions. Thus, the students have no new 

ideas to do the test. In this research purposive was used for generating. The different tests but remain seam 

concept of test. The random variables used were word variations, constants, inverse variations and variable. 

Each question can be made complicated and different. The students were to assist each other and create solving 

skills in order to overcome the problems. The sample was randomly underlying proposition 2 will be a different 

with 240 and 317,520 respectively. 
 

Keyword:  Test, Question, Random change. 
1 
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บทน า 
ปัจจุบันโจทยข์องแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจนั้นจะเหมอืนกัน แบบทดสอบท่ีนิยมใช้ในการทดสอบจะ

เป็นแบบเลอืกตอบ จะเป็นโจทย์และตัวเลอืกท่ีเหมอืนกันทุกชุด ท าให้นักศกึษาไมม่กีารพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิด

กัน จะเป็นการสร้างความเครียดให้กับนักศกึษา ในการท่ีจะให้ออกแบบโจทย์เป็นจ านวนหลายชุดจะท าให้เสียเวลาใน

การคิดออกแบบโจทยค์ าถามท่ีไม่เหมอืนกันในกับนักศึกษา เพื่อไมใ่ห้เสียเวลาในการออกแบบโจทยจ์ึงใชโ้ปรแกรมมา

ชว่ยสร้างโจทยค์ าถามท่ีไม่เหมอืนกันในแต่ละชุดของค าถาม 

 งานวิจัยนี้จะเป็นการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ค าถามเพื่อสร้างเป็นชุดค าถามในการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ซึ่ง

ท าการทดลองการสุม่เปลี่ยนโจทยต์าม ค าคงที่ ค่าตัวแปร ค าแปรผันตรง และค าแปรผกผันมาช่วยให้มโีจทย์ท่ีซับซ้อน

ของแบบทดสอบมากยิ่งขึ้นใน 1 โจทย์ท่ีเป็นโจทย์ต้นแบบ ได้ท าการสุ่มจะได้ชุดค าถามของโจทย์ท่ีแตกต่างกันออกไป

จากเดิม และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการพูดคุยปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดกัน ท าให้มีความสนใจในการท า

แบบทดสอบมากขึ้น และยังชว่ยให้ประหยัดเวลาการออกแบบโจทย์ค าถามแตล่ะชุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างโจทยค์ าถามให้มีความซับซ้อนมากขึ้น  

 2. เพื่อให้นักศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน และมีความสนใจในการท าแบบทดสอบมากขึ้น 

 3. เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการออกแบบโจทย์ให้แตกต่างกัน 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แบบทดสอบข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีนิยมใช้สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ [4] 

1. ข้อสอบแบบอัตนัย (Essay type or Subjective test)  

2. ข้อสอบแบบปรนัย (Objcective test)  

ข้อสอบแบบอัตนัย ข้อสอบแบบความเรียงหรือขอ้สอบแบบบรรยาย เป็นข้อสอบท่ีใชถ้ามพฤติกรรมผู้เรียนได้ 

ตัง้แตร่ะดับความรู้-ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าได้เป็นอยา่งดี  

1. หลักการสร้างข้อสอบแบบอัตนัย  

ก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องการวัดพฤติกรรมด้านใดของผู้เรียน และเขียนค าถามให้ชัดเจน จ าเพาะเจาะจงว่า

ต้องการให้ผู้ตอบ ท าอย่างไร เช่น อธิบาย วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ฯลฯ และต้องถามเฉพาะสิ่งท่ีเป็นประเด็น

ส าคัญของเร่ือง โดยก าหนดความซับซ้อนและความยากให้เหมาะสมกับวัยของผู้ตอบ ควรเฉลยค าตอบไปพร้อมๆกับ

การเขียนแบบทดสอบ  

2. แบบทดสอบปรนัย (objective test)  

ลักษณะโดยท่ัวไปของแบบทดสอบปรนัย จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือค าถาม และค าตอบ ตัวค าถามของ

แบบทดสอบปรนัยมี จุดมุง่หมายเพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความรู้ความสามารถต่าง ๆ ตามท่ีผู้ถามต้องการ ส่วนค าตอบ

ของค าถามประเภทนี้ผู้ตอบ ต้องใช้เวลาในการคิดและการตอบเป็นส่วนใหญ่ การเขียนตอบ จะใช้เวลาน้อยซึ่งอาจ

เขียนเป็นประโยคสั้น ๆ หรือท าเคร่ืองหมายบนค าตอบท่ีตอ้งการ [2] ดังนัน้ สาระส าคัญของผู้ตอบท่ีตอ้งปฏิบัติมี ดังนี้ 

[6] 

แบบทดสอบแบบเป็น 4 แบบทดสอบท่ีประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นข้อค าถามและมีค าตอบให้เลือกหลายๆ

ค าตอบ แบบทดสอบประเภทนี้มี 2 ตอน คือ  
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1. ตัวน าหรอืตัวค าถาม (Stem) เป็นขอ้ความท่ีเป็นตัวช่วยให้ผู้ตอบคิด  

2. ตัวเลือก (Choices) เป็นค าตอบหลายๆค าตอบเพื่อให้ผู้สอบเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งมีท้ังตัว

ถูก (Key) และตัว ลวง (Distractor) แบบทดสอบแบบเลือกตอบเป็น 4 แบบทดสอบท่ีได้มีการพัฒนารูปแบบ และ

ค าถามให้พลิกแพลง ได้มากมายหลายแบบ ท าให้มีประสิทธิภาพการวัดและมีประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อ

ผู้สอบในการฝึกสมรรถภาพทางสมอง [3] 

การแปรผัน (variation) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณหรือมากกว่านั้น เมื่อปริมาณหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงไป อีกปริมาณหนึ่งจะเปลี่ยนตามไป 

การแปรผันตรง (direct variation) เป็นความสัมพันธ์ระหวา่งของสองสิ่งหรือปริมาณสองปริมาณ เมื่อสิ่งหนึ่ง

เพิ่มอีกสิ่งหนึ่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างเป็นสัดส่วนกัน หรือเมื่อสิ่งหนึ่งลดอีกสิ่งหนึ่งก็ลดลงตามไปด้วยอย่างเป็น

สัดสว่นกัน เรียกว่า การแปรผันตามกัน หรือ การแปรผันตรง หรือ เป็นสัดส่วนโดยตรง 

การแปรผกผัน (Inverse variation) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่งหรือปริมาณสองปริมาณ เมื่อสิ่งหนึ่ง

เพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งลดลงอย่างเป็นสัดส่วนกัน หรือเมื่อสิ่งหนึ่งลดลงอีกสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสัดส่วนกัน เช่น การ

ท างานอย่างหนึ่ง ถ้าคนมากงานจะเสร็จเร็ว แต่คนน้อยงานจะเสร็จช้า เรียกว่า การแปรกลับกันหรือ การ

แปรผกผัน หรือ สัดส่วนผกผัน [5] 

 การสร้างโจทย์ค าถาม และการสร้างตัวเลือกและผิดโดยอัตโนมัติ จะเป็นการท าการสุ่มเปลี่ยนโจทย์และ

สลับตัวเลือก มีแนวคิดในการค านวณท่ีเหมือนเดิม แต่ท่ีเปลี่ยนคือรูปแบบของโจทย์ในแต่ละข้อ โดยจะแปรผันตาม

โจทย์ ตามการสุ่มของตัวเลือกท่ีเปลี่ยนไปตามแบบท่ีเราต้องการ ควรจะค านึกถึงเร่ืองสัดส่วนและองค์ประกอบของ

โจทย์ เพื่อจะท าให้ตัวเลือกท่ีได้มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน จะได้ไม่เป็นการเสียเปรียบกันในการท าแบบทดสอบของ

นักเรียน ท าให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันมากขึ้น เป็นการฝึกท าแบบทดสอบท่ีมีโจทย์และตัวเลือก

หลายๆ รูปแบบ จะได้โจทย์และตัวเลือกใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม และเมื่อเลือกค าตอบถูกหรือผิด โปรแกรมจะ

สามารถตรวจค าตอบให้อัตโนมัต ิท าให้นักเรียนมคีวามสนใจในการท าแบบทดสอบมากขึ้น [1] 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การสุ่มเปลี่ยนโจทย์จะเป็นการออกแบบโจทยจ์ากโจทยต์้นฉบับให้ได้โจทยใ์หม ่และในการคิดวเิคราะห์โจทย์

ในการหาค าตอบยังคงเดิม จึงได้มีแนวคิดการจัดท าการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ให้มีโจทย์ท่ีหลากหลายมากขึ้น เพื่อท า

แบบทดสอบของโจทย์ไม่ให้ซ้ ากันในแต่ละชุด เป็นการประหยัดเวลาในการออกแบบโจทย์ มีแนวคดิดังนี้  

      (1) 

    (2) 

    (3) 

     (4) 

จาก (1) R คือโจทย์ท่ีสร้างขึ้นมาจะประกอบได้ค าถามและค าตอบ ใน (2) เป็นส่วนของค าถามประกอบด้วย

เซตของค าคงท่ี ค าแปรผัน ค าแปรผกผัน และตัวแปร จะเป็นส่วนท่ีท าการสุ่มโจทย์ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ

ส่วนของค าตอบจะเป็นเซตท่ีประกอบด้วยวิธีการหาค าตอบ และตัวแปรของค าถาม เพื่อในการหาค าตอบของโจทยใ์น 

(3) และใน (4) เป็นค าแปรผกผัน จะเป็นซูเปอร์เซตของค าแปรผัน 
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โดยการสุ่มเปลี่ยนโจทย์จะได้รับโจทย์แตกต่างกัน แต่ยังคงแนวคิดวิธีการหาค าตอบเดิม จะท าการสุ่ม

ตัวอยา่ง 2 โจทย์ต้นแบบ มีแนวคิดดังน้ี 

ตัวอย่างโจทย์ โอ๊ตขี่จักรยานเพื่อกลับบ้าน โดยเร่ิมออกจากโรงเรียน ไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร และไป

ทางทิศตะวันตกอกี 8 กิโลเมตร และมุง่หนา้สู่ทิศเหนืออีก 10 กิโลเมตรจึงถึงบ้านพอดี จงหาว่าบา้นโอ๊ตอยู่ห่างจาก

โรงเรียนเป็นระยะทางประมาณเท่าไร  

 ในการเปลี่ยนแปลงโจทย์ท่ีได้ออกแบบไว้โดยจะต้องก าหนดค าคงท่ี ค าแปรผัน ค าแปรผกผัน และค่าตัวแปร

ของโจทย์ท่ีได้ตัง้เป็นโจทยต์น้แบบ ดังนี้  

{ค าแปรผันตัวที่ 1} ขี่จักรยานเพื่อกลับ {ค าแปรผันตัวที่ 3} โดยเร่ิมออกจาก {ค าแปรผันตัวที่ 2} ไปทาง 

{ค าแปรผกผันตัวที่ 1} x กิโลเมตร และไปทาง {ค าแปรผกผันตัวที่ 2} อีก y กิโลเมตร และมุง่หนา้สู่ {ค าแปรผกผัน

ตัวที่ 1} อีก z กิโลเมตร จึงถึง {ค าแปรผันตัวที่ 3} พอดี จงหาวา่ {ค าแปรผันตัวที่ 3} อยู่ห่างจาก {ค าแปรผันตัวที่ 

2} เป็นระยะทางประมาณเท่าไร 

ค าแปรผันตัวท่ี 1 = { โอต๊, เมษา, ดาว, ธนา, กานดา }    (5) 

ค าแปรผันตัวท่ี 2 = { ตลาด, โรงเรียน, สนามเด็กเล่น }    (6) 

ค าแปรผันตัวท่ี 3 = { บ้าน, สถานีรถไฟ, โรงพยาบาล, หอนาฬิกา }  (7) 

จาก (4) (5) และ (6) จะเป็นค าแปรผันซึ่งโจทย์จะสุ่มเปลี่ยนไปตามค าแปรผันท่ีก าหนดไว้ โดยท่ีค าแปรผันตัว

ท่ี 1 จะเปลี่ยนได้ 5 แบบ ได้แก่ โอ๊ต, เมษา, ดาว, ธนา, กานดา ค าแปรผันตัวท่ี 2 จะเปลี่ยนได้ 3 แบบ ได้แก่ ตลาด , 

โรงเรียน, สนามเด็กเล่น และค าแปรผันตัวท่ี 3 จะเปลี่ยนได้ 4 แบบ ได้แก่ บา้น, สถานีรถไฟ, โรงพยาบาล, หอนาฬิกา 

ใน (7) S คือเป็นค าแปรผกผันท่ีใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดย

จากการสุ่มเลอืก s1 และ s2  

       (8) 

ท าการสุ่มเลือกค าแปรผันจะได้เป็น s1 และอีกคร้ังหนึ่งก็จะได้ s2 โดยท้ัง 2 ค าแปรผกผันท่ีท าการสุ่มเลือก

ออกมา ดัง (9) และ (10) 

s1 = {ทิศเหนอื, ทิศใต้}       (9) 

s2 = {ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก}      (10) 

 จาก (9) และ (10) ท าการสุ่มเลอืกค าแปรผักผันท้ัง s1 และ s2 ดังนี้ 

         (11) 

 จาก (11) n คือ จ านวนท้ังหมด และ r คือจ านวนท่ีต้องการเลอืก ดังนัน้ 

s1 = C2,1 =  = 2 วธีิ 

s2 = C2,1 =  = 2 วธีิ 

ดังนัน้การสุ่มค าแปรผกผันจะได้ท้ังหมด เป็น 2 x 2 = 4 วธีิ 
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 ค าคงท่ี คือ ค าท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการสุ่มเปลี่ยนของโจทย์ ถ้าเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้โจทย์นั้นไม่

สมบูรณ์ตาม (12) 

ค าคงท่ี = { ขี่จักรยานเพื่อกลับ,  โดยเร่ิมออกจาก, ไปทาง, กิโลเมตร, และไปทาง, อีก

,และมุ่งหนา้สู่, จึงถึง, พอด,ี จงหาว่า, อยู่หา่งจาก, เป็นระยะทางประมาณเท่าไร }    (12) 

 ในค่าตัวแปร จะท าการสุ่มเปลี่ยนไปตามค่าตัวแปรท่ีก าหนดไว้ โดยจะมีผลในการหาค าตอบของโจทยด์ัง (13)  

ค่าตัวแปร  = { x, y, z }       (13) 

โดยท่ี x = {2, 5, 6} 

    y = {3, 4, 7} 

    z = {1, 8} 

  

 จากตัวอยา่งโจทย์ได้ท าการสุ่มเปลี่ยนโจทยจ์ากโจทย์ต้นแบบ ดังนี้ 

เมษาขี่จักรยานเพื่อกลับบ้าน โดยเร่ิมออกจากตลาด ไปทางทิศใต้ 6 กิโลเมตร และไปทางทิศตะวันออก

อีก 4 กิโลเมตร และมุ่งหน้าสู่ทิศใต้อีก 8 กิโลเมตรจึงถึงบ้านพอดี จงหาว่าบ้านอยู่ห่างจากตลาดเป็นระยะทาง

ประมาณเท่าไร 

 จากโจทย์ท่ีท าการสุ่มจะมีวิธีการคิดหาค าตอบท่ีคงเดิม แต่มีเพียงโจทย์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการสุ่มเปลี่ยน 

จะมวีธีิการหาค าตอบจากโจทย์ดังน้ี 

 
ภาพที่ 1 ภาพแนวคิดจากโจทย์ 

 

 โจทย์ท่ีท าการสุ่มเปลี่ยนค าแปรผกผันของทิศทางจะได้ ทิศเหนือ,ทิศตะวันออก ทิศเหนือ,ทิศตะวันตก ทิศใต้

,ทิศตะวันออก ทิศใต้,ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก,ทิศเหนือ ทิศตะวันออก,ทิศใต้ ทิศตะวันตก,ทิศเหนือ และ ทิศ

ตะวันตก,ทิศใต้ ท้ังหมด 8 แบบ แสดงดังภาพ 
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ภาพที่ 2 ภาพการสุม่เปลี่ยนค าแปรผกผันของทิศทาง 

 

 จากโจทย์ท่ีได้รับ จะมีแนวคิดในการหาค าตอบจากโจทย์ในการหาพื้นท่ีสามเหลี่ยม โดยใช้สูตรการหา

ค าตอบดัง (14) 

c2 = a2 + b2        (14) 

 โดยจะมีแนวคดิวธีิการหาค าตอบ จากโจทย์ท่ีท าการสุ่มจากโจทย์ต้นแบบ ดังนี้ 

c2 = a2 + b2 

c2 = (8+6)2 + 42 

c2 = 142 + 42 

c2 = 196 + 16 = 212 

c =  

c = 14.56 กิโลเมตร 

 จึงได้ค าตอบวา่ระยะห่างระหว่างบ้านกับตลาดอยูห่่างประมาณ 14.56 กิโลเมตร 

จะได้โจทย์ท่ีแตกต่างกันท้ังหมดท่ีตอ้งเดินทางจากบ้านกับตลาด ใน (15)  

R คือ โจทย์ 

A คือ แบบท่ีได้จากการสุม่เลอืก 

w1 คือ ค าแปรผันท่ี 1  

w2 คือ ค าแปรผันท่ี 2 

 จะได้ 

     (15) 

 จากโจทย์ท่ีท าการสุ่มเปลี่ยนโจทยจ์ากค าแปรผัน ค าแปรผกผัน จะได้รับโจทย์ท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีได้รับดังนี้ 

   R = 4 x 5 x 3 x 4 = 240 แบบ 
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 ตัวอย่างโจทย์ที่ 2 ประยุทธไปซื้ออาหารตอนกลางวัน โดยมีขนมหวานให้เลือก คือ ฝอยทอง บัวลอย มี

กับข้าวแบบน้ าให้เลือกคือ ต้มเลือดหมู แกงเขียวหวาน ถามว่า ประยุทธ จะเลือกซื้อขนมหวาน 1 อย่าง และ

กับข้าวแบบน้ า 2 อย่าง ได้กี่แบบ 

 โดยโจทย์จะเป็นการก าหนดค าแปรผันและค าแปรผกผัน เพื่อท่ีจะให้โจทย์ท่ีท าการสุ่มออกมาให้มีความ

ซับซ้อนมากยิ่งขึน้ ดังนี้ 

 {ค าแปรผันที่ 1} ไปซื้ออาหารตอน {ค าแปรผันที่ 2} โดยมี {ค าแปรผกผันที่ 1} ให้เลอืก คือ {ค าแปรผกผัน

ที่ 1-1} {ค าแปรผกผันที่ 1-2} {ค าแปรผกผันที่ 1-3} ม ี{ค าแปรผกผันที่ 2} ให้เลอืกคือ {ค าแปรผกผันที่ 2-1} {ค า

แปรผกผันที่ 2-2} ถามว่า {ค าแปรผันที่ 1} จะเลือกซื้อ {ค าแปรผกผันที่ 1} x อย่าง และ {ค าแปรผกผันที่ 2} 

y อย่าง ได้กี่แบบ 

ค าแปรผันท่ี 1 = {มานะ, มาน,ี กานดา, สายฝน, ดาว}    (16) 

ค าแปรผันท่ี 2 = {เชา้, กลางวัน, เย็น}      (17) 

 โดยท่ี จะสุ่มเลือกเซตมา 2 เซต คือ เซตของค าแปรผกผันท่ี 1 โดยจะเลือกสุ่มเลือกสมาชิกได้ท้ังหมด 3 

สมาชิก และ คือ เซตของค าแปรผกผันท่ี 2 โดยจะเลอืกสุม่เลอืกสมาชิกได้ท้ังหมด 2 สมาชิก 

ส่วนค าแปรผกผันจะมีท้ังหมด 3 ชนิด คือ กับข้าวแบบน้ า กับข้าวแบบผัด และขนมหวาน โดยค าผกผันจะ

เป็นไปตามดัง (8) คือ 

S = {กับขา้วแบบน้ า, กับขา้วแบบผัด, ขนมหวาน}    (18) 

กับขา้วแบบน้ า = {"", แกงส้ม, ตม้จืด, ตม้เลอืดหม,ู … }    (19) 

กับขา้วแบบแห้ง = {"", ผัดคะน้า, ผัดผักบุ้ง, หอยลายผัด, … }   (20) 

ขนมหวาน = {"", ขนมหมอแกง, บัวลอย, ทองหยิบ, … }    (21) 

ใน (18) ค าแปรผกผันท้ังหมด 3 ชนิด จะท าการสุ่มเลือก 2 ชนิด ตามโจทย์ค าถามท่ีออกแบบไว้ จะเป็นการ

ให้มีโจทยท่ี์ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นจากโจทย์เดิม 

ส่วน (19) (20) และ (21) ท าการสุ่มเลอืกค าแปรผักผันท้ัง s1 s2 และ s3 ดัง (11) 

 ถ้าเลอืกได้กับขา้วแบบน้ า ท้ังหมดม ี9 ชนิด เลอืกมา 3 จะได้ 

C9,3  =  = 84 แบบ 

  

ถ้าเลอืกได้กับข้าวแบบแห้ง ทัง้หมดมี 9 ชนิด เลอืกมา 3 จะได้ 

C9,3 =  = 84 แบบ 

 

ถ้าเลอืกได้ขนมหวาน ทัง้หมดมี 9 ชนิด เลอืกมา 3 จะได้ 

C9,3  =  = 84 แบบ 

ดังนัน้การสุ่มค าแปรผกผันจะได้ท้ังหมด เป็น 84 x 84 x 84 = 592,704 แบบ 
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 ท าการสุ่มค าแปรผกผันท้ังหมด 3 ชนิด คือ กับข้าวแบบน้ า, กับข้าวแบบผัด, ขนมหวาน แล้วเลือก

ค าแปรผันมา 2 ชนิด จากโจทย์จะได้ 

ถ้าสุ่มได้กับข้าวแบบน้ า และกับขา้วแบบแห้ง จะได้ 

C9,3 x C9,3 = 84 x 84 = 7,056 แบบ 

ถ้าสุ่มได้กับข้าวแบบน้ า และขนมหวาน จะได้ 

C9,3 x C9,3 = 84 x 84 = 7,056 แบบ 

ถ้าสุ่มได้กับข้าวแบบแห้ง และขนมหวาน จะได้ 

C9,3 x C9,3 = 84 x 84 = 7,056 แบบ 

โดย A คือ แบบท่ีได้จากการสุ่มเลือกกับข้าวท้ัง 2 ชนิด จะได้ท้ังหมด A = 7,056 + 7,056 + 7,056 = 

21,168 แบบ 

ค าคงท่ี = {ไปซื้ออาหารตอน, โดยมี, ให้เลือก คือ, มี, ให้เลือกคือ, ถามว่า, จะเลือกซื้อ, 

อย่าง, และ, ได้กี่แบบ} 

ในค่าตัวแปร จะท าการสุม่เปลี่ยนไปตามค่าตัวแปรท่ีก าหนดไว้ โดยจะมีผลในการหาค าตอบของโจทย์ (22) 

ค่าตัวแปร  = { x1, x2}       (22) 

โดยท่ี x1, x2 = {1, 2} 

จากตัวอยา่งโจทย์ท่ี 2 ได้ท าการสุ่มเปลี่ยนโจทยจ์ากโจทย์ต้นแบบ ดังนี้ 

 มานีไปซื้ออาหารตอนกลางวัน โดยมีกับข้าวแบบแห้งให้เลือก คือ ผัดผักบุ้ง หอยลายผัด หมูมะนาว มี

กับข้าวแบบน้ าให้เลอืกคือ ต้มโคล้งทะเล แกงส้ม ต้มย าทะเล ถามว่า มานี จะเลือกซื้อกับข้าวแบบแห้ง 2 อย่าง 

และกับข้าวแบบน้ า 1 อย่าง ได้กี่แบบ 

จากโจทย์ท่ีท าการสุ่มจะมีวิธีการคิดหาค าตอบท่ีคงเดิม แต่มีเพียงโจทย์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการสุ่มเปลี่ยน 

จะมวีธีิการหาค าตอบจากโจทย์ดังน้ี 

จากโจทย์ท่ีได้รับ จะมีแนวคิดในการหาค าตอบจากโจทย์ตัวอยา่งที่ 2 โดยใชสู้ตรการหาค าตอบ (11) 

โดยจะมีวิธีเลือกซื้อกับข้าวแบบแห้ง 2 อย่าง จากกับข้าวแบบแห้ง 3 อย่าง 

 

            = 3 วธีิ 

และวิธีการเลือกซื้อกับข้าวแบบน้้าได้ 1 อย่าง จากกับข้าวแบบน้้า 3 อย่าง 

 

           = 3 วธีิ 
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จะได้วิธีท้ังหมดท่ีจะเลอืกซือ้กับข้าวแบบแห้ง 2 อย่าง และกับข้าวแบบน้ า 1 อย่าง เป็น 3 x 3 = 9 แบบ 

จากการสุม่เปลี่ยนโจทยจ์ากค าแปรผัน ค าแปรผกผัน จะได้รับการเปลี่ยนแปลงโจทยท่ี์ได้รับดัง (15) 

R = 21,168 x 5 x 3 = 317,520 แบบ 

 ดังนัน้โจทยท้ั์งหมดท่ีจะได้รับในการสุ่มเปลี่ยนท้ังหมด 317,520 แบบ 

ในการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ท้ัง 2 อย่างจะเป็นการเปลี่ยนโจทย์โดยใช้ค าแปรผัน และค าแปรผกผันมาใช้ในการ

เปลี่ยนแปลงโจทย์ให้มีความซับซ้อนมากขึ้น แต่จะไม่มีผลในวิธีการหาค าตอบของโจทย์ต้นแบบ จะเป็นเพื่อโจทย์

เท่านัน้ท่ีเปลี่ยนไปตามการสุ่มกับค าตอบของโจทย์ 

 

ผลการวิจัย 

 ในการท าการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ของแบบทดสอบต้นแบบ โดยน าค าแปรผัน ค าแปรผกผัน ค่าคงท่ี ค่าตัวแปร 

โดยการก าหนดค าแปรผกผัน ในการสุ่มให้มโีจทยท่ี์ซับซ้อนและได้รับโจทย์มคีวามหลากหลายมากขึน้ ท าให้นักศกึษา

ได้รับโจทย์แบบทดสอบท่ีแตกต่างกัน และยังท าให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

เป็นการฝึกทักษะทางด้านการคิดวเิคราะห์จากโจทย์ท่ีได้ท าการสุ่มเปลี่ยนท่ีไม่เหมือนกัน แตใ่นการสุ่มเปลี่ยนโจทยจ์ะ

เปลี่ยนไปเฉพาะโจทย์และค าตอบของโจทย์ท่ีสุ่ม ส่วนของวิธีการหาค าตอบนั้นยังคงเดิมจากโจทย์ต้นแบบท่ีน ามาท า

การสุม่เปลี่ยนโจทย ์ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
การสร้างโจทย์ท าการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ให้มคีวามแตกตา่งจากเดิม โดยการใชค้ าแปรผันกับค าแปรผกผัน โดย

มแีบบทดสอบที่หลากหลายมากขึน้ เพื่อให้นักศกึษามีการพูดคุยกัน ช่วยกันท าแบบทดสอบของแต่ละคน และยังจะได้

เรียนรู้แนวคิดใหมจ่ากเพื่อนคนอื่นๆ ในแบบทดสอบนักศึกษาจะได้รับโจทย์ท่ีแตกต่างกัน ได้มีโอกาสเรียนรู้โจทย์ใหม่ๆ 

จะเป็นการฝึกท าแบบทดสอบท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีมีแบบทดสอบท่ีเหมอืนกัน  

จากงานวิจัยนี้ เป็นการเปลี่ยนโจทย์ค าถามให้มีความหลากหลายจากโจทย์ท่ีมีอยู่จากเดิม เพื่อเป็นการลด

ระยะเวลาให้กับผู้ออกแบบทดสอบในการคิดแบบทดสอบ เป็นการท่ีน าโจทย์  1 โจทย์มาท าการเปลี่ยนให้ได้

แบบทดสอบหลายๆชุด เพื่อสร้างเป็นแบบทดสอบให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 แบบทดสอบท่ีมคีวามแตกต่างกันจะเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจได้ดี เวลาท าแบบทดสอบเมื่อผู้ควบคุมไม่

สนใจก็สามารถแอบดูกันได้ แตถ่้าได้รับโจทยข์องแบบทดสอบต่างกันก็จะไมส่ามารถลอกค าตอบกันได้ เพราะค าตอบ

แตล่ะคนนัน้จะไมเ่หมอืนกัน แตใ่นการสร้างโจทย์แบบทดสอบตอ้งระมัดระวังโจทย์ท่ีมีความหมายท่ีซับซ้อน เขา้ใจยาก 

ท าการแก้โดยจะต้องใชห้น้าที่ของประโยคมาช่วยในการสร้างโจทย ์เพื่อลดความซับซ้อนของค าถาม และนักศึกษายัง

ได้เรียนรู้โจทยใ์หม่ๆ  อกีด้วย 
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ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสยีงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 

Voice Control System using Android Application 

วรชัย ศรสีมุดค า1* สมคิด ฤทธิ์เนติกุล1  ยศวรรธน์ จันทนา1  ณัฐพล ภู่ระหงษ์1 และ พีรภัทร อิ่มทรัพย์1 

Worachai Srisamoodkham1*, Somkid Ritnathikul1, Yotsawat Jantana1, Nuttapon Phurahong1 and 

Peerapat Imsap1  
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ระบบนี้จะช่วยให้

สามารถเพิ่มหรือแก้ไขค าสั่งเสียงได้โดยท่ีไมต่้องเขียนโปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยพัฒนาแอปพลิเคชันแอน

ดรอยด์ในการจัดเก็บค าสั่งเสียง ประมวลผลค าสั่งเสียง เพื่อท่ีจะส่งสัญญาณบูลทูธไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อท า

การควบคุมอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งระบบจะสามารถสั่งงานได้ 3 รูปแบบ คือ การควบคุมด้วยเสียง การควบคุมด้วย

เซนเซอร์และการควบคุมด้วย Toggle switch ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น พัดลม 

โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น โดยท าการทดลองระบบดังกล่าวดว้ยเสียง พบว่าสามารถควบคุมอุปกรณไ์ด้อยา่งถูกตอ้งตามท่ี

จัดเก็บค าสั่งเสียงไว้ ซึ่งระบบจะใช้งานได้ถูกต้อง เมื่ออยูใ่นท่ีไม่มีเสียงรบกวนมากจนเกินไป การควบคุมอุปกรณ์ด้วย

เซนเซอร์ เมื่ออุณหภูมท่ีิวัดได้อยูใ่นชว่งท่ีก าหนดไว้ระหว่าง 25-27 องศาเซลเซียส ระบบจะควบคุมอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อ

กับเอาท์พุตได้อยา่งถูกตอ้ง และเมื่อสง่สัญญาณบลูทูธสามารถใช้งานได้ดีในระยะไมเ่กิน 15 เมตร  
 

ค าส าคัญ:  ระบบควบคุมด้วยเสียง  แอปพลเิคชันแอนดรอยด์ 
 

Abstract  
 Voice control system using Android application aims to add and edit new voice command without 

microcontroller programming. Android application is developed for recording and processing voice command and 

send a Bluetooth signal to control a system device. The system can operate to 3  methods. They are voice 

controlling, Sensor Controlling and Toggle Controlling. They can be applied to use in various electrical appliances 

such as fans, televisions and radios. The experiment revealed that the system can control the device correctly as 

recorded voice when it is not much noise in working area. The device controlling with sensor when the 

temperature is measured in range between 25-27 degrees Celsius, the system will control the connected 

device to the output correctly. And the Bluetooth signals can be used well in not more than 15 meters. 
 

Keywords:  Voice Control System, Android Application 
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บทน า 

ในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การด ารงชีวิตของมนุษย์ต้องพึง

พาเทคโนโลยีในการด ารงชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายมีการพัฒนาท้ังในด้านความเร็วในการส่ง

ข้อมูล ความง่ายในการใช้งาน อีกหน่ึงในเทคโนโลยท่ีีมีการน าเทคโนโลยีด้านเครอืขา่ยมาใช้คอืสมารท์โฟน ทัง้นี้สมารท์

โฟนมีแอปพลิเคชันการรู้จ าเสียงมาช่วยเพิ่มการอ านวยความสะดวกในการใช้งานบนสมาร์ทโฟน ในด้านการสั่งงาน

ด้วยเสียง ตัวอย่างเชน่ เซ็นเซอร์ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อยูอ่าศัย และส่งสัญญาณไปสั่งการ เปิด/ปิด 

สวิตซ์ไฟตามห้องต่าง ๆ จึงท าให้มีการประยุกต์ใช้งานภายในบ้าน ท่ีเรียกว่าระบบบ้านอัตโนมัติ (Home Automation) 

เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ซึ่งถ้าหากน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานจะท าให้ช่วยสร้าง

ประโยชนต์า่งๆ ได้และยังช่วยประหยัดระยะเวลาในการท ากิจกรรม ในชีวิตประจ าวันได้อีกดว้ย 

ปัจจุบันการสั่งงานและการตอบสนองด้วยเสียงนั้นในงานวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมยังต้องโปรแกรมไป

ยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งผู้ใชง้านไม่สามารถก าหนดรูปแบบของเสียงหรือก าหนดค าสั่งได้เอง ระบบควบคุมและการ

ตอบสนองด้วยเสียงผ่านแอปพลเิคชันแอนดรอยด์น้ันจะใชก้ารบันทึกข้อมูลเสียงซึ่งสามารถก าหนดค าพูดในแอปพลเิค

ชันแอนดรอยด์ในรูปแบบค าต่าง ๆ เก็บไว้ยังฐานข้อมูลของระบบของแอนดรอยด์และน าเสียงเหล่านั้นมาประมวลผล 

จะท าการส่งค าสั่งเสียงผ่านแอนดรอยด์แอพพลิเคชันเพื่อสั่งงาน ตรวจสอบการท างาน ตรวจสอบค่าและน าข้อมูล

เสียงท่ีประมวลผลแล้วส่งไปยังโปรโตคอลต่าง ๆ มาประมวลผลในไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อท าส่งการกระท าต่าง ๆ 

กลับไปบนแอนดรอยด์แอพพลเิคชัน 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดท าระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอน

ดรอยด์ ท่ีมีการรับค าสั่งเสียงในรูปแบบค าพูดท่ีสามารถก าหนดค าท่ีใช้ในการสื่อสาร เช่น เปิดไฟ ปิดไฟ และสั่งงาน

ผ่านแอปพลเิคชันแอนดรอยด์โดยท่ีจัดเก็บประมวลผลและส่งขอ้มูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อกระท าตามค าสั่งใน

การใช้ท างานของอุปกรณ์ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ เ ป็นต้น 

และตรวจสอบค่าหรือสถานการณ์ท างาน เพื่อช่วยให้ลดระยะเวลาในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในชวีติประจ าวันได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. โทรศัพท์มือถือรองรับระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ 

2. ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3. ชุดควบคุมการท างานของอุปกรณ์ 

4. ชุดซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการสร้างระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียง 

 

วิธีการศกึษา 

ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์นั้น เป็นระบบท่ีน าส่วนของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์และส่วนของแอปพลเิคชันแอนดรอยด์ มาท างานร่วมกันซึ่งจะอาศัยสัญญาณบลูทูธเป็นสื่อกลาง

ในการเชื่อมตอ่สัญญาณระหว่างกัน ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการสง่สัญญาณของระบบ 
 

แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ Google API Speech Recognition จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์ค าสั่งเสียง ซึ่งจะ

แปลงสัญญาณเสียงให้กลายเป็นตัวอักษร การก าหนดรูปแบบเสียงท่ีใช้ในการควบคุม การใช้แอปพลิเคชันสั่งงานส่ง

สัญญาณ และควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเชื่อมต่อเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยท่ีค าสั่งเสียงท่ีป้อนไปนั้นจะน าไป

เปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีเก็บไวใ้นระบบและท าการส่งสัญญาณข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 การวเิคราะห์ค าสั่งเสยีงด้วยแอปพลเิคชันแอนดรอยด์ Google API Speech Recognition 

 

ในสว่นของไมโครคอนโทรลเลอร์น้ันจะใช ้Arduino nano ซึ่งเป็นบอร์ดตระกูล AVR ของบริษัท Atmel ท่ีมี I/O 

ส าหรับรับค าสั่งหรอืควบคุมตามสถานะตา่ง ๆ อกีทัง้ยังสามารถรองรับการพัฒนาในการประมวลผลค าสั่งท่ีรับมาจาก

แอปพลเิคชันแอนดรอยด ์ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano 
 

ระบบจะรับไฟ AC 220 V จากภายนอกน ามาเชื่อมต่อกับ Power Supply เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้เป็น DC 3.3 V 

ส าหรับการจ่ายไฟให้กับ LED เพื่อบอกสถานะ DC 5 V ส าหรับการจ่ายแรงดันให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์และ DC 12 V       

ใชส้ าหรับการจ่ายไฟให้กับพัดลมระบายความร้อน ดังแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4  Power Supply จ่ายแรงดันไฟฟา้ใหก้ับอุปกรณ์ต่าง  ๆ

 

  แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ นั้นจะใช้ส าหรับการป้อนค าสั่งเสียงโดยท่ีค าสั่งเสียงท่ีป้อนไปนั้นจะน าไป

เปรียบเทียบกับขอ้มูลท่ีเก็บไว้ในระบบและท าการส่งสัญญาณข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 5  แอปพลเิคชัน 

 

  ตู้คอนโทรลเลอร์มีหน้าท่ีส าหรับรับสัญญาณจากแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ โดยใช้สัญญาณบลูทูธเป็น

สื่อกลางในการส่งข้อมูลมายังไมโครคอนโทรลเลอร์และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการตัดสินใจการควบคุมรีเลยต์าม

สัญญาณที่ส่งมาจากแอปพลเิคชันแอนดรอยด์ ดังแสดงในภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6  ตูค้อนโทรลเลอร์ 

 

  ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ การท างานของระบบนั้น

ประกอบไปด้วยส่วนของตู้คอนโทรลและแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ซึ่งในการใช้งานจ าเป็นต้องใช้ท้ังสองส่วนประกอบ

กันโดยท่ีอาศัยสัญญาณบลู ทูธเป็นสื่ อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างแอปพลิ เคชันแอนดรอยด์กับ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการใชง้านระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียงจ าเป็นต้องเก็บค าสั่งเสียงไวใ้นแอปพลเิค

ชันแอนดรอยด์ก่อนถึงจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยค าสั่งเสียงได้ นอกจากการใชง้านด้วยค าสั่งเสียงแล้วระบบนี้ยัง

สามารถควบคุมด้วยการใช้ Toggle switch ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถใช้เซนเซอร์โดยการก าหนดช่วง

อุณหภูมเิพื่อท าให้อุปกรณท์ างานได้อีกดว้ย ดังนั้นจะแบ่งการทดลองได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

1. การทดลองระยะสัญญาณบลูทูธ จะท าการทดลองโดยการทดสอบใช้แอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับสัญญาณบลู

ทูธกับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ จะใช้ Toggle switch ในการควบคุมการท างานซึ่งทดลองในระยะท่ีต่างจ านวน 5 

ระยะ ในแต่ละระยะละต่างกัน 5 เมตร จ านวนระยะ 5 คร้ัง โดยจะท าการทดสอบระยะของสัญญาณบลูทูธในท่ีโล่ง

แจ้ง และท าการทดสอบระยะสัญญาณบลูทูธในอาคาร 

 2. การทดลองการใชค้ าสั่งเสียง จะท าการทดลองโดยการป้อนค าสั่งเสียงลงไปในโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยจะจัดเก็บค าสั่งเสียงในแอปพลิเคชัน 5 ค าสั่ง โดยจะปอ้นค าสั่งละ 5 คร้ัง ซึ่งจะท าการทดลองท าการจัดเก็บค าสั่ง

เสียงจะป้อนค าสั่งเสียงลงในแอปพลิเคชัน ท าการทดลอบความถูกต้องในการจัดเก็บค าสั่งเสียง และท าการทดลอง

ควบคุมอุปกรณด์้วยค าสั่งเสียง 

 3. การทดลองการใช้งานเซนเซอร์ จะท าการทดลองการใชง้านเซนเซอร์โดยท่ีก าหนดช่วงอุณหภูมิลงในแอป

พลิเคชันแอนดรอยด์ โดยการก าหนดค่า Minimum และ Maximun และคอยสังเกตว่าระบบสามารถท างานเมื่ออยู่ในช่วง

อุณหภูมิท่ีก าหนดไวห้รือไม ่

 

ผลการศึกษา 

 การทดลองนี้แบ่งออกเป็น 3 การทดลอง คือ 

 1. การทดลองการควบคุมอุปกรณ์ด้วยค าสั่งเสียงบนแอนดรอยด์แอปพลิเคชันและคอยดูผลลัพธ์ท่ีเอาท์พุตท่ี

ตอ่กับหลอดไฟและสังเกตไฟ LEDแสดงสถานะ ของระบบ ก าหนดค าสั่งเสียงไว้ 5 ค าสั่งคือ เปิดไฟ 1, เปิดไฟ 2, เปิดไฟ 

3, เปิดไฟ 4, เปิดไฟ 5 จะท าการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยการพูดค าสั่งท่ีก าหนดไว้ตามล าดับโดยท่ีจะพูดค าสั่งละ 1 

คร้ัง โดยท่ีในการพูดค าสั่งเสียงแตล่ะครั้งและดูผลลัพธ์ว่าสามารถควบคุมเอาท์พุตได้หรือไม ่เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจะท า
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การบันทึกผลลงตาราง และพูดค าสั่งถัดไปจนครบ 5 ค าสั่ง ซึ่งผลการทดลองสามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 1 และภาพ

ท่ี 6 และ 7 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการควบคุมอุปกรณด์้วยค าสั่งเสียง 
เอาท์พุตที ่

(ไฟ LED แสดง

สถานะ) 

ผลทดลองการควบคุมอุปกรณ์ด้วยค าสั่งเสียง/ใช้ได-้ใช้ไมไ่ด ้

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

1                          
2                          
3                          
4                          

 

 
 

ภาพที่ 7 ป้อนค้าสั่งเสียงเปิดไฟ 
 

 
 

ภาพที่ 8 การทดลองควบคุมอปุกรณด์้วยค าสั่งเสียง 
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  จากที่ได้ท าการทดลองความถูกต้องในการจัดเก็บค าสั่งเสียงบนแอนดรอยด์แอปพลิเคชันนัน้ สามารถจัดเก็บ

ค าสั่งเสียงได้ตามท่ีก าหนดไวแ้ละการน าค าสั่งเสียงท่ีจัดเก็บมาใช้ในการสั่งงานระบบสามารถควบคุมเอาท์พุตได้อยา่ง

ถูกต้อง 

 2. การทดลองการควบคุมอุปกรณ์ด้วยเซนเซอร์ โดยท่ีในการทดสอบการใช้เซนเซอร์จะก าหนดช่วงระยะลงใน

แอนดรอยดแ์อปพลิเคชันโดยท่ีเข้าไปท่ีเมนู Setting และเลือกก าหนดค่าต่ าสุด 25 องศาเซลเซียส และสูงสุด 27 องศา

เซลเซียส (Minimum-Maximum) ให้กับส่วนของเซนเซอร์โดยท่ีจะก าหนดค่าต่ าสุดและสูงสุด เป็นตัวเลขโดยท่ีถ้าหาก

เอาท์พุตท่ีได้จากเซนเซอร์อยู่ในช่วงของค่าต่ าสุดและสูงสุดระบบจะสั่งให้ เอาท์พุตท างานถ้าหากอยู่ในช่วงท่ีต่ ากว่าค่า 

Min หรือสูงกว่าค่า Max ระบบจะสั่งให้เอาท์พุตหยุดท างาน การก าหนดค่าต่ าสุดและสูงสุด จะท าการทดสอบจ านวน 2 

ระยะ ระยะละ 5 ครัง้ เพื่อท่ีจะใชใ้นการทดลองและท าการบันทึกผลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะในการท างาน โดยท่ี

จะดูผลลัพธ์ว่าสามารถควบคุมการท างานของอุปกรณ์ได้ถูกตอ้งหรือไม ่ซึ่งผลการทดลองสามารถแสดงดังตารางท่ี 2 

และภาพท่ี 9 และ 10 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการควบคุมอุปกรณด์้วยเซนเซอร์ 

สถานะ 
ผลการทดลองการควบคุมอุปกรณ์ด้วยเซนเซอร/์ท างาน-ไม่ท างาน 

อุณหภูม ิ(25 – 27 องศา) 

ในช่วงท่ีก าหนด      
นอกชว่งท่ีก าหนด      

 

 

 
 

ภาพที่ 9 ก าหนดค่าด้วยเซนเซอร์ 
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ภาพที่ 10 การทดลองควบคุมอุปกรณด์้วยเซนเซอร์ 
 

  จากการทดลองท าการควบคุมอุปกรณ์ด้วยเซนเซอร์นั้น บนระบบแอนดรอยด์แอปพลิเคชันสามารถ

ก าหนดค่าต่ าสุดและสูงสุดด้วยเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นย าและค่าท่ีวัดได้จากเซนเซอร์อยู่ในช่วงของค่าต่ า สุดและ

สูงสุดระบบจะสั่งให้เอาท์พุตท างาน ถ้าหากอยูใ่นช่วงท่ีต่ ากว่าค่า Min หรือสูงกว่าค่า Max ระบบจะสั่งให้เอาท์พุตหยุด

ท างาน 

  3. การทดลองการใช้สัญญาณบลูทูธ จะท าการทดลองโดยใช้สัญญาณบลูทูธท่ี โดยใช้แอปพลิเคชันส่ง

สัญญาณผ่านบลูทูธไปยังระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยท่ีจะท าการทดสอบการท าการเชื่อมต่อและสั่งการท างาน

โดยใช้ Toggle switch จากนั้นคอยดูผลลัพธ์จากเอาท์พุตท่ีตอ่กับหลอดไฟและสังเกตไฟ LED แสดงสถานะ ว่าติดหรือ

ดับ ซึ่งผลการทดลองสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 และภาพท่ี 11 และ 12 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองสัญญาณบลูทูธ 

เอาท์พุต ผลการทดลองสัญญาณบลทูธู 

 
5 

เมตร 

10 

เมตร 

15 

เมตร 

20 

เมตร 

25 

เมตร 

1      

2      

3      

4      
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ภาพที่ 11 การเชื่อมตอ่ Bluetooth 

 

 
 

ภาพที่ 12 การทดลองสัญญาณบลูทูธ 

 
  จากการทดลองการใช้สัญญาณบลูทูธโดยการส่งสัญญาณจากแอปพลิเคชันไปสู่ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เมื่อ

ท าการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธหน้าตู้คอนโทรลเลอร์จะแสดงสถานะไฟสีฟ้า โดยท่ีการทดสอบใช้สัญญาณบลูทูธในพื้นท่ี

โล่งแจ้งโดยการใช้ Toggle switch ซึ่งท าการทดสอบระยะละ 5 คร้ัง โดยท่ีระยะ 5 - 15 เมตร สามารถเชื่อมต่อสัญญาณบลู

ทูธและสั่งงาน Toggle switch ได้ตามปกตแิตเ่มื่อใชง้านในระยะท่ีมากกวา่ 15 เมตรขึน้ไป ไมส่ามารถส่งสัญญาณได้ 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 สรุปผล 

ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียงผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ

ชว่ยเพิ่มรูปแบบในการสั่งงานด้วยค าสั่งเสียง ระบบนี้จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบค าสั่งเสียงได้โดยท่ีไมต่้อง

เขียนโปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการใช้การรู้จ าเสียงของ Google API Speech Recognition ท่ีสามารถ

พัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะใช้ในการจัดเก็บค าสั่งเสียง 

ประมวลผลค าสั่งเสียง เพื่อท่ีจะส่งสัญญาณการควบคุมให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสั่งงานอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือท างานร่วมกับระบบตา่ง ๆ โดยการป้อนค าสั่งเสียงและท าการเก็บผลลัพธ์ค าสั่งเสียงไว้
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เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบค าสั่ง เมื่อมกีารสั่งการท างานในรูปแบบต่าง ๆ แอปพลิเคชันจะท าการส่งสัญญาณบูลทูธไป

ยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อท าการควบคุมอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งระบบจะสามารถสั่งงานได้ 3 รูปแบบ คือ การควบคุม

ด้วยเสียง การควบคุมด้วยเซนเซอร์และการควบคุมด้วย Toggle switch 

ในการทดลองระบบดังกล่าวเมื่อท าการควบคุมด้วยเสียง พบว่าสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

ตามท่ีจัดเก็บค าสั่งเสียงไว้ ซึ่งระบบจะใช้งานได้ดีเมื่ออยู่ในท่ีไม่มีเสียงรบกวนมากจนเกินไป การควบคุมอุปกรณ์ด้วย

เซนเซอร์ เมื่ออุณหภูมท่ีิวัดได้อยูใ่นช่วงท่ีก าหนดไว้ระบบจะควบคุมอุปกรณ์ท่ีเชื่อมตอ่กับเอาท์พุตได้อย่างถูกต้อง และ

เมื่อส่งสัญญาณบลูทูธในพื้นท่ีโล่งแจ้งกับในอาคารพบว่าเมื่อท าการส่งสัญญาณควบคุมด้วย Toggle switch ในพื้นท่ี

โล่งแจ้งสามารถใชง้านได้ดีในระยะ 5-20 เมตร และการควบคุมในอาคารนัน้สามารถใชง้านได้ดีในระยะ 5-15 เมตร 

 

วิจารณ์ผล 

การพัฒนาระบบรู้จ าเสียงบนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ท่ีท างานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ มวีัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยค าสั่งเสียงจากภาษาพูดของมนุษย์ ในเร่ืองของการแยกแยะความหมายของ

ค าสั่งและการควบคุม คล้ายกับงานวิจัยของ อนุพงษ์ ธรรมรักษาสิทธ์ิ (2546) ท่ีวิจัยเร่ืองการแยกแยะค าสั่งควบคุม

รถเข็นคนพกิารในระบบรู้จ าเสียงพูด ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดค าสั่งตายตัวและท าการแยกแยะความหมายของค าสั่ง 

สร้างรถเข็นคนพกิาร ที่สามารถเคลื่อนท่ีไปในทิศทางตา่ง ๆ ซึ่งจากทดลองการป้อนค าสั่งด้วยภาษาพูดระบบสามารถ

ประมวลผลได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับไวยากรณ์ของภาษาของผู้ใช้งาน อีกท้ังสามารถน าค าสั่งเสียงมาประยุกต์ใช้ในการ

ควบคุมอุปกรณ์ได้ดี และในเร่ืองของการควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือค่ายไร้สายด้วยแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ คล้ายกับ

งานวิจัยของ ศิริวรรณ เอี่ยมบัณฑิต (2557) จากงานวิจัยเร่ืองระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้

สายเซ็นเซอร์และแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการการใช้

พลังงานในสถานท่ีพักอาศัยอย่างชาญฉลาดบนสมาร์ทโฟนและการใช้เคร่ือข่ายไร้สายในการควบคุมสั่งงานอุปกรณ์

อเิล็กทรอนกิส์ภายในบ้านด้วยแอปพลิเคชันแอนดรอยด ์ซึ่งจากการทดลองสามารถน าสมาร์ทโฟนระบบแอปพลิเคชัน

แอนดรอยด์ใชเ้คร่ือข่ายไร้สายและเซนเซอร์มาใชใ้นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟา้ได้ ซึ่งถือวา่มปีระสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มช่องทางในการส่ังงานท้ังในสว่นของตูค้อนโทรลและอนิเตอร์เน็ต 

2. ลดขนาดของตูค้อนโทรลเพื่อท่ีจะท าให้เคลือ่นยา้ยได้สะดวก 

3. เพิ่มการแสดงก าลังไฟฟา้ที่ใชเ้พื่อท่ีจะท าให้ช่วยค านวณการใชพ้ลังงานไฟฟา้ 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา  

Management information system for Phayao area-based collaborative 

research 

พรเทพ โรจนวสุ1* บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ2 และ พัชราพรรณ ทองค า3 

Pornthep Rojanavasu1*, Bowonsak Srisungsittisunti2 and Patcharapan Thongkam3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเชิงประยุกต์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นท่ี

จังหวัดพะเยาให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวจิัยเชิงพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยพะเยา โดย

อาศัยแผนท่ีในการแสดงผลข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายการให้ทุนในพื้นท่ีตา่ง 

ๆ ของจังหวัดพะเยา ระบบสามารถสืบค้นโครงการวิจัย เพื่อแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการวิจัย ออกรายงานท่ี

เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นแล้วระบบยังเชื่อมข้อมูลกับฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บเซอร์วิส เพื่อดึงข้อมูล

พื้นฐานของนักวจิัยมาใช้งาน จากผลการด าเนนิงานระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถเก็บข้อมูลงานวิจัย แสดงผลผ่านแผนท่ีกู

เกิลและออกรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ผลการทดสอบการท างานฟังกชั่นพบว่าฟังก์ชั่นต่าง ๆ 

สามารถท างานได้อยา่งถูกตอ้ง ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านระบบโดยภาพรวมอยูใ่นระดับดีมาก 
 

ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฐานขอ้มูลงานวจิัย งานวจิัยเชงิพื้นท่ี  
 

Abstract  

 This applied research proposed management information system for Phayao area-based collaborative 

research. The system aimed at management of area-based collaborative research project based on google map 

technology which allows university’s executive to formulate funding policies for different areas in Phayao. The 

proposed system allows the user to search useful information on research projects and summarize useful 

information. Furthermore, the system connected with researcher’s database of university via web service which 

is provide useful personal information.  The evaluation of the system’s performance was conducted by experts. 

The results indicated that the efficiency and quality of proposed system is in a very good level. 
 

Keywords:  Management Information System, Research Database, Area-Based Collaborative Research 
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บทน า 

งานวจิัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นท่ี (Area-Based Collaborative Research) [1] คือ งานวจิัยท่ีก าหนดพื้นท่ีเป็นตัว

ตัง้ในการท างาน (AB) โดยการท างานร่วมกัน (C)   ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียตัวจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการวิจัย (R) ท่ีจะ

ใช้จัดการกับเร่ืองส าคัญของจังหวัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนา (D) เป็นงานวิจัยท่ีแตกตา่งจากงานวิจัยท่ัวไปท่ีมุง่เน้นการ

ค้นพบมากกวา่ มหาวทิยาลัยพะเยาได้ร่วมมอืกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) จัดตั้งศูนย์เครอืขา่ยความ

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีแบบสร้างสรรค์ (ABCreative: Area-Based Creative) มหาวิทยาลัยพะเยาขึ้นในปี 

2555 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีส าหรับนักวจิัยของมหาวทิยาลัยพะเยา โดยมีคณะ/วิทยาลัยท้ังสิ้น

จ านวน 12 แห่งท่ีได้รับทุนสนับสนุนวจิัยเชงิพื้นท่ี  

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสรรทุนส าหรับงานวจิัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีเป็นจ านวนหลายโครงการ 

แตย่ังขาดระบบฐานขอ้มูลโครงการวจิัยเชงิพื้นท่ี เพื่อใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลงานวจิัยและเป็นฐานข้อมูลให้กับนักวจิัยอื่น ๆ 

สบืค้นและน าไปพัฒนาตอ่ยอด อีกท้ังยังขาดระบบบริหารจัดการนักวจิัยและงานวจิัย เพ่ือใชใ้นการจัดสรรงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย ปอ้งกันความซ้ าซ้อนกับงานวิจัยท่ีได้ด าเนนิงานมาแล้ว  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวจิัยเชิงพื้นท่ี กรณีศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยพะเยา อีกท้ังยังเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของนักวจิัยเพื่อให้เกิดการต่อ

ยอดของงานวจิัยอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
 

วิธีการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการศกึษา 

 งานวิจัยนี้จัดเป็นงานวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบเพื่อตอบความต้องการในการ

บริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นท่ี ซึ่งการพัฒนาระบบงานโดยท่ัวไป ถ้าต้องการให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี

ความถูกต้อง มีประสิทธิรูป และสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย จ าเป็นต้องน าวธีิการท่ีเป็นระบบเข้ามาใช้ คือ System 

Development Life Cycle (SDLC) [2] คือเป็นขั้นตอนท่ีเป็นล าดับตั้งแต่เร่ิมต้นพัฒนาระบบ รวมท้ังการพัฒนาระบบ

เสร็จสิ้นเป็นระบบท่ีใชง้านได้จนถึงช่วงการใช้งาน มขีั้นตอนดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบการด าเนนิงานตามแบบ SDLC 
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1. วางแผน เป็นขั้นตอนเร่ิมต้นส าหรับศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวางแผนระยะเวลาด าเนินการ

ในแต่ละขัน้ตอน 

2. วเิคราะห์ระบบ เป็นการศกึษาปัญหาและความตอ้งการของผู้ใช้งานระบบพร้อมท้ังรวบรวมข้อมูลก าหนด

ขอบเขตความสามารถของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวจิัยเชงิพื้นท่ี โดยสร้างเป็นแผนภาพการไหลขอ้มูลหรือ

แผนภาพยูสเคส 

3. ออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนในการออกแบบระบบท้ังในเชิงของฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิรค์ โดย

ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ ออกแบบระบบฐานขอ้มูล ออกแบบหนา้จอและรายงานส าหรับผู้ใช ้  

4. พัฒนาระบบ เป็นขั้นตอนในการเขียนและทดสอบโปรแกรมเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง 

ติดตัง้ระบบจรงิ ประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

5. บ ารุงดูแลรักษาระบบ เป็นขั้นตอนในการติดตามผลการใช้งานโปรแกรม เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

ภายหลัง เช่น ปัญหาความยากในการใช้งานระบบ ซึ่งจะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อแก้ไขท้ังหมดมาวิเคราะห์และ

ออกแบบและพัฒนาระบบในวงรอบใหม่ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สาธิมน ทิพยวงศ์และทีมงาน [3] ได้พัฒนาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออการจัดการงานวิจัยในลุ่มน้ า

ทะเลสาบสงขลาภาคใต้ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์ความต้องการ 

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลพื้นฐาน จาก

แหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องพื้นท่ี และข้อมูลงานวิจัย โดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL และใช ้ASP.NET ในการพัฒนาระบบ 

ผลท่ีได้จากการด าเนินงาน ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาท่ีสามารถใช้ในการ

ชี้ให้เห็นถึงประเด็นและทิศทางการวจิัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาในอนาคต 

ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ [4] พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์แลสารนิพธ์ของ

บัณฑิตวทิยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ โดยพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 

กลุ่ม ได้แก่คณาจารย ์บุคลากร และนิสิต โดยใช้ระบบฐาน SQL Server 2008  และใช ้ASP.NET พัฒนาแอพพลิเคชั่น

เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล ผลการใช้งานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นสามารถ

น าไปใชง้านได้จรงิและตอบสนองการท างานของผู้ใชไ้ด้ถูกต้องตามความตอ้งการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฎสงขลาได้พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย [5] เพื่อใชส้ าหรับค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ โดย

สามารถค้นได้ตามชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อคณะและภาควิชา โดยสามารถแสดงรายละเอียดต่าง ๆ 

เช่น ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ระยะเวลาด าเนินการ บทคัดย่อ ปีงบประมาณ งบประมาณท่ีขอ การ

เผยแพร่ผลงานวิจัย วัตถุประสงค์โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยสามารถเข้าถึงได้ทาง http://www.research-

skru.com/RMS/index.php 

ระบบบริหารจัดการงานวจิัย มหาวิทยาลัยพะเยา [6] เป็นระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการและตดิตาม

ข้อมูลโครงการวจิัยของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนักวจิัยสามารถส่งโครงการวจิัยและติดตามสถานะของโครงการผ่าน

ระบบ ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถพิจารณาโครงการวิจัยผ่านระบบ และผู้บริหารสามารถดูสรุปรายงานต่าง ๆ ได้ เช่น 

รายงานงบประมาณ  รายงานจ านวน โค รงการโดยแ บ่ งตามคณ ะ เป็ นต้ น  โดยสามารถ เข้ าถึ งผ่ าน 

http://wwmms.up.ac.th/ 
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อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีกล่าวมาท้ังหมด ยังเป็นระบบปิดไม่สามารถให้

หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปใช้ได้ เพียงได้แค่เชื่อมต่อข้อมูลบางอย่างเท่านั้น ดังนั้นศูนย์ ABCreative มหาวิทยาลัยพะเยา 

จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัยของศูนย์ฯขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งเก็บ

ข้อมูลโครงการ สามารถสืบค้นข้อมูลโครงการ ดูการจัดสรรงบประมาณ และท่ีส าคัญท่ีสุดคือมกีารใชง้านแผนท่ีเพื่อดู

การกระจายตัวของโครงการวิจัยในเชงิของพืน้ท่ีได้ ทั้งนี้เพื่อให้การสง่เสริมการวจิัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเชงิพื้นท่ี 
 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ระบบ 

 จากการศึกษาความต้องการของระบบได้ความต้องการของระบบท้ังในเชิงข้อมูลท่ีต้องการน าเข้าและความ

ตอ้งการในการท างานของระบบ 

1. Input Requirements ข้อมูลโครงการงานวิจัย ข้อมูลชื่อนักวิจัย ข้อมูลสถานท่ีท าโครงการงานวิจัย ไฟล์

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องโครงการงานวจิัยนามสกุล pdf ไฟล์ภาพท่ีเกี่ยวข้องโครงการงานวิจัย ข้อมูลข้อความตดิตอ่นักวจิัย

ผ่านทางอีเมล ์

2. Functional Requirements ประมวลผลการกรอกข้อมูลท่ีส าคัญให้ครบและบันทึกข้อมูล ประมวลผลพิกัด

ของสถานท่ีท าโครงการงานวิจัย ประมวลผลการค้นหาข้อมูลต่างๆของระบบ ประมวลผลดึงข้อมูลท่ีแสดงผลหนา้เว็บ

ลงเป็นไฟล์นามสกุล Excel นามสกุล pdf มีการส่งข้อความแจ้งเตอืนการด าเนินงานของระบบในขั้นตอนต่างๆ มีระบบ

ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกและแก้ไขข้อมูล มีความเร็วในการประมวลผลระบบต่างๆ รวมท้ังระยะเวลาใน

การตอบสนองของการประมวลผลค าสั่งต่างๆ มีระบบลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ ทุกรายการมีการตรวจสอบความ

ถูกต้องของผู้ระบบก่อนทุกครัง้ 

หลังจากนั้นวิเคราะห์ระบบสารสนเทศโดยใช้การออกแบบผังภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) ซึ่ง

สามารถแสดงผังภาพกระแสขอ้มูลระดับ 1 ได้ดังภาพท่ี 2  

จากแผนภาพ DFD Level 0 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นท่ีจังหวัดพะเยา แบ่งการ

ท างานเป็น 3 Process ดังตอ่ไปน้ี 

1. Process 1 (ระบบล็อคอิน) 

-  เมื่อผู้ดูแลระบบท าการใส่ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน ระบบจะท าการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ถ้าชื่อผู้ใช้และ

รหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะท าการเข้าสู ่Process 2 

2. Process 2 (ระบบบริหารข้อมูลโครงการเชื่อมฐานขอ้มูลนักวจิัย) 

-  เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอยีดขอ้มูลท้ังหมด ได้แก่ จ านวนโครงการวจิัย 

จ านวนนักวิจัย และจ านวนงบประมาณ ในคร้ังแรกยังไม่มีข้อมูลค่าเร่ิมต้นจึงเป็น 0 ท้ังหมด ต่อมาผู้ดูแลระบบกรอก

ข้อมูลโครงการ กรอกข้อมูลช่ือนักวจิัย และกรอกข้อมูลสถานท่ี ระบบจะท าการตรวจสอบและบันทึก   

3. Process 3 (ระบบแสดงผลข้อมูลโครงการบนแผนท่ี) 

-  เมื่อผู้ดูแลระบบได้เพิ่มข้อมูลใน Process 2 แล้วนัน้ สามารถเลอืกดูการแสดงผลข้อมูลโครงการบนแผนท่ีได้ 

โดยกรอกข้อมูลโครงการวิจัย, ข้อมูลนักวจิัย, ข้อมูลสถานท่ี 
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ภาพที่ 2 แผนภาพ DFD Level 0 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวจิัยเชงิพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 

 

การออกแบบระบบ 

คณะผู้วิจัยได้ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นท่ีเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web Services) เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลท่ีจ าเป็น อาทิเช่น ข้อมูลนักวิจัยโดย

ระบบจะดึงข้อมูลนักวิจัยท่ีมีอยู่แล้วโดยท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่จ าเป็นต้องสร้างข้อมูลใหม่ รวมถึงข้อมูลโครงการวิจัยต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยมาแสดงเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งในการเชื่อมโยงข้อมูลจะมกีารเข้ารหัสเพื่อรักษา

ความปลอดภัยของขอ้มูลทุกครัง้ ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชงิพื้นท่ี 
 

ในส่วนของการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นท่ีนั้น คณะผู้วิจัยได้ออกแบบให้

สามารถเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ (Responsive Web Design) ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท๊บเล็ต 

และโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยระบบจะปรับหนา้จอให้เหมาะสมกับอุปกรณน์ัน้ ๆ  

ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานจัยเชิยพื้นที่ 

 คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาระบบความตอ้งการท่ีเก็บข้อมูลได้และตามผังการไหลของข้อมูลท่ี

ได้ออกแบบไว้โดยมีหน้าจอหลัก ดังภาพท่ี 4 แสดงภาพรวมข้อมูลท้ังหมดซึ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเห็น
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ภาพรวมของโครงการท้ังหมด จ านวนผู้วิจัยท้ังหมด และจ านวนงบประมาณท้ังหมด โดยสามารถเลือกกรองข้อมูล

ตามปีท่ีต้องการให้แสดงผลได้  

 

 
ภาพที่ 4 หนา้จอหลักระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นท่ี 

  

ภาพท่ี 5 ก-ค แสดงรายละเอียดหน้าจออื่น ๆ ของระบบ ในส่วนของหน้าจอเพิ่มโครงการผู้ใช้สามารถเพิ่ม

รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ชื่อโครงการ ทีมนักวิจัย งบประมาณ ฯลฯ รวมถึงการปักหมดเพื่อก าหนดพิกัด

ของโครงการท าให้งา่ยในการมองภาพรวมของโครงการในเชงิพื้นท่ีดังภาพท่ี 5.ง 

 

 

 

 

 
 

           ก. หน้าจอเพิ่มโครงการ          ข. หน้าจอส่วนรายละเอยีดโครงการ 

 

 

 

 

 
           ค. การปักหมุดก าหนดพิกัด     ง. หน้าจอภาพรวมโครงการทั้งหมด 

ภาพที่ 5 หนา้จอระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชงิพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
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คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นท่ีจังหวัดพะเยาให้สามารถแสดงได้ทุก

แพลตฟอร์มผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บนคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้

งานบนอุปกรณต์า่ง ๆ ได้อย่างสะดวก ดังแสดงดังภาพท่ี 6 

 

            

ภาพที่ 6 หนา้จอระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 

ผลประเมินการใช้งานระบบ 

 คณะผู้วิจัยได้เผยแพร่ระบบผ่านเว็บไซด์ http://www.abc.up.ac.th/ และประเมินผลการใช้งานระบบจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนยเ์ครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นท่ีแบบสร้างสรรค์ 

(ABCreative: Area-Based Creative) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวม  ด้านการออกแบบระบบ

คะแนนเฉลี่ย 4.06( 0.39) ด้านความเสถียรภาพของระบบ คะแนนเฉลี่ย  4.29 (0.43) และด้านประโยชน์

ของระบบตอ่การปฏบัิตงิาน คะแนนเฉลี่ย4.40 (0.47)  โดยมีผลสรุปแสดงดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจการใชง้านระบบ 

ด้านประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D. เชิงคุณภาพ 

ด้านการออกแบบระบบคะแนนเฉลี่ย 4.06 0.39 ด ี

ด้านความเสถียรภาพของระบบ 4.29 0.43 ดีมาก 

ด้านประโยชนข์องระบบตอ่การปฏบัิตงิาน 4.40 0.47 ดีมาก 

ภาพรวม 4.25 0.43 ดีมาก 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
งานวิจัยคร้ังนี้ได้น าเสนอการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเก็บฐานข้อมูลวิจัย ABC ของมหาวิทยาลัย พะเยา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาภาพรวมของโครงการวิจัย ABC ในรูปแบบ ของแผนท่ี เพื่อเห็นทิศ

ทางการจัดสรรโครงการวิจัยในพื้นท่ีต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา รวมท้ังยังสามารถ พิจารณาในมุมของงบประมาณท่ี

จัดสรรลงพื้นท่ีและให้คณะต่าง ๆ ได้ ในส่วนของผู้ดูแลสามารถเพิ่ม ข้อมูลโครงการวิจัย ABC ย้อนหลังและท่ีอยู่ใน
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ระหว่างด าเนนิการ โดยมีความสามารถในการจัดการ โครงการและแสดงอยูใ่นรูปแบบแผนที่ โดยขอ้มูลของนักวิจัยจะ

เชื่อมโยงกับฐานขอ้มูลนักวจิัยของมหาวิทยาลัย 

ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเก็บฐานข้อมูลวิจัย ABC ของมหาวิทยาลัย พะเยา ในระยะต่อไปหากสามารถ

พัฒนาในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโครงการวจิัยตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยกับระบบบริหารงานวิจัยของมหาวทิยาลัยหรือ

โปรแกรมสามารถให้บริการข้อมูลโครงการ ABC จะท าให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาถึงโครงการวิจัย

ท้ังหมดของมหาวิทยาลัยได้และเป็นประโยชนใ์นเชงิการวางแผนงบประมาณลงพื้นท่ีต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยาได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยศูนย์AB-Creative ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และความช่วยเหลือจากกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ผลกระทบของการเพิ่มคลองลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าในแม่นน ้าท่าจีน 

The effect of additional shortcut canal to increase drainage efficiency in the 

Thachin River 
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บทคัดย่อ 
 

ก า ร เ พิ่ ม ค ล อ ง ลั ด ใ น แ ม่ น ้ า ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ร ะ บ า ย น ้ า ใ น ช่ ว ง ฤ ดู น ้ า ห ล า ก ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  แ ต่

อย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ค ล อ ง ลัด ดั ง ก ล่ า ว มี ส่ วน ช่ ว ย ใ ห้ เกิ ด ก า รรุ ก ล ้ า ค ว า มเ ค็ ม ใ น แ ม่ น ้ า เ พิ่ ม ม าก ขึ น โ ด ย เฉ พ า ะ อ ยา่ ง ยิ่ ง ใ น ช่ ว ง ฤ ดู

แล้ ง ดัง นั น ใ น ก าร วจิั ย นี จึ งท้ า กา รศึ ก ษา ถึ งผ ลก ร ะท บข อ งก าร เพิ่ ม คล อ งลั ดใ นแ ม่ นน ้ า ท่า จีน ใ น ส่ วน ขอ ง กา รรุ ก ล ้า คว า ม

เค็ ม  โ ด ย จ ะ เ ป็ น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ จ า ก แ บ บ จ้ า ล อ ง เ พื่ อ ค้ า น ว ณ ถึ ง ร ะ ย ะ ท า ง ข อ ง ก า ร รุ ก ล ้ า ค ว า ม เ ค็ ม ท่ี เพิ่ ม ขึ น ใ น ล้ า น ้ า จ า ก

ก า ร เ พิ่ ม ค ล อ ง ลั ด ซึ่ ง ค ว า ม เ ค็ ม ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ค ว า ม เ ค็ ม ท่ี เร่ิ ม ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ เ ก ษ ต ร ก ร ริ ม ส อ ง ฝ ั่ ง ล้ า น ้ า  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า

พ บ ว่ า ก า ร เ พิ่ ม ค ล อ ง ลั ด จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ค ว า ม เ ค็ ม รุ ก เข้ า ไ ป ใ น ล้ า น ้ า ไ ด้ ไ ก ล ขึ น ก ว่ า เ ดิ ม  แ ล ะ เ พิ่ ม ม า ก ขึ น ใ น บ ริ เ ว ณ ต้ า แ ห น่ ง

เดียว กัน โ ดย ควา มเค็ม ท่ีเร่ิ มสง่ ผ ลก ระท บต่ อเกษ ตรก รจะ รุกเ ข้าไป ไ กล ขึ นจ ากเ ดิม 8  ก ิโ ลเม ตร ห ลังจ ากก ารเพิ่มค ลอ ง

ลัด 

ค้าส้าคัญ: กา รรุกล ้ าคว ามเ ค็ ม, ก ารเพิ่มค ลอง ลัด, แบบ จ้า ล องกา รพัด พาแ ละแ พร่ก ระจ าย , ป ระสิ ทธิภ าพก ารระ บา ย

น ้า 
 

Abstract  
 

 In the additional shortcut canal in the river help to increase drainage efficiency in the flood season as 

well. However, the shortcut canal has helped to the salinity intrusion in the river increased especially during the 

dry season. Therefore, in this research was to study the effective of additional shortcut canal a part of salinity 

intrusion in the Thachin River. The study analyze from the model which to calculate the distant of salinity 

intrusion an increase in the river from additional shortcut canal. The salinity in the calculation is the salinity to 

affect the farmer. The result found that the additional shortcut canal in the river affect to the salinity intrusion is 

more distant in the river and high rise in the same position. The salinity is effect to the farmer that intrusion 

more than 8 kilometers after adding the shortcut canal. 
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บทน้า 

แมน่ ้าทา่จ ีน ตอนลา่ง มั กเกดิปัญห าอุทกภัยบ่ อยครั งสร้ างความเสี ยหายใ ห้กับ พ ืนท่ี เกษต รกรรม แล ะบา้นเรือ น

ของปร ะชาชน ท่ีอยูอ่า ศัยใ นพื นท่ีบริ เวณแม่ น ้า เป็น จ้า นวน มากแ ละเป็น ประจ ้า ทุกปี  โ ดยปัญ หาอุทก ภัยดัง กล่าวส่ วนหนึ่ ง

มี ส า เ ห ตุ ม า จ า ก ก า ร ข า ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ร ะ บ า ย น ้ า ใ น พ ื น ท่ี ชุ ม ช น  แ ล ะ ข า ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ร ะ บ า ย น ้ า ใ น แ ม่ น ้ า เ อ ง 

เนื่อ ง จา กส ภ าพ แม่ น ้ า ท่ าจ ี น ตอ น ล่า งมี ค วา มค ด เคี ยว ไ ป มา อ ยา่ งม าก ท้ าใ ห้ กา รร ะบ าย น ้ า อ อก สู่ ทะ เล เป็ นไ ป อย่ าง ล่า ช้ า  

ดั ง นั น ท่ี ผ ่ า น ม า จึ ง ไ ด้ มี ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ถึ ง ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ร ะ บ า ย น ้ า ด้ ว ย ก า ร เ พิ่ ม ค ล อ ง ลั ด ใ น แ ม่ น ้ า ท่ า จี น

ตอ นล่ าง [1] ซึ่ง พบ วา่ กา รเพิ่ มค ล องลั ดใ นบ ริเว ณ ท่ีมี คว าม คด เคี ย วข อง แม่ น ้า จะ ช่ วย เพิ่ มป ระ สิทธภิ าพ กา รระ บา ยน ้ าใ น

แมน่ ้าใ นช่วงฤดูน ้าหลาก ไ ด้เป็นอยา่งดี 

แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ใ น ช่ ว ง ฤ ดู แ ล้ ง แ ม่ น ้ า ท่ า จี น มั ก ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ เช่ น  ค ว า ม เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง คุ ณ ภ า พ

น ้ า  ก า ร ข า ด แ ค ล น น ้ า จื ด ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร อุ ป โ ภ ค  บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ ท่ี ส้ า คั ญ ก า ร รุ ก ล ้ า ข อ ง น ้ า เ ค็ ม เ ข้ า ไ ป ต า ม ล้ า น ้ า ท่ า จี น  

โ ด ย เฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ร ะ ห ว่ า งเ ดื อ น ม ก ร า ค ม ถึ ง พ ฤ ษ ภ า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี  แ ล ะ ยิ่ ง น า น วั น ยิ่ งรุ ก ล ้ า เข้ า ไ ป ไ ด้ ไ ก ล ขึ น ซึ่ ง ก่ อ ใ ห้ เกิ ด

ความเสียหายแก่พื นท่ีการเกษตรบริเวณสองฝ ั่ งแมน่ ้าทา่จ ีน ตอนลา่ง  โ ดยในการเพิ่ มคลองลัดในแมน่ ้าทา่จ ีนนั นเป็นกา ร

ชว่ยเร่งระบายน ้าในฤดูน ้าหลา ก แตใ่ นฤดูแลง้คลองลัดดังก ล่าวกลับท้าหน้าท่ีช่วยเพิ่มผล ของการรุกล ้าความเค็มเข้าไ ป

ไ กลขึ นกวา่เดิม อกีทั งใ นปัจจ ุบันการรุก ล ้าความเค็มนอกจ าก สาเหตุตามฤดูกา ลแลว้ กา รทรุดตัวข องแผ่นดินใ นบริเว ณ

ป า ก แ ม่ น ้ า ท่ า จี น  แ ล ะ ก า ร เ พิ่ ม ขึ น ข อ ง ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เ ล เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ โ ล ก  ก ็ ยั ง เป็ น ส า เ ห ตุ ท่ี

ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ก า ร รุ ก ล ้ า ค ว า ม เ ค็ ม เ ข้ า ไ ป ใ น แ ม่ น ้ า เ พิ่ ม ม า ก ขึ น  ซึ่ ง ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว นั บ วั น ยิ่ ง ท วี ค ว า ม รุ น แ ร ง  แ ล ะ ส่ ง ผ ล

กระทบตอ่เกษตรกรในวงกวา้ง  [2]  

ดั ง นั น ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี ศึ ก ษ า ก า ร รุ ก ล ้ า ค ว า ม เ ค็ ม ใ น แ ม่ น ้ า ท่ า จี น ทั ง ใ น ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง เ พิ่ ม ค ล อ ง ลั ด 

เพื่ อ ท้ า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง พ ื น ท่ี แ ละ ผ ล ก ร ะ ท บ ท่ี เกิ ด ขึ น กั บ ป ร ะช า ช น ริ ม ส อ งฝ ั่ ง แ ม่ น ้ า  โ ด ย ป ระ ยุ ก ต์ แ บ บ จ้ าล อ ง ค ณิ ตศ า ส ต ร์ ใ น

กา ร วเิ คร า ะห์ ก า รแ พ ร่ กร ะ จา ย ค วา ม เค็ ม ต าม ค วา ม ย าว ล้ าน ้ า แ ละ ก า รรุ ก ล ้า ข อ ง ค ว าม เค็ ม ใ นแ ม่ น ้ า  เพื่ อ ใ ช้ เป็ น ข้ อมู ล ใ น

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น ้ า ใ น ลุ่ ม น ้ า แ ล ะ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ค ล อ ง ลั ด ใ น แ ม่ น ้ า ท่ า จี น

ด้วย 
 

การเพิ่มคลองลัดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน ้าในแม่น ้า 
จา ก ปั ญ ห า อุทก ภั ย ท่ี เกิ ด ขึ น ใ น ห ล าย ๆ พ ื น ท่ี  ส่ ง ผ ลใ ห้ มี โ ค ร ง กา ร ห รือ วิ ธี ก าร ใ นก า ร ชว่ ย ล ด ห รือ บ ร รเ ท าปั ญ ห า

ดัง ก ล่ า ว โ ด ย โ ค รง ก า รท่ี ส้ า คั ญ คื อ โ ค รง ก า รขุ ด ค ล อ งลั ด ใ น แ มน่ ้ า เ พื่ อช่ ว ย เร่ ง ระ บ า ย น ้ าใ น แ ม่ นน ้ า ใ น ฤดู น ้ า ห ล า ก  ซ ึ่ ง ถื อ

วา่ เป็ น โ ค ร งก า ร ท่ี ส้ า คัญ ยิ่ งเ พ ร าะ พ ร ะ บ า ทส ม เ ด็ จ พ ระ เ จ้ าอ ยู่ หั ว  ไ ด้ ท ร ง มี พ ร ะ ร าช ด้ า ริ ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า ค ล อง ลั ด โ พ ธ์ิ ใ น

แ ม่ น ้ า เ จ้ า พ ร ะ ย า ใ น ช่ ว ง ท่ี มี ค ว า ม ค ด เ คี ย ว ร ว ม ร ะ ย ะ ท า ง  1 8  กิ โ ล เ ม ต ร  ใ ห้ สั น ล ง เ ห ลื อ ป ร ะ ม า ณ  6 0 0  เ ม ต ร  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น

ค ล อ ง ลั ด ใ น ก า ร ร ะ บ า ย น ้ า ใ น แ ม่ น ้ า เ จ้ า พ ร ะ ย า ใ น ฤ ดู น ้ า ห ล า ก [3] แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Takebayashi แ ล ะ

ค ณ ะ  [4] ไ ด้ ท้ า ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ร ะ บ า ย น ้ า ข อ ง แ ม่ น ้ า ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ ร า บ เ รี ย บ แ ล ะ มี ค ว า ม ค ด เ คี ย ว ใ น แ ม่ น ้ า เ จ้ า พ ร ะ ย า โ ด ย ใ ช้

แบ บ จ้ า ล อ งท าง ตั ว เ ล ข  ซ ึ่ ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ จ้ าล อ งเ พิ่ ม ค ล อ ง ลั ด ใ น บ ริ เว ณ ล้ า น ้ า ท่ี มี ก า ร ค ด เคี ย ว  จ า ก ผ ล ก า ร จ้ าล อ งพ บ ว่ า

กรณลีักษ ณะของแม่ น ้าที่มคีว ามคดเคี ย วการเพิ่ม คลองลัด จะ ส่งผลใ ห้ ระดับน ้า ใ นแม่น ้าล ดลง ประ สิทธิภาพ การระบา ย

น ้าเพ่ิมขึ น และยังช่ว ยลดปัจจ ัยเสี่ยงขอ งการเกิดน ้าทว่มบริ เวณท่ีราบลุม่ได้  ดัง นั นโครงการเพิ่มคล องลัดในแม่น ้า มสี่ว น

ชว่ ย ใ น ก าร เพิ่ ม ป ระ สิ ท ธิภ า พ กร ะ บา ย น ้ าใ ห้ กับ แ ม่ น ้า ไ ด้ แล ะ ยั งส อ ดค ล้ อ งกั บ ผ ล ขอ ง กา ร เพิ่ ม ค ลอ ง ลัด ต่ า งๆ ท่ั วโ ล กเ ช่ น 
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ใ น ยู โ ก ส ล า เ วี ย  โ ร ม า เนี ย  แ ล ะ ฮั ง ก า รี  เ ป็ น ต้ น  ซึ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ เห ล่ า นี ไ ด้ ท้ า ก า ร ขุ ด ค ล อ ง ลั ด เป็ น จ้ า น ว น ม า ก เ พื่ อ ใ ช้ ใ น

การช่วยเร่งระบายน ้าในพ ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงในกา รเกิดน ้าทว่ม [5]  

ดั งนั น  ณั ฐ วุ ฒิ  [1] ไ ด้ ศึ ก ษ า ถึ ง ก า ร เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ร ะ บ า น ้ า ใ น แ ม่ น ้ า ท่ า จี น โ ด ย น้ า ห ลั ก ก า ร พั ฒ น า ค ล อ ง

ลั ด ดั งก ล่ า ว นี ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ช่ ว ย เร่ ง ร ะ บ าย น ้ า ใ น ฤ ดู น ้ า ห ล า ก  เ พ ร า ะ บ ริ เว ณ ต อ น ล่ า ง ข อ ง แ ม่ น ้ า ท่ า จี น มี ค ว าม ค ด เคี ย ว เป็ น

อย่างมาก  โ ดยท้าก ารเพิ่มค ลองลัด 3  ต้าแหน่ ง ประกอ บไ ปด้วย  1. คลอง งิ วราย ต .งิ วราย อ.นครชัย ศรี จ.นค รปฐม, 2 . 

ค ล อ ง ท ร ง ค ะ น อ ง  ต . ท ร ง ค ะ น อ ง  อ . ส า ม พ ร า น  จ . น ค ร ป ฐ ม , 3 .  ค ล อ ง ท่ า ข้ า ม  ต . ท่ า ข้ า ม  อ . ส า ม พ ร า น  จ . น ค ร ป ฐ ม       

(ดั งแ ส ด ง ใ น ภ า พ ท่ี  3 ) แ ล ะ ผ ล กา ร ศึ ก ษา ก า รร ะ บ าย น ้ า ข อง แ ม่ น ้ าท่ า จี น ตอ น ล่ า งใ น ก รณี ทั ง ก่ อ น แล ะ ห ลั งก า ร เพิ่ ม ค ล อ ง

ลัดพบว่า ค ลองลั ดท้าห นา้ที่ ชว่ยเพิ่ มปร ะสิทธิ ภาพ การร ะบาย น ้าไ ด้ เป็นอ ยา่งดี ระดับ น ้าลด ลง อย่ างมา ก  ซึ่ง จะ ชว่ ยไม่ใ ห้

เกิดน ้าล้นตลิ่ งท่วมพื นท่ี ของเกษตรก รใ นพื นท่ีรา บลุ่มของแม่ น ้าทา่จ ีน แ ละ ยังช่วยเพิ่ มการระบา ยน ้ามากขึ น กว่าเดิม อี ก

ทั งยั ง พ บ ว่ า ห น้ า ตั ด ค ล อง ลั ด ท่ี อ อ ก แ บ บ ต า ม ห ลั ก ก า ร ท่ี ดี ท่ี สุ ด ท าง ช ล ศ า ส ต ร์ จะ ช่ ว ย เพิ่ ม ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก าร ร ะ บ า ย น ้ า

ใ นแม่น ้าได้เป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 1 ต้าแหนง่ใ นการศึกษาโ ครงการเพิ่มคลองลัดในแมน่ ้าทา่จ ีน [1] 
 

การเพิม่ขึ นของระดับน ้าทะเลที่ส่งผลต่อการรุกล ้าความเค็ม 

ใ น ก า ร ศึ ก ษ าบ ริเว ณ พ ื น ท่ี ป า ก แ ม่ น ้ า พ บ ว่ าคุ ณ ภ า พ น ้ า แ ล ะค ว า ม เค็ ม ข อ ง น ้ า ใ น แ ม่ น ้ า มี ส า เห ตุ ส่ ว น ห นึ่ ง ม า จ า ก

การ รุกล ้ าขอ งน ้า เค็ม จา ก มห าสมุ ทรเ ข้าไ ปใ น แมน่ ้ า ซึ่ งกา รรุก ล ้าข องน ้ าเค็ มนี จะ ขึ นอยู่ กับ การ เพิ่ม ขึ นข องระ ดับ น ้า ทะเ ล

ท่ี บ ริ เ ว ณ ป า ก แ ม่ น ้ า โ ด ย ใ น ปั จ จุ บั น ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เ ล ท่ั ว โ ล ก ไ ด้ มี ก า ร เ พิ่ ม ขึ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ซึ่ ง เ ป็ น ผ ล จ า ก ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ  เ ช่ น 

ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์  El Niño-Southern Oscillation (ENSO) ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เ ล ใ น ม ห า ส มุ ท ร แ ป ซิ ฟิ ก เ ข ต ร้ อ น  ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง น ้ า ท ะ เ ล เ นื่ อ ง จ า ก อุ ณ ห ภู มิ ท่ี สู ง ขึ น ข อ ง ม ห า ส มุ ท ร  แ ล ะ

ป ริ ม า ณ น ้ า ท่ี ไ ห ล ล ง ม ห า ส มุ ท ร เ นื่ อ ง จ า ก ธ า ร น ้ า แ ข็ ง ขั ว โ ล ก แ ล ะ ภู เ ข า น ้ า แ ข็ ง เ กิ ด ก า ร ล ะ ล า ย  [6] ยิ่ ง ไ ป ก ว่ า นั น  ก า ร

เ ค ลื่ อ น ท่ี ท า ง ดิ่ ง ข อ ง แ ผ ่ น ดิ น ใ น บ ริ เ ว ณ ท่ี ต้ า แ ห น่ ง ท่ี ตั ง ข อ ง ส ถ า นี ส้ า ร ว จ ข้ อ มู ล จ ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ โ ด ย ต ร ง ต่ อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงระดับน ้าทะเลด้วย [7]  
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ใ น ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พ บ ว่ า ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เล มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ท า ง ท่ี เ พิ่ ม ขึ น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ท่ี บ ริ เ ว ณ ป า ก แ ม่

น ้า ท่า จีน จะ มคี่ าก าร เพิ่ มข ึ นข อง ระ ดับ น ้ าท ะเล ท่ี ค่อ นข้ าง สูง  [3] ทั งนี เนื่ อง จา กบ ริเวณ ดั งก ล่า วได้ มี กา รสู บน ้ าบ าด าล ม า

ใ ช้ เ ป็ น จ้ า น ว น ม า ก ท้ า ใ ห้ แ ผ ่ น ดิ น บ ริ เ ว ณ นี เ กิ ด ก า ร ท รุ ด ตั ว จึ ง ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น ข อ ง ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เ ล อ ย่ า ง ม า ก เ พ ร า ะ

เนื่ อง จา ก สถ า นี วัด ระ ดั บน ้ า จะ เกิ ด กา ร ทรุ ด ตัว ไ ป ด้ ว ย  [8] จ าก ส าเ หตุ ดั งก ล่ าว ท้ าใ ห้ปริ มา ณ ค วา ม เค็ มใ น แม่ น ้ ามี ก าร รุ ก

ล ้ า เพิ่ ม ม า ก ขึ น  แ ล ะ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Nguyen et al. [9] พ บ ว่ า ป ริ ม า ณ ค ว า ม เ ค็ ม จ ะ สั ม พั น ธ์ กั บ ป ริ ม า ณ ก า ร ไ ห ล ข อ ง

น ้า ใ น แ ม่ น ้า  ก ล่ าว คื อ ถ้ า ใ น ช่ ว ง กา ร ไ ห ล ต่้า  (low flow) จ ะท้ า ใ ห้ ค่ าค ว า ม เค็ ม แ พ ร่ เข้ า ไ ป ใ น แ ม่ น ้ าไ ด้ ไ ก ล ขึ น  แล ะ ถ้ า อั ต ร า

ก า ร ไ ห ล ข อ ง น ้ า ใ น แ ม่ น ้ า มี ป ริ ม า ณ ม า ก จ ะ ท้ า ใ ห้ ค่ า ค ว า ม เ ค็ ม น้ อ ย ล ง ห รื อ ค่ า ค ว า ม เ ค็ ม แ พ ร่ เ ข้ า ไ ป ใ น แ ม่ น ้ า ไ ด้ น้ อ ย ล ง  

ดัง นั นก า รเ ป ลี่ย น แ ปล ง ระ ดั บ น ้ าท ะ เล แล ะ ก า ร ขึ นล ง ขอ ง ระ ดั บ น ้า ท ะ เล ก็จ ะ ส่ งผ ล ก ระ ท บต่ อ ก าร รุ กล ้ า ค วา ม เค็ ม เพิ่ ม ขึ น

ด้วยขึ นดว้ ย แล ะยิ่ง ไ ปกว่ านั น การเ พิ่มค ลอง ลัดเพื่ อช่ว ยเร่ง ระบา ยน ้า ใ นฤดู น ้าห ลาก จะ ส่ งผ ลก ระท บตอ่ การรุ กล ้า ควา ม

เค็มใ นฤดูแลง้ใ ห้เพิ่มข ึนตามล้าน ้าไ ด้อีกดว้ย 
 

ทฤษฎีและเคร่ืองมือที่ใช้ 

1. แบบจ้าลองการพัดพาและแพร่กระจาย (MIKE 11-AD, Advection-Dispersion Model) 

แ บ บ จ้ า ล อ ง ก า ร พั ด พ า แ ล ะ แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย นั น  ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ถึ งก ล ไ ก ก า ร เค ลื่ อ น ท่ี ข อ ง ม ว ล ส า ร ใ น ล้ า น ้ า  โ ด ย

ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด้ ใ น  2 ลั ก ษ ณ ะ คื อ ก า ร พั ด พ า  (Advective or Convective Transport)เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร เค ลื่ อ น ย้ า ย ข อ ง

ม ว ล ส า ร จ า ก ท่ี ห นึ่ ง ไ ป ยั ง อี ก ท่ี ห นึ่ ง  โ ด ย อิ ท ธิ พ ล ก า ร ไ ห ล ข อ ง น ้ า  ทิ ศ ท า ง ก า ร เ ค ลื่ อ น ท่ี กั บ ทิ ศ ท า ง ก า ร ไ ห ล  แ ล ะ ก า ร

แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย  (Dispersive transport) เ ป็ น ก า ร เ ค ลื่ อ น ท่ี ข อ ง ม ว ล ส า ร ใ น ลั ก ษ ณ ะ ฟุ้ ง ก ร ะ จ า ย ทุ ก ทิ ศ ทุ ก ท า ง  เ มื่ อ ร ว ม กั บ

การเคลื่อนท่ีของทิศทางกา รไ หลของน ้าจ ะเกดิกระบวนการการแพร่กระจ าย (dispersion) ใ นทิศทางกา รไ หลของน ้า   

ใ นก าร จ้า ลอ งก ารเค ลื่ อน ยา้ ยม วล สา รใ น ล้า น ้า จะ ใ ชห้ ลัก ขอ งก ฎท รง มว ล แ ละ คิด กา รไ หล เป็น แบ บ 1 มิ ต ิ โ ด ย

จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ ข้ อ มู ล  อั ต ร า ก า ร ไ ห ล  ร ะ ดั บ น ้ า  พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ก า ร ไ ห ล  แ ล ะ รั ศ มี ช ล ศ า ส ต ร์  ท่ี ไ ด้ จ า ก อุ ท ก พ ล ศ า ส ต ร์ ส ม ก า ร

พ ืนฐา นท่ีใชใ้ นการค้านวณคอื [10]  
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โ ด ย ท่ี  C  คื อ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  ( ม ว ล /ป ริ ม า ต ร ), Df คื อ  สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย  ( ต า ร า ง เ ม ต ร / วิ น า ที ), A คื อ

พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ล้ า น ้ า  ( ต า ร า ง เ ม ต ร ), K คื อ สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย  ( วิ น า ที-1 ) ,  Cs คื อ S o u r c e  /  S in k  C o n c e n t r a t i o n 

(ม ว ล /ป ริ ม า ต ร ) ,  q  คื อ อั ต ร า ก า ร ไ ห ล ด้ า น ข้ า ง ต่ อ ห น่ ว ย ค ว า ม ย า ว ล้ า น ้ า  ( ลู ก บ า ศ ก์ เม ต ร /วิ น า ที ) , t  คื อ ช่ ว ง เ ว ล า ร ะ ห ว่ า ง

หนา้ตัดล้าน ้า (วนิาที), x  คือระยะระหว่างหน้าตัดล้าน ้า (เมตร) 
 

2. สัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย (Dispersion Coefficient) 

กา ร พจิ า รณ าก า รแ พ ร่ กร ะ จา ย ขอ ง ม วล ส า รใ นล้ า น ้ า จะ พิ จ าร ณ า ต าม ค ว าม ย าว ข อง ล้ า น ้า เป็ น ส้ าคั ญ  โ ด ย ค่ า

สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั่ น ข อ ง ค ว า ม เ ร็ ว ก า ร ไ ห ล เ ฉ ลี่ ย  ( Mean Flow Velocity) ซึ่ ง อ า ศั ย ห ลั ก ก า ร

แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง  Fick (Fick Diffusion Law) โ ด ย ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ส า ม า ร ถ ค้ า น ว ณ ไ ด้ จ า ก ส ม ก า ร ใ น รู ป

ท่ัวๆไ ปดังนี  
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ex
f fvD                        (2) 

 

เ มื่ อ  Df คื อ สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย  (m2/s), f คื อ แ ฟ ค เ ต อ ร์ ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ,  v คื อ ค ว า ม เ ร็ ว ก า ร ไ ห ล 

(m/s), ex คือค่าคงที่ยกก้าลัง (Dimensionless Exponent) 

ถ้า  ex = 0  แ ล้ว  ค วาม เร็ วข อง กา รไ ห ล จะ ไ มม่ี อิ ทธิ พล ตอ่ คว าม เร็ วก าร แพ ร่ก ระ จา ย แ ละ หน่ วย ขอ งแ ฟ คเต อ ร์

การแพร่กระจ าย (f) จะ เป็นตารางเมตรตอ่วินาท(ีm2/s) 

ถ้า ex = 1 แล้ ว คว ามเร็ วของ การ ไ หลจ ะเป็น ฟังก์ ชั่นแ บบเส้ นตร งกับ สัมป ระสิท ธ์ิกา รแพ ร่กระ จา ย  และ หนว่ ย

ของแฟคเตอร์การแพร่กระจ าย (f) จะ เป็นเม ตร(m) 

 

วิธีการ และขอบเขตการศึกษา 
ก า ร ศึ ก ษ า ก้ า ห น ด ข อ บ เ ข ต พ ื น ท่ี ศึ ก ษ า เ ป็ น บ ริ เว ณ แ ม่ น ้ า ท่ าจ ี น  ตั งแ ต่ ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น ้ า โ พ ธ์ิ พ ร ะ ย า  อ้ า เภ อ เมื อ ง 

จั ง ห วั ด สุ พ ร ร ณ บุ รี  ล ง ม า จ น ถึ ง ป า ก แ ม่ น ้ า  อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  จ ั ง ห วั ด ส มุ ท รส า ค ร  ร ว ม ร ะ ย ะ ท า ง  2 0 2  ก ิ โ ล เ ม ต ร  ส้ า ห รั บ ก า ร

รว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก ห น่ ว ย ง า น ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ งเ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ท้ า แ บ บ จ้ า ล อ ง  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ข้ อ มู ล อั ต ร า ก า ร ไ ห ล  แ ล ะ ระ ดั บ

น ้ า ร า ย วั น ท่ี ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น ้ า โ พ ธ์ิ พ ร ะ ย า  ใ น ปี  พ . ศ . 2 5 5 5-2 5 5 8  จ า ก ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น ,  รู ป ตั ด ข ว า ง ล้ า น ้ า ซึ่ ง มี จ้ า น ว น

ทั ง ห ม ด  2 0 9  รู ป ตั ด  ซึ่ ง ร ว บ ร ว ม ไ ด้ ใ น ปี  พ .ศ .  2 5 4 5 จ า ก ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น ,  ข้ อ มู ล ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เล ท่ี บ ริ เ ว ณ ป า ก แ ม่ น ้ า ท่ า

จี น ร า ย ชั่ ว โ ม ง ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 5 5-2 5 5 8  จ า ก ก ร ม เ จ้ า ท่ า ,  ข้ อ มู ล อั ต ร า ก า ร ไ ห ล แ ล ะ ร ะ ดั บ น ้ า ร า ย วั น ท่ี ส ถ า นี วั ด น ้ า ท่ า  T1 

( ก ม . 1 1 7 )  ซึ่ ง ตั ง อ ยู่ ท่ี อ้ า เ ภ อ น ค ร ชั ย ศ รี  จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 5 5 -2 5 5 8  จ า ก ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น  โ ด ย ขั น ต อ น

การศึกษาสามารถแบ่งเป็นขั นตอนตา่งๆ ดังนี  

1. สร้ า ง แบ บ จ้ า ล อ งก า ร พั ด พ า แล ะ ก า รแ พ ร่ ก ร ะจ า ย เพื่ อ ท้ า ก า รห า สั ม ป ร ะสิ ท ธ์ิ ก า รแ พ ร่ ก ร ะจ า ย ท่ี เห ม า ะ ส ม

ใ นล้ าน ้ า โ ดย จะ ใ ชข้้ อมู ลค วาม เค็ มใน แม่ น ้า ใ นปี  พ .ศ . 25 5 8  ม าท้า กา รป รับ เทีย บซึ่ งค่ าสั มป ระสิ ทธ์ิ ท่ีไ ด้จ ะต้อ งใ ห้ค่ าที่ ดี

ท่ีสุ ดท าง สถิ ตท่ีิ ใ ช้ ใ น กา รตั ดสิ นใ จ โ ดย จะ ท้า กา รป รับ เที ยบจ น ก ระทั่ งค่ าค ว าม เค็ม ท่ี ไ ด้จ าก ก ารค้ าน วณ ข อง แบ บจ้ าล อ ง

มี ค่ า ใ ก ล้ เคี ย ง กั บ ค่ า จ า ก ข้ อ มู ล เ ก็ บ ส้ า ร ว จ  แ บ บ จ้ า ล อ ง พิ จ า ร ณ า ป ริ ม า ณ ก า ร ไ ห ล ร า ย วั น ท่ี ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น ้ า โ พ ธ์ิ พ ร ะ ย า

เป็น ขอ บเ ขต เงื่อ นไ ขด้ าน เห นอื น ้า  แ ละก าร เป ลี่ย นแ ปล งร ะดั บน ้ าท ะเ ลท่ี ปา กแ มน่ ้ าเ ป็น ขอ บเ ขต เงื่อ นไ ขด้ าน ท้า ยน ้ า  ส่ ว น

ค่า ค ว า ม เค็ ม บ ริ เว ณ ป าก แ ม่ น ้ า ก้ า ห นด ใ ห้ เป็ น ค่ า ค ว า ม เค็ ม ข อ งน ้ า ท ะ เล ท่ี ไ ด้ จ า กก า ร ส้ า รว จ ข อ ง ก รม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ ใ น ปี

พ.ศ . 2 5 5 8  ซึ่ งมคี่ าค วาม เค็ มสู งสุด ท่ีบริเว ณป าก แม่ น ้า เท่า กับ  21. 4 p pt ทั งนี เนื่ องจ าก น ้าท ะเ ลใน บริ เวณ ดัง กล่ าวไ ด้รั บ

อทิธิพลของน ้าจืดท่ีไหลลงสูป่ากแม่น ้า  

2. วเิคราะห์การพัดพาและ แพร่กระจ ายใ นสว่นของความเค็มตามความยาวของล้าน ้า โ ดยพิจารณาวเิคราะ ห์

ทั งส องก รณี  ค ือ  ก า รรุก ล ้าค วา มเค็ มใน ล้าน ้ าเดิ มก่ อนเ พิ่มค ลอ งลัด  แล ะก ารรุ กล ้า ควา มเค็ มใน ล้า น ้าห ลังเ พิ่ม คลอ งลั ด

ทั ง 3  ต้าแหน่ง 

3. ท้ า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ย ะ ท า ง ใ น ก า ร รุ ก ล ้ า ค ว า ม เ ค็ ม ต า ม ค ว า ม ย า ว ข อ ง ล้ า น ้ า  ทั ง ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ก า ร เ พิ่ ม

ค ล อ ง ลั ด  โ ด ย จ ะ พิ จ า ร ณ า ค่ า ค ว า ม เค็ ม ใ น ล้ า น ้ า เ ป็ น ค่ า ค ว า ม เ ค็ ม เ ร่ิ ม ต้ น ท่ี ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร เก ษ ต ร ซึ่ ง จ ะ อ ยู่ ท่ี  0 .0 5  

ppt [11] และสรุปผ ลการเปรียบเทียบ พร้อมทั งระบุช่วงเวลาท่ีมีการรุกล ้าสูงสุด 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

การปรับเทียบแบบจ้าลอง 

กา ร ป รั บเ ที ย บ แบ บ จ้ า ล อ ง MIKE11-AD จ ะ ใ ช้ ข้ อ มู ล ค่ าค ว า ม เค็ ม ท่ี ไ ด้ จ า ก ก าร ส้ า ร วจ ท่ี ส ถ า นี  T C 04  (ก ม .1 8 6 ) 

ข อ ง ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ  ซึ่ ง ตั ง อ ยู่ ท่ี  อ . เมื อ ง  จ . ส มุ ท ร ส า ค ร  ซึ่ ง มี ร ะ ย ะ ท า ง ห่ า ง จ า ก ป า ก แ ม่ น ้ า  1 6  กิ โ ล เ ม ต ร  ม า ท้ า ก า ร

เป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ค่ า ค ว า ม เ ค็ ม ท่ี ไ ด้ จ า ก แ บ บ จ้ า ล อ ง โ ด ย ก า ร แ ป ร ผ ั น ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย  ( D f )  ใ น ช่ ว ง  3 0 0-

100 0 m 2/s  ซึ่ง ผ ล การ ศกึ ษาพ บว่ าค่ า  D f  ท่ี เหม าะส มกั บแ มน่ ้ าทา่ จีน มคี่ าเท่ ากั บ 4 00 m2/s ซึ่ง จะ ใ ห้ค่ าที่ ดีท่ี สุดท าง สถิ ติ

ท่ีใชใ้ นการตัดสนิใจ ไ ด้แก่ R 2, N SE, และ RM SE, เท่ากับ 0.998 7, 0.98 75 , และ0.2274 pp t ตามล้าดับ  
 

การรุกล ้าความเค็มตามความยาวของล้าน ้า 

จา กกา รวเิคร าะห์กา รรุกล ้า ความเ ค็มจะ พจิา รณ าท้าก ารวิเค ราะห์ทั งก่อนแ ละหลั งเพิ่มค ลองลั ดในแม่ น ้า โ ด ย

ใ น ก า ร เ พิ่ ม ค ล อ ง ลั ด จ ะ พิ จ า ร ณ า ห น้ า ตั ด ข อ ง ค ล อ ง ลั ด เ ป็ น ห น้ า ตั ด รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม ค า ง ห มู  มี ค ว า ม ก ว้ า ง ข อ ง ผ ิ ว ค ล อ ง  2 3 . 1 

เมตร ค วามกว้ างของท้องคลอ ง 11.55  เมตร  และลึก 10 เม ตรทั ง 3  ต้าแห นง่ ซึ่งเป็นคลอ งลัดท่ีได้รับกา รออกแบบตา ม

หนา้ตัดท่ีดท่ีีสุดทางชลศาสตร์ [1]  

ผ ลการศึกษาพบวา่ค่า ความเค็มใ นแม่น ้าท่ีเร่ิ มสง่ผ ลกระทบตอ่กา รเกษตรหรือกระทบต่ อการเจรญิเตบิโ ตขอ ง

พื ชก่ อ น ก า ร เพิ่ ม ค ล อ ง ลั ด จ ะ อยู่ ท่ี บ ริ เ วณ  ก ม . 15 0 .5  ห รื อ ป ระ ม า ณ  5 1. 5  ก ิ โ ล เม ต ร จ าก ป า ก แ ม่ น ้ า  ห รื อ อ ยู่ พ ื น ท่ี  ต . บ า ง

ช้ า ง  อ . ส า ม พ ร า น  จ . น ค ร ป ฐ ม  ส่ ว น ห ลั ง จ า ก ก า ร เ พิ่ ม ค ล อ ง ลั ด ค่ า ค ว า ม เ ค็ ม ดั ง ก ล่ า ว จ ะ อ ยู่ ท่ี บ ริ เ ว ณ  ก ม . 1 4 2 . 5  ห รื อ

ป ร ะ ม า ณ  5 9 .5  ก ิ โ ล เ ม ต ร จ า ก ป า ก แ ม่ น ้ า  ห รื อ อ ยู่ พ ื น ท่ี  ต .ย า ย ช า  อ .ส า ม พ ร า น  จ . น ค ร ป ฐ ม  ห รื อ ค่ า ค ว า ม เ ค็ ม รุ ก เ ข้ า ไ ป

ไ กลขึ น 8  ก ิโลเมตร ดังแสดงใ นภาพ ท่ี 2 และตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพที่ 2 การรุกล ้าความเค็มทั งก่อนและหลังเพิ่มคลองลัดในแมน่ ้าทา่จ ีน  
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ตารางที่ 1 สถานท่ีบริเวณการรุกล ้าความเค็มใ นแม่น ้าท่าจีน 

กรณศีกึษา 

การรุกล ้าความเค็มท่ีสง่ผลกระทบตอ่ก า รเกษตร (0.05 ppt) 

สถาน ี(ก ม.) 
ระยะทางจากปากแมน่ ้า 

(ก ม.) 
สถานท่ี 

ก่อนการเพิ่มคลองลัด 150.5 5 1.5 ต.บางชา้ง อ.สามพราน จ .นครปฐม 

หลังการเพิ่มคลองลัด 142.5 5 9.5 ต.ยายชา อ.สามพราน จ .นครปฐม 

 

จา ก ผ ลวิ เค ร า ะห์ ก า รรุ ก ล ้ าค ว าม เ ค็ มใ น แม่ น ้ า ท่ าจ ี น พ บ วา่ ก า ร เพิ่ ม ค ลอ ง ลั ดจ ะ ส่ งผ ล โ ด ย ต รง ต่ อ ก าร เพิ่ ม ก า ร

เคลื่อ นท่ีขอ งควา มเค็ม ใ นล้ าน ้า ใ ห้รุกเ ข้าไป ไ กลม ากยิ่ง ขึ น ซึ่ งส่งผ ลกร ะทบต่ อระ บบนเิ วศตา่ งๆ แ ละรว มถึงก ารน้ าน ้าไ ป

ใ ช้ ใ น ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค  โ ด ย ใ น ก ร ณี ก่ อ น ก า ร เ พิ่ ม ค ล อ ง ลั ด แ ม่ น ้ า ท่ า จี น ถู ก ค ว า ม เ ค็ ม รุ ก ล ้ า เ พิ่ ม ม า ก ขึ น เ ร่ื อ ย ๆ ทุ ก ปี 

เพรา ะสา เหตุ ส่ว นหน่ึ งมา จา ก กา รทรุ ดตัว ของ แผ่น ดิน บริเวณป าก แมน่ ้ าที่เ กิดจ าก การ ใ ชน้ ้ าบา ดาล  แล ะกา รเพิ่ มข ึน ขอ ง

ระดั บน ้ าท ะเ ลเอ ง [12] แล ะใ นก รณี ห ลังจ าก กา รศึ กษ าก าร เพิ่ มค ลอ งลั ดเ พื่อ ชว่ ยใน กา รร ะบ าย น ้า ใ น ฤดู น ้า หล าก  ค ล อ ง

ลัดดัง กล่า วท้า ห นา้ที่ ชว่ยเพิ่ มปร ะสิท ธิภาพ การ ระบา ยน ้าไ ด้เป็น อย่า งดี  [1] แ ตอ่ย่ างไ รก็ ตาม ผ ลท่ี ตามม าใ นฤ ดูแล้ งกลั บ

ส่ง ผ ล ใ ห้ ป ริม าณ ค วา มเ ค็ ม ใ น แ มน่ ้ าเ พิ่ม ขึ นใ นบ ริเวณ เดี ย วกั น แล ะค ว าม เค็ มท่ี เร่ิ มส่ ง ผ ล กร ะ ทบ ตอ่ ป ระ ชา ชน ก็ รุก เข้ าไ ป

ไ กลขึ นดว้ยเชน่กัน 
 

สรุปผลการศึกษา 
โ ค รง ก าร เพิ่ ม ค ลอ ง ลั ดใ นแ ม่ น ้ าท่ า จีน ต อ นล่ า งจ ะ ชว่ ย เพิ่ ม ป ระ สิ ทธิ ภ าพ ใ นก า รร ะ บา ย น ้ า แต่ ค ล อง ลั ดนี เอ ง จ ะ

ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร รุ ก ล ้ า ค ว า ม เ ค็ ม ใ น แ ม่ น ้ า เ พิ่ ม ม า ก ขึ น ใ น ฤ ดู แ ล้ ง  ซึ่ ง จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ค่ า ค ว า ม เค็ ม ใ น แ ม่ น ้ า ท่ี เ ร่ิ ม ส่ ง ผ ล

กระทบตอ่ เกษตรกร หรือกระท บตอ่การ เจรญิเตบิ โ ตของพชื ทั งก่อนแล ะหลังกา รเพิ่มคลอ งลัดจะอยู่ ท่ีบริเวณ  ก ม.15 0. 5  

ห รื อ ป ร ะ ม า ณ  5 1 . 5  กิ โ ล เ ม ต ร จ า ก ป า ก แ ม่ น ้ า  แ ล ะ บ ริ เ ว ณ  ก ม . 1 4 2 . 5  ห รื อ ป ร ะ ม า ณ  5 9 . 5  กิ โ ล เ ม ต ร จ า ก ป า ก แ ม่ น ้ า 

ตาม ล้า ดับ  หรื ออ ยูพ่ ื นท่ี  ต. บา งช้า ง อ .สา มพ รา น จ .นค รป ฐม  แล ะพื นท่ี  ต .ยา ยชา  อ .สา มพ ราน  จ .นค รป ฐม  ตา มล้ าดั บ 

ห รื อ ค่ า ค ว า ม เ ค็ ม รุ ก เ ข้ า ไ ป ไ ก ล ขึ น  8  กิ โ ล เ ม ต ร จ า ก เ ดิ ม  แ ล ะ จ า ก ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า ค ว า ม เ ค็ ม ใ น บ ริ เ ว ณ จุ ด เ ดี ย ว กั น

พ บ ว่ า ค่ า ค ว า ม เ ค็ ม จ ะ เ พิ่ ม ม า ก ขึ น ห ลั ง จ า ก ก า ร เพิ่ ม ค ล อ ง ลั ด  ก า ร รุ ก ล ้ า ค ว า ม เ ค็ ม ท่ี เ พิ่ ม ม า ก ขึ น มี นี ส า เ ห ตุ ส่ ว น ห นึ่ ง ม า

จา ก กา ร ทรุ ด ตั วข อ งแ ผ ่ นดิ น บ ริเวณ ปา ก แม่ น ้ า ท่ีเก ิ ดจ า กก า รใ ช้ น ้า บ าด า ล  แ ละ ก าร เพิ่ ม ขึ น ขอ ง ระ ดั บน ้ า ท ะเ ลเ อง  ดั ง นั น

คลองลัดใ นช่วงฤดูแล้งเป็นสว่นช่วยให้ความเค็มรุกเขา้ไ ปไ ด้ไกลขึ นตามความยาวของล้าน ้า 

น อ ก จ า ก ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล้ ว ก า ร รุ ก ล ้ า ค ว า ม เ ค็ ม ท่ี เ พิ่ ม ขึ น ยั ง ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ภ า ค อุ ส า ห ก ร ร ม 

และก ารผ ลิตน ้ าประ ปาด้ วย เพรา ะเน่ือ งจา กปริม าณ ความ เค็ม ท่ีใช้ ใ นกา รผ ลิ ตน ้า ประป าต้อ งมคี่ าไ มเ่ กิน 0 .025  ppt จึ ง

ไ ม่ มผี ลก ร ะท บใ ดๆ  ต่ อ ผ ู้ใ ชน้ ้ าป ระ ป า ถ้า มา กก ว่ า 0 .0 25  ppt จะ ส่ง ผ ลก ระ ท บต่ อภ า คอุ ตส า หก รร ม  เช่ น อุต ส าห กร ร ม

ผ ลิ ต สี  ผ ลิ ต เ ห ล็ ก  ภ า ค ก า ร แ พ ท ย์  แ ต่ ยั ง ใ ช้ ใ น ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค ไ ด้  จ น ถึ ง ค่ า ค ว า ม เ ค็ ม ไ ม่ เกิ น  0 .0 5  ppt [13] ดั ง นั น ค่ า

ความเค็มท่ีเร่ิมส่งผลกระทบตอ่การอุปโ ภคบริโภคเป็นค่าความเค็มท่ีเร่ิมส่งผลกระทบตอ่ภาคก ารเกษตรด้วย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ก า ร ศึ ก ษ า นี ไ ด้ รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น จ า ก ส้ า นั ก วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล สุ ว ร ร ณ ภู มิ  แ ล ะ

ไ ด้รั บ ทุน สนั บ สนุ นจ าก คณ ะ วศิ วก รร ม ศา สต ร์แ ละ สถ า ปัต ยก รร มศ าส ต ร์ ม ห าวิ ทย าลั ยเทค โ น โ ล ยรี าช มง คล สุ วร รณ ภู ม ิ

ใ นการน้าเสนอผ ลงานวจิัยครั งนี ด้วย 
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การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน  
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The use of Online Databases by members, medical students and 

supporting staff of Faculty of Medicine Naresuan University 
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Prathana  Anekpunyakul1*  
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ

อาจารย ์นสิิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่าง 241 คน โดยใช้

แบบสอบถามมคี่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 สถิตท่ีิใช ้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิัย พบวา่ 1. การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน ์ส่วนใหญ่รับทราบการให้บริการ จากเว็ปไซต์ของคณะฯ 

เรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลฯ ด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อท ารายงานประกอบการศึกษา ความถี่ในการใช้

เดือนละคร้ัง ช่วงเวลาในการใช้เป็นช่วง 16.30-24.00 น. วิธีการสืบค้นด้วยการใช้ค าส าคัญ (Keyword) ได้รับ

เนื้อหาข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ใช้บริการแจ้งเตือนผู้ ใช้ เมื่อมีข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการ (Alert) ผ่าน  

e-mail อ่านข้อมูลท่ีได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เข้าใช้บริการฐานข้อมูลฯ จากภาควิชา/ คณะ ใช้บริการ

ฐานข้อมูล UpToDate บ่อยคร้ังท่ีสุด เหตุผลของใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยคิดว่าข้อมูลมคีวาม

หลากหลายเพยีงพอมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ในขณะที่เหตุผลของการไมใ่ช้มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

เหตุผลเนื่องจากไม่มีเวลาเข้าใช้บริการ 2. ปัญหาการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

ทุกด้าน โดยด้านระบบเครือข่าย เป็นอันดับแรก รองลงมาด้านฐานข้อมูล ด้านผู้ใชบ้ริการ ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  ฐานขอ้มูลออนไลน์ การใช้ 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the use and its problems of Online Databases of 

members, medical students and supporting staff of Faculty of Medicine Naresuan University. The sample 

of this study consisted of 241.The Questionnaires were used in this research with reliability of .89 and the 

statistics used for data analyses were percentage, mean and standard deviation 

The results of the study were as follows: 1) Using online databases. Most of the studied people 

knew about the online databases from Faculty website. The majority of them learned to search the online 

                                                           
1 งานวิจัย ส านักงานเลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Research Department, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, Province  65000 
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databases by themselves. The purpose of their use was for Education report. The online database 

searching frequency was once a month. The period of using database online was during 16.30 to 24.00 

hrs. The biggest channels in searching the online databases were through keywords. The users mostly 

saved data and read them from the computer screens. It was also found that the other popular accessed 

service from the online databases was the information alert system via e-mail. They mainly used the 

online databases at workplace. Most of them used UpToDate often. Most of the users thought that there 

was enough diverse information in the online databases. The reason for not using the online database that 

was moderate was because they had no time to get an access. 2) Most of the users had a problem from 

using online databases using in all aspects at a medium level such as network system, databases and 

user accounts. 
 

Keywords:  ON-LINE DATABASE Usage 
 

บทน า 

 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มกีารเผยแพร่ผลงานทางวชิาการหลากหลายรูปแบบ อาทิ 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ [1] ซึ่งฐานข้อมูลออนไลน์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งของทรัพยากร

สารสนเทศท่ีส านักหอสมุดจัดให้บริการ การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์กลายเป็นปัจจัยส าคัญต่อการผลิตผล

งานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน [2] เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและมีความถูกต้อง รวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของ

จ านวนสารสนเทศมีผลกระทบต่อห้องสมุดในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ดังนั้น

ห้องสมุดเกือบทุกแหล่ง ได้จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์มาให้บริการแก่ผู้ใช้ ท าให้การเข้าถึงสารสนเทศขยายขอบเขต

ออกไปอย่างกว้างขวางและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลท่ีทันสมัยได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยประหยัดเวลาในการ

ค้นคืนสารสนเทศได้เป็นอย่างมาก ฐานข้อมูลออนไลนจ์ัดวา่มปีระโยชนท้ั์งต่อผู้ใชบ้ริการและห้องสมุด  

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวรได้เห็นถึงความส าคัญนี้ จึงจัดสรรงบประมาณในแตล่ะปีเป็น

ในการบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ สมทบกับส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อด าเนินการ

จัดหาฐานข้อมูลออนไลนท์างวิทยาศาสตร์การแพทย ์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีใช้งบประมาณมากเป็นอันดับ

ต้นๆ ของงบประมาณท่ีใช้ในการบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ท้ังหมด ซึ่งฐานข้อมูลออนไลน์

วทิยาศาสตร์การแพทย ์ท่ีส านักหอสมุด มหาวทิยาลัยนเรศวรบอกรับเป็นสมาชกิ มีจ านวน 27 ฐานข้อมูล และ

คณะแพทยศาสตร์ จัดหาเพิ่มเติม 2 ฐานข้อมูล รวมท้ังสิ้น 29 ฐานข้อมูล ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานได้ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองการ

เรียนการสอน ตลอดจนเป็นแหล่งคน้ควา้ข้อมูลสนับสนุนการวจิัย 

 ดังนั้นเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน จึงได้ท าการศึกษาการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน ์

ตลอดจนปัญหา และข้อเสนอแนะของของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนแหล่งค้นคว้าข้อมูล

สนับสนุนการวจิัยฯ ซึ่งสามารถน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบใน

การพจิารณาบอกรับหรือตอ่อายุสมาชิกฐานขอ้มูลออนไลน์ในปีงบประมาณถัดไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลนข์องอาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
2. เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการใช้ฐานข้อมูลออนไลนข์องอาจารย์ นสิิต และบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เชิงปริมาณ เพื่อศึกษาการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ตลอดจน

ปัญหา และข้อเสนอแนะของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร จ านวน 241 คน โดยใช้แบบสอบถาม 4 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 

2 การใชฐ้านข้อมูลออนไลน ์ตอนท่ี 3 ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง

การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ทดสอบค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha Coefficient= 0.896 สถิติท่ีใช ้คือ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 
 1. ผู้ตอบตอบแบบสอบถาม จ านวน 241 คน พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุน 

ร้อยละ 51.1 รองลงมาได้แก่ นิสติ ร้อยละ 45.20 และอาจารย์ ร้อยละ 3.73 ตาราง 1  
 

ตาราง 1 จ านวน และร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ (n=241) จ านวน ร้อยละ 

1. อาจารย ์ 9 3.73 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 0.80 

แพทย ์ 7 2.90 

2. นสิิต  109 45.23 

นสิิตแพทย ์ชัน้ปีท่ี 2 25 10.40 

นสิิตแพทย ์ชัน้ปีท่ี 3 45 18.70 

นสิิตแพทย ์ชัน้ปีท่ี 6 38 15.80 

     นักศกึษาระดับปริญญาโท 1 0.40 

3. บุคลากรที่มิใช่อาจารย ์ 123 51.04 

วชิาชีพเฉพาะ 99 41.10 

เชี่ยวชาญเฉพาะ 24 10.0 

รวม 241 100.0 
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 2. การใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์

จากเว็ปไซต์ของคณะฯ (ร้อยละ 47.7) เรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วยตนเอง (ร้อยละ 58.1) มี

วัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อท ารายงานประกอบการศึกษา ( ร้อยละ 51.5) ความถี่ในการใช้

ฐานข้อมูลออนไลนเ์ดอืนละคร้ัง (ร้อยละ 31.1) ช่วงเวลาในการใชฐ้านข้อมูลออนไลน์ เป็นช่วง 16.30-24.00 น. 

(ร้อยละ 54.4) วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วยการใช้ค าส าคัญ (Keyword) (ร้อยละ 67.2)  ได้รับเนื้อหา

ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง (ร้อยละ 58.5) ใช้บริการแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการ (Alert) ผ่าน 

e-mail (ร้อยละ32.4) อ่านข้อมูลท่ีได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 75.1) เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์

จากภาควิชา/ คณะ (ร้อยละ 45.6) ใชบ้ริการฐานข้อมูล UpToDate บ่อยคร้ังท่ีสุด (ร้อยละ 39.32) ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 จ านวน และร้อยละของพฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์มากที่สุด 

การใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์ จ านวน ร้อยละ 

1. ทราบว่าคณะแพทยศาสตร์ มีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ จาก เว็ปไซต์ของคณะฯ 115 47.7 

2. เรียนรู้การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ด้วยเรียนรู้ดว้ยตนเอง 140 58.1 

3. วัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ เพื่อท ารายงานประกอบการศกึษา 124 51.5 

4. ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์- เดอืนละครัง้ 75 31.1 

5. ระยะเวลาตอ่คร้ังในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ - 1-3 ชั่วโมง 133 55.2 

6. ใชฐ้านขอ้มูลออนไลนใ์นช่วงเวลา -16.30-24.00 น. 131 54.4 

7. วธีิการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน ์เพื่อให้ได้ผลการสบืค้นตรงกับความต้องการมาก

ท่ีสุด  

คือใชค้ าส าคัญ (Keyword) 

162 67.2 

8. การได้รับเนื้อหาที่สมบูรณ์จากการสบืค้นฐานข้อมูลออนไลน ์-เนื้อหาข้อมูลครบถ้วน

ถูกต้อง 
141 58.5 

9. ใชบ้ริการแจ้งเตอืนผู้ใชเ้มื่อมีขอ้มูลท่ีตรงกับความต้องการ (Alert) ผ่าน e-mail 78 32.4 

10. อา่นข้อมูลท่ีได้จากฐานขอ้มูลออนไลน์โดยการอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 181 75.1 

11. เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์จากภาควิชา/ คณะ 110 45.6 

12. ชื่อฐานข้อมูลท่ีท่านบ่อยคร้ังท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก ่ 
  

UpToDate 46 39.32 

Access Medicine 32 27.35 

PubMed 25 21.37 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ  
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เหตุผลของใชบ้ริการฐานข้อมูลออนไลน์ฯ ในภาพรวม มีความคิดเห็นระดับมาก (x̄ =3.67, S.D =.54)  

โดยเหตุผลแรกเนื่องจากคิดวา่ข้อมูลมีความหลากหลายเพียงพอ (x̄ =3.71, S.D =.59) รองลงมาคิดว่าข้อมูลมี

ความทันสมัย (x̄ =3.69, S.D =.62) ล าดับสุดท้ายคิดว่าเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน (x̄ =3.62, S.D 

=.63) ในขณะที่เหตุผลของการไม่ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ฯ พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นระดับปานกลาง (x̄  

=2.93, S.D =.72) โดยเหตุผลแรกเนื่องจากไม่มีเวลาเข้าใช้บริการ (x̄ 3.09, S.D =.93) รองลงมาไม่ทราบวิธี

สบืค้นข้อมูล (x̄ =2.97, S.D =.89) ล าดับสุดท้ายเนื่องจากไม่ทราบวา่มีบริการฐานขอ้มูลออนไลน์ (x̄ =2.80, S.D 

=.94) ดังตารางท่ี 3 

 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของการใช้ และไมใ่ชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 

ความคิดเห็นท่ี 

ใชบ้ริการฐานข้อมูลออนไลน ์
x̄  SD แปลผล 

ความคิดเห็นท่ี 

ไมใ่ชบ้ริการฐานข้อมูลออนไลน ์
x̄  SD แปลผล 

1. ท่านคดิวา่ข้อมูลมคีวาม

หลากหลายเพยีงพอ 

3.71 .59 มาก 1.ท่านไม่ทราบว่ามบีริการ

ฐานขอ้มูลออนไลน ์

2.80 .94 ปานกลาง 

2. ท่านคดิวา่ข้อมูลมคีวาม

ทันสมัย 

3.69 .62 มาก 2. ท่านคดิวา่เนือ้หาท่ีสบืค้นได้

ไมต่รงตามความตอ้งการ 

2.87 .80 ปานกลาง 

3. ท่านคดิวา่เนือ้หาตรงตาม

ความตอ้งการของท่าน 

3.62 .63 มาก 3. ท่านไม่ทราบวิธีสบืค้นขอ้มูล 2.97 .89 ปานกลาง 

4. ท่านคดิวา่สามารถสบืค้น

ข้อมูลได้สะดวก 

3.68 .71 มาก 4. ท่านไม่มีเวลาเข้าใช้บริการ 3.09 .93 ปานกลาง 

รวม 3.67 .54 มาก รวม 2.93 .72 ปานกลาง 

 

 3. ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านระบบ

เครือข่าย เป็นอันดับแรก (x̄ =3.28, S.D =.79) รองลงมาด้านฐานข้อมูล (x̄ =2.95, S.D =.66) ล าดับสุดท้าย

ด้านผู้ใช้บริการ (x̄ =2.84, S.D =.74) เมื่อพิจารณาด้านระบบเครือข่ายรายข้อ มีความคิดเห็นระดับปานกลาง

ทุกข้อ อันดับแรก พบว่าหัวข้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ไม่ท่ัวถึง และไม่เสถียร (หลุดบ่อย) (x̄ =3.48, 

S.D =1.00) รองลงมาการเชื่อมตอ่เครือข่ายเพื่อสบืค้นฐานขอ้มูลจากภายนอกมหาวทิยาลัยมีความยุง่ยาก (x̄ =

3.46, S.D =.92) ล าดับสุดท้ายระบบเครอืขา่ยขัดขอ้งบ่อยคร้ัง (x̄ =3.08, S.D =.87) ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 

ปัญหาด้านฐานข้อมูล x̄  SD แปลผล 

1. ข้าพเจ้าไมใ่ชฐ้านขอ้มูลออนไลนเ์นื่องจากไมม่คีวามรู้ 2.67 .99 ปานกลาง 

2. ข้าพเจ้าไมท่ราบว่าคณะและส านักหอสมุดมฐีานขอ้มูลออนไลน์ 2.44 .99 น้อย 

3. ข้าพเจ้าไมท่ราบขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลออนไลน ์ 2.96 .93 ปานกลาง 

4. ข้าพเจ้าไมเ่ข้าใจค าสั่งท่ีใชใ้นฐานขอ้มูลออนไลน ์ 2.90 .96 ปานกลาง 

5. ข้าพเจ้าไมท่ราบว่ามฐีานขอ้มูลออนไลนท่ี์ต้องการให้บริการ 2.74 1.00 ปานกลาง 

6. ข้าพเจ้าคิดวา่คา่ใชจ้า่ยในการดาวนโ์หลดเอกสารฉบับเต็มมีราคาแพงเกินไป 3.22 .99 ปานกลาง 

6. ข้าพเจ้าคิดวา่คา่ใชจ้า่ยในการดาวนโ์หลดเอกสารฉบับเต็มมีราคาแพงเกินไป 2.80 .99 ปานกลาง 

รวม 2.81 .74 ปานกลาง 

1. ฐานขอ้มูลมจี านวนนอ้ย 2.80 .81 ปานกลาง 

2. ฐานขอ้มูลมเีนื้อหาไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ตรงกับความต้องการ 2.81 .77 ปานกลาง 

3. ฐานขอ้มูลมเีนื้อหาไมเ่ป็นปัจจุบัน 2.80 .79 ปานกลาง 

4. ฐานขอ้มูลแตล่ะฐานมวีธีิการสบืค้นท่ีแตกต่างกัน 3.12 .84 ปานกลาง 

5. ฐานขอ้มูลมวีธีิการสืบค้นท่ียุ่งยากซับซ้อน 3.02 .84 ปานกลาง 

6. ฐานขอ้มูลสว่นใหญ่มเีนื้อหาเป็นภาษาท่ีเข้าใจยาก 2.95 .87 ปานกลาง 

7. รูปแบบของขอ้มูลท่ีสบืค้นได้ ไมต่รงกับความตอ้งการ เช่นตอ้งการฉบับเต็ม 

แตม่บีริการอยูใ่นรูปของบทคัดยอ่ 
3.20 .93 ปานกลาง 

รวม 2.95 .65 ปานกลาง 

ปัญหาด้านระบบเครือขา่ย x̄  SD แปลผล 

1. ระบบเครอืขา่ยมคีวามเร็วต่ า ท าให้เกิดความลา่ชา้ในการดาวนโ์หลดเอกสาร 3.11 .93 ปานกลาง 

2. ระบบเครอืขา่ยขัดขอ้งบ่อยคร้ัง 3.08 .87 ปานกลาง 

3. ระบบเครอืขา่ยไรส้าย (Wireless) ไมท่ั่วถึง และไมเ่สถียร (หลุดบ่อย) 3.48 1.00 ปานกลาง 

4. การเชื่อมตอ่เครอืขา่ยเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวทิยาลัยมคีวาม

ยุง่ยาก 
3.46 .92 ปานกลาง 

รวม 3.28 .79 ปานกลาง 

 

 4. จาการศึกษาข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน ์พบวา่ส่วนใหญ่เสนอแนะ

ให้จัดท าคู่มือ-วธีิการสบืค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้ละเอียด (ร้อยละ76.8) รองลงมาให้มีระบบให้ค าปรึกษา เมื่อ

เกิดปัญหาในการสบืค้น (ร้อยละ 66.8) ล าดับสุดท้ายต้องการบอกรับฐานข้อมูลออนไลนเ์พิ่มดังตอ่ไปนี้ NEJM, 

Lancet, JAMA, uptodate, MD Consult และต่อสัญญา New England journal จ านวน 5 คน (ร้อยละ 2.1) ดัง

ตาราง 5  
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ตาราง 5 จ านวน และร้อยละข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 

1. จัดท าคู่มือ-วธีิการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน ์ให้ละเอียด 185 76.8 

2. ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลนท่ี์มีให้บริการทุกรูปแบบอยา่งสม่ าเสมอ และทั่วถึง 148 61.4 

3. จัดการอบรมการสบืค้นฐานข้อมูลออนไลนต์ามหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีสนใจ 139 57.7 

4. มรีะบบให้ค าปรึกษา เมื่อเกิดปัญหาในการสืบค้น 161 66.8 

6. ตอ้งการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์ ดังตอ่ไปน้ีเพิ่ม 5 2.1 

 

วิจารณ์และสรุปผล  
 การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร มปีระเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภปิรายผล ได้ดังนี้ 

 1. การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  

 การรับทราบการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ส่วนใหญ่รับทราบจากเว็ปไซต์ของคณะฯ ท่ีเป็นเช่นนี้

อาจเนื่องมาจากคณะแพทยศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านการใช้ฐานข้อมูล

ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวจิัยของ [3] ท่ีพบวา่อาจารย์ทราบว่ามีบริการฐานข้อมูลออนไลน์จาก

โฮมเพจของส านักวทิยบริการและ เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 การเรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยตนเอง ท่ีเป็นเชน่นี้อาจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทักษะท่ีท าให้ ผู้ใช้สามารถลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ได้ด้วย

ตนเอง ประกอบกับทางคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดเตรียม เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและมีจ านวนเพยีงพอต่อ

บุคลากรของคณะ ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคุ้นเคยต่อการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถเข้าถึงการ

สบืค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และฐานขอ้มูลออนไลนใ์นปัจจุบันได้ออกแบบให้ใช้งาน

ได้ง่ายขึ้น โดยมีค าอธิบาย วิธีการใช้ เทคนิคการสืบค้น ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงสามารถเรียนรู้วิธีการ

สบืค้นสารสนเทศจาก ฐานข้อมูลออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ผลลัพธ์ท าให้ได้รับสารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการ

และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการค้นหาสารสนเทศ ผลการศึกษาในส่วนน้ีจึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ [4] 

ท่ีพบวา่อาจารยแ์ละนสิิตส่วนใหญ่เรียนรู้การสืบค้นด้วยตนเอง  

 วัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าด้าน การแพทย์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนนิสิตมีวัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อท า

รายงานประกอบการศกึษา สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ [1] ท่ีพบวา่นักศกึษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 ขึ้นไป ใช้

ฐานขอ้มูลออนไลน์เพื่อท ารายงานประกอบการศกึษา  

 ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ภาพรวม และบุคลากรสายสนับสนุนเดือนละคร้ัง  ในขณะท่ี

อาจารย์ และนิสิต ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์สัปดาห์ละคร้ัง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากภารกิจหน้าท่ี ท่ีต่างกัน 

อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลออนไลน์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางฐานข้อมูลมีการปรับปรุงข้อมูล

รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ท าให้ผู้ใช้ต้องมีการติดตามหรือสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นประจ า ตาม

ภารกิจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ผลการศึกษาในส่วนนี้จึงใกล้เคียงกับงานวิจัยของ [1] ท่ีพบว่าความถี่ในการใช้
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ฐานขอ้มูลออนไลน์ 1-2 คร้ัง ตอ่เดอืน และสอดคลอ้งกับงานวจิัยของ [5] ท่ีพบวา่นักศกึษาปริญญาตรีมีความถี่

ในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลนส์ัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 

 ช่วงเวลาในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นช่วง 16.30-24.00 น. สอดคล้องกับงานวิจัยของ [4]  

ท่ีพบว่าช่วงเวลาท่ีใช้ในการสืบค้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 18.00 -24.00 น. วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วย

การใช้ค าส าคัญ (Keyword) ได้รับเนื้อหาข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ใช้บริการแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีข้อมูลท่ีตรงกับ

ความตอ้งการ (Alert) ผ่าน e-mail อา่นข้อมูลท่ีได้จากหนา้จอคอมพวิเตอร์  

 ส่วนใหญ่ เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์จากภาควิชา/ คณะ ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นท่ีใน มหาวิทยาลัย อาจารย์สามารถใช้

บริการฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งเป็นบริการค้นคืนสารสนเทศผ่าน  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์จากที่ท างาน ผลการศึกษาในส่วนนี้ สอดคล้องกับงานวจิัย สอดคล้องกับงานวจิัยของ [3] ท่ีพบว่า

สถานท่ีสืบค้นฐานข้อมูลออนไลนจ์ากโปรแกรมวิชา และสอดคล้องกับงานวจิัยของ [2] ท่ีพบวา่ส่วนใหญ่สบืค้น

ฐานข้อมูลออนไลน์ในท่ีท างานมากท่ีสุด ช่องทางท่ีใช้สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ สืบค้นจากชื่อ

เร่ือง (Title) และค าส าคัญ (Keyword) นอกจากนั้นยังพบวา่มีการใชบ้ริการอื่นๆ ในฐานขอ้มูลออนไลนท่ี์พบมาก

ท่ีสุดคือ ใชบ้ริการแจ้งข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการ (Alerts) ผ่าน e-mail 

 ใช้บริการฐานข้อมูล UpToDate บ่อยคร้ังท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเป็นฐานข้อมูลท่ี เป็น

ฐานข้อมูลด้านเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Evidence-based medicine: EBM) ประเภท Summaries of the primary 

evidence ท่ีผ่านการอ่านจากผู้เชี่ยวชาญ (peer review) ท่ีมีมากกว่า 3,000 คน ประกอบไปด้วยข้อมูลด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพท่ีหลากหลายประเภท และทันสมัย เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลทุก 4 เดือน มีบทความ

กว่า 40,000 หน้า มี Graphic กว่า 8,000 ภาพ UpToDate ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ท าให้สามารถ Link 

ไปอา่นบทความเพิ่มเตมิในจาก PubMed ได้ นอกจากนี้ยังสามารถ Export ภาพมาท า Presentation ได้ด้วย 

 เหตุผลของใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยคิดว่าข้อมูลมี

ความหลากหลายเพียงพอ รองลงมาคิดว่าข้อมูลมีความทันสมัย ในขณะท่ีเหตุผลของการไม่ใช้ฐานข้อมูล

ออนไลน์ฯ พบวา่ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยเหตุผลแรกเนื่องจากไม่มีเวลาเข้าใช้บริการ 

รองลงมาไม่ทราบวิธีสืบค้นข้อมูล ล าดับสุดท้ายเนื่องจากไม่ทราบว่ามีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ใกล้เคียงกับ

งานวจิัยของ [1] ท่ีพบว่าเหตูผลในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ฯ เพราะสืบค้นได้สะดวก และมีเนื้อหาตรงตามความ

ตอ้งการ ส่วนเหตุผลท่ีไมใ่ชเ้พราะไมท่ราบวา่มบีริการ และไมม่เีนื้อหาตรงตามความตอ้งการ ตามล าดับ 
 

 2. ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  

 ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  อยู่ ในระดับปานกลาง  

โดยด้านระบบเครือข่ายเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านฐานข้อมูล ล าดับสุดท้ายด้านผู้ใช้บริการ เมื่อพิจารณา

รายข้อด้านระบบเครือข่าย มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลางทุกข้อ อันดับแรก พบวา่หัวข้อระบบเครอืขา่ยไร้

สาย (Wireless) ไม่ท่ัวถึง และไม่เสถียร (หลุดบ่อย) ซึ่งในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มจุดบริการเครือข่ายไร้

สาย มากขึ้น แต่ยังไม่ท่ัวถึง รองลงมาการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยมี

ความยุ่งยาก ล าดับสุดท้ายระบบเครือข่ายขัดข้องบ่อยคร้ัง อาจเนื่องมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ

มหาวิทยาลัย ยังมีความเร็วไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของใช้บริการได้ ผลการวิจัยใน

ส่วนนี้จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] ท่ีพบว่านักศึกษามีปัญหาด้านระบบเครือข่ายมากท่ีสุด และผล
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การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] พบว่าคณาจารย์ มีปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านเครือข่าย ด้านฐานข้อมูล ด้านผู้ใช้บริการ และด้านผู้ให้บริการ อีกท้ังยัง

สอดคล้องกับงานวจิัยของ [4]  ท่ีพบวา่อาจารย์และนักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันเร่ือง ปัญหาความเร็วใน

การดึงข้อมูล (Download) เป็นไปอยา่งล่าชา้ ตา่งกับงานวจิัยของ [1] ท่ีพบวา่ปัญหาด้านฐานข้อมูลออนไลน์เป็น

ปัญหาท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านความสามารถในการสืบค้น สุดท้ายคือปัญหาด้านระบบเครือข่ายและ

เครื่องคอมพวิเตอร์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร อยู่ในระดับท่ีด ีและพบปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ด้านระบบเครอืขา่ย 

โดยเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ไม่ท่ัวถึง และไม่เสถียร (หลุดบ่อย) การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อ

สืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยมีความยุ่งยาก ล าดับสุดท้ายระบบเครือข่ายขัดข้องบ่อยคร้ังนั้น 

เพื่อให้อาจารย์ นสิิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร สามารถใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูลออนไลนไ์ด้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเสนอแนะดังนี ้

แผนการพัฒนาระยะสั้น  

 ด้านระบบเครอืขา่ย   

 1. เพิ่มจุดให้บริการครอบคลุมท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย Wireless Campus Network  

 2. ดูแลก าลังส่งสัญญาณ Wireless/ WIFI ให้มีความเสถียร ไมห่ลุดบ่อย  

 3. พัฒนาการเชื่อมตอ่เครอืขา่ยเพื่อสบืค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้งา่ยขึน้  

 ด้านบริการ 

 1. ควรมีการจัดท าคู่มือ-วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ของทุกฐานข้อมูล ให้ละเอียด เพื่อผู้ใช้

สามารถศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 

 2. ควรมีระบบให้ค าปรึกษาออนไลน์ เมื่อเกิดปัญหาในการสืบค้น ผ่านทาง Social เพื่อเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้บริการอยา่งทันเวลา 

 ด้านฐานข้อมูล 

 1. ควรน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้ไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาการต่ออายุสมาชิก

ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีบอกรับอยู่แล้วและบอกรับเป็นสมาชิกในฐานข้อมูลออนไลน์ใหม่ตามท่ีได้มีการเสนอ  

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้และความต้องการในปัจจุบัน 
 

แผนการพัฒนาระยะกลาง 

 ด้านระบบเครอืขา่ย 

1. เพิ่มความเร็วในการเชื่อมตอ่ในระดับ 802.11n (300 Mbps) 

2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบด้วยการเชื่อมตอ่ Master Controller 10 Gbps 

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบด้วยชุด Backup Controller 

 ด้านบริการ 
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ผู้ให้บรกิารควรมกีารพัฒนาทักษะการสืบค้น ความรู้ ความเข้าใจเนื้อหากับการใชฐ้านข้อมูลออนไลน์

ท่ีส านักหอสมุดให้บริการแก่บุคลากร เพื่อให้เป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น น่าเชื่อถือกับ

ผู้ใช้บริการ และช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ด้าน

ฐานขอ้มูล 

1. ควรเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึง Full Text ให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฐานข้อมูลดา้นการแพทย์ 

แผนการพฒันาระยะยาว 

 ด้านระบบเครอืขา่ย 

1. พัฒนาระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ให้มปีระสิทธิภาพ อย่างตอ่เนื่อง เพิ่มความรวดเร็วในการสบืค้น

สารสนเทศออนไลน ์อยา่งทั่วถึง มีความเสถียร  

 ด้านบริการ 

พัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย เข้าใจง่าย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ

อยา่งท่ัวถึง 

 ด้านฐานข้อมูล 

1. จัดหาฐานข้อมูลออนไลนท่ี์มีความทันสมัย และครอบคลุมเนื้อหาตามความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ 

2. ควรประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลใหมใ่หผู้้ใชบ้ริการทราบอยา่งทั่วถึง สม่ าเสมอ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. มหาวทิยาลัย / คณะ ควรมกีารศึกษาการประเมินความคุ้มคา่ของการใชฐ้านข้อมูลออนไลนท่ี์ทาง

หนว่ยงานบอกรับเป็นสมาชกิ เพื่อเป็นขอ้มูลในการบอกรับ และต่ออายุฐานขอ้มูลตอ่ไป 

2. ควรศกึษาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลนผ์่านทางเคร่ืองมอืสื่อสารตา่งๆ อย่างตอ่เนื่อง และสม่ าเสมอ

โดยครอบคลุมผู้ใชบ้ริการทุกระดับ 

3. ควรศกึษาเปรียบเทียบใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ระหว่างกลุ่มสาขาวิชา เพื่อเป็นขอ้มูลในการตอบสนอง

ความตอ้งการของใชบ้ริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 โครงการวิจัยฉบับนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี

งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร (สัญญารับทุนเลขท่ี R2558D015) ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณรศ. ดร. พญ.

สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ ท่ีปรึกษาโครงการท่ีให้ค าแนะน าในการด าเนินโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 

รวมท้ังผู้บริหาร และบุคลากรทุกทา่นท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องให้การด าเนนิโครงการวจิัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี  
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การจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

The Instruction of Kub Lue in Phayao Primary Educational Service area office 2, 

Chiangkham District, Phayao  Province 
 

เรืองอุไร สมฤทธิ์1* 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ อ าเภอ

เชียงค า จังหวัดพะเยา และการจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อโรงเรียนอนุบาลเชียงค า โรงเรียนบ้านแวน 

และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร จาก

การสังเกต และจากการสัมภาษณ์ 

 ผลการวจิัยพบวา่ไทลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่งท่ีอาศัยอยูใ่นอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา มถีิ่นฐานเดิมอยู่

ในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยด้วยเหตุผลทาง

การเมืองและหาแหล่งท่ีท ากินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ยังยึดมั่นในเอกลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีขับลื้อของบรรพบุรุษตน

อย่างต่อเนื่อง ประวัติความเป็นมาของการขับลื้อ มาจากต านานการขับเพื่อไล่ผึ้ง การจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อ 

ด้านประวัติครูผู้สอนการขับลื้อ พบว่า มีภูมิหลังชาติพันธ์ุไทลื้อ สามารถสอนขับลื้อและพูดภาษาไทลื้อ ด้านหลักสูตร

ท้องถิ่นมีการจัดสาระการเรียนรู้ดนตรีขับลื้อ ด้านการจัดกลุ่มผู้เรียนมีการจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับชั้น การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน มีการอธิบาย การสาธิต เน้นการฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม ท าให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้เชิงประจักษ์ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขับลื้อ มีการส่งเสริมประสบการณ์ท้ังจากกิจกรรมภายในโรงเรียนและงาน

ประเพณีท้องถิ่น ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการขับลื้อ สื่อการสอนมีการใช้สื่อคล้ายกัน คือ วิดีทัศน์ เอกสาร

ประกอบการสอน และแผนภูมิเพลง เพื่อความสะดวก และเข้าใจง่ายขึน้ การวัดผลประเมินผลผู้เรียน มีการใชเ้คร่ืองมือใน

วัดและการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะรักความเป็นไทย เป็นผู้ท่ีมีความ

ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม สามารถสบืทอดเอกลักษณ์ดนตรีขับลื้อของท้องถิ่นตนเองให้คงอยูส่บืไป 
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Abstract 
 This research aimed to study the history of KubLue music culture, of Chiangkham District, 

Phayao Province and the instruction of KubLue in Chiangkham Kindergarten School, Ban Waen School, 

and Chumchon Ban Chiang Ban School. It was a qualitative research whose data was collected from 

documents and observation and interview. 

 It was found that Thai Lue is one of the ethnic groups who live in Chiangkham District. They 

emigrated from Xishuangbanna, Yunnan Province of China because of political and occupational reasons. 

Situated in the new location, they continuously preserved their identity and KubLue musical culture, which 

they inherited form their ancestors. From the legend of KubLue, the purpose of this was to drive out the 

bees. Moreover, the teachers who taught KubLue in schools were of Thai Lue ethnicity. They are able to 

teach the learners and use Thai Lue language in the singing. The local curriculum has the KubLue content. 

The teachers divide the learners into groups depending on their grades. To teach the students in the 

classrooms, the teachers explain, demonstrate, and allow them to do individual and group activities. The 

learners learn KubLue through experiences from school activities and local custom celebrations. The 

instructional media used to teach KubLue were videos, documents, and music charts which enable of the 

learners to conveniently and easily understand the lessons. The teacher used systematical evaluation to 

ensure that the learners can express the proficiency in KubLue and the desired characteristics of 

knowledge and virtue. It was also observed that the learners were proud of their Thai and 

KubLueindentity. 
 

Keywords:  Kub Lue, Thai Lue, Applied Kap Lue Song 
 

บทน า 

 ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานสี่ร้อยกว่าปี

ล่วงมาแล้ว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าชาวไทลื้อมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในบริเวณเมืองลื้อหลวง หรือชาวจีน

เรียกวา่“ลือแจง” ตอ่มาได้เคลื่อนย้ายมาอยูบ่ริเวณเมอืงหนองแส หรือท่ีเรียกวา่คุณหมงิในปัจจุบัน แล้วย้ายลงมาอยู่

สู่ลุ่มน้ าโขงในเขตสิบสองปันนาหรือซีซ้วงบันนา (Xishaungbunna) ตามท่ีชาวจีนเรียกชาวไทลื้อเข้าอพยพมาในเขต

ล้านนาในระหวา่งปี พ.ศ.1945 - 1984 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าฝั่งแกน (รุจยา อาภากร, 2541: 24) แม้วา่ในยุคปัจจุบัน

อทิธิพลของวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามบีทบาทตอ่ชาวไทลื้อมากขึ้น แตช่าวไทลื้อก็ยังยดึมั่นใน

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของบรรพบุรุษท่ีสืบเนื่องต่อมาอย่างชัดเจน เอกลักษณ์วัฒนธรรมท่ี

ส าคัญของชาวไทลื้อ และยดึถือปฏบัิตสิบืเนื่องมาตัง้แตบ่รรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน คือ ภาษาไทลื้อและขับลื้อ  

 ขับลื้อเป็นศิลปะการขับร้องชนิดหนึ่งซึ่งแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมท่ีส าคัญยิ่งของกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อ 

ท่ีสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากงานความคิด

สร้างสรรค์ของชาวบ้านในชุมชนระดับท้องถิ่น มีความเรียบง่าย ตอบสนองต่อชุมชนโดยตรง ชุมชนน ามาปรุง

แตง่วถิีชีวติท่ีเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ  พธีิกรรม ท่ีสบืทอดมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีไม่
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มีการจดบันทึกเรียนรู้ด้วยการจดจ าและการปฏิบัติตามระหว่างครูกับศิษย์โดยตรง นักวิชาการดนตรีได้แสดง

ความคิดเห็นดนตรีพื้นบ้าน หมายถึงดนตรีท่ีเป็นพื้นฐานของสังคมใดสังคมหนึ่ง ที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณี

วัฒนธรรม ด้วยวิธีปากตอ่ปาก จัดเป็นงานมุขปาฐะ (Oral literature) ซึ่งรวมบทร้อยกรองและดนตรีเข้าด้วยกัน 

และมีความแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น อันเป็นผลมาจากการปะทะสังสรรค์จากหลายปัจจัย อาทิ ปัจจัย

ทางด้านสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง 

(สนอง คลังพระศรี, 2557: 2)   

 กระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดจุดเนน้ในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษท่ี 21 ในหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคปัจจุบันซึ่งมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและ

สถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง หลักสูตรท้องถิ่นเป็นสาระส าคัญ

ประการหนึ่งส าหรับครูผู้สอนท่ีใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาสาระการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ท้ังในด้านความส าคัญ 

ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ฯลฯ ตลอดจนสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมนั้นๆ อันจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรัก 

ความผูกพัน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนยินดีท่ีจะร่วมสืบสานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นน้ันให้

เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา และสภาพชุมชนนัน้ๆ (ส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551: 3)   

ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 อ าเภอเชียงค า จังหวัด

พะเยา โรงเรียนอนุบาลเชยีงค า (วัดพระธาตุสบแวน) โรงเรียนบ้านแวน และโรงเรียนชุมชนบ้านเชยีงบาน ซึ่งเป็นท้องถิ่น

ของกลุ่มชาตพิันธ์ุไทลื้อ จึงได้จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีขับลื้อ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

และจุดเน้นของการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รักความ

เป็นไทย มภีาคภูมใิจในขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบ

ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

จากความส าคัญและท่ีมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา โดยเลือก

ศึกษาสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นดนตรีขับลื้อ ผู้วิจัยจึงก าหนดหัวข้อการวิจัยการจัดการ

เรียนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ าเภอเชียง

ค า จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา และการ

จัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อ สถานศึกษาท้องถิ่นไทลื้อ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาคร้ังนี้ผู้วจิัย

คาดวา่จะเป็นประโยชนใ์นด้านองค์ความรู้ประวัติความเป็นมาดนตรีขับลื้อ ทราบถึงวธีิการจัดการเรียนการสอนสาระ

การเรียนรู้ท้องถิ่นดนตรีขับลื้อ การอนุรักษเ์ผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม การพัฒนาศลิปวัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้านและ

เป็นแนวทางในการศกึษาด้านดนตรีศึกษาตอ่ไป 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาประวัตคิวามเป็นมาของวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา 

 2.เพื่อศกึษาการจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาพะเยา เขต 2 อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษา เร่ือง การจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมการวจิัยน้ีคือนายวิชัย ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน

บ้านหย่วน  นางวนิิจฉัย ฟูศรี ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงค า นางเมษา สมฤทธ์ิ ครูช านาญการ

พเิศษ โรงเรียนบ้านแวน และนางผ่องพรรณ ค านวล ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน เกณฑ์

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยการเลือกจากกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มี

เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจิัย ผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีสามารถตัดสินใจได้

ด้วยตัวเอง อายุ 18 ปีขึ้นไป แนวค าถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อดังนี้ 1.ด้าน

ประวัติส่วนตัวชื่อ  สกุล อายุ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาปฏิบัติการสอนรายวิชา 2. ด้าน

หลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษาเป็นอย่างไร สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับมีอะไรบ้าง 3.การจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นอย่างไร 

4.สื่อการสอนท่ีใช้มีอะไรบ้าง 5.การจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนอะไรบ้างการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขับลื้อมี

อะไรบ้าง 6.การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นอย่างไร ผู้วิจัยน าผลข้อมูลท่ีได้น าเสนอโดยการพรรณนา

วเิคราะห์ โดยน าเสนอผลจากการศึกษาในรูปแบบของรายงานการวิจัย  
 

 ผลการวิจัย 

 ประวัตคิวามเป็นมาของวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

 ขับลื้อ เป็นศลิปะการขับร้อง ในรูปแบบวรรณกรรมผสมดนตรี ส่วนท่ีเป็นวรรณกรรมในการขับลื้อ คือ 

“ค าขับ” หรือ “ค่าวขับ” ส่วนท่ีเป็นดนตรี คือ ท านอง ซึ่งมที านองเดียวส าหรับให้ชา่งขับด้นค าขับ ประวัติความ

เป็นมาของการขับลื้อเป็นเร่ืองราวการบอกเล่าสบืตอ่กันมาเป็นต านาน เร่ืองการขับลื้อเพื่อไล่ผึ้ง   

 ขั้นตอนของการขับ ก่อนการขับลื้อในแต่ละคร้ัง จะมีพิธีไหวค้รู “การฟายครูลื้อ” หรือ “การฟายครู” 

หมายถึง การไหว้ครู เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ เพื่อน้อมร าลึกถึง

บุญคุณท่ีท่านได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ และช่างขับจะต้องเตรียม “ขันตั้ง” เพื่อท าพิธี

เรียกครูทุกครัง้ 

 บทขับท่ีใช้ในการเรียนการสอนคือ บทขับรูปแบบการขับลื้อแบบประยุกต์จะมีฉันทลักษณ์กลอนแปด

หรือกลอนสุภาพ ซึ่งมีส าเนียงท่ีมีความอ่อนช้อยในการเอื้อนเสียง มีความคล้องจองตามบังคับสัมผัสบ้าง 

จังหวะช้า ส านวนท่ีใช้ขับง่ายต่อการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นายวชิัย  ศรีจันทร์ ช่างขับบ้านธาตุสบแวน ได้เป็น

ผู้ประพันธ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทลื้อในอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ได้ฝึกฝนและสามารถด้นบทขับลื้อ

ด้วยตนเอง และให้เอกลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีขับลื้อได้สืบทอดต่อไป 
 

 การจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาพะเยา เขต 2 อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  

 จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนขับลื้อ ครูผู้สอนขับลื้อ  โรงเรียนอนุบาลเชียงค า โรงเรียนบ้านแวน 

และโรงเรียนชุมชนบ้านเชยีงบาน อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา จ านวน 6 ด้าน ผู้วิจัยสรุปดังนี้ 
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ด้านที่ 1 ประวัตคิรูผู้สอนดนตรีขับลื้อ 

 จากการสัมภาษณ์ดา้นประวัตคิรูผู้สอนดนตรีขับลื้อ สถานศกึษาท้ัง 3 แห่ง พบว่า ครูผู้สอนท้ัง 3 ท่าน

มถีิ่นก าเนิดในหมูบ้่านชุมชนไทลื้อ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ไม่ได้จบสาขาวชิาดนตรีโดยตรง ได้เรียนรู้การ

ขับลื้อมาจากชา่งขับในหมูบ้่านชุมชนไทลื้อของตนเอง และหมูบ้่านชุมชนไทลื้อในเขตสถานศึกษา  

 ด้านที่ 2 หลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษา  

 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนขับลื้อ ด้านหลักสูตรท้องถิ่นสถานศกึษาท้ัง 3 แห่ง พบว่า โรงเรียนอนุบาล

เชียงค า และโรงเรียนบ้านแวน ได้มีการบูรณาการการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง ขับลื้อ ใน

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะ โดยมี

เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมือนกัน คือ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา 

ดนตรีขับลื้อของตนเอง ตะหนักในคุณค่า เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสบืทอด

กันมายาวนานให้คงอยูส่บืไป 

 ด้านที่ 3 การจัดกลุ่มผู้เรียน 

 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนขับลื้อ ด้านการจัดกลุ่มผู้เรียนสถานศึกษาท้ัง 3 แห่ง พบว่า โรงเรียน

อนุบาลเชยีงค า จัดกลุ่มผู้เรียนการขับลื้อ คือ ห้องเรียนท่ีครูผู้สอนได้รับผิดชอบในการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 109 คน โรงเรียนบ้าน

แวนจัดกลุ่มผู้เรียนการขับลื้อ คือ ห้องเรียนท่ีครูผู้สอนได้ปฏิบัติหน้าท่ี เป็นครูท่ีปรึกษาและประจ าชั้น ได้แก่ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 9 คน และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานจัดกลุ่ม

ผู้เรียน คือ ห้องเรียนท่ีครูผู้สอนได้รับผิดชอบในการสอนรายวิชาศิลปะ ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 

6 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 18 คน 

 ด้านที่ 4 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  

 4.1 การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนขับลื้อ 

 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนดนตรีขับลื้อ ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาท้ัง   3 

แห่ง พบว่า มีวิธีการสอนท่ีคล้ายคลึงกัน คือ ก่อนการเร่ิมเรียนครูผู้สอนสนทนานักเ รียน เกี่ยวกับกิจกรรม

ประเพณีท้องถิ่นไทลื้อ มีการแสดงอะไรบ้าง เพื่อชักน าเข้าสู่บทเรียน ขณะสอนมีการสาธิตการขับลื้อเพื่อให้

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจังหวะ ท านอง การเอื้อนเสียง และการชมสื่อวิดีทัศน์ท่ีครูเตรียมมาให้

นักเรียนเพื่อดูเป็นตัวอย่างและแนวทางในขับลื้อ ป้ายบทเพลงขับลื้อ  มีการใช้กิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้

ฝึกซ้อม โดยให้นักเรียนท่ีสามารถขับลื้อได้ดีเป็นผู้ฝึกซ้อม และมีความแตกต่างด้านเนื้อหาบทเพลงขับลื้อ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงค าสอนบทขับเพลงต านานไทลื้อ โรงเรียนบ้านแวนสอนบทขับเพลงโหอกจั๊กกุ่งหนอ้ย (หัว

อกจิง้หรีดน้อย) และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานสอนบทขับเพลงประเพณตีานตุงปีใหม ่เวลาที่ใช้ในการเรียน 2 

ชั่วโมงเท่ากัน 

 4.2 การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับขับลื้อ 

 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนดนตรีขับลื้อ ด้านการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับขับลื้อ สถานศึกษา

ท้ัง 3 แห่ง พบว่า ครูผู้สอนได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน โดยการน า

นักเรียนของตนเอง น าเสนอการขับลื้อในงานกิจกรรมของโรงเรียน การขับลื้อต้อนรับคณะกรรมการหรือแขก
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ท่ีมาเยี่ยมชม การขับลื้อกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง และในงานสืบสานต านานไทลื้อ อ าเภอเชียงค า 

จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

 ด้านที่ 5 สื่อการเรียนการสอน 

 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนขับลื้อ ด้านสื่อท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง พบว่า 

โรงเรียนอนุบาลเชียงค าใช้หนังสือประกอบการสอนวัฒนธรรมไทลื้อ เร่ือง ขับลื้อ  ท่ีผลิตโดยครูผู้ สอนเอง 

โรงเรียนบ้านแวนครูผู้สอนได้จัดท าแผนภูมิให้ความรู้บทเพลงขับลื้อ และใช้สื่อวิดีทัศน์การขับลื้อ และโรงเรียน

ชุมชนบ้านเชยีงบานครูผู้สอนจัดท าปา้ยนเิทศให้ความรู้บทเพลงขับลื้อ 

 ด้านที่ 6 การวัดและประเมนิผล 

 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนขับลื้อ ด้านการวัดและประเมินผล สถานศึกษาท้ัง 3 แห่งพบว่า มีการ

จัดท าเครื่องมอืวัดและประเมนิผล การประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ครูผู้สอนน าผลท่ีได้

จากการวัดและประเมินผลนักเรียน มาด าเนินการประเมินผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะ

ผู้เรียนรักความเป็นไทย ตัวชี้วัด เป็นผู้ท่ีมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด 

เผยแพร่ภูมปัิญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของเกณฑ์กลางการ

จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การจบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา   
  

อภิปรายผลการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้น าผลการวจิัยท่ีพบและส าคัญมาอภปิรายผลดังนี้ 

 ประวัตคิวามเป็นมาของวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา 

 ไทลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในแคว้นสิบสอง

ปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยด้วยเหตุผลทางการเมืองและหาแหล่งท่ีท ากินท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ ถึงแมจ้ะย้ายมาตัง้ถิ่นฐานใหม่ชาวไทลื้ออ าเภอเชยีงค ายังคงยึดมั่นในเอกลักษณ์วัฒนธรรมดนตรี

ขับลื้อของบรรพบุรุษตนเองท่ีสืบเนื่องต่อกันมา ดนตรีขับลื้อส าเนียงท่ีใช้ขับคือภาษาไทลื้อ ช่างขับส่วนใหญ่จะอยู่ใน

กลุ่มผู้สูงอายุ ในแต่ละหมู่บ้านจะมีช่างขับประมาณ 2 หรือ 3 คน นายวิชัย ศรีจันทร์ ช่างขับหมู่บ้านธาตุสบแวนได้

ริเร่ิมสร้างสรรค์ดัดแปลงรูปแบบการขับ จากรูปแบบการขับส าเนียงดั้งเดิมท่ีใช้ในกลุ่มของช่างขับ มาเป็นรูปแบบส าเนียง

ประยุกต ์กลอนแปดหรือกลอนสุภาพ จังหวะชา้ มีความออ่นชอ้ยในการเอื้อนเสียง ง่ายต่อการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนไทลื้อ 

ประวัตคิวามเป็นมาของดนตรีขับลื้อ คือการขับลื้อเพื่อไล่ผึง้ ขับลื้อเป็นการขับร้องของชาตพิันธ์ุไทลื้อ ท่ีใชภ้าษาไทลื้อบท

ขับท่ีใช้คือ การน าเอาเร่ืองราวในพุทธศาสนา เร่ืองราวของการเล่าเร่ืองประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทลื้อ วิถีการ

ด าเนนิชีวติ หรือกิจกรรมตา่ง  ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการท ามาหากิน ด้านบทขับหรือฉันทลักษณ์แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ บท

ขับแบบดั้งเดิม และบทขับแบบประยุกตท่ี์คล้ายกับกลอนสุภาพของไทย ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ ยุทธพล 

อุ่นตาล (2541: 70) ท่ีกล่าวถึง “การขับลื้อ” เป็นการร้องบทคร่าว หรือ ค่าว ซึ่งชาวไทลื้อเรียกว่า “ค่าวขับ” โดยมี

เสียงป่ีประกอบการขับ การขับลื้อจะใช้ขับในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานท าบุญ งานแต่งงาน งานท าบุญขึ้นบ้านใหม ่

การขับเร่ืองเกี่ยวกับศาสนาพุทธ เช่น ประวัติพระพุทธเจ้าก าเนิดโลกหรือพระเจ้าสร้างโลก เช่นเดียวกับ ประสิทธ์ิ 

เลียวสิริพงศ์ (2542 : 20) ท่ีกล่าวถึง“ขับลื้อ” เป็นศิลปะการขับร้อง มีท านองเดียว ส าหรับให้ช่างขับด้น บทร้องซึ่ง

เรียกวา่ “คร่าว” โดยไม่มีข้อจ ากัดตายตัวในด้านความยาวของวรรค และไมม่ีระบบจังหวะท่ีสามารถแบ่งเป็นห้องท่ีมี
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จังหวะนับเท่าๆกันได้ แต่คร่าวนั้นมีสัมผัสระหว่างค าท้ายวรรคหนึ่งไปยังค าภายในวรรคที่ตามมาเป็นทอด ๆไป

จนกว่าจะจบ เช่นเดียวกับ นิศาธร กองมงคล (2549) ได้กล่าวถึง ขับลื้อเป็นศิลปะการขับร้องในลักษณะวรรณกรรม

ผสมดนตรีประกอบด้วย ผู้ขับร้องท่ีเรียกว่า “ช่างขับ” และผู้บรรเลงท่ีเรียกว่า “ช่างป่ี” รูปแบบ ในการแสดงขับลื้อ

เร่ิมจากการฟายครูหรือไหว้ครู จากนั้นช่างป่ีและช่างขับจะเกริ่นน าเข้าสู่บทขับ ช่างขับจะเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เป็น

ท านอง และหน้าท่ีทางสังคมของขับลื้อมีไวเ้พื่อความบันเทิง และใช้กล่อมเกลาจิตใจผู้ฟัง รูปแบบของการขับ บทขับ 

ตลอดจนการสืบทอดยังคงยึดถือเป็นแบบเก่าท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในสิบสองปันนา เช่นเดียวกับ เจษฎา 

อิ่นค า (2556) ได้กล่าวถึง ด้านฉันทลักษณ์นั้นแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ฉันทลักษณ์แบบร่ายโบราณ และฉันทลักษณ์

ใหม่ท่ีคล้ายกับกลอนสุภาพของไทย รูปแบบและเนื้อหาในการด าเนนิเร่ืองมคีวามแตกต่างกันไปตามประเภทและโอกาส

ในการแสดง เช่นเดียวกันกับ องอาจ อินทนิเวศ (2557) ได้กล่าวถึง ขับลื้อ คือ การขับร้องเพลงชนิดหนึ่งของชาวไท

ลื้อ ท่ีต้องใช้ไหวพริบในการคิดบทร้องทันทีทันใด หรือการน าเอาเร่ืองราวในพุทธศาสนา เร่ืองราวของการเล่าเร่ือง

ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไตลื้อในรอบปี วิถีการด าเนินชีวิต หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท ามาหา

กิน และประวัตคิวามเป็นมาของการขับลื้อเป็นเร่ืองราวการบอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นต านาน เร่ืองการขับลื้อเพื่อไล่ผึ้ง

โดยเชื่อว่าการขับลื้อนี้มีต้นก าเนิดมาไม่น้อยกว่าร้อยปี และพบเห็นการแสดงขับลื้อมานานตั้งแต่บรรพบุรุษเมื่อคร้ัง

อาศัยอยูท่ี่สบิสองปันนาหรือเมอืงยอง  

 อย่างไรก็ดี งานวิจัยฉบับนี้ พบว่ารูปแบบการขับลื้อในอ าเภอเชียงค า มีการน าท านองการขับลื้อมา

ประยุกตเ์พื่อปรับใชใ้นสถานศกึษาถือว่าเป็นการตอ่ยอดประวัตแิละพัฒนาการการขับลื้อไปอีกระดับหนึ่ง   

การจัดการเรียนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาพะเยา เขต 2 อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

โรงเรียนอนุบาลเชียงค า โรงเรียนบ้านแวน และโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ซึ่งเป็นชุมชนของกลุ่มชาตพิันธ์ุไทลื้อ ได้

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษา สาระดนตรีขับลื้อตามบริบทของชุมชน บทบาทครูผู้สอนใน

สถานศึกษา คือ การจัดกลุ่มผู้เรียน การเตรียมสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ก าหนดเป้าหมายท่ี

ตอ้งการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ และด้านทักษะดนตรีขับลื้อ ออกแบบการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมนิความก้าวหนา้ของผูเ้รียน และการส่งเสริมกจิกรรมการเผยแพร่ดนตรีขับลื้อในงานประเพณีของชุมชน โดย

ยดึหลักวา่ผู้เรียนมคีวามส าคัญเชื่อว่าทุกคนมีสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้น

ของการจัดการศึกษาคือมุ่งเนน้ให้มีการจัดการศึกษาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกตใ์ชใ้ห้

เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นสถานศกึษาท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับเศรษฐกิจ และสังคมของ

ท้องถิ่น การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นท้องถิ่นโดยมเีป้าหมายหลัก คือ ตอ้งการให้ผู้เรียนได้น าไปใชใ้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2551: 3) การจัดกลุ่มการเรียนใน

สถานศึกษาท้ัง 3 แห่ง ยึดครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อ สามารถสอนขับลื้อได้ ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของการจัดการ

เรียนการสอนดนตรีขับลื้อคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ รักความเป็นไทย มภีาคภูมิใจ

ในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของตนเองได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อดังกล่าว สอดคล้องกับ

การจัดการศกึษาตามพระราชบัญญัตกิารจัดการศกึษาแห่งชาต ิพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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 จากเหตุผลดังกล่าวขับลื้อเป็นศิลปะการแสดงด้านดนตรีท่ีทรงคุณค่าของกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อ มี

เอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธ์ุไทลื้ออย่างชัดเจน ในเร่ืองของการใช้ภาษาในการขับ กล่าวคือ การ

ขับลื้อนัน้จะใช้ภาษาไทลื้อแท้ๆ ซึ่งมีส าเนียงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จากประวัติความเป็นมาของดนตรีขับ

ลื้อ  อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา แสดงให้เห็นว่าชาวไทลื้อในอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา มีความตะหนักใน

คุณค่า วัฒนธรรมดนตรีขับลื้อ ท่ีเป็นมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เกรงว่าขับลื้อจะสูญหายหรือสูญเสีย

เอกลักษณ์ จึงได้พัฒนา ดัดแปลงรูปแบบการขับ จากรูปแบบการขับส าเนียงดั้งเดิมท่ีใช้ในกลุ่มของช่างขับ  มา

เป็นรูปแบบส าเนียงประยุกต์ จังหวะช้า และมีลูกเอื้อนของค า ประพันธ์โดยนายวิชัย ศรีจันทร์ ช่างขับและภูมิ

ปัญญาไทลื้อบ้านธาตุสบแวน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา เพื่อให้สถานศึกษาชุมชน ไทลื้อ อ าเภอเชียงค า 

จังหวัดพะเยา ได้น าไปจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ดนตรีขับลื้อ 

ส่งเสริมให้เยาวชนชาวไทลื้อรุ่นใหม่ในสถานศึกษาชุมชนไทลื้อได้ฝึกฝนและสามารถด้นบทขับลื้อด้วยตนเอง 

และให้เอกลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีขับลื้อได้สืบทอดต่อไป 
  

ข้อเสนอแนะ 

 การวจิัยเรื่อง การจัดการเรยีนการสอนดนตรีขับลื้อในสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะจากการศึกษาดังนี้  

 1. การศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาทางด้าน

ดนตรีของกลุ่มชาตพิันธ์ุ จากการศกึษาข้อมูลภาคสนาม สถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นไทลื้อ ผู้ท่ีให้ข้อมูลหรือผู้ท่ี

ถ่ายทอดความรู้ทักษะดนตรีขับลื้อค่อนข้างมีน้อย ดังนั้นจึงควรรีบศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามทันที อาจส่งผล

วัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าเหลา่นีอ้าจสูญหายไปกับข้อมูลทางด้านบุคคล ดังท่ีผู้วจิัยประสบปัญหาในการวิจัยคร้ังน้ี 

 2. สถานศึกษาชุมชนไทลื้อควรจัดกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมดนตรีขับลื้อเพิ่มเตมินอกเหนอืจากการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานดนตรีขับลื้อของ

ตนเองให้มากยิ่งขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ  

 ขอขอบคุณ โครงการครูดนตรีประจ าการ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ ร่วมกับวทิยาลัยดุริยางคศลิป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตรจารย ์ดร.สุกรี เจริญสุข ท่ี

ได้ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนอง คลังพระศรี อาจารย์ ดร.กานต์

ยุพา จิตติวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ท่ีกรุณาให้ความรู้ ค าปรึกษา ตลอดจนแก้ไข

ปรับปรุง และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีท าให้งานวจิัยนี้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาการละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า และ 2) พัฒนารูปแบบ

ชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ปราชญ์ท้องถิ่น จ านวน 3 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จ านวน 5 คน และนักศึกษานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย จ านวน 8 คน ใชว้ธีิวจิัยเชงิคุณภาพ โดยการศึกษาภาคสนาม ผลการวจิัยมดีังนี้  

 1. มอญซ่อนผ้าเป็นการละเล่นของไทย ท่ีก่อให้ผู้เล่นมีไหวพริบฉับไว ไม่มีพิธีการซับซ้อน แต่คงไว้ด้วย

เอกลักษณ์ท่ีบริสุทธ์ิแจ่มใสของท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ เป็นการละเล่นท่ีเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ ประกอบด้วย

ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ชว่ยสร้างสันทนาการ และเป็นสื่อกลางให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ธรรมชาตริอบตัว  

 2. รูปแบบการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่    

 (1) เกร่ินน าการละเล่นมอญซ่อนผ้าด้วยบทผญา รูปแบบการแสดงสื่อถึงความแข็งแรง ความสนุกสนาน (2) 

การเกี้ยวพาราสี รูปแบบการแสดงสื่อถึงความสดใสร่าเริง น าเสนอด้วยท่าทางท่ีสัมพันธ์กันของชาย-หญิง (3) 

การเล่นมอญซ่อนผ้า รูปแบบการแสดงสื่อถึงความสนุกสนานผสมผสานกับอากัปกิริยาตามขั้นตอนการเล่น 

ท้ังนี้ น าเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ บทผญา 

เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง ให้สื่อถึงการละเล่นมอญซ่อนผ้าท่ีสอดคลอ้งกับบริบทของพืน้ท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ค าส าคัญ:  มอญซ่อนผ้า การละเล่นของไทย นาฏศิลป์พืน้เมอืงสร้างสรรค์ 
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Abstract  
 This research aimed at 1) studying Thai Children’s game “Mon Son Pha”, and 2) developing 

creative Thai classical dance pattern called Fon Noom Ern Sao Len Mon Son Pha. The target group used in 

the research consisted of 3  local savants, 5  performing arts teachers, 8  students of program in 

performing arts, Loei Rajabhat University. The research was carried out with qualitative method, and with 

the application of field trip study. The findings were as followings. 

 1. Mon Son Pha is Thai children’s game that makes the players to get good aptitude. The game 

is not complicated but absolutely remains the pure and uniqueness of the local. Mon Son Pha also 

promote children’s development such as body, mind, and emotion. It is also a recreation activity and the 

medium for players to learn surrounding nature. 

 2. Creative Thai classical dance pattern which called Noom Ern Sao Len Mon Son Pha, and the 

developed dance has 3 parts; (1) the introduction to the dance with local Esan poetry, the show style 

reveals the strength and fun, (2) the accosting, this part of the show reveals the joyfulness portraying the 

relationship of men and women, (3) the Mon Son Pha game part shows the fun with the action referred 

to the playing steps. The show was creative local dance that the researchers composed the music, the 

local Esan poetry, the dresses, and accessories, and this show imparts the game of Mon Son Pha played 

in the north eastern part context.   
 

Keyword:  Mon Son Pha, Thai children’s game, creative Thai classical dance 

 

บทน า 

 มอญซ่อนผ้าเป็นการละเล่นของไทย ที่มีประวัติและเร่ืองราวมายาวนาน ถือเป็นการละเล่นท่ีเด็กนิยม

เล่นเพื่อความเพลิดเพลินและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ แต่ปัจจุบันการละเล่นของไทยได้เลือนหายจาก

สังคมไป เพราะเด็กสมัยใหม่หันไปสนใจเทคโนโลยี จนลืมว่าสังคมไทยยังมีมรดกท่ีล้ าค่าท่ีแฝงด้วยความ

สนุกสนานเพลิดเพลินและการเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี และเพื่อน าเสนอรูปแบบ

การละเล่นของไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดประดิษฐ์การแสดงนาฏศิลป์

พื้นเมอืงสร้างสรรค์ชุด ฟอ้นหนุม่เอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า โดยสื่อออกมาให้เห็นเป็นภาพสะท้อนวถิีชวีิตในอดีต

ท่ีง่ายตอ่ความเข้าใจของคนรุ่นหลัง เพื่อสืบสานการละเล่นของไทยพื้นบ้าน และเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะด้าน

การแสดงต่อไป  

 

วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 

 1. ศกึษาการละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า  

 2. พัฒนารูปแบบการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษา

ภาคสนาม ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอยีดด าเนินการวจิัยดังต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย แบ่งได้ดังน้ี  

  1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล มดีังนี้  

   1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่นมอญซ่อนผ้า คือ ปราชญ์

ท้องถิ่นในจังหวัดเลย จ านวน 3 คน 

   2. กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง คือ ครูผู้สอน

นาฏศิลป์ในจังหวัดเลย จ านวน 5 คน  

  2. กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนง

นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 8 คน 

 2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใชเ้ครื่องมอืเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลการเล่นมอญซ่อนผ้า และประเด็นสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์ชุด  

การแสดงท่ีพัฒนาขึ้น 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวจิัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ ซึ่งการด าเนนิการวิจัยมี 9 ขั้นตอน ดังนี ้

  1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังด้านการละเล่นของไทย และด้านการ

สร้างสรรค์ศลิปะการแสดง 

  2. สร้างเคร่ืองมอืในการวจิัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไมม่โีครงสร้าง ประเด็นสนทนากลุ่ม 

  3. เก็บข้อมูลการละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า โดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อให้ได้

ข้อมูลก าหนดประเด็นท่ีต้องการน าเสนอเป็นชุดการแสดง 

  4. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการตีความหมาย

ส าหรับการพัฒนารูปแบบศลิปะการแสดง 

  5. พัฒนารูปแบบนาฏยประดิษฐ์ มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้คือ 

   1. ประดิษฐ์ท่าร าชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า จาก

ข้อมูลท่ีได้จากการวเิคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์ทา่ร านาฏศิลป์ไทย และนาฏศลิป์พืน้เมอืง 

   2. พัฒนาองค์ประกอบชุดการแสดง ซึ่งได้แก่ ดนตรีและเพลงร้องประกอบการแสดง ผู้

แสดง เครื่องแต่งกาย และอุปกรณป์ระกอบการแสดง  

   3. ถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุ

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

  6. น าเสนอชุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศลิป์ให้ขอ้เสนอแนะ 

และวิพากษ์การแสดง เพื่อให้ได้ชุดการแสดงซึ่งสอดคล้องและสามารถน าเสนอเร่ืองราวได้ถูกตอ้ง ชัดเจน 

  7. วเิคราะห์ขอ้มูลการพัฒนาชุดการแสดง โดยการเรียบเรียงข้อมูลเชงิคุณภาพ 

  8.สรุปผลการวจิัย/น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ข้อมูลท่ีได้จาก

การศึกษาเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อการสรุปความเชิง

พรรณนา และใชเ้ป็นหลักเกณฑ์ท่ีน าไปสู่กระบวนการตคีวามหมายส าหรับการพัฒนารูปแบบศลิปะการแสดงต่อไป 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาการละเล่นของไทย มอญซ่อนผ้า 

 การละเล่นพื้นบ้าน เป็นกิจกรรมทางสังคมของเด็ก ผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้สูงอายุ ท่ีสืบทอดกันมาแต่

โบราณ  เป็นการแสดงออกของการเชื่อมความสามัคคีของคนในสังคม ท าให้คบหากันได้อย่างสนิทสนม 

การละเล่นไม่ว่าชนิดใดล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะช่วยให้มีความสบายท้ังกายและใจ ช่วยส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท าให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีความสามัคคีกลม

เกลียว การละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดเลย มีมากกว่า 70 ชนิด ท้ังท่ีเล่นเฉพาะในท้องถิ่น เช่น โป่งเหล่ง ไม้ต๊อก

แตก๊ ป้ันเบ้า ยู้ซ่าว ดึงซ่าว เต๊ะหมา่เบ้ีย และการละเล่นท่ีเล่นกันท่ัวไปในประเทศไทย แต่เรียกชื่อเฉพาะถิ่น เช่น 

แข่งวัวตา่ง อขีีดอีเขียน อีเตย หมากบ้า หมากเขย่ง วิ่งส่วงกัน รวมถึงการละเล่นท่ีเรียกชื่อเหมอืนท่ัวไป เช่น วิ่ง

ขาเดียว วิ่งเป้ียว วิ่งถอยหลัง วิง่สามขา หมากเก็บ ปิดตาตอ่หางม้า ปิดตาตีกลอง แข่งมา้ก้านกล้วย ขาโถกเถก 

มอญซ่อนผ้า ฯลฯ 

 มอญซ่อนผ้าเป็นการละเล่นของไทย ท่ีมีประวัติและเร่ืองราวมายาวนาน โดยสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นใน

สมัยอยุธยา ซึ่งจากเอกสารหลักฐานต่างๆ เห็นตรงกันวา่การละเล่นมอญซ่อนผ้านั้นไม่ใช่การละเล่นของมอญ 

แต่คาดว่าเป็นการละเล่นท่ีคนไทยคิดขึ้นมา ด้วยความท่ีคนไทยและคนมอญคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี คนไทยจึง

หยิบยกเอาจุดอ่อนของมอญขึ้นมาล้อเล่น เย้าแหย่กันประสาเพื่อนฝูง เพราะคนมอญนั้นซ่อนผ้าจริงๆ และคน

มอญนัน้ไม่เล่นตุก๊ตาเด็ดขาด (องค ์บรรจุน, 2552) การเล่นมอญซ่อนผ้าของจังหวัดเลย ไมป่รากฏว่าเร่ิมเล่นใน

สมัยใด แต่ในอดีตท่ีผ่านมานิยมเล่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในโอกาสท่ีมารวมตัวกัน หรือเล่นในยามว่าง เป็น

การละเล่นท่ีแสดงออกท่ีแฝงไวซ้ึ่งความสนุกสนาน ก่อให้ผู้เล่นมีไหวพริบ ฉับไว ไม่มีพิธีการท่ีซับซ้อน แต่คงไว้

ด้วยเอกลักษณ์ท่ีบริสุทธ์ิแจ่มใสของท้องถิ่นอยา่งสมบูรณ์  

 การเล่นมอญซ่อนผ้าของจังหวัดเลย มีลักษณะการเล่นเหมือนกับพื้นท่ีอื่นๆ กล่าวคือ ไม่มีการจ ากัด

จ านวนผู้เล่น ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความสนุกสนาน เลน่ได้ท้ังหญิงและชาย อุปกรณ์ประกอบใชผ้้าขนาดใหญ่

หนึ่งผืน ไม่ต้องขมวดหรือพับให้เป็นเกลียว เพราะถ้าฟาดถูกผู้ใดเข้าแล้วจะเจ็บ เล่นในบริเวณสนามหญ้า หรือ

ลานกว้าง เมื่อพร้อมแล้วจะมีการเลือกให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเป็น “มอญ” ถือผ้าที่ เตรียมไวแ้ล้วออกมายืนข้าง

นอก กลุ่มท่ีเหลือนั่งล้อมวงร้องเพลง ปรบมือ เพื่อความร่ืนเริง ส่วนมอญจะเดินหรือวิ่งไปรอบๆ วง แล้วเลือก

วางผ้าลงใกล้หลังผู้น่ังคนใดคนหน่ึง ถ้าผู้ถูกวางผ้าข้างหลังรู้สกึตัวเสียก่อนผู้วางผ้ามาถึง ก็ต้องรีบฉวยผ้าวิ่งมา

นั่งแทนท่ีของตนได้ แล้วจึงเดินหาโอกาสวางผ้าไวข้้างหลังผู้หนึ่งผู้ใดต่อไป แต่ถ้าถูกวางข้างหลังไมรู้่สึกตัว จนผู้

ท่ีวางวิ่งมาถึงก็หยบิผ้าท่ีวางนั้นฟาดผู้ท่ีถูกวางจนกว่าจะลุกขึน้รับผ้าออกเดินผู้วางจึงลงนั่งแทนท่ี 
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2. ผลการพัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า 

 ผู้วิจัยได้ค้นคว้า และคิดประดิษฐ์ท่าทางจากการศึกษาลักษณะการละเล่นของไทย การศึกษาภาษาท่า 

นาฏยศัพท์ ภาษาท่าทาง และนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่าร า เคร่ืองแต่งกาย 

องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดง และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการ

แสดง ดังนี้  

  1. ก าหนดแนวคิดของชุดการแสดง เน่ืองจาก มอญซ่อนผ้า เป็นการละเล่นของไทยท่ีแสดงถึง

ความสนุกสนานร่ืนเริงของวัยเด็ก จึงก าหนดแนวคิดของการแสดงให้สื่อถึงกลุ่มชายหนุ่มหญิงสาวท่ีต้องการ

ร าลึกถึงเร่ืองราวความสนุกสนานในวัยเยาว์ เป็นการเล่าถึงชายหนุ่มท่ีเคยเล่นมอญซ่อนผ้ากับหญิงสาวในคราว

ท่ีเป็นเด็ก ท่ีสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน จึงชักชวนหญิงสาวมาเล่นมอญซ่อนผ้ากันอีก  

  2. ก าหนดรูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า เป็นการเล่าเร่ืองราว

ของชายหนุ่มหญิงสาวท่ีร าลึกถึงความสนุกสนานในวัยเด็กในลักษณะของเร่ืองเล่าตามจินตนาการ และแสดง

ขั้นตอนการเล่นมอญซ่อนผ้าท่ีสนุกสนาน ท าให้ท่าทางท่ีน าเสนอของผู้แสดงต้องอยู่ในรูปของลีลาท่าร าท่ี

สามารถแสดงออกมาได้อย่างอสิระ ผู้วิจัยจึงน าเสนอรูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อน

ผ้า ในลักษณะของนาฏศิลป์พืน้เมอืงสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

   1. ก าหนดองค์ประกอบของการแสดง ซึ่งก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการ

แสดงท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

    1.1 ดนตรีและเพลงร้อง ด้วยแนวความคิดของการแสดงสื่อถึงกลุ่มชายหนุ่มหญิง

สาวท่ีต้องการร าลึกถึงเร่ืองราวความสนุกสนานในวัยเยาว์ ผู้วิจัยจึงใช้ ผญา เป็นการเกริ่นเร่ืองเล่าความเป็นมา

ของการแสดง และแนวดนตรีท่ีจะเลือกใช้เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยใช้ท านองพื้นเมืองของอีสาน ใน

ลักษณะผสมผสานท่วงท านองชา้-เร็ว โดยใส่ท านองเพลงมอญซ่อนผ้าแทรกในชว่งท่ี 3 (น าเสนอการเล่นมอญ

ซ่อนผ้า) เพื่อให้ท้ังผู้เล่นและผู้ชมได้ย้อนระลึกถึงกลิ่นอายของการละเล่นในวัยเด็ก เป็นการสร้างอารมณ์ร่วม

ของการแสดง  

    1.2 ผู้แสดง ใชผู้้แสดงชาย จ านวน 4 คน ผู้แสดงหญิง จ านวน 4 คน โดยคัดเลือกผู้

แสดงท่ีมีทักษะการร่ายร าท่ีอ่อนช้อย งดงาม ชาย-หญิงมีรูปร่างเหมาะสมกัน เพื่อให้สามารถร าคู่กันได้อย่าง

สอดคล้องประสานกลมกลืน และได้ภาพการแสดงท่ีมีความเป็นเอกภาพ 

    1.3 การแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบให้สื่อถึงวิถีของพื้นบ้านอีสานผสมผสานกลิ่นไอ

ของความเป็นไทยภาคกลางประยุกต์ให้มีความสวยงาม และค านึงถึงความคล่องตัวในการแสดง โดยลักษณะ

การแต่งกายของการแสดงฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า ฝ่ายหญิงใส่เสื้อแขนตุ๊กตาชายผ้ามีระบาย สวม

ผ้าโจงกระเบนลายพื้นเมืองภาคอีสาน พาดผ้าสไบ คาดเข็มขัดเงิน สวมสร้อยเงิน รวบมวยผมทัดดอกเบญจ

มาส และใส่มุกประดับฝ่ายชายใส่เสื้อแขนสั้น สวมผ้าโจงกระเบนลายพื้นเมืองภาคอีสาน ผ้ามัดเอว  และสวม

สร้อยเงิน  

    1.4 อุปกรณท่ี์ใชป้ระกอบในการแสดง ได้แก่ ผ้าผืนใหญ่ 
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ภาพที่ 1 :  การแตง่กายผู้แสดง 

 

   2. การออกแบบท่าร าและการแปรแถว ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า มีแนวคิด

หลักคือ การร าลึกถึงความสนุกสนานในวัยเด็กท่ีมีการละเล่นท่ีสนุกสนาน ผ่านการแสดงออกของชายหนุ่ม

หญิงสาวในลักษณะของเร่ืองเล่าตามจินตนาการ ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ช่วง และก าหนดเร่ืองราวท่ี

ต้องการสื่อในแต่ละช่วง จากนั้นประดิษฐ์ท่าร าโดยน าแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าท้ังจากศิลปินพื้นบ้านอีสาน 

และผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย มาเป็นแนวทางการออกแบบ ใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบ

แผนผสมผสานท่าร าแม่บทอีสานโดยเชื่อมท่าทางให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาเร่ืองราวในการแสดง 

ก าหนดรูปแบบการแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆ ให้สัมพันธ์กับท่าร าและเร่ืองราวท่ีน าเสนอ เมื่อ

ออกแบบท่าร าและการแปรแถวเรียบร้อยแล้วได้จัดการถ่ายทอดให้นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลังจากนั้นน าเสนอชุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น

ครูผู้สอนนาฏศลิป์ท่ีมีประสบการณก์ารสอนในสาขานาฏศลิป์ และมผีลงานออกแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์ของ

ตนเองให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าชุดการแสดงท่ีสร้างขึ้นสามารถ

สื่อเร่ืองราวท่ีต้องการน าเสนอได้ชัดเจน เลือกใช้ดนตรีได้เหมาะสมในแต่ละช่วง การแต่งกายออกแบบได้

เหมาะสม มีความคล่องตัวในการแสดง รูปแบบท่าร าและการแปรแถวถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ มีความ

สวยงาม และสามารถน าไปเผยแพร่ได้ 

   ท้ังนี้ ฟ้อนหนุม่เอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า แบ่งการแสดงเป็น 3 ช่วง และในแตล่ะตอนจะ

น าเสนอเร่ืองราวท่ีก าหนดไว้แตกต่างกันผ่านลีลาทา่ร า ดังนี้  

    ช่วงท่ี 1 เกร่ินน าการละเล่นมอญซ่อนผ้า เร่ิมด้วยบทผญาเล่าเร่ืองราวการละเล่น

มอญซ่อนผ้า จากนั้นชายหนุ่มออกมารวมกลุ่มร าลึกถึงการเล่นสนุกในวัยเด็ก จากนั้นชักชวนหญิงสาวออก

มาร่วมเล่น ใช้ลีลาท่าทางท่ีสื่อถึงความความแข็งแรง สนุกสนานโดยใชภ้าษาท่าและภาษานาฏศิลป์ รูปแบบการ

แปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆ ให้สัมพันธ์กับท่าทาง ซึ่งเน้นลักษณะการวิ่งแปรแถวเพื่อให้

ความรู้สกึถึงความแข็งแรง สนุกสนาน 
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       ภาพที่ 2 : ท่าร าลึกถึงสมัยเด็ก       ภาพที่ 3 : ท่าเรียก 

 

    ชว่งท่ี 2 การเกี้ยวพาราสี เร่ิมตน้ดว้ยการให้ชายหนุ่มรวมกลุม่กันแลว้ชักชวนกันเข้า

ไปรับฝ่ายหญิง จากนั้นจึงแยกร าเป็นคู่ๆ ในลักษณะเกี้ยวพาราสีโดยใช้ดนตรีจังหวะค่อนข้างรวดเร็ว ต่อมาจะ

เร่ิมชักชวนกันเล่นสนุกสนานเพื่อร าลึกถึงวัยเยาว์ รูปแบบการแสดงในช่วงนี้จะเน้นสื่อถึงความสดใสร่าเริงของ

วัยหนุม่สาวท่ีย้อนนกึถึงความหลังครัง้เคยเล่นการละเล่นตา่งๆ รว่มกัน โดยน าเสนอด้วยลีลาทา่ร านาฏศิลป์ไทย

ท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กันของชาย-หญิง และท่าร าพื้นเมอืงท่ีรวดเร็วสนุกสนาน รูปแบบการแปรแถวชว่งเกี้ยวพา

ราสีจะเคลื่อนไปในลักษณะเป็นคู่ชายหญิงให้สัมพันธ์กับท่าทาง ส่วนตอนชักชวนกันเล่นสนุกจะเป็นการวิ่งแปร

แถวพร้อมท่าร าแยกชายหญิงท่ีสื่อถึงความสนุกสนาน 
  

   
        

  ภาพที่ 4 : ท่าเกี้ยวพาราส ี      ภาพที่ 5 : ท่าเล่นสนุกสนาน 

                        

    ช่วงท่ี 3 การเล่นมอญซ่อนผ้า รูปแบบการแสดงสื่อถึงความสนุกสนานผสมผสาน

กับน าเสนอการเล่นมอญซ่อนผ้า เร่ิมด้วยขั้นตอนการเลือกคนท่ีจะเล่นเป็น “มอญ” มาซ่อนผ้า ซึ่งเมื่อได้มอญ

แล้วจะใช้ดนตรีจังหวะช้าในท านองเพลงมอญซ่อนผ้า เพื่อให้ท้ังผู้เล่นและผู้ชมได้ย้อนระลึกถึงกลิ่นอายของ

การละเล่นในวัยเด็ก จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการเล่นมอญซ่อนผ้า ผู้แสดงใช้ท่าทางสื่อด้วยอากัปกิริยาตาม

ขั้นตอนการเล่น โดยใช้จังหวะมอญซ่อนผ้าแต่เร่งจังหวะให้เร็วขึน้ การร าของนักแสดงแสดงถึงความสนุกสนาน 

แต่อ่อนช้อย สวยงาม ใช้ท่าทางผสมผสานประกอบอุปกรณ์การแสดง ซึ่งได้แก่ ผ้าผืนใหญ่ ลีลาท่าทางเน้น

ความคล่องแคล่วว่องไว ความสอดคล้องสัมพันธ์ของผู้แสดง และความสนุกสนานร่ืนเริง รูปแบบการแปรแถว

จะสัมพันธ์กับท่าทางการเล่นมอญซ่อนผ้า  
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 ภาพที่ 6 : ท่าได้คนเป็นมอญ   ภาพที่ 7 : ท่าไล่ฟาดผา้คืน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ฟอ้นหนุม่เอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า มแีนวคิดหลักท่ีสื่อถึงกลุ่มชาย-หญิง ท่ีต้องการร าลึกถึงเร่ืองราว  

ความสนุกสนานในวัยเยาว ์เป็นการเล่าถึงชายหนุ่มท่ีเคยเล่นมอญซ่อนผ้ากับหญิงสาวในคราวท่ีเป็นเด็ก ที่สร้าง  

ความสนุกสนาน ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน จึงชักชวนหญิงสาวมาเล่นมอญซ่อนผ้ากัน เป็นการสร้างการรับรู้

ให้ผู้ชมให้สามารถเข้าใจเร่ืองราวตามล าดับ สอดคล้องกับ สดใส พันธุมโกมล (2538) ท่ีกล่าวว่า 

ศลิปะการแสดง คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการน าภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษยม์าผูกเป็นเร่ือง 

และจัดเสนอในรูปแบบการแสดง โดยมผีู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายและเร่ืองราวต่อผู้ชม แนวคิดท่ีส าคัญอย่าง

หนึ่งคือ หากสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวได้อยา่งสนุกสนาน ไมซ่ับซ้อน สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมแลว้ ก็จะเป็น

อกีแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นของไทยได้ สอดคล้องกับ สามารถ จันทร์สูรย์ (2534) ท่ี

กล่าวว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญา มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งตลอดมา มักถ่ายทอดใน

หลากหลายรูปแบบ เชน่ บอกเล่าโดยตรง หรือบอกเล่าโดยผ่านพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

ตา่งๆ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการบันเทิงท่ีสอดแทรกในกระบวนการและเนื้อหา เป็นต้น 

และการสื่อถึงการแสดงท่ีเรียบง่ายสนุกสนาน สอดคล้องกับแนวคดิของ ปรานี วงศ์เทศ (2525) ที่กล่าววา่ การ

แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านจะมีลักษณะเรียบง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ท้ังนี้เพราะการแสดง

นาฏศิลป์พืน้บ้านมคีวามสัมพันธ์กับวถิีชีวิตพื้นบ้าน  

 รูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า มีลักษณะของเร่ืองเล่า และแสดง

ขั้นตอน  การเล่นมอญซ่อนผ้าที่สนุกสนาน ท่าทางผู้แสดงตอ้งอยู่ในรูปของลีลาท่าร าท่ีสามารถแสดงออกมาได้

อย่างอิสระ ผู้วิจัยจึงน าเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ส าหรับองค์ประกอบของการ

แสดง ผู้วจิัยก าหนดขึน้ให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการแสดงท่ีก าหนดไว้ โดยเน้นความเรียบง่าย แสดงให้

เห็นถึงความสนุกสนานของการละเล่นของไทยท่ีคนรุ่นใหม่ละเลยไป โดยดนตรีประกอบใช้ลักษณะผสมผสาน

ท่วงท านองช้า-เร็ว และใส่ท านองเพลงมอญซ่อนผ้าเพื่อให้เข้ากับอารมณ์ของการแสดง แต่สื่อถึงความ

สนุกสนานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนอือย่างชัดเจน สอดคล้องกับ นพดล 

ศรีสว่าง (2550) ท่ีกล่าวถึงท านองเพลงพื้นบ้านซึ่งสื่อถึงความเป็นดนตรีพื้นเมืองอีสานชัดเจน เพราะมีความ

โดดเด่นและมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว มคีวามเรียบง่าย อันแสดงถึงความเป็นพืน้เมอืงอย่างแท้จริง การแตง่กายของ

ผู้แสดงออกแบบให้เหมาะสมกับวิถีของพื้นบ้านอีสานผสานกลิ่นไอภาคกลางแต่ค านึงถึงความคล่องตัวในการ

แสดง ไม่เป็นอุปสรรคตอ่การเคลื่อนไหวบนเวที ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการประดิษฐ์ท่าร าและชุดการแสดง
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ของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2549) ท่ีกล่าวไว้ว่า นักนาฏยประดิษฐ์ต้องก าหนดรูปแบบและแนวทางของฉากและ

เครื่องแต่งกายให้ตอบสนอง และส่งเสริมการแสดงอยา่งเหมาะสม  

 ผู้วิจัยออกแบบท่าร าโดยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผนผสมผสานท่าร าแม่บท

อสีานน ามาประดิษฐ์ลีลาท่าร า โดยเลอืกใช้คลอบคลุมความหมายของเนื้อหาในการแสดง ทา่ร าสื่อความหมาย

ได้ดี เหมาะสมกับอารมณ์เพลง กลมกลืนกับท่วงท านอง ช่วงท านองเพลงช้าใชท่้าร าท่ีดูอ่อนหวานเนิบชา้ ส่วน

ในจังหวะรวดเร็วเลือกใช้ท่าร าท่ีดูคล่องแคล่ว สนุกสนาน มีการเชื่อมท่าร าได้กลมกลืนกันตลอดการแสดง ซึ่ง

สอดคล้องกับ อมรา กล่ าเจริญ (2531) ท่ีกล่าวว่าการฟ้อนร าเกิดจากการท่ีมนุษย์ดัดแปลงท่าทางมาจากทาง

ธรรมชาติ และการบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการฟ้อนร า นอกจากนี้ การแสดงชุดนี้จัดให้มีการแปรแถวท า

ให้เกิดความนา่สนใจ มกีารเปลี่ยนต าแหนง่ในขณะท่าเชื่อมท าให้การแสดงไม่น่าเบ่ือหนา่ย สอดคล้องกับประทนิ 

พวงส าลี (2514) ซึ่งกล่าวถึงการแปรแถวว่า เป็นกลวธีิท่ีจะท าให้แถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะตา่งๆ สาเหตุ

ของการแปรแถวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ท าให้ผู้ชมไม่เกิดความเบ่ือหนา่ย ชวนตดิตามตลอดชุดการแสดง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

 1. ควรน านาฏยประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น จัดท าในรูปของวีดทัิศน์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป 

 2. ควรมีการอนุรักษแ์ละส่งเสริมการละเล่นของไทยในรูปของสื่อลักษณะต่างๆ อยา่งกว้างขวาง 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

 1. ควรมีการศกึษาการละเล่นของไทยชนดิอื่นๆ แล้วน ามาพัฒนาเพื่อน าเสนอในรูปของนาฏยประดิษฐ์ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่แกค่นรุ่นหลังต่อไป  

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แกเ่ยาวชนต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนับสนุนงบประมาณส าหรับการ

น าเสนองานวจิัยคร้ังน้ี 
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ระบ าวจิิตราผ้าฝ้ายไทเลย 

Tai Loei Vichitra Cotton Fabric 

สรินทร คุ้มเขต1* ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1  จุฑาภรณ์  จันทบาล1 สังคม พรหมศริิ1 สุริยา บรรพลา1  

และชาตรี ทุมมาวัย1  

Sarinthorn Khumkhet1*, Chomphunat Chomphuphan1, Jutaporn Juntaban1, Sungkom Promsiri1, 

Suriya Bunpara1 and Chatree Tummawai1 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประวัติความเป็นมา ลักษณะรูปแบบลายผ้าฝ้ายราชวัตร   

จังหวัดเลย  2. ประดิษฐ์ชุดระบ าวจิิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรลายโบราณของจังหวัดเลย  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ชาวบ้านก้างปลา หัวหน้ากลุ่มทอผ้า กลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา หมู่ท่ี 9 จังหวัดเลย และครูสอน
นาฏศิลป์ในเขตจังหวัดเลย พื้นท่ีในการท าวิจัย ได้แก่ บา้นก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย 
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผลของ

การวจิัยมดีังนี้  
 1. ผ้าฝ้ายลายราชวัตร เป็นผ้าทอท่ีมีประวัตคิวามเป็นมาที่ยาวนาน  มคีวามสวยงามลักษณะการทอท่ี

ชา่งทอคดิสร้างสรรค์ลายเป็นการทอผ้ายก ลักษณะลวดลายคล้ายตารางหมากรุก แต่จะมสีี่เหลี่ยมจัตุรัส สลับ

กับสี่เหลี่ยมผืนผ้า มิใช่ลายสี่เหลี่ยมท่ีเท่ากันท้ังผืน โดยลายท่ีปรากฏในตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะปรากฏเป็นเส้น

ไหมนูน  มีลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กปรากฏอยู่สี่จุดภายในช่องเดียวกัน ในส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นไหมเรียบไม่

ปรากฏจุด รูปแบบของผ้าเป็นลวดลายท่ีสบืทอดมาจากบรรพบุรุษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

2. ระบ าวิจิตราผ้าฝ้ายไทเลย ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเผยแพร่ภูมปัิญญาท้องถิ่น ให้เป็น

ท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นชุดการแสดง “ระบ าวิจิตราผ้าฝ้ายไทเลย” เป็นการแสดงท่ีสื่อ

ความหมายถึงกระบวนการ การทอผ้าฝ้ายลายราชวัตร และความงดงามของลายราชวัตร โดยผู้วิจัยได้

ออกแบบดนตรีประกอบ เคร่ืองแตง่กาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดงให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่

โบราณ ของชาวบ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมอืง จังหวัดเลย 
 

ค าส าคัญ:  mผ้าฝ้ายลายราชวตัร  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  จังหวัดเลย  
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Abstract 
This research aimed at 1) studying the background of Loei Rajawat Cotton Fabric Print, 2) 

inventing Vichitra dancing using Loei Rajawat cotton fabric, the antique fabric print of Loei Province. The 

target group consisted of Ban Kang Pla members, the head of cotton fabric maker group, the cotton fabric 

group members of Ban Kang Pla Moo 9 of Loei Province, Performing Arts teachers. The research area 

covered Ban Kang Pla, Tambon Chaiyapruek, Muang District, Loei Province. The research was carried out 

with qualitative method by doing field trip study, investigating documents, literature, and related 

researches. The finding were as followings. 

1. Rajawat Cotton Fabric Print has a long history. It is a delicately beautiful print created by the 

cotton maker into a lifting pattern in the form of a checker board, but the pattern also inserted with both 

square and rectangle forms. It is not an equal-square in all the fabric sheet. The print appears on the 

square pattern is made with bulge silk strings and has 4 squares inside the same block, and for the 

rectangle part, it is made with smooth silk strings without any dot. The print pattern is inherited from the 

ancestors and is in a unique style. 

2. The Vichitra Dancing of Tai Loei Cotton is considered important to spread the local wisdom to 

be well-known, so the researcher invented the dance called “Vichitra Pha Fai Tai Loei” which is the show 

that demonstrates the process of making Rajawat Print cotton fabric and exquisite. The researcher 

composed the music, the dress, performing materials according to local wisdom in the former time of the 

village members of Ban Kang Pla, Tambon Chaiyapruek, Muang District of Loei Province. 
 

Keywords: Rajawat Print Cotton Fabric, Local wisdom, Loei Province  
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บทน า 
“ผ้าทอพื้นเมืองไทเลย” ส่วนใหญ่ท่ีผลิตขึ้นจ าหน่ายในเมืองเลยและจังหวัดเลย เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต

ขึ้น  โดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านก้างปลา หมู่ท่ี 9 ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การทอผ้าเป็น

อาชีพของชาวบ้านก้างปลาในอดตี ชาวบ้านได้ปลูกฝ้ายเป็นอาชีพ เพื่อน าดอกฝ้ายมาท าเป็นเส้นด้ายไวใ้ชท้อผ้า

ส าหรับตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองมาหลายชั่วอายุคน จนเกิดความรู้ ประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้จากธรรมชาต ิและ

บรรพบุรุษ เกิดการพัฒนาเสริมสร้างความสามารถสะสมเป็นองค์ความรู้สืบทอดกันมาสู่ลูกหลาน และพัฒนา

วถิีชวีิตของราษฎร์  บ้านก้างปลา เร่ืองการทอผ้าใชเ้องในครัวเรือน ชาวบ้านก้างปลาได้พัฒนาฝีมือการทอให้มี

ลวดลายต่างๆได้อย่างประณีต สวยงาม เป็นท่ีถูกใจผู้ได้พบเห็นนอกจากจะเก็บไว้ใช้เองแล้วยังทอผ้าจ าหน่าย 

จนในปัจจุบันผ้าทอพื้นเมืองของบ้านก้างปลาได้กลายเป็นสินค้าท่ีสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท่ีมั่นคงให้กับ

ชาวบ้านหลายครัวเรือน และเมื่อปีพ.ศ. 2525 บ้านก้างปลาได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม 

แผ่นดนิทอง โครงการนี้ได้ส่งเสริมให้ราษฎร์อยูอ่ย่างพอม ีพอกิน รูจ้ักปลูกพืชผักสวนครัว ทอผ้าใช้เอง เป็นการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญา มีการพึ่งพาอาศัยกันในหมู่บ้าน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การทอผ้าของชาวบ้านบ้าน

ก้างปลาจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสบืทอดเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ประจ าหมูบ้่าน ท่ีบรรพบุรุษได้ส่ังสอนให้แกบุ่ตร

หลาน และพัฒนาคิดค้นลวดลายต่างๆ จนเกิดเป็นศิลปะลายผ้าท่ีสวยงาม แปลกตา  (ฉลาด เสาวนนท์ , กลุ่ม

ทอผ้าบา้นก้างปลา 5 ธันวาคม 2556) 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 1. ศกึษาประวัตคิวามเป็นมาลักษณะรูปแบบลายผ้าฝ้ายราชวัตรจังหวัดเลย 

 2. ประดิษฐ์ชุดระบ าวจิิตราผ้าฝา้ยลายราชวัตรไทเลย จังหวัดเลย (เป็นโชวล์ายผ้าแต่โบราณ) 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษา

ภาคสนาม ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอยีดด าเนินการวจิัยดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเปา้หมายในการวิจัย  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก ่ชาวบ้านก้างปลา  หัวหนา้กลุม่ทอผ้า  

กลุ่มทอผ้าบา้นก้างปลา หมู่ท่ี 9 จังหวัดเลย ซึ่งเป็นกลุ่มพื้นท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็นกลุ่ม

ท่ีมีความช านาญและประสบการณ์ในการทอผ้า  และครูสอนนาฏศลิป์ในเขต อ าเภอเมอืง จังหวัดเลย ท่ีมีความ

ช านาญและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง 

2. พื้นทีใ่นการวิจัย  พื้นท่ีในการวจิัย ได้แก่ บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย  
3. เครื่องมือการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 

แบบสัมภาษณแ์บบไมม่โีครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 เตรียม/วางแผนด าเนนิการวิจัย 

  4.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และด้านศิลปะการแสดง 

  4.3 สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสนทนา

กลุ่ม ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
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  4.4 เก็บข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านก้างปลา  หัวหน้า

กลุ่มทอผ้า  กลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา หมู่ท่ี 9 จังหวัดเลย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นท่ีต้องการ และน าเสนอ

เป็นชุดการแสดง 

  4.5 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น 

  4.6 ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ มีขัน้ตอนการด าเนนิการดังนี้ คือ 

- การคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยจัดกลุ่มสนทนาชาวบ้านก้างปลา หัวหน้ากลุ่มทอผ้า กลุ่ม

ทอผ้าบ้านก้างปลา หมู่ ท่ี 9 เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นซึ่งตกลงร่วมกันเพื่อเข้าสู่

กระบวนการตคีวามหมายส าหรับการประดิษฐ์ชุด 

- ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ ชุดระบ าวจิิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตร 

- พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง การแตง่กาย  

  4.7 น าเสนอชุดการแสดงท่ีประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้

ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ได้ชุดการแสดงท่ีสอดคล้อง และน าเสนอเร่ืองราวได้ถูกตอ้ง ชัดเจน 

  4.8 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยการเรียบ

เรียงข้อมูลเชงิคุณภาพ 

  4.9 สรุปผลการวจิัย/น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิงคุณภาพดังนี้  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยน า

ข้อมลูท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มใชว้ธีิวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อการสรุปความเชงิพรรณนาตอ่ไป 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาประวัตคิวามเป็นมาลักษณะรูปแบบลายผ้าฝ้ายราชวัตรจังหวดัเลย 

 บ้านก้างปลา ชุมชนเก่าแก่ของเมืองเลย ซึ่งมีความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปีแล้ว จากคน

รุ่นแรกๆ ท่ีเข้ามาลงหลักปักฐาน บนความอุดมสมบูรณ์พร้อมของผืนดินริมแมน่้ าเลย สายน้ าและผืนดินอันอุดม

แห่งเมืองเลย เป็นรากฐานและบ่อเกิดของวัฒนธรรมชุมชนบ้านก้างปลา ซึ่งล้วนสร้างสรรค์ถ่ายทอดสืบต่อกัน

มาจากรุน่สูรุ่่น ท้ังวิถีการท ามาหากิน และงานหัตถศลิป์ผ้าทอไทยเลย ชาวบ้านก้างปลา มชีวีติผูกพันกับการทอ

ผ้า มาตัง้แตรุ่่นปู่ย่าตายาย แบบท่ีเรียกว่าอยูใ่นสายเลอืด แตล่ะวัน ภาพการทอผ้าด้วยกี่กระตุกในตอนกลางวัน 

เข็นฝ้ายในตอนกลางคืน ยังคงมีให้เห็น ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนเมอืงเลย  

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านก้างปลา ได้ถือก าเนิดมานานกว่า 30 ปี พัฒนาฝีมือการทอผ้า

เร่ือยมา พร้อมกับสร้างสรรค์ผืนผ้าเป็นลวดลายต่าง ๆ ได้แก่ ลายราชวัตร ลายหมากรุก ลายเกร็ดเตา่ และลาย

ก้างปลา ฯลฯแล้วจึงเร่ิมตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผ้าฝ้ายลายราช

วัตร เป็นผ้าทอมือท่ีมีการสบืทอดมาจากบรรพบุรุษตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการทอผ้าด้วยดอกฝ้ายท่ีนิยม

ปลูกกันมากในจังหวัดเลย   มีความสวยงามประณีต สร้างความตระการตา และเกิดคุณค่าแห่งการเป็นภูมิ

ปัญญา  มีลักษณะการทอท่ีชา่งทอคิดสร้างสรรค์ลายเป็นการทอผ้ายก ลักษณะลวดลายคล้ายตารางหมากรุก 

แตจ่ะมสีี่เหลี่ยมจัตุรัสสลับกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า มใิชเ่ท่ากันท้ังผืน โดยลายท่ีปรากฏในส่วนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะ

ปรากฏเป็นเส้นไหมนูน  มีลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กปรากฏอยู่สี่จุดภายในช่องเดียวกัน ในส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะ
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เป็นไหมเรียบไมป่รากฏจุด รูปแบบของผ้าเป็นลวดลายท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มเีอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีโดด

เด่นสื่อให้เห็นถึงความรุ่งเรือง ลวดลายมลีักษณะขดีซึ่งคั่นอยูร่ะหว่างช้ันของยอดฉัตร  

กลุ่มสตรีในหมู่บ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านก้างปลา เพื่อทอผ้าฝ้ายโดยการ

ระดมหุ้นจากสมาชิกและได้ด าเนินงานเร่ือยมา มีการบริหารจัดการโดยการก าหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

สตรีทอผ้าบา้นก้างปลา เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการแผ่นดนิธรรม แผ่นดินทองท่ีส่งเสริมให้ราษฎร์อยูอ่ย่างพอ

มี พอกิน รู้จักปลูกพืชผักสวนครัว ทอผ้าใช้เอง เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา มีการพึ่งพาอาศัยกันในหมู่บ้ าน 

รักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีเป็นการสบืทอดวัฒนธรรม ประเพณี ประจ าหมู่บ้าน ท่ีบรรพบุรุษได้ส่ังสอนให้แก่

บุตรหลาน และพัฒนาคิดค้นลวดลายตา่งๆ  เชน่ ลายราชวัตร ลายหมากรุก ลายเกร็ดเตา่ และลายก้างปลา ซึ่ง

ลวดลายของผ้านี้ยังคงมีการทออยู่ในปัจจุบัน และเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าให้คง

อยู ่แต่ในปัจจุบันชาวบ้านก้างปลาไม่ได้น าดอกฝ้ายมาท าการทอผ้าแล้ว เนื่องจากชาวบ้านไม่นิยมปลูกเหมือน

เมื่อก่อน ปัจจุบันจึงเปลี่ยนจากฝ้ายธรรมชาติเป็นสังเคราะห์ และมีการเพิ่มสีสันมากขึ้น ท าให้ลายราชวัตรมี

สีสันสะดุดตา  ซึ่งสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านก้างปลาหมู่ 9 ได้รวมตัวกันเพื่อผลิตผ้าทอ เพื่อจ าหนา่ยแก่พ่อค้า

คนกลางและลูกค้าท่ีกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่ระหว่างการขอรับใบรับรองแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑช์ุมชน  (ฉลาด เสาวนนท์, กลุ่มทอผ้าบา้นก้างปลา 5 ธันวาคม 2556)   

 ขั้นตอนการทอผ้าฝา้ย 

 1. น าเส้นด้ายท่ีเตรียมไว้แลว้น าไปค้นให้เป็นเครอืหูกก็จะได้ทางเครือของผ้าลายราชวัตรไทเลย 

2. น าด้ายท่ีคน้เป็นเครอืแล้วน าไปสบืประกอบเข้ากับเขาและฟืมคือการท่ีน าทางเครือนัน้มาสืบหรือมัด

เข้ากับฟืมโดยเร่ิมจากเส้นแรกของเครอืผ้าก็จะมัดหรือสืบตดิไวก้ับเส้นแรกของด้ายท่ีติดอยู่กับตัวฟืมท าเช่นนีไ้ป

จนกว่าจะเสร็จ 

3. น าเครือหูกท่ีสืบเสร็จแล้วไปพันต่อกับไม้ก าพร่ันประกอบเขากับโครงกี่ทอผ้า โดยน าเอาตัวฟืมกับ

เขาฟืมสอดห้อยไว้กับตัวกี่ แล้วน าเครือผ้าลอดไปกลางตัวกี่ (ดงัแสดงในภาพท่ี 1) แล้วก็โค้งขึ้นข้างบนแลว้จึงดึง

มาจนถึงไมท่ี้อยูข่้างบนตรงหัวกี่มัดเครอืผ้าไวใ้ห้แน่น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : กี่กระตุก 

 

4. น ากระสวย ท่ีมีหลอดอยู่ข้างในน าไปสอดทอกับเครือหูกแล้วกระทบฟืม โดยใช้น้ าหนักในการ

กระทบให้พอดีไมแ่รงหรือเบาจนเกินไป ถ้าเรากระทบแรงเส้นด้ายอาจขาดได้ถ้ากระทบเบาเส้นดายก็จะไมแ่น่น

โดยสอดเส้นด้าย 1 ครัง้ จะกระทบฟืม 2 ครัง้ (ดงัแสดงในภาพท่ี 2 และ 3) 
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    ภาพที่ 2 : กระสวย                                                ภาพที่ 3 : การกระทบฟืม 
 

5. เมื่อทอผ้าได้ความยาวจนสุดมือก็จะมว้นเก็บใส่ไมก้ าพร่ัน ไวจ้ากนัน้ก็ทอไปเร่ือยๆ จนได้ความ 

ยาวตามท่ีต้องการ แล้วจึงตัดออกจากกี่ทอผ้าจะได้ผ้าลายราชวัตรตามความต้องการ (ดังแสดงในภาพท่ี 4 และ5 ) 

 

 

 

 

 

        

 

ภาพที่ 4 : การมว้นเก็บผ้า                                   ภาพที่ 5 : ผ้าลายราชวัตร 
 

2. ผลการศกึษาประดิษฐ์ชดุระบ าวิจิตราผา้ฝ้ายลายราชวัตรลายโบราณของจังหวดัเลย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และคิดประดิษฐ์ท่าทางจากการศกึษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาท่าร านาฏศิลป์ 

นาฏยศัพท์ และภาษาท่าทาง ยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่าร า เคร่ืองแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับการ

จัดการแสดง และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดง ดังนี้ 

  2.1 ก าหนดแนวคิดของชุดการแสดง  ในอดีตชาวบ้านก้างปลาจะน าดอกฝ้ายท่ีปลูกเองมาทอ

ผ้า เพื่อใช้ในการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าไว้สวมใส่เอง ต่อมาได้คิดค้นลวดลายต่างๆขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะการทอ

ผ้าลายราชวัตรของชาวบ้านก้างปลาท่ีมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ลักษณะลวดลายคล้าย

ตารางหมากรุก แต่จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัส สลับกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า มิใชล่ายสี่เหลี่ยมท่ีเท่ากันท้ังผืนโดยลายท่ีปรากฏ

ในส่วนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะปรากฏเป็นเส้นไหมนูน  มีลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กปรากฏอยู่สี่จุดภายในช่อง

เดียวกัน ในสว่นส่ีเหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นไหมเรียบไมป่รากฏจุด ตามแบบฉบับของบรรพบุรุษ 

  จากการศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าลายราชวัตรของ กลุ่มสตรีบ้านก้างปลา เป็นการสื่อให้

เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านก้างปลา ท่ีถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่น ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยน

จากฝ้ายธรรมชาติมาเป็นฝ้ายสังเคราะห์ และมีการเพิ่มสีสันให้ดูสวยงาม และสะดุดตาขึ้นก็ตาม ชาวบ้าน

ก้างปลาก็ยังคงมีการทอผ้าลายราชวัตรตามแบบท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้มี

แนวคิดท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานทางดา้นนาฏศิลป์ ชุด ระบ าวิจิตราผ้าฝ้ายไทเลย ของชาวบ้านก้างปลา 
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  2.2 ก าหนดรูปแบบของชุดการแสดง “ระบ าวจิิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย” เป็นเร่ืองราว

ของการแสดงท่ีสื่อความหมายถึงกระบวนการ การทอผ้าฝ้ายลายราชวัตร  และความงดงามของลายราชวัตร 

คณะผู้วิจัยน าเสนอรูปแบบของชุดการแสดง “ระบ าวจิิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย” ในลักษณะของการแสดง

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ดังนี้ 

   1. ก าหนดองค์ประกอบของการแสดง ซึ่งก าหนดขึน้ให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุด

การแสดงท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

     - ดนตรีและเพลงร้อง คณะผู้วิจัยได้ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นใหม่ เป็นบทร้องกลอน

แปดจ านวน 6 บท  ประพันธ์โดย อ.ชนะชัย  กอผจญ บทร้องกล่าวถึง ความงามของลายผ้าราชวัตร 

ความสามารถในการทอผ้ากลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลาของจังหวัดเลย ดนตรีโดยใช้ท านองเพลงสุดใจ เพลงสามไม้

ใน เพลงสามไม้กลาง เพลงสามไมน้อก และเพลงเร็ว-ลา มุ่งท่ีจะให้ ผู้ชมมองเห็นถึงความงดงาม ลีลา การร า

และบังเกิดความรู้สกึอ่อนไหวตามท่วงท านองเพลงท่ีไพเราะผสมผสานกับการขับร้อง ดนตรี และการร า 

   - การแตง่กาย ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง โดยใชผ้้าพื้นเมอืง

ลายราชวัตร จากฝีมือกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา ในการแต่งกายของผู้แสดงจะเป็นการแต่งกายท่ีเลียนแบบนาง

ละครใน   ราชส านัก เพื่อความสวยงามของการแสดง คือ ห่มสไบ นุ่งโจงกระเบน สวมเคร่ืองประดับศีรษะรัด

เกล้าทัดอุบะด้านซ้าย เข็มขัดทอง สร้อยทอง ก าไลข้อมือ ในการห่มสไบเพื่อความสะดวกต่อการใช้

ประกอบการแสดง และท่ีใช้ผ้าสไบสองสีเนื่องจากในการแสดงบางช่วงมีการสื่อสารถึงกระบวนการในการทอ

ผ้าลายราชวัตร โดยให้สีน้ าตาลสื่อถึงด้ายเส้นยนื ส่วนสีชมพูสื่อถึงด้ายเส้นพุ่ง เพื่อจะได้เห็นกระบวนการทอผ้า

ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนความหมายท่ีต้องการสื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจของการแสดง การใส่เคร่ืองประดับศีรษะรัด

เกล้าทัดอุบะด้านซ้ายเป็นการสื่อความหมายถึงลวดลายราชวัตรซึ่งคั่นอยูร่ะหว่างช้ันของยอดฉัตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ภาพที่ 6 : เครื่องแต่งกาย                ภาพที่ 7 : เครื่องแต่งกาย 
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2. การออกแบบท่าร าและการแปรแถว ในกระบวนท่าร ามีความหมายอย่างยิ่งต่อการคิด

ประดิษฐ์ชุดการแสดง ท่าร า แต่ละท่ามีความหมายในตัวเอง ท่าร าบางท่ามีกฎระเบียบเฉพาะ ผู้วิจัยได้น า

แนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าจากนาฏศิลป์ไทย จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์  และใช้นาฏยศัพท์ ภาษา

นาฏศิลป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผนมาเป็นแนวทางการออกแบบท่าร า การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

“ระบ าวจิิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย”  โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้แต่ละท่าสื่อความหมายแตกต่างกัน

ออกไปตามภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากนั้นก าหนดรูปแบบการแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่างๆ ท่ี

จะต้องผสมผสานกลมกลืนกัน ท้ังนี้รวมถึงอารมณ์ของผู้แสดงด้วย จึงจะท าให้เกิดความหมายและท าให้ผู้ชม

เข้าใจ เพื่อมิให้ผู้ชมเบ่ือหน่าย และมีการเคลื่อนไหวตามกระบวนท่าร า จะได้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวท่ีงดงาม

แปลกตา โดยให้สัมพันธ์กับกระบวนท่าร า  ค าร้องและท านองเพลง กระบวนท่า“ระบ าวิจิตราผ้าฝ้ายลายราช

วัตรไทเลย” ดังนี้ 
 

ท่าร า ระบ าวิจิตราผ้าฝา้ยลายราชวัตรไทเลย 

ท่าที่ 1 ท่าออกเพื่อจะกล่าวถึงความงดงามของผา้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ภาพที่ 8 : ท่าออก 
 

ท่าที่ 2 กล่าวถึงการสร้างสรรค์ลายผ้า 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ภาพที่ 9  : การสร้างสรรค์ 
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ท่าที่ 3 ชื่นชมความงามของลายผ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                            ภาพที่ 10  : ชื่นชม 
 

ท่าที่ 4 ลวดลายของลายผ้า 

 

                                                                    

 

 

 

 
 
 

                                                              ภาพที่ 11 : ลายราชวัตร 
 

ท่าที 5 กระบวนการทอผ้า 

 

 

 

 

 
 

 

                                                       ภาพที่ 12 : การทอผ้าลายราชวัตร 
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ท่าที 6 กระบวนการทอผ้า 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     ภาพที่ 13 : การทอผ้าลายราชวัตร   
 

ท่าที 7 กระบวนการทอผ้า 

 

 

 

 

 

 

                                                               

     ภาพที่ 14 : การทอผ้าลายราชวัตร 
 

ท่าที 8 กระบวนการแตง่ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

  ภาพที่ 15 : การทอผ้าลายราชวัตร 
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ท่าที 9 ท่าออก จบกระบวนการทอผ้า 
 

 

 

 

 

 

                                                               

 
 

ภาพที่ 16 : จบกระบวนการทอผ้า 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผ้าฝ้ายลายราชวัตร เป็นผ้าทอท่ีมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน  มีความสวยงามลักษณะการทอท่ี

ชา่งทอคดิสร้างสรรค์ลายเป็นการทอผ้ายก ลักษณะลวดลายคล้ายตารางหมากรุก แต่จะมีสี่เหลี่ยมจตุรัส สลับ

กับสี่เหลี่ยมผืนผ้า มิใช่ลายสี่เหลี่ยมเท่ากันท้ังผืน ลายท่ีปรากฏในส่วนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะปรากฏเป็นเส้น

ไหมนูน  มีลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กปรากฏอยู่สี่จุดภายในช่องเดียวกัน ในส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นไหมเรียบไม่

ปรากฏจุด รูปแบบของผ้าเป็นลวดลายท่ีสบืทอดมาจากบรรพบุรุษ มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 แนวคิดของชุดการแสดง“ระบ าวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย” ผู้วจิัยก าหนดให้สื่อถึงเร่ืองราวจาก 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีน าเสนอตามกระบวนของการทอผ้าลายราชวัตร เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ชมสามารถ

เข้าใจถึงกระบวนเร่ืองราวการการทอผ้าลายราชวัตรไทเลย ตามล าดับขั้นตอนสอดคล้องกับ สดใส พันธุมโกมล 

(2538) ท่ีกล่าวว่า ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะท่ีเกิดขึ้นจากการน าภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของ

มนุษยม์าผูกเป็นเร่ืองราว และจัดเสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมผีู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายและเร่ืองราว

ต่อผู้ชม ในขณะเดียวกันแนวคิดท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือ หากสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวได้อย่างสนุกสนาน ไม่

ซับซ้อน สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมแล้ว ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา 

วัฒนธรรม สอดคล้องกับ สามารถ จันทร์สูรย์ (2534) ที่กล่าวว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญา มีการถ่ายทอดจาก

คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอกีรุน่หน่ึงตลอดมา มักถ่ายทอดในความหลากหลายรูปแบบ  

 รูปแบบของชุดการแสดง “ระบ าวิจิตราผ้าฝ้ายลายราชวัตรไทเลย” ผู้วิจัยน าเสนอ ในลักษณะของการ

แสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ องค์ประกอบของการแสดง ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง ผู้แสดง การแต่งกาย และ

อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบในการแสดงก าหนดขึน้ให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงท่ีก าหนดไว ้โดยเนน้เรียบ

ง่าย และสะทอ้นให้เห็นถึงวถิีชวีติของชาวบ้านก้างปลาในมุมมองด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าลายราชวัตร 

ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับ แนวคิดของ ปรานี  วงศ์เทศ (2525) ท่ีกล่าวว่าการแสดงพื้นบ้านจะมีลักษณะ

เรียบง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทัง้นี้เพราะการแสดงมีความสัมพันธ์กับวถิีชวีิตในท้องถิ่น ด้าน

ดนตรีประกอบ สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงอยา่งชัดเจน การแต่งกายของผู้แสดง ผู้วิจัยออกแบบ

ให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพล  วรุิฬห์รักษ์ (2549) การประดิษฐ์ท่าร าและ
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ชุดการแสดง ท่ีกล่าวว่า นักนาฏยประดิษฐ์ต้องก าหนดรูปแบบและแนวทางของฉากและเคร่ืองแต่งกายให้

ตอบสนอง และส่งเสริมการแสดงอยา่งเหมาะสม 

 ส าหรับการออกแบบท่าร าและการแปรแถว ผู้วิจัยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผน 

และท่าร าแม่บทมาเป็นแนวทางการออกแบบท่าร าเพื่อให้ครอบคลุมความหมายเนื้อหาท่ีต้องการสื่อ

ความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2515) ที่กล่าววา่ แตล่ะ

ชาติจะมวีิธีฟ้อนร าตามวิสัยชาติของตน มนุษย์จะเลือกเอากิริยาท่าทางซึ่งแสดงอารมณ์ต่างๆ นั้นมาเรียบเรียง

เป็นกระบวนการฟ้อนให้สวยงามตามท่ีตนเห็นว่างาม และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ พจนม์าลย์ สมรรคบุตร 

(2538) ที่กล่าวถึงการประดิษฐ์ทา่ร า ตอ้งการศกึษาท่าร าที่เป็นแม่ท่าหลักแลว้น ามาประดิษฐ์ลีลาเชื่อมท่าร า ให้

ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาในระบ าชุดนัน้ๆ ส่วนรูปแบบการแปรแถว ผู้วิจัยเนน้ลักษณะการแปรแถวแบบ

ยดึสายตาผู้ชมโดยค านึงถึงเวทีเป็นหลัก เพื่อเปลี่ยนสายตาผู้ชม  และสัมพันธ์กับกระบวนท่าร า  อย่างไรก็ตาม

การสร้างสรรค์ชุดการแสดงให้ออกมาในรูปแบบของการแสดงนั้นเป็นการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม

ท้องถิ่นออกมาเผยแพร่ เป็นสิ่งดีงามท่ีเราทุกคนควรจะอนุรักษส์่งเสริมให้คงอยูไ่มใ่ห้สูญหายไป 
 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

  1.1 อนุรักษก์ารร าในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในรูปแบบภูมิปัญญาต่างๆ ใหค้งอยู่ 

  1.2 จัดให้มีการศึกษาถึงความส าคัญของภูมปัิญญาทอ้งถิ่น การอนุรักษ ์ และการเผยแพร่ 

ให้รู้จัก    ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน  และให้รู้จักการอนุรักษภ์มูปัิญญาในท้องถิ่นท่ีถูกต้อง 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัย 

  2.1 ควรมกีารศึกษาภูมปัิญญาด้านอื่นๆ เพื่อน ามาสร้างสรรค์ชุดการแสดง  

  2.2 ควรมกีารศึกษาในเชงิเปรียบเทียบการฟอ้นท่ีสบืเนื่องจากภูมปัิญญาในท้องถิ่นอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขต

เชยีงราย มหาวทิยาลัยพะเยา และเพื่อเสนอแนะข้อมูลในการให้บริการของห้องพัก ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ได้แก่ บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนท่ัวไป จ านวน 144 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการห้องพักส่วนใหญ่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเพศหญิง 

อายุ 21-30 ป ีระดับการศกึษาปริญญาตรี อาชพีนักศกึษา รายได้ 15,001-25,000 บาท 

 ผู้ใช้บริการห้องพักมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.00) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู ่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี ่ยมากไป หาน้อย คือ ด้านราคา 

(ค่าเฉลี่ย 4.28) ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.07) ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 4.06) ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.04) ด้านการจัดจ าหน่ายท าเลท่ีตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.92) และด้านการส่งเสริม

การตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.59) 
 

ค าส าคัญ:  บริการห้องพัก  ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ 
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Abstract  

 The purpose of this study is to customers satisfaction on services of U.P. rimkok dormitory 

chiangrai campus university of phayao. And reveals information of services. The population used in the 

study was 144 University officials, student, and general public. Questionnaires were distributed to collect 

data. The data were then analyzed by statistical software. The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation. 

 The study found that most customers were student University of phayao, female, 21-30 years 

old, Bachelor's, Income 15001-25000 baht. 

 The result reveals that the overall outcome of customers satisfaction on services at a high level (x̄

=4.00). Moreover each factor also services at a high level including price (x̄=4.28), product and personnel 

( x̄=4.07) , process ( x̄=4.06) , physical evidence ( x̄=4.04) , place ( x̄=3.92) , and promotion ( x̄=3.59) , 

respectively.  
 

Keywords:  Services Dormitory, Customers Satisfaction 
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บทน า 

หน่วยงานองค์การการท่องเท่ียวโลก หรือ The United Nations World Tourism Organization 

(UNWTO) ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของนักท่องเท่ียวในอนาคต จนถึงปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) 

ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันมาคาดการณ์ตัวเลข และแนวโน้มของจ านวนนักท่องเท่ียวดังกล่าว ซึ่ง

จากข้อมูลการวิเคราะห์และการคาดการณ์ ในคร้ังน้ี สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) การเตบิโตของจ านวนนักท่องเท่ียว

จะเตบิโตขึน้อย่างตอ่เนื่อง โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 43 ล้านคนจนถึงปี พ.ศ. 2573 2) ในอนาคตแม้วา่ภูมิภาคท่ี

ได้รับความนยิมอย่างยุโรปหรืออเมริกาจะยังได้รับความนยิมอยู่ แตค่วามนยิมดังกล่าวจะลดนอ้ยลง 3) ภูมิภาค

เอเซียและแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคท่ีมีอัตราการเติบโตมากท่ีสุด โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น

กว่า 331 ลา้นคน และจะมจี านวนนักท่องเท่ียวสูงถึง 535 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 หรอืเตบิโตประมาณรอ้ยละ 

4.9 ต่อปี (กรมการท่องเท่ียว, 2557, หน้า 9) 

ส าหรับประเทศไทย การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมส าคัญท่ีน ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นพลังขับเคลื่อนท่ี

มีบทบาทชัดเจนในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งน าไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ การ

กระจายรายได้และการลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องมากมาย ธุรกิจโดยตรง อาทิ น าเท่ียว ท่ีพักและโรงแรม 

ภัตตาคาร ร้านอาหารและธุรกิจโดยอ้อม เช่น หัตถกรรมพื้นบ้าน ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก รับเหมาก่อสร้าง การ

คมนาคมขนส่ง เป็นต้น จากรายงานสรุปสถานการณ์นักท่องเท่ียวพักแรม จ านวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้

เยี่ยมเยือนเดือนมกราคม 2558 เฉลี่ยทุกภาคของประเทศไทย อัตราการเข้าพักร้อยละ 61.98 จ านวนผู้เยื่ยมเยือน 

329,257 คน รายได้จากผู้เยี่ยมเยอืน 2,306 ลา้นบาท (กรมการท่องเท่ียว, 2558, สื่อออนไลน)์ 

จังหวัดเชียงราย ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวหนึ่งท่ีได้รับความนิยม ท้ังจากชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

เนื่องจากเป็นจังหวัดท่ีอยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียง

แสนของพญามังราย เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าและน้ าตกอันงดงามหลายแห่ง และมีเทือกเขาผีปันน้ าท่ีเป็น

พรมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ อีกท้ังเป็นจุดแรกท่ีแม่น้ าโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็น

พรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย, สื่อออนไลน์) จะเห็นได้จากข้อมูลสรุปสถานการณ์พักแรมของจังหวัดเชียงราย เดือนมกราคม 

2558 จ านวนผู้เยี่ยมเยอืน 313,232 คน อัตราการเข้าพัก รอ้ยละ 58.3 รายได้จากผู้เยี่ยมเยอืน มูลค่า 1,918.75 

ล้านบาท (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558, สื่อออนไลน)์ 

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ท่ีศูนย์ราชการ

บ้านฝั่งหมิ่น 333/1 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารท่ีพักส าหรับ 

บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนท่ัวไป อีกท้ังเพื่อเป็นสถานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและ

ฝึกปฏิบัติงานในวชิาชพีของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมท้ังนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตา่ง ๆ 

มจี านวนห้องพักทัง้หมด 24 ห้องชุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ห้องชุดปรับอากาศ (VIP) จ านวน 12 ห้อง และ

ห้องชุดปรับอากาศ จ านวน 12 ห้อง จากสถิติจะเห็นได้ว่าจ านวนนักท่องเท่ียวของประเทศไทยและในจังหวัด

เชียงรายมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจท่ีพักในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงต่าง

ลงทุนและพัฒนาปรับปรุงท่ีพักให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีสวยงามและสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกท้ัง

ทางด้านการบริโภคและนันทนาการ ท าให้ห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยายังไม่เป็นท่ี

นิยมเท่าท่ีควร เพราะงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงตกแต่งห้องพักมีอย่างจ ากัด อีกท้ังต้องเผชิญกับผู้
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ประกอบธุรกิจท่ีพัก ท่ีมีจ านวนมาก และมคีวามพร้อมท้ังด้านเงินทุนและบุคลากร ท าให้ผู้ใชบ้ริการห้องพักยูพีริม

กกมจี านวนลดนอ้ยลง 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก 

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส ารวจถึงความคิดเห็นในการใช้บริการห้องพักยูพีริมกก เพื่อเป็น

ข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและน าไปวางแผนและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

เพื่อให้ผู้ใชบ้ริการได้รับความพงึพอใจสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ในการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการห้องพักยูพีริมกก วทิยาเขตเชยีงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อเสนอแนะข้อมูลในการให้บริการของห้องพักยูพีริมกก วทิยาเขตเชยีงราย มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐาน 

 ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการห้องพักยูพีริมกก วทิยาเขตเชยีงราย มหาวทิยาลัยพะเยา อยูใ่นระดับมาก 

ข้อมูลทั่วไปผูใ้ช้บรกิาร 

1. ประเภทลูกค้า 

2. เพศ 

3. อาย ุ

4. ระดับการศกึษา 

5. อาชพี 

6. รายได้ 

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ห้องพักยพูีริมกก 

วิทยาเขตเชยีงราย มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) 

2. ด้านราคา (Price) 

3. ด้านการจัดจ าหนา่ย ท าเลท่ีต้ัง (Place) 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

5. ด้านบุคลากร (People) 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

7. ด้านกระบวนการ (Process) 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพี ริมกก วิทยาเขตเชียงราย 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีประเด็นศึกษาในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ประชากร ได้แก่ บุคลากร นิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยาและบุคคลท่ัวไป ท่ีเข้ามาใชบ้ริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 

และเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้จ านวนผู้เข้าพักท่ีเป็นบุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัย

พะเยา และประชาชนท่ัวไป ที่เข้ามาใช้บริการห้องพักในเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นห้วงเวลาท่ีมีผู้เข้า

มาใช้บริการห้องพักมากท่ีสุด รวมท้ังสิ้น 230 ราย เป็นนิสิต 115 ราย บุคลากร 85 ราย และประชาชนท่ัวไป 

30 ราย (ห้องพักยูพีริมกก, 2558, หน้า 1-10) น ามาก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งตามตารางของเครจซี่และมอร์

แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 144 ราย และจากสัดส่วนของผู้เข้ามา

ใชบ้ริการห้องพักท่ีเป็นนิสติร้อยละ 50 เป็นบุคลากร รอ้ยละ 37 และประชาชนท่ัวไปร้อยละ 13 ซึ่งในการศกึษา

ครัง้นี้จะใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งตามโควตา้ (Quota Sampling) จึงแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนสิิต 72 ราย บุคลากร 53 

ราย และประชาชนท่ัวไป 19 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม มี 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูล

ท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประเภทลูกค้า เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได้ เป็นค าถาม

แบบเลือกตอบ (Check list) ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยา

เขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Rating Scan อา้งอิงใน บุญชอบ ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 100) คือ น้อยท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก และมากที่สุด เป็นค าถามแบบเลือกตอบตามมาตรฐาน เฉพาะที่มีอยูใ่นตัวแปรตาม ตอน

ท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มี

ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นจึงสร้างแบบสอบถามแล้วน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

และน ามาปรับปรุงแก้ไข การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

หาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ด้วยการน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทา่น ประเมิน

คุณภาพเคร่ืองมือ แล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence) หรือ 

IOC โดยก าหนดค่าดัชนคีวามสอดคล้องตั้งแต่ 0.66-1.00 และคัดเลอืกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC>=0.66 ขึน้ไปเท่านั้น

ใช้เป็นข้อค าถามในการศึกษาครั้งนี้ แล้วน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับโรงแรมนิ่มซี่เส็งเชียงราย อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงรายจ านวน 30 ฉบับ น าแบบสอบถามที่ท าลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดท า

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลจริงดังนี้ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการตอบค าถามแบบเลือกตอบ (check list) ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ของผู้ใชบ้ริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชยีงราย มหาวทิยาลัยพะเยา ท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการ วิเคราะห์ โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอประกอบค า

บรรยาย ตอนท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัย

พะเยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
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ผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการห้องพักส่วนใหญ่เป็น นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเพศ

หญิง อายุ 21-30 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรี อาชพีนักศกึษา รายได้ 15,001-25,000 บาท 

 ผู้ใช้บริการห้องพักมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.00) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู ่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี ่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านราคา 

(ค่าเฉลี่ย 4.28) ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.07) ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 4.06)  ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.04) ด้านการจัดจ าหน่ายท าเลท่ีตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.92) และด้านการส่งเสริม

การตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.59) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปประเภทผู้ใช้บริการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี รายได้ดังนี้ 

  ด้านประเภทผู้ใช้บริการ จากผลการศกึษาคร้ังนี้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ

ห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่ เป็นนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา คิดเป็นร้อยละ_50 

รองลงมาเป็นบุคลากร มหาวทิยาลัยพะเยา_คิดเป็นร้อยละ 37  และประชาชนท่ัวไปคิดเป็นร้อยละ 13  

 ด้านเพศ จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการห้องพักยูพริีม

กก วทิยาเขตเชยีงราย มหาวทิยาลัยพะเยาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ_65.3 รองลงมาเป็นเพศชาย 

คดิเป็นร้อยละ_34.7 

 ด้านอาย ุจากผลการศกึษาคร้ังนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการห้องพักยูพีริม

กก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่เป็นบุคคลช่วงอายุ 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ_38.2_รองลงมา

ตามล าดับเป็นชว่งอายุ 31-40 ปี_คิดเป็นร้อยละ_34_ชว่งอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ_13.2 ชว่งอายุ 41-50 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 8.3 ชว่งอายุ 51-60 ปี_คิดเป็นร้อยละ 4.9 และชว่งอายุ 60 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ_1.4  

ด้านระดับการศึกษา จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผู้ใชบ้ริการห้องพักยูพีริมกก วทิยาเขตเชยีงราย มหาวทิยาลัยพะเยาส่วนใหญ่ระดับการศกึษา ปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ_52.8 รองลงมาเป็น ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 34.7 ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ_8.3 และ

ปริญญาเอก คิดเป็น ร้อยละ_4.2  

 ด้านอาชีพ จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อย

ละ_34.7 รองลงมาเป็น นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.7 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ_20.8  พนักงาน

รัฐวสิาหกิจและประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ_8.3 และพนักงานบริษัท/เอกชน คิดเป็นร้อยละ 2.1  

ด้านรายได้ จากผลการศกึษาครั้งนี้ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพัก

ยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่ รายได้ 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ_54.2 

รองลงมาต่ ากว่า 15,000 บาท_คิดเป็นร้อยละ_24.3 รายได้ 25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ_11.8 รายได้ 

35,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 รายได้ 55,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.8 และรายได้ 45,001-

55,000 บาท คิดเป็น 1.4  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารห้องพักยูพีรมิกก วิทยาเขตเชียงรายมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.00 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07)_และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ห้องพักมีความสะอาดเรียบร้อยมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมาตามล าดับได้แก่ มีระบบรักษา

ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ย 4.31) สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก (ค่าเฉลี่ย 4.28) 

ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของห้องพัก (ค่าเฉลี่ย 3.99) บริการอนิเตอร์เน็ต WIFI (ค่าเฉลี่ย  3.85) และบริการซักรีด 

(ค่าเฉลี่ย 3.69) 

 ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.28) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อัตรา

ค่าบริการเหมาะสมกับห้องพักมีค่าเฉลีย่มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.28)     

 ด้านการจัดจ าหน่าย ท าเลที่ตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า อยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.94) รองลงมาตามล าดับได้แก่ สะดวกใน

การเดินทางเข้าพัก (ค่าเฉลี่ย 3.92) อยู่ใกล้ศูนยก์ลางคมนาคม (ค่าเฉลี่ย 3.90) และการตดิตอ่สื่อสารกับท่ีพัก

มคีวามหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.79) 

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.59) และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบวา่ รูปแบบการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลายมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.61) รองลงมาคือ การ

จัดกิจกรรมสง่เสริมการขายอยา่งสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.58) 

 ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ให้บริการด้วยความเสมอภาคมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.14) รองลงมาตามล าดับได้แก่ ให้ความช่วยเหลือ

ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.12) มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.10) สื่อสารข้อมูลและตอบ

ค าถามได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.08) บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.02) และความรวดเร็วในการ

ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.94) 

 ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04) และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ

พบว่า บรรยากาศมีความสวยงามมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมาตามล าดับได้แก่ ตกแต่งภูมิทัศน์

สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.19) บริเวณรอบท่ีพักมีความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.17) ป้ายบอกทางชัดเจนเห็นได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 

3.80) และสถานที่จอดรถ (ค่าเฉลี่ย 3.71) 

 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ขั้นตอนการเช็คอินและเช็คเอ้าท์รวดเร็วมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.11) รองลงมาตามล าดับได้แก่ ขั้นตอน

การช าระเงินและการออกใบเสร็จรับเงินรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.05) และขั้นตอนการจองห้องพักท าได้โดยสะดวก 

(ค่าเฉลี่ย 4.01) 

 จากผลการศึกษาในคร้ังนี้_ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขต

เชยีงราย มหาวทิยาลัยพะเยา และข้อเสนอแนะข้อมูลในการให้บริการของห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชยีงราย 

มหาวทิยาลัยพะเยา มปีระเด็นนา่สนใจท่ีจะน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์_ดังนี้ 
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 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะว่า ห้องพักมีความสะอาดเรียบร้อย มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกภายในหอ้งพัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของผุสสด ีสมปาน (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ความพงึพอใจของ

ลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของโรงแรมละไมวันทา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดับมาก ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการความสะอาดของห้องพัก ความ

สะดวกสบายของเตยีงนอนและภาพลักษณ์ช่ือเสียงของโรงแรม  

 ด้านราคา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 

อัตราค่าบริการเหมาะสมกับห้องพัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัมพร อิ่นค า (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ความ

พงึพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมสวนดอกแก้ว เชียงใหม่ ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการรับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีความพึงพอใจในระดับ

มากอันแรก ได้แก่ อัตราห้องพักเหมาะสม 

 ด้านการจัดจ าหน่าย ท าเลที่ตั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า อยูใ่กล้แหล่งท่องเท่ียว สะดวกในการเดินทางเข้าพักและอยู่ใกล้ศูนยก์ลางคมนาคม 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของผุสสดี สมปาน (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการ

ให้บริการของโรงแรมละไมวันทา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า  ด้านการจัด

จ าหน่ายและสถานท่ีตั้งมีท่ีตั้งติดชายหาด ตั้งอยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทางและใกล้แหล่งชุมชน  และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการ

ให้บริการของโรงแรมบูรพาสามยอด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสถานท่ีต้ังและท าเล

ท่ีต้ังโรงแรม ในระดับมาก 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา่ รูปแบบการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของชลธินี อยู่

คง (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้าพักโรงแรมอ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมทางการตลาดในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ด้านการโฆษณาโรงแรมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ การประชาสัมพันธ์โรงแรมร่วมกับ

หนว่ยงานองคก์รต่าง ๆ 

 ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะว่า ให้บริการด้วยความเสมอภาค ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

ผู้ใชบ้ริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศารัตน์ กันทะเครือ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อการ

ให้บริการธุรกิจโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก คือ พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานมีบุคลิกภาพดี พนักงานเป็นกันเองยิ้มแย้ม

แจ่มใส พนักงานแตง่กายเหมาะสม และพนักงานมเีทคนิคการสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า บรรยากาศมีความสวยงาม ตกแต่งภูมิทัศน์สวยงาม บริเวณรอบท่ีพักมีความสะอาด ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของธีรชาติ เพียรการ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ

การบริการธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า มีบรรยากาศท่ีดี ความปลอด
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โปร่งหรืออากาศถ่ายเทสะดวกและความสะอาดของหอ้งพัก 

 ด้านกระบวนการ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะว่า ขั้นตอนการเช็คอินและเช็คเอ้าท์รวดเร็ว ขั้นตอนการช าระเงินและการออกใบเสร็จรับเงินรวดเร็ว 

และขั้นตอนการจองห้องพักท าได้โดยสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของวทิยา วุฑฒพิงษ์ภิพัฒน์ (2550) 

ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการโรงแรมขนาดเล็ก อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 

ด้านกระบวนการมคีวามพงึพอใจในระดับมาก คือ ขั้นตอนการเข้าพัก Check In ขั้นตอนการต้อนรับและขั้นตอน

การช าระเงิน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 จากผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัย

พะเยา พบว่า ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย ท าเลท่ีตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริหารห้องพักควรจะท าการ

ปรับปรุง พัฒนา ในทุก ๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อให้บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนท่ัวไป 

ใช้เป็นท่ีพักอาศัย เป็นสถานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา และยกระดับห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวทิยาลัยพะเยาให้มีมาตรฐาน มีบริการท่ีดียิ่งขึ้น

สบืไป 

 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครั้งต่อไป 

 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการห้องพักยูพีริมกกเป็นรายด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงบริการให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี อาจารย์ท่ี

ปรึกษา ท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ ด้านการให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าอันเป็นประโยชน์ รวมท้ังการ

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดีย่ิง จึงกราบขอบพระคุณทา่นเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบคุณ อาจารย์ส าราญ ไชยค าวัง อาจารย์กฤษณะ สมควร อาจารย์ประจ าส านักวิชา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายดนัย ชัยชนะ ผู้จัดการโรงแรมนิ่มซี่เส็ง

เชยีงราย ผู้ทรงคุณวุฒท่ีิกรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 

ขอขอบคุณ ผู้ใช้บริการห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา  ท่ีกรุณาให้

ความอนุเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิัยคร้ังน้ี 

การวิจัยคร้ังนี้ หากก่อให้เปิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจ ผู้วิจัยขอยกคุณความดีนี้แด่ บิดา 

มารดา ครูอาจารย์ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกท่าน ท่ีมีส่วนช่วยในการวิจัยคร้ังนี้ส าเร็จเรียบร้อย

ด้วยด ีและหากมีขอ้ผิดพลาดประการใดจากการวิจัยน้ี ผู้วิจัยขอนอ้มรับไวแ้ตเ่พยีงผู้เดียว 
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การรับรู้และการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต าบลทรายขาว ของประชาชนในต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

The citizens' awareness and the development of tourism destinations in Huai 

Sai Khao Sub-district, Phan district, Chiang Rai Province 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศกึษาการรับรู้ของประชาชนในต าบลทรายขาวเกี่ยวกับแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และเป็น

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงอันจะก่อประโยชน์ต่อ

ต าบลทรายขาว กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย จ านวนท้ังสิ้น 

400 ราย และผู้น าหมู่บ้าน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 40 ราย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศกึษาเชิงส ารวจโดย

ใช ้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณอ์ย่างไม่เป็นทางการ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 ผลการวจิัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รับรู้ว่าต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

มแีหล่งท่องเท่ียวท้ังทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ท่ีมคีวามเหมาะสมกับการส่งเสริมให้เป็นการท่องเท่ียว มี

สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม มีประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในชุมชนท่ีมีการสืบทอดต่อๆ กันมา  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยหากจะจัดให้ต าบลทรายขาวเป็นแหลง่ท่องเท่ียว แตย่ังขาดความพร้อมไมว่่าจะ

เป็นด้านสถานท่ีพักนักท่องเท่ียว ด้านการเดินทาง และด้านผู้น าเท่ียวในชุมชน หากมีการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวตอ้งมกีารจัดการเร่ืองท่ีพัก จัดให้มีรถน าเท่ียวในชุมชนและจัดวทิยากรน าเท่ียวหรือท าเป็นมัคคเทศก์

เด็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้ซึมซับประเพณีท้องถิ่นเพื่อสบืทอดต่อไป 
 

ค าส าคัญ:  การรับรู้  การพัฒนาแหลง่ท่องเท่ียว 
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Abstract  

This survey research aimed to study Huai Sai Khao citizens’ awareness of tourist destinations 

situated in Phan district, Chiang Rai Province. This is in favor of its tourism development and the 

construction of secondary database for concerned institutions; in terms of the potential conservation, 

maintenance and development. The study deployed a set of questionnaire and unstructured interviews 

among 400 samples of the citizen and 40 community leaders in Huai Sai Khao Sub-district.  

The result revealed that most of the samples acknowledged the existence of their natural and 

cultural tourist destinations, cultural inventions and inherited tradition which deserves to be promoted. The 

majority of the respondents also granted the promotion of Huai Sai Khao Sub-district as a tourist 

destination despite the lack of appropriate accommodations, routes and tour guides. However, this could 

be improved by the arrangement of community accommodations, sightseeing cars and local tour guides. 

Youth tour guides would also implement the sustainable conservation of local tradition. 
 

Keywords:  Awareness, Development of tourists 
 

บทน า 

 ปัจจุบันสังคมไทยก าลังมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย

และรวดเร็ว ความเจริญก้าวหนา้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามบีทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจขั้น

พื้นฐานจากภาคเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม มีผลต่อสังคมบางกลุ่มท่ียึดติดกับวัตถุนิยม ท าให้ค่านิยมของ

สังคมท่ีมีมาแต่เดิมผันแปรไปตามความเปลี่ยนแปลง มรดกทางวัฒนธรรมของไทยแต่เดิมถูกละเลยทอดท้ิง 

ผู้คนส่วนใหญ่หันไปเอาวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาแทนท่ีจนท าให้เกิดความสับสนและความไม่มั่นใจใน

เอกลักษณ์พื้นบ้านของตน การปลูกฝังเร่ืองความเชื่อทางวัฒนธรรม รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ศีลธรรมอันดี ตลอดท้ังวัฒนธรรมในการด ารงอยู่ของสังคม การรักษาสภาพแวดล้อมทางสังคมและ

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ วัฒนธรรมตามวถิีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นล้วนแต่เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา

ท้องถิ่นและสังคมในทุกๆ ด้าน ดังนั้น การศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม พื้นบ้านนับว่ามี

ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเสริมสร้างให้บุคคลมคีวามรู้ ความเข้าใจในเร่ืองราวประวัติความเป็น

วา่ของท้องถิ่นได้อยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย (นฤมล เก้าเอี้ยน, 2536 : 1) 

 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นต าบลหนึ่งท่ีน่าศึกษา มีความสมบูรณ์ครบรูปแบบ

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว คือ มีวัด มีสถานศึกษาท้ังในระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น มี

มหาวิทยาลัย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพ ท่ีส าคัญต าบลทรายขาวมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

และทางวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ ท่ีวิถีชิวิตความเป็นอยู่ท้ังในเร่ือง ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ความ

เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนได้หลายลักษณะ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และเพื่อ

เป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนอนุรักษ ์พัฒนา ปรับปรุงอันจะก่อประโยชนต์่อ

ต าบลทรายขาวตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนในต าบลทรายขาวเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในต าบลทรายขาวอ าเภอพาน จังหวัด

เชยีงราย 

 3. เพื่อเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงอัน

จะก่อประโยชนต์อ่ต าบลทรายขาว 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยการรับรู้และการพัฒนาแหลง่ท่องเท่ียวต าบลทรายขาว ของประชาชนในต าบลทรายขาว 

อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิัยดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สิ่งดงึดดูใจภายในพื้นที ่

1. บุคคลกร/องคก์รทางวัฒนธรรม 

2. สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 

3. สถานที่ทางวัฒนธรรม 

4. วิถีชีวิตชุมชน 

5. สถานที่ท่องเท่ียว 

แหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 

ในต าบลทรายขาว 

ลักษณะของพืน้ที ่

1. บริบทท่ัวไป 

2. การเข้าถึงแหลง่ท่องเท่ียว 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก 

ความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

วเิคราะห์ 

สังเคราะห์ 

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชนแ์ก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผน

อนุรักษ ์พัฒนา ปรับปรุงอันจะก่อประโยชนต์อ่ต าบลทรายขาว 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ประชากรท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นท่ี ท่ีอยู่ในชุมชนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ 

ผู้สูงอายุในชุมชน กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา กรรมการชุมชน กรรมการหมูบ้่าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบ

ปฏบัิตงิานในพื้นท่ี อาทิ กลุ่มครู อาจารย์ นักวชิาการ โดยใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง และ กลุ่มประชาชน

ท่ัวไปในต าบลทรายขาว ซึ่งมีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรในต าบล

ทรายขาว ในจังหวัดเชียงราย โดยนับจากจ านวนครัวเรือนในต าบลทรายขาว (องค์การบริหารส่วนต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย. 2556) หากลุ่มขนาดของตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ ของ Taro 

Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% และ ณ ระดับความคลาดเคลื่อน + 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 399 

หลังคาเรือน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการให้ข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยจึงใชก้ลุ่มตัวอยา่งเพิ่มเป็น 400 

หลังคาเรือน (พิมพา หิรัญกิตติ. 2552: 422) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้

ศึกษาได้ก าหนดประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกโดยยึดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดใน

การศึกษาเป็นหลัก เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้ครบตามต้องการแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบ

ความครบถ้วนและลงรหัสข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าความถี ่(Frequency) คิดเป็นค่าร้อยละ (Percentage)   
 

ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 

234 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีอายุระหว่าง 51-55 ปี จ านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.3 จบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.5 ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 208 ราย คิด

เป็นร้อยละ 52.0 มรีายได้อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 264 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.0  

 2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวในเขตต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัด

เชยีงราย 
 

ตารางที่  1 การวเิคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวในเขตต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

สถานทีท่างวัฒนธรรม จ านวน ร้อยละ 

โบราณสถาน 123 30.8 

ศาสนสถาน 299 74.8 

อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน 111 27.8 

แหลง่ท่องเท่ียว 255 63.8 
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ตารางที ่1 การวเิคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวในเขตต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย (ตอ่) 

สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม จ านวน ร้อยละ 

บุคลากร/องค์กรทางวัฒนธรรม 

ศลิปินพืน้บ้าน 199 49.9 

ปราชญช์าวบ้าน 298 74.5 

บุคคลส าคัญทางศาสนา 286 71.5 

โบราณสถาน 354 89.6 

เครื่องมือ/เครื่องใช้ 389 97.3 

วถิีชวีิต 

ชาติพันธ์ุ 56 14.0 

ศาสนาและความเชื่อ 351 87.8 

ประเพณีและพิธีกรรม 288 72.0 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 294 73.6 

สถานทีท่่องเที่ยว 

วัดทรายขาว 357 89.3 

วัดพระธาตุก าพร้าวัวทอง 345 86.3 

น้ าพุร้อนหว้ยทรายขาว 354 88.5 

น้ าตกห้วยทรายขาว 338 84.5 

อา่งเก็บน้ าหนองผา 322 80.5 

อา่งเก็บน้ าตามพระราชดด าริ(ห้วยหลวง) 128 32.0 
 

 จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนต าบล

ทรายขาว โดยแบ่งเป็นแต่ละดา้นดังนี้ 

 1. ด้านสถานท่ีทางวัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าในชุมชนมีสถานท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเป็นศาสนสถาน 

จ านวน 299 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมามแีหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม จ านวน 255 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 63.8 มีโบราณสถาน จ านวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.8 และมีอนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน จ านวน 111 

ราย คิดเป็นร้อยละ 27.8 ตามล าดับ 

 2. ด้านบุคลากร/องค์กรทางวัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าในชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 298 

ราย คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมามีบุคคลส าคัญทางศาสนา จ านวน 286 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.5 และมี

ศลิปินพืน้บ้าน จ านวน 199 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.9 ตามล าดับ 

 3. ด้านสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าในชุมชนมีสิ่งประดิษฐ์ประเภทเคร่ืองมือ/

เคร่ืองใช้ จ านวน 389 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.3 รองลงมามีสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นโบราณสถาน จ านวน 354 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 89.6 ตามล าดับ 
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 4. ด้านวิถีชีวิต โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าในชุมชนมีวิถีชีวิตในเร่ืองศาสนาและความเชื่อ จ านวน 351 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 87.8 รองลงมามีภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 294 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.6 มีประเพณีและ

พธีิกรรม จ านวน 288 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.0 และมีวถิีชีวติแสดงถึงชาตพิันธ์จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 

14.0 ตามล าดับ 

 5. ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าในชุมชนมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดคือ วัด

ทรายขาว จ านวน 357 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.3 รองลงมาน้ าพุร้อนทรายขาว จ านวน 354 ราย คิดเป็นร้อยละ 

88.5 วัดพระธาตุก าพร้าวัวทอง จ านวน 345 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.3 น้ าตกห้วยทรายขาว จ านวน 338 ราย 

คิดเป็น   ร้อยละ 84.5 อ่างเก็บน้ าหนองผา จ านวน 322 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.5 และอ่างเก็บน้ าตาม

พระราชด าร(ิห้วยหลวง) จ านวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.0 ตามล าดับ 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 

จังหวัดเชยีงราย 

ความคดิเห็น จ านวน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 207 51.8 

ไมเ่ห็นดว้ย 193 48.3 

รวม 400 100.0 
  

 จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยหากจะจัดให้ต าบลทรายขาวเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว จ านวน 207 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.8 และไม่เห็นด้วยจ านวน 193 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.3 

ตามล าดับ โดยได้มีขอ้เสนอแนะในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

 1. เห็นด้วยท่ีจะจัดให้ต าบลทรายขาวเป็นแหล่งท่องเท่ียวมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวในแตล่ะดา้นดังนี้ 

 1.1 ด้านท่ีพักนักท่องเท่ียว ควรจัดให้มี รีสอร์ท โฮมสเตย์ โรงแรม เกสเฮาส์ หอพัก บ้านพัก

หรือบ้านเชา่ อาพาร์ทเมน้ สถานท่ีต้ังแคมป์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นอนหลับพักผ่อนและได้สัมผัสบรรยากาศใน

พื้นท่ี นอกจากนี้ในสถานท่ีพักควรจะมี สปา สวนอาหร เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ผ่อนคลาย 

 1.2 ด้านการเดินทาง ควรจัดให้มรีถโดยสาร มอร์เตอร์ไซต์รับจ้าง รถสามล้อ รถตุ๊กตุ๊ก หรือ

รถน าเท่ียว ไวส้ าหรับบริการนักทอ่งเท่ียวท่ีไม่ได้น ารถมา 

 1.3 ด้านผู้น าเท่ียว ควรจัดให้มีผู้น าเท่ียวประจ าท้องถิ่น อาจจะเป็นผู้รู้ในท้องถิ่นหรือจัดให้มี

มัคคุเทศก์เด็ก ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร เพื่อคอยแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวอีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างรายได้

ให้กับผู้ท่ีเป็นผู้น าเท่ียวอีกดว้ย 

 2. ไม่เห็นด้วยท่ีจะจัดให้ต าบลทรายขาวเป็นแหล่งท่องเท่ียวมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเท่ียว

ในแต่ละดา้นดังนี้ 
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 2.1 ด้านท่ีพักนักท่องเท่ียว เนื่องจากสถานท่ีพักในปัจจุบันยังไมเ่หมาะสมถ้ามีก็แพง สถานท่ี

ท่องเท่ียวมนีอ้ยและยังขาดความนา่สนใจ รา้นค้าไมม่เีพยีงพอท่ีจะจ านวยความสะดวก ไมม่เีงินทุนสนับสนุน ทั้ง

ยังเป็นการท าลายธรรมชาติ 

 2.2 ด้านการเดินทาง เนื่องจากถนนในหมู่บ้านทรุดโทรม ไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง 

รถที่จะคอยให้ความสะดวกยังไม่เพยีงพอ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางค่อนข้างสูงหากไมไ่ด้เอารถมาเอง เพราะต้อง

ตอ่รถหลายทอด 

 2.3 ด้านผู้น าเท่ียว ปัจจุบันต าบลทรายขาวมีผู้รู้จักความเป็นมาของต าบลไม่กี่คน สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สมารถดึงดูดความสนใจของผู้ ท่ีอยู่ในชมชนให้หันมาท าเป็นท่ี

ท่องเท่ียวได้ คนในชุมชนขาดความสนใจ ท่ีส าคัญคนในชุมชนไม่กล้าแสดงออกและด้วยอาชีพหลักเป็นเกษตรกร

ท าให้ต้องใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการท างานท าให้ไมม่เีวลาวา่งที่จะน าเท่ียวในชุมชนได้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศกึษาวจิัยเร่ืองการรับรู้และการพัฒนาแหลง่ท่องเท่ียวต าบลทรายขาว ของประชาชนในต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย  สามารถอภปิรายผลตามวัตถุประสงค์การวจิัยได้ดังตอ่ไปน้ี 

 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนในต าบลทรายขาวเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของต าบล

ทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า ต าบลทรายขาวมีแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญสามารถจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ ท้ังนี้จากผลส ารวจพบว่า ต าบลทรายขาว มีสถานท่ีทาง

วัฒนธรรม ท่ีเหมาะแก่การจัดให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ซึ่งสถานท่ีดังกล่าวเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นสัญลักษณ์

ของสังคม วัฒนธรรม ท้ังท่ีแบบจับต้องได้และแบบจับต้องไม่ได้สืบทอดต่อกันมา ได้แก่วัดทรายขาว เป็นวัด

มหานกิาย เร่ิมก่อสร้างขึน้ราว พ.ศ.2400 เตาเผาเครื่องป้ันดินเผาอ าเภอพาน (เตาเผาโป่งแดง) มีอายุราว พุทธ

ศตวรรษ ท่ี 20-21 ศาลเจ้าพ่อท่าฮ่อ วัดพระธาตุก่ าพร้าวัวทอง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วรรณกรรม อักษรศาสตร์ โดยแหล่งเรียนรู้นี้ได้รับรางวัลการยกย่องจาก ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมอ าเภอพาน และองค์การบริหารส่วนต าบลธารทอง ซึ่งผลการวิจัย

ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ อมรา  พงศาพิชญ์ (2537) กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณ์ท่ี

มนุษย์เป็นผู้สร้างและก าหนดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดพฤติกรรม/และ/หรือ/ความคิด รวมท้ังวิธีการหรือ

ระบบในการท างานแล้วเกิดการเรียนรู้และมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง วัฒนธรรมในสังคมสามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 ลักษณะ คือ วัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นสัญลักษณแ์ละจับตอ้งไม่ได้ เช่น ภาษาพูด ระบบความเชื่อ โลก

ทัศน์ กิริยา มารยาท และขนบธรรมเนียมประเพณี และอีกลักษณะหนึ่ง คือวัฒนธรรมทางด้านวัตถุ   ได้แก่ 

อาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม จิตรกรรม ประณีตศิลป์ และรูปประติมากรรมตา่งๆ 

 ต าบลทรายขาว มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีส าคัญหลายหลายด้าน มีบุคลากรท่ีมีผลงานด้านศิลปิน

พื้นบ้าน ได้แก่ ช่างซอ ช่างจ้อย นักเล่นดนตรีพื้นเมอืง เชน่ สะล้อ ซอ ซึง นักเล่าก าบ่าเก่า เล่าค่าว ผู้น าทางศา

สนพธีิ เช่น การสู่ขวัญ สืบชะตา ครูผู้สอนภาษาล้านนา เชน่ เขียน อา่น พูด มีหมอยาสมุนไพร และมผีู้สืบทอด

การท าเคร่ืองประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เคร่ืองสืบชะตาหลวง เคร่ืองสตวง ต้นผึ้ง ต้นเทียน เป็นต้น มี

สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม โดยมีการจัดรวมกลุ่มผู้สูงอายุจักสานเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เช่น ไม้กวาด
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ทางมะพร้าว กระด้ง ไมก้วาดดอกหญ้า กระบวย ตะกร้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังม ีบอกบ๊อค (ไฟแช็คโบราณ) ท่ี

ได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีควรอนุรักษ์ของต าบลทรายขาว มีประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในชุมชน 

ได้แก่ ประเพณีงานถวายเทียนพรรณนา ประเพณีงานลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีการบวช 

ประเพณีการสงน้ าพระธาตุก าพร้าวัวทอง การตกีลองสะบัดชัย และการแห่แค่หลวง ซึ่งเป็นประเพณีท่ีมีการสืบ

ทอดต่อๆ กันมา ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ประสิทธ์ิ กาพย์กลอน และนิพนธ์ อินสิน ( 

2530. หน้า 88 ) ก็ได้กล่าวในท าท านองเดียวกันว่า ประเพณีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและมีความส าคัญ

หลายประการ ประเพณีเป็นสิ่งท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น คนในสังคมเดียวกันยอมรับว่าถูกต้องดีงามและร่วมมือกันท า 

และปฏบัิตติาม ประเพณีเป็นสิ่งท่ีถ่ายทอดจากคนรุน่หน่ึงไปสู่คนอกีรุน่หน่ึง มกีารสบืทอดกันไปเร่ือยๆ ด้วยการ

เรียนรู้ ไม่ใช่สัญชาตญาณ และประเพณีเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้ ประเพณีแต่ละอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง

มากบ้างน้อยบ้าง ท้ังนี้ต้องเปลี่ยนให้ทันตามวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 

กาญจนา แก้วเทพ (2539 : 15) กล่าวถึงการพัฒนาโดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชนเอาไว้ว่าเป็นการพัฒนาท่ีอาศัย

วัฒนธรรม มาใชใ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นการพัฒนาที่เร่ิมจากภายในชุมชนขึน้มาซึ่งจะสอดคล้อง

กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและวิธีชีวิตของชุมชน การพัฒนาลักษณะนี้จะใกล้เคียงกับการพัฒนาตามหลักการ

พึ่งตนเองหรือการพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชนนี้ มี 3 แนวทางคือ 

การน าเอาวัฒนธรรมดั่งเดิมท้ังด้านรูปแบบและเนื้อหามาใช้ในการพัฒนา เช่น การระดมทุนโดยการทอดผ้าป่า 

การถือเอาวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายในตัวเอง เช่น การเก็บบันทึกเร่ืองราวในลักษณะของค ากลอน หรือนิทาน 

การท าการพัฒนาโดยน าเอามิติทางวัฒนธรรม เข้าไปสอดแทรกในกิจกรรมทุกส่วนของชีวิต เช่น การด าเนิน

กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรศาสนาต่างๆ 

 ต าบลทรายขาว มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเหมาะแก่การเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง 

ได้แก่ บ่อน้ าร้อนห้วยทรายขาว น้ าตกห้วยทรายขาว อ่างเก็บน้ าหนองผา อยู่บนดอยปุยมีลักษณะเป็นหนองน้ า

ขนาดใหญ่มีพื้นท่ีประมาณ 80 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ าหนองผา มีถ้ าลม สามารถเดินเท้าจากบ่อน้ าร้อนห้วย

ทรายขาว โดยมีระยะทางเดินเท้าประมาณ 7 กิโลเมตร เหมาะส าหรับนักท่องเท่ียวทางชอบศึกษาธรรมชาต ิ

และท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ 990 และอ่างเก็บน้ าตามพระราชดด าริ (ห้วยหลวง) ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว

สอดคล้องกับแนวคิดของ บุปผา พกิุลแก้ว และคณะ (2550 : 24) ท่ีได้จ าแนกประเภทการท่องเท่ียวออกเป็น 7 

ประเภท ได้แก่ 1. การท่องเท่ียวเพื่อชาติพันธ์ุ เป็นการท่องเท่ียวท่ีประสงค์ท่ีจะสังเกตการแสดงออกทาง

วัฒนธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธ์ุ ซึ่งจะรวมไปถึงการไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอน 

การเข้าร่วมพิธีกรรมร าฟ้อน และการเข้าร่วมพิธีทางศาสนาต่างๆ 2. การท่องเท่ียวเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีจะเนน้สิ่งดึงดูดใจที่เป็นสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเนน้ชาตพิันธ์ุมนุษย์ การกลับคืนสู่

ธรรมชาติและการชื่นชมต่อความสัมพันธ์ของผู้คนกับพื้นพิภพก็อยู่ในกลุ่มนี้  ซึ่งจะรวมการถ่ายภาพ การเดิน

ทางไกล การปีนเขา การล่องเรือเล็ก และการตั้งแคมป์ 3. การท่องเท่ียวเพื่อวัฒนธรรม เป็นการเดินทางเพื่อ

สัมผัสและการเข้าร่วมในวิถีชีวิตเก่าๆ ท่ีก าลังจะสูญหายไปในบางท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงประวัติ

ความเป็นมาการด าเนนิชวีิตท่ีแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตน เชน่ การแสดงศลิปะ วัฒนธรรมประเพณี และ

งานเทศบาล เป็นต้น 4) การท่องเท่ียวเพื่อประวัตศิาสตร์ เป็นการท่องเท่ียวชมพพิิธภัณฑสถานและโบราณวัตถุ

เก่าๆ ท่ีเน้นความรุ่งเรืองในอดีต อาจเป็นการไปชมอนุสาวรีย์ โบสถ์ วิหาร วังต่างๆ และการแสดงแสง เสียง 

เหตุการณ์เด่นๆ ในอดีตกาล 5) การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ มีลักษณะเด่น คือ การประชุมหารือพบปะกันหรือการ
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สัมมนา ซึ่งมักรวมเอาการท่องเท่ียวประเภทอื่นเข้ามาไว้ด้วยเมื่อมีการท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจเกิดขึ้น แหล่ง

ท่องเท่ียวแต่ละแห่งจะมีการท่องเท่ียวได้หลายประเภทบางแห่งเป็นท้ังแหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ  

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม แล้วแต่นักท่องเท่ียวต้องการอย่างไร 6) การท่องเท่ียวเพื่อการนันทนาการ เป็น

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา น้ าพุแร่รักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกันในสิ่งแวดล้อมท่ีผ่อนคลาย

จิตใจสถานท่ีดังกล่าวได้แก่ หาดทราย ชายทะเล การแข่งขันกอล์ฟในสนามชั้นเยี่ยม และการแข่งขันเทนนิส 

เป็นต้น การสง่เสริมแหลง่ท่องเท่ียวในกลุ่มนีจ้ะดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีต้องการพักผ่อนหยอ่นใจโดยเฉพาะ 7) การ

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล เป็นการท่องเท่ียวท่ีจัดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่หน่วยงาน 

และบริษัทห้างร้านต่างๆ เพื่อการดูงานประชุม ศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ และเพื่อนันทนาการ โดยหนว่ยงานและ

บริษัทห้างร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จา่ยตา่งๆ ท้ังหมด 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในต าบลทรายขาวอ าเภอพาน จังหวัด

เชียงราย ผลการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการท่ีจะพัฒนา

ให้ต าบลทรายขาวเป็นแหล่งท่องเท่ียว เนื่องจากต าบลทรายขาวมีสถานท่ีท่องเท่ียวและมีแหล่งศิลปะ 

วัฒนธรรมและประเพณีท่ีน่าสนใจเหมาะแก่การจัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ แต่ยังขาดความพร้อมไม่ว่า

จะเป็นด้านสถานท่ีพักนักท่องเท่ียว ด้านการเดินทาง และด้านผู้น าเท่ียวในชุมชน หากมีการส่งเสริมให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียวต้องมีการจัดการเร่ืองท่ีพัก จัดให้มีรถน าเท่ียวในชุมชนและจัดวิทยากรน าเท่ียวหรือท าเป็น

มัคคุเทศก์เด็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้ซึมซับประเพณีท้องถิ่นเพื่อสบืทอดต่อไป ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้จะเป็นสิ่งท่ีจะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเท่ียว  สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้ง

วัฒนา (2548 : 60-69) กล่าวว่าองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีจ าเป็นได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ไว้

ดังนี้ เส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการท่องเท่ียวท่ีต้องมีเส้นทางหรือ

โครงข่ายขนส่งท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้นตลอดจนสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวบริเวณ

ใกล้เคียงแต่ถ้าขาดเส้นทางคมนาคมขนส่งถึงแหล่งท่องเท่ียวแล้ว แม้ว่าแหล่งท่องเท่ียวจะมีความสวยงาม

ประทับใจหรือมีคุณค่าสูงส่งเพียงใดก็ตามย่อมจะไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิง เพราะไม่สามารถเดินทางเข้าไป

เยี่ยมชมทรัพยากรท่องเท่ียวนัน้ได้ จึงตอ้งมีถนนหนทาง สถานีขนส่งทางรถยนต์ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน เป็น

ตน้ และยังสอดคล้องกับงานวจิัยของ มธุรส ปราบไพรี (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเร่ืองศักยภาพชุมชนในการ

จัดการแหล่งท่องเท่ียว: กรณีชุมชนไทยทรงด า พบว่า แนวคิดทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเข้าสู่ชุมชน โดย

มุง่เน้นให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเป็นอาชพีเสริมในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการอาศัยพื้นฐานด้านอาชีพ

เสริมเป็นหลักในการรวมกลุ่ม อันจะเป็นศักยภาพในการพึ่งตนเองให้กับชุมชน โดยชุมชนจะไม่เกิดความ

สั่นคลอนหรือล่มสลายทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ เมื่อเกิดวิกฤติทางการท่องเท่ียวเนื่องจากการท่องเท่ียว

ไมใ่ชอ่าชีพหลัก แตชุ่มชนเป็นผู้ร่วมกันค้นหา และตรวจสอบทรัพยากรของตนเอง 

 3. เพื่อเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงอัน

จะก่อประโยชนต์อ่ต าบลทรายขาว ผลการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า ต าบลทรายขาวมสีถานท่ีท่องเท่ียว

ทางวัฒนธรรม สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และมแีหล่งศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท่ีนา่สนใจเหมาะแก่

การจัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม ่แต่ยังขาดความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านสถานท่ีพักนักท่องเท่ียว ด้านการ

เดินทาง และด้านผู้น าเท่ียวในชุมชน หากมีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวตอ้งมกีารจัดการเร่ืองท่ีพัก จัดให้

มรีถน าเท่ียวในชุมชนและจัดวิทยากรน าเท่ียวหรือท าเป็นมัคคุเทศก์เด็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
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รุ่นหลังได้ซึมซับประเพณีท้องถิ่นเพื่อสืบทอดต่อไป หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์การ

บริหารส่วนต าบล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ควรจัดให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม  ในการด าเนินกิจกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การส่งเสริม และการจัดการให้ชุมชนเป็นแหล่ง ท่องเท่ียวและสามารถ

ขยายผลไปสูก่ารเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้นในอนาคตตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช ้

 จากการวจิัยครัง้นี้ พบวา่ บริบทพื้นฐานในต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย เหมาะแก่

การเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถก่อประโยชน์

ให้กับชุมชน ดังนี้  

  1. ด้านแหล่งความรู้และระดับความรู้ในเร่ืองการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละ

หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล หรือพัฒนาชุมชนประจ าอ าเภอ ควรจัดหาแหล่ง

ความรู้เพิ่มเตมิให้ กับประชาชน เชน่ หนังสอืพมิพ์ วารสารหรือนติยสาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ และควร

จัดให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม ในการด าเนินกิจกรรมอย่างใดอยา่งหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การส่งเสริม 

และการจัดการให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวและสามารถขยายผลไปสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักมาก

ยิ่งขึน้ในอนาคต  

  2. ด้านการน าบริบทพื้นฐานของชุมชนไปประยุกต์ใช้ หน่วยงานภาครัฐ เช่นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหรือพัฒนาชุมชนประจ าอ าเภอ ควรส่งเสริมและพัฒนาภูมปัิญญาทอ้งถิ่น ให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่ม

รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง โดยผสมผสานกับเทคโนโลยใีหม่

ให้กลมกลืน เพื่อสร้างความเจริญเตบิโตทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน จากนั้นควรเร่ิมท าการศึกษาความเป็นไป

ได้ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวท้ังทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม ประเพณี โดยอาจจะจัดท าเป็นโครงการ

ท่องเท่ียวทรายขาวได้ใน 3 วัน เป็นต้น 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครัง้ตอ่ไป 

  1. ควรศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวของต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไว้

เป็นกรณีศึกษา  

  2. ควรศึกษาในเร่ืองแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกตใ์ชก้ับตัวแปรอื่น ๆ เชน่ คุณภาพชีวิต เป็นต้น 

  3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล ในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม 

เพื่อใชไ้ด้ขอ้มูลท่ีละเอยีดชัดเจนขึน้  
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กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาวิจัยนี้  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาและสนับสนุนการท าวิจัย จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงยิ่ง ขอขอบคุณประชาชนและหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องในต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ท่ีได้เสียสละเวลาอันมีค่า ช่วยเหลือ และอ านวย

ความสะดวก แก่ผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ขอขอบคุณ

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ เจ้าหนา้ที่งานวจิัยและบริการวิชาการ และเจ้าหนา้ที่คณะบริหารธุรกิจและศลิป

ศาสตร์ รวมท้ังบุคลากรทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนการท างาน และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา จนให้การ

ศกึษาวจิัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ผู้วจิัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่งจากทุกท่านท่ีได้กล่าวนามมา และความดีอันเกิดจากการ

วจิัยคร้ังนี ้ผู้วจิัยขอมอบแดบิ่ดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน  
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การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ  

Wildlife management with ecological covenant   

ธิติ ไวกวี1*  

Thiti Waikavee1* 
 

บทคัดย่อ 

 ข้อสมมติฐานภายใต้กรอบคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Legal Analysis) ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ กฎจารีต

ประเพณีท้องถิ่น ความเชื่อ ภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรชวีภาพ จะมี

ผลท าให้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง พ.ศ. 2535 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่  หากเป็นจริง

กฎหมายฯ ควรส่งเสริมคุณค่าของกฎจารีตฯ หรือข้อปฏบัิตติามความเชื่อท้องถิ่นท่ีสอดคล้องและไม่ขัดกับการ

อนุรักษ์ฯ และควรรับรองกฎจารีตฯเหล่านั้น (ถ้ามี) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสัตว์ ป่า  

กรณศีกึษา นกยูงเขียว: Green peafowl (Pavo muticus) ณ บา้นกิ่วแก้ว อ.จุน จ.พะเยา 

  งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้งระหวา่งชุมชนกับสัตว์ป่าด้วย “หลักพันธสัญญาเชิง

นิเวศ” (Ecological covenant) โดยถอดองค์ความรู้เชิงนิเวศวัฒนธรรมจากชุมชนเป้าหมายท่ีมีคติความเชื่อเร่ือง 

“นกยูงศักดิ์สิทธ์ิ” สืบมาแต่ดั้งเดิมจึงเป็นสาเหตุให้ชุมชนหลีกเลี่ยง ไม่ลักลอบ ล่า ท าร้าย ถึงแม้นกยูงป่าจะ

ออกมานอกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเวียงลอและสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรในพื้นท่ีครอบครอง

ของตน แต่อยา่งไรก็ตามเมื่อจ านวนนกยูงมมีากขึน้ทุกปี ความเสียหายยิ่งรุนแรง และบทบัญญัติกฎหมายสัตวป่์า

มิได้ก าหนดความรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายไว้เฉพาะ จึงเป็นเพียงมาตรการแก้ไขเชิงนโยบายท่ัวไปท่ี

ไม่แน่นอน ซึ่งกรณีนี้เป็นปรัชญาปัญหาหลักของส านักความคิดกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) ท่ีมุ่งเน้น

การบังคับใชก้ฎหมายโดยปฏเิสธขนบธรรมเนียมความเชื่อโดยเด็ดขาด เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในทางปฏบัิติ 

  จากการศึกษาเก็บข้อมูลเชิงลึกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ปรากฏผลวิจัยว่าองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์

นกยูงป่าของชุมชนเป้าหมายถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ปรากฏตามค า

สาปแช่งเป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการข่มจิตใจตนเองไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่งเห็นว่า อ านาจ

ความศักดิ์สิทธ์ิก่อให้เกิดหน้าท่ีโดยสมัครใจในการหลีกเลี่ยงการท าร้ายนกยูง ด้วยเหตุนี้ความรับผิดชอบใน

ตัวเองท่ีจะไม่ท าร้ายสัตว์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน และสนับสนุนการ

บริหารจัดการสัตว์ป่าภาครัฐด้วย หากพิจารณาสภาพปัญหาตามแนวคิดธรรมชาตินยิม (Natural Law School) 

และประวัติศาสตร์ (Historical School) ประชาชนย่อมมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม้วา่ผลแห่งการ

ปฏิบัติตามนั้นจะจ ากัดเสรีภาพแก่ตน ก็เพียงเพราะกฎหมายนั้นสอดคล้องกับหลักศีลธรรมจรรยาตามจารีต

ประเพณี ท่ีเป็นพื้นฐานร่วมกัน เช่นนี้การบังคับใช้กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพท่ีแท้จริงในตัวเอง  ดังนั้น

กรณีศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการอนุรักษ์นกยูงป่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมและบังคับตาม
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กฎหมายเท่านั้น แต่เพราะสอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น ข้อเสนอแนะชุมชนบ้านกิ่วแก้วควรจัดท าธรรมนูญ

ท้องถิ่นเพื่ออนุรักษน์กยูงให้ย่ังยนืสบืตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  นกยูงเขียว  พันธสัญญาเชิงนิเวศ  องค์ความรู้เชิงนิเวศวัฒนธรรม  นิติปรัชญา  จริยธรรม

สิ่งแวดลอ้ม  ความหลากหลายทางชวีภาพ 

Abstract 

 Based on the theory of critical legal analysis, the research’s hypothesis argued that only the 

state law cannot protect wildlife, but it is more important for the law to reconnect with the existing 

traditional knowledge for conservation of the local as much as it could.  Thus, the local customary rule 

related natural conservation could have potentially legal or social impacts to support the Wildlife Law B.C. 

2535, particularly to enhance legal governance.  

This research focused upon how to the local community (House King Kaew) managed the 

wildlife-human conflicts based on their traditional ecological knowledge (TEK), here is called “ecological 

covenant”. The flock of the wild green peafowl (the sacred bird) came out of the protected area to feed 

on crops at private land caused economic damages to local farmers. Although the law is effective in term 

of creating a strong wildlife protection and wildlife agency, it does not mandate solutions of such damage. 

Thus far, the remedy was temporary policy and lack of compensation. However, it was interesting that 

local people had not only still tolerated for the sacred birds, but seemingly they obeyed the law and 

prevented other member harming the birds. The legal philosophy embedded into the wildlife law (Legal 

positivism) was not enough to complete its achievement of the wildlife conservation, but moral/ethical 

rules.  After conducting the research information in deep interview over a year, the result shows that TEK 

for conservation tied a sacred value to the green peafowl based on local history and their belief system. 

The ancestral curse is purposely created for self-coercion. In here the sacredness ensured voluntary duty 

to avoid harming those sacred birds. So, the intrinsic responsibility did not only support a good connection 

between living things and humans, but also wildlife governance in the study area. It was suggested by 

Natural Law School and Historical School that citizens shall have the obligation to obey the law, even if 

the result of the implementation will limit individual freedom and right. That is just because the law is 

consistent with moral duty which is fundamental for all people, so this law is in the actual performance 

itself. 

 In recommendation, the local community needs to establish or codify their local constitution for 

conservation based on traditional knowledge and participation to sustain their well-regulated governance 

of the sacred peafowl. 
Keywords:  Green peafowl, Ecological covenant, Traditional ecological knowledge, Legal philosophy, 

Environmental ethics, Biodiversity 
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บทน า 

 สัตว์ป่า (Wildlife) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศป่า อันเป็นส่วนหนึ่งของความ

หลากหลายทางชีวภาพ ท าหน้าท่ีสนับสนุนต่อระบบความมั่นคงทางนิเวศ (Ecological integrity) [1] ด้วยเหตุนี้

ประเทศไทยจึงมีความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องรักษาความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าในถิ่นท่ีอยู่

อาศัยตามธรรมชาติดัง้เดิม โดยองค์การสหประชาชาติได้ ผลักดันให้ทุกๆประเทศสร้างความร่วมมอืกันเพื่อสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่าพื้นถิ่น อันถือเป็นมรดกทางธรรมชาติท่ีส าคัญของโลกร่วมกัน (Common heritage of 

humankind) ซึ่งประเทศไทยยอมรับในหลักการนี้ และรวมถึงอนุสัญญาท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องพื้นป่า สัตว์

ป่าและพืชป่า เช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และอนุสัญญา

ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) และอื่นๆ อันจะเห็นได้ตาม

หมายเหตุแนบท้าย พระราชบัญญัตสิงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2557)[2]  

  แต่ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมากมายเพียงใด ปัญหาการสูญเสียความหลากหลาย

ทางชวีภาพ การสูญพันธ์ุของสัตวป่์าและการสูญเสียถิ่นท่ีอยู ่ทวคีวามรุนแรงมากขึ้น[3] ซึ่งในการแกไ้ขปัญหาท่ี

ผ่านมา ภาครัฐด าเนินการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายและเจ้าหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก  แต่

อย่างไรก็ตามการกระท าความผิดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาเรื้อรังดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า 

มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามรูปแบบเพียงอย่างเดียวมีแต่จะเพิ่มภาระทางด้านงบประมาณและอัตราก าลัง

เจ้าหนา้ที่ โดยไมส่อดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิและไม่มปีระสิทธิภาพเพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองสัตวป่์าและถิ่น

ท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งรากเหง้าส าคัญของปัญหาส่วนหนึ่งคือการบังคับใชก้ฎหมายสัตว์ป่าภายใตแ้นวคิด

ตามส านักกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) โดยรัฐมีอ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรสัตว์ป่า (Territorial 

sovereignty) ซึ่งตัดขาดความสัมพันธ์ระหวา่งกฎจารีตประเพณีและคตคิวามเชื่อท้องถิ่นท่ีสนับสนุนการอนุรักษ์

ฯตามรูปแบบดั้งเดิม สัตว์ป่าซึ่งแต่เดิมไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะเป็นสมบัติของเจ้าป่าเจ้าเขา ผีปู่ผีย่า ได้

กลายเป็นสมบัติของรัฐเท่านั้น ซึ่งมิติกฎหมายนี้ส่งผลในเชิงปฏิเสธ นิ่งเฉยต่อกฎหมายของชุมชนโดยรอบป่า

อนุรักษ์ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน เช่น กรณีช้างป่ากุยบุรี ออกจากเขต

อนุรักษ์ฯและเข้าท าลายพืชผลทางการเกษตร ชุมชนจึงจ าต้องปกป้องทรัพย์สินของตนด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งใน

กรณรุีนแรงอาจเกิดความเสียหายตอ่ชีวติสัตวป่์า ซึ่งบทบัญญัตขิองกฎหมายสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 นี้เป็นแต่เพยีง

รูปแบบค าสั่งบังคับโดยมิได้ค านึงถึงมาตรการชดเชยความเสียหายเอาไว้ ดังนั้นค่าชดเชยความเสียหายจึงเป็น

เพยีงมาตรการเยยีวยาเชงินโยบายช่ัวคราวท่ีไม่แน่นอน   

  ผลการศึกษาสรุปดังนี้ กฎหมายท่ีก ากับดูแลการบริหารจัดการสัตว์ป่าและทรัพยากรชีวภาพ ควร

บังคับใช้อยา่งสอดคล้องกับคติความเชื่อท้องถิ่นเพื่อลดความแข็งกระด้างของกฎหมายอันอาจส่งผลเชิงปฏิเสธ 

และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นศรัทธาในกฎหมายและการบังคับใช้ของเจ้าหน้าท่ีตามมา การท่ี

ชุมชนบ้านกิ่วแก้วใช้ประโยชน์จากหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศเพื่อผูกมัดสมาชิกในชุมชนมิให้ลักลอบล่านกยูง

ศักดิ์สิทธ์ินอกจากจะเป็นองค์ความรู้ในการก ากับดูแลเชิงนิเวศวัฒนธรรมแล้ว ยังสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรชีวภาพและใชป้ระโยชนจ์ากนกยูงศักดิ์สทิธ์ิอยา่งยั่งยืนสบืไป 
  



   

                                                         1677                                                              Proceedings 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์เชงิกฎหมายและนิเวศวัฒนธรรม คติความเชื่อระหว่างชุมชนกับนกยูงป่า 
  2. เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชนเ์ชิงคติความเชื่อ จารีตประเพณีท้องถิ่น ในการบริหารจัดการนกยูงป่า  
  

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตวิจัยเชิงพื้นท่ีชุมชนรอยต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเวยีงลอ โดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์นกยูงบ้าน

กิ่วแก้ว อ.จุน จ.พะเยา ซึ่งประกอบด้วย ผู้น าชุมชน เจ้าหนา้ที่เขตรักษาพันธ์ุสัตวป่์าเวยีงลอ พระสงฆ์ เยาวชน   

  2. ขอบเขตวิจัยเชิงเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับส านักความคิดกฎหมายต่างๆ โดยเน้นส านักความคิด

บ้านเมือง ธรรมชาตแิละประวัตศิาสตร์ ในรายวิชานิติปรัชญา และเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้านนาและ

นกยูง 

  กรอบแนวคิดในการวจิัย/สมมติฐาน 
  งานวิจัยนี้มุง่ถอดบทเรียนการลดความขัดแยง้ระหวา่งนกยูงป่ากับชุมชนท้องถิ่น ณ บา้นกิ่วแก้ว หมู ่8 

ต าบล ห้วยข้าวก่ า อ าเภอ จุน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งท่ีมีพื้นท่ีติดกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเวียงลอ 

อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยในชว่งเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของทุกปี นกยูงป่าได้รวมฝูงลงมาหากิน

พชืผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย เดอืดร้อนร าคาญตอ่เกษตรกรโดยรอบพื้นท่ีมา

โดยตลอด แต่อยา่งไรก็ตามชุมชนบ้านกิ่วแก้ว สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อยา่งไร ด้วยวิธีการใด? 

  การสืบค้น "หลักฐานเชิงประจักษ์" (เช่น บันทึกใบลาน หรือ มติท่ีประชุมของชุมชน  ฯลฯ) ของกฎ

จารีตประเพณีท้องถิ่น (ปทัสถาน) ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฯ และไมข่ัดกับกฎหมายบ้านเมอืง เพื่อเชื่อมโยงใน

การอนุรักษ์นกยูงเขียว จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในจริยธรรม 

ศีลธรรมท่ีดีงาม และกฎจารีตฯ ก่อให้เกิดข้อผูกมัด ให้สมาชิกในกลุ่มชนปฏิบัติตามแล้ว มีผลส าเร็จจากความ

สมัครใจการกระท า (การอนุรักษ์) โดยผ่าน "คุณค่าความศักดิ์สิทธ์ิในตัวนกยูง" (Sacred value) ซึ่งคุณค่าของ

ความศักดิ์สิทธ์ิของธรรมชาติ (Ecological Spirituality) ได้รับการศึกษามาอย่างต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพในการ

ผูกมัด ชุมชนท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น โดยสามารถศึกษาได้จาก Sacred Natural Sites: 

Guidelines for Protected Area Managers (IUCN, 2008)[4] ซึ่ง "คุณค่า" ตา่งๆ ในความหลากหลายทางชวีภาพ

และทรัพยากรชวีภาพเหล่านี ้ปรากฏตามอนุสัญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 1992 (Convention on 

Biological Diversity, 1992) ท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชกิด้วยเชน่กัน[5] 

  นอกจากมุมมองทางความเชื่อดังกล่าวแล้ว ในด้านวทิยาศาสตร์ สวัสดิ์ วงศถ์ิรวัฒน์ (2552)[6] ศึกษา

ไว้ว่า นกสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางนิเวศวิทยาได้ โดยให้แนวทางไว้ ๓ ประเภทดังนี้ (1) ความหลากหลายชนิด

พันธ์ุนก เป็นผลของวิวัฒนาการและการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของถิ่นอาศัย (2) สภาพแวดล้อมถิ่นอาศัย 

เป็นตัวก าหนดสถานภาพของชนดิพันธ์ุ (3) ชนิดพันธ์ุนกเด่นในท้องถิ่นเป็นดัชนีบ่งชีส้ภาพแวดล้อมของถิ่นอาศัย  

เชน่นี ้ในเบือ้งต้นอาจกล่าวได้ว่า เมื่อ นกยูงเขียว (Green Peafowl, Pavo muticus) ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งในระบบนเิวศ 

และมีความส าคัญ ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าใกล้จะสูญพันธ์ุ (Endangered species) อีกท้ังเป็นส่วนหนึ่งในระบบ

ความเชื่อท้องถิ่น ยังมอียู่และปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติเรื่อยมา ตั้งแต่อดีต (ก่อนประกาศเขตรักษาพันธ์ุสัตว์

ป่าเวียงลอ พ.ศ. 2537) จนถึงปัจจุบัน ณ บริเวณพื้นท่ีศึกษา ก็สะท้อนให้เห็นได้ว่า กฎจารีตฯ ท่ีถูกก าหนดขึ้น

โดยเชื่อมโยงระบบความเชื่อท้องถิ่น ในการปกป้องนกยูง มีผลผูกมัด (Legal or moral binding) สมาชิกในชุมชน 
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และมีสภาพบังคับใชต้ามความสมัครใจ มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะส่งเสริมกฎหมายบ้านเมอืง เป็นท่ีน่าสังเกต

วา่การบริหารจัดการสัตวป่์าระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐและชุมชนบ้านกิ่งแก้ว มีความร่วมมือกันเป็นอยา่งดี และ

สามารถจัดการความขัดแย้งระหว่างนกยูงกับชุมชนด้วยการผสมผสานความเชื่อท้องถิ่นกับมาตรการทาง

กฎหมายบ้านเมอืงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันอาจเป็น "ตน้แบบ" ในการแกปั้ญหาลักษณะคล้ายคลึงกันในพืน้ท่ี

อื่นๆ ต่อไปได้ อนึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังถือเป็น "มรดกภูมิ

ปัญญาทางทางวัฒนธรรม"[7] อกีประการหนึ่งเชน่กัน 

  ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงพยายามศึกษาบทเรียนจากชุมชนบ้านกิ่วแก้ว เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการลด

ข้อจ ากัดตามรูปแบบทางกฎหมายบ้านเมือง โดยบูรณการกฎจารีตประเพณีท้องถิ่น (Local customary law) ท่ี

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฯ (ถ้ามี) ท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์กฎหมายฯ เพื่อเสริมความเข้มแข็งของกลไกการ

ควบคุมเชิงสังคม (Social control) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการก าหนดเป็นแนวทางการ

บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพในชุมชนท่ีเหมาะสมตอ่วิกฤตการณท์างสิ่งแวดลอ้มปัจจุบันต่อไป  
 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

  1. วิจัยและวเิคราะห์เอกสารทางกฎหมายและประวัตศิาสตร์ลา้นนา 

   2. รูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (แบบปลายเปิด) โดยก าหนดข้อสมมติฐานไวล้่วงหน้า มี

ลักษณะเป็นชุดค าถาม  

  3. สืบค้น "หลักฐานเชิงประจักษ์" ที่แสดงถึงระบบความเชื่อท้องถิ่น อันเป็นท่ีมาของกฎจารตีประเพณี

ท้องถิ่นฯ (ถ้ามี) โดยขั้นตอนการสัมภาษณ์และจัดกลุ่มเสวนาประเด็นเฉพาะ (Focus group) เช่น ผู้น าชุมชน 

ปราชญพ์ื้นบ้าน เจ้าหนา้ที่รัฐ และท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 
 

ผลการวิจัยเชิงเอกสาร 
  1. ข้อโต้แย้งทางทฤษฎีกฎหมายของส านักความคิดบ้านเมือง (Positivism) ธรรมชาตินิยม (Natural 

Law School) และประวัติศาสตร์ (Historical School) เชิงวิพากษ์  โดยวิจัยชิ้นนี้มีจุดยืนอยู่บนพื้นฐานแนวคิดนิติ

ศึกษาเชิงวิพากษ์ (Critical Legal Analysis นิติวิพากษ์)[8] ซึ่งโต้แย้งและวิพากษ์ส านักความคิดกระแสหลัก 

(Positivism) ท่ีมุ่งเน้นการใชอ้ านาจรัฐเพื่อควบคุมและออกค าสั่ง (Command and Control management)[9] โดย

ยดึถือการบริหารจัดการโดยกฎหมายเป็นท่ีสุด ภายใต้เสรีนิยม ปัจเจกนิยม แต่อาจจะละเลยความเป็นจริงทาง

สังคมวัฒนธรรมในมิติอื่นๆ และเพิกเฉยตอ่ข้อบกพร่องในบริบทกฎหมายน้ันเอง ซึ่งข้อเสนอเชิงนิติวพิากษ์มุ่งตี

แผ่จุดบกพร่องนั้นๆ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยไม่มอง “สัตว์ป่า” เป็นทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ก ากับ

ของรัฐ หรือเป็นเพยีง “ทรัพย์” ท่ีมนุษยจ์ะยดึถือเป็นเจ้าของได้เท่านั้น แต่เพิ่มเติมมิติของศีลธรรมเข้าไปในการ

บริหารจัดการฯด้วย การศึกษาภายใต้แนวคิดนิติ เชิงวิพากษ์นี้พยายามอธิบายบริบทของชุมชนนิยม 

(Communitarianism) และความคิดเห็นท่ีเห็นแก่ประโยชนผ์ู้อื่น (Altruism)  เพื่อลดปัญหาการแบ่งแยก ครอบง า 

ส่งเสริมการแบ่งปันและเสียสละ การมีสว่นร่วมของประชาชน[10]    

 จากข้อสมมติฐานภายใต้กรอบคิดเชงิวพิากษ์ ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ กฎจารตีประเพณีท้องถิ่นท่ีสง่เสริม

การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ กรณี นกยูงเขียว : Green peafowl (Pavo muticus) ณ บ้านกิ่วแก้วจะมีผลท าให้

กฎหมายสงวนและคุ้มครองฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่  ซึ่งหากกฎจารีตนั้นมีอยู่จริง กฎหมาย
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บ้านเมืองควรสนับสนุนคุณค่าของกฎจารีตฯ ข้อปฏิบัติตามความเชื่อท้องถิ่นท่ีสอดคล้องและไม่ขัดกับการ

อนุรักษฯ์ และควรรับรองกฎจารตีฯเหลา่นั้น (ถ้าม)ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชก้ฎหมายบ้านเมอืง   

  โดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์แต่เดิมมา การด ารงชีวิตอยู่กันอย่างสงบสุข สมาชิกในสังคมย่อมต้อง

ประพฤติปฏิบัติตามข้อห้ามและกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นๆ อันประกอบด้วย กฎศาสนา กฎจารีตประเพณี กฎ

บ้านเมอืง แตเ่มื่อต่อมาสังคมพัฒนามากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองอาจก่อให้เกิดความซับซ้อนของการ

บังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ อันสร้างความสับสนต่อพลเมืองในสังคมนั้นๆ มากขึ้นตามไปด้วย ในมิติการอนุรักษ์

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้น หากเป็นนักกฎหมายส านักความคิดบ้านเมือง (Positivism) อาจกล่าวอ้างว่าสิ่งมีชีวิต

และไม่มีชีวิตต่างๆท่ีมนุษย์จะถือเอาไว้ได้ เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและย่อมตกเป็นของรัฐตามหลักอ านาจ

อธิปไตยเหนือดินแดน (CBD, article 3) รัฐจึงมีความชอบธรรมในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมบังคับ

พฤติกรรมของพลเมืองมิให้ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างเสรีฯ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม เช่นการตัดไม้ท าลายป่าอนุรักษ์ หรือการสูญพันธ์ุของสัตว์ป่า เป็นต้น เช่นนี้เมื่ อกฎหมายเป็นข้อ

ห้าม รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นไปโดยเด็ดขาด (ผิด-ถูก) เพราะกฎหมายนั้นต้องใช้บังคับท่ัว

ราชอาณาจักร ซึ่งในหลายๆ กรณีส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่นท่ียังคงใช้ชีวิตพึ่งพิงกับธรรมชาติ

มากกวา่คนเมอืง ดังนัน้ถึงแม้ว่ากฎหมายจะมีเจตนารมณ์ท่ีด ีแตก่ารบังคับใชฯ้ท่ีเข้มงวดเกินไปก็มักจะก่อให้เกิด

การตอ่ต้าน 

  การใช้กฎหมายฯให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อบนพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุ จึงน่าท่ี

จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งข้อกล่าวอ้างในลักษณะนี้ คือสาระส าคัญท่ี Friedrich Karl von Savigny 

(1779-1861) ผู้เสนอแนวคิดหลักของส านักความคิดกฎหมายเชิงประวัติศาสตร์นิยม (the Historical School of 

Jurisprudence) มองว่า [ผู้วจิัยแปล: ...คุณค่าท่ีส าคัญอยา่งยิ่งของกฎหมายมิใชบ่างสิ่งบางอย่างท่ีถูกยัดเยียดสู่

ชุมชนจากอ านาจผู้ปกครองหรืออ านาจจากพระเจ้า แตก่ฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาต ิ

มีความเป็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อันถือว่าเป็นจิตวิญญาณของประชาชนทุกคน]” [11] ดังนั้นการบัญญัติ

กฎหมายจึงต้องศึกษาจารีตประเพณีประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุของมนุษย์ด้วยเช่นกัน  Savigny ใช้ค าว่า 

“Volksgeist” in German หรือ “the spirit of the people” in English หรือ “จิตวิญญาณประชาชาติ” (แปล: สม

ยศ เชื้อไทย) ซึ่งหากพิจารณาการก าหนดกฎหมายตามแนวคิดของ Savigny แล้วนั้น กฎหมายก็จะไม่ใช่สิ่งท่ี

แยกออกจากจิตใจของปัจเจกชน แต่สามารถผสมผสานก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อทุกๆคน บนพื้นฐาน

ข้อเท็จจริงทางสังคมภูมิศาสตร์และประวัตศิาสตร์ของชนชาติน้ัน 

  เมื่อเป็นเชน่นีห้ากพิจารณาถึงวิวัฒนาการในวัฒนธรรมทางกฎหมาย (Legal culture) ตามแนวทางของ

ท่านอาจารย์ปรีดฯี [12] เราจะสังเกตได้ว่า กฎศีลธรรม กฎจารีตประเพณี (อันดขีองประชาชน) ซึ่งประกอบด้วย

เหตุผลทางศลีธรรม (Moral Reason) กับเหตุผลตามข้อเท็จจริง (Nature of things) ได้ถูกน ามาใช้ตัดสินวา่อะไร

ผิดอะไรถูก อะไรควรไม่ควร [13] ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุน้ีถึงแมร้ะบบกฎหมายจะวิวัฒนาการไปตาม

สภาพสังคมท่ีแปรเปลี่ยน แต่หลักการทางศีลธรรมและจารีตประเพณีไม่ได้หายไปจากระบบกฎหมายปัจจุบัน 

เพียงแต่กลืนกันหรือมิได้ถูกหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างกันในกระบวนการยุติธรรมอยู่เท่านั้น ซึ่งจะสังเกตจาก 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์ลักการอุดช่องวา่งแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร มาตรา 4 ท่ีไมไ่ด้ปฏิเสธ

ความส าคัญของ “จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น” หรือ ความนัย ป.พ.พ. มาตรา 150, 151 ท่ีบัญญัตใินการกระท า
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ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการตอ้งห้ามชัดเจน หรือแตกตา่ง หรือขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็น

โมฆะ[15] แต่อยา่งใด  

  ท่านอาจารย์หยุด แสงอุทัย ได้กล่าวถึงลักษณะของกฎหมายไว้ 2 ประเภทอย่างชัดเจน คือ 1 . 

กฎหมายตามเนื้อหา และ 2. กฎหมายตามแบบพิธี ถึงแม้ท่านฯ พยายามแบ่งแยกกฎหมายบ้านเมืองออกจาก 

“กฎศีลธรรม” ตามอย่างระบบกฎหมายตะวันตก (ท่ีแบ่งแยกกฎศาสนาจักร ออกจากกฎบ้านเมือง) แต่ท่านฯ

มไิด้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องระหว่างกฎศีลธรรมและกฎหมายท่ีมีอทิธิพลต่อกัน เชน่ท่ีท่านอธิบายว่า “กฎหมายท่ี

ดีย่อมขยับ (สนับสนุน) ศีลธรรมของประชาชนให้สูงขึ้นกว่ากฎหมายท่ีเลว” ซึ่งในทัศนะของท่านอาจารย์หยุด 

แสงอุทัย จารีตประเพณี ก็มีความคล้ายคลึงกับกฎหมาย คือท้ังสองอย่างต่างวางข้อก าหนดความประพฤติ

ภายนอกของมนุษย์เพื่อมนุษยจ์ะได้อยู่ร่วมกันด้วยดี แตจ่ารตีประเพณีครอบคลุมกว่ากฎหมาย เพราะเกี่ยวข้อง

ท้ังเร่ืองชีวิตประจ าวัน เช่นการแต่งตัว และวัฒนธรรมฯลฯ เป็นต้น   ซึ่งต่อมาท่านอาจารย์ปรีดี เกษมทรัพย์ ก็

ได้ให้ความเห็นคล้ายคลึงกันว่า ถึงแม้กฎหมายจะมีการวิวัฒนาการเร่ือยมา แต่รากฐานของระบบ “กฎหมาย

ไทยเดิม” หรือ กฎหมายท่ีมาจากวัฒนธรรมและสังคมไทยแท้จริง ก็ยังคงหลงเหลอือยู ่เมื่อพิจารณาจากสังคม

ชนบทท่ีห่างไกลจากเมืองหลวง โดยบังคับใช้ผ่านขนบธรรมเนียม เช่นการติเตียนทางสังคม(หยุด:แสงอุทัย , 

2542,53)  แต่อย่างไรก็ตาม การกล่าวอ้างกฎจารีตประเพณี หรือขนบธรรมเนียมท่ีถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อ

ยกขึน้เป็นประโยชนแ์ก่ตนในกระบวนพิจารณาคดีน้ัน มีข้อตอ้งพิจารณาเป็นแนวทางไวเ้ชน่กันดังน้ี  1. ต้ อง

ไมข่ัดตอ่กฎหมายบ้านเมอืง 2. ตอ้งเป็นประเพณีอันสมควร 3. ตอ้งไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอัน

ดีของประชาชน 4. เป็นหลักจารตีประเพณีท่ีสืบทอดกันมานาน 5. ถือปฏิบัตใินท้องถิ่นท่ัวไป 6. มีความแนน่อน

และจ าตอ้งปฏบัิต ิ7. ก าหนดแนน่อนโดยสถานท่ีและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

  ซึ่งหลักจารีตประเพณีอาจมีอยู่หลายลักษณะต่างๆ เช่น ประเพณีทางการค้า ประเพณีการแต่งงาน

ประเพณีการเดินเรือ ประเพณีทางศาสนา หรือประเพณีทางวัฒนธรรม ซึ่งในบางเร่ืองกฎหมายลายลักษณ์

อักษรอาจกล่าวไปไม่ถึงท้ังหมด หรือไม่ประสงค์จะวางหลักการใดๆไว้เพราะจ าต้องปล่อยไว้ให้ศาลพิจารณา

เป็นประเด็นกรณีๆไป ก็มิได้ปิดโอกาสการน ากฎจารีตฯ มาบังคับไปตามความเหมาะสมนั้นๆ  เช่นนี้การ

ประยุกต์หลักคติความเชื่อจารีตประเพณี ที่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่การอนุรักษ์ธรรมชาตเิพื่อสนับสนุนการ

บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองนัน้ย่อมท าได้ หากแต่จารีตฯนั้น ต้องเป็นไปตามแนวทางแห่งกฎหมาย อันมเีงื่อนไข

และหลักเกณฑ์ต่างๆก าหนดไว้ (หยุดแสงอุทัย: 2542,55-57)  ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน โดยยึดหลักจาก “กฎจารีตประเพณี” และระบบความเชื่อด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึง

เป็นท่ียอมรับได้ในสายตานักกฎหมายส านักบ้านเมือง แต่ท้ังนี้ต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและเงื่อนไขทาง

นติวิธีิท่ีถูกต้อง  

 2. นกยูงกับวัฒนธรรมลา้นนา 

  หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกันระหว่างมนุษย์กับนกยูงปรากฏร่องรอยท่ีเห็นได้ชัดเจน ณ “ผานกยูง” ซึ่งเป็น

ลายภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัตศิาสตร์เป็นรูปภาพคล้ายนกยูง ณ ถ้ าประตูผา จังหวัดล าปาง ตอ่มาเมื่อ

ก าเนิดสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์นี้ก็มิได้หายไปกลับถูกสร้างสรรค์เป็นวัฒนธรรมสืบต่อกันมา 

ถึงแม้ว่าล้านนาจะเป็นดินแดนท่ีมีความทับซ้อนของวัฒนธรรมท่ีหลากหลายมาอย่างยาวนานนับแต่อดีตมา

จนถึงปัจจุบัน แต่ร่องรอยความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับนกยูงท่ีแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธ์ิก็ยัง

สามารถเห็นได้เป็นท่ีประจักษ์  โดยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับนกยูงท่ีถูกถ่ายทอดผ่านมิติเชิง
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ประวัติศาสตร์ สามารถสืบค้นย้อนหลังกลับไปถึงหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมจีน [16] และอินเดีย

โบราณ (ราชวงศโ์มริยะ Maurya Dynasty) [17] ท่ีถูกส่งผ่านทางวัฒนธรรมการเมือง การปกครอง พุทธศาสนา 

ความเชื่อดั้งเดิม โดยผ่านการยึดถือปฏิบัติของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ท่ีได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีน/

อินเดีย/พม่า และได้เผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนอาณาจักรล้านนา [18] ตั้งแต่การก่อก าเนิดราชอาณาจักร[19] เช่น 

ร่องรอยทางโบราณวัตถุ คือ ลวดลายนกยูงท่ีปรากฏใน “ไหเขียนลายสีด าใต้เคลือบ” ศลิปะล้านนา (พ.ศ. 20-

21) ณ เตาเวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย ณ พิพิธภัณฑ์วัดศรีโคมค า จ. พะเยา หรือ  ร่องรอยทาง

จิตรกรรมรูปนกยูง ในศิลปะจีน ปรากฏภายในอุโมงค์ท่ี 1 วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ [20] ซึ่งอุโมงค์ดังกล่าว ถือว่ามี

ความเก่าแก่ท่ีสุดของล้านนา และลวดลายของจิตรกรรมสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของศิลปะจีน สมัย

ราชวงศ์หยวน-หมงิ และลวดลายศิลปะพมา่ (สุรชัย จงจิตงาม:2555,33) 

  3. นกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สทิธ์ิตามคติความเชื่อทางศาสนา 

   นกยูงผูกพันกับเร่ืองราวต่างๆ ตามคติความเชื่อทางศาสนามาแต่โบราณ ซึ่งล้านนาได้รับอิทธิพล

ความเชื่อนีม้าโดยผ่านต านานทางพุทธศาสนา แบบอนิเดีย-ลังกาโบราณ ซึ่งนกยูงแสดงถึงอ านาจบารมี ร่ ารวย

มั่งคั่ง เปรียบดุจดั่งแสงแรงกล้าขององค์พระอาทิตย์[21]   ความส าคัญของ “พญานกยูงทอง”[22] ตามพุทธ

ประวัตปิรากฏเป็นอัศจรรยค์วามศักดิ์สิทธ์ิ กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก อรรถกถา โมรชาดกท่ี ๙ และมหาโมรชาดก  

ท่ีสร้างอิทธิพลความเชื่อต่อนกยูงทองศักดิ์สิทธิ์และผู้ศรัทธาชาวพุทธล้านนาเป็นมาก ปรากฏร่องรอยหลักฐาน

ตา่งๆ ในลักษณะพระเคร่ืองสบืตอ่กันเร่ือยมา[23] หรือในคติความเชื่อท้องถิ่นในแบบศลิปะพมา่-ไทใหญ่ จะพบ

ปรากฏในเครื่องรางของขลัง ท่ีเรียกว่า “มหาเทวะโอสถ ยาขุนเดอืน ขุนตะวัน”[24] 

   เอกสารท่ีบ่งบอกถึงลักษณะของนกยูงทอง คงมีร่องร่อย ในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา (2326) พระยา

ธรรมปรีชา (แก้ว) ชีไ้วใ้นเอกสารโบราณนี้ มีใจความกล่าวพรรณนาลักษณะของนกยูงวา่ “...มพีรรณอร่ามเรือง

เหลืองเป็นสีทอง ระหว่างปีกท้ังสองนั้นวิจิตรไปด้วยสีแดงดังแสงชาด เนตรท้ังสองนั้นแดงประหลาดแลดังผล

มะกล่ า จะงอยปากนั้นแดงก่ าดังสีแก้วประพาฬ ดูไหนงามนั้น...”[25] และนกยูงทองดังกล่าวนี้ได้รับการน ามา

เปรียบเทียบกับการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ “ท่ีดิน” ปรากฏในต าราดูลักษณะท่ีดินล้านนาด้วยเช่นกัน คือ 

“ดินท่ีใด สัณฐานดังผิวนกยูง อยูท่ี่น่ันมขี้าวของเงินฅ าสัมปัตตมิาก เตชะยศศักดิ์มาก จักได้เมยีเจ็ดคน” [26] 

  4. นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของอ านาจ สง่างาม 

  นกยูงเป็นสัญลักษณ์ท่ีใชแ้สดงถึงอ านาจบารมีในชนช้ันปกครอง ซึ่งเมื่อคร้ังพมา่ปกครองล้านนา (พ.ศ. 

2101-2317)[27] โดยเฉพาะช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2207-2317 คติความเชื่อนี้ได้ถูกน ามาถือปฏิบัติปะปนกันไปท้ังพม่า

และชนพื้นเมอืงล้านนาอาจเป็นเพราะนโยบายทางการปกครองของราชส านักพม่า ได้ส่งผู้ปกครองชาวพม่ามา

ปกครองแทนท่ีจะแต่งตั้งเจ้านายล้านนาให้ปกครองกันเองเหมือนแต่เดิม ซึ่งนโยบายนี้ขยายไปท่ัวล้านนาแม้แต่

หัวเมืองเล็กด้วย เช่น สมัยกษัตริย์ปินดาเลได้แต่งตั้ง “แมน 5 คนพี่น้อง” ไปปกครองเมืองพะเยา เมืองพาน 

เมืองเทิง เมืองลาวและเมืองลอ (สรัสวดี อ๋องสกุล:2544.223-252) เหตุนี้อาจท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง

ศลิปวัฒนธรรมพม่า-ล้านนา ซึ่งต่อมาสัญลักษณ์นกยูงทองได้ถูกน ามาผูกกับอ านาจอทิธิพลทางการเมอืงและ

การปกครองของผู้ปกครองชาวพม่า ร่องรอยเหล่านี้จะเห็นได้จากวัดท่ีมีสัญลักษณ์นกยูงปรากฏเหนือวิหาร 

เชน่ วิหารวัดพันเตา ต.ศรีภูม ิอ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่ซึ่งสอดคล้องกับคตคิวามเชื่อเร่ืองนกยูงของพมา่ที่ใช้แสดงถึง

ผู้ปกครอง ซึ่งสัญลักษณ์รูปนกยูงต่างๆท่ีปรากฏตามวัดและวิหารดังเช่นนี้อาจสันนิษฐานได้ว่าระยะเวลากว่า 
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๑๐๐ ปี ที่พม่าปกครองล้านนาน่าจะมีอิทธิพลต่อคติความเชื่อท่ียกย่องนกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจความ

รุ่งเรือง (อุดม รุง่เรืองศรี:2547.9) 
 

ผลการวิจัยเชิงพื้นที่ 

  1. นกยูงกับการอนุรักษภ์ายใตค้ติความเชื่อชุมชนกับเวยีงลอ 

   กลุ่มอนุรักษ์นกยูงไทย บ้านกิ่วแก้ว ก่อเกิดขึน้จากการรวมตัวกันอย่างมีส่วนร่วมและด้วยความสมัคร

ใจ ประกอบด้วยสมาชกิหลากหลายอายุและอาชพี ประมาณ 40 คน ได้แก่ พระสงฆ์ (พระประจักษ์ เจ้าอาวาส

วัดพระธาตุศรีรัตนสุดาราม) ผู้น าชุมชน (ครูบุย วัชระ ศรีค าตัน) หัวหน้าและเจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

เวยีงลอ เจ้าพนักงานปกครองท้องถิ่น สมาชกิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ปกป้องคุ้มครองและลดความขัดแย้งระหว่างนกยูงท่ีลงมาจากเขตป่าอนุรักษ์ฯและชุมชนเกษตรกรรมในพื้นท่ี

ดังกล่าว โดยริเร่ิมบริหารจัดการพื้นท่ีบางส่วนของสมาชิกเพื่อกันเป็นเขตกันชน (Buffer zones) ซึ่งได้จัดให้มี

แหล่งน้ าและอาหารเพื่อกระชับพื้นท่ีมิให้นกยูงกระจายการหากินไปในพื้นท่ีอื่นๆ อันจะสร้างความเดือดร้อน

ร าคาญแก่ชุมชนเป็นวงกวา้งมากยิ่งขึน้  

  ซึ่งในจ านวนนี้ ได้สุ่มสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 10 คน จากการลงพื้นท่ีวิจัยและสัมภาษณ์เชิงลึก

วิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มสมาชิกถือคติความเชื่อเดียวกันว่าเผ่าพันธ์ุนกยูงท่ีป่าแห่งนี้เป็นลูกหลานของนกยูงของ

พญาลอ จ้าวเมืองเวียงลอในอดีตจึงเป็นนกยูงศักดิ์สิทธ์ิ หากผู้ ใดท าร้ายหรือฆ่าจะมีภยันตรายแก่ผู้นั้นและ

ครอบครัว คตคิวามเชื่อเร่ืองอ านาจศักดิ์สิทธ์ิน้ี ได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมท้องถิ่นลา้นนา 

เช่น ซอพระลอเดินดง เป็นบทท่ีกล่าวถึงความหลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าระหว่างเมืองลอกับเมืองสรอง 

(อุดม รุ่งเรืองศรี:2547.565-567) หรือ คร่าวซอ (ค่าว) หงส์หิน ใน “บทชมป่า” ซึ่งพรรณนาถึงนกชนิดต่างๆ 

และนกยูงด้วยเชน่กัน(อุดม รุง่เรืองศรี:2547.503-504)  

  คติความเชื่อล้านนาเร่ืองอ านาจ “ผี” ในท่ีนี้หมายความถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีอารักษ์ ดวงวิญญาณบรรพ

บุรุษ ครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นสภาพบังคับก่อให้เกิดความศักดิ์สิทธ์ิซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ  เช่น 

การเลีย้งผีขุนน้ า เลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ (สน่ัน ธรรมธิ:2557.38) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

  ในการศึกษานี้คติความเชื่อตามแนวคิดวิญญาณนิยม Animism เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท่ี

ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ (traditional knowledge of environment)[28] มคีวามหมาย

เชิงคุณค่าวัฒนธรรม (Cultural value) ท่ีมีกฎหมายรับรองให้เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”[29] ท่ีสืบ

ตอ่กันมาของไทย  

  หากเปรียบเทียบกับสังคมตะวันตก (Western society) ความเชื่อตามแนวคิดแบบจิตวิญญาณนิยม 

(Animism) ถูกน าเสนอผ่าน Edward Burnett Tylor (1832-1917)[30] นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษในยุค ‘90 ท่ี

กล่าวถึงระบบความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ท่ีมองว่าสรรพชีวิตในโลกต่างมีจิตวิญญาณเป็นของตนเอง [31] Tylor 

มิได้มองจิตวิญญาณนิยมท่ีปะปนน าเสนอผ่านระบบศาสนาเท่านั้น (Religion) แต่ได้ศึกษาผ่านระบบความเชื่อ

ของชนเผ่าท้องถิ่นต่างๆ (Fetishism) ท่ีมีรูปแบบพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมทางจิตวิญญาณนิยม โดยไม่ได้

มองสรรพชีวิตเป็นเพียง “วัตถุ” (Object) แต่มีจิตวิญญาณเป็นของตัวเอง (Subject) ซึ่ง Tylor ได้อธิบายไว้
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ภายใต้บริบทของค าว่า “วัฒนธรรม” ดังนี้  [ผู้วิจัยแปล: วัฒนธรรม...คือ องคาพยพท่ีสลับทับซ้อนกัน ซึ่ง

รวมท้ัง องค์ความรู้, คติความเชื่อ, ศิลปะ, คุณธรรม, กฎหมาย, ขนบธรรมเนียมต่างๆ และศักยภาพทาง

ชา่งฝีมือท้ังหลาย, ทักษะความช านาญท่ีถูกหลอมรวมกัน [โดยมนุษย์] อันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในสังคม] [32] ซึ่ง

ในยุคปัจจุบันมุมมองของ Tylor ได้ถูกน ามาผสมผสานกับแนวคิดเชิงนิเวศ (Environmentalism) โดยเฉพาะใน

กลุ่มนิเวศเชิงลึก (Deep ecology)[33] ท่ีมองทุกสรรพชีวิตในโลกธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน มิได้

เป็นวัตถุที่แตกแยกจากกัน ซึ่งจิตวิญญาณเชิงนิเวศ (Ecological spirituality)[34] นี้มไิด้หมายความถึงความรู้สึก 

(Sensitivity) ท่ีถูกอธิบายโดยนักสิทธิสัตว์ (Animal rights) เท่านั้น แต่ยังมองถึงองค์รวมของระบบนิเวศทุกๆ

ระบบของโลกที่อาจไมม่คีวามรู้สกึแต่มีชีวิตและมีคุณค่าในตัวเอง (Intrinsic value) ด้วย  

  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามธรรมชาติ ถูกสร้างขึ้นขึ้นในลักษณะ  “พันธสัญญา” 

(Covenant) ซึ่งเป็น “ข้อตกลง” (Convention) ท่ีเป็นบ่อเกิดของหลักการสัญญาต่างๆก่อนอิทธิพลของระบบ

ตัวอักษรหรือ“สัญญา” (Contract) [35] ตามระบบกฎหมายท่ีจ าต้องอาศัยหลักฐานเพื่อฟ้องร้องด าเนนิคด ี 

ดังนั้นลักษณะเด่นของการใชป้ระโยชน์จากพันธสัญญานั้นจึงครอบคลุมรองรับข้อตกลงต่างๆ ได้มากกว่าหลัก

สัญญาทางกฎหมาย กล่าวคือ หลักพันธสัญญาซึ่งยึดโยงกับคติความเชื่อศาสนา อ านาจศักดิ์สิทธ์ิ หลัก

ศีลธรรม ความดีงาม และบังคับใช้โดยค าสาปแช่ง ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนในวัฒนธรรมสยามโบราณ คือ 

“โองการแช่งน้ า-แช่งน้ าพระพัทธ์” หรือค ากล่าวสัจจะสาบานตามหลักศาสนาต่างๆก่อนสืบพยาน เป็นต้น  

พันธสัญญานี้ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางศีลธรรม (ความภักดี กตัญญู) ที่ต้องกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด

หรืองดเวน้ต่อสิ่งใด ตามท่ีได้แสดงเจตจ านงไว้ โดยพันธสัญญาผูกมัดปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลด้วยความ

เชื่อมั่นศรัทธาต่ออ านาจศักดิ์สิทธ์ิตามระบบความเชื่อนั้นๆ ซึ่งยังคงปรากฏถือปฏิบัติในสังคมต่างๆ นับแต่

โบราณมาจนถึงปัจจุบัน  

  การใช้ประโยชน์จากหลักพันธสัญญามิได้มีแต่ในวัฒนธรรมสยามเท่านั้น แต่ปรากฏในวัฒนธรรม

การเมอืงตะวันตกดว้ยเชน่กัน 

Daniel J. Elazar ให้ความหมายว่า [ผู้วิจัยแปล: พันธสัญญาเป็นการประกาศ

โองการหรือค าปฏิญาณทางศีลธรรม หรือ ข้อตกลงเข้าร่วมกันของกลุ่มคนเพื่อ

กระท าการใดๆด้วยใจสมัครโดยประกอบด้วยการกล่าวสัจจะสาบานหรือค ามั่น

สัญญาร่วมกันโดยอ้างอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเป็นพยาน พันธสัญญาเกิดขึน้ได้ทุกฝ่าย

อย่างอิสระไม่จ ากัดด้วยสถานะของคู่สัญญา ข้อพันธสัญญาก่อให้เกิดการกระท า

หรือความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน (ไม่ว่าจะเพื่อยุติหรือ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น) ภายใต้เงื่อนไขในการเคารพซึ่งกันและกัน 

(กัลยาณมติร)เพื่อปกปอ้งความม่ันคงสามัคคีของสมาชิกและของกลุม่] [36] 

  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า “พันธสัญญา” (Covenant) อันจะเป็นค าประกาศโองการ หรือ ค าปฏิญาณ ซึ่ง

เป็นการแสดงเจตจ านงฝ่ายเดียว หรือ ข้อผูกมัดใดๆ ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆก็ตาม เพื่อกระท าการใด

หรือไมก่ระท าการใดหรืองดเวน้ตอ่สิ่งใดอันเป็นหลักการร่วมกัน (Common ground) ท่ีก่อให้เกิดความรับผิดชอบ

ทางศีลธรรมโดยอาศัยอ านาจศักดิ์สิทธ์ิเป็นพยานตามความเชื่อนั้นๆ  ซึ่ง Covenant มีนัยยะท่ีแตกต่างกับการ

ก่อเกิดของหลักสัญญาท่ัวไป (Legal contract) ท่ีเปิดเสรีในการเข้าท าสัญญาโดยอาศัยการแสดงค าเสนอและค า

สนองอยา่งอิสระโดยไม่มขี้อจ ากัดทางศีลธรรม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของหลักการเข้าท าสัญญาด้วยความ
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สมัครใจ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย  Civil Law จึงแก้ไขโดย

การตรากฎหมายเพื่ออุดช่องวา่งดังกล่าว (เชน่ พระราชบัญญัติว่าดว้ยข้อสัญญาที่ไมเ่ป็นธรรม พ.ศ. 2540 หรือ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีเป็นธรรม 

พ.ศ. 2559 [37] เป็นต้น)  

  หากจะพิจารณาโดยละเอียดแล้วนัน้ “การผูกมัดโดยพันธสัญญา” ปรากฏปะปนอยู่ในวัฒนธรรมลัทธิ

ฮินดู-พราหมณ์-พุทธ ท่ีส่งผ่านกันต่อมารุ่นต่อรุ่น ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในขนบธรรมเนียมโบราณราช

ประเพณี ปรากฏให้เห็นได้ในพระราชพิธีถือน้ าพระพพิัทธ์ (ถือน้ าพระพัทธ์-แชง่น้ าพระพัทธ์) ซึ่งเป็นพิธีกระท า

สัตย์สาบาลต่อกษัตริย ์ตามคติความเชื่อพราหมณ์ โดยมหีลักฐานทางประวัตศิาสตร์ปรากฏจารึกที่กรอบประตู

ศิลา ณ โบราณสถานพิมานอากาศ เมืองนครธม ประเทศกัมพูชา[38] โดยพิธี “สาบาล”นี้ ถูกจารึกเป็นภาษา

สันสกฤตไว้ว่า “วฺระ วทฺธปฺรติชฺญา”  (พระพัทธประติชญา) ซึ่ง จิตร ภูมิศักดิ์ได้ถอดความหมายว่า “พัทธ” 

แปลว่า “ผูกมัด” และ “ประติชญา” แปลว่า “สาบาล” ซึ่งตรงกับค าไทยท่ีใช้เช่นเดียวกับภาษาบาลีว่า “พัทธา

ประติชญา” หรือแปลรวมว่า “ค าสาบาลผูกมัด” ซึ่งการกล่าวโอการสาบาลผูกมัดเช่นนี้ยึดโยงกับหลักการ 

“ธรรมะ” อันถือเป็นอ านาจศักดิ์สทิธ์ิสูงสุด (จิตร ภูมิศักดิ์: 2547.4-5) 

  “ธรรมะ หรือ กฎธรรมชาติ” เมื่อใช้กับธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา และจักรวาลวิทยา เป็น “กฎ

นิรันดร” ท่ีก าหนดบังคับมนุษย์ให้ด าเนินตาม[39] (เช่น กลางวันและกลางคืนผูกมัดให้มนุษย์ตื่นและหลับ เป็น

กฎนิรันดร์ ไม่จ ากัดด้วยเขตแดนประเทศ หรือเจ้าผู้ปกครองใดๆ) ประภัสสร เธียรปัญญา ได้อธิบายในมิติ

จักรวาลวิทยา ว่า  ““ธรรมะ”” เป็นกฎนิรันดรท่ีบ ารุงรักษาโลก ซึ่งชาวอินเดียโบราณเชื่อว่าโลกด าเนินไปตาม

กฎระเบียบบางอยา่งท่ียั่งยืนและบ ารุงรักษาโลกไว ้กฎระเบียบนี้เป็นหลักท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติของสิ่งต่างๆ และมี

เทพท้ังหลายเป็นผู้พิทักษ์ “ธรรมะ” ดังนั้นหากมนุษยป์ระพฤตตินให้สอดคล้องกับระเบียบของจักรวาลแล้ว สิ่ง

ต่างๆก็จะได้รับผลท่ีดีในโลกหน้าท่ีเขาจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีก หากเขาปฏิบัติตรงกันข้ามกับ “ธรรมะ” ก็จะ

เป็น “อธรรมะ” และจะได้รับผลร้ายในโลกหนา้”[40]  ดังนัน้เมื่อกล่าวถึงสภาพบังคับด้านจิตใจ (ยนิยอม สมัคร

ใจ) ประภัสสรฯ ชี้วา่ ““ธรรมะ” หมายถึง “พันธะ” ท่ีผูกพันทุกคนท่ีต้องการให้การกระท าของเขามีผล ยอมอยู่

ภายใตก้ฎเหลา่นีซ้ึ่งครอบครองจักรวาลและจะน าทางชวีติของเขาไปอย่างมั่นคง พันธะนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของเขา” 

(ประภัสสร เธียรปัญญา:2552.148-166) 

  ในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมาย (Thai Jurisprudence) เมื่อหลัก “ธรรมะ” ได้ผ่านวัฒนธรรมฮินดู-

พราหมณ์-มอญ เข้ามาสู่วัฒนธรรมกฎหมายของสยามประเทศในรูปแบบของ “พระธรรมศาสตร์” เช่นนี้

แนวคิดเร่ือง “ธรรม” ได้ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง “พระธรรมสารท” โดยอาจเปรียบได้กับ 

“รัฐธรรมนูญ” ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีผู้ปกครองรัฐต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ประภัสสรฯ 

วิเคราะห์ แนวคิด “ธรรม” และ “กฎหมาย” ในพระธรรมศาสตร์ไทยกล่าวถึงท่ีมาคล้ายคลึงกับฮินดูว่าเป็น

กฎระเบียบของจักรวาลอันศักดิ์สิทธ์ิ แต่พระธรรมศาสตร์ไทยไม่ได้ยึดถือตามศาสนาฮินดู เพราะยึดถือมา

ศาสนาพุทธประกอบพระไตรปิฎก แต่อย่างไรก็ตามหลัก “ธรรมศาสตร์แบบไทย” ก็ยังคงมีความศักดิ์สิทธ์ิแบบ

ฮินดูแต่ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของจักรวาลให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งประภัสสรฯ เห็นว่านั้นคือ “หลัก

กรรม” โดย “หนา้ที่ หรอืภาระผูกพัน” ได้ถูกลดลงเป็น “ความยุติธรรม” ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญอยา่งยิ่ง เฉพาะตัว

ของกษัตริย์ภายใต้บริบทของ “ธรรมราชา” หรือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม (ประภัสสร เธียรปัญญา:2552.158-159)  
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  ซึ่งมิตินี้ ธัญญา สังขพันธานนท์ ได้เชื่อมโยงให้เห็นชัดเจนว่า คติความเชื่อเร่ือง “ธรรมราชา” นี้เป็น

ตน้แบบท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสภาวะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับธรรมะและพฤติกรรมมนุษย ์

โดยเฉพาะผู้ปกครอง เช่น เมื่อผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะเกิดการแปรปรวนท้ังสังคมบ้านเมืองและทาง

ธรรมชาติ เพราะทุกสรรพชีวติต่างพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งแนวคิดแบบองค์รวมนี้เป็นกระบวนทัศน์จิตส านกึเชงินิเวศ

แนวพุทธ[41] หรือ “จริยธรรมสิ่งแวดล้อมแบบพุทธ” อย่างชัดเจน หากพิจารณาร่องรอยของ “หลักธรรมะ” 

เชิงสิ่งแวดล้อมแนวพุทธศาสนานี้ ยังคงปรากฏในกฎหมายตราสามดวงด้วยเช่นกัน เช่นหลักทศพิธราชธรรม, 

หลักอคต ิ๘ ประการ, หลัก ศีล ๕ ศลี ๘ และหลักเมตตากรุณา [42] เป็นต้น ซึ่งรอ่งรอยลักษณะนี้ มิได้ปรากฏ

หลงเหลือในกฎหมายสมัยปัจจุบันแต่ประการใด ซึ่งจากท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทท่ี 2 กฎหมายกระแสหลัก 

(พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองฯ พ.ศ. ๒๕๓๕) เพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยา แบ่งแยก “กฎเกณฑ์ของ

รัฐ” ออกจาก “หลักธรรมะ หรอื หลักธรรมชาติ” โดยความจริงแลว้หลักธรรมตา่งๆ ที่สอดคล้องกับการละเว้น

การฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียน หลักความเมตตา ต่างๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานความดีงามท่ีสังคมถือเป็นธรรมเนียม

ปฏบัิต ิแต่กลับถูกลดคุณค่าลงโดยยึดแตต่ัวบทกฎหมายซึ่งเป็นอักษร โดยในท่ามกลางความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน ตัวบทกฎหมายท่ีแข็งกระด้างเหล่านั้นเป็นแต่เพยีงข้อบังคับท่ีก่อให้เกิดความขัดแยง้มากกวา่การปฏิบัติ

ตาม ดังนัน้เมื่อพลเมืองของรัฐไม่ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามโดยสมัครใจ การดื้อแพ่งไม่สนับสนุนจึงเกิดขึ้นตามมา  

ดังนัน้การละเวน้การฆา่ ไมเ่บียดเบียนสัตว ์เป็นกฎทางศีลธรรมถือปฏิบัตใินหมูน่ักบวช แต่เมื่อมีการเผยแพร่ต่อ

ผู้ท่ีเชื่อม่ันศรัทธา กฎศลีธรรมกลายเป็น “กฎจรยิธรรม” นี้ผูกมัดเป็นพันธสัญญาฯ โดยผู้น้ันสมัครใจกระท าการ

ใด ไมก่ระท าการใด หรอื งดเวน้ต่อสิ่งใด 

 ความสัมพันธ์เชิงกฎหมายและนิเวศวัฒนธรรม คติความเชื่อระหว่างชุมชนกับนกยูงป่า ผสมผสาน

ระหว่างหน้าท่ีพลเมืองท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าท่ีศีลธรรม เป็นข้อพันธสัญญาหรือภาระหน้าท่ีตาม

ธรรมชาตท่ีิตอ้งยดึถือปฏิบัตโิดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงบทบัญญัตขิองกฎหมาย  ดังนั้น “พันธสัญญาเชงินเิวศ” 

(Ecological covenant) เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัย “อ านาจศักดิ์สิทธ์ิ” เพื่อปกป้องหวงกันสิ่งส าคัญของ

ชุมชนมใิห้ถูกท าลาย ซึ่งโดยธรรมชาตแิห่งสิ่งของส าคัญเหล่านั้นอยู่เกินกวา่การบังคับใชก้ฎหมายโดยเจ้าหนา้ท่ี

บ้านเมืองจะดูแลท่ัวถึง องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยูงป่าของชุมชนบ้านกิ่วแก้วถูกผูกโยงไว้กับคติความเชื่อ

ท้องถิ่นด้วยอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ปรากฏเป็นลักษณะ “ค าสาปแช่ง” เป็นสภาพบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิด

การข่มจิตใจตนเอง ไม่ลักลอบล่านกยูงป่า ซึ่งผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า อ านาจความศักดิ์สิทธ์ิก่อให้เกิดหน้า ท่ี

โดยสมัครใจในการหลีกเล่ียงการท ารา้ยนกยูง ด้วยเหตุนี้ความรับผิดชอบในตัวเองท่ีจะไม่ท าลายชีวิตนี ้ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน และสนับสนุนการบริหารจัดการสัตวป่์าภาครัฐด้วย ซึ่ง

หากพิจารณาสภาพปัญหาเร่ืองข้อจ ากัดด้านงบประมาณและเจ้าหน้าท่ีประกอบเข้าด้วยกันแล้ว แนวคิดตาม

ส านักธรรมชาตินิยม (Natural Law School) และประวัติศาสตร์ (Historical School) ท่ีมิได้ปฏิเสธจารีตประเพณี

โดยสิ้นเชิงมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง เพราะหากประชาชนทุกคนท่ีอยู่

ภายในประเทศไทยย่อมมีภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่าผลแห่งการปฏิบัติตามนั้นจะจ ากัด

เสรีภาพแก่ตน ก็เพียงเพราะกฎหมายนั้นสอดคล้องกับคติความเชื่อและหลักศีลธรรมตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีเป็นพืน้ฐาน เช่นนี้การบังคับใชก้ฎหมายจึงมีประสิทธิภาพท่ีแท้จริงในตัวเอง  

  การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ จึงเป็นการผูกมัดปัจเจกบุคคลดว้ยหลักธรรม

ตามศาสนาท่ีสอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่น โดยมีข้อผูกมัดด้วยพิธีกรรมต่างๆ และมีสภาพบังคับด้วยสัจจะ
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สาบานและการสาปแช่ง ยึดโยงกับกฎแห่งกรรม ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยพยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์และธรรมชาตินี้โดยผ่านคติความเชื่อท้องถิ่น กรณีการอนุรักษ์นกยูงศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนบ้านกิ่วแก้ว โดย

เรียกวา่“พันธสัญญาเชิงนิเวศ” (Covenant of ecological spirituality) ซึ่งผู้วจิัยเชื่อว่าหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศนี้

เป็นข้อผูกมัดท่ีสบืทอดผ่านรุ่นตอ่รุ่น ใชบั้งคับระหวา่งชุมชนกับอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อท้องถิ่น (พญา

นกยูงทอง) อันก่อให้เกิดหน้าท่ีทางธรรมจรรยาและความรับผิดชอบร่วมกัน (common responsibility) ในการ

อนุรักษแ์ละคุ้มครองนกยูงป่าเวยีงลอท่ีถอืเป็นมรดกรว่มกันของทุกคน ซึ่งจากสมมตฐิานของผู้วิจัย พันธสัญญา

ฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐกับชุมชน

ในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรชวีภาพในพื้นท่ีของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย แตอ่ย่างไรก็ตามพันธสัญญาฯนี้ 

ไม่มีสถานะเป็นกฎจารีตประเพณีท้องถิ่น (Local customary rules) เพราะไม่ได้รับการจัดท าให้อยู่รูปแบบ

เอกสาร (Codification) หรือนติวิถิีใดๆ 
 

ข้อเสนอแนะ  

 1. หลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ เป็นการบูรณการคติความเชื่อของชุมชนท่ียึดถือปฏบัิติมาแต่โบราณเพื่อ

การอนุรักษ์ฯและปกป้องสัตว์ป่าอันถือเป็นมรดกทางธรรมชาติร่วมกัน แต่หลักการดังกล่าวจ าเป็นต้องจัดท า

ตามหลักนิติบัญญัติ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด  ท้ังนี้เพื่อเป็นหลักประกันในความยั่งยืน

ของระบบนิเวศธรรมชาติ เพราะว่าศักยภาพของชุมชนในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน การท่ีรัฐยอมสละอ านาจ

อธิปไตยบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้บริหารจัดการทรัพยากรฯ ของชุมชนได้นัน้ ชุมชนเองย่อมตอ้งยึดม่ัน

บนกฎจารตีประเพณีชุมชนอยา่งท่ีกล่าวไวเ้บื้องตน้ หากชุมชนใดไม่มกีฎจารีตประเพณีดังกล่าวเป็นพื้นฐานแล้ว 

การมีส่วนร่วมอาจน าไปซึ่งการรวมกลุ่ม และกระท าการขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองได้เช่นกัน เมื่อคติความเชื่ อ

จารีตประเพณีอาจก่อให้เกิดสิทธิต่างๆ ชุมชนก็ย่อมต้องก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของชุมชนไว้ในลักษณะ  

“ธรรมนูญท้องถิ่น” เพื่อเป็นพันธสัญญาต่อกัน 

  2. การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยพันธสัญญาเชิงนิเวศ มีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐเชิงนโยบายและ

ก ากับดูแล เพราะไม่ขัดต่อกฎหมายและสามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ด้กับทุกๆชุมชน โดยมุ่งเน้นท่ี “คุณค่าความ

ศักดิ์สิทธ์ิ” ตามความเชื่อของชุมชนน้ันๆ เป็นหลักพื้นฐานส าคัญ  
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การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ แนวโน้มวิชาชีพ ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะ

วทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

A Study of the Feasibility, Trends in Professional Practice, Program and 

Desirable Characteristic of Graduates in Public Relations from School of 

Management and Information Science of University of Phayao 

วิราพร โชติปัญญา1* และ ณัฐวุฒิ สมยาโรน1 

Wiraporn Chotpanya1* and Nattawut Somyarone1 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ส ารวจแนวโน้มของวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ 2) ส ารวจ

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 3) ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร โดยใชร้ะเบียบ

วิธีวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ นักวิชาการ นักวิชาชีพ สถาน

ประกอบการ ศิษย์เก่า และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์กับนิสิตรหัส 55 และใช้

แบบสอบถามกับนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนบน 

ผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มของวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ยังมีความส าคัญและจ าเป็นต่อทุกองค์กร 

เพราะต่างตอ้งอาศัยการสื่อสารในการท างาน บวกกับความตอ้งการของตลาดท่ีขยายตัวขึ้น โดยรูปแบบของสื่อ

และเคร่ืองมอืในการประชาสัมพันธ์ท่ีเปลี่ยนไปรวมถึงการขยายตัวของสื่อออนไลนแ์ละทวีดีิจิทัล ท าให้บุคลากร

ในแวดวงด้านการสื่อสารต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงและเข้าใจการท างานของสื่อท่ีหลากหลายขึ้น หลักสูตร

ควรเสริมความรู้ด้านการวเิคราะห์ผู้บริโภค การตลาด จิตวทิยา การวเิคราะห์สื่อ และออกแบบสาร การบริหาร

ตราสินคา้ การออกแบบกราฟกิ รวมถึงภาษาที่สาม โดยเนน้การมีสว่นร่วมของผู้เรียนและตัวอยา่งกรณศีกึษาท่ี

หลากหลาย ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ควรมี 1) ไหวพริบ ขยัน อดทน กล้าแสดงออก 2) 

ทัศนคติท่ีดีในการท างานและพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 3) ทักษะด้านการสื่อสาร 4) ความสามารถในการคิด

เชงิวเิคราะห์ วางแผน และมีความคดิเชงิสร้างสรรค์ในการท างาน  

ค าส าคัญ:  แนวโนม้วชิาชีพ คุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ 
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Abstract  

 The research aims to explore future trends in public relations, desirable characteristic of 

graduates, and opinion of stakeholders. The results will be used to guideline and improve of in public 

relations program. The interview and survey were conducted as research methods among academic 

people, public relations personnel, organization, alumni, undergraduate and senior high school in the north 

of Thailand. The result found that trends in professional practice of communication arts are still important 

and necessary science for every organization because communication must to be used in every 

organization. As well as the increasing of market demand, style of media, change of media tools in public 

relations and expanding of online media and digital television that affect the mass media people to adjust 

the accessibility and understand the variety of media. Communication arts program should increase 

knowledge about consumer analysis, marketing, psychology, media analysis and message design, brand 

management, graphic design and third language. Furthermore, student participation, exemplification and 

case studies should be emphasizing in this program. The desirable qualification of graduate are ( 1) 

resourcefully, hard-working, endure, self-confident (2) good attitude in working and eagerness to learn 

new things (3) good communication skill and (4) be critical thinking, planning and creative thinking. 

Keywords:  Trends in Professional Practice, Desirable Qualification of Graduates, Communication Arts 

Program, Public Relations 

บทน า 

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเช่น

ปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบและวิธีการในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บุคลากรท่ีอยู่ในแวดวงด้านการ

สื่อสารโดยเฉพาะนักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา และนักสื่อสารการตลาด ตอ้งปรับการด าเนนิงานให้สอดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังท่ี Robert Wynne (2014) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกา ได้

ให้ความเห็นเกี่ยวกับอนาคตของการประชาสัมพันธ์ว่า ธุรกิจด้านสื่อก าลังเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการ

ประชาสัมพันธ์ ในแต่ละปีจ านวนผู้บริโภคท่ีอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีจ านวนลดลงโดยหันไปใช้ช่องทาง

ออนไลนด์้วยการติดตามข่าวจากเว็บไซตข์องสื่อ บล็อกแสดงความคิดเห็นตา่งๆแทน จากการเปลี่ยนแปลงของ

สื่อสู่ดิจิตอลท าให้หนังสือหรือคอลัมน์ท่ีแบ่งแยกบทบาทของการประชาสัมพันธ์ออนไลน์และออฟไลน์ การ

แบ่งแยกการประชาสัมพันธ์และการตลาดเร่ิมล้าสมัยไป เพราะเส้นแบ่งแยกดังกล่าวเร่ิมไมช่ัดเจน เมื่อเนื้อหาท่ี

ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ก็ปรากฏอยู่ในสื่อดิจิตอลเช่นเดียวกัน ในมุมมองของสื่อใหม่ นักประชาสัมพันธ์จะต้อง

ปรับตัวเพื่อเข้าถึงนักข่าว ผู้ผลิตและบล็อกเกอร์ เพื่อให้พวกเขาน าเสนอเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์หรือบล็อกของตนเอง  

เช่นเดียวกับท่ี พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2553) กล่าวว่า การเติบโตของสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต

และโทรศัพท์มือถือซึ่งพัฒนาเป็นช่องทางสื่อและเครือข่ายสังคมท่ีมีผู้บริโภคจ านวนมากและเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลต่อกลไกการรับรู้ข่าวสาร การกระตุ้นเชิงพฤติกรรม การบริโภค การใช้สอยและการมีส่วนร่วม
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ตอ่การแสดงความคิดเห็นในประเด็นเร่ืองราวตา่งๆในสังคม ท าให้การประชาสัมพันธ์จะต้องปรับเปลี่ยนเป็นการ

สื่อสารในเชงิเนื้อหามากกวา่เดิม ทัง้ท่ีจะปรากฏผ่านสื่อสารมวลชน สื่อส่งเสริมการตลาด สื่อดจิิทัลและสื่อใหม ่

เนื้อหาหรือข้อมูลการประชาสัมพันธ์จะเน้นการแทรกเข้าไปอยู่ในบทความ รายการ บทสนทนา หรือการ

รายงานตา่งๆมากยิ่งขึน้ เนื่องจากพฤติกรรมในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การสื่อสาร

จึงมุง่เนน้ท่ีจะสื่อสารโดยตรงกับผู้รับสารหรือเข้าถึงตัวผู้บริโภค 

ขณะท่ี ณัฐา ฉางชูโต (2554) ศึกษา “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส Social Network” 

พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารผ่าน “เครือข่ายสังคม” (Social Network) ของผู้บริโภคท่ีเพิ่มมากขึ้นท าให้หลาย

องค์กรธุรกิจในประเทศไทยหันมาใช้เครือข่ายสังคมเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ท่ีจะช่วยเสริมสื่อ

ประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ (Offline) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส าหรับกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social 

Network ประเด็นเนื้อหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ความเคลื่อนไหวขององคก์ร เร่ืองราวของธุรกิจ วสิัยทัศน์ของผู้บริหาร 

คุณค่าของสินค้าหรือบริการ และกิจกรรมต่างๆ โดยรูปแบบ Social Network ท่ีนิยมในประเทศไทย

ประกอบด้วย บล็อก (Blog) ทวิตเตอร์ (Twitter) วิกิพีเดีย (Wikipedia) เฟซบุค (Facebook) และ เว็บยูทูบ 

(Youtube) ซึ่งเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีสามารถให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการมีส่วนร่วมสร้างความผูกพันระหว่าง

องคก์รกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องอันน ามาซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ ์และการสนับสนุนองคก์รและสินคา้ในท่ีสุด 

เชน่เดียวกับท่ี อภิชัจ พุกสวัสดิ์ และกุลทพิย์ ศาสตระรุจิ (2556) ศึกษา “การประชาสัมพันธ์ภายใต้สื่อ

กระแสสังคมออนไลน์” พบว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสื่อสารท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับใน

ปัจจุบัน ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อท่ีได้รับความนิยมในงานประชาสัมพันธ์และมีความก้าวหน้าอยา่งต่อเนื่อง 

อีกท้ังยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต องค์กรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์

องค์กร สินค้าและการบริการเพื่อช่วยเสริมสื่อประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นการ

ประชาสัมพันธ์ใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์ควรให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมท้ังประเด็นเนื้อหาท่ีน าเสนอ ตลอดจนรูปแบบของการใช้

สื่อสังคมออนไลนเ์พื่อการประชาสัมพันธ์น ามาซึ่งช่ือเสียง ภาพลักษณแ์ละการสนับสนุนองคก์ร 

ดังท่ี Scott (2007) อ้างถึงใน อภิชัจ พุกสวัสดิ์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2556) เปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์หลังการพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์  ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต 

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในอดีต นักประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร หรือข่าว

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์จากการน าเสนอของ

สื่อมวลชนเท่านั้น นักประชาสัมพันธ์สื่อสารกับสื่อมวลชนด้วยการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งข่าว

ประชาสัมพันธ์ในอดีตองค์กรจะต้องมีข่าวหรือประเด็นส าคัญเกิดขึ้นก่อนจึงจะเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  

ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์วัดได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีสื่อมวลชนน าไปเผยแพร่ ในอดีตการท างาน

ของฝ่ายประชาสัมพันธ์กับฝ่ายการตลาดต่างคนต่างท าและจะมีเป้าหมาย กลยุทธ์ และเทคนิคการวัดผลท่ี

แตกต่างกัน การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันและอนาคตนับตั้งแต่ก าเนิดเว็บ การประชาสัมพันธ์เร่ิม

เปลี่ยนไปใชว้ธีิใหม่ๆ  ซึ่งเรียกว่า PR 1.0 แตย่ังคงอยู่บนพื้นฐานของเครื่องมือประชาสัมพันธ์แบบดัง้เดิม โดยเพิ่ม

ทรัพยากรท่ีมีอยู่บนเว็บเสริมเข้าไป เช่น e-newsletter/viral marketing/Webcasts และ Webinars เพื่อท่ีจะใช้

ประโยชน์จากความเร็วของอนิเทอร์เน็ต รวมท้ังความยืดหยุ่น และการปรับตัวตามกลุ่มเป้าหมาย ตอ่มาเม่ือเข้า

สู่ยุค PR 2.0 คือ การต่อยอดจากรากฐานของการน าทรัพยากรบนเว็บมาใชเ้พื่อการประชาสัมพันธ์ โดยรวมกับ
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เทคโนโลยสีื่อใหม่ PR 2.0 คือ วิธีการท่ีดท่ีีสุดในการสื่อสารกับกลุม่เป้าหมายท่ีแตกต่างกัน ด้วยวิธีการสื่อสารท่ี

เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ท าให้นักประชาสัมพันธ์มีความสามารถท่ีจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ยุคใหม่ เช่น blog, 

wiki, เว็บประเภท social networking, เทคโนโลยท่ีีเรียกว่า Really Simple Syndication (RSS) การดูรายการสดๆ 

ผ่านอนิเทอร์เน็ต (streaming video) หรือการดูหรือฟังรายการจาก podcast เพื่อใชเ้ป็นวิธีในการเข้าถึงผู้บริโภค

ท่ีนักประชาสัมพันธ์ยังไม่ เคยใช้มาก่อน  โดยไม่ต้องพึ่ งสื่ อกระแสหลัก  เช่น  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์ 

วิทยุกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนในอดีต ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร หรือข่าวประชาสัมพันธ์จะ

สะท้อนภาพ จุดยืน ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร  นอกจากนี้ยังใช้การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ

กลุ่มเป้าหมายให้สนใจผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กรจนกระท่ังสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ ข้อมูล ข่าวสาร

เกี่ยวกับองค์กร หรือข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องเชื่อถือได้ ไม่เน้นการโฆษณาชวนเชื่อ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย

ตอ้งการมสี่วนร่วมกับองคก์รมากขึ้น เนน้การสื่อสารสองทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ 

 จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสื่อสง่ผลให้นักวชิาชีพการประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถ

วางวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสาร รวมถึงเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกันกับหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีจะต้องปรับปรุงให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น

เพื่อให้หลักสูตรมีการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทันต่อของการยุคของการเปลี่ยนแปลงและสามารถผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ประกอบกับทางคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี

โครงการทบทวนหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รหัสโครงการ กจ5801003 ตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 จึงเป็นเหตุให้เกิดการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ แนวโน้มวิชาชีพ 

ชื่อสาขาวิชา หลักสูตร และคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อส ารวจแนวโน้มวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความส าคัญและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยแีละหลักสูตร 

2. เพื่อส ารวจคุณสมบัตท่ีิพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

3. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 

ประชาสัมพันธ์ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน คุณลักษณะและทักษะท่ีบัณฑิตพึงมีในการท างาน และ

แนวโนม้ของตลาดงานดา้นนเิทศศาสตร์ในอนาคต 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การวจิัยคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวิจัย 2 วธีิ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์ (Interview) กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักวชิาการ นักวชิาชีพ สถานประกอบการ และศษิยเ์ก่า 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มนิสิตรหัส 55 ซึ่ง

เป็นนิสติท่ีใชห้ลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2555 รุน่แรก ในประเด็นเกี่ยวกับ
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หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และแบบสอบถามนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตภาคเหนือตอนบนในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจตอ่การเรียนด้านนิเทศศาสตร์ 

 

2.1 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต

ภาคเหนือตอนบนนั้น ผู้วิจัยได้ใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดระดับค่า

ความเชื่อม่ันท่ี 95% และระดับคา่ความคลาดเคลื่อน 5% ดังนี้ 

n หมายถงึ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง 

z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว ้
 

ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้  
แทนคา่  

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอยา่ง ดังนัน้กลุ่มตัวอยา่งในการวจิัยเท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

ผู้วจิัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างการสุ่ม

ตัวอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) ดังนี้ 

จับฉลากจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งมีท้ังหมด 8 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด

แม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดเชยีงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ ออกมา 

4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย จากนั้นสุ่ม

ตามสะดวก จังหวัดละ 1 โรงเรียน ในเขตอ าเภอเมอืง ขึน้มาเพื่อเป็นกลุ่มตัวอยา่ง 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย   

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ใช้การสัมภาษณ์ (Interview) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักวิชาการ นักวิชาชีพ สถานประกอบการ และศิษย์

เก่า ซึ่งผู้วิจัยได้วางแนวค าถามไว้ 3 ประเด็น คือ  

1.1 ประเด็นด้านการเรียนการสอน และการท างาน รวมถึงตลาดของงานดา้นนิเทศศาสตร์ใน

อนาคต 

1.2 ประเด็นดา้นลักษณะบัณฑิต คุณสมบัตขิองนิสติสาขานเิทศศาสตร์ท่ีองค์กรตอ้งการ 

1.3 ประเด็นด้านทักษะความรู้ท่ีนิสิตควรมีหรือควรผ่านการเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

ท างาน และการประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวิชาชพี 

  

n= 384.16 หรอื 385
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้              

2.1 ประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งใช้

แบบ สอบถามออนไลน์กับกลุ่มนิสิตรหัส 55  

โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคอื 

2.1.1 แบบสอบถามด้านข้อมูลส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบ

ให้เลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 

เกรดเฉลี่ยสะสม โดยเพิ่มประเด็นวิธีการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา และมูลเหตุจูงใจท่ีท าให้สนใจท่ีจะ

ศกึษาตอ่ในสาขานิเทศศาสตร์  

2.1.2 แบบสอบถามด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ใน

ปัจจุบัน และแบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale  

2.1.3 แบบสอบถามด้านปัจจัยเกี่ยวกับการเรียน 

2.1.4 แบบสอบถามการน าความรู้จากรายวิชาไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็นระดับ

การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย

ก าหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale 

2.1.5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังตอ่หลักสูตรวชิาการประชาสัมพันธ์ 

2.2 ประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้และความสนใจในสาขาวิชา ซึ่งใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม

นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนบน  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

2.2.1 แบบสอบถามด้านขอ้มูลสว่นบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบ

ให้เลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 

เกรดเฉลี่ยสะสม โดยเพิ่มประเด็นความสนใจที่จะศกึษาตอ่ด้านนิเทศศาสตร์ และมูลเหตุจูงใจที่ท าให้สนใจที่จะ

ศกึษาตอ่ในสาขานิเทศศาสตร์  

2.2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การเรียนดา้นนเิทศศาสตร์ 

2.2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในช่ือสาขาวิชา (เรียงล าดับ1-4) 

ผลการศึกษา 

 แนวโน้มวิชาชพีด้านนิเทศศาสตร์และการประชาสัมพันธ ์

แนวโน้มของตลาดด้านนิเทศศาสตร์ ยังคงมคีวามส าคัญและจ าเป็นต่อทุกองค์กร ทุกหนว่ยงานในทุก

ยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งอยู่บนโลกของการสื่อสารท่ีทุกองค์กร ทุกหน่วยงานต่างต้อง

อาศัยการสื่อสารในการท างาน ดังนั้นงานด้านนิเทศศาสตร์อันเป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารจึงเป็น

สิ่งจ าเป็น และเป็นพลังอันย่ิงใหญ่ท่ีจะสามารถสร้างให้เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น

ในสังคมได้ รวมถึงบทบาทท่ีมีต่อองค์กร ทั้งในแง่ของการช่วยสนับสนุนยอดขาย การสร้างภาพลักษณ์ รวมไป

ถงึแก้ปัญหาที่เกิดขึน้กับองคก์ร และด้วยการขยายตัวของสื่อออนไลน์และทวีดีิจิทัล ท าให้แนวโนม้การเรียนการ
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สอนด้านนิเทศศาสตร์ต้องปรับตัวตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ท่ีไม่ได้มุ่งเน้น

เพียงสื่อกระแสหลักอย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์อีกต่อไป เพราะสื่อกระแสหลักมี

แนวโนม้ท่ีจะมบีทบาทลดลง ดังนั้นการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์จะต้องมุ่งเน้นไปท่ี Platform Online มาก

ขึน้ เพื่อเนน้เจาะตลาดออนไลน์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงช่องทางมากที่สุด 

หลักสูตรการเรียนการสอนดา้นนเิทศศาสตร์ การประชาสมัพันธ ์

ทักษะความรู้ท่ีนิสิตพึงมี รายวิชาท่ีนิสิตควรผ่านการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการท างานและเพื่อ

ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพนั้น นักวิชาการ นักวิชาชีพ สถานประกอบการ รวมถึงศิษย์เก่าต่างมี

ความเห็นตรงกันว่ารายวิชาท่ีส าคัญท่ีนักนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะนักประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องมี คือ หลักการ

เขียนขา่ว การประชาสัมพันธ์เบือ้งต้น การออกแบบสาร การวเิคราะห์สื่อ การวเิคราะห์ผู้บริโภค ความรู้พืน้ฐาน

ด้านการตลาด การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การวางแผนการสื่อสาร

เชิงกลยุทธ์ การวิจัยการสื่อสาร จิตวิทยา การบริหารตราสินค้า การพูดในท่ีสาธารณะ การผลิตสื่อวิทยุ

โทรทัศน์ การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และหากมีทักษะด้าน การออกแบบกราฟิกก็จะเอื้อประโยชน์ต่อ

การท างานมากยิ่งขึน้ นอกจากนั้นต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าควรเน้นการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา (Case 

Study) เพื่อให้นสิิตได้เห็นตัวอยา่งการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎกีับการปฏิบัติท่ีแท้จริง ยิ่งไปกวา่นัน้หลักสูตรควร

เน้นภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม เนื่องจากทุกองค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ซึ่งภาษาและ

การสื่อสารจะมีความจ าเป็นต่อสายอาชีพเป็นอย่างมาก นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนแล้วเร่ืองของ

บุคลิกภาพ การแต่งการ และมารยาทการเข้าสังคมก็เป็นอีกสิ่งส าคัญท่ีนักนิเทศศาสตร์ควรเรียนรู้เพื่อท่ีจะ

ปฏบัิตตินเองได้อยา่งเหมาะสม 

ด้านรายวิชาในหลักสูตร จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนิสิตรหัส 55 มคีวามเห็นวา่ จ านวน

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและจ านวนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมแล้ว แต่มีรายวิชา

ภาคทฤษฎีมากเกินไป โดยรูปแบบการเรียนส่วนใหญ่ในแต่ละรายวิชาท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบันนั้น เน้นการ

บรรยายของอาจารย์ในชั้นเรียนเป็นหลักแต่มีการให้นิสิตค้นคว้าและน าเสนอรายงานในประเด็นนั้นๆเพิ่มเติม 

ส าหรับรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานนั้น รายวิชาท่ีนิสิตมีความเห็นว่าน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ได้มากท่ีสุด คือ รายวิชา 127101 ความรู้ท่ัวไปทางการสื่อสารมวลชน ( Introduction to Mass 

Communication) ในหมวดวิชาเอกบังคับนั้น รายวิชาท่ีนิสิตมีความเห็นว่าน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด 

รายวิชา 125222 การถ่ายภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสาร (Still and Motion Pictures for 

Communication) รองลงมาคือ รายวิชา 125110 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น ( Introduction to Public Relations) 

และรายวชิา 125213 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Writing for Public Relations)  ในรายวชิาเอกเลือก นิสิต

มีความเห็นว่ารายวิชาท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด คือ รายวิชา 125433 การสื่อสารการตลาดเชิง

บูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ด้านวิชาในหมวดสหกิจศึกษา การฝึกงานและการศึกษา

อสิระนั้น นิสิตกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่ า อาจเนื่องมาจากระหวา่งท่ีท าการส ารวจนั้น 

นิสิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์รหัส 55 ยังไม่ได้รับการฝึกงานท าให้ไม่ทราบว่าจะน าความรู้ท่ีได้จากการ

ฝึกงานไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด ส าหรับประเด็นต่อการเรียนการสอนและสาขาวิชาท่ีนิสิตมีความ

คิดเห็นสูงมาก คือ การท่ีนิสิตไม่มีโอกาสได้ใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี และคณะ/สาขามีการ

ประชาสัมพันธ์ขา่วสารเกี่ยวกับคณะ/สาขาให้บุคคลภายนอกได้ทราบน้อยมาก 
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คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสมัพันธ์  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์น้ันควรจะมคีุณลักษณะดังนี ้

1. มไีหวพริบ ขยัน อดทน กล้าแสดงออก 

การท างานด้านนิเทศศาสตร์โดยเฉพาะด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์นั้น นักนิเทศศาสตร์มีหน้าท่ี

เป็นคนกลางคอยประสานงานระหว่างองค์กร และสื่อมวลชน หากเป็นบริษัทท่ีปรึกษาด้านโฆษณาหรือ

ประชาสัมพันธ์ (Advertising Agency or Public Relations Agency) นักโฆษณาหรือนักประชาสัมพันธ์ยังตอ้งคอย

ประสานงานกับลูกค้าเพิ่มเข้ามาอีกด้วย ดังนัน้นอกจากบัณฑิตควรจะต้องมีความขยันและกล้าแสดงออกแล้ว 

ยังจะต้องมีความอดทนต่อสภาวการณ์ต่างๆและพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที ควรมีไหวพริบและสามารถ

ตัดสนิใจได้ว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จะต้องท าอยา่งไร เพราะเหตุการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึ้นลว้นแตไ่มม่แีบบแผนตายตัว 

และหากตัดสินใจผิดพลาดก็ย่อมท าให้เกิดผลกระทบท่ีไม่อาจคาดคิดขึน้มาได้  

2. มทัีศนคติท่ีดใีนการท างานและพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

ในตลาดงานด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์นั้นเป็นท่ีทราบกันดีว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงเร่ืองของ

บุคลากรสูง (Turnover) ท าให้สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตให้ความส าคัญกับเร่ืองของทัศนคติท่ีดีในการ

ท างานของบัณฑิตเป็นเกณฑ์ส าคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณารับเข้าท างาน รวมถึงความพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารต่างๆอย่างรอบด้าน การเรียนรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด 

ผู้บริโภค คู่แขง่ รวมไปถึงการใชส้ื่อออนไลนแ์ละสื่อสมัยใหม่ท่ีมีการพัฒนาอยู่อยา่งต่อเนื่อง  

3. มทัีกษะดา้นการสื่อสาร 

เนื่องจากงานด้านนิเทศศาสตร์เป็นงานด้านการสื่อสาร ดังนั้นบัณฑิตท่ีดีท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดนั้น

ควรจะมีทักษะพื้นฐานทางด้านการฟัง พูด อา่น เขียน เป็นอย่างดี โดยรู้จัก “ฟัง” ให้เป็นและจับประเด็นส าคัญ

ให้ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการเขียน ที่นักวิชาการมองว่าการเขียนภาษาไทยในระดับพื้นฐานของ

บัณฑิตนิเทศศาสตร์นั้นต้องมีอยู่แล้ว แต่ควรจะต้องเขียนได้ดีกว่าบัณฑิตคณะอื่นๆเพราะท างานในด้านการ

สื่อสารโดยตรง ขณะท่ีทักษะการพูดก็เป็นสิ่งส าคัญเพราะในบางองค์กรนั้นนักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์

จะต้องท างานใกล้ชิดกับผู้บริหารและคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์อยูเ่ป็นประจ า ทักษะด้านการสื่อสาร

จึงเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะท่ีองค์กรใชพ้จิารณาในการคัดเลอืกบัณฑิต 

4. มคีวามสามารถในการคดิเชงิวเิคราะห์ รู้จักการคิดอยา่งมกีลยุทธ์ รู้จักวางแผนและมคีวามคดิเชงิ

สร้างสรรค์ในการท างาน  

เนื่องจากการแข่งขันสูงของธุรกิจในปัจจุบันท าให้แต่ละองค์กรต่างต้องการสร้างความโดดเด่น 

แตกต่างให้กับองค์กรของตนเอง ด้วยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นนักนิเทศศาสตร์จึงต้องมี

ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ รู้จักคิดอย่างมีกลยุทธ์ และสามารถแก้ปัญหาได้ดี รวมถึงมีการวาง

แผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ขณะเดียวกันก็ควร

จะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างาน สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ๆท่ีสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและ

สร้างการจดจ าให้กลุม่เป้าหมายได้  



   

                                                         1698                                                              Proceedings 

ชื่อสาขาวิชาและเหตุผลดา้นความสนใจเรียนดา้นนิเทศศาสตร์   

ชื่อสาขาวิชาที่กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มีความสนใจมากที่สุด ยังคงเป็นช่ือสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

รองลงมา คือ การบริหารการสือ่สาร การจัดการการส่ือสาร การสื่อสารบูรณาการ และนวัตกรรมการสื่อสาร 

ตามล าดับ โดยกลุม่เป้าหมายในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายซึ่งเป็นเกลุ่มตัวอยา่ง ให้เหตุผลดา้นความสนใจ

เรียนดา้นนเิทศศาสตร์ ด้วยเหตุผลดา้นความชอบและความสนใจเป็นการส่วนตัว และคิดวา่เป็นสาขาที่หางาน

ง่ายท่ีสุด โดยกลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเข้าใจ มกีารรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้าน

นเิทศศาสตร์  
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

ผู้วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้  

1. ด้านแนวโน้มวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ 

แนวโน้มวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ ยังคงเป็นศาสตร์ท่ีมีบทบาทและมี

ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งอยู่บน

โลกของการสื่อสารท่ีทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ต่างต้องอาศัยการสื่อสารในการท างาน ดังนั้นงานด้านนิเทศ

ศาสตร์อันเป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ท่ีจะสามารถสร้างให้

เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมได้ รวมถึงบทบาทท่ีมีต่อองค์กร ทั้งในแง่ของ

การช่วยสนับสนุนยอดขาย การสร้างภาพลักษณ ์และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร  

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ในสังคมปัจจุบันซึ่งอยู่บนโลกของการสื่ อสารท่ีพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยา่งเห็นได้ชัด จึงเป็นสิ่งท่ีท้าทายอย่างยิ่งท่ีนักประชาสัมพันธ์จะต้องปรับตัวให้ทันกับ

พฤตกิรรมการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย โดย Scott (2007) อา้งถึงใน อภิชัจ พุกสวัสดิ์ และกุลทิพย ์ศาสตระรุจิ 

(2556) ได้กล่าวว่า นักประชาสัมพันธ์ยังใช้การสื่อสารเพื่อโนม้น้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจผลิตภัณฑ์/บริการ

ขององค์กร จนกระท่ังสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร หรือข่าวประชาสัมพันธ์ โดย

จะต้องเชื่อถือได้ ไม่เนน้การโฆษณาชวนเชื่อ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายต้องการมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น เน้น

การสื่อสารสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนม คลี่ฉายา (2558) ท่ีพบว่า 

การประชาสัมพันธ์จะมีบทบาทมากขึ้นในการป้องกันและแก้ปัญหาองค์กร และจะเป็นเคร่ืองมือสื่อสารเชิงกล

ยุทธ์ส าหรับการบริหารองค์กร ในด้านการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) การสนับสนุนการ

บริหารองค์กร การบริหารความมีชื่อเสียง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม อีก

ท้ังจะมคีวามส าคัญตอ่การตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศและต่างวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญคือ การขยายตัวของสื่อออนไลน์และทีวีดิจิทัล ท าให้แนวโน้ม

การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ต้องปรับตัวตาม เนื่องจากปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อท่ีได้รับความ

นิยมน ามาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ อีกท้ังยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม

การประชาสัมพันธ์ใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์จะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นเนื้อหาท่ีน าเสนอ ตลอดจน

รูปแบบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์น ามาซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ์และการสนับสนุน

องคก์ร อภิชัจ พุกสวัสดิ์ และกุลทิพย ์ศาสตระรุจิ (2556) 
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2. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ 

นักประชาสัมพันธ์จะต้องสามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรผ่านสื่อต่างๆ ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม เพื่อท่ีจะแสดงถึงจุดยืน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กรให้กับบุคคลอื่นๆได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ี

น าเสนอ และเนื่องจากผู้รับสารในปัจจุบันมีช่องทางในการรับข่าวสารหลายช่องทาง  ดังนั้นข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับองค์กร และสินค้าจะต้องเชื่อถือได้  และการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรของนัก

ประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันควรมกีารสื่อสาร 2 ทาง เพื่อจะได้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลตา่งๆท่ีเกี่ยวข้อง

กับองค์กร ณัฐา ฉางชูโต (2554)  

โดยทักษะความรู้ท่ีนสิิตพึงมี รายวิชาท่ีนิสิตควรผ่านการเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการท างานและเพื่อ

ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์คือ หลักการเขียนข่าว การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น การ

ออกแบบสาร การวเิคราะห์สื่อ การวิเคราะห์ผู้บริโภค ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด การสื่อสารการตลาดเชิง

บูรณาการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การวิจัยการสื่อสาร จิตวิทยา 

การบริหารตราสินคา้ การพูดในท่ีสาธารณะ การผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ

ทักษะดา้นการออกแบบกราฟกิ  

นอกจากนี้การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ควรเน้นการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา (Case 

Study) เพื่อให้นิสิตได้เห็นตัวอย่างการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติท่ีแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนักวิชาการได้

เคยค้นพบเมื่อนานมาแล้วดังจะเห็นได้จากงานวจิัยของ หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2545) ที่พบวา่ รูปแบบการเรียน

การสอนท่ีคณาจารย์ด าเนินการสอนในปัจจุบันมากท่ีสุดคือ อาจารย์บรรยายในชั้นเรียนเป็นหลัก รองลงมา

ได้แก่ อาจารยส์อนและให้นักศกึษาน าเสนอรายงานในประเด็นน้ันเพิ่มเตมิ ใชรู้ปแบบการเรียนท่ีให้นักศกึษาเป็น

ศูนยก์ลาง ค้นคว้าตามสนใจ ใชก้รณีจากเหตุการณ์จริงหรือจากสถานประกอบการสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และ

อาจารย์ต้ังประเด็นให้นักศึกษาค้นควา้มาน าเสนอ และเรียนจากประสบการณ์ตรงตามล าดับ  

และนอกเหนือไปจากการเรียนการสอนแล้ว สิงส าคัญท่ีไม่ควรมองข้ามก็คือเร่ืองของบุคลิกภาพ การ

แต่งกาย และมารยาทการเข้าสังคม ก็เป็นอีกสิ่งส าคัญท่ีนักนิเทศศาสตร์ควรเรียนรู้ เพื่อท่ีจะปฏิบัติตนเองได้

อย่างเหมาะสม โดย พนม คลี่ฉายา (2558) พบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นระดับมากท่ีสุดได้แก่มีมนุษย์

สัมพันธ์ท่ีด ีใฝ่รู้ การวางตัวและมมีารยาททางสังคมดี ความคิดสร้างสรรค์ คิดเชงิวเิคราะห์ ส่วนคุณสมบัตสิ่วน

บุคคลที่จ าเป็นระดับมากได้แก่ การคิดแบบโลกาภิวัตน ์ไมอ่อ่นไหวทางความรูส้ึก พูดจาไพเราะ 

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  

เนื่องจากการแข่งขันสูงของธุรกิจในปัจจุบันท าให้แต่ละองค์กรต่างต้องการสร้างความโดดเด่น 

แตกต่างให้กับองค์กรของตนเอง ด้วยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นนักนิเทศศาสตร์จึงต้องมี

ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ รู้จักคิดอย่างมีกลยุทธ์ และสามารถแก้ปัญหาได้ดี รวมถึงมีการวาง

แผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ขณะเดียวกันก็ควร

จะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างาน สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ๆท่ีสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและ

สร้างการจดจ าให้กลุ่มเป้าหมายได้   และนอกเหนือจากนี้แล้ว หากพิจารณาจากแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เร่ืองการยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว

กระโดด ยังให้ความส าคัญกับยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยเนน้ให้มกีระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสา และความรับผิดชอบตอ่สังคม เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของโลก ด ารงไว้
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ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมปัิญญา ท้องถิ่นไทยท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้

บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่ง ความดี โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ท้ังร่างกายและจิตใจ 

เพื่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานท่ีเปลี่ยนแปลง 

ท้ังนี้ จากผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์นั้น

ควรจะมคีุณลักษณะดังนี้ 

1. มไีหวพริบ ขยัน อดทน กล้าแสดงออก 

2. มทัีศนคติท่ีดใีนการท างานและพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

3. มทัีกษะดา้นการสื่อสาร 

4. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ รู้จักการคิดอย่างมีกลยุทธ์ รู้จักวางแผนและมีความคิดเชิง

สร้างสรรค์ในการท างาน  

4. ด้านชื่อสาขาวิชา   

ด้านชื่อสาขาวิชาท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจมากท่ีสุดยังคงเป็นชื่อสาขาวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ รองลงมา คือ การบริหารการสื่อสาร การจัดการการสื่อสาร การสื่อสารบูรณาการ และ

นวัตกรรมการสื่อสาร ตามล าดับ ซึ่ง พนม คลี่ฉายา (2558) ก็พบว่า หลักสูตรสาขาวิชาเอกด้านการ

ประชาสัมพันธ์ของประเทศไทย ปรากฏค าท่ีใช้เป็นชื่อหลักสูตรมากท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือ

การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ส่วนรายงานวิจัยของ หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2545) ยังเคยได้ให้ข้อสังเกต

ว่า จ านวนมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์จ าแนกตามสาขา พบว่า สาขาท่ีเปิดมากท่ีสุดคือ

สาขาประชาสัมพันธ์ 

ท้ังน้ี กลุ่มตัวอยา่งสนใจเรียนด้านนเิทศศาสตร์ ด้วยเหตุผลด้านความชอบ ความสนใจเป็นการส่วนตัว 

และคิดว่าเป็นสาขาท่ีหางานง่ายท่ีสุด โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ มีการรับรู้และมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ 

 ดังนั้น จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

ยังคงเป็นสาขาท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจและยังเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใช้เป็น

เคร่ืองมือ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจเกี่ยวกับข่าวสาร ภาพลักษณ์ชององค์กร รวมไปถึงใชใ้นการ

แก้ไขปัญหาความไมเ่ข้าใจซึง่กันและกนั ทัง้นี้หากมีการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต ควรปรับรูปแบบและวิธีการ

เรียนการสอนเพื่อให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงหลักวิชาการสู่การปฏิบัติจริง อีกท้ังยังควรท่ีจะผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน

ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพภายหลังจากจบการศึกษาต่อไป 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลจากการวจิัยคร้ังน้ี สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและชื่อสาขาวิชา ในหลกัสูตร

นเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่าง

ตอ่เนื่องของเทคโนโลยสีารสนเทศ อกีทัง้เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หลักสูตรได้ดีย่ิงขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้มอบ

ทุนอุดหนุนการวิจัย ในโครงการทบทวนหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ 2558 และขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ท่ีท าให้งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไป
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Factor relating on investment decisionon condominium in Bangkok metropolis  

ศริิพงษ์ นารีวงษ์1* 

Siripong Nareewong1* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 2. ศึกษาการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนัก

ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การลงทุน 3. ศึกษา ปัจจัยความส าเร็จ 10 ประการ  

(RUBIK Model) ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิ เนียม ของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร 4. ศกึษาการตัดสนิใจลงทุนคอนโดมิเนียม  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชงิปริมาณ  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยได้แก่  นักลงทุนท่ี

ลงทุนเพื่อขาย-ปล่อยเชา่  รวมถึงลงทุนเพื่ออยูอ่าศัยในระยะแรก หรือผู้ท่ีเคยลงทุนในคอนโดมิเนียมในรูปแบบ

ต่างๆ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้นไป รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดคือ 400 คน  ใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ี

ประกอบด้วยสถานภาพและอาชีพ แตกต่างกันมกีารตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนยีมแตกต่างกัน 2. ประสบการณ์

การลงทุน ประกอบด้วยระยะเวลาในการลงทุน ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ และแหล่งข้อมูลในการ

ตัดสินใจลงทุน แตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน 3. โมเดลปัจจัยความส าเร็จ 10 

ประการ ได้แก่ ท าเลท่ีต้ัง, คุณลักษณะของโครงการ, สภาพแวดล้อม และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร   4. ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างกันมกีารตัดสินใจลงทุนคอนโดมเินยีมแตกตา่งกัน 

ค าส าคัญ:  การลงทุน  คอนโดมเินยีม  อสังหารมิทรัพย์ 
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Abstract  

The purposes of this research are to; 1.  Investigate the decision-making of investing in 

condominium of the Investors in Bangkok dividing by demographics, 2. Investigate the decision-making of 

investing in condominium of the Investors in Bangkok dividing, 3.  Investigate the 10 successful factors 

(RUBIK Model) that influence the behavior of the investors to invest in condominium in Bangkok, and 4. 

Investigate the decision-making of investing in condominium of the Investors in Bangkok dividing by 

knowledge and understanding about investments. This study is a quantitative research. The population in 

this study is the Investors that sell or rent the condominium including investing for housing purpose in the 

early stages or those who have invested in various types of condominium in Bangkok, aged over 20 years 

with total samples of 400. The questionnaires are used to collect data. It is found that; 1.The population 

characteristics contain different demographic and occupational and provide different investment decisions 

in the condominium, 2.The investment experiences include the duration of the investment, holding period 

and resources in making investment decisions are different causing the differences of the investment 

decisions in the condominium,  3. The RUBIK model including the location, the features, the environment 

and the integrated marketing communications Influences the investment decision in the condominium for 

the investors in Bangkok, and 4. Knowledge and understanding about real estate investing are different 

resulting in the differences of the investment decisions in the condominium. 

Keywords:  Investment, Condominium, Real Estate 

บทน า 

โดยภาพรวม ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา มีภาวะดีกว่า

ท่ีคาดการณ์ไว ้แต่ก็ถือว่ายังไม่มีความแน่นอน อันเนื่องมาจากความผันผวนทางการเมอืงท่ีเกิดขึ้นในชว่งครึ่งปี

แรกมีผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แต่พบว่าส่วนใหญ่สามารถฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นได้ในช่วง

คร่ึงปีหลัง ส่วนในปีพ.ศ. 2558 นี้ แม้แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอาจยังไม่สดใส แต่เชื่อว่า ภาค

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร จะมีภาวะท่ีดีกวา่ปีท่ีผ่านมา  เพราะสามารถดูได้จากการเมืองท่ีมี

ความเสถียรภาพมากขึ้น  และคาดว่าแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลจะช่วยให้มีความชัดเจนมากขึ้นในแง่

ของนโยบายและทิศทางทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้บรรยากาศในธุรกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ปรับตัวดีขึ้น   

ซึ่งผลการส ารวจโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ  ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  ในช่วงคร่ึงปี

แรก  ของปีพ.ศ. 2557  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีโครงการคอนมิเนียมเปิดขายในตลาด จ านวน 168 

โครงการ 94,718 ยูนิต (รวมโครงการเก่าย้อนหลังไป 3 ปี และโครงการเปิดใหม่ โดยท้ังปีพ.ศ. 2557 มี

คอนโดมิเนียม ท้ังโครงการท่ีเปิดใหม่ และเก่าท่ียังเสนอขายอยู่ ในตลาดมีประมาณ 1.3 แสนยูนิต  ด้านการ

ก่อสร้างของ 168 โครงการ ท่ีอยู่ระหวา่งการขายนี้ก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมอยูใ่นปีพ.ศ. 2557 และพ.ศ. 

2558 ประมาณ 70% และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างก าหนดเสร็จหลังปีพ.ศ. 2558 อีก 30% ซึ่งห้องชุดท่ีอยู่
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ระห ว่ า งก่ อ ส ร้ า งแล้ วยั งข าย ไม่ ห ม ดนี้  เมื่ อ ส ร้ า ง เส ร็จ แ ล้ วจ ะถู ก ดู ด ซั บ ได้ ห ม ด ภ าย ใน  1 ปี 

(http://www.manager.co.th, อินเทอร์เน็ต 28 สิงหาคม 2558) 

จะเห็นได้วา่จ านวนคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครมจี านวนเพิ่มขึ้นเป็นอยา่งมาก  และยังมีทีท่าว่า

จะเพิ่มขึน้อกีเร่ือย ๆ ตามความเจริญทางด้านคมนาคมท่ีไม่หยุดยั้ง ซึ่งตอบโจทย์การเป็นอันดับ 1 สุดยอดเมือง

ท่องเท่ียวโลก จากผลส ารวจ ของมาสเตอร์การ์ด โกลบอล เดสติเนชั่น ซิตี้ 2013 อินเด็กซ์ จาก 132 เมืองท่ัว

โลก (http://www.tiewpakklang.com, อินเทอร์เน็ต 7 กันยายน 2558) ซึ่งคอนโดมิเนียมกลายเป็นท่ีพักอาศัย

ยอดฮิตของคนเมืองเนื่องด้วยวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป ท าให้คอนโดมิเนียมเป็นอกีทางเลือกหนึ่งท่ีช่วยตอบโจทย์การ

ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ท่ีต้องการความสะดวกสบายแบบกะทัดรัด และยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ซึ่ง

เหตุผลเหลา่นีท้ าให้เป็นท่ีจับตามองของนักลงทุนท่ีนิยมซื้อคอนโดมิเนยีมไวเ้ก็งก าไรและปล่อยเช่าเป็นอยา่งมาก  

ปัจจุบันนักลงทุนยังต้องจับตามองถึงความไม่คงท่ีของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีความผันผวนอยู่ในขณะนี้   

เพราะถึงแม้ว่าการเมอืงจะเร่ิมเข้าท่ีเข้าทาง  แต่ก็ยังเกิดความไม่สงบขึน้  ท าให้เกิดผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจในวงกวา้ง  ท าให้นักลงทุนขาดความเชื่อม่ันในการลงทุน  เพราะการได้รับอทิธิพลจากสภาพแวดล้อม

นั่นเอง  แม้กระนั้นก็ยังมีปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นท่ีดึงดูดนักลงทุนให้หันมาลงทุนได้เป็นอย่างมาก เช่น ความ

เจริญทางด้านคมนาคมภายในกรุงเทพ  ท่ีท าให้นักลงทุนเกิดการตัดสินใจลงทุนเป็นอย่างมาก  ในการตัดสินใจ

นั้นนักลงทุนจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันให้ดีเสียก่อน  เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคตได้ 

จากการท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจลงทุนคอนโดมเินยีม  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  เพราะวา่กรุงเทพมหานครน้ันมีการเติบโต

แบบไมห่ยุดยั้ง  ตามวถิีทางด้านเทคโนโลยี  และทางบริษัทคอลลิเออรส์  อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ยัง

คาดการณ์ว่าจะมีคอนโดมิเนียมเปิดขายมากกว่า 50,000  ยูนิต  ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2557 กว่า 20% 

(http://www.dailynews.co.th, อินเทอร์เน็ต 10 ตุลาคม 2558)  โดยมุ่งหวังว่าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะ

สามารถใช้ประโยชน์ส าหรับนักลงทุน  ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน  ช่วยในการก าหนด

ทิศทางวางแผนในการลงทุน  และยังสามารถน าปัจจัยท่ีศึกษามาได้  ไปวิเคราะห์ให้เข้ากับสถานการณ์ภาวะ

ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคม  เพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจลงทุน  และเพื่อให้เกิดภาวะทางความ

เสีย่งในดา้นตา่งๆน้อยท่ีสุดในการลงทุนอีกดว้ย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศอายุ  ระดับการศกึษา  สถานภาพสมรส  อาชีพ  และรายได้ 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ประสบการณ์การลงทุน 

3. เพื่อศึกษา ปัจจัยความส าเร็จ 10 ประการ  (RUBIK Model) ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ

ตัดสนิใจลงทุนคอนโดมเินยีม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน 

http://www.manager.co.th/พลัสฯ%20เผยผลสำรวจคอนโดฯ%20กทม.ครึ่งปี
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

1. นักลงทุนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  

อาชีพ  และระดับรายได้แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมเินยีมของนักลงทุน  ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตา่งกัน 

2. ประสบการณ์การลงทุนแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนักลงทุน  ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 

3. โมเดลความส าเร็จ 10 ประการมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนคอนโดมเินยีมของนักลงทุน  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4. นักลงทุนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนคอนโดมเินยีมแตกตา่งกัน  มกีารตัดสินใจลงทุน

แตกตา่งกัน 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิส ารวจ (Survey Research) มกีารด าเนนิการวิจัย ดังนี้  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ  นักลงทุนท่ีลงทุนเพื่อขาย-ปล่อยเช่า  รวมถึงลงทุนเพื่ออยู่อาศัยใน

ระยะแรก หรือผู้ท่ีเคยลงทุนในคอนโดมเินยีมในรูปแบบตา่ง ๆ  ที่มอีายุ  20  ปีขึน้ไป  จ านวน 400 ตัวอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ นักลงทุนท่ีลงทุนเพื่อขาย-ปล่อยเช่า  รวมถึงลงทุนเพื่ออยู่

อาศัยในระยะแรก หรือผู้ท่ีเคยลงทุนในคอนโดมเินยีมในรูปแบบต่างๆ  ที่มอีายุ  20  ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอน  ดังนั้นค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรค านวณ (กัลยา  วานิชบัญชา. 2546: 74)  โดยให้

ค่าความผิดพลาดไม่เกิน  5%  ด้วยความเชื่อมั่น  95%  ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน  385  ตัวอย่าง  และผู้ วิจัย

เพิ่มเป็นท้ังสิ้น  400  ตัวอย่าง  โดยเก็บตัวอย่างจากผู้ ท่ีลงทุนหรือเคยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภท

คอนโดมเินยีม  ในเขตกรุงเทพมหานคร   

การสุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน  ดังนี้  ขั้นท่ี  1  ใช้วิธี

เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะนักลงทุนท่ีลงทุนและเคย

ลงทุนในคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้  จากสถานท่ีต่าง ๆ ทั้ง  5  แห่ง  โดยสามารถแบ่งเป็น 

5 ท าเล  คือ   ท าเล สาทร-สีลม-บางรัก  ท าเล รัชดาฯ-พระราม9  ท าเล พร้อมพงษ์-เอกมัย-ทองหล่อ-พระ

โขนง ท าเล  ออ่นนุช-แบร่ิง  และ  ท าเล  ท่าพระ-ตากสิน  ขั้นท่ี  2  ใชว้ธีิการเลอืกตัวอยา่งแบบก าหนดโควต้า 

(Quota Sampling) จากขนาดกลุ่มตัวอยา่งจ านวนท้ังหมด 400 คน เลอืกตัวอยา่งจากประชากรในเขตตัวอยา่งท่ี

สุ่มได้จากขั้นตอนท่ี 1  เขตละ 80 คน เพื่อให้ตรงกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้  ขั้นท่ี  3  ใช้วิธีการ

เลอืกตัวอยา่งแบบสะดวก  (Convenience Sampling)  เป็นการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งตามความเหมาะสม โดยมีการ

เก็บขอ้มูลจากผู้ท่ีเต็มใจและสะดวกท่ีจะให้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี   

เครื่องมอืท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วจิัยได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 1 ชุดเพื่อศึกษาถึง

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง

เนื้อหาค าถามออกเป็น 5 ตอน คือ  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  6 ข้อ  ตอนท่ี 2 

แบบสอบถามข้อมูลประสบการณ์การลงทุนจ านวน 3 ข้อ  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ  

10  ประการ  แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ปัจจัยหลัก 15 ข้อ และปัจจัยสนับสนุน  25  ข้อ  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเพื่อ
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วัดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทุน  จ านวน 11 ข้อ    ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน

คอนโดมเินยีม  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

วเิคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน จากแบบสอบถามท่ีผ่านการคัดเลือก ค่าท่ีได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ี

ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง -1 ≤ α ≤ +1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 แสดงวา่มีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งค่าความ

เชื่อม่ันท่ียอมรับได้อยูท่ี่ระดับ 0.7 (กัลยา  วานชิย์บัญชา  2546 : 49) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบ

สมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์ผลตา่งค่าเฉลี่ยรายคู่โดย

วิธีหาความแตกต่างก าลังสองน้อยท่ีสุด การค านวณค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และ สถิติการ

วเิคราะห์เชงิถดถอยแบบพหุคูณ   

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบ

สมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์ผลตา่งค่าเฉลี่ยรายคู่โดย

วิธีหาความแตกต่างก าลังสองน้อยท่ีสุด การค านวณค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และ สถิติการ

การวเิคราะห์เชงิถดถอยแบบพหุคูณ   
 

ผลการศึกษา 

ผลการวิจัย  งานวจิัยนี้จ าแนกผลการวจิัย ออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่  1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  229  คน คิดเป็นร้อยละ 57.25  และเป็น

เพศชายจ านวน  171  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.75  อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  20-29 

ปี  จ านวน  207  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.75  อายุระหว่าง  30-39  ปี  จ านวน  115  คน  คิดเป็นร้อยละ 

28.75  และอายุระหว่าง  40  ปีขึ้นไป  จ านวน  78  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.50  ตามล าดับ สถานภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพ  โสด/หมา้ย/อย่ารา้ง/แยกกันอยู่    จ านวน  272  คน  คิดเป็นร้อยละ 

68  และมีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน  128  คน  คิดเป็นร้อยละ  32  ระดับการศึกษา  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน  262  คน  คิดเป็นร้อยละ  65.5  มีระดับ

การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน  98  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.5  และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา

ตรี  จ านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  10  ตามล าดับ อาชีพ   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  จ านวน  92  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.00  อาชีพนักเรียน/ นักศึกษา  จ านวน  91  คน  คิดเป็นร้อย

ละ  22.75  อาชีพข้าราชการ  จ านวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.25   อาชีพผู้ประกอบการ  จ านวน  53  

คน  คิดเป็นร้อยละ  13.25  อาชีพอ่ืนๆ  จ านวน  52  คน  คิดเป็นร้อยละ  13 อาชพีผู้บริหาร/จัดการ/พนักงาน

เอกชน   จ านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.5  และเกษียณ/ว่างงาน  จ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.2 

ตามล าดับ รายได้   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ  15,000  บาท  จ านวน  159 

คน  คิดเป็นร้อยละ  39.75   รายได้ระหว่าง   15,001 – 30,000  บาท จ านวน  151  คน  คิดเป็นร้อยละ 

37.75  และรายได้ระหว่าง   30,001 บาทขึน้ไป  จ านวน  90  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.50  ตามล าดับ 
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ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุน 

ประสบการณ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ

ลงทุนอสังหาริมทรัพย์  น้อยกว่า  1  ปี  จ านวน  273  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.25  รองลงมาได้แก่

ประสบการณ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์  1-5  ปี  จ านวน  79  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.75  ประสบการณ์ใน

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์  6-10  ปี  จ านวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.5  และประสบการณ์ในการลงทุน

อสังหารมิทรัพย์  มากกว่า  10  ปี  จ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.50  ตามล าดับ   

ระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการถือครอง

หลักทรัพย์น้อยกว่า  1  ปี  จ านวน  248  คน  คิดเป็นร้อยละ  62.00  รองลงมาได้แก่ระยะเวลาในการถือ

ครองหลักทรัพย์ 1-5  ปี  จ านวน  89  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.25  ระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย ์ 6-

10  ปี  จ านวน  42  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.50  และระยะเวลาในการถือครองหลักทรัพย์  มากกว่า  10  ปี  

จ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.25 ตามล าดับ   

แหล่งข้อมูลในการตัดสนิใจลงทนุ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งขอ้มูลในการตัดสินใจลงทุน

อสังหาริมทรัพย์จากแหล่งบุคคล จ านวน  272  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.00  มีแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจ

ลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากแหล่งการค้า  จ านวน  83  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.75  มีแหล่งข้อมูลในการ

ตัดสินใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากแหล่งประสบการณ์  จ านวน 24  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.00  และมี

แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากแหล่งชุมชน  จ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.25 

ตามล าดับ 

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ 10  ประการ 

ปัจจัยความส าเร็จ 10  ประการ ของนักลงทุน  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีระดับของ ปัจจัยความส าเร็จ 10  ประการ ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 

10 ด้าน  ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.64  รองลงมาได้แก่ท าเลท่ีตั้ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   

4.54   สภาพแวดล้อมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.51  คุณลักษณะของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49   

ผลิตภัณฑ์หรือโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  ภาพลักษณ์ของบริษัท  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.36   วิถีการ

ด าเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.33  พันธมิตรทางธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.29 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.23  และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  ตามล าดับ 

ส่วนที่   4   ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เกี่ ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์   

ผลคะแนนรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุน  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบถูก  11  ข้อ  จ านวน  198  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.50  

ตอบถูก  8  ข้อ  จ านวน  59  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.75  ตอบถูก  10  ข้อ  จ านวน  58  คน  คิดเป็นร้อยละ  

14.50  ตอบถูก  9  ข้อ  จ านวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ  14  ตอบถูก  7  ข้อ  จ านวน  17  คน  คิดเป็นร้อย

ละ  4.25  ตอบถูก  6  ข้อ  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  2  ตอบถูก  4  ข้อ  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.75  และตอบ

ถูก  3  ข้อ  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.25  ตามล าดับ 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด  จ านวน  312  คน  คิดเป็นร้อยละ  78  
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มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก  จ านวน  76  คน คิดเป็นร้อยละ  19  มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง  

จ านวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  2  และมีความรู้ความเข้าใจระดับน้อย  จ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  1  

ตามล าดับ 

ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานข้อที่ 1 นักลงทุนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพ  

ระดับการศึกษา  อาชีพ  และระดับรายได้แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนัก

ลงทุน  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  พบวา่ 

สมมติฐานที่  1.1 นักลงทุน ท่ี  เพศแตกต่างกัน   มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนียม  ใน เขต

กรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 

ผลการวิจัย  พบวา่ นักลงทุนท่ีมีเพศแตกต่างกัน  มกีารตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  ไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สมมติฐานที่  1.2 นักลงทุนท่ี  อายุแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนียม  ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 

ผลการวจิัย  พบวา่  นักลงทุนท่ีมีอายุแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนยีม  ไมแ่ตกตา่งกัน  

ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 นักลงทุนท่ี สถานะภาพแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 

ผลการวิจัย  พบว่า  นักลงทุนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  

แตกตา่งกัน  อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 นักลงทุนท่ี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  ไม่

แตกตา่งกัน ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สมมติฐานที่   1.5  นักลงทุนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  

พบวา่ 

นักลงทุนอาชพีพนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีการตัดสนิใจลงทุนคอนโดมเินยีม มากกว่านักลงทุนอาชพีอ่ืน ๆ   

เชน่ ค้าขาย 

นักลงทุนอาชีพผู้บริหาร/จัดการ/พนักงานเอกชน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม น้อยกว่านัก

ลงทุนอาชพีนักเรียนนักศกึษา    

นักลงทุนอาชีพผู้ประกอบการ มกีารตัดสินใจลงทุนคอนโดมเินยีม มากกว่านักลงทุนอาชพีอื่น ๆ  เช่น 

ค้าขาย 
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นักลงทุนอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  มากกว่านักลงทุนอาชีพอื่น ๆ 

เชน่ ค้าขาย 

สมมติฐานที่ 1.6 นักลงทุนท่ีมีระดับรายได้แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนท่ีมีระดับรายได้แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม 

ไมแ่ตกตา่งกัน ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สมมติฐานที่ 2 นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน ประกอบด้วย ประสบการณ์การลงทุน  

ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์  และแหล่งข้อมูลในการลงทุนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุน

คอนโดมเินียมของนักลงทุน  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สามารถแยกเป็นสมมตฐิานย่อยได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2.1 นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 

ผลการวิจัย  พบว่า  นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุน

คอนโดมเินยีม  แตกตา่งกัน  อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ  0.05  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ ผลการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  พบว่า   

นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า  1  ปี มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม น้อยกว่านัก

ลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุน  6-10  ปี 

นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุน 1-5  ปี มีการตัดสนิใจลงทุนคอนโดมิเนยีม นอ้ยกว่านักลงทุนท่ีมี

ประสบการณ์การลงทุน  6-10  ปี     

นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุน 6-10  ปี มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนยีม มากกวา่นักลงทุนท่ี

มปีระสบการณ์การลงทุน มากกวา่  10  ปี 

สมมติฐานที่  2.2  นักลงทุนท่ีมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมเินยีม  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 

ผลการวิจัย  พบว่า  นักลงทุนท่ีมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  สอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว้  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  พบว่า   

นักลงทุนท่ีมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์  น้อยกว่า  1  ปี มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม น้อย

กว่านักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุน  6-10  ปี   

นักลงทุนท่ีมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์  6-10 ปี   มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมเินยีม มากกว่านัก

ลงทุนท่ีมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์  มากกว่า  10  ปี 

สมมติฐานที่  2.3  นักลงทุนท่ีมีแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมเินยีม  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 

ผลการวิจัย  พบว่า  นักลงทุนท่ีมีแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  สอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว้  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  พบว่า   
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แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งบุคคล มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม 

มากกวา่แหล่งขอ้มูลในการตัดสนิใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งการค้า   

แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งบุคคล มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  

มากกวา่แหล่งขอ้มูลในการตัดสนิใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งชุมชน   

แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งการค้า มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  

นอ้ยกว่าแหลง่ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งประสบการณ์   

แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งชุมชน มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  

น้อยกว่าแหลง่ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ด้านแหล่งประสบการณ์  

สมมติฐานข้อที่  3  โมเดลปัจจัยความส าเร็จ  10  ประการ  ได้แก่ ท าเลที่ตั้ง  ผลิตภัณฑ์หรือ

โครงการ ภาพลักษณ์ของบริษัท  การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า   สภาพแวดล้อมโครงการ  พันธมิตรทาง

ธุรกิจ  คุณลักษณะของโครงการ  วิถีการด าเนินชีวิต  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิ เนียม  ของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ค่า  Beta  แสดงการตัดสนิใจลงทุน (  )  มคีวามสัมพันธ์เชงิเส้นตรงเชงิบวก  กับปัจจัยความส าเร็จ  

10  ประการ  ด้านท าเลท่ีต้ัง  ( )  ด้านสภาพแวดล้อมโครงการ  ( )  ด้านคุณลักษณะของโครงการ   ( )  

และมีความสัมพันธ์เชงิเส้นตรงเชงิลบ กับดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ( ) 

ค่า  Adjusted R Square (  )  มีค่าเท่ากับ  0.308  หมายความว่า  ตัวแปรอิสระในสมการนี้

สามารถอธิบายแสดง  การตัดสนิใจลงทุนคอนโดมเินยีม  ได้ร้อยละ  30.8 

โมเดลปัจจัยความส าเร็จ  10  ประการ  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือโครงการ ( )   ภาพลักษณ์ของบริษัท  

( )   การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า  ( )    พันธมิตรทางธุรกิจ( )   วิถีการด าเนินชีวิต ( )    และสิ่ง

อ านวยความสะดวก ( )        ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  ของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมตฐิานข้อที่  4  นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แตกต่าง

กัน มีการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน มี

การตัดสินใจลงทุนแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  ผล

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  พบว่า   

ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุน ระดับความรู้ปานกลาง  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมเินยีม มากกว่า

ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุน ระดับความรู้มากที่สุด 

ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุน ระดับความรู้มาก  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  น้อยกว่า

ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุน ระดับความรู้มากที่สุด 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการศึกษาการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  ของนัก

ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเด็นส าคัญสามารถน ามาอภปิรายผลได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 นักลงทุนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  และระดับรายได้แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนักลงทุน  ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน  พบวา่ 

นักลงทุน ท่ีมี เพศแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิ เนียมของนักลงทุน  ในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากในปัจจุบันเพศหญิงขึ้นมามีบทบาท

ทางเวทีธุรกิจมากยิ่งขึ้น  ท าให้ผู้หญิงยุคใหม่ต้องไม่เป็นผู้หญิงท่ียึดติดค่านิยมเดิมๆ  คือให้ผู้ชายหาเงิน  แล้ว

ผู้หญิงเป็นแมบ้่าน  ซึ่งขัดกับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน  ไมว่่าผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็ตอ้งดูแลตัวเองท้ังน้ัน  

ไมว่า่จะอยู่ครองโสด  หรือมชีวีติคู่ล้วนต่างต้องการความมั่นคงในการด าเนนิชีวิตให้ได้ในสังคมท่ีเป็นอยู ่ ซึ่งเป็น

สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ท่ีจะต้องมีการจัดการทางการเงินของตนเองให้ดีท่ีสุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิวัฒน ์ 

โตสันติกุล (2556)  ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง  “แนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบว่า  เพศท่ีแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยไม่

ตา่งกัน  อยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ  0.05 

นักลงทุนท่ีมี อายุแตกต่างกัน   มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิ เนียมของนักลงทุน  ในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเจนวาย 

(GEN Y)  หันมาเร่ิมต้นท าธุรกิจ  หรือลงทุนกันตั้งแต่จบการศึกษาใหม่ๆ  เพื่อสร้างความมั่งคั่งผ่านการลงทุน

ชนิดต่างๆ  เป็นกระแสท่ีต้องการรวยด้วยตัวเอง  เราจะเห็นสตาร์ทอัพใหม่ๆท่ีเป็นเด็กยุคเจนวายเกิดขึ้น

มากมาย  เพราะว่าเด็กยุคนี้เป็นเด็กท่ีต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง  อยากสร้างความส าเร็จด้วยฝี มือของ

ตนเอง  ด้วยเหตุนี้ไม่จ าเป็นแตผู่้ท่ีมากอายุ  และมากประสบการณ์จะลงทุนมากว่าผู้ท่ีมอีายุยังน้อย ด้วยปัจจัย

ท่ีกล่าวมาท าให้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว  ก็สามารถลงทุนได้ไม่แตกต่างกัน  แล้วแต่

ทัศนคติของบุคคลนั้นเป็นส าคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติศักดิ์   พัฒนด ารงเกียรติ (2557)  

ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง  “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบว่า  อายุท่ีแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการลงทุนหุ้น

สามัญในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยไมต่า่งกัน  อยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ  0.05 

นักลงทุนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนักลงทุน  ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  โดยนัก

ลงทุนสถานภาพ โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  มีการตัดสินใจลงทุนมากกว่านักลงทุนท่ีมีสถานภาพสมรส/

อยู่ด้วยกัน  เพราะว่า นักลงทุนท่ียังโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  ไม่มีภาระทางการเงินเหมือนกับคนมี

ครอบครัว มีลูกต้องดูแล ซึ่งคนโสดโชคดีในแง่ท่ีภาระทางการเงินจะน้อยกวา่ แต่ก็ไม่มี รายได้ส่วนของคู่ครอง 

มาชว่ยแชร์คา่ใชจ้่ายเหมอืนกัน ถ้าใช้ชีวิตอสิระ เพลดิเพลนิ จนลมืวางแผนการเงินก็จะมีปัญหาได้ในอนาคต คน

โสดตอ้งมีวนิัยทางการเงินมากกว่าคนมีครอบครัว ไมอ่ย่างนั้นจะใช้เงินเพลินจนลืมเก็บออม ทางออกก็คือต้อง

หาตัวชว่ยท่ีจะบังคับให้มวีินัยในการออม อย่างเช่น การลงทุนคอนโดมเินยีม  และจะต้องสร้างวนิัยทางการเงิน
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ให้เกิดขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการวจิัยของอธิวัฒน์  โตสันตกิุล (2556)  ท าการศกึษาวิจัยเร่ือง  “แนวโนม้และ

พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบว่า  สถานภาพท่ีแตกต่าง

กัน  มีพฤตกิรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยแตกต่างกัน  ด้านมูลค่าการลงทุนโดยเฉลี่ย  อย่างมนีัยส าคัญ

ท่ีระดับ  0.01 

นักลงทุนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนักลงทุน  ในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐาน  เนื่องจากนักลงทุนแม้ว่าจะต่างระดับการศกึษา

กัน  แต่ความรู้ทางการลงทุนย่อมไม่เท่ากัน  บางท่านอาจมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีแต่กลับเป็น

ผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุน  ส่วนบางท่านท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีก็อาจจะไม่มีความรู้ด้านการ

ลงทุนเลย  เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะระดับการศึกษาใด  เมื่อต้องการเร่ิมลงทุนก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลในสิ่งท่ีต้อง

ลงทุนใหม่อยู่เสมอ  ดังนั้นระดับการศึกษาแตกต่างกันย่อมมีการตัดสินใจลงทุนไม่ต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ  พิศิษฐ์   จินดาเกียรติ (2547:92) ท างานวิจัยเร่ือง   “การสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” พบว่า นักลงทุนท่ีมีระดับ

การศึกษาต่างกัน  มกีารซือ้ขายหลักทรัพย์ในแตล่ะเดอืนไมต่า่งกัน  อยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ  0.05 

นักลงทุนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิ เนี ยมของนักลงทุน  ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ  0.05   ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  โดยนักลงทุนท่ีมี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีการตัดสินใจลงทุนมากท่ีสุด  เพราะ นักเรียน/นักศึกษาถึงแม้ว่าจะยังไม่ประกอบ

อาชีพเต็มตัว  แต่ด้วยความมีพื้นฐานครอบครัวท่ีอยู่ในระดับค่อนข้างดี  ท าให้นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้  เร่ิม

ลงทุนในการลงทุนชนิดต่างๆ  หรือเป็นสตาร์ทอัพตั้งแต่วัยเรียนค่อนข้างเยอะปัจจุบันนี้ กลุ่มเจนวาย  หันมา

ลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง  ผ่านตลาดหุ้นมากขึ้น  กระแสท่ีต้องการรวยด้วยตัวเอง  หรือรวยทางลัด  ไม่ต้อง

อาศัยท างานในออฟฟิศและความนิยมในตัวนักลงทุนท่ีประสบความส าเร็จมั่งคั่งตั้งแตอ่ายุยังนอ้ย  การลงทุนใน

รูปแบบตา่งๆจึงเป็นแหล่งท่ีคนรุ่นใหมเ่ข้ามาหาความมั่งคั่ง  ซึ่งจากท่ีกลา่วมานีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ  กนก

ดล สิริวัฒนชัย (2556) ศึกษาเร่ือง “การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า  อาชีพ มีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ  0.05 

นักลงทุนท่ีมีระดับรายได้แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนักลงทุน  ในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการลงทุนคอนโดมิเนียมนั้น  ผู้เร่ิม

ลงทุนบางท่านท่ียังไม่สามารถท่ีจะจ่ายเพื่อการซื้อคอนโดมิเนียมอาจจะลองลงทุนจากหน่วยลงทุนหรือหุ้นท่ี

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก่อน  และในปัจจุบันนี้การดาวน์คอนโดมิเนียมนั้นสามารถท่ีจะผ่อนดาวน์ได้ และยัง

สามารถท่ีจะขายดาวน์ได้อีกด้วย อีกท้ังธนาคารต่าง ๆ ยังมีการปล่อยกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัยอีกมากมาย หรือบาง

ท่านมีฐานะทางการเงินท่ีดีอาจจะซื้อดาวน์และปล่อยเช่า  และน าค่าเช่ามาจ่ายเป็นเงินผ่อนก็ย่อมได้    ทั้งนี้ก็

ขึน้อยู่กับรูปแบบการลงทุนของแต่ละท่านว่าถนัดรูปแบบไหน  หรือย่อมรู้ว่าลงทุนแค่ไหนท่ีเหมาะกับตัวเราเอง  

ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้ระดับรายได้ไม่มีผลกระทบต่อการลงทุน  จึงท าให้การตัดสินใจลงทุนไม่แตกต่างกัน  ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัชฌา ติโลกวิชัย (2557) ท าการวิจัยเร่ือง  “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
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พบว่า ระดับรายได้ /เดือนไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ  เลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ  0.05 

สมมติฐานที่  2  นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุน  ประกอบด้วย  ประสบการณ์การลงทุน  

ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์  และแหล่งข้อมูลในการลงทุนแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุน

คอนโดมเินยีมของนักลงทุน  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน  พบวา่ 

นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุน  แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนักลงทุน  

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01     จากผลการวิเคราะห์พบว่า  

นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า  1  ปี  และนักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุน 1-5  ปี  มีการ

ตัดสินใจลงทุนน้อยกว่านักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุน  6-10  ปี  เนื่องจากประสบการณ์การลงทุนเป็น

ตัวบ่มเพราะความสามารถในการลงทุนท่ีดีได้  นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนท่ีมากกว่าย่อมจะได้เปรียบ

ในการตัดสินใจลงทุนมากกวา่ผู้ท่ีมีประสบการณ์นอ้ย  ซึ่งผู้ท่ีมปีระสบการณ์น้อยการท่ีจะตัดสินใจลงทุนแต่ละ

ครั้งยอ่มต้องศึกษาข้อมูลอยา่งละเอยีดรอบครอบในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุน  เพราะฉะนั้น

นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์มากกว่าก็ย่อมมีการตัดสินใจลงทุนมากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อย  และพบว่านัก

ลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า  10  ปี  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมน้อยกว่า  นักลงทุนท่ีมี

ประสบการณ์การลงทุน  6-10  ปี  อาจเป็นเพราะว่า  ผู้ท่ีมีประการณ์มากว่า 10 ปีมักจะไมต่ัดสินใจลงทุนบ่อย

นักเพราะผ่านการลงทุนมานาน  แต่เป็นการท่ียังถือคลองหลักทรัพย์ไว้ระยะยาวเพื่อปล่อยเช่าอยู่  หรือปล่อย

ขายเพื่อการเก็งก าไร  จึงมีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมนอ้ยกว่านักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุน  6-

10  ปี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ  ชุรีพร  สีสนทิ (2553)  ท่ีท าการวจิัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่แนวโนม้การ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร”  ผลการวจิัยพบวา่ ประสบการณ์ใน การลงทุน แตกต่างกัน มแีนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกค้าฯ แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   

นักลงทุนท่ีมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของนัก

ลงทุน  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01   จากผลการวิเคราะห์

พบว่า  นักลงทุนท่ีมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์น้อยกว่า  1  ปี มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมน้อยกว่า

นักลงทุนท่ีมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์  6-10  ปี  และนักลงทุนท่ีมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์  6-10 ปี   

มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม มากกว่านักลงทุนท่ีมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์  มากกว่า  10  ปี   

เนื่องจากนักลงทุนทุนท่ีมีระยะเวลาถือครองหลักทรัพย์  6-10  ปีเป็นนักลงทุนท่ีก าลังกล้าได้กล้าเสียมากกว่า

นักลงทุนท้ังสองประเภท  เพราะว่าเป็นช่วงเวลาท่ีผ่านการลงทุนมาระยะเวลาหนึ่งและรู้ถึงภาวะตลาดและ

สภาพแวดล้อมตา่งๆเป็นอยา่งดีท าให้มกีารตัดสินใจมากกว่าทั้งสองประเภท  แต่ไมใ่ชว่า่นักลงทุนท่ีมรีะยะเวลา

ถือคลองหลักทรัพย์มากว่า 10 ปีและน้อยกว่า  1  ปีจะไม่มีความรู้  แต่นักลงทุนท่ีมีระยะเวลาถือครอง

หลักทรัพย์มากกวา่  10  ปีเป็นเป็นนักลงทุนท่ีผ่านช่วงการลงทุนมาเป็นระยะเวลานานท าให้มีประสบการณ์ เกิด

การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา  ซึ่งอาจจะชอบท่ีจะถือครองหลักทรัพยร์ะยะยาว  เพื่อให้เกิดผลก าไรได้

ตลอดเวลา  และนักลงทุนท่ีถอืครองหลักทรัพย์น้อยกวา่ 1 ปี  นักลงทุนประเภทนี้เป็นลักษณะที่ปล่อยสินทรัพย์

ออกเร็วแล้วอาจไม่ได้ผลก าไรเป็นท่ีต้องการ  หรือเกิดภาวะขาดทุน  จึงท าให้มีการตัดสินใจลงทุนน้อยกว่าท่ี

กล่าวมาข้างต้น  จากท่ีกล่าวมามคีวามสอดคล้องกับแนวคิด  นิเวศน ์ เหมวชิรวราการ  (2015)  เร่ือง “สั้น VS 
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ยาว”  ท่ีกลา่วว่า   “คนท่ีต้ังใจถือหุ้นไมเ่กินประมาณ 1 ปี ก็ต้องถือวา่เป็นคน  “เล่นสั้น”  แมว้า่เจ้าตัวจะบอกวา่

ตนเองเป็นคนลงทุนระยะยาว  คนท่ีต้ังใจถือหุ้นยาวกวา่นั้นโดยเฉพาะที่ไมไ่ด้ต้ังเป้าเวลาท่ีจะขายเลยน้ันก็อาจจะ

ถือวา่เป็นคนท่ี  “เล่นยาว”  มองจากเกณฑ์นีแ้ลว้คิดว่านักลงทุนในตลาดหุน้ไทยส่วนใหญ่  รวมถึงสถาบันลงทุน 

เชน่ บลจ. ท้ังหลายท่ีบริหารเงินให้กับคนอ่ืน  ก็น่าจะถือว่าเป็นคนท่ี “เล่นสัน้”  คนท่ี “เล่นยาว” นั้น  คิดวา่ส่วน

ใหญ่น่าจะอยูใ่นกลุ่มของ VI ท่ีอายุมากหน่อยหรือไม่ก็เป็นสถาบันลงทุนท่ีเน้นระยะยาวเช่นกองทุนส ารองเลี้ยง

ชพี  กองทุนรวมระยะยาว LTF หรือ RMF กองทุนของบริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิต  และกองทุนของบริษัท

หรือกงสีท่ีไม่เน้นท่ีจะต้องโชว์ผลงานการลงทุนให้กับใครมากนักและสามารถถือหุ้นได้โดยไม่ต้องพะวงกับการ

ถูก “ถอน” การลงทุน” 

นักลงทุนท่ีมีแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  

แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  และ  0.05  ตามล าดับ โดยนักลงทุนท่ีมีแหล่งข้อมูลใน

การตัดสินใจลงทุนจากแหล่งประสบการณ์ มีการตัดสินใจลงทุนมากท่ีสุด  เพราะนักลงทุนนอกจากจะเสพสื่อ

จากแหล่งการค้า  และแหล่งชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการรู้ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนแล้ว  เหนือสิ่งอื่นใดนัก

ลงทุนทุกคนย่อมมีความเชื่อมั่นในประสบการณ์ท่ีผ่านมาของตนเองมากกว่าท่ีจะมาเสพจากสื่อโฆษณาซึ่งทุก

วันนี้มักจะโฆษณาเกินความเป็นจริง   และประสบการณ์ต่าง ๆ ในอดีตนั้นย่อมมีท้ังประสบความส าเร็จและ

ล้มเหลวมาแล้วท้ังสิ้น  ประสบการณ์เหล่านี้จะน ามาประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น  ท าให้นักลงทุนมี

ความเชื่อมั่นว่าแหล่งประสบการณ์ของตนเองจะเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนท่ีดี  สอดคล้องกับ

แนวคิด  Kolb and Fry  1971 ; 1975 ; 1984 )  เร่ืองทฤษฎีการเรียนรู้เชงิประสบการณ์ ท่ีกลา่วว่า   “การเรียนรู้

จากประสบการณ์   (Experiential Learning )  คือการสร้างความรู้  ทักษะ  และเจตคติด้วยการน าเอา

ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น”  ก็คือการน าเอาประสบการณ์การ

ลงทุนในอดตีมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้จากการลงทุนได้ในรูปแบบใหม ่หรอืในรูปแบบของนักลงทุนเอง 

สมมติฐานที่  3 โมเดลปัจจัยความส าเร็จ 10 ประการ  ได้แก่ ท าเลท่ีตั้ง  ผลิตภัณฑ์หรือโครงการ 

ภาพลักษณ์ของบริษัท  การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า   สภาพแวดล้อมโครงการ  พันธมิตรทางธุรกิจ  คุณลักษณะ

ของโครงการ  วถิีการด าเนนิชวีติ  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  และสิ่งอ านวยความสะดวก มีอทิธิพล

ตอ่การตัดสนิใจลงทุนคอนโดมเินยีม  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่ 

โมเดลปัจจัยความส าเร็จ  10  ประการ  ได้แก่ ท าเลท่ีตั้ง สภาพแวดล้อมโครงการ  คุณลักษณะของ

โครงการ   มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  และ 0.01 ตามล าดับ  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  ส่วนด้าน ผลิตภัณฑ์

หรือโครงการ ภาพลักษณ์ของบริษัท  การวเิคราะห์กลุ่มลูกค้า   พันธมิตรทางธุรกิจ  วิถีการด าเนินชีวิต  และ

สิ่งอ านวยความสะดวก ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

เนื่องจากท้ังด้าน ผลิตภัณฑ์หรือโครงการ ภาพลักษณข์องบริษัท  การวเิคราะห์กลุ่มลูกค้า  พันธมติรทางธุรกิจ  

วถิีการด าเนินชีวติ  และสิ่งอ านวยความสะดวก ล้วนมรูีปแบบท่ีแต่ละโครงการท าออกมาเพื่อให้ตรงใจนักลงทุน

ไม่แตกต่างกัน  แต่ด้านท าเลท่ีตั้ง สภาพแวดล้อมโครงการ  คุณลักษณะของโครงการปัจจัยท้ังสามด้านนี้นัก

ลงทุนเห็นว่า ด้านท าเลที่ตั้ งถือเป็นปัจจัยหลัก ท่ีส าคัญ ท่ีสุดในการประกอบธุรกิจคอนโดมิ เนียม 

ด้านคุณลักษณะของโครงการ ถือเป็นสิ่งท่ีสง่ผลตอ่การประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจคอนโดมเินยีม

อย่างมากเพราะ มีความเกี่ยวข้องกับ  การออกแบบห้อง วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง คุณประโยชน์ด้านการใช้
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งาน เป็นสิ่งท่ีนักลงทันให้ความส าคัญเพราะว่าจะได้มีลักษณะของห้องตรงตามความต้องการลูกค้ามากท่ีสุด  

ด้านสภาพแวดล้อมโครงการ ควรค านึงถึงปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมท้ัง 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย 

บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโครงการ และ บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายนอก สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผล

ทางบวกต่อคุณภาพชีวติของลูกค้าผู้ท่ีอยู่อาศัย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chin Tung Leong (2002) ได้

ท าการศึกษาค้นควา้เร่ือง “Valuation of Condominium in Penang,Malaysia : A Hedonic Price Approach” เพื่อ

ท าการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีส่วนในการก าหนดราคาท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในรัฐปีนังประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งมีตัวแปรท้ังหมดในการศึกษาจ านวน 10 ตัวแปร และได้ถูกแบ่งออกเป็น  3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรก

เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะท าเลท่ีตัง้  กลุ่มท่ีสองเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะโครงสร้าง  และกลุ่มท่ีสามเกี่ยวข้องกับ

คุณลักษณะสภาพแวดล้อม   จากการศกึษาพบวา่ ตัวแปรทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือปัจจัยท้ังหมดมี

ผลต่อการก าหนดราคาคอนโดมิเนียมในรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Henry M.K. 

Mok (1995) ได้ท าการศกึษาค้นคว้าเร่ือง “ A Hedonic Price Model for Private Properties in Hong Kong” โดย

ประยุกตใ์ชแ้บบจ าลอง Hedonic Price เพื่อศึกษาถึงความส าคัญของคุณลักษณะเกี่ยวกับ ท าเลท่ีต้ัง โครงสร้าง

คอนโดมิเนียม และสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม  ท่ีมีต่อระดับราคาของท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม

ในเกาะฮ่องกงการศึกษาในครั้งนี้ พบวา่ ตัวแปรทุกตัวในแบบจ าลองล้วนมีนัยส าคัญทางสถิติและมทิีศทางการ

เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของคอนโดมิเนียม ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้สามารถแสดงให้เห็น

วา่ผู้ซื้อคอนโดมเินยีมเป็นผู้ท่ีใชเ้หตุผลในการพจิารณาเลือกซื้อ โดยมีการพจิารณาเปรยีบเทียบความเหมาะสม

ของราคาคอนโดมเินยีมกับคุณลักษณะต่าง ๆ ของคอนโดมิเนยีมอย่างรอบคอบก่อนท าการตัดสนิใจซื้อ 

โมเดลปัจจัยความส าเร็จ  10  ประการ  ได้แก่ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  มอีทิธิพลตอ่การ

ตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01  ซึ่งมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม  เนื่องจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ    ถือเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นใน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงนักลงทุนและลูกค้า กระบวนการการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดท่ีต้อง

ใช้การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบ หรือเคร่ืองมือของการสื่อสารการตลาด

ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเพื่อท่ีจะเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากท่ีสุด  แต่ปัจจุบันกลับพบว่าการ

สื่อสารของแต่ละโครงการมีการสื่อสารท่ีเกินความเป็นจริง  ท าให้ลูกค้าได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมากท าให้

เป็นไปได้ว่า  ยิ่งลูกค้าได้รับการสื่อสารท่ีมากเกินความจ าเป็นมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้การตัดสินใจลงทุน

คอนโดมิเนยีมลดลง  แตก่ารสื่อสารก็เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ลูกค้าทราบข้อมูลเบือ้งต้น  ดังนัน้ทางโครงการควร

มีการสื่อสารท่ีดีตรงไปตรงมา  เพื่อไม่เกิดผลเสียจากการสื่อสารได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  หนึ่งฤทัย 

เนาว์ค า และ ดร.นิเวศน์ ธรรมะ ( 2556 )  ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการ ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัย

พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาด และปัจจัยการสื่อสารการตลาด เป็นไปตาม  สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

กล่าวคือ ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาด และปัจจัยการสื่อสาร การตลาด มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อ

คอนโดมเินยีม 

สมมตฐิานที่ 4 นักลงทุนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แตกต่างกัน มกีาร

ตัดสนิใจลงทุนแตกต่างกัน  พบวา่   
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นักลงทุนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุน

คอนโดมิเนียมแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จากผลการวิเคราะห์ พบว่านักลงทุนท่ีมี

ความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้ปานกลาง  มีการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม มากกว่านักลงทุนท่ีมีความรู้

ความเข้าใจ ระดับความรู้มากที่สุด และนักลงทุนท่ีมคีวามรู้ความเข้าใจลงทุน ระดับความรู้มาก  มีการตัดสนิใจ

ลงทุนคอนโดมเินยีม น้อยกว่านักลงทุนท่ีมีความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้มากที่สุด  เพราะว่า  นักลงทุนแต่ละ

คนย่อมมกีารศกึษาหาความรู้ในเร่ืองของการลงทุนเป็นอย่างด ี ไม่จ าเป็นท่ีว่าความรู้มากท่ีสุดจะลงทุนมากกว่า

ความรู้น้อยท่ีสุด ท้ังน้ีขึ้นอยูก่ับความรู้ความเข้าใจของแตล่ะบุคคลวา่มีความมั่นใจอย่างไรและจะตัดสินใจลงทุน

เชน่ไร  แต่จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่านักลงทุนท่ีมีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง  มีการตัดสนิใจลงทุน

มากที่สุด เพราะ นักลงทุนท่ีมีความรู้ปานกลางเป็นนักลงทุนท่ีมีการศึกษาหาความรู้มาประมาณหนึ่ง  ท าให้เป็น

กลุ่มบุคคลท่ีกล้าได้กล้าเสียในการลงทุน และท าให้มีการตัดสินใจลงทุนได้เร็วและมากกว่านักลงทุนระดับ

ความรู้อื่นๆ  สอดคล้องกับงานวิจัยของชุรีพร  สีสนิท (2553)  ท่ีท าการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้ม

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบวา่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี แตกตา่งกัน มีแนวโนม้การ

ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF 

เพิ่มเตมิ และข้อการแนะน าให้ผู้อ่ืนท่ีท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF แตกต่างกัน อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01  
 

ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญ กับท าเล ท่ีตั้ ง คุณลักษณะโครงการ 

สภาพแวดล้อมภายในโครงการ  และการสื่อสารทางการตลาด  ปัจจัยท่ีกล่าวมานี้มีผลต่อการตัดสินใจอย่าง

มาก  เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวก าหนดถึงมูลค่าการลงทุนและมูลค่าของผลตอบแทนท่ีจะได้รับหลังการลงทุน

ว่าเป็นเช่นไร  กล่าวคือ  ด้านท าเลท่ีตั้งถือเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญท่ีสุดในการประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียม 

ด้านคุณลักษณะของโครงการ ถือเป็นสิ่งท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจคอนโดมิเนียม

อย่างมากเพราะ มีความเกี่ยวข้องกับ  การออกแบบห้อง วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง คุณประโยชน์ด้านการใช้

งาน เป็นสิ่งท่ีนักลงทุนให้ความส าคัญเพราะว่าจะได้มีลักษณะของห้องตรงตามความต้องการลูกค้ามากท่ีสุด  

ด้านสภาพแวดล้อมโครงการ ควรค านึงถึงปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมท้ัง 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย 

บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโครงการ และ บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายนอก สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผล

ทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของลูกค้าผู้ท่ีอยู่อาศัย และด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ถือเป็นสิ่งท่ี

จ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงนักลงทุนและลูกค้า กระบวนการการพัฒนาแผนงานการสื่อสาร

การตลาดท่ีต้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบ หรือเคร่ืองมือของการ

สื่อสารการตลาดต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเพื่อท่ีจะเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากท่ีสุด และปัจจัย

ก าหนดการลงทุนอีกอย่างท่ีหนไีม่พน้คือสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  เป็นปัจจัยท่ีส าคัญมากท่ีท าให้นักลงทุนหรือ

ผู้ประกอบการเองทราบว่าช่วงนั้นควรจะลงทุนหรือไม่หรือถ้าลงทุนจะลงทุนในลักษณะไหน  ดังนั้นด้วยเหตุนี้

ผู้ประกอบการธุรกิจคอนโดมเินยีมควรท่ีจะให้ความสนใจกับปัจจัยเหล่านี้เพื่อท่ีจะดึงดูดการตัดสินใจลงทุนของ

นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครได้เป็นจ านวนมาก 



   

                                                         1717                                                              Proceedings 

กิตติกรรมประกาศ 

 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากรอง

ศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์  กุลิสร์ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีได้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะตลอดจน

แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา 

จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุลท่ีกรุณา

ตรวจแบบสอบถาม และให้ค าแนะน าถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็น

ประโยชนอ์ย่างย่ิงกับผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินทุนชุมชน ด้วยการสังเคราะห์ศักยภาพและเงื่อนไขท่ีมีผลตอ่การ

บริหารจัดการทุนอันน าปสู่แนวทางบริหารจัดการทุนอย่างสมดุล ส าหรับวิธีวิจัยใช้เทคนิคท้ังสังคมวิทยาและ

วทิยาศาสตร์ ด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมวิเคราะห์ประเมินตนเองทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ

และเชงิปริมาณที่มคีุณภาพ 

ผลการศึกษาพบวา่ ทุกชุมชนมีทุนธรรมชาตพิอเพียงเพื่อผลิตอาหาร การตั้งถิ่นฐาน และใช้ประโยชน์

ทางสังคม วัฒนธรรม ยกเวน้ทรัพยากรน้ า ท่ีพบวา่ขาดแคลนในฤดูแลง้ ส่วนทุนเศรษฐกิจมภีาวะสมดุลค่อนขา้ง

สูง จากการปลูกข้าวเพื่อบริโภคและมกีองบุญธนาคารข้าว อยา่งไรก็ตาม ชาวบ้านเร่ิมมีรายจ่ายฟุ่มเฟือย จาก

การไหลเข้าของกระแสทุนบริโภคนิยม มีผลให้การเกื้อกูลกันลดลง  ซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขการพัฒนา  ส่วนทุน

ทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น  ทุกชุมชนเชื่อมโยงความคิด ความเชื่อและธรรมเนียนด ารงชีวิตท่ีเกื้อหนุน

ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ  ส าหรับแนวการบริหารจัดการทุนให้ยั่งยืนของอ าเภอกัลยาณิวัฒนา ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นควรสร้างบนพื้นฐานความสมดุลของภูมิสังคมด้วยการบูรณาการทุน 4 

ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ ให้สามารถพึ่งตนเอง รวมท้ังพัฒนาจากหน่ วยงาน

ภาครัฐจากภายในสูภ่ายนอก เพ่ือให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทุนอยา่งสมดุล  
 

ค าส าคัญ:  การบริหารจัดการทุน  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
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Abstract 

The study focuses on the assessment the balance of capital management at community level, to 

analyze potential, internal conditions and external factors which influence 4-dimensional capital 

management. Finally shaping the Galyani Vadhana development guideline of the Balance Capital 

Management in compliance with the Philosophy of Sufficiency Economy. Various research methods are 

employed with participation of the villagers by combining qualitative and quantitative conventions 

interactively.  

The findings found that every community has adequate natural resource for food production, 

settlement, social and cultural activities, except most of the communities encounter a shortage of water 

supply in dry season. The economic capital maintains a good balance because most communities 

recognize rice planting for consumption by established Rice Bank and Grain Bank. However, some villagers 

may begin to deal with investment flow from the investors including capitalism that lead the communities 

become over-consumption prone and finally they lack of participation on self-development. The balance 

of social capital can be seen in the sharing of thoughts, beliefs and living a traditional way among the 

villagers. Moreover, most communities gain high value of cultural capital to preserve natural resource and 

support there traditional ways of life.  

The principal approach becoming proper developing process should be based on balance of geo-

social based character in parallel with four capital categories management. The holistic approach required 

self-dependency, inside exploring and expanding to the outside. Discipline and theory could be flexible 

application in order to bring about profit for the majority. These aspects were strong support for the 

Galyani Vadhana Balance capital management as well as for providing knowledge and morality to 

reinforce self-sufficiency in the communities. 
 

Keywords:  Balance capital management, The philosophy of sufficiency economy 

 



   

                                                         1720                                                              Proceedings 

บทน า 

อ าเภอกัลยาณิ วัฒนา เป็นอ าเภอใหม่ล าดับท่ี 878 ของจังหวัดเชียงใหม่  ท่ีตั้งอยู่บนเขาสูง

สลับซับซ้อนในเขตป่าต้นน้ า มีประชากรเพียง 11,000 คนกระจายอยู่เป็นกลุ่มบ้านตามท่ีราบระหว่างหุบเขา 

ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอท่ีด ารงชีวิตด้วยการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้และท าการเกษตรแบบยังชีพ อัน

สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนภูมิสังคมไกลเมือง แตข่้อจ ากัดทางกายภาพดังกล่าวข้างต้น เปรียบเสมือนป้อม

ปราการท่ีแยกและคัดกรองอิทธิพลภายนอกให้ชุมชนกัลยาณิวัฒนายังคงรักษาทุนดั้งเดิมทางสังคมและ

วัฒนธรรมไว้ได้ ด้วยระยะทางท่ีห่างไกลมีอุปสรรคด้านการคมนาคม การติดต่อเพื่อรับบริการจากหน่วยงาน

ภาครัฐ การน าเอาวิธีการบริหารจัดการทุนชุมชน อย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

จัดการทุนพืน้ฐานสี่มิต ิอันประกอบด้วย ทุนทรัพยากรธรรมชาต ิเศรษฐกิจ รวมท้ังทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

ท่ีท าให้ทุกครัวเรือนอยู่ดีมีความสุขตามอัตภาพ ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ท้ังการดูแลให้สังคมสงบ

เรียบร้อยและร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสู่ความเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเข้มแข็งและมี

ภูมิคุ้มกัน (มูลนิธิชัยพัฒนา (2546); ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (2549) จึงเป็นโจทย์น่าสนใจศึกษา ในพื้นท่ีอ าเภอกัลยาณิวัฒนา อยู่ในภาวะใด มีศักยภาพหรือ

เงื่อนไขต่อการพัฒนา อย่างไร เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทุนอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินทุนชุมชน ด้วยการสังเคราะห์ศักยภาพและ

เงื่อนไขท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการทุนอันน าปสูแ่นวทางบริหารจัดการทุนอยา่งสมดุล 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การศึกษาวิจัยเร่ิมต้นจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีหลักท่ีส าคัญและวรรณกรรม   นักวิชาการ

ด้านเศรษฐศาสตร์ และผู้ท างานสนองพระราชด าริ (ประเวศ วะสี ,2542; สุเมธ  ตันติเวชกุล ,2547 ;ปรียานุช  

พบูิลสราวุธ, 2549) อธิบายได้ว่า  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงชุมชนเข้มแข็งและมภีูมิคุ้มกันถาวร  เพราะ

มทุีนธรรมชาติพอประมาณ รวมท้ังทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีท าให้ชุมชนสามารถรักษาวถิีชีวิตดั้งเดิม ท้ัง

การดูแลให้สมาชิกทุกครัวเรือนอยู่ดีมีความสุขตามอัตภาพ  สังคมสงบเรียบร้อยและชาวบ้านร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนัน้แบบประเมินและวิธีการประเมินจึงไมต่อ้งการความซับซ้อน เพราะเป้าหมายส าคัญ

คือให้ชุมชนทราบศักยภาพและปัจจัย เงื่อนไข เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงตนเอง มากกว่าการน าผลไป

เปรียบเทียบกับชุมชนอื่น จึงก าหนดระดับความสมดุลขั้นพื้นฐาน โดยมีประเด็นพจิารณา ดังนี้ 1) ทุน 4 มิต ิคือ

ทุนพื้นฐานของชุมชน  มีพอเพียง ประกอบด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ ทุนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท่ี

เกื้อกูลให้สมาชิกในชุมชนมีปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเอง ได้ 2)ศักยภาพการ

บริหารจัดการทุนของชุมชน นัน้ พิจารณาจากการท่ีชุมชนสามารถบริหารจัดการทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ จนท า

ให้ชุมชนเข้มแข็ง ท้ังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลให้สมาชิกในชุมชนมีอาหารพอเพียง สังคมสงบสุข

ปลอดภัย และร่วมกันรักษาวัฒนธรรมท่ีดีงาม 3) ศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน นั้น พิจารณาจากการท่ี

ชาวบ้านทุกชนเผ่าอยู่ร่วมกันได้  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต  มีความสามัคคีกลม

เกลียว มีกลุ่มท้องถิ่นและผู้น าเข็มแข็ง สามารถถ่ายทอดความรู้ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ท่ี

สามารถอธิบายเป็นกรอบคิดการท าวิจัย ดังภาพท่ี 1 
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 ส าหรับกระบวนการศึกษาชุมชน ใชว้ิธีทางวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ผสมผสานกัน โดยชาวบ้านมสี่วน

ร่วมวิจัยท้ังระดับครัวเรือนและชุมชน  ตั้งแต่การก าหนดดัชนีชี้วัดและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณท่ีมีคุณภาพและเกื้อกูลกัน  กลุ่มประชากรเป้าหมาย มีท้ังชาวบ้าน ผู้น าชุมชนท้ังด้าน

สังคมวัฒนธรรม ผู้น าฝ่ายปกครองและบริหาร  กลุ่มเยาวชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี  เครืองมือใน

กระบวนการวจิัยมท้ัีงเวทีประชาคม ประชุมกลุม่ย่อย สัมภาษณเ์ชงิลึกและการท าแผนที่ชุมชน   ส่วนการพัฒนา

แบบประเมนิการบริหารจัดการทุนและวธีิการประเมิน มขีั้นตอนส าคัญ ดัง Figure 2 เพื่อให้ได้ดัชนท่ีีสอดคล้อง

กับภูมิสังคมของชุมชนพื้นท่ีสูง อย่างแท้จริง  ส่วนผลของการพัฒนาดัชนีชี้วัดการบริหารจัดการทุน ระดับ

ครัวเรือน ตามภูมิสังคมของชาวบ้าน  มีดัชนีประเมินท่ีเหมาะสม 1. ทุนทรัพยากรธรรมชาติ: มีทรัพยากรท่ีดิน 
ดินท่ีอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรน้ า พอประมาณกับการเกษตร  และผลิตข้าวให้พอเพียงกับสมาชิกบริโภค 

2.ทุนเศรษฐกิจ: มีความมั่นคงของอาหาร (food security) สามารถปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้ 

สามารถบริหารจัดการรายได้รายจ่าย และมีทรัพย์สินออม 3. ทุนทางสังคม :ครอบครัวและเครือญาติมี

ปัจจัยพื้นฐานครบถ้วนพอประมาณท้ังอาหาร ท่ีอยู่อาศัย สุขภาพอนามัย และการศึกษา รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ

ครอบครัว และชุมชน 4. ทุนวัฒนธรรม: สิ่งท่ียึดโยงสมาชิกในครัวเรือนให้มีความสมดุลท้ังร่างกายและจิตใจ 

ท าหน้าท่ีเป็นพ่อ แม่ พี่น้อง ลูก และเป็นสมาชิกท่ีดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ กับครอบครัว ชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม ส่วนการประเมินการประเมินความสมดุลในการบริหารจัดการทุนระดับชุมชน เพื่อพิจารณาจาก

ระดับความสมดุล อธิบายได้ดังตารางที่ 1 
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ภาพที่ 1  กรอบการวเิคราะห์วิถีชุมชนชนบทด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

พืน้ฐานของคุณธรรม ความดีงาม ไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

ความรู้ ความรอบรูใ้นการวางแผน

และตัดสินใจ ใชส้ติปัญญา  ข้อมูล

และแสวงหาความรู้ 

 

วิธีการพัฒนา 
ชุมชนชนบท 

สร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจ 

- ช่วยใหพ้ึ่งตนเองได้ 

- ส่งเสริมความรู้ในการท ามาหากนิ
ตามหลักวิชาการสมัยใหม่ท่ี

เหมาะสมกับชาวบา้น 

 

สร้างความม่ันคงด้าน

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- รู้จักคุณค่าและวธิีการอนุรักษดิ์น 

ปา่ไมแ้ละแหล่งน้ า 

พัฒนาคุณภาพชวีติ  

ส่ิงแวดล้อมให้ดยีิ่งขึ้น 

- ปัจจัยพื้นฐาน สุขอนามัยและ

ส่ิงแวดล้อม การศึกษา คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความพอประมาณด้านทรัพยากร 

1) ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้และระบบ

นิเวศน์ของชุมชนอย่างพอสมควร สอดคล้องกับ

คุณลักษณะของทรัพยากรและปริมาณทีม่ใีนชุมชน 

2)  

ความพอประมาณด้านเศรษฐกิจ 

พัฒนาตนเองและชุมชนแบบเน้นพึง่พาตนเองเป็น

หลักก่อน และไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือสิ่งแวดล้อม

มากเกินไป มีการแบ่งปัน รว่มมือรว่มใจ ช่วยเหลอื

พึ่งพาอาศยักันและกัน ด้วยการรวมกลุ่มท่ี

เหมาะสม 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(หลักการบรหิารจัดการทุนอย่างสมดุล) 

มีภูมิคุ้มกันในการด ารงชวีติ 

ค านึงถึงแนวโน้มสังคม วัฒนธรรม ค่านิยมท่ีเกดิขึน้ใน

อนาคต โดยหาทางอนุรักษส่ิ์งท่ีดีงามเอาไว ้เพื่อสร้าง

ความอบอุ่นในครัวเรือน และความเข้มแข็งในชุมชน ซ่ึง

เป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการจัดการชุมชนในปจัจุบัน

และอนาคต 

 

ความมีเหตุผลด้านการใช้ทรัพยากร 

ใชท้รัพยากรในชุมชนแบบมกีารวางแผน กลไก ระบบ

การจัดการที่มปีระสทิธิภาพ รวมถงึวิธีการในการ

น ามาใช้ต้องมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ตามวธิีการ

จัดการที่ถูกต้องโปร่งใสโดยอาศัยหลักเกณฑ์ท่ีมีใน

ทอ้งถิ่น 

ความมเีหตุผลด้านเศรษฐกจิ 

การจัดการชุมชนอยู่บนพืน้ฐานของคุณธรรม วิถีสังคม ประเพณี 

วัฒนธรรม โดยมีกรอบประชาธิปไตย และนิติธรรมก ากับ รวมท้ังมกีาร

ใช้วิธกีารท่ีถูกต้อง ดว้ยการเลือกใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท่ีเหมาะ

กับสังคม 

 

มีภูมิคุ้มกันด้านทรัพยากร 

1) ใชทุ้นทางทรัพยากรอย่าง

ค านึงถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึน้

ในอนาคตของทรัพยากร 

รวมถงึการตระหนักถึงการ

อนุรักษ ์โดยการใช้

ประโยชน์อย่างมี

ประสทิธิภาพเปัจจัยพื้นฐาน 

สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

การศึกษา คุณธรรม 

จริยธรรม 

พื่อให้เกดิความยั่งยนื 

 

 

เงื่อนไขความรู้ 

เงื่อนไขคุณธรรม 
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ภาพที่ 2 การพัฒนาดัชนแีละวธีิการประเมินการบริหารจัดการทุนอยา่งสมดุล 

 

 

 

 

 

 

5.สร้างแบบสัมภาษณ์

และพัฒนาวธิีการ

ประเมินการบริหาร

จัดการทุนทัง้สองระดับ 

 
6. ทดสอบ แบบสัมภาษณ์ / 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 

เพ่ือปรับ ระดับความสมดุลของ

ดัชนีย่อย ใหส้มเหตุสมผลและ

พัฒนาค าถาม 

7. สัมภาษณ์ครัวเรือน

และผูน้ าชุมชน 8.ประเมินผลการบริหารจัดการทุนทัง้

สองระดับ พจิารณาผลทางสถติิและ

ความสมเหตุสมผลร่วมกับตัวแทน

ชุมชน 

9. พัฒนาแบบสัมภาษณ์และ

วธิีการประเมินผล 

1. จ าแนกกลุ่มหมูบ่า้นตามอิทธิพล

การพัฒนา ศึกษาวเิคราะห์ทุนที่มผีล

ต่อวิถีชีวิตชาวบ้านร่วมกับตัวแทน

ชุมชน 

2. สร้างกลุ่มดัชนีชีว้ัดการบริหารจัดการ

ทุนระดับครัวเรือนและชุมชน จากขอ้ 1 

 
ประเมินดัชนี

เบื้องตน้ 

จ าแนกดัชนีให้

สอดคล้องกับภูมิสังคม

และสถานการณ์ 

ทดสอบแบบ

ประเมิน 

พัฒนาดัชนแีละวิธี

ประเมนิ 

4. คัดเลือกกลุ่มดัชนี และ

ก าหนดระดับความมั่นคง 

รวมทัง้ค่าถ่วงน้ าหนักท่ี

สอดคล้องกับสถานภาพของ

ทุนด้ังเดิม เพื่อให้เป็นดัชนีท่ี

เป็นที่ยอมรับระดับสาธารณะ 

3. พัฒนาดัชนีการบริหารจัดการทุน 

โดยใช้งานวจิัยเดิมเป็นต้นแบบและ

ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 1 วธิีการประเมินความสมดลุของทนุพืน้ฐาน ดา้นฐานทรัพยากร (CC1) ระดับชุมชน 

ทุนพื้นฐานของชุมชน : ฐานทรัพยากร (CC1) A 

คา่ถ่วงน้้าหนัก 

(WCC1) 

B 

คา่คะแนน

เต็มของแต่

ละดัชนยี่อย 

คา่คะแนนจากการสัมภาษณชุ์มชน   

C 

D 

คา่คะแนน

ความสมดุล

ของดัชนยี่อย 

(รอ้ยละ) 

ก 

C1 

ข 

C2 

ค 

C3 

ง 

C4 

จ 

C5 

เครอืข่าย 

C6 

 

1. ทุกครัวเรือนมพีื้นท่ีเพาะปลูกขา้ว 5 25 1 2 3 4 5 3 67 

2. ชุมชนมพีื้นท่ีป่าไม้พอเพยีง 4 20 5 4 3 2 1 3 63 

3. มแีหลง่น้้าอุปโภคบริโภค และท้าการเกษตร 3 15 1 3 5 4 2 3 60 

4. ระดับความอุดมสมบูรณ์พืน้ท่ีนา ท่ีมีผลต่อผลผลิตข้าวใน

อนาคต 

3 15 2 3 5 4 1 3 60 

E  รวมคา่คะแนนความสมดุลระดับชุมชน 15 75 34 31 34 36 33 34 - 

F รวมคา่คะแนนความสมดุลระดับชุมชน                 (ร้อยละ) - - 45 41 45 48 44 45 - 

B = ค่าคะแนนเต็ม = คะแนนเต็มของแตล่ะดัชนีย่อย = 5 x ค่าถ่วงน้้าหนักของดัชนยีอ่ยนัน้ ๆ 

D = (C6 x 100)/B 

 E ค่าความสมดุลเฉลี่ยของทุน พื้นฐานของชุมชน : ฐานทรัพยากร (CC1)  = รวมคา่คะแนนความสมดุลของแตล่ะดัชนีย่อย  โดยพิจารณาตามคา่ถ่วงน้้าหนัก 

    จากตารางมคี่าคะแนนความสมดุลของทุนพืน้ฐานของชุมชน : ฐานทรัพยากร (CC1)  ระดับเครือข่ายเท่ากับ ร้อยละ 45  ในระดับความสมดุล  เท่ากับ 1 (ต่้ามาก) ขณะที่

หมูบ้่านท่ีมีคา่คะแนนสูงสุดคอืหมูบ้่าน ง. มีคา่คะแนนเพยีง 48 คะแนน 
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ผลการวิจัย 

การบริหารจัดการทุนชุมชนกัลยาณิวัฒนาอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด้วยผลการศกึษาสองส่วน ส่วนท่ีหน่ึง เป็นศักยภาพและเงื่อนไขของชุมชน ที่มผีลตอ่การบริหารจัดการ

ทุน และส่วนท่ีสอง เป็นแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทุน เพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง ผลการศึกษามีรายละเอยีด ดังนี้ 

 ศักยภาพการบรหิารจัดการทุนสี่มิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

การบริหารจัดการทุน ระดับครัวเรือน  พบว่า  1. ทุนทรัพยากรเพื่อการเกษตร อยู่ในภาวะสมดุล

ระดับปานกลาง มีพอเพียงส าหรับการเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  และใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค  โดยทุก

ครัวเรือนท าการเกษตรแบบยังชีพ  เนื่องจากพื้นท่ีเกษตรกรรมมีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ท่ีมีผลต่อ

ผลผลิตขา้วและน าไปสู่ความม่ันคงดา้นอาหารระดับครัวเรือน ท่ีสง่ผลกระทบถึงทุนเศรษฐกิจ 2. ทุนเศรษฐกิจ 

แม้ทุกครัวเรือน มขี้าวพอเพียงบริโภคและเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย 

ประกอบกับต้องมคี่าเล่าเรียนของบุตรหลาน และเพิ่มรายจ่ายไมจ่ าเป็นรายวัน จึงกล่าวได้วา่ เศรษฐกิจเป็นทุน

ท่ีชุมชนกัลยาณิวัฒนามคี่อนข้างน้อย จึงจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการ 3. ทุนทางสังคม 

มีภาวะสมดุลปานกลาง เพราะทุกครัวเรือนมีวิถีด ารงชีวิตท่ีเกื้อกูล แบ่งปันกันโดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐาน ด้าน

อาหาร ท่ีท ากินและท่ีอยูอ่าศัย แต่มีสมาชิกวัยแรงงานบางครัวเรือจ าเป็นตอ้งไปหารายได้นอกพื้นท่ีเพื่อจุนเจือ

ครอบครัว และสมาชิกวัยเรียนบางครอบครัวไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูง 4. ทุนวัฒนธรรม  อยู่ใน

ภาวะสมดุลค่อนข้างสูง ด้วยวิถีการด ารงชีวิตของชนเผ่า ท่ีมีการถ่ายทอดบทบาทหน้าท่ีในครอบครัว ความรู้

การท ามาหากินแบบสุจริต และการดูแลรักษาทรัพยากรครัวเรือน จากพ่อแม่สู่บุตรหลาน ยังด าเนินไปด้วยดี   

ร่วมท้ังการมอบหมายสมาชกิให้มีสว่นร่วมท างานสาธารณะ   

การบริหารจัดการทุน ระดับชุมชน จากการร่วมประเมินตนเองพบวา่ ทุนพื้นฐาน ประกอบด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  มีภาวะสมดุลระดับปานกลาง เพราะ ทุกหมู่บ้านมีทุน

ทรัพยากรพอประมาณส าหรับการเกษตร  การตัง้ถิ่นฐาน และการใชป้ระโยชน์ โดยพจิารณาได้จากพื้นท่ีป่า  ท่ี

ท ากิน  และการผลิตยังชพีท่ีต้องพ่ึงพงิธรรมชาตเิป็นหลัก  ตลอดจนใช้เป็นแหลง่อาหาร ยกเว้นทรัพยากรแหล่ง

น้ า ซึ่งพบวา่ชุมชนส่วนใหญ่มปัีญหาขาดแคลนน้ าและอาจส่งผลกระทบตอ่การปลูกข้าว ดังภาวะแห้งแล้งสะสม

มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2555/58 อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของภาวะอากาศระดับโลก ซึ่งอาจเกิดผลกระทบ

ตอ่ภาวะความมั่นคงในการผลิตอาหาร ขณะที่ภาวะสมดุลของทุนทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการใชแ้ละการ

จัดการท่ีมีเหตุผล พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความส าคัญกับการผลิตข้าวเพื่อบริโภคเป็นส าคัญ หากมี

ปริมาณเพียงพอสว่นท่ีเหลือจึงน าไปขาย หรือเหลอืเผื่อแผ่เครือญาติ  และการเก็บหาของป่าซึ่งถือว่าเป็นความ

สมดุลในระดับสูง ส่วนความสมดุลของทุนวัฒนธรรม พบว่าทุกชุมชน มีสูง และสามารถปัจจัยค้ าจุน ทุน

ทรัพยากร ธรรมชาติและทุนเศรษฐกิจ ผ่านความเชื่อ เร่ืองบุญกรรมและการตอบแทน จนเกิดเป็นสวัสดิการ

ทางสังคมผ่านหลักสิบลด กองทุนและกองบุญข้าว รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละแหล่งน้ า ด้วย

จารีตชนเผ่า 
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ศักยภาพในการบริหารจัดการทุนพื้นฐาน มีภาวะสมดุลระดับปานกลาง ความเข้มแข็งในการบริหาร

จัดการทุนเศรษฐกิจท่ีสามารถเกื้อกูลและผ่อนคลายความเดือดร้อนด้านอาหาร เพราะทุกชุมชนมธีนาคารข้าว 

และกองบุญข้าว จากพระราชเสาวนยีข์องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ เมื่อคร้ังเสด็จเย่ียมราษฎรใน 

ปี พ.ศ. 2533 และยังคงความเข้มแข็งอยู่ทุกชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ผ่าน

ระเบียบและจารีตประเพณี  การเอื้อเฟื้อชว่ยเหลอืกันในปัจจัยพืน้ ฐานผ่านกลุม่สวัสดิการท้องถิ่น ผ่านกิจกรรม

สาธารณะและการประกอบอาชพี   

การบริหารจัดการชุมชน ท่ีบ่งชี้ถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต อยู่ในระดับ

ปานกลาง ชุมชนกัลยาณิวัฒนา มีสถาบันสังคมท่ีเข้มแข็ง  ได้แก่ วัด โบสถ์ โรงเรียน และกลุ่มท้องถิ่น กลุ่มผู้

อาวุโสท่ีสามารถให้ปรึกษาผู้น าได้ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มสวัสดิการสังคม (กองทุนข้าว ธนาคารข้าว)  กลุ่ม

อนุรักษ์พื้นท่ีป่าต้นน้ า และเครือข่ายชนเผ่า ประการส าคัญ  ทุกหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ท่ีดี  สามารถเชื่อมโยง

ความคิด ความเชื่อและธรรมเนียนประเพณีให้ด ารงชีวิตแบบสายกลาง  แต่ด้วยปัจจัยภายนอกจากกลุ่ม

ประชากรท่ีอพยพมาจากตา่งถิ่น ท่ีไมเ่ข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน รวมท้ังรับรู้ปัญหาหรือปฏบัิติ

ตามระเบียบชุมชน  ส่วนชุมชนในเขตการค้าและเขตศูนยร์าชการ มีปัญหาการเปลี่ยนมือถือครองท่ีดิน โดยคน

นอกพื้นท่ี ส่วนปัจจัยภายใน นั้น ชุมชนขาดการพัฒนากลุ่มผู้น าเยาวชนขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้น าต่อแถวเพื่อดูแล

ชุมชนตามภูมสิังคม โดยเฉพาะการดูแลสังคมวัฒนธรรมชนเผ่า 

ศักยภาพที่มีผลต่อการบริหารจัดการทุน นั้น สิ่งท่ีบ่งชี้ถึงความเข้มแข็งของชุมชน คือผู้น าชุมชน

เกือบทุกคน ทุกกลุ่ม เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษา และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาควบคู่กับการรักษาวิถีชนเผ่า 

ขณะที่ผู้น าธรรมชาต ิมีความสามารถด้านความคิด มภีูมปัิญญา และได้ร่วมแก้ไขปัญหาส าคัญของชุมชน ด้วย

การผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความรู้ท้องถิ่น และความรู้ใหม่ และท้ายสุดกลุ่มท้องถิ่นมีหลากหลาย  

และผสมผสานค าสอนทางศาสนา วัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นมาสร้างสวัสดิการสังคม  และกลายเป็นกลไก

ส าคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสูค่วามเข้มแข็ง ต่อไป     

อย่างไรก็ตาม ชุมชนกัลยาณิวัฒนา มีเงื่อนไขท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการทุน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  1. ขาดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมกับเงื่อนไขธรรมชาติ 

2. กระแสบริโภคนิยม  ซึ่งเป็นปัญหาน่าวิตกกังวล 3. ครัวเรือนมีความเป็นปัจเจก (individualism) มากขึ้น 

ซึ่งจ าเป็นต้องทุ่มเทกับการหารายได้ให้พอเพียงกับรายจ่าย จึงมีผลให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล และร่วมกัน

ท างานสาธารณะลดลง 4. มชี่องว่างระหว่างวัยมากขึ้น การถ่ายทอดความรู้ ธรรมเนยีนวัฒนธรรมอันดีของชน

เผ่าจากรุ่นอาวุโสไปสู่เยาวชนยากล าบากมากขึ้น 5. มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองน้อย  และการไหลเข้าของ

กระแสทุนนิยมจากคนตา่งถิ่น   

จากการท าเวทีเสวนาร่วมกับผู้น าชุมชน ท้ังฝ่ายสังคมวัฒนธรรมและกลุ่มแต่งตั้งรวมท้ังตัวแทน

ชาวบ้าน และกลุ่มเยาวชน สรุปได้ว่า ชาวบ้านยังขาดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมกับ

เงื่อนไขธรรมชาติ ขณะท่ีกระแสบริโภคนิยมก าลังไหลเข้าสู่พื้นท่ี การไหลเข้าของกระแสทุนจากคนต่างถิ่น ท่ี

สามารถน าทรัพยากรของชุมชนไปใช้ประโยชน์ แม้งานวิจัยนี้ไม่สามารถวิเคราะห์เจาะลึกถึงปัญหาจากการ

บริโภคนิยมได้  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านระเบียบวธีิวิจัยกับเวลาท่ีจ ากัด  แต่ผู้น าและกลุ่มท้องถิ่นต่างวิตกกังวล

กับปัญหาค่อนข้างมาก และชุมชนยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหา มีผลให้ครัวเรือนมีความเป็นปัจเจก  

(individualism) มากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องทุ่มเทกับการหารายได้ให้พอเพียงกับรายจ่าย  จึงมีผลให้ความช่วยเหลือ



   

                                                         1727                                                              Proceedings 

เกือ้กูล และร่วมกันท างานสาธารณะลดลง  ขณะที่มชีอ่งว่างระหว่างวัยเพิ่มมากขึน้ การถ่ายทอดความรู้ ธรรม

เนียนวัฒนธรรมอันดีของชนเผ่าจากรุ่นอาวุโสไปสู่เยาวชนยากล าบากมากขึ้น  ใน 8  ชุมชนท่ีศึกษาพบว่า ผู้น า

และแกนน าในปัจจุบัน พยายามอย่างยิ่งท่ีสืบทอดวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่น แต่ความส าเร็จยังปรากฏไม่

ชัดเจน และท้ายสุด ชุมชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาตนเองน้อย   

 การพัฒนาการบริหารจัดการทุน อย่างยั่งยนื  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

ในมองมุมของชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้น าความคิด อธิบายได้ว่า กลุ่มองค์กรหลากหลายท่ีมีผล

เกี่ยวข้องในการพัฒนาอ าเภอกัลยาณิวัฒนาท่ีท างานตามความช านาญเฉพาะ และแยกส่วนอย่างชัดเจนตาม

ช่องงานของแต่ละหน่วย แต่การบริหารจัดการพัฒนาเป็นเอกเทศตามช่องทางของตนเองจึงเกิดความซ้ าซ้อน 

และสร้างความสับสนกับประชาชน แตข่าดการเกือ้กูลต่อเจ้าของทุนคอืชาวบ้านอยา่งแทจ้รงิ 

การพัฒนาท่ีย่ังยนื โดยเฉพาะการพัฒนาภาคชุมชนชนบท หากแปลบนฐานของกลวิธีการพัฒนาชุมชน

ชนบท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด าเนินพระราชกรณียกิจ หรือเรียกวา่ หลักการทรงงานแล้วนั้น การ

พัฒนาท่ียั่งยืน คือการคงความสัมพันธ์ของระบบใหญ่ คือระบบธรรมชาติท้ังทางกายภาพและชีวภาพ และ

ระบบนิเวศมนุษยท่ี์ไมส่ามารถแยกสว่นกันได้และจ าเป็นต้องอยูด่้วยกันแบบพึ่งพาอาศัย ชุมชนจ าเป็นต้องพึ่งพิง

ระบบธรรมชาติ ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐาน ซึ่งเป็นเร่ืองของการใช้พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์กายภาพ และระบบผลิต

การเกษตร รวมถึงการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหาร ส่วนการบริโภคระบบสังคมวัฒนธรรมเป็นเร่ืองของ

การจัดกลุ่มองค์กร เพื่อชุมชนอยูร่่วมกัน สร้างและใชค้วามรู้ความคิด ความเชื่อ การมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ

กัน และท้ายสุดคือระบบการบริหารจัดการชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ และทิศทางการพัฒนาตนเอง  ดัง 

ภาพท่ี 4 - 5 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 สนับสนุนกระบวนการพัฒนา 

 สนับสนุนโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 สนับสนุนเพื่อรวมกลุม่และเชื่อมโยง

เครือข่าย 

 สนับสนุนด้านวิชาการและTygolhnhce 

 สนับสนุนด้านทรัพยากรและงบประมาณ 

 

ด้านเศรษฐกจิ ปากท้อง 

 สนับสนุนด้านการผลิตอาหาร 

 สนับสนุนการผลิตเพื่อขาย 

 การบรหิารจัดการผลิตเพื่อขายและตลาด 

 สนับสนุนการออมและรวมกลุม่เศรษฐกิจ 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ์ 

 การบรหิารจัดการ 

 การสรา้งเครือข่ายร่วมบริหารจัดการ 

 

 

การเชื่อมโยงองค์กรชุมชน 

- เครือข่ายท้องถิ่น 

- ประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบล 

- องค์กรปกครองท้องถิ่น 

 

ครัวเรือน 

กลุ่มองค์กรท้องถ่ิน 

ชุมชน  เครือข่าย 

 

ภาคภาคี (Stakeholders) 

- ประชาคมท้องถิ่นและเครือข่ายนอกพื้นที่ 

- GOs ระดับท้องถิ่น 

- NGOsองค์กรเอกชน องค์กรด้านศาสนา-สมาคม 

 

วิธีการพัฒนาชุมชนชนบท 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการทนุ ของภาครัฐ 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาชุมชนให้สามารถ

บริหารจัดการทุนอย่างสมดุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สามารถให้พึง่ตนเอง 

2. อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ 

3. สง่เสรมิความรู้ด้านท ามาหากิน ดว้ยวิธี 

+  ให้ความรู้ เพื่อดูแลตนเอง 
+ การจัดองคก์ร ชุมชน 

+ การเพิ่มความสามารถตัดสินใจ 

+ การเฝ้าระวัง ช่วยเหลือและพฒันาประชากรทุก

กลุ่ม 

4) ความยั่งยืนของฐาน

ทรัพยากร ชุมชน รู้ 

เข้าใจและสามารถดูแล

รักษารัพยากรธรรมชาติ 

ดนิ น้ า ปา่ไม้ 

5) ความม่ันคงของครัวเรือน

มคีุณภาพชีวิตดีท้ัง 

ความม่ันคงดา้นอาหาร 

ท่ีอยู่อาศัยความรู ้

สุขอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม 

6) ความเข้มแข็งของ

เศรษฐกจิ ความสามารถ

ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 

(ดา้นการหารายได้ และ

การออม และลด

รายจา่ย) 

 

เป้าหมายข้ันพื้นฐาน 

ของการบริหารจัดการทุน

อย่างสมดุล 

 
เพิ่มศักยภาพให้ชุมชน 

เข้มแข็ง เพื่อ 

7) สามารถบรหิารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

บรหิารจัดการปัญหาจาก

การใชไ้ดบ้้าง 

8) พัฒนาระบบผลติอาหาร

และสร้างรายได้ ดว้ยทุน

ท้องถิ่น 

9) คงความเป็นชุมชนชนเผ่า 

10) ปรากฏกระบวนการเรยีนรู ้

เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงท้ัง

บวกและลบ ดา้นสังคม

และวัฒนธรรม 

11) ดูแลสมาชิกท่ีด้อยโอกาส 

12) มปีฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

ชุมชนกับคนภายนอก   

 

ตอบสนองต่อความจ าเป็นของชุมชน  

เหมาะสมกับภูมิกายภาพและเง่ือนไขสังคม 
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ภาพที่ 4  วถิีการพัฒนาชุมชนกัลยาณิวัฒนา 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทุน อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการ

สร้างกระบวนการพัฒนาบนความสมดุลของภูมิสังคมด้วยการบูรณาการทุน 4 ด้าน ท่ีเกื้อกูลกัน ควบคู่ไปกับการ

เสริมสร้างความรู้  และคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ทุนท้ังสี่ด้าน  ด้วยการน าหลักการทรงงาน ตามขั้นตอน เพื่อให้

พึ่งพาตนเองได้  เหล่านี้อาจท าให้ชุมชนอ าเภอกัลยาณิวัฒนาบริหารจัดการทุนอย่างสมดุล ภายใต้ความรู้และ

คุณธรรม น าชุมชนให้พัฒนาทอ้งถิ่นดว้ยตนเอง อย่างย่ังยนื 
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ภาพที่ 6 การบูรณาการเพื่อบริหารจัดการทุนอยา่งสมดุล 

หัวใจส าคัญอกีประการหนึ่ง ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนของชุมชน คือการให้ความส าคัญกับผู้น าท้องถิ่น ช่วยให้

แผนพัฒนาเข้าถึงบริบทพื้นท่ีได้ ด้วยการติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน และหลีกเลี่ยงการสั่งการ แต่ปัจจัยส าคัญ

อยู่ท่ีศักยภาพและโอกาสของผู้น าในการมีส่วนร่วมพิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง   และพบว่าระบบท่ีก าหนดขึ้นโดยกรรมการหมู่บ้านมปีระสิทธิภาพดีกว่าการด าเนินงานจากราชการแต่

เพียงฝ่ายเดียว หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ามาท างานควรค านึงถึงและสนับสนุนระบบเดิม แทนการแทรกแซง ดังนั้น

เครือข่ายในพื้นท่ีท่ีหน่วยงานภาครัฐควรสานความสัมพันธ์ให้มั่งคงได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรทางศาสนา และผู้น า

เครอืขา่ยการอนุรักษท์รัพยากรตน้น้ า  
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วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านการบริหารจัดการทุนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นความท้า

ทายอย่างยิ่งต่องานวิจัย เพราะการแปลจากดัชนีเชิงคุณภาพเป็นดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณ เพื่อหาวิธีค านวณให้เห็นระดับ

นัยส าคัญ ท าให้การอธิบายทุนและศักยภาพในการบริหารจัดการของชุมชนเพื่อการพัฒนาสามารถมองเห็นเป็น

รูปธรรม อีกทั้งขยายผลเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อยา่งแท้จริง ส่วนการพัฒนาดัชนีและแบบประเมินน้ัน แท้จริงแล้ว 

ยังมีชุมชนไทยอีกหลายลักษณะท่ีต้องการดัชนีชี้วัดและแบบประเมินการบริหารจัดการทุนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน าไปขับเคลื่อนการพัฒนาตนเอง เช่น ชุมชนเมื อง ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  ชุนชน

เกษตรกรรมพื้นท่ีราบ เหล่านี้ ล้วนน่าสนใจศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบดัชนีชี้วัดและทิศทางการพัฒนาชุมชน ตาม

ปัจจัยเงื่อนไข ทิศทางและกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา วา่ควรมีนัยยะส าคัญแตกต่างกันอย่างไร ในมิติของฐาน

ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  โครงการวจิัย การบริหารจัดการทุนชุมชนกัลยาณิวัฒนา อยา่งสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง ได้รับสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ  
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

The promotes of product development project for community enterprise of 

PhuKamyao, Phayao 

อภวิัฒน ์ปันทะธง1* และ ปิยฉัตร อุดมศร2ี 

Apiwat Puntatong1* and Piyachat Udomsri2 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์  

บรรจุภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 รูปแบบ 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

ผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างรายได้ ลดค่าใชจ้่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มศีักยภาพ ในการจ าหน่ายท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศเพิ่มขึ้น พบว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นโดยการร่วมมือกันของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในพื้นท่ี 3. เพื่อพัฒนา

นสิิตสาขาคอมพวิเตอร์และมัลตมิเีดียให้มคีวามรู้และประสบการณ์ตรงในการนาองค์ความรู้จาก การเรียนการสอนไป

บริการวิชาการแก่สังคมในอ าเภอภูกามยาว พบวา่นิสติสาขาคอมพิวเตอร์และมัลตมิเีดียให้มีความรู้ และประสบการณ์

ตรงในการน าองค์ความรู้จากการอบรมในโครงการไปใชไ้ด้จริง 4. เพื่อพัฒนาโมเดลต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

วิสาหกิจชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนิสิต  มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าโมเดลต้นแบบท่ีได้พัฒนา

สามารถน ามาใช้ได้จริง 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้น โดยการจ าแนกตามเพศ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 100 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล การ

สนทนากลุ่ม การประชุมระดมความคิด การสังเกตผลิตภัณฑ์ และการวเิคราะห์สถิติในการวจิัย คือ Mean, Standard 

Deviation, Independent Samples, One-Way ANOVA มาท าการวิเคราะห์ความพึ่ งพอใจ และน ามาสังเคราะห์

เชื่อมโยงให้สอดคล้องกัน เพื่อตอบปัญหาการวิจัย ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อต้นแบบ จากการศึกษา

ความพงึพอใจของผู้บริโภค โดยจ าแนกตามเพศ พบวา่การประเมินระดับความพึงพอใจ จ าแนกตามเพศไมแ่ตกตา่งกัน 

โดยเพศชายมีค่าประเมินระดับความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.14 อยู่ในระดับ มีความพึงพอใจในระดับมาก และเพศหญิงมีค่า

ประเมินระดับความพึงพอใจอยูท่ี่ 4.29 อยู่ในระดับ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาผลิตภัณฑ ์วิสาหกิจชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

 

                                                           
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิกและมลัติมีเดีย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด พะเยา 56000 
1 Computer Graphics and Multimedia, School Of Communication Technology, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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Abstract 

 The objectives of this project are 1.To promote the development of product, packaging and advertisement 

media which it developed 4 new models. 2.To create more value of product and in order to increase national and 

international commercialization. The value of the product increased by a coalition of local products. 3 .To improve 

acknowledge and expanded experience of the Computer Graphic and Multimedia’s students and convey to society 

in Amphoe Phukamyao, Phayao, Thailand. It was found that the students have knowledge and experience in 

computer and multimedia and be able to apply their skills from the training program into practice. 4 .To develop 

some product models for community enterprise of Phukamyao, Phayao by contribution of students and lecturers of 

University of Phayao’s. It was found that this developed model can be used. 5 .To study the impact of product 

model toward 100 people which was divided by sex. The data collection consisted of a personal interview, a group 

chat, a brainstorming session observation, and developer’s analysis that are Mean, Standard Deviation, 

Independent Samples and One-Way ANOVA. The satisfaction results of men are 4.14 and women are 4.29  that 

imply a good level. 

Keywords:  Product development, Community enterprise, Phu Kamyao, Phayao 
 

บทน า 

จากการศึกษารายงานผลการวิจัยเร่ือง การส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ต าบลดงเจน 

อ าเภอ ภูกามยาว จังหวัดพะเยา พบว่าวิสาหกิจชุมชนอ าเภอภูกามยาวมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนหลายอย่างท่ีต้องการ 

ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และหีบห่อของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความสวยงาม  มคีวามทนทาน

และ ลดตน้ทุนการผลิตให้แก่วสิาหกิจชุมชน สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลตมิีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการ สื่อสาสาร จึงมแีนวคิดในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑว์สิาหกิจชุมชนเป็นเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากวิสาหกิจ ชุมชน โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการขยายโอกาส มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการเพิ่มขีด

ความสามารถ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอ าเภอภูกามยาว  ท่ีผู้ประกอบการสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นกลุ่ม วสิาหกิจชุมชนมีความต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมท้ัง

การพัฒนาคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีต้องการของตลาดมากขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ ผลิตภัณฑ์ ประกอบกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ได้เห็นถึงความส าคัญของ

การบูรณาการการบริการวชิาการ กับการเรยีนการสอนและการวจิัย โดยการส่งเสริมให้นสิิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอ าเภอภูกาม ยาวเพื่อให้นิสิตได้มีการนาองค์ความรู้จากการเรียนไปให้บริการวิชาการแก่  

ชุมชน โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถขยายโอกาสทาง

การตลาดและยกระดับไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ใน อนาคต ท้ังนี้คาว่า ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึงตัวสิงค้าเพียงอย่าง

เดียว แต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึง การบริการ ดูแลอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม การรักษา

ภูมิปัญญาไทย การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การต่อ ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้

กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมคีุณภาพ มีจุดเด่นจุดขายท่ีรู้จักกันแพร่หลาย ไปท่ัวประเทศ และทั่วโลก โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ หรือรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และ เพื่อสร้าง
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มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ให้สามารถสรา้งรายได้ ลดค่าใชจ้่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการ จาหนา่ยท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น  รวมท้ังเพื่อพัฒนานิสิตสาขาคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียให้มีความรู้และ 

ประสบการณ์ตรงในการนาองค์ความรู้จากการเรียนการสอนไปบริการวชิาการแก่สังคมในอ าเภอภูกามยาว  และเพื่อ

เป็น โมเดลตน้แบบการพัฒนาผลิตภัณฑโ์ดยการมสี่วนร่วมของคณาจารย์และนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใ์นรูปแบบการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์  

 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างรายได้  ลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี

ศักยภาพ ในการจ าหนา่ยท้ังในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

 3. เพื่อพัฒนานิสิตสาขาคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียให้มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการน าองค์ความรู้

จากการเรียนการสอนไปบริการวิชาการแก่สังคมในอ าเภอภูกามยาว  

 4. เพื่อพัฒนาโมเดลต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และ

นสิิต มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 กลุ่มเปา้หมาย   

 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นโครงการบริการวิชาการ เชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มภายใน

มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย นิสิต และบุคลากรสายวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และกลุ่มภายนอก

มหาวทิยาลัย ประกอบไปด้วย บุคลากรในสว่นราชการ ในอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อ าเภอภูกามยาว โดยเลือกแบบเจาะจงภายใต้กรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลาใน

การด าเนนิการวิจัย 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 

 พื้นที่ หรือชุมชนเป้าหมาย 

 มหาวทิยาลัยพะเยา อ าเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา 

 เป้าหมายของตัวชี้วดั    

      ด้านผลผลิต (output) 

- เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 110 คน 

                :  จ านวนการจัดกิจกรรม โครงการ 2 ครัง้ 

- เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 

    - เชิงเวลา :  ร้อยละของการด าเนนิงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80 

 ด้านผลลัพธ์ (outcome) 

   - เชิงปริมาณ :  ร้อยละของผู้เข้าร่วมบริการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  ร้อยละ 80 

 ด้านผลกระทบ (impact) การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

จะส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น รูปแบบตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ หรือรูปแบบสื่อ 

ประชาสัมพันธ์ ทาให้ผลิตภัณฑว์สิาหกิจชุมชน มคีวามสามารถทางการแขง่ขันได้ 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวางแผน (Plan) 

  1. วางแผนการจดักิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  2. ก าหนดระยะเวลาและสถานท่ีด าเนนิงาน 

  3. ก าหนดงบประมาณด าเนนิการ 

  4. ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

  5. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้รว่มอบรม 

  6. ก าหนดแนวทางการดาเนนิงานให้บรรลุตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ 

 การด าเนนิงาน (Do) 

  1. การรวบรวมขอ้มูล ผลิตภัณฑว์สิาหกิจชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

  2. ศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลผลิตภัณฑ์ หาแนวทางการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

  3. พัฒนาแบบร่าง และวิเคราะห์ ประเมินผล เพ่ือหาแบบร่างท่ีเหมาะสม 

  4. จัดทาตน้แบบผลิตภัณฑจ์ากแบบร่างท่ีเหมาะสม 

  5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์จากการพัฒนา ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

วสิาหกิจชุมชน 

  6. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน 

 การตรวจสอบ (Check) 

  1. การประเมินขั้นตอนการด าเนนิงานการส่งเสริมการพัฒนาผลติภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 

  2. การประเมินผลของการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดในแผนท่ีได้ก าหนดไว ้

 การปรับปรุงแกไ้ข (Action) 

  1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและผลประเมินโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขโครงการ

คร้ังต่อไป 

  2. สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม โดยสอบถามความพึงพอใจของผู้ท่ีสนใจและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑว์สิาหกิจชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

  3. น าผลท่ีได้จากการพัฒนาและการประเมินความพึงพอใจ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาท าการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิตเิพื่อสรุปผลการวจิัย 
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ภาพที่ 1 และ 2 จัดกิจกรรมบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ ์โดยวิทยากรจาก TCDC 

(Thailand Creative & Design Center หรือ ศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ) 

 

  

  

ภาพที่ 3 ถงึ 6 กิจกรรมการลงพื้นท่ี กลุ่มผ้าทอมอื บ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
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ภาพที่ 7 ถงึ 12 กิจกรรมอบรม การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑว์สิาหกิจชุมชน 
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ภาพที่ 13 ถงึ 18 กิจกรรมการลงพืน้ท่ี กลุ่มผลิตภัณฑผ์้าดน้มอื บ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
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ผลการศึกษา 

 การวจิัยเร่ือง: โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิาหกิจชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผู้วิจัย

ได้ใชร้ะเบียบวธีิวิจัยเชงิคุณภาพและวจิัยเชงิปริมาณในการวิจัย ซึ่งผลการวจิัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลของโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกจิชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

 1. ผลจากการศึกษาข้อมูล เอกสารต่างๆ และการจัดกิจกรรม รวมท้ังการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้วิจัยได้พบวา่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี บา้นร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา สามมารถ

น ามาแปรรูป และสามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และเป็นการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของชุมชน และผู้ท่ีเข้าร่วมการอบรมในการพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑช์ุมชน 

 รูปแบบของผลิตภัณฑ์จึงได้มีการพัฒนารูปแบบมาจากการน าผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีอยู่ มาร่วมกับความคิด

สร้างสรรค์ และกลุ่มท่ีสร้างผลิตภัณฑช์ุมชนในพืน้ท่ี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบจากผลิตภัณฑ์ชุมนชนท่ีมี จ านวน 

4 รูปแบบ ได้แก่ 

 

  

  

ภาพที่ 19 ถงึ 22 รูปแบบผลิตภัณฑ ์
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ภาพที่ 23 ถงึ 25 รูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการพัฒนา 

 2. จากการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีผู้วิจัยได้บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน ของนิสิตสาขา

คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ให้มีความรู้ และประสบการณ์ตรงในการน าองค์ความรู้จาก การเรียนการสอนไปบริการ

วชิาการแก่สังคมในอ าเภอภูกามยาว เพื่อพัฒนาโมเดลตน้แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนโดยการมีส่วน

ร่วมของคณาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก 

2 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ในชุมชน คือ กลุ่ม กลุ่มผ้าทอมือ บ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และกลุ่มผลิตภัณฑ์

ผ้าด้นมือ บ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มารวมกันเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมมูลค้าให้ผลิตภัณฑ์ 

โดยการสร้างตน้แบบผลิตภัณฑ ์และน าไปทดลองจ าหน่าย และใชใ้นชีวิตประจ าวัน  

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิสาหกจิชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยจ าแนกตาม เพศ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูล รายการ จ านวน  ร้อยละ 

เพศ ชาย 

หญิง 

รวม 

34 

66 

100 

34.0 

66.0 

100.0 

อายุ ต่ ากว่า 20 ป ี

21 – 25 ป ี

36 – 50 ป ี

มากกวา่ 50 ป ี

รวม 

12 

28 

35 

25 

100 

12.0 

28.0 

35.0 

25.0 

100.0 

การศึกษา ต่ ากว่ามัธยม 

มัธยมศกึษาหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

รวม 

0 

36 

56 

8 

100 

0.0 

36.0 

56.0 

8.0 

100.0 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 

ข้อมูล รายการ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท  

มากว่า 30,001 บาท 

5 

12 

58 

20 

5 

5.0 

12.0 

58.0 

20.0 

5.0 

 รวม 100 100.0 

 

ตารางแสดงการประเมินระดบัความพึงพอใจ รูปแบบของผลิตภัณฑ ์จ าแนกตามเพศ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 

และเกณฑ์การแปลงความหมายขอมูล ดังนี้ 

ช่วงระดับคะแนน  ความหมาย 

4.50 - 5.00 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก 

2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจในระดับน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 

ตารางที ่2 แสดงการประเมินระดับความพึงพอใจ จ าแนกตามเพศ 

 

เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ชาย n = 34 หญิง n = 66  

x̄  SD แปลผล x̄  SD แปลผล t sig 

1. ความเรียบง่ายของช้ินงาน 4.50 0.61 มากที่สุด 4.68 0.58 มากที่สุด -1.422 0.160 

2. ประโยชนใ์ชส้อย 4.17 1.16 มาก 4.59 0.74 มากที่สุด -1.883 0.066 

3. วัสดุและกรรมวธีิการผลิต 4.32 0.80 มาก 4.39 0.82 มาก -0.411 0.682 

4. ความเป็นไปได้ทางการตลาด 3.73 1.18 มาก 3.75 1.13 มาก -0.090 0.928 

5. ความประณีตสวยงาม 4.02 0.83 มาก 4.04 0.88 มาก -0.089 0.929 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.14  มาก 4.29  มาก   
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่การประเมินระดับความพึงพอใจจ าแนกตามเพศไมแ่ตกตา่งกัน   
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สรุปผลและอธิปรายผล 

 ส่วนที่ 1 ผลของโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกจิชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

 จากการศกึษาท าให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน บา้นร่องปอ อ าเภอภูกามยาว มกีลุ่มท่ีนักวิจัยได้เข้าไป

พัฒนารูปแบบ และการรวมกลุ่มให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่มีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผ้าทอมอื บา้น

ร่องปอ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าด้นมอื บ้านร่องปอ 

 ดังนั้นผู้วจิัยจึงได้น าผลิตภัณฑ์ ของท้ัง 2 กลุ่มรวมเข้าด้วยกัน แล้วน ามาประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหมท่ี่เกิดจากโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑว์สิาหกิจชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ให้มีรูปแบบใหมแ่ละมี

ความร่วมสมัย เพื่อสร้างทางเลอืกที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมคีวามแตกต่าง และมเีอกลักษณ์

เฉพาะตัว เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเข้ากับวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนและผู้บริโภคได้อย่างกลมกลืนและลงตัว จึงได้

รูปแบบท่ีเหมาะสมออกมา จ านวน 4 แบบ ด้วยกัน 

 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิสาหกจิชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยจ าแนกตาม เพศ 

 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้สนใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์

วสิาหกิจชุมชน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ท้ังหมดจ านวน 100 คน โดยใช้วธีิสุ่มแบบบังเอญิ พบว่าข้อมูลพื้นฐาน

ของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และเพศชายจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.0  

 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อต้นแบบ จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยจ าแนก

ตามเพศ พบวา่การประเมินระดับความพึงพอใจ จ าแนกตามเพศไม่แตกตา่งกัน โดยเพศชายมีค่าประเมินระดับความ

พงึพอใจอยู่ท่ี 4.14 อยูใ่นระดับ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก และเพศหญิงมีค่าประเมนิระดับความพึงพอใจอยูท่ี่ 4.29 

อยู่ในระดับ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก 
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ศกึษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส  

The study of physical fitness of senior football players 

ปัญญา  สังขวดี1* 

Panya Sungkawadee1* 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส 

ก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอลตามแนวทางแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้สูงอายุ 

และเพื่อศึกษาความพึงพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักกีฬาฟุตบอล

อาวุโสอายุ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน โดยใช้ แบบวัดสมรรถภาพทางกายจ านวน 7 รายการ ได้แก่ ความหนาของ

ไขมันใตผ้ิวหนัง งอแขนยกน้ าหนัก 30 วินาที  ยนื – นั่ง 30 วินาที  นั่งงอตัวไปข้างหน้า  แตะมือด้านหลัง เดินเร็วอ้อม

หลัก และ ยนืยกเขา่ขึ้น – ลง 2 นาที  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิต ิค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิัยพบวา่ 

1. สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส อายุ 55 ปีขึ้นไป มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท าให้

ร่างกายทรงตัวได้ดี ไม่ล้ม มีการเคลื่อนไหวการวิ่ง การกระโดด การเขย่ง การกระโจน การกระโดดขาเดียว การ

กระโดดสลับเท้า อยูใ่นระดับดี 

2. สมรรถภาพทางกายของนักกฬีาฟุตบอลอาวุโส ก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอลเมื่อเปรียบเทียบด้วย

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้สูงอายุ 7 รายการ พบวา่  

1. ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง อยูใ่นเกณฑ์ท่ีปกติ  (x̄ = 13.2 , S.D =  6.3) คุณภาพโดยรวมของ 

รายการทดสอบค่าความเชื่อมมั่น 0.96 และค่าความเท่ียงตรง 0.89 

2. งอแขนยกน้ าหนัก 30 วนิาทีหลังการเล่นกีฬาฟุตบอล พบวา่สามารถงอแขนยกน้ าหนัก อยูใ่นระดับ

ดีมาก 17 ครัง้ขึน้ไป ซึ่งดีกวา่ก่อนการเล่น อยู่ในระดับต่ า (8 - 10 ครัง้) อย่างมนีัยส าคัญทางสถติท่ีิระดับ.01 

3. ยนื – นั่ง 30 วนิาท ีเฉลี่ย 35 ครัง้ขึน้ไป อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งดีกวา่ก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอลเฉลี่ย 

19 ครัง้ อยูใ่นระดับต่ ามาก อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4. นั่งงอตัวไปขา้งหน้า หลังการเล่นกีฬาฟุตบอลวัดระยะเฉลี่ย 8 - 13 เซนติเมตร  อยู่ในระดับดี ซึ่ง

ดีกวา่ก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอลท่ีวัดระยะเฉลี่ย 4 - 1 เซนติเมตรตอ่การทดสอบ 5 ครัง้ อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

5. แตะมอืดา้นหลัง หลังการเล่นกีฬาฟุตบอลวัดระยะเฉลี่ย 14 เซนติเมตร อยูใ่นระดับดีมาก ซึง่ดีกวา่

ก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอลท่ีวัดระยะเฉลี่ยได้ 22 - 28 เซนติเมตร อยูใ่นระดับปานกลาง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

6. เดินเร็วอ้อมหลัก เฉลี่ย 12.67 วนิาที อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งดกีว่าก่อนการเล่นกิจกรรมกีฬาฟตุบอลท่ี

มเีวลาเฉลี่ย 19.19 วนิาที อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01 

                                                           
1 ภาควิชาพลศึกษาและวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Physical Education and Exercise Science, Faculty of Education, Naresuan University, Phitsanulok Province 65000 
*Corresponding author e-mail: sk_panya@hotmail.co.th 
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7. ยนืยกเขา่ขึ้น – ลง 2 นาที เฉลี่ย 56 - 75 ครัง้ อยูใ่นระดับต่ า ซึ่งดีกวา่ก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอล 

ท่ีมีเวลาเฉลี่ย 35 ครัง้อยู่ในระดบัต่ ามาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01 

3. ความพึงพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสอายุ 55 ปีขึน้ไปพบวา่ ผู้เล่นมคีวามพงึพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.88 , S.D =  0.20) 
 

ค าส าคัญ:  ฟุตบอลอาวุโส  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ผู้สูงอาย ุ

Abstract  

The purposes of this research were 1. To study and compare the physical fitness of senior football 

players, and to study the satisfaction of physical fitness of senior football players. The target population was the 

senior football players, which the age was more than 55 years old, 30 people. The tools using in this research 

were the measurements of the physical fitness in 7 things which were the Skinfold Thickness  30 Seconds Arm 

Curl   30 Seconds Chair Stand  Sit and Reach Back Scratch Agility Course  and 2 Minutes Step Test. Analyzing 

the data by using statistics, mean, and standard deviation. 

The results of the research showed that 

1. the physical fitness of senior football players the players more than 55 years old had with the 

strength of muscle that make the body well balanced, not falling, had the movements such as running, jumping, 

tiptoeing, leaping, hopping, and alternate foot jumping in a good level.  

2. the physical fitness of senior football players between before and after playing football through  the 

physical compare in use fitness test of senior football players in 7 things found that mean and standard deviation 

had the following details:  

1. The Skinfold Thickness in normal criteria (x̄ = 13.2 , S.D =  6.3). The overall of the reliability 

was 0.96 and the accuracy was 0.89.  

2. 30 seconds Arm Curl after playing football found that the players could bending arm and 

doing weight lifting more than 17 times in a very good level which was better than before playing football at the 

average of 8-10 times in a low level which was statistically significant at the level of .01. 

3. 30 seconds Chair Stand had the average at more than 35 times in a very good level which 

was better than before playing football at the average of 19 times in a very low level which was statistically 

significant at the level of .01. 

4. Sit and Reach towards, after playing football had the average of 8-13 centimeters in a good 

level which was better than before playing football at the distance 4-1 centimeters which was statistically 

significant at a level of .01. 

5. Back Scratch, after playing football had the average measuring at 14 centimeters in a very 

good level which was better than before playing football at 22-28 centimeters in a medium level which was 

statistically significant at the level of .01.  
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6. Agility Course had the average at 12.67 seconds in a very good level which was better than 

before playing football at 19.19 seconds in a medium level which was statistically significant at the level of .01.  

7. 2 minutes Step Test had the average at 56-75 times in a low level which was better than 

before playing football at 35 times in a very low level which was statistically significant at the level of .01 

3. To study the satisfaction of physical fitness of senior football players that had the age more than 55 

years old found that the players satisfied at the highest level. (x̄ = 4.88 , S.D =  0.20) 
 

Keywords:  senior football players, the physical fitness test, old people  

บทน า 
 ฟุตบอล (Football) หรือช์อคเกอร์ (Soccer) เป็นกีฬายอดนิยมท่ีมีผู้เล่น และผู้สนใจชมการแข่งขันท่ัวโลกเป็น

จ านวนมาก เป็นกีฬาที่มกีารแข่งขันตัง้แตร่ะดับเด็ก เยาวชนจนถึงผู้ใหญ่ รวมถึงมรีายการแข่งขันมากมายและเป็นกีฬา

ท่ีมีผู้สนใจเล่นในทุกช่วงอายุ ท้ังระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศและนานาชาติ กีฬาฟุตบอลยังช่วยให้ผู้เล่นมีความ

คล่องตัวในการเล่นมีสมรรถภาพแข็งแรง เนื่องจากการเล่นกีฬาฟุตบอลต้องใช้ท้ังทักษะ ความสามารถและ

สมรรถภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสจึงเป็นกลุ่มหนึ่งท่ีให้ความสนใจในการเล่นและการ

แข่งขันการเล่นกีฬาฟุตบอลจึงมีการนัดหมายรวมกลุ่มผู้สนใจเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล การส่งทีมเพื่อ

แข่งขัน สมรรถภาพทางกายท่ีดี มีผลต่อท้ังการเพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬา คุณภาพชีวิตท่ีดีการมีสมรรถภาพ

ทางกายท่ีดีส าหรับการเล่นกีฬาจะส่งผลถึงการป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมฟุตบอลหรือการแข่งขันฟุตบอล

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสและการพัฒนาความสามารถทางกีฬาอย่างต่อเนื่องการมีสมรรถภาพ

ทางกายท่ีดีในผู้สูงอายุส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามล าดับ ปัจจุบันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ให้

ความส าคัญมากขึ้นกับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาโดยจะมีวิธีการเฉพาะเจาะจงกับกีฬาแต่ประเภทและยัง

เฉพาะเจาะจงกับนักกีฬาอาวุโสท่ีต้องมคีวามสามารถทางกายท่ีแตกต่างกันประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายดี

ท าให้ กล้ามเนื้อมคีวามสามารถในการท างานได้ดีย่ิงขึน้ กล่าวคือ กล้ามเนื้อท่ีใชใ้นการออกก าลังกายหรือท างานจะม ี

ขนาดใหญ่แข็งแรงมากขึ้นตลอดจนกล้ามเนื้อหัวใจจะมีความแข็งแรงสามารถหดบีบตัวได้แรงขึน้ ช่วยให้การไหลเวยีน

ของโลหิตดีขึ้น หัวใจ สามารถรับออกซิเจนได้มากขึน้สง่ผลให้ระบบประสาทสามารถควบคุมการท างานของร่างกายได้

ดีขึ้น จะช่วยให้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความช านาญนักกีฬาท่ีมีสมรรถภาพท่ีแข็งแรงร่างกายไม่บกพร่อง 

กล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกายเจริญเติบโตได้สัดส่วนสามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีภูมติ้านทานโรค

สูง และลดการเจ็บป่วยเนื่องจากผู้ท่ีมีสมรรถภาพทางกายดีย่อมมีสุขภาพดีไม่มีโรคเบียดเบียนและยังท าให้นักกีฬามี

บุคลิกดี ผู้ท่ีมีสมรรถภาพทางกายดีร่างกายจะมีการทรงตัวดีมีทรวดทรงท่ีสง่างาม  เป็นการช่วยเสริมบุคลิกภาพ ได้

ทางหนึ่งเกิดความมั่นใจในตนเองในการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ได้ดี 

สมอง ความจ าดี เพราะผู้ท่ีมีสมรรถภาพทางกายดี ย่อมมีสุขภาพดี การทีสุขภาพท่ีดี สมบูรณ์ แข็งแรงช่วยให้จิตใจ

แจ่มใส เมื่อจิตใจแจ่มใส ยอ่มมสีมาธิเรียนรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ 

สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพ (health–related physical fitness) สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับ

สุขภาพ หมายถึง สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา สุขภาพและเพิ่มความสามารถในการท างานของ

ร่างกาย ซึ่งจะมีส่วนชว่ยในการลดปัจจัยเสี่ยงใน การเกิด โรคต่างๆ ได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคความดัน

โลหิตสูง โรคปวดหลัง ตลอดจนปัญหาต่างๆ ท่ีเกิด จากการขาดการออกก าลังกาย (สุพิตร สมาหิโต, 2556) ซึ่ง

ประกอบด้วย 1. ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อ (muscle strength) เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อหรือกลุ่ม กล้ามเนื้อท่ี
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ออกแรง ด้วยความพยายามในคร้ังหนึ่งๆ เพื่อ ต้าน กับแรงต้านทาน ความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อ จะท าให้เกิดความ

ตึงตัวเพื่อใช้แรงในการยกหรือดึงสิ่งของต่างๆ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะช่วยท าให้  ร่างกายทรงตัวเป็นรูปร่าง

ขึน้มาได้ หรือท่ีเรียกวา่ ความแข็งแรงเพื่อรักษาทรวดทรง ซึ่งจะเป็นความสามารถ ของกล้ามเนื้อท่ีชว่ยให้ร่างกายทรง

ตัวต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกให้อยู่ได้โดยไม่ล้ม เป็นความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อท่ีใช้ในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน 

เช่น การวิ่ง การกระโดด การเขย่ง การกระโจน การกระโดดขา เดียว การกระโดดสลับเท้า เป็นต้น ความแข็งแรงอีก

ชนิดหนึ่งของกล้ามเนื้อเรยีกว่า ความแข็งแรงเพื่อ เคลื่อนไหวในมุมตา่งๆ ได้แก่ การเคลื่อนไหวแขนและขาในมุมต่างๆ 

เพื่อเล่นเกมกีฬา การออกก าลังกาย  หรือ การเคลื่อนไหวในชวีติประจ าวัน เป็นต้น ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อในการ

เกร็ง เป็นความสามารถของ ร่างกายหรือส่วนใดสว่นหนึ่งของร่างกายในการต้านทานแรงท่ีมากระท าจากภายนอกโดย

ไมล่้มหรือสูญเสียการทรงตัวไป 2. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (muscle endurance) เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อท่ี

จะรักษา ระดับการใชแ้รงปานกลางได้เป็นเวลานาน โดยเป็นการออกแรงท่ีท าให้วัตถุเคลื่อนท่ีติดตอ่กันเป็นเวลานานๆ 

หรือหลายคร้ังติดต่อกัน ความอดทนของกล้ามเนื้อสามารถเพิ่มได้มากขึ้นโดยการเพิ่มจ านวนคร้ังในการปฏิบัติ  

กิจกรรม ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ เพศ ระดับสมรรถภาพทางกายและชนดิของการออกก าลังกาย 4 3. 

ความอ่อนตัว (flexibility) เป็นความสามารถของข้อต่อต่างๆ ของร่างกายท่ีเคลื่อนไหวได้เต็มช่วง ของการเคลื่อนไหว 

การพัฒนาทางด้านความออ่นตัวท าได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเอ็น หรือการใช้แรง ตา้นทานในกล้ามเนื้อและ

เอ็นต้องท างานมากขึ้น การยดืเหยยีดของกล้ามเนื้อท าได้ท้ังแบบอยูก่ับท่ีหรือมกีาร เคลื่อนท่ี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ควรใช้การเหยียดของกล้ามเนื้อในลักษณะอยู่กับท่ี นั่นก็คือ อวัยวะส่วนแขน และขาหรือล าตัวจะต้องเหยียดจนกว่า

กล้ามเนื้อจะรู้สึกตึงและจะต้องอยู่ในท่าเหยียดกล้ามเนื้อในลักษณะนี้  ประมาณ 10-15 วินาที 4. ความอดทนของ

ระบบหัวใจและไหลเวยีนเลือด (cardiovascular endurance) เป็น ความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดท่ีจะล าเลียง

ออกซิเจนและสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อท่ีใช้ในการออกแรง ไปยังกล้ามเนื้อขณะท างาน ให้ท างานได้เป็นระยะ

เวลานาน และขณะเดียวกันก็น าสารท่ี ไมต่้องการซึ่ง เกิดขึน้ภายหลังการท างานของกล้ามเนื้อออกจากกล้ามเนื้อท่ีใช้

ในการออกแรง ในการพัฒนาหรือเสริมสร้างนั้น จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 

10-15 นาที ขึ้นไป 5. องค์ประกอบของร่างกาย (body composition) หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ท่ีประกอบขึ้นเป็น น้ าหนัก

ตัวของร่างกายคนเรา โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นไขมัน (fat mass) และส่วนท่ีปราศจาก ไขมัน (fat-free 

mass) เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ และแร่ธาตุต่างๆ ในร่างกาย โดยท่ัวไปองค์ประกอบของร่างกายจะเป็นดัชนีประมาณ

ค่าท่ีท าให้ทราบถึงเปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักท่ีเป็นสว่นของไขมันท่ีมีอยูใ่นร่างกาย ซึ่งอาจจะหาค าตอบท่ีเป็นสัดส่วนกันได้

ระหว่างไขมันในร่างกายกับน้ าหนักของส่วนอ่ืนๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบ เชน่ ส่วนของกระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่าง ๆ 

การรักษาองค์ประกอบในร่างกายให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม จะชว่ยท าให้ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคอว้น ซึ่งโรคอว้น

จะเป็นจุดเร่ิมต้นของการเป็นโรคท่ีเสี่ยงต่ออันตราย ต่อไปอีกมาก เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย และ

โรคเบาหวาน เป็นต้น (สุพติร สมาหิโต, 2556) 

ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล เป็นหัวใจส าคัญในการเล่นฟุตบอลโดยเฉพากับนักกีฬาอาวุโสเนื่องจาก

ต้องเป็นบุคคลท่ีมีสมรรถภาพท่ีดีและมีความคล่องตัว เพื่อการรับ การส่ง การโหม่ง การเลี้ยง การยิงประตู การ

กระโดด การชนไหล่ รวมท้ังทักษะการเป็นผู้รักษาประตู ผู้เล่นอาวุโสได้แก่ผู้ท่ีมีอายุ ระหว่างกลุ่ม 38  ปีขึ้นไป  กลุ่ม 

60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป สังคมสูงวัย (Aging society) หลายประเทศก้าวสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะลูกค้า

หลักของไทย คือ กลุ่มยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้รวมถึงประเทศไทยเองก็ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในปี 2030 

และจากการคาดการณข์ององค์การสหประชาชาติสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุท่ัวโลกได้เพิ่มขึ้นจากรอ้ยละ 9.2 ในปี 

2533 เป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2556 มกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง โดยคาดการณว์า่ผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงถึง ร้อยละ 21.1 ในปี 

2593 ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อแรงงานท่ีอาจจะขาดแคลนในบางสาขา โครงสร้างประชากรและวัยแรงงาน  ท่ีจะ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป และตลาดนักทอ่งเที่ยวสูงอายุจะมีขนาดใหญ่ขึ้น (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

, 2558) การเล่นกีฬาในผู้สูงอายุยังส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงไมม่ีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น 

โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขข้อและกระดูกเสื่อมสภาพ โรคสมองเสื่อม รวมท้ังปัญหาด้าน

จิตใจท่ีเกิดจากภาวะซึมเศร้า การออกก าลังกายในผู้สูงอายุท่ีเล่นกีฬาฟุตบอลยังช่วยสง่เสริมการท่องเท่ียวอันเกิดจาก

การทัวร์การแข่งขัน การพบปะสังสรรค์ในกลุ่มผู้เล่นฟุตบอลอาวุโส  

จากการศึกษากีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมพลศึกษาประเภทหนึ่งท่ีสามารถส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพทาง

ร่างกายจิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญหาของผู้สูงอายุจากการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นท าให้มีสมรรถภาพร่างกายท่ีดี

น าไปสู่คุณภาพของชีวิตท่ีดีต่อไปผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสโดยเลือกใช้การ

ประเมินสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสโดยใช้แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

ส าหรับผู้สูงอายุ (สุพิตร สมาหิโต,2556) 
   

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสอายุ 55 ปีขึน้ไป  

2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส อายุ 55 ปีขึ้นไป ก่อนและหลังการเล่น

โดยใชแ้บบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้สูงอายุ (สุพิตร สมาหิโต, 2556) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส อายุ 55 ปีขึน้ไปไป 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 นักกีฬาฟุตบอลอาวุโสมสีมรรถภาพทางรา่งกายอยูใ่นระดับดี 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. นักกีฬาฟุตบอลอาวุโส หมายถึง นักกีฬาท่ีมีกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเป็นประจ า 

สัปดาห์ละ 2 – 3 ครัง้ โดยผู้วจิัยได้เลอืกก าหนดช่วงอายุนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสตัง้แต ่55 ปี ขึ้นไป 

2. สมรรถภาพ หมายถึง สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับทักษะทางกีฬาฟุตบอล  เป็นสมรรถภาพทางกาย

ท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดระดับความสามารถและทักษะในการแสดงออกของการเคลื่อนไหว และการเล่นกีฬา

ฟุตบอลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ ความเร็ว (speed)  กล้ามเนื้อ (muscle) ความคล่องแคล่วว่องไว (agility) การ

ทรงตัว (balance) เวลาปฏกิิริยา (reaction time) การท างานที่ประสานกัน (coordination) 

3. ประเมินสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส หมายถึง  แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน

สมรรถภาพทางกายส าหรับผู้สูงอายุ (สุพิตร สมาหิโต, 2556) จ านวน 7 รายการ ได้แก่ ความหนาของไขมันใตผ้ิวหนัง  

งอแขนยกน้ าหนัก 30 วินาที  ยืน – นั่ง 30 วนิาที   นั่งงอตัวไปข้างหน้า  แตะมือด้านหลัง เดินเร็วออ้มหลัก และยืนยก

เข่าขึน้ – ลง 2 นาที 
 

วิธีด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร เป็น นักกีฬาฟุตบอลอาวุโสอายุ 55 ปีขึน้ไป จ านวน 33  คน  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักกีฬาฟุตบอล จ านวน 30 คนได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้ค่าค่าคลาดเคลื่อนท่ี 

0.05 (เทียบจันทร์ พาณิชผลินไชย, 2555) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 
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 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ปรับจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเลือกเจาะจงอายุ 55 ปี ขึ้นไป จ านวน 30 คน 

จากผู้สูงอายุท่ีเล่นกีฬาฟุตบอล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี้ มี 2 ส่วน ได้แก่ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับ

ผู้สูงอายุ อายุ 60 – 89 ปี และแบบสอบถามความพงึพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสอายุ 55 ปี

ขึน้ไป 

ส่วนที่ 1 แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้สูงอายุ อายุ 60 – 89 ปี (สุพิตร สมาหิโต, 2556)

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้สูงอายุ (Physical Fitness Test for Aging) ประกอบด้วยรายการทดสอบ 

จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 

รายการ รายการทดสอบ องค์ประกอบที่ต้องการวัด 

1 ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง  

(Skinfold Thickness)  

เพื่อประเมินองคป์ระกอบของร่างกาย  

ในสว่นของปริมาณไขมันท่ีสะสมในรา่งกาย  

2 งอแขนยกน้ าหนัก 30 วนิาที  

(30 Seconds Arm Curl)  

เพื่อประเมินความแข็งแรงและความอดทน  

ของกลา้มเนื้อแขน  

3 ยืน- นั่ง บนเก้าอี้ 30 วนิาที  

(30 Seconds Chair Stand)  

เพื่อประเมินความแข็งแรงและความอดทน  

ของกลา้มเนื้อขา  

4 นั่งงอตัวไปขา้งหน้า  

(Sit and Reach)  

เพื่อประเมินความออ่นตัวของหลัง สะโพก  

และกล้ามเนื้อขาด้านหลัง  

5 แตะมอืดา้นหลัง  

(Back Scratch)  

เพื่อประเมินความออ่นตัวของหัวไหล ่ 

 

6 เดินเร็วอ้อมหลัก  

(Agility Course)  

เพื่อประเมินความแคล่วคล่องว่องไว  

และความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนที  

7 ยนืยกเขา่ขึ้น - ลง 2 นาที  

(2 Minutes Step Test)  

เพื่อประเมินความอดทนของระบบหัวใจ  

และไหลเวยีนเลอืด  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสในการสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสอายุ 

55 ปีขึน้ไป ระว่างวันท่ี 1 มถิุนายน 2559 –  30 กันยายน 2559 

2. นักกีฬาฟุตบอลอาวุโสฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลและทดสอบมาตรฐานสมรรถภาพทางร่างกาย  จ านวน 7 

รายการ ได้แก่ ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง, งอแขนยกน้ าหนัก 30 วนิาที, ยืน – นั่ง 30 วินาที,  นั่งงอตัวไปข้างหน้า 

, แตะมือด้านหลัง ,เดินเร็วอ้อมหลัก และ ยนืยกเขา่ขึ้น – ลง 2 นาที ตามแบบเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ  

2.1 ท าการทดสอบ 3 คร้ัง ได้แก่ วันท่ี 15 มิถุนายน , 15 กรกฎาคม , 15 สิงหาคม และมีการนัด

การฝึกซ้อมทีม สัปดาห ์ละ 2 ครัง้ เร่ิมตัง้แตเ่ดอืน มิถุนายน 2559 – กันยายน 2559 

2.2 น าผลการทดสอบหลังการเล่นกีฬาฟุตบอลมาวิเคราะห์ 

2.3 ประเมินแบบความพงึพอใจในสมรรถภาพของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการ 

2. ก าหนดเกณฑ์สมรรถภาพ  ผลการวิจัยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ านวน 7  รายการ โดย

ก าหนดเกณฑ์ ดังดารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เกณฑ์รายการสมรรถภาพ 7 รายการ 

ที ่ รายการ ดีมาก ด ี ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

1 ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง 15.3 ลงมา 15.4 – 21.5 21.6 – 27.7 27.8 – 33.9 34 ขึน้ไป 

2 งอแขนยกน้ าหนัก 30 วนิาที 7 ลงมา 8 – 10 11 – 13 14 – 16 17 ขึน้ไป 

3 ยืน – นั่ง บนเก้าอี้ 30 วนิาที  19 ลงมา 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35  ขึน้ไป 

4 นั่งงอตัวไปขา้งหน้า (-5) ลงมา (-4) – 1 2 - 7 8 – 13 14  ขั้นไป 

5 แตะมอืดา้นหลัง  9 ลงมา 10 – 15 16 - 21 22 – 27 28  ขึน้ไป 

6 เดินเร็วอ้อมหลัก 14 ลงมา 15 – 21 22 - 28 29 – 35 36  ขึน้ไป 

7 ยนืยกเขา่ ขึน้-  ลง 2 นาที 75 ลงมา 76 - 79 96 - 115 116 – 135 136 ขึน้ไป 

 

ผลการทดลอง 

1. ผลการศกึษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส พบวา่ มีอายุตัง้แต ่55 ปีขึน้ไป มีสมรรถภาพ

ทางกายในการเล่นกีฬาฟุตบอล 20 นาที มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท าให้ร่างกายทรงตัวได้ดี ไม่ล้ม มีการ

เคลื่อนไหวการวิ่ง การกระโดด การเขยง่ การกระโจน การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลับเท้า อยูใ่นระดับดี  

2. ผลเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส ก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอลตาม 

แนวทางแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้สูงอายุ  7 รายการ พบว่า ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีรายละเอยีดตามล าดับตอ่ไปน้ี 

2.1 ความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง คุณภาพรายการทดสอบ พบว่า (ค่าความเชื่อมั่น = 0.96, ค่า

ความเท่ียงตรง = 0.89) อา้งค่าการวัดไขมันใต้ผิวหนัง สอดคลอ้งกับ    (สุพติร สมาหิโต, 2556) 

       % BF  =  0.39287(sum of 3SKF) – 0.0105(sum of 3SKF)2 + 0.15772(age) – 5.188845 

นักฟุตบอลอาวุโส อายุ 55 ปีขึ้น โดยการเปิดตารางและเปอร์เซ็นต์ไตล์ของ Triceps skinfold ตาม

เกณฑ์อายุ พบวา่ได้คา่ 

มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 13.2,S.D = 6.3)  arm muscle area ตามเกณฑ์ อายุ 55 ปีขึน้ไป พบว่ามีค่า (   = 

54.7,S.D = 11.8) 

ความหนาของไขมันใตผ้ิวหนัง พบว่าการประเมินองค์ประกอบของร่างกายในส่วนของปริมาณไขมันสะสมใน

ร่างกาย มกีารวัดความหนาของไขมันใตผ้ิวหนัง 3 จุด คือ บริเวณตน้แขน (arm muscle area) บริเวณท้อง และบริเวณ

เหนือเชิงกราน พบว่าอายุ 55 ปีขึ้นไป น ามาเทียบค่าร้อยละ 90 จากการเปิดตารางเปอร์เซ็นต์ไทล์ 5th = 31.4 อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีปกติ  (  = 13.2 , S.D =  6.3) มีคุณภาพโดยรวมของรายการทดสอบค่าความเชื่อมมั่น 0.96 และค่าความ

เท่ียงตรง 0.89 
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2.2 งอแขนยกน้ าหนัก 30 วินาที   งอแขนน้ าหนัก 30 วินาที พบว่า เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ

ทางรา่งกายรายการงอแขนยกน้ าหนัก 30 วนิาทีส าหรับนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส อายุ 55 ปีขึน้ พบวา่ได้คา่มีค่าเฉลี่ย ได้

อยู่ระหว่าง 15 – 17 คร้ัง อยู่ในเกณฑ์ดี งอแขนยกน้ าหนัก 30 วินาทีหลังการเล่นกีฬาฟุตบอล พบว่าสามารถงอแขน

ยกน้ าหนัก 17 คร้ังขึน้ไป อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่นเฉลี่ย 8 - 10 คร้ัง อยู่ในระดับ ต่ า อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ.01 

2.3 ยืน – นั่ง 30 วินาที เฉลี่ยเท่ากับ 35 คร้ังขึ้นไป อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่น

กิจกรรมกีฬฟุตบอลเฉลี่ยเท่ากับ 19 ครัง้ อยูใ่นระดับต่ ามาก อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

2.4 นั่งงอตัวไปข้างหนา้ หลังการเล่นกีฬาฟุตบอลวัดระยะเฉลี่ยได้เท่ากับ 8 - 13 เซนตเิมตร  อยูใ่นระดับ

ดี ซึ่งดีกวา่ก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอลท่ีวัดระยะเฉลี่ยได้เท่ากับ -4 - 1 เซนตเิมตร อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

2.5 แตะมอืด้านหลัง หลังการเล่นกีฬาฟุตบอลวัดระยะเฉลี่ยได้เท่ากับ 14 เซนติเมตร อยู่ในระดับดี

มาก  ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่นกีฬาฟุตบอลท่ีวัดระยะเฉลี่ยได้เท่ากับ 22 - 28 เซนติเมตร อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2.6 เดินเร็วอ้อมหลัก เฉลี่ยเท่ากับ 12.67 วินาที อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งดีกว่าก่อนการเล่นกิจกรรมกีฬา

ฟุตบอลท่ีมีเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 19.19 วนิาที อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2.7 ยนืยกเข่าขึ้น – ลง 2 นาที มเีวลาเฉลี่ยเท่ากับ 56 – 75 คร้ัง / 2นาที อยูใ่นระดับต่ า ซึ่งดีกว่าก่อน

การเล่นกิจกรรมกีฬาฟุตบอลท่ีมีเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 35 คร้ัง อยูใ่นระดับต่ ามาก อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสพบว่า ผู้เล่นมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด(x̄ = 4.88 , S.D =  0.20) 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลการวจิัยพบวา่ 

1. ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสมีอายุ 55 ปีขึ้นไป พบว่า มีสมรรถภาพทาง

กายในการเล่นกีฬาฟุตบอล มคีวามแข็งแรงของกลา้มเนื้อท าให้ร่างกายทรงตัวได้ดี ไมล่้ม มีการเคลื่อนไหวการวิ่ง การ

กระโดด การเขยง่ การกระโจน การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลับเท้า อยูใ่นระดับดี สอดคล้องกับ พรรณทิพ แสง

สว่างและคณะ(2559) ศึกษาผลของการออกก าลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุความ

ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความทนทานของปอดและหัวใจ ของผู้สูงอายุในกลุ่มท่ีออกก าลังกายแบบก้าวตาม

ตาราง มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความ

ทนทานของปอดและหัวใจของผู้สูงอายุ ภายหลังการออกก าลังกายแบบก้าวตามตาราง มากกว่าก่อนการออกก าลัง

กายแบบก้าวตามตารางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การออกก าลังกายในผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้เป็น

แนวทางในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุได้ สอดคล้อง อเนก สูตรมงคลและคณะ(2556) สมรรถภาพ

ทางกายและใจของผู้อายุ กับการป่ันจักรยานหลังวัยเกษียณ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังสองกลุ่มมีค่าดัชนีมวลกาย 

(BMI) และทุกคนมีความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การท างานของไต (BUN, Cr) ปกติทุกคน กลุ่มท่ีป่ันจักรยานใน 

โครงการ 65 วัน มีค่ากรดยูริกในเลือด (Uric Acid) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ปอด (CXR) มีค่าปกติ แต่กลุ่ม

ท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯนั้น ร้อยละ 62.5, 81.25 และ 87.50 ตามล าดับท่ีมีค่าปกติ ส่วนการตรวจ ปัสสาวะแบบ

สมบูรณ์ (UA) กลุ่มท่ีป่ันจักรยานในโครงการ 65 วัน มีค่าปกติเพียงร้อยละ 71.43 ความผิดปกติ ท่ีพบคือ มีเม็ดเลือด

ปะปนอยู่ในปัสสาวะ ส่วนกลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนมีค่าปกติการท างานของ  ตับ (Liver Function Test) ท้ัง 

2 กลุ่มปกติและได้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือมีค่าปกติ ร้อยละ 85.71 และ ร้อยละ 87.50ตามล าดับขณะท่ีระดับ
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น้ าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีค่าปกติร้อยละ 78.75 ส่วนปริมาณไขมันในเลือด (Lipid profiles) 

มีค่าปกติเพียงร้อยละ 28.57 เท่านั้น ขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่ได้ เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าปกติของระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) 

เพียงร้อยละ25 และปริมาณไขมันในเลือด (Lipid profiles) มีค่าปกติเพียงร้อยละ 6.25 เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่มี

โคเลสเตอรอล (CHOL) และไลโปโปรตีนท่ีมีความ หนาแน่นต่ า (LDL) และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และความหนาแน่น

ของมวลกระดูก (BMD) ในกลุ่มท่ีเข้าร่วม โครงการ มีค่าปกติร้อยละ 92.86 ท้ัง 2 รายการ แต่ในกลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วม

โครงการฯนั้น มีค่าปกติเพียงร้อยละ 50 และ 68.75 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถภาพ

ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ด ี

2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส ก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอล

ตามแนวทางแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้สูงอายุ 7 รายการ พบว่า ความหนาของ

ไขมันใต้ผิวหนัง คือ บริเวณตน้แขน (arm muscle area) บริเวณท้อง และบริเวณเหนือเชงิกราน อยู่ในเกณฑ์ท่ีปกติ  (  

= 13.2 , S.D =  6.3)  งอแขนยกน้ าหนัก 30 วินาที หลังการเล่นกีฬาฟุตบอล พบว่าสามารถงอแขนยกน้ าหนัก 17 

ครัง้ขึน้ไป อยู่ในระดับดีมาก  ยืน – นั่ง 30 วินาที เฉลี่ย 35 คร้ังขึ้นไป อยู่ในระดับดีมาก นั่งงอตัวไปข้างหน้า อยู่

ในระดับดี  แตะมือ อยู่ในระดับดีมาก เดินเร็วอ้อมหลัก อยู่ในระดับดีมาก  ยืนยกเข่าขึน้ – ลง 2 นาที สรุปทัง้ 7 

รายการอยู่ในระดับดีมาก มีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 สอดคล้องกับ กัตติกา ธนะขว้าง (2558) การพัฒนา

และทดสอบประสิทธิภาพและผลของโปรแกรมการออกก าลังกาย ด้วยการร าไม้พลองประยุกต์กับการฟ้อน

มองเซิงเมืองน่านต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ พบว่า เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สามารถออกก าลังกาย 

ได้ทุกส่วนของร่างกาย ประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอบอุ่นร่างกาย 10 ท่า ช่วงออกก าลังกาย 18 ท่า และ

ช่วงผ่อนคลาย 10 ท่า ใช้เวลาทั้งหมด 43 นาที ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม ขององค์ประกอบด้าน

ต่างๆ ของการออกก าลังกายที่ระดับมากถึงมากที่สุด รูปแบบการ ออกก าลังกายนี้มีความเที่ยง และมีความ

หนักอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบประสิทธิผล ของโปรแกรมการออกก าลังกายในผู้สูงอายุหญิง 

จ านวน 24 คน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าสมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อ

ต่อ และด้านความทนทาน ของปอดและหัวใจของผู้สูงอายุ มีค่าเพิ่มขึน้อย่างมี นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01

ยังสอดคล้อง นริศรา อารีรักษ์และคณะ (2558)ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานต่อ

ภาวะสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และความคาดหวังความสามารถตนเองของผู้สูงอายุ  พบว่า เปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และความคาดหวังความสามารถตนเองของผู้สูงอายุกอ่น

และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 

60-74 ปี อาศัยอยู่ในบ้านสุขส าราญ ต าบลหนองแวงอ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว้ จ านวน 45 คน ซึ่งเข้ารว่ม

โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

คอื แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลแบบสัมภาษณ์การรับ รู้ความสามารถตนเองในการออกก าลัง กาย แบบ

สัมภาษณ์ความคาดหวังในผลดีของการออกก าลังกาย แบบบันทึกภาวะสุขภาพและแบบบันทึกสมรรถภาพ

ทางกายวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

(Paired t-test) ผลการศึกษา พบว่าด้านภาวะสุขภาพ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมการออกก าลังกายแบบ

ผสมผสานมีค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ.05 (t= 1.96, p=.05)ในขณะที่ความดัน

โลหิต ระดับน้ าตาลในเลือดและดัชนีมวลกายพบว่าไม่แตกต่างกันด้านสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุที่เข้าร่วม

โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ( t=5.18, p=.01) ความ
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แข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (t=6.30, p=.01) ความอ่อนตัวของร่างกายส่วนบน(t=3.80, p=.01) และความอ่อนตัว

ของร่างกายส่วนล่าง (t=4.52, p=.01) สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ความอดทนของ

รา่งกาย และความคล่องตัวของร่างกายพบว่าไม่แตกต่างกัน ด้านความคาดหวังความสามารถตนเองในการ

ออกก าลังกาย ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมการออกก าลังกายมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการ

ออกก าลังกายสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 (t=6.09, p=.00) ในขณะที่ความคาดหวังในผลดีของ

การออกก าลังกายแบบผสมผสานพบว่าไม่แตกต่างกัน  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสพบว่า ผู้เล่นมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากท่ีสุด(x̄ = 4.88 , S.D =  0.20)สอดคล้อง ณรงค์ฤทธ์ นิ่มมากและ ฉัตรกมล สิงห์น้อย(2558)พบว่า

แรงจูงใจในการออกก าลังกายของผู้ท่ีมาใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของสถาบันพลศึกษา พบว่าแรงจูงใจใน

การออกก าลังกายของผู้ท่ีมาใชบ้ริการศูนย์วทิยาศาสตร์การกีฬาของสถาบัน การพลศกึษา วทิยาเขตศรีสะเกษ อยูใ่น

ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของประชากรกับแรงจูงใจในการออกก าลังกายของ ผู้ท่ีมาใช้

บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ พบว่า เพศ  มีแรงจูงใจในการออก

ก าลังกาย ไมแ่ตกต่างกัน ส่วนอายุสถานภาพการเข้าใช้บริการ และความบอ่ยในการ ออกก าลังกาย มแีรงจูงใจในการ

ออกก าลังกาย แตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 อย่างไรก็ตามการศึกษาในเร่ืองแรงจูงใจในการออก

ก าลังกายตอ้งการการอธิบายเพิ่มเตมิในเร่ืองของ ปรากฏการณก์ารออกก าลังกายของประชาชนซึ่งในการศึกษาต่อไป

ควรมีการเก็บข้อมูลด้านความต้องการ และความพึงพอใจในการเข้ารับบริการท่ีศูนย์วทิยาศาสตร์การกีฬา อยา่งไรก็

ตามควรจัดการทดสอบด้าน สุขภาพและสมรรถภาพในการให้บริการเพื่อสนับสนุนการให้บริการและการวิจัยของ

สถาบันตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การศกึษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสตอ่สมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุความยืดหยุ่น

ของกล้ามเนื้อและข้อตอ่ ความทนทานของปอดและหัวใจ เป็นนักกีฬาอาวุโสท่ีมีความพร้อมทางด้านร่างกายจากการ

ฝึกปฏิบัติในการเล่นทีมการแข่งขันประเภทกีฬาฟุตบอลอาวุโสท าให้มีผลต่อความคงทนของสมรรถภาพทางกายท่ี

สามารถเคลื่อนไหวได้อยา่งดีและมทัีกษะปฏบัิตท่ีิถูกต้องจากการเล่นกีฬาฟุตบอล 

2. สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส ถือว่าเป็นผู้สูงอายุทีมีร่างกาย กล้ามเนื้อ ความคล่องตัว 

ว่องไว และยังมีการทรงตัวท่ีดี และยังพบว่าอารมณ์  สังคม การเข้ากลุ่มชมรมฟุตบอลอาวุโสท าให้มีวุฒิภาวะทาง

อารมณท่ี์แจ่มใส สติปัญญาดี  
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ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

Factor affecting success for small and medium size enterprises (SMEs)  

นวพร สังวร1*  สุธิดา ถนอมวงษ์1  ณัฐกฤตา รักใหม่1  และ สุพรรณี ชีนะเภท1 

Nawaporn Sangworn1*, Suthida Tanomwong1, Natkritta Rakmai1 and Supannee Cheenaphet1 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ เป็นวิจัยเชิงส ารวจ โดยมี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจสภาพแวดล้ อม กลยุทธ์การตลาด  

ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อมของ ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อม   กลยุทธ์การตลาด ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม      3)  เพื่อค้นหา

ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   จ านวน  

320  ตัวอยา่ง  

โดยเน้นวจิัยเชงิปริมาณ วเิคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วเิคราะห์อิทธิพลเชิง

สาเหตุ วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างผลการวิจัย 1) ผลการส ารวจพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ การเมืองและกฎหมาย เทคโนโลยีม ีสังคม

และวัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ กลยุทธ์การตลาด ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย

เรียงตามล าดับ ดังนี้ บุคลากร ผลิตภัณฑ์  ชอ่งทางการจัดจ าหน่าย  ราคา การส่งเสริมการตลาด การตลาดสัมพันธ์ 

ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ได้รับการยอมรับ  ลูกค้าเพิ่ม ก าไรเพิ่ม  2) ผลการวิเคราะห์

อิทธิพลเชิงสาเหตุฯ ต่อความส าเร็จของธุรกิจ ของธุรกิขขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่  สภาพแวดล้อม  (ทางตรง = 0.25 ทางออ้ม = 0.16  รวม= 0.41) 

กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพล (ทางตรง = 0.45) โมเดลสมการโครงสร้างมีความ

สอดคล้องกับขอ้มูลเชงิประจักษผ์่านเกณฑ์ โดยมีคา่ χ2=59 Df =44 χ2/df =0.063  P-Value =0.34 RMSEA= 0.027  

กลยุทธ์การตลาด ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้าน  

กลยุทธ์การตลาด และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ในการด าเนินธุรกิจให้มากท่ีสุดเพื่อส่งผลให้ธุรกิจประสบ

ความส าเร็จในอนาคต 
 

ค าส าคัญ:  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  สภาพแวดลอ้ม  กลยุทธ์การตลาด  ความส าเร็จของธุรกิจ 
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Abstract 

This research has been using a survey research. The research was aimed to studies 1) Survey the 

environments, the marketing strategy that affect the success of small and medium-sized enterprises. 2) 

Analyzing direct and indirect effects the marketing strategy this affects the success of small and medium-sized 

enterprises. 3) Finding marketing strategies for small to medium size enterprises. The data was collected 320 

samples from small and medium-sized enterprises. 

 Descriptive statistics such as the arithmetic mean, standard deviation, causal effects analysis, and 

analysis of structural equation model. Have been using for this research. 

The research's result showed that 1) The result about the environmental factors that affect success 

depends on political and legal factors that the first order. Second is more customers and the profit increase. 2) 

Factor influencing casual effect both direct and indirect to the successful of small and medium-sized enterprise 

were the environments factor ( direct effect = 0.25 indirect =0.16  total effect = 0.41 ) , and the marketing strategies 

factor ( direct effect = 0.45 ) The structuralequation model had a good consistent with the empirical data by the 

indicator of χ2 = 59 df = 44 χ2/df=0.063P-value=0.34 RMSEA=0.027. In conclusion, the marketing strategies 

that affect the success for smallto medium size enterprises should consists of entrepreneurs of small and 

environments factor. 

Keywords:  Small and Medium-sized enterprises, Environmental, Marketing strategies,  Business success 

 

บทน า 
ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปท าให้ศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นแข็งแกร่ง  

ยิ่งขึน้ ทุกประเทศจะให้ความส าคัญกับภาคธุรกิจ เพราะเปรียบเสมอืนกงจักรส าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ 

ให้ความส าคัญธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีสว่นช่วยในการสนับสนุน 

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจขนาดย่อมจึงเป็นธุรกิจท่ีน่าส่งเสริมและสนับสนุน เพราะมโีอกาสในการเจริญเตบิโตสูง 

แต่ก็มีอัตราการล้มเหลว และล้มละลายสูงเช่นกัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจเร่ิมต้นของการเป็น 

เจ้าของธุรกิจ จึงต้องมีการพัฒนาพร้อมท้ังมีแนวทางท่ีเป็นธุรกิจต้นแบบของธุรกิจขนาดย่อมท่ีประสบผลส าเร็จ  

มฉิะนั้นการล้มเหลวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีการเพิ่มมากขึน้ และเกิดผลกระทบตอ่ธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการพัฒนาได้น้อยลง ดังนั้นธุรกิจขนาดย่อมจึงได้รับความสนใจ 

จากรัฐบาล ในฐานะท่ีเป็นกลไกส าคัญในการแก้ปัญหาระดับโครงสร้างของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ของประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไมค่่อยมีความรู้ทางการตลาดท้ังภายในและตา่งประเทศ ท า

ให้การด าเนินงานของธุรกิจขนาดยอ่ม เกิดปัญหาและอุปสรรค ทางด้านการตลาด ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ประเทศยังไมม่กีารสร้างลักษณะหรือเอกลักษณ์เป็นของตนเอง (ฐิตรัิตน์ มมีาก และคณะ, 2555) ฉะนั้น ควรมีการจัด

อบรมโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารากฐานวิสาหกิจชุมชน ด้านการผลิตสินค้าให้ ได้มาตรฐาน เพื่อ 

เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รว่มท้ังการพัฒนาชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชน (วรรณดี  สุทธินรากร และ 

คณะ, 2558 ) 
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จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างตน้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ 

และสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้กับประเทศได้ แต่เมื่อมีกเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดท าให้มีผลกระทบ 

ตอ่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการบริหารจัดการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ได้ในอนาคต สิ่งท่ีผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องมีความรู้ทางการตลาดเพื่อสร้างความส าเร็จของ

ธุรกิจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้าง

ความส าเร็จของธุรกิจ เพื่อสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจกลางและขนาดย่อม และเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มคีวามมั่นคงมากยิ่งขึน้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1 .เพื่อส ารวจปัจจัยสภาพแวดลอ้ม กลยุทธ์การตลาด ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ ปัจจัยสภาพแวดล้อม กลยุทธ์การตลาด ท่ีส่งผลต่อ 

ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3. เพื่อคน้หาความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบุคคลทั่วไปท่ีสนใจสามารถน ากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ขนาดกลาง 

และขนาดยอ่ม ที่ค้นจากการวิจัยในคร้ังน้ี ไปเป็นแนวทางและปรับใชก้ับธุรกิจอื่น ๆ ได้  

2. ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถน าผลและแนวทางท่ีได้จากการวิจัยไปช่วยเพิ่ม

ศักยภาพในการด าเนนิธุรกิจได้ 

3. นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ สามารถน าผลจากการส ารวจปัจจัย คุณลักษณะของผู้

ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปเป็นแนวทางในการท าวิจัยเร่ืองอื่น ๆ ตอ่ไป 
 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

วจิัยปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผู้วจิัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  

และงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ทางด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด  และความส าเร็จในการด าเนิน

ธุรกิจ  และสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวจิัยได้ตามภาพ  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเชงิสาเหตุท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

สมมติฐาน 

H1: ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยกลยุทธ์การตลาด 

และมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยสง่ผ่านปัจจัยกลยุทธ์การตลาด 

H2: ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของธุรกิจ  

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจดทะเบียน ในภาคภาคกลาง  จ านวน 320 ธุรกิจ ท่ีด าเนนิกิจการและมผีล 

ประกอบการมาแล้วไมน่้อยกว่า 3 ปี เก็บขอ้มูลจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยใชส้ถิตกิารวเิคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใน

การวิจัย 20 เท่าของตัวแปร ของ (สุภมาส อังคุโชติ, 2552)ในกรอบแนวคิดของการวจิัย มีจ านวนตัวแปรแฝงและตัว

แปรสังเกตได้ท้ังหมด 16 ตัวแปร ดังนั้นจึงใช้ขนาดตัวอยา่งเท่ากับ 320 ตัวอยา่ง  (20*16 =320) 
 

กลยุทธ์

การตลาด 

สภาพ 

แวดลอ้ม 

ความส าเร็จ

ของธุรกิจ 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี 

สังคมและ 

วัฒนธรรม 

การเมอืงและ

กฎหมาย 

ผลิตภัณฑ ์

ราคา 

ชอ่งทางการจัด

จ าหนา่ย 
 

 

 

หน่าย 

การส่งเสรมิการตลาด 

บุคลากร 

ก าไรเพิ่ม 

ลูกค้าเพ่ิม 

ได้รับการยอมรับ 

การตลาดสัมพันธ์ 
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สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การส ารวจ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด  ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด  

ย่อมสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ในการหาค่าสถิติพื้นฐานใช้ค่าเฉลี่ย  เลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation/S.D) เพื่ออธิบาย ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ความส าเร็จ 

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด มีผลต่อ 

ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ เส้นทาง 

อิทธิพลความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Path Analysis) ท าการวิเคราะห์โดยใช้สมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Modeling: SEM) เพื่อน าเส้นทางเหล่านี้ไปสร้างกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ท่ีประสบผลส าเร็จ 

3. การค้นหาความส าเร็จของบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ีค้นหานี้เป็นผลท่ีได้มาจากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ เป็นการวิเคราะห์โดยภาพรวมของโมเดล 

เรียกว่า Structural Equation Model: SEM โดยโมเดลท่ีได้จะเป็นโมเดลท่ีถูกปรับให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง

สามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

 

 เกณฑ์การพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

เกณฑ์ยอมรับความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชงิประจักษ ์(Yu & Muthén, 2002) 

ค่าทางสถิต ิ สัญลักษณ์ เกณฑ์ยอมรับ หมายเหต ุ

ค่าไคสแควร์ χ2 -  

ค่าองศาอิสระ df -  

ค่าไคสแควร์หารด้วยคา่องศาอิสระ χ2/df < 2  

ค่าความเป็นไปได้ (probability) P-Value >0.05  

ค่าดัชนรีากที่สองของความคลาดเคลื่อน RMSEA <0.05       <0.05          = ดีมาก   

      0.05ถึง0.08   = ด ี

      0.08ถึ ง 0.10 = 

พอสมควร 

       >0.10         = ไมด่ี 

ค่าดัชนวีัดความกลมกลนืเปรียบเทียบ CFI >0.9  

ค่าดัชน ีTucker-Lewis TLI >0.9  

ค่ า ดั ช นี ร า ก ท่ี ส อ ง ข อ งส่ ว น เห ลื อ

มาตรฐาน 

SRMR <0.08  
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ผลการวิจัย 
1. ผลการการส ารวจ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ตารางที่1  ค่าสถิตพิื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ 16 ตัวแปรของขอ้มูล  

ตัวแปรสังเกตได้ 
X  SD เกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย 

ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม    

ด้านเศรษฐกิจ 3.81 .70 มาก 

ด้านเทคโนโลยี 3.87 .61 มาก 

ด้านการเมอืงและกฎหมาย 4.08 .53 มาก 

            ด้านสังคมและวัฒนธรรม 3.82 .63 มาก 

รวม 3.84 .51 มาก 

ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด     

ผลิตภัณฑ ์ 4.03 .47 มาก 

ราคา 4.00 .58 มาก 

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย 4.01 .50 มาก 

            การสง่เสริมการตลาด 3.89 .55 มาก 

บุคลากร 4.05 .46 มาก 

การตลาดสัมพันธ์ 3.81 .70 มาก 

รวม 3.80 .39 มาก 

ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม 

   

ก าไรเพิ่ม 3.06 1.43 ปานกลาง 

ลูกค้าเพ่ิม 4.07 .64 มาก 

ได้รับการยอมรับ 4.17 .56 มาก 

รวม 3.86 .53 มาก 
 

จากตารางท่ี1 ผลวิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดความส าเร็จ

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้วิ เคราะห์ตัวแปรสั งเกตได้ของกลุ่ มตัวอย่าง โดยวิ เคราะห์สถิติ  

พื้นฐาน 16 ตัว ดังนี้ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ตัวแปรสังเกตได้ คือ 

ด้านการเมืองและกฎหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมา ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  และด้านสังคม

และวัฒนธรรม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล าดับ ส าหรับด้านเศรษฐกิจมคี่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุดเท่ากับ 3.81  

ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยตัวแปรสังเกตได้ คือ 

บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01  ตามล าดับ ราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 

การตลาดสัมพันธ์มีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.81  
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ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 โดยตัวแปรสังเกต 

ได้ คือ ได้รับการยอมรับมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา คือ ลูกค้าเพิ่มมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และก าไรเพิ่มมคี่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.06 ตามล าดับ 

2. ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของตัวแปร ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  โมเดลโครงสร้างของการวเิคราะห์อิทธิพลเชงิสาเหตุระหว่างปัจจัย 
 

ผลวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปร จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เท่ากับ 0 .25 มีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.16 

มอีิทธิพลรวมเท่ากับ 0.41  ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดมอีิทธิพลทางตรง ตอ่ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอ่ม เท่ากับ 0.45 

3. ผลการค้นหาความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การค้นหาความส าเร็จของธุรกิจขนาด 

กลางและขนาดย่อม ได้จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  
 

ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชงิประจักษ์ดี 

เนื่องจากค่าสถิติท่ีส าคัญต่างๆ ผ่านเกณฑ์การยอมรับ มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า โมเดลนี้มีความสอดคล้อง 

กับข้อมูลเชงิประจักษ์ ได้ดีมาก 
 

สภาพ 
แวดล้อม 

กลยุทธก์ารตลาด 

ความส าเร็จของ
ธุรกิจ 

 ทางอ้อม 

0.16 
0.45 

 0.25 
ทางตรง 
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ตารางที่ 2 ค่าความสอดคลอ้งของโมเดลกับข้อมูลเชงิประจักษข์องการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  

(Yu & Muthén, 2002) 

ค่าทางสถิติ โมเดล เกณฑ์ยอมรับ เกณฑ์แปลผล 

χ2 59 - - 

Df 44 - - 

χ2/df 0.063 < 2 ผ่านเกณฑ์ 

P-Value 0.34 >0.05 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA 0.027 <0.05 ผ่านเกณฑ์ 

CFI 0.99 >0.9 ผ่านเกณฑ์ 

TLI 0.99 >0.9 ผ่านเกณฑ์ 

SRMR 0.02 <0.08 ผ่านเกณฑ์ 
 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ผลการส ารวจ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ย่อม พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด อยู่ในระดับมาก 

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม อยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  

2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปร ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด  

ท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรปัจจัยสภาพแวดล้อม ของธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมม ี(อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.25 ทางอ้อมเท่ากับ 0.16 อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.41)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐานปัจจัยกลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จ 

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ยอมรับสมมติฐานปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

มอีิทธิพลทางตรงตอ่ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ยอมรับสมมติฐานปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และยอมรับสมมติฐานปัจจัยสภาพแวดล้อมของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมอีทิธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3. ผลการค้นหาความส าเร็จ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า χ2 = 59 df = 44 

χ2/df=0.063  P-value=0.34 RMSEA=0.027 ส าหรับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีค้นหา 

ประกอบด้วย ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด และความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย

ให้ความส าคัญกับ ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเสริมด้วยปัจจัย

สภาพแวดล้อม ส าหรับการเรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรสังเกตได้นั้น เร่ิมจาก ปัจจัยสภาพแวดล้อม ให้

ความส าคัญ ด้านกฎหมายและการเมือง ทางด้านเทคโนโลยี   ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ  

ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ให้ความส าคัญ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา  ด้าน

การส่งเสริมการตลาด และด้านการตลาดสัมพันธ์ ตามล าดับ และความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้

ความส าคัญ ด้านการได้รับการยอมรับลูกค้าเพิ่มขึ้น และ ก าไรเพิ่ม ตามล าดับ จึงจะสามารถช่วยส่งเสริมให้

ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มากที่สุด 
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อภิปรายผล 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งมี 

อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สอดคล้องกับแนวคิด 

ของ Gary A. Yukl  (2013)  งานวิจัยของ Shrikanth & Raju (2012)  พบว่า ธุรกิจจะประสบความส าเร็จต้องพัฒนา 

การตลาดโดยผ่านส่วนประสมทางการตลาด (4p’s) และงานวิจัยของ นวพร  สังวร (2556) ท่ีพบว่า ปัจจัยการตลาด 

ส่งผลให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จนั้นประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านราคา  

ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการตลาดสัมพันธ์ ส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความส าเร็จมาก

ยิ่งขึน้ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลวิจัย  

พบวา่ ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มมอีทิธิพลทางตรงตอ่ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งสอดคล้องกับ 

แนวคิด Kotler & Keller (2012) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพร สังวร (2556) ที่พบวา่ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

ประกอบด้วยตัวแปร ทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม  และด้านกฎหมายและการเมือง  

ดังนั้นจากผลวิจัยคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าผลส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ความส าคัญทางด้าน

สภาพแวดลอ้มท่ีสง่ผลให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมคีวามส าเร็จมากยิ่งขึน้ 

 ปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางด้านการแขง่ขันมผีลตอ่ผลส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถึงแม้ว่าการ

ส่งผลโดยตรงของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อผลส าเร็จของธุรกิจจะมีค่าน้ าหนักไม่มากนักแต่ปัจจัยสภาพแวดล้อม

สามารถส่งผ่านตัวแปรของปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ซึ่งมีส่วนชว่ยให้ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดี

ขึน้ด้วย ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีผลทางตรงท่ีท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จนอ้ยได้แตจ่ะส่งผลทางอ้อมและโดยภาพรวม

แล้วปัจจัยสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลส่งผ่านปัจจัยกลยุทธ์การตลาด จะท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จได้ดีและมี

ประสิทธิภาพได้ดีย่ิงขึ้น 

กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่จากผลการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อ

ค้นหาความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสรุปว่าโมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ใน

เกณฑ์ดี โดยมีค่า  P-value = 0.34  แสดงว่าโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกันและเมื่อพิจารณาค่า  

χ2/df  = 0.063 นั้นก็พบวา่ได้ว่าโมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชงิประจักษ ์นอกจากนี้ผู้วจิัยยังได้พิจารณาค่าอื่นๆ

ประกอบด้วย เชน่  RMSEA = 0.027, CFI =  0.99, TLI = 0.99  เป็นตน้ จึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดลมคีวามสอดคล้อง

กับขอ้มูลเชงิประจักษอ์ยู่ในเกณฑ์ดมีาก   

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อจ ากัดต่างๆ และวิธีการท่ีจะพัฒนางานวิจัยน้ีให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

1. การเก็บข้อมูลในการวิจัยผู้วิจัยควรลงพื้นท่ีหรือติดต่อประสานงานไปทางกลุ่มตัวอย่างก่อนเพื่อท าความ 

เข้าใจในการเก็บข้อมูล  ก่อนท่ีจะส่งแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลเพราะบางกลุ่มอาจไม่ให้ความส าคัญกับการเก็บ 

แบบสอบถามของผู้วิจัยมผีลท าให้การวจิัยล่าชา้หรืออาจจะได้ข้อมูลท่ีไม่เป็นจริง 
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2. การท าวิจัยคร้ังไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ผลิตวัถุดิบเพื่อส่งให้กลุ่มผลิตสินค้าของธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและความเป็นอยู่อย่าง 

พอเพยีง 

3. การท าวจิัยคร้ังต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคสินค้าชุมชนท่ีผลิตโดยกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอ่ม เพราะจะได้ทราบเหตุผลวา่ผู้บริโภคมคีวามพงึพอใจในด้านใดบ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าชุมชน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ขอขอบคุณผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลสุวรรณภูมิ ท่ีสนับสนุนอุปกรณ์และอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย  ขอขอบคุณผู้ประกอบการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม สมาชกิของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ที่ให้ความร่วมมอืเป็นอยา่งดีในการให้ขอ้มูลและตอบ

แบบสอบถาม ขอบคณเพื่อนร่วมวจิัยและร่วมงานท่ีร่วมกันสละเวลาในการท าวิจัยให้ส าเร็จและสุดท้ายน้ีขอขอบคุณ 

ครอบครัวของผู้วจิัย ที่ให้ก าลังใจในการท างานวจิัยในครัง้นี้ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไวด้้วยดี 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ฐิตรัิตน์ มีมาก และคณะ. การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม  กรุงเทพฯ วีเอ็ดยูเคชั่น; 2555. 

2. นวพร สังวร. การสร้างกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันในการส่งออกยางพาราไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน. บริหารธุรกิจดุษฎี  บัณฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยอสีเทร์ินเอเชยี; 2556. 
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การก าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล 

Old town boundary identification of Satun 

ตรชีาติ เลาแก้วหน1ู* วรวุฒิ มัธยันต์1 และ ภวัต รอดเข็ม1 

Treechart Loakaewnoo1*, Worawut Matthayan1 and Pawat Rodkhem1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าสตูล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและ

ประเมินคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมท้ังท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในเมืองเก่าสตูล 2. ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่า

สตูล และ 3. ก าหนดแนวทางการอนุรักษแ์ละพัฒนาในขอบเขตพื้นท่ีเมอืงเก่าสตูล โดยกระบวนการในการวจิัยเร่ิมจาก

การส ารวจประวัติศาสตร์ความเป็นมา และพัฒนาการของเมืองสตูล การศึกษาองค์ประกอบส าคัญของเมืองเก่า 

การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของโบราณสถาน อาคารและสถานท่ีส าคัญ แล้ วจึงจัดล าดับ

ความส าคัญโดยอาศัยเกณฑ์การประเมินคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้

สามารถก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าท่ีครอบคลุมย่านส าคัญของเมืองสตูลท่ีมีพื้นท่ีท้ังสิ้น 0.85 ตางรางกิโลเมตร 

และ ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีตอ่เนื่องครอบคลุมย่านท่ีส าคัญรองลงมาเพื่อควบคุมการพัฒนารอบยา่นเมืองเก่าเป็นพื้นท่ี 

1.04 ตารางกิโลเมตร โดยแนวทางหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าว ประกอบด้วย 1. การมีส่วนร่วมและ

การประชาสัมพันธ์ 2. การสร้างจิตส านึกเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิต

ท้องถิ่น 4. การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 5. การป้องกันภัยคุกคามจากมนุษยแ์ละธรรมชาติ 6. การประหยัดพลังงานด้าน

การสัญจรและคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และ 7. การดูแลและบ ารุงรักษาอาคารและสาธารณูปการ    
 

ค าส าคัญ:  ขอบเขตเมอืงเก่า สตูล 
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Abstract  

 The research on old town boundary identification of Satun aims to 1. tangible and intangible heritages 

study and evaluation, 2. Satun old town and buffer zone identification study and 3. guidelines for Satun old town 

conservation and development. The research method consists of history background and human settlement 

study, urban elements study, architectural and art study of ancient buildings and places, and cultural heritage 

value evaluation and ranking. Following the research, it can be concluded that the old town boundary of Satun 

covered some of valued districts of Satun in 0.85 square kilometers. While the buffer zone of Satun old town 

boundary covered surrounding lower priority area in 1.04 square kilometers. Moreover to protect cultural 

heritages in the boundary guidelines for Satun old town conservation and development - generated by public 

hearing - consists of 1. public participation and communication. 2. Awareness raising on sustainable urban 

conservation and development. 3. Local life and activities promotion. 4. Quality of life development. 5. Manmade 

and nature hazard protection. 6. Energy saving in transportation and environment quality. and 7. Building and 

infrastructure maintenance. 
 

Keywords:  old town boundary, Satun 
 

บทน า 

 “เมืองเก่า” หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน และมี

เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีรูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะของรูปแบบ

วิวัฒนาการทางสังคมท่ีสืบต่อมาของยุคต่าง ๆ หรือเคยเป็นตัวเมืองดั้งเดิมในสมัยหนึ่ง หรือโดยหลักฐานทาง

ประวัตศิาสตร์หรือสถาปัตยกรรม ซึ่งมีคุณค่าในทางศลิปะ โบราณคดี และประวัตศิาสตร์ ท่ียังคงหลักฐานท้ังกายภาพ

ท่ีบ่งบอกถึงลักษณะอันเด่นชัดของโครงสร้างเมอืงหรือโบราณสถานในอดีต และยังมีการใชส้อยในลักษณะเมืองท่ียังมี

ชวีติอยา่งต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน เชน่ กรุงรัตนโกสินทร์ เมอืงเก่าเชยีงใหม่ เมอืงเก่าล าพูน เมอืงเก่าลพบุรี เป็นต้น 

 ปัจจุบันเมืองเก่าได้ถูกความเจริญและการขยายตัวของตัวเมืองโดยไร้ขอบเขตและทิศทาง มกีารใชป้ระโยชน์

ท่ีดินท่ีหลากหลายกิจกรรม ท้ังภาคราชการและเอกชน เกิดความหนาแน่นแออัดของอาคารสถานท่ีและการจราจร 

เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ ท าให้องค์ประกอบ

เมืองเก่า คุณค่าของเมืองและเอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าค่อยๆ ลดความส าคัญและถูกท าลาย ดังนั้น รัฐบาลจึงได้

ก าหนดนโยบายการด าเนนิงานเป็นพิเศษเฉพาะพื้นท่ี เป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา

กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมือง

เก่า ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก ากับบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีวางนโยบาย ก าหนดพืน้ท่ี และจัดท าแผนแมบ่ท แนวทางการอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองเก่า โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าหนา้ที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ การ

ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมอืงเก่า เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมือง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 คณะท างานได้ด าเนินการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่ากลุ่มท่ี 2 จ านวน 6 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าพะเยา เมือง

เก่าพิจิตร เมอืงเก่าตาก เมอืงเก่านครราชสมีา เมอืงเก่าสกลนคร และเมอืงเก่าสตูล 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าสตูล เป็นกระบวนการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเป้าหมายในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้ังท่ีจับต้องได้ (tangible 

heritage) และจับต้องไม่ได้ (intangible heritage) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการวิจัยประกอบด้วย 1 . ศึกษาและ

ประเมินคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมท้ังท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในเมืองเก่าสตูล 2. ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่า

สตูล และ 3. ก าหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาในขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าสตูล ทั้งนี้ เพื่อน าร่างขอบเขตพื้นท่ีเมือง

เก่าสตูลและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูลเสนอต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 

และเมอืงเก่า  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าเป็นการด าเนินงานขั้นตอนแรกในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ก่อนท่ีจะมี

การก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และแนวทางการด าเนินงานต่างๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในการ

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอย่างเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน

ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมอืงเก่า ดังนี้ 

 1. การเก็บรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์หลักฐานและข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีเมืองเก่า ท้ังข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลท่ีได้จากการ

ส ารวจภาคสนาม โดยมีรายละเอียดของประเด็นการศึกษา ประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีศึกษา 2) องค์ประกอบของเมืองเก่า ได้แก่ ก าแพงเมือง คูเมือง ประตูเมื อง ป้อม แบบแผน

โครงข่ายคมนาคมในเมือง บริเวณ/ย่านเก่าท่ีส าคัญของเมือง ท่ีหมายตาในบริเวณเมืองเก่า และธรรมชาติในเมืองเก่า 

เป็นต้น และ 3) สถาปัตยกรรม และศลิปกรรมของแหลง่โบราณสถาน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ

และมีคุณค่าในพื้นท่ีศึกษา เป็นต้น 

 2. การวิเคราะห์และประเมนิคุณค่าความส าคัญองค์ประกอบของเมือง 

 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าและความส าคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง พิจารณาจากเกณฑ์

คุณค่าในด้านตา่ง ๆ ที่มหีลักเกณฑ์ก าหนดไว้ ประกอบด้วย คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี คุณค่าด้านอายุ

และความเก่าแก่ คุณค่าด้านสภาพอาคาร สถานที่ และโบราณสถาน คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม คุณค่า

ด้านองค์ประกอบเมือง คุณค่าด้านการออกแบบชุมชนเมือง หรือจินตภาพ/การรับรู้ของเมือง ( image of city) และ

คุณค่าความส าคัญตอ่สังคมและชุมชน การวเิคราะห์จะเป็นการให้คะแนนตามเกณฑ์ขา้งต้น ด าเนินการในรูปแบบกลุ่ม

ผู้ประเมินเพื่อกระจายน้ าหนักตอ่ความคิดเห็นเฉพาะบุคคล ร่วมกับการก าหนดระดับคะแนนค่าน้ าหนักตอ่คุณค่าในแต่

ละเกณฑ์ ซึ่งผลคะแนนรวมท่ีได้จากการประเมินคุณค่าตามเกณฑ์ดังกล่าว สามารถน าไปใช้ส าหรับการวางแผนท่ี

แยกแยะระดับความส าคัญ และศักยภาพขององค์ประกอบของเมืองท่ีส าคัญในพื้นท่ีเมืองเก่า เพื่อการอนุรักษ์และ

พัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยังเป็นการวิเคราะห์บนพื้นฐานทฤษฎีรูปโครงสร้างของเมืองและ

รูปแบบการขยายตัวของเมอืงอีกดว้ย 

 3. การระบุหรือก าหนดขอบเขตพื้นที่เมอืงเก่า 

 การระบุหรือก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมอืงเก่าเพื่อการอนุรักษแ์ละพัฒนาด าเนนิการบนพืน้ฐานการสนับสนุน

ของขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีให้เห็นคุณค่าความส าคัญทางประวัตศิาสตร์ ศลิปกรรม สถาปัตยกรรมของ

องคป์ระกอบเมอืงขา้งต้น รว่มกับเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้องปกปอ้งคุม้ครองบริเวณแวดล้อมของพื้นท่ีเมอืงเก่านั้น ๆ 
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ได้แก่ สภาวะเส่ียงจากภัยธรรมชาติ สภาวะคุกคามจากการพัฒนาสมัยใหม่ ระดับของการบูรณะหรอืดูแลรักษา ความ

กลมกลืนกับบริบทของเมอืง และความสนใจของท้องถิ่นต่อการมสี่วนร่วม เป็นต้น การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่า 

เพื่อการอนุรักษแ์ละพัฒนาเมืองเก่า ในท่ีน้ีแบ่งการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

- ขอบเขตพื้นที่เมอืงเก่า หรือพืน้ทีห่ลัก (core zone) 

เป็นขอบเขตท่ีครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีองค์ประกอบของเมืองเก่าท่ีมีคุณค่าความส าคัญท่ีเกาะกลุ่มรวมกันเป็น

บริเวณท่ีชัดเจน และมีความเป็นของแท้ดั้งเดิมและบูรณภาพ (authenticity and integrity) ร่วมกับเหตุผลความจ าเป็น

ตา่ง ๆ ข้างต้นท่ีต้องได้รับการดูแลและปกป้องคุ้มครองท้ังองค์ประกอบของเมอืงและบริเวณแวดล้อมนั้นอย่างเข้มข้น  

โดยต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษแ์ละพัฒนาพื้นท่ีเมอืงเก่าให้สามารถรักษาบรรยากาศและอัตลักษณ์

ของความเป็นเมืองเก่าไว้ได้มากท่ีสุด นอกจากนี้ ภายในพื้นท่ีเมืองเก่ายังมีการแบ่งเขตพื้นท่ี (Zoning) ตามคุณค่าและ

ความส าคัญขององค์ประกอบเมอืงและบริเวณแวดลอ้ม ทัง้นี้ เพื่อให้การวางแผนและการก าหนดมาตรการการจัดการ

พื้นท่ีในแตล่ะเขต (zones) ภายในพื้นท่ีเมอืงเก่าเกิดความเหมาะสมในทางปฏบัิติ 

- พื้นที่ต่อเนื่อง (buffer zone) 

เป็นบริเวณท่ีต่อเนื่องกับเขตพื้นท่ีเมอืงเก่าหรือพื้นท่ีหลัก โดยพื้นท่ีน้ันอาจมีหรือไม่มอีงค์ประกอบท่ีส าคัญของเมืองท่ีมี

คุณค่าก็ได้ แต่เป็นบริเวณท่ีมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ีเมืองเก่าหรือพื้นท่ีหลักให้มีความ

โดดเด่น และสอดคล้องกับบริบทความเป็นเมืองเก่านั้น ๆ ท้ังนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอให้ท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้

พจิารณาวางแผนการพัฒนาในด้านตา่ง ๆ ท่ีสอดคล้องกับพืน้ท่ีเมอืงเก่า 

 4. การมสี่วนร่วมของท้องถิ่น (local participation) 

 การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น สิ่งท่ีส าคัญคือ การได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีเมืองเก่า ประกอบด้วย ภาคราชการท้ังส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และ

ประชาชนผู้อาศัยหรือมีความเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีเมืองเก่านั้น ๆ ก่อนท่ีจะมีการประกาศขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าอย่างเป็น

ทางการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 

โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการก าหนดขอบเขตพื้นท่ี เมืองเก่า ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง

ต่อเมือง แล้วรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการประชุมดังกล่าวไปปรับแก้แนวเขตพื้นท่ีเมืองเก่า 

รวมท้ังแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ีเมืองเก่า ทั้งนี้ การยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ จะส่งผลต่อความเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติหากเมืองเหล่านั้นได้รับการประกาศเขตพื้นท่ีเมืองเก่า แล้วจึงน าเสนอต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และ

พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับตอ่ไป 
 

ผลการศึกษา 

 1. ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมอืงเก่าสตูล 

 เมอืงสตูลมมีนุษยเ์ข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่มาเป็นเวลานาน หลักฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบในพืน้ท่ียืนยันว่า

เมอืงสตูลเคยเป็นท่ีอยูอ่าศัยของมนุษยถ์้ า จากการขุดค้นพบโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือหินและเครื่องป้ันดนิเผาตาม

แหล่งโบราณคดี 3 แห่ง คร้ันล่วงเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ ชุมชนท่ีเจริญมาก่อนเมอืงสตูล คือ เมอืงละงู ซึ่งปัจจุบันเป็น

อ าเภอหนึ่งของจังหวัดสตูล แตห่ลักฐานการสร้างเมอืงละงูไม่ปรากฏชัดเจนมากนัก อีกชุมชนหนึ่งท่ีเก่าแก่คือ บ้านบา

ราเกต เป็นเมืองท่าเรือท่ีมีชื่อปรากฏในแผนท่ีของชาวตะวันตกมาก่อน ปัจจุบันตั้งอยูใ่นอ าเภอท่าแพ ดังนั้นการตั้ งถิ่น

ฐานในเมืองสตูลจะกล่าวถึงเฉพาะพื้นท่ีท่ีขึ้นต่อเมืองไทรบุรี คือ มูเก็มสะโตย เป็นหลัก เมืองสตูลมีความสัมพันธ์กับ
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เมืองไทรบุรีมาตั้งแต่ต้น และเร่ิมปรากฏเด่นชัดในชว่งต้นของสมัยรัตนโกสินทร์ และค่อยๆ พัฒนาการมาตามยุคสมัย

จนกระท่ังมฐีานะเป็นเทศบาลเมอืงสตูลมาถึงทุกวันนี้  

 เมืองสตูลตั้งขึ้นเป็นเมืองอย่างสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2382 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โดยการแบ่งพื้นท่ีของเมืองไทรบุรีมาจัดตัง้เป็นเมอืงใหม ่เดิมเมอืงสตูลมฐีานะเป็นมูเก็มหรือต าบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี 

เป็นท้องท่ีท่ีกันดารเนื่องจากอยู่ห่างไกลศูนย์กลางเมอืงไทรบุรีมาก ผู้ปกครองท้องท่ีคนแรก คือ พระยาอภัยนุราช (ตน

กูบิศนู) ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มาปกครองพื้นท่ี ในช่วงนั้นเมืองสตูลไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร จึงต้อง

คืนเมืองสตูลให้กับไปอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองไทรบุรีเช่นเดิม เมืองสตูลว่างเว้นผู้ปกครองเมืองเป็นระยะเวลา 

24 ปี ในช่วงเวลานี้มเีหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองไทรบุรีหลายคร้ัง นับตั้งแตพ่ระยาไทรบุรี (ตนกูปะแงรัน) ซึ่ง

ด าเนินนโยบายการปกครองบ้านเมอืงแบบเหยียบเรือสองแคมคือคบคิดกับฝ่ายอังกฤษบ้างและฝ่ายพม่าบ้าง และคิด

จะเป็นปฏิปักษ์กับกรุงรัตนโกสินทร์ จนกองทัพไทยต้องยกก าลังไปปราบปราม เจ้าพระยาไทรบุรีหลบหนีไปอยู่กับ

อังกฤษ และภายหลังต้องอพยพลี้ภัยไปอยู่ท่ีเมืองมะละกา ฝ่ายไทยจึงแต่งตั้งเจ้าเมืองไทรบุรีคนใหม่เป็น เป็นผู้ส าเร็จ

ราชการแทนข้าราชการไทย คือ พระยาอภัยธิเบศร์ บุตรของเจ้าพระยานคร (น้อย) จากเมืองนครศรีธรรมราช ใน

ระยะแรกความวุ่นวายในเมืองไทรบุรียังคงด าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง เมื่อบรรดาชาวเมอืงไทรบุรีและลูกหลานผู้ปกครอง

เมืองคนเก่าไม่พอใจเจ้าเมืองไทรบุรีท่ีมีเชื้อสายไทย จึงคบคิดกบฏขึ้น 2 คร้ังในระยะเวลา 10 ปี ฝ่ายไทยต้องยก

กองทัพไปปราบ เหตุการณ์บ้านเมืองจึงเข้าสู่สภาวะปกติ จึงพิจารณาเห็นว่าไทรบุรีเป็นเมืองใหญ่ พื้นท่ีกว้างขวาง

จ าเป็นต้องแบ่งแยกแขวงต าบลออกเป็น 4 เมอืงย่อย แล้วแต่งตั้งผู้ปกครองเมอืงต่างๆ ท่ีเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้

ครองนครหรือสุลต่าน คือ วงศ์วานของเจ้าพระยาไทรบุรีเท่านั้น สถานการณ์ความวุ่นวายจึงจบลง หัวเมืองแหลม

มลายูฝ่ายใต้จึงมีความสงบสุขนับตัง้แต่บัดนั้น กระท่ังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมืองสตูลจึงมีฐานะ

เป็นจังหวัดสตูล และพัฒนามาจนกระทั่งปัจจุบันยาวนาน กว่า 170 ปี 

 

ภาพที่ 1 สรุปพัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ของเมอืงสตูล 
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 จากการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสตูล อาจกล่าวได้ว่าเมืองสตูลเป็นเมืองท่ีมี

ประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดีจ านวน

มาก ภายหลังมกีารตัง้ถิ่นฐานถาวรหนาแนน่มากขึน้จนกลายเป็นชุมชนเมอืง จึงมรีะบบการปกครองท่ีเป็นทางการมาก

ขึ้น โดยการแต่งตั้งเจ้าเมืองจากส่วนกลางมาเป็นผู้ปกครองเมือง เมืองสตูลมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง

และการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ท าให้เมืองสตูลมีความเจริญก้าวหน้าตามยุคสมัย และสามารถปรับตัวตาม

สถานการณ์บ้านเมอืงได้เป็นอยา่งดี 

 2. องค์ประกอบของเมืองเก่าสตูล 

 เมืองสตูลเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งท่ีอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย เมืองสตูล หรือชื่อเดิม 

คือ มูเก็มสะโตย เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็กตั้งอยู่ริมคลองม าบัง เพื่อใช้ติดต่อกับเมืองท่าเรืออื่น ๆ เช่น เมืองท่ าฉลุง 

เมืองท่าละงู เป็นต้น เป็นเมืองท่ีมีประวัติการตั้งถิ่นฐานความเป็นมาอันยาวนาน ดังปรากฏหลักฐานต่าง ๆ มากมาย 

ซึ่งเป็นองคป์ระกอบของเมอืงเก่าสตูลท่ียังคงปรากฏอยูใ่นปัจจุบัน มีดังนี้ 

 - ก าแพงเมอืง-คูเมอืง และป้อม 

 เมืองสตูลเป็นเมืองค่อนข้างใหม่มีสภาพความเป็นเมืองมาร้อยกว่าปี เมื่อเทียบกับเมืองโบราณนับจากสมัย

กรุงศรีอยุธยาย้อนกลับไป จึงไม่มีองค์ประกอบของเมืองโบราณ เช่น ป้อม คูเมือง หรือก าแพงเมือง เหมือนเมือง

เก่าแก่อื่น ๆ อย่างไรก็ตามเมืองสตูลก็เป็นเมืองท่ีล้อมรอบไปด้วยคลองในทุกทิศ กล่าวคือ ทิศเหนือล้อมรอบด้วย

คลองตายาย ทิศใต้จดคลองเส็นเด็น ทิศตะวันออก ล้อมรอบด้วยคลองพร้าวและคลองน้ าล้น และทิศตะวันตก

ล้อมรอบด้วยคลองม าบัง จึงอาจถือได้ว่าคลองธรรมชาติเหลา่นีเ้ป็นเสมอืนคูเมืองสตูลไปโดยปริยาย 

 - แบบแผนโครงข่ายคมนาคมในเขตเมอืงเก่า 

 เมืองสตูลเป็นเมืองท่ีเกิดขึ้นจากการเป็นเมืองท่าเรือริมคลองม าบังในช่วงแรกของการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์จึง

กระจุกตัวอยู่บริเวณคลองม าบังจนกระท่ังมีการสร้างถนนสตูลธานีและถนนบุรีวานิชขึ้น ท าให้เนื้อเมืองเร่ิมขยายมา

กระจุกตัวอยู่ริมถนนท้ังสองสายแทน เส้นทางสัญจรหลักของเมืองสตูลจึงประกอบด้วยถนน 2 สายท่ีขนานกันในแนว

เหนือ-ใต้ของตัวเมือง คือ ถนนบุรีวานิช (ถนนศุลกานุกูล) ด้านตะวันตกและ ถนนสตูลธานี (ถนนสมิลธานี) ด้าน

ตะวันออก และมีถนนสายรองท่ีเชื่อมต่อถนนสายหลักท้ัง 2 เส้นเข้าดว้ยกันในแนวตะวันออก–ตะวันตก เชน่ ถนนประชา

นทิิศ ถนนสมันตประดิษฐ์ ถนนสฤษฏดิ์ภูมนิารถ เป็นตน้ ด้วยเหตุนี้จึงอาจสรุปได้วา่แบบแผนของโครงข่ายการคมนาคม

ขนส่งภายในเขตเมอืงเก่าสตูลมลีักษณะเป็นระบบเส้นตรง (linear system) ผสมผสานกับระบบตาราง (grid system) 

 - ที่หมายตาในบริเวณเมอืงเก่า  

 จากวิเคราะห์ทัศนวิสัยของมุมมองและกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญของเมือง หรือทัศนียภาพท่ีโดดเด่นของ

เมืองเก่าสตูล พบว่าพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีหมายตาท่ีส าคัญของเมอืงซึ่งหมายถึงจุดท่ีสังเกตได้ง่ายจากระยะไกลหรือเป็นจุดนัด

หมายกันของคนในเมือง ประกอบด้วย ท่ีหมายตาตามธรรมชาติ ได้แก่ เขาโต๊ะพญาวัง เขาโต๊ะหยงกง เป็นภูเขาโดด

ขนาดเล็กซึ่งเป็นขอบเขตของเมืองด้านตะวันตก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากถนนสายต่างๆ ในเมืองสตูล และที่หมายตา

ในแนวราบซึ่งเป็นสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง ได้แก่ หอนาฬิกาจังหวัดสตูล ศาลเจ้าโป้เจ้เก็ง มัสยิด

กลางจังหวัดสตูล (มัสยิดม าบัง) บา้นพักผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และวัดชนาธิปเฉลิม (วัดม าบัง)  

 - ย่าน/บริเวณที่ส าคัญและมคีุณค่าของเมอืง 

 เมืองสตูลเป็นเมืองขนาดเล็กมาก ย่านท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองสตูลจึงกระจุกตัวอยู่เพียงในย่าน

ศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลักของเมือง ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีระหว่างถนนสตูลธานีและถนนบุรีวานิช อย่างไรก็ตามหาก
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แบ่งย่านตามลักษณะเฉพาะของรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพบ เป็นยา่นย่อย ๆ ที่มีคุณค่าของเมืองสตูล สามารถแบ่งได้ 

ดังนี้  

 1. ย่านศาลเจ้าโป้เจ้เก็งและริมถนนบุรีวานิช เป็นย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรม เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของชาว

ไทยเชื้อสายจีนเป็นหลัก รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพบเห็นส่วนใหญ่เป็นตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีส และตึกแถวแบบอาร์ต

เดโค (อาร์ตเดโค (Art Deco) เป็นรูปแบบศิลปะยุคหนึ่งช่วงทศวรรษท่ี 1920 และ 1930 โดยมีลักษณะท่ีลดทอน

รายละเอียดท่ีวิจิตรของศิลปะแบบอาร์ตนูโวให้เรียบง่ายมากขึ้น นิยมใช้รูปทรงเรขาคณิตในการตกแต่งอาคารท่ีศิลปะที่

เป็นตัวแทนของผู้ชาย) จนไปถึงตึกแถวแบบทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณริมถนนบุรีวานิช ซึ่งมีตึกแถวแบบชิโนโปร

ตุกีสกระจุกตัวอยูจ่ านวนมาก อาคารส่วนหนึ่งเป็นอาคารให้เชา่ในท่ีดนิของราชพัสดุ  

 

 

  

  

ภาพที่ 2 ยา่นเก่าที่มคีุณคา่และความส าคัญในเขตเทศบาลเมอืงสตูล 
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2. ยา่นมัสยิดม าบัง เป็นย่านศูนยก์ลางทางศาสนาและเป็นแหล่งท่ีต้ังถิ่นฐานของชาวไทยมุสลมิ มีมัสยดิม าบัง

เป็นศูนย์กลางของย่าน รูปแบบสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นเรือนแถวแบบจีน และพบสถาปัตยกรรมการประดับ

ลวดลายแบบมลายูบ้างประปราย ในพื้นท่ีย่านนี้ยังมีคฤหาสน์กูเด็นเป็นสถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าเป็นศูนย์กลางของ

ยา่นอกีแห่งหน่ึงดว้ย 

3. ยา่นวัดชนาธิปเฉลิม (วัดม าบัง) เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจที่ตอ่เนื่องจากถนนบุรีวานชิลงมาทางด้านทิศใต ้มี

วัดชนาธิปเฉลิมหรือวัดม าบังเป็นศูนย์กลางของย่าน เป็นแหล่งท่ีตั้งถิ่นฐานของชาวไทยพุทธเป็นหลัก นอกจากนั้นยัง

เป็นท่ีต้ังของตลาดเก่าแก่ริมคลองม าบังอีกดว้ย 

 4. ย่านศูนย์กลางราชการเก่า ในอดีตเป็นย่านศูนย์กลางการปกครองของเมืองสตูล ประกอบด้วยอาคาร

สถานท่ีราชการท่ีส าคัญซึ่งส่วนใหญ่ถูกรื้อถอนออกไปเกือบท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นก าแพงเมืองเดิมซึ่งปัจจุบัน คือ โรง

แรมพินนาเคิล (วังใหม่) วังเจ้าเมืองเดิม ส านักกรมการเมือง ซึ่งเคยตั้งอยู่ในพื้นท่ีส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะ

ยา้ยไปอยูน่อกเมือง อยา่งไรก็ตาม ในย่านนี้ยังคงหลงเหลอืสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นอาคารทางราชการท่ีมีคุณค่าจ านวน

หนึ่ง เชน่ พิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสตูล (คฤหาสนก์ูเด็น) บ้านพระสมันตรัฐบุรินทร์ และบ้านเชื้อสายเจ้าเมือง 

(บ้านหลังปูเตะ๊) เป็นต้น 

 - ธรรมชาตใินเมอืง 

 เมืองสตูลเป็นเมืองขนาดเล็กมีประชากรอาศัยอยู่น้อย และมีความหนาแน่นของประชากรอยู่น้อยมาก ส่วน

ใหญ่อาศัยกระจุกตัวอยู่ในย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรม ท าให้เนื้อเมืองมีพื้นท่ีธรรมชาติแทรกตัวเข้าไปค่อนข้างมาก 

นอกนั้นตัวเมืองสตูลยังมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติล้อมรอบตัวเมืองเอาไว้ในทุกทิศทาง ท้ังภูเขาโดดขนาดเล็ก 

แม่น้ าล าคลอง และป่าชายเลนด้านทิศใต้ของเมืองท าให้เมืองสตูลยังคงสภาพท่ีเป็นธรรมชาติของเมืองเอาไว้ได้

ค่อนขา้งมาก 

   

         

ภาพที่ 3 ธรรมชาติในเมอืงสตูล 
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โบราณสถาน อาคาร และสถานที่ส าคัญในพื้นที่เมอืงสตูล 

 - แหล่งโบราณคดีและโบราณสถาน 

   

ภาพที่ 4 พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) 

 ในพื้นท่ีเมืองสตูลมีแหล่งโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร จ านวน 1 

แหลง่ คือ คฤหาสน์กูเด็น เป็นอาคารเก่าแก่เพียงหลังเดียวท่ียังคงสภาพดั้งเดิมเอาไวไ้ด้อย่างสมบูรณ์และได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2531 อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามส านักงานท่ีดินจังหวัดสตูล 

ถนนสตูลธานี ซอย 5 ในเขตเทศบาลเมอืงสตูล อยู่หา่งจากศาลกลางจังหวัดสตูลประมาณ 800 เมตร 

 - อาคารและสถานที่ส าคัญ 

 ด้วยประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพื้นท่ีเมืองเก่าสตูลตั้งแต่ยุคหินใหม่ จนกระท่ังมีสภาพ

เป็นเมืองมาร้อยกว่าปี ส่งให้เมืองสตูลเป็นแหล่งรวมมรดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ท้ังท่ียังคงปรากฏ

หลักฐานชัดเจนและมรดกท่ีหลงเหลือเพียงร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ในขั้นตอนของวิเคราะห์คุณค่า

ความส าคัญของมรดกทางสถาปัตยกรรมในพื้นท่ีเมืองสตูลสามารถแบ่งมรดกทางสถาปัตยกรรมออกได้เป็น 2 

ประเภท ได้แก่  

 1. อาคารและสถานท่ีส าคัญท่ีเป็นอาคารทางศาสนา อาคารราชการ และอาคารสาธารณะ ได้แก่   

ศาลเจ้าโป้เจ้เก็ง มัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดม าบัง) วัดชนาธิปเฉลิม (วัดม าบัง) วัดสตูลสันตยาราม (วัดป่าชา้ไทย) 

วัดมงคลมิ่งเมือง (วัดป่าช้าจีน) บ้านพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ แหล่งโบราณคดี สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง แหล่ง

โบราณคดี เขาโต๊ะหยงกง กุโบร์อัล-มัรฮูม ตนกูมูฮ ามัด อากิบ สนูบุตร (โต๊ะมาโหรม) และบ้านหลังปูเตะ๊ 

 

   

ภาพที่ 5 อาคารและสถานท่ีส าคัญในย่านเมอืงเก่าสตูล 
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 2. อาคารและสถานท่ีส าคัญท่ีเป็นอาคารพาณิชยกรรม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อาคารพาณิชย 

กรรมแบบตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีส และอาคารพาณิชยกรรมแบบเรือนแถวไม้แบบจีน เป็นกลุ่ มสถาปัตยกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากการตดิต่อคา้ขายกับประเทศมาเลเซียและรับเอาอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมจากเมืองท่าปีนังในประเทศ

มาเลเซียเข้ามาด้วย ส่งผลให้ รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพบในเมืองเก่าสตูลมีลักษณะท่ีเทียบเคียงกับรูปแบบ

สถาปัตยกรรมของเกาะปีนังได้ และด้วยสภาพสังคมของเมืองสตูลท่ีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอันเกิดจากการอาศัยอยู่

ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีหลากหลาย ท้ังชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิม ท าให้เกิดรูปแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นสว่นผสมของศลิปกรรมหลากหลายวัฒนธรรมอยา่งลงตัว 

 การวิเคราะห์และประเมนิคุณค่าองค์ประกอบที่ส าคัญของเมืองสตูล 

 ในการอนุรักษ์ชุมชนเมืองจ าเป็นต้องอนุรักษ์ท้ังอาคาร สภาพแวดล้อม และบริเวณท่ีมีคุณค่า ซึ่งมักมีความ

แตกต่างกันไปท้ังจากปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ความเก่าแก่ คุณค่าด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และ

สภาพอาคาร รวมท้ังคุณค่าด้านการเป็นองค์ประกอบของเมืองเก่าของโบราณสถาน อาคารและสถานท่ีส าคัญนั้น ๆ 

การประเมินเพื่อจัดล าดับความส าคัญเป็นแนวทางหนึ่งท่ีท าให้ทราบถึงคุณค่า ตลอดจนระดับคุณค่าของโบราณสถาน 

อาคาร และสถานท่ีเหลา่นั้น อันเป็นประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมอืงเก่า และความส าคัญของเมอืงเก่าในแต่

ละเขต โดยบริเวณท่ีมีการรวมกลุ่มหรือกระจุกตัวของอาคารและสถานท่ีท่ีมีคุณค่า มักเป็นบริเวณท่ีมีความส าคัญ

มากกว่าบริเวณท่ีปริมาณอาคารท่ีมคีุณค่าจ านวนนอ้ยกว่า ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์ห้สามารถก าหนดความเข้มข้นในการ

อนุรักษ ์บูรณะฟื้นฟู และพัฒนาได้ไมเ่ท่ากัน ส าหรับการประเมินคุณค่าและความส าคัญขององค์ประกอบท่ีส าคัญของ

เมอืงเก่า ในท่ีน้ีพจิารณาจากผลของคะแนนรวมท่ีมาจากเกณฑ์หลักที่ใชใ้นการประเมิน ซึ่งได้จากการลงส ารวจพื้นท่ี  

มรีายละเอยีดดังนี้ 
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ภาพที่ 6 แผนที่แสดงท่ีต้ังแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน อาคาร และสถานท่ีส าคญัในเมอืงสตูล 

 - คุณค่าด้านคุณภาพของอาคารทางประวัติศาสตร์ 

 สภาพในปัจจุบันของอาคารท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นท่ีเมืองเก่าสตูลมีความสอดคล้องกับ

ววิัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน อายุของอาคาร และวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างของอาคารนัน้ๆ อาคารท่ีมีอายุมากหรือ

สร้างด้วยไมจ้ะมีสภาพท่ีช ารุดทรุดโทรมกว่าอาคารใหม่ท่ีมีโครงสร้างเป็นปูน อาคารเรือนแถวไม้หลายหลังบริเวณริม

ถนนสตูลธานแีละย่านวัดชนาธปิเฉลิมอยู่ในสภาพท่ีทรุดโทรมเนื่องจากอาคารไม่ถูกใชง้าน ส่วนอาคารตกึแถวแบบจีน 

และตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีสริมถนนบุรีวานิชและถนนสตูลธานียังคงอยู่ในสภาพท่ีดีเพราะมีการดูแลซ่อมแซมอยู่

ตลอด อย่างไรก็ตามอาคารตึกแถวในย่านเมืองสตูลเกือบท้ังหมดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้าง และวัสดุ

ก่อสร้างไปมากพอสมควร เพราะเจ้าของบ้านต้องการปรับปรุงให้สอดคล้องกับวถิีชีวิตสมัยใหม่ ท าให้สถาปัตยกรรม

ในรูปแบบดั้งเดิมหลงเหลอืน้อยเต็มที 
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- คุณค่าด้านอายุอาคารและความเก่าแก่ 

 ปัจจัยดา้นอายุของโบราณสถาน อาคาร และสถานท่ีส าคัญ เป็นการพิจารณาถึงความเก่าแก่ของอาคารตาม

หลักสากล นิยมก าหนดอายุของอาคารเก่าที่อาจถูกประเมินเป็นโบราณสถานท่ีมีอายุต้ังแต ่50 ปีขึน้ไป ส าหรับประเทศ

ไทยไม่ได้มีการก าหนดเกณฑ์ด้านอายุอาคารไว้อย่างชัดเจน จึงนิยมใช้เกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนโบราณสถานตาม

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2504 ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ให้นยิามของ

โบราณสถานว่า อสังหาริมทรัพยซ์ึ่งมอีายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัตศิาสตร์ของ

อสังหาริมทรัพย์นั้นท่ีเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ซึ่งมีการพิจารณาด้านอายุแต่ยังไม่ได้

ก าหนดอายุของสิ่งของหรืออาคาร เพื่อขึน้ทะเบียนเป็นโบราณวัตถุหรือโบราณสถาน 

 จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นด้านอายุของอาคารในพื้นท่ีเมืองเก่าสตูล พบว่ามีความสอดคล้องกับ

ววิัฒนาการการตัง้ถิ่นฐานในพื้นท่ีดังกล่าว แบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงเวลา คือ กลุ่มท่ี 1 อาคารราชการและบา้นพักอาศัยใน

ย่านศูนย์กลางการปกครองเก่าโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว

ศิลปะผสมผสานจีน ยุโรป และมลายู มีอายุมากกว่า 100 ปี กลุ่มท่ี 2 อาคารตึกแถวเก่าริมถนนบุรีวานิช และด้านข้าง

ศาลเจ้าโป้เจ้เก็ง เป็นอาคารตึกแถวแบบศิลปะจีน–ยุโรป หรอืชิโนโปรตุกีสแบบผนังรับน้ าหนัก มีอายุระหว่าง 70-90 ป ี

กลุ่มท่ี 3 เรือนแถวไมท่ี้กระจายตัวอยูริ่มถนนบุรีวานิชและถนนสตูลธาน ีมอีายุระหวา่ง 50-70 ปี และกลุ่มตกึแถวศลิปะ

อาร์ตเดโค และสถาปัตยกรรมยุคทันสมัยตัง้อยูริ่มถนนศุลการนุกูลและถนนสตูลธาน ีมอีายุระหวา่ง 30 – 50 ปี  

 - คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 

 สถาปัตยกรรมท้องถิ่น เป็นศิลปะการก่อสร้างท่ีคนในชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา อันประกอบด้วย คติ

นิยม การเลือกใช้วัสดุ กรรมวิธีในการก่อสร้าง การเลือกใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบส าคัญท่ีมุ่งเน้น

ประโยชนใ์ช้สอยของสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น ลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจะมคีวามสัมพันธ์และสอดคล้องสภาพภูมิ

ประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ขีดความสามารถในการผลิต ตลอดจนเทคนิควิธีการก่อสร้าง คติ

ความเชื่อ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ส าหรับเมืองสตูลมีความหลากหลายของรูปแบบ

สถาปัตยกรรมมากพอสมควร การวิเคราะห์คุณค่าและเอกลักษณข์องเมอืงสตูลในดา้นสถาปัตยกรรม สิ่งส าคัญที่ตอ้ง

ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม เพราะรูปแบบสถาปัตยกรรมย่อมสะท้อนยุคสมัย

ท่ีแตกต่างกัน รวมถึงบ่งบอกปัจจัยและอิทธิพลท่ีมผีลตอ่การพัฒนาเมอืงในยุคสมัยต่าง ๆ จากการส ารวจแหล่งมรดก

ทางสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเทศบาลเมอืงสตูลสามารถแบ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร ออกเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมแบบจีน สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานศิลปะจีน–ยุโรป สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโคหรือสถาปัตยกรรมยุคทันสมัย และ สถาปัตยกรรมแบบเรือนมลายูหรือเรือนไทยภาคใต้ 

 - คุณค่าด้านจินตภาพของเมอืง (Image of the City) 

 ภาพลักษณ์หรือจินตภาพของเมือง คือองค์ประกอบของเมืองท่ีได้จากการสังเกต ประกอบด้วย เอกลักษณ์ 

(identity) โครงสร้าง (structure) และความหมาย (meaning) ซึ่ง Kevin Lynch ได้แบ่งองค์ประกอบทางกายภาพของ

เมือง ออกเป็น 5 องค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ เส้นขอบ (edge) เส้นทาง (path) ย่าน (districts) จุดรวมกิจกรรมหรือชุม

ทาง (node) และภูมิสัญลักษณ์ (landmarks) จากการวิเคราะห์จินภาพของเมืองในเขตพื้นท่ีเมืองสตูล ตามปัจจัยของ

องคป์ระกอบทางกายภาพของเมอืงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. เส้นขอบ (edge) เส้นขอบของพืน้ท่ีเมอืงสตูลเป็นขอบเขตพื้นท่ีดา้นการปกครอง ซึ่งประกอบด้วยเส้นขอบ

ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วย คลองตายาย ด้านทิศเหนือ คลองม าบัง (คลองตาลีไก) ด้านทิศตะวันตก 

คลองพร้าว และคลองน้ าวน ด้านทิศตะวันออก ภูเขาโตะ๊พญาวัง ภูเขาโตะ๊หยงกง  
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 2. เส้นทาง (path) เส้นทางสัญจรหลักของเมืองสตูล ประกอบด้วยถนน 2 สายท่ีขนานกันในแนวเหนือ-ใต้

ของตัวและมถีนนสายรองท่ีเชื่อมตอ่ถนนสายหลักท้ัง 2 เสน้เข้าด้วยกันในแนวตะวันออก–ตะวันตก 

 3. ย่าน (districts) ในพืน้ท่ีเมอืงสตูลสามารถจ าแนกย่านท่ีมกีารกระจุกตัวของกลุม่กิจกรรมท่ีชัดเจน และมี

ลักษณะโครงสร้างทางสังคมและลักษณะทางกายภาพท่ีคลา้ยคลึงกัน ทัง้นี้สามารถแยกยา่นในพืน้ท่ีเมอืงสตูลออกเป็น 

2 กลุ่มหลัก คือ  

 ย่านหลัก (major district) ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองสตูล คือ ย่านชุมชนเมือง ซึ่งเป็นท่ีตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อ

สายจีน โดยมีศาลเจ้าโป้เจ้งเก็ง และวัดชนาธปิเฉลิม (วัดม าบัง) เป็นศูนย์กลางของย่านซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีริมถนนบุรีวา

นชิและถนนสตูลธานี (ถนนสมิลธานี)  

 ย่านรอง (minor district) ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองสตูล ประกอบด้วย ย่านชุมชนชนบทและชานเมือง  ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นท่ีตั้งถิ่นฐานชองชาวไทยมุสลิม มีความหนาแน่นของการตั้งถิ่นฐานน้อย ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย เป็น

อาคารเดี่ยว มีพืน้ท่ีว่างส าหรับการเพาะปลูกและเลีย้งสัตว ์ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม  

 4. จุดรวมกิจกรรมหรือชุมทาง (node) 

 เนื่องจากเทศบาลเมืองสตูลเป็นชุมชนเมืองท่ีมีพื้นท่ีมากแต่มีจ านวนประชากรน้อย การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน

จึงไม่หนาแนน่มากนัก ขั้นตอนการวิเคราะห์จินตภาพของเมอืงจึงไม่พบจุดรวมกิจกรรมท่ีชัดเจนมากนัก แตกต่างจาก

ชุมชนเมอืงขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นจะมจีุดรวมกิจกรรมท่ีชัดเจน เช่น ศูนย์การคา้ สถานีโดยสาร เป็น

ตน้ อย่างไรก็ตามก็สามารถพบจุดรวมกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมและเฉพาะช่วงเวลา เช่น ตลาดสดเทศบาลริมคลองม า

บัง ตลาดสดริมถนนประชานีทิศ วัดชนาธิปเฉลิม (วัดม าบัง) วัดสตูลสันตยาราม ศาลเจ้าโป้เจ้เก็ง และมัสยิดม าบัง 

(มัสยิดกลางจังหวัดสตูล) ลานวัฒนธรรมดา้นหนา้คฤหาสนก์ูเด็น เป็นต้น 

 5. ภูมสิัญลักษณ์ (landmark) 

 ภูมิสัญลักษณ์ คือ สิ่งท่ีสามารถสังเกตได้ง่ายจากระยะไกลพอสมควร ซึ่งอาจจะเป็น อาคาร สิ่งก่อสร้าง 

หรือองค์ประกอบทางธรรมชาติท่ีมีความส าคัญ และมีลักษณะเด่นแตกต่างจากสิ่งท่ีอยู่ใกล้เคียง การวิเคราะห์จินต

ภาพของเมอืงสตูลสามารถแบง่ภูมิสัญลักษณ์ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

 ภูมิสัญลักษณ์หลัก (major landmark) เป็นองค์ประกอบของเมอืงท่ีสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล เป็นภูมิ

สัญลักษณ์ท่ีมีความส าคัญในการรับรู้สภาพแวดล้อมของคนในเมือง ได้แก่ เขาโต๊ะพญาวัง เขาโต๊ะ  หยงกง เป็นภูเขา

โดดขนาดเล็กซึ่งเป็นขอบเขตของเมอืงด้านตะวันตก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากถนนสายต่าง ๆ ในเมอืงสตูล 

 ภูมิสัญลักษณ์รอง (minor landmark) เป็นองค์ประกอบของเมืองท่ีสามารถสังเกตได้จากระยะทางท่ีไม่ไกล

มากนัก เป็นภูมิสัญลักษณ์ท่ีมีความส าคัญในการรับรู้สภาพแวดล้อมของคนในยา่นหรือละแวกบ้าน ได้แก่ มัสยดิม าบัง 

หอนาฬกิาจังหวัดสตูล และศาลเจ้าโป้เจ้เก็ง 

 - คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมผังเมอืง 

 สภาพแวดล้อมและการเดินทางสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงรูปแบบของการต้ังถิ่นฐานและรูปแบบกิจกรรมของ

คนในพื้นท่ี สถาปัตยกรรมผังเมืองถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนภูมิวัฒนธรรมของพื้นท่ีผ่านรูปแบบทางกายภาพท่ี

มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความเคารพต่อสภาพแวดล้อม โดยในพื้นท่ีเมืองสตูลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งยา่นมัสยิดม าบัง และย่าน

โรงเจโป้เจ้เก็งริมถนนสตูลธานีและถนนบุรีวานิช ยังคงด ารงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมผังเมืองได้ดีพอสมควร 

เชน่ การรักษาโครงข่ายของเมือง รวมถึงระยะถอยร่นของอาคาร การควบคุมความสูงของอาคาร ท าให้อาคารในยา่น

เมืองเก่ามีความสูงท่ีใกล้เคียงกัน การรักษาทางเดินลอดใต้อาคารของตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีส การเก็บรักษาต้นไม้

ขนาดใหญ่ท่ีมีอายุยาวนาน ล้วนส่งผลให้สามารถรักษาภูมิทัศน์เมอืงแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้ดีพอสมควร 



   
 

                                                         1777                                                              Proceedings 

ขอบเขตพื้นที่เมอืงเก่าสตูล 

 การพิจารณาพื้นท่ีหลักในเมืองเก่าสตูล พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินคุณค่าโบราณสถาน อาคาร และ

สถานท่ีส าคัญ รวมถึงขอบเขตของแปลงท่ีดินของโบราณสถานหรืออาคารท่ีทรงคุณค่า เป็นตัวก าหนดขอบเขตพื้นท่ี

หลัก มีเนื้อท่ีรวมท้ังสิ้น 0.85 ตารางกิโลเมตร หรอื 531.84 ไร่   

 ในส่วนของ การพิจารณาพื้นท่ีต่อเนื่องของเมืองเก่าสตูล จะครอบคลุมพื้นท่ีเชื่อมต่อขององค์ประกอบเมืองท่ี

ส าคัญในล าดับรองกับพื้นท่ีหลักของเมืองเก่า จากการประเมินคุณค่าในด้านต่างๆ พื้นท่ีต่อเนื่องดังกล่าวเป็นบริเวณท่ี

ก าหนดไว้เพื่อควบคุมและรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเก่าหรือพื้นท่ีหลักให้คงคุณภาพของการเป็นย่าน ความกลมกลืนของ

ยา่น และการรักษาบรรยากาศของความเป็นเมอืงเก่าสตูลเอาไว ้เนื้อท่ีรวมท้ังสิน้ 1.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 649.96 ไร่  

 ท้ังนี้ การก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีเมืองเก่าสตูล ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง

เก่าในพืน้ท่ี มีเนื้อท่ีรวมท้ังสิ้น 1.89 ตารางกิโลเมตร หรอื 1,239.58 ไร่ โดยมีขอบเขตดังแสดงในรูปภาพท่ี 7 
 

แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตลู 

 พิจารณาจากแนวทางท่ัวไป 7 ประการ ซึ่งสามารถเลือกน าไปใช้ปฏิบัติตามความเหมาะสมส าหรับพื้นท่ี

เฉพาะแต่ละบริเวณท่ีมีความแตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย  

- การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชน 

ภาครัฐ และเครือข่ายองค์การเอกชนเพื่อร่วมกันก าหนดและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง รวมท้ังการ

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับกลุม่ผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 

- การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายเยาวชนเพื่อการ

อนุรักษ ์กรจัดนิทรรศการ การประกวด การแขง่ขัน การใชส้ื่อสารมวลชน เป็นต้น 

- การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น มุง่เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น การสง่เสริมการถ่ายองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาพืน้บ้านจากปราชญท้์องถิ่น  
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ภาพที่ 7 แผนที่แสดงขอบเขตพืน้ท่ีเมอืงเก่าสตูลและพืน้ท่ีต่อเนื่อง 

 

แผนที่ 4 ขอบเขตเมืองเก่าสตูลและพืน้ท่ีต่อเน่ือง 
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- การส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุ่งเนน้การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจชนดิใหม่เพื่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน

และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 

การอบรมมัคคุเทศกท้์องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑท้์องถิ่น เป็นต้น  

- การป้องกันภัยคุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ มุ่งเน้นการก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

มาตรการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันความเสียหายต่อมรดกทางวัฒนธรรม 

- การประหยัดพลังงานด้านการสัญจรและสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานในการสัญจร

และการใชช้วีติประจ าวันเพื่อลดผลกระทบจากมลพษิ และส่งเสริมบรรยากาศท่ีดใีนย่านเมอืงเก่า 

- การดูแลและบ ารุงรักษาอาคารและสาธารณูปการ มุง่เนน้การก าหนดแผน โครงการ และการระดมทุน

เพื่อการซ่อมแซมอาคารหรือสถานท่ีมีความส าคัญทางประวัติ และการจัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น

ส าหรับยา่นเมอืงเก่า 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การศึกษาวจิัยเพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าสตูล เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมือง

เก่ากลุ่มท่ี 2 จ านวน 6 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าพิจิตร เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่า

สกลนคร และเมืองเก่าสตูล ซึ่งด าเนินงานโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดยผลท่ีได้จากการศึกษาสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของงานวจิัย

ได้อย่างชัดเจน ท้ังความเข้าใจในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้ังท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ การน าผลการ

ประเมินคุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ มาเป็นเกณฑ์หลักในการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าและ

พื้นท่ีตอ่เนื่อง และมีการเสนอร่างขอบเขตเมืองเก่าอันเป็นผลจากการศึกษาในท่ีประชุมประชาชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง

จนสามารถสรุปผลเป็นขอบเขตพื้นท่ีเมอืงเก่าสตูลและพื้นท่ีตอ่เนื่อง รวมท้ังการก าหนดข้อเสนอแนะในการอนุรักษแ์ละ

พัฒนาเมืองเก่าสตูลในดา้นตา่งๆ   

โดยในปัจจุบันผลการศึกษาวิจัยเพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าสตูลและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา

เมืองเก่าสตูลได้ถูกเสนอต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ตามล าดับ และมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าสตูลตามท่ีคณะท างานเสนอ และมีการ

ประกาศขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าสตูลเป็นกฎกระทรวงเรียบร้อยแล้ว โดยก าลังอยู่ในชว่งของการตั้งคณะกรรมการเมือง

เก่าสตูลซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและด าเนินงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในขอบเขตพื้นท่ี

เมอืงเก่าสตูลต่อไป  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยเพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าสตูล ได้รับการสนับสนุนทุนวจิัยจากส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 



   
 

                                                         1780                                                              Proceedings 

เอกสารอ้างอิง 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2549). คู่มือแหล่งท่องเท่ียว 6 จังหวัดอันดามัน (ช่วยอันดามัน เท่ียวอันดามัน). พิมพ์คร้ัง

ท่ี 1. กรุงเทพมหานคร.  

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2542). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์ 

และภูมปัิญญา จังหวัดสตูล. กรุงเทพฯ : โรงพมิพค์ุรุสภา. 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2553). รายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายโครงการศึกษาออกแบบ

ปรับปรุงสภาพภูมทัิศน์ในเขตเทศบาลเมอืงสตูล. กรุงเทพมหานคร.  

คณะกรรมการวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง. (2558). พระปัญญาวุฒิวิมล พระดีเมืองสตูล. สงขลา: โรงพิมพ์ 

พมิพการ.  

เจ๊ะอับดุลลาห ์หลังปูเตะ๊. (2502). ประวัตยิอ่ของจังหวัดสตูล. พมิพค์รัง้ท่ี 1. พระนคร : ไทยการพมิพ.์  

บุญเสริม ฤทธาภิรมย์. (2548).รวมเร่ืองเมอืงสตูล. พมิพค์รัง้ท่ี1. สงขลา : โรงพมิพว์ัฒนาการพมิพ.์ 

บุญเสริม ฤทธาภิรมย์. (2556). สบืสาวเร่ืองราวชาวเมอืงสตูล. พิมพค์รัง้ท่ี1. สงขลา : โรงพมิพพ์มิพการ. 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล. (2548), เรารักษ์สตูล. พิมพค์รัง้ท่ี 1. สงขลา : ชานเมอืงการพมิพ.์ 

 

 



   
 

                                                         1781                                                              Proceedings 

การพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของ

หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 

Development of confidential and transparency of information between 

government and private sector 
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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคประชาชน มีเป้าหมายของการศึกษาวิจัย คือ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่าย

ภาครัฐและภาคประชาชน แนวทางการด าเนนิการตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้

มีการส่งเสริมสิทธิในการรับรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการในการพัฒนา

ประสิทธิภาพด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐ  รวมท้ังการส ารวจความคิดเห็นของภาคประชาชนท่ีมี

ตอ่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการรับรู้ การเข้าถึง และการใชป้ระโยชนข์องข้อมูล

ข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาค

ประชาชนท่ีมีความสัมพันธ์กับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 โดยการ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาบุคคลจากภาครัฐและภาคประชาชน มาจัดตั้งเป็ นกลุ่มเครือข่าย

ประสานงานกันท่ัวท้ังประเทศ โดยท าหน้าท่ีในการเผื่อแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิได้รู้ (Right to know) ตาม

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงกระบวนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อันจะ

ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐสามารถพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน เสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการ และภาคประชาชนมี

ความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการได้ อันเป็นการพัฒนาสองทางคือท้ัง

ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของราชการและผู้รับข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีการน าระบบสังคมออนไลน ์(Social Network) 

มาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกับเครือข่าย และระหว่าง

เครอืขา่ยดว้ยกัน 

ค าส าคัญ:  กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการ  สิทธิได้รู้  ความเชื่อม่ัน ความโปร่งใส 
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Abstract  

The goal of this study, network development to build confidence in the information and the 

transparency of government agencies and the public, focuses on enhancing the understanding and development 

of the network in public and private sector as well as developing the Guidelines for the implementation of the 

Official Information Act 2540  for the promotion of the right to know, access, and use of official information in 

developing the efficiency and transparency of public sector information. The study involves conducting the survey 

on the recognition of access and use of official information under the Official Information Act 2540 and public 

access to information in relation to the implementation of the Official Information Act 2 5 4 0 . It also helps to 

strengthen the understanding and development of individuals in government and the public sector and 

establishes a coordinated network across the country. This helps the public to realize about the right to know, 

the right to access and use of information under the Official Information Act. This will encourage government 

agencies to develop the requirements for disclosure of official information to provide official information to the 

public as well as enhancing transparency, the public's knowledge, and understanding of access to official 

information in order to benefit from it. This can be developed in two ways: information providers and the public 

who received such official information through Social Network which is used to communicate between the Office 

of the Official Information and its network. 

Keywords:  Official Information Law, right to know, Confidential, Transparency 

บทน า 

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นหน่วยงานท่ีก ากับดูแลพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา่กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ

ส านักงานฯ นั้น ท าหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล

ข่าวสารของราชการ ท้ังนี้ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการยังได้ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะให้

ประชาชนมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ อันถือว่าเป็นสิทธขิั้นพื้นฐานของประชาชนไทย การเข้าถึง และการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ รวมท้ังตรวจสอบ

การบริหารงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสได้ด้วยตนเองอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการปฏิบัติงาน

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐตระหนักถึงหน้าท่ีซึ่งจะต้อง

ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามท่ีกฎหมายก าหนดแก่ประชาชน หากประชาชนมีการใช้สิทธิตามกฎหมาย เพื่อให้

สอดคล้องกับค ากล่าวท่ีว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเวน้”  ซึ่งเมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 

และสามารถใชป้ระโยชนจ์ากข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ก็จะเกิดความเชื่อม่ันต่อข้อมูลข่าวสารของราชการและเป็น

การเสริมสร้างความโปร่งใสให้กับองคก์รภาครัฐ ให้มีการพัฒนาไปสู่หนว่ยงานท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งท่ี

ผ่านมานั้นการให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐในเร่ืองของการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการมีอยู่

บ่อยคร้ัง แตก่ลับพบวา่ประชาชนไม่ได้มีการใช้สิทธิเท่าท่ีควรจะเป็น ส่วนหน่ึงเกิดขึ้นจากการท่ีประชาชนยังไมท่ราบถึง

สิทธิได้รู้ของตนท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้บัญญัติไว้ ดังนั้น หากว่าประชาชนซึ่งถือว่า

เป็นผู้มีอ านาจอธิปไตยสูงสุด ได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธไิด้รู้ของตนเอง หน่วยงานรัฐมีการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายข้อมูล
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ข่าวสารได้ก าหนดไว้ และหากเมื่อท้ังสองส่วนมารวมกัน ก็จะก่อให้เกิดพลังในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ

บริหารจัดการประเทศได้มากยิ่งขึ้น  แต่การเผยแพร่ความเข้าใจไปสู่ภาคประชาชนในพื้นท่ีท่ัวประเทศต้องใช้

งบประมาณในการด าเนินการจ านวนมาก ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีข้อจ ากัดในเร่ือง

บุคลากร และงบประมาณ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนากระบวนการในการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงาน

ภาครัฐและภาคประชาชน ในรูปแบบของเครือข่าย เพื่อให้เป็นมกีารสอดประสานร่วมมือกันระหว่างหนว่ยงานรัฐผู้ให้

ข้อมูลกับภาคประชาชนผู้ขอข้อมูลให้มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน มกีารปฏบัิติงานร่วมกัน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน อันจะ

ได้น าเอาความรูค้วามเข้าใจไปส่งต่อแก่หน่วยงานรัฐหรอืประชาชนอ่ืนๆ ในพื้นท่ีทุกภูมภิาคให้กว้างขวางมากขึ้นตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการกว้างขวางสมบูรณ์

ครบถ้วนตามหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และเพื่อให้บริการประชาชนด้านการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างจริงจังต่อเนื่อง จนสามารถท าให้หลักการ

ดังกล่าวเป็นค่านยิมของสังคมในระบอบประชาธิปไตยภายในระยะเวลา ๓ ปี 

2. เพื่อยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยสามารถวัดผลส าเร็จ

ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวัดความโปร่งใสภาครัฐจนเป็นท่ียอมรับของสังคมทุกภาคส่วน 

3. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้มีระบบบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูล

ข่าวสารของราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิการทางปกครอง โดยจัดตั้งเป็นหนว่ยงานภายในและพัฒนาเป็นสถาบัน

พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏบัิตติามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นรูปธรรมภายใน

ระยะเวลา 3 ปี    

4. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 ในทุกมิติของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการคุ้มครองสิทธิรับรู้ของประชาชน โดยรวมถึง

การจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งใสได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อกระตุ้นภาคประชาชนให้มี

การรวมตัว วางระบบและจัดตัง้เครือข่ายภาคประชาชนในการใช้สิทธิรับรู้เพื่อการตรวจสอบการด าเนนิงานภาครัฐใน

ทุกมิติของการบริหารราชการ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวธีิการด าเนินงานวจิัยไว้ดังตอ่ไปน้ี 

1. ด าเนินการประสานงานและประชุมร่วมกับคณะท างานของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ และคณะท่ีปรึกษาประจ าโครงการ เพื่อก าหนดแนวทางการสร้างองค์ความรู้ และการด าเนินการ  (การ

ประชุมกลุม่ย่อย) 

2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการส่งเสริมการรับรู้ การ

เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน ในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูล

ข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐ โดยเน้นการด าเนินการในลักษณะของการจัดเวทีประชุม/สัมมนาในระดับพื้นท่ี

ตา่งๆ ทั่วประเทศ 11 ครัง้ๆ ละประมาณ 60 คน 
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3. การพัฒนาแนวทางการด าเนนิการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมุ่งเน้น

การประชุมกลุ่มย่อย การฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการในการ

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ การเข้าถึง และ

การใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

4. การส ารวจความคิดเห็นของภาคประชาชนท่ีมีต่อพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

5. สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามโครงการจัดท ารายงานการศึกษาวิจัยโดยเน้นการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ท่ีได้จากการด าเนินการตามโครงการท่ีครอบคลุมในเร่ืองของความรู้ กระบวนการ และ

ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น 
 

ผลการศึกษา 

 การด าเนินการศึกษาตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและ 

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ได้มีเป้าหมาย ได้แก่ ๑.หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.ภาคประชาชน ท่ีมุ่งเน้นองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีการรวมกลุ่มเป็น

องค์กรท่ีด าเนินกิจกรรมในประเภทต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สวัสดิการชุมชน เครือข่ายภาคพลเมือง 

เป็นต้น โดยมีผู้ท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น ๖๔๘ คน ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย ๕ ภาค รวม ๑๑ จังหวัด 

ดังตอ่ไปนี ้

ล าดับ ภูมภิาค กลุ่มจังหวดั สถานที ่ วันที ่

1. ภาคกลาง 
นนทบุรี สมุทรปราการ 

และกรุงเทพฯ 
นนทบุรี 8 ก.ค. 2554 

2. ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ฉะเชิง เทรา 11 ก.ค. 2554 

3. ภาคตะวันออก ปราจีน บุรี  นครนายก และสระแก้ว ปราจีนบุรี 12 ก.ค. 2554 

4. ภาคกลาง อุทัยธานี  ชัยนาท และนครสวรรค์ อุทัยธานี 13 ก.ค. 2554 

5. ภาคกลาง ก าแพง เพชร  ตาก และพิจิตร ก าแพง เพชร 14 ก.ค. 2554 

6. ภาคเหนอื เชยีงราย  และพะเยา เชยีงราย 20 ก.ค. 2554 

7. ภาคใต ้ ตรัง  และพัทลุง ตรัง 24 ก.ค. 2554 

8. ภาคใต ้ พังงา  กระบ่ี และภูเก็ต พังงา 25 ก.ค. 2554 

9. 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอื 
ร้อยเอ็ด  และกาฬสนิธ์ุ ร้อยเอ็ด 1 ส.ค. 2554 

10. 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอื 

อ านาจ เจรญิ  ยโสธร อุบลราชธานี 

และมุกดาหาร 
อ านาจ เจรญิ 2 ส.ค. 2554 

11. ภาคเหนอื พะเยา พะเยา 29 ส.ค. 2554 

 

จากการด าเนินการตามโครงการคณะผู้ศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชน

และหน่วยงานภาครัฐ ต่างให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในความ

ครอบครองของราชการ โดยผ่านการใช้สิทธิต่างๆ ตามท่ีกฎหมายได้ใว้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่ง
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ประกอบไปด้วย 8 สิทธิ ได้แก่ สิทธิต้องรู้ข้อมูลข่าวสาร  สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสาร  สิทธิ

ร้องเรียน  สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกรณีมีส่วนได้เสีย  สิทธิอุทธรณ์  สิทธิได้รับการคุ้มครองข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคล  สิทธิศึกษาค้นควา้เอกสารประวัตศิาสตร์ 

 ซึ่งผลการศึกษาจากการประชุมสัมมนาท่ัวประเทศนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ

และภาคประชาชน ต่างมีความคิดเห็นท่ีคล้ายคลึงกันในทุกภูมิภาค คือ หากภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้แล้ว จะเป็นการสร้างความ

เชื่อมั่นข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของภาครัฐได้ อันเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบ และต่างเห็นว่าการส่งเสริมให้น าความรู้ความเข้าใจในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการไป

เผยแพร่ต่อในชุมชน รวมไปถึงการสร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะท าให้เป้าหมาย

ของกฎหมายข้อมูลขา่วสารบรรลุผล 

 โดยผลการศึกษาในส่วนของความรู้ของผู้เข้าร่วมสัมมนาพบว่าการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ 

ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดย

วัดได้จากผลซึ่งปรากฏในแบบทดสอบหลังการประชุมสัมมนาท่ีเพิ่มขึ้นจากการก่อนเข้ารับการอบรมในทุกภูมิภาคซึ่ง

แม้จะเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐก็ยังมีความรู้ความเข้าในท่ีคลาดเคลื่อนตามการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล

ข่าวสารของราชการเป็นอย่างมาก จึงส่งผลต่อการให้บริการและหรือการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ

ราชการก าหนดไว้ แต่เมื่อได้มีการเข้ารับการอบรมแล้วท าให้สามารถเข้าใจถึงหน้าท่ีซึ่งตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

ของราชการก าหนดให้ต้องกระท าหรือบริการต่อประชาชน อันจะท าให้การปฏิบัติตามกฎหมายมีผลดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อข้อมูลข่าวสารของราชการ  ซึ่งในส่วนนี้จึงสรุปข้อมูลได้วา่ แมผู้้เข้าร่วมโครงการจะไม่มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารมาก่อนหรือมคีวามรู้แต่ไมม่ากนัก แต่ถ้าหากว่ามีความใส่ใจต่อการ

เรียนรู้และการท าความเขา้ใจในกฎหมายข้อมูลขา่วสารของราชการก็ยอ่มท าให้มีความรู้ความเข้าใจดีย่ิงขึ้น อันสะทอ้น

ออกมาจากผลการประเมนิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ท้ังหากสามารถท าให้เห็น

ได้ว่าหากมีความรู้ความเข้าใจแล้วผลท่ีตามมานั้นจะเป็นเช่นไร จะยิ่งส่งผลต่อการรับรู้ และการท าความเข้าใจใน

กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการมากยิ่งขึ้น 

คณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมท่ีส าคัญให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้รับความรู้ท้ังจากการฟังการบรรยายสิทธิ

ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีคู่มือสิทธิประชาชน คู่มือวิทยากรเครือข่าย 

แผ่นพับและโปสเตอร์ประกอบ และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการแสดงออกโดยการร่วมแสดงบทบาทสมมติ (Play 

Role) จากเหตุการณท่ี์ก าหนดขึ้น จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนาช่วยกันวเิคราะห์ คิด และแสดงออกรว่มกัน 

ตลอดจนระดมความเห็นเพื่อเสนอแนะในที่ประชุม 

จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามในแต่ละเวทีคณะผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

2 ส่วน คือ แบบสอบถามก่อนการสัมมนาและแบบสอบถามหลังการสัมมนา โดยท าการวิเคราะห์จากค าถามท่ี

เกี่ยวข้องกับกฎหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการจ านวน 10 ข้อ และน าผลลัพธ์ท่ีได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนและ

หลังการสัมมนามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย รวม 11 เวทีสัมมนา โดยมีประเด็นค าถามท้ังก่อนและหลังการสัมมนาพร้อมกับ

ค่าเฉลี่ย สรุปได้ดังนี้  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบคะแนนความรู้ความเข้าใจเฉลี่ยเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ”ก่อน” 

การจัดเวที จ าแนกตามภาค 

ภาค ค่าเฉลี่ย SD 
สถิตท่ีิใชท้ดสอบ F 

ค่าสถิต ิ F - prob 

เหนอื 2.28 0.976 

3.128 0.015* 

ตะวันออก 2.36 0.998 

กลาง 2.52 0.820 

ตะวันออก 

เฉียงเหนอื 

2.58 1.087 

ใต ้ 2.68 0.631 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบคะแนนความรู้ความเข้าใจเฉลี่ยเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ”ก่อน” 

การจัดเวที จ าแนกตามภาค 

ภาค ค่าเฉลี่ย SD 
สถิตท่ีิใชท้ดสอบ F 

ค่าสถิต ิ F - prob 

เหนอื 3.76 0.870 

2.556 0.038* 

ตะวันออก 3.82 0.686 

กลาง 3.65  0.667 

ตะวันออก 

เฉียงเหนอื 

3.57 0.914 

ใต ้ 3.95 0.611 

 

การส ารวจถึงสภาพปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540  

 ผู้ศึกษาพบว่า สภาพปัญหาต่อกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น จ าแนกได้เป็น ปัญหาด้านความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ/หน้าท่ีตามกฎหมาย กระบวนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ การใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลขา่วสารของราชการ การขาดความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน การขาดความตอ่เนื่องในการ

ส่งเสริมสิทธิ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 1.ประชาชนไม่ทราบถึงการมีอยู่ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแม้ว่าจะมีการบังคับใช้มาเป็นระยะ

เวลานาน 

 2.เจ้าหน้าท่ีรัฐยังมีความเข้าใจเฉพาะหน้าท่ีในส่วนท่ีตนเองต้องท า โดยไม่ทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของประชาชน 

 3.ประชาชนยังไมเ่ห็นความส าคัญของกฎหมายข้อมูลขา่วสารของราชการต่อการด าเนนิชีวิต 
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 4.หน่วยงานภาครัฐยังละเลยการด าเนินการตามหน้าที่ซึ่งกฎหมายก าหนด และแม้มีการด าเนินการแล้วเมื่อ

ไมม่ปีระชาชนเข้าไปใช้บริการก็มกีารละท้ิงไมด่ าเนนิการอีก  

 5.การบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ยังขาดประสิทธิภาพ รวมไปถึง

ระเบียบวา่ด้วยการด าเนนิการด้านขอ้มูลข่าวสารของราชการยังขาดความชัดเจน และปฏบัิตจิรงิได้ยาก 

 6.กระบวนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีหลากหลายช่องทางจนเกิดความสับสนในวิธีการเข้าถึงข่าวสารแต่

ละชนิด 

 7.ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานรัฐ ท่ีมักมองว่ายังมีการปกปิดข้อมูลท่ีแท้จริง แม้ใช้สิทธิแต่ก็มี

กระบวนการอื่นท่ีจะปกปิด 

 8.ช่องทางการขอความช่วยเหลอืในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการยากล าบาก เนื่องจากตอ้งตดิต่อกับ

ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการโดยตรงเท่านัน้ ท าให้เกิดความลา่ชา้และยากล าบาก 

 9.การใชส้ิทธิตามกฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการมักเป็นการใชส้ิทธิเพื่อประโยชนส์่วนบุคคลมากกวา่เป็น

การใช้สทิธิเพื่อประโยชนร่์วมกันของชุมชน 

 10.การขาดความต่อเนื่องในการสง่เสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนหรือหนว่ยราชการ ท าให้เวลาผ่านไป

แลว้หลงลืมเนื่องจากไมไ่ด้น าไปใชห้รือไปปฏบัิติ 

 11.การไม่มีเครือข่ายความร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบางอย่าง ท าให้ประชาชนไม่กล้าท่ีจะไปขอ

ข้อมูล เพราะเกรงวา่จะเกดิอันตราย รวมไปถึงไม่ทราบว่าควรตอ้งมีการด าเนินการเชน่ไร 

 12.ภาครัฐยังไม่ให้ความส าคัญด้านข้อมูลข่าวสารของราชการเท่าท่ีควร โดยเห็นได้จากงบประมาณท่ีจ ากัด 

บุคลากรท่ีจ ากัด 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการศึกษาการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการ

ส่งเสริมการรับรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน ในการพัฒนา

ประสิทธิภาพด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐ พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเชื่อมั่นด้านข้อมูล

ข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนท่ีจะมีการเสริมสร้างความรู้ฯ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมสัมมนา

เชื่อมั่นว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนสามารถแก้ไขการทุจริตได้ กล่าวคือ หากว่าประชาชนมี

ความรู้ ความเข้าใจถึงประบวนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานรัฐได้แล้ว  จะส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความโปร่งใสในการด าเนินการของภาครัฐและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสด้วยกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่สิ่งท่ี

ส าคัญก็คือ การจะส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใชป้ระโยชน์จากกฎหมายขอ้มูลข่าวสาร

ของราชการ และการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหากท้ังส่วนดังกล่าวมี

การพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ

กฎหมายข้อมูลขา่วสารของราชการ และส่งผลในบ้ันปลายคอืการเชื่อม่ันในด้านการด าเนนิงานท่ีโปร่งใสของภาครัฐ 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาสามารถจ าแนกออกได้ 4 กรณี คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน และข้อเสนอแนะในการ

สร้างเครอืขา่ยความเชื่อม่ันขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการ

ของภาคประชาชน 

1. ควรมุ่งเน้นท่ี “การสร้างความร่วมมือ” และ “การเรียนรู้ร่วมกัน” ระหว่างเครือข่ายภาครัฐกับภาค

ประชาชน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ควรจะต้องให้มีการผสมผสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมาจาก

หลากหลายเครือข่ายท้ังภาครัฐและภาคประชาชน การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแบบ

เรียนรู้ร่วมกันจะท าให้ภาครัฐและภาคประชาชนมี “ส านึกร่วมกัน” มากขึ้น ในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะเมื่อ

ประชาชนขอใชส้ิทธิขอข้อมูลขา่วสารของราชการ และน าไปสู่ปรัชญาท่ีว่า “รัฐรู้อะไร ประชาชนต้องรู้อยา่งนั้น” 

2. ควรมีกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการในการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะในเร่ืองของ “สิทธิ” ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สิทธิได้รู้ โดยการขอดู” “สิทธิร้องเรียน” และสิทธอิุทธรณ์” เนื่องจากยัง

มคีวามรู้ความเข้าใจน้อยเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และภาครัฐท่ี

แม้จะรู้กฎหมายแต่ยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการในการใช้สิทธิของประชาชนท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดได้อยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ  

3. ควรจัดท า “แบบ” ค าร้องเรยีนท่ีระบุชัดเจนให้ย่ืนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และจัดท า 

“แบบ” ค าอุทธรณ์ท่ีระบุชัดเจนให้ย่ืนต่อคณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยข้อมูล และท าการเผยแพร่แบบดังกล่าวไป

ยังศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของราชการ และเครอืขา่ยข้อมูลขา่วสารของราชการท้ังภาครัฐและภาคประชาชนต่อไป  

4. ควรมีการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ร้องเรียนและสิทธิอุทธรณ์ เนื่องจากจะท าให้เกิด

ประสิทธิภาพท้ังด้านเนื้อหาและเวลาต่อการด าเนินการตามกฎหมายและการใช้สิทธิของประชาชน ความสับสนหลง

ผิดเกี่ยวกับการยื่นเร่ืองร้องเรียนและการยื่นเร่ืองอุทธรณ์จะท าให้เกิดภาระต่อส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการท่ีจะต้องเข้าไปก ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎหมายเมื่อเกิดกรณีร้องเรียนท้ังๆ ที่เร่ืองเหล่านั้นอาจเป็นกรณี

การใช้สิทธิอุทธรณ์ การสร้างความชัดเจนนี้อาจด าเนินการได้โดยการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 18 ท่ีให้

สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดขอ้มูลข่าวสารของราชการแตใ่ห้ย่ืนตอ่คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ การท่ีบทบัญญัติดังกล่าวก าหนดเช่นว่านั้นท าให้เกิดความสับสนได้ว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องท้ังเร่ืองการใช้สิทธิร้องเรียนตามมาตรา 13 และสิทธิอุทธรณ์ตาม

มาตรา 18  

5. ควรมกีิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้ประชาชนทดสอบการใช้สิทธิและสิทธิอุทธรณ์ เนื่องจากท้ังเครือข่ายภาค

ประชาชนหรือแม้แต่เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการยื่นค าขอใช้สิทธิไปยัง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ” หรือ “คณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ” โดยเฉพาะในเร่ืองของการร้องเรียนท่ียังเข้าใจว่าการร้องเรียนจะต้องร้องเรียนไป

ยังหน่วยงานท่ีครอบครองข้อมูลข่าวสาร ส่วนการอุทธรณ์จะต้องอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ 
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ข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่ายความเชื่อมั่นข้อมูลข่าวสารของราชการ 

1. ควรจัดสร้างแหล่งเรียนรู้กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการในชุมชน โดยการให้องค์กรภาคประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการและด าเนินงาน โดยการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(สขร.) ซึ่งสามารถสนับสนับสนุนวทิยากรให้ความรู้แก่ชุมชน สนับสนุนเอกสารเผยแพร่ความรู้ในลักษณะ “คู่มือ” และ

สนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ เพื่อเรียนรู้ประโยชน์และสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 

2. ควรสนับสนุนให้ชุมชนท่ีเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้ชุมชนเครือข่ายเป็น “ผู้ชว่ย” ในการก ากับดูแลศูนยข์้อมูลข่าวสารของราชการ

ในแต่ละพื้นท่ีซึ่งจะเป็นการลดภาระและเสริมสร้างก าลังของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(สขร.) ได้ด้วย  

3. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนควรรับรู้ และใชส้ังคมออนไลน์เป็นตัวชว่ยในการสร้างเครือข่ายฯ ให้ขยายตัว

ไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเบื้องต้นนี้หากส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้เร่ิมให้ข้อมูล ความรู้แก่

สมาชิกในกลุ่มสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องแล้ว สมาชิกเหล่านั้นจักเป็นบุคลากรท่ีส าคัญในการช่วยขยายความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแก่คนในสังคมท้ังออนไลนแ์ละสังคมของประชาชนท่ัวไปได้อีก

ด้วย  

4. ควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเว็บไซด์สังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook สามารถช่วยให้การ

เข้าถึงสิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการโดยภาคประชาชนง่ายมากขึ้น เห็นได้จากการท่ีมีการเร่ิมต้นสร้าง

เครอืข่ายวิทยากรข้อมูลข่าวสารของราชการในกลุ่มเล็กๆ ของ Facebook ในปัจจุบันกลุ่มเครือข่ายน้ันได้มีการขยายตัว

มากขึ้นกว่าเดิม 

5. ควรมีการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสาร 

ประชาสัมพันธ์ หรือจุดรวมข้อมูลให้แก่เครือข่ายต่างๆ ในพื้นท่ี แม้กระท่ังอาจมีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

ระหว่างส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเกิดความร่วมมือในการ

พัฒนาการใช้ การค านึงถึงประโยชน์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งอย่างน้อยนิสิตนักศึกษาท่ีอยู่ใน

สถาบันต่างๆ ท่ัวประเทศจะเป็นกลไกส าคัญในการเผยแพร่สิทธ ิประโยชน์ต่างๆของกฎหมายข้อมูลข่าวสารไปยังภาค

ประชาชนอยา่งกว้างขวางมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ผู้บริหาร ตัวแทน

จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสัมมนาและให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นอันเป็น

ประโยชนต์อ่การศึกษาวิจัย 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

Factors affecting working efficiency of supporting personnel of school of 

Agriculture and Natural Resources, University of Phayao 

จุฑามาศ ทินกรวงศ1์* 

Jutamas Tinnagonwong1* 
 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ และเพื่อศึกษาถึงอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน  

และน าผลการศึกษาวจิัยมาพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขการปฏบัิตงิานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผู้ศึกษาวิจัยได้

ด าเนนิการวจิัยเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรท่ี

ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 

26 คน และน ามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย

ละ 50 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุมากกว่า 31 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 61.54  สถานภาพโสด คิดเป็นร้อย

ละ 80.77  ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.54 มรีายได้เฉลี่ย 20,001-30,000 บาท

คิดเป็นร้อยละ 53.85 ระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการพบว่าบุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผล

ต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 อย่างไรก็ตาม คณะควรส่งเสริมให้

บุคลากรท าโครงการวจิัยเพื่อพัฒนางานประจ า เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรและมีความก้าวหนา้ใน

ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น และส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม/พัฒนาความรู้ในงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ฯ ตอ่ไป    

ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพการปฏบัิตงิาน  บุคลากรสายสนับสนุน 

                                                           
1 ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Secretary office School of Agriculture and Natural Resources University of Phayao, Phayao Province 56000 
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Abstract 

 This proposes of this research was to study factors affecting working efficiency of supporting personnel 

of the School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao and to investigate the obstructions and 

suggestions related to working problem. The results of this research will be used to develop and improve the 

work efficiency. This survey research was done by using questionnaires as a toll for data collation. The 

population of this research was 26 supporting personnel of School of Agriculture and Natural Resources, 

University of Phayao.  Data were statistically analyzed by the computer program.  Results found the most 

supporting personnel of the School of Agriculture and Natural Resources were male and female (50:50), age 

average 31 year old 61.54 percent, with single status 80.77 percent and Bachelor degree 61.54 percent.   Their 

monthly incomes were 20,001-30,000 Baht 53.85 percent.   Overall of satisfaction level of the factors affecting 

working efficiency of the supporting staff was in high range of 4.05. Inaddtion, it was also found that there 

should be supporting policy for supporting personnel to conduct more researches in order to develop their routine 

work and to promote high position.  The school administrators should be encouraged the supporting personnel for 

attending seminar and trainings to increase the working efficiency of the supporting personnel.         

Keywords:  working efficiency, supporting personnel 

บทน า 

ในการท างานและการบริหารงาน มีปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลในการท างานให้เกิดประสิทธภิาพ คือ ความพอใจ

ในการท างาน ทั้งนี้เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคล

ท างานด้วยความกระตอืรือร้น และด้วยความสมัครใจ อันจะมีผลท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพใน

ท่ีสุด บุคคลในองค์กรจะท างานได้มีประสิทธิภาพมากหรือน้อยนั้น เป็นผลมาจากความพึงพอใจในการท างานของแต่

ละคน ซึ่งสามารถวัดได้จากคุณภาพผลผลิต ปริมาณงาน และบรรยากาศในการท างาน องค์กรใดก็ตามท่ีบุคลากรมี

ความพึงพอใจน้อย องค์กรนั้นจะมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพัฒนางานไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม องค์กรใดท่ี

บุคลากรมคีวามพึงพอใจสูง องค์กรนัน้ก็จะมีประสิทธิภาพในการท างานสูง งานวิจัยน้ีจึงมุง่ท่ีจะศึกษาและวิจัย ปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร รวมท้ังจะเป็นแนวทางเพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้เหมาะสม

ตอ่ไป 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีท าหน้าท่ีให้บริการ

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งบุคลากรสาย

สนับสนุนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามภารกิจของคณะ ให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และผู้วิจัยเห็นว่า

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนหลายประเด็นท่ีท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ลดลง ดังนัน้ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดท่ีจะหาสาเหตุท่ีเป็นปัจจัยซึ่งมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการปฏบัิตงิาน ทัง้นี้เพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิานและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเพื่อรองรับ

ภารกิจของมหาวทิยาลัยให้กา้วไปขา้งหน้าได้อย่างมปีระสิทธิภาพตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

วิธีการวจิัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการ

ท างานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยมีวิธีการด าเนินการวจิัยดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากร 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การประมวลขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคร้ังนี้คือ เป็นบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 26 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา   

ตัวแปรตน้  

1. ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศกึษา  รายได้  ต าแหนง่งาน  

2.ปัจจัยท่ีมผีลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน ตามแนวคิดและทฤษฎ ีFrederick Herzberg ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ 

และปัจจัยค้ าจุน 

2.1 ปัจจัยจูงใจ ได้แก่  

- ความส าเร็จในชีวิต ได้แก่ การให้ความส าคัญกับความส าเร็จในงาน  การแก้ปัญหาในการ

ปฏบัิตงิานให้ส าเร็จ การหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานท่ีปฏบัิตอิยู่ให้ดขีึน้เสมอ 

- การยอมรับนับถือ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษให้ปฏิบัติอยู่เสมอ งานปฏิบัติได้รับ

การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานมักขอค าแนะน าปรึกษาในการปฏบัิตงิานเสมอ  

- งานท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงความรู้ความสามารถและความ

ถนัด งานที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ี ลักษณะงานท้าทายความสามารถและน่าสนใจ 

- ความเจริญก้าวหน้า ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น หน้าท่ีท่ีปฏิบัติอยู่มี

โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เช่น ได้ไปดูง าน 

อบรม สัมมนา เป็นต้น 
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2.2 ปัจจัยค้ าจุน ได้แก่  

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้แก่ เงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท าอยู่ รายได้จากเงินเดือน

ท่ีได้รับเพยีงพอท่ีสามารถด ารงชีพ ความพอใจกับเงินเดอืนท่ีได้รับในปัจจุบัน การขึน้เงินเดอืนมีการก าหนดหลักเกณฑ์

ไวช้ัดเจน 

- ความมั่นคงในการท างาน ได้แก่ หลักประกันความมั่นคงในการท างานถึงวัยเกษียณ ต าแหน่ง

หนา้ที่มคีวามมั่นคง ความภูมใิจและผูกพันต่อองคก์ร 

- ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล ได้แก่ การช่วยเหลอืซึ่งกันและกันและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากเพื่อนร่วมงานเมื่อต้องการความช่วยเหลือ การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานจัดขึ้นเสมอ บุคลากรใน

หนว่ยงานมคีวามเคารพและให้เกียรตซิึ่งกันและกัน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัตงิาน ได้แก่ ด้านปริมาณงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย คุณภาพของงานจากความถูกต้อง 

ครบถ้วนสมบูรณ์ ความทันเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาท่ีก าหนดไว้ 

2. คุณลักษณะ ได้แก่ ความขยันหมั่นเพยีร ตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จโดยไม่ยอ่ท้อต่ออุปสรรคและปัญหา  มี

ความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงาน ในหนา้ท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยเต็มใจมุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จลุล่วง การรักษาวินัย 

สามารถปฏบัิตตินตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและปฏบัิตตินเป็นตัวอยา่งที่ดีในการเคารพกฎระเบียบตา่งๆ 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล คือ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นถึงปัจจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุนคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา แบง่ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ 

อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และต าแหน่งงาน 

ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสาย

สนับสนุน  คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยาในด้านต่างๆ 7 ด้าน จ านวน 22 ข้อ ประกอบด้วยด้าน

ความส าเร็จในชีวิต ด้านการยอมรับนับถือ ด้านงานท่ีรับผิดชอบ ด้านความเจริญก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทนและ

สวัสดกิาร ด้านความมั่นคงในการท างาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ตอนท่ี 3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน ในดา้นผลการปฏบัิตงิาน และคุณลักษณะ  

ตอนท่ี 4 เป็นข้อค าถามปลายเปิด ส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา

อุปสรรคในการปฏบัิตงิาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะท่ัวไป 

เกณฑ์การให้คะแนนเป็นการก าหนดระดับคะแนนเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามน าไปใช้ประเมินข้อค าถามในแต่ละ

ข้อว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด (ตอนท่ี 2) จ านวน 22 ข้อ ซึ่งเป็นข้อถาม ถามแบบ Rating scale ตามวิธีของ ลิเคิร์ท 

(Likert) โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ในแตล่ะชว่งมคีวามห่างของคะแนนเท่าๆ กัน คือ 1 คะแนน ดังนี้ 

เห็นดว้ยมากที่สุด   เท่ากับ 5 คะแนน 

เห็นดว้ยมาก   เท่ากับ 4 คะแนน 

เหน็ดว้ยปานกลาง  เท่ากับ 3 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ย   เท่ากับ 2 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  เท่ากับ 1 คะแนน 
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วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้จ านวน 26 ชุด ให้แกบุ่คลากรท่ีปฏบัิตงิานในคณะเกษตรศาสตร์ฯ   

การประมวลขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ 

หลังจากสร้างและทดสอบเคร่ืองมือแล้ว  ได้น าไปแจกให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

จ านวน 26 ชุด แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โดยการหาค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เกณฑ์ในการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

เพื่อแปลความหมายในการวัดระดับความคดิเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ได้ก าหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 

 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00   หมายถงึ บุคลากรเห็นดว้ยมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49   หมายถงึ บุคลากรเห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49   หมายถงึ บุคลากรเห็นดว้ยปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49   หมายถงึ บุคลากรเห็นดว้ยนอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49   หมายถงึ บุคลากรเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัย “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา” ผู้ศึกษาวิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางและแปล

ความหมาย ดังนี้ 
 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา    

 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานบุคลากรสายสนับสนุน 

      ส่วนท่ี 4 สภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการ

หาค่ารอ้ยละ ได้ผลการวเิคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา รายได้ ต าแหนง่งาน 

สถานภาพสว่นบุคคล                จ านวน (คน)          ร้อยละ 

เพศ 

       ชาย 

       หญิง 

 

           13 

           13 

 

         50 

          50 

รวม            26          100.00 

อายุ 

        21-30 ป ี

        31 ปี ขึ้นไป      

 

           10 

           16 

 

         38.46 

          61.54 

รวม            26           100.00 

สถานภาพการสมรส         

      โสด 

      สมรส 

 

21 

5 

 

80.77 

19.23 

รวม 26 100.00 

ระดับการศกึษา 

       ปริญญาตรี 

       สูงกว่าปริญญาตรี           

 

18 

8 

 

69.23 

30.77 

รวม 26 100.00 

รายได้ 

      10,001-20,000 บาท 

       20,001-30,000 บาท 

 

12 

14 

 

46.15 

53.85 

รวม 26 100.00 

ต าแหนง่งาน 

       เจา้หน้าท่ีสายปฏบัิตกิาร   

       (นักวทิยาศาสตร์) 

       เจา้หน้าท่ีส านักงานคณะฯ 

       ผู้ท างานเกี่ยวข้องกับส านกังาน 

       คณะฯ 

 

18 

 

8 

 

 

69.23 

 

30.77 

 

 

รวม 26 100.00 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน

ท้ังหมด 26 คน เป็นกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 26 คน เป็นเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นเพศหญิง จ านวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุ 31 ปีขึ้นไป ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 รองลงมามีอายุ 21-30 ป ีจ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 บุคลากรส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 สถานภาพ
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สมรส จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.23 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  ปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสาย

ปฏบัิตกิาร(นักวทิยาศาสตร์) จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ปฏบัิตงิานเป็นเจ้าหนา้ที่ส านักงานคณะฯ จ านวน 8 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.77   

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน คณะ

เกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมผีลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ 7 ด้านได้แก่ ด้านความส าเร็จในชีวิต ด้านการยอมรับนับถือ ด้านงานท่ี

รับผิดชอบ ด้านความเจริญก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการท างาน และด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา  

ปัจจัย  μ σ ระดับ 

1. ด้านความส าเร็จในชีวิต 

2. ด้านการยอมรับนับถือ 

3. ด้านงานท่ีรับผิดชอบ 

4. ด้านความเจรญิก้าวหนา้ 

5. ด้านคา่ตอบแทนและสวัสดิการ 

6. ด้านความมั่นคงในการท างาน 

7. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

4.12 

4.03 

4.21 

3.88 

3.93 

4.12 

4.08 

0.35 

0.23 

0.42 

0.66 

0.75 

0.49 

.026 

เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยปานกลาง 

เห็นดว้ยปานกลาง 

เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.05 0.41 เห็นด้วยมาก 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าบุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยในด้านต่างๆ พบว่า

บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ ในท้ัง  

7 ด้าน ดังนี้ ด้านความส าเร็จในชีวติ มีคา่เฉลี่ย เท่ากับ 4.12 ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.03 ด้านงานท่ี

รับผิดชอบ  เท่ากับ 4.21 ด้านความเจริญก้าวหนา้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.93 ด้านความมั่นคงในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.08 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านความส าเร็จในชีวิต 

ด้านความส าเร็จในชีวิต μ σ ระดับ 

1. ในการท างานทา่นให้ความส าคัญกับ

ความส าเร็จในงานมากเพยีงใด 

2. ท่านสามารถแก้ปัญหาในการปฏบัิตงิานได้

ส าเร็จอยูเ่สมอ 

3. ท่านพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานท่ี

ปฏบัิตอิยู่ให้ดขีึน้เสมอ 

4.24 

 

4.00 

 

4.12 

0.44 

 

0.29 

 

0.33 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

รวม 4.12 0.35 เห็นด้วยมาก 

  

 จากตารางท่ี 3 พบวา่บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมผีลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านความส าเร็จในชีวติ และเมื่อพิจารณาในแตล่ะข้อค าถาม จ านวน 3 ข้อ 

บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ 1. ในการท างานท่านให้ความส าคัญกับความส าเร็จในงานมากเพียงใด มี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24   2. ท่านสามารถแก้ปัญหาในการปฏบัิตงิานได้ส าเร็จอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00   3. ท่าน

พยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานท่ีปฏบัิตอิยู่ให้ดขีึน้เสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12  

 ในด้านการท างานท่านให้ความส าคัญกับความส าเร็จในงานมากเพียงใด บุคลากรเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด ล าดับรองลงมาคือด้านพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานท่ีปฏบัิตอิยู่ให้ดขีึน้เสมอ 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านการยอมรับนับถือ 

ด้านการยอมรับนับถือ μ σ ระดับ 

1. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษให้ท่าน

ปฏบัิตอิยู่เสมอ  

2. งานท่ีท่านปฏิบัติได้รับการยอมรับจากเพื่อน

ร่วมงานเพยีงใด 

3. เพื่อนร่วมงานมักขอค าแนะน าปรึกษาในการ

ปฏบัิตงิานจากท่านเสมอ 

4.04  

 

 4.08  

 

 3.96 

0.20  

 

 0.28  

 

 0.20 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ย 

ปานกลาง 

รวม 4.03 0.23 เห็นด้วยมาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าบุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการยอมรับนับถือ และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม 

จ านวน 3 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ (1) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพเิศษให้ท่านปฏบัิตอิยูเ่สมอ มี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 (2) งานท่ีท่านปฏิบัติได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเพียงใด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 (3) 

เพื่อนร่วมงานมักขอค าแนะน าปรึกษาในการปฏบัิตงิานจากท่านเสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96  
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 ในด้านงานท่ีปฏิบัติได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเพียงใด บุคลากรเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

ล าดับรองลงมา คือด้านผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษให้ท่านปฏบัิตอิยู่เสมอ 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านงานท่ีรับผิดชอบ 

ด้านงานที่รบัผดิชอบ μ σ ระดับ 

1. ท่านได้ รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรง

ความรู้ความสามารถและความถนัด 

2 . ง าน ท่ี ได้ รั บ ม อบ ห ม าย ส าม ารถ ใช้

ความสามารถอยา่งเต็มท่ี 

3. ลักษณะงานท้าทายความสามารถและ

นา่สนใจ 

4.24  

 

 

 4.16  

 

 4.24 

0.44  

 

 

 0.37  

 

 0.44 

เห็นดว้ยมาก 

 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.21 0.42 เห็นด้วยมาก 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่าบุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านงานท่ีรับผิดชอบ และเมื่อพิจารณาในแตล่ะข้อค าถาม จ านวน 

3 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ (1) ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงความรู้ความสามารถและ

ความถนัด  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 (2) งานท่ีได้รับมอบหมายสามารถใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

4.16 (3) ลักษณะงานท้าทายความสามารถและน่าสนใจ  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24  

 ในด้านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงความรู้ความสามารถและความถนัด และด้านลักษณะงาน  

ท้าทายความสามารถและน่าสนใจ บุคลากรเห็นดว้ยมคี่าเฉลี่ยมากที่สุด   
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านความเจรญิก้าวหนา้ 

ด้านความเจริญก้าวหนา้ μ σ ระดับ 

1. ท่านมีโอกาสได้ รับการสนับสนุนให้เลื่อน

ต าแหนง่สูงขึ้น 

2. ท่านคิดว่าในหน้าท่ีการการท่ีปฏิบัติอยู่มี

โอกาสก้าวหนา้ในต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

3. ท่านมี โอกาสในการพัฒนาความ รู้และ

ประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เช่น ได้ไปดูงาน 

อบรม สัมมนา  

3.80  

 

 3.88  

 

 3.96 

0.65  

 

 0.73  

 

 0.61 

เห็นดว้ยปานกลาง 

 

เห็นดว้ยปานกลาง 

 

เห็นดว้ยปานกลาง 

 

 

รวม 3.88 0.66 เห็นด้วยปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา่บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมผีลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านความเจรญิก้าวหน้า และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม จ านวน 3 ข้อ 
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บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ (1) ทา่นมโีอกาสได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหนง่สูงขึน้  มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 

3.80 (2) ท่านคดิว่าในหน้าท่ีการการท่ีปฏบัิติอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหนง่ท่ีสูงขึน้ มีคา่เฉลี่ย เท่ากับ 3.88(3) ทา่นมี

โอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เช่น ได้ไปดูงาน อบรม สัมมนา เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.96 

 ในดา้นโอกาสในการพัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เชน่ ได้ไปดูงาน อบรม สัมมนา บุคลากร

เห็นดว้ยมคี่าเฉลี่ยมากที่สุด ล าดับรองลงมา คือด้านหน้าที่การการท่ีปฏบัิตอิยู่มีโอกาสก้าวหนา้ในต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 
 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ μ σ ระดับ 

1. ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณ

งานท่ีท าอยู่ 

2. รายได้จากเงินเดือนท่ีท่านได้รับเพียงพอท่ี

สามารถด ารงชีพ 

3. ท่านพอใจกับเงินเดอืนท่ีได้รับในปัจจุบัน 

4. การขึน้เงินเดอืนมีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้

ชัดเจน 

4.00  

 

 3.96  

 

 3.92  

 

 3.92 

0.50  

 

 0.84  

 

 0.76  

 

 0.64 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยปานกลาง 

 

เห็นดว้ยปานกลาง 

 

เห็นดว้ยปานกลาง 

รวม 3.93 0.75 เห็นด้วยปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 7 พบวา่บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านคา่ตอบแทนและสวัสดิการ และเมื่อพิจารณาในแตล่ะข้อค าถาม จ านวน 

4 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ (1) ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท าอยู่ มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.00 (2) รายได้จากเงนิเดอืนท่ีท่านได้รับเพยีงพอท่ีสามารถด ารงชีพ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 (3) ทา่นพอใจกับ

เงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบัน  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 (4) การขึ้นเงินเดือนมีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน มคี่าเฉลี่ย

เท่ากับ3.92 

 ในด้านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท าอยู ่บุคลากรเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ล าดับรองลงมา 

คือด้านรายได้จากเงินเดอืนท่ีท่านได้รับเพยีงพอท่ีสามารถด ารงชีพ 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านความมั่นคงในการท างาน 

ด้านความม่ันคงในการท างาน μ σ ระดับ 

1. ท่านคิดว่าท่านมีหลักประกันความมั่นคงใน

การท างานถึงวัยเกษยีณ 

2. ท่านคิดว่าต าแหน่งหน้าท่ีของท่านมีความ

มั่นคง 

3. ท่านมีความภูมใิจและผูกพันต่อองคก์ร 

4.04  

 

 4.16  

 

 4.16 

0.54  

 

 0.47  

 

 0.47 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.12 0.49 เห็นด้วยมาก 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา่บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านความมั่นคงในการท างาน และเม่ือพิจารณาในแตล่ะข้อค าถาม จ านวน 

3 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ (1) ท่านคิดวา่ท่านมีหลักประกันความมั่นคงในการท างานถึงวัยเกษียณ 

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 (2) ท่านคิดว่าต าแหน่งหน้าท่ีของท่านมีความมั่นคง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 (3) ท่านมีความ

ภูมิใจและผูกพันต่อองคก์ร  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 

 ในดา้นต าแหนง่หนา้ที่ของมีความมั่นคง และความภูมใิจและผูกพันต่อองคก์รบุคลากรเห็นดว้ยมคี่าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด  
 

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล μ σ ระดับ 

1. ในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อน

ร่วมงานเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลอื 

2. ท่ านได้ เข้ า ร่วม โครงการ/กิ จกรรม ท่ี

หนว่ยงานจัดขึน้เสมอ 

3. บุคลากรในหน่วยงานมีความเคารพและให้

เกียรตซิึ่งกันและกัน 

4.16  

 

 

 

 4.04  

 

 4.04 

0.37 

 

 

  

 0.20  

 

 0.20 

เห็นดว้ยมาก 

 

 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.08 0.26 เห็นด้วยมาก 
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จากตารางท่ี 9 พบวา่บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมผีลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม 

จ านวน 3 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ (1) ในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้รับความ

ร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงานเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 (2) ท่านได้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานจัดขึ้นเสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 (3) บุคลากรในหน่วยงานมีความเคารพและให้

เกียรตซิึ่งกันและกัน  มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 

 ในด้านในหน่วยงานมีการชว่ยเหลือซึ่งกันและกันและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงานเมื่อท่าน

ตอ้งการความช่วยเหลือ บุคลากรเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ล าดับรองลงมา คือด้านได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ี

หนว่ยงานจัดขึน้เสมอและบุคลากรในหน่วยงานมีความเคารพและให้เกียรตซิึ่งกันและกัน 

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานบุคลากรสายสนับสนุน 

ความคดิเห็น μ σ ระดับ 

ผลการปฏบัิตงิาน 

1. ด้านปริมาณงานเมื่อเปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย 

2. คุณภาพของงานจากความถูกต้อง 

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. ความทันเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับเวลา

ท่ีก าหนดไว้ 

คุณลักษณะ 

4.  ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจท่ีจะท างาน

ให้ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ

ปัญหา 

5. มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงาน 

ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยเต็มใจ

มุง่มั่นท างานให้ส าเร็จลุล่วง 

6. การรักษาวินัย สามารถปฏิบัติตนตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ

ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีในการเคารพ

กฎระเบียบตา่งๆ 
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ตอนที่ 3 สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของบุคลากรเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิได้อย่างอสิระ 

 1. เสนอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการให้ต าแหน่งช านาญการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรและมีความกา้วหนา้ในต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

 2. เนื่องจากงบประมาณรายได้ท่ีคณะฯ ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด ส่งผลให้งบประมาณท่ี

จัดสรรให้บุคลากรสายสนับสนุนไปอบรมและพัฒนาความรู้ฯ ไมเ่พยีงพอ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลการศึกษาวิจัยพบว่าบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนท้ังหมด 26 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 26 คน เป็นเพศชาย 

จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นเพศหญิง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มอีายุ 31 ปีขึน้ไป ปี จ านวน 16 คน 

คิดเป็นร้อยละ 61.54 รองลงมามีอายุ 21-30 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 บุคลากรส่วนใหญ่มสีถานภาพ

โสด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 สถานภาพสมรส จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 มรีะดับการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30.77 ปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสายปฏิบัติการ(นักวิทยาศาสตร์) จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 

ปฏบัิตงิานเป็นเจ้าหนา้ที่ส านักงานคณะฯจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77   

2. ความคิดเห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ด้านความส าเร็จในชีวิต บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแตล่ะข้อค าถาม จ านวน 3 ข้อ บุคลากรเห็น

ด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ (1) ในการท างานท่านให้ความส าคัญกับความส าเร็จในงานมากเพียงใด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

4.24 (2) ท่านสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ส าเร็จอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 (3) ท่านพยายามหาวิธี

ปรับปรุงแก้ไขงานท่ีปฏบัิตอิยู่ให้ดขีึน้เสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 

ด้านการยอมรับนับถือ บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแตล่ะข้อค าถาม จ านวน 3 ข้อ บุคลากรเห็น

ด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ (1) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษให้ท่านปฏิบัติอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 (2) 

งานท่ีท่านปฏิบัติได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเพียงใด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 (3) เพื่อนร่วมงานมักขอ

ค าแนะน าปรึกษาในการปฏบัิตงิานจากท่านเสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 

ด้านงานท่ีรับผิดชอบ บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม จ านวน 3 ข้อ บุคลากรเห็นด้วยในทุก

ข้อค าถาม ได้แก่ (1) ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงความรู้ความสามารถและความถนัด  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

4.24 (2) งานท่ีได้รับมอบหมายสามารถใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 (3) ลักษณะงานท้าทาย

ความสามารถและนา่สนใจ  มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 
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ด้านความเจริญก้าวหน้า บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแตล่ะข้อค าถาม จ านวน 3 ข้อ บุคลากรเห็น

ด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ (1) ท่านมีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 (2) 

ท่านคดิวา่ในหนา้ที่การการท่ีปฏบัิติอยู่มีโอกาสก้าวหนา้ในต าแหนง่ท่ีสูงขึน้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88(3) ท่านมโีอกาสใน

การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เช่น ได้ไปดูงาน อบรม สัมมนา เป็นต้น  มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 

 ด้านคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร บุคลากรเห็นดว้ยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ บุคลากรเห็น

ด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ (1) ทา่นได้รับเงินเดอืนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท าอยู่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 (2) รายได้

จากเงินเดือนท่ีท่านได้รับเพียงพอท่ีสามารถด ารงชีพ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 (3) ท่านพอใจกับเงินเดือนท่ีได้รับใน

ปัจจุบัน  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 (4) การขึ้นเงินเดอืนมกีารก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.92 

ด้านความมั่นคงในการท างาน บุคลากรเห็นด้วยกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อพิจารณาในแตล่ะข้อค าถาม จ านวน 3 ข้อ บุคลากรเห็น

ด้วยในทุกข้อค าถาม ได้แก่ (1) ท่านคิดวา่ท่านมีหลักประกันความมั่นคงในการท างานถึงวัยเกษียณ มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 

4.04 (2) ท่านคิดว่าต าแหน่งหน้าท่ีของท่านมีความมั่นคง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 (3) ท่านมีความภูมิใจและผูกพันต่อ

องคก์ร  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 

 

อภปิรายผล 

 1. ผลจากการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า รายได้ต่อเดือนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุน ท้ังนี้น่าจะเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 17,000 บาท ในสภาพ

เศรษฐกิจปัจจุบันสภาพคล่องทางการเงินจะส่งผลให้ชวีติความเป็นอยู่ และช่วยเพิ่มสมรรถนะในการปฏบัิตงิานให้ดีขึ้น 

สอดคล้องกับค ากล่าวของสมพงษ์ (สมพงษ์ เกษมสิน, 2516 : 48) ที่กล่าวถึงเทคนิคการจูงใจในเร่ืองการก าหนดอัตรา

ค่าจ้างและการปรับเงินเดือนประจ าปีท่ีเป็นธรรม บุคลากรท่ีปฏิบัติงานทุกคนย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในประการ

ส าคัญท่ีต้องการค่าจ้างตอบแทนท่ีคุ้มค่าและเป็นธรรม ดังนั้นการก าหนดอัตราเงินเดือนและการปรับเงินเดือน

ประจ าป ีจึงตอ้งพยายามให้เป็นไปโดยยุตธิรรม ถูกตอ้งตามหลักเงินเท่ากับงาน (Equal pay for equal work)  

 2. จากผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยพะเยา สรุปได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

คณะเกษตรศาสตร์ฯ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหา

น้อย คือ ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ 1) งานท่ีรับผิดชอบ 2) ความส าเร็จในชีวิต 3) การยอมรับนับถือ 4) ความเจริญก้าวหน้า 

และปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ 1) ความมั่นคงในการท างาน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ    

มีผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจจะเนื่องจากจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในด้านคุณลักษณะนั้น 

จะเป็นการประเมินในลักษณะของการแสดงออกของบุคลากร มากกว่าเน้นในเร่ืองการก าหนดค่าหรือตีความจาก

ชิ้นงาน ซึ่งสามารถประเมินได้อยา่งชัดเจนและเป็นธรรม 

 3. ปัจจัยจูงใจ โดยรวมส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะงานท่ีรับผิดชอบ การยอดรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน ความส าเร็จในชีวิต เป็นด้านท่ี

ตอบสนองความต้องการของบุคลากร ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยการท่ีบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของงาน เช่น งานท่ีได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ สามารถ
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แก้ไขปัญหาในการปฏบัิตงิานได้ส าเร็จ การหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานท่ีปฏบัิตใิห้ดีขึ้น มีความทุ่มเทในการท างานในหน้าท่ี

และงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัด  ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญเพราะเมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนปัจจัยด้านความเจริญก้าวหน้าในการท างาน มีผลอยู่ในระดับปานกลาง หากได้รับการ

ปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้นหรือมีต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใน

การปฏบัิตงิานให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

 4. ปัจจัยค้ าจุนโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

อยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยจูงใจภายนอกด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความมั่นคงในการ

ท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นด้านท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากเป็น

ปัจจัยท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน การก าหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารงาน 

และกฎระเบียบข้อบังคับของหนว่ยงานได้ แต่ปัจจัยดา้นค่าตอบแทนและสวัสดกิาร เป็นดา้นท่ีสง่ผลให้การปฏบัิตงิานมี

ประสิทธิภาพ แต่เป็นข้อก าหนดท่ีป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในงานท่ีท า ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้แล้วอาจ

ก่อให้เกิดความไม่พงึพอใจแก่พนักงานได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 โครงการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์นหน่วยงานดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

  1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน

ให้กับบุคลากรและมีความก้าวหนา้ในต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น  

  1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม/พัฒนาความรูใ้นงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.3 ผู้บริหารควรพจิารณาการปรับด้านส่ิงจูงใจ (Incentives) เงินเดอืนหรือรายได้ของพนักงานอย่าง

เหมาะสม ซึ่งนอกจากการพิจารณาจาก KPI (Key Performance Indicator) จ าเป็นต้องมีหัวหน้างานมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาจากผลงานจากความเป็นจริง ท้ังจากประสิทธิภาพการท างาน มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอะไรบ้างท่ีท าให้ประสบ

ผลส าเร็จ หรือ ไมป่ระสบผลส าเร็จ ก่อนการพจิารณาปรับเงินเดอืน ควรปรับปรุงรายได้ท่ีมิใชรู่ปแบบเงินเพิ่มมากขึน้ 

 2. ข้อเสนอแนะในการศกึษาคร้ังต่อไป 

  2.1 ศึกษาปัจจัยท่ีเป็นตัวชี้วัดในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการปฏบัิตงิาน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหลา้ สุนทรวภิาต ท่ีได้ให้ค าปรึกษาด้วยความเอาใจใส่เป็นอยา่งยิ่ง 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีได้ให้ทุนสนับสนุนการวจิัยนี้ และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกทา่นท่ีท าให้งานวิจัยน้ี 

ส าเร็จลุลว่งด้วยด ี

 



   
 

                                                         1806                                                              Proceedings 

เอกสารอ้างอิง  

1. เกรียงศักดิ์  เตจ๊ะวงค์. ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักทางหลวงชนบท 10 

(เชยีงใหม่) บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่; 2553. 

2. กัญญนันทน ์ภัทร์สรณ์สริิ. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร :กรณศีึกษาส าหรับสถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน. สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน; 2545. 

3. สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน (พมิพค์รัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ: ธนธัชการพมิพ;์ 2544. 

4. Mac Gregor,D. The Human Side of Enterprise. New York: Mc Graw-Hill; 1960. 

5. Maslow, A. Motivation and Personnality. New York : Harperand Row Publishers; 1954. 

 

  

 



   
 

                                                         1807                                                              Proceedings 

ปัจจัยเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ท่ี เหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะของครู 

ในศตวรรษท่ี 21 

The appropriate factors spiritually strengthening the student teachers of the Mae 

Hong Son College Rajabhat University and Relating to the 21st Century teacher 

characteristics 

รุ่งทิวา มูลสถาน1* 

Rungtiwa  Moolsathan1* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันด้านคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครู ของ

นักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 2. เพื่อศกึษาปัจจัยท่ีสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็น

ครูของนักศกึษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 งานวิจัยนี้ใช้

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการศึกษา ท้ังการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ การประชุมกลุ่ม

ครูดี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนของแม่ฮ่องสอนและอาจารย์ประจ าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า

นักศกึษาสายครู มีสภาพปัจจุบันของคุณลักษณะจิตวญิญาณความเป็นครูตามองค์ประกอบที่ก าหนด จ านวน 5 ด้าน

ได้แก่ 1. ด้านความรักความเมตตาต่อศิษย ์ โดยมีพฤติกรรมในการรับฟังปัญหาของศิษย์ และให้ความช่วยเหลือศิษย ์

ให้ความเป็นกันเองกับศษิย์ และสนทนาไตถ่ามทุกข์สุขของศิษย ์ 2. ด้านการอบรมสั่งสอนศิษย ์โดยมีพฤตกิรรมในการ

อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษยต์ามความจ าเป็น และเหมาะสม ให้ความรู้โดยไม่ปิดบัง  และไม่ละทิ้งท้องเรียนหรือขาดการ

สอน 3. ด้านการประพฤติตน โดยมีพฤติกรรมไม่โกรธง่าย หรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าศิษย์ ระมัดระวังในการ

กระท าของตนอยู่เสมอ และพูดชมเชยให้ก าลังใจศษิย์ด้วยความจริงใจ 4. ด้านความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู โดยมี

พฤติกรรมในการแสดงตนว่าเป็นครูอย่างภาคภูมิ ร่วมกิจกรรมท่ีองค์กรจัดขึ้น 5. ด้านการปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย โดยมีพฤติกรรมในการรณรงค์การใชส้ินค้าพื้นเมือง ร่วมงานประเพณีของ

ท้องถิ่นสม่ าเสมอ และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอน ส าหรับปัจจัยท่ีสามารถเสริมสร้างให้นักศกึษา

สายครูของวทิยาลัยแม่ฮ่องสอนมีคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของครู

ในศตวรรษท่ี 21 นั้น วทิยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีอุดมการณ์ของ

ความเป็นครู มีโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ของชุมชน โครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติ ทักษะสังคม ทักษะอาชพี และทักษะทางภาษาเพื่อให้สามารถ

ด ารงตนได้เหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 โครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างความอดทน การใชช้วีติร่วมกับสังคม ชุมชนใน

ท้องถิ่น นอกจากนี้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้มีเนื้อหา สาระ เกี่ยวกับบริบทของแม่ฮ่องสอน

เพื่อขัดเกลาปลูกฝังให้นักศึกษาสายครูของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนสามารถท่ีจะเรียนรู้ ปรับตัว และสามารถที่จะรับและ

                                                           
1 วิทยาลัยแม่ฮอ่งสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 58000 
1 Education Mae Hong Son College ,Chang Mai Rajabhat University, Mae Hong Son Province 58000 

* Corresponding author-mail: rungtiwa1440@gmail.com 



   
 

                                                         1808                                                              Proceedings 

ปรับตัวต่อการไหลบ่าทางวัฒนธรรมข้ามชาติ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยไม่ท้ิงรากเหง้าแห่งท้องถิ่ น

แมฮ่่องสอน 

ค าส าคัญ: ปัจจัยเสริมสร้าง จิตวญิญาณความเป็นครู 

Abstract  

The main objectives of this qualitative research were to study 1. the current situation of the student 

teachers’ spiritual characteristics of the Mae Hong Son College, and 2. the factors, that could strengthen the 

student teachers’ spiritual teacher characteristics of the Mae Hong Son College, and be appropriate for the 21st 

century teacher characteristics. Multi-methods were applied to conduct this research such as documentary 

analysis, focus group discussion among the best recognized teachers, and in-depth interviews with the 

educational institutes’ administrators, school teaching staff in Mae Hong Son Province, and the Mae Hong Son 

College’s instructors. 

 The research results were as follows. 

The current situation of the student teachers’ spiritual teacher characteristics of the Mae Hong Son 

College was found with 5 components. Those were; 1. the pupil affection aspect was found from their behaviors 

with listening to the pupils’ problems, and friendly assistance given to them with care and concern; 2. the 

teaching was found from the ways they provided full knowledge during their teaching and nurture for the pupils 

with their time devotion for development necessarily and appropriately without neglecting their classrooms or 

teaching hours; 3. the anger controlling aspect was found from how they behaved themselves carefully without 

losing temper or showing frustration in front of their pupils, but always sincerely admiring them; 4. the teacher 

career’s love and faith aspect was found from their pride shown as the teachers and involved in their 

organizations’ activities; 5) the leadership aspect in Thai cultural and local Thai wisdom  conservation was found 

from their public campaigns to use native merchandises, always involved in the local traditional events and 

applied the local wisdom in their teaching performances.   

 The researcher found the factors, that could strengthen the student teachers’ spiritual teacher 

characteristics of the Mae Hong Son College, and that could be appropriate for the 21st Century teacher 

characteristics.  Those factors consisted of: 1. the project/activity factors, particularly the projects of student 

promotion in the activities reflecting their cultural roots and community folkways; 2. the project or activities of 

fortification for their life, social, and communication language skills that could help them living appropriately in 

the 21st century; 3. the project or activities that fortified the student teachers’ tolerance, and mutual socialization 

with the society and their local communities. Additionally, there was a curriculum course aspect with specific 

contents relating to the Mae Hong Son’ s context in order to help giving them with learning and self-adjustment 

ability, and to learn for adjusting themselves against the cross-cultural fluctuation and the advanced technology 

without neglecting their own roots of Mae Hong Son.  

Keyword:  The Appropriate Factors, Spiritually Strengthening the Student teachers 
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บทน า 

 ปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมโลกโลกาภิวัตน์แห่งศตวรรษท่ี 21  

ท่ามกลางความเจริญของเทคโนโลยีการทางการสื่อสารท่ีไร้พรมแดนด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีท่ีท าให้คน

สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ

การศึกษา การรับรู้และการเรียนรู้จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของสังคมไทยอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากแต่การรับและการเรียนรู้นั้นผ่านกระบวนการวิเคราะห์ พิจารณาถึงความเหมาะสมว่าเกิด

ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความยั่งยืน ก็จะส่งผลดีในเชิง

บวก แต่หากขาดวิจารณญาณในการรับและเรียนรู้ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบ กลายเป็นสังคมท่ีให้ความส าคัญกับ

วัตถุนยิมมากกว่าจิตใจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เกิดวกิฤตดิ้านคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนมีปัญหาพฤติกรรม

เสี่ยง เสพเหล้าบุหร่ี ท าผิดเร่ืองสิ่งเสพติด ลักทรัพย์ ท าร้ายกัน (วิทยากร เชียงกูล, 2551: ฌ) และจากการศึกษา

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันของสภาการศึกษา (2551: 7) พบว่า สังคมไทยยังขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโภคผ่านสื่อและ

เทคโนโลยีมีการรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ผ่านการน าเสนอของสื่อต่างๆ ท าให้เกิดปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมของเด็กและเยาวชนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้อยา่งน่าวติก  

 สภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นวา่หากตอ้งจัดการศกึษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพท่ีเป็นอยู ่จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี

จะต้องเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความเข้มแข็ง ให้สามารถจัดสรรองค์ประกอบให้ผู้เรียนได้กลายเป็น

นักเรียนรู้ โดยมีเคร่ืองมือหรือทักษะจ าเป็นต่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วน สร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาใช้ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง (พิมพันธ์ เตชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข, 2557: 1-3) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทักษะศตวรรษท่ี 21ของ

เด็กไทยพบว่า ภาพลักษณ์ท่ีส าคัญของเด็กไทยยุคนี้ต้องเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกท่ีมีคุณภาพ 

และต้องมีทักษะส าคัญที่จะสามารถด ารงชีวติอยูใ่นโลกยุคปัจจุบันอย่างมคีวามสุขด้วยความมีคุณธรรมและจรยิธรรม 

เป็น Ethical Person ด้วยทักษะ 2 กลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 1. กลุ่ม 4 R ประกอบด้วย 1. Read  2. Write 3. 

Arithmatics 4. Reasoning โดยแบ่งกลุ่ม 4 R ได้เป็น 3 ทักษะหลักท่ีควรเน้น คือ 1.1) Literacy (การรู้หนังสือ) คือ 

ความสามารถอ่านอย่างเข้าใจและเขียนอย่างมีคุณภาพ และ(Write) การเขียนรายงานวิชาการ รายงานโครงงาน 

บทความ ตลอดจนการน าเสนอด้วยวาจา 1.2) Numeracy (การรู้เร่ืองจ านวน) คือทักษะการใช้ตัวเลข รวมท้ังการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ 1.3) Reasoning (การใช้เหตุผล) คือความสามารถในการอุปนัย นิรนัย การให้ค าตอบแบบ

คาดคะเน การอุปมาอุปมัย และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม อันเป็นปัจจัยของการท างาน การด าเนินชีวิตและการอยู่

อย่างพอเพียง 2. กลุ่ม 7C คือ 2.1) Creative Problem Skills (ทักษะการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์) คือ ความสามารถ

ของบุคคลผู้มีปัญญาสร้างผลผลิตท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินชวีิต 2.2) Critical Thinking Skills (ทักษะการคิดอย่าง

มวีิจารณญาณ) คือ ความสามารถอย่างช านาญในการคิดท่ีจะท าหรือไม่ท า เชื่อหรือไม่เชื่อในเหตุการณ์ของกิจกรรม

ชวีติประจ าวัน และชวีิตการท างาน 2.3) Collaborative Skills (ทักษะการท างานอย่างร่วมพลัง) คือความสามารถอยา่ง

เชี่ยวชาญในการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม แบบร่วมมือร่วมใจ แบบรวมพลังท าให้งานส าเร็จ และผู้ท ามีความสุข 

เสริมสร้างความเป็นผู้น า การรู้จักบทบาทผู้น า บทบาทสมาชิกและกระบวนการกลุ่ม 2.4) Communicative Skills 

(ทักษะการสื่อสาร) คือทักษะการรู้หนังสอื หมายถึง ความสามารถในการอ่านอย่างเขา้ใจ ฟังอย่างเข้าใจ เขียนอยา่งมี

คุณภาพ พูดอย่างสื่อสารได้ตรงและง่ายต่อความเข้าใจ 2.5) Computing Skills (ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์) คือ

ความสามารถอย่างเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการค้นหาความรู้ ตลอดจนใช้เพื่อการออกแบบ

และผลิตเชิงนวัตกรรม 2.6) Career and Life Skills (ทักษะอาชพีและทักษะการใช้ชวีติ) คือ ความสามารถเชี่ยวชาญใน

อาชีพท่ีตนสนใจและถนัด 2.7) Cross – Cultural Skills (ทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ) คือ ความสามารถ
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อย่างช านาญในการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขท่ีจะอยู่ร่วมกัน รู้เรา รู้เขา ในวิถีชีวิต การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ัง

ประเพณีและวัฒนธรรมของต่างชาติ ท้ังประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ยุคศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นยุคท่ีครูต้อง

สามารถสร้างเด็กไทยให้มีความสุขอยู่รอดปลอดภัยกับภัยธรรมชาตแิละอุบัตภิัยตา่ง ๆได้   (พมิพันธ์ เตชะคุปต์และพ

เยาว ์ยินดีสุข, 2557 : 1-3)  

ครูในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องมีทักษะในการเตรียมความพร้อมให้ศิษย์สามารถไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ี

รวดเร็ว รุนแรง และคาดไม่ถึง มทัีกษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว อีกทั้งให้ศษิย์ก้าวออกไปเป็นคนท างานท่ีใช้ความรู้ 

(Knowledge worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาอาชีพใดก็ตาม (วิจารณ์ 

พานิช,2555: 294) และครูจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ท่ีเป็นอยู่อย่างสิ้นเชิง ต้องกระตุ้น ประสาน และ

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้บรรลุปัญญา ความดีความงาม มิตรภาพและสันติภาพ มีทักษะเพื่อ

การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (วิเชียร ไชยบัง,2555: ค านิยม) และสอดคล้องกับข้อเสนอการยกระดับคุณภาพครูใน

ศตวรรษท่ี 21 ข้อท่ี 1 ท่ีกล่าวว่า ลักษณะครูท่ีมีคุณภาพคือ ครูต้องเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและเป็นผู้ให้ 

(ส านักส่งเสริมสังคมแหง่การเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน, 2557: 11) 

วทิยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ มีปรัชญาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตครู ซึ่งปรากฏเป็นพันธกิจ

ด้านท่ี 2 ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คือ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทาง

การศึกษา” และได้จัดการศึกษาส าหรับสายครูหลักสูตร 5 ปีมาตั้งแต่เปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2547 มีนักศึกษาสาย

ครูส าเร็จการศกึษาไปแลว้ 2 สาขาวิชาได้แก่ นักศกึษาสาขาวชิาการประถมศึกษาและนักศกึษาสาขาวชิาอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อศึกษาผลการวิจัยของ (รุ่งทิวา มูลสถาน, 2557) พบว่าความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องตอ่การฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูได้แก่ครูพ่ีเลีย้งและหัวหนา้สถานศกึษาท่ีมีต่อบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาทั้ง

สองสาขาไปในทิศทางเดียวกันวา่ นักศกึษาสายครูของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมคีุณลักษณะเด่นโดยเป็นผู้ท่ีมีความอดทน

สูง มีน้ าใจมีจิตอาสา อ่อนน้อมถ่อมตน ขณะเดียวกันนักศึกษาได้เกิดความผูกพัน มีความรักและมีความเมตตาต่อ

นักเรียนในขณะท่ีฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูเพราะได้มีโอกาสดูแล ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนโดยตรง ได้ฝึก

ปฏิบัติจริงท้ังการจัดการเรียนการสอน และการอบรมบ่มนิสัย ได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ได้เรียนรู้ใน

การเป็นผู้ให้และเป็นผู้เสียสละมากขึ้น อีกท้ังต้องเป็นผู้ท่ีคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนไม่ให้หลงเป็นเหยื่อ

โลกยุคโลกาภิวัตนท่ี์ก าลังเป็นกระแสในศตวรรษท่ี 21 โดยไม่เลอืกปฏบัิตวิา่เป็นชนเผ่าใด ศาสนาใด ด้วยการยอมรับใน

ประเพณีและความเชื่อของกลุ่มชนเผ่าอื่นๆ ที่นับวา่เป็นเสน่ห์ประการหนึ่งของแม่ฮ่องสอนท่ีทุกชนเผ่าสามารถด ารงวิถี

ชวีติอยูใ่นสังคมร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์  

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูของ

นักศกึษาสายครูวทิยาลัยแม่ฮ่องสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21: กรณนีักศึกษาสาย

ครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยมีความมุ่งหวังว่าผลของการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นแนวทางส าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อ

ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูส าหรับนักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะมี

ส่วนในการช่วยพัฒนาคุณภาพของการผลิตนักศึกษาสายครู ให้ออกไปเป็นครูท่ีมีคุณลักษณะของความเป็นครูท่ีดี มี

จิตวญิญาณความเป็นครู มีทักษะที่จะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมยุคศตวรรษท่ี 

21 ได้อยา่งเป็นปกติสุข และมดีุลยภาพ ตอ่ไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครูวิทยาลัย

แมฮ่่องสอน 

  2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครู

วทิยาลัยแมฮ่่องสอน ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 

 

วิธีการด าเนินการวจิัย 
  การวจิัยเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศกึษาสายครู

วทิยาลัยแม่ฮ่องสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ใช้ท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method)  

 กลุ่มที่ท าการศึกษา  

  กลุ่มท่ีท าการศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 5 กลุ่มได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้าน

การศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนา

การศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 10 คน  2) กลุ่มครูท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นครูดี ครูในดวงใจของจังหวัด

แมฮ่่องสอน โดยมปีระสบการณ์ด้านการสอนในจังหวัดแมฮ่่องสอนตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 3) กลุ่มผู้บริหารสถานศกึษาเขต

พื้นท่ีการศกึษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนก าหนดแบบเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 3.1) เป็นผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหาร

สถานศึกษาขนาดเล็กตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน 3.2) เป็นผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา

ขนาดกลางตั้งแต ่5 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน 3.3) เป็นผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง

หรือใหญ่ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จ านวน 10 คน 4) กลุ่มครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปในเขตพื้นท่ี

การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก าหนดแบบเฉพาะเจาะจง คือเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์เป็นครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จ านวน 20 คน 5) นักศึกษาสายครูปีการศึกษา 2558 ก าหนดเป็น

ประชากร 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย 5.1) นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา จ านวน 33 คน  5.2) นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 1 จ านวน 34 คน 5.3) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 53 คน 5.4) 

นักศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปี 3 จ านวน 46 คน รวมจ านวน 166 คน  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

  1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันด้านคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) ส่วนท่ี 2 ข้อค าถาม

เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันด้านจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบประมาณค่า (rating scale) แบบสอบถามได้ผ่านการ

ตรวจคุณภาพของข้อค าถามเพื่อให้มคีวามตรงเชงิเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีเป็นแบบอย่าง

ของความเป็นครู มีความรู้ และมปีระสบการณ์ด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศกึษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างน้อย 5 ปี 

จ านวน 5 ทา่น โดยก าหนด IOC ตามเกณฑ์มคี่ามากกวา่ 0.50 ขึ้นไป 

  2. แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย มีลักษณะเป็นตารางทางเดียว (One-way table) ประกอบด้วยประเด็นใน

การประชุมกลุ่มย่อย และข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของผู้ให้ขอ้มูลหลัก 
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สรุปผลการวิจัย 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบประเด็น

องคป์ระกอบคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีนักศกึษาสายครูของวทิยาลัยแมฮ่่องสอนควรมโีดยผู้ทรงคุณวุฒิมี

ความคิดเห็นสอดคล้องกันสรุปได้ 5 ด้าน ดังนี้ 

  1. ด้านความรักความเมตตาต่อศิษย ์ควรเป็นผู้ท่ีมสีภาวะจิตใจท่ีดงีาม และมีความนา่เช่ือถือ มคีวามรักความ

เมตตา ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์ โดยเสมอหน้า โดยควรมีพฤติกรรม ท่ีมีความเป็น

มิตร เป็นท่ีพึ่งพาและไว้วางใจของศิษย์ เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ตามความถนัด และความ

สนใจ อกีทัง้ควรแสวงหาแนวทางพร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศษิยต์ามศักยภาพของศิษย์ 

  2. ด้านการอบรมสั่งสอนศิษย์ควรมคีวามมุง่มั่นในการอบรมสั่งสอนฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนสิัย

ท่ีถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิใจ โดยควรมีพฤติกรรมการอบรมสั่งสอน 

ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศษิยอ์ย่างมุง่มั่นต้ังใจ เต็มศักยภาพ  

  3. ด้านการประพฤติตน ควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังทางด้านค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 

และวัฒนธรรมอันดีงาม โดยควรมีพฤติกรรมระมัดระวังในการกระท าและการพูดของตนเองอยู่เสมอ พูดจาสุภาพ

สร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับศิษย์และสังคม กระท าตนเป็นแบบอย่ างท่ีดีตามหลักธรรมค าสอนและ

วัฒนธรรมประเพณีอันดงีาม 

  4. ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูควรมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู แสดงออกด้วยความชื่นชม

และเชื่อม่ันในอาชีพครู โดยควรมพีฤตกิรรมท่ีแสดงตนวา่เป็นครูอย่างภาคภูมิ 

  5. ด้านการปฏบัิติตนเป็นผู้น าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ควรมีพฤตกิรรมเป็นผู้น าในการ

วางแผน และจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริม และร่วม

กิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนอยา่งสม่ าเสมอ 

  ส าหรับสภาพปัจจุบันด้านจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนตามประเด็น

องคป์ระกอบด้านจิตวญิญาณความเป็นครู จากการสอบถามพบวา่ด้านความรักความเมตตาต่อศษิย ์นักศกึษามคีวาม

รักความเมตตาต่อศิษย์ โดยมีพฤติกรรมในการรับฟังปัญหาของศิษย์ และให้ความช่วยเหลือศิษย์ให้ความเป็นกันเอง

กับศิษย์ และสนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย ์ด้านการอบรมสั่งสอนศษิย์ มีพฤติกรรมในการอุทิศเวลาเพ่ือพัฒนาศิษย์

ตามความจ าเป็น และเหมาะสม ให้ความรู้โดยไม่ปิดบัง และไม่ละท้ิงห้องเรียน ด้านการประพฤติตน มีพฤติกรรมไม่

โกรธง่าย หรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าศิษย์ ระมัดระวังในการกระท าของตนอยู่เสมอ และพูดชมเชยให้ก าลังใจ

ศิษยด์้วยความจริงใจ ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีพฤติกรรมในการแสดงตนวา่เป็นครูอย่างภาคภูมิ ยนิดี

ร่วมกิจกรรมท่ีองค์กรจัดขึ้น และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดขององค์กร ด้านการปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย มีพฤติกรรมในการรณรงค์การใช้สินค้าพื้นเมือง ร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น

สม่ าเสมอ และน าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอน 

  ในส่วนของปัจจัยท่ีสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครู 

นักศึกษาสายครูวทิยาลัยแมฮ่่องสอนควรมีพื้นฐานด้านความประพฤตดิี โดยเป็นบุคคลท่ีมคีุณลักษณะเด่นในด้านการ

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง หรือเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความตั้งใจ ทุ่มเท มุ่งมั่น มีความเสียสละ อดทน อดกลั้น มี

ความรักเมตตาตอ่ศิษย์ มีความรับผิดชอบต่อศษิย ์และชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรักในองค์กร และมีความ

เข้าใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 2) ปัจจัยด้านการแสดงออก นักศกึษาสายครูวทิยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมวีิถีชีวิต
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ท่ีเรียบง่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม รักษาสืบสาน

ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น 3) ปัจจัยด้านคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 นักศึกษาสายครู

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ควรมีความเข้าใจในความแตกต่างของบริบทด้านพื้นท่ี ท่ีเป็นลักษณะพิเศษของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน มีทัศนคติต่อผู้อ่ืนและชุมชน มีความรัก ความเมตตากรุณา มคีวามขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรอบรู้ทุกด้าน 

รู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยี รู้เท่าทันเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกอย่างเป็นปัจจุบัน สามารถด ารงตนได้

อย่างรู้เท่าทัน 4) ปัจจัยด้านแนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตวญิญาณความเป็นครู วิทยาลัยแมฮ่่องสอนควรมี

แนวทางในการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู ดังนี้ 4.1) มีโครงการหรือกิจกรรมในการเสริมสร้างอุดมการณ์

ความเป็นครู 4.2) มีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่มีเนื้อหา สาระ เกี่ยวกับท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน 4.3) 

มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชน 4.4) มีโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม 

ทักษะอาชีพ และทักษะทางภาษา 4.5) มีโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างความอดทน การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 

ชุมชน ทอ้งถิ่นอยา่งเป็นปกติสุข 

 อภปิรายผลการวิจัย 

  จากผลการวจิัยมปีระเด็นส าคัญท่ีน ามาอภปิรายผล ดังนี้ 

  1. สภาพปัจจุบันคุณลักษณะจิตวญิญาณความเป็นครูของนักศกึษาสายครูวทิยาลัยแมฮ่่องสอน 

  จากการศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ในแต่ละดา้นท่ีผู้วจิัยได้ก าหนดเป็นองค์ประกอบคุณลักษณะจิตวญิญาณความเป็นครู คือ 1) ด้านความรักความเมตตา

ตอ่ศิษย์ 2) ด้านการอบรมสั่งสอนศิษย์ 3) ด้านการประพฤติตน 4) ด้านความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู 5) ด้านการ

ปฏบัิตตินเป็นผู้น าในการอนุรักษว์ัฒนธรรมไทยและภูมปัิญญาไทย  

  ผลการส ารวจสภาพปัจจุบันของคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครูวิทยาลัย

แมฮ่่องสอนดา้นความรักความเมตตาต่อศิษยใ์นภาพรวมพบวา่อยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมหรือความรู้สึก

การรับฟังปัญหาของศิษย์และให้ความช่วยเหลือศิษย์ และจากผลส ารวจก็พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาของ

แมฮ่่องสอนต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันว่านักศึกษาสายครูวิทยาลัยแมฮ่่องสอนควรเป็นผู้มคีวามรัก

และความเมตตา ส่งเสริมและให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์ แต่ในขณะเดียวกันผลการส ารวจก็พบ

พฤติกรรมหรือความรู้สึกของนักศึกษาสายครูประเด็นการให้โอกาสศิษย์แต่ละคนได้แสดงออกตามความสามารถ

ความถนัด และความสนใจ  รวมท้ังประเด็นการประกาศหรือเผยแพร่ผลงานของศิษย์ท่ีประสบความส าเร็จ น้อยกว่า

ประเด็นอ่ืนในดา้นความรักความเมตตาต่อศษิย ์ดังนั้นวทิยาลัยแมฮ่่องสอนควรมกีลยุทธ์หรือแนวทางในการเสริมสร้าง

จิตวิญญาณความเป็นครูด้านความรักความเมตตาต่อศิษย์ให้แก่นักศึกษาสายครูอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทาง 

จรรยาบรรณส าหรับครู (2539) ข้อ 1 คือ ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้

ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า บนพื้นฐานในหลักการของจรรยาบรรณ คือการแสดงออกของ

บุคคลในทางท่ีดีเป็นผลมาจากสภาวะจิตใจท่ีดีงาม และความเชื่อถือท่ีถูกตอ้งของบุคคลท่ีมีความรักและเมตตา ย่อม

แสดงออกด้วยความปรารถนาในอันท่ีจะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลอื่น มีความสุภาพไตร่ตรองถึงผลแล้วจึงแสดงออก

อย่างจริงใจ ครูจึงต้องมคีวามรักและเมตตาต่อศิษย์อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นผลให้พฤติกรรมท่ีครูแสดงออกต่อศิษย์เป็นไป

ในทางสุภาพ เอื้ออาทร ส่งผลดีต่อศิษย์ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งอธิบายได้ว่า ผู้ท่ีเป็นครูต้องรักและช่วยเหลือส่งเสริม ให้

ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์ โดยเสมอหน้า โดยการตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด ความสนใจของ

ศิษย์อย่างจริงจัง เป็นท่ีไว้วางใจเชื่อถือและชื่นชมได้ รวมท้ังเป็นผลไปสู่การพัฒนารอบด้านอย่างเท่าเทียมกัน โดย

นักศกึษาสายครูควรมีพฤตกิรรมส าคัญท่ีสอดคล้องกับจรรยาบรรณครูในขอ้ 1 ดังนี้ 1) สร้างความรู้สึกเป็นมติร เป็นท่ี
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พึ่งพาและไว้วางใจของศิษย์แต่ละคนและทุกคน เช่น ให้ความเป็นกันเองกับศิษย์ รับฟังปัญหาของศิษย์และให้ความ

ชว่ยเหลือศิษย์ ร่วมกิจกรรมกับศิษย์เป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์ 2) ตอบสนอง

ข้อเสนอแนะและการกระท าของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหาความตอ้งการและศักยภาพของศิษย์แต่ละคน

และทุกคน เช่น สนใจค าถามและค าตอบของศิษยทุ์กคน ให้โอกาสศิษย์แตล่ะคนได้แสดงออกตามความสามารถความ

ถนัด และความสนใจ ชว่ยแก้ไขข้อบกพร่องของศิษย ์3) เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษยแ์ตล่ะคนและทุกคน

ตามความถนัดความสนใจ และศักยภาพของศิษย์ เช่น มอบหมายงานตามความถนัด จัดกิจกรรมหลากหลายตาม

สภาพความแตกต่างของศิษย์ เพื่อให้แต่ละคนประสบความส าเร็จเป็นระยะอยู่เสมอ แนะแนวทางท่ีถูกให้แก่ศิษย ์

ปรึกษาหารือกับครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนเพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาของศิษย ์4) แสดงผลงานท่ีภูมใิจของศษิย์

แต่ละคน และทุกคนท้ังในและนอกสถานท่ี เช่น ตรวจผลงานของศิษย์สม่ าเสมอ แสดงผลงานของศิษย์ในห้องเรียน 

ประกาศหรือเผยแพร่ผลงานของศิษยท่ี์ประสบความส าเร็จ  
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แม่ฮ่องสอนด้านการอบรมสั่งสอนศิษย์ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมหรือความรู้สึกการ

อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษยต์ามความจ าเป็นและเหมาะสม และพฤติกรรมหรือความรู้สึกการให้ความรู้โดยไม่ปิดบัง แต่

ในขณะเดียวกันพบพฤติกรรมหรือความรู้การสอนเต็มความสามารถ และการตรวจผลงานด้วยความยุติธรรม ที่มีผล

ค่าเฉลี่ยนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืนในด้านการอบรมสั่งสอนศษิย ์ดังนั้นวิทยาลัยแมฮ่่องสอนควรมกีลยุทธ์หรือแนวทางในการ

เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้านการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้แก่นักศึกษาสายครูอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทาง 

จรรยาบรรณส าหรับครู (2539) ข้อท่ี 2 คือ ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยท่ีถูกต้องดี

งามให้แกศ่ษิย ์อยา่งเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิใจ บนหลักการของจรรยาบรรณ คือ ครูท่ีดตีอ้งมีความมุง่มั่น

ในการพัฒนาศษิยใ์ห้เจรญิได้อยา่งเต็มศักยภาพและถือว่าความรับผิดชอบจะสมบูรณ์ก็ตอ่เมื่อศษิยไ์ด้แสดงออกซึ่งผล

แห่งการพัฒนานั้นแล้วครูจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพของศิษย์แต่ละคนและทุกคนเลือกกิจกรรมการเรียนการท่ี

หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาตามศักยภาพนั้น ด าเนินการให้ศิษย์ได้ลงมือท ากิจกรรมการเรียนจน

เกิดผลอย่างแจ้งชัดและยังกระตุ้นยั่วยุให้ศิษย์ทุกคนได้ท ากิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อความเจริญงอกงามอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 

ซึ่งอธิบายได้ว่า ครูต้องอบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยท่ีถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็ม

ความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิใจ หมายถึงการด าเนินงานตั้งแต่การเลือกก าหนดกิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งผลต่อการ

พัฒนาในตัวศิษย์อย่างแท้จริง ควรจัดให้ศิษย์มีความรับผิดชอบและเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมิน

ร่วมกับศษิยใ์นการผลของการเรียน และเพ่ิมพูนการเรียนรู้ภายหลังบทเรียนต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาท่ีให้ศษิย์แตล่ะ

คนและทุกคนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพและตลอดไป โดยนักศึกษาสายครูควรมีพฤติกรรมส าคัญท่ีสอดคล้องกับ

จรรยาบรรณครูในข้อ 2 ดังนี้ 1) อบรมสั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์อย่างมุ่งมั่น 

และตั้งใจ เช่น สอนเต็มเวลา ไม่เบียดบังเวลาของศิษย์ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน เอาใจใส่อบรม สั่งสอนศิษย์จนเกิด

ทักษะในการปฏบัิตงิาน อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศษิยต์ามความจ าเป็นและเหมาะสม ไม่ละทิ้งช้ันเรียนหรือขาดการสอน 2) 

อบรม สั่งสอนฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์อย่างเต็มศักยภาพ เช่น เลือกใช้วิธีการท่ี

หลากหลายในการสอนให้เหมาะกับสภาพของศษิย์ ให้ความรู้โดยไม่ปิดบัง สอนเต็มความสามารถ เปิดโอกาสให้ศิษย์

ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ สอนเต็มความสามารถและด้วยความสมัครใจ ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย 3) 

อบรม สั่งสอนฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์ด้วยความบริสุทธ์ิใจ เช่น สั่งสอนศิษย์โดยไม่

บิดเบือนหรือปิดบังอ าพราง อบรมสั่งสอนศิษย์โดยไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง มอบหมายงานและตรวจผลงานด้วยความ

ยุติธรรม 
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แม่ฮ่องสอนด้านการประพฤติตนในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง แต่หากพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า 

นักศึกษามีพฤติกรรมหรือความรู้สึกด้านการประพฤติตนอยู่ในระดับนอ้ย ได้แก่ การไม่พูดค าหยาบหรือก้าวร้าว การ

ไม่นินทาหรือพูดจาส่อเสียด การปฏิบัติให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดีอยู่เสมอ การแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย

เหมาะสมกับกาลเทศะ และการเป็นคนตรงต่อเวลา ดังนั้นวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการ

เสริมสร้างคุณลักษณะด้านการประพฤติ โดยยึดแนวทาง จรรยาบรรณส าหรับครู (2539) ข้อท่ี 4 การปฏิบัติตน โดย

การไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์  และสังคมของศิษย์ บนหลักการของ

จรรยาบรรณ คือ การแสดงออกของครูใด ๆ ก็ตามย่อมมผีลในทางบวกหรือลบต่อความเจริญเติบโตของศิษย์ เมื่อครู

เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาทุก ๆ ด้านของศิษย์ จึงต้องพิจารณาเลือกแสดงแต่เฉพาะการแสดงท่ีมีผล

ทางบวก พึงระงับและละเว้นการแสดงใด ๆ ท่ีน าไปสู่การชะลอหรือขัดขวางความก้าวหน้าของศิษย์ทุก ๆ ด้าน ซึ่ง

อธิบายได้ว่า คือการไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์

ตอบสนองตอ่ศิษยใ์นการลงโทษหรือให้รางวัลหรือการกระท าอื่นใดท่ีน าไปสู่การลดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา และการ

เพิ่มพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา โดยนักศึกษาสายครูควรมีพฤติกรรมส าคัญท่ีสอดคล้องกับจรรยาบรรณครูในข้อ 4 

ดังนี้ 1) ละเว้นการกระท าท่ีท าให้ศิษย์เกิดความกระทบกระเทือนตอ่จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมของศิษย์ เช่น 

ไม่น าปมด้อยของศิษย์มาล้อเลียน ไม่ประจานศิษย์ ไม่พูดจาหรือกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการซ้ าเติมปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องของศิษย์ ไม่น าความเครียดมาระบายต่อศิษย์ไม่ว่าจะด้วยค าพูด หรือสีหน้าท่าทาง ไม่เปรียบเทียบฐานะ

ความเป็นอยู่ของศิษย์ ไม่ลงโทษศิษยเ์กินกว่าเหตุ 2) ละเว้นการกระท าท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของศิษย ์

เช่น ไม่ท าร้ายร่างกายศิษย์ ไม่จัดหรือปล่อยปละละเลยให้สภาพแวดล้อมเป็นอันตรายต่อศิษย์ ไม่ใช้ศิษย์ท างานเกิน

ก าลังความสามารถ 3) ละเวน้การกระท าท่ีสกัดกั้นพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมของศษิย์ เช่น 

ไม่ตัดสินค าตอบถูกผิดโดยยึดค าตอบของครู ไม่ดุด่าซ้ าเติมศิษย์ท่ีเรียนช้า ไม่ขัดขวางโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกทาง

สร้างสรรค์ ไมต่ัง้ฉายาในทางลบให้แกศ่ษิย ์
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แม่ฮ่องสอนด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก  แต่หากพิจารณารายข้อ พบว่า

ความประพฤติหรือความรู้สึกการแสดงตนวา่เป็นครูอย่างภาคภูมิ ผลการส ารวจพบอยูใ่นระดับมากท่ีสุด และมขี้อค้น

พบว่าประเด็นความประพฤติหรือพฤติกรรมด้านการยกย่องเพื่อนครูท่ีประสบความส าเร็จเกี่ยวกับการสอน และ

ประเด็นเมื่อมีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวงการวิชาชีพครูก็ชี้แจงท าความเข้าใจให้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็น อื่น ๆ 

ค่อนข้างมาก จึงนา่จะเป็นประเด็นท่ีทางวิทยาลัยแมฮ่่องสอนควรมีแนวทาง วิธีการ หรือกลยุทธ์ในการเสริมสร้างให้มี

สภาพจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทาง จรรยาบรรณ

ส าหรับครู (2539) ข้อท่ี 7 ความรักและเชื่อม่ันในอาชพีของตนยอ่มท าให้ท างานอยา่งมคีวามสุข และมุง่มั่นจะส่งผลให้

อาชีพนั้นเจริญรุ่งเรือง และมั่นคง ดังนั้นครุย่อมรักและศรัทธาในอาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู

ด้วยความเต็มใจ ซึ่งอธิบายได้ว่า ความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู และเป็นสมาชกิท่ีดีขององค์กรวชิาชพีครู หมายถึง 

การแสดงออกด้วยความชื่นชม และเช่ือม่ันในอาชพีครูด้วยตระหนักวา่อาชพีนี้เป็นอาชพีท่ีมีเกียรต ิมีความส าคัญ และ

จ าเป็นต่อสังคมครู พึงปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภูมิใจ รวมท้ังปกป้องเกียรติภูมิของอาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรม

และสนับสนุนองค์กรวิชาชีพครู โดยนักศึกษาสายครูของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีพฤติกรรมส าคัญท่ีสอดคล้องกับ

จรรยาบรรณครูในข้อ 7 ดังนี้ 1) เชื่อมั่น ชื่นชมในความเป็นครู และองค์กรวิชาชีพครูว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อ

สังคมตัวอย่าง เช่น ชื่นชมในเกียรติและรางวัลท่ีได้รับและรักษาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ยกย่องชมเชยเพื่อนครูท่ี

ประสบผลส าเร็จเกี่ยวกับการสอน เผยแพร่ผลส าเร็จของตนเองและเพื่อนครู แสดงตนว่าเป็นครูอย่างภาคภูมิ 2) เป็น



   
 

                                                         1816                                                              Proceedings 

สมาชิกองค์กรวิชาชีพครูและสนับสนุนหรือเข้าร่วมหรือเป็นผู้น าในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู เช่น ปฏิบัติตามเงื่อนไข

ข้อก าหนดขององค์กร ร่วมกิจกรรมท่ีองค์กรจัดขึ้น เป็นกรรมการหรือคณะท างานขององค์กร 3) ปกป้องเกียรติภูมิ

ของครูและองคก์รวิชาชพี เชน่ เมื่อมีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวงการวชิาชีพครูก็ช้ีแจงท าความเข้าใจให้ถูกตอ้ง 

  ผลการส ารวจสภาพปัจจุบันของคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครูวิทยาลัย

แม่ฮ่องสอนด้านการปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ

มาก หากพิจารณารายละเอียดของแต่ละประเด็นพบว่าพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นรายข้ออื่น ๆ มากได้แก่

พฤติกรรมการเผยแพร่การแสดงศิลปะพื้นบ้าน และประเด็น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน เพลง

กล่อมเด็ก ต านานและความเชื่อถือ ดังนั้นวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการเสริมสร้าง

คุณลักษณะด้านการประพฤติ โดยยึดแนวทาง จรรยาบรรณส าหรับครู (2539) ข้อท่ี 9 ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น

ผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย โดยอยู่บนหลักการ คือ หน้าท่ีส าคัญประการหนึ่งของ

การศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีภูมิปัญญา และรู้จักเลือกวิถีการด าเนินชีวิตท่ีดีงามในฐานะท่ีครูเป็นบุคลากรส าคัญ

ทางการศึกษา ครูจึงควรเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งอธิบายได้ว่ า ผู้ท่ีเป็นครู

ควรเป็นผู้น าในการริเร่ิมด าเนินกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยโดยรวบรวมข้อมูล ศึกษา

วเิคราะห์เลอืกสรรปฏบัิตตินและเผยแพร่ศลิปะประเพณี ดนตรี กีฬา การละเล่น อาหาร เครื่องแตง่กาย เพื่อใชใ้นการ

เรียนการสอน โดยนักศึกษาสายครูของวทิยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีพฤติกรรมส าคัญท่ีสอดคล้องกับจรรยาบรรณครูใน

ข้อ 9 ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลและเลอืกสรรภูมปัิญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมมาใชจ้ัดกิจกรรมการเรยีนการ

สอน เช่น เชิญบุคคลในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอน น าศิษย์ไปศึกษาใน

แหล่งเรียนรู้วิทยาการในชุมชน 2) เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวัฒนธรรม เช่น ฝึกการละเล่นท้องถิ่นให้แก่ศิษย์ จัดตั้งชมรมสนใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดท าพิพิธภัณฑ์ใน

สถานศึกษา 3) สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่และร่วมกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เช่น 

รณรงค์ใช้สินค้าพื้นเมือง เผยแพร่การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น 4) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ

การละเล่นพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ต านานและความเชื่อถือ น าผลการวเิคราะห์มาใชใ้นการเรียนการ

สอน 

  2.ปัจจัยท่ีสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสายครูวิทยาลัย

แมฮ่่องสอนท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 

  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสาย

ครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 นั้น ประกอบด้วย 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีน่าจะสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณความเป็นครูและ

สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ที่สมควรน ามาอภปิรายคือ โครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความเป็นครู ดว้ย

ครูเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในวงการศกึษา ครูจึงจ าเป็นตอ้งพัฒนาจิตส านึกของความเป็นครู และปฏิบัติหน้าท่ี

ของครูอย่างเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความภาคภูมิใจ ด้วยการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักศึกษาสายครูมีหลักในการ

ด ารงตนยึดไว้ประจ าใจ 5 ประการ คือ 1) หลักเต็มรู้ ด้วยอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีต้องถ่ายทอด อธิบายให้ความรู้ ดังนั้น

ครูทุกคนจะต้องเป็นผู้ท่ีท าให้ตนเองบริบูรณ์ หรือเต็มไปด้วยความรู้ ประกอบด้วยความรู้ 3 ประการ คือ (1) ความรู้

ด้านวิชาการและวิชาชพี ครูควรเสาะแสวงหาความรู ้น าประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ละเหมาะสมมาถ่ายทอด

ให้ผู้เรียน (2) ความรู้เร่ืองโลก ครูควรมีความรู้และประสบการณ์ชีวิตอย่างเพียงพอท้ังในด้านทัศนคติ ความเชื่อ 

วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของชาติ ของสังคม ไปแนะน าเพื่อให้ศิษย์ได้ด าเนินชีวิตท่ีดีในอนาคต (3) ความรู้เร่ือง

ธรรมะ ครูควรมสีิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อท่ีจะสามารถอบรมสั่งสอนให้ศิษยม์คีวามคิดท่ีด ีมคีวามประพฤติด ี2) หลักเต็ม
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ใจ คือ ความมใีจเป็นครู ประกอบด้วย (1) รักอาชพี ครูต้องมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชพี เห็นว่าอาชพีครูมีประโยชน์ มีเกียรติ 

ได้ความภูมใิจและพอใจท่ีจะสอนอยู่เสมอ พยายามแสวงหาวิธีสอนท่ีดเีพื่อศิษย ์(2) รักศษิย ์มีใจคิดอยากจะให้ศิษยพ์น้

จากสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนา พยายามชี้แนะหนทางสู่ความส าเร็จและความสุขให้แก่ศิษย ์ยินดีหรือมมีุทิตาจิต เมื่อเห็นศิษย์

ประสบความก้าวหน้าในชีวิต 3) หลักเต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพื่อการสอน ครูท่ีมีอุดมการณ์ จะตอ้งใช้

ชีวิตครูอย่างเต็มเวลาท้ัง 3 ส่วน คือ (1) งานสอน ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มท่ี วางแผนการสอน

ค้นคว้าหาวิธีการท่ีจะสอนศิษยใ์นรูปแบบตา่ง ๆ สอนให้ครบตามเวลาที่ก าหนด เขา้สอนตรงเวลา เลิกสอนให้ตรงเวลา 

(2) งานครู นอกเหนอืไปจากการสอน ครูตอ้งให้เวลาแก่งานดา้นตา่ง ๆ เช่น งานธุรการ งานบริหาร บริการ และงานท่ี

จะท าให้สถาบันก้าวหน้า (3) งานนักศกึษา ให้เวลา ให้การอบรม แนะน าสั่งสอนศิษย ์เมื่อศิษย์ตอ้งการค าแนะน า หรือ

ต้องการความช่วยเหลือ ครูควรมีเวลาให้ศิษย์ 4) หลัก เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์โดยท่ีครูเป็นแม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ท่ีคนในสังคมคาดหวังไว้สูง และมี

อิทธิพลต่อผู้เรียนมาก ครูจึงจ าเป็นท่ีต้องมีความบริบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ครูจึง

ควรส ารวมกาย วาจา ใจให้มีความมั่นคงเป็นแบบอยา่งท่ีดีงามในการแสดงออกท้ังในและนอกห้องเรียน กล่าวคือ ครู

ควรเป็นคนท่ีดีมีความคิดท่ีถูกต้องเห็นสิ่งท่ีดีงามถูกต้อง มีการพูดท่ีดี มีการงานท่ีดี มีการด าเนินชีวิตท่ีดี ปฏิบัติการ

ถูกต้อง หมั่นคิด พิจารณาตนเองเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์อยู่เสมอ 5) เต็มพลัง คือ การ

ทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อการสอน ครูจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ี ทุ่มเทเพื่อการสอน เพื่อ

วชิาการ เพื่อศิษย์ ครุต้องอุทิศตนอย่างเต็มท่ี ท างานอยา่งไม่ออมแรง เพื่อผลงานท่ีสมบูรณ์นั้นก็คือ การป้ันศิษย์ให้มี

ความรู้ความประพฤติงดงาม เป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม 

 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวจิัย ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1.1 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ควรน าปัจจัยท่ีสามารถเสริมสร้าง

คุณลักษณะด้านจิตวญิญาณความเป็นครูของนักศกึษาสายครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะของครู

ไทยในศตวรรษท่ี 21 ไปก าหนดเป็น กลยุทธ์ และพัฒนาหลักสูตรในการผลิตครู ให้นักศึกษาวชิาชีพครูมีจิตวิญญาณ

ความเป็นครูโดยสมบูรณ์ 

  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบันของจิตวิญญาณความเป็นครู และปัจจัยท่ีสามารถเสริมสร้าง

คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาสายครู ในบริบทท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น การศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีมีการ

ผลิตครูตามภูมภิาคอื่น ๆ  
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ปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท

เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ 

The problem of graduate students to unsuccessfully complete the internet and 

information technology course in time  

วราพงษ์  คล่องแคล่ว1* นุชรารัตน ์ยะชะระ1 และนครินทร์ ชัยแก้ว1 

Warapong Klongklaew1* Nootchararat Yachara1 and Nakarin Chaikaew1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวชิาเทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรใน

การศึกษาได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ 

แผนการศึกษา ก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 10 คน โดยใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษา 

คือแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลให้นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา เรียนไมจ่บตามแผนการศกึษา หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรปริญญาโท แผน ก โดยม ีผลการศกึษาใน

ส่วนของนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ดังนี้ 

 ผลการศึกษา นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา พบวา่ 

 1. ด้านผู้เรียน โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับมาก 

 2. ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการสนับสนุนการเรียน

การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล  โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับน้อย 

 3. ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับน้อยมาก 

ผลการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร พบวา่ 

1. ด้านผู้เรียน โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง 

2. ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ ด้านหลักสูตรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการสนับสนุน

การเรียนการสอน  ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับน้อย 

จากผลการศกึษาปัญหาส าคัญตอ่การไม่ส าเร็จการศกึษาตามแผนการศกึษา คือ ปัญหาด้านผู้เรียน ซึ่งนสิิต

ต้องจัดสรรเวลาการท างาน ครอบครัว  การเรียน และการศึกษาวิทยานิพนธ์ให้เหมาะสมมากท่ีสุด ควรมีการจัด

ตารางเวลาเพื่อให้นิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษาได้พูดคุยการเรียน และความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้จบ

กระบวนการการศึกษาตามแผนการศกึษา ก 
 

ค าส าคัญ:  เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ, มหาวทิยาลัยพะเยา 

                                                           
1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1 Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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Abstract  

 The objective of this study was to survey the problem of graduate students to unsuccessfully complete 

the internet and information technology course in time. 10 persons of lecturer and graduate student in the faculty 

of information and communication technology were analyzed for studying.  The research instrument drawn for 

this study was a series of questionnaire. The results of study could be divided into two part as follows;  

The results of study from students, it revealed that 
1. The problem of the student were ranked at the high level. 

2. The problem of the thesis advisor, the learning management, the learning support and the 

evaluation, the curriculum were ranked at the low level. 

The results of study from Instructors, it revealed that 
1. The problem of the student were ranked at the average level. 

2.  The problem of the thesis advisor, the learning management, the learning support and 

the evaluation, the curriculum were ranked at the low level. 

The results represent that the importance problem to unsuccessfully complete course in time was the 

student problem. The students must manage the time for work, family, study and thesis making appropriately. 

The time table for the discussion of the instructors and students should be done for the progress of the study for 

completing study and the operation of the comprehensive examination process 
 

Keywords:  Internet and Information Technology, University of Phayao  
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บทน า 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นเสมือนแหลง่ความรู้ท่ีจะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อใช้เป็นปัจจัยใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ บุคคลท่ัวไปจึงให้ความส าคัญแก่การศึกษา  

โดยมีแนวคิดวา่ผู้ท่ีมีการศึกษาสูงจะมโีอกาสเจริญก้าวหนา้ในดา้นตา่ง ๆ  ได้ดีกว่า  ดังนั้นบุคคลทั่วไปจึงพยายามท่ีจะ

ศึกษาให้ถึงระดับสูงท่ีสุดคือ ระดับอุดมศึกษา จนมีค ากล่าวว่าสังคมไทยเป็นสังคมท่ีนิยมคนท่ีมีปริญญา  การศึกษา

ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งปัจจุบันการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนัน้  ได้มผีู้นยิมเข้าศกึษาต่อกันมากขึ้น 

เนื่องจากระบบการศึกษาระดับต้นๆ  ในประเทศไทยได้ขยายตัวมากขึ้น และปัจจุบันมีอาจารย์ท่ีจบการศึกษาท้ังใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  ท าให้สามารถเปิดสอนในระดับปริญญาโทได้

กว้างขวางยิ่งขึ้น  ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนท่ีส าคัญอีกอย่างก็คือ  ค่านิยมในปริญญา  การได้รับปริญญา

ขั้นสูงจะมีประโยชน์ในการท างาน  ลักษณะการท างานหลายอย่างในประเทศไทยขึ้นอยู่กับปริญญา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์และความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว คนท่ีมีปริญญาสูงเท่านั้นท่ีจะสามารถเลื่อนไปสู่ต าแหน่ง  

ท่ีสูง ๆ บางต าแหน่งได้  นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีก เช่น เรียนจบปริญญาตรีแล้วยังหางานท าไม่ได้จึงเรียนต่อ

ระดับปริญญาโท เพื่อชะลอการวา่งงาน  นอกจากนี้การเรียนปริญญาโทเป็นการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์  ปัจจุบัน

เป็นเร่ืองของนักศึกษาท่ีพยายามจะพัฒนาตัวเอง  เพราะปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น  ท าให้การแข่งขันค่อนข้างสูง  

การได้พัฒนาตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสามารถน าให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จในหน้าท่ีการงานได้  ซึ่งการตัดสินใจใน

การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษานัน้แต่ละคนอาจมีเหตุผล  มีแรงจูงใจแตกต่างกันไป  เช่น  ต้องการได้รับความรู้และ

ประสบการณ์เพิ่มขึ้น  เพื่อน าไปพัฒนางานในหน้าท่ีให้เจริญก้าวหน้า  ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา  เพื่อน าไป

ประกอบการแสวงหาความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวติ  บางคนอาจมีความมุ่งหวังเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสังคม 

และความมีชื่อเสียงเกียรติยศ นอกจากนี้เหตุจูงใจในการศึกษาต่อของบุคคลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันออกไปตาม

วัย ฐานะ และโอกาส  จากความส าคัญของการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา [1]  จึงมีนิสิตจ านวนมากมาศึกษาต่อ

เพราะต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ความก้าวหน้าทางวิชาการ  ตลอดจนความ

เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  จึงต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว  มิฉะนั้นแลว้จะกลายเป็นผู้ล้าหลัง  นอกจากนี้ผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตยังเป็นท่ียอมรับของสังคม  

ส่งผลตอ่ความก้าวหน้าในการท างานในอนาคตตอ่ไป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยอีินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ แผนการศึกษา ก ท่ีเปิดรับนสิิตในปีการศึกษา 2555 นัน้ พบวา่นิสติท่ี

ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดังกล่าวไมส่ามารถจบการศึกษา ตามแผนการศึกษา 2 ปี โดยยังรักษาสภาพการเป็นนิสิต

ไว้ การศึกษาปัญหาการเรียนไม่จบตามแผนการศึกษาของนิสิตนั้น จะท าให้ทราบถึงปัญหา และสาเหตุ ท่ีนิสิตไม่

สามารถจบตามแผนการศึกษาท่ีได้ตั้งไว้ เพื่อน ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และปรับปรุงหลังสูตร

ตอ่ไปในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี

อนิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาได้แก่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ 

แผนการศึกษา ก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2555 จ านวนท้ังหมด 

5 คน และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 คน โดยเก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 

จ านวน 10 คน  

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

แบบสอบถามปัญหาการไมส่ าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาโดยแบ่งเป็นแบบสอบถามออกเป็น 2  ฉบับ คือแบบสอบถามส าหรับนสิิต 

และแบบสอบถามอาจารย ์  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วยค าถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ (ปี) 

สถานภาพการศึกษา ระดับการศึกษาและแผนการศึกษาท่ีเรียน วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ภารงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลให้นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เรียนไม่จบตามแผนการศึกษา หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรปริญญาโท แผน ก  

เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบมาตราส่วน  ประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี ้

สภาพปัญหา 

- ผู้เรียน 

- อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

- หลักสูตร 

- การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

- การสนับสนุนการเรียนการสอน 

- การวัดผลและประเมินผล 

การไมส่ าเร็จการศกึษา 

ตามแผนการศึกษา 
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ระดับ 5  หมายถงึ มีปัญหาในระดับมากที่สุด 

ระดับ 4  หมายถงึ มีปัญหาในระดับมาก 

ระดับ 3  หมายถงึ มีปัญหาในระดับปานกลาง 

ระดับ 2  หมายถงึ มีปัญหาในระดับน้อย 

ระดับ 1  หมายถงึ มีปัญหาในระดับน้อยท่ีสุด 
 

โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 จะประกอบไปด้วยค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาปัจจัยท่ีส่งผลให้

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรียนไม่จบตามแผนการศึกษาหลักสูตร 2 ปีหลักสูตรปริญญาโท แผน ก  ในแต่ละดา้นดังนี้ 

1. ปัญหาด้านผู้เรียน 

2. ปัญหาด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หรือการศึกษาอิสระ 

3. ปัญหาด้านหลักสูตร 

4. ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. ปัญหาด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน 

6. ปัญหาการวัดผลและประเมินผล 
 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของประชากร และข้อมูลเกี่ยวปัญหาการไม่

ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึง

ปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการก าหนดช่วงการแปลผลระดับปัญหา 

ตามวธีิของ Likert Scale [2] ดังนี้ 

       ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

     1.00 – 1.80        มปัีญหาในระดับน้อยท่ีสุด 

     1.81 – 2.60   มปัีญหาในระดับน้อย 

     2.61 – 3.40   มปัีญหาในระดับปานกลาง 

     3.41 – 4.20   มปัีญหาในระดับมาก 

     4.21 – 5.00   มปัีญหาในระดับมากที่สุด 
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ผลการศึกษา 

ปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

 

ปัญหา 

 

 

นิสิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวม 

ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 

ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 

ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การแปลผล 

ด้านผู้เรียน 3.48 0.85 มาก 3.20 1.46 ปานกลาง 3.34 1.16 ปานกลาง 

ด้านอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1.90 0.95 น้อย 2.60 1.39 น้อย 2.25 1.17 น้อย 

ด้านหลักสูตร 1.80 0.77 น้อยมาก 1.96 1.11 น้อย 1.88 0.94 น้อย 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

2.60 1.29 น้อย 2.40 1.29 น้อย 2.50 1.29 น้อย 

ด้านการสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

2.00 0.73 น้อย 2.44 1.01 น้อย 2.22 0.87 น้อย 

ด้านการวัดผลและประเมนิผล 2.10 1.27 น้อย 2.00 0.22 น้อย 2.05 0.75 น้อย 

รวม 2.31 0.98 น้อย 2.43 1.08 น้อย 2.37 1.03 น้อย 

  

จากการศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ัง 6 ด้าน พบว่า ใน

ภาพรวมนั้นคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อย (2.37) ถ้าพิจารณารายด้าน ปัญหาด้านผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย

ระดับปัญหาสูงสุดกว่าทุกด้าน โดยมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (3.34) รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน (2.50)  และ ปัญหาด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (2.25) โดยปัญหาด้านหลักสูตรมีคะแนน

เฉลี่ยระดับปัญหาต่ าสุด เท่ากับ 1.88 

 การศกึษารายละเอียดประเด็นปัญหาด้านผู้เรียน พบวา่ ปัญหานิสิตขาดการวางแผนการเรียนเป็นปัญหาที่มี

คะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุดอยู่ในระดับมาก (4.00) รองลงมาได้แก่ ปัญหานิสิตขาดความรู้หรือทักษะพื้นฐานใน

สาขาวิชาที่เรียน (3.70) และ ปัญหานสิิตไม่สามารถบริหารจัดการเวลาส าหรับการเรียนได้อยา่งเหมาะสม (3.60) โดย

ปัญหานสิิตขาดความรับผิดชอบตอ่การเรียน มคีะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาต่ าสุด เท่ากับ 2.22 

การศกึษารายละเอยีดประเด็นปัญหาด้านอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์ พบวา่ ปัญหาอาจารยท่ี์ปรึกษามภีาระ

งานมาก และอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่สนใจความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นปัญหาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหา

สูงสุดอยู่ในระดับปานกลาง (2.70) รองลงมาได้แก่ ปัญหาอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่มีเวลาให้กับนิสิตอย่างเพียงพอ (2.10) 

โดยปัญหาอาจารยท่ี์ปรึกษาไมใ่ห้ความส าคัญกับการท าวทิยานพินธ์ มคีะแนนเฉลีย่ระดับปัญหาต่ าสุด เท่ากับ 1.50 

การศกึษารายละเอยีดประเด็นปัญหาด้านหลักสูตร พบวา่ ปัญหาหลักสูตรขาดเป้าหมายท่ีชัดเจนเป็นปัญหา

ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุดอยู่ในระดับน้อย (2.60) รองลงมาได้แก่ ปัญหาหลักสูตรของสาขาวิชาไม่ส่งเสริม

ความรู้ด้านวิจัย (2.20) และ ปัญหาหลักสูตรไม่สอดคล้องกับการน าไปใชต้่องานท่ีท า (1.90) โดยปัญหาหลักสูตรไม่มี

มาตรฐานท่ีน่าเชื่อถอื มคีะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาต่ าสุด เท่ากับ 1.50 

การศึกษารายละเอยีดประเด็นปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา่ ปัญหากระบวนการเรียน

การสอนขาดความหลากหลายเป็นปัญหาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุดอยู่ในระดับปานกลาง (2.70) รองลงมา

ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอนไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม (2.60) และ ปัญหากระบวนการเรียนการสอน
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ขาดความน่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน (2.50) โดยปัญหาการขาดการน าอุปกรณ์และเทคนิคการสอนท่ีทันสมัยมา

ใชจู้งใจผู้เรียน มคีะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาต่ าสุด เท่ากับ 2.30 

การศึกษารายละเอียดประเด็นปัญหาด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า ปัญหาสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการเรียนของนิสิตขาดแคลนและไม่เพียงพอกับความต้องการเป็นปัญหาที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุด

อยู่ในระดับน้อย (2.50) รองลงมาได้แก่ ปัญหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนขาดความทันสมัยและไมเ่พียงพอกับ

จ านวนของนิสิต (2.30) และ ปัญหานสิิตไม่ได้รับความเอาใจใส่และความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการยื่น

เอกสารต่างๆ (2.30) โดยปัญหาการเปิดรายวิชาในแต่ละภาคเรียนไม่เอื้อต่อความต้องการและความจ าเป็นของนิสิต 

มคีะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาต่ าสุด เท่ากับ 2.00 

การศกึษารายละเอยีดประเด็นปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล พบวา่ ปัญหาการวัดผลประเมินผลไม่มี

เกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นปัญหาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุดอยู่ในระดับน้อย (2.30) รองลงมาได้แก่ ปัญหาการ

ก าหนดช่วงคะแนนให้เกรดของแต่ละรายวิชาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (2.20) และ ปัญหาการวัดผลส าเร็จการศึกษา

ขาดรายละเอยีดและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน (2.00) โดยปัญหาอาจารยผ์ู้สอนสง่เกรดล้าช้าท าให้นสิิตไม่สามารถว่างแผนการ

เรียนในรายวชิาต่อไปได้อยา่งเหมาะสมมีคะแนนเฉลี่ยระดับปัญหาต่ าสุด เท่ากับ 1.70 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 ปัญหาด้านผู้ เรียนเป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญต่อการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยอีินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ แผนการศึกษา ก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีความสอดคล้องกันในมุมมองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนิสิต ท่ีนิสิตยังขาด

ความรู้หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเรียน เนื่องจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีมีความหลากหลาย 

ขาดการวางแผนการเรียนท่ีดีส่งผลให้ไมส่ามารถบริหารจัดการเวลาส าหรับการเรียนได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ หากจะ

มกีารพจิารณาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ควรก าหนดคุณสมบัตขิองผู้เรียนให้ตรงกับหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ลักษณะสหวิชาการท่ีสามารถตอบสนองต่อคุณสมบัติของผู้เรียนท่ีมีความหลากหลาย อีกท้ังควรมีการปรับพื้น

ฐานความรู้ท่ีส าคัญของสาขาวชิาให้แก่นิสิต และกระตุ้นให้นิสิตวางแผนการเรียนล่วงหน้าส าหรับการเรียน 2 ปี ตาม

หลักสูตรท่ีก าหนด และมีการตดิตามการวางแผนอยา่งสม่ าเสมอ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหลักสูตร 

 การศึกษาคร้ังนี้มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาท่ีใช้ในการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาจึงมุ่งให้ความส าคัญไปยังการ

ส ารวจปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพียงเท่านั้น ยังขาดในประเด็นการ

วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรมีการเพิ่มเติมถึงการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ี เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ภูมิหลังผู้เรียน เกรดเฉลี่ย 

สาขาวิชาท่ีจบระดับปริญญาตรี ฯลฯ กับการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีก าหนด จะท าให้การศึกษามี

ความสมบูรณ์ และสามารถน าข้อมูลไปใชป้ระกอบการตัดสนิใจพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรได้ดีย่ิงขึ้น  
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การวิเคราะห์ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษตามความเห็นของอาจารย์ ผู้สอน

ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

The Analysis of Teaching Problems as Viewed by English Instructors in  

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (NSTRU) 

วรรณวิภางค์  ขาวเอี่ยม1* วิยะดา พรหมจิตต1์ และ คณาพร แก้วแกมจันทร์1 

Wanwipang Kao-iem1*,Viyada Phromjitta1 and Khanaporn Keawkeamchan1 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เพื่อต้องการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาและความต้องการ

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของผู้สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 จานวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีใช้กันในระดับมากไม่ได้เป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้น

การสื่อสาร เช่น ให้ผู้เรียนเปิดหาความหมายจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ผู้สอนอธิบายหลักโครงสร้างไวยากรณ์ละ

ยกตัวอย่าง แล้วให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด ส่วนการประเมินผล ผู้สอนให้คะแนนชิ้นงานและใชแ้บบทดสอบ ในการสอบ

ท้ายบทหรือสอบปลายภาค และมีการจัดให้มีป้ายค าศัพท์และรูปภาพในห้องเรียนหรือบริเวณรอบ ๆ เพื่อเอื้อหรือ

สร้างบรรยากาศท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ด้านปัญหาที่พบมากคือ ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และความ

ตอ้งการท่ีผู้สอนต้องการมากที่สุด คือ การจ ากัดจ านวนผู้เรียนไม่ให้มากเกนิไป 

ค าส าคัญ:  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้สอน ผู้เรียน 

Abstract  

 The objectives of this study were to investigate English teaching methodologies, problems and needs of 

English instructors in Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. The respondents were 20 English instructors in 

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University in 2014 that completed the questionnaires which were statistically 

analyzed by descriptive statistics: percentage, mean and standard deviation. The results revealed that the 

teaching methods used most were not a communicative approach; for instance, students looked for the 

meanings and the pronunciation of new words in the dictionary; the instructor explained grammar and gave 

examples and asked the students to do exercises. In terms of class evaluation, students received scores from 

the assignments and different paper tests at the end of the units or the end of semester. To increase 

atmosphere of learning English, vocabularies and picture cards were posted around the classroom and 
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surrounding areas. The most common problem found was that students lacked motivation and thought that it 

was not necessary to learn English. For the needs of teachers, most teachers want to limit the sufficient learners 

for one classroom. 

Keywords: English Teaching Methodologies, instructors, students 

บทน า 

ปัจจุบันการรวมตัวเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของ 10 ประเทศ

อาเซียนโดยมีชื่อเรียกสั้นๆว่า “ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community )” ภายใต้การเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือ

ของสมาชิกเพื่อมุ่งสู่โลกยุคใหม่ ตัวแปรส าคัญของการพัฒนาให้สมาชิกเกิดความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดในเวที

การแข่งขันของสังคมโลกคือ “การศึกษา” สมาชิกของประชาคมอาเซียนได้ประชุมผู้นาทางการศึกษาเมื่อวันท่ี 24 

ตุลาคม 2552 และมีมติให้การศึกษามีความส าคัญและจะต้องได้รับการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง

การศึกษาของภูมิภาคนี้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องก าหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติให้เป็นท่ีเข้าใจตรงกัน  โดยเฉพาะการ

พัฒนาศักยภาพของเยาวชนและครู บุคลากรทางการศึกษาในเร่ืองทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเพื่อนบ้าน 

ทักษะทางเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การเปิดเสรีทางการศึกษา นั่นหมายถึงการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์

ระหว่างกันซึ่งหมายถึงนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในนามของประเทศอาเซียน [7] โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งประเด็นส าคัญของการเชื่อมโยงตดิต่อสื่อสารของมวลประเทศสมาชกิโดยใช้ “ภาษาเป็นเคร่ืองมือ”ในการเชื่อมโยง

และตดิตอ่สื่อสารน้ันเป็นประเด็นท่ีส าคัญยิ่งท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาด้านภาษาเพ่ือการ

สื่อสารส าหรับประเทศในแถบอาเซียนให้เกิดการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายร่วมกันในท่ีสุด  

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ

นักเรียนไทย จึงได้พยายามปรับปรุงอยา่งต่อเนื่องไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรมครูอาจารยท้ั์งด้านการสอนและแนะน าให้มี

ความสามารถท าเอกสารประกอบการสอน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างน้อยท่ีสุดเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้  [3] แต่ถึงแม้จะมีการปรับปรุง

หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ตาม ดูเหมือนว่าจะมีสาเหตุหลาย

ประการท่ีท าให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ตัวอยา่งเช่น นักเรียนมเีจตคติท่ีไม่

ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเกิดจากความไมพ่ร้อมในการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ จึงท าให้นักเรียนบางคนไมต่อ้งการ

ท่ีจะเรียนวิชานี้ [1] ส าหรับปัจจัยอื่นท่ีอาจมีความส าคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษคือแรงจูงใจและทัศนคติต่อ

พฤติกรรมการสอนของครู ดังท่ีบราวน์ [10] ได้กล่าวถึงความส าคัญของแรงจูงใจว่า มีบทบาทส าคัญในการก าหนด

ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการเรียนภาษาของผู้เรียน เพราะแรงจูงใจเป็นกุญแจไขสู่การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ

ลิตเติ้ลวูด [12] ว่าแรงจูงใจเป็นพลังส าคัญท่ีก าหนดได้ว่าผู้เรียนจะมีความมุมานะให้กับการเรียนรู้หรือไม่  ผู้เรียนจะ

อุทิศตนทุ่มเทแรงกายและจะมคีวามเพียรพยายามมากนอ้ยเพียงใดในการเรียนรู้ภาษาที่สอง และนูแอน [13] กล่าวว่า

องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการสอนของผู้สอนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีอาจมีผลต่อการเรียนรู้ภาษา  เนื่องจาก

พฤตกิรรมการสอนของผู้สอนท้ังในด้านวธีิการและกระบวนการสอน การใชภ้าษา การปฏบัิตตินในการสอน การใชส้ื่อ

การสอนฯลฯ สามารถบ่งบอกและมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดทัศนะหรือเจตคติต่อการ

เรียนภาษาและส่งผลต่อการเรียนรู้ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษในกลุ่มวชิาศกึษาทั่วไปให้กับนักศึกษาในทุกคณะ มปีระเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก

นักศกึษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจอาจเนื่องมาจากนักศกึษามีพืน้ฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีใชใ้น
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การเรียนการสอนไม่เพียงพอจึงท าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นวิชาท่ียาก  ผู้สอนมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนให้นักศกึษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น จึงจ าเป็นต้องท าการศกึษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวชิาดังกลา่ว เพื่อน าผลการวจิัยมาใชป้ระโยชนใ์นการแกปั้ญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้นตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

 2. เพื่อศกึษาปัญหาและความตอ้งการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของอาจารยใ์นมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

วิเคราะห์ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราชคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ี 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาครัง้นี้ได้แก่ อาจารย์ 

ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน 

2. เครื่องมอืการวิจัยและการสร้างเครื่องมอื ผู้วิจัยได้เลอืกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืและด าเนนิการสร้าง 

2.1 ก าหนดแบบสอบถามเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนปัญหาและความต้องการในการ

สอนภาษา อังกฤษ ออกเป็น 3 ส่วนคอื 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check – List) มจี านวน 5 ข้อ 

   ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีหัวข้อย่อย 7 ข้อ โดยแบ่งเป็นค าศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง/

พูด การอ่าน การเขียน การวัดและประเมินผลและการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนภาษาอังกฤษ  มีข้อค าถาม

รวมท้ังหมดจ านวน 72 ข้อ 

  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการสอนภาษาอังกฤษลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 2 ตัวเลอืกคือ ม/ีไมม่ี จ านวน 22 ข้อ 

  2.2 การสร้างแบบสอบถามมีขัน้ตอนดังนี้ 

   2.2.1 ศึกษาทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการตั้งข้อ

ค าถามสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นโดยมี 3 ส่วนตามรายละเอยีดท่ีกลา่วในขอ้ 2.1 

   2.2.2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

น าข้อคิดเห็น มาปรับปรุงตามค าแนะน า 

   2.2.3 ปรับปรุงแบบสอบถามแล้วน าไปสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอยา่ง  
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยน า

แบบสอบถามไปให้อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีเป็นประชากรและกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 20 คน และเก็บคืนด้วยตนเอง 

แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาสมบูรณ์ครบ 20 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100.00 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วจิัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้สถิติตาม

ลักษณะของเนื้อหาในแต่ละสว่นของแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 

  4.1 แบบสอบถามส่วนท่ี  1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใชว้ธีิการหาค่าความถี่ แลว้สรุปเป็นร้อยละ (Percentage) 

  4.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในด้านตา่งๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean: x  ) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงและแปลความหมายระดับค่า

คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ [5] ต่อไปน้ี 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถงึ ปฏบัิตหิรือใชว้ธีิการดังกล่าว อยู่ในระดับมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถงึ ปฏบัิตหิรือใชว้ธีิการดังกล่าว อยู่ในระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถงึ ปฏบัิตหิรือใชว้ธีิการดังกล่าว อยู่ในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถงึ ปฏบัิตหิรือใชว้ธีิการดังกล่าว อยู่ในระดับน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถงึ ปฏบัิตหิรือใชว้ธีิการดังกล่าว อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

4.3 แบบสอบถามส่วนท่ี  3 ปัญหาและความต้องการในการสอนภาษาอังกฤษ  ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ม ี2 ตัวเลอืก คือ มี/ไมม่ี ใชว้ธีิการหาค่าความถี่แล้วสรุปเป็นร้อย

ละ (Percentage) 
 

ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามผลการวจิัยดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และ

อาจารย์พิเศษรายช่ัวโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน จ าแนกตามเพศ 

เพศ N ร้อยละ 

          หญิง 18 90.00 

          ชาย 2 10.00 

รวม 20 100.00 
 

ตารางท่ี 1 แสดงเพศของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ และอาจารยพ์ิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน พบวา่ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคดิเป็นร้อยละ 90 และเป็นเพศชายร้อยละ 10 
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ตารางที่ 2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ และอาจารยพ์เิศษรายช่ัวโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน 

วุฒิการศกึษา N ร้อยละ 

          ปริญญาตรี 0 0.00 

          ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 20 100.00 

          ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 20 100.00 

 

ตารางท่ี 2 แสดงวุฒิการศึกษาท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิศษรายชั่วโมง ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน 

จบการศึกษา พบว่าทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  100 ส่วนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0  
 

ตารางที่ 3 ต าแหน่งทางวิชาการปัจจุบันและประสบการณ์สอนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิ เศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน 

ต าแหน่งทางวิชาการ N ร้อยละ 

อาจารย์ 18 90.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 10.00 

รองศาสตราจารย์ 0 0.00 

ศาสตราจารย์ 0 0.00 

รวม 20 100.00 

ประสบการณ์การสอน N ร้อยละ 

1-5 ปี 5 25.00 

6-10 ปี 6 30.00 

11-15 ปี 3 15.00 

16-20 ปี 6 30.00 

มากกวา่ 20 ปี 0 0.00 

รวม 20 100.00 
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ตารางที่ 3 แสดงต าแหนง่ทางวิชาการปัจจุบันและประสบการณ์สอนของอาจารย์ผู้สอนรายวชิาภาษาอังกฤษ

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน พบวา่ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวชิาการเป็นอาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา

มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 10.00 และต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์ ร้อยละ 0.00 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน 6-10 ปี และ 16- 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 

รองลงมา มีประสบการณ์การสอน 1 – 5 ปีร้อยละ 25.00 มีประสบการณ์การสอน 11 – 15 ปีร้อยละ 15.00 มี

ประสบการณ์การสอนมากกวา่ 20 ป ีรอ้ยละ 0.00  

ตารางที่ 4 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรม/หรือเสวนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรอบสองปี 

การเขา้ร่วมประชุมสัมมนา/อบรม N ร้อยละ 

เคย 17 85.00 

ไมเ่คย 3 15.00 

รวม 20 100.00 

จ านวนครั้งในการเข้าสัมมนา N ร้อยละ 

1 คร้ัง 3 15.00 

2 ครัง้ 4 20.00 

3 ครัง้ 5 25.00 

4 ครัง้ 2 10.00 

5 ครัง้ 2 10.00 

มากกวา่ 5 คร้ัง 1 5.00 

รวม 17 85.00 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการเข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรม/หรือเสวนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในรอบสองปี พบวา่ อาจารย์ผู้สอนรายวชิาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

ครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ส่วนใหญ่เคยเข้า

สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรอบสองปีคิดเป็นร้อยละ 85.00 ไม่เคยเข้าสัมมนา ร้อยละ 

15.00โดยส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาผู้ท่ีได้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 2 

คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ผู้ท่ีได้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.00 ผู้ ท่ีได้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 4 

และ 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10.00 และผู้ท่ีได้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.00 
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ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ 

ตารางที่ 5 วิธีหรือรูปแบบท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้สอนหรือน าเสนอ

ค าศัพท์ใหม่ (N=20) 

 วิธีหรือรูปแบบการสอน x̄  SD 

1.  ใช้บัตรค าประกอบสื่อ รูปภาพของจริงแสดงอาการหรือยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้

เรียนการสะกดค าและทราบความหมาย 

3.61 0.85 

2. เขียนค าศัพท์บนกระดานพร้อมความหมาย แล้วสอนให้ผู้เรียนออกเสียง 3.67 0.99 

3. ให้ผู้เรียนฟังหรือดูประโยคหรือวลท่ีีมีค าศัพท์ใหม่ปรากฏอยู ่แล้วให้ผู้เรียนพยายามทาย

หรือเดาความหมาย 

3.42 0.91 

4. ให้ผู้ เรียนเปิดหาความหมายและการออกเสียงค าศัพ ท์ใหม่จากพจนานุกรม

ภาษาอังกฤษ 

3.78 1.02 

5. ไม่มีการนาเสนอค าศัพท์ แต่ผู้เรียนจะเรียนรู้ค านั้นๆ จากการได้อ่านได้ฟัง ได้รับรู้จาก

เนื้อหา แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมท่ีมี 

2.26 0.99 

6. ให้ผู้เรียนหาความหมายค าใหม่ด้วยวิธีใดก็ได้ แล้วฝึกใชค้ าเหล่านั้น ในแบบฝึกหัดหรือ

ชุดฝึกรูปแบบตา่งๆ 

3.27 0.91 

7. ให้ผู้เรียนท่องจ า หรือคัดค าศัพท์ 3.50 1.04 

8. สอนการวเิคราะห์ค าศัพท์ เชน่ การใช ้prefix/suffix (play>player) 2.92 1.01 

9. ให้ผู้ เรียนใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น CAI, E-book, Website, E-learning, Movie, Clip 

เรียนรู้ค าใหมแ่ละทาแบบฝึกหัด 

2.91 0.95 

 

ตารางท่ี 5 แสดงวิธีสอนหรือน าเสนอค าศัพท์ใหม่ท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิ เศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้ ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้วิธีสอนหรือการ

น าเสนอค าศัพท์ในทุก ๆ ข้อ ไมถ่ึงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51 – 5.00) 

วิธีสอนหรือการน าเสนอค าศัพท์ใหม่ท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิศษรายชั่วโมง ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน 

ใช้ในระดับมาก (x̄ = 3.51 – 4.50)ได้แก่ การให้ผู้ เรียนเปิดหาความหมายและการออกเสียงค าศัพท์ใหม่จาก

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ(x̄ = 3.78) เขียนค าศัพท์บนกระดานพร้อมความหมายแล้วสอนให้ผู้เรียนออกเสียง  

(x̄ = 3.67)ใช้บัตรค า ประกอบสื่อ รูปภาพของจริง แสดงอาการหรือยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนการสะกดค า

และทราบความหมาย (x̄ = 3.61) 

วิธีสอนหรือการน าเสนอค าศัพท์ใหม่ท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิศษรายชั่วโมง ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน 
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ใช้ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.51–3.50 ) ได้แก่ การให้ผู้เรียนท่องจ าหรือคัดค าศัพท์ (x̄ = 3.50) ให้ผู้เรียนฟังหรือดู

ประโยคหรือวลีท่ีมีค าศัพท์ใหม่ปรากฏอยู่ แล้วให้ผู้เรียนพยายามทายหรือเดาความหมาย ( x̄ = 3.42) ให้ผู้เรียนหา

ความหมายค าใหม่ด้วยวิธีใดก็ได้ แล้วฝึกใช้ค าเหล่านั้นในแบบฝึกหัดหรือ ชุดฝึกรูปแบบต่าง ๆ (x̄ = 3.27) สอนการ

วเิคราะห์ค าศัพท์ เช่น การใช ้prefix/suffix (play > player) (x̄ = 2.92)ให้ผู้เรียนใช้สื่ออเิล็กทรอนคิส์ เรียนรู้ค าใหม่แล้ว

ท าแบบฝึกหัด (x̄ = 2.91) 

วิธีสอนหรือการน าเสนอค าศัพท์ใหม่ท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิศษรายชั่วโมง ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน 

ใช้ระดับน้อย (x̄ = 1.51 – 2.50)ได้แก่ การไม่มีการน าเสนอค าศัพท์ แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ จากการได้อ่านได้ฟัง ได้รับรู้

จากเนือ้หาแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมท่ีมี (x̄ = 2.26) 

 

ตารางที่ 6 วิธีหรือรูปแบบท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้สอนโครงสร้าง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (N=20) 

 วิธีหรือรูปแบบการสอน x̄  SD 

1. อธิบายหลักโครงสร้างไวยากรณ ์การใชแ้ละตัวอยา่ง แลว้ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 3.78 0.98 

2. ให้ตัวอย่างรูปแบบประโยคและวลีอย่างพอเพียงแล้ว ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปเป็น

หลักและกฎเกณฑ์ แล้วให้ท าแบบฝึกหัด 

3.59 0.90 

3. ไมม่กีารสอนหลักและโครงสร้างไวยากรณ ์แต่แทรกไวใ้นเนื้อหาและกิจกรรม 2.29 1.04 

4. ให้ผู้เรียนพูดหรือเขียนประโยคหรือวลใีนโครงสร้างภาษาที่ตอ้งการซ้ าหลายๆ คร้ังจน

จ าได้แล้วให้ใชค้ าใหมเ่ข้าเทียบแทน ( Substitute) เชน่ I go to school  

every day. I go to the market every day. 

3.57 0.82 

5. ให้ผู้เรียนท ารายงานเกี่ยวกับหลักโครงสร้างไวยากรณใ์นเร่ืองท่ีก าหนด 2.57 1.03 

6. ใชชุ้ดฝึกหรือแบบฝึกรูปแบบตา่ง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกหัด 3.35 0.85 

7. ให้ผู้เรียนฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและไทยเป็นอังกฤษ 3.20 1.04 

8. จัดสถานการณ์หรือเงื่อนไขการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ แล้วจึงร่วมกันสรุปเป็นหลัก

ไวยากรณ์ภายหลัง 

3.05 0.84 

9. ใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์  เช่น CAI, E-book, Website, E-learning, Movie, Clip อธิบาย

โครงสร้างไวยากรณใ์ห้ผู้เรียนเข้าใจ หรอืเรียนรู้ หรือท าแบบฝึกหัด 

2.90 0.97 

 

ตารางท่ี 6 แสดงวิธีหรือรูปแบบท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิศษรายชั่วโมง ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน 

ใชใ้นการสอนโครงสร้างไวยากรณ ์ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารยพ์ิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้วธีิหรือรูปแบบการ

สอนโครงสร้างไวยากรณใ์นทุก ๆ ข้อไมถ่ึงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( x  = 4.51 – 5.00) 
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วิธีหรือรูปแบบท่ีใช้สอนโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.51 – 4.50) ได้แก่อธิบายหลัก

โครงสร้างไวยากรณ์การใช้และตัวอย่างแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด (x̄ = 3.78) การให้ตัวอย่างรูปแบบประโยคและ

วลีอย่างพอเพียงแล้ว ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปเป็นหลักและกฎเกณฑ์แล้วให้ท าแบบฝึกหัด ( x̄ = 3.59) การให้

ผู้เรียนพูดหรือเขียนประโยคหรือวลีในโครงสร้างภาษาท่ีต้องการซ้ า หลาย ๆ คร้ังจนจ าได้ แล้วให้ใช้ค าใหม่เข้าเทียบ

แทน (Substitute) (x̄ = 3.57) 

วิธีหรือรูปแบบท่ีใช้สอนโครงสร้างไวยากรณ์ ในระดับปานกลาง ( x̄ = 2.51– 3.50) ได้แก่ การใช้ชุดฝึกหรือ

แบบฝึกรูปแบบตา่ง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกหัด (x̄ = 3.35) การให้ผู้เรียนฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและไทยเป็น

อังกฤษ (x̄ = 3.20) การจัดสถานการณห์รือเงื่อนไขการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแลว้จึงร่วมกันสรุปเป็นหลักไวยากรณ์

ภายหลัง (x̄ = 3.05) การใชส้ื่ออิเล็กทรอนิคส์ (x̄ = 2.90) การให้ผู้เรียนท ารายงานเกี่ยวกับหลักโครงสร้างไวยากรณ์

ในเร่ืองท่ีก าหนด (x̄ = 2.57) 

วิธีรูปแบบท่ีใช้สอนโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.51 – 2.50) ได้แก่ ไม่มีการสอนหลักและ

โครงสร้างไวยากรณ ์แต่แทรกไวใ้นเนื้อหาและกิจกรรม (x̄ = 2.29) 

 

ตารางที่ 7  วธีิหรือรูปแบบการสอนท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวชิาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้ สอนการ

ฟัง/พูดภาษาอังกฤษ (N=20) 

 วิธีหรือรูปแบบการสอน x̄  SD 

1. ผู้สอนอ่าน หรือเปิดเทปหรือซีดีบทสนทนาให้ผู้เรียนฟัง แปลความหมาย ฝึกพูด

ตาม ท าแบบฝึกหัด แล้วผู้เรียนสร้างบทสนทนาในรูปแบบเดียวกัน สนทนาให้

ผู้สอนฟัง 

3.35 1.00 

2. ผู้สอนให้สถานการณ์บทสนทนาแก่ผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนจับคู่หรือกลุ่มเรียนรู้ฝึก

แสดงบทบาทสมมุต ิ

3.53 0.89 

3. ผู้เรียนออกเสียงค าหรือวลีตามเทป /ผู้สอนฝึกการเน้นเสียง (stress) ฝึกอ่านออก

เสียง 

3.64 0.93 

4. ให้ผู้เรียนฝึกฟังและออกเสียงโดยเลือกใช้ค าเป็นคู่เพื่อให้สามารถจ าแนกได้  เช่น 

three-tree , day-they, watch-wash ฯลฯ 

3.21 0.89 

5. ลบค าหรอืวลีในบทสนทนา แล้วให้ผู้เรียนเตมิค าให้ได้ประโยคท่ีสมบูรณ์ 3.20 0.89 

6. ใช้เกมหรือกิจกรรมการสื่อสารท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนาซ้ า ๆ จน

ช านาญ 

3.42 0.89 

7. ใชก้ารบันทึกเสียงของผู้เรียน เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการพูด 1.99 1.03 

8. ก าหนดสถานการณ์การสื่อสาร โดยผู้สอนจัดให้มีตัวอย่างบทสนทนา ค าศัพท์ 

ฯลฯ ผู้เรียนเรียนรู้ แลว้พูดสื่อสารกับเพื่อนโดยผู้สอนเป็นผู้ช่วย 

3.37 0.97 

9. ใชเ้พลง ดนตรี ละคร หนังและศิลปะในกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการฟัง/พูด 3.21 1.03 
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ตารางท่ี 7 แสดงวิธีหรือรูปแบบท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พเิศษรายชั่วโมง ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน 

ใชใ้นการสอนการฟัง/พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าคะแนนจากมากไปหานอ้ย ได้ดังนี้ 

การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารยพ์ิเศษรายชั่วโมง ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้วธีิหรือรูปแบบการ

สอนการฟัง/พูดภาษาอังกฤษในทุกขอ้ไม่ถึงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยท่ีอยูใ่นระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51 – 5.00) 

วธีิท่ีใช้ในการสอนการฟัง/พูดภาษาอังกฤษท่ีใช้อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.51 – 4.50) ได้แก่ การให้ผู้เรียนออก

เสียงค าหรือวลีตามเทป /ผู้สอนฝึกการเน้นเสียง (stress) ฝึกอ่านออกเสียง (x̄ = 3.64) ผู้สอนให้สถานการณ์บท

สนทนา แล้วให้ผู้เรียนจับคู่หรือกลุ่มเรียนรู้ ฝึกแสดงบทบาทสมมุต ิ(x̄ = 3.53) 

วิธีหรือรูปแบบท่ีใช้ในการสอนการฟัง/พูดภาษาอังกฤษ ระดับปานกลาง ( x̄ = 2.51– 3.50)ได้แก่ การใช้เกม

หรือกิจกรรมการสื่อสารท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนาซ้ า ๆ จนช านาญ(x̄ = 3.42) การก าหนดสถานการณ์การ

สื่อสาร โดยผู้สอนจัดให้มีตัวอย่างบทสนทนา ค าศัพท์ ฯลฯผู้เรียนเรียนรู้ แล้วพูดสื่อสารกับเพื่อนโดยผู้สอนเป็นผู้ช่วย 

(x̄ = 3.37) ผู้สอนอ่านหรือเปิดเทปหรือซีดีบทสนทนาให้ผู้เรียนฟัง แปลความหมาย ฝึกพูดตาม ท าแบบฝึกหัด แล้ว

ผู้เรียนสร้างบทสนทนาในรูปแบบเดียวกัน สนทนาให้ผู้สอนฟัง (x̄ = 3.35) ให้ผู้เรียนฝึกฟังและออกเสียงโดยเลอืกใช้ค า

เป็นคู่เพื่อให้สามารถจ าแนกได้ (x̄ = 3.21) ใชเ้พลง ดนตรี ละคร หนังและศิลปะในกระบวนการเรียนรู้ทักษะการฟัง/พูด 

(x̄ = 3.21) การลบค าหรอืวลีในบทสนทนา แล้วให้ผู้เรียนเตมิค าให้ได้ประโยคท่ีสมบูรณ์ (x̄ = 3.20) 

วิธีหรือรูปแบบท่ีใช้ในการสอนการฟัง/พูดภาษาอังกฤษท่ีอยู่ในระดับน้อย ( x̄ = 1.51 – 2.50)ได้แก่ การ

บันทึกเสียงของผู้เรียน เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการพูด (x̄ = 1.99) 
 

ตารางที่ 8  วิธีหรือรูปแบบท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้สอนการอ่าน

ภาษาอังกฤษ (N=20) 

 วิธีหรือรูปแบบการสอน x̄  SD 

1. ให้ผู้เรียนอ่านแล้วแปลค า วล ีประโยค และยอ่หน้า 3.26 1.00 

2. ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหา ลักษณะคลา้ยๆกันจากง่ายไปยากจนคล่อง 3.34 0.86 

3. ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อเร่ืองแลว้สรุปเป็นผังความคิด 3.20 0.89 

4. ใชแ้บบฝึกหัด ต ารา ชุดฝึก ให้ผู้เรียนอ่านแล้วตอบค าถามหรือท าแบบฝึกหัด 3.78 0.83 

5. ให้อ่านเร่ืองในชีวิตประจ าวันหรือเกี่ยวกับท้องถิ่น แลว้ตอบค าถามหรือท าแบบฝึกหัด 3.36 0.95 

6. ให้ผู้เรียนอ่านหนังสอืนอกเวลา หรอือ่านเร่ือเพิ่มเตมิจากสื่อต่าง ๆ 2.75 0.92 

7. ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียง 4.13 0.78 

8. การสอนไมได้เน้นการอา่นอยา่งเดียวแต่ใชเ้นื้อหาเชื่อมโยงไปสู่ทักษะอื่นๆ เชน่ การฟัง การ

พูด การเขียน การฝึกฝนดา้นไวยากรณ์ ค าศัพท์ 

3.76 0.82 

9. ใชก้ิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนอ่านเป็นคู่หรือกลุ่ม ให้ท างานร่วมกันเพื่อให้ตนเองและสมาชกิทุกคน

ในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3.63 0.79 

10. มกีารเชื่อมโยงเร่ืองท่ีอ่านไปสู่ประสบการณ์และเร่ืองราวในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 3.59 0.84 

11. ผู้สอนแปลเร่ืองท่ีอ่านให้ผู้เรียนฟัง แล้วให้ผู้เรียนตอบค าถาม 3.23 0.99 
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ตารางที่ 8 แสดงวธีิท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวชิาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารยพ์เิศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใชใ้นการสอนการอ่าน

ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารยพ์ิเศษรายชั่วโมง ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้วธีิหรือรูปแบบการ

สอนการอา่นภาษาอังกฤษในทุกข้อไม่ถงึเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยท่ีอยูใ่นระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51 – 5.00) 

วิธีหรือรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษท่ีใช้อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.51 – 4.50) ได้แก่ ให้ผู้เรียนอ่าน

ออกเสียง (x̄ = 4.13)ใชแ้บบฝึกหัด ต ารา ชุดฝึก ให้ผู้เรียนอ่านแลว้ตอบค าถามหรือท าแบบฝึกหัด (x̄ = 3.78) การสอน

ไม่ได้เน้นการอ่านอย่างเดียวแต่ใช้เนื้อหาเชื่อมโยงไปสู่ทักษะอื่นๆ เช่น การฟัง การพูด การเขียน การฝึกฝนด้าน

ไวยากรณ์ ค าศัพท์ (x̄ = 3.76) ใช้กิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนอ่านเป็นคู่หรือกลุ่ม ให้ท างานร่วมกันเพื่อให้ตนเองและสมาชิก

ทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด (x̄ = 3.63) มกีารเชื่อมโยงเร่ืองท่ีอา่นไปสู่ประสบการณ์และ

เร่ืองราวในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน (x̄ = 3.59) 

วธีิหรือรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษท่ีใช้อยู่ในระดับปานกลาง( x̄ = 2.51– 3.50)ได้แก่ ให้อ่านเร่ือง

ในชีวิตประจ าวันหรือเกี่ยวกับท้องถิ่น แล้วตอบค าถามหรือ ท าแบบฝึกหัด ( x̄ = 3.36) ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหา ลักษณะ

คล้าย ๆ กันจากง่ายไปยากจนคล่อง (x̄ = 3.34) ให้ผู้เรียนอ่านแลว้แปลค า วลี ประโยค และยอ่หน้า(x̄ = 3.26) ผู้สอน

แปลเร่ืองท่ีอ่านให้ผู้เรียนฟังแล้วให้ผู้เรียนตอบค าถาม (x̄ = 3.23) ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อเร่ืองแล้วสรุปเป็นผังความคิด  

(x̄ = 3.20) ให้ผู้เรียนอ่านหนังสอืนอกเวลา หรอือ่านเร่ืองเพิ่มเตมิจากสื่อต่าง ๆ (x̄ = 2.75) 
 

ตารางที่ 9 วิธีหรือรูปแบบท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้สอนการเขียน

ภาษาอังกฤษ (N=20) 

 วิธีหรือรูปแบบการสอน x̄  SD 

1. ให้ผู้เรียนเขียนตามค าบอกเป็นค า ข้อความหรือประโยคสัน้ ๆ 3.62 0.88 

2. ให้ผู้เรียนคัดค าศัพท์ท่ีผู้สอนก าหนดหรือ เขยีนตามแบบฝึกหัดคัดลายมือจนคล่อง 3.42 1.01 

3. ผู้เรียนเขียนแต่งประโยคตามโครงสร้างท่ีเรียนปรากฏในแบบฝึกหัด ต ารา 3.61 0.79 

4. ให้ผู้เรียนเขียนแปล 3.03 1.07 

5. ให้ผู้เรียนเขียนประโยคสั้นๆ อธิบายรูปภาพ โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างอิสระ เมื่อการ

เขียนส าเร็จผู้สอนจึงช่วย สรุป แก้ไขให้ถูกตอ้งภายหลัง 

3.53 0.86 

6. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เขียนข้อความ เช่น ปา้ยประกาศ ปฏิทิน ก าหนดการ ปา้ยนเิทศ

จดหมายสัน้ บล็อก เขยีนแสดงความคิดเห็นในรายการต่าง ๆ เป็นต้น 

3.05 0.90 

7. ให้ผู้เรียนเตมิค าลงในช่องวา่งในประโยคให้สมบูรณ์ 3.81 0.83 

8. ก าหนดค า วล ีหรอืประโยคแลว้ให้ผู้เรียนเขียนเรียงล าดับให้ถูกตอ้ง 3.53 0.86 

9. ให้ผู้เรียนแต่งประโยคเกี่ยวกับหัวข้อท่ีก าหนด โดยไม่สอนไวยากรณ์หรือค าศัพท์ แต่

ผู้สอนชว่ยให้ค าปรึกษา ให้ผู้เรียนสามารถเขยีนสื่อสารจนส าเร็จ 

3.00 0.98 

10. เขียนเรียงความตามหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนดให้ 2.66 0.88 

11. เขียนบันทึก สรุปสิ่งท่ีได้เรียนไปตอนท้ายช่ัวโมง 2.78 0.98 



   
 

                                                         1838                                                              Proceedings 

ตารางที่ 9 แสดงวิธีท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวชิาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้ในการสอนการ

เขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารยพ์ิเศษรายชั่วโมง ของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้วธีิหรือรูปแบบการ

สอนการเขียนภาษาอังกฤษในทุกขอ้ไม่ถึงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยท่ีอยูใ่นระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51 – 5.00) 

วธีิหรือรูปแบบการสอนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีใช ้ในอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.51 – 4.50)ได้แก่ การให้ผู้เรียน

เตมิค าลงในช่องวา่งในประโยคให้สมบูรณ์ (x̄ = 3.81) การให้ผู้เรียนเขียนตามค าบอกเป็นค า ข้อความหรือประโยคสั้น 

ๆ (x̄ = 3.62) การให้ผู้เรียนเขียนแต่งประโยคตามโครงสร้างท่ีเรียนปรากฏในแบบฝึกหัด/ต ารา (x̄ = 3.61) การให้

ผู้เรียนเขียนประโยคสั้น ๆ อธิบายรูปภาพ โดยใชภ้าษาอังกฤษอย่างอิสระ เมื่อการเขียนส าเร็จผู้สอนจึงช่วย สรุป แก้ไข

ให้ถูกตอ้งภายหลัง (x̄ = 3.53)ก าหนดค า วล ีหรอืประโยคแลว้ให้ผู้เรียนเขียนเรียงล าดับให้ถูกตอ้ง (x̄ = 3.53) 

วิธีหรือรูปแบบสอนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีใช้อยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 2.51 – 3.50)ได้แก่ การให้ผู้เรียน

คัดค าศัพท์ท่ีผู้สอนก าหนดหรือ เขียนตามแบบฝึกหัดคัดลายมือจนคล่อง (x̄ = 3.42)การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เขียน

ข้อความ เช่น ปา้ยประกาศ ปฏิทิน ก าหนดการ ป้ายนเิทศ จดหมายสั้น บล็อก เขยีนแสดงความคิดเห็นในรายการตา่ง 

ๆ เป็นต้น (x̄ = 3.05) การให้ผู้เรียนเขียนแปล(x̄ = 3.03) การให้ผู้เรียนแต่งประโยคเกี่ยวกับหัวข้อท่ีก าหนด โดยไม่สอน

ไวยากรณ์หรือค าศัพท์แต่ผู้สอนช่วยให้ค าปรึกษา ให้ผู้เรียนสามารถเขียนสื่อสารจนส าเร็จ ( x̄ = 3.00) เขียนบันทึก 

สรุปสิ่งท่ีได้เรียนไปตอนท้ายช่ัวโมง (x̄ = 2.78) เขยีนเรียงความตามหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนดให้ (x̄ = 2.66) 
 

ตารางที่ 10 วธีิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(N=20) 

 วิธีหรือรูปแบบการสอน x̄  SD 

1. ระหว่างเรียนใช้วิธีการสังเกต และให้คะแนนจากประสิทธิภาพในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษตามท่ีก าหนด ส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาคใช้

แบบทดสอบรูปแบบตา่ง ๆ 

3.78 0.79 

2. ระหว่างเรียนใช้วิธีการสังเกตและให้คะแนนการท าแบบฝึกหัด ส่วนสอบท้าย

บทหรือสอบปลายภาค ใชแ้บบทดสอบรูปแบบตา่ง ๆ 

3.86 0.85 

3. วัดผลโดยการให้คะแนนชิ้นงาน ส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาคใช้

แบบทดสอบรูปแบบตา่ง ๆ 

4.02 0.72 

4. การฟังพูดวัดผลโดยตรงจากการสนทนาหรือสัมภาษณ์ 3.72 0.83 

5. ทุกทักษะใชแ้บบทดสอบ ในการวัดเป็นหลัก 3.04 0.99 

6. สอบแปลจากไทยเป็นอังกฤษและจากอังกฤษเป็นไทย 2.67 1.29 

7. เพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน ประเมินผลการเรียนโดยใช้แบบประเมินการท างาน/

การสื่อสารภาษา 

3.15 0.91 

8. ใชก้ารวัดผลหลากหลายไม่ตายตัวขึน้อยูก่ับวัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้เรียนและ

เวลา 

3.91 0.80 
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ตารางท่ี 10 แสดงวิธีท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

ครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้ในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์

และแปลผลข้อมูลได้ดังนี้ 

การวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ใช้วิธีวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในทุกข้อไม่ถงึเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยท่ีอยูใ่นระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51 – 5.00) 

วิธีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลในระดับมาก (x̄ = 3.51 – 4.50) ได้แก่ วัดผลโดยการให้คะแนนชิ้นงาน ส่วน

การสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาคใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ (x̄ = 4.02)วัดผลโดยวธีิท่ีหลากหลายไม่ตายตัว ขึ้นอยู่

กับวัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้เรียนและเวลา (x̄ = 3.91)วัดผลระหว่างเรียนโดยใช้วิธีการสังเกตและให้คะแนนการท า

แบบฝึกหัด ส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาย ใช้แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ (x̄ = 3.86) วัดผลระหว่างเรียนโดยใช้

วิธีการสังเกต และให้คะแนนจากประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามท่ีก าหนด ส่วนสอบท้ายบทหรือสอบ

ปลายภาคใชแ้บบทดสอบรูปแบบตา่ง ๆ (x̄ = 3.78) การฟังพูดวัดผลโดยตรงจากการสนทนาหรือสัมภาษณ์ (x̄ = 3.72) 

วธีิท่ีใช้ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปานกลาง (x̄ = 2.51– 3.50) ได้แก่ การให้เพื่อนร่วมชัน้และ

ผู้สอน ประเมินผลการเรียนโดยใช้แบบประเมินการท างาน/การสื่อสารภาษา ( x̄ = 3.15)วัดผลทุกทักษะโดยใช้

แบบทดสอบ ในการวัดเป็นหลัก(x̄ = 3.04) วัดผลโดยสอบแปลจากไทยเป็นอังกฤษและจากอังกฤษเป็นไทย(x̄ = 2.67) 
 

ตารางที่ 11 การจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 รายการ N ร้อยละ 

1. มีป้ายค าศัพท์ รูปภาพ หรือตกแต่งห้องเรียนหรือบริเวณรอบๆ ท่ีเอื้อ หรือสร้าง

บรรยากาศท่ีเป็นภาษาอังกฤษหรือวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ 

1 5.00 

2. จัดบรรยากาศห้องเรียนให้สบาย ผ่อนคลาย เช่น มีการเปิดเพลงเบา ๆเวลาเรียน มีเบาะ

นั่งหรือผู้เรียนสามารถย้ายเก้าอี้น่ังได้ตามสบาย 

2 10.00 

3. จ ากัดจ านวนผู้เรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ไมเ่กิน 25 คน 0 0.00 

4. จัดชัน้เรียนเป็นแถว นั่งเรียนเชน่เดียวกับวชิาอ่ืน ๆ ไม่มกีารย้ายท่ีน่ัง 16 80.00 

5. ชัน้เรียนไม่ตายตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามกิจกรรม 18 90.00 

6. มเีครื่องเสียงส าหรับการฟังพูด ที่ใชไ้ด้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 13 65.00 

7. ม ีสื่อ วีดทัีศน์ และเครื่องเล่น ที่ใชไ้ด้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 11 55.00 

8. มเีครื่องคอมพวิเตอร์และซอฟตแ์วร์ ส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 15 75.00 

9. มหี้องปฏบัิตกิารทางภาษาที่ใชไ้ด้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 8 40.00 

10. มบีริการอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับนักเรียนได้สืบค้นเรียน ผ่านเครอืขา่ย 8 40.00 

11. มมีุมหนังสอืภาษาอังกฤษ 10 50.00 

12. มกีารจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 7 35.00 

13. มกีารจัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ เช่น วันคริสต์มาส วันฮาลโลวนี ฯลฯ 5 25.00 

14. มชีาวต่างประเทศ เข้ามาช่วยสอนภาษาอังกฤษ 3 15.00 

15. ผู้สอนพูดภาษาอังกฤษระหว่างสอน 10 50.00 
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ตารางที่ 11 แสดงการจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

สามล าดับแรกท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารยพ์ิเศษรายช่ัวโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ได้ท าหรือจัดให้มี คือ 

ชัน้เรียนไม่ตายตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามกิจกรรม (ร้อยละ 90.00) จัดชั้นเรียนเป็นแถว นั่งเรียนเชน่เดียวกับวิชา

อื่น ๆ ไม่มกีารยา้ยท่ีนั่ง (ร้อยละ 80.00 ) มีเครื่องคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์ ส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

(ร้อยละ 75.00) 

ส่วนสามล าดับสุดท้ายท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

ครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ได้ท าหรือจัดให้มี

คือ จัดบรรยากาศห้องเรียนให้สบาย ผ่อนคลาย เช่น มีการเปิดเพลงเบา ๆเวลาเรียน มีเบาะนั่งหรือผู้เรียนสามารถ

ย้ายเก้าอี้นั่งได้ตามสบาย (ร้อยละ 10.00) มีป้ายค าศัพท์ รูปภาพ หรือตกแต่งห้องเรียนหรือบริเวณรอบๆ ท่ีเอื้อหรือ

สร้างบรรยากาศท่ีเป็นภาษาอังกฤษหรือวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 5.00) จ ากัดจ านวนผู้เรียนในห้องเรียน

ภาษาอังกฤษ ไมเ่กิน 25 คน (ร้อยละ 0.00) 

 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ตารางที่ 12 ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 รายการปัญหา N ร้อยละ 

1. สภาพท่ัวไปหอ้งเรียนไม่เอื้อตอ่การจัดกิจกรรม 6 30.00 

2. ขาดสื่ออเิล็กทรอนิกส์ในการสอนภาษา เช่น คอมพวิเตอร์ อนิเตอร์เน็ต 8 40.00 

3. มคีวามยุง่ยากในการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจหลักภาษาอังกฤษ 11 55.00 

4. ไมแ่นใ่จว่าสอนถูกหรอืไม่ 1 5.00 

5. ผู้เรียนขาดแรงจูงใจและไมเ่ห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ 20 100.00 

6. พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ 0 0.00 

7. ขาดทักษะในการใชส้ื่อต่างๆ เช่น คอมพวิเตอร์ อนิเตอร์เน็ต 3 15.00 

8. ขาดความรู้และหรือแหล่งความรู้เกี่ยวกับการสอน เทคนิค หรือการจัด

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 

2 10.00 

9. ขาดความรูแ้ละแหลง่ความรู้ ด้านการวัดผลวิชาภาษาอังกฤษ 1 5.00 

10. สร้างสื่อการเรียนภาษาอังกฤษไม่เป็น 0 0.00 

11. ผู้บริหารไมเ่ห็นความส าคัญด้านการสอนภาษาอังกฤษ 2 10.00 

 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการส ารวจปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า ปัญหาสามอันดับ

แรกท่ีพบมากท่ีสุด คือ นักเรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 100.00) มีความ

ยุง่ยากในการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจหลักภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 55.00) ขาดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสอนภาษา เช่น 

คอมพิวเตอร์ อนิเตอร์เน็ต((ร้อยละ 40.00) 
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ส่วนปัญหาสามอันดับสุดท้าย คือ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสร้างสื่อการเรียนภาษาอังกฤษไม่เป็น (ร้อยละ 

0.00) ไม่แน่ใจว่าสอนถูกหรือไม่และขาดความรู้และแหล่งความรู้ ด้านการวัดผลวิชาภาษาอังกฤษ(ร้อยละ 5.00) 

ผู้บริหารไมเ่ห็นความส าคัญด้านการสอนภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 10.00) 

ตารางที่ 13 ความต้องการของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

ครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน เพื่อปรับปรุง

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 รายการปัญหา N ร้อยละ 

1. ห้องเรียนภาษาอังกฤษท่ีจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ีเหมาะสมตาม

หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

17 85.00 

2. ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา (Sound Lab) 18 90.00 

3. สื่อการสอนท่ีใชไ้ด้สะดวก ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 16 80.00 

4. ต าราเรียนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ 15 75.00 

5. การอบรมหรือ สื่อความรู้ด้านวิธีสอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการวัดผล

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

17 85.00 

6. การพัฒนาด้านความรู้และความเขา้ใจและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 17 85.00 

7. การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 17 85.00 

8. การจ ากัดจ านวนผู้เรียนในห้องไมใ่ห้มากเกินไป 20 100.00 

9. มแีหลง่เรียนรู้ ให้ผู้สอนและผู้เรียนท่ีสามารถเขา้ไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 18 90.00 

10. มหี้องสมุดท่ีมีหนังสอืภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เรียนรู้เพิ่มเตมิ 11 55.00 

11. การอบรม หรือสื่อความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนและการท าผลงาน

ทางวิชาการ 

19 95.00 

 

ตารางท่ี 13 แสดงผลส ารวจความตอ้งการของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 

คน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเกือบทุกรายการ

มากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้นข้อท่ี 4 และ 10 และรายการสามอันดับแรกท่ีมีความต้องการมากท่ีสุด คือ การจ ากัด

จ านวนผู้เรียนในห้องไม่ให้มากเกินไป (ร้อยละ 100.00) การอบรม หรือสื่อความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน

และการท าผลงานทางวิชาการ (ร้อยละ 95.00) ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) และมีแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้สอน

และผู้เรียนท่ีสามารถเขา้ไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (ร้อยละ 90.00) 

ส่วนความตอ้งการท่ีอาจารย์ผู้สอนรายวชิาภาษาอังกฤษสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์ และอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ต้องการสามอันดับ

สุดท้าย คือ สื่อการสอนท่ีใช้ได้สะดวกทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน (ร้อยละ 80.00) ต าราเรียนเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ (ร้อยละ 75.00) มีห้องสมุดท่ีมีหนังสือภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนให้

เรียนรู้เพิ่มเตมิ (ร้อยละ 55.00) 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการวจิัยช้ีให้เห็นว่าผู้สอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นผู้สอน

เพศหญิงมากกวา่เพศชายและผู้สอนทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้สอนส่วนใหญ่มีต าแหนง่ทาง

วิชาการเป็นอาจารย์ ท่ีมีประสบการณ์การสอน 6- 10 ปี ส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันมีผู้ ท่ีไม่ เคยเข้ารับการอบรม ร้อยละ  15.00 สภาพเกี่ยวกับผู้สอน

ภาษาอังกฤษท่ีพบในครัง้นี้อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาให้ผู้เรียนของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงมสีัมฤทธิผล

การเรียนภาษาอังกฤษต่ า สภาพผู้สอนท่ีมีประสบการณ์นอ้ย และบางคนไม่ได้จบสายการสอนมาโดยตรงจึงมีความรู้

ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ท าให้ขาดความมั่นใจ จึงท าให้การ

จัดการเรียนการสอนจึงเนน้ไปท่ีการใชต้ ารา หนังสอืหรือแบบฝึกหัดท่ีมเีป็นสว่นใหญ่ และการสอนหลายวิชาอาจท าให้

ผู้สอนไม่มเีวลาในการเตรียมการสอนมากพอจนส่งผลตอ่คุณภาพการเรียนรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับศรีสุข ชวีสุขานนท์ [8] 

และสมหวัง พันธะลี [9] ท่ีพบว่า ผู้สอนแต่ละคนท าการสอนหลายวิชา มีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบมาก และขาดสื่อ

การเรียนการสอน และเช่นเดียวกับการวิจัยท่ี พิชญาพร พรมคาบุตร [6]พบว่าสื่อการสอนท่ีครูผู้สอนวิชา

ภาษาอังกฤษใช้เป็นประจ าในโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ กระดานด า กระดานขาว หนังสือเรียน เพลงพื้นเมืองและเกม

ตา่ง ๆ ใบความรู้ ใบงาน และหนังสืออา่นเพิ่มเติม และดวงพร หนูพงศ์ [4] ท่ีศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีครูประสบมาก คือ 

ขาดความรู้ความสามารถทางด้านการสอน ขาดความรู้ความสามารถทางด้านการจัดกิจกรรมทางภาษา และขาด

ความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษในห้องเรียน  

แมว้า่ครูสว่นใหญ่จะเคยเข้าสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรอบสองปี แตอ่าจจะยัง

ท าให้ประสบการณ์ในการสอนภาษายังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้สอนท่ีไม่ได้จบด้านภาษาอังกฤษ โดยตรง ในการเข้า

ร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษา ผู้สอนจะได้เรียนรู้วิธีหรือเทคนิคในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แต่

อาจจะยังขาดการเรียนรู้ทักษะทางภาษาที่สามารถน าไปสอนได้ เนื่องจากแตล่ะทักษะตอ้งใชเ้วลาและประสบการณ์ใน

การจัดการ จึงท าให้ผู้สอนอาจจะยังมขี้อจ ากัดในการท่ีจะถ่ายทอดสู่นักเรียน และอาจส่งผลตอ่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เนื่องจากในการสอนภาษาจ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้ และเทคนิคในการสอนตลอดจนถึงความสามารถในการการ

สื่อสารภาษาอังกฤษในกิจกรรมตา่ง ๆ ไม่มากก็น้อย 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีผู้สอนใช้ ในด้านต่าง ๆ คือ การสอนและเสนอค าศัพท์ การ

สอนไวยากรณ์โครงสร้าง การสอนการฟังและพูด การสอนการอ่าน การสอนการเขียนรูปแบบวิธีการวัดและ

ประเมินผลตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้พบข้อสังเกตว่า ผู้สอนใช้วิธีการสอน

ภาษาอังกฤษหลากหลายวิธี ไม่ใช้วิธีหรือรูปแบบการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งถึงขั้นมากท่ีสุด ( x > 3.90) ขณะเดียวกันวิธีท่ี

เลอืกใชใ้นอันดับตน้ ๆ ก็มิใช่เป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นการสื่อสาร (communicative approach) และมิใชก่ารสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การให้เขียนค าศัพท์บนกระดานพร้อมความหมายแล้วสอนให้ผู้เรียนออกเสียง และการใช้

บัตรค า ประกอบสื่อรูปภาพของจริง แสดงอาการหรือ ยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนการสะกดค าและทราบ

ความหมาย การอธิบายหลักโครงสร้างไวยากรณ์ ยกตัวอย่างการใช้ แล้วให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดการให้ตัวอย่าง

รูปแบบประโยคและวลีอย่างพอเพียงแล้วผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปเป็นหลักและกฎเกณฑ์ แล้วให้ท าแบบฝึกหัด 

การให้ผู้เรียนพูดหรือเขียนประโยคหรือวลีในโครงสร้างภาษาท่ีต้องการซ้ าหลาย ๆ คร้ังจนจ าได้ แล้วให้ใช้ค าใหม่เข้า

เทียบแทน การให้ผู้เรียนออกเสียงค าหรือวลีตามเทปหรือออกเสียงตามผู้สอน ฝึกการเน้นเสียง (stress) ให้ผู้เรียนฝึก

อา่นออกเสียง เขยีนตามค าบอกเขยีนเตมิค า 
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ในขณะท่ีในการวัดผลผู้สอนใช้วิธีท่ีหลากหลาย วัดจากผลงานการปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนมีการจัด

สภาพแวดลอ้มการเรียนภาษาอังกฤษท่ีเอื้อต่อ การเรียนมากขึ้นข้อค้นพบนี้อาจอธิบายได้ว่าเป็นผลจากการท่ีผู้สอนได้

ตระหนักหรือได้รับการอบรม ผู้สอนทราบทฤษฏี รูปแบบ ทราบวา่ควรวัดผลอยา่งไร ทราบว่า ควรจัดสภาพแวดล้อม

การเรียนอยา่งไร จึงมีการน าไปสู่การปฏบัิตใินช้ันเรียนจัดหอ้งและวัดผลตามสภาพได้ 

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีพบว่า ผู้เรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความส าคัญของ

ภาษาอังกฤษ และผู้สอนมีความยุ่งยากในการอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจหลักภาษาอังกฤษ เป็นข้อค้นพบท่ีสอดคล้องกับ

ดวงพร หนูพงษ์ [4] ท่ีพบว่า ปัญหาทางด้านตัวผู้เรียนสองอันดับแรกคือ ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาไม่เพียงพอและ

ผู้เรียนไม่ชอบภาษาอังกฤษ ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ อาจจะถูก

มองว่าเป็นปัญหาของผู้เรียน แตผู่้สอนอาจจะมีส่วนส าคัญในการท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจหรือชอบภาษาอังกฤษ

ได้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ สนุกสนานไม่นา่เบ่ือ และเข้าใจผู้เรียน ฯลฯ เพราะหนึ่งในภารกิจท่ี

ส าคัญของผู้สอน คือ กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในวิชาเรียน [2] อย่างไรก็ตามปัญหาผู้เรียนขาด

แรงจูงใจและไม่เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษอาจจะมีความสัมพันธ์กันกับปัญหาที่วา่ ผู้สอนมคีวามยุง่ยากในการ

อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจหลักภาษาอังกฤษ เนื่องจากเมื่อผู้สอนไม่สามารถอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

ได้ อาจจะท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจและอาจไม่สนใจการเรียน และส่งผลให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในท่ีสุด การท่ีผู้สอนไม่

เข้าใจหรือไม่มพีื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ อาจท าให้มอีุปสรรคในการแสวงหาและเลือกใช้วธีิการสอนหรือกิจกรรมท่ีจะ

ท าให้การเรียนการสอนน่าสนใจ อีกท้ังการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วย

เช่นกัน ดังท่ี Gower [11] กล่าวว่า ผู้สอนสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีสุดในการใช้ภาษา โดยเฉพาะเมื่อต้องการสอน

เร่ืองการออกเสียง นอกจากนี้การสอนภาษาผู้สอนควรมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวภาษาท่ีสอนดว้ย ดังเจเรมี ฮาร์

เมอร์ [2] ท่ีกล่าวว่า “ ในระหว่างท่ีมีการเรียนการสอนภาษา ท้ังครูและนักเรียนจ าเป็นต้องรู้ว่า จะพูดถึงตัวภาษา

อย่างไร การท่ีจะต้องรู้ ไม่ได้หมายความว่า ครูอธิบายได้และนักเรียนสามารถเข้าใจได้เท่านั้น แต่ครูควรรู้ว่ามีอะไร

ผิดพลาดบ้าง มีอะไรแก้ไขได้บ้างและจะแก้ไขอย่างไรบ้าง ” สิ่งนี้เป็นข้อยุ่งยากสาหรับผู้สอนท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษ

แตไ่มไ่ด้จบภาษาอังกฤษหรือไมคุ่้นเคยภาษาอังกฤษ 

ส่วนความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบวา่ ผู้สอนมคีวามตอ้งการทุกรายการมากกว่า

ร้อยละ 50 ความต้องการดังกล่าวสอดคล้องกับปัญหาท่ีพบ โดยเฉพาะ 3 อันดับแรก คือ การจ ากัดจ านวนผู้เรียนใน

ห้องไม่ให้มากเกินไป (ร้อยละ 100.00) การอบรม หรือสื่อความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการวจิัยในชั้นเรียนและการท าผลงาน

ทางวิชาการ (ร้อยละ 95.00) ห้องปฏบัิติการทางภาษา (Sound Lab) และมีแหลง่เรียนรู้ ให้ผู้สอนและผู้เรียนท่ีสามารถ

เข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (ร้อยละ 90.00) เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ข้อค้นพบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดตีแม้จะมีการปฏรูิป

การศึกษาไปแล้วถึงสองรอบ หรือเป็นข้อค้นพบท่ีเป็นเช่นเดียวกับเมื่อ 11 ปีท่ีแล้วท่ี สมหวัง พันธะลี [9] พบว่า ผู้สอน

ส่วนใหญ่มคีวามต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ความต้องการเกี่ยวกับความสามารถ

ในการใชห้้องปฏบัิตกิารทางภาษา (Sound Lab) ในการเรียนการสอน และ ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยา่ง

สม่ าเสมอ และศรีสุข ชีวสุขานนท์ [8] ท่ีศึกษาพบวา่ ผู้สอนส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอน

วชิาภาษาอังกฤษ ท้ังด้านหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะและเนื้อวิชาภาษาอังกฤษ วิธีสอนและการด าเนนิการเรียน

การสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล อยูใ่นระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมหรือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจจัดกลุ่มเครือข่าย

ของผู้สอนท่ีอาจจะอยู่สถานศึกษาใกล้เคียงกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะมคีวามตอ้งการและปัญหาในการสอนท่ีคลา้ยคลึง

กัน เพื่อจัดให้มีการอบรมหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อดังตอ่ไปน้ี  

 1.1 เทคนิควิธีการสอนและการจัดกิจกรรม ผู้สอนส่วนใหญ่เมื่อสอนไปได้ระยะหนึ่งอาจใช้วิธีการ

สอนท่ีเหมือนเดิมหรือคุ้นเคย หากได้มีการอบรมหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองปัญหาและวิธีการสอนกับผู้สอน

เครือข่ายเป็นระยะ ๆ อาจท าให้ผู้สอนได้แนวคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหาและในการสอนเพิ่มขึ้น และอาจท าให้การ

จัดการเรียนการสอนน่าสนใจมากขึน้ท้ังนี้อาจน าผู้สอนท่ีมีการสอนอยา่งโดดเด่นหรือเป็นท่ีน่าสนใจมาแสดงวธีิสอนให้

ดูเป็นตัวอยา่ง อาจจะท าให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ดีและชัดเจนมากขึ้น 

 1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หากมกีารจัด

ให้ผู้เข้าร่วมได้มีการใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างการอบรมด้วยจะเป็นการดียิ่ง เพราะจะท าให้ผู้ เข้าอบรมเห็นตัวอย่าง

การใช้ภาษาท่ีอาจจะน าไปใชใ้นสถานการณก์ารสอนจริงในช้ันเรียนของตนเองได้ 

 1.3 จิตวิทยาในการเรียนรู้ภาษา จิตวทิยาในการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีผู้สอนควรจะได้รู้จักผู้เรียน

ในชั้นเพื่อท่ีจะได้เข้าใจผู้เรียนได้ดีขึ้น เช่น ผู้สอนควรตระหนักถึงวิ ธีการพูดหรือแก้ไขสิ่งท่ีผู้เรียนท าผิดเพื่อจะได้ไม่

กระทบความรู้สกึของผู้เรียนหรือไมท่ าให้ผู้เรียนรู้สกึไม่ดีกับการเรียนภาษา หากได้เรียนรู้พื้นฐานด้านจิตวทิยาที่จ าเป็น

ตอ่การเรยีนรู้ภาษาแล้วอาจจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะแก่ผู้เรียนของตน และอาจจะท าให้เข้าใจและรู้

วธีิการกระตุ้นแรงจูงใจของผู้เรียนให้สนใจในการเรียนมากขึน้ 

 1.4 การใชส้ื่ออุปกรณต์า่งๆ การได้เรียนรู้การใชส้ื่อ อุปกรณต์า่งๆท่ีแต่ละสถานการศึกษามี ไมว่า่จะ

เป็นคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา เคร่ืองเล่นเทปหรือซีดี ฯลฯ จะเป็นการช่วยให้ผู้สอนได้มีสื่อท่ีช่วยในการสอน

และอาจท าให้การสอนในชัน้ เรียนน่าสนใจมากขึน้ หรือท าให้ผู้เรียนมแีรงจูงใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากขึน้ 

 2. สนับสนุนให้มีสื่อ อุปกรณ์การสอน ท่ีหลากหลายและผู้สอนสามารถน าไปใช้ได้ง่าย ตามศักยภาพของ

สถานศกึษา ดังนี้ 

  2.1 ในกรณีท่ีอินเทอร์เน็ตเข้าถึง นอกจากจะมีสื่อและอุปกรณ์การสอนท่ีหลากหลายแล้วอาจ

ส่งเสริมให้ผู้สอนได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้วิธีการสอนใหม่ ๆ หรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจเพื่อน าไปใช้ในห้องเรียน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เร่ืองการออกเสียงค าภาษาอังกฤษ หรือการสนทนา จะท าให้ท้ังผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้

และได้สัมผัสการใช้ภาษาของเจ้าของภาษาโดยตรงจากคลิปวดีีโอในอนิเทอร์เน็ต และอื่น ๆ ซึ่งอาจจะท าให้ผู้เรียนและ

ผู้สอนได้เรียนรู้การออกเสียงท่ีถูกต้อง นอกจากเร่ืองภาษาแล้วอาจจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของ

เจ้าของภาษา และอาจได้รับความบันเทิง สนุกสนานและท าให้ผู้เรียนสนใจมากขึน้ซึ่งน่าจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยาก

เรียนรู้มากขึ้น 

  2.2 ในกรณีท่ีไมม่อีนิเทอร์เน็ต อาจส่งเสริมให้มีสื่อการสอนภาษาและแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและ

สะดวกตอ่การน าไปใช ้เช่น ชุดฝึกการอ่าน ชุดเกม บัตรค า หนังสือเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

 3. สนับสนุนให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนภาษา ในสถานท่ี

อนิเทอร์เน็ตเข้าถึงและมคีอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา อาจจะเป็นการดีถ้าผู้สอนสอนภาษาอังกฤษในสถานศกึษามกีาร

ตั้งกลุ่มเครือข่ายออนไลน์ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพราะในปัจจุบันถือว่าเป็นการสื่อสารท่ี

สะดวก ประหยัดเวลา และสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามศักยภาพของแต่ละคน อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง

ส าหรับบางคนท่ีใชอ้นิเทอร์เน็ตเป็นประจ า 
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การถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าพูน เขต 1 

Lesson learned from educational quality development guideline of small schools 

under the office of  Lamphun educational service area 1 

ณัฐกุล  รุณผาบ1* 

Nuttakul Roonnaphab1* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คอื 1. เพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายต าบลน้ าดิบ และ 2. เพื่อ

ถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กต าบลน้ าดิบ  การศึกษานี้เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายต าบลน้ าดิบ จ านวน 7 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยการ

เลอืกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การอภปิรายกลุ่มเฉพาะ 

และการท าวิทยาพิจารณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์เนื้อหา ผลจากการศึกษาคร้ังนี้       

สามามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กให้มี

ประสิทธิภาพได้ 

ค าส าคัญ:  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

Abstract 

 The objective of this research was 1. was to study the context of small size school in the namdip 

district and 2 .  to lesson learned the ways to develop educational quality of small size schools in the namdip 

district. This research was quantitative research was using 7 small size schools in the namdip district. The 

purposive random sampling was used to select the target group. The data was collected by document study, in-

depth interview, specific group discussion and master hearing. Content analysis and content synthesis were used 

to analyze data. The results of this research were revealed as follows. The contribution of this research can be 

used as a quide developing for educational quality in small schools to be effective. 

Keywords:  Educational quality development guideline of small schools 

                                                           
1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
1 The Secondary Educational Service Area Office 34, Chiang mai Province 50000 
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บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 ) ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานมโีรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 10,877 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.25 ของโรงเรียนท้ังหมด และจากการส ารวจข้อมูล

เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2553 พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กได้เพิ่มขึ้นเป็น 14,397 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.82 ภายในช่วง

ระยะเวลาเพียง 8 ปี จากผลการศกึษา พบวา่โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือ 1. นักเรียนมคีุณภาพค่อนขา้ง

ต่ าเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ท้ังนี้เป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กขาดความพร้อมในหลากหลายปัจจัยเช่น มีครูไม่

ครบชัน้ ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ ์โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยท่ีีทันสมัยมีราคาแพง ท้ังน้ีเนื่องจาก 

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจะใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ 2.โรงเรียน ตั้งอยู่ในชุมชนท่ีมีขนาดเล็กไม่มีศักยภาพ

เพียงพอในการระดมทรัพยากรเพื่อช่วยสนับสนุนโรงเรียน 3. นักเรียนมาจากครอบครัวท่ียากจนต้องได้รับการ

สนับสนุนชว่ยเหลอื เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการมีอนาคตท่ีดีต่อไป  4. โรงเรียนบางแห่งขาดครูผู้สอนใน

บางสาระวิชาและอยู่ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ และ 5. โรงเรียนขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนเมื่อ

เทียบเคียงกับโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 

  จารุวรรณ  นาคัน และ นภดล เจนอักษร (2556) กล่าวถึงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก   ท่ี

ผ่านมาพบว่ามีปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท าให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีคุณภาพได้แก่ 1) นโยบายว่าด้วยการศึกษาขั้น

พื้นฐานยังเข้าใจวา่การจัดการศกึษายังเป็นเพียงกระบวนการเรียนเพื่อการพัฒนา แตม่ิได้มองว่าเป็นการศึกษาเพ่ือคน

ท้ังมวล (Education for All) รัฐจัดการศึกษาภายใต้ระบบข้อมูล เกณฑ์ มาตรฐานตัวชี้วัด และเอกสารตามโครงสร้าง

เชิงอ านาจ ท าให้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาไม่มีความชัดเจน  2) การบริหารการศึกษาแบบรวมศูนย์เชิงโครงสร้าง

อ านาจท่ียอมรับระบบรายงานความก้าวหน้า และการก าหนดแนวปฏิบัติจากส่วนกลางเป็นส าคัญ ท่ีท าให้เกิดความ

ผิดพลาดบ่อยคร้ัง 3) การประเมินมาตรฐานของส านักงานรับรองและประเมนิคุณภาพการจัดการศกึษา (สมศ.) ไมไ่ด้

สื่ออะไรกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กแม้แต่น้อย การประเมินท่ีเป็นไปตามตัวบ่งชี้และมาตรฐาน

เท่ากันทุกระดับ ท าให้สร้างปัญหาและอุปสรรคการท างาน ครูต้องท้ิงงานเพื่อการจัดเตรียมเอกสาร และ 4) ค่านิยม

และข้อจ ากัดด้านการบริหาร ท าให้บุคลากรมิได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กมากนักคิดเพียงว่า

เป็นแคท่างผ่านของต าแหน่งหน้าท่ีเท่านัน้ ท าให้เกิดปัญหาที่ยากตอ่การพัฒนา 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 (2556) มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 165 แห่ง  เป็น

โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจ านวนนักเรียน 120 คน ลงมา จ านวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.79  สภาพการบริหารงาน

ของโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาสรุปได้เป็น 4 ด้านดังนี้  

 1. ด้านวชิาการ พบว่า 1.1 โรงเรียนขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัยไม่

เพียงพอกับความต้องการและความจ าเป็นท่ีจะใช้เหมาะสม 1.2 ขาดแคลนหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ แหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน เนื่องจากงบประมาณมจี ากัดไม่เพยีงพอกับความตอ้งการ ท าให้ผู้เรียน ไมส่ามารถศึกษา

หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า มีปัญหาการคิดวิเคราะห์

และการคิดค านวณ 1.4 นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 1.5 พื้นฐานความรู้ของนักเรียนแตกต่างกันท าให้

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมคีวามยุง่ยาก 

 2. ด้านบุคลากร พบว่า 2.1 ครูไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาท่ีถนัดและครูต้องรับภาระหนัก สอนหลาย

ระดับ หลายรายวิชา 2.2 ครูขาดขวัญและก าลังใจ ตลอดจนแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน จึงท างานได้ไม่มปีระสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร 2.3 บุคลากรมีการย้ายบ่อย ท าให้เกิดความไมต่่อเนื่องของงานท่ีปฏิบัติ 2.4 ขาดบุคลากรสายสนับสนุนการ

สอน เช่น งานธุรการ การเงินและพัสดุ 2.5 บุคลากรบางส่วนเป็นครูอัตราจ้าง ระยะเวลาท่ีท าการจ้างสั้น เช่น จ้างเหมา 4 
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เดือน จ้างเหมาตามปีงบประมาณ ท าให้ขาดความมั่นคงในอาชีพและความต่อเนื่องของงานท่ีท า  2.6 การพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการเรียนการสอน และการใชเ้ทคโนโลยี ทางการศกึษามีนอ้ย 

2.7 สวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น ท่ีพักอาศัย พาหนะ สาธารณูปโภค ฯลฯ ให้กับบุคลากรมีน้อย  ครูประสบปัญหาการ

เดินทางท่ีไกล มีความยากล าบาก ไม่สะดวก ท าให้เกิดความเครียดและความกังวลใจหลายประการ  2.8 ขาดผู้น าท่ี

เข้มแข็งหรือขาดผู้บริหารท่ีจะบริหารโรงเรียนเป็นระยะเวลายาวนาน ต้องให้ครูผู้สอน หรือครูบรรจุใหม่ท าหน้าที่แทน

ท าให้โรงเรียนไม่พัฒนาเท่าท่ีควร 

  3. ด้านอาคารสถานท่ี / สื่อวัสดุ / อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ พบว่า 3.1 โรงเรียนมีสภาพอาคารเก่า ช ารุด ทรุด

โทรม เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน 3.2 อาคารเรียน อาคารประกอบไม่เพียงพอกับความต้องการ ขาด

ห้องปฏิบัติการ สถานท่ีออกก าลังกายส าหรับเด็ก  3.3 ขาดวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ 3.4) ขาด

เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ เครื่องถา่ยเอกสารท่ีจ าเป็นต่อการด าเนนิงาน 

 4. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า 4.1 จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอ / คุ้มค่า ตอ่การ

จัดกิจกรรม เด็กในเขตบริการไปเรียนท่ีโรงเรียนอื่น ท่ีเห็นว่ามีความพร้อมและมีคุณภาพกว่า  4.2 โรงเรียนบางแห่ง

ตัง้อยูห่่างไกลจากชุมชน ท าให้เกิดปัญหาการเดินทางมาเรียนของนักเรียน ค่าพาหนะมจี ากัด 4.3 ชุมชน ผู้ปกครอง มี

ฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานได้มากเท่าท่ีควร 

4.4 การใช้ข้อมูลสารสนเทศและน าผลของการประเมินงาน / โครงการมาใช้วางแผน ปรับปรุง พัฒนางานยังมีน้อย  

4.5 การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรวัยเรียนท่ีย้ายไปรับจ้างงานต่างพื้นท่ี ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของครูและโรงเรียน 4.6 ขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีอื่น ๆ ท่ีเข้ามา

ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.7 ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน 4.8 

ขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 (2556) ได้เพิ่มประสิทธิภาพและลดความ 

สูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการท่ีเหมาะสม ได้แก่  1. การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้าง

เครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการจัดท าแผนท่ีตั้งสถานศึกษา 

(School mapping) และแผนด าเนินงานแบบขั้นบันได  2. จัดให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นท่ี เพื่อให้เกิด

ขนาดท่ีเหมาะสมโดยชดเชยค่าเดินทางแก่พ่อแม่ ท้ังนี้เพื่อให้สามารถจัดสรรอัตราก าลังของครูและงบประมาณ  

ท่ีเสริมสร้าง การพัฒนาคุณภาพได้อย่างเต็มท่ี 3. เร่งด าเนินการให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพดีขึ้นด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย อาทิ ส่งเสริมโรงเรียนดีประจ าต าบล การควบรวมและถ่ายโอนสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งไมไ่ด้อยู่ในพื้นท่ี

ทุรกันดาร ห่างไกลและให้การอุดหนุนค่ายานพาหนะ และ 4. ใช้ระบบงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเป็น

สิ่งจูงใจในการแก้ปัญหาโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กมาก จนไมส่ามารถพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาได้ โดยให้

ควบรวมเป็นโรงเรียนท่ีสามารถบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แต่การ

ด าเนนิการแก้ปัญหาก็ไมป่ระสบกับความส าเร็จ เนื่องจากนโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย สร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ปฏบัิติ

และประการส าคัญได้รับการตอ่ต้านจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเพราะไมย่นิยอมให้ยุบเลิกโรงเรียน 

 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กต าบลน้ าดิบ เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่าง

โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 7 โรง ซึ่งมีระยะทางห่างกันประมาณ 2 - 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย โรงเรียนวัดน้ าดิบ โรงเรียน

บ้านเหล่าป่าก๋อย โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า โรงเรียนวัดวังกู่ โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว โรงเรียนวัดปากล้องและโรงเรียน

บ้านห้วยอ้อ  ได้ร่วมมือกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายขึ้นอันเนื่องมาจากประสบกับปัญหาคือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการทดสอบขั้นพืน้ฐานในระดับชาติ (O-NET) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า
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กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่  2) ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  

ท่ี 2  โดยส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา่โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มนี้ ไมผ่่านการประเมิน

โดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานท่ี 4  3) ผู้ปกครองนักเรียนมกีารต่ืนตัวด้านคุณภาพการจัดการศกึษา จึงมุ่ง

แสวงหาโรงเรียนท่ีมีคุณภาพให้กับบุตรหลานตนเอง จึงเกิดการเคลื่อนย้ายนักเรียนจากชนบทเข้าสู่โรงเรียนเอกชนท่ีมี

ความพร้อมตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอป่าซาง และอ าเภอเมืองล าพูน และประการส าคัญโรงเรียนขนาดเล็กท้ัง 7 โรงมี

จ านวนครูไม่ครบชั้นเรียน  จึงได้ร่วมกันก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในต าบลน้ าดิบ โดยแบ่งกันรับผิดชอบรายชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 6 โดยได้ด าเนินการมาตัง้แตปี่การศึกษา 2558 ซึ่งผลการด าเนนิงานร่วมกัน พบวา่  1) สัดส่วนครูต่อ

ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีแต่ละโรงเรียนมจี านวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน มคีรูจ านวน 1 - 5 คน เปลี่ยนเป็นแตล่ะ

โรงเรียนมจี านวนห้องเรียน 1 - 2 ห้องเรียน มคีรูดูแลนักเรียนจ านวนห้องละ 2 คน ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนครูได้อย่างชัดเจน 2) โรงเรียนไม่ต้องถูกยุบเลิกตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้ไม่มีผลกระทบต่อ

ผู้ปกครองและชุมชน  3) สามารถบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันเกิดประโยชน์ตอ่ผู้เรียน 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

ของนักเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับประเทศ 5) โรงเรียนผ่านการประเมินของส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 6) นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รู้จักและ

เป็นเพื่อนกันท้ังต าบล โดยโรงเรียนในเครอืขา่ยได้จัดกิจกรรมเชื่อมความรัก ความสามัคคี เชน่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 7) นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มท่ี เต็มเวลาและเต็มหลักสูตร เพราะมีครูรับผิดชอบ 2 

คน ต่อ 1 ห้องเรียน เมื่อครูคนใดคนหนึ่งไปอบรมหรือลาก็ยังมีครูคอยรับผิดชอบอยา่งต่อเนื่อง 8) จ านวนครูมเีพยีงพอ 

และสอนตรงตามสาขาวิชา ความรู้ความสามารถ และความถนัด 9) ครูมีเวลาเพยีงพอท่ีจะท าผลงานทางวชิาการเพื่อ

ขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 10) ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง         

มคีวามพงึพอใจในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเครอืขา่ยต าบลน้ าดิบ 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กในเครอืขา่ยต าบลน้ าดิบ   

 2. เพื่อถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเครอืขา่ยต าบลน้ าดิบ    
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของคุณภาพการศกึษาและการบริหารเชิงคุณภาพ 

 สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ิ (2542) คุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความมุ่ง

หมายของผู้ให้บริการ ตรงตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้รับบริการ     

 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2541) กล่าวถึงคุณภาพในการศึกษา โดยหมายถึง การท่ีผู้เรียนเกิดคุณลักษณะต่าง 

ๆ ครบถ้วนตามความคาดหวังของหลักสูตร  

 รัตนา  ดวงแก้ว (2556) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของการจัด

การศึกษาท่ีมีมาตรฐาน ท าให้เกิดผลแก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและสามารถสนองความ

ต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  หรืออาจกล่าวได้ว่า  คุณภาพการศึกษาคือคุณภาพของผู้เรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  ทั้งนี้คุณภาพของผู้เรียนดังกล่าว

เกิดจากความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย  ได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนท่ีเอาใจใส่การจัดการศึกษา หน่วยงานระดับ
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นโยบายและระดับปฏิบัติมีระบบการบริหารท่ีได้มาตรฐาน โดยเฉพาะระดับปฏิบัติซึ่งหมายถึงสถานศึกษามีระบบ   

การเรียนการสอนท่ีลงถึงระดับห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ อันเป็นผลมาจากการมีผู้บริหารและครูมืออาชีพ  รวมท้ังมี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีให้ค าปรึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ   

 สรุปได้ว่า ความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของ

หลักสูตรและสถานศกึษา โดยจะต้องสร้างความพงึพอใจให้กับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม  
 

ทฤษฎีหลักการบรหิารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

 แนวคดิทฤษฎเีชิงระบบ 

 ความเป็นมาของวิธีการเชิงระบบ 

 วิเชียร  วิทยาอุดม (2548) เมื่อประมาณปี ค.ศ.1950 ทฤษฎีระบบ (System Theory) เร่ิมจากนักชีววิทยา 

ชาวออสเตรีย น ามาใชอ้ธิบายความหมายของระบบตา่ง ๆ ในระบบกายภาพ ชีวภาพ และระบบสังคม เขามี ความเห็นว่า 

องค์กรเปลี่ยนแปลงได้ เป็นระบบท่ีมีความเกี่ยวพันกันหลายด้าน มีหลายระดับ และได้ให้ทัศนะถึงระบบไว้ว่า ระบบ 

คือกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้อง ดังนัน้ระบบน่าจะ

หมายถึงส่วนต่าง ๆ ท่ีต้องพึ่งพาอาศัยต่อกันกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะกระท าหน้าท่ีบางประการ เพื่อให้ภารกิจ

นัน้บรรลุวัตถุประสงค์ ทฤษฎเีชิงระบบ (System Theory) จึงเป็นวธีิการจัดการท่ีผสมผสานหน้าท่ีการจัดการกิจกรรม

การจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกัน โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายนอก ถึงระบบหนึ่ง ๆ 

ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า (Input Stage)  ขั้นตอนการแปรสภาพ (Conersion or Transformtion Stage) และขั้นตอนการ

ผลิต (Output Stage) และมีขอ้มูลป้อนกลับ  (Feedback)   

 เดวิด แอสตัน และโธมัส อาร์ ดาย (David Easton and Thomas R. Dye) เป็นนักวิชาการท่ีมีมุมมององค์กรว่า

เป็นองค์กรระบบเปิด ท่ีท างานสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมระบบย่อย

ตา่ง ๆ จะตอ้งท างานสัมพันธ์กัน และเทคโนโลยใีนการปฏบัิตงิานขององคก์ารจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดลอ้มของ

องคก์าร  

 สรุปได้ว่าวิธีการเชิงระบบ เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในองค์การ

ประเภทต่าง ๆ โดยท่ีพิจารณาการบริหารในลักษณะองค์รวมท่ีมีเป้าหมาย กระบวนการ ระบบย่อยและองค์ประกอบต่าง 

ๆ ท่ีมปีฏสิัมพันธ์กัน มกีารปฏบัิตงิาน แลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการบริหาร ประโยชน์จากการใช้วธีิการ

เชงิระบบ คือ วธีิการนี้จะเป็นการประกันวา่ การด าเนินงานจะด าเนินต่อไปตามขั้นตอนท่ีวางไว้ โดยชว่ยให้การท างานตาม

ระบบบรรลุตามเป้าหมาย โดยใชเ้วลา งบประมาณ และบุคลากรอยา่งมปีระสิทธิภาพและคุ้มค่ามากท่ีสุด 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ศริิพร  ธนะสมบูรณ์ (2552) วิจัยเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศกึษาขอนแก่น เขต 1  ผลจากการวจิัยพบวา่ สภาพการด าเนินงานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กทัง้ 4 ด้าน โดยภาพรวมมีการปฏบัิตจิากมากไปหาน้อยคอื 

 1. ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอนและด้านความ

พร้อมเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสนับสนุนตามล าดับ 
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 2. ส่วนปัญหาของกรพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กท้ัง 4 ด้าน มีปัญหาระดับ  ปานกลาง 

โดยเรียงล าดับจากมากสุดไปหาน้อยสุดคือ ด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสนับสนุน ด้านการเรียนการสอน  ด้านการ

บริหารจัดการและด้านการมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษาตามล าดับ 

 3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กคือ ควรมีการจัดโครงสร้างการบริหารให้

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน รูปแบบการบริหารท่ีเป็นเอกลักษณ์แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการมีรูปแบบการ

ประเมินผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพจริง โดยร่วมมือกับ

ผู้เชี่ยวชาญและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีแผนของงบประมาณพิเศษ

สนับสนุนท่ีชัดเจน มโีครงสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนอยา่งชัดเจนและปฏบัิตไิด้จริง 

 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม

ทางด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

 พิณสุดา สิริธรังศรี (2555) ศึกษาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนประสบการณ์การ

เรียนรู้จากการปฏิบัติพบว่าโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยความร่วมมือของครู นักเรียนและ

องค์กรอื่นๆในชุมชน ท่ีมีผู้บริหารเอาจริงเอาจัง เปิดใจให้ชุมชนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบและ

ร่วมตดิตามประเมนิผล โรงเรียนและชุมชนดังกล่าวเป็นองค์กรท่ีมคีวามสุข นักเรียน ประชาชนกล้าแสดงออก กล้าคิด 

กล้าพูด และท าในสิ่งท่ีเป็นประโยชนต์อ่ผู้เรียนและชุมชน 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กต าบล

น้ าดิบ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย ด้วยวธีิการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการวจิัยท่ีถูกต้องและ

สมบูรณ ์การศึกษาครัง้นี้ได้ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้      

 1. ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กต าบลน้ าดิบ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 จ านวน 7  โรง ในเขตพื้นท่ี อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เพื่อท าการศึกษาวิจัยประกอบด้วยโรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดน้ าดิบ  

2.โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 3. โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า 4. โรงเรียนวัดวังกู่ 5. โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว 6. โรงเรียนวัด   

ปากล้องและ 7. โรงเรียนบ้านหว้ยออ้                    

 2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2.1 แบบบันทึกข้อมูลเอกสารของโรงเรียนเกี่ยวกับข้อมูลผลสอบ O-NET ของโรงเรียน ข้อมูล

พื้นฐาน ด้านงานวิชาการ ด้านงานบริหารบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบริหารท่ัวไป    

 2.2 แบบบันทึกการสังเกต เกี่ยวกับบริบทภายในโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานด้านงานวิชาการ 

ด้านงานบริหารบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบริหารท่ัวไป ส่วนบริบทภายนอกโรงเรียน 

ได้แก่ ด้านการคมนาคม ด้านสภาพชุมชน ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน ด้านเศรษฐกิจ รายได้และการ

ประกอบอาชพีและดา้นขนบธรรมเนยีม ประเพณีและวัฒนธรรม 

 2.3 แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน ในด้านบริหารงานวิชาการ ด้าน

บริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและด้านบริหารงานท่ัวไป  
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 2.4 แบบบันทึกการอภปิรายกลุ่มเฉพาะ เกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กตามภารกิจ งานหลัก 

4 ด้านประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารท่ัวไปและรูปแบบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

 2.5 แบบตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการท าวิทยา

พิจารณ ์เพื่อตรวจสอบ ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  

 3. การสร้างเครื่องมือ 

การสร้างเคร่ืองมือในการท าวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลเอกสารโรงเรียน แบบบันทึกการสังเกต  

แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชงิลึก แบบบันทึกการอภิปรายกลุ่มเฉพาะ และแบบตรวจสอบประกอบการท าวิทยาพจิารณ์ 

มขีั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

 ขั้นท่ี 1 ศกึษาเอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ขั้นท่ี 2 น าความรู้ท่ีได้มาจากขั้นท่ี 1 มาสร้างเป็นขอ้ค าถาม 

 ขั้นท่ี 3 น าข้อค าถามท่ีได้จากขั้นท่ี 2 เสนอผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อปรับปรุงแก้ไข 

 ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีได้จากขั้นท่ี 3 มาปรับปรุงแก้ไขและน าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้ค่า IOC 

=1.00 ทุกข้อ 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวิจัยคร้ังนี้  ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis and Content  

Synthesis) 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในหัวข้อการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาด

เล็กต าบลน้ าดิบ  ผลการวจิัยปรากฏดังนี้ 

1. บริบทของโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 7 โรง มีบริบทภายใน ด้านการบริหารงานในโรงเรียนออกเป็น  4 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) ด้านงานวิชาการ พบวา่ โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น มีการก าหนดจุดเน้นท่ีตอ้งแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ การมุง่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับผู้เรียน การ

มุ่งปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ท้ังในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน มีการนิเทศภายใน และมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 2) ด้านงานงบประมาณ  มีการจัดตั้ง

งบประมาณ  มีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้รับผิดชอบตามแผนงานและโครงการ มีการตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มีการก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณ มีการระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา มีการบริหารการเงินและบัญชี การเบิกเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด  และมีการบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์  3)  ด้านงานบุคคล พบว่า โรงเรียนส่วนมากมีอัตราครูเกินเกณฑ์ตามท่ี คณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด ขาดแคลนครูสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ

คอมพวิเตอร์ มีจ านวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 6 อยูร่ะหว่างจ านวน 15 – 76 คน ผู้เรียนเป็น

ท้ังเด็กไทย เด็กต่างด้าวสัญชาติพม่า สัญชาติไทยใหญ่ และชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหร่ียง โรงเรียนมีแนวโน้มจ านวน

นักเรียนลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรในชุมชนลดลง และผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเข้าเรียน
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โรงเรียนท่ีมีความพร้อมมากกว่า  ผู้บริหารโรงเรียนมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขา บริหารการศึกษา ส่วนครูผู้สอน 

มวีุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ผู้บริหารโรงเรียน และครูมกีารย้ายบ่อย ท าให้การบริหารงาน

และการสอนไม่ต่อเนื่อง ครูขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีทันสมัย และขาดแรงจูงใจในการ

ปฏบัิติงานเนื่องจากคิดวา่โรงเรียนขนาดเล็กไม่มคีวามพร้อมท่ีจะจัดการเรียนการสอน ครูขาดขวัญและก าลังใจในการ

ท างาน เพราะต้องรับผิดชอบดูแลนักเรียนหลายช้ัน และต้องสอนทุกกลุ่มสาระ ในด้านต าแหน่ง มีท้ังครูท่ีมีวิทยฐานะ

ช านาญการ ช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ส่วนผู้บริหารโรงเรียนมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ มีการจัดโครงสร้าง

การบริหารงาน มีการมอบหมายงาน จัดครูเข้าสอนตามความรู้ ความสามารถ มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหาร มีการพจิารณาความดีความชอบในรูปของคณะกรรมการ และ 4)  ด้านงานบริหารท่ัวไปพบวา่ โรงเรียนตั้งอยู่

ในชุมชนโดยชุมชนร่วมกันก่อตั้ง และกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมโรงเรียนมี

เขตบริการจ านวน 1 – 3 หมู่บ้าน มีเนื้อท่ีอยู่ระหว่างจ านวน 2 – 10 ไร่  แต่ละโรงตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 3 – 10 

กิโลเมตร อาคารเรียนอาคารประกอบอยู่ในสภาพดี และเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน มีสาธารณูปโภค มีการจัดประชุม

ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น และมีการใช้

ประโยชนแ์ละดูแลซ่อมแซมอาคารสถานท่ี   

 บริบทภายนอก ด้านเศรษฐกิจรายได้และการประกอบอาชีพพบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพ ท านา ท าสวนล าไย 

หัตถกรรมทอผ้า และแกะสลักไม้ ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน เป็นในลักษณะผสมผสาน

ระหว่างวัฒนธรรมประจ าชาติและวัฒนธรรมล้านนา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความสัมพันธ์

กันด้วยด ี 

 ในดา้นจุดแข็ง (Strenght) ของโรงเรยีน พบว่า ครูมคีวามรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นเป็นแบบอย่างท่ีดแีก่

นักเรียน มีความสามัคคีเสียสละเอาใจใส่ดูแลนักเรียน และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนมโีครงสร้าง

การบริหารงานชัดเจน มีระบบการบริหารท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ นักเรียนเป็นคนดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจ

แจ่มใส ด้านจุดอ่อน(Weakness) ของโรงเรียน พบว่า ผู้เรียนขาดนิสัยใฝ่เรียนรู้ ขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ขาด

ทักษะในการท างานและไม่รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร ครูท างานพิเศษหลายด้านท าให้การท างานไม่เป็นระบบ ขาด

การวจิัยและพัฒนาด้านการสอน โรงเรียนมสีื่ออุปกรณน์้อยและขาดแคลนงบประมาณในการบริหารงาน  ด้านโอกาส 

(Opportunities) ของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนมีระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต การคมนาคมมีความสะดวก เป็น

ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย  ชุมชนมี

วัฒนธรรม และประเพณีท่ีเข้มแข็ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมอืในการ

ด าเนนิงานของโรงเรียน ส่วนดา้นอุปสรรค(Threats)  พบวา่  ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนซึ่งมีรถ

มารับส่งถึงหมู่บ้าน ครอบครัวของผู้เรียนมีรายได้น้อย นักเรียนบางคนมีปัญหาครอบครัวและชุมชนมีขนาดเล็กไม่มี

ศักยภาพเพยีงพอให้การสนับสนุนโรงเรียน 

 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กต าบลน้ าดิบ คือโรงเรียนแต่ละ

โรงรับผิดชอบรายช้ันเรียน และมีการก าหนดองค์ประกอบความเป็นคุณภาพท่ีเป็นท้ังปัจจัย กระบวนการและผลผลิตท่ี

เป็นเป้าหมายความส าเร็จ จ านวน 6 องค์ประกอบมาใช้เป็นรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 

ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Participation ) 2) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School based 

management) 3) การให้ความส าคัญกับงานวิชาการ (Academic Development)  4) การสร้างเครือข่าย (Network) 5) 

การใช้หลักธรรมาภบิาล (Goodgovernance) และ 6) ผู้เรียนมคีุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร (Quality learning) 
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วิจารณ์และสรุปผล 

 จากผลการวจิัย เร่ืองการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครอืขา่ยโรงเรียนขนาดเล็ก

ต าบลน้ าดิบ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 สามารถน ามาอภปิรายผล ดังนี้ 

 1. บริบทของโรงเรียนขนาดเล็กเครอืขา่ยต าบลน้ าดิบ จ านวน 7 โรงเรียน  

 1.1 ด้านบริบทภายในพบว่า โรงเรียนจ านวน 3 โรงมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระหลักต่ ากว่าระดับประเทศและระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา ทั้งนี้เป็นเพราะ

โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนครูสาระวิชาหลัก และมีสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอและล้าสมัยโดยเฉพาะ

สื่อคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2539) ท่ีพบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก    

ส่วนใหญ่จะมีปัญหาท่ีเหมือนกันคือ นักเรียนมีคุณภาพค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นเพราะโรงเรียน

ขนาดเล็กขาดความพร้อมในหลายปัจจัยเช่น มีครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ 

โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของกลุ่มนโยบายและแผน  (2553) ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ท่ีพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร

จัดการ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่ า ด้านงานบริหารบุคคลเมื่อเปรียบเทียบจ านวนข้าราชการครู 

ตามเกณฑ์ท่ี กคศ. ก าหนดพบว่า มีท้ังโรงเรียนท่ีมีครูเกินเกณฑ์ มีครูพอดีเกณฑ์และมีครูต่ ากว่าเกณฑ์โรงเรียน     

ขาดแคลนครูสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูมี    

การย้ายบ่อย ท าให้การบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนสอนไม่ต่อเนื่อง ครูขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ีทันสมัย ประการส าคัญครูขาดแรงจูงใจในการท างานเนื่องจากคิดว่าเป็นโรงเรียนท่ีไม่มีความพร้อมท่ีจะ

จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับจารุวรรณ  นาตัน (2556) ท่ีได้ศึกษานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก พบว่า ค่านิยมและข้อจ ากัดด้านการบริหารท าให้ครูมิได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับโรงเรียนขนาดเล็ก

มากนักคิดเพียงวา่เป็นแค่ทางผ่านของต าแหน่งหน้าท่ีเท่านัน้ ท าให้เกิดปัญหาท่ียากต่อการพัฒนา โรงเรียนมีแนวโน้ม

Participation 
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จ านวนนักเรียนลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรในชุมชนลดลง ประกอบกับผู้ปกครองนักเรียนบางคน     

ไม่มั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จึงส่งบุตรหลานไปเข้าเรี ยนโรงเรียนเอกชนท่ีมีความพร้อม 

สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ท่ีพบว่าประชากรประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง

เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรในชาติลดลงตามล าดับ ประกอบกับอัตราการเคลื่อนย้ายของประชากรจาก

ชนบทเข้าสู่เมืองมีเป็นจ านวนมาก จึงท าให้นักเรียนท่ีเป็นตัวป้อนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิารลดลง 

 1.2 ด้านสภาพบริบทภายนอกของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

พบว่า ทุกโรงเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

โรงเรียน และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนและเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน

เพื่อพัฒนาโรงเรียน และในกรณีท่ีชุมชนมีการจัดงาน โรงเรียนจะน าคณะครูไปร่วมงานด้วยทุกคร้ัง ซึ่งผลท่ีเกิดจาก

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากชุมชนด้วยดี สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พิธาน พื้นทอง (2548) ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าโรงเรียนควรมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ 

ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการระดมทุนทรัพย์เพื่อการบริหารจัดการศกึษา 

       2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กต าบลน้ าดิบ คือ โรงเรียน  แบ่งกัน

รับผิดชอบรายชั้นเรียนและน าเอาองค์ประกอบความเป็นคุณภาพท่ีเป็นท้ังปัจจัย กระบวนการและผลผลิต จ านวน 6 

องค์ประกอบมาเป็นรูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อค้นพบประเด็นท่ี

นา่สนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

  2.1 การมีส่วนร่วมของชุมชน (Participation) เป็นองค์ประกอบด้านปัจจัยท่ีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กน ามาก าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ โดยโรงเรียนมองวา่การเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานท าให้การบริหารงานในโรงเรียน

สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธรังศรี (2555) ศึกษา

การจัดการศกึษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนประสบการณเ์รียนรู้จากการปฏิบัตพิบวา่ โรงเรียนท่ีจัดการศกึษา

แบบมสี่วนร่วมของชุมชน โดยความร่วมมอืของคร ูนักเรียน และองคก์รอ่ืนๆในชุมชน ท่ีมีผู้บริหารเอาจรงิเอาจัง เปิดใจ

ให้ชุมชนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมนิผล โรงเรียนและชุมชนดังกล่าวเป็น

องค์กรท่ีมีความสุข นักเรียน ประชาชนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด และท าในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ

ชุมชน  

 2.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School based management) เป็นองค์ประกอบด้าน

กระบวนการท่ีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กน ามาก าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ ซึ่ง

ในด้านการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาพบว่าโรงเรียนมีการกระจายอ านาจให้กับคณะกรรมการ

การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งเป็นการบริหารท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน

อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ อุทัย  บุญประเสริฐ (2543 : 35) เสนอแนวคิดหลักการมสี่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเ รียนมีส่วนร่วมในการบริหาร

ตัดสินใจ และร่วมกันจัดการศึกษาโดยเชื่อว่าการจัดการศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัด

การศึกษามากขึน้  

 2.3 การให้ความส าคัญกับงานวิชาการ (Academic Management) เป็นองค์ประกอบด้านกระบวนการ    

ท่ีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กน ามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ เพราะโรงเรียน
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ถือว่างานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญท่ีสุด โดยมีเป้าหมายท่ีคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ อุทัย  บุญประเสริฐ (2540)   

ท่ีพบว่างานวิชาการเป็นงานหลักเป็นงานท่ีใหญ่ท่ีสุดของระบบ เป็นงานท่ีเป็นหัวใจของสถานศึกษาและมีหลักสูตรซึ่ง

เป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดของงานวิชาการท่ีจะตอบสนอง และสนับสนุนงานวิชาการให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และสอดคล้อง

กับ ตะวัน สื่อกระแสร์ (2556) ท่ีพบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนต้องให้

ความส าคัญกับงานวิชาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกด้านและสอดคล้องกับ เจตนาเมืองมูล (2551) ท่ีพบว่า 

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องให้ความส าคัญกับการบริหารงาน

วชิาการ 

 2.4  การสร้างเครือข่าย (Network) เป็นองค์ประกอบด้านกระบวนการท่ีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กน ามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ เพราะโรงเรียนมองเห็นว่าการรวมกันเป็น

เครือข่ายจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนด้วยกันท าให้การบริหารโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ทักษิณ สิทธิศักดิ์ และคณะ (2556) กล่าวถึงข้อค้นพบจากการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย

เชิงระบบ และแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยกระบวนการ ท่ีพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กแต่ละแห่งในเขตพื้นท่ีการศกึษา ควรรวมกัน

จัดศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะท่ีจะประสานงานการท างานทุกด้านโดยมีระบบประกันควบคุม ก ากับ

ตดิตามและประเมินผลเฉพาะ 

 2.5 การใช้หลักธรรมาภิบาล (Goodgovernance) เป็นองค์ประกอบด้านกระบวนการท่ีเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กน ามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ เพราะโรงเรียนมองเห็นว่า

หลักธรรมาภบิาลเป็นหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดสีามารถน ามาเป็นแนวทางในการบริหารงานในโรงเรียนให้มี

คุณภาพได้ โดยในด้านหลักนิติธรรมมีการชี้แจงให้ครู และบุคลากรเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับของโรงเรียน มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักนิติธรรม มีการปรับปรุงระเบียบ

ข้อบังคับให้เหมาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน  สอดคล้องกับ สามารถ อินตามูล (2548) ท่ีศึกษาการใช้ธรรมาภิบาลใน

การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 พบว่าผู้บริหารควร

ก าหนดแผนและขั้นตอนการรับผิดชอบงานต่าง ๆ โดยชี้แจงการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ควรส่งเสริมให้บุคลากรท างานตามกฎระเบียบข้อบังคับอยา่งเคร่งครัด และควรจัดกิจกรรมเพื่อยกยอ่งเชดิชูบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานดีเด่นเป็นประจ า ด้านหลักคุณธรรมพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรมีความเมตตา กรุณา  โอบอ้อม

อารีต่อกัน รักเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนด้วยความสุภาพออ่นโยนและมีมนุษยสัมพันธ์ ครูและ

บุคลากรปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

         2.6 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร (Quality learning) เป็นองค์ประกอบด้านผลผลิต      

ท่ีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กน ามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ เพราะโรงเรียน

มองเห็นว่าการท่ีผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรมีพัฒนาการทุกด้ านเป็นคนดี คนเก่ง    

มีความสุขสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ เป็นองค์ประกอบท่ีเป็นเป้าหมายความส าเร็จสุดท้ายท่ีโรงเรียน

ตอ้งการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการน าไปใช้ประโยชน์ 

 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

            จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ต่อผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กดังนี้   

 1.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

                1.1.1. ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ เกิดจากการมีส่วนร่วมจาก

ผู้ปกครอง และชุมชนคือ ตัวผู้บริหารโรงเรียนและครู ดังนั้นหากต้องการผลักดันให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอยา่งแท้จรงิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา หรือหนว่ยงานตน้สังกัดจะต้อง

เข้ามาสนับสนุนการด าเนนิงานของโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม 

 1.1.2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริม 

สนับสนุน และยกย่องตลอดจนให้รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะของเครอืขา่ยท่ีมี

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วส่งผลให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญ

ก าลังใจที่สามารถท างานประสบความส าเร็จเป็นอยา่งได้ 

 1.1.3 โรงเรียนขนาดเล็กควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจาก 

เงินอุดหนุนตามรายหัวนักเรียน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ      

 1.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏบัิติ  

 1.2.1. โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้ปกครอง และชุมชนท่ีจะส่งเสริมสนับสนุน 

โรงเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้ใช้ศักยภาพท่ีมีอยูพ่ัฒนาโรงเรียน เชน่ แหลง่เรียนรู้ในชุมชน และภูมปัิญญาชาวบ้าน       

 1.2.2  ควรท าโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ

บริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชน เสนอแนะกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ จะท าให้ชุมชนเกิด

ความผูกพัน และเป็นการจูงใจให้ชุมชนเข้ามสี่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนมากยิ่งขึน้ขึ้น 

 1.3 เงื่อนไขความส าเร็จ 

 1.3.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดควรสร้างความ

เชื่อมั่น ต่อโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

และชุมชน ให้เกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อโรงเรียน ในกรณีท่ีไม่ยนิยอมให้โรงเรียนยุบเลิก การพิจารณาวา่โรงเรียน

ใดควร    ยุบเลิกหรือไม่ ควรให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเองมากกว่าการท าตามนโยบายของรัฐ  

                   1.3.2 การท่ีโรงเรียนขนาดเล็กจะมีคุณภาพได้นั้น บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องช่วยกัน 

สนับสนุนทรัพยากร ด้วยการจัดหาเงินทุน สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาโรงเรียน นอกเหนืองบประมาณท่ีได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐ  

                      1.3.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดควรให้

ความส าคัญกับ การพัฒนางานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้เด็กมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่

แตกตา่งกับเด็กในโรงเรียนขนาดใหญ่  

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

                      2.1 ควรศกึษายุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนขนาดเล็ก 

                      2.2 ควรศกึษาการพัฒนารูปแบบเฉพาะส าหรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การใช้

อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนว

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

The development of learning package to develop the ethics of grade 5 

students on use internet topic by using constructivism theory 

อัญญารัตน์  ชวดนุช1* 

Anyarat Chuadnoot1* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เร่ือง การใช้อนิเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ีี 5 โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้     

ด้วยตนเอง ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม ก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวจิัยคร้ังนี ้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธติมหาวทิยาลัยรามค าแหง 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต และ

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test Dependent) 

 ผลการวจิัยพบวา่ 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน (E1/E2) เท่ากับ 89.31/89.59 

 2. คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้

รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

                                                           
1 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวทิยาลัยรามค าแหง จงัหวดัอุทัยธานี 61000 
1 Watluang Municipality The Demonstration School of Ramkhamhaeng University, Uthai Thani 61000 

* Corresponding author e-mail : Anyarat_or@hotmail.com 
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 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎ ี     

การสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้

อนิเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง 

นักเรียนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ:  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  คุณธรรมจรยิธรรมการใชอ้ินเทอร์เน็ต  ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 
 

Abstract 
 The objectives of this study were 1. to develop a learning package using constructivism theory to 

develop the ethics of  grade 5 students on use internet topic to meet the standard criterion of 80/80, 2. to 

compare the ethics of the students before and after using learning package, 3. to compare learning 

achievements before and after using learning package, 4. study the students satisfaction towards a learning 

package using constructivism theory to develop the ethics of  grade 5 students on use internet. The cluster 

random sampling was employed to select students from grade 5 students at Watluang Municipality The 

Demonstration School of Ramkhamhaeng University semester 1 of academic year 2016, and 29 students in 5/1 

class was selected.  The research tools were the learning package, the lesson plans by using constructivism 

theory, observation form in ethics and achievements test on use internet and questionnaire. Mean, percentage, 

standard deviation and t-test dependent were used for data analyses. 

Results of the study were; 

1. The use of learning package to develop the ethics of the sample students on use internet using 

constructivism theory had efficiency of (E1/E2) = 89.31/89.59 

2. Students ethics scores after learning from the package was significantly higher than the pretest at 

.01 statistical level.  

3. Students learning scores on use information technology by using constructivism theory of the posttest 

was significantly higher than the pretest at .01 statistical level. 

4. The satisfaction of the students towards a learning package using constructivism theory to develop 

the ethics of  grade 5 students on use internet was at the highest satisfaction level. 
 

Keywords: learning package, the ethics on use internet, constructivism theory, 
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บทน า 

 ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้อง

เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข โดยยดึแนวทางการจัดการศกึษา ท้ังการศกึษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม ซึ่งสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนต้อง

ผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่ง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านยิมท่ีดีงามและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา [1] ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุค

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งสง่เสริมผู้เรียนมคีุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิด สร้างสรรค์ มทัีกษะดา้นเทคโนโลย ี

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ  นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ก าหนดวสิัยทัศน์และจุดหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านกึในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยดึมั่นใน

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคต ิ

จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชพี และการศึกษาตลอดชวีติ โดยมุ่งเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อ

ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมี

ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรโดยยึดหลักว่า 

ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ ค านงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้และคุณธรรม 

[2] และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดเป็นพันธกิจ

เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดย

เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพืน้ฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 

 จากกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีผลักดันให้สังคมไทยมุ่งความส าเร็จทางวัตถุ คนในสังคมแสวงหาความส าเร็จในชีวิต

ทางด้านเศรษฐกิจ บ้างก็แสวงหาอ านาจ บ้างก็แสวงหาผลประโยชน์จนหลายคนมองเห็นตรงกันวา่ปัจจุบันสังคมไทย

เร่ิมออ่นแอลงเร่ือย ๆ และก าลังเผชิญกับภาวะวกิฤติหลายด้าน ท้ังด้านการเมอืง การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งท่ีวิตกกังวลนั่นคือ คุณธรรม จริยธรรมของคนไทยเร่ิมถดถอยอันเป็นต้นเหตุท่ีจะน าไปสู่วิกฤติ

ให้แกส่ังคมไทยในอนาคต [3] และพบวา่ปัจจุบันเด็กและเยาวชนบางส่วนมคีุณธรรม จรยิธรรมลดนอ้ยลง ตีความวัตถุ

นอกกายวา่มีคุณค่าเหนอืกวา่คุณค่าทางจิตใจ มีพฤตกิรรมก้าวร้าว มีพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม ตดิเพื่อน  มั่วสุม ติดเกม 

เสพสื่อไม่สร้างสรรค์ ไมส่นใจเรียนหนังสอื ไมม่จีิตสาธารณะ ใชอ้นิเทอร์เน็ตไมเ่หมาะสม [4]  ค วาม ก้ า วห น้ า ข อ ง

เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ประเทศไทยตอ้งเผชญิกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ มีผลกระทบท้ังท่ีเป็นโอกาส

และความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก ท าให้ทุกประเทศต้องปรับตัว แม้วา่ในภาพรวม

สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ [5] แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2550-2554 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็นฐาน [6] และตอบสนองหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน      การสื่อสาร การคิด 
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แก้ปัญหาใช้ทักษะชีวิต และใช้เทคโนโลยีอีกด้วย [7] อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ท่ีถูกน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูลการสนทนา เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทุกคน

ตอ้งการสามารถรับรู้และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านตัวอักษร สามารถสื่อสารและส่งผ่านขอ้มูลได้อยา่งรวดเร็ว [8] การเรียน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ท าให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันเป็นเคร่ืองมือ

สมัยใหมท่ี่มีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นอย่างมากในปัจจุบันโดยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การ

เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการเชื่อมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้เนน้ถึงการพัฒนาการใช้

ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอนิเทอร์เน็ตใน การเสริมสร้างความมั่นคง

ในดา้นตา่ง ๆ อกีทัง้เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยนืท้ังในดา้นการศึกษา ธุรกิจหรือดา้นบันเทิง จากรายงานการส ารวจกลุ่ม

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจ าปี 2556 [9] ท่ีได้ส ารวจเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556 จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 23,907 คน สุ่มตัวอย่างจากการให้ผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ตตอบแบบสอบถามออนไลน ์พบวา่ กิจกรรมท่ีท าบน

อินเทอร์เน็ต 10 อันดับแรก มีดังนี้ การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 54.4), การค้นหาข้อมูล (ร้อยละ 52.6) 

กิจกรรมเครือข่ายสังคม (ร้อยละ 33.3) อ่านข่าว/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 31.7) ดูโทรทัศน์-วิทยุ (ร้อยละ 21) 

ดาวน์โหลด (ร้อยละ 16.5) เกมออนไลน์ (ร้อยละ 13.2) ธุรกรรมการเงิน (ร้อยละ 12.8) ซื้อสินค้า/บริการ (ร้อยละ 

10.2) หุ้น (ร้อยละ 7.6) และเมื่อพิจารณาเนื้อหาท่ีมีอยู่มากกว่าพันล้านเว็บไซต์ท่ัวโลกนั้น  มีท้ังส่วนของเนื้อหาท่ีเป็น

ประโยชน์และท่ีก่อให้เกิดโทษ โดยอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นสื่อท่ียากท่ีสุดในการควบคุมดูแล  ท้ังเนื้อหาสาระ ผู้รับสาร 

ท าให้เด็กหรือเยาวชนซึ่งวุฒิภาวะยังไม่เพียงพอในการพิจารณาใช้สื่ออินเทอร์เน็ตถูกท าร้ายให้เกิดผลเสียต่อการ

ด ารงชวีติท้ังในดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนได้ด้วย 

 โดยจากการส ารวจจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2556 พบว่า 

ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีอายุระหว่าง  

15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอื่น จากร้อยละ 51.9 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี 2554 และ

คาดว่าการใชอ้นิเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้น่าจะมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึน้ต่อไปเร่ือย ๆ [10] อกีทั้งจากผลการส ารวจจ านวน

ผู้ใชอ้ินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของบริษัทศูนย์วจิัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ ากัด (Truehits) ได้รายงานวา่ ในเดือน

สิงหาคม 2554 มจี านวนผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ตในประเทศไทยจ านวน 25 ล้านคน โดยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มจี านวนประชากรในอนิเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 31 กลุ่มอายุท่ีใชอ้ินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ ชว่งกลุ่มอายุระหว่าง 

12-17 ปี [11] จากสถิติตา่ง ๆ ดังกล่าว ชีใ้ห้เห็นวา่ผู้ท่ีใชอ้นิเทอร์เน็ตสว่นใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนท่ีมอีายุต่ ากว่า 20 ปี 

และสะทอ้นให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้ใช้เวลาของตนเองเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก ผลกระทบท่ี

ตามมาหากขาดการควบคุมดูแลจากพอ่แม่ ผู้ปกครองและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ก็อาจจะเกิดผลเสียกับเด็กและเยาวชนท่ี

รู้เท่าไม่ถึงการณ์จากการใชอ้ินเทอร์เน็ตไม่วา่จะเป็นผลกระทบกับการศึกษา หรือส่งผลกระทบตอ่สังคมครอบครัว ยิ่ง

ในปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกจ ากัดแค่เพียงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะกับอินเทอร์เน็ตผ่านสายเท่านั้น แต่

ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในด้านต่าง ๆ ท าให้อุปกรณ์สื่อสารท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันสามารถเชื่อมต่อ

อนิเทอร์เน็ตได้ เชน่ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว โทรศัพท์เคลื่อนท่ี แท็บเล็ต บวกกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

แบบไร้สายของผู้ให้บริการต่าง ๆ ส่งผลให้การเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเป็นเร่ืองท่ีง่ายและสะดวก เพราะสามารถเข้า

อนิเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา แมแ้ตใ่นขณะเดินทาง จากผลส ารวจในประเทศไทย และงานวจิัยในต่างประเทศ มีความ

สอดคล้องในด้านความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มสูงขึ้นและการเพิ่มจ านวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งมแีนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้นปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนตดิการใช้อนิเทอร์เน็ตไมเ่พยีงแตเ่ป็น

ปัญหาส าคัญในประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ในขณะท่ีผู้ปกครองยังไม่ให้
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ความส าคัญ อีกท้ังเด็กยังสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ง่าย ไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบของเกมออนไลน์ เว็บไซต์ต่าง ๆ 

สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีอยู่มากมาย ท าให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้บริการทางอินเทอร์เน็ ตได้ท้ังท่ีบ้าน 

ห้างสรรพสนิค้าหรอืร้านอินเทอร์เน็ต ท าให้มีจ านวนเด็กและเยาวชนใชอ้นิเทอร์เน็ต และเกิดปัญหาพฤติกรรมท่ีเปลี่ยน

มากขึ้น 

 เมื่อปีการศึกษา 2557 ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน และเพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้ไปวางแผนและจัดการ

เรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ

มาก โดยนักเรียนใช้บริการค้นหาข้อมูลมากที่สุด รองลงมาคือ การสนทนาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  เกม

ออนไลน์  และการดูหนัง ฟังเพลง ตามล าดับ [12]  นอกจากนี้ผู ้วิจัยยังท าการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษา

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชา

วาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ปีท่ี 6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน 

พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 6 ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook มากเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 

90.45 รองลงมาเป็น Line (ร้อยละ 86.69) ตามล าดับ วัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มากเป็น

อันดับหนึ่งคือ ใช้คุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเร่ืองทั่ว ๆ ไป ร้อยละ 93.65 รองลงมาเป็นการใช้เพื่อคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับการ

เรียนและการบ้าน ร้อยละ 78.12 และใช้เพื่อเล่นเกม ร้อยละ 61.49 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนท่ีใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อหาเพื่อนใหม่ เพื่อติดตามข่าวสารและเพื่อความบันเทิง ดูหนัง ดูละคร 

ฟังเพลงและเพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ [13] ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของข้อมูลท่ีได้จากการท าวิจัยในชั้นเรียน จึงศึกษา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ี

จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะ

ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการอ่าน 

สรุปความรู้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง รู้จักท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 

ฝึกความเป็นประชาธิปไตย  เช่น อิสระ ชอนบุรี [14]   ได้ศึกษา ผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเองและความ

ซื่อสัตย์สุจริต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  รวมทั้ง ชลิกานต์ อาลิแอ [15]  ได้

ท าการวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนจากการสังเกตของครูและ

นักเรียนประเมินตนเอง  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมก่อนและหลังการเรียน

โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม

ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าก่อนเรียน    

 ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีหลักการส าคัญว่า ใน  

การเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท าและสร้างความรู้ใหม่ของตนเอง โดยครูจะต้องจัดสถานการณ์และสร้าง

บรรยากาศทางสังคมจริยธรรม ที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมอื การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และ

ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และบุคคลอื่น ๆ ซึ่ง Vygotsky กล่าวว่า ผู้เรียนจะสร้างความรู้ด้วยการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้
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ถูกต้อง ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกวา้งขึน้ ซับซ้อนขึ้นและหลากหลายขึ้น [16] สอดคล้องกับเพยีเจต์ ที่เชื่อวา่การท่ี

บุคคลมปีฏสิัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เนื่องมาตั้งแตแ่รกเกิด จะมผีลท าให้ระดับเชาว์ปัญญาของบุคคลนัน้พัฒนา

อยู่ตลอดเวลา [17] ครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเชื่อมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย เก็บไว้

ในหน่วยความจ าระยะยาว [18] การเรียนเป็นกิจกรรมทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นโดยการสืบเสาะร่วมกัน การเรียนแบบท่ีมี

ความร่วมมือในการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกันจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้น เพราะมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นและเป็นการขยายทัศนะของตนให้กว้างขวางขึ้น เพราะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับผู้อื่น และเป็นการขยายทัศนะของตนให้กว้างขวางขึ้น [19] ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติจริง ค้นคว้า แสวงหา

ความรู้ ฝึกฝนวธีิการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก กล้าน าเสนอความคิดอย่าง

สร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับครูผู้สอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้เรียน ฝึกความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี มีทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีทักษะทางสังคม เคารพกติกาทางสังคม 

รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหมส่ามารถน าความรู้สู่การปฏบัิตไิด้

จรงิและพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง [20] 

 จากหลักการในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท่ีกล่าวมาข้างต้น 

สอดคล้องกับวิธีการสอนหรือพัฒนาจริยธรรมตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยโคลเบอร์ก (Kolhberg) 

กล่าววา่ บุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีการพัฒนา หรือมีการพัฒนาเร็ว ช้าต่างกัน เราสามารถที่จะส่งเสริมให้บุคคลม ี 

การพัฒนาระดับจริยธรรมให้สูงขึน้กว่าเดิมได้  โดยการเปิดโอกาสให้บุคคลเรียนรู้จากการตัดสินใจทางจริยธรรมและ

อภิปรายร่วมกับผู้อื่น การได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับผู้อื่นจะท าให้บุคคลทีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ า

เรียนรู้การใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมขึ้นสูงขึน้ได้ โดยครูจะตอ้งจัดประสบการณ์ทางสังคมให้เหมาะสมกับพัฒนาการในขั้น

นั้น และพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลเกิดขึ้นได้จากการท่ีได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมจะ

ช่วยให้บุคคลเข้าใจความคิดเห็นของบุคคลอื่นมากขึ้น ดังนั้นการให้เด็กได้เข้ากลุ่มทางสังคมต่าง ๆ จะช่วยให้เด็กได้

เรียนรู้บทบาทของตนเองและของผู้อ่ืน อันจะช่วยให้เขาได้พัฒนาจริยธรรมในขึ้นท่ีสูงขึ้นได้อยา่งรวดเร็ว นอกจากนี ้ครู

ยังสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กให้สูงขึ้นได้โดยการช่วยให้เด็กได้ฝึกเผชิญกับปัญหาความ

ขัดแย้งเชิงจริยธรรมบ่อย ๆ และฝึกให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ อภิปรายโต้แย้งกัน และตัดสินใจโดยพิจารณาความเห็น 

รวมท้ังกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางสังคม โดยน ากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และเทคนิคการอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ เข้ามา

ช่วยให้การอภิปรายมีประสิทธิภาพขึ้น รวมท้ังการจัดบรรยากาศในห้องเรียนและในโรงเรียนให้เอื้อต่อการท่ีเด็กจะ

สามารถแสดงความคิดเห็น อภิปรายโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งเชิงจริยธรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างเปิดเผย มี

เสรีภาพในการพูดแสดงความคดิเห็น การได้รับการยอมรับ และความปลอดภัยจากการถูกลงโทษ วพิากษว์จิารณ์และ

การกล่าวหาตา่ง ๆ [21] 

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎี 

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้

อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้สูงขึ้น พร้อมท้ังน าผลการวิจัยมาปรับปรุงการพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมและการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระเรียนรู้อื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้ได้ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง  

องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดย

ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง  

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เร่ือง การใชอ้นิเทอร์เน็ต  โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

วิทยาการวจิัย 

 1. การวจิัยคร้ังน้ี เป็นแบบวจิัยเชงิทดลอง (Pre-Experimental Design) จากกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม วัดผลก่อน

และหลังการทดลอง เป็นแบบแผนการวจิัย ชนดิ One-group Pretest-Posttest Design [22]  ดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1  รูปแบบแผนการทดลอง 

 

 

 Q1  แทน  การทดสอบก่อนเรียน 

   X   แทน การจัดการเรียนการสอนท่ีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม  

โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง  

 Q2  แทน  การทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การ

ใชอ้นิเทอร์เน็ต ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 5 โดยใชรู้ปแบบ

การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง 

ขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน 

ขั้นแสดงความคิด 

ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด 

ขั้นน าแนวคิดไปใช ้

ขั้นทบทวน 

คุณธรรมจรยิธรรม 

1. ความมรีะเบียบวนิัย 

2. ความซื่อสัตย ์

3. การมจีิตสาธารณะ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง การใชอ้นิเทอร์เน็ต 

ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

Q1 X Q2 
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 2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

ก าหนดแนวทางในการใช้วิจัย คือ ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน

และทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีจากหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาและ

สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาแนวคิด หลักการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อเป็นแนวทางใน

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

 3. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 

5 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธาน ี

จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 60 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง สังกัดกองการศึกษา 

เทศบาลเมอืงอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธาน ีภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 29 คน 

ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ 

 4. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

  4.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 5 โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง 

  4.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้ดว้ยตนเอง จ านวน 6 แผน 

  4.3 แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนเร่ือง การใช้

อินเทอร์เน็ต ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการ

สร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง จ านวน 30 ข้อ ค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดย

ให้ครู ผู้ปกครอง และเพื่อนของนักเรียนเป็นผู้สังเกต การตอบจะให้ตอบตามท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติ คือ เป็นประจ า 

บ่อยคร้ัง นาน ๆ คร้ัง และไม่เคยท า ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม 3 ด้าน คือ ด้านความมรีะเบียบวนิัย ด้านความ

ซื่อสัตย์สุจริต และด้านการมจีิตสาธารณะ 

  4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็น

ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จ านวน 30 ขอ้ 

  4.5  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม เร่ือง การใชอ้ินเทอร์เน็ต  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 

 5. การสร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

  5.1 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต มีขั้นตอนคือ ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต 

ศกึษาเนื้อหา รูปแบบ วิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสง่เสริม

คุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนว

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ

เนื้อหา ความถูกต้องของการใช้ภาษา และองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมท้ังหาค่า IOC ของ
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แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินความเหมาะสมของของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วปรับปรุงตามค าแนะน า จากนั้นน า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฉบับสมบูรณ์

เพื่อน าไปใชก้ับกลุม่ตัวอย่างตอ่ไป   

5.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง มีขั้นตอนคือ ศึกษาเอกสาร หนังสือเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตร

แกนกลางกลางกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียน รู้ ตัวชี้วัด และสาระ

การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้สูต่ัวช้ีวัด สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ

เรียนและแหลง่เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมเสนอแนะ บันทึกผลหลังการสอน จ านวน 5 แผน แต่

ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นแสดงความคิด 

ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด ขั้นน าแนวคิดไปใช้  และขั้นทบทวน น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการ

สร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใชก้ับกลุม่ตัวอย่างตอ่ไป 

  5.3 แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 5 เร่ือง การใชอ้ินเทอร์เน็ต ท่ี

ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง มีขั้นตอนคือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ก าหนด

โครงสร้างและด าเนินการสร้างแบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม น าแบบสังเกตฯ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคุณธรรม จริยธรรมท่ีก าหนด น า

แบบสังเกตฯ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าไปวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกและหาความเชื่อมั่น จัดพิมพ์แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม

ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใชใ้นกับกลุ่มตัวอยา่งต่อไป 

  5.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มี

ขั้นตอนคือ ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก าหนด

โครงสร้าง สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหา น าไปสร้างแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก สร้างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางอการเรียน น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง

ด้านเนื้อหา น าไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คนท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอยา่ง วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพื่อไปใชก้ับกลุม่ตัวอย่างตอ่ไป 

                 5.5  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต  โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีขั้นตอน 

คือ ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ก าหนดกรอบเนื้อหาความพึงพอใจ และ
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ก าหนดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ และประเมนิวัดความพงึพอใจ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่าง น าเสนอต่อ

ผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา มีความสอดคล้องกับแต่ละค าถามโดยมีค่าดัชน ี           

ความสอดคลอ้งเท่ากับ 1 ซึ่งหมายถึง แบบสอบถามความคิดเห็น มคีุณภาพเหมาะสมกับมคีวามสอดคล้องในประเด็น

ตา่ง ๆ  น าไปใชจ้รงิกับกลุม่ตัวอย่าง 

 6. การด าเนนิการและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการวจิัยและการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขัน้ตอน ดังนี้ 

  6.1 ทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชอ้ินเทอร์เน็ต และ     

ท าการสังเกตคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้วยแบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 

เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนตาม     

แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง  

  6.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นเวลา 

12 ชั่วโมง 

  6.3 ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชอ้ินเทอร์เน็ต และ    

ท าการสังเกตคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้วยแบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5   

ท่ีเรียน เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอน

ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง  

  6.4 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าการประเมินเพื่อติดตามผลคุณธรรม จริยธรรมของ

นักเรียน ด้วยแบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน เร่ือง การใช้อนิเทอร์เน็ต ที่ใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง โดยให้ครู ผู้ปกครอง และเพื่อนของนักเรียนเป็นผู้สังเกต 

 7. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ 

  7.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้กับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ และค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (IOC)  

โดยใชสู้ตร 

                     IOC     =     N
R  

 

                 เมื่อ   IOC   แทน     ดัชนคีวามสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกับ  

                                                         จุดประสงคก์ารเรียนรู้และเนือ้หา 

                               R        แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

                                      N  แทน     จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

7.2   หาค่าความยาก (p)   อ านาจจ าแนก (r)  โดยใชสู้ตร 
  

   
f

Rl-Ru      r  ,                      
2f

RlRu    p 
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เมื่อ     p      แทน    ระดับความยาก 

        r      แทน    คา่อ านาจจ าแนก 

     Ru     แทน    จ านวนคนกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 

       Rl     แทน    จ านวนคนกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 

       f       แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุม่ต่ าซึ่งเท่ากัน 

7.3   คา่ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสู้ตรคูเดอร์ - ริชารด์สัน 20  (KR-20)  โดยใชสู้ตร 

                                    เมือ่     rtt      แทน    ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

                             K     แทน    จ านวนข้อสอบของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

                             p     แทน    สัดสว่นของผู้ตอบถูกในข้อหนึ่งๆ 

                             q     แทน    สัดสว่นของผู้ท่ีตอบผิดในขอ้หน่ึง ๆ  = 1- p 

                             S2    แทน    ความแปรปรวนของคะแนน 

7.4  การหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การ

ใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  โดยค านวณจากสูตร  E1 / E2    ดังนี้ 

7.4.1  วธีิการค านวณหาประสิทธิภาพ  E1  ตัวแรก โดยใชสู้ตร ดังนี้ 

                    

E1                    

   

= 

 

 
N


  

     A 

          เมื่อ   E1                                 แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ   

  แทน คะแนนรวมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

N      แทน จ านวนผู้เรียน 

A      แทน คะแนนเต็มของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชิ้นรวมกัน 

7.4.2  วธีิการค านวณหาประสิทธิภาพ  E2  ตัวหลัง โดยใชสู้ตร ดังนี้ 

                

E2                    

 

= 
 
N

F   

     B 

เมื่อ    E2 แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

F  แทน   คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน 

N       แทน จ านวนผู้เรียน 

B       แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
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7.5 สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียน

โดยใชค้่าที  (t-test)  โดยสูตร  

                                           t         =   

 
1N

2D2DN

D


 


 

เมื่อ          t    แทน     คา่สถิตท่ีิจะใชเ้ปรียบเทียบกับคา่วิกฤต เพ่ือทราบนัยส าคัญ 

         D           แทน      คา่ผลตา่งระหวา่งคู่คะแนน 

         N           แทน      จ านวนกลุม่ตวัอยา่งหรอืจ านวนคู่คะแนน 
 

ผลการศึกษา 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน (E1/E2) เท่ากับ 89.31/89.59 

 2. คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้

รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี  

การสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้

อนิเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง 

นักเรียนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน (E1/E2) เท่ากับ 89.31/89.59  ท้ังนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง 

การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ดว้ย

ตนเอง มีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นตอน เร่ิมจากเลือกหัวข้อ ก าหนดเนื้อหาท่ีจะจัดท าชุดกิจกรรม 

เขียนจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน สร้างแบบทดสอบ จัดท าชุดกิจกรรม วางแผนจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอน การรวบรวมและจัดท าสื่อการเรียนการสอน ดังท่ี สุคนธ์ สินธพานนท์ [23] การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หรือชุดการเรียนการสอนเพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอนนัน้ครูควรด าเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ เลือกหัวข้อ ก าหนด

ขอบเขต และประเด็นส าหรับเนื้อหา ก าหนดเนื้อหาท่ีจะจัดท าชุดการเรียนการสอน เขียนจุดประสงค์ในการจัดการ

เรียนการสอน สร้างแบบทดสอบ จัดท าชุดการเรียนการสอน วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การรวบรวมและ

จัดท าสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2) เท่ากับ 89.31/89.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 



   
 

                                                         1871                                                              Proceedings 

 2. คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนท่ีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรู้ปแบบ

การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 ท้ังนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย

เป็นเป็นผู้กระท า และสร้างความรู้ใหมข่องตนเอง โดยครูได้จัดสถานการณ์สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ท่ีเอือ้ตอ่การ

ท างานเป็นกลุ่ม ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และการ

สร้างความรู้ด้วยตนเอง ให้การร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ภายในกลุ่มและระหว่าง

กลุ่ม ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น ได้แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของกัน

และกัน คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีการตัดสินใจด้วยกระบวนการคิดอย่างไตร่ตรองและเรียนรู้อยา่งกระตอืรือร้น มีความ

รับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม รู้จักฝึกตนเองให้ท าตามกตกิาทางสังคม สามารถน าความรู้สูก่ารปฏิบัตไิด้จริง ยอมรับ 

ความผิดพลาด ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Vygotsky กล่าว่า ผู้เรียนจะสร้างความรู้ด้วยการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้

ถูกต้อง ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขึน้ ซับซ้อนขึน้และหลากหลายขึน้ [16]  สอดคล้องกับเพยีเจต ์ที่เชื่อว่าการท่ี

บุคคลมปีฏสิัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เนื่องมาตั้งแตแ่รกเกิด จะมผีลท าให้ระดับเชาว์ปัญญาของบุคคลนัน้พัฒนา

อยู่ตลอดเวลา [17] ครูจะเป็นผู้กระตุ้น อ านวยความสะดวก ซักถาม จัดสถานการณ์ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของ

ผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเชื่อมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เก็บไว้ในหน่วยความจ า

ระยะยาว [18] การเรียนเป็นกิจกรรมทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นโดยการสบืเสาะร่วมกัน การเรียนแบบท่ีมีความร่วมมอืในการ

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกันจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้น เพราะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมกับผู้อื่น และเป็นการขยายทัศนะของตนให้กว้างขวางขึ้น [19]  ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการสอนหรือพัฒนาจริยธรรม

ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kolhberg) ท่ีกล่าวว่า บุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีพัฒนา หรือมี

การพัฒนาเร็ว-ช้า เราสามารถท่ีจะส่งเสริมให้บุคคลมีการพัฒนาระดับจริยธรรมให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้ โดยการเปิด

โอกาสให้บุคคลเรียนรู้จากการตัดสินใจทางจริยธรรมและอภิปรายร่วมกับผู้อ่ืน การได้แสดงความคิดเห็นและอภิปราย

ร่วมกับผู้อื่นจะท าให้บุคคลท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ าเรียนรู้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้นได้ โดยครูจะต้องจัด

ประสบการณ์ทางสังคมให้เหมาะสมกับพัฒนาการในขั้นนัน้ และพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลเกิดขึ้นได้จากการ

ท่ีได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสภาพแวดล้อมจะช่วยให้บุคคลเข้าใจความคิดเห็นของบุคคลอื่นมากขึ้น ดังนั้น

การให้เด็กได้เข้ากลุ่มทางสังคมต่างๆ  จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้บทบาทของตนเองและของผู้อื่น อันจะช่วยให้เขาได้

พัฒนาจริยธรรมในขั้นท่ีสูงขึ้นไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากนี้ครูยังสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กให้

สูงขึ้นได้โดยการช่วยให้เด็กได้ฝึกเผชิญกับปัญหา ความขัดแย้งเชิงจริยธรรมบ่อย ๆ และฝึกให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ 

อภิปรายโต้แย้งกัน และตัดสินใจโดยพิจารณาความเห็น รวมท้ังกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางสังคมโดยน ากระบวนการกลุ่ม

สัมพันธ์ และเทคนิคการอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้การอภิปรายมีประสิทธิภาพขึ้น รวมท้ังการจัด

บรรยากาศในห้องเรียนและในโรงเรียนให้เอื้อต่อการท่ีเด็กจะสามารถแสดงความคิดเห็นอภิปรายโต้แย้งเกี่ ยวกับ

ปัญหาขัดแยง้เชงิจรยิธรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อยา่งเปิดเผย และมีเสรีภาพในการพูด แสดงความคิดเห็น การได้รับการ

ยอมรับและความปลอดภัยจากการถูกลงโทษ วิพากษ์วจิารณ์และการกล่าวหาตา่ง ๆ [21] ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง   การใชอ้นิเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 โดยใชรู้ปแบบการสอนตาม

แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องในการใช้

อินเทอร์เน็ต ตลอดจนการคิดการปฏิบัติในทางท่ีถูกต้องในการใชส้ื่อสังคมออนไลน์  จึงส่งผลให้คุณธรรม จริยธรรม

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
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จรยิธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือท าการประเมนิเพื่อติดตามผลหลังเรียน 2 สัปดาห์ พบว่า 

คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนยังคงมคีะแนนเฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก และสูงกว่าหลังเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การใชอ้ินเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 ที่ใชชุ้ดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน วิชา การใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง ท าให้นักเรียนเป็นผู้กระท าและสร้างความรู้ใหมด่้วย

ตนเอง นักเรียนได้ศึกษา คิด ค้นควา้ ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากใบความรู้ สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยง

ความรู้ใหม่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมท่ีนักเรียนมีอยู่แล้วโดยครูเป็นผู้กระตุ้น ผู้อ านวยความสะดวก ซักถามและจัด

สถานการณ์ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของนักเรียน ดังท่ี สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า [19] ได้กล่าวว่า ทฤษฎีสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้สอนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเองโดยให้

ผู้เรียนได้ศึกษา คิด ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากใบความรู้ สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยง

ความรู้ใหมเ่กิดขึ้นกับความรู้เดิมท่ีผู้เรียนมีอยู่แล้ว โดยผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลอื มกีารตรวจสอบความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถ

กระท าได้ท้ังการตรวจสอบกันเอง ระหวา่งกลุ่ม หรือผู้สอนช่วยเหลอืในการตรวจสอบความรู้ใหม ่ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้

อนิเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง 

นักเรียนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจาก ในการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียด ตลอดจนได้น าเสนอให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมตามขั้นตอน จึงท าให้ได้ชุดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีดีดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น อีกท้ังยังกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้ดีขึ้นและสามารถคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น  ส่งเสริมให้

นักเรียนฝึกค้นควา้ รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง มกีารจัดบรรยากาศท่ีดี และมีกิจกรรมให้ปฏิบัติ

อย่างหลากหลาย ท าให้การเรยีนการสอนด าเนินไปได้ด้วยดี นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในขณะเรียน มี

ความสนใจ ตั้งใจเรียน กล้าพูด กล้าแสดงออก ส่งผลให้ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตาม

แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด 
    

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิต

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ีส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการท าวิจัยในคร้ังนี้ ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จเรียบร้อย

ด้วยด ี
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การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าข้าวฮาง วสิาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอก

ฮางกล้องบ้านจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

Knowledge Management and Wisdom Culture of Brown Rice Producing of 

community Enterprise Banjan Na Khu District, Kalasin Province  
 

อัจฉรา สุมังเกษตร1* 

Achara Sumungkaset1*  
 

บทคัดย่อ 

การวจิัยนี้เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นการท าข้าวฮาง ใช้

รูปแบบการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชกิวสิาหกิจชุมชนกลุ่มขา้วงอกฮางกล้อง บา้นจาน 

อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวนท้ังสิ้น 51 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่ม ท าการวิเคราะห์

ข้อมูลจัดจ าแนกตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน และใช้สถิตเิชิงพรรณนา ผลการวจิัยพบวา่ สมาชิกลุ่มข้าวงอก

ฮางกล้องใช้ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวก่ า และข้าว กข.6 ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ยังไม่แก่จัด คือ

ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์เรียกวา่ ระยะพลับพลึง หรือ ข้าวเขียว ยึดถือกรรมวิธีการท าข้าวฮางตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดั่งเดิมท่ีสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ เรียกว่า แช่ – นึ่ง – ผึ่ง – สี แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การแช่ การนึ่ง การผึ่ง การสี 

การเก็บสิ่งปลอมปน และการบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางในชุมชนประกอบด้วย ข้าวฮางขาว ข้าวฮางผสม ข้าวฮาง

แดง ข้าวฮางก่ า ข้าวฮางให้ราคาท่ีสูงกว่าราคาข้าวสารไม่ต่ ากว่า 2-3 เท่า อีกท้ังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า

ข้าวสารธรรมดา และชว่ยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 
 

ค าส าคัญ:  การจัดการองค์ความรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  ข้าวฮาง  วสิาหกิจชุมชน  
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Abstract 

 This research uses qualitative approach. It aimed to manage local knowledge of organic brown rice. The 

research using participatory action research ( PAR) observation focus group and deep interviews from 51 

members of community enterprise banjan nakhu district kalasin province. The sample was selected using non-

probability sampling technique and purposive sampling. The data were analyzed by synthesis of qualitative 

research method by content analysis and classification were done using 7-step knowledge management process 

followed by descriptive statistics. The study found that members of community enterprise used organic rice 80% 

ripe of jasmine rice no.105, red jasmine rice, black jasmine rice, purple rice and korkor.6 rice called mature grain 

or green rice. They used the same rice cultivation that Inherited from the ancestors. The process called “Soak– 

Steam – Dry – Crack” in 6 process included soaked, steamed, dry, milling, clean and pack. The product which 

includes white organic brown rice, mixed organic brown rice, red organic brown rice and purple organic brown 

rice. The price of organic brown rice is higher than two-three times of normal rice. More over it provides the 

nutrition higher than the normal rice and increases the incomes of community. 
 

Keyword:  knowledge management, wisdom culture, brown rice, community enterprise 

 

บทน า  

 “ข้าว” เป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานแล้ว เชื่อกันว่าเร่ิมปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค

อสีาน) โดยเห็นได้จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีต าบลบ้านเชยีง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพบซากของเมล็ดขา้วโรยอยูร่อบ ๆ 

โครงกระดูกท่ีมอีายุราว 5,600 ปี โดยพื้นฐานแล้วคนไทยอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมข้าวมาแต่อดีตกาล การเรียนรู้ในการ

ใช้ประโยชน์จากข้าวมาช้านานแล้ว (นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย, 2550) ได้จ าแนกประโยชน์ของข้าวท่ีเกี่ยวข้องในแง่ของ

สรรพคุณจะน าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ออกเป็น 2 ประเภทคือ การใชป้ระโยชนด์้านอาหาร และการใชเ้ป็น

ยา  อาชีพการท านาเป็นอาชีพท่ีส าคัญท่ีไม่อาจละท้ิงได้ในระบบการเกษตรของเกษตรกร โดยเฉพาะในชนบทท่ีมอง

คุณค่าของอาชีพชาวนาว่าเป็นอาชีพท่ีมีศักดิ์ศรี และมีเกียรติ การท านาเพื่อให้ได้ข้าวท่ีมีคุณภาพอาศัยกระบวนการ

ขั้นตอนท่ีแตกต่างกันไปของแตล่ะพื้นท่ี แตล่ะบริบท ภูมินิเวศ ความเชื่อ องคค์วามรู้ สถานการณ์ สภาพแวดลอ้มนัน้ ๆ 

 ข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาของภูไทมาตั้งแต่เดิมและชาวอีสานมานานนับเป็นร้อย ๆ ปีมาแล้ว แต่ยุคหลัง ๆ 

วัฒนธรรมข้าวขาวท าให้ผู้คนหลงลืมกันไป การพัฒนาชุมชนท่ีขาดความเข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาชุมชน ส่งผลกระทบในทางลบกับการพัฒนาชุมชน ดังนัน้ ภูมิปัญญาชุมชนจึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นสิ่งท่ีช่วยให้คนและชุมชนเข้าใจในสิ่งท่ีก าลังเผชญิเพื่อให้น ารูปแบบไปเป็นแนวปฏบัิต ิ(Best 

Practice) ท่ีเหมาะสม โดยจะต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้ากับวิถีการด าเนินชีวิตของคน กลุ่มคน และ

ชุมชน โดยการบริหารจัดการท่ีดเีพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนให้เป็นสังคมแห่งภูมปัิญญา 

 ชุมชนบ้านโนนนาจาน ต าบลนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้รับการถ่ายทอดภูมปัิญญาการท าข้าวฮางมาจากบรรพ

บุรุษ ซึ่งในอดีตเกษตรกรมักมลีูกมาก อีกทั้งมขีนาดครอบครัวใหญ่ ท าให้ข้าวท่ีผลิตได้ในแตล่ะปีมีไม่พอบริโภคตลอด

ท้ังปี จึงมีความคิดท่ีจะน าข้าวท่ีเพาะปลูกไว้ซึ่งยังไม่แก่จัดมาบริโภค จากความคิดสู่การปฏิ บัติลองผิดลองถูกจนเกิด

เป็นภูมิปัญญาความรู้ สั่งสม และถ่ายทอด เรียกวา่ ภูมปัิญญาการท าข้าวฮาง แต่โบราณกรรมวิธีการแปรรูปข้าวฮาง

จะน าเอาข้าวเปลอืกมาแชน่้ าเพื่อกระตุ้นให้สารอาหารตา่ง ๆ จากเปลอืกข้าวซึมเข้าไปในเมล็ดขา้ว แล้วจึงน ามานึ่งเพื่อ
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จัดเก็บสารอาหารให้คงไว้ แล้วน าข้าวเปลือกไปตากให้แห้ง ซึ่งกระบวนเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมของชุมชน

ท้ังสิ้น  

 ปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้ว่าก าลังได้รับความสนใจในการฟื้นฟูให้กลับมาสู่สังคมไทย  แต่ความ

หลากหลายของทางเลือกของชุมชนในปัจจุบันท่ีไรทิ้ศทางท าให้กระบวนการฟื้นฟูเป็นเหมอืนการยัดเยยีดองค์ความรู้ให้

ชุมชน  ท้ังท่ีสิ่งเหล่านั้นเป็นทุนทางสังคมเดิมของสังคม (จารุวรรณ  ธรรมวัตร, 2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภูมิ

ปัญญาว่าการน าภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการพัฒนาชุมชนน้ัน เกิดจากความพยายามแสดงหาทางเลือกให้ชุมชนใน

การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม ท าให้ต้องแสดงหาแนวทางท่ีเป็นทางรอดและทางเลือกของท้องถิ่น จึงมีการศกึษา

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ท้ังด้านทรัพยากรความรู้ เพื่อเลือกตัวแบบหรือแนวทางท่ีเหมาะสมแก่ชุมชน  อีกท้ังต้องมี

กระบวนการในการจัดการความรู้ท่ีดดี้วย (บุญดี บุญญากิจ, 2547) กล่าวไว้วา่ การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการใน

การน าความรู้ท่ีมีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการในการจัดการความรู้ เช่น 

การสร้างความรู้ การหาหรือรวบรวม การแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาโดยการใช้

กระบวนการวิจัยเพื่อจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าข้าวฮางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้าน

จาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning Process) ร่วมกันระหวา่ง

ของชุมชนเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อเป็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าข้าวฮางท่ีปรากฏอยู่ในชุมชน มี

การน าไปใช้อยา่งยั่งยืน และเกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 เพื่อศึกษาและจัดการองค์ความรู้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นการท าข้าวฮาง 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาการท าข้าวฮางในชุมชน สูญหาย 

กระบวนการจัดการองคค์วามรู้

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นการท าข้าวฮาง 

 

กระบวนการจัดการองคค์วามรู้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นการท าข้าว

ฮาง  

ฮาง 

ศึกษาบรบิทชุมชน

ด้านภูมิปญัญา

การท าข้าวฮาง 

วิเคราะห์

ความรู้ร่วมกับ

ชุมชน 

ตรวจสอบข้อมูล

และยนืยันผล

ร่วมกับชุมชน 

องคค์วามรู้ภูมปัิญญา 

การท าข้าวฮาง 

 

ขาดกระบวนการ 

สบืทอดความรู้ 
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วิธีการด าเนินวิจัย 

โครงการวจิัยนี้เป็นวธีิวิทยาการวจิัยเชงิคุณภาพ มีแบบแผนการวจิัยเชงิส ารวจ (Survey Research) และ การ 

วจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research) ระหว่างคนในชุมชน  

กลุ่มตัวอยา่ง 

กลุ่มตัวอยา่ง คือ สมาชกิวสิาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีมีความช านาญในการท าข้าวฮาง จ านวน 51 คน ใชเ้ทคนิคการสุ่มตัวอยา่งแบบไมอ่าศัยความน่าจะ

เป็น (Non-probability Sampling) โดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ผู้วิจัยใชแ้บบสัมภาษณแ์บบมโีครงสร้างสัมภาษณส์มาชิกวสิาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน   

หมู ่1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ แบบเจาะลึก และประชุมกลุม่ เพื่อได้ขอ้มูลบริบทชุมชนและภูมิ- 

ปัญญาทอ้งถิ่นการท าชา้วฮาง ในประเด็นองค์ความรู้การปลูกข้าว ภูมปัิญญาการท าข้าวฮาง และพิธีกรรมความเชื่อ 

 วิธีด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งขัน้ตอนการวจิัยเป็น 2 ระยะ ได้แก ่  

ระยะที่ 1 ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

1. ใชว้ธีิการศึกษาแบบวเิคราะห์เชงิพรรณนา โดยการค้นควา้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีได้รวบรวม  

(Secondary Data) ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  

2. จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ศกึษาส ารวจ บริบทชุมชน  และ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นการท าข้าวฮาง 

 ระยะที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ เก็บรวมรวมขอ้มูลท่ีได้จากเครื่องมอืทุกประเภท น ามาสังเคราะห์องคค์วามรู้ โดยใช้

กระบวนการจัดการองคค์วามรู้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การบ่งช้ีความรู้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 3. การ

จัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 7. การเรียนรู้ 

การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลข้อมูล  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ ์โดยการวเิคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์จัดหมวดหมู่ทางความคิด และ

เขียนบรรยายเชงิพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 

1. บริบทชุมชนบ้านจาน หมู่ 1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าว

งอก ฮางกล้อง ท าการแปรรูปข้าวฮาง โดยใช้ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวก่ า และข้าว กข.6 ใน

การแปรรูป ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน 

 

2. การรวบรวมองค์ความรู้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นการท าข้าวฮางใชก้ระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ ข้อค้นพบ 1. การศึกษาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

การท าข้าวฮาง  พบวา่ ด้วยชาวนาแตโ่บราณมักจะมลีูกมากท าให้ขา้วท่ีเก็บในยุ้งฉางไมเ่พียงพอต่อการบริโภคตลอดปี 

ท าให้เกิดค าถามท่ีว่า “จะน าข้าวท่ีอยู่ในท้องนา ซึ่งมีเมล็ดข้าวท่ียังไม่แก่จัดมารับประทานได้อย่างไร?” จากค าถาม

น าไปสู่แนวคดิและการน าไปปฏบัิติ จนกระท่ังได้กระบวนการน าข้าวมา นึ่ง ตาก สี และเกิดเป็นขา้วฮางขึ้น  

ฮาง แปลว่า การนึ่ง  ข้าวท่ีน ามาฮางแต่โบราณจะเป็นข้าวท่ียังไม่แก่จัดคือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือท่ี

เรียนกวา่ “ระยะพลับพลึง”  ชาวนาเรียกข้าวระยะนี้ว่า “ข้าวเขียว” 2. การศกึษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ หรือความรู้ท่ีฝั่ง

ลึกในตัวบุคคลหรือปราชญ์ท้องถิ่นในการท าข้าวฮาง พบว่า นางซ้อน เวินชุม ประธานกลุ่มวิหากิจชุมชนได้รับการ

ถ่ายทอดภูมปัิญญากรรมวิธีการท าข้าวฮางจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวผู้ไทท่ีท ากินในครอบครัว  

โดยได้น ากรรมวิธีการท าข้าวฮางซึ่งเป็นภูมปัิญญาดั่งเดิมมาเพิ่มมูลค่าข้าวท่ีเป็นผลผลิตหลักของครอบครัว เนื่องจาก

ข้าวฮางงอกเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาสูงกว่าข้าวสาร (ไม่ต่ ากว่า 2-3 เท่า) และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวสาร

ธรรมดา จากรายงานการวิจัยหลายแหล่งระบุว่า การรับประทานขา้วฮางงอกอย่างตอ่เนื่องสามารถช่วยเร่งเมตตาโบลิ

ซึมของสมอง ป้องกันอาการปวดศรีษะ ป้องกันมะเร็งในส าไส้ใหญ่ รักษาระดับน้ าตาลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ ช่วย

ลดความดันโลหิต (Shoichi, 2004) ดังภาพท่ี 2 
 

   
ภาพที่ 2 สัมภาษณ์นางบุญช้อน เวินชุม ประธานกลุ่มวสิาหกจิชุมชน กลุ่มขา้วงอกฮางกลอ้งบ้านจาน หมู่ 1 

ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสนิธ์ุ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่งเชงิลึก พบวา่ วสิาหกิจ 

ชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ ก่อต้ังขึน้ในปี พ.ศ. 2552  

โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสว่า “ให้ท าข้าวที่มีอยู่มีคุณภาพ

เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวในครัวเรือน แปรสภาพเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม” ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา

โดยเรียนรู้จากการสังเกต ปฏบัิตจิริง สั่งสมประสบการณ์กระบวนการท านา และการแก้ปัญหา จากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา 
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ยาย จนเกิดความเชี่ยวชาญ และยดึถือเป็นอาชีพหลักเพ่ือหาเลีย้งครอบครัว ผลผลิตข้าวท่ีได้ก็จะน าไปขายให้กับโรงสี

และมักจะโดนกดราคาโดยราคาท่ีได้รับจะอยู่ท่ีประมาณ 50-60 บาทต่อถัง  ท าให้รายได้จากการขายข้าวมีจ านวน

น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณข้าวท่ีขายไป  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้อง 

ประกอบด้วยสมาชิกท้ังสิ้น 51 คน โดยมีนางซ้อน เวินชุม เป็นประธานกลุ่ม ได้น าข้าวมาแปรรูปเป็นข้าวฮางเพื่อผลิต

และจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑข์้าวฮางที่ผลิตในชุมชน ได้แก่ ข้าวฮางขาว ข้าวฮางผสม ข้าวฮางแดง ข้าวฮางด า ข้าวฮางก่ า 

และผลิตภัณฑ์ข้าวชนิดอื่น ได้แก่ ข้าวกล้องแดง-ด า ข้าวกล้องขาว ข้าวกล้องก่ า ข้าวไรซ์เบอร่ี ข้าวจ้าวขาว และ

ธัญพชื อกีทัง้ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับส่ีดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2555 (OTop Product Champion) ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 มนีาคม พ.ศ. 2556 ดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที่ 3 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มขา้วงอกฮางกล้อง และผลิตภัณฑ ์

 

แหลง่ความรู้ในกรรมวธีิการท าข้าวฮางของกลุ่มขา้วงอกฮางกลอ้ง โดยส่วนใหญ่เป็นความรู้ท่ีสืบทอดจาก 

บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น รองลงมาคือการเข้ารับการอบรมจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีจัดขึน้ และสังเกตจดจ าหรือสะสมประ- 

สบการณ์ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 74.51 9.80 และ 15.69 ตามล าดับ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แหล่งความรู้กรรมวิธีการท าข้าวฮางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนข้าวงอกฮางกล้อง 

แหล่งความรู้ จ านวน (ร้อยละ) 

สบืทอดจากบรรพบุรุษ หรอืญาติ 38(74.51) 

ถ่ายทอดจากครูหรือคนอื่นท่ีไม่ใชญ่าติหรือบรรพบุรุษ 5(9.80) 

สังเกต จดจ า หรอืสะสมประสบการณ์ดว้ยตนเอง 8(15.69) 
 

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชนพบว่า คนในชุมชนบ้านจานโดยส่วน

ใหญ่ยดึอาชพีการท านาเป็นหลัก เรียนรู้วธีิการท านาจากบรรพบุรุษ สั่งสมประสมการณ์จนเกิดความ พื้นนามลีักษณะเป็นท่ี

ลุ่ม รูปแบบการท านาเป็นนาปี มขีนาดพื้นท่ีนาโดยเฉลี่ยครอบครัวละ 8-10 ไร่ และมผีลผลิตข้าวต่อปีโดยเฉลี่ยครอบครัวละ 

65-70 ถัง เกษตรกรปลูกท้ังข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ข้าวเหนียวปลูกไว้ส าหรับบริโภค ส่วนข้าวเจ้าปลูกไว้ส าหรับน ามาท า

เป็นแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งมีจ านวนเพียงพอในการจัดจ าหน่าย โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1. ข้าวฮาง  ได้แก่ ข้าว

ฮางขาว ข้าวฮางผสม ข้าวฮางแดง ข้าวฮางด า ข้าวฮางก่ า 2. ข้าวกล้อง ได้แก่ ข้าวกล้องขาว ข้าวกล้องก่ า 3. ข้าวไรซ์-

เบอร่ี  4. ข้าวจ้าวขาว และ 5. ธัญพืช ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการท า

ข้าวฮางร่วมกับชุมชน สามารถแบ่งขั้นตอน ได้ดังนี้ 
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1. การท านา   ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี ้

1.1 เตรียมข้าวส าหรับปลูก  น าพันธ์ุข้าวท่ีเตรียมไว้แช่น้ า 1 คืน จากนั้นคัดเมล็ดข้าวท่ีลีบออก และน้ า

เมล็ดข้าวท่ีเต็มเมล็ดใส่ถุงและมัดไว้เพื่อให้เมล็ดข้าวงอก พันธ์ุข้าวท่ีใช้ ได้แก่ ข้าวมะลิ 105  ข้าวมะลิแดงซึ่งเป็นข้าว

พื้นบ้าน  ข้าวนิลหรือมะลิด าซึ่งเป็นข้าวจ้าว เหตุผลท่ีใช้ข้าวเหล่านี้เพราะว่าเป็นความเชื่อแต่บรรพบุรุษว่ามีวิตามิน

มากกวา่ข้าวชนิดอื่น ๆ การเตรียมดินใช้วธีิแบบไถพวนโดยใช้รถไถเดินตาม  ชว่งเดือนมถิุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ท าการ

คลาดดินก่อนเพื่อจะเตรียมดินส าหรับการด านาในขั้นถัดไป  

  1.2 การปลูก เกษตรกรจะน าเมล็ดข้าวไปเพาะในเดือนพฤษภาคม โดยใช้วิธีการหว่านลงในนาข้าว 

ใชเ้วลาในการเพาะกล้า 1 เดอืน ปัญหาที่มักจะพบ คือ ต้นมักจะตายเพราะเกิดโรค เกษตรกรมีวธีิการแก้ปัญหาโดยใช้

ปุ๋ยหมักผสมปุ๋ยชวีภาพลองพื้นดนิก่อน และฉีดน้ าหมักใส่ต้นกล้า ซึ่งเป็นภูมปัิญญาทอ้งถิ่นท่ีท ากันมาแตโ่บราณ จะท า

ตน้กล้าไมเ่กิดโรค หรือถ้าเกิดก็จะน้อยมาก ส าหรับต้นท่ีเกิดโรคเกษตรกรจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เพราะจะ

ไมใ่ชส้ารเคมใีด ๆ เพื่อมาก าจัดโรค เมื่อต้นกล้ามอีายุครบ 1 เดอืน เกษตรจะน าต้นกล้าท่ีแข็งแรงไปปลูกแบบนาด า ใส่

ปุ๋ยประมาณ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 หลังจากปลูก 30-45 วัน และ และคร้ังท่ี 2 ช่วง ประมาณวันท่ี 20-25 เดือน กันยายน  

โดยกรมการเกษตรอ าเภอมาให้ความรู้  ทั้งนี้ความรู้ท่ีได้รับจากเกษตรอ าเภอ ก็ไม่ได้แตกต่างจากองค์ความรู้ท่ีได้รับ

มาจากการเรียนรู้จากบรรพบุรุษ ท าให้ชาวนาไมไ่ด้เปลี่ยนวธีิการด านาต่างไปจากเดิม  

 ส าหรับการดูแลข้าวนั้นเกษตรบ้านจานท าการผลิตน้ าหมักเพื่อไล่แมลงขึ้นให้เอง โดยน้ าหมักไล่แมลงนี้มีใบ

สะเดา บอระเพ็ด และกอย เป็นสว่นประกอบหลัก  ส าหรับการก าจัดศัตรูพชืเกษตรกรใชว้ธีิการก าจัดด้วยวธีิธรรมชาติ 

เช่น การก าจัดหอยเชอร่ี เกษตรจะใช้วิธีให้หอยไหลไปตามน้ า และถ้ามีน้ าขังในนาข้าวตลอดหอยจะไม่กัดกินและ

ท าลายต้นข้าว เป็นการเรียนรู้และสะสมจากประสบการณ์โดยตรงเกิดเป็นภูมิปัญญาขึ้นภายในชุมชน ส่วนการก าจัด

พชืเกษตรจะใชว้ธีิการถอน ส าหรับแปลงข้าวท่ีจะน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง จะน าปุ๋ยอินทรียท่ี์ท าขึ้นเองไปใช้

เพื่อบ ารุง และดูแลข้าวในนา วัตถุดบิท่ีน ามาท าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใชใ้นชุมชนน้ันประกอบด้วย หอยเชอร่ี ร าอ่อน ดินฟอต-

เฟส ปุ๋ยคอก กากน้ าตาล น้ าหมักชีวภาพ พด2 จากการน าหอยเชอร่ีมาท าปุ๋ยอินทรีย์ท าให้เกษตรสามารถก าจัดศัตรู

ข้าวได้อกีวิธี  

1.3 การเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะท าการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียวเกี่ยวข้าวเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ

เก็บเกี่ยว ขนาดไร่นาของชุมชนมีขนาดเล็ก เกษตรจะลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยกันเป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างความสามัคคีใน

ชุมชน ส าหรับข้าวท่ีจะน ามาท าข้าวฮางงอก อายุของข้าวจะอยู่ในช่วงประมาณวันท่ี 10 ของเดอืนพฤศจิกายน ทั้งนี้ให้

สังเกตลักษณะเมล็ดข้าวจะมีสีเหลืองทองคล้ายสีเหลืองใบหว่านพลับพลึง เพราะถ้าเก็บเกี่ยวข้าวท่ีมีอายุน้อยกว่านี้ 

จมูกข้าวจะไมง่อก  

1.4 การนวดหรือฟาดข้าว เกษตรกรบ้านจานใช้ไม้หนีบท่ีมีลักษณะเป็นไม้ท่อนกลมยาวประมาณ 

50-60 เซนติเมตรถูกร้อยเข้าด้วยกันโดยใช้เชือก น าไปรัดหรือหนีบโคนของมัดข้าวและท าการตีหรือฟาดข้างลงไปยัง

แผ่นไม้หรือพื้นเพื่อให้เมล็ดขา้วหลุดออกจากรวงขา้ว  

 2. กรรมวธีิการท าข้าวฮาง  กรรมวิธีในการท าข้าวฮางตามภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่โบราณ มี 4 ขั้นตอน เรียกว่า  แช ่

– นึ่ง – ผึ่ง – สี  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแปรรูปข้าวข้าวให้สามารถบริโภคตลอดปี และในปัจจุบันข้าวท่ีผลิตเพื่อน ามา

บริโภคมจี านวนมากพอ จึงต้องการท่ีจะแปรรูปข้าวฮางเพื่อจ าหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ดังนั้นปัจจุบันกลุ่ม

วสิาหกิจข้าวงอกฮางกล้องมกีระบวนการผลิตข้าวฮาง 6 ขั้นตอน ได้แก่  1. การแช ่2. การนึ่ง 3. การผึ่ง 4. การสี 5. การเก็บ

สิ่งเจือปน 6. การบรรจุภัณฑ์ ดังภาพท่ี 4  
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ภาพที่ 4 กระบวนการผลิตขา้วฮางงอกของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องชุมชนบ้านจาน หมู่ 1 

ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการจัดเวที

ชาวบ้านและสนทนากลุ่มคร้ังท่ี 2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แม่นย า ชัดเจนของข้อมูลท่ีได้จากการจัดเวทีชาวบ้าน

ครัง้ท่ี 1 และตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูล และปรับปรุงแก้ไข 

 ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู ้สามารถเข้าถึงความรู้ได ้โดย 1. ความรู้ท่ีฝังลึก เข้าถึงไดโ้ดยการถ่ายทอด

แบบตัวต่อตัว 2. ความรู้ท่ีชัดแจง้ เข้าถึงโดยผ่านการเรียนรู้จากชุดความรู้ และสื่อมัลตมิเีดียภูมิปัญญาการท าข้าวฮาง 

ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ ออกแบบกิจกรรมร่วมกับชุมชน และด าเนนิการจัดกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มข้าวงอกฮางกล้อง และคนในชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นการท า

ข้าวฮาง 

แช่ขา้วเปลอืง 24

ชั่วโมงน าขึ้นจาก

น้ า ล้างให้สะอาด 

ใส่กระสอบหมัก

ไว ้24ชั่วโมง 

 

น าข้าวมาน่ึง

ประมาณ 45-

60 นาทีจนสุก  

ผึ่งลมและ 

ตากให้แห้ง 

น าไปสีด้วย

เครื่อง 

สีขา้วกล้อง 

เก็บกาก

ข้าวเปลอืก 

และสิ่งปลอมปน

ด้วยมือ 

บรรจุภัณฑ ์ 

และจัดจ าหนา่ย 
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ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ พบว่า วิสาหกิจชุมชมกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจานได้ท าการจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้การท าข้าวฮางขึ้น แต่ยังขาดในส่วนขององค์ความรู้ท่ีจะถ่ายทอด ผู้วจิัยจึงได้จัดท าและมอบสื่อมัลติมีเดียเร่ือง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าข้าวฮางสู่ บ้านจาน ต าบลโนนนาจานอ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุให้กับชุมชน เพื่อเพิ่ม

ชอ่งทางในการให้ความรู้แกค่นในชุมชนและผู้ท่ีสนใจ 
 

สรุปผลการวิจัยและอธิปรายผล 

 สมาชิกลุม่ข้าวงอกฮางกล้องใชข้้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมะลแิดง ข้าวหอมนลิ ข้าวก่ า และข้าว กข.6 ท่ียังไมแ่ก่

จัดคือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เรียกว่า ระยะพลับพลึง” หรือ “ข้าวเขียว” ยึดถือกรรมวิธีการท าข้าวฮางตามภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นดั่งเดิมท่ีสบืทอดมาแต่บรรพบุรุษ เรียกว่า แช ่– นึ่ง – ผึ่ง – สี แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การแช่ขา้ว การ

นึ่งข้าว การผึ่งข้าว การสีข้าว  การน าสิ่งปลอมปนออกจากข้าว และการบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ข้าวฮางของชุมชน

ประกอบด้วย ข้าวฮางขาว ข้าวฮางผสม ข้าวฮางแดง ข้าวฮางก่ า ข้าวฮางให้ราคาที่สูงกวา่ราคาข้าวสารไมต่่ ากว่า 2-3 

เท่า ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกท้ังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวสารธรรมดา การรับประทานข้าวฮางอ

ยา่งต่อเนื่องสามารถชว่ยเร่งเมตตาโบลิซึมของสมอง ปอ้งกันอาการปวดศีรษะ ป้องกันมะเร็งในส าไส้ใหญ่ รักษาระดับ

น้ าตาลในเลอืด ปอ้งกันโรคหัวใจ ชว่ยลดความดันโลหิต สอดคล้องกับ มัณฑนา นครเรียบ (2555) ได้ศึกษาประโยชน์ท่ีดี

ตอ่สุขภาพของข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอก ผลการศึกษาพบวา่ การบริโภคข้าวท่ีผ่านกระบวนการ ท าให้งอกซึ่ง ได้แก่ 

ข้าวกล้องงอก (การงอกจากข้าวกล้อง) และข้าวฮางงอก (การงอกจากข้าวเปลือก) จะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี  

ดังนั้นในข้าวงอกจะมีสารอาหารต่างๆเพิ่มขึ้นมากกว่าข้าวกล้องธรรมดา และเมื่อน าไปหุง ข้าวจะมีลักษณะอ่อนนุ่ม 

กวา่ข้าวกล้อง ง่ายต่อการรับประทาน โดยสารอาหารหลักท่ีเพิ่มขึ้นในข้าวงอกคือ สารกาบ้า เส้นใยอาหาร วติามินอี  

วิตามินบี1 บี6 สังกะสี แมกนีเชียม แกมมาออไร-ซานอล กรดไฟติก และกรดเฟอรูลิก ซึ่งสารกาบ้าเป็นสารท่ีช่วย  ให้

การท างานของไตดีขึน้ ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยในการไหลเวยีนของโลหติในสมองดีขึ้น ปอ้งกันการเสื่อมของ สมอง 

ป้องกันโรคเบาหวานและชว่ยลดไขมันในเลือด เป็นต้น 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน และ

ร้อยละ โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปีท่ี 1 

Development of Learning Achievement of Mathematics on Ratio and 

Percentage through CIPPA Model for First Year Vocational Certificate 

Students 

มัลลิกา โคมพิทยา1* 

Munlika Kompitaya1* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA 

model) เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง 

อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษา ต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ นักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาการบัญช ีวทิยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี

เรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25 คน โดยการสุม่แบบเจาะจง (Cluster sampling) เครื่องมือท่ีใชใ้นการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิด

เลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหวา่ง 0.34 ถึง 0.68 ค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.25 ถึง 0.78 

ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.98 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเท่ียงตรง ความยาก 

ความเชื่อมั่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบที (Dependent t-test) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวธีิการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง อัตราส่วนและร้อย

ละ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.80/84.30 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์พืน้ฐาน เร่ือง อัตราส่วนและ

ร้อยละ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1  โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปาหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบ

ซิปปา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53) 
 

ค าส าคัญ:  รูปแบบซิปปา อัตราส่วนและร้อยละ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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* Corresponding author e-mail:  elec_pantre@hotmail.com 
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Abstract 
 The purposes of this research were: 1. to develop the lesson plan through CIPPA model on ratio and 

percentage for first year vocational certificate students based on 80/80 criterion, 2. to compare learning 

achievement before and after learning through CIPPA model on ratio and percentage for first year vocational 

certificate students, and 3. to study the students’ satisfaction toward learning through CIPPA model on ratio and 

percentage. The sample group of this study was 25 first year vocational certificate students of accounting 

program studying in the first semester of academic year of 2016 at That Phanom College, Nakhon Phanom 

University by using cluster sampling. The instruments for collecting data were: 1. 12 CIPPA model lesson plans on 

ratio and percentage for first year vocational certificate students, 2. the 30 items - multiple choice leaning 

achievement test with difficulty value from 0.34 to 0.68, discrimination range from 0.25 to 0.78, and coefficient 

reliability was 0.98., and 3. rating scale questionnaire for evaluating students’ satisfaction toward learning 

through CIPPA model. Validity, difficulty, discrimination, reliability, percentage, mean, standard deviation, 

efficiency, and t – test (Dependent t –test) were the statistics used in this research. The result of the study found 

that: 1. the efficiency of lesson plan taught through CIPPA model on ratio and percentage was equivalent to 

82.80/84.30, 2. the post - test score of leaning achievement was statistical significantly higher than 

the pre - test score of learning achievement at 0.05, and 3. the students’ satisfaction toward learning through 

CIPPA model was at highest level (x̄ = 4.53).             

Keyword:   CIPPA model, ratio and percentage, learning achievement 

 

บทน า 
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น

มาก จากข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ี 2 ได้ก าหนดเป้าหมายภายในปี 2561 ด้านพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย ภายใต้ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กรอบแนวทางในการปฏิรูป

การศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ โดย 1) จัดให้มีระบบการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล

การศึกษาของผู้เรียนท่ีเป็นมาตรฐาน โดยในระดับอุดมศึกษาให้มีการวัดผลระดับชาติเมื่อจบหลักสูตร 2) ผลิตและ

พัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะความรู้ความสามารถ โดยพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

(National Qualification Framework) เพื่อการรับรองสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษาในทุก

ระดับ/ประเภทการศึกษาโดยเฉพาะคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification) เพื่อการรับรองสมรรถนะในการ

ปฏบัิตงิานตามมาตรฐานอาชพี (ศิริดา บุรชาติ. 2556) 

 คณิตศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานท่ีส าคัญในการคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้โลกเกิดความ

เจริญก้าวหน้าทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังค ากล่าวของ โยฮัล คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ ( Johann Carl Friedrich 

Gauss) ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันท่ีมีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษ 19 กล่าวว่า “คณิตศาสตร์เป็นราชินีของ

วทิยาศาสตร์ และทฤษฎีจ านวนเป็นราชนิขีองคณิตศาสตร์” นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตร์ยังมบีทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อ

การพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์

ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
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เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและ

สามารถอยูร่่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข (สุมติรา ศรีธรรม. 2558) 

 อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนยังพบปัญหาอยู่ดังท่ี อัมมาร สยามวาลา (2555) ได้กล่าวเกี่ยวกับ

การศกึษาไทย โดยมีตอนหนึ่งวา่ “จากการรายงานของ OECD บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมเีวลาเรียนมากที่สุด 

แต่กลับมีผลสัมฤทธ์ิต่ า โดยเฉพาะวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีมีเวลาเรียนมาก แตผ่ลคะแนนจากการสอบต่ า 

เห็นได้จากผลสอบ O-NET ท่ีประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีข้อมูล Programme for International Student 

Assessment (PISA) ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเชื่อถือได้พบว่า ผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ าลงมาโดย

ตลอด ซึ่งอาจต่ ากว่า 50%” ซึ่งตรงกับปัญหาหลักในการจัดการเรียนการสอน รายวชิา สถิตวิิศวกรรม ของนักศกึษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ท่ีผ่านมา พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ

ค่อนข้างต่ า ซึ่งเกิดจากความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เดิม ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเจตคติต่อ

ตนเองและต่อสาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพรรณ พลช านิ (2547) และชาติชาย พิทักษ์ธนาคม (2544) 

แรงจูงใจในการเรียน (นิพนธ์ สินพูน. 2545: 121) ความพร้อมในการเรียน ความรับผิดชอบต่อการเรียน และ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา หรือนักศึกษากับอาจารย ์

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ (จุไรรัตน ์อาจแก้ว. 2547, ชนินทร์ชัย อนิทิราภรณ์ และสุวิทย ์หิรัณยกาณฑ์. 2548: 

257) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน (เขษมชาติ อารีมิตร. 2547: 142) และด้านการวัดผลประเมินผล 

(โกมล ไพศาล. 2549: 17) รวมถึงปัญหานักศกึษาบางคนไมส่นใจเรียนเท่าท่ีควร 

 การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA model) เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถสร้างองค์

ความรู้ได้ดว้ยตนเอง โดยท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีหลัก 5 ประการ คือ 1) การให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง 

(Construct) 2) การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) 3) การให้ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้

มากท่ีสุด (Participation) 4) การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ (Process) และ  5) การให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไป

ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวัน (Application) (ทิศนา แขมมณี. 2545) โมเดลซิปปาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใตก้ารท างานของกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาและค้นหาค าตอบในบทเรียน ซึ่งลักษณะการเรียนของ

โมเดลซิปปาจะสอดคล้องกับกระบวนการในการสอนการแก้ปัญหาในรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ (ปกาศิต ปลั่ง

กลาง. 2545) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีย์วรรณ กันตา (2556) และชาญวิทย์ หาญรินทร์ (2557) การ

จัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาจึงน่าจะเป็นรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมรูปแบบหนึ่งท่ีจะน ามาพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 

 จากสภาพปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น 

ท าให้มีความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบซิปปา ว่าจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อัตราส่วน

และร้อยละ สูงขึ้นหรือไม่ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาด้าน

คณิตศาสตร์อ่ืนๆ ตอ่ไป 

 

 

 

 

 



   
 

                                                         1887                                                              Proceedings 

วัตถุประสงคก์ารศึกษา 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับ

นักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาการบัญช ีท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับ

นักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาการบัญช ีก่อนเรียนและหลังเรียน 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศกึษา ต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง อัตราส่วน

และร้อยละ 

 

กรอบแนวคิด  

 

 

  

 

 

 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัย

นครพนม ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้อง รวมท้ังหมด 53 คน  

2. กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการวจิัย ได้แก่ นักศกึษาสาขาวชิาการบัญช ีวทิยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย (Cluster Sampling) 
 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย  

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับ

นักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาการบัญช ีจ านวน 12 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 

0.34 ถึง 0.68 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.25 ถึง 0.78 ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) เท่ากับ 1.00  

3. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา โดยใช้มาตรประมาณค่า 

แบบ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Method) จ านวน 25 ข้อ  

ตัวแปรอสิระ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง 

อัตราส่วนและร้อยละ โดยวิธีการเรียนรู้

แ บ บ ซิ ป ป า  (CIPPA model) ส า ห รั บ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ชัน้ปีท่ี 1  

 

         ตัวแปรตาม 

1. ผ ลสั ม ฤ ท ธ์ิท า งก า ร เรี ย น วิ ช า

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อัตราส่วนและรอ้ยละ 

ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ชัน้ปีท่ี 1 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง 

อัตราส่วนและร้อยละ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 

ข้อ ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง 

2. ด าเนินการสอนนักศึกษา โดยผู้วิจัยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) 

เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ  

3. หลังจากด าเนนิการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ท าการทดสอบหลังเรียน 

โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง 

4. ผู้วิจัยให้นักศกึษากลุ่มตัวอยา่งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตีอ่การเรียนโดยใช้รูปแบบการ 

เรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เร่ือง 

อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ชัน้ปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้

คือ 80/80 โดยการหาค่า E1/E2 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 

สาขาวิชาการบัญชี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA 

model) เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ โดยการทดสอบที (t-testแบบ Dependent Samples) 

3. วิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) 

เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใชค้่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการศึกษา 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.80/84.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

80/80 ท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยวธีิการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) ท่ีผู้วิจัยได้

พัฒนาขึ้น  มกีารออกแบบการสร้างและพัฒนาตามล าดับขั้นตอนทางวิชาการโดยผ่านการประเมินตรวจสอบและแก้ไข

จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งรูปแบบมีความเหมาะสมน่าสนใจ ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักศึกษาได้ใช้กระบวนการคิด

กลั่นกรองขอ้มูลมากขึ้น ได้ฝึกการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง รู้จักการสร้างความรู้ใหม่ พร้อมท้ังได้

ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จันที สิทธิศาสตร์ ได้ศึกษาการ

พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ผล

การศึกษาค้นควา้ปรากฏผลดังนี้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 78.42/76.09  สอดคล้องกับผลการวิจัยของจารุวรรณ  เขียวอ่อน ศึกษาเร่ือง

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ืองสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ มี

ประสิทธิภาพ 82.49/85.92 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราภรณ์ ระบาเลิศ ศึกษาค้นคว้าเร่ืองการพัฒนา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองตัวประกอบของจ านวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการ

เรียนรู้แบบซิปปาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ เร่ืองตัวประกอบของจ านวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 6 มปีระสิทธิภาพ 91.09/81.60 

2. นักศึกษาท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เร่ือง อัตราส่วน

และร้อยละ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา ท าให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการศกึษาค้นควา้ รวบรวมข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การเรียนรู้ นอกจากนี้นักศึกษายังรู้จัก

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้กระบวนการคู่กับการปฏิบัติ  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรากาญจน์ หงส์ชูตา (2545) ท่ีพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้รูปแบบซิปปา สามารถพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ได้จริง  มีค่าเฉลี่ยของคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.33 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 75 และมีนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การ

เรียนรู้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าจ านวนนักเรียนท่ีก าหนด สอดคล้องกับงานวจิัยของ ชลวษา ปิยะนฤพัทธ 

(2551) ท่ีพบวา่ ผลการเรียนรู้หลังการจัดการเรยีนรู้โดยใช้หลักการซิปปาสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใชห้ลักการซิปปามีค่าร้อยละ 73.16 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ท่ีก าหนด คือร้อยละ 50 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เร่ือง 

อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาเป็นการจัดการ

เรียนรู้ท่ีนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อท่ีนักเรียนสนใจ ซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกกระบวนการท างาน

อย่างมีขั้นตอน มีการวางแผนในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จนการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ ส่งผลให้นักศึกษามทัีกษะการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อันเป็นประสบการณ์ตรงท่ีมคีุณค่าสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2554) ท่ีกล่าวถึงวิธีการสร้างความ

พงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยทฤษฎกีารเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียน

แบบลองผิดลองถูกบ้าง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิธีการแก้ปัญหา จดจ าการเรียนรู้ได้ดี และเกิดความ

ภาคภูมิใจในการท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว ควรให้ผู้เรียนฝึกน าการเรียนรู้นั้นไปใช้บ่อยๆ 

การให้ผู้เรียนได้รับผลท่ีตนพึงพอใจ จะชว่ยให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เร่ือง อัตราส่วนและ

ร้อยละ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 82.80/84.30 พบว่า ค่าคะแนน

ประสิทธิภาพของกระบวนการคดิเป็นร้อยละ 82.80 และคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์คดิเป็นร้อยละ 84.30 ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีเรียน

โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยวธีิการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เร่ือง อัตราส่วนและรอ้ยละ หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA model) เร่ือง 

อัตราส่วนและร้อยละ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด (x̄ = 4.53, S.D. = 0.24) 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษาได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง มีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรม เพ่ือท าให้นักศกึษาได้เกิดทักษะกระบวนการตา่งๆ 

2. ควรมกีารชี้แจงให้นักศกึษาเข้าใจถึงบทบาทและพฤติกรรมของตนเองในการเรียนการสอนก่อนการด าเนินการ 

3. ครูผู้สอนควรก าหนดเวลา และแบ่งเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม เพื่อท าให้เกิด

ประสิทธิภาพตอ่นักศกึษามากที่สุด 

4. การสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มคีวามเป็นกันเองนัน้ สามารถช่วยลดความวติกกังวลและความเครยีด

ในการเรียนการสอนได้ 

5. การจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักศกึษากล้าแสดงออกทางความคิด การพูดและการกระท า โดย

ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

อย่างอสิระ สามารถแสดงออกถึงผลงานแหง่การเรียนรู้ของตนเองได้ 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรท าการศกึษาวจิัยในเร่ืองเดียวกันนี้กับนักศกึษากลุ่มอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวจิัย 

2. ควรท าการศกึษาวจิัยเป็นภาคเรียน เพราะช่วงเวลาจะได้มากขึ้น ผลการสะท้อนการปฏบัิตจิะได้ชัดเจนขึน้ 

3. ควรท าการศึกษาวิจัยในวิชาอื่นๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีได้ศึกษานี้ เพื่อให้ผลการวิจัยท่ี

หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย เร่ือง การ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา 

ส าหรับนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ในคร้ังนี้ 

เอกสารอ้างอิง 
1. โกมล ไพศาล. (2549). ปัจจัยเชงิสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โปรแกรมคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 

2. เขษมชาติ อารีมิตร. (2547). การศึกษาตัวแปรทางการศกึษา ระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษาที่ส่งผลตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน : โดยการวเิคราะห์พหุระดับ 

(วทิยานพินธ์ การศกึษามหาบัณฑิต). มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ. 

3. จันที สิทธิศาสตร์. (2545). การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยซิปปา เร่ือง สมการเชงิเส้นตัวแปรเดียว 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 (การศึกษาค้นควา้อิสระ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 

4. จารุวรรณ เขยีวออ่น. (2551). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ เร่ือง รูป

สี่เหลี่ยมชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 6 โดยใชแ้บบฝึกทักษะ (การศึกษาค้นควา้อิสระ). มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 

5. จุไรรัตน์ อาจแก้ว. (2547). การศกึษาองค์ประกอบท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 



   
 

                                                         1891                                                              Proceedings 

6. จิรากาญจน ์หงส์ชูตา. (2545). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญในวชิาคณิตศาสตร์ 

ชัน้ ประถมศึกษาปท่ีี 3 เร่ือง เศษส่วน โดยใชโ้มเดลซิปปา (การค้นคว้าอสิระ สาขาประถมศึกษา). 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น. 

7. ชลวษา ปิยะนฤพัทธ. (2551). การศึกษาผลการเรียนรู้และความสามาถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง เศรษฐศาสตร์ใน

ชวีติประจ าวัน ของนักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใชห้ลักการซิปปา (การค้นคว้าอสิระ 

สาขาการสอนสังคมศึกษา). มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

8. ชนนิทร์ชัย อนิทิราภรณ์ และสุวทิย ์หิรัณยกาณฑ.์ (2548). ปทานุกรมศัพท์การศกึษา. พมิพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: ร าไทย

เพรส. 

9. ชาญวทิย ์หาญรินทร์. (2557). การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 

โดยใชรู้ปแบบซิปปาส าหรับนักศกึษาช้ันปีท่ี 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารการ

วัดผลการศกึษา, 20(2), 106-119. 

10. ชาติชาย พิทักษธ์นาคม. (2544). จิตวทิยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 

11. ชุลีพรรณ พลช านิ. (2547). ปัจจัยเชงิสาเหตุท่ีมีอทิธิพลตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : การวเิคราะห์เส้นทาง (วทิยานิพนธ์การศกึษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

12. ทิศนา แขมมณ.ี (2554). ศาสตร์การสอน: องคค์วามรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ฉบับ

ปรับปรุง.พมิพค์รัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

13. นพินธ์ สินพูน. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียน ความรูพ้ื้นฐานเดิม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจต

คติต่อวชิาคณิตศาสตร์ พฤตกิรรมการเรียนคณิตศาสตร์ และพฤตกิรรมการสอนคณิตศาสตร์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 (วทิยานพินธ์การศึกษามหาบัณฑิต). 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 

14. ปกาศิต ปลั่งกลาง. (2545). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชัน้

ประถมศึกษาปท่ีี 5 ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใชโ้มเดลซิปปา (ปริญญานพินธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

15. วราภรณ์ ระบาเลิศ. (2552). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ เร่ือง ตัวประกอบของจ านวนนับ โดย

ใชแ้บบฝึกทักษะประกอบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 6 (การศึกษาค้นควา้อิสระ สาขา

หลักสูตรและการสอน). มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 

16. ศริิดา บรุชาติ. (2556). ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศกึษาสาขาการศึกษาปฐมวยั คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม. วารสาร

มหาวทิยาลัยนครพนม. 3(3); 14-20. 

17. สุมติรา ศรีธรรม. (2558). การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเนน้วธีิเรียนแบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนคิ STAD เร่ือง 

จ านวนจริง ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2. วารสารเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5(2); 216-231. 

18. อัมมาร สยามวาลา. (2555). โฟกัสเด็กไทยเรียนหนักคะแนนต่ า. [ออนไลน]์, เข้าถึงไดจ้าก

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/247. [กรกฎาคม 2559] 

19. อารีย์วรรณ กันตา. (2556). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาแคลคูลัส 1 เร่ือง ลิมติและความตอ่เนื่อง

ของฟังก์ชัน โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ส าหรับนักศกึษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวชิา คณิตศาสตร์ 

คณะคุรุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 



   
 

                                                         1892                                                              Proceedings 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักชีฝรั่ง: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร 

ของบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   

The study of cost and profit of parsley plantation: Case study of a group of 

Praklang Thung village, Praklang Thung Sub – district, That Phanom District, 

Nakhon Phanom Province 

มณีวรรณ  บรรลุศลิป์1*   

Maneewan  Bunlusilp1* 

 

บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักชีฝร่ัง : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร

ของบ้านพระกลางทุ่ง ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและ

ผลตอบแทนของการปลูกผักชีฝร่ังในบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  

มีวิธีการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณกับเกษตรกรท่ีปลูกผักชีฝร่ังบ้านพระกลางทุ่ง  ท้ังหมด  69  ครัวเรือน และ

รวบรวมขอ้มูลท่ีได้มาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย  

 ผลการวิจัยพบว่า  ต้นทุนการปลูกของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในเร่ืองพันธ์ุผักชี

ฝร่ังร้อยละ 29.80 และค่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานช่วงการดูแลรักษา ค่าปุ๋ยร้อยละ 12.78 ค่ายาปราบศัตรูพืช 

ร้อยละ 5.10 จะใช้ในช่วงการดูแลรักษา  ต้นทุนการปลูกผักชีฝร่ังถั่วเฉลี่ยไร่ละ 16,276.38 บาท เป็นต้นทุนคงท่ีไร่ละ 

1,752 บาท  ต้นทุนผันแปรไร่ละ 14,524.38 บาท ปริมาณผลผลิตผักชีฝร่ังเฉลี่ยของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่งไร่ละ  

1,050 กิโลกรัม  มีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับกิโลกรัมละ 23.60 บาท รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝร่ังต่อรายเฉลี่ย  

เท่ากับ 24,780 บาทต่อปี ก าไร่เฉลี่ยของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่งไร่ละ 8 ,503.62 บาท อัตราส่วนก าไรต่อต้นทุน

เท่ากับร้อยละ  52.25  อัตราส่วนก าไรต่อค่าขาย  เท่ากับร้อยละ 34.32 และอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน

เท่ากับร้อยละ 60.10 
 

ค าส าคัญ:   การศึกษา  ต้นทุนและผลตอบแทน 
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Abstract  

 The objective of this research was to study cost and profit of parsley plantation at Praklang Thung 

village, Praklang Thung sub district, Nakhon Phanom Province. The method of study was to distribute 

questionnaires to the agriculturists who planted parsleys at Praklang Thung village in 69 households and 

gathered data for analysis through frequency percentage and deviation.    

 The result of study was found that the most of costs for parsley plantation of the agriculturist of 

Praklang Thung village were the expenses of parsley seeds (29.80%) and wage (the most was the wage for 

treat), fertilizer (12.78%), and pesticide (5.10%) which was only used in the duration of treat. The cost for 

parsley plantation was averagely 16,276.38 baht per rai (1,600 square meters). It was fixed cost, 1,752 baht 

per rai, and variable cost was 14,524.38 baht per rai. The quantity of parley products of the agriculturist in 

Praklang Thung was averagely 1,050 kilograms, average price was 23.60 baht. The income of an agriculturist 

who planted parsley was averagely 24,780 baht per year. Average income of the agriculturists of Praklang 

Thung was 8,503.62 baht. Gross margin ratio was 52.25% and rate of return from investment was 60.10%       
 

Keywords:  Study, Cost and Profit  

บทน า 

ภาคเกษตรกรรมของไทยได้ก้าวเข้าสู่การ เปลี่ยนแปลงอย่างสูง เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีกรอบ

แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นกรอบน าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สถานการณ์ในระดับโลกและ

ระดับประเทศได้ส่งผลต่อวิถีการผลิต การบริโภคในประเทศ ซึ่งถูกผูกโยงไปสู่ระดับระหว่างประเทศมากขึ้น กติกา

การค้าโลกและกติการะหว่างประเทศท่ีเกิดขึ้นอยา่งมากมายในช่วงสองทศวรรษ ท่ีผ่านมา มีส่วนอย่างส าคัญต่อการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว กติกาต่างๆ เหล่านี้ มิได้ส่งผลเพียงการค้า หรือมิติทางเศรษฐกิจของชุมชนเท่านั้น แต่ได้

เปลี่ยนแปลงการพัฒนาของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยและชุมชนชนบท ซึ่งในปัจจุบัน

ภาคเกษตรกรรมไทยเหลอืเพยีงร้อยละ 33.5 ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ในขณะท่ีโลกก็ก าลังเผชิญ

กับปัญหาใหม ่ๆ ท่ีท้าทายสังคมโลก เชน่ ปัญหาโลกรอ้น ปัญหาการเมอืงระหว่างประเทศ เป็นต้น 

 ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบันคนจนของประเทศ ซึ่งมสีัดสว่นประมาณ 9.55% ของจ านวนประชากรท้ังประเทศ 

(ปี 2549) โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในชุมชนภาคเกษตรกรรมซึ่งมีอยู่ราว 5,378,700 คนจากจ านวนคนจนท้ังสิ้น 6.1 ล้าน

คน เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ท่ีแม้ถูกพิจารณาว่าไม่ได้อยู่ภายใต้เส้นความยากจนของ ส านักงานเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ก็ต้องตกอยู่ในภาวะหนี้สิน เมื่อลองค านวณจากการซื้อหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเมื่อต้นปี 

2550 พบวา่เกษตรกรเป็นหนี้โดยประมาณ 172,375 บาท/ราย เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูจ านวน 6.3 ล้านคน ถ้า

รวมเกษตรกรท่ียังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ อีกจ านวนหนึ่ง รวมกันอาจจะถึง 10 ล้านคน คิดอย่าง

หยาบ ๆ ก็จะเป็นหน้ีรวมกันไม่นา่จะน้อยกวา่ 1 ล้านล้านบาท[1]  

 กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการส่งเสริมให้เป็นพืชเป้าหมายชนิดหนึ่งท่ีก าหนดแนะน าเพื่อคัดเลือกและ

ส่งเสริมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GDP) ท่ีต้องการสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัยและ

ได้มาตรฐานบนพืน้ฐานความยั่งยืนในระบบการผลิตและสิ่งแวดล้อม อันท าให้คุณภาพ สุขภาพชวีติท่ีด ีตอบสนองด้าน

การค้าสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ  ในปี 2556  มีเกษตรกรสนใจปลูกผักชีฝร่ังในเชิง
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การค้ามากขึน้ และขยายพื้นท่ีปลูกเป็นจ านวนมาก เป็นพชืท่ีมีการส่งไปจ าหน่ายยังตา่งประเทศมากกว่า 46  ประเทศ 

มมีูลค่าการสง่ออกประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อไป และมีแนวโนม้สง่ออกเพ่ิมสูงขึน้ทุกปี  ภาครัฐและเอกชน จึงให้ความ 

สนใจในการศึกษาระบบการผลิตผักชีฝรั่งมากขึ้น [2] 

           เกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ส่วนใหญ่หลังจากการ

เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว  จะหารายได้เสริมจากการปลูกผักชีฝร่ัง  เพราะเป็นพืชท่ีปลูกง่าย  ขายได้ราคาดี  ปลูกเพียงคร้ัง

เดียวก็สามารถเก็บผลผลิตได้  2-3  เดือน  จึงเป็นอาชพียอดนยิมของเกษตรกรในพื้นท่ี  ประกอบกับเกษตรกรมีพื้นท่ี

เพาะปลูกจ ากัดท าให้ตอ้งปลูกแต่พชืท่ีมอีายุการเก็บเกี่ยวสั้น  เพื่อให้มีรอบการผลิตและผลตอบแทนท่ีได้รับหลายคร้ัง

ต่อปี  โดยบ้านพระกลางทุ่งจะมีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด  152  ครัวเรือน  และได้มีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกผักชีฝร่ัง

จ านวน  69  ครัวเรือน  โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูก  252  ไร่  การเพาะปลูกท าให้เกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจและปัญหาจากหลาย ๆ  ด้านไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย  สภาพ  ดิน  ฟ้า  อากาศ  โรคและแมลง  จึงท าให้ผลผลิตท่ี

ได้ไม่มคีวามแน่นอนตลอดจนไม่สามารถควบคุมการเพิ่มผลผลิตได้  อีกทั้งเกษตรกรไมส่ามารถประมาณการรายจ่าย

หรือตน้ทุนท่ีแน่นอนได้ [3] 

 ด้วยปัญหาและข้อจ ากัดดังกล่าวนี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก

ผักชีฝร่ังของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เพื่อเป็นข้อมูลใช้

ประกอบการตัดสนิใจในการลงทุนเพาะปลูกผักชฝีร่ังของบ้านพระกลางทุ่ง  แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักชีฝร่ังของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง  

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตการวิจัย  กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นเกษตรกรของบ้านพระกลางทุ่ง ท่ีขึ้นทะเบียน

ปลูกผักชฝีร่ัง  จ านวน  69  ครัวเรือนโดยใช้กลุม่ตัวอย่างจ านวน  69  ครัวเรือน    

2. วธีิการศึกษาและเก็บข้อมูล 

  2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกผักชีฝร่ังในบ้าน 

พระกลางทุ่ง  โดยใชก้ลุ่มตัวอยา่งจ านวน  69  ครัวเรือน 

  2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  ได้จากการค้นคว้า  และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องกับการปลูกผักชฝีร่ัง  ข้อมูลวชิาการ หนังสือและข้อมูลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.3 ระยะเวลาศกึษา ตุลาคม  2558 – มถิุนายน  2559 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 วิธีการศกึษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  (Population)  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ประชาชนบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบล พระ

กลางทุง่  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ท่ีขึ้นทะเบียนผู้ปลูกผักชฝีร่ังจ านวน  69  ครัวเรือน 
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  กลุ่มตัวอย่าง  (Population Sampling)  ท่ีใชใ้นการค านวณคร้ังน้ีได้แก่  ประชากรในเขตพื้นท่ีบ้านพระกลาง

ทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ท่ีขึ้นทะเบียนผู้ปลูกผักชฝีร่ังจ านวน  69  ครัวเรือน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมข้อมูลของการวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์  (Questionnaire)  ท่ีผู้วจิัยก าหนด

ขึน้ตามวัตถุประสงค์  จะแบ่งเป็น  3  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี  1  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะโดยท่ัวไปของเกษตรกรท่ีปลูกผักชฝีร่ังของบ้าน

พระกลางทุ่ง  ได้แก่  จ านวนครัวเรือน  พืน้ท่ีเพาะปลูก  การใชเ้งินทุน  ปัญหาและอุปสรรคด้านการปลูก 

  ตอนท่ี  2  เป็นขอ้มูลเกี่ยวกับการใชปั้จจัยในการปลูกผักชฝีร่ัง 

  ตอนท่ี  3  เป็นขอ้มูลเกี่ยวกับการผลิต  รายได้  ผลตอบแทนการจ าหนา่ยผักชฝีร่ัง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การรวบรวมขอ้มูลการวจิัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนนิตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ประสานงานโดยตรงกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องของบ้านพระกลางทุ่ง ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกผักชีฝร่ัง เพื่อ    ขอ

ความร่วมมอื  ในการเก็บขอ้มูลและแจ้งก าหนดการในการเก็บขอ้มูลให้สมาชิกได้ทราบอยา่งทั่วถึง 

 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม  วันเวลาและสถานท่ี  ท่ีนัดหมายจนครบจ านวนสมาชิกท่ีต้องการ

แลว้น าขอ้มูลท่ีได้มาวเิคราะห์  ประมวลผล  แปลความ  สรุปและเขียนรายงานผลการวจิัย 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวจิัยคร้ังน้ีวเิคราะหข์้อมูลดว้ยสถิต ิค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเด็น จ านวน  (ราย) ร้อยละ 

สมาชิกในครอบครวั (ราย)   

- สมาชิกท่ีช่วยท าสวน 109 83.85 

- สมาชิกท่ีไม่ได้ช่วยท าสวน 21 16.15 

ที่ดนิทีใ่ช้ในการปลูก   

- เชา่   55 79.71 

- เจ้าของ   14 20.29 

พื้นทีใ่นการเพาะปลูก  (ไร)่   

- 0.5-1 50 72.46 

- 1.5-2 19 27.54 

สาเหตทุี่ปลูกผักชีฝรั่ง (ตอบได้มากวา่ 1 ข้อ)   

- จ าหนา่ยได้ราคาด ี 55 79.10 

- ปลูกและดูแลรักษาง่าย 60 86.96 

- ปลูกตามญาติพ่ีน้องและเพื่อนบ้าน 10 14.49 



   
 

                                                         1896                                                              Proceedings 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 

 

ประเด็น จ านวน  (ราย) ร้อยละ 

- ปลูกตามค าแนะน าของเกษตรกรต าบล-อ าเภอ 20 28.99 

- ผลผลิตต่อไร่สูงกวา่พืชชนิดอ่ืน 32 46.38 

- สามารถจ าหน่ายได้ตลอดปี 69 100.00 

- เป็นอาชพีท่ีท ามานานมคีวามช านาญ 65 94.20 

การได้รับความรู้และการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ  (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)   

- เพื่อนเกษตรกร 65 94.20 

- เจ้าหนา้ที่เกษตรอ าเภอ 20 28.99 

- เอกสารตา่ง ๆ  จากหน่วยงานของรัฐ 15 21.74 

- เจ้าหนา้ที่เกษตรต าบล 35 50.72 

- เอกสารตา่ง ๆ  จากหน่วยงานของเอกชน 5 7.25 

การกูเ้งินมาลงทนุ   

- กู ้ 52 75.36 

- ไมกู่ ้ 17 24.64 

การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล   

- ความรู้ในการปลูกผักชฝีร่ัง 60 86.96 

- ด้านเงินกู ้ 7 10.14 

- มเีจ้าหนา้ที่ท่ีมาให้ค าแนะน า 30 43.48 

- ได้รับการแจกปุย๋หรือยาปราบศัตรูพชื 20 28.99 

แหลง่น้ าทีใ่ช้ในการเพาะปลูก   

- แมน่้ าโขง 69 100.00 

ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปลูกผักชฝีรั่ง   

- ผักชฝีร่ังเป็นโรคและตายได้ง่าย 15 27.74 

- ค่าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพชืราคาสูง 69 100.00 

- อุปกรณใ์ชใ้นการเพาะปลูกมรีาคาสูง 60 86.96 

- ขาดแคลนแรงงาน 10 14.49 

- ปริมาณน้ าท่ีใชใ้นการเพาะปลกู 12 17.39 

- ผลผลิตไมแ่นน่อน 50 72.46 

- ราคาตกต่ า 65 94.20 

- การกดราคาจากพ่อคา้รายกลาง 55 79.71 

ปลูกผักชีฝรั่งเพิ่ม   

- ไมค่ิด 41 59.42 

- คิด 28 40.58 
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 จากตารางท่ี 1  พบว่าสมาชิกในครอบครัวของเกษตรกรท้ังหมด  มีจ านวน  130  ราย  เป็นสมาชิกท่ีช่วย

ท าสวน  109  ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ  83.85  และสมาชิกท่ีไม่ได้ช่วยท าสวน    21 ราย  คิดเป็นร้อยละ  16.15  

ของสมาชกิในครอบครัวท่ีดินท่ีเกษตรกรเชา่เพ่ือใชป้ลูกผักชฝีร่ัง  มจี านวน  55  ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ  79.71  และ

มีเกษตรกรท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินเอง จ านวน  14  ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ  20.29 มขีนาดพื้นท่ีเพาะปลูก ระหว่าง 0.5 - 

1  ไร่  จ านวน  50  ราย  คิดเป็นร้อยละ  72.46  พื้นท่ีเพาะปลูกผักชีฝร่ังระหว่าง  1.5 - 2  ไร่  จ านวน 19  ราย  คิด

เป็นร้อยละ 27.54  เหตุผลท่ีเกษตรกรนิยมปลูกผักชีฝร่ังส่วนใหญ่ ให้เหตุผลว่าสามารถจ าหน่ายได้ตลอดปี  จ านวน  

69   ราย  คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือ เป็นอาชพีท่ีท ามานานมคีวามช านาญ  จ านวน  65  ราย  คิดเป็นร้อยละ  

94.20   ปลูกและดูแลรักษาง่าย  จ านวน  60  ราย  คิดเป็นร้อยละ  86.96  จ าหน่ายได้ราคาดี  จ านวน  55  ราย  

คิดเป็นร้อยละ  79.10  ผลผลิตต่อไร่สูงกวา่พืชชนิดอ่ืน  จ านวน  32  ราย  คิดเป็นร้อยละ  46.38  ปลูกตามค าแนะน า

ของเกษตรกรต าบล-อ าเภอ จ านวน  20  ราย  คิดเป็นร้อยละ  28.99   ปลูกตามญาติพ่ีน้องและเพื่อนบ้าน  มีจ านวน  

10  ราย  คิดเป็นร้อยละ  14.49 แหล่งข้อมูลท่ีเกษตรกรได้รับความรู้และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้รับความรู้จาก

เพื่อนเกษตรกร  จ านวน  65  ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ  94.20  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่เกษตรกรต าบลมาให้ความรู้  

จ านวน 35  ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ 50.72  เจ้าหน้าที่เกษตรกรอ าเภอมาให้ความรู้  จ านวน   20  ราย  คิดเป็นร้อย

ละ  28.99  ใชเ้อกสารตา่ง ๆ  จากหน่วยงานของรัฐ จ านวน  15  ราย  คิดเป็นร้อยละ  21.74  ใชเ้อกสารต่าง ๆ  จาก

หน่วยงานของเอกชน  จ านวน  5  ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ  7.25  เกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝร่ัง ท่ีกู้เงินมาลงทุนท าสวน

ผักชีฝร่ัง จ านวน  52  ราย  คิดเป็นร้อยละ  75.36  เกษตรกรท่ีไม่ได้กู้ จ านวน  17  ราย  คิดเป็นร้อยละ  24.64  

เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านความรู้ในการปลูกผักชีฝร่ัง จ านวน  60  ราย  คิดเป็นร้อยละ  

86.96 รองลงมาคือ มเีจ้าหนา้ที่ท่ีมาให้ค าแนะน า  จ านวน  30  ราย  คิดเป็นร้อยละ  43.48  ได้รับการแจกปุย๋หรือยา

ปราบศัตรูพืช  จ านวน  20  ราย  คิดเป็นร้อยละ  28.99   ด้านเงินกู้  จ านวน  7  ราย คิดเป็นร้อยละ  10.14  ใช้น้ า

จากแม่น้ าโขง  จ านวน  69  ราย   คิดเป็นร้อยละ  100  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกผักชีฝร่ัง  ส่วนใหญ่มีปัญหา

ในเร่ืองค่าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชมีราคาสูงจ านวน  69  ราย  คิดเป็นร้อยละ  100  รองลงมาคือ ราคาตกต่ าจ านวน  

65  ราย  คิดเป็นร้อยละ  94.20  อุปกรณ์ใช้ในการเพาะปลูกมีราคาสูง จ านวน  60  ราย คิดเป็นร้อยละ 86.96  การ

กดราคาจากพ่อคา้รายกลาง จ านวน  55  ราย  คิดเป็นร้อยละ  79.71  ผลผลิตไมแ่น่นอน  จ านวน 50  ราย  คิดเป็น

ร้อยละ 72.46  ผักชีฝร่ังเป็นโรคและตายได้ง่าย จ านวน 15  ราย คิดเป็นร้อยละ  27.74  ปริมาณน้ าท่ีใช้ในการ

เพาะปลูก จ านวน 12  ราย  คิดเป็นร้อยละ  17.39  ขาดแคลนแรงงาน  จ านวน  10 ราย คิดเป็นร้อยละ  14.49 

เกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝร่ัง  มีความคิดเห็นว่าจะไม่ปลูกผักชีฝร่ังเพิ่มขึ้นจากเดิม  จ านวน  41 ราย  คิดเป็นร้อยละ  

59.42  และเกษตรกรไม่คดิจะปลูกผักชฝีร่ังเพิ่มขึ้นจากเดิมจ านวน  28  ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ  40.58   

 

ตารางที ่2  แสดงจ านวนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียเฉลี่ยตอ่รายของเกษตรกรผู้ปลูกผักชฝีร่ัง  บ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระ

กลางทุง่  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   

จ านวนเงินกู้  (บาท) ดอกเบีย้  (บาท) 

53,000 609.86 

หมายเหตุ:  ดอกเบ้ียใช้ค านวณในอัตราร้อยละ  3.5  ตามอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร  ในเดอืน  เมษายน  2559  ใชเ้วลาในการค านวณ  120  วัน  ตามอายุของการปลูกผักชฝีร่ัง 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่าเกษตรกรมีเงินกู้เฉลี่ยต่อรายในบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง  อ าเภอ     

ธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เป็นเงิน  53,000  บาท ดอกเบ้ียเฉลี่ยตอ่ราย เป็นเงิน 609.86 บาท 

ตารางที่  3  แสดงขอ้มูลค่าเครือ่งมือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการท าสวนผักชฝีร่ัง 

เครื่องมอืและอุปกรณท์ีใ่ช ้ ราคาทุน / หนว่ย (บาท) 

เครื่องสูบน้ า 6,000 

เครื่องพ่นยา 850 

หมายเหต:ุ   อัตราค่าเสื่อมราคา  ร้อยละ  20   ตอ่ปี   

 จากตารางท่ี  3  พบวา่เกษตรกรมีเครื่องมือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการท าสวนผักชีฝรั่ง  ส่วนใหญ่ใชเ้ครื่องสูบ

น้ า  ราคาทุน  6,000  บาท และเครื่องพ่นยา  ราคาทุน  850  บาท   

 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการปลูกผักชีฝรั่ง 

ตารางที่  4 แสดงขอ้มูลตน้ทุนการปลูกเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกผักชฝีร่ังของบ้านพระกลางทุ่ง ต าบลพระกลางทุ่ง  

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

ปัจจัยการผลิต ต้นทุนการปลูกเฉลี่ย 

(บาท / ไร่) 

ร้อยละ 

ตน้ทุนคงท่ี   

-ค่าเชา่และภาษท่ีีดนิ   

-ค่าเสื่อมของเครื่องมือและอุปกรณท่ี์ใชใ้น 1,466.67 9.01 

การท าสวนผักชีฝรั่ง 285.33 1.75 

รวมต้นทุนคงท่ี   

รวม 1,752.00 10.76 

ตน้ทุนผันแปร :   

-ค่าใชจ้่ายในเร่ืองพันธ์ุผักชีฝรั่ง 4,850.00 29.80 

-ค่าปุ๋ย 2,080.71 12.78 

-ค่าแรงในการปลูก 1,700.00 10.44 

-ค่าแรงในการเตรียมดนิเพื่อท าสวน 1,500.00 9.22 

-ค่าแรงในการดูแลรักษา 1,200.00 7.37 

-ค่าใชจ้่ายในเร่ืองวัสดุคลุม่แปลง 250.00 1.54 

-ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ 1,100.00 6.76 

-ยาปราบศัตรูพชื 830.00 5.10 

-ค่าวัสดุท่ีใชใ้นการมัดและเข้าจกุ 566.67 3.48 

-ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว 447.00 2.75 

รวมต้นทนุผันแปร 14,524.38 89.24 

ต้นทุนรวม  (บาท/ไร)่ 16,276.38 100.00 
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 จากตารางท่ี  4  พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝร่ังท าสวนผักชีฝร่ังของบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง  

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  มีต้นทุนการปลูกเฉลี่ย  เท่ากับ  16,276.38  บาทต่อไร่  เป็นต้นทุนคงท่ี  ได้แก่  

ค่าเชา่ที่ดิน  เท่ากับ  1466.67  บาทตอ่ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  9.01  และค่าเสื่อมของเครื่องมอืและอุปกรณ์  เท่ากับ  

285.33  บาทต่อไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.75  ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นการใช้ปัจจัยเร่ืองพันธ์ผักชีฝร่ัง  เท่ากับ  

4,850  บาทต่อไร่  หรอืคดิเป็นร้อยละ  29.8  รองลงมาเป็นค่าปุ๋ย  เท่ากับ  2,080.71  บาทต่อไร ่ หรือคิดเป็นร้อยละ  

12.78  ส่วนค่าแรงในการปลูก  เท่ากับ  1,700  บาทต่อไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  10.44  ส่วนค่าแรงในการเตรียมดิน

เพื่อท าสวน  เท่ากับ  1,500  บาทต่อไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  9.22  ส่วนค่าแรงในการดูแลรักษา  เท่ากับ  1,200  

บาทต่อไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  7.37  ส่วนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  เท่ากับ  1,100  บาทต่อไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  6.76  

ส่วนยาปราบศัตรูพืช  เท่ากับ  830  บาทต่อไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  5.10  ส่วนค่าวัสดุท่ีใช้ในการมัด  เท่ากับ  

566.67  บาทต่อไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  3.48  ต้นทุนท่ีใช้เป็นส่วนน้อยท่ีสุดได้แก่ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว  เท่ากับ  

477  บาทต่อไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  2.75  และค่าใช้จ่ายในเร่ืองวัสดุคลุมแปลง  เท่ากับ  250  บาทต่อไร่  หรือคิด

เป็นร้อยละ  1.54  ของต้นทุนเฉลี่ย 

 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกผักชีฝรั่ง 

ตารางที ่ 5  แสดงขอ้มูลเกี่ยวกบัผลผลิต 

ผลผลิต  เฉลี่ย  (กโิลกรัม / ไร่) 1,050 

ราคาเฉลี่ย  (บาท / กโิลกรัม) 23.60 

รายได้เฉลี่ย  (บาท / ไร่) 24,780 

 

 จากตารางท่ี  5 พบวา่เกษตรกรผู้ปลูกผักชฝีร่ังบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง  อ าเภอธาตุพนม  

จังหวัดนครพนม  มผีลผลิตผักชฝีร่ังท่ีปลูกเท่ากับ  1,050  กโิลกรัมตอ่ไร ่ราคาโดยเฉลี่ยเท่ากบั  23.60  บาทต่อ

กิโลกรัมรายได้เฉลี่ย เท่ากับ  24,780  บาทต่อไร่ 

ตารางที่  6  แสดงข้อมูลเกี่ยวกบัก าไรเฉลี่ยตอ่ไร่ 

ก าไร(บาท / ไร่) 

ราคาขายเฉลี่ย / ไร่ (บาท) ต้นทุนเฉลี่ย / ไร่ (บาท) ก าไรเฉลี่ย / ไร่(บาท) 

24,780 16,276.38 8,503.62 

 

จากตารางท่ี  6  พบวา่ก าไรเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกผักชฝีร่ังของบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบล พระกลางทุ่ง  อ าเภอธาตุ

พนม  จังหวัดนครพนม  เท่ากับ  8,503.62  บาทต่อไร่ 
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ตารางที่  7  แสดงอัตราส่วนทางการเงินของการปลูกผกัชฝีร่ังของบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง  อ าเภอธาตุ

พนม  จังหวัดนครพนม   

ผลการวเิคราะห ์ ร้อยละ 

อัตราส่วนก าไรตอ่ต้นทุน  

อัตราส่วนก าไรตอ่คา่ขาย 

อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน 

52.25 

34.32 

60.10 

  

 จากตารางท่ี  7  ผลการวเิคราะห์อัตราส่วนทางเงนิของการปลูกผักชฝีร่ังของบ้านพระกลางทุง่  ต าบลพระ

กลางทุ่ง  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  พบวา่อัตราส่วน  ก าไรตอ่ต้นทุนเท่ากับร้อยละ  52.25  อัตราส่วนก าไร

ตอ่คา่ขายเท่ากับร้อยละ  34.32  และอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน  เท่ากับร้อยละ  60.10 
 

ตารางที ่ 8  แสดงรายได้ตอ่รายต่อปีเฉลี่ยของเกษตรกรปลูกผักชฝีร่ังของบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลธาตุพระกลางทุ่ง

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
 

รายได้เฉลี่ย / ราย / ป ี 29,736 

 

 จากตารางท่ี  8  พบวา่รายได้เฉลี่ยตอ่รายตอ่ปี  ของเกษตรกรผู้ปลูกผักชฝีร่ังของ บ้านพระกลางทุง่  

ต าบลพระกลางทุ่ง  อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม  เท่ากับ  29,736  บาท 
 

ตารางที่ 9  แสดงช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน (ราย) ร้อยละ 

พอ่คา้มารับเอง 

บอกเสนอให้พ่อค้ามาซือ้ท่ีสวน 

น าไปขายให้พอ่คา้ที่ตลาด 

ขายให้เกษตรกรรายใหญ ่

โรงงานผักชฝีร่ัง 

สหกรณ์การเกษตร 

อื่น ๆ 

58 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

84.06 

15.94 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม 69 100.00 

  

 จากตารางท่ี  9  พบวา่ เกษตรกรสว่นใหญ่จะจ าหนา่ยผักชฝีร่ัง  โดยพ่อค้ามารับเอง  จ านวน 58  หรือคิด

เป็นร้อยละ  84.06  และรองลงมา เกษตรกรบอกเสนอให้พ่อค้ามาซือ้ท่ีสวน  จ านวน  11  ราย  คิดเป็นร้อยละ  15.94   
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ตารางที่  10  แสดงวธีิการจ าหนา่ยผักชฝีร่ังของเกษตรกร 

วิธีการจ าหนา่ย จ านวน  (ราย) ร้อยละ 

ขายเหมายกแปลง 

ชั่งตามน้ าหนัก  (กโิลกรัม) 

เก็บผลผลิตก่อนแลว้ตรีาคา 

ไมต่อบ 

- 

69 

- 

 

- 

100.00 

- 

 

รวม 69 100.00 
 

 จากตารางท่ี  10  พบวา่เกษตรกรสว่นใหญ่จะจ าหนา่ยโดยวิธีช่ังตามน้ าหนักของผกัชฝีร่ังจ านวน  69  ราย

คิดเป็นร้อยละ  100   

ตารางที่  11 แสดงขอ้มูลเกี่ยวกับปัญหาด้านผลผลิต  (เกษตรกรแต่ละรายสามารถตอบได้มากกว่า  1  ค าตอบ) 

ปัญหาผลผลิต เกษตรกรที่มีปัญหา เกษตรกรทีไ่ม่มีปัญหา รวม 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

สภาพดินฟา้อากาศไมอ่ านวย 

ผักชฝีร่ังมขีนาดเล็ก 

ปลูกแล้วไมข่ึน้ 

อื่น ๆ   

55 

60 

48 

 

79.71 

86.96 

69.57 

 

14 

9 

21 

 

20.29 

13.04 

30.43 

 

100 

100 

100 

 
 

 จากตารางท่ี  11  พบว่าปัญหาและอุปสรรคด้านผลผลิตของผู้ปลูกผักชีฝร่ัง ส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ือง 

ปลูกแล้วไม่ขึ้นจ านวน  60  ราย  คิดเป็นร้อยละ  86.96  ส่วนเกษตรกรท่ีไม่มีปัญหา เร่ืองปลูกแล้วไม่ขึ้นจ านวน  

9  ราย  คิดเป็นร้อยละ  13.04   สภาพดินฟ้าอากาศไม่อ านวยเกษตรกรมีปัญหาจ านวน  55  ราย คิดเป็นร้อยละ  

79.71  ส่วนเกษตรกรท่ีไม่พบปัญหาด้านสภาพดินฟ้าอากาศไม่อ านวยจ านวน  14  ราย  คิดเป็นร้อยละ  20.29  ปลูก

แล้วไม่ขึ้น เกษตรกรมีปัญหาจ านวน 48  ราย  คิดเป็นร้อยละ  69.57  ส่วนเกษตรกรท่ีไม่พบปัญหาปลูกแล้วไม่ขึ้น 

จ านวน  21  ราย คิดเป็นร้อยละ  30.43   

 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคดา้นการจัดจ าหน่าย 

ตารางที่  12  แสดงขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดจ าหนา่ย  (เกษตรกรแต่ละรายสามารถตอบได้มากกวา่ 

1  ค าตอบ) 

ปัญหาและอุปสรรค 

การจัดจ าหนา่ย 

เกษตรกรที่มีปัญหา เกษตรกรทีไ่ม่มีปัญหา รวม 

จ านวน  (ราย) ร้อยละ จ านวน  

(ราย) 

ร้อยละ 

ไมม่ผีู้รับซื้อ 

พอ่คา้รายกลางกดราคา 

ราคาตลาดของผกัชฝีร่ังตกต่ า 

อื่น ๆ 

3 

57 

49 

 

4.35 

82.61 

71.01 

 

66 

12 

20 

 

95.65 

17.39 

28.99 

 

100 

100 

100 

 



   
 

                                                         1902                                                              Proceedings 

 จากตารางท่ี  12  พบวา่ปัญหาและอุปสรรคด้านการจ าหนา่ย  พบวา่มีปัญหาเร่ืองพอ่คา้รายกลางกดราคา  

จ านวน  57  คิดเป็นร้อยละ  82.61  เกษตรกรท่ีไม่พบปัญหาเร่ืองพ่อคา้รายกลางกดราคา  จ านวน  12  ราย  คิดเป็น

ร้อยละ  17.39  เกษตรกรท่ีมีปัญหาด้านราคาตลาดของผักชีฝร่ังตกต่ า  จ านวน  49  ราย  คิดเป็นร้อยละ  71.01   

เกษตรกรท่ีไม่พบปัญหาด้านราคาตลาดของผักชีฝร่ังตกต่ า  จ านวน  20  ราย  คิดเป็นร้อยละ  28.99  เกษตรกรท่ีมี

ปัญหาด้านการไมม่ีผู้รับซื้อหลังการเก็บเกี่ยว  3  ราย  คิดเป็นร้อยละ  4.35   เกษตรกรท่ีไม่พบปัญหาด้านนี้  จ านวน  

66  ราย  คิดเป็นร้อยละ  95.65   

สรุปผลและอธิปรายผล 

 ข้อมูลทั่วไป 

 จ านวนสมาชิกครอบครัว  ของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝร่ัง  มีท้ังหมด  130  คน  เป็นสมาชิกท่ีช่วยท าสวน

ผักชีฝร่ัง  จ านวน  109  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.85 แสดงให้เห็นว่าในภาคเกษตรกรรมจ าเป็นต้องมีสมาชิกใน

ครอบครัวชว่ยกันท างาน 

 พื้นท่ีเพาะปลูกผักชฝีร่ังส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเช่า  55 ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ  79.71  จึงท าให้เกษตรกรเสีย

ค่าเชา่ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งท่ีท าให้ต้นทุนสูงขึ้น  และอกีประการหนึ่งแสดงให้เห็นวา่เกษตรกรมีพืน้ท่ีเพาะปลูกจ ากัด จ านวน  

0.5-1  ไร่  จ านวน  50  ราย  คิดเป็นร้อยละ 72.46 

 เหตุผลท่ีปลูกผักชฝีร่ังเกษตรกรสว่นใหญ่มจี านวน  69  ราย  คิดเป็นร้อยละ  100  ให้เหตุผลว่าเป็นอาชพีท่ี

สามารถจ าหน่ายได้ตลอดปีและเป็นอาชีพท่ีท ามานานมีความช านาญในการปลูกแสดงให้เห็นว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของ

เกษตรกรและเกษตรกรต้องการได้รับการสง่เสริมในเร่ืองราคาของผลผลิตท่ีเพิ่มมากขึน้ 

 แหลง่ความรู้ท่ีเกษตรกรได้รับและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ในการปลูก  เกษตรกรจ านวน  65  ราย  คิดเป็น

ร้อยละ  94.20  ได้รับความรู้จากเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐยังไม่ได้เข้ามาดูแลให้

ค าปรึกษากับเกษตรกรได้ดเีท่าท่ีควร 

 แหล่งเงินทุนของเกษตรกรส่วนใหญ่จากแหล่งอื่น ๆ  ได้แก่  เงินออมของกลุ่มผักชีฝร่ัง  องค์การบริหาร

ส่วนต าบล  จ านวน  45  ราย คิดเป็นร้อยละ  75.36  กู้เงินซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีเงินทุนจ ากัดและเกษตรกร

ส่วนใหญ่ท่ีกู้เงิน จ านวน  7 ราย คิดเป็นร้อยละ  13.46  กู้มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ซึ่ง

เป็นแหล่งเงินกู้ท่ีเกษตรกรเป็นสมาชกิอยู่  และแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียต่ า 

 แหลง่น้ าที่ใช้ในการปลูกผักชฝีร่ัง  เกษตรกรสว่นใหญ่มีจ านวน  69  ราย  หรือคดิเป็น  ร้อยละ  100  ใชน้้ า

จากแม่น้ าโขงซึ่งเป็นแหล่งน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ตลอดปี 

 ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกผักชีฝร่ังมี  เกษตรกรจ านวน  69  ราย  คิดเป็นร้อยละ  100  เห็นว่า  

อุปสรรคเกิดจากค่าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชราคาสูง และ ราคาของผักชีฝร่ังตกต่ า  ต้องการให้รัฐบาลประกันราคา

ผักชฝีร่ังให้สูงขึน้   

 ความคิดเห็นในการปลูกผักชฝีร่ังในอนาคตของเกษตรกรจ านวน  28  ราย  คิดเป็นร้อยละ  40.58   คิดจะ

ปลูกเพิ่มถ้ามพีื้นท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต  เนื่องจากสามารถจ าหน่ายได้ตลอดปีและเป็นอาชพีท่ีท ามานานมคีวามช านาญ 

 ต้นทุนการปลูกผักชีฝรั่งของเกษตรกรในบ้านพระกลางทุ่ง 

 การใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักชฝีร่ัง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าใชจ้่ายในเร่ืองพันธ์ุผักชีฝรั่ง  ค่าปุย๋  

และค่าแรงงานเป็นปัจจัยหลักของการผลิต  ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายมีปัจจัยในการผลิตท่ีคล้ายกัน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

เกษตรกรไม่ได้มเีทคนิคในการปลูกที่แตกตา่งกัน 
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 ตน้ทุนการปลูกเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝร่ัง  มีต้นทุนการปลูกส่วนใหญ่เป็นค่าพันธ์ุผักชีฝร่ัง เท่ากับ  

4,850 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 29.80 รองลงมาเป็นค่าปุ๋ย  2,080.71  บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 12.78 ค่าแรงใน

การปลูก 1,700  บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ  10.44  ค่าแรงในการเตรียมดินเพื่อท าสวน 1,500 บาทตอ่ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 9.22 ค่าแรงในการดูแลรักษา เท่ากับ  1,200 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 7.37  ของต้นทุนเฉลี่ย 

 ผลตอบแทนจากการปลูกผักชีฝรั่งของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง 

 ผลผลิตเฉลี่ยผักชฝีร่ังของเกษตรกรของบ้านพระกลางทุ่ง 1,050 กิโลกรัมตอ่ไร่   

 ราคาเฉลี่ยของผักชีฝรั่งท่ีเกษตรกรปลูกได้ในบ้านพระกลางทุง่  ขายได้โดยเฉลี่ย  23.60  บาทต่อกิโลกรัม   

 ค่าขายเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกผักชฝีร่ังของบ้านพระกลางทุ่ง มคี่าเฉลี่ย 24,780  บาทต่อไร่ 

 ก าไรเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกผักชฝีร่ังของบ้านพระกลางทุ่ง มคี่าเฉลี่ย  8,503.62 บาทต่อไร่ 

 ก าไรเฉลี่ยต่อไร่ท่ีเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝร่ังในบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง  อ าเภอธาตุพนม  

จังหวัดนครพนม  เมื่อน ามาพิจารณากับดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีต้องใชค้ืนเมื่อเก็บเกี่ยวแลว้เสร็จ  จะเห็นได้ว่าก าไรท่ีเกษตรกร

ได้รับสูงกว่าดอกเบ้ีย  6,369.76  บาท 

 อัตราส่วนก าไรต่อต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกผักชฝีร่ังในบ้านพระกลางทุ่ง  ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุ

พนม  จังหวัดนครพนม ร้อยละ 52.25 อัตราส่วนก าไร่ต่อค่าขายของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง ต าบลพระกลางทุ่ง  

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม รอ้ยละ 34.32 อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 60.10 ซึ่งแสดงให้เห็น

วา่เกษตรกรยังมตีน้ทุนสูง  และก าไรท่ีได้เมื่อเปรียบเทียบจากการลงทุนยังมอีัตราส่วนต่ า 

 รายได้เฉลี่ยต่อรายต่อปีของเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอ   ธาตุพนม  จังหวัด

นครพนม  29,736  บาท 

 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ปลูกผักชฝีรั่งของบา้นพระกลางทุง่ ต าบลพระกลางทุง่  อ าเภอ

ธาตุพนม  จังหวดันครพนม 

 จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรจ านวน  69  ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ  100  ในเร่ืองค่าปุ๋ยและยาปราบ

ศัตรูพชืราคาสูง  ซึ่งแสดงให้เห็นวา่  เกษตรกรอยากให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่เกษตรกรในเร่ืองค่าปุ๋ยและยา

ปราบศัตรูพชื 

 ชอ่งทางการจัดจ าหน่าย เกษตรกรจ านวน  58  ราย คิดเป็นร้อยละ 84.06 จะมีพ่อค้ามารับเอง  โดยส่วน

ใหญ่จะใชว้ธีิการช่ังน้ าหนักเป็นกิโลกรัม  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรไม่มีความรู้และอ านาจในการต่อรองในเร่ืองราคา 

 ปัญหาด้านผลผลิต เกษตรกรจ านวน 60  ราย คิดเป็นร้อยละ 86.96 ประสบปัญหาปลูกแล้วไม่ขึ้นเนื่อง 

จากสภาพดินฟา้อากาศไม่อ านวยเนื่องจากการปลูกผักชีฝร่ังจะปลูกในช่วงฤดูหนาว  ถ้าอากาศหนาวจัดจะท าให้เกิด

เชื้อราชว่ง  1 - 2  เดอืน และท าให้ใบเนา่เป่ือยก่อนเก็บเกี่ยวได้ 

 ปัญหาด้านการจัดจ าหน่ายเกษตรกรสว่นใหญ่  จ านวน  57 ราย  คิดเป็นร้อยละ  82.61  พบปัญหาในเร่ือง

พอ่คา้คนกลางกดราคา  ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรท่ียากได้รับความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาการผลิตผักชีฝร่ังของอยู่เกษตรกรมีปัญหาในเร่ืองค่าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช

ราคาสูง ท าให้มีผลต่อการลงทุน ควรมีการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต โดยการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ย

อนิทรีย์จากวัสดุในท้องถิ่น  มีการรณรงค์การใชปุ๋้ยอนิทรีย์เพื่อเป็นการลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี  

 ปัญหาการจัดจ าหน่าย คือขาดความหลากหลายในการการจ าหน่ายผลิต ราคาผลผลิตขึ้นอยู่กับพ่อค้า  

คนกลาง สมาชิกในกลุ่ม ควรมีจุดซื้อขายผักชีฝร่ังท้ังปลีกและส่งในพื้นท่ี และสมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้มแข็งเพื่อ

เพิ่มอ านาจในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง  

 ปัญหาด้านผลผลิต คือ ประสบปัญหาปลูกแล้วไมข่ึ้นเนื่อง จากสภาพดินฟ้าอากาศไม่อ านวยเนื่องจากการ

ปลูกผักชีฝร่ังจะปลูกในช่วงฤดูหนาว  ถ้าอากาศหนาวจัดจะท าให้เกิดเชื้อราช่วง  1 - 2  เดือน และท าให้ใบเน่าเป่ือย

ก่อนเก็บเกี่ยวได้ ภาครัฐบาลควรส่งเสริมให้ความรู้ดา้นการปลูกผักชฝีร่ังแก่เกษตรกร 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเร่ืองการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักชีฝร่ัง: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรบ้านพระกลาง

ทุ่ง ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ส าเร็จได้ด้วยความ อนุเคราะห์ของคณะผู้เชี่ยวชาญ ท่ีให้ 

ค าปรึกษา ตรวจ แก้ไข ปรับปรุง  ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

  ขอขอบพระคุณเกษตรกรบ้านพระกลางทุ่ง ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ท่ีให้

ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

  ขอบขอบพระคุณ ผู้บริหาร วิทยาลัยธาตุพนม มหาวทิยาลัยนครพนม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

ในการท าวิจัย 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน

Factors affecting the employment of migrant workers in the andaman triangle 

province 
 

ดวงรัตน ์โกยกิจเจริญ1* พัลลภา ศรีไพโรจนก์ุล1 ภาวิกา ขุนจันทร์1  วัชราวดี  นิรุติธรรมธรา1  

สมชาย ไชยโคต1 วรรัตน์ จงไกรจักร1 

Doungrat Koikitcharoen1*, Pallapa Sriprirojkul1, Pawika Kunchan1, Vatcharawadee Niruttithumthara1, 

Somchai Chaiyakhot1 and Worrarat Jongkraijak1 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด

สามเหลี่ยมอันดามัน มวีัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุรกิจที่มีลูกจ้างแรงงานตา่งด้าวในกลุ่มจังหวัด

สามเหลี่ยมอันดามัน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอทิธิพลตอ่การเลือกจ้างแรงงานตา่งด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด

สามเหลี่ยมอันดามัน  3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน   

กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการท่ีมีลูกจ้างเป็นแรงงานสัญชาติพม่า และประกอบกิจการอยูใ่นจังหวัดภูเก็ต พังงา และ

กระบ่ี จ านวน 449 คน เคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตพิรรณนา  

  ผลการวจิัยพบวา่ ผู้ประกอบการสว่นใหญ่มีกิจการตัง้อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบกิจการทางด้านการเกษตร 

(ท าไร่/ท าสวน) กิจการด าเนินงานมาแล้วมากกว่า 10 ปี มีรูปแบบการจ่ายเงินค่าจ้างแบบรายเดือนมากท่ีสุด แรงงาน

ต่างด้าวท่ีรับเข้ามาท างานจะท างานในต าแหน่งพนักงานท่ัวไปเป็นส่วนใหญ่ และมาจากการท่ีแรงงานต่างด้าวท่ีเป็น

ลูกจ้างปัจจุบันแนะน าให้ ส่วนปัจจัยท่ีมอีิทธิพลตอ่การจ้างแรงงานตา่งด้าวมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านแรงงาน รองลงมา

คือ ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบาย และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส าหรับประสิทธิภาพการท างานของแรงงานต่างด้าว

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบใน

หนา้ที่การงาน และด้านความรู้ความสามารถในงาน  
 

ค าส าคัญ:  การจ้างงาน  แรงงานตา่งด้าว  จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน  
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Abstract  
The research aimed to: 1) To explore the types of businesses in which the migrants are working in the 

Andaman Triangle provinces, 2) To investigate the factors affecting the employment of these workers, and 3) To 

study the efficiency of the migrant workers.  The sample group consisted of 449 operators who are working in 

Phuket, Phang-nga and Krabi provinces.  The research instrument used was questionnaires. The collected data 

was analysed by descriptive statistics. 

The study revealed that most of the operators who hired the migrant workers are staying in Phuket 

province and had been running businesses for more than 10 years.  The workers were employed to work in 

farms as general workers, and were paid monthly. Most of the workers came to work because of their friends’ 

recommendations.  The factor which most affected the migrant workers was found to be work demands, 

followed by legal factors, and the economy.  The level of work efficiency was found to be high.  The most 

effective area was team work, followed by responsibility, and work skills. 
 

Keywords:  Employment, Migrant Workers, Andaman Triangle Province  

 

บทน า 

แรงงานเป็นสว่นหนึ่งท่ีส าคัญยิ่งในการน าความส าเร็จมาให้ธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองคุณภาพสนิค้า การบริการ

ท่ีน่าประทับใจ ฯลฯ โดยธุรกิจแต่ละประเภทก็ย่อมมคีวามต้องการแรงงานลักษณะที่แตกต่างกันไป บางธุรกิจตอ้งการ

แรงงานจ านวนไม่มาก แต่ต้องมีฝีมือหรือมีทักษะเฉพาะทาง ในขณะท่ีบางธุรกิจต้องการแรงงานจ านวนมากเพื่อมา

ชว่ยด้านก าลังการผลิต หรือบางธุรกิจอาจไมส่ามารถจ้างแรงงานไทยได้ท้ังหมด จ าเป็นต้องอาศัยแรงงานตา่งด้าวเข้า

มาช่วย แม้ประเทศไทยจะมีก าลังแรงงานสูงถึง 38.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 57.4 ของจ านวนประชากร ณ สิ้นปี 

2554 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ ; 2555) แต่กลับพบว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นเร่ืองท่ีทวีความส าคัญยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มสายวชิาชีพ ซึ่งการขาดแคลนในเร่ืองจ านวนแรงงานนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ 

อาทิ โครงสร้างประชากร ความไม่สอดคล้องของระบบการศึกษาและระบบค่าจ้างกับความต้องการแรงงาน  ท่ีท าให้

แรงงานเข้าสู่ระบบการศึกษาท่ีสูงขึ้นเนื่องจากมีระบบค่าจ้างท่ีดีกวา่การเข้าถึงข่าวสารข้อมูลในตลาดแรงงาน  ต้นทุน

การเคลื่อนย้ายการท างานจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง และการเลือกประเภทงานท่ีต้องการท า เป็นต้น ปัญหาการขาด

แคลนแรงงานดังกล่าวเป็นสว่นหนึ่งในประเด็นเกี่ยวกับการน าเขา้แรงงานตา่งด้าว (สมศจี ศกิษมัต และคณะ ; 2556) 

ประเทศไทยในปัจจุบันมีความต้องการแรงงานในปริมาณท่ีสูง โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรม และ

งานในระดับล่าง เช่น กรรมกรแบกหาม แม่บ้าน ยาม คนท าความสะอาด ฯลฯ เนื่องด้วยปริมาณของวัยท างานของ

ไทยลดลงอย่างมาก และเป็นวัยพึ่งพาเพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราการเกิดก็ลดลง ท าให้แรงงานในระดับล่างของไทยขาด

แคลน และบางคร้ังเป็นงานในภาคส่วนท่ีคนไทยไม่ท า จึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว (กรมการจัดหางาน ; 2553) ใน

ขณะเดียวกัน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพก็มีนอ้ย เนื่องด้วยไมม่ีระบบสวัสดิการท่ีดี และเป็นแรงงานนอกระบบ

เป็นสว่นใหญ่ ท าให้มีความจ าเป็นท่ีต้องน าเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นแรงงานทดแทน 

ในปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวในภาคส่วนนี้กว่า 3 ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานท่ีเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และผิด

กฎหมาย และนับวันจะเพ่ิมทวีขึน้ สะท้อนถึงโครงสร้างการผลิตของไทยท่ียังอาศัยการผลิตแบบแรงงานเข้มข้น ส่งผล

ให้มีความต้องการแรงงานทักษะต่ าในราคาค่าจา้งถูกในระดับสูง ซึ่งแสดงนัยว่าระดับเทคโนโลยกีารผลิตของไทยยังอยู่



 

 

  1907  Proceedings 

ในระดับต่ าถึงปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับความตอ้งการน าเข้าแรงงานตา่งด้าว โดยรวมถึงแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมือง

ถูกกฎหมายและแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมายท่ีได้รับใบอนุญาตท างาน โดย ณ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 มี

แรงงานต่างด้าวท้ังหมด 1.13 ล้านคน โดยมีสัดส่วนการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจ านวนผู้มีงานท าท้ังหมดอยู่ท่ี ร้อยละ 

2.92 ในส่วนนีเ้ป็นแรงงานตา่งด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน พมา่ ลาว กัมพูชา อยูถ่ึงประมาณ 1.0 ล้านคน คิดเป็นเกือบ

ร้อยละ 90 ของจ านวนแรงงานต่างด้าวท้ังหมด และคาดว่ามีแรงงานต่าวด้าวท่ีไม่จดทะเบียนอีกเป็นจ านวนมาก 

(กระทรวงแรงงาน; 2556) 

กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ นับเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีเป็นจุด

ขายทางการท่องเท่ียวท่ีส าคัญของประเทศท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก โดยกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันนั้น เป็นกลุ่ม

จังหวัดท่ีมีศักยภาพทางการท่องเท่ียวท่ีมีความครบครันของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีควรจะได้รับการดูแลเพื่อให้เป็น

แหลง่ท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย (ทักษณิ ปิลวาสน ์และคณะ ; 2552) มธุีรกิจด้านการท่องเท่ียวจ านวน

มาก ท้ังโรงแรมท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ฯลฯ โดยธุรกิจเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนด้านการท่องเท่ียว

ควบคู่กับทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความงดงาม ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่จะมีแรงงานตา่งด้าวท างานอยู่ด้วย โดยในปัจจุบัน ปี 

2559 มแีรงงานตา่งด้าวอาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันจ านวน 105,373 คน (ส านักงานจัดหางานจังหวัด

ภูเก็ต พังงา และกระบ่ี ; 2559) ซึ่งเป็นอัตราท่ีจดทะเบียนถูกต้อง และก็ยังมีแรงงานต่างด้าวแฝงอีกเป็นจ านวนมาก 

แรงงานต่างด้าวมีการท างานกระจายอยู่ในทุก ๆ สายงาน แรงงานต่างด้าวจึงถือว่าเป็นพนักงานหรือบุคลากรของ

องค์กรท่ีมีความส าคัญของหน่วยงาน หากพนักงานมีความสามารถ มีความรักองค์กร จะท าให้เกิดประสิทธิภาพใน

การท างานที่ดี ซึ่งจะส่งผลตอ่การท่องเท่ียวท่ียั่งยืนด้วย  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่ม

จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันเพื่อให้ได้ทราบถึงปัจจัยส าคัญของผู้ประกอบการท่ีเลือกจ้างแรงงานต่างด้าว และทราบ

ประสิทธิภาพการด าเนนิของแรงงานตา่งด้าวในปัจจุบัน 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุรกิจที่มลีูกจ้างแรงงานต่างดา้วในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอัน

ดามัน 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของแรงงานตา่งด้าวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน   
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่านโดยได้สรุปการใช้แนวคิด

และทฤษฎีในการวจิัยดังนี ้

 1. ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว ใชแ้นวคิดและทฤษฎีของอัชฌาพร คงแจ้ง (2553) อภิญญา 

พัฒนกิจเจริญชัย (2554) อทิตยา สุวรรณโณ และคณะ (2557)  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน

แรงงาน และปัจจัยดา้นกฎหมายและนโยบาย 

 2. การวัดประสิทธภิาพในการท างานของแรงงานต่างด้าว ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ สมใจ ลักษณะ (2546) ; 

Schermerhon (2005) และ Ryan & Smith (1954) โดยคัดเลอืกประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีแรงงานตา่งด้าวปฏบัิติ  ซึ่ง
สรุปได้ว่าการวัดประสิทธิภาพในการท างาน ประกอบด้วย ด้านความรู้ความสามารถในงาน ด้านความรับผิดชอบใน

หนา้ที่การงาน ด้านการท างานเป็นทีม 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรคือ ผู้ประกอบการท่ีมีลูกจ้างเป็นแรงงานสัญชาติพม่า และประกอบกิจการอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 

พังงา และกระบ่ี และใช้สูตร Yamane ในการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างซึ่งค านวณได้ 400 ตัวอย่าง พร้อมท้ังใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามจ านวนผู้ประกอบการท่ีใช้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่าง ๆ (Stratified Sampling) 

และแบบสะดวกสบาย (Accidental Sampling) แต่เนื่องจากผู้วิจัยได้สุ่มแจกแบบสอบถามไปมากกว่าจ านวนท่ีก าหนด

ไว้ โดยได้แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการไปจ านวน 500 ชุด และเมื่อน ามาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลได้ ท าให้ได้จ านวนแบบสอบถามมากกว่าท่ีค านวณได้  

ตามรายละเอยีดแสดงดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที ่1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการท่ีมีลูกจ้างเป็นแรงงานสัญชาติพมา่ 

จังหวัด ประชากร สัดสว่นกลุม่ตัวอย่าง จ านวนตัวอยา่ง 
จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง

ท่ีเก็บจริง 

1. ภูเก็ต 10,478 48.06 192 167 

2. พังงา 6,083 27.90 111 137 

3. กระบ่ี 5,239 24.04 97 145 

รวม 21,800 100 400 449 

ข้อมูล:  ส านักงานจัดหางานจังหวัด ณ เมษายน 2559 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 449 ตัวอย่าง โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ตอนท่ี 2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลอืกจ้างแรงงานตา่งด้าว 

ตอนท่ี 3  ประสิทธิภาพการท างานของแรงงานตา่งด้าวในบังคับบัญชา 
ตอนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการมลีกูจา้งแรงงานตา่งดา้วและเคร่ืองมอืท่ีใชน้ี้ได้ท าการตรวจสอบคณุภาพ 

 1. การหาค่าความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์

ผู้สอนด้านบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้มีประสบการณ์จ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา 

โครงสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงส านวน ภาษาที่ใชใ้ห้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมและสมบูรณ์ 

2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มประชากร

จ านวน 30 คน และน าข้อมูลท่ีได้ไปทดสอบความเชื่อม่ัน โดยวิธีของ Cronbach's  Alpha เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

(Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.902 ซึ่งผ่านเกณฑ์สามารถน าข้อค าถามไปใชไ้ด้ โดยปกติในการวจิัยทาง

สังคมศาสตร์ เกณฑ์ยอมรับอยู่ท่ี 0.7 ขึน้ไป (กัลยา วานชิย์บัญชา, 2553) 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้การลงพื้นท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ โดยขอข้อมูลจากส านักงานจัดหางาน

จังหวัดส าหรับผู้ประกอบการท่ีมีการมายื่นขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยในการเก็บแบบสอบถามนั้นผู้วิจัยเก็บ

ในช่วงมีนาคม – มิถุนายน 2559 และต้องขอขอบคุณทางจัดหางานจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์ช่วยเหลอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความแปรปรวน  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส าหรับการ

วัดระดับความส าคัญท่ีมีผลของแตล่ะปัจจัย วัดประสิทธิภาพการท างาน และวัดปัญหาและอุปสรรค จะใชม้าตรวัดแบบ

ประมาณค่า (Rating Scale) และมเีกณฑ์การในการวเิคราะห์ข้อมูลดังนี้ (Cooper and Schindler, 2007: อา้งใน เอกชัย 

อภิศักดิ์กุล และจตุพร เลิศล้า, 2550) 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงถึง มากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงถึง  มาก 

 คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40 แสดงถึง  ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงถึง   น้อย 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80 แสดงถึง   นอ้ยท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 
การวจิัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจา้งแรงงานตา่งด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดา

มัน ผู้วิจัยสรุปผลการวจิัยได้ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุรกิจท่ีมีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัด

สามเหลี่ยมอันดามัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีสถานะภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด ารง

ต าแหนง่เจ้าของกิจการ ท างานในต าแหนง่นี้มาแล้วมากกวา่ 6 ปี  กิจการตัง้อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบกจิการเกษตร 

(ท าไร่/ท าสวน) กิจการด าเนินงานมาแล้วมากกว่า 10 ปี มีรูปแบบการจ่ายเงินค่าจ้างแบบรายเดือนมากท่ีสุด แรงงาน

ต่างด้าวท่ีรับเข้ามาท างานจะท างานในต าแหน่งพนักงานท่ัวไปมากท่ีสุด ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานมา

จากการท่ีแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นลูกจ้างของท่านแนะน าให้ ซึ่งกิจการท่ีตอบแบบสอบถามมีลูกจ้างเฉลี่ย 31 คน เป็น

ลูกจ้างคนไทยเฉลี่ย 16 คน และเป็นลูกจ้างชาวพมา่เฉลี่ย 16 คน 

 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่ม

จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกตามปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลอืกจ้างแรงงานตา่งด้าว 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1. ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ 3.42 .668 มอีทิธิพลมาก 

2. ปัจจัยดา้นแรงงาน 3.67 .601 มอีทิธิพลมาก 

3. ปัจจัยดา้นกฎหมาย และนโยบาย 3.59 .665 มอีทิธิพลมาก 

รวม 3.56 .521 มอีทิธิพลมาก 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านแรงงาน   มีอิทธิพลต่อการ

เลือกจ้างแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67  รองลงมาคือปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบาย และ ปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจ โดยมีคา่เฉลี่ย 3.59 และ 3.42 ตามล าดับ 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อศกึษาประสิทธิภาพการท างานของแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน 

ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกตามประสิทธิภาพการท างานของแรงงานตา่งด้าว 

ประสทิธิภาพการท างานของแรงงานต่างด้าว ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

ด้านความรู้ความสามารถในงาน 3.59 .673 มาก 

ด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน 3.68 .641 มาก 

ด้านการท างานเป็นทีม 3.73 .615 มาก 

รวม 3.67 .574 มาก 
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จากตารางท่ี 3  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการท างานของแรงงาน

ต่างด้าวภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 รองลงมา

คือด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน และ ด้านความรู้ความสามารถในงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.68  และ 3.59 

ตามล าดับ 

 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า แรงงานต่างด้าว มีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่า

แรงงานไทย การจ้างแรงงานตา่งด้าวมาท างานน้ัน ท าให้ประสิทธภิาพในการท างานขององค์กรดีขึ้น หากไมม่ีแรงงาน

ตา่งด้าวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในการด าเนินงานในระดับมาก  รองลงมาคือ จะเกิดปัญหาใน

ระดับปานกลาง และ มากท่ีสุด  ตามล าดับ และส่วนใหญ่จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวอีกในอนาคตถึงร้อยละ 98.0 

ส่วนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไมม่ผีลกระทบกับการจา้งแรงงานตา่งด้าว 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

1. แรงงานตา่งด้าวท่ีรับเข้ามาท างานจะท างานในต าแหนง่พนักงานท่ัวไปมากที่สุด ส่วนใหญ่แรงงานตา่งด้าว

ท่ีเข้ามาท างานมาจากการท่ีแรงงานต่างดา้วท่ีเป็นลูกจ้างของท่านแนะน าให้ เนื่องจากแรงงานตา่วด้าวมักจะอยูร่วมกัน

เป็นกลุ่ม จะมกีารชวนเพื่อน ญาติพี่นอ้งมาท างานในสถานท่ีเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สราวุธ  ไพฑูรยพ์งษ์ (2557) ท่ี

ได้กล่าววา่ กลุ่มแรงงานต่างด้าวจะอาศัยการบอกตอ่ของเพื่อนแรงงานท่ีมาอยูก่่อนแล้ว โดยจะติดต่อกับนายจ้างเพื่อ

หางานให้แก่คนท่ีมาใหม่ในลักษณะชักชวนเพื่อนและญาติมาท างาน จากนั้นได้บอกต่อๆ กันมา  และสอดคล้องกับ 

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (2551)  ท่ีได้ศึกษา สถานการณ์แรงงานอพยพข้ามชาติในประเทศไทย พบว่า 

การเดินทางเขา้มาเป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยนัน้ กลุ่มนายหน้าเป็นบุคคลส าคัญที่จะน าพาพวกเขาเดินทางเข้า

มาแสวงหาชีวิตใหม่ในประเทศไทยได้ นายหน้าเหล่านี้จะเป็นผู้จัดการการเดินทางท้ังหมดของแรงงานข้ามชาติ เร่ิม

ตัง้แตเ่ร่ืองการเดินทาง จัดหาที่พัก และการหางานให้ท า แรงงานท่ีเข้ามาหางานท าในประเทศไทย มีความจ าเป็นอยา่ง

ยิ่งท่ีต้องพึ่งพิงนายหนา้เหล่านี้ คนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นนายหน้าส่วนใหญ่บ้างก็เป็นคนท่ีแรงงานรู้จักไม่วา่จะเป็นญาติพี่น้อง 

เพื่อน หรือคนในหมู่บ้านเดียวกัน หรือเป็นคนท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน แต่ได้รับการแนะน าให้ไปติดต่อ  หรือนายหน้าเอง

เป็นผู้ท่ีเข้าไปชักชวนและเสนองานให้ท า ซึ่งมีท้ังแบบท่ีไปหาถึงหมู่บ้านหรือนัดหมายให้มาเจอกันท่ีชายแดน  

2. ปัจจัยด้านแรงงาน มีอิทธิพลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจัยด้านกฎหมาย

และนโยบาย และ ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ โดยประเด็นการท างานโดยไม่เลอืกงานสามารถท างานที่แรงงานไทยไม่ท าได้มี

อทิธิพลตอ่การเลอืกจ้างแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด รองลงมาคือแรงงานไทยมปีริมาณไม่เพียงพอต่อการจ้างงาน และ 

แรงงานต่างด้าวมคีวามรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ พระมหาแพง เตชสีโล (ช านิ

งาน) (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนก

เป็นรายข้อพบว่า มีปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือเข้าท างาน

และเลิกงานตามเวลา และท่ีอยู่ในระดับสุดท้าย คือการโน้มน้าวหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาได้

อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ นพนันท์  เดชกูลพรศิริ (2553) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุนให้

แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา่ ปัจจัยท่ีผู้ประกอบการท้ัง 4 กลุ่ม 

ได้แก่ ผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มต่อเนื่องประมง และกลุ่มงานบ้าน ให้ความส าคัญในการ

ตัดสินใจเข้ามาท างานในประเทศไทย ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยความต้องการมีโอกาสในการท างาน และความ

ต้องการมีเงินเก็บเป็นก้อน   ด้านสังคม คือ การมีเพื่อนฝูงแนะน าให้มาท างาน การรวมอยู่มากของแรงงานท่ีมาจาก
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ชาติเดียวกัน และมีความต้องการอยู่ในสังคมท่ีมีความเจริญ  ด้านลักษณะงาน คือ เป็นงานท่ีไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือใน

การท างาน และมีความรู้สกึที่ดีท่ีได้ท างานนั้น 

3. ประสิทธิภาพการท างานของแรงงานต่างด้าวภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการท างานเป็นทีมมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน และ ด้านความรู้ความสามารถในงาน โดย

การมีส่วนท่ีท าให้งานส าเร็จเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือการเคารพเชื่อฟังกฎระเบียบท่ีวางไว ้และ 

สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เนื่องจากการท างานของแรงงานตา่งด้าวมักจะท างานในกลุ่ม

ท่ีมีแรงงานตา่งด้าวเป็นจ านวนมาก เชน่ งานรับเหมาก่อสร้าง งานการเกษตร งานประมง เป็นต้น โดยแรงงานตา่งด้าว

ท่ีเป็นครอบครัวเดียวกัน หรือญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนทิ มักจะท างานอยู่ในท่ีเดียวกัน จึงท าให้การสื่อสารระหวา่งกัน

มปีระสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์กลมเกลียวกันอย่างดี จึงส่งผลต่อการท างานเป็นทีมได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ อรรถสิทธ์ิ  

อัตโถปกร (2550) ได้ศึกษา เปรียบเทียบแรงงานไทยและแรงงานตา่งด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย ผลการวจิัย

พบวา่ ข้อดขีองแรงงานตา่งด้าวทางด้านลักษณะและอุปนสิัยสว่นตัวคอื มีความแข็งแรง มคีวามอดทน ไมม่ปัีญหาการ

เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนข้อเสียคือ มีอารมณ์รุนแรง ความซื่อสัตย์สุจริตน้อย ความมีระเบียบวินัยน้อย เป็น

ต้น ข้อดีของแรงงานต่างด้าวทางด้านทักษะทางวิชาชีพคือ มีความกระตือรือร้น มีพัฒนาการของทักษะและฝีมือ มี

ความสามารถในการท างานเป็นทีม เป็นต้น ส่วนข้อเสียคือ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารน้อย มคีวามรู้ในเร่ือง

วัสดุก่อสร้างนอ้ย เป็นต้น และข้อดขีองแรงงานตา่งด้าวทางด้านสังคมคือ มีความขัดแย้งกับนายจ้างหรือผู้ควบคุมนอ้ย 

มปัีญหาชูส้าวนอ้ย ส่วนข้อเสียคือ ความสามารถปรับตัวเข้าหาผู้อ่ืนได้นอ้ย มีปัญหาการดื่มสุราและของมนึเมา ความ

สะอาดของท่ีพักน้อย เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด

สามเหลี่ยมอันดามัน” ผู้วิจัยได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อน ามาวางแผนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจ์ากผลงานวจิัย สรุปได้ดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยพบวา่ การติดตอ่ผ่านคนรู้จัก เพื่อนหรือญาติ มีการรับรู้ว่าการท างานของแรงงานต่างดา้ว

ใต้บังคับบัญชามีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ท่ีไม่ได้ติดต่อผ่านคนรู้จัก เพื่อนหรือญาติ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะจัดจ้าง

แรงงานต่างด้าวท่ีมาจากการแนะน าของแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นลูกจ้างอยู่แลว้ โดยผลการทดสอบพบวา่ผู้ประกอบการ

จะรับรู้ว่าประสิทธภิาพการท างานจะน้อยกว่าผู้จัดจ้างหรือจัดหาแรงงานดว้ยวิธีอื่น ดังนั้นผู้ประกอบการท่ีต้องการรับ

แรงงานต่างด้าวเข้าท างาน ควรหาแหล่งแรงงานจากคนรู้จัก เพื่อนหรือญาติ ท่ีเคยท างานกับแรงงานคนนั้นมาก่อน  

หรือสอบถามจากนายจ้างคนก่อน เพื่อจะได้มีข้อมูลอ้างอิงถึงประวัติการท างานของแรงงานคนนั้นประกอบการ

คัดเลอืก 

 2. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านแรงงาน มีอิทธิพลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด โดยการไม่

เลอืกงานสามารถท างานท่ีแรงงานไทยไมท่ าได้ เป็นเหตุผลหลักที่ท าให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้

แล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า แรงงานต่างด้าว มีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่าแรงงานไทย และมีความ

คิดเห็นว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวมาท างานนั้น ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรดีขึ้น  ดังนั้นหน่วยงาน

ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมการท างานของคนไทย โดยปลูกฝังค่านิยมในการท างานท่ีคนไทย

ควรจะท างานได้ทุกงานตามความสามารถของตนโดยไม่เลอืกงาน 

 3. ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการท างานของแรงงานต่างด้าวภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการ

ท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน และ ด้านความรู้
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ความสามารถในงาน แตย่ังมีปัญหาในดา้นการสื่อสาร ดังนัน้ผู้ประกอบการควรมกีารอบรมให้ความรู้ความสามารถใน

การท างานให้มากขึ้น โดยการจะใชว้ธีิการสาธิต( Demonstration) การสอน (Coaching) 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว

ของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน รวมท้ังยังเป็นผลท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการวิจัยคร้ัง

ตอ่ไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมกีารศึกษาวิจัยตามแนวทางต่อไปนี้ 

1. ควรศกึษาสาเหตุตามท่ีผู้ประกอบการให้ความเห็นวา่อทิธิพลท่ีตอ้งจ้างแรงงานตา่งด้าวเพราะแรงงานตา่ง

ด้าวไม่เลือกงานสามารถท างานท่ีแรงงานไทยไม่ท าได้ แล้วเพราะอะไรท าไมแรงงานไทยจึงไม่ท างานในลักษณะท่ี

แรงงานตา่งด้าวท า 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการท างาน และความคุ้มค่าในการจ้างงานระหวา่งแรงงานไทยกับ

แรงงานตา่งด้าวในต าแหนง่เดียวกัน 
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ปัจจัยด้านภาพลักษณป์ระเทศแหล่งก าเนิดตราสนิค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ตราสนิค้าจักรยานของผู้บริโภคกลุ่ม 100 RPM ROOM 

The country of origin’s image factor affecting bicycle’s purchasing decision of 

Consumer groups 100RPM ROOM 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ธีรวัฒน์ สมบูรณ์ทวี1* และ อารียา กิจประสงค์1 

Kedwadee Sombultawee1, Teerawat Somboontawee1* and Areeya Kijprasong1 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM และสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ผู้บริโภคในกลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มี

ค่าสัมประสิทธ์ิความเชี่อมั่นเท่ากับ   0.9357 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวจิัยคือการตัดสินใจซื้อตราสินค้าจักรยาน(Y) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล(X1), ปัจจัยด้านสินค้า

และการตลาด(X2) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(X3) ร่วมกันพยากรณ์อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 สมการ

พยากรณ์ Y = 0.876 + (0.21)X1 + (0.313)X2 + (0.242)X3   

ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์, ประเทศแหลง่ก าเนดิ, การตัดสินใจซือ้ 
 

Abstract 
The objectives of this research  were  to  study  the  country of origin’s  image  factor  affecting  

bicycle’s purchasing decision of Consumer groups 100RPM ROOM and frame the prediction equation by using 

quantitative methodology. The sample used in this research was member in 1 0 0 RPM ROOM group. The 

research instruments were questionnaire with reliability 0.9357. The data was analyzed by Multiple Regression 

Analysis. The results were as follows: The bicycle brand purchasing decision(y) were the Individual Factors(X1), 

Product-Market(X2) and Environment Factors(X3). The three predictors were a combination of the total variance, 

p<.05. The predictor equation was Y = 0.876 + (0.21)X1 + (0.313)X2 + (0.242)X3.  

Keyword: image, country of origin, purchasing decision 
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บทน า      
กีฬาจักรยานเป็นกีฬาประเภทหนึ่งท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ,2558) ระบุว่า ในปี 

2558 ตลาดจักรยานจะมีมูลค่ารวมราว 5 พันล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบเท่าตัว ช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา และ

จักรยานยังเป็นการออกก าลังกายประเภท Aerobic Exercise คือ การออกก าลังกายท่ีไม่รุนแรงมาก แต่มีความ

ตอ่เนื่องเป็นเวลายาวนานร่างกายจะใชพ้ลังงานส่วนใหญ่จากคาร์โบไฮเดรต หรือไขมันภายในร่างกายเป็นหลัก ดังนั้น

การออกก าลังกายด้วยการป่ันจักรยานเป็นกีฬาท่ีเหมาะกับคนท่ีรักสุขภาพอย่างแท้จริงและตราสินค้าจักรยานยังมี

แหลง่ก าเนดิแตกตา่งกันไป 

งานวิจัย (ณัฐนันท์ โปษกะบุตร, 2553) ได้กล่าวไวว้่า ผู้บริโภคสนใจภาพลักษณ์แหล่งก าเนิดของตราสินค้า

เนื่องจากประเทศแหล่งก าเนิดของตราสินค้าเป็นปัจจัยแรกท่ีสามารถเป็นตัวค่ าประกันถึงคุณภาพของตราสินค้าได้ 

ดังนัน้สรุปได้ว่าถ้าหากประเทศแหลง่ก าเนดิเป็นประเทศท่ีมีความน่าเชื่อถอืสูงก็จะท าให้ผู้บริโภคมีความตอ้งการในตรา

สินค้านั้นมากขึ้น แต่ถ้าหากประเทศแหล่งก าเนิดของตราสินค้านั้นอยู่ในประเทศท่ีมีความน่าเชื่อต่ าผู้บริโภคก็จะมี

ความตอ้งการตราสินคา้นั้นนอ้ยลง 

ตราสินค้าจักรยานในปัจจุบันมีให้ผู้บริโภคเลือกตัดสินใจซื้อมากมายหลายตราสินค้า แต่ละตราสินค้าก็จะมี

ประเทศแหล่งก าเนิดของตราสินค้าแตกต่างกันไป และมีตราสินค้ามากมายท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคท่ีชื่นชอบ

การออกก าลังกายด้วยจักรยาน อาจจะมาจากภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศแหล่งก าเนิดของตราสินค้าจักรยานนั้น ซึ่ง

สามารถกล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดของตราสินค้าจักรยานสามารถส่งผลต่อการเลือกซื้อหรือ

ตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคได้ 

จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดท่ี

ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่ม 100RPM ROOM  เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มนี้มจี านวนมากและ

มคีวามหลากหลายในตราสินค้าจักรยาน จึงเป็นท่ีน่าสนใจที่จะศกึษาว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิส่งผลตอ่การ

ตัดสินใจซื้อตราสินค้าจักรยานมากน้อยเพยีงใด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชนต์่อผู้ประกอบการธุรกิจเดียวกับ

จักรยานและผู้บริโภคโดยท่ัวไป 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน ของผู้บริโภค ใน

กลุ่ม 100RPM ROOM 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีแหล่งก าเนิดสินค้า 

ภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิสนิค้า หมายถงึ ภาพลักษณท่ี์ผู้บริโภคมีต่อสินค้าประเทศใดประเทศหนึ่ง 

ภาพลักษณ์อาจจะถูกสร้างมาจากหลายๆองค์ประกอบเช่น สภาพเศรษฐกิจ ประเทศแหล่งก าเนิด 

ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศแหลง่ก าเนดิสนิค้า เป็นต้น (Nagashima, 1970) 

 ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิของตราสินค้ามีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคเนื่องจาก ประเทศแหล่งก าเนิด

มคีวามสัมพันกับการรับรู้ต่อตราสินค้าของผู้บริโภคถ้าหากเพรประเทศแหล่งก าเนิดเป็นประเทศท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดีแต่

จะชว่ยเพิ่มการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคเพราะภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิสง่ผลตอ่ภาพลักษณต์ราสินคา้ดังนั้น
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จึงท าให้ผู้บริโภคมองเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกบริโภค (Nebenzahl, Jaffeและ Lampert,1997) Terpstra และ 

R.Sarathy(2000) ได้จัดองค์ประกอบภาพลักษณป์ระเทศเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้ไว ้3 องคป์ระกอบ คอื  

ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) คือ ปัจจัยของตัวผู้บริโภคเองว่าเชื่อมั่นในประเทศแหล่งก าเนิดนี้หรือ

เคยใช้ตราสินคา้นีม้าก่อนหรือไม่ 

ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market)  คือ เร่ืองเทคโนโลยีการผลิต การท าการตลาด และราคาท่ีตั้งมี

ความเหมาะสมกับตัวสนิค้าหรือไม่                                  

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) คือ สภาพแวดล้อมประเทศแหล่งก าเนิด สภาพสังคม 

วัฒนธรรม การเมอืงเป็นต้น 
 

ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, หน้า 157)กระบวนการตัดสินใจซื้อ เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริโภคใช่ในการพิจารณาการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าซึ่งอาจจะเกิดจากทางด้านจิตใจหรือทางด้านกายภาพของผู้บริโภค(Buyes’s Decision Process)

กระบวน-การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคสามารถแบ่งได้ 5 ขั้นตอน 

การรับรู้ปัญหา คือ การรับรู้ปัญหาของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคมีปัญหาอะไรและต้องการอะไรเพื่อมาแก้ไข

ปัญหานั้น 

การค้นหาข้อมูล คือ ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลวา่ปัญหาของผู้บริโภคสามารถแก้ไขได้อยา่งไร 

การประเมนิทางเลอืก คือ การประเมนิทางเลอืกวา่จะเลอืกทางเลอืกไหนในการแก้ปัญหานัน้ของผู้บริโภค 

การตัดสินใจซือ้ คือ การตัดสนิใจซื้อเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหา 

พฤตกิรรมภายหลังการซื้อ คือ การท่ีผู้บริโภคตัดสินใจซื้อคร้ังแล้วแล้วพึ่งพอใจผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อซ้ า 

 

ระเบียบวิธีด าเนินการวจิัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM โดยในปัจจุบัน พ.ศ.2560 มี

สมาชิกในกลุ่มจ านวน 10,570 รายผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแยบทรายขนาดของประชากรกลุ่ม

ตัวอยา่งของ เครจซีและมอร์แกน(Krejcie and Morgan,1970) ดังนี้ 

                                         (1) 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

N = ขนาดของประชากร 

e = ระดับคา่ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

X2 = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อม่ัน 95% (xก าลังสอง=3.841) 

p   = สัดสว่นของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p=0.5) 

และส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) จึงได้กลุ่ม

ตัวอย่างเท่ากับ 371 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 29 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างการวิจัย

ครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่ม 100RPM ROOM ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

แบบหลายขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน(krejcie and Morgan,1970)  จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
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เท่ากับ 371 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 29 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างการวิจัยคร้ังนี้

เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น(network sampling) ด้วยวิธีการเลือก

ตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ในท่ีนี้ คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้จักรยานน าเข้าเหมือนกันจาก

กลุ่มจักรยาน 100 RPM ROOM 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราจักรยานของผู้บริโภค

กลุ่ม 100 RPM ROOM 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

    ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคล   

     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายจักรยาน 

     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่ม 

100RPM ROOM เพื่อใชว้ัดระดับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิท่ีส่งผลต่อการซื้อจักรยานของกลุ่ม 100RPM ROOM 

ตามทฤษฏขีอง Terpstra และ R. Sarathy (2000) ซึ่งตามทฤษฏีแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual 

Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) และ 3.ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors) 

โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลแบบอันตรภาค(interval Scale)   

     ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภค  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตร

ภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียง

ค าตอบเดียว และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 

     ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินคา้จักรยาน จ านวน 1 ข้อ เป็นค าถามปลายเปิด 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การตรวจสอบความเท่ียงตรง(Validity) และค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยถือ

เป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากเคร่ืองมือการวจิัยเป็นสิ่งส าคัญในงานวิจัย ซึ่งการทดสอบความเท่ียงตรง(Validity) และความ

เชื่อม่ัน(Reliability) ของเครื่องมือไมส่ามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมคีวามสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับตรวจวัดงานวิจัยศึกษาปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราจักรยานของผู้บริโภคกลุ่ม 100RPM ROOM 

โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ี

สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุง

ตรวจสอบ จนแน่ใจว่าเนื้อหานั้นมีความถูกต้องเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  การทดสอบ

ความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้ท าวิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ลักษณะใกล้เคียงกับประชากรจริง จ านวน 30 คน ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 

Scale) จึงต้องน ามา ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s 

Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการค านวณผล และน าข้อบกพร่องของข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล(ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของงานวิจัยมีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0. 9357 แสดงวา่ เคร่ืองมอืมคีวามเชื่อมั่นสูง และแบบสอบถามมคีวามเท่ียงตรง 
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การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤตกิรรมออกก าลังกายด้วยจักรยาน โดยค านวณหาค่ารอ้ยละ

(Percentage) 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อจักรยานโดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตราสินค้าไอเดียกรีน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อจักรยานด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา ยอมรับสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

 

ผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(ร้อยละ 85 ) อายุ

ระหว่าง 36-45 ปี(ร้อยละ 39)  เป็นคนท่ีสมรสแล้ว(ร้อยละ63) การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี(ร้อยละ59) พนักงาน

บริษัทเอกชน(ร้อยละ 38) มรีายได้มากกว่า 45,000 บาท (ร้อยละ 51 ) 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายดว้ยจักรยาน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออก

ก าลังกายมากกว่า 3 คร้ัง/สัปดาห์(ร้อยละ 38.5 ) ออกก าลังกายด้วยจักรยานคร้ังละ 2 ชั่วโมง(ร้อยละ48.2) จะออก

ก าลังกายท่ีด้วยจักรยานบนถนน(ร้อยละ 53.2) ออกก าลังกายด้วยจักรยานกับเพื่อน(ร้อยละ 68) ออกก าลังกายด้วย

จักรยานเพราะความชอบของตัวท่านเอง(ร้อยละ 43.2) ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ(ร้อยละ 45.2) ชว่งเวลาท่ีออกก าลัง

กายด้วยจักรยาน 18.00-0.00 (ร้อยละ 34.2) ออกก าลังกายด้วยจักรยานมาเป็นเวลา 1-2 ปี(ร้อยละ 52.5) ตรา

สินค้าท่ีใชค้ือ Trek(ร้อยละ 17.5) 

ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ตราสินค้าจักรยาน ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors), ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) และ

ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิด

ตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อตราสินคา้จักรยาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพตราสนิค้าทีส่่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อจักรยานของกลุ่ม 100 RPM ROOM 
Mean S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ปัจจัยสว่นบุคคล (Individual Factors) 3.20 0.83 เห็นดว้ยปานกลาง 

ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.51 0.81 เห็นดว้ยมาก 

ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors) 3.51 0.86 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.41 0.72 เห็นด้วยปานกลาง 

 

จากการวเิคราะห์ตารางที่ 1 พบวา่ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิตราสินค้า

ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าจักรยานอยู่ในระดับเห็นด้านปานกลาง (Mean = 3.41 และ S.D.=0.72) และเมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มรีะดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลางทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยสว่นบุคคล 

(Individual Factors) (Mean = 3.20 และ S.D.=0.83),ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด(Product-Market)) (Mean = 3.51 

และ S.D.=0.81) และ ปัจจัยด้ายสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors) (Mean = 3.51 และ S.D.=0.86) 

ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจักรยาน ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่

ระดับเห็นด้วยมาก) (Mean = 3.49 และ S.D.=0.78) และเมื่อพิจารนาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านให้ความส าคัญกับ

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดของตราสินค้าจักรยาน (Mean = 3.96 และ S.D.=0.96),ท่านตัดสินใจซื้อจักรยาน

จากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนิดท่ีมคีวามน่าเชื่อถือ(Mean = 3.13 และ S.D.=0.98) และ ท่านเต็มใจท่ีจะจ่าย

ราคาสินค้าจากภาพลักษณ์ของประเทศแหลง่ก าเนดิ (Mean = 3.40 และ S.D.=1.04) ดังแสดงในตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 จ านวนค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการตัดสนิใจซื้อจักรยาน 

การตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่ม 

100RPM ROOM 
Mean S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ท่านให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิของ

ตราสินคา้จักรยาน 
3.96 0.96 เห็นดว้ยมาก 

ท่านตัดสนิใจซื้อจกัรยานจากภาพลักษณ์ของประเทศ

แหลง่ก าเนดิท่ีมีความน่าเชื่อถอื 
3.13 0.98 เห็นดว้ยปานกลาง 

ท่านเต็มใจที่จะจ่ายราคาสินคา้จากภาพลักษณ์ของประเทศ

แหลง่ก าเนดิ 
3.40 1.04 เห็นปานกลาง 

รวม 3.49 0.78 เห็นด้วยปานกลาง 

 

ส่วนท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตรา

สินค้าท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อจักรยาน 
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ตารางที่ 3 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของบุคลิกภาพท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อจกัรยาน 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 121.214 3 40.405 127.092 0.00 

ส่วนท่ีเหลอื(Residust) 125.895 396 0.318   

Total 247.109 399    

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 3 พบว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

จักรยานของกลุ่ม 100RPM ROOM ท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้า

และการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏใน

ตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชภ้าพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้เป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.876 0.137  6.381 0.000 

ปัจจัยสว่นบุคคล(Individual 

Factors) 
X1 0.210 0.045 0.222 4.661 0.000 

ปัจจัยดา้นสินค้าและ

การตลาด(Product-Market) 
X2 0.313 0.050 0.323 6.230 0.000 

ปัจจัยดา้ยสภาพแวดลอ้ม

(Environment Factors) 
X3 0.242 0.044 0.265 5.477 0.000 

R=0.700 , R Square = 0.491 , Adjusted R Square = 0.487 , Std Error of the Estlimate = 0.56384 
 

จากการวเิคราะห์ตารางที่ 4 พบวา่ปัจจัยภาพลักษณแ์หล่งก าเนดิประเทศตราสินคา้ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ

จักรยานของผู้บริโภคในกลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM  ท้ัง 3 ด้านประกอบไปด้วย 1.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual 

Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors)  ดัง

ปรากฏในตารางท่ี 4 

และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์

ระหว่างภาพลักษณ์แหล่งก าเนิดประเทศตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของผู้บริโภคในกลุ่มจักรยาน 

100 RPM-ROOM ท้ัง 3 ด้านดังนี้ 
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Y = 0.876 + (0.21)X1 + (0.313)X2 + (0.242)X3                           (2) 

เมื่อ Y แทน บุคลกิภาพของตราสินคา้ที่ส่งผลในการตัดสนิใจซื้อจักรยาน 

         X1 แทน ปัจจัยสว่นบุคคล(Individual Factors) 

         X2 แทน ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด(Product-Market) 

         X3 แทน ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors) 
 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อจักรยานของกลุ่ม 100RPM ROOM จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual 

Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors) และ

สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

.ปัจจัยสว่นบุคคล(Individual Factors) ท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้จักรยาน สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด(Product-Market) ท่ีสง่ผลทางบวกตอ่การตัดสนิใจซื้อจักรยาน สนับสนุน 

ปัจจัยดา้ยสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors)ท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปลายผล 
จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการออกก าลังกายด้วยจักรยานจองผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะออกก าลังกายมากกว่า 3 คร้ัง/สัปดาห์ (ร้อยละ 38.5 ) โดยออกก าลังกายด้วย

จักรยานคร้ังละ 2 ชั่วโมง(ร้อยละ48.2) ซึ่งจะป่ันจักรยานบนถนน (ร้อยละ 53.2) ออกก าลังกายด้วยจักรยานกับเพื่อน

(ร้อยละ 68) ส่วนใหญ่จะออกก าลังกายด้วยจักรยานเพราะความชอบของตัวท่านเอง (ร้อยละ 43.2) เป้าหมายส าคัญ

ของออกก าลังกายด้วยจักรยานคือเพื่อสุขภาพ (ร้อยละ 45.2) ช่วงเวลาท่ีออกก าลังกายด้วยจักรยานคือ18.00-0.00

น.(ร้อยละ 34.2) ออกก าลัง-กายด้วยจักรยานมาเป็นเวลา 1-2 ปี (ร้อยละ 52.5) และตราสินค้าท่ีใช้คือ Trek (ร้อยละ 

17.5) 

จากผลการศึกษาภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลตอ่การตัดสนิใจซือ้จักรยานของผู้บริโภค

ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ตราสินค้าจักรยานอยู่ในระดับเห็นด้านปานกลาง (Mean = 3.41 และ S.D.=0.72) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) 

(Mean = 3.20 และ S.D.=0.83),ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market)) (Mean = 3.51 และ S.D.=0.81) 

และ ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors) (Mean = 3.51 และ S.D.=0.86)ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market)และปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment 

Factors) มากกวา่ปัจจัยภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้ด้านอ่ืนๆ 

จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน พบว่าภาพลักษณ์ประเทศ

แหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรของกลุ่ม 100RPM ROOM ท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยส่วน

บุคคล(Individual Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้ าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

(Environment Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
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(Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 4 กล่าวคือถ้าหากตราสินค้าให้ส าคัญกับปัจจัย

แหล่งประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าคือ ปัจจัยส่วนบุคคล( Individual Factors) ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด

(Product-Market) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อจักรยาน

ได้งา่ยย่ิงขึ้นเนื่องจากปัจจัยดา้นภาพลักษณ์แหล่งประเทศก าเนดิตราสินคา้จักรยานส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อจักรยาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาวิจัย พบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อจักรยาน

ของผู้บริโภคในกลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปัจจัยส่วนบุคคล

(Individual Factors) ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด(Product-Market) ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors) 

ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานของกลุ่ม 100RPM Room กล่าวคือ เมื่อบริษัทน าเข้าตราสินค้าจักรยานให้

ความส าคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซือ้จักรยานไดง้่ายขึน้ เนื่องจาก

ให้ความสนใจตอ่ประเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้ ดังนัน้ตราสินคา้จักรยานควรให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นภาพลักษณ์

ประเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) ของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้า ตราสินค้าควรให้

ความส าคัญกับภาพลักษณ์ เนื่องจากบุคคลให้ความเชื่อมั่นในสินค้าน าเข้าท่ีจะช่วยยกระดับให้บุคคลนั้นดูมีความ

ทันสมัยและมีความนา่เช่ือถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าธุรกิจน าเข้าให้ความสนใจกับปัจจัยสว่นบุคคลจะชว่ยสง่เสริมให้ผู้บริโภค

มกีารตัดสินใจซือ้สนิค้านัน้งา่ยขึน้ 

ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) ของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้า จะบ่งบอก

ถึงความเป็นมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย เนื่องจากสินค้าท่ีน าเข้าจาก

ตา่งประเทศจะมกีารออกแบบที่มคีวามพิถีพถิันมคีวามทันสมัย ราคาของสินค้าก็ดูสมเหตุสมผลกับคุณภาพของสินค้า 

ซึ่งถ้าธุรกิจน าเข้าให้ความสนใจกับปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้า

นัน้งา่ยขึน้ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors) ของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าเกิดจาก

สภาพเศรษฐกิจประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าดีก็จะท าให้ท าให้สินค้าท่ีมาจากประเทศแหล่งก าเนิดนั้นส่งผลให้

ภาพลักษณ์นั้นดีขึ้น รวมถึงวัฒนธรรมของผู้ผลิตท่ีจะช่วยให้สินค้านั้นมีความน่าสนใจ และลักษณะประชากรของ

ประเทศผู้ผลิตก็ยังเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้นดูดีขึ้น ซึ่งถ้าธุรกิจน าเข้าให้ความสนใจกับปัจจัย

ด้านสภาพแวดลอ้มจะชว่ยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการตัดสนิใจซื้อสินค้านัน้งา่ยขึน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยคร้ังต่อไป จากผลวิจัยท่ีได้รับในคร้ังนี้ผู้วิจัยเห็นควรวา่การท าวิจัยคร้ังต่อไปควรจะ 

ศึกษาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศมีภาพลักษณ์แบบไหนเพื่อจะเป็น

ตัวการส่งเสริมผลการวิจัยท่ีดีขึ้น และควรท าวิจัยในมุมมองของผู้ผลิตเพิ่มจากเดิมเนื่องจากวิจัยท่ีท าในคร้ังนี้มีแต่ใน

มุมมองของผู้บริโภคเป็นหลัก 
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กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณกลุ่มจักรยาน 100 RPM ROOM ท่ีอนุญาตให้ผู้วิจัยได้เข้าไปแจก แบบสอบถามให้กับ

ผู้บริโภคท่ีใช้จักรยาน และต้องกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ท่ีให้ค าแนะน า 

ความชว่ยเหลอื และให้การสนับสนุนตอ่ผู้ท าวิจัยตลอดมาจนท าให้ ผลวจิัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 
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ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมอืแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกลุ่ม

จังหวัดนครชัยบุรินทร ์ 

The cooperation in development of laborer skills of local administrative 

organizations in Nakhon Chaiburin provincial group 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต1* 

Met Metkarunchit1* 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีต่อความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2. เพื่อ

ศกึษาหาแนวทางหรือวธีิการร่วมมอืพัฒนาฝีมอืแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3. เพื่อสร้างเป็นรูปแบบ

ความร่วมมอืในการพัฒนาฝีมอืแรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  

การด าเนินการวิจัยใช้วธีิวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมอืแรงงานและผู้เกี่ยวข้อง

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 22  คน เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก และการวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรได้แก่

ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 1,806  คน ได้กลุม่ตัวอย่างจ านวน 320 คน  จากการสุ่มจากตาราง

ส าเร็จรูป   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ  

ท่ีมีปลายเปิดไวใ้นท้ายค าถามแต่ละหัวขอ้ค าถาม จากนั้นประมวลสร้างเป็นร่างรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน  เสนอผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 12 คน เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะและให้ความเห็นชอบ  

ผลการวิจัย ได้แนวทางและรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการฝึกอบรม  โดย

ประสานงานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่ง

อาจมีการจัดท าเป็นบันทึกข้อตกลง (MOU)   รูปแบบที่ 2 สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการฝึกอบรม  โดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาผู้เข้าอบรม รูปแบบที่ 3 

สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ เพื่อให้ประสานงานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆจัดตั้งศูนย์ช่างประจ าชุมชน รูปแบบที่ 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประสานงานกับกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศจัดตั้ง

ศูนย์ช่างประจ าชุมชนอย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง ศูนย์ช่างประจ าชุมชนมีหน้าท่ีส าคัญคือ  เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือและ

ศักยภาพแรงงานในชุมชน  รวมถงึการแนะน าให้ความรู้และลดรายจ่ายของประชาชนในพื้นท่ีหา่งไกล 

 

ค าส าคัญ:  ความร่วมมอืพัฒนาฝีมอืแรงงาน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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Abstract 

The objectives of this research were as follows: 1. to study opinions of people involved with  
Development of Laborer Skills and local administrative organization toward cooperation in development of laborer 

skills of local administrative organizations; 2. to study and seek the approaches or methods of cooperation in 

development of laborer skills of local administrative organizations; and 3. to develop a model of cooperation in 

development of laborer skills of local administrative organizations in Nakhon Chaiburin Provincial Group.  

This research employed the qualitative research method by conducting in-depth interviews of 22 persons 

involved with development of laborer skills and involved with local administrative organizations in order to obtain 

in-depth information.  It also employed the quantitative research method by surveying opinions of persons 

involved with local administrative organizations.  The survey population comprised 1,806 people involved with 

local administrative organizations, while the survey sample consisted of 320 people obtained by simple random 

sampling.  The sample size was determined based on the sample size table.  The employed research instrument 

was a 5-scale rating questionnaire with open-ended questions at the end of each questionnaire item.  Based on 

the obtained research information, the researcher drafted models of cooperation in development of laborer skills 

and submitted them to 12 experts for suggestions and approval. 

As for research results, four models of cooperation in development of laborer skills of local 

administrative organizations in Nakhon Chaiburin Provincial Group were obtained.  In the First Model, the local 

administrative organization organizes the training, with coordination for receiving supports in terms of resource 

persons from provincial laborer skills development institutions/centers or other concerned agencies.  The official 

cooperation may require MOU signing.  In the Second Model, the provincial laborer skills development 

institutions/centers or other concerned agencies organize the training, with coordination with local administrative 

organizations to identify the trainees.  In the Third Model, the provincial laborer skills development 

institutions/centers coordinate with the Provincial Governor or the District Officer for coordinating with local 

administrative organizations to establish the community technical skills centers.  In the Fourth Model, the Laborer 

Skills Development Department coordinates with the Local Administration Department to develop the national 

agenda to coordinate with local administrative organizations throughout the country to establish at least one 

community technical skills center for each district.  The main duty of the community technical skills center is to 

act as the center for development of laborer skills and development of laborer potential in the community 

including the provision of knowledge on technical skills and how to reduce expenditure for people in remote 

areas. 
 

Keywords:  The Cooperation in Development of Laborer Skills, Localm Administrative Organizations 
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บทน า 
“นครชัยบุ รินทร์” เป็นชื่อการจัดกลุ่มจังหวัดในการบริหารจั งหวัดแบบบูรณาการ  อยู่ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์  โดยมีจังหวัด

นครราชสีมาเป็นศูนย์ปฏิบัตกิารกลุ่มจังหวัดและเป็นประตูอีสานสู่  อีกท้ังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อส่งออก ซึ่ง

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์นอกจากจะมีจุดเด่นเร่ืองอุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว   ยังมีการประกอบการอุตสาหกรรม

ยานยนต์ (จังหวัดนครราชสีมา) และสิ่งทอ  ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายตัวในอนาคตและก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการ

ผลิต  และการตลาดสินค้าในระดับภูมภิาคประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในอนาคต ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมชั้นกลางดังกล่าว  จ าเป็นต้องเตรียมแรงงานท่ีมีความรู้  ทักษะ  สมรรถนะ  ท่ีมีคุณภาพและจ านวน

เพยีงพอต่อความตอ้งการในการผลิต [1]   

ประการส าคัญในปัจจุบันโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมได้เปลี่ยนไปสู่แบบอุตสาหกรรม ส่งผลให้

กระบวนการผลิตเปลี่ยนจากการใชแ้รงงานคนไปสู่การใชเ้ครื่องจักร  มกีารน าเคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณ์ทันสมัยท่ีมี

เทคโนโลยสีูงมาใชใ้นการผลิต รูปแบบการจ้างจึงตอ้งใชแ้รงงานท่ีมทัีกษะฝีมือ  ดังนั้นแรงงานท่ีขยันอดทนท างานด้วย

ความอุตสาหะวิริยะ คงจะเป็นคุณสมบัตท่ีิยังไมเ่พยีงพอ แตจ่ะตอ้งเพิ่มคุณลักษณะแรงงานท่ีมทัีกษะและสมรรถนะสูง 

เช่น  มีความสามารถในการใช้เคร่ืองจักรได้ดี สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น ถึงแม้ว่าหลาย

ภาคส่วนจะทราบถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้  อีกท้ังระบบการศึกษาก็ยังไม่

สามารถผลิตคนออกมาทันกับความต้องการและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  [2,3] ช่องว่างนี้เป็นผลให้

แรงงานได้รับอัตราค่าจ้างต่ าหรือเป็นแรงงานราคาถูก [4] อนึ่งเป็นท่ีทราบกันว่าในทศวรรษท่ี 21 หลายประเทศได้

ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทเพื่อการแข่งขัน เช่น  ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด ์หรือสิงคโปร์  เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศ

เกาหลีใต้เมื่อรัฐบาลเห็นว่าด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เกาหลีใต้ได้มีการพัฒนา

ก าลังแรงงานให้มคีวามสามารถในวิชาชีพ นวัตกรรมดา้นเทคโนโลยมีากขึ้นด้วยเล็งเห็นว่าแรงงานท่ีมีคุณภาพตา่งหาก

จะชว่ยให้เศรษฐกิจขยายตัวอยา่งยั่งยืน [5]  

ในสภาพปัจจุบันชุมชน  หมู่บ้านต่างๆ มีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตั้งอยู่ อีกท้ังวิถีชีวิตของคนในชนบท

เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์และเคร่ืองจักรอ านวยความสะดวก  เช่น  รถไถนาเดินตาม เคร่ืองจักรสีข้าว  รถจักรยานยนต์

รถยนต์ เคร่ืองสูบน้ า ฯลฯ [6] แต่คนในพื้นท่ีมีความรู้ในเร่ืองเคร่ืองยนต์น้อยมาก เมื่อประสบปัญหาเกี่ยวกับ

เคร่ืองยนต์จึงต้องไปพึ่งพิงสถานบริการ ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปเพื่อการดังกล่าวท้ังๆท่ีเป็นปัญหาเล็กน้อย  และ

แมว้า่กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานจะมีโครงการจัดตัง้ “ศูนยช์า่งประจ าชุมชน  เทิดไท้องคร์าชัน” เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้แล้ว

ก็ตาม  แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร อนึ่งเมื่อชุมชน  หมู่บ้าน  มีการขยายตัวหนาแน่นมากขึ้น   มีการ

ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย  เช่น  ร้านกาแฟสด  ขนมเค้ก  อาหารท่ีทันสมัย  โทรศัพท์มอืถือ  ฯลฯ  แต่ชาวบ้านบาง

กลุ่มยังไม่สามารถปรับวีถีชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างอาชีพรองรับ  ท้ังนี้เนื่องจากขาดการให้

ความรู้จากทางราชการและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาฝีมอืแรงงาน    

กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ปี 2555 – 2559 และวิสัยทัศน์ คือ 

“ก าลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล ” มีพันธกิจท่ีส าคัญคือ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับก าลังแรงงานของประเทศให้มีมาตรฐาน

ความสามารถท่ีสูงขึ้นสามารถแข่งขันกับตา่งประเทศได้ และเพื่อแก้ปัญหาความไมส่มดุลระหวา่งอุปสงค์และอุปทาน

ในตลาดแรงงาน[2] ซึ่งส่วนใหญ่จะประสานร่วมมือและการท าบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู : MOU) ในความร่วมมือกับ
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เครอืข่ายภาคเอกชน [7] อย่างไรก็ตามธนาคารโลกเห็นวา่การเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานไมใ่ชห่นา้ที่ของกระทรวงแรงงาน

เพยีงฝ่ายเดียว แตเ่ป็นหน้าท่ีของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา [4/2]  

ผู้วิจัยเห็นว่าการท าหน้าท่ีตามบทบาทของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ยังขาดการสร้างเครือข่ายกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  กรุงเทพมหานคร(กทม.)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)   เทศบาล   องค์การ

บริหารส่วนต าบล (อบต.)  และเมืองพัทยา  ให้เข้ามาร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป็นรูปแบบท่ีชัดเจน ซึ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นก าลังส าคัญเพราะมีอ านาจหนา้ท่ีในการส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ ท่ีควร

ร่วมมือกันท า (มาตรา 16 (6) , 17 (3)  แห่ง  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  และมาตรา 89 (25) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับวันแต่จะ

มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยจะเห็นได้จากรัฐบาลได้กระจายอ านาจ  งบประมาณ  และภารกิจต่างๆ  

ไปสูท้่องถิ่นเพื่อให้เต็มรูปแบบท่ีส าคัญคือท้องถิ่นอยู่ใกล้ชดิกับประชานยอ่มทราบถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนดีเป็นแต่เพียงยังขาดการประสานงานให้ความรู้เชิงวิชาการ   ในเร่ืองนี้สถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในราชการ หรือ สปร.[8] ได้วิจัยพบว่าความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการบริการ

สาธารณะในหลายพื้นท่ี มลีกัษณะต่างคนตา่งท าอีกท้ังยังไม่มตีน้แบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมอืกับองค์กร

อื่นในการจัดบริการสาธารณะ [9] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์”  ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งท่ีจะได้องค์ความรู้ใหม่ ที่เป็น

รูปแบบความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นพื้นฐานจนน าไปสู่มาตรฐานในเขต

พื้นท่ีของตน เพื่อสร้างให้ราษฎรมรีายได้สูงตามทักษะ ของฝีมอืแรงงานอันจะท าให้มีคุณภาพชวีติท่ีดขีึน้ 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

การศกึษาวิจัยเร่ืองความร่วมมอืในการพัฒนาฝีมือแรงงานของององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด

นครชัยบุรินทร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้    

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีต่อความร่วมมือในการพัฒนา

ฝีมอืแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

2. เพื่อศกึษาหาแนวทางหรือวิธีการความร่วมมอืในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์    

3. เพื่อสร้างเป็นรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม

จังหวัดนครชัยบุรินทร์  

 

กรอบความคิดในการศึกษา  

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งได้แก่ เอกสาร และเว็บไซต์  เป็นต้น ท้ังในแง่ของทฤษฎ ี 

แนวความคิด หลักการ ฯลฯ  ได้ประมวลเป็นกรอบความคิดในการศึกษาวจิัย แสดงเป็นภาพดังนี้ 
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กรอบแนวคดิในการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
วิธีการศึกษา   

ก าหนดวธีิการศึกษาเป็น 5 ขั้นตอน  ดังนี ้  
ขั้นตอนที่ 1  การทบทวนวรรณกรรม  ได้แก่  การศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  งานวิจัย  เอกสาร ฯลฯ  ท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน   เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเป็นมา  ความส าคัญ  สภาพปัญหาและภาพองค์

รวม  เพื่อก าหนดประเด็น วัตถุประสงค์   ขอบเขต  วิธีการวิจัย  และสรา้งเป็นกรอบแนวคิดในการวจิัย   

ขั้นตอนที่ 2  การด าเนินการศึกษา  ใช้วธีิวจิัยแบบผสมผสาน ระหวา่งการวิจัยเชงิคุณภาพ  ควบคู่กับการ

วจิัยเชงิปริมาณ   

2.1 ส่วนที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนามือแรงงานได้แก่ 

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ผู้อ านวยการกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมจัดหางาน, ผู้อ านวยการศูนย์

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (3 คน), แรงงานจังหวัด (3คน), จัดหางานจังหวัด,  หัวหน้าฝ่ายศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (2 คน)  จ านวน 11 คน  และผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ 

ท้องถิ่นอ าเภอ(3คน),  นายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล(2คน), นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (3คน) และปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล (2คน) จ านน 11  คน  รวมผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังสิน้ 22 คน 

   2.1.1 วิธีการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์โดยไม่ใชแ้บบหรือไม่มีโครงสร้าง แต่ได้เตรียม

ประเด็นส าคัญไว้ เพื่อเป็นกรอบ  ขอบเขต ของข้อซักถามอย่างเป็นระบบ  โดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ซึ่งได้รับ

อนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณใ์นการอ้างช่ือและต าแหนง่ 

   2.1.2 การด าเนินการสัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์แจ้งถึงท่ีมาของการวจิัย วัตถุประสงค์แล้ว

ให้ผู้ท่ีจะรับการสัมภาษณ์เล่าถึงประสบการณ์ในการปฏบัิติ  การท างาน  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ อยา่งมีอสิระเต็มท่ี

ตามประเด็นท่ีก าหนด 

   2.1.3 ผู้สัมภาษณ์เสวนาเพิ่มเติม  เพื่อเก็บประเด็นให้สมบูรณ์ โดยอาจแทรกหรือถาม

เพิ่มเตมิประเด็นต่างๆตามสถานการณท่ี์เหมาะสม  

   2.1.4 การตรวจสอบข้อมูล  การสอบทานเพื่อยนืยันข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้

เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากข้อมูล 3  แหลง่  ได้แก่  

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาฝีมอืแรงงาน  และองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่อความร่วมมอื

ในการพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

แนวทาง / วิธีการ  ความร่วมมอื  ในการ

พัฒนาฝีมอืแรงงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รูปแบบความร่วมมอื ในการพัฒนาฝมีอื

แรงงาน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่                            

ในกลุ่มจังหวดันครชัยบุรนิทร ์
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    แหล่งที่ 1 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนามือแรงงาน ได้แก่  ผู้อ านวยสถาบัน

พัฒนาฝีมอืแรงงานภาค  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด และจัดหางานจังหวัด   

    แหล่งที่ 2 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  นายก

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และท้องถิ่นอ าเภอ 

แหล่งที่ 3 ได้แก่ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง    

 2.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ใชก้ระบวนการวเิคราะห์เนื้อหา   

2.2 ส่วนที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงปรมิาณ   

   2.2.1 ประชากร ได้แก่  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  และทอ้งถิ่นอ าเภอ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  จ านวนท้ังสิ้น 1,806 คน   

   2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน จ านวน  320  คน

จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างประเภทผสม ได้แก่ การสุ่มตามล าดับชั้น การสุ่มแบบไม่เป็นสัดส่วน  จนได้กลุ่มตัวอย่าง

ครบตามจ านวน     

   2.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating  

scale)  5 ระดับ มปีลายเปิดในตอนท้ายของแตล่ะหัวข้อค าถาม 

  2.2.4 การตรวจสอบเครื่องมอื น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง

ท้ังความเท่ียงตรงเชงิโครงสร้างและความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหา   

  2.2.5 การสร้างความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องท่ีมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสกลนคร  จ านวน  

30  คน  แลว้น ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา  ตามวธีิการของครอนบาค  ปรากฏว่าได้คา่ความเชื่อม่ัน .9186   

  2.2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธีการส่งแบบสอบถาม 320  ชุด ทางไปรษณีย์  และให้เวลา

ผู้ตอบที่เห็นว่าเหมาะสม  ปรากฏวา่ได้แบบสอบกลับคืนมาท้ังสิน้  292 ชุด  คิดเป็นร้อยละ  91.25  ซึ่งถือวา่เป็นจ านวนท่ี

อยู่ในเกณฑ์สูงพอสมควร 

  2.27 การประมวลผล  ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  (Statistical 

Package for the Social Sciences) สถิตท่ีิใชไ้ด้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ขั้นตอนที่ 3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.1 น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณม์าวิเคราะห์เนื้อหา (Content  analysis) 

3.2 น าข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากจากแบบสอบถาม  มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปSPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  

3.3 จากนั้นน าผลจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 มาประมวลสร้างเป็นร่างรูปแบบ  

ขั้นตอนที่ 4 น าร่างรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ไปสอบถามความคิดเห็นจาก

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ 

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ด้านฝีมือแรงงาน  9 คน  และกลุ่ม

ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 คน รวมท้ังสิ้น 21 คน 
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ขั้นตอนที่ 5  สร้างรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  โดยน าผลจากขั้นตอนท่ี 4  มาวิเคราะห์  ปรับปรุงแก้ไข  ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้เชี่ยวชาญ  แล้วสร้างเป็นรูปแบบ  
 

ผลการศึกษา   

1. สว่นทีใ่ช้วิธกีารวิจัยเชงิคณุภาพ  ผลการสัมภาษณ ์มดีังนี้ 

เร่ืองของฝีมือแรงงานนั้นมีความส าคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   อย่างไรก็ตามในด้านภาคบริการท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของไทยยังด้อยกว่า

ประเทศในกลุ่มอาเซียน เชน่  ลาว  พมา่  ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  เป็นต้น ในการฝึกอาชพีและพัฒนาฝีมอืแรงงานนัน้กรม

พัฒนาฝีมือแรงงานมีพันธกิจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย  อนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

บทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมอาชีพ  การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพโดยตรงอยู่แล้ว  หากมีการประสานร่วมมือกันอย่าง

จริงจังงานพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีความก้าวหน้ามากกว่าท่ีเป็นอยู่  ส าหรับการจัดตั้งศูนย์ช่างประจ าชุมชน   เป็น

โครงการท่ีจะชว่ยแก้ปัญหาด้านช่าง การลดค่าใชจ้่ายให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีหา่งไกล    

2. ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และแนวทางหรือวิธีการ

ร่วมมือในการพัฒนาฝมีอืแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

2.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีเท่ากับ 

3.81 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.52 ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.44  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.67   ด้านศูนย์ช่างประจ าชุมชน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.51 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.73 

2.2 แนวทางหรือวิธีการท่ีจะร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงาน  1. ด้านการสร้างความพร้อม  พบว่า  ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62    2. แนวทางด้าน

งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.72    3. แนวทางการสนับสนุนส่งเสริม  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.73  4. แนวทางท่ีจะร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.18 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 

3. น าผลจากข้อ 1 และ ข้อ 2 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วรา่งเปน็รูปแบบความร่วมมอืในการ

พัฒนาฝมีอืแรงงาน ซึ่งได้ร่างรูปแบบดังนี้ 

1. การสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเห็ น

ความส าคัญของการพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

2. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการฝึกอบรมเอง 

3. สถาบัน/ศูนยพ์ัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดหรือหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนนิการฝึกอบรม   

4. การจัดตัง้ศูนยช์า่งประจ าชุมชนในพืน้ท่ีท่ีอยูห่่างไกล เพื่อให้ศูนย์ชา่งประจ าชุมชนอบรมช่างสาขาต่างๆแล้ว

ให้ไปอบรมชาวบ้านต่อไป นอกจากนี้ยังบริการประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้ความรู้ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์

เครื่องมือในการประกอบอาชพี 
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4. น าร่างรูปแบบ ไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมเชิง

ปฏิบัตกิาร  ซึ่งท่ีประชุมสว่นใหญ่เห็นชอบด้วยกับร่างรูปแบบ  แตม่ีข้อเสนอแนะในเร่ืองการอบรมชาวบ้านว่า  ไม่ควร

ให้ผู้เข้าอบรมต้องออกค่าจ่ายหรือมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายใดๆ  เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว  หากท า

เช่นนั้นจะไม่มีใครไปอบรม  ในระยะเร่ิมแรกของการจัดตั้งศูนย์ช่างประจ าชุมชน  ควรมีการจัดตั้งอ าเภอละ 1 แห่ง  

ยกเว้นอ าเภอเมืองเพราะอยู่ในท่ีตั้งของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอยู่แล้ว  ส่วนคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่าง

ประจ าชุมชนควรมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยตามจ านวนท่ีเห็นว่าเหมาะสม  และช่างของศูนย์ช่างประจ าชุมชนควร

คัดเลอืกจากผู้มีจิตอาสาเพราะบุคคลเหลา่นีจ้ะท างานด้วยจิตอาสาจริงๆ  ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

5. ได้รูปแบบความร่วมมอืในการพัฒนาฝมีอืแรงงานที่เป็นไปได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ใน

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรนิทร์  โดยการน าผลจากข้อ 4 และข้อ 5   มาประมวลสร้างเป็นรูปแบบ  ดังนี้ 

รูปแบบที่  1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกอบรมเอง โดยประสานงานกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

รูปแบบที่  2 สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้จัดฝึกอบรม 

โดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดหาคนเข้าฝึกอบรม 

รูปแบบที่ 3 สถาบัน/ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประสานงานกับผู้วา่ราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอให้

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังศูนย์ช่างประจ าชุมชน      

รูปแบบที่ 4 กระทรวงแรงงานประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย ให้การจัดตั้งศูนย์ช่างประจ าชุมชนเป็น

วาระแห่งชาติ  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศจัดตั้งศูนย์ช่างประจ าชุมชนอ าเภอละ 1 แห่ง  ยกเว้น

อ าเภอเมอืงเพราะอยูใ่นท่ีต้ังของศูนยพ์ัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดอยูแ่ลว้  โดยให้มีคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์   

จากรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกลุ่มจั งหวัดนครชัยบุรินทร์

ดังกล่าวแสดงเป็นภาพดังนี้ 
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ให้ความรู้

ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างรูปแบบความร่วมมอืในการพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจงัหวัดนครชัยบุรินทร์  
 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ด้านความร่วมมอืการพัฒนาฝมีอืแรงงาน   

1.1  ด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากการวิจัยพบว่า  แม้ว่าในเขตพื้นขององค์

ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมก็ตาม  แต่ก็มีความจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมด้านการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน เพราะ เมื่อหลังจากเพาะการปลูกแล้วราษฎรจะว่างและออกไปใชแ้รงงานรับจ้าง  สอดคล้องกับงานวจิัย

ของ บุญรุ่ง โจใจ และ  วีระกุล ชายผา [6] ท่ีศึกษารูปแบบการส่งเสริมอาชีพช่างฝีมือชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

พบวา่  ในฤดูวา่งจากการท าการเกษตรชาวบ้านจะออกไปรับจ้างเป็นชา่งซ่อมจักรยานยนต์และชา่งเชื่อมเหล็กดัด  แตถ่้าหากแรงงาน

ไม่มีฝีมือก็จะตกงานหรือไม่ก็ได้รับค่าจ้างต่ า  สอดคล้องกับพิริยะ  ผลพิรุฬห์  นักวิชาการ [4]  และ สอดคล้องกับ

งานวจิัยของ ชัชวาล  สิงห์อุษา [10] ท่ีได้ศกึษาเร่ืองความร่วมมอืในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือ

บังคับบัญชา 

ประสานงาน 

สถาบัน / ศูนย์พัฒนา  
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แรงงานภาค 10 ล าปาง กับภาคเอกชนในเขตจังหวัดล าปางและจังหวัดเชยีงใหม่   พบวา่บริษัทเอกชนตอ้งการแรงงาน

ท่ีมีคุณสมบัตแิรงงานท่ีพึงประสงค์ คือ มรีะเบียบวนิัย มคีวามช านาญในงานระดับสูง  

1.2 ด้านการบริหารจัดการ จากการวิจัยพบว่า ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการส ารวจความต้องการอบรม

พัฒนา ฝีมือแรงงานทุกปี  แต่กระบวนการบริหารจัดการไมค่รบวงจรคือหลังจากฝึกอบรมไปแลว้ขาดการการติดตาม

ประเมินผล จึงไม่สามารถทราบว่างบประมาณท่ีลงทุนไปคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุง ผลการ

ด าเนินงานประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น [9] ท่ีเห็นว่า การ

บริหารจัดการใดๆก็ตามข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่งถ้าหากมีขอ้มูลอย่างเพยีงพอก็ท าให้การตัดสนิใจมปีระสิทธิภาพ 

1.3 เกี่ยวกับศูนย์ช่างประจ าชุมชน จากการวิจัยพบว่า การจัดตั้งศูนย์ช่างประจ าชุมชนมีประโยชน์

มากสามรถช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กระทรวงแรงงาน 

ตามหนังสอืกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ด่วนมาก ที่ รง 0401 / ว  05571 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม [11]   

 2. ดา้นแนวทางหรือวิธีการทีจ่ะร่วมมือพัฒนาฝมีอืแรงงาน 

2.1  การสร้างความพร้อม จากการวจิยัพบวา่ การสร้างความพร้อมจะเป็นพื้นฐานของการเตรียมจัดตั้ง

ศูนย์ช่างประจ าชุมชนและควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย   เพื่อมิให้เกิดการขัดแย้งภายหลัง  ซึ่งผล

วจิัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวจิัยของ  ชุตมิา เหตานุรักษ์  และคณะ[12] ท่ีได้ศึกษาโครงการความร่วมมือของศูนยพ์ัฒนา

ฝีมือแรงงานและสถานประกอบการ  ในการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการท างานของสถานประกอบการ

จังหวัดสมุทรสงคราม  ระยะที่ 1 ระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม 2549 – 31 ธันวาคม 2551 พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ยังเคย

ชนิกับการท างานแบบดั้งเดิม งานส่วนมากจึงมักเกิดจากความคิดของเจ้าหน้าที่ ท าให้ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและ

ตลาดแรงงาน  

2.2  ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ จากการวิจัยพบว่า ท้องถิ่นท่ีไม่พร้อมท่ีจะท าการฝึกอบรม  

แก้ไขโดยประสานงานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  สอดคล้องกับผลการวจิัยของสถาบันท่ีปรึกษาเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ[8]ท่ีได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการจัดความร่วมมอืระหวา่งท้องถิ่น พบวา่การจัดการความ

ร่วมมือระหว่างท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจะประหยัดงบประมาณของราชการได้มากในปีหนึ่งๆ  และเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะให้มีมูลค่ามากขึ้น  ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วมมีาตรฐาน  เพราะโดยล าพัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวมีข้อจัดในขีดความสามารถ ไม่สามารถท าได้ดีหรือท าไม่ได้มาตรฐาน  และ

สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภสวัสดิ์  ชัชวาล [13] ท่ีเห็นว่ารูปแบบ(Model)ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถกระท าได้หลายแนวทาง แตผ่ลวจิัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวจิัยของ  ชุตมิา เหตานุรักษ์  และคณะ [11] 

ท่ีได้ศึกษาโครงการความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบการ  ในการศึกษาแนวทางการเพิ่ม

ศักยภาพในการท างานของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม 2549 – 31 

ธันวาคม 2551  พบวา่ เจ้าหนา้ที่ประสานการฝึกอบรมและงานฝึกช่างฝีมอืสว่นใหญ่ไม่ชอบท างานรว่มกับคนอื่น  จึงมี

ลักษณะต่างคนต่างท า 

2.3 การสนับสนุนส่งเสริม จากการวิจัยพบว่า แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ช่าง

ประจ าชุมชนก็ดี  หรือการพัฒนาฝีมือแรงงานก็ดี  หากกระทรวงมหาดไทยเห็นความส าคัญจะมีความส าเร็จได้สูง 

หรือหากยังไม่พร้อมท่ีจะขับเคลื่อนในเร่ืองนี้  ในระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็สามารถประสานงานให้ท้องถิ่น

ต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่างประจ าชุมชนก็มีความเป็นไปได้อีกทางหนึ่ง   ซึ่งสอดคล้อง สถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในราชการ[8] ท่ีได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการจัดความร่วมมือระหวา่งท้องถิ่น  พบวา่ ความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหนว่ยงานราชการความส าเร็จจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนจากผู้บิหารระดับ



 

 

  1935  Proceedings 

จังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสว่นราชการจังหวัดและอ าเภอ  อย่างไรก็ตามในระดับอ าเภอนายอ าเภอแมจ้ะ

ใช้บทบาทหน้าท่ีประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่างประจ าชุมชนได้ก็ตาม  แต่ดูจะไม่มี

พลัง(power) เท่ากับสองแนวทางที่กล่าว    

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงสภาพปัญหาความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 2. ควรมีการศึกษาการผลการด าเนินงานของศูนย์ช่างประจ าชุมชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนารูปแบบ

ศูนยช์า่งประจ าชุมชน   

3. ควรมีการศึกษาเพื่อหารูปแบบการบริหารความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแงงานเชิงบูรณาการระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เชน่ องค์การบิหารส่วนจังหวัด, อบต., เทศบาล ในความร่วมมอืพัฒนาฝีมือแรงงาน   

เพื่อสร้างชุมชนหรือท้องถิ่นให้มคีวามเข้มแข็งยิ่งขึน้ 

4. ควรมีการศึกษาการพัฒนาระบบการท างานส่งเสริมอาชีพในลักษณะเชิงรุก  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ

ของการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะการเตรียมเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน 

 ข้อเสนอแนะในเชงิปฏิบัติ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา

อาชีพของประชาชน  โดยไม่ต้องพึ่งพงิบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้มีการให้ความรู้บุคลากร สมาชกิสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 

เกี่ยวกับความส าคัญของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้บุคลากร ประชาชน  มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนา

อาชีพอย่างแท้จริง 

4. ควรยกเลิกโครงการให้เปล่า โดยประชาชนไม่มสี่วนร่วม  เพื่อสร้างค่านยิมใหมใ่นหมู่บ้าน/ชุมชน 

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ท่ีประสบความส าเร็จจากการอบรมฝึกอาชีพ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใน

การสร้างรายได้และเข้าร่วมเป็นเครอืขา่ย 

 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1. เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยตรงกอปรกับ

ราชการบริหารส่วนกลางมีนโยบายให้จัดท าบริการสาธารณะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนั้นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงควรก าหนดเป็นนโยบายแผนในการพัฒนาฝีมอืแรงงานไว้อย่างชัดเจน 

2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆควรจัดท าแผน  โครงการ  ท่ีจะส่งเสริมอาชีพ โดยจัดให้มี

โครงการพัฒนาอาชพีอยา่งจริงจังและตอ่เนื่อง 

3. การด าเนินการทุกโครงการควรมีการประเมินผลตามหลักการบริหาร  เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการ

ตัดสนิใจตามกระบวนการบริหารจัดการ 
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การศึกษาประสิทธิภาพการผลติล าไยในจังหวัดเชียงใหม่ 

A study of economic efficiency of longan in Chiang Mai province 

สมเกียรต ิชัยพิบูลย์1* 

Somkiat Chaipiboon1*  

บทคดัย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจท่ัวไป ประสิทธิภาพการผลิต และรวมถึงปัญหาและ

อุปสรรคของเกษตรผู้ปลูกล าไยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างเกษตรกรแบบแบ่งชั้นภูมิ จ านวน 400 ครัวเรือน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตล าไยในจะท าการ

วิเคราะห์โดยใช้วิธีเส้นพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic Production Frontier Analysis) ด้วยการประมาณค่าแบบ 

Maximum Likelihood โดยรูปแบบสมการจากฟังกช์ันการผลติแบบ Cobb – douglas  

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการผลิต พบวา่ อายุของต้นล าไย  ขนาดของพื้นท่ีปลูกล าไย ความพอเพยีงของน้ า

ท่ีใชใ้นการผลิต และแรงงานท่ีใช้ในการผลิต มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณผลผลิตล าไย ที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ 0.01 ส่วนระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตล าไยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยมีค่า เท่ากับ 

0.69 ซึ่งมีค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.96 และ 0.05 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (60.50%) มี

ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู่ระหว่าง 0.50 - 0.80 ส่วน

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตล าไย พบว่า ปัจจัยการได้รับ

มาตรฐานการผลิต (GAP) และการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตล าไย ไม่มผีลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิต

ล าไยในจังหวัดเชยีงใหมอ่ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในผลิตล าไย พบว่า เกษตรกร

ประสบกับปัญหาโรคและแมลงท่ีเป็นศัตรูล าไย (56.00%) ปุย๋เคมีมรีาคาสูง (72.50%) สารเคมีก าจัดศัตรูล าไยมีราคาสูง

(69.25%)  ราคาผลผลิตล าไยต่ า (65.00%)  และการเอารัดเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง (57.50%) 
 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการผลิต  ล าไย 
 

Abstract 
This Research aimed to study the general economic profile, the production efficiency of longan including 

challenges and obstacles of longan orchard farmers in Chiang Mai province. Stratified random sampling was 

made using 400 households as the subject population. Survey forms were used as the mean for data gathering, 

and longan production efficiency was analyzed by the stochastic production frontier analysis using maximum 

likelihood for value estimation by equation form of Cobb-Douglas production function. 

Studies on production efficiency showed the relations between the ages of longan trees, growing area, 

and production labor used to be in the same direction with an amount of longan produce at statistical significant 

level 0.01. As for technical efficiency on longan productivity of sample population was 0.69, with the maximum 
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value and the minimum value of 0.96 and 0.05, respectively. The majority 60.50 percent of the sample group 

expressed medium level of technical production efficiency, with values between 0.50 – 0.80. The study result 

on factors affecting the technical production inefficiency of longan suggested that GAP certificate acquisition and 

longan production training enrollment have an impact on the technical production inefficiency of longan in Chiang 

Mai with the statistical significant level 0.01.  
 

Keywords: Economic Efficiency, Longan  
 

บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีมรีากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจมาจากภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ในอดีต

ท่ีผ่านมาประชากรในประเทศมีวิถีการด าเนินชีวิตจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีชีวติความเป็นอยู่โดยการ

พึ่งพงิธรรมชาต ิเมื่อเวลาผ่านไปถึงแมก้ารด าเนนิชวีติของประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแห่งการพัฒนา โดย

มกีารพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ท าให้แรงงานในภาคเกษตรมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า

มาสู่การท างานในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังคงประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตา่งจังหวัด จากการส ารวจแรงงานในประเทศไทยของส านักงานสถิตแิห่งชาติ

ปี 2556 พบว่า ประชากรท่ีมีงานท าส่วนใหญ่ร้อยละ 35.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนท่ีเหลือประกอบอาชีพ

อื่น ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการผลิต เป็นต้น จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าอาชีพเกษตรกรรม

เป็นยังอาชีพหลักของคนไทย ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการท าเกษตรกรรมมากขึ้นจนสามารถแบ่งโครงสร้างการ

ผลิตทางการเกษตรออกเป็นสาขาต่าง ๆ โดยสาขาพชืมคีวามส าคัญเป็นอย่างมากซึ่ง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 60 

– 65 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ของผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตสาขาพืชได้แก่ ผลไม้ ข้าว ข้าวโพด 

ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผัก เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ผลไม้ เป็นผลผลิตของภาคการเกษตรท่ีมีความส าคัญชนิดหนึ่งท่ีมี

ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก เนื่องจากประชาชนนิยมปลูกและบริโภคกันท่ัวประเทศ อนึ่ง

การปลูกไม้ผลบางชนิดสามารถปลูกได้ในเฉพาะบางพื้นท่ีของประเทศเท่านั้น ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับลักษณะเฉพาะของพืชและ

สภาพดินฟา้อากาศท่ีเอื้ออ านวย 

ล าไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งชนิดหนึ่งของประเทศ ท่ีมีพื้นท่ีการเพาะปลูกในปี พ.ศ. 

2556 จ านวน 1,092,793 ไร่ หรือถือได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สินค้า ท่ีมีปริมาณการผลิตเป็นจ านวนมากของไทยท่ีทุกฝ่าย

ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ท้ังทางด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด

ภายในประเทศและต่างประเทศ จากรายงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกล่าวว่าล าไยมีแหล่งเพาะปลูกส าคัญ

ทางภาคเหนือของประเทศ จ านวน 892,005 ไร่ หรือร้อยละ 85 ได้แก่ เชยีงใหม่ ล าพูน เชยีงราย ตาก น่าน และแพร่ 

ส่วนท่ีเหลอือยู่อกีร้อยละ 15 เพาะปลูกในจังหวัดจันทบุรี สมุทรสาคร อุดรธาน ีและเลย เป็นต้น เนื่องจากล าไยเป็นไม้

ผลเฉพาะฤดูกาลและเฉพาะถิ่นจึงมีมากในแถบท่ีมีภูมิอากาศหนาวเย็นยาวนาน  และให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ส่วนผลผลิตล าไยของประเทศไทยในแต่ละปีมีการส่งออกในลักษณะ

ต่าง ๆ ได้แก่ ล าไยสด ล าไยอบแห้ง ล าไยกระป๋อง และล าไยแช่แข็ง ส่วนท่ีเหลือจากการส่งออกจะใช้เพื่อการบริโภค

ภายในประเทศ โดยในปี 2551 – 2556 ผลผลิตล าไยของไทยส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดตา่งประเทศเป็นส าคัญ ซึ่ง

มปีริมาณการส่งออกในระหว่างปี 2551 – 2556 ในรูปล าไยสดจ านวน 168,286 - 455,663 ตัน ล าไยอบแห้งจ านวน 

91,567 - 150,000 ตัน และล าไยกระป๋องจ านวน 26,130 - 11,472 ตัน โดยประเทศท่ีเป็นตลาดส่งออกท่ีส าคัญของ
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ไทยได้แก่ ฮ่องกง จีน อินโดนเีชีย แคนนาดา สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ส าหรับจังหวัดเชยีงใหม ่เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีประชากรประกอบอาชพีการ

ท าสวนล าไยเป็นอาชพีหลักและมีจ านวนพืน้ท่ียืนตน้มากท่ีสุดท้ังในระดับประเทศและระดับภาคเหนอื จ านวน 316,143 

ไร่ พื้นท่ีให้ผลผลิตจ านวน 300,716 ไร่ ผลผลิตล าไยจ านวน 266,937 ตัน (ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, 2557) 

จากสถานการณ์และการขยายตัวของการส่งออกล าไยท่ีกล่าวมาข้างต้นส่งผลให้มกีารขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกล าไย

ของเกษตรกรอย่างกว้างขวางท่ัวทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีสภาพดินฟ้าอากาศท่ี

เอื้ออ านวยต่อการเพาะปลูกและมีแนวโน้มการขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึน้ ซึ่งในอนาคตหากมีศึกษาเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการผลิตของการปลูกล าไยจะส่งผลดีต่อการผลิตล าไยของประเทศไทยตอ่ไป 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญท่ีจะศึกษาถึงสภาพท่ัวไป ประสิทธิภาพการผลิต 

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปลูกล าไยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรหรือใช้เป็นข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจในการลงทุนการปลูกล าไยในอนาคต และส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการน าข้อมูลท่ีได้ไปวางแผนพัฒนาหรือ

ส่งเสริมเกษตรกรได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืในการประกอบอาชพีของเกษตรกร 
 

วิธีการศึกษา 

 1. กระบวนการและวิธีการเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้เป็น

เกษตรกรผู้ปลูกล าไย จ านวน 33,577 ราย ใน 7 อ าเภอท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกและพื้นท่ีให้ผลผลิตมากท่ีสุดของจังหวัด

เชียงใหม่ (ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2557) โดยผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอน คือ 

การค านวณขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมจากประชากร โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

400 ตัวอย่าง ท่ีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่ง

จ าแนกสัดสว่นกลุม่ตัวอย่างตามจ านวนประชากรกลุม่ตัวอย่างท้ัง 7 อ าเภอ 

 2. การวัดคุณสมบัติของตัวแปร การวิจัยคร้ังนี้จะใช้การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยก าหนดขึ้น

ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสภาพท่ัวไปของเกษตรกร ค าถามครอบคลุม

เกี่ยวกับ อายุ เพศ สถานภาพระดับการศึกษา จ านวนสมาชกิในครัวเรือน ประสบการณใ์นการปลูกล าไย และเนื้อท่ีใน

การปลูกล าไย 2) ด้านประสิทธิภาพการปลูกล าไยและผลผลิต ได้แก่ ปริมาณผลผลิตล าไย อายุของตน้ล าไย ขนาดของ

พื้นท่ีปลูก แรงงานท่ีใช้ในการผลิต การใช้ปุ๋ยเคมี 3) ด้านปัญหาและอุปสรรค ซึ่งแบ่งออกเป็น ด้านต้นทุนการผลิต 

ด้านการผลิต ด้านการตลาด และความตอ้งการ 4) ด้านขอ้เสนอแนะ 

3. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใชใ้นการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็นลักษณะข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเพื่อน าไป

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่างตามข้อค าถามท่ีระบุไว้ในหัวข้อเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการศึกษา 2) ข้อมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากเอกสารวิชาการ หนังสืออินเตอร์เน็ตของหน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูลจาก

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ รวมถึงเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

เอกสารจากหน่วยราชการ และเอกชนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับการ วิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกล าไยในจังหวัดเชียงใหม ่

มาวิเคราะห์โดยอาศัยสถิตแิบบง่ายในรูปของคา่เฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
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ทางเศรษฐกิจท่ัวไป ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และความต้องการของเกษตรกรในการปลูกล าไย 2) การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ (Quantitative Method) ซึ่งท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต โดยแบ่งการวเิคราะห์ ดังนี้ 

(1) การวเิคราะห์ฟังก์ช่ันการผลิตล าไยในจังหวัดเชยีงใหม่ จากรูปแบบฟังก์ชันการผลิต ดังนี้ 
uvDS

eeKCNAINNPLAFAATY  87654321

0

  

โดยท่ี   Y  = ปริมาณผลผลิตล าไย (กิโลกรัมตอ่พืน้ท่ีปลูกทัง้หมด) 

             AT = อายุของต้นล าไย (ปี) 

            FA = ขนาดพื้นท่ีปลูกล าไยท้ังหมด (ไร่) 

LA = แรงงงานท่ีใชใ้นการผลิต (Manday หรือ วันท างาน) 

NP = การใช้ปุ๋ยเคมี (กิโลกรัมตอ่พืน้ท่ีปลูกทัง้หมด) 

IN  = การใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลง (ลิตรตอ่พืน้ท่ีปลูกทัง้หมด) 

NA = การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ (กิโลกรัมตอ่พืน้ท่ีปลูกทัง้หมด) 

KC = การใช้สารโพแทสเซียมครอเรต (กโิลกรัมตอ่พืน้ท่ีปลูกทั้งหมด) 

DS = ความพอเพยีงของน้ าที่ใชใ้นการผลิต 

  DS = 1 พอเพยีง  DS = 0 ไมพ่อเพยีง 

αi = ตัวพารามเิตอร์ ( I = 0, 1, 2, …, 8) 

V = ความคลาดเคลื่อนท่ีไม่สามารถควบคุมได้ โดยสมมติให ้[v~N(0, σ2
v)] 

   u = ความคลาดเคลื่อนท่ีสามารถควบคุมได้ โดยสมมติให ้[u~N(0, σ2
u)] 

(2) การวเิคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค เขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้   

TE = E  = exp  –  

ค่า TE เป็นส่วนต่างระหวา่งผลผลิตท่ีเกิดขึน้จริงกับผลผลิตท่ีอยู่บนเส้นพรมแดนการผลิตจะมีค่าความคลาน

เคลื่อน ui และ vi ซึ่งการแยกค่าความคลาดเคลื่อน ui ออกจาก vi ท าโดยการค านวณจากค่าคาดหวัง (Expected 

Value) ของ ui ภายใต้เงื่อนไข i หรือ E[ui/ i] โดยท่ี i = vi – ui เมื่อได้ค่า ui แล้วน าไปค านวณหาค่าความไม่มี

ประสิทธิภาพทางเทคนิค โดยการหา exp(-u) ดังนัน้ ประสิทธิภาพทางเทคนิคของหน่วยการผลิตท่ี i สามารถหาได้จะ

มคี่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 

(3) การวเิคราะห์ความไม่มปีระสิทธิภาพทางเทคนิค เขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้   

 

TIi = β0 + β1lnExi + β2Adi + β3GAPi + β4Tri + e 

 

     โดยท่ี TI = ความไมม่ปีระสทิธิภาพทางเทคนิคของการผลิตล าไย (กิโลกรัมตอ่พืน้ท่ี เพาะปลูกท้ังหมด) 

Ex = ประสบการณ์การปลูกล าไยของเกษตรกร (ปี)  

Ad = ระดับการศกึษาของเกษตรกร  

  Ad = 1 ระดับประถมศึกษา   Ad = 0 อื่น ๆ  

GAP = การได้รับมาตรฐานการผลิต 

GAP = 1 เกษตรกรได้รับมาตรฐานการผลิต    

GAP = 0 เกษตรกรไม่ได้รับมาตรฐานการผลิต 
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 Tr = การเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวการผลิตล าไย 

  Tr = 1 เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม   Tr = 0 อื่น ๆ 

  βi = ตัวพารามเิตอร์ (เมื่อ i = 1, 2, …, 4) 

 e = ค่าความคลาดเคลื่อน 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจทั่วไป ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่ปลูกล าไยในจังหวัด

เชียงใหม ่  

ด้านสภาพเศรษฐกจิทั่วไป  

สภาพเศรษฐกิจท่ัวไป พบว่า ร้อยละ 72.00 เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.75 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 

92.75 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 65.75 มกีารศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 86.75 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

3 คนขึ้นไป ร้อยละ 61.50 ท าสวนล าไยเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 42.50 มีประสบการณ์ในการปลูกล าไยระหว่าง  

11 – 20 ปี (ค่าเฉลี่ย 17.92 ปี) ร้อยละ 71.50 ท าการผลิตล าไยในฤดู ร้อยละ 72.75 เกษตรกรมีพื้นท่ีเพาะปลูกไมเ่กิน 

10 ไร่ (ค่าเฉลี่ย 9.88 ไร่/ราย) ร้อยละ 87.75 เป็นเจ้าของท่ีดิน ร้อยละ 55.75 พื้นท่ีสวนล าไยเป็นพื้นท่ีลุ่ม  ร้อยละ 

44.25 เป็นพื้นท่ีดอน ร้อยละ 68.00 มีปริมาณน้ าในพื้นท่ีเพียงพอต่อการท าสวนล าไย ร้อยละ 43.50 ปลูกล าไย

ระหว่าง 21 – 25 ต้นต่อไร่ (ค่าเฉลี่ย 24.25 ต้นต่อไร่) ร้อยละ 93.25 ปลูกล าไยพันธ์ุอีดอ ส่วนการเข้ารับการฝึกอบรม

ความรู้และเทคนิคการปลูกล าไย พบว่า ร้อยละ 63.50 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการให้ปุ๋ยและน้ า ร้อยละ  

63.00 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งล าไย ร้อยละ  50.00 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมี

เพื่อเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 66.00 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ร้อยละ 50.75 มกีาร

ตัดแต่งกิ่งล าไยรูปทรงเปิดกลางพุม่ รอ้ยละ 26.00 การตัดแต่งกิ่งล าไยรูปทรงฝาชหีงาย ร้อยละ 16.50 การตัดแตง่กิ่ง

ล าไยรูปทรงครึ่งวงกลม ร้อยละ 63.50 มีการเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพื้นท่ี ร้อยละ 47.75 เกษตรกรอาศัย

เงินทุนของตัวเองในการผลิตล าไย ร้อยละ 52.25 มีการกู้ยมืโดยส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมมาจากธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 
 

ด้านปัญหา และอุปสรรคในการปลูกล าไย พบว่า  

- ด้านการผลิต พบว่า เกษตรกรร้อยละ 56.00 ประสบกับปัญหาโรคและแมลงท่ีเป็นศัตรูล าไยรองลงมา 

ร้อยละ 40.75 ปริมาณผลผลิตล าไยท่ีได้ต่ า ร้อยละ 36.75 ขาดแคลนแหลง่น้ าในช่วงน้ าแล้ง ร้อยละ 33.50 ขาดแคลน

แรงงานท่ีใชใ้นกิจกรรมสวนล าไย  (เชน่ แรงงานเก็บผลผลิต ดูแลรักษาสวนล าไย) ร้อยละ 32.50 ขาดการสง่เสริมและ

สนับสนุนการผลิตล าไยอย่างตอ่เนื่องจากภาครัฐ ร้อยละ 17.25 ขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูกล าไย  และร้อยละ 

4.50 ไมม่กีรรมสทิธ์ิในการถือครองพื้นท่ีปลูกล าไย  

- ด้านต้นทุนการผลติ พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 72.50 ประสบกับปัญหาปุ๋ยเคมีมีราคาสูง รองลงมา รอ้ยละ 

69.25 สารเคมกี าจัดศัตรูล าไยมีราคาสูง ร้อยละ 46.25 ค่าจ้างแรงงานสูง ร้อยละ 29.00 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

ท าสวนล าไยมีราคาสูง ร้อยละ 25.50 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์สูง และร้อยละ 16.50 ต้นทุนค่าขนส่งผลผลิต

ล าไยสูง  

- ด้านการตลาด พบว่า เกษตรกรร้อยละ 65.00 ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตล าไยต่ า รองลงมา ร้อยละ 

57.50 การเอารัดเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 38.00 ผลผลิตล้นตลาด ร้อยละ 20.50 คุณภาพล าไยต่ าไม่

เป็นท่ีต้องการของตลาด และร้อยละ 8.50 จุดรับซื้อผลผลิตล าไยอยู่หา่งไกล  
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2. ผลการศกึษาวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิต 

ผลการวเิคราะห์ฟังก์ชันการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรปรากฏวา่มีปัจจัยการผลิต 4 ชนิด 

คือ อายุของต้นล าไย ขนาดของพื้นท่ีปลูกล าไย และความพอเพียงของน้ าท่ีใช้ในการผลิต มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  

0.01 ส่วนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต มรีะดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า อายุของต้นล าไย (AT) มอีิทธิพลต่อ

ปริมาณผลผลิตล าไยในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าอายุของต้นล าไยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 จะมผีลท าให้ปริมาณผลผลิตล าไย

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.0889 สาเหตุเนื่องจาก ตน้ล าไยท่ีมอีายุของการเจริญเติบโตเต็มท่ีจะให้ผลผลิตท่ีสูงกว่าต้นล าไยท่ีมี

อายุนอ้ย ดังนั้นเมื่ออายุของตน้ล าไยมากขึ้นก็จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

ขนาดของพื้นท่ีปลูกล าไย มีเคร่ืองหมายเป็นบวก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 หมายความว่า ขนาดของ

พื้นท่ีปลูกล าไย มีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตล าไยในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าเพ่ิมขนาดของพื้นท่ีปลูกล าไย ร้อยละ 1 

จะมีผลท าให้ปริมาณผลผลิตล าไยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1551 สาเหตุเนื่องจาก ขนาดของพื้นท่ีปลูกเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อ

การเกษตร ในการศกึษาและงานวจิัยทางการเกษตรตา่ง ๆ พบวา่ การขยายขนาดของพื้นท่ีปลูกจะท าให้ประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคสูงขึ้นตามไปดว้ย ซึ่งมีผลเกิดจากการประหยัดต่อขนาดการผลิต  

ความพอเพียงของน้ าท่ีใช้ในการผลิต มีเคร่ืองหมายเป็นบวก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 นั่นคือ 

เกษตรกรท่ีมีน้ าเพียงพอตอ่การผลิตล าไยจะมผีลท าให้ปริมาณผลผลิตล าไยสูงกว่า เกษตรกรท่ีมีน้ าไมเ่พยีงพอต่อการ

ผลิตล าไย ร้อยละ 0.5681 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก น้ าเป็นปัจจัยการผลิตล าไยท่ีส าคัญ เมื่อเกษตรกรมีน้ าท่ีเพยีงพอต่อการ

เจริญเตบิโตของตน้ล าไยจะมผีลท าให้ปริมาณผลผลิตล าไยเพิ่มขึ้น  

แรงงานท่ีใช้ในการผลิตมีเคร่ืองหมายเป็นบวก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า แรงงานท่ีใช้

ในการผลิตมีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตล าไยในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าเพิ่มแรงงานท่ีใช้ในการผลิตร้อยละ 1 จะมี

ผลท าให้ปริมาณผลผลิตล าไยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1217 สาเหตุเนื่องจาก แรงงานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการผลิตล าไย ถ้า

มแีรงงานท่ีใช้ในการผลิตเพิ่มขึน้จะส่งผลให้มีความสามารถในการจัดการการผลิตและมีการแบ่งหนา้ท่ีกันท างานได้ดี

ยิ่งขึน้ การท างานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตล าไยเพิ่มขึ้นตามไปดว้ย 

ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Variance Parameter) ท่ีใชพ้ิจารณาและหาประสิทธิภาพทางเทคนิค

ในการผลิตล าไยน้ัน ประกอบด้วยค่า Lambda    และค่า Sigma    ซึ่งผลจากการประมาณค่าสมการพรมแดน

การผลิต ด้วยวิธีประมาณค่าแบบ Maximum Likelihood พบวา่ ภายใต้สมมติฐาน H0 : 0  ไม่มีขอบเขตพรมแดน

เชิงเฟ้นสุ่ม และ H0 : 0  มีขอบเขตพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม ค่า t-ratio ของค่า Lambda    สามารถยอมรับได้ ณ 

ระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สมการการผลิตดังกล่าวมีขอบเขตพรมแดนเชงิเฟน้สุม่จรงิ และเกิด

ความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตล าไยขึ้นจริง หมายความว่า ปริมาณผลผลิตล าไยของเกษตรกรกลุ่ม

ตัวอยา่ง ยังต่ ากว่าระดับปริมาณผลผลิตล าไยของเกษตรกรกลุม่ตัวอยา่งที่มคีวามเป็นไปได้สูงสุดท่ีอยูบ่นเส้นพรมแดน

การผลิต ส่วนค่า Sigma    ท่ีค านวณได้นั้น พบว่า มีค่า t-ratio สามารถยอมรับได้ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ี 

0.01 ซึ่งหมายความว่า สามารถท าการประมาณสมการพรมแดนการผลิตด้วยวิธีประมาณค่าแบบ Maximum 

Likelihood ได้ ซึ่งผลของค่าความแปรปรวนของพารามิเตอร์ (Variance Parameter) ท่ีได้มาจากผลการประมาณ

สมการพรมแดนการผลิตด้วยการวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิตแบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis) ผ่าน

สมการการผลิต แบบ Cobb-Douglas ด้วยวิธีประมาณค่าแบบ Maximum Likelihood ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิตแบบเฟน้สุม่ (Stochastic Frontier Analysis) ด้วยวิธี Maximum  

                Likelihood เฉพาะตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ตัวแปร  

(Variable) 

สัมประสิทธิ์ 

(Coefficient) 

ค่า t-statistic ระดับนัยส าคัญ 

(Significant) 

ค่าคงท่ี  5.3382 21.700 0.0000*** 

อายุของต้นล าไย  0.0889 3.261 0.0011*** 

ขนาดของพืน้ท่ีปลูกล าไย   0.1551 9.645 0.0000*** 

แรงงานท่ีใชใ้นการผลิต  0.1217 2.455 0.0141** 

ความพอเพียงของน้ าที่ใช้ในการผลติ   0.5681 15.042 0.0000*** 

Lambda : 
v

u




   3.6968 9.054 0.0000*** 

Sigma :  22

vu    0.5641 515.975 0.0000*** 

Sigma-squared (v) : 2

v   0.0217  

Sigma-squared (u) : 2

u   0.2965  

Sigma (v) : v   0.1473  

Sigma (u) : u   0.5445  

Log Likelihood Function  - 133.2414  

หมายเหตุ : **, *** คือ การมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ  
 

3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค 

ผลการค านวณระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตล าไย พบวา่ ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต

ล าไยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยมีค่า เท่ากับ 0.6956 โดยระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตล าไย มี

ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.9645 และ 0.0465 ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2 และเมื่อพิจารณาระดับประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคการผลิตล าไยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ตามระดับต่ า ระดับปานกลาง และระดับสูง พบว่า เกษตรกร

กลุ่มตัวอย่างท่ีผลิตล าไย ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีประสิทธิภาพทาง

เทคนิคอยูร่ะหว่าง 0.50 - 0.80 จ านวน 242 ราย หรอืคดิเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาได้แก่ เกษตรกรกลุม่ตัวอย่างท่ี

ผลิตล าไย ท่ีมีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพมากกว่า 0.80 จ านวน 112 ราย คิด

เป็นร้อยละ 28.00 ส่วนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีผลิตล าไยท่ีมีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู่ในระดับต่ า ซึ่งมีค่า

ประสิทธิภาพนอ้ยกว่า 0.50 มีจ านวน 46 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 11.50 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2 ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของเกษตรกรกลุม่ตัวอย่าง จ าแนกตามค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย 

               และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ระดับประสิทธภิาพทางเทคนิค 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ผลิตล าไย 

ในจังหวัดเชยีงใหม่ 

ค่าสูงสุด 0.9645 

ค่าต่ าสุด 0.0465 

ค่าเฉลี่ย 0.6956 

S.D. 0.1648 

 

ตารางที่ 3 ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตล าไยในจังหวัดเชยีงใหม่ จ าแนกตามระดับประสิทธิภาพต่ า 

               ปานกลางและสูง 

ระดับประสิทธภิาพ

การผลิต 
ประสิทธภิาพการผลิต จ านวนเกษตรกร (ราย) ร้อยละ 

ระดับต่ า น้อยกว่า 0.50 46 11.50 

ระดับปานกลาง 0.50 - 0.80 242 60.50 

ระดับสูง มากกว่า 0.80 112 28.00 

รวม 400 100.00 

 

4. ผลการศกึษาปัจจัยที่มอีทิธิพลต่อความไม่มีประสทิธิภาพทางเทคนิค 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตล าไยในจังหวัดเชียงใหม ่

เป็นการหาปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตล าไย ท าได้โดยการน ามูลค่าของความไม่มี

ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตล าไยของเกษตรกรแต่ละรายไปหาความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบ

ตอ่ความไม่มปีระสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตล าไย ซึ่งมผีลการศึกษาดังรายละเอยีดต่อไปนี้  

ผลการค านวณระดับความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนคิการผลิตล าไย พบว่า ระดับความไม่มีประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคของการผลิตล าไยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3044 โดยระดับความไม่มีประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคของการผลิตล าไย มีค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด เท่ากับ 0.9534 และ 0.354 ตามล าดับ ดังตารางท่ี 4 ส่วนผล

การวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดับความไมม่ปีระสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตล าไยของเกษตรกรกลุม่ตัวอยา่ง

ปรากฏว่ามปัีจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ การได้รับมาตรฐานการผลิต (GAP) และการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตล าไย 

มอีทิธิพลตอ่ความไม่มปีระสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตล าไยอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ดังนี้  

การได้รับมาตรฐานการผลิตมีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตล าไยอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ี α = 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.1505 และมีเคร่ืองหมายเป็นลบ หมายความว่า เกษตรกร

กลุ่มตัวอย่างท่ีผลิตล าไยท่ีได้รับมาตรฐานการผลิตจะส่งผลให้ความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตล าไย

ลดลง เท่ากับ 0.1505 มากกว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้รับมาตรฐานการผลิต สาเหตุเนื่องจากการท่ีเกษตรกร

กลุ่มตัวอย่างท่ีปลูกล าไยได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ GAP ซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยรับรองท่ีมี

อ านาจหนา้ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรองได้ก็ตอ่เมื่อเกษตรกรมกีารปฏิบัตติามมาตรฐานการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 

เท่านัน้ จึงส่งผลให้เกษตรกรมรีะบบการผลิตล าไยท่ีดขีึน้  
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การเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตล าไย มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตล าไย

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี α = 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 0.1427 และมีเคร่ืองหมายเป็นลบ หมายความว่า 

เกษตรกรกลุ่มตัวอยา่งท่ีผลิตล าไยท่ีได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตล าไย จะส่งผลให้ความไมม่ีประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคในการผลิตล าไยลดลง เท่ากับ 0.1427 มากกว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม สาเหตุ

เนื่องจากเกษตรกรท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตล าไย จะมคีวามรู้และความเขา้ใจในการผลิตล าไยเพื่อให้เกิด

ความมปีระสิทธิภาพในการผลิตมากที่สุด และสามารถพัฒนาความรู้ท่ีมีอยูป่รับใช้กับการผลิตล าไยให้มีประสิทธิภาพ

ได้ 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติท่ีได้จากการประมาณค่าของแบบจ าลอง พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิในการ

ตัดสนิใจ (R2) มคี่าเท่ากับ 0.1639 หมายความวา่ ตัวแปรอิสระในแบบจ าลอง ได้แก่ การได้รับมาตรฐานการผลิต และ

การเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตล าไย มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตล าไยในจังหวัด

เชียงใหม่เพียงร้อยละ 16.39 เท่านั้น ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 83.61 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ท่ีไม่ได้น ามา

อธิบายในแบบจ าลองนี้ ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 4 ระดับความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตล าไยในจังหวัดเชยีงใหม่ จ าแนกตามค่าสูงสุด  

               ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ระดับความไม่มีประสิทธภิาพ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ผลิตล าไยในจังหวัดเชียงใหม่ 

ค่าสูงสุด 0.9534 

ค่าต่ าสุด 0.0354 

ค่าเฉลี่ย 0.3044 

S.D. 0.1648 

 

ตารางที่ 5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ความไม่มปีระสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตล าไยในจังหวดัเชยีงใหม่  

ตัวแปร  

(Variable) 

สัมประสิทธิ์ 

(Coefficient) 

ค่า                        

t-statistic 

ระดับนัยส าคัญ 

(Significant) 

ค่าคงท่ี  0.7099 10.931 0.0000 

การได้รับมาตรฐานการผลิต  - 0.1505       - 3.406      0.0007***      

การเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตล าไย  - 0.1427 - 3.051      0.0024***     

F-test  19.36  
2R  

 0.1639       
2R  

 0.1554  

หมายเหตุ: *** คือ การมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 
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วิจารณ์และสรุปผล 
ผลการประมาณสมการการผลิตล าไยในจังหวัดเชยีงใหม่ โดยการวเิคราะห์เส้นพรมแดนการผลิตแบบเฟน้สุม่ 

(Stochastic Frontier Analysis) ผ่านสมการการผลิตแบบ Cobb – Douglas ด้วยวิ ธีประมาณค่าแบบ Maximum 

Likelihood พบวา่ อายุของต้นล าไย  ขนาดของพื้นท่ีปลูกล าไย แรงงานท่ีใชใ้นการผลิต และความพอเพยีงของน้ าที่ใชใ้น

การผลิต มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณผลผลิตล าไย ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับ

การศึกษาของ  Kalirajan (1981) ท่ีศึกษาพบว่า การเพิ่มจ านวนคนงาน เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตข้าว และยัง

สอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑารัตน์ พุ่มม่วง (2545) ท่ีพบว่า การเพิ่มขึ้นของแรงงาน จะท าให้ผลผลิต ถั่วเหลือง

เพิ่มขึ้น แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Huang and Bagi (1984) ท่ีพบว่าขนาดของฟาร์มไม่มี

นัยส าคัญต่อประสิทธิภาพทางการผลิตในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ผลการศึกษาในคร้ังนี้ยังมีความแตกต่างกับ 

การศึกษาของ  Huang and Bagi (1984) ท่ีพบว่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มีนัยส าคัญต่อประสิทธิภาพการผลิต แต่ใน

การศึกษาคร้ังนี้กลับพบว่า การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้สาร

โพแทสเซียมครอเรต ซึ่งถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณการผลิตล าไยเช่นเดียวกัน แต่ไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ ต่อระดับประสิทธิภาพทางการผลิตของการผลิตล าไยในจังหวัดเชียงใหม่ของเกษตรกรกลุ่ม

ตัวอย่าง ท้ังนี้เนื่องจากอิทธิพลท่ีส าคัญในการผลิตล าไยทางภาคเหนือนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลสวน ซึ่งอยู่ใน รูปของ

จ านวนแรงงานท่ีใช้ มากกว่าท่ีจะขึ้นอยู่กับการใชปุ๋้ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซึ่งในปัจจุบันมักพบว่าเกษตรกรมีการ

ใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในปริมาณท่ีมากเกินกว่าความต้องการของพืช จากความเคยชิน และจากค าโฆษณา

ชวนเชื่อของบริษัทขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ย และสารเคมี  ซึ่งจากผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ที่แสดงให้เห็น

วา่ ปัจจัยจากปุ๋ย และสารเคมีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต ท้ังนี้ปัจจัยส าคัญคือ การหมั่นดูแลต้นล าไย จะท าให้

ผลผลิตล าไยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมมีปริมาณมากขึน้ 

ในส่วนของผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตล าไยใน

จังหวัดเชยีงใหม ่พบวา่ ปัจจัยการได้รับมาตรฐานการผลิต (GAP) และการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตล าไย ไมม่ผีล

ต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตล าไยในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ซึ่งผล

การศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ Chiang Sun และ Yu (2004) ท่ีพบว่าความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการภายใน

ฟาร์ม เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อระดับประสิทธิภาพในการท าฟาร์มเพาะเลี้ ยงปลา ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น 

ประสบการณ์การปลูกล าไย และระดับการศึกษาของผู้ผลิตล าไย นั้นมอีิทธิพลต่อความไมม่ีประสิทธิภาพทางเทคนิค

ในการผลิตล าไยในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Hasnah; Fleming และ Coelli (2004) ท่ีศึกษาพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับประสิทธิภาพใน

การผลิตน้ ามันปาล์มของเกษตรกร ท้ังนี้ผู้วจิัยสามารถอธิบายได้ว่า การไมม่ีประสิทธิภาพในการผลิตน้ันจะถูกกระทบ

โดยการขาดความรู้มากกว่าการขาดประสบการณ์ เนื่องจาก ประสบการณ์นั้นต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมเพื่อ

ก่อให้เกิดความรู้ แต่การอบรมความรู้น้ันสามารถท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความรู้ด้านการบริการจัดการ

ฟาร์ม ที่จ าเป็นในการผลิตทางการเกษตรได้อยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพกว่าการใช้ประสบการณ์น้ันเอง  
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ข้อเสนอแนะ 
1. หากเกษตรกรมกีารเพิ่มปัจจัยแรงงานท่ีใช้ในการผลิต และดูแลปริมาณน้ าให้มีความเพียงพอต่อการผลิต 

จะส่งผลให้ปรมิาณผลผลิตล าไยเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มปัจจัยการผลิตดังกล่าวเกษตรกรควรมีการเพิ่มปริมาณปัจจัยการ

ผลิตในปริมาณท่ีเหมาะสม เน่ืองจากถ้ามกีารเพิ่มปัจจัย การผลิตเข้าไปมากเกินไปจะส่งผลให้ผลผลิตล าไยท่ีได้เพิ่มขึ้น

ในอัตราที่ลดลงตามกฎแห่งการลดนอ้ยถอยลงของผลได้ (Law of Diminishing Return) 

2. การท่ีเกษตรกรได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตล าไย เกี่ยวกับการบริหารจัดการฟารม์ จะส่งผลให้

เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตล าไยมากขึ้น ท้ังในดา้นการคัดเลือกพันธ์ุล าไย การตัดแตง่กิ่งล าไยล าไย การให้ปุ๋ย

และน้ า การแปรรูปผลผลิตล าไย การตลาดล าไย รวมถึงการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่ มผลผลิตล าไยท่ีถูกต้องเหมาะสม 

ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีระบบการผลิตล าไยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. การใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมกี าจัดโรคและแมลง เป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตล าไย ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณ

ผลผลิต แต่หากมีการใช้ปัจจัยการผลิตดังกล่าวมากเกินไปจะท าให้เกษตรกรสิน้เปลอืงค่าใชจ้่าย ซึ่งจากผลการศึกษา

เกษตรกรมีตน้ทุนในการผลิตล าไยค่อนข้างสูง ดังนั้นในระยะยาวเกษตรควรหาวธีิการลดต้นทุน โดยการใชปุ๋้ยอนิทรีย ์

และสารก าจัดโรคและแมลงท่ีมาจากธรรมชาติ ซึ่งจากการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรจะส่งผลให้ปริมาณ

ผลผลิตล าไยเพิ่มขึ้นได้เชน่กัน  
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อทิธิพลของคุณค่าตราสนิค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในตรา

สนิค้าเอส แอนด์ พี (S&P) 

The influence of brand equity affecting purchasing decision of S&P bakery 

consumers  

เกตุวดี  สมบรูณ์ทวี1* ศศกิาญจน์ สุขเร่ห1์ และ สุวภัทร์ สุวรรณรัตน์1 
Kedwadee Sombultawee1* Sasikarn Sukrea1 and Suwapat Suwannarat1 
 

บทคัดย่อ 
 

การวจิัยในครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซือ้เบเกอร่ีของ

ผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่ม

ผู้บริโภคเบเกอร่ีในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวบ ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจัยคือ แบบสอบถาม จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ ผลการวิจัยคือ ด้านการรู้จักตราสินค้า (X1) ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า (X2) 

ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (X3) และ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (X4) ส่งผลต่อความการตัดสินใจซื้อสินค้าเบ

เกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) (Y) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 

0.589 + (0.328) X1 + (0.160) X2 + (0.202) X3 + (0.156) X4 
 

ค าส าคัญ:  คุณค่าตราสินคา้  การตัดสินใจซื้อสินค้า  เอส แอนด์ พ ี 
 

Abstract  
 

 This research aims to study the influence of brand equity affecting purchasing decision of S&P bakery 

consumers. The regression equation was created by quantitative research. The sample was collected from 

consumers of S&P brand with 400 questionnaires. The data were analyzed by using multiple linear regression 

analysis (Multiple Regression Analysis). The result shows that Brand awareness (X1) , Brand Association (X2) , 

Brand Perceived Quality (X3) and Brand Loyalty (X4) impact on purchasing decision  of S&P bakery consumers (Y) 

at the 0.05 significant levels and the equation is Y = 0.589 +(0.328) X1 + (0.160) X2 + (0.202) X3 + (0.156) X4. 
 

Keywords:  Brand equity, Purchase decision, S&P 
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บทน า 

พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ท่ีมีการเร่งรีบและมีสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีส่งผลให้ทุกอย่างต้องแข่งขันกับ

เวลา การจัดการกับเวลาที่ต้องมคีวามรวดเร็วและมีความเท่าทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งอารยธรรมตะวันตกท่ีเข้ามามี

บทบาทส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีมารับประทานเป็นอาหารหลักและอาหารว่างเพื่อให้มีความ

รวดเร็วยิ่งขึ้นในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้มีแนวโน้มความนิยมการรับประทานขนมเบเกอร่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้น การเปิด

กิจการร้านขายขนมเบเกอร่ีก็มจี านวนมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการเบเกอร่ี

ก็มีจ านวนเพิ่มขึ้นเชน่กัน  

จากข้อมูลการส ารวจเกี่ยวกับผู้บริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากมื้อใหญ่ๆมา

บริโภคเบเกอร่ีแทนเป็นอาหารหลักหรืออาหารวา่งและกระแสนยิมของคนรุ่นใหมท่ี่ต้องการเป็นผู้ประกอบการร้านเบเกอร่ี 

ส่งผลให้ตลาดเบเกอร่ีมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอีก (สมาคมเบเกอร่ี(ประเทศไทย), 

2558)  จากข้อมูลข้างตน้ท าให้ทราบว่าแนวโน้มของตลาดเบเกอร่ีมีการขยายตัวและการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจเบเกอ

ร่ีจึงเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ มีผู้สนใจลงทุนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีลงทุนไม่มาก โดยเฉพาะในช่วงสภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ า (อรอนงค์ นัยวิกุล, 2541) ตลาดเบเกอร่ีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความสะดวกสบายในการ

รับประทาน การขยายสาขาและการเข้ามาในธุรกิจของผู้เล่นหน้าใหม่ และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมองว่าการรับประทานเบ

เกอร่ีเป็นส่วนหนึ่งในการโชว ์บนโลกออนไลนถ์ึงความชคิในไลฟส์ไตล์ของตัวเอง (Marketeer, 2559) 

ผู้ประกอบการของธุรกิจเบเกอร่ีท่ีมีเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดสูง ผู้ประกอบการ

ธุรกิจเบเกอร่ีท้ังรายเก่าและรายใหม่จ าเป็นต้องมีจุดขายท่ีน่าสนใจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสามารถสร้างความโดด

เด่นให้กับธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจเบเกอร่ีสามารถประสบความส าเร็จได้ ผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญในการ

รักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องมีการพัฒนาสินค้าไปพร้อมกับการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้า 

การสร้างคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) จะสามารถท าให้ผู้บริโภคมองเห็นวา่ตราสินค้ามีคุณค่า เป็นตราท่ีผู้บริโภคมี

ทัศนคติท่ีดตีอ่คุณสมบัตขิองสนิค้าและช่ืนชอบตราสินคา้นั้น ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแขง่ขันทางการตลาดได้ 

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เอส แอนด์ พี” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 

2516 โดยเร่ิมต้นจากการเป็นร้านขาย ไอศกรีม อาหาร และของว่างในซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซึ่งได้รับ

ความนิยมและการตอบรับจากลูกค้าจ านวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยาย ประเภทธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยการท าธุรกิจ

ร้านเบเกอร่ี และประสบความส าเร็จจากการเป็นผู้น าในการผลิตเค้กแต่งหน้าตามสั่งและเค้กลายการ์ตูนรายแรก ใน

ประเทศไทย รวมท้ังการออกแบบบรรจุภัณฑท่ี์สวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอร่ีของร้านได้รับความนยิมแพร่หลายใน

กลุ่มลูกค้า ส่งผลให้มี การขยายสาขาอย่างรวดเร็วในแหล่งท าเลท่ีส าคัญท้ังในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด  เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด โดยการสร้างคุณค่าตราสินค้า(Brand Equity) ท่ีมีความเป็น

เอกลักษณ์และสร้างความโดดเด่นให้กับตราสินค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการ

แข่งขันท่ีเหนอืกวา่ผู้ประกอบการเบเกอร่ีรายอื่นได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ี

ของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น าในตลาดเบเกอร่ีในประเทศไทย จึงเป็นท่ีสิ่งนา่สนใจใน

การศึกษาเพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและในการแข่งขันกับ

คู่แข่งขันรายอื่นในตลาดเบเกอร่ี ช่วยท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดในสภาพตลาดปัจจุบันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นแนวทางให้กับผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการประกอบธุรกิจได้ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส 

แอนด์ พ ี(S&P) 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสินค้าเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินคา้เอส แอนด์ พ ี(S&P) 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวจิัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่โดยมีการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดคุณค่าตราสินค้าจากมุมมองของลูกค้า (Customer 

Based Brand Equity) และ แนวคิดและทฤษฎีการตัดสนิใจ 

2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือกลุ่มผู้บริโภคหรือซื้อสินค้าเบ

เกอร่ี เอส แอนด ์พี (S&P) 

3. ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษา ประกอบด้วย 

3.1 ตัวแปรอสิระ คือ คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity)  

3.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พ ี(S&P) 

4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้คือ พื้นท่ีท่ีมีกลุ่มผู้บริโภค

ผลิตภัณฑเ์บเกอร่ีในตราสินคา้เอส แอนด์ พ ี(S&P)  ตัง้แตเ่ดอืนสิงหาคมถึงเดอืนกันยายน 2559 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดคุณค่าตราสินคา้จากมุมมองของลูกค้า (Customer Based Brand Equity)  

ในการศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบคุณค่าตราสินค้า องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้าท่ีใช้ ใน

การศึกษาคือ การรู้จักตราสินค้า ความเชื่อมโยงตอ่ตราสินค้า การรับรู้ คุณภาพของตราสินค้า และความภักดีต่อตรา

สินค้า รายละเอยีดดังนี้  

1.1 การรู้จักตราสินค้า(Brand Awareness) Keller (1993) กล่าวว่า การรู้จักตราสินค้า เป็น

ความสามารถของลูกค้าในการระลึกถึงตราสินค้า และการจดจ าตราสินค้าจากความทรงจ าของลูกค้า ซึ่งสอดคล้อง

กับ Aaker (1996) พบวา่การรู้จักตราสินค้าประกอบด้วยจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ การจดจ าตรา สินค้า การระลึกถึงตรา

สินค้าตราสินค้าอันเป็นท่ีรู้จักอันดับหนึ่ง การครอบครองใจของตราสินค้า และความคุ้นเคย (Yoo, Donthu and Lee, 

2000; Pappu, Quester and Cooksey, 2006; Davis, Golicic and Marquardt, 2009; Lee and Leh, 2011)  

ตัวแปรอสิระ  ตัวแปรตาม

ตาม  ปัจจัยดา้นคุณคา่ตราสินคา้ (Brand Equity) ได้แก ่

การรู้จักตราสินคา้ (Brand Awareness) 

ความเชื่อมโยงตราสินคา้ (Brand Association) 

การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Brand Perceived Quality) 

ความภักดตีอ่ตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
 

 

 

Mean, SD 

 

 
Multiple Regression Analysis 
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1.2 ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (Brand Association) เป็นคุณลักษณะของการเชื่อมโยงความทรงจ า

ของลูกค้าเข้ากับตราสินค้า Aaker (1991) ความเชื่อมโยงต่อตรา สินค้าท่ีมีต่อลูกค้าประกอบด้วยความเชื่อมโยง

คุณสมบัติ คุณประโยชน์และทัศนคตโิดยรวมต่อตราสินค้าในเชิงบวก ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อตราสินค้า Keller 

(1993) 

1.3 การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality) เป็นสิ่งท่ีส าคัญของคุณค่าตราสินค้า 

ลูกค้ารับรู้คุณภาพของตราสินค้าผ่านประสบการณ์ท่ีได้ใช้สินค้ามาแล้ว ดังนั้นการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าจึงมี

ความเชื่อมโยงกับการตัดสินใจซือ้สนิค้าของลูกค้า Aaker (1991)  

1.4 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เป็นด้านท่ีมีความส าคัญแรกสุด คุณค่าตราสินค้าท่ี 

ความภักดีต่อตราสินค้า เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความยึดมั่นและความพึงพอใจของลูกค้ามีตอ่ตราสินค้า ความภักดีต่อ ตรา

สินค้าชว่ยควบคุม ทัง้ยังช่วยป้องกันคู่แขง่ขัน ในตลาดเดียวกัน Aaker (1991)  

2. แนวคิดและทฤษฎีการตัดสนิใจ 

พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเร่ิมเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงการขาดของสินค้าบางอย่างซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นท่ีต้องมีการ

กลั่นกรองด้วยประสบการณ์ท่ีบุคคลมีอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามถ้าการตัดสินใจนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่แน่นอนแล้วก็เป็น

ปัจจัยพื้นฐานของผู้บริโภคจะเร่ิมเข้ามาบทบาทตอ่การกระท า ท่ีบุคคลจะตัดสินใจทันที  ศริิวรรณ เสรีรัตน ์(2540: 40) 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตรา

สินค้าเอส แอนด์ พี (S&P)” เป็นการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative) โดยใช้วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) 

และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย 

โดยมีรายละเอยีดดังนี้  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีซือ้สินค้าเบเกอร่ีในตราสินค้าเอส แอนด ์พ ี

(S&P) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน ดังนัน้ผู้วิจัยจึงใช้วธีิการเลอืกตัวอยา่ง แบบไมใ่ช้ทฤษฎีความน่าจะ

เป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยใช้สูตรการ

ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอยา่งแบบไมท่ราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550: 27-28) ดังนี ้

n = / 4  

n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

e หมายถงึ คา่เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง 

z หมายถงึ คา่ระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว ้

p หมายถงึ สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p = 0.5) 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546) n = 384.16  หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถาม

เพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้เท่ากับ 

400 ตัวอยา่ง 
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 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย  

การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใชแ้บบสอบถามเร่ือง “อทิธิพลของคุณค่าตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อเบเกอร่ี

ของผู้บริโภคในตราสินคา้ เอส แอนด ์พี (S&P)” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน     

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอ้มูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีในตราสินค้า 

เอส แอนด ์พี (S&P)ของผู้บริโภคซึ่งเป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก(Multiple Choice Question)  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับเร่ืองคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคใน

ตราสินค้า เอส แอนด์ พี (S&P) ภายใต้ทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การรู้จักตราสินค้า (Brand 

Awareness) ความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association) การรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Brand Perceived Quality) 

และความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยท่ีแบ่งเป็น 5 

ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ที่ตั้งไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) และให้คะแนน

แตล่ะระดับดังนี้  

1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 

3 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 

5 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

หาค่าเฉลี่ย แปลความหมายขอ้มูลเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 100) 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถงึ ค่าแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ค่าแปลผลอยูในระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ค่าแปลผลอยูในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ค่าแปลผลอยูในระดับน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 1.50 หมายถงึ ค่าแปลผลอยูในระดับมากทีสุ่ด 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้า เอส แอนด์ พี (S&P) 

ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบยอ่ยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใชม้าตรวัดประมาณค่า (RatingScale) 

ท่ีต้ังไวต้ามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) และหาค่าเฉลี่ย แปลความหมายข้อมูลเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย (บุญ

ชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 100) ท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนท่ี 3 ของเครื่องมือท่ีในการวจิัย 

ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้า

เอส แอนด ์พี (S&P) มลีักษณะเป็นค าถามปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม     
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การทดสอบความน่าเชื่อถอืของเครื่องมือ  

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา ดังนี้  

1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลของคุณค่า

ตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) โดยใช้แนวคิดและทฤษฎ ี

ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษากับ

อาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าชี้แนะ และท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้น

มคีวามเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา  

2. การทดสอบความเชื่อม่ัน(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 40 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) 

กับกลุ่มตัวอยา่งท่ีมลีักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 40 คน เนื่องจากเคร่ืองมอืท่ีใช้มีลักษณะ

เป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศกึษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.827 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดง

วา่เคร่ืองมอืมีความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง (สรชัย พิศาลบุตร และคณะ, 2549: 33) 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1. การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ 

พ ี(S&P) โดยค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส 

แอนด์ พ ี(S&P) โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พ ี

(S&P)โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.3) 

มีอายุระหว่าง 21 - 25 ปี (ร้อยละ 62.3)  ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 69.3) อาชีพข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 50.7) มรีายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 52) 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซื้อเบเกอร่ีเอส แอนด์ พี (S&P) เป็นจ านวนเงิน 101-150 บาท (ร้อย

ละ 37.5)  ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีเอส แอนด์ พี (S&P) มากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์  (ร้อยละ 37.8)  บุคคล

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง (ร้อยละ 60.3)  วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี เพื่อ

บริโภคเอง (ร้อยละ 68.3) ประเภทของเบเกอร่ีท่ีท่านเลือกซื้อ คือ ขนมปังต่างๆ (ร้อยละ  29)  เหตุผลส าคัญในการ

ตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑเ์บเกอร่ีเอส แอนด ์พี (S&P) คือ รสชาติของผลิตภัณฑ ์(ร้อยละ 72.8) 
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3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเ์บเกอร่ีของ

ผู้บริโภคในตราสินคา้ เอส แอนด์ พ ี(S&P) 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีเอส แอนด์  พี (S&P) ในด้านการ  

รู้จักตราสินคา้ผลิตภัณฑเ์บเกอร่ีตรา S&P  

 

พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีของกลุ่มตัวอย่างในด้านการรู้จัก

ตราสินค้า (Brand Awareness)โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.80) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ S&P เป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับ 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 3.87 รองลงมาคือ ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ S&P เป็นตราสินค้าท่ีบ่งบอกคุณภาพท่ีได้

มาตรฐาน  ผู้บริโภคจดจ ารูปโลโก้ผลิตภัณฑ์ S&P ได้ คุ้นเคยกับตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ S&P มาเป็นเวลานาน และ

ได้ยินหรือเห็นแบรนดผ์ลิตภัณฑ ์S&P จากสื่อโฆษณาต่างๆ โดยมีคา่เฉลี่ยท่ี 3.84 3.82 3.80 และ 3.78ตามล าดับ 

 

ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการรู้จักตราสินคา้ (Brand Awareness) 

จดจ ารูปโลโก้ผลิตภัณฑ ์S&P ได ้ 83 

(20.8) 

186 

(46.5) 

110 

(27.5) 

20 

(5.0) 

1 

(0.3) 

3.82 0.82 มาก 

ได้ยินหรือเห็นแบรนดผ์ลิตภัณฑ ์S&P 

จากสื่อโฆษณาต่างๆ 

77 

(19.3) 

173 

(43.3) 

135 

(33.8) 

15 

(3.8) 

0 3.78 0.79 มาก 

ตราสินคา้ของผลิตภัณฑ ์S&P เป็นตรา

สินค้าท่ีบ่งบอกคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน 

80 

(20.0) 

174 

(43.5) 

131 

(32.8) 

174 

(43.5) 

80 

(20.0) 

3.84 0.79 มาก 

 คุ้นเคยกับตราสินคา้ของผลิตภัณฑ์ 

S&P มาเป็นเวลานาน 

75 

(18.8) 

186 

(46.5) 

126 

(31.5) 

12 

(3.0) 

1 

(0.3) 

3.80 0.78 มาก 

ตราสินคา้ของผลิตภัณฑ ์S&P เป็นสนิค้า

ท่ีได้รับความนยิมและได้รับการยอมรับ 

85 

(21.3) 

197 

(49.3) 

100 

(25.0) 

18 

(4.5) 

0 3.87 0.79 มาก 

รวม  3.80 0.79  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีเอส แอนด์ พี (S&P) ในด้านความ

เชื่อมโยงตราสินคา้  

ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านความเชื่อมโยงตราสินคา้ (Brand Association) 

การรับประทานผลิตภัณฑ ์S&P ท าให้

รู้สกึถึงความคุ้มคา่กับราคาท่ีจา่ยไป 

77 

(19.3) 

134 

(33.5) 

175 

(43.8) 

77 

(19.3) 

0 3.78 0.78 มาก 

การบริโภคผลิตภัณฑ ์S&P ท าให้รู้สกึว่า

เป็นคนยุคใหมท่ี่รักและใส่ใจดูแลสุขภาพ 

62 

(15.5) 

233 

(58.3) 

87 

(21.8) 

5 

(13.0) 

13 

(3.3) 

3.81 0.82 มาก 

มคีวามรู้สกึเป็นคนทันสมัย เมื่อซือ้

ผลิตภัณฑ ์S&P 

78 

(19.5) 

134 

(33.5) 

165 

(41.3) 

223 

(5.8) 

0 3.66 0.85 มาก 

 เมื่อนึกถึงผู้เชี่ยวชาญดา้นผลิตภัณฑเ์บ

เกอร่ี จะนกึถึงตราสินคา้ S&P เป็น

อันดับแรก 

96 

(24.0) 

149 

(37.3) 

120 

(30.0) 

35 

(8.8) 

0 3.76 0.91 มาก 

การรับประทานผลิตภัณฑ ์S&P ท าให้

รู้สกึสุขภาพด ีและได้รับความปลอดภัย  

104 

(26.0) 

144 

(36.0) 

129 

(30.0) 

32 

(8.0) 

0 3.80 0.91 มาก 

รวม  3.76 0.85  

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีของกลุ่มตัวอย่าง

ในด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.76) เมื่อ

พจิารณาแต่ละประเภทพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ การบริโภคผลิตภัณฑ์ S&P ท า

ให้รู้สึกว่าเป็นคนยุคใหมท่ี่รักและใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 3.81 รองลงมาคือ การรับประทานผลิตภัณฑ์ S&P 

ท าให้รู้สึกสุขภาพดีและได้รับความปลอดภัย การรับประทานผลิตภัณฑ์ S&P ท าให้รู้สึกถึงความคุ้มค่ากับราคาท่ีจ่าย

ไป เมื่อนึกถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี จะนึกถึงตราสินค้า S&P เป็นอันดับแรก  และมีความรู้สึกเป็นคน

ทันสมัย เมื่อซือ้ผลิตภัณฑ ์S&P โดยมีคา่เฉลี่ยท่ี 3.80 3.78 3.76 และ 3.66 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีเอส แอนด์ พี (S&P) ในด้านการ  

รับรู้คุณภาพตราสินคา้  

ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Brand Perceived Quality) 

ผลิตภัณฑ ์S&P เป็นสนิค้าท่ีปลอด

สารพิษ เมื่อรับประทานไปแล้วจะไม่

มสีารสะสมตกค้างในร่างกาย 

78 

(19.5) 

204 

(51.0) 

93 

(23.3) 

25 

(6.3) 

0 3.83 0.80   มาก 

ผลิตภัณฑ ์S&P ได้รับการรับรอง

คุณภาพจากองค์กรอาหารและยา  

101 

(25.3) 

145 

(36.3) 

115 

(28.7) 

37 

(9.3) 

2 

(0.5) 

3.76 0.94 มาก 

ผลิตภัณฑ ์S&P ใชว้ัตถุดบิท่ีมี

คุณภาพสูงในการผลิต 

73 

(18.3) 

186 

(46.5) 

115 

(28.7) 

23 

(5.8) 

3 

(0.8) 

3.75 0.84 มาก 

ผลิตภัณฑ ์S&P มนีวัตกรรม

เทคโนโลยแีละกระบวนการผลติท่ีดี 

102 

(25.5) 

131 

(32.8) 

134 

(33.5) 

33 

(8.3) 

0 3.75 0.92 มาก 

ผลิตภัณฑ ์S&P ข้อมูลฉลากอาหาร

โดยเฉพาะวัน/เดอืน/ปี หมดอายุระบุ

ชัดเจน 

40 

(10.0) 

260 

(65.0) 

78 

(19.5) 

3 

(8.0) 

19 

(4.8) 

3.74 0.83 มาก 

รวม  3.76 0.86  

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีของกลุ่มตัวอย่าง

ในดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Brand Perceived Quality) โดยรวม มคีะแนนเฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก (Mean = 3.76) 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นแต่ละประเภทพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 

S&P เป็นสินค้าท่ีปลอดสารพิษ เมื่อรับประทานไปแล้วจะไม่มีสารสะสมตกค้างในร่างกาย โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 3.83 

รองลงมา ผลิตภัณฑ์ S&P ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรอาหารและยา (อย.) ผลิตภัณฑ์ S&P ใช้วัตถุดิบท่ีมี

คุณภาพสูงในการผลิต ผลิตภัณฑ์ S&P มีนวัตกรรมเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีดี และผลิตภัณฑ์ S&P ข้อมูล

ฉลากอาหารโดยเฉพาะวัน/เดอืน/ปี หมดอายุระบุชัดเจน  ซึ่งมีคา่เฉลี่ยท่ี 3.76 3.75 และ 3.74 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีเอส แอนด์ พี (S&P) ในด้าน 

               ความจงรักภักด ี 

ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านความจงรักภักด ี(Brand Loyalty) 

วางแผนท่ีจะซื้อตราสินคา้เดิมในการ

ซื้อครัง้ตอ่ไป 

58 

(14.5) 

155 

(38.8) 

125 

(31.3) 

33 

(8.3) 

27 

(7.2) 

3.45 1.06 มาก 

ตัง้ใจที่จะซื้อตราสินคา้เดิมในอนาคต

ไมว่า่จะเกดิอะไรขึน้ก็ตาม 

98 

(24.5) 

148 

(37.0) 

116 

(29.0) 

38 

(9.5) 

0 3.76 0.92 มาก 

การผูกมัดตัวผู้บริโภคกับตราสนิค้า 80 

(20.0) 

147 

(36.8) 

128 

(32.0) 

32 

(8.0) 

13 

(3.3) 

3.62 0.99 มาก 

มคีวามเชื่อม่ันในตราสินคา้ S&P 70 

(17.5) 

184 

(46.0) 

115 

(28.7) 

27 

(6.8) 

4 

(1.0) 

3.72 0.86 มาก 

ในการซื้อครัง้ตอ่ไปท่านเต็มใจทีจ่ะ

จ่ายเพิ่มขึ้นส าหรับตราสินคา้เดิม

มากกวา่ตราสินคา้อื่น 

72 

(18.0) 

123 

(30.8) 

153 

(38.3) 

37 

(9.3) 

15 

(3.8) 

3.50 1.01 มาก 

รวม  3.61 0.96  

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีของกลุ่มตัวอย่าง

ในด้านความจงรักภักดี (Brand Loyalty) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.61) เมื่อพิจารณาความ

คิดเห็นแต่ละประเภทพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ ตั้งใจท่ีจะซื้อตราสินค้าเดิมใน

อนาคตไม่วา่จะเกดิอะไรขึน้ก็ตาม โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 3.76 มรีองลงมาคือมคีวามเชื่อม่ันในตราสินค้า S&P  การผูกมัดตัว

ผู้บริโภคกับตราสินคา้  หากมีการซื้อครัง้ต่อไปผู้บริโภคเต็มใจท่ีจะจ่ายเพิ่มขึน้ส าหรับตราสินคา้เดิมมากกว่าตราสินค้า

อื่น และวางแผนท่ีจะซือ้ตราสินคา้เดิมในการซื้อครัง้ตอ่ไป โดยมีคา่เฉลี่ยท่ี 3.72 3.62 3.50 และ 3.45 ตามล าดับ 

 ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) 

โดยมีการรับรู้มากท่ีสุดด้านการรู้จักตราสินค้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ท่ี 3.80 อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านความเชื่อมโยง

ตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 3.76 อยูใ่นระดับมาก และด้านความจงรักภักดีต่อ

ตราสินคา้ มคี่าเฉลี่ยท่ี 3.61 ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีในตราสินค้าเอส   

แอนด ์พ ี(Purchase Decision) 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์

S&P 

ระดับความคดิเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ตัดสนิใจซื้อ S&P จากตราสินคา้ที่เป็นท่ี

ยอมรับจากผู้บริโภค 

71 

(17.8) 

190 

(47.5) 

108 

(27.0) 

25 

(6.3) 

6 

(1.5) 

3.73 0.87 มาก 

ตัดสนิใจซื้อ S&P ท่ีมีราคาเหมาะสมกับ

คุณค่าของตราสินคา้ 

96 

(24.0) 

157 

(39.3) 

106 

(26.5) 

41 

(10.3) 

0 3.77 0.92 มาก 

ตัดสนิใจซื้อสินคา้ S&P เนื่องจากเป็นตรา

สินค้าท่ีแสดงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย 

73 

(18.3) 

188 

(47.0) 

122 

(30.5) 

17 

(4.3) 

0 3.79 0.78 มาก 

รวม  3.76 0.85  
 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีของกลุ่มตัวอย่าง

ในด้านการตัดสินใจซื้อ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.76) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นแต่ละ

ประเภทพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ ตัดสินใจซื้อสินค้า S&P เนื่องจากเป็นตรา

สินค้าท่ีแสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยมคี่าเฉลี่ยท่ี 3.79 รองลงมาคือ ตัดสินใจซื้อ S&P ท่ีมรีาคาเหมาะสม

กับคุณค่าของตราสินค้า และตัดสินใจซื้อ S&P จากตราสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับจากผู้บริโภค โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 3.77 และ 

3.73 ตามล าดับ 
 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล เพื่อศกึษาคุณค่าตรา

สินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีในตราสินค้า เอส แอนด์ พี (S&P)ของผู้บริโภค ด้วยวิธีทางสถิติโดย

การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การยอมรับในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1)แสดงวา่ ยอมรับสมมตฐิานท่ีต้ังไวต้ามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) 
 

ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของคุณภาพท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 50.550 4 12.638 52.914 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residues) 94.339 395 0.239   

Total 114.889 399    

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 6 พบวา่คุณค่าตราสินค้าส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค  ประกอบด้วย 

4 ด้าน คือ การรู้จักตราสินคา้ (Brand Awareness) ความเชื่อมโยงตราสินคา้ (Brand Association) การรับรู้คุณภาพ

ตราสินค้า (Brand Perceived Quality) และความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)  ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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ตารางที่ 7  แสดงการวิเคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุเมื่อใชคุ้ณภาพกับการยอมรับเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant) 0.589 0.234  2.521 0.012 

การรู้จักตราสินคา้ X1 0.328 0.056 0.312 5.894 0.000 

ความเชื่อมโยงตราสินคา้ X2 0.160 0.073 0.127 2.192 0.029 

การรับรู้คุณภาพตราสินค้า X3 0.202 0.079 0.158 2.546 0.011 

ความภักดตีอ่ตราสินคา้ X4 0.156 0.065 0.120 2.421 0.016 

=0.591 , R Square = 0.349 , Adjusted R Square = 0.342, Std Error of the Estimate = 0.48870 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณูสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณคา่ตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินคา้ เอส แอนด ์พี(S&P) 

ท้ัง 4 ด้านดังนี ้
 

Y = 0.589+ (0.328) X1 + (0.160) X2 + (0.202) X3 + (0.156) X4 

เมื่อ Y แทนการตัดสนิใจซื้อสินคา้เบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินคา้เอส แอนด์ พ ี(S&P) 

               X1 แทน การรู้จักตราสินคา้ 

               X2 แทน ความเชื่อมโยงตราสินคา้ 

               X3 แทน การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 

               X4 แทน ความภักดตีอ่ตราสินคา้ 

           จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลตอ่การตัดสนิใจซือ้เบเกอ

ร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ด้านการรู้จักตราสินค้า 

(Brand Awareness) ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association) ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Brand 

Perceived Quality) และด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ท าให้คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินคา้เอส แอนด์ พ ี(S&P) 

 

สรุปและอธิปรายผล 
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 21 - 25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชพีข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมรีายได้ต่ า

กว่า 15,000 บาท  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซื้อเบเกอร่ีเอส แอนด์ พี (S&P) เป็นจ านวนเงิน 101-150 บาท มี

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีเอส แอนด์ พี (S&P) มากกว่า 4 คร้ังต่อสัปดาห์  ซึ่งบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อคือจะตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี เพื่อบริโภคเอง ประเภทของเบ

เกอร่ีท่ีเลือกซื้อ คือ ขนมปังต่างๆ และเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีเอส แอนด์ พี (S&P) คือ 

รสชาติของผลิตภัณฑ ์

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตรา

สินค้าเอส แอนด ์พ ี(S&P) 
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3.1 ด้านการรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness)โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคดิเห็นมากที่สุด ได้แก่ ตราสินคา้ของผลิตภัณฑ์ S&P เป็นสนิค้าท่ีได้รับความนยิม

และได้รับการยอมรับ  

3.2 ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยระดับการรับรู้อยู่ใน

ระดับมาก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ การบริโภคผลิตภัณฑ์ S&P ท าให้รู้สึกว่า

เป็นคนยุคใหมท่ี่รักและใส่ใจดูแลสุขภาพ  

3.3 ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Brand Perceived Quality) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยระดับการ

รับรู้อยูใ่นระดับมาก พบวา่เม่ือพิจารณาความคิดเห็นแต่ละประเภทพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

มากที่สุด คือผลิตภัณฑ ์S&P เป็นสนิค้าท่ีปลอดสารพิษ เมื่อรับประทานไปแล้วจะไมม่สีารสะสมตกค้างในรา่งกาย  

3.4 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)  โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยระดับการรับรู้อยู่ใน

ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ตั้งใจท่ีจะ

ซื้อตราสินคา้เดิมในอนาคตไม่วา่จะเกดิอะไรขึ้นก็ตาม   

3.5 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าท้ัง 4 ด้าน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตรา

สินค้าเอส แอนด ์พี (S&P) โดยรวมมคีะแนนเฉลี่ยระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับ

การรับรู้มากที่สุดคือ ด้านการรู้จักตราสินคา้ รองลงมาด้านความเชื่อมโยงตราสินคา้ และด้านการรับรู้คุณภาพตรา

สินค้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยูใ่นระดับมาก และด้านความจงรักภักดีต่อตราสินคา้ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

4. การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้า เอส แอนด์ พ ี

(S&P) โดยจากการศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ ด้านการตัดสินใจ (Purchase Decision) โดยรวมมี

คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับมาก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ คุณค่า

ตราสินคา้ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑเ์บเกอร่ีของกลุ่มตัวอยา่งในด้านการตัดสินใจซือ้ เมื่อพิจารณาความ

คิดเห็นแต่ละประเภทพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ ตัดสินใจซื้อสินค้า S&P 

เนื่องจากเป็นตราสินคา้ที่แสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัย  

5. จากผลการวิจัยพบว่าคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส 

แอนด์ พี (S&P) จากการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีการรับรู้คุณค่าตราสินค้ามากท่ีสุดคือด้านการรู้จักตรา

สินค้า จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการรู้จักถึงตราสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตราสินค้าท่ีได้รับการ

จดจ าและการยอมรับจากผู้บริโภค เป็นตราสินค้าที่บ่งบอกถึงความแตกต่างของสินค้าเม่ือเทียบกับร้านเบเกอร่ีอื่น 

มีความสอดคล้องกับแนวคิดเสรี วงษ์มณฑา (2540) ท่ีกล่าวว่า “การมีคุณค่าของตราสินค้าท่ีคู่แข่งไม่สามารถ

เลียนแบบได้ และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีอยูใ่นใจผู้บริโภค ซึ่งหมายความว่าการท่ีผู้บริโภคซื้อสินค้าหนึ่ง

นัน้เป็นเพราะตราสนิค้าแตกตา่งกัน” 

6. ผลการวจิัยสรุปได้ว่า คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเบเกอร่ีในตราสินค้า

เอส แอนด์ พี (S&P)โดยมีคุณค่าตราสินค้าท้ัง 4 ด้านต่อไปนี้คือ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงตรา

สินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เมื่อตราสินค้า S&P ได้มีการ

ให้ความส าคัญในเร่ืองของคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ทัง้ 4 ด้านดังกล่าว จะท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการ

ตัดสนิใจซื้อในตราสินคา้ที่ง่ายขึน้ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดใีห้กับตราสินค้าผู้บริโภคจะเกิดความไว้วางใจ

เป็นผลท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าท่ีเมื่อนึกถึงสินค้าเบเกอร่ีตราเอส แอนด์ พี (S&P) เป็น

ล าดับแรกในการซื้อหรือบริโภค รวมถึงผู้บริโภคจะมีการแนะน าให้ผู้บริโภครายอื่นได้รู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัย
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ของ ปณิศา ลัญชานนท์ (2548)  ท่ีกล่าวว่า คุณค่าตราสินค้าสามารถบ่งบอกถึงตัวตนของผลิตภัณฑ์นั้นๆใน

มุมมองของผู้บริโภค  

7. จากผลการวิจัยท่ีได้มีการส ารวจจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเมื่อมีการบริโภคผลิตภัณฑ์ S&P จะท าให้

รู้สึกว่าเป็นคนยุคใหม่ท่ีรักและใส่ใจดูแลสุขภาพ ความรู้สึกของคนยุคใหม่ ได้หันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของ

ตัวเองมากขึ้น แนวโน้มการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจึงเพิ่มขึ้น การใส่ใจ

สุขภาพจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีเกิดความต้องการซื้อ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน ์

(2540) ท่ีกล่าวไว้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเร่ิมเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงสิ่งท่ีเป็นตัวกระตุ้นท่ีต้องมีการ

กลั่นกรองด้วยประสบการณ์ของบุคคล หากการตัดสินใจนัน้เป็นเร่ืองท่ีไม่แน่นอน ปัจจัยพืน้ฐานของผู้บริโภคจะเร่ิม

เข้ามาบทบาทต่อการตัดสินใจ 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้า

เอส แอนด์ พี (S&P) พบว่า องค์ประกอบด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเชื่องโยงตราสินค้า ด้านการรับรู้ตรา

สินค้าและด้านความภักดีตอ่ตราสินคา้ เป็นองค์ประกอบท่ีใชใ้นการประกอบการตัดสนิใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคใน

ตราสินค้าเอส แอนด์ พี ซึ่งมีระดับความส าคัญในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน นั่นคืออยู่ในระดับท่ีมาก ดังนั้นหาก

ต้องการท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อท่ีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ท่ีจะน าไปพัฒนาธุรกิจ องค์กรหรือธุรกิจควรจะให้

ความส าคัญในแต่ละดา้นของคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการด าเนนิงาน  

 ส าหรับวิจัยครัง้ต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาอิทธิพลคุณค่าตราสินค้าเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตราสินค้าเอส 

แอนด์ พ ี(S&P) ของผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศท่ีเป็นผู้ประกอบการรายอื่น 

2. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตรา

สินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) ในบริบททางธุรกิจกิจอื่นๆ เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของผลตอบแทนท่ีดีจากการท า

ธุรกิจ น าไปประยุกตใ์ชท้างการแข่งขันในธุรกิจกับคู่แขง่ขันทางการตลาดได้ 

3. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในตรา

สินค้าเอส แอนด์ พี (S&P) และมุมมองของผู้บริโภคที่มีตอ่ผู้ประกอบการในระเบียบวิธีวจิัยแบบอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูล

เชงิลึกจากมุมมองของผู้ประกอบการ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากสาขาการตลาด คณะวิทยา- 

การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจน

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อยา่งดีย่ิงและขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกทา่นท่ีได้ให้ข้อมูล

อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนท าให้งานวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณ์และส าเร็จไปได้

ด้วยด ี 
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รูปแบบธุรกิจรับจัดเลีย้งนอกสถานที่ส าหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ (Off-premise 

catering) ท่ีประสบความส าเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร 

Success business model for off-premise catering in Bangkok 

จารุวรรณ จรุงกลิ่น1* 

Charuwan Jarungklin1* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวจิัยนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจรับจัดเลีย้งนอกสถานท่ีส าหรับการจัดเลีย้งทางธุรกิจท่ีประสบ

ความส าเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอก

สถานท่ีส าหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการใช้บริการธุรกิจรับจัด

เลี้ยงนอกสถานท่ีส าหรับการจัดเลี้ดยงทางธุรกิจ 3. เพื่อศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีส าหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ 4. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติด้าน

ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมผีลต่อการเลอืกใชบ้ริการธุรกิจรับจัดเลีย้งนอกสถานที่ส าหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ โดยใช้

วธีิเก็บข้อมูลผ่านกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้ท่ีเคยติดต่อจัดหา หรือผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จากการแจก

แบบสอบถามจ านวน 100 ชุด และ ผู้ประกอบการผ่านหารสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก จ านวน 7 ราย สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ ได้แก่ หาค่าความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ผ่านโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

(Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ร่วมกับการสัมภาษณ์ และน าเสนอ

ข้อมูลในรูปแบบการวเิคราะห์เชงิพรรณนา 

ผลการวจิัยพบว่า 1. ปัจจัยด้านพฤตกิรรมผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่มักใช้ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงรายเดิมๆ แต่มีบาง

รายท่ีลองเปลี่ยนใชบ้ริการจากผู้ให้บริการจัดเลีย้งรายใหม่ โดยรู้จักผู้ให้บริการรายใหม่จากสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

เช่น website, facebook, และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ส่วนรูปแบบการจัดเลี้ยงท่ีใช้บริการส่วนใหญ่เป็นการจัดในท่ีร่ม โดยมี

วัตถุประสงค์การจัดงานเลี้ยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ส่วนงานจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีเป็นประจ า คือ จัด

เลีย้งงานประจ าปี ส่วนใหญ่จัดงานหลัง 18:00 น.  และมรีะยะเวลาในการจัดเลีย้งในแตล่ะครัง้ 3-4 ชั่วโมง  ส่วนใหญ่

มคีวามถี่ในการใชบ้ริการธุรกิจจัดเลี้ยงปีละ 1 ครัง้ และผู้ท่ีมารว่มงานหลักของงานจัดเลีย้ง คือ พนักงาน โดยมีจ านวน

ผู้เข้าร่วมงานจัดเลีย้งในแตล่ะครัง้ประมาณ 100 คนขึน้ไป ประกอบกับมงีบประมาณในการจัดงานแต่ละคร้ัง 20,001 – 

40,000 บาท (เฉพาะค่าอาหาร) กิจกรรมในงานจัดเลีย้ง นอกเหนอืจากด้านอาหารได้แก่ การแสดง ดนตรี โชว์บันเทิง

ตา่งๆ  2. ปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีผลตอ่การเลือกใชบ้ริการ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการเลอืกใช้

บริการปัจจัยด้านการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ

ตอ่การเลือกใช้บริการปัจจัยด้านการตลาดมากท่ีสุดเกี่ยวกับด้านราคา และคุณภาพของการ และบริการคุณภาพของ

อาหาร และให้ความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการปัจจัยด้านการตลาดน้อยท่ีสุด คือ ด้านการส่งเส ริมการขาย และ

จากสัมภาษณ์ท่ีพบว่า ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลีย้งส่วนใหญ่มีท้ังกลุ่มจัดเลีย้งมื้ออาหารว่าง และกลุ่มมื้ออาหารหลัก 

                                                 
1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพวทิยาเขตกล้วยน้ าไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 

1 Hospitality and Tourism Industry Management Master of Arts Program Bangkok University Bangkok 10110 
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และจุดเด่นของธุรกิจจัดเลี้ยง คือ ราคาถูก  ซึ่งกลุ่มลูกค้า คือ พนักงานบริษัทฯเป็นหลัก รองลงมาเป็นหน่วยงาน

ราชการ ส าหรับการแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้มีสูงมาก เนื่องจากลงทุนท่ีง่าย ดังนั้นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กร 

หรือบริษัท ความต้องการพิเศษ คือ ราคาถูก คุณภาพดี อาหารอร่อย  แต่ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงส่วนใหญ่มี

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ คือปัญหา “ปัญหาด้านการแข่งขันทางธุรกิจ” “ปัญหาด้านพนักงาน” “ราคา

วัตถุดบิท่ีสูงขึ้น” ส าหรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค, IG, 

ไลน,์ รูปแบบปากต่อปาก, นามบัตร เป็นต้น  
 

ค าส าคัญ:  ธุรกิจจัดเลี้ยงทางธุรกิจ  ประสบความส าเร็จ  ธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี  
 

Abstract  
 

 The purpose of this research is to study about the nature of the Success Business Model for Off-

premise Catering in Bangkok. The objectives of this study are 1. To study about consumer behavior on how to 

select catering service provider for business purposes. 2 . To study about the demographic of catering service 

users. 3. To study about customer’s need, expectation and satisfaction when using catering service. 4) To study 

about catering service user’s attitudes by focusing on how marketing mixed can influence customer’s decision 

making process in selecting the service providers. The research method was designed by selecting 2  focus 

groups which are “end user” and “service-sourcing” of catering service in Bangkok. The 10 0  questionnaires 

were distributed to the catering service users to collect data and 7  of catering service providers were 

interviewed to collect in-depth information.  This research employed the statistical analysis methods to find 

relation of frequency, percentage and mean by using Statistic Package for Social Sciences or SPSS to process 

the data and then analyzed altogether with interview information and presented in descriptive analysis method. 

The research found that 1 .  the catering service users usually repeat hiring the catering service 

providers, only a few users decided to hire new service providers by getting introduced through online channels 

e.g. website, Facebook and other social media platforms. The catering service users usually organized events 

indoor rather than outdoor venue and the purpose of hiring is to create entertaining ambience for the event and 

developing good team relationship within the organization. Most common organized event for corporates is 

“annual party” which normally starts after 18:00 pm. and the duration is from 3-4 hours on regular basis. It is 

usually a once-a-year event for a company to organize this kind of event where there are 10 0  and above 

employees representing all business units present at the venue. The budget allocation for food and beverage per 

event is ranging from 20,001 – 40,000 Baht. Additional entertainments also featured in this kind of event for 

example; performances and live bands. 2. The marketing mixed is also taken into consideration when selecting 

catering service company. The most considering factor is price and quality of the food and services, while the 

least considering factor is sales promotion. The interviewees mentioned that there are several types of catering 

services, some are coffee break caterers which provide snake boxes and some are banquet caterers which 

provide proper dining experience. The selling point of catering service is the competitive pricing where there are 

varieties of service users from private and public sectors respectively. The business climate is relatively high 
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competitive due to the small capital investment required to setup the business that allows high threat of new 

entrants. The caterers also encountered shortage of manpower and high bargaining power of supplier while 

most clients are seeking for the best quality of service at the cheapest price. The marketing strategy to help 

promoting this business would gear towards online channels e.g. Facebook, Instagram, and Line whereby word-

of-mouth and traditional business card exchanges are also effective.  
 

Keywords:  Off-Premise Catering, Success, Catering of Business 

บทน า 

ปัจจุบันธุรกิจรับจัดเลี้ยง(Catering) มีอยู่จ านวนมากในประเทศไทย ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย

และความเป็นสากลเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาด เชน่มีการผสมผสานวัฒนธรรมการท าอาหารของชาตติะวันตก

และตะวันออกเข้าด้วยกันไมว่า่จะเป็นเมนูอาหาร รูปแบบการจัดเลีย้ง และการน าเทคโนโลยเีข้ามาชว่ยในการจัดการ 

ธุรกิจรับจัดเลี้ยงเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งท่ีแยกออกมาจากธุรกิจร้านอาหารเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการความ

สะดวกสบายในการจัดงานเลี้ยง ท้ังงานวันเกิด งานจัดประชุมสัมมนา งานแต่ง งานบวช งานศพ และเทศกาล หรือ

โอกาสอื่นๆ โดยการน าเอาเมนูอาหารไทย ตะวันออก ตะวันตก เบเกอร่ีเข้ามารวมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของผู้ใชบ้ริการธุรกิจรับจัดเลีย้ง  

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีชอบงานสังสรรค์งานร่ืนเริงจึงมักมีงานเลี้ยงฉลองในทุกเทศกาล มีท้ังงานขนาดเล็ก 

และขนาดใหญ่ ทั้งการจัดเลี้ยงภายใน หรือนอกสถานท่ี โดยหากเป็นงานขนาดใหญ่ก็ต้องใชค้นจ านวนมากในการจัด

งาน และใชเ้วลาเตรียมงานลว่งหน้าหลายวัน  

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการค้าทางธุรกิจมีการจัดประชุมสัมมนาต่างๆธุรกิจรับจัดเลีย้งจึงเป็นทางเลอืก

หนึ่งท่ีช่วยจัดการเร่ืองอาหาร ของว่าง เบเกอร่ี และเคร่ืองดื่ม ท าให้การจัดงานสะดวก และรวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลา

มาเตรียมเอง และผู้ใช้บริการสามารถบอกถึงความต้องการกับผู้ให้บริการรับจัดเลี้ยงได้ท้ังรูปแบบงาน ประเภทอาหาร 

จ านวนคน สถานท่ี โดยมีการท าข้อตกลงร่วมกันไว้ก่อนท่ีจะจัดงาน คนไทยในปัจจุบันจึงหันมาใช้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยง

กันมากขึน้เพราะมใีห้เลือกหลากหลายรูปแบบจึงส่งผลให้ธุรกิจจัดเลี้ยงเป็นช่องทางธุรกิจท่ีน่าสนใจในการลงทุน 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจรับจัดเลี้ยงเป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ยานพาหนะขนส่ง 

รายจ่ายวัตถุดิบอาหารท่ีสูงดังนัน้ ผู้ท่ีต้องการเข้ามาร่วมลงทุนต้องท าการศกึษาธุรกิจเป็นอยา่งดีก่อนท่ีจะเร่ิมประกอบ

ธุรกิจท้ังการศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีถูกต้องตรงกับการบริการของธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

รูปแบบของธุรกิจท่ีต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และการแข่งขัน ทั้งหมดนี้จะเป็น

ส่วนส าคัญท่ีจะเป็นผลวา่ธุรกิจรับจัดเลีย้งจะประสบความส าเร็จนอกจากนี้ยังต้องเผชญิกับอุปสรรคภายนอก คือการ

แข่งขันในธุรกิจรับจัดเลีย้งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่ 

[1] อา้งอิงจากงานวิจัยของศูนย์วิจัยกสกิรไทยได้คาดการณ์ ในปี 2553 มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจรับจัดเลีย้ง

นอกสถานท่ี มมีูลค่าถึง 1,000 ล้านบาท (sme. ตแีตก: 2553) ซึ่งก็คือมูลค่าท่ีผู้บริโภคใชจ้่ายเพื่อซือ้สนิค้าและ บริการ

จากธุรกิจอาหาร นอกจากนี้ จ านวนร้านอาหารท่ีมีการพ่วงธุรกิจรับจัดเลีย้งก็มแีนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นอยา่งตอ่เนื่องเชน่กัน 

[2] ดังข้อมูลจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2552นัน้พบวา่ร้านอาหารท่ีมีบริการจัดเลีย้งนอกสถานท่ีควบคู่ด้วยมีจ านวน 84 

ร้าน หรือเพิ่มขึ้น 68% เทียบกับปี 2548 (ทัศน์วรรณ์ บุญสวัสดิ์ และพีรยา สุขกิจเจ, 2552) 

ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจรับจัดเลี้ยงจะต้องพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้สามารถรับมือกับการแข่งขันซึ่งรวมถึง

ธุรกิจอื่นท่ีคล้ายคลึงกันเช่นร้านเบเกอร่ี และร้านส่งอาหารตามบ้าน (Delivery) ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดการแข่งขัน

ในตลาดแล้ว ก็เกิดกลยุทธ์รูปแบบใหม่ๆ  และทางเลอืกที่มีความหลากหลายเพิ่มขึน้ตามมาอกีด้วยเช่นกันอาทิเช่นการ
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ตั้งระดับของธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีให้เทียบเท่ากับการจัดเลี้ยงในโรงแรม 5 ดาว ท้ังรูปแบบการให้บริการท่ี

หลากหลาย เมนูอาหารใหม่ๆ  อุปกรณ์หรูหรา สถานท่ี พอ่ครัว พนักงาน และยานพาหนะบรรทุกอุปกรณ์ วัตถุดิบ ซึ่ง

สามารถรับงานท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ท้ังงานขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือแม้แต่เร่ืองราคาลูกค้าสามารถ

ก าหนดได้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าท่ีมีหลากหลาย 

เนื่องจากผู้วิจัยมีความสนใจในเร่ืองธุรกิจจัดเลี้ยง จึงได้ท าการศึกษารูปแบบธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี  

(off-premise catering) ท่ีประสบความส าเร็จในกรุงเทพมหานคร [3] พบว่าธุรกิจรับจัดเลี้ยงหรือเคเทอร่ิง มีอยู่

หลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. ธุรกิจรับจัดเลีย้งท่ีด าเนนิการโดยโรงแรม (Hotel) 

ธุรกิจนีถ้ือเป็นสว่นเสริมมาจากห้องอาหารของโรงแรม ซึ่งมีศักยภาพสูงมากในการบริการและมีโครงสร้างใน

การสนับสนุนภายในในการประกอบธุรกิจรับจัดเลี้ยงท้ังสิ้น เช่น ส่วนครัวท่ีให้บริการด้านอาหาร เคร่ืองดื่ม สามารถ

เป็นผู้ผลิตและบริการในเวลาเดียวกัน การตกแต่ง มีแผนกพนักงานบริการ มีแผนกบุคคล และฝึกอบรมในการจัดหา

คัดเลือกและฝึกอบรม รวมท้ังจัดเตรียมสวัสดิการในด้านต่างๆเป็นต้น นับว่าโรงแรมเป็นผู้จัดบริการงานจัดเลี้ยงท่ี

ได้เปรียบกว่าประเภทอื่นๆ ท้ังในแง่โครงสร้าง ความสามารถในการให้บริการ เช่นงานเลี้ยงสังสรรค์ งาน

ประชุมสัมมนา งานขนาดเล็กขนาดใหญ่ และยังสามารถจัดได้ท้ังในและนอกสถานท่ีอีกดว้ย  

2. ธุรกิจรับจัดเลีย้งท่ีด าเนนิการโดยศูนย์การประชุม (Convention center) 

มศีักยภาพเช่นเดียวกับโรงแรม แต่จะได้เปรียบกว่าประเภทอื่นในเร่ืองของพื้นท่ีในการให้บริการจัดเลี้ยง ท่ีมี

ขนาดใหญ่กว่า สามารถรองรับงานประชุมหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ขนาดใหญ่ได้มากกว่า แต่ข้อจ ากัดจะเน้นให้บริการ

ภายในสถานท่ีเป็นสว่นใหญ่ 

3. ธุรกิจรับจัดเลีย้งด าเนินการโดยร้านอาหาร (Restaurant) 

เป็นประเภทท่ีมกีารจัดเลี้ยงแยกส่วนเพิ่มมาจากการขายอาหารหน้ารา้น ทั้งในลักษณะจัดเลี้ยงในห้องเฉพาะ 

ซึ่งสามารถให้บริการร้านอาหารได้ตามปกต ิและการปิดร้านเพื่อจัดเลีย้งขนาดใหญ่ตามปริมาณท่ีร้านอาหารสามารถ

รองรับจ านวนคนได้ นอกจากนี้ร้านท่ีมีขนาดใหญ่หรือศักยภาพเพียงพอยังสามารถรับจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีได้อีกด้วย 

โดยร้านอาหารส่วนใหญ่มักจะรับจัดงานขนาดเล็ก ไม่รับจัดงานประชุมสัมมนา และงานเลี้ยงสังสรรค์ขนาดใหญ่ 

เนื่องจากประเภทนี้มขี้อจ ากัดในเร่ืองทรัพยากรต่างๆ และเนน้ท่ีการบริการอาหาร และเคร่ืองดื่มเป็นหลัก ไมม่ีบริการ

พเิศษ เช่น การตกแต่งสถานท่ีและการออกแบบงานจัดเลีย้ง เป็นต้น  

4. ธุรกิจรับจัดเลีย้งท่ีไม่มหี้องจัดเลีย้ง และหนา้รา้นของตนเอง  

เป็นธุรกิจรับจัดเลีย้งท่ีไม่มหีน้ารา้น โดยมากจะเป็นผู้ประกอบการท่ีรับงานจัดเลีย้งธุรกิจ ซึ่งให้บริการเฉพาะ

ส่วนอาหารและเคร่ืองดื่ม เช่น การจัดเลี้ยงของว่าง เลี้ยงชา กาแฟ หรือในรูปแบบการให้บริการท่ีไม่ยุ่งยากเท่านั้น 

เพราะมีข้อจ ากัดในเร่ืองของสถานท่ี และทรัพยากรการจัดการประชุมสัมมนา รวมท้ังเร่ืองบุคคลากรด้วย 

ผู้ประกอบการธุรกิจนีจ้ะให้บริการนอกสถานท่ีเท่านัน้ 

จากการแข่งขันท่ีสูงมาก ทัง้คู่แข่งรายเก่า และรายใหม ่ดังนัน้การท่ีจะประสบความส าเร็จในธุรกิจนี้ได้ต้องมี

รูปแบบการให้บริการท่ีโดดเด่น กลยุทธ์ท่ีแตกต่างเหนือคู่แข่ง และผลิตภัณฑ์และบริการตรงตามความต้องการของ

กลุ่มลูกค้า ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัย จึงมคีวามต้องการท่ีจะศึกษารูปแบบธุรกิจรับจัดเลีย้งนอกสถานท่ี ส าหรับการจัด

เลี้ยงทางธุรกิจ (Off-Premise Catering) ท่ีประสบความส าเร็จเพื่อให้กับผู้ประกอบธุรกิจจัดเลี้ยงและผู้ท่ีสนใจที่จะเร่ิม

ธุรกิจจัดเลี้ยงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการขาย การบริการ 
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รวมถึงปัจจัยท่ีท าให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ ความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อก าหนด

รูปแบบธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีท่ีประสบความส าเร็จ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีส าหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ (Off-

Premise Catering) 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการใชบ้ริการธุรกิจรับจัดเลีย้งนอกสถานท่ีส าหรับการจัด

เลีย้งทางธุรกิจ (Off-Premise Catering)  

3. เพื่อศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี

ส าหรับการจัดเลีย้งทางธุรกิจ (Off-Premise Catering) 

4. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจรับ

จัดเลีย้งนอกสถานท่ีส าหรับการจัดเลีย้งทางธุรกิจ (Off-Premise Catering)  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

สมมุตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 พื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการและพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีส าหรับการจัดเลีย้งทางธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering) 

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 พื้นฐานปัจจัยสว่นบุคคลที่แตกต่างกัน มผีลตอ่พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้ริการ ด้าน

ชว่งเวลา ในการจัดเลีย้งทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering) 

          สมมตฐิานข้อท่ี 1.2 พื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกตา่งกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการด้าน

ระยะเวลาในการจัดเลีย้งทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering) 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 พื้นฐานปัจจัยสว่นบุคคลที่แตกตา่งกัน มผีลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ ดา้น

ความถี่ในการจัดเลีย้งทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering) 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 พื้นฐานปัจจัยสว่นบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ ดา้น

งบประมาณในการจัดงานแต่ละคร้ังในการจัดเลีย้งทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering) 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจจัด

เลีย้งนอกสถานท่ีทางธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering) 

 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

ธุรกิจจัดเลี้ยงด้านชว่งเวลาในการจัดเลีย้งนอกสถานท่ีทางธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering) 

สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

ธุรกิจจัดเลีย้งด้านระยะเวลาในการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีทางธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering) 

สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

ธุรกิจจัดเลี้ยงด้านความถี่ในการจัดเลีย้งนอกสถานท่ีทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (Off-Premise Catering) 

สมมติฐานข้อท่ี 2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

ธุรกิจจัดเลี้ยงด้านงบประมาณในการจัดงานแต่ละคร้ังในการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีทางธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(Off-Premise Catering)  
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กรอบความคดิในงานวิจัย 

              ตัวแปรอสิระ                                             ตัวแปรตาม  

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านประชากรศาสตร์ 

ลักษณะขององคก์ร 

ขนาดขององคก์ร 

วัตถุประสงค์การจัดงานเลีย้ง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของคนท่ีมาร่วมงาน

จัดเลีย้ง 

ปริมาณคนที่จะมางานเลีย้ง 

งบประมาณด้านการจัดเลีย้ง 

ด้านการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ ์

ประเภทและปริมาณอาหาร และเครื่องดืม่ 

สิ่งบันเทิง และกิจกรรมในงาน 

ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย / การขนส่ง 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ด้านกระบวนการ 

ด้านบุคลากร 

การบริการ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ขนาดของงานจัดเลีย้ง 

รูปแบบงานจัดเลีย้ง  

การตกแต่ง 

1. การรับรู้ผู้ให้บริการ 

2. การรับรู้รูปแบบและความสามารถของ

ผู้ให้บริการ 

3. การตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจจัด

เลีย้ง 

4. ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ

ธุรกิจรับจัดเลีย้ง 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
การวิจัยน้ีศึกษา รูปแบบธุรกิจรับจัดเลีย้งนอกสถานท่ีส าหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ (Off-Premise Catering) 

ท่ีประสบความส าเร็จ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 1. การวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยง โดยสัมภาษณ์ระดับ

บริหารอย่างน้อย จ านวน 7ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว หรือแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัย

เลือกใช้ค าถามแบบปลายเปิด ซึ่งค าถามท่ีน ามาใช้ในการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยโดยใช้

ทฤษฎีและแนวคิด สภาพท่ัวไปและแนวคิดเกี่ยวกับการบริการด้านธุรกิจจัดเลี้ยง แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความพงึพอใจ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความตอ้งการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับ

ความคาดหวัง แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจ และวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็น

กรอบในการตั้งค าถามและ มเีคร่ืองบันทึกเสียงระหว่างการให้สัมภาษณ์ เพื่อน าข้อมูลวิเคราะห์ได้อยา่งละเอียด เพื่อ

ทราบรูปแบบการด าเนนิธุรกิจและ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การแขง่ขัน กลุ่มเป้าหมายการด าเนนิงาน ปัญหาและอุปสรรคใน

การด าเนนิธุรกิจ เป็นต้น และน าเสนอรายละเอยีดขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ ์เพื่อน ามาวิเคราะห์และ น าเสนอข้อมูล

ในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และ 2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บ

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ท่ีเคยติดต่อจัดหาธุรกิจจัดเลี้ยงให้กับองค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 

องคก์ร เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและ ความส าคัญของปัจจัยทางด้านพฤตกิรรม การเลอืกใชบ้ริการของผู้บริโภคความพึง

พอใจในการใช้บริการ แรงจูงใจในการเลือกรับบริการ ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิต ิเพื่อให้ผลการศึกษางานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ขา้งต้น 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาวิจัยสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่มักใช้ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงรายเดิมๆ แต่มีบางรายท่ีลอง

เปลี่ยนใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดเลี้ยงรายใหม่ โดยรู้จักผู้ให้บริการรายใหม่จากสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น 

website, facebook, และสื่อออนไลน์อื่นๆ ส่วนรูปแบบการจัดเลี้ยงท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นการจัดในท่ีร่ม(indoor) โดย

มวีัตถุประสงค์การจัดงานเลีย้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ส่วนสถานท่ีจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีเป็นประจ า คือ 

จัดเลี้ยงงานประจ าปี ส่วนใหญ่จัดงานหลัง 18:00 น. และ มีระยะเวลาในการจัดเลี้ยงในแต่ละคร้ัง 3-4 ชั่วโมง ส่วน

ใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงปีละ 1 คร้ัง และผู้ท่ีมาร่วมงานหลักของงานจัดเลี้ยง คือ พนักงาน โดยมี

จ านวนผู้เข้าร่วมงานจัดเลี้ยงในแต่ละคร้ังประมาณ 100 คนขึ้นไป ประกอบกับมีงบประมาณในการจัดงานแต่ละคร้ัง 

20,001 – 40,000 บาท (เฉพาะค่าอาหาร) กิจกรรมในงานจัดเลีย้ง นอกเหนือจากด้านอาหารได้แก่ การแสดง ดนตรี 

โชว์บันเทิงต่างๆ  

2. ปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการปัจจัยด้านการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการปัจจัยด้านการตลาดมากท่ีสุดเกี่ยวกับ

ด้านราคา (Price) คุณภาพของการบริการ คุณภาพของอาหาร และให้ความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการปัจจัยด้าน

การตลาดน้อยท่ีสุด คือ ด้านการสง่เสริมการขาย (Promotion)  
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สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ 

 ประเด็นท่ี 1 รูปแบบบริการธุรกิจจัดเลี้ยง และการให้บริการรูปแบบให้เป็นหลัก สรุปได้ว่า ผู้ให้บริการธุรกิจ

รับจัดเลีย้งส่วนใหญ่มรูีปแบบบริการธุรกิจจัดเลี้ยงท้ัง กลุ่มจัดเลีย้งมื้ออาหารวา่ง และกลุ่มมือ้อาหารหลัก  

 ประเด็นท่ี 2 กลุ่มลูกค้าท่ีใชบ้ริการธุรกิจจัดเลีย้งท่ีเป็นกลุ่มหลัก และความตอ้งการในการจัดเลีย้ง สรุปได้ว่า ผู้

ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงควรสามารถให้บริการจัดเลี้ยงได้ท้ังมื้ออาหารว่าง และมื้ออาหารหลัก โดยมีการให้บริการ

รูปแบบของอาหาร และเบเกอร่ี จุดเด่นของธุรกิจจัดเลี้ยง ราคาถูก มีคุณภาพ สะอาด ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ “ธุรกิจ

บริการ” เช่น บริษัท รา้นค้า องค์กรตา่งๆ รองลงมา คือ “องค์กรภาครัฐ” เชน่ มหาวทิยาลัย โรงเรียน หนว่ยงานราชการ

ตา่งๆ ส าหรับการแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้มสีูงมาก เนื่องจากลงทุนง่าย และมโีอกาสในการขยายธุรกิจตอ่ยอดมาเป็น

ธุรกิจรับจัดเลีย้งได้อีกเชน่กัน ดังนัน้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เนน้อาหารอร่อย ราคาถูก คุณภาพดี ตกแตง่สวยงาม    

 ประเด็นท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ สรุปได้ว่า ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงส่วนใหญ่มี

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ คือ “ปัญหาด้านการแข่งขันทางธุรกิจ” เนื่องจากธุรกิจจัดเลี้ยงเป็นธุรกิจท่ี

เกี่ยวกับอาหาร จึงมคีู่แข่งขันเป็นจ านวนมากทัง้คู่แข่งรายเดิม และรายใหม่ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถตอ่ยอดสร้าง

รายได้เพิ่มขึน้ เชน่ ร้านเบเกอร่ี และร้านอาหาร เป็นตน้ ผู้ใชบ้ริการมักเลอืกใชบ้ริการธุรกิจจัดเลีย้งท่ีมีราคาถูก และมี

คุณภาพท่ีดี ดังนั้นจึงท าให้ธุรกิจสร้างกลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อมาแข่งขันกันอีกทางหนึ่ง ปัญหาหลักอีกประเด็นคือ 

“ปัญหาด้านพนักงาน” งานบริการระดับนี้เป็นงานท่ีมีอัตราการเข้า-ออกสูง ท าให้ธุรกิจจัดเลี้ยงขาดแคลนพนักงาน

ประจ า จึงท าให้ธุรกิจจัดเลีย้งตอ้งหาพนักงานช่ัวคราวมาเสริมเพื่อให้เพยีงพอในแต่ละครั้งในการให้บริการ นอกจากนี้ 

ผู้ประกอบการบางรายจะพบปัญหาด้าน “ราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึ้น” ราคาวัตถุดิบในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมได้ มักมี

การปรับขึ้นเมื่อมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้น หรือขาดแคลนวัตถุดิบ แต่การตั้งราคาของอาหารในธุรกิจจัดเลี้ยงมี

การก าหนดไว้ล่วงหน้า ท าให้ธุรกิจจัดเลี้ยงต้องหาวิธีคุมราคาสินค้าให้ได้ผลก าไรให้ได้ “เร่ืองของเวลาท่ีได้รับแจ้ง

ยืนยันการซื้อบริการจัดเลี้ยงกระชั้นชิดเกินไป” การจ้างงานท่ีใกล้วันงานมากเกินไปท าให้เตรียมการไม่ทันท้ังในด้าน

วัตถุดิบ และพนักงานบริการ “ปัญหาด้านสถานท่ีจัดงาน” สถานท่ีในการจัดงานแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน บางแห่งมี

สถานท่ีแคบไม่มีท่ีเตรียมอาหาร รวมท้ังเร่ืองสภาพอากาศในวันนั้นๆ เช่นแดดร้อน ฝนตก ลมแรง หรือปัญหาอื่นๆ 

“การขนส่ง และการเดินทาง” เนื่องจากธุรกิจจัดเลี้ยงเป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารจึงต้องมีการขนส่งท่ีเร็วและคุม

อาหารไม่ให้มีกลิ่น หรือเน่าเสีย จึงต้องมีการดูแลเร่ืองการขนส่งเป็นพิเศษ อีกท้ังเร่ืองเส้นทางจะต้องมีการวาง

แผนการเดินทางเส้นทางให้แม่นย าชัดเจนก่อนวันงาน  

  ประเด็นท่ี 4 กลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สรุปได้ว่า ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยง

ส่วนใหญ่มีกลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ท้ัง 2 รูปแบบ คือใช้สื่อออนไลน์ และไม่มีการใช้สื่อ

ออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยง กล่าวคือ การประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค, อินสตาแกรม (Instagram), 

ไลน ์(Line), รูปแบบปากต่อปาก, นามบัตร เป็นต้น 
 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่งผู้วิจัยพบวา่ อภปิรายผลการศกึษาสามารถแบ่งออกเป็นรายด้านได้ดังนี้  

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (Population) มีผลกระทบต่อการเลือกรูปแบบบริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอก

สถานท่ีส าหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ (Off-Premise Catering)  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลกระทบต่อการเลือก

รูปแบบบริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีส าหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ (Off-Premise Catering) นั้น จากผลการ

วเิคราะห์คุณสมบัตขิองผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เฉพาะองค์กรท่ีใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี
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ส าหรับธุรกิจ ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา และธุรกิจท่ีให้ข้อมูลแก่งานวิจัยนี้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและมี

ลักษณะธุรกิจเป็นธุรกิจบริการ มจี านวนพนักงานประมาณ 50-100 คน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่าขนาดของธุรกิจ และ

ลักษณะของธุรกิจ มผีลตอ่การเลอืกใช้บริการจัดเลีย้งนอกสถานท่ีในด้านความถี่ โดยลักษณะงานจัดเลีย้งส่วนใหญ่คือ 

งานเลี้ยงประจ าปีซึ่งมักจะจัดเพียงปีละ 1 คร้ังจัดท้ังภายใน และภายนอกสถานท่ี,งานประชุม และงานสัมมนา มักจะ

จัดท้ังใน และนอกสถานท่ี ซึ่งมี ท้ังพนักงานในองค์กร บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วย , งานจัดเลี้ยงเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรเป็นงานจัดเลี้ยงใหญ่ อาทิเช่นงานกีฬาสี สตาร์ฟปาร์ตี้ งานซีเอสอาร์ต่างๆ 

มักจะเป็นงานจัดเลีย้งท่ีองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น หรอืมีจ านวนพนักงานมากกวา่ เป็นต้น  

 นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่มักใช้ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง

รายเดิมๆ แต่มีบางราย ท่ีมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดเลี้ยงรายใหม่ โดยสื่อท่ีสามารถท า ให้เป็นท่ีรู้จักคือการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น website, Facebook, และสื่อออนไลน์อ่ืนๆ ส าหรับรูปแบบการจัดเลีย้งแบบในท่ีร่ม 

(Indoor) มักจะเป็นงานเลี้ยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร หรือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ส่วน

สถานท่ีท่ีเคยเลือกใช้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีเป็นประจ า คือ จัดเลี้ยงในพื้นท่ีของธุรกิจ และจัดเลี้ยงงานประจ าปี 

โดยงานจัดเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นงานช่วงเย็นหลัง 18:00 น.  และมีระยะเวลาในการจัดเลี้ยงในแต่ละคร้ัง 3-4 ชั่วโมง  

และมีความถี่ในการใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงปีละ 1 คร้ัง โดยผู้ท่ีมาร่วมงานหลักของงานจัดเลี้ยง คือ พนักงาน ซึ่งมี

จ านวนผู้เข้าร่วมงานจัดเลีย้งในแตล่ะครัง้ประมาณ 100 คน ประกอบกับมีงบประมาณในการจัดงานแตล่ะครัง้ 20,001 

– 40,000 บาท กิจกรรมในงานจัดเลี้ยง นอกเหนอืจากด้านอาหาร ก็จะมีการแสดง ดนตรี หรือโชว์บันเทิงต่างๆด้วยซึ่ง

เป็นไปตามทฤษฎี สภาพท่ัวไป และศักยภาพของธุรกิจจัดเลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภัสมน เวชกิจ (2553) 

ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานจัดเลีย้งของโรงแรมสวนดุสติเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการจัดเลี้ยงประเภท บุฟเฟ่ต์ วัตถุประสงค์การจัดงานเลี้ยงคือ เพื่อประชุม/สัมมนา 

ประกอบกับกลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ คือ การประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค , รูปแบบปากต่อ

ปาก, IG , ไลน์ เป็นต้น เห็นได้ชัดเจนว่าพื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ท้ังการเลือกใช้บริการ ด้านช่ว งเวลา  

ด้านระยะเวลา  ด้านความถี่ และด้านงบประมาณ มีผลตอ่ความต้องการและ พฤตกิรรมการเลือกใชบ้ริการธุรกิจจัด

เลีย้งนอกสถานท่ี ส าหรับการจัดเลีย้งทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

 2. ทัศนคติ และแรงจูงใจทางการตลาดมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอก

สถานท่ีส าหรับการจัดเลีย้งทางธุรกิจ (Off-Premise Catering) จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคา (Price) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้าน

กระบวนการบริการ (Process) และด้านบุคลากร  ส่วนปัจจัยอื่นๆ ก็ให้ความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการในระดับนอ้ย

ท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) และด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามแนวคิด [4] และทฤษฎีความ

คาดหวังของผู้บริโภคของ จันทรา จันทร์สุขสวัสดิ์ (2546, p. 11) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการคาดหวัง และการคาด

เดาถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น ให้เป็นไปตามความต้องการ ความตั้งใจในของตน [5] และทฤษฎีแรงจูงใจ ของ Lovell (1980) 

กล่าวว่า แรงจูงใจสามารถจูงใจ หรือชักน าให้เกิดการกระท าของบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการ และบรรลุถึง

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอยีดแตล่ะด้าน สามารถสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

 - ปัจจัยด้านราคา (Price) เป็นปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการอยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยต้องการให้มกีารระบุราคาท่ีชัดเจน พรอ้มรายละเอยีดเมนูอาหาร และรายละเอยีดอ่ืนๆ ของงานจัดเลีย้ง 

นอกจากนี้ระดับราคาจะตอ้งอยูใ่นงบประมาณที่ตัง้ไว ้หรอืประมาณ 20,001 – 40,000 บาท 
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 - ปัจจัยดา้นกระบวนการบริการ (Process) เป็นอีกปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการเลอืกใช้

บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอย่างมากเกี่ยวกับมีการขนส่งท่ีตรงเวลา รองลงมา คือ 

สามารถติดต่อได้ง่าย สะดวก อาทิเช่น มีเบอร์ติดต่อท่ีร้าน เบอร์ติดต่อโดยตรง (เบอร์มือถือผู้ติดต่อ) อีเมลล์ การ

ตดิตอ่ผ่านช่องทางโซเชียลมเีดียตา่งๆ เฟชบุ๊ค ไลน ์เว็ปไซด์ เป็นต้น 

 - ปัจจัยด้านด้านบุคลากร มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการมากเช่นกัน อาทิ เช่น ความกระตือรือร้นใน

การให้บริการของพนักงาน ความสุภาพ ความสามารถในการให้ข้อมูลตา่งๆแก่ลูกค้า การคอยให้ความชว่ยเหลอื ท้ังนี้ 

ผู้ใช้บริการให้ความเห็นว่าบุคลากรมีส่วนส าคัญในการให้บริการกับลูกค้าท่ีจะสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ 

ดังนั้นการบริการท่ีดีจากบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งท่ีผู้ใช้บริการมักเลือกใช้บริการ การใช้บริการซ้ าเป็น

ลูกค้าประจ า และการแนะน าบอกตอ่  

 อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพนักงาน กลับไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการ

เลอืกใช้บริการ โดยผู้วจิัยเห็นว่าเป็นเพราะปัญหาที่เกิดขึน้เฉพาะหนา้ของธุรกิจรับจัดเลีย้งนัน้มักเป็นปัญหาเล็กๆ ที่ไม่

รุนแรง อาทิเช่น ปัญหาการจัดเรียงอาหาร ปัญหาด้านอุปกรณ์ปลั๊กไฟเป็นต้น โดยผู้ให้บริการมักเป็นผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์สูง และเป็นผู้ให้บริการรายเดิม ท าให้ท้ังผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความคาดหวังท่ีตรงกัน มีความ

เข้าใจในรูปแบบ ลักษณะการจัดงาน รสชาติอาหาร การบริการ เป็นอย่างดี จึงมีปัญหาหน้างานน้อย หรือสามารถ

แก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างรวดเร็ว นอกจานี้กลุ่มลูกค้าท้ังลูกค้ารายเดิม และรายใหม่ มักจะให้ความส าคัญกับด้าน

ปัจจัยดา้นอื่นๆ มากกว่า เช่น เร่ืองราคา และคุณภาพการให้บริการของบุคลากรดังท่ีได้กล่าวไว้ขา้งต้น 

 - ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ความสะอาดของอาหาร และความสะอาดของอุปกรณ์มี

ความส าคัญมากต่อการเลอืกใชบ้ริการธุรกิจรับจัดเลีย้งนอกสถานท่ี โดยผู้ใชบ้ริการให้ความเห็นว่าหากอาหารท่ีน ามา

เสิร์ฟไมส่ะอาดมกีารปนเป้ือน ผู้ใชบ้ริการอาจท้องเสียไม่สบายได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้จัดงานถูกต าหน ิอาจท าให้ธุรกิจเกิด

การเสื่อมเสียชื่อเสียงอกีด้วย ซึ่งหากเกิดกรณีเชน่นี ้ผู้ใชบ้ริการมักจะไมก่ลับมาเลอืกใช้บริการอกี ในด้านความสะอาด

นัน้ ยังหมายรวมถึงภาชนะท่ีน ามาใช้งาน ต้องสะอาด ปราศจากคราบสิ่งสกปรก เช็ดท าความสะอาดอยา่งดี เก็บในท่ี

สะอาดได้มาตรฐาน ดังนัน้ ปัจจัยดา้นทางด้านความสะอาด มีความส าคัญต่อการเลอืกใชบ้ริการเป็นอยา่งยิ่ง ส่วนการ

รับประกันความพอใจ และการคืนเงิน กลับได้รับความส าคัญน้อย ทั้งนี้เพราะซือ้บริการจัดงานจัดเลีย้งนัน้ต่างกับการ

ซื้อสินค้าประเภทอื่น เพราะการจัดเลี้ยงเป็นการจัดงานส าคัญ บางงานจัดปีละคร้ัง ผู้ใช้บริการต้องการเห็น

ความส าเร็จของการจัดงานในคร้ังน้ันๆ คร้ังเดียวในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะไมส่ามารถจัดงานใหมท่ดแทนกันได้ ดังนัน้การ

รับประกัน หรือการชดเชยการให้บริการจึงไม่มผีลตอ่การเลือกใชบ้ริการเท่าไรนัก ดังนั้นธุรกิจรับจัดเลี้ยงส่วนใหญ่จึง

ไมม่โีปรโมช่ันในการคืนเงินหากไมพ่อใจในบริการ ท าให้ปัจจัยน้ีไมม่คีวามส าคัญต่อการเลอืกใช้บริการ  

 - ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน 

รองลงมา คือ มกีารให้ค าแนะน า และตอบข้อสงสัยต่างๆ ส่วนด้านโปรโมชั่นเช่น ราคาพิเศษส าหรับสมาชกิ, ใชบ้ริการ 

3 คร้ังฟรี 1 คร้ัง ก็ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญนักตอ่การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ ทั้งนี้ เพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มัก

เลือกใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงรายเดิม มากกว่าการเปลี่ยนรายใหม่ๆ และโปรโมชั่นไม่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้

บริการมากนักในแตล่ะครัง้ ผู้ใชบริการจะให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาหาร และราคามากกว่า โดยผู้ให้บริการจัด

เลี้ยงจะต้องให้บริการอาหารท่ีมีรสชาติ อร่อย มีคุณภาพกับราคาท่ีสอดคล้องกับงบประมาณ ของผู้จัดงาน ดังนั้น 

การสร้างความพึงพอใจใน 2 ปัจจัยหลักดังกล่าวก็สามารถสร้างให้มาใช้บริการซ้ าได้อยูแ่ล้ว นอกจากนี้การใชบ้ริการ

ธุรกิจจัดเลี้ยงไมไ่ด้มีความถี่สูงนัก โดยเฉลี่ยการจัดงานเลี้ยงประจ าปีมักจัดปีละ 1 คร้ัง  ซึ่งผู้วจิัยเห็นวา่ธุรกิจจัดเลี้ยง

ควรออกโปรโมช่ันเป็นงานๆไป หรอืคร้ังเดียวจบจะมีประสิทธิผลมากกวา่  
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 - ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ (Public relations) พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ มากเช่นกัน โดยเฉพาะ

การให้บริการข้อมูลทางสื่อออนไลน ์เช่น Social Media ต่างๆ โดยเฉพาะ Facebook และมีการให้ข้อมูลบริการผ่านสื่อ

ออฟไลน์ด้วย อาทิเช่น โบรชัวร์, แผ่นพับ, นามบัตร ท้ังนี้ เพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนส่วนใหญ่มักหาข้อมูลผ่าน

ชอ่งทางสื่อต่างๆท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นโซเชยีลมเีดีย มีคนแนะน า การได้ทดลองใชบ้ริการตามโอกาสตา่งๆ พร้อม

อ่านข้อมูลของธุรกิจจัดเลี้ยงควบคู่กับการอ่านคอมเม้นต์ และรีวิว ต่างๆ ถือเป็นช่องทางท่ีเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ดังนั้น 

เนื้อหาที่ควรใส่ในโซเชยีลมีเดียควรมเีนื้อหาดังตอ่ไปน้ี  

 1. การบริการ เป็นข้อมูลส าคัญท่ีต้องมี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพของธุรกิจจัดเลี้ยง บอกถึงการ

ให้บริการต่างๆ รายละเอียดข้อมูลของร้าน รวมถึงผลงานต่างๆ ท่ีผ่านมา เช่น ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น รูปแบบการ

ให้บริการ รายการอาหาร รูปภาพอาหาร รูปภาพผลงานท่ีผ่านมา  

 2. ราคา ข้อมูลท่ีตอ้งใส่เป็นส่วนท่ีส าคัญมาก เป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดในการสร้างข้อเปรียบเทียบกับคู่แข่งราย

อื่นๆ จึงต้องใส่ให้ชัดเจน เหมาะสมกับคุณภาพของอาหารนัน้ๆ  

 3. ชอ่งทางการติดต่อ ควรใส่ท่ีอยู่ของธุรกิจจัดเลีย้ง ข้อมูลการตดิตอ่ เช่น เบอร์โทรศัพท์ โซเชยีลมเีดียต่างๆ 

เป็นต้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เป็นอกีช่องทางหนึ่งท่ีสามารถตดิต่อกับผู้ประกอบการ

ได้โดยตรง  

 4. โปรโมชั่น อาจจะมีหรืออาจจะไมต่้องมีก็ได้ ซึ่งส่วนมากนั้น จะใชก้ับราคา เช่น หากสั่งจองอาหารส าหรับ 

20 คนขึน้ไป จะได้ราคาท่ีถูกกว่าปกติ เป็นต้น  

 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ท่ีผู้ใช้บริการให้ความส าคัญรองลงมาคือ มีฝ่ายขายเข้ามาติดตอ่ เพื่อน าเสนอ

สินค้า และบริการ ท้ังนี้จะเห็นว่า ผู้ใช้บริการจะเลือกใช้วิธีการแบบสื่อสารทางเดียวเพื่อหาข้อมูลบริการ และราคา

ก่อน เพื่อค้นหาข้อมูลเบือ้งต้นก่อนการเรียกพนักงานขายให้เข้ามาตดิต่อ เมื่อมแีนวโน้มวา่จะใชบ้ริการรายนัน้ๆ [6] ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล ชื่นส าราญ, วาทินี เสมาเงิน (2014) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง การพัฒนาคุณภาพการ

บริการของธุรกิจรับจัดเลีย้งนอกสถานท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้บริโภคคาดหวังคุณภาพการบริการของธุรกิจ

จัดเลีย้งนอกสถานท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความเชื่อม่ันไว้วางใจได้มากที่สุด รองลงมาคือ การให้ความมั่นใจ

แก่ลูกค้า การเข้าใจ และรู้จักลูกค้า ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และตอบสนองลูกค้าตามล าดับ ขณะที่ด้านการ

รับรู้ในคุณภาพการบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ ความเป็น

รูปธรรมของการบริการตอบสนองลูกค้า การเข้าใจ และรู้จักลูกค้าตามล าดับ ท้ังน้ียังสอดคลอ้งกับผลจากสัมภาษณ์ท่ี

พบว่า ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงส่วนใหญ่มีท้ังกลุ่มจัดเลี้ยงมื้ออาหารวา่ง และกลุ่มมื้ออาหารหลัก และจุดเด่นของ

ธุรกิจจัดเลีย้ง คือ ราคาถูก  ซึ่งกลุ่มลูกค้า คือ พนักงานบริษัทฯเป็นหลัก รองลงมาเป็นหนว่ยงานราชการ ส าหรับการ

แข่งขันของธุรกิจประเภทนี้มีสูงมาก เนื่องจากลงทุนท่ีง่าย ดังนั้นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กร หรือบริษัท ความ

ตอ้งการพเิศษ คือ ราคาถูก คุณภาพด ีอาหารอร่อย แตผู่้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลีย้งส่วนใหญ่มปัีญหา และอุปสรรคใน

การด าเนินธุรกิจ คือปัญหา “ปัญหาด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ” “ปัญหาด้านพนักงาน” “ราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึ้น” 

ส าหรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค , IG , ไลน์, รูปแบบ

ปากต่อปาก, นามบัตร เป็นต้น ท้ังนี้ยังเป็นตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท้ังเร่ืองของ

ช่วงเวลา ระยะเวลา ความถี่ และงบประมาณ มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจจัดเลี้ยงนอก

สถานท่ีทางธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  
จากผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยขอเสนอ แนะแนวทางในบาง

ประเด็นท่ีได้จากผลการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาเร่ืองธุรกิจจัดเลี้ยงท่ีประสบความส าเร็จใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีผู้วจิัยท าการศกึษาในครัง้นี้ ตามวัตถุประสงค์ในการวจิัย ดังนี้ 

1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญต่อการเลอืกใช้บริการปัจจัยด้านการตลาดมากท่ีสุดเกี่ยวกับด้านราคา (Price) ดังนั้นผู้ให้บริการธุรกิจรับ

จัดเลี้ยงควรมีการระบุราคาท่ีชัดเจน มีการรับจัดเลี้ยงให้มีความยุติธรรมเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และมี

ความคุ้มค่ากับการบริการท่ีได้รับ มีความหลากหลายในรูปแบบราคาในการรับจัดเลีย้ง เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคใจทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดเลี้ยงขนาดเล็ก เหมาะกับราคาท่ีไม่สูงมากนัก การจัดเลีย้งท่ีมขีนาดใหญ่ 

ควรจะมกีารบริการเสริมให้เป็นพิเศษ เพราะผู้บริโภคจะได้รับการบริการท่ีคุม้ค่ากับราคา 

2. บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงมกีารแข่งขันในระดับสูง โดยเฉพาะการ แข่งขันด้านราคา ในขณะท่ีต้นทุนวัตถุดิบ

ของการผลิตอาหารมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นเร่ือย ส่งผลให้ ก าไรลดลง ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลีย้งจึงควรเน้นการลดตน้ทุน

โดยการค านวนวัตถุดิบ แต่ละสูตร เพื่อให้วัตถุดิบคงท่ี ในการปรุงแต่ละคร้ัง หรือหากวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นก็สามารถ

ลดปริมาณวัตถุดิบลงได้ เนื่องจากมีการค านวนไว้คงท่ีจากเดิมอยู่แล้ว เพื่อเป็นการรักษารสชาติ และมาตารฐานของ

อาหารในทุกๆ ครัง้ 

3. ผู้ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงควรมีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนไว้ เช่น คู่มือการสั่งซื้อ 

คู่มอืการปรุงอาหาร คู่มือการเตรียมงานในสถานท่ีจัดงาน เป็นตน้ เพื่อให้การด าเนนิงาน การจัดงานเลีย้งในแต่ละครั้ง

มมีาตรฐานท่ีคงท่ี มรีะเบียบขั้นตอนท่ีชัดเจน และเพื่อเป็นทิศทางของการท างานเสริมสร้างทักษะให้กับพนักงานในแต่

ละคนอีกด้วย ท้ังนี้เนื่องจากธุรกิจนี้มีอัตรา การเข้าออกของพนักงานสูงมาก และส่วนใหญ่พนักงานบริการเป็น

พนักงานชั่วคราว หากลูกค้าประทับใจในมาตรฐานของบริษัทจะส่งผลใหลู้กค้ามีความจงรักภักดี และเรียกใชบ้ริการใน

ครัง้ตอ่ ๆ ไป  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาระดับการแข่งขัน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานผู้

ให้บริการธุรกิจรับจัดเลี้ยงสามารถวิเคราะห์ จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจ เพื่อท าการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพิ่มกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีเป็นบริษัทฯขนาดใหญ่ด้วยเพื่อจะท าให้ทราบถึงความ

ตอ้งการหรือ ปัจจัยในการตัดสินใจในการใช้บริการรับจัดเลี้ยงท่ีชัดเจนและครอบคลุมผู้ใช้บริการกลุ่มอื่นๆมากยิ่งขึ้น 

รวมถึงกจิกรรมอื่นๆประกอบการจัดเลีย้ง 

3. ควรศึกษาเพิ่มถึงความต้องการของกลุ่มท่ีเป็นตัวแทนในการจัดงาน (organizer) ว่ามีความต้องการใช้

บริการอยา่งไร รวมถึงปัจจัยในการเลอืกใช้บริการด้วย 
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เพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The influence of online marketing that affect brand awareness SKINFOOD of 

female Generation Y in Bangkok 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 คมกริช ศรีไพรงาม1* และ ธนภรณ์ พิมพขันธ์1  

Kedwadee Sombultawee1  Komkrich Sripaingam1* and Thanaporn Pimphakhan1  
 

บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยชิ้นนี้อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skinfood ของกลุ่มเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดใช้ วิธีวิจัยเชิง

ปริมาณกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ

แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.938 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวจิัยพบวา่ อทิธิพลของการท าการตลาดผ่านสื่อออนไลนเ์พยีง 4 อย่าง

ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ (Y) คือ Website(X1)  Facebook(X2)  Instagram(X4) และ Line(X6)  มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

สมการพยากรณ์คอื  Y = 1.158 + 0.146(X1) + 0.236(X2) + 0.180(X4) + 0.214(X6) 
 

ค าส าคัญ:  อทิธิพลการท าการตลาดออนไลน์  การรับรู้ตราสินคา้  
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to investigate the influence of online marketing affecting Skinfood brand 

perception of female Generation Y in Bangkok. This survey research was used the questionnaire as an 

instrument to collect the data from 400 samples. The prediction equation was configured by using quantitative 

methodology. The research sample was female Generation Y in Bangkok. The research instrument was 

questionnaire with reliability 0.938. The data was analyzed by multiple regression analysis. The results show 

that online marketing through media on Website(X1) Facebook(X2) Instagram(X4)  and Line(X6) which affecting 

brand awareness (Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation was Y = 1.158  + 0.146(X1) + 

0.236(X2) + 0.180(X4) + 0.214(X6) 
 

Keywords:  The influence of online marketing, Brand awareness  
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บทน า 

ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมความงามในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคัญและมแีนวโน้มการเจริญเตบิโตเพิ่ม

มากขึน้ ซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจในระดับประเทศหรือแมก้ระท่ังระดับโลก  คิดเป็นเป็นมูลค่าตลาดภายในประเทศ 1.5 

แสนล้านบาท จากทัง้หมด 2.5แสนล้านบาท  อีกทัง้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑป์ระเภทนี้ท่ีส าคัญของอาเซียน

ซึ่งคาดว่าในปี 2559 จะเติบโต 3 – 6%  ตลาดส่งออกท่ีส าคัญของประเทศไทย คือ เมียนม่าและกัมพูชา โดยท้ัง 2 

ประเทศนี้ นิยมใชเ้คร่ืองส าอางของไทยและติดตามกระแสความงาม โดยมีไทยเป็นต้นแบบ (โพสต์ทูเดย์,2559)  จาก

ข้อมูลเหลา่ท าให้เห็นได้วา่  ตลาดผลิตภัณฑเ์สริมความงามในประเทศไทย เป็นตลาดท่ีแข็งแกร่ง 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามอีกประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทยก็คือ เคร่ืองส าอางจากประเทศ

เกาหลี ซึ่งมีอยู่หลากหลายยี่ห้อ หนึ่งในนั้นก็คือ Skin food  เป็นยี่ห้อของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวท่ีได้รับความนิยมมาเป็น

เวลานานในประเทศเกาหลี ด้วยคอนเซปตอ์าหารผิว  มาบุกตลาดในประเทศไทยมากกวา่ 10 ปี (ตัง้แต่ปี 2548)  เหตุ

ท่ีมาบุกตลาดในประเทศไทย เพราะกระแสเกาหลีในประเทศไทยก าลังมาแรง  Skinfood ติดล าดับหนึ่งในเครื่องส าอาง

จากประเทศเกาหลีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย (Sanook.com,2556)  มีหน้าร้านอยู่ท่ัวประเทศกว่า 40 

สาขา และเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีอยู่ 21 สาขากระจายอยู่ตามเขตต่างๆตามห้างสรรพสินค้า โดยจุดแข็งของ 

Skin food คือการใช้วัตถุดิบสกัดจากธรรมชาติท่ีเหมาะต่อการบ ารุงสภาพผิว 

ในโลกปัจจุบัน องค์กรขนาดใหญ่มีการสื่อสารผ่านสื่อดิจิดัล โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เพราะว่าปัจจุบันการ

สื่อสารผ่านอนิเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในชีวติประจ าวัน   ซึ่ง Skinfood ในปัจจุบันมกีารสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล 

โดยเฉพาะใน เว็ป ไซต์ ของ Skin food, Youtube รวม ท้ัง Social media คือ  Facebook, Instagram และ Line  ท่ี

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับองค์กร เช่น  กิจกรรม Roadshow  ราคาโปรโมชั่นของสินค้า เป็นต้น  อีก

ท้ัง Social media เหล่านี้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง คือ ผู้บริโภคหรือผู้ท่ีสนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑไ์ด้ อกีทัง้การสื่อสารในช่องทางออนไลน์น้ันสามารถตรวจสอบได้ว่ามผีู้สนใจ หรือเข้าชมจ านวนเท่าใด ซึ่งจะ

บ่งบอกการรับรู้ของผู้บริโภค  แลว้น าขอ้มูลเหลา่นั้นเพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของการสื่อสารการตลาด

แบบดิจิทัลให้นา่สนใจมากยิ่งขึ้น 

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของ อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ตราสินค้า SKINFOOD ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  สาเหตุเพราะวา่กลุ่มดังกล่าวนั้น 

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ Skinfood (Positioningmag.com, 549)  และในเขตกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งท่ีมี

กลุ่มเป้าหมายกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก  อีกท้ังกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มท่ีใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อดิจิทัลใน

ชีวิตประจ าวัน  โดยจะศึกษาช่องทางการรับรู้ตราสินค้าจาก Website, Facebook, Instagram, Line และ Youtube  ซึ่ง

เป็นช่องทางที่ Skinfood ใชใ้นการท าตลาด รวมถึงอีกช่องทางหนึ่งคือ Blog ตามเวปไซต์ตา่งๆจะทดสอบผลิตภัณฑจ์าก

ผู้ใช้ Skinfood ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าได้เช่นกัน รวมท่ีจะศึกษาสื่อออนไลน์ท้ังหมด 6 ช่องทางท่ี

เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์จาก Skinfood ท้ังหมด จึงมคีวามสนใจวา่สื่อออนไลนป์ระเภทใดท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ

หรือติดตามและให้ความเชื่อถือมากท่ีสุด รวมท้ังสื่อออนไลน์จะส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในเร่ืองใดบ้าง 

เพื่อท่ีจะได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่ไป  
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วัตถุประสงค์  
1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ Skin food เพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่  ความหมายของการตลาดดิจิทัล ความส าคัญของสื่อดิจิทัลและการตลาดดิจิทัล  แนวความคิดการ

ตดิต่อสื่อสารแบบบูรณาการ แนวความคิดการท าการตลาดแบบ Social Media Marketing และแนวความคิดเกี่ยวกับ

การรับรู้ตราสินคา้      

2.ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือเพศหญิ ง Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3.ขอบเขตดา้นตัวแปร 

3.1 ตัวแปรตน้ คือ อิทธิพลการท าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 

3.2 ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินคา้ 

4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ คือเพศหญิง Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดอืนกันยายน  2559 
 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

                  ตัวแปรอสิระ                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 

สมมุติฐานการวจิัย 
1. อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skin food ของเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skin food ของเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skin food ของเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skin food ของเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Youtube ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skin food ของเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Skin food ของเพศหญิง 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อทิธิพลการท าการตลาด

ผ่านสื่อออนไลน ์ได้แก่ 

Website, Facebook, Blog, 

Instagram, Youtube และ 

Line 

 

การรับรู้ตราสินคา้ Skin 

food 
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ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล 

ความหมายของการตลาดดิจิทัล    

Wertimeและ Fenwick (2008) ได้  ให้ ค วามหมายของ การตลาดดิ จิ ทัล  (Digital Marketing) ว่ าคื อ 

“พัฒนาการของตลาดในอนาคต เกิดขึ้นเมื่อบริษัทด าเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่านช่องทางสื่อสารดิจิทัล สื่อ

ดิจิทัลเป็นสื่อท่ีมีรหัสระบุตัวผู้ใชไ้ด้จึงท าให้นักการตลาดสามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กับ

ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล ข้อมูลท่ีได้จากการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละคนในแต่ละคร้ังเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน 

ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าคนต่อไป ต่อเนื่องและสอดคล้องกันเหมอืนการท างานของเครือข่ายเซลล์ประสาทสั่ง

การ นักการตลาดสามารถน าข้อมูลท่ีทราบแบบเรียลไทม์นี้รวมท้ังความคิดเห็นท่ีรับตรงจากลูกค้ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในโอกาสต่อ ๆ ไป” หรือ วิธีการในการส่งเสริมสินค้าและบริการโดยอาศัยช่องทาง

ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในเวลาท่ีรวดเร็ว มีความสัมพันธ์กับความต้องการ มีความเป็นส่วนตัว และใช้

ตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ความส าคัญของสื่อดิจทิัลและการตลาดดิจิทัล       

พฤตกิรรมการใชง้านอินเตอร์เน็ตของคนไทย เพ่ิมขึ้นและส่วนใหญ่ใชง้านทุกวัน โดยค่าเฉลี่ยการออนไลน์ต่อ

สัปดาห์เท่ากับ 16.6 ชั่วโมง ซึ่งมากกวา่การใชเ้วลากับสื่อทีวีและดูรายการท่ีตัวเองสนใจผา่นวดีีโอออนไลนข์ณะที่วดีโีอ

ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในปี 2012 มีจ านวนคนเข้าชมโฆษณาและไวรัลคลิป (Viral clip)ของบางแบรนดม์ากกวา่ 1 ล้านครั้ง 

อกีท้ังเฟซบุ๊ก (Face book)เป็นบริการทางอนิเทอร์เน็ตยอดนิยม  เข้าถึงมากท่ีสุด คือ 85% เมื่อเทยีบกับการใช้twitters 

(10%) และ instagram (5%) จากผู้ใช้Social network จ านวน 18 ล้านคน  คนไทยใชเ้ฟสบุ๊กในการโพสตข์้อความต่างๆ 

(Likes, Comments, Shares) จ านวน 31 ล้านโพสต์ต่อวัน หรือเฉลี่ยอยู่ท่ี 624,000 คร้ังต่อวัน และส่วนใหญ่กว่าร้อย

ละ 60 ท่ีใชบ้ริการเฟสบุ๊กนิยมใชง้านผ่านโทรศัพท์มอืถือ และอุปกรณ์ 12 เคลื่อนท่ี จากแนวโน้มนี้ท าให้การใชง้านสื่อ

ดิจิทัล จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้างการรับรู้สินค้าแต่รวมถึงการบอกต่อและภักดี

กับแบรนด์พร้อมจะปกป้องแบรนด์และโดยภาพรวมมูลค่าในสื่อดิจิทัลก็เติบโตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 หรือ 3,000 ล้าน

บาทในปี 2012 โดยกว่าคร่ึงถูกใช้ไปในเว็บไซต์ต่าง ๆ ในบางรูปแบบ เช่น การซื้อแบนเนอร์และการใช้วีดีโอออนไลน์

มาร์เก็ตติ้ง และมูลค่าในสื่อดิจิทัลประมาณร้อยละ 30 อยู่ท่ี เสริร์ชมาร์เก็ตติ้ง และร้อยละ 10-20 อยู่ท่ีโซเชี่ยลมีเดีย 

โดยเฉพาะที่เฟซบุก๊ ท่ีสองส่วนหลังนี้มีแนวโน้มเตบิโตมากขึน้ (ศุทธิดา ชวนวัน, 2556) 

3.แนวความคดิการติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการ 

 การตดิต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง แนวความคิดของการวางแผนการสื่อสารตลาดซึ่งเป็น

กระบวนการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีต้องใชก้ารสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุม่เป้าหมายอย่างตอ่เนื่องเช่น 

การตลาดเจาะตรงเพื่อให้สนองตอบในทันที การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ และน าวิธีการสื่อสารแบบ

ตา่งๆ เหล่านี้มาท างานร่วมกัน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากท่ีสุด

โดยผ่านขา่วสารต่างๆ ( ศวิฤทธ์ิ พงศกรรังศลิป์,2555 ) 

4. แนวความคดิการท าการตลาดแบบ Social Media Marketing ( SMM ) 

 Social Media Marketing เป็นการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ มีก าลังต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ าแต่มี

ศักยภาพค่อนข้างสูงจึงสามารถตอบโจทย์ให้แก่บริษัทหรือองค์กรท่ีท าการตลาดทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างตรง

เป้าหมายแบบตัวต่อตัว เพราะสามารถ พูดคุย หรือ ถามตอบ กับกลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ Social Media ท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันทันดว่น รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ ( สยุมพร ธรรมเสน,2557 ) 



 

 

  1980  Proceedings 

5.แนวความคดิเกี่ยวกับการรับรู้ 

เสรี วงศ์มณฑา (2542: 79) การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษย์เลือก ท่ีจะรับรู้ เป็นการ 

ตีความหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีรับสัมผัส เพื่อรวบรวมเป็นภาพในสมองให้มี ความหมายเกิดขึ้น การรับรู้มาคู่กับการ

สัมผัส (Sensation) แต่มีความแตกต่างกันตรงท่ี การับรู้ (Perception) เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นด้วย เช่น เรา

รับประทานอาหาร อาหารเข้าปากเราเป็น การสัมผัส จากนั้นต้องมาคิดอีกวา่อาหารอร่อยหรือไม ่เรียกว่าเป็นการรับรู้ 

ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ซึ่งประกอบไปด้วย หู ตา จมูก ลิ้น และกาย มหีนา้ท่ีรับสัมผัส และประสาทท่ี 6 คือ ความคิดเมื่อ 

น าไปผนวกกับการสัมผัสจะกลายเป็นการรับรู้ เช่นเดียวกับการรับรู้ตราสินค้าก็คือการท่ีผู้บริโภคตระหนักรู้ถึงการมี

อยู่ของตราสินค้า(Brand) ผ่านการมองเห็น ได้ยนิ และประสบการณ์ เมื่อรับรู้ตราสินค้าแล้วผู้บริโภคจะรู้สึกอย่างไรก็

ขึน้อยูก่ับว่าตราสินคา้นั้นพยายามท่ีจะสื่อความหมายอยา่งไรไปถึงผู้บริโภค เช่น รถยนต์บางยี่ห้อสื่อถึงความหรูหรา มี

ระดับ หรือบางยี่จะสื่อถึงความประหยัด คุ้มคา่ เป็นต้น 

6. Generation Y   

กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี 1981-2000(พ.ศ.2524-2543) อายุ 16-35 ปี เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกับ

คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที เป็น Generation ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในประเทศไทย คือประมาณ 19 

ล้านคนในปี 2014 (ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย,์2557)  

 

วิธีด าเนินการวจิัย 

  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ รับรู้ตราสินค้า Skinfood ของ

กลุ่ม เพศหญิ ง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) และใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษา และการศกึษาครัง้นี้ได้ด าเนนิการ

ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง

ท่ีใชใ้นการวิจัย  

1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ในวิจัยคร้ังนี้คือกลุ่มผู้บริโภคเพศ หญิง  Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความ

คลาดเคลื่อน ในการเลอืกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้  

 

 =384.16 

 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

1.3 การค านวณหากลุ่มขนาดตัวอยา่งจะค านวณตามวธีิแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย 

พสุนนท์, 2555) รวมเป็นขนาดตัวอยา่งทัง้หมด 400 คน 
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2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลาย ค าตอบ ให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน จ านวน 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประสัมพันธ์สื่อสังคม ออนไลน ์ซึ่งเป็น

ค าถามปลายปิด (Close-ended Question) จ านวน 10 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนข์องกลุ่มเพศหญิง Gen Y ประกอบด้วย 

ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิดในด้านต่างๆได้แก่ ด้านความต่อเนื่องของการอัปเดตข้อมูล 

ด้านการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความน่าสนใจของสื่อ ด้านสื่อท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

จ านวน 6 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในตราสินค้า Skinfood โดยใชร้ะดับการ

วัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการ วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 

5 ระดับให้เลอืกตอบเพยีงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า Skinfood โดยการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเพศ

หญิง Gen Y ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ จ านวน 3 ข้อ และ ก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก โดยแบ่งเป็นระดับ

การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนด

เป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ศิลป์จาร,ุ 2552)  

ส่วนที่ 5 ค าถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ี มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Skinfood ของกลุม่เพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ข้อเป็น ค าถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื  

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือส าหรับศึกษาเร่ืองดังกล่าว โดยใช้แนวคิดและ

ทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษากับ

อาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนเนื้อหาใน

แบบสอบถามนั้นมคีวามเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา  

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้

วธีิสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามท่ีใช้ใน การศึกษาในคร้ังนี้ ได้ระดับค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.917 แสดงว่า เคร่ืองมือมีความน่าเชื่อถือ

ค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ  การศึกษา 

อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าโดย การตลาด

ออนไลน์ โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage)  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ รับรู้ตราสินค้า Skinfood โดย

ค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเพศ หญิง Gen Y 

ในกรุงเทพมหานคร โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหา

อทิธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า Skinfood ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี

ทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมตฐิานท่ีต้ังไวต้ามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์ , 2553)  

การวัดระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการยอมรับของผู้บริโภค (Interval) (ประสพชัย พสุนนท์ , 2553) 

5 หมายถึงอยูใ่นระดับ เห็นดว้ยมากที่สุด 

   4 หมายถึงอยูใ่นระดับ เห็นดว้ยมาก 

   3 หมายถึงอยูใ่นระดับ เห็นดว้ยปานกลาง 

   2 หมายถึงอยูใ่นระดับ เห็นดว้ยนอ้ย 

   1 หมายถงึอยู่ในระดับ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

 โดยผู้วิจัยใช้การแปลผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้นจากสูตร 

(ประสพชัย พสุนนท์ , 2553)   ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชัน้  =  ข้อมูลท่ีมีคา่สูงสุด – ข้อมูลท่ีมีคา่ต่ าสุด/จ านวนชัน้ 

      = 5-1/5   = 0.8 

ดังนัน้ ผู้วิจัยจัดล าดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม เป็นดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับ มากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับ ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับ นอ้ย 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับ นอ้ยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 16-21 ปี (ร้อย

ละ 46.3)  สถานภาพโสด(ร้อยละ 85.8)  ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ78.8)  อาชีพนักศึกษา (ร้อยละ72.8 ) 

และมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 64.8 ) 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าจากการตลาดออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบสอบถามส่วน

ใหญ่รับรู้จาก Facebook (ร้อยละ56.3)  ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้เคร่ืองส าอางคือ เพื่อน(ร้อยละ43.5)  

สาเหตุท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อคือ คุณภาพ(ร้อยละ64.0)  ชนิดเคร่ืองส าอางท่ีใช้บ่อยคือ ครีมบ ารุงผิวหน้า(ร้อยละ

39.3) สถานท่ีซื้อคอื บู๊ทเครื่องส าอาง(ร้อยละ49.0)  ค่าใช้จ่ายท่ีซือ้เครื่องส าอางแตล่ะครัง้ตัง้แต ่301-500 บาท (ร้อย

ละ27.3)  ความถี่ในการซื้อเคร่ืองส าอาง 1-2 คร้ังต่อเดือน(ร้อยละ70.3)  รับรู้โปรโมชั่นผ่าน Facebook (ร้อยละ49.0)  
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การตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือ Facebook(ร้อยละ 53.0)  และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าถึง

Facebook(ร้อยละ 77.8)  

 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการท าการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ท้ัง 6 ช่องทาง  พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากท้ัง 6 ช่องทางได้แก่ Website(Mean = 4.05, S.D.=0.56)  Facebook(Mean = 

4.08, S.D.=0.58)  Blog(Mean = 3.99 ,S.D.=0.64)  Instagram(Mean = 4.04, S.D.=0.61)  Youtube(Mean = 3.98, 

S.D.=0.60)  Line(Mean = 3.84 และ S.D.=0.72) และเมื่อพิจารณาจากค าถามย่อยท้ัง 5 ข้อของแต่ละช่องทางก็เห็น

ด้วยมากทุกข้อ คือ ความต่อเนื่องของการอัพเดตข่าวสาร ความถี่ในการแชร์ประสบการณ์การใช้สินค้า ความ

นา่เช่ือถือ ความนา่สนใจ และส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 

 ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าพบว่าอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมากท้ัง 3 ด้าน ได้แก่   รับรู้

ตราสินค้า SKINFOOD จากการท าการตลาดออนไลน์(Mean = 4.15, S.D.=0.66)   สังเกต รูปลักษณ์ของสินค้า 

SKINFOOD จากการท าการตลาดออนไลน์(Mean = 4.13, S.D.=0.65)   จดจ าผลิตภัณฑ์ SKINFOOD จากการท า

การตลาดออนไลน์(Mean = 4.34, S.D.=0.63) 

 ส่วนที่ 5 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอทิธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผล

ตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลการท าการตลาดออนไลนท่ี์มผีลต่อการ

รับรู้ตราสินคา้ 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 65.821 6 10.970 76.265 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residues) 56.530 393 0.144   

Total 122.351 399    
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่อิทธิพลการท าการตลาดออนไลนท่ี์มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า จากสื่ออนไลน์ท้ังหมด 6 

อย่าง ได้แก่  Website  Facebook  Blog  Instagram  Youtube และLine  เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2  แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชคุ้ณภาพกับการยอมรับเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.158 0.15  7.536 0.000  

Website X1 0.146 0.052 0.148 2.799 0.000 

Facebook X2 0.236 0.057 0.249 4.118 0.000 

Blog X3 0.080 0.054 0.093 1.476 .0 141 

Instagram 

Youtube 

Line 

X4 

X5 

X6 

0.180 

-0.096 

0.214 

0.052 

0.052 

0.036 

0.199 

-0.104 

0.282 

3.470 

-1.832 

6.036 

0.001 

0.068 

0.000 

R=0.733 , R Square = 0.538 , Adjusted R Square = 0.531 , Std Error of the Estimate = 0.37927 
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 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2  พบว่าอิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าจากสื่อ

ออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับสมมุตฐิานมี 4 ช่องทาง คือ Website  Facebook  Instagram   และLine และไม่สอดคล้องกับ

สมมุติฐาน คือไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า มี 2 ช่องทาง คือ Blog และ Youtube  จากการแสดงผลการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขยีนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหวา่งอิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผล

ตอ่การรับรู้ตราสินคา้จากสื่อออนไลน์ท้ัง 4 อยา่งดังนี้  
 

Y = 1.158 + 0.146(X1) + 0.236(X2) + 0.180(X4) + 0.214(X6) 
 

เมื่อ Y แทน อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของเพศหญิง Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร  
 

 

 

 

                X6 แทน  Line 
 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของเพศหญิง 

Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสื่อออนไลน์  Website  Facebook  Instagram   

และLine  สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

Website สนับสนุน 

Facebook สนับสนนุ 

Blog ไมส่นับสนุน 

Instagram สนับสนุน 

Youtube ไมส่นับสนุน 

Line สนับสนุน 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้จาก Facebook (ร้อยละ56.3)  ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้

เครื่องส าอางคือ เพื่อน(ร้อยละ43.5)  สาเหตุท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซือ้คือ คุณภาพ(ร้อยละ64.0)  ชนิดเคร่ืองส าอาง

ท่ีใชบ่้อยคอื ครมีบ ารุงผิวหน้า(ร้อยละ39.3) สถานท่ีซือ้คอื บู๊ทเครื่องส าอาง(ร้อยละ49.0)  ค่าใชจ้่ายท่ีซือ้เครื่องส าอาง

แต่ละคร้ังตั้งแต่ 301-500 บาท (ร้อยละ27.3)  ความถี่ในการซื้อเคร่ืองส าอาง 1-2 คร้ังต่อเดือน(ร้อยละ70.3)  รับรู้

โปรโมช่ันผ่าน Facebook (ร้อยละ49.0)  การตลาดออนไลนท่ี์มผีลตอ่การตัดสินใจซื้อคอื acebook(ร้อยละ 53.0)  และ

ผู้ตอบแบบสอบถามเขา้ถึงFacebook(ร้อยละ 77.8) 

 2. จากผลการศึกษา อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า มีสื่อออนไลน์ เพียง 4 

อย่าง(จากท้ังหมด 6 อย่าง) คือ Website  Facebook  Instagram   และLine  เมื่อSkin food ให้ความส าคัญกับสื่อ

ออนไลน์ดังกล่าวนั้นจะท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้มากขึ้น  ซึ่งข้อดีของการท าตลาดออนไลน์จะสอดคล้องตาม  

แนวคิด Social Media Marketing คือการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ มีก าลังต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ าแต่มี

X1 แทน  Website  

X2 แทน  Facebook 

X4 แทน  Instagram 
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ศักยภาพค่อนข้างสูงจึงสามารถตอบโจทย์ให้แก่บริษัทหรือองค์กรท่ีท าการตลาดทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างตรง

เป้าหมาย  เพราะสามารถ พูดคุย หรือ ถามตอบ กับกลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ Social Media ท่ีมอียูใ่นปัจจุบันทันด่วน 

รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ ( สยุมพร ธรรมเสน ,2557 ) 

 และผลการวิจัยสอดคล้องในบางส่วนกับงานวิจัยเร่ืองอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมี

ต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybellineของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวารสารจากมหาวิทยาลัย

นเรศวร ซึ่งศึกษาจากสื่อออนไลน์ท้ัง 6 ช่องทางเช่นกัน คือ Website, Facebook, Instagram, Line, Youtube และ Blog   

โดยผลการศึกษาจากงานวจิัยดังกล่าวระบุว่า สื่อออนไลนส์่งผลตอ่การรับรู้ตราสินค้าท้ังหมด 4 ชอ่งทาง คือ Website, 

Facebook, Blog และ Instagram ซึ่งช่องทางท่ีสอดกับงานวิจัยชิ้นนี้มี  3 ช่องทางคือ Website,  Facebook และ 

Instagram ซึ่งสาเหตุท่ีท าให้ผลการวจิัยแตกตา่งกันก็คือ ตราสินคา้แตกต่าง จึงเกิดช่องทางในการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน   

 จากสมการพยากรณ์ (Multiple Regression)  สารมารถอธิบายตัวแปรอิทธิพลของการท าการตลาดผ่านสื่อ

ออนไลน์ท้ัง 4 อยา่งคือ Website(X1)  Facebook(X2)  Instagram(X4) และ Line(X6)  มคี่า Beta คือ 0.148 0.057  0.052 

และ0.036 ตามล าดับ ซึ่งค่าดังกล่าวจะน ามาพยากรณ์ โดยสมการพยากรณ์ดังกล่าวนั้นมีระดับความน่าเชื่อถือ 

0.938 หรอืร้อยละ 93.80 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 โดยจากผลสรุปของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น  พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามนัน้เกิดการรับรู้จากสื่อออนไลนท้ั์ง 4 

อย่างไม่ เท่ากันเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนในแบบสอบถาม ซึ่งเรียงล าดับจากน้อยไปมากดังนี้  

Facebook(Mean=4.08)  Website(Mean=4.05)  Instagram(Mean=4.04)  และLine(Mean=3.84) ซึ่งจะสอดคล้องกับ

ข้อมูลท่ีว่า  Facebook มีผู้เข้าถึงมากท่ีสุด คือ 85% จากจ านวนผู้ใช้ Social media ท้ังหมดในประเทศไทย  (ศุทธิดา 

ชวนวัน, 2556)  จากผลสรุปและข้อมูลดังกล่าว จึงวิเคราะห์ได้ว่าควรให้ความส าคัญกับสื่อออนไลน์อย่าง Facebook 

มากที่สุด  แตอ่ย่างไรก็ตามสื่อออนไลนอ์ื่นๆก็มีความส าคัญท่ีท าให้เกิดการรับรู้เชน่กัน จึงไมค่วรมองข้าม 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ศึกษาวิจัยจากผู้บริโภคในเขตอื่นๆ และเคร่ืองส าอางยี่ห้ออื่นเพื่อท่ีจะได้ทราบว่ามีความแตกต่างกันในเร่ือง

การรับรู้จากการท าการตลาดออนไลน์มากน้อยเพียงใด  หรือศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลการท าการตลาด

ออนไลน์ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของการท าตลาดและเป็นผลพวงท่ีเกิดจากการรับรู้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถท าส าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านท่ีได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ขอขอบคุณ

เพื่อนๆทุกคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้ค าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัย

ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี โดยได้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงอยา่งครบถ้วน 
 



 

 

  1986  Proceedings 

เอกสารอ้างอิง 
ธานนิทร์ ศลิปจารุ. (2552). การวจิัยและวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถิตดิว้ย SPSS.  พมิพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ ์

เจริญพัฒน.์ 

ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิตธุิรกิจ. พมิพค์รัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพท็์อป. 

โพสทูเดย.์ บทวเิคราะห์อาเซียน. (2559).เจาะอุตฯความงามอาเซียน . สืบค้นจาก 

http://www.posttoday.com/biz/aec/scoop/425402. สบืค้นเมื่อ 20 กันยายน 2559. 

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร.(2559). อทิธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อการรับรู้ตราสินคา้ 

Maybellineของกลุม่เพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร. สบืค้นจาก 

file:///C:/Users/12560332/Downloads/269.pdf. เมื่อ 25 พฤศจกิายน 2559 

ศุทธิดา ชวนวัน.(2556). สถิตกิารใช้ Facebook. สบืค้นจาก

http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/newsletter/index.php/2012-11-08-03-49-15/mnu-vol33-n06/91-vol33 

no6/144-vol33-no6-issue10.html. สบืค้นเมื่อ 21 กันยายน 2559. 

ศริิชัย พงษ์วิชัย. (2551). การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตดิ้วยคอมพวิเตอร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ศวิฤทธ์ พงศกรรังศลิป์.(2555). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพท็์อป.  

สยุมพร ธรรมเสน.(2557). Social Media Marketing : SMM. [ออนไลน์]. จาก :https://prezi.com/ii8u31fhpbzy/social-

media-marketing-smm/. สบืคน้เมื่อ 21 กันยายน 2559. 

เสรี วงษ์มณฑา.(2542). กลยุทธ์การตลาด : การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ : บริษัท ธรีะฟิลม์ และไซเท็กซ์ จ ากัด. 

Positioning.(2006).SKIN FOOD อาหารผิวจากเกาหลี. ลบืค้นจาก http://positioningmag.com/8376. สบืค้นเมื่อ 20 

กันยายน 2559. 

Sanook women.(2010). 9 แบรนดเ์ครื่องส าอางเกาหลียอดฮิต. สบืค้นจาก  http://women.sanook.com/15134/สบืค้น

เมื่อ 20 กันยายน 2559. 

Wertime, K., Fenwick, I. (2008). แปลโดย ณงลักษณ์  จารุวฒัน์ และ ดร.ประภัสสร วรรณสถิต. Digimarketing เปิด

โลกนิวมเีดียและการตลาดดจิิทัล. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส.์ 

 

 

 

 

http://www.posttoday.com/biz/aec/scoop/425402.%20สืบค้นเมื่อ%2020%20กันยายน%202559
file:///C:/Users/12560332/Downloads/269.pdf
http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/newsletter/index.php/2012-11-08-03-49-15/mnu-vol33-n06/91-vol33%20no6/144-vol33-no6-issue10.html
http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/newsletter/index.php/2012-11-08-03-49-15/mnu-vol33-n06/91-vol33%20no6/144-vol33-no6-issue10.html
http://positioningmag.com/8376
http://women.sanook.com/15134/


 

 

  1987  Proceedings 

บุคลิกภาพตราสนิค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง WET N WILD ของกลุ่ม

ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร 

Brand personality affecting purchasing decision of WET N WILD cosmetic 

Female group Gen Y in Pathumwan, Bangkok 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กชนิภา บัวมณี1* และ นภัสวรรณ ชูจันทร์1 

Kedwadee Sombultawee1, Kotchanipa Buamanee1* and Napatsawan Chujan1  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET 

N WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้

วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร 

สถานท่ีเก็บตัวอย่างคือ สยามสแควร์, จามจุรีสแควร์, สามย่าน และมาบุญครอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 

แบบสอบถามโดยแบบสอบถามแต่ละด้านมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นคือบุคลิกภาพแบบจริงใจ(0.821) ,บุคลิกภาพ

แบบน่าตื่นเต้น (0.763) , บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (0.770), บุคลิกภาพแบบหรูหรา (0.755), บุคลิกภาพแบบห้าว

หาญ (0.866) และการตัดสินใจซื้อ (0.749) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (X1) บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (X2) บุคลิกภาพแบบมี

สมรรถนะ (X3) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (X5) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ

สมการพยากรณ์ Y = 1.198+(0.114)x1+(0.226)x2+(0.143)x3+(0.249)x5 จากผลวิจัยสามารถบอกได้ว่าบุคลิกภาพ

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 48.6% ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในการวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดและผู้บริโภคท่ีสนใจตราสินคา้ WET N WILD  
 

ค าส าคัญ:  บุคลิกภาพ  บุคลิกภาพตราสินคา้  การตัดสินใจซือ้ 
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Abstract  
 

 The objectives of this research were to study Brand personality affecting purchasing decision of WET N 

WILD cosmetic Female group Gen Y in Pathumwan, Bangkok. that configuration the prediction equation by using 

quantitative methodology. The research sample was female consumers Gen Y in Pathumwan. The location of the 

example is Siam Square, Chamchuri Square, Sam Yan and Maa Bun Krong. The questionnaire was used as the 

research with the coefficient of confidence; sincerity (0 .8 2 1 ) , excitement (0 .7 6 3 ) , competence (0 .7 7 0 ) , 

sophistication (0.755), ruggedness (0.866) and purchasing decision (0.749). The data was analyzed by multiple 

regression analysis. The results show that Sincerity (X1) excitement (X2) Competence (X3) and  

Ruggedness (X5) which affecting purchasing decision (Y) with a significance level of 0.05.The prediction equation 

was Y = 1.198+(0.114)x1+(0.226)x2+(0.143)x3+(0.249)x5 The finding also showed that the brand personality 

have an effect on the purchasing decision by 4 8 . 6 % .  The results of this research could be useful for 

entrepreneurs in strategic marketing and consumers who interested brand WET N WILD. 
 

Keywords:  Personality, Brand personality, Purchasing decision 
 

บทน า 

ผู้หญงิกับความสวยความงามถือเป็นสิ่งท่ีแยกออกจากกันไมไ่ด้การแต่งหน้าจึงถือเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นและ

ความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับผู้หญิง โดยเฉพาะกลุ่มสาววัยรุ่นและสาววัยท างานท่ีต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับ

ตนเองในการด าเนินชีวิต ท าให้กระแสนิยมของธุรกิจท่ีเกี่ยวกับความสวยความงามหรือธุรกิจประเภทเคร่ืองส าอาง

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าไม่วา่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ธุรกิจประเภทเคร่ืองส าอาง

จะเติบโตและเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ท าให้สามารถสร้างก าไรได้อย่างมหาศาล ปัจจุบันธุรกิจประเภท

เครื่องส าอางจึงเตบิโตและมเีพิ่มมากขึน้ ส่วนการเลอืกซือ้เครื่องส าอางของผู้บริโภคนัน้ ผู้บริโภคจะเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์

ท่ีเหมาะสมหรือเข้ากับใบหนา้ของตนเอง เพื่อให้ชว่ยซ่อมแซมในส่วนท่ีตนยังบกพร่องและจะเลือกซื้อตามความชอบใน

สไตล์การแต่งหน้าของตนเอง ซึ่งแต่ละคนจะมีข้อบกพร่อง ความชอบและรสนิยมหรือสไตล์การแต่งหน้าท่ีไม่

เหมอืนกัน โดยแตล่ะตราสินคา้จะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป 

บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นสิ่งท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของผู้บริโภคนั้นๆได้ เนื่องจากบุคลิกภาพ

ตราสินค้าเป็นกลุ่มลักษณะทางบุคลิกภาพของมนุษย์ท่ีจะผสมผสานอยูใ่นตราสินค้า (Aaker , 1996) ผู้บริโภคจะเลอืก

และตัดสินใจซื้อสินค้าตามทัศนคติ รสนิยม ค่านิยมหรือกล่าวได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้บริโภคเอง เพื่อให้สามารถบ่ง

บอกได้ถึงรสนิยมของตนเองกับคนในสังคม หรือในบางคร้ังผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าท่ีระดับสูงกว่าหรือระดับท่ี

สังคมส่วนใหญ่ยอมรับเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ สังคมให้การยอมรับยกย่องและมีจุดยืนทางสังคม 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า เคร่ืองส าอางแต่ละตราสินค้ามีบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีแตกต่างกัน แต่ละตราสินค้าจะ

พัฒนาตราสินค้าเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์และบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นให้มีความแตกต่างจากตราสินค้าอื่นๆ  

ผู้บริโภคจะเลือกตัดสินใจซื้อและค้นหาตราสินค้าที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองหรือเลือกตราสินค้าท่ีผู้บริโภค

รู้สึกว่าท าออกเพื่อตนเอง อีกท้ังบุคลิกภาพตราสินค้ายังสามารถสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางการ

แข่งขันจากตราสินค้าของธุรกิจคู่แข่งขันต่างๆได้อีกด้วย เป็นการสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าให้กับตราสินค้า 

(Triplett,1994 กล่าวอ้างจาก ก่อพงษ์, 2551) 
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ในปัจจุบัน เคร่ืองส าอาง “ WET N WILD ” ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าเป็นเครื่องส าอางท่ีสามารถท า

ยอดขายได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ต่อมาบริษัท SESA COSMETICS จึงได้น าเคร่ืองส าอาง WET N WILD เข้ามา

จ าหนา่ยในประเทศไทย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคในประเทศไทย เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคในเร่ือง

ของคุณภาพสินค้าที่ดี มรีาคาท่ีเหมาะสม ไมสู่งมากจนเกินไป และมีความคุ้มค่าเพราะสามารถแต่งหนา้ออกมาให้ได้ดู

ดีเกินราคาของเคร่ืองส าอาง สามารถยกระดับตนเองให้ดูสูงขึ้นได้ แม้แต่คุณ โมเม นภัสสร บูรณศิริ อดีตศิลปินและ

นักแสดงท่ีปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคร่ืองส าอางท่ีโด่งดัง และเป็นพิธีกรรายการ โมเมพาเพลิน ท่ี

หลายคนรู้จักก็ยังยอมรับและมีการการันตีว่าสินค้าของ WET N WILD เป็นสินค้าท่ีดแีละควรมไีวค้รอบครอง เนื่องจาก

บุคลิกภาพตราสินค้ามีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในปัจจุบัน ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นว่า 

บุคลิกภาพตราสินค้าสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของผู้บริโภคนั้นๆได้ (Plummer, 2000)  คือ บุคลิกภาพตรา

สินค้านี้แสดงออกมาให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณภาพท่ีได้รับจากใช้งานว่ามีคุณภาพท่ีดี มีชื่อเสียงและถูกเป็นท่ีพูดถึงใน

สังคมเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีฐานราคาท่ีเหมาะสมกับผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของ

คนในสังคมส่วนใหญ่ได้ว่า ปัจจุบันผู้บริโภคจะค านึงถึงการแสดงตัวตนให้สังคมรับรู้ในระดับท่ีสูงกว่าระดับท่ีเป็นจริง

ของตนเอง เพื่อให้ตนเป็นท่ียกย่องและยอมรับในสังคม ดูดีมีชื่อเสียง มีรสนิยมท่ีทันสมัย แต่ด้วยฐานะทางสังคมของ

ตนท่ีไม่สูงมากเหมือนท่ีตนต้องการจึงต้องพยายามหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูกและเหมาะสมกับก าลังทรัพย์

ของตนท่ีตนสามารถซือ้ได้ เพื่อให้เข้ากับสังคมได้ ด้วยเหตุผลนี้ WET N WILD จึงเป็นเครื่องส าอางท่ีก าลังถูกพูดถึงและ

ติดตามเป็นอย่างมาก ดูได้จากปัจจุบัน FACEBOOK Fanpage ของ WET N WILD THAILAND ท่ีมียอดผู้ติดตามสูงถึง 

724,710 คน ซึ่งนับว่าเป็นยอดผู้ติดตามท่ีสูง หากเปรียบเทียบกับแบรนเคร่ืองส าอางท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน อย่างเช่น 

เครื่องส าอาง 4U2 ท่ีมียอดผู้ติดตามเพยีง 189,397 คนเท่านัน้ 

จากเหตุผลดังท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผล

ตอ่การตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง WET N WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหา

นคร เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของวัยรุ่นและวัยท างานที่ตอ้งการเพิ่มความมั่นใจให้กับ

ตนเองในการด าเนินชีวิตเพื่อให้สังคมเป็นท่ียอมรับและเลือกศึกษาเฉพาะในเขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร

เนื่องจากมีประชากรอยู่เป็นจ านวนมาก จึงเป็นท่ีน่าสนใจในท าการศึกษาเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อให้ทราบถึงบุคลิกภาพตรา

สินค้าที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD มากนอ้ยเพียงใด ซึ่งผลการวจิัยในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์

ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและยังสามารถเป็นแนวทางในด าเนินกิจการได้

อกีด้วย 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด

กรุงเทพฯมหานครท่ีมีต่อเครื่องส าอาง Wet n wild 

2. เพื่อศกึษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอาง Wet n wild ของกลุ่มผู้บริโภค

เพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร 
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สมมุติฐาน 
1. บุคลิกภาพตราสินค้าท่ีควรสนับสนุนเพื่อส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD 

ของกลุม่ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า 

บุคลิกภาพ หมายถึง เป็นผลรวมของลักษณะในเชิงจิตวทิยาของแต่ละบุคคล และจะแสดงออกมาในรูปของ

พฤติกรรม ซึ่งการแสดงลักษณะพฤติกรรมนั้นจะแสดงออกมาท้ังท่ีเป็นลักษณะภายในและลักษณะภายนอก ในส่วน

ของลักษณะภายในท่ีแสดงออกมานั้นจะสามารถสังเกตได้ค่อนข้างยากและส่วนท่ีเป็นลักษณะภายนอกท่ีแสดงออกมา

จะสังเกตได้ง่ายกว่า โดยลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภคจะแสดงออกแตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และใน

ชว่งเวลานัน้ๆ (Zimbardo and Ruch; 1980, 292) 

 บุคลิกภาพตราสินค้า หมายถงึ ลักษณะบุคลิกภาพของมนุษยท่ี์ผสมผสานอยูใ่นตราสินคา้ (Aaker, 1996) 

 บุคลิกภาพตราสินค้า จะมาจากการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ท่ีแสดงออกมาแตกต่างกัน มาอยู่ในรูป

ของบุคลิกภาพตราสินค้า เชน่ อุปนิสัย เป็นคนเรียบง่าย เป็นตน้ เพื่อให้ตราสินค้าสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนและ

รสนยิมได้ (Aaker, 1997) 

 ดังนั้น บุคลิกภาพตราสินค้า จึงสามารถสรุปได้ว่า บุคลิกภาพตราสินค้า เป็นลักษณะสามารถบ่งบอกถึง

ความเป็นตราสินค้านั้นๆได้ บุคลิกภาพตราสินค้ามาจากการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ เนื่องจากการตัดสิน ใจซื้อ

สินค้าของผู้บริโภคนั้น ไม่ใช่เพียงเพราะเกิดความต้องการหรือความจ าเป็นเพียงอย่างเดียว ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ

สินค้าที่มบุีคลิกภาพตราสินค้าในแนวเดียวกันของบุคลิกภาพของผู้บริโภคเอง หรือเป็นสินค้าที่สามารถสะท้อนและบ่ง

บอกถึงความเป็นตัวตนของผู้บริโภคได้ 

บุคลิกภาพตราสินคา้นัน้ สามารถแบ่งออกได้ 5 แบบ คือ บุคลกิภาพแบบจรงิใจ (Sincerity), บุคลิกภาพแบบนา่ตื่นเต้น 

(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence), บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) และบุคลิกภาพ

แบบห้าวหาญ (Ruggedness) ซึ่งบุคลิกภาพแต่ละแบบจะแบ่งย่อยออกมาอีกเป็นดา้นๆ (Aaker, 1996) 

บุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand Personality) 

- บุคลิกภาพแบบจรงิใจ (Sincerity) 

- บุคลิกภาพแบบนา่ตื่นเตน้ (Excitement) 

- บุคลิกภาพแบบมสีมรรถนะ (Competence) 

- บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) 

- บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) 

การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง WET N 

WILD ของกลุม่ผู้บริโภคเพศหญงิ Gen Y 

ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหา

นคร 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค 

เพื่อให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดและกลยุทธ์

ต่างๆให้แก่องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถน าเสนอสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด ซึ่งเป็นสิ่งท่ี

จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการตา่งๆในยุคนี้ท่ีมีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง เพื่อท าให้องค์กรเกิดความได้เปรียบ 

และสามารถอยู่รอดได้ (ฉลองศรี พมิลสมพงษ์, 2544) 

 การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกปฏิบัติทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ เพื่อน าไปสู่

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ (สุเมธ เดยีวอศิเรศ, 2525) 

 ดังนั้น ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ คือ การเลือกตัดสินใจซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งของผู้บริโภค ซึ่ง

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคนั้นจะมีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล เนื่องจากปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เป็นต้น ท่ีมีความแตกต่างรวมถึงรสนิยมด้วย จึงท าให้พฤติกรรมการซื้อ

แตกต่างกัน อีกท้ังการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคส่วนมากจะเกิดจากปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดอีกด้วย (ตรีนุช มุทุ

จิตต์, 2554, หนา้112-114) และ (กัลยรัตน์ โตสุขศรี, 2552, หนา้144) 

 (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543, หน้า 160-166) ได้กล่าวถึงกระบวนการซื้อของผู้บริโภคไว้ว่า กระบวนการซื้อ

ของผู้บริโภคนั้นประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ ได้แก่  1.การตระหนักถึงความต้องการ (Need 

Recognition), 2.การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search), 3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative), 

4.การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) และ5.พฤตกิรรมหลังซื้อ (Post purchase Behavior) 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N 

WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้

ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด

กรุงเทพฯมหานคร 

กลุ่มผู้บริโภค GEN Y คือ เป็นกลุ่มคนท่ีเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยไีอที ซึ่งลักษณะของคนกลุ่ม Gen Y มี

ความกล้าแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไมช่อบอยูใ่นกรอบหรือเงื่อนไข และพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อสินค้า

ของคน Gen Y จะศึกษาข้อมูลสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อและจะน าข้อมูลไปเปรียบเทียบในเร่ืองคุณลักษณะ การบริการ 

ราคา โปรโมช่ันต่างๆ เพื่อให้ได้สนิค้าท่ีดท่ีีสุด 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน

จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน 

จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร เนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากร 
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การศึกษาในคร้ังนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นหมายถึงว่ายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ

เลอืกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 

 

 =384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 

 

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอยา่ง ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างส าหรับการวจิัยครัง้นี้จึงเท่ากับ 400 

ตัวอยา่ง (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546) 

   1.3 วธีิการสุ่มตัวอยา่ง  

   1.3.1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้แบบความน่าจะ

เป็น มีวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีกลุ่ม 

Gen Y รวมตัวกันได้แก่ สยามสแควร์จามจุรสีแควร์ สามยา่นและมาบุญครอง 

   1.3.2 ใช้วิธีการสุ่มแบบไม่น่าจะเป็นด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 

sampling)โดยไปยังสถานท่ีท้ัง 4 ท่ีมาจากการจับฉลากแล้วท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงGen Y 

จ านวน  400 ตัวอยา่งซึ่งจะแบ่งสัดส่วนการแจกแบบสอบถามออกเป็นสถานท่ีละ 100 ตัวอยา่ง ได้แก่ 

                              -สยามสแควร์      จ านวน 100 คน 

                              - จามจุรสีแควร์    จ านวน 100 คน 

                              - สามยา่น           จ านวน 100 คน 

                              - มาบุญครอง       จ านวน 100 คน 

 

2.เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ในส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคล และส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการ

เลือกซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD จะเป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended question)  คือจะมีค าตอบ

หลายตัวเลือก (Multiple choices) และจะให้เลือกตอบข้อท่ีเหมาะสม โดยในส่วนท่ี 1 มีจ านวน 5 ข้อ และในส่วนท่ี 2 มี

จ านวน 8 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD 

ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร ประกอบด้วย ค าถามท่ีเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพแบบจริงใจ  (Sincerity), บุคลิกภาพแบบน่าตื่ น เต้น  (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ 

(Competence), บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) มีจ านวนท้ังหมด 

15 ข้อ ตามทฤษฎีของ Jennifer Aaker (Aaker, 1997) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) 

เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว และ

ก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง WET N WILDของผู้บริโภค  เป็นค าถามชนิดให้

เลือกตอบ จ านวน 3 ข้อ และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก โดยแบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค 

(Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม 

Likert scale 
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การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม 

 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ไลเคิร์ท (Likert’s Rating scale) และมีเกณฑ์

การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary weighting ดังตอ่ไปน้ี 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึงมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

ส่วนที่ 5 ค าถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง 

WET N WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Yในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานครจ านวน 1 ข้อเป็นค าถาม

ปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ขั้นตอนการวิจัย 

1. ท าการทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย ตลอดจนบทความท่ีเกี่ยวข้องกับ

หัวขอ้การศึกษาบุคลกิภาพของตราสินคา้เคร่ืองส าอาง WET N WILD ของกลุม่ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน 

จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร เพื่อน าไปใชใ้นการท าแบบสอบถาม 

2. ร่างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

และมีการพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ น าแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา

รวมท้ังปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุงจนมั่นใจได้ว่ามาตราวัด ใน

แบบสอบถามมีความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

3. น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง 

Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร จ านวน 30 ชุด แล้วน าข้อมูลมาวเิคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถามจากการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ได้เทา่กับ 0.981 ซึ่งเป็นค่าความเชื่อม่ัน

ท่ีสูงเนื่องจากค่าที่ค านวณได้มีคา่เขา้ใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามนัน้มคีวามเท่ียงตรง 

4. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม

ผู้บริโภคเพศหญิงGen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร จ านวน 400 ชุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลท่ีได้นั้นไปท าการวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป (SPSS) เพื่อหาค่าสถิติดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  

ผู้วิจัยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์หาข้อมูลในส่วนของข้อมูล

ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม และจะใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาวิเคราะห์ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง WET  N WILD 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  

ผู้วิจัยท าการทดสอบสมมุติฐานด้วยวิธีทางสถิติ คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. 

เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553) เนื่องจากผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 

95%, α = 0.05 นั่นหมายถงึวา่หากค่า sig. มากกวา่ 0.05 นัน้ ตัวแปรอสิระไมส่่งผลตอ่ตัวแปรตาม 

 การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม 

 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ไลเคิร์ท (Likert’s Rating scale) และมีเกณฑ์

การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary weighting ดังตอ่ไปน้ี 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึงมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

 

ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 19 – 23 ปี

(ร้อยละ 87.3)สถานภาพเป็นโสด (ร้อยละ 91.8) มีการศกึษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 92.8) ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

นักศกึษา (ร้อยละ 80.3) และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท (ร้อยละ 77.3) 

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอาง WET N WILD พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มกีารซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD  1 ชิ้นตอ่เดอืน  (ร้อยละ 63.3) จ านวนของเคร่ืองส าอาง WET N WILD ท่ีมไีว้

ในครอบครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ชิ้น (ร้อยละ 50.8) ค่าใชจ้่ายในการซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD ตอ่คร้ัง 301-600 

บาท (ร้อยละ 46.5)ประเภทเคร่ืองส าอางของ  WET N WILD ท่ีท าออกมาได้ดีท่ีสุดคือ ลิปสติก (Lipstick) (ร้อยละ 76.3) 

สาเหตุท่ีเลือกซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD คือ ราคาท่ีมีความเหมาะสม (ร้อยละ 48.0) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจในการเลือกซื้อเคร่ืองส าอาง  WET N WILDคือ เพื่อน (ร้อยละ 54.8) รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเคร่ืองส าอาง WET N 

WILD ผ่านทาง Internet (ร้อยละ 39.3) และมกีารซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD จาก Watson (ร้อยละ 52.0) 

 ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง 

WET N WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), ด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), ด้าน

บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence), ด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) และด้านบุคลิกภาพแบบ

หรูหรา (Sophistication) พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ

เครื่องส าอาง WET N WILD อยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 3.74 และ S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ มรีะดับความเชื่อม่ันความคิดเห็นอยูใ่นระดับมากท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพแบบจรงิใจ (Sincerity) (Mean 

= 3.66 และ S.D. = 0.67) ด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.66) ด้าน

บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.67) ด้านบุคลิกภาพแบบหรูหรา
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(Sophistication) (Mean= 3.73 และ S.D. = 0.70) และด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) (Mean = 3.72 

และ S.D. = 0.78) 

 ส่วนที่  4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในตราสินค้า  ของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยู่ระดับเห็นด้านมาก (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD จากบุคลิกภาพของตราสินค้า (Mean = 3.95 และ S.D. = 

0.74), ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD ท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณค่าของตราสินค้า (Mean = 4.30 

และ S.D. = 0.69) และผู้บริโภคใชต้ราสินคา้เคร่ืองส าอาง WET N WILD ในการบ่งบอกบุคลิกภาพของตัวเอง (Mean = 

3.97 และ S.D. = 1.01) 

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง WET N WILD ของกลุม่ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจ ซื้อเครื่องส าอาง WET N WILD ของกลุม่ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ

มหานคร 

แหลง่ความแปรปรวน SUM of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 88.834 5 17.767 76.378 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื(Residual) 91.650 394 0.233   

Total 180.484 399    

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า บุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N 

WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร จากท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), ด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), ด้านบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ 

(Competence), ด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) และด้านบุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่ง

ปรากฏในตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชปั้จจัยบุคลิกภาพของตราสินค้าWET N WILD เป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  1.198 0.152  7.616 0.00 

ด้านบุคลกิภาพแบบจรงิใจ X1 0.145 0.060 0.144 2.433 0.015 

ด้านบุคลิกภาพแบบนา่ตื่นเตน้ X2 0.230 0.068 0.226 3.394 0.001 

ด้านบุคลิกภาพแบบมสีมรรถนะ X3 0.143 0.066 0.143 2.171 0.031 

ด้านบุคลิกภาพแบบหรูหรา X4 0.032 0.063 0.033 0.503 0.615 

ด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ X5 0.216 0.048 0.249 4.501 0.000 

R = 0.702, R Square = 0.492, Adjusted R Square = 0.486, Std. Error of the Estimate = 0.48230 
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 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า บุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N 

WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานครอเพียง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้าน

บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), ด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), ด้านบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ 

(Competence) และด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) และไมส่่งผลตอ่การตัดสนิใจซือ้ในตราสินค้าคือ ด้าน

บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ดังปรากฏในตารางท่ี 2  

 จากการแสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขต

ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานครท้ัง 4 ด้าน ดังนี ้

  Y = 1.198+(0.114)x1+(0.226)x2+(0.143)x3+(0.249)x5  

เมื่อ Y แทน บุคลกิภาพตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง WET N WILD 

  X1 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่บุคลิกภาพตราสินคา้ด้านบุคลิกภาพแบบจรงิใจ (Sincerity) 

X2 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่บุคลิกภาพตราสินคา้ด้านบุคลิกภาพแบบนา่ตื่นเตน้ (Excitement) 

                        X3 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่บุคลิกภาพตราสินคา้ด้านบุคลิกภาพแบบมสีมรรถนะ (Competence) 

X5 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่บุคลิกภาพตราสินคา้ด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) 

 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ บุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET 

N WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับ ด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), ด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), ด้าน

บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ส่งผลให้บุคลิกภาพตรา

สินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดัง

แสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

บุคลิกภาพตราสินคา้ด้านบุคลกิภาพแบบจรงิใจ (Sincerity) ท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้

เครื่องส าอาง WET N WILD 

สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินคา้ด้านบุคลกิภาพแบบนา่ตื่นเตน้ (Excitement) ท่ีส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องส าอาง WET N WILD 

สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินคา้ด้านบุคลกิภาพแบบมสีมรรถนะ (Competence) ท่ีสง่ผลทางบวกต่อการ

ตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง WET N WILD 

สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินคา้ด้านบุคลกิภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ท่ีไม่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซือ้

เครื่องส าอาง WET N WILD 

ไมส่นับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินคา้ด้านบุคลกิภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสนิใจ

ซื้อเครื่องส าอาง WET N WILD 

สนับสนุน 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD ของกลุ่ม

ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร จะเห็นว่าโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก นั้นหมายถึงว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตรงกับบุคลิกภาพและรสนิยมของตน สามารถ

บ่งบอกความเป็นตัวตนได้ผ่านบุคลิกภาพตราสินคา้ (Aaker, 1997) ดังนัน้บุคลิกภาพตราสินคา้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผล

ต่อการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลทางบวกต่อตัดสินในซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILDนั้น 

มีเพียง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), ด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), 

ด้านบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) และไม่ส่งผลตอ่การ

ตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD คือ ด้านบุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า 

บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), ด้านบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), ด้านบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ 

(Competence) และด้านบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) แสดงถึงบุคลิกภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เนื่องจากบุคลิกภาพตราสินค้าสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้บริโภคได้ ดังนั้นตราเคร่ืองส าอาง WET N WILD 

จึงควรให้ความส าคัญในท้ัง 4 ด้าน จะท าให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีเพิ่มมากยิ่งขึน้ และทางด้านบุคลิกภาพ

แบบหรูหรา (Sophistication) ท่ีไม่ส่งผลต่อตัดสินในซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD นั้นหมายถึงวา่ผู้บริโภคมีความเห็น

ว่าตราสินค้า WET N WILD สามารถบ่งบอกถึงความหรูหราได้แต่มันไม่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จึงกล่าวได้ว่า ถึงแม้ตราสินค้า WET N WILD จะให้ความส าคัญในด้านบุคลิกภาพแบบหรูหรา 

(Sophistication) นัน้ก็ไมท่ าให้ผู้บริโภคนัน้เกิดการตัดสนิใจซื้อเพิ่มมากขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD ของกลุ่ม

ผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ ผู้ประกอบการควรจะน าข้อมูลต่างๆ จาก

ผลการวจิัยมาพจิารณา เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสนิใจซื้อมากขึ้นมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยมีขอ้คดิเห็น และ

ข้อเสนอแนะของบุคลิกภาพตราสินคา้ในแต่ละดา้นดังตอ่ไปนี้ 

1. บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) จะบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย อารมณ์ท่ีมีความอ่อนไหว 

และมลีักษณะเป็นต้นแบบตอ่ผู้อื่น ของผู้บริโภค บุคลิกภาพแบบจรงิใจจะสามารถบอกถึงตัวตนของผู้บริโภค เนื่องจาก

แสดงถึงรูปแบบการใช้ชีวิต และอารมณ์ของผู้บริโภค ถ้าองค์กรให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพแบบจริงใจจะเป็นสิ่งท่ี

ดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความสนใจเน่ืองจากบุคลิกภาพแบบจรงิใจส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

2. บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) จะบ่งบอกถึงความเป็นคนทันสมัย มีความมุ่งมั่น และชอบการ

จินตนาการ ของผู้บริโภค บุคลิกภาพแบบนา่ตื่นเต้นจะสามารถบอกถึงรสนิยมของผู้บริโภคได้ เนื่องจากมกีารบอกถึง 

ความชอบส่วนตัวของผู้บริโภค ถ้าองคก์รให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพแบบนา่ตื่นเตน้จะเป็นสิ่งท่ีดึงดูดผู้บริโภคให้เกิด

ความสนใจเนื่องจากบุคลกิภาพแบบจรงิใจส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

3. บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) จะบ่งบอกถึงความเป็นคนมีลักษณะน่าเชื่อถือ น่าหลงใหล 

และมีความเป็นผู้น า บุคลิกภาพแบบมสีมรรถนะจะสามารถบอกถึงตัวตนภายในท่ีตอ้งการสื่อออกมาของตัวผู้บริโภค 
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ถ้าองค์กรให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะจะเป็นสิ่งท่ีดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความสนใจเนื่องจาก

บุคลิกภาพแบบจรงิใจส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

4. บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) จากผลการวิจัยกล่าวว่าบุคลิกภาพแบบหรูหรา ไม่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง WET N WILD ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง Gen Y ดังนั้นองค์กรธุรกิจจึงไม่จ าเป็นต้องให้

ความส าคัญกับบุคลิกภาพแบบหรูหรา เพราะไมไ่ด้ช่วยสง่เสริมในการแสวงหาผลก าไรให้กับองคก์รธุรกิจ 

5. บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) จะบ่งบอกถึงความเป็นคนมีลักษณะความเป็นตะวันตก ห้าวหาญ 

และมีความแข็งแกร่ง บุคลิกภาพแบบห้าวหาญจะสามารถบอกถึงตัวตนของผู้บริโภค เนื่องจากแสดงถึงลักษณะ

บุคลิกภาพของผู้บริโภค ถ้าองค์กรให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพแบบห้าวหาญจะเป็นสิ่งท่ีดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความ

สนใจเนื่องจากบุคลกิภาพแบบห้าวหาญสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมใน

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ความต้องการของผู้บริโภค รสนิยมนั้นย่อม เปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลเวลา และเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้จะได้น าไปปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการเพิ่ม 

และรักษากลุ่มผู้บริโภคตอ่ไป 

 2. ควรมกีารศึกษาปัจจัยในด้านอื่นๆ ท่ีจะส่งผลตอ่การตัดสินใจซือ้เครื่องส าอาง เชน่ ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ฯลฯ เพื่อจะได้น าข้อมูลมาปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาด สร้างแรงดึงดูดให้เกิดการจูงใจ และการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 
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อทิธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม 

GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

The influence of online marketing affecting SEPHORA brand awareness of 

Generation Y in Patumwan, Bangkok 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กานตธ์ิดา เทอดตระกูลรัตน์1* และ นันท์นภัส พูลสวัสดิ์1 

Kedwadee Sombultawee1, Kantida Turdtrakoonrat1* and Nannapat Poolsawat1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศกึษาอิทธิพลการท าการตลาดออนไลนท่ี์มผีลตอ่การรับรู้ตราสินค้า 

SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ลุ่มตัวอยา่งท้ังหมด  400 คน และเคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวจิัยคือ แบบสอบถาม มคี่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.953 วเิคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวเิคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือด้านการรับรู้ตราสินค้าผ่าน Website(X1)  ด้าน

รับรู้ตราสินค้าผ่าน Facebook (X2) ด้านการรับรู้ตราสินค้าผ่าน Blog (X3) และด้านการรับรู้ตราสินค้าผ่าน Instagram 

(X4) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ SEPHORA (Y) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 และสมการพยากรณ์คอื  

Y = 0.536 + (0.123) X1 + (0.166) X2 + (0.183) X3 + (0.158) X4 

 

ค าส าคัญ:  การรับรู้ตราสินคา้  การตลาดออนไลน ์
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to study the Influence of Online Marketing Affecting SEPHORA 

Brand Awareness of Generation Y in Patumwan, Bangkok 400 peoples that configuration the prediction equation 

by using quantitative methodology. The research instrument was questionnaire with reliability 0.953. The data 

was analyzed by multiple regression analysis. The results show that brand awareness on Website (X1) brand 

awareness on Facebook (X2) brand awareness on Blog (X3) and brand awareness on Instagram (X4) which 

affecting brand awareness (Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation was Y = 0 .5 3 6  + 

(0.123) X1 + (0.166) X2 + (0.183) X3 + (0.158) X4 
 

Keywords:  brand awareness, online market 
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บทน า  
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์เป็นท่ีนิยมมากขึ้นและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังมี

แนวโน้มท่ีจะได้รับความนิยมสูงขึ้นเร่ือยๆ เพราะเป็นทางท่ีสามารถขยายข่าวได้ท้ังในและนอกประเทศ โดยจะเห็นได้

จากธุรกิจและห้างร้านต่างๆ เร่ิมหันมาใชส้ื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สนิค้า โดยขา่วสารท่ีสง่ไปถึงลูกค้านัน้

เป็นท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงเป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการซื้อและเข้าถึงสินค้า นอกจากนี้ยังมีผลส ารวจออกมาว่า ผู้ท่ีมีพฤติกรรมการใช้

อนิเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือกลุ่ม GEN-Y  ซึ่งมีการใชอ้ินเทอร์เน็ตมากถึง 54.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน และ

จากการสังเกตพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของคนไทยพบว่า คนไทยเคยซื้อของผ่านทางออนไลน์มากถึง 64.9% 

โดยเหตุผลของการซื้อน้ันมาจากการอา่นบทวจิารณ์สินค้าจากผู้ใชท่ี้มปีระสบการณ์ผ่านทางอนิเทอร์เน็ตและการอา่น

ความคิดเห็นของผู้ท่ีเคยใช้สินค้า ( Online: http:// www.it24hrs.com : 2558 )    

จากการท่ีการตลาดออนไลนเ์ร่ิมเข้ามามีบทบาท ธุรกิจจึงเร่ิมหันมาให้ความสนใจการท าการตลาดออนไลน์

มากขึ้น เพื่อโอกาสในการเปิดช่องทางท่ีแปลกใหมแ่ละผลักดันธุรกิจให้มีจุดแข็งมากขึ้นกว่าเดิม ไมว่า่จะหันไปทางไหน 

ธุรกิจท่ีเห็นๆกันต่างใช้การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคจดจ าในตราสินค้า อย่างธุรกิจความงามท่ีใช้

ช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักในการถ่ายทอดข่าวสาร โดยธุรกิจท่ีโด่งดังในตอนนี้ คงหนีไม่พ้น ร้านเคร่ืองส าอาง 

SEPHORA ท่ีได้รวบรวมความหลากหลายทางด้านความงามเอาไว้  

SEPHORA ถือว่าเป็นตราสินค้าท่ีเพิ่งเปิดตัวในไทยได้ไม่นานนัก แต่เป็นท่ีโด่งดังระดับโลกในฐานะผู้น าความ

งาม และเป็นท่ีรู้จักในนามร้านเคร่ืองส าอางมัลติแบรน ( Multi brand) จากท่ัวทุกมุมโลก ด้วยภาพลักษณ์ของร้านท่ีมี

การเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสและทดลองสินค้าได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมตราสินค้าด้านความงามท่ี

มีชื่อเสียงจากท่ัวโลกเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับและติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ตลอดเวลา แต่ก็มีคู่แข่งรายเก่าท่ีท าธุรกิจ

ประเภทนี้อยู่แล้ว  ท าให้ SEPHORA ต้องเพิ่มช่องทางใหม่ๆส าหรับผู้บริโภคท่ีไม่สะดวกไปหน้าร้าน SEPHORA ก็ยังมี

เว็บไซต์เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกและซื้อสินค้า และยังมีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านการสาธิตและบทวิจารณ์จาก

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามและเคร่ืองส าอางชื่อดังหลายๆท่าน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนั้น 

ส่งผลให้ผู้บริโภคหลายท่านเกิดความเชื่อถือและเกิดพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น 

(Online: http://www.manager.co.th : 2557) 

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วจิัยสนใจศกึษาถึงอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ตราสินคา้ SEPHORA ในกลุ่ม GEN-Y  ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานวจิัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการแข่งขันในธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน และเป็นแนวความคิดแกผู่้ท่ีสนใจในเร่ืองนี้น าไปศกึษาตอ่ไป 

 

วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
เพื่อศึกษาถึงอทิธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขต

ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
บัณฑิต เผ่าวัฒนา (2548)  แบ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ไว้ ดังนี้  

1. ปัจจัยทางกายภายของผู้รับรู้ ได้แก่ ระบบประสาทสัมผัส  

2. ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพของผู้รับรู้ ได้แก่ ทัศนคต ิอารมณ์ ค่านยิม เป็นต้น 

3. ปัจจัยทางด้านสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ ลักษณะของสิ่งเร้า ความแตกตางของส่ิงเร้า ดังนัน้ สามารถกล่าวได้

วา่ การรับรู้ถือว่าเป็นกระบวนการแปลความหมายจากการสัมผัส การรับรู้ของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันตอ้งอาศัย

ปัจจัยหลายอยา่ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด  

  การสื่อสารทางการตลาด เป็นกระบวนการจัดการแหล่งข้อมูลข่าวสารท้ังหมดท่ีท าเกี่ยวข้องกับสินค้าและ

บริการ โดยใช้หลักการสื่อสารตราสินค้าในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ

เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และน า

เครื่องมอืเหลา่นี้มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อท าให้ผลการสื่อสารมคีวามชัดเจน ความสอดคล้อง และมปีระสิทธิภาพ

มากที่สุด (สราวุธ อนันตชาติ, 2550 หนา้ 2) 

การสื่อสารทางการตลาด คือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านตา่งๆ ให้กับผู้บริโภคได้รับรู้มาก

ท่ีสุด ธุรกิจจะเลือกเคร่ืองมือในการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง เคร่ืองมือในการสื่อสาร

การตลาดได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง 

การตลาดเชิงกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การบอกเล่าแบบปากต่อปาก โดยสามารถเลือกเคร่ืองมือการสื่อสาร

การตลาดได้มากกว่า 1 ประเภท โดยต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับสินค้าและบริการ (ธีรพันธ์ โล่ทองค า , 2544 

หนา้ 6 ) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ แบบ Social Media Marketing (SMM) 

Social Media Marketing เป็นการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ มีก าลังต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ าแต่มี

ศักยภาพค่อนข้างสูงจึงสามารถตอบโจทย์ให้แก่บริษัทหรือองค์กรท่ีท าการตลาดทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างตรง

เป้าหมายแบบตัวต่อตัว เพราะสามารถ พูดคุย หรือ ถามตอบ กับกลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ Social Media ท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันได้แบบปัจจุบันทันดว่น รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ (สยุมพน ธรรมเสน, 2557) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

- การท าการตลาดออนไลน ์

-สื่อออนไลน ์ได้แก ่Website, Facebook, Blog, 

Instagram, YouTube และ Line 

ตัวแปรตาม 

การรับรู้ตราสินคา้ SEPHORA ในกลุ่ม 

GEN Y ในเขตปทุมวัน 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชแ้บบสอบถาม ( Questionnaire ) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษาและการศึกษาครัง้นี้ได้ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัย 

 ประชากรกลุม่ตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มคนในพื้นท่ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ จึงใช้สูตรการ

ก าหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไมท่ราบขนาดของประชากรกลุม่ตัวอย่าง ดังนี้ 

 

 

n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง   

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง                                                                  

Z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้                                                   

p หมายถงึ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p=0.5)   

 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา,2552,น.16) 

 = 384.16 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้ ได้แก่ กลุ่มคนในพื้นท่ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ ท้ังนี้เนื่องจาก

ข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

โควตา (Quota Sampling) คือเก็บตัวอยา่งจากในห้างสรรพสินค้าที่มสีาขาของเซโฟร่าตั้งอยู ่ซึ่งก็คือสาขาเมกะบางนา 

และสาขาสยามเซ็นเตอร์ โดยจะเก็บสาขาละ 200 ตัวอย่าง (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างท่ีมี

คุณสมบัตหิรือคล้ายคลึงกัน ในท่ีน้ีคือการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มคีวามคิดด้านการท าการตลาดออนไลนท่ี์มผีลตอ่การ

รับรู้ตราสินคา้ SEPHORA ในเขตปทุมวัน 

      

เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้า SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนท่ี1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ (Multiple choice)  

ส่วนท่ี2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการท าการตลาดออนไลน์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นการวัดระดับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ของกลุ่มคนในพื้นท่ีเขตปทุม

วัน กรุงเทพมหานครฯ จ านวน 10 ข้อ เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ (Multiple choice) 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการท าตลาดออนไลนข์องกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ฯ ค าถามประกอบไปด้วย ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านการท าการตลาดออนไลน์แต่ละชนิดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน

ความต่อเนื่องของการอัพเดตข้อมูล ด้านการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ด้านความนา่เชื่อถือ ด้านความนา่สนใจของสื่อ  และ

ด้านสื่อท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า จ านวน 6 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่ม GEN Y ในตรา

สินค้า SEPHORA โดยใชร้ะดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลอืกตอบเพยีงค าตอบเดียว แลก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ของกลุ่มคนในพื้นท่ีเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 3 ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค ( interval 

Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบ

เดียวและก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 

ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ผู้วิจัยได้จัดท าลักษณะค าถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Questionnaires) 

ในการวัดระดับความคิดเห็น และความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมเีกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

5 หมายถงึ มากท่ีสุด 

4 หมายถงึ มาก 

3 หมายถงึ ปานกลาง 

2 หมายถงึ น้อย 

1 หมายถงึ น้อยท่ีสุด 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

โดยผู้วิจัยใช้การแปลผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้นจากสูตร 

(ประสพชัย พสุนนท์, 2553) ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชัน้  = ข้อมูลท่ีมีคา่สูงสุด – ข้อมูลท่ีมีคา่ต่ าสุด/จ านวนชัน้ 

       = 5-1/5 

                     = 0.8 

ดังนัน้ ผู้วิจัยจัดล าดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม (ประสพชัย พสุนนท์,2553) เป็นดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับ มากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับ มาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับ ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับ นอ้ย 

 คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับ นอ้ยท่ีสุด 
 

การทดสอบความน่าเชื่อถอืของเครื่องมือ 

 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา ดังนี้ 

1. ความเท่ียงตรงของ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัย ศกึษาอทิธิพลการท าการตลาดออนไลนท่ี์มีผล

ตอ่การรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้นวคิดทฤษฏีตลอดจน

ผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทาง การสร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ให้ค าชี้แนะ และท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความเท่ียงตรง และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบกับกลุ่ม

ตัวอยา่งที่มลีักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอยา่งจริง จ านวน 30 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้อง

น ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  Cronbach (Cronbach’s Alpha)  โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน าข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล (ศิริชัย พงษวชิัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้

ค่าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.953 แสดงวา่เคร่ืองมอืมีความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพีและรายได้

ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์เกี่ยวกับพฤตกิรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการท าการตลาดออนไลน ์โดยค านวณหาค่า

ร้อยละ (Percentage)  

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยการท าตลาดออนไลน์ของกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 

โดยค านวณหาค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ของกลุ่มคนในพื้นท่ีเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานครฯ โดยค านวณหาค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอทิธิพลการ

ท าการตลาดออนไลนท่ี์มีผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฯ 

ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย 

พสุนนท์ (2553) 

สมมตฐิาน 

 X1 แทน การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Website ส่งผลตอ่กรรับรู้ตราสินคา้ SEPHORA 

 X2 แทน การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลตอ่กรรับรู้ตราสินคา้ SEPHORA      

 X3 แทน การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog ส่งผลตอ่กรรับรู้ตราสินคา้ SEPHORA 

      X4 แทน การท าการตลาดออนไลนผ์่าน Instagram ส่งผลตอ่กรรับรู้ตราสินคา้ SEPHORA 

      X5 แทน การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube ส่งผลตอ่กรรับรู้ตราสินคา้ SEPHORA 

 X6 แทน การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Line ส่งผลตอ่กรรับรู้ตราสินคา้ SEPHORA 

 

ผลการศึกษา  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ93) 

อายุ 35 ปีขึ้นไป (ร้อยละ54.3) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ54.3) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ77) มีอาชีพ

นั ก เรีย น /นั ก ศึ ก ษ า  (ร้ อ ยล ะ3 4 .5 ) แล ะมี ราย ได้ ต่ อ เดื อ น  น้ อ ยก ว่ า  15 ,0 00  บ าท  (ร้ อ ยล ะ38 .8 )  

 ส่วนท่ี 2  ในการวัดระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเคร่ืองส าอางผ่าน Facebookมากท่ีสุด (ร้อยละ48.8) 
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ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใชเ้คร่ืองส าอางคือ เพื่อน (ร้อยละ36)สาเหตุหลักท่ีท าให้ตัดสินใจซือ้คือ คุณภาพของสินค้า

(ร้อยละ73.3) เคร่ืองส าอางท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ์แต่งหน้า (MAKE UP) (ร้อยละ46) ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากซื้อสินค้าผ่านชอ่งทาง เคานเ์ตอร์แบรน (Counter brand) (ร้อยละ55) ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ในการ

ซื้อเครื่องส าอางต่อคร้ังคือ 901 บาทขึน้ไป (ร้อยละ49.8) ซึ่งความถี่ในการซื้อเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่คือ เดือนละ 1-2 

ครัง้ (ร้อยละ76.3) โดยมีการรับรู้โปรโมช่ันผ่าน Facebook (ร้อยละ53.5) สื่อออนไลน์ท่ีกลุ่มตัวอยา่งเขา้ถึงมากที่สุดคือ 

Facebook (ร้อยละ60.8) และสื่อออนไลนท่ี์มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ Facebook 

(ร้อยละ60.3) 

ส่วนท่ี 3 ระดับการรับรู้ผ่านการท าการตลาดออนไลน์ของ SEPHORA ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ ง

ประกอบด้วยปัจจัยด้านความต่อเนื่องของการอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน

สมบูรณ ์ความนา่เช่ือถือของสื่อ ความนา่สนใจของการน าเสนอผ่านสื่อ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท่ีสง่ผลตอ่การ 

รับรู้สนิค้า 

จากการวิเคราะห์พบว่าระดับการรับรู้ผ่านการท าการตลาดออนไลน์อยู่ในระดับการรับรู้มาก (Mean=3.50 

และ S.D. =0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 6 ด้าน พบว่าการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 

(Mean=3.45 และ S.D. =0.54) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean=3.32 และ S.D. =0.61)การรับรู้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog (Mean=3.31 และ S.D. =0.77) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean=3.45 และ 

S.D. =0.91)การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean=3.45 และ S.D. =0.68)การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Line (Mean=3.43 และ S.D. =0.72) 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความพึงพอใจในการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ

เห็นด้วยปานกลาง (Mean=2.97 และ S.D. =0.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถรับรู้

ตราสินค้า SEPHORA จากการท าการตลาดออนไลน์(Mean=2.73 และ S.D. =1.03) ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสังเกต 

รูปลักษณ์ของสินค้า  SEPHORA จากการท าการตลาดออนไลน์ (Mean=2.76 และ S.D. =1.15) และผู้ตอบแบบสอบถาม

ส าม ารถ จดจ าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์   SEPHORA  จากก ารท าก ารตล าดออน ไล น์  (Mean=3.42 แล ะ  S.D. =0.85) 

 ส่วนท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ใน

กลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะห์กาถดถอยเชงิพหุ ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลการท าการตลาดออนไลนท่ี์มผีลต่อการ 

รับรู้ตราสินคา้ SEPHORA ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df. Mean Square       F Sig 

การถดถอย (Regression) 57.311 6 9.552 20.448 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residues) 183.578 393 0.467   

Total 240.889 399    
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จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบวา่ อทิธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA 

ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 6 ด้าน ประกอบไปด้วยการรับรู้สื่อตราสินค้าผ่าน

Website การรับรู้สื่อตราสินค้าผ่านFacebook การรับรู้สื่อตราสินค้าผ่านBlog การรับรู้สื่อตราสินค้าผ่านInstagram 

การรับรู้สื่อตราสินค้าผ่านYouTube การรับรู้สื่อตราสินค้าผ่านLine โดยท้ัง 6 ปัจจัยนี้ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชงิพหุ ท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA โดยใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.536 0.259  2.070 0.039 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน Website X1 0.177 0.077 0.123 2.308 0.022 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน 

Facebook 
X2 0.213 0.078 0.166 2.741 0.006 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน Blog X3 0.185 0.061 0.183 3.019 0.003 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน 

Instagram 
X4 0.136 0.057 0.158 2.392 0.017 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน YouTube X5 -0.024 0.076 -0.021 -0.318 0.751 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน Line X6 0.032 0.070 0.030 0.464 0.643 

R = 0.488 R Square = 0.238 Adjusted R square = 0.226 Std. Error of the estimate = 0.683 

 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 2 พบวา่ อทิธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ SEPHORA 

ท้ัง 6 ด้าน ประกอบไปด้วย การรับรู้สื่อตราสินค้าผ่านWebsite การรับรู้สื่อตราสินค้าผ่านFacebook การรับรู้สื่อตรา

สินค้าผ่านBlog การรับรู้สื่อตราสินค้าผ่านInstagram การรับรู้สื่อตราสินค้าผ่านYouTube การรับรู้สื่อตราสินค้าผ่าน

Line จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่ าง

อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ท้ัง 6 ด้าน  
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โดยเขียนได้เป็นสมการดังนี้ 

Y = 0.536 + (0.123) X1 + (0.166) X2 + (0.183) X3 + (0.158) X4 
 

เมื่อ  Y  แทน อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ในกลุ่ม GEN Y ใน

เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

      X1 แทน การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Website 

     X2 แทน การท าการตลาดออนไลน์สินค้าผ่าน Facebook 

      X3 แทน การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog 

      X4 แทน การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram 

 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

SEPHORA ของกลุ่ม GEN Y ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกับ  ด้าน

การรับรู้ตราสินค้า ด้านการสังเกต รูปลักษณ์ของสินค้า และด้านการจ าจดตราสินค้า ส่งผลให้อิทธิพลการท า

การตลาดออนไลน์ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ SEPHORA และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้แสดง

ในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน Website สนับสนุน 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน Facebook สนับสนุน 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน Blog สนับสนุน 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน Instagram สนับสนุน 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน YouTube ไมส่นับสนุน 

การท าการตลาดออนไลนผ์่าน Line ไมส่นับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

1. จากการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคของอิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้

ตราสินค้า SEPHORA พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเคร่ืองส าอางผ่าน 

Facebookมากที่สุด (ร้อยละ48.8) ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้เคร่ืองส าอางคือ เพื่อน (ร้อยละ36)สาเหตุหลักที่ท าให้

ตัดสินใจซื้อคือ คุณภาพของสินค้า(ร้อยละ73.3) เคร่ืองส าอางท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ์

แต่งหน้า (MAKE UP) (ร้อยละ46) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากซื้อสินค้าผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์แบรน (Counter 

brand) (ร้อยละ55) ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการซื้อเคร่ืองส าอางต่อคร้ังคือ 901 บาทขึ้นไป (ร้อยละ49.8) ซึ่งความถี่ใน

การซื้อเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่คือ เดือนละ 1-2 คร้ัง (ร้อยละ76.3) โดยมีการรับรู้โปรโมชั่นผ่าน Facebook (ร้อยละ

53.5) สื่อออนไลน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมากท่ีสุดคือ Facebook (ร้อยละ60.8) และสื่อออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ Facebook (ร้อยละ60.3) 
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กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่สามารถรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ผู้ท่ีมี

อทิธิพลในการตัดสินใจใชเ้ครื่องส าอาง คือ เพื่อน ซึ่งส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภัณฑแ์ต่งหนา้ เพราะด้วยคุณภาพของสินค้า อีก

ท้ังส่วนมากซื้อสินค้าผ่านเคาน์เตอร์แบรน ซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า SEPHORA เดือนละ 1-2 คร้ัง และมี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละคร้ัง ตั้งแต่ 901 บาทขึ้นไป โดยมี Facebook เป็นช่องทางในการรับรู้โปรโมชั่นมากท่ีสุด , สื่อ

ออนไลน์ท่ีเข้าถึงมากท่ีสุด และเป็นสื่อออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรม

เกี่ยวกับการรับรู้ต่อผลิตภัณฑอ์ย่างตอ่เนื่อง 

2. จากการศึกษาอิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบวา่ สื่อออนไลนท่ี์ท าการตลาดออนไลนท่ี์ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า ของกลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวัน 

เพียง 4 ด้าน ได้แก่ การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Website, การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook, การท า

การตลาดออนไลน์ผ่าน Blog และการท าการตลาดออนไลน์ผ่านInstagram และอีก 2 ด้าน คือ การท าการตลาด

ออนไลน์ผ่าน YouTube และการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า อาจกล่าวได้ว่า ถ้า

หากตราสินค้า SEPHORA ให้ความส าคัญกับการท าการตลาดออนไลน์ผ่านทาง Website, Facebook, Blog และ 

Instagram จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินคา้เพ่ิมมากขึ้น 

3. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ของตราสินค้า SEPHORA 

ได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ผ่าน Facebook มากท่ีสุด โดยผู้ท่ีมีอิทธิพลด้านการตัดสินใจซื้อคือเพื่อน สาเหตุ

หลักในการเลอืกซือ้คอืคุณภาพองสินค้า โดยสินค้าท่ีเลอืกซือ้มากที่สุดคือผลิตภัณฑแ์ตง่หนา้(Make Up) โดยใชช้อ่งทา

การซื้อผ่านเคาน์เตอร์แบรน (Counter Brand) มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังคือ 901บาทขึ้นไป มีความถี่เดือนละ1-2คร้ัง โดยมี 

Facebook เป็นช่องทางในการรับรู้โปรโมชั่นมากท่ีสุด , สื่อออนไลน์ท่ีเข้าถึงมากท่ีสุด และเป็นสื่อออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ

การตัดสนิใจซือ้มากที่สุด และระดับการรับรู้ผ่านการท าการตลาดออนไลนข์องผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 6 

ด้าน คือ ปัจจัยด้านความต่อเนื่องของการอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน

สมบูรณ์ ความนา่เช่ือถอืของสื่อ ความน่าสนใจของการน าเสนอผ่านสื่อ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท่ีสง่ผลต่อการ

รับรู้สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของคุณสยุมพน ธรรมเสน (สยุมพน ธรรมเสน, 2557)ซึ่งกล่าวไว้ว่า Social 

Media Marketing SMM เป็นการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ มีก าลังต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ าแต่มีศักยภาพ

ค่อนข้างสูงจึงสามารถตอบโจทย์ให้แก่บริษัทหรือองค์กรท่ีท าการตลาดทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างตรงเป้าหมายแบบตัว

ต่อตัว เพราะสามารถ พูดคุย หรือ ถามตอบ กับกลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ Social Media ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้แบบ

ปัจจุบันทันดว่น รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า อิทธิพลการท าการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA 

นอกเหนอืจากกลุ่ม Gen-Y ในเขตปทุมวัน โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4 ด้าน ได้แก่ การท าการตลาด

ออนไลน์ผ่าน Website, การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook, การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Blog และการท า

การตลาดออนไลน์ผ่านInstagram  และการท า อกี 2 ด้าน คือ การตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube และการท าการตลาด

ออนไลน์ผ่าน Line ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า SEPHORA ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน กล่าวคือเมื่อ SEPHORA ให้

ความส าคัญกับการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Website, การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook, การท าการตลาด

ออนไลน์ผ่าน Blog และการท าการตลาดออนไลน์ผ่านInstagram  จะส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้าได้ง่ายขึน้ เชื่อ

ว่าปัจจัยการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาจจะด้วยการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของ
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สินค้าและสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค อีกท้ังยังสามารถบอกไปถึงการรับรู้ข่าวสารและความต้องการของผู้บริโภค จึง

เป็นสว่นช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินคา้ได้งา่ยขึน้และพงึพอใจกับสินค้าท่ีซือ้ 

การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube มีข้อดี สามารถรับรู้สื่อต่างๆได้เป็นภาพเคลื่อนไหว ทั้งแสง สี และ

เสียง ซึ่งมีความน่าสนใจ และสามารถท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม YouTube ก็เป็นการใช้สื่อในการ

ติดต่อสื่อสารท่ีกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความต้องการในการเข้าชมสื่ออยู่แล้ว และมีการกด Skip Ad เพื่อไม่ให้มีการโฆษณา 

อกีท้ังยังสร้างความรบกวนกับผู้บริโภคท่ีต้องการใช้สื่อชนิดนี้   ท าให้การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube จึงไม่มี

ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 

การท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Line มีข้อดี สามารถสื่อสารโต้ตอบกลับได้ทันที ใช้งานได้อย่างสะดวก มี

ความเป็นสว่นตัว แต่อยา่งไรก็ตาม Line ก็เป็นการใชส้ื่อสารในการติดต่อสื่อสารท่ีจัดในกลุ่มแคบๆ ซึ่งไม่ได้เป็นสื่อท่ีจะ

เปิดรับข่าวสารได้อย่างกว้างขวา้งและครอบคลุมเหมือนสื่ออ่ืนๆ ดังนั้นการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน Line จึงไม่มีผล

ตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 
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ค่านิยมที่มีอทิธิพลต่อความจงรักภักดใีนตราสินค้าโคคา โคล่า  กลุ่มประชากร Gen Y 

The values affecting Coca Cola brand loyalty of the popular Gen Y  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าโคคา โคล่า 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มประชากรGen Yจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.939 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (X1) ค่านิยมด้านสังคม(x2) ค่านิยมด้าน

เศรษฐกิจ(x3) ค่านิยมด้านวัตถุ(x4) มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

และสมการพยากรณ์ Y = 0.417+(0.235)X1+(0.316)X2+(0.149)X3+(0.280)X4  

ผลการวจิัยพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านยิมท่ีมอีิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคอยู่

ในระดับความเห็นด้านมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ มีระดับความเชื่อมั่นของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน

ได้แก่ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจและค่านยิมด้านวัตถุ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ โดยรวมระดับความเชื่อมั่นของความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก  

ค าส าคัญ:  ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ  ค่านยิมด้านสังคม  ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ  ค่านยิมด้านวัตถุ  ความจงรักภักด ี
 

Abstract 

 The objectives of this research were to study the values affecting Coca Col a brand loyalty of the 

popular Gen Y. The group of sample used in this research was 400 Gen y consumers that configuration 

the prediction equation by using quantitative methodology. The research instruments were questionnaire 

with reliability 0 .939. The data were analyzed by multiple regression analysis. The results show that 

aesthetic values (x1 ) , social values (x2 ) , economic values (x3 ) , the values of the object (x4 )  which 

affecting which affecting the confidence (Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation 

was Y = 0.417+(0.235)X1+(0.316)X2+(0.149)X3+(0.280)X4  

 The results showed that the comments on the values that influence consumer brand loyalty in the 

opinion of many. Considering that it was found. Comment level in the four areas including aesthetic values, social 

Values, economic values and the values of the object. The opinions about the brand loyalty of respondents found 

that the overall confidence level of review at a high level. 

Keyword:  aesthetic values, social values, economic values, the values of the object, brand loyalty  
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บทน า 

 เคร่ืองดื่มถือเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของคนเรา นอกจากช่วยลดความกระหาย ยังท าให้รู้สึกสดชื่น 

ขจัดความอ่อนเพลียอ่อนล้า และชดเชยปริมาณน้ าท่ีร่างกายสูญเสียไป ท าให้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองดื่ม

ออกวางจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง หนึ่งในนั้นคือเคร่ืองดื่มประเภทน้ าอัดลม ซึ่งถือเป็น

เคร่ืองดื่มยอดนิยมเป็นอย่างมากในทุกๆช่วงอายุท้ังเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ น้ าอัดลมมีหลากหลายรสชาด และหลาย

สีสันท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ท่ีได้รับความนยิมท่ีสดุคือเครื่องดื่มน้ าอัดลมประเภทน้ าด า 

 ปัจจุบันเคร่ืองดื่มน้ าด ามีหลายชนิด การตัดสินใจซื้อจึงมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะความชอบส่วนตัว จดจ าจาก

โฆษณา แรงจูงใจจากพนักงานขาย และสาเหตุหนึ่งท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คือค่านิยม ด้วย

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ ค่านิยมในเร่ืองต่างๆจึงเข้ามาเกี่ยวข้อง เข้ามามีบทบาทใน

ชวีิตประจ าวันมากขึ้น รวมถึงค่านยิมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งค่านิยมอาจเกิดจากตัวบุคคลเอง หรืออาจเกิดจาก

ค่านยิมทางสังคม การท่ีเห็นบุคคลอื่นจ านวนมากใชห้รือเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ก็จะส่งผลให้เราตัดสนิใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อให้เป็นท่ียอมรับและเข้ากับบุคคลอื่นๆได้ จนเกิดเป็นพฤตกิรรมการซื้อซ้ า และท้ายสุดกลายเป็น

ความจงรักภักดตีอ่ตราสินคา้นั้นๆ 

 ค่านิยมเปรียบเสมือนเป็นตัวกลาง และเป็นสะพานให้ผู้บริโภคก้าวไปสู่ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า แม้ใน

ปัจจุบันจะมีตราสินค้าคู่แขง่มากมาย แต่ดว้ยค่านยิมท่ีส่งผลให้ตัวบุคคลมพีฤตกิรรมการซื้อซ้ าจนเกิดเป็นความเคยชิน

ในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้ผู้บริโภคมีความซื่อสัตยใ์นตราสินค้าสูง เมื่อผู้บริโภคมีความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดตี่อตรา

สินค้า ในอนาคตแมจ้ะมีคู่แขง่มากขึ้น องค์กรก็ยังคงด าเนนิธุรกิจไปได้อย่างมั่นคง เพราะมีพืน้ฐานค่านิยมของบุคคลท่ี

แข็งแกร่งเป็นทุนเดิม 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการบริโภค

เคร่ืองดื่มน้ าด า ของกลุ่มประชากรGen Yเนื่องจากเคร่ืองดื่มน้ าด า เป็นเคร่ืองดื่มประเภทน้ าอัดลม ไม่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์ สามารถบริโภคได้ทุกเพศ ทุกวัย กล่าวได้ว่าเคร่ืองดื่มน้ าด าสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย และเป็นท่ี

นยิมอยา่งแพร่หลายในทุกๆพื้นท่ี ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวา่ค่านยิมมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการ

บริโภคมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการวจิัยท่ีได้สามารถน าไปเป็นแนวทางให้กับองค์กรธุรกิจน าไปปรับหรือประยุกต์ใช้ใน

ธุรกิจของตนได้  
 

วัตถุประสงค์ 

 1.ศกึษาความจงรักภักดีในตราสินคา้โคคา โคล่าของกลุม่ประชากรGen Y 

 2.ศกึษาถึงค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้โคคา โคล่าของกลุม่ประชากรGen Y 
  

ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวจิัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคา่นิยม แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตราสินคา้ 

 2. ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษครัง้นี้ คือ กลุ่มประชากรGen Y 

 3. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรตน้ ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ ค่านยิมด้านสังคม ค่านยิมด้านเศรษฐกิจและ ค่านยิมด้านวัตถุ 

  3.2 ตัวแปรตาม อทิธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินค้า 
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 4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและสังคม

ออนไลน์ของกลุ่มประชากรGen Yและระยะเวลาในการศึกษาคือช่วงเดือนเมษายน 2559 กรุงเทพมหานครและ

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้แตเ่ดอืน มีนาคม ถึง เมษายน 2559 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคา่นิยม 

 ค่านิยม (values) คือ การเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในบางสิ่งบางอย่าง จนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งๆนัน้ในด้าน

ท่ีดี และด้านท่ีไม่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจ ทัศนคติ และการจูงใจ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติของ

บุคคลอกีด้วย 

 ความเชื่อสามารถน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งต่างๆในสถานการณ์ท่ีต่างกัน การมีค่านิยม

ต่างกันจะมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน โดยค่านิยมจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ การรับรู้ ความต้องการและ การจูงใจ 

(Milton Rokeach,1973) 

 ค่านิยมสามารถจูงใจให้เกิดจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวติ หากสิ่งท่ีได้มานัน้รู้สึกคุ้มค่าท่ีได้มาแล้วคุ้มค่าสิ่งๆ

นั้นมีค่านิยมสูง หากสิ่งท่ีได้มานั้นรู้สึกไม่คุ้มค่าสิ่งๆนั้นมีค่านิยมต่ า บุคคลส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยง ค่านิยมมี

บทบาทและอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบุคคล (Ruch,1992) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตราสินคา้ 

 ความภักดีในตราสินค้าสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า หากผู้บริโภคไม่

เห็นถึงความแตกต่างของตราสินค้าผู้บริโภคก็จะไมม่พีฤติกรรมซื้อสินค้าตราสินค้าเดิมซ้ าๆแตถ่้าผู้บริโภคมีความภักดี

ต่อตราสินค้าในระดับสูง ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง เกิดการซื้อซ้ า ผู้บริโภคมีประสบการณ์

ตอ่การใชส้ินค้า ซึ่งสามารถช่วยลดตน้ทุนทางการตลาดให้กับตราสินค้าได้อกีด้วย กิจการมอี านาจการตอ่รองสูงและ

ชว่ยปกป้องตราสินค้าจากการคุกคามของคู่แข่งทางการตลาด อันจะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาด

ของตราสินคา้นั้น (Aaker,1991) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

(Independent Variable)     (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่านยิมท่ีมีอิทธิพล ได้แก ่

 ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ  

 ค่านยิมด้านสังคม  

 ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ  

 ค่านยิมด้านวัตถ ุ

ความจงรักภักดใีนการบริโภคเคร่ืองดื่มโค

คา โคล่า 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า ของกลุ่ม

ประชากรGen Yซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศกึษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ ประชากรท่ี

ใชใ้นการวิจัย ประชากรกลุม่ตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือกลุ่มประชากรGen Yซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือกลุ่มประชากรGen Yผู้วิจัยจึงใช้

สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบไมท่ราบขนาดของประชากรกลุม่ตัวอย่าง ดังนี้  

 
 

 n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง              

 e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง                                                                   

 Z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้                                                                                    

 p หมายถงึ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p=0.5)   

 ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546) 

 

 = 384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 

 

 หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในคร้ังน้ีเท่ากับ 400 ตัวอยา่ง    
 

 กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรท่ีมีอายุ 6-40ปีขึ้นไป ท้ังนี้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน

เวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 การค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะ

ค านวณตามวธีิแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) รวมเป็นขนาดตัวอยา่งทัง้หมด 400 คน 
 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเร่ือง “ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า โคคา โค

ล่า” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดอืน 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มน้ าด า ซึ่งเป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลาย

ค าตอบให้เลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 9 ข้อ 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของกลุ่มประชากรGen Y

ประกอบด้วยค าถามท่ีเกี่ยวกับค่านยิมด้านสุนทรียภาพ ค่านยิมดา้นสังคม ค่านยิมดา้นเศรษฐกิจ และค่านยิมด้านวัตถุ 
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รวมท้ังหมด 12 ข้อ ตามทฤษฎีของ Jennifer Aaker (Aaker, 1997) เพื่อใช้วัดระดับค่านิยมท่ีมีอิทธิต่อความจงรักภักดี

ในตราสินค้าของกลุ่มประชากรGen Yโดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย

ก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลอืกค าตอบเพยีงค าตอบเดียวและก าหนดให้แตล่ะข้อม ี5 ตัวเลอืก 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาค่านยิมท่ีมอีทิธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า ซึ่งเป็นค าถาม

ชนิดให้เลือกตอบจ านวน 4 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลอืกตอบเพยีงระดับเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมีตัวเลอืก 5 

ระดับ แปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 

 ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้า โคคา โคล่า จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม

ปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมอืในการศึกษาวิจัยถือเป็นสิ่ง

ส าคัญ เนื่องจากเครื่องมอืการวจิัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเช่ือถือของงานวิจัยอกีท้ังการทดสอบความ

เท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับวัดการวิจัย ศึกษาค่านิยมท่ีมีอทิธิพลต่อ

ความจงรักภักดีในตราสินค้า โคคา โคล่าของกลุ่มประชากรGen Yโดยใชแ้นวคิดทฤษฎตีลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าชี้แนะและท าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความเท่ียงตรง และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การศึกษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณธประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 100 คนเนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงตอ้งน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชว้ิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน า

ข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.939 แสดงวา่เคร่ืองมือมี

ความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ 

และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

  ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มโคคา โคล่า โดยค านวณหาค่าร้อย

ละ (Percentage) 

  ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า โดยค านวณหา

ค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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  ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาค่านยิมท่ีมอีทิธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

โดยค านวณหาค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่านิยมท่ีมี

อทิธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของกลุ่มประชากรGen Y จ านวน 400 คน ด้วยวิธีมางสถิติโดยการ วิเคราะห์

การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งค่านิยมท่ีมอีิทธิต่อความจงรักภักดี

ด้วยค่า Sig. หากค่าSig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553)  
 

ผลการวิจัย 
 มีการเก็บแบบสอบถามประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง  

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (ร้อยละ42) เพศหญิง 

(ร้อยละ58) อยู่ในช่วงวัยท่ีมอีายุระหว่าง6-12ปี (ร้อยละ2) อายุระหว่าง13-19ปี (ร้อยละ21) อายุระหว่าง20-26ปี (ร้อย

ละ62) อายุระหว่าง27-33ปี (ร้อยละ8) อายุระหว่าง34-40ปี (ร้อยละ3) และอายุ40ปีขึ้นไป (ร้อยละ4) ระดับการศึกษา

ต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ39) ปริญญาตรี (ร้อยละ60) และสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ1) เป็นนักเรียนและนักศึกษา 

(ร้อยละ73) ธุรกิจส่วนตัวและอาชพีอิสระ (ร้อยละ7) พนักงานบริษัท (ร้อยละ12) รับจ้างท่ัวไป (ร้อยละ3) และอื่นๆ (ร้อย

ละ5) มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000บาท (ร้อยละ76) รายได้ 15,001-20,000บาท (ร้อยละ14) รายได้ 20,001-

25,000บาท (ร้อยละ6) รายได้ 25,001-30,000บาท (ร้อยละ1) และมากกวา่ 30,000 บาท (ร้อยละ3) 

 ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มโคคา โคล่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความถี่โดย

เฉลี่ยในการบริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่าดังนี้ ทุกวัน (ร้อยละ13) 5-6คร้ังต่อสัปดาห์ (ร้อยละ10) 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 

(ร้อยละ20) 1-2ครั้งตอ่สัปดาห์ (ร้อยละ25) 2-3ครัง้ต่อเดอืน (ร้อยละ18) และ1คร้ังตอ่เดือน (ร้อยละ14) สาเหตุหลักท่ี

ท าให้บริโภคเคร่ืองดื่มโคคา โคล่า เพื่อผ่อนคลาย (ร้อยละ4) สังสรรค์ ( ร้อยละ18) ต้องการความสดชื่น (ร้อยละ28) 

คลายร้อนและดับกระหาย (ร้อยละ40) ดื่มควบคู่กับการรับประทานอาหาร (ร้อยละ10) เหตุผลท่ีเลือกบริโภค

เคร่ืองดื่มโคคา โคล่า เพราะรสชาติ (ร้อยละ60) หาซื้อง่าย (ร้อยละ35) โฆษณา (ร้อยละ2) ราคา (ร้อยละ2) และ

โปรโมชั่น (ร้อยละ1) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคเคร่ืองดื่มโคคา โคล่า ตนเอง (ร้อยละ67) เพื่อนหรือแฟน 

(ร้อยละ20) ครอบครัว (ร้อยละ10) พนักงานขาย (ร้อยละ0) และอื่นๆ (ร้อยละ3) รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม

โคคา โคล่า จากทางเพื่อนหรือคนรู้จัก (ร้อยละ12) สื่อสิ่งพิมพ์หรือนิตยสาร (ร้อยละ3) พนักงานขาย (ร้อยละ3) 

อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ7) สื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ43) โฆษณาและป้ายโฆษณา (ร้อยละ32) ซื้อเคร่ืองดื่มโคคา โคล่าจาก

ร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ80) ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ2) ร้านค้าปลีกส่ง (ร้อยละ8) ร้านอาหารหรือแหล่งบันเทิง (ร้อย

ละ10) ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังในการซื้อเคร่ืองดื่มโคคา โคล่า น้อยกว่า 20บาท (ร้อยละ51) 21-40บาท (ร้อยละ38) 41-

60บาท (ร้อยละ3) และ61 บาทขึ้นไป (ร้อยละ8) ตราสินค้าของเครื่องดื่มโคล่าท่ีเลือกซือ้ โคคา โคล่า (ร้อยละ39) เป๊ป

ซี่ (ร้อยละ52) เอส (ร้อยละ7) และบิ๊ก โคล่า (ร้อยละ2) ชนิดบรรจุภัณฑเ์ครื่องดื่มโคคา โคล่าท่ีเลอืกซือ้ ขวดแก้วขนาด

เล็ก (ร้อยละ15) ขวดแก้วขนาดกลาง (ร้อยละ17) ขวดแก้วขนาดใหญ่ (ร้อยละ8) กระป๋อง (ร้อยละ7) ขวดพลาสติก

ขนาดเล็ก (ร้อยละ32) และขวดพลาสตกิขนาดใหญ่ (ร้อยละ21) 

 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจและค่านิยมด้านวัตถุ พบว่าระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคอยู่ในระดับความเห็นด้านมาก (Mean = 3.54 
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และ S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความเชื่อม่ันของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ 

ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.89)  ค่านิยมด้านสังคม (Mean = 3.63  และ S.D. = 0.99) 

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ (Mean = 3.80 และ S.D. = 3.89) และค่านยิมด้านวัตถุ (Mean = 3.61 และ S.D. = 1.05) 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวม

ระดับความเชื่อมั่นของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.93 ) และเมื่อพิจารณารายข้อ

พบวา่ เมื่อผู้บริโภคนกึถึงเครื่องดื่มน้ าอัดลมท่านจะนึกถึงเครื่องดื่มโคคา โคล่าทันที (Mean = 4.22 และ S.D. = 0.88) 

ผู้บริโภครู้สึกภูมิใจเมื่อได้ดื่มเคร่ืองดื่มโคคา โคล่า (Mean = 3.76 และ S.D. = 1.14) ผู้บริโภคยินดีท่ีจะแนะน าให้ผู้อื่น

บริโภคเคร่ืองดื่มโคคา โคล่า (Mean = 3.84  และ S.D. = 1.17) ผู้บริโภคมีความไว้วางใจต่อเคร่ืองดื่มโคคา โคล่า 

(Mean = 3.94 และ S.D. = 1.11) 

 ส่วนท่ี 5 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของค่านิยมท่ีมีอทิธิต่อความจงรักภักดีในตรา

สินค้า 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของค่านยิมท่ีมีอิทธิต่อความจงรักภักดใีนตราสินคา้ 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 284.898 4 71.224 439.110 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 64.070 395 0.162   

Total 348.967 399    

  

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของกลุ่มประชากรGen Yจาก

ท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมดา้นสุนทรียภาพ ค่านยิมด้านสังคม ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจและค่านยิมด้านวัตถุ ส่งผลต่อ

ความจงรักภักดใีนตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) 

ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฎในตารางท่ี 2 
 

 ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชค้่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  0.417 0.093  4.487 0.000 

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ X1 0.244 0.043 0.235 5.659 0.000 

ค่านยิมด้านสังคม X2 0.298 0.053 0.316 5.613 0.000 

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ X3 0.155 0.056 0.149 2.775 0.006 

ค่านยิมด้านวัตถ ุ X4 0.247 0.036 0.280 6.813 0.000 

R=0.904 , R Square =0.816  , Adjusted R Square =0.815  , Std Error of the Estlimate = 0.402 
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จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 2 พบวา่ค่านยิมท่ีมอีทิธิพลต่อความจงรักภักดใีนตราสินค้าของกลุ่มประชากรGen 

Yท้ัง 4 ด้านประกอบด้วย ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านเศรษฐกิจและค่านิยมด้านวัตถุ ดัง

ปรากฎในตารางท่ี 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ของกลุ่มประชากรGen Yท้ัง 4 ด้าน ดังนี ้

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ สนับสนุน 

ค่านยิมด้านสังคม ไมส่นับสนุน 

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ สนับสนุน 

ค่านยิมด้านวัตถ ุ สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มโคคา โคล่าของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า

ความถี่โดยเฉลี่ยในการบริโภคเคร่ืองดื่มโคคา โคล่า 1-2คร้ังต่อสัปดาห์ (ร้อยละ25) สาเหตุหลักท่ีท าให้บริโภค

เคร่ืองดื่มโคคา โคล่า คลายร้อนและดับกระหาย (ร้อยละ40) เหตุผลท่ีเลือกบริโภคเคร่ืองดื่มโคคา โคล่า เพราะ

รสชาติ (ร้อยละ60) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคเคร่ืองดื่มโคคา โคล่าคือ ตนเอง (ร้อยละ67) รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มโคคา โคล่าจากสื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ43) ซื้อเคร่ืองดื่มโคคา โคล่าจากร้านสะดวกซื้อ (ร้อย

ละ80) ค่าใชจ้่ายแตล่ะครัง้ในการซื้อเครื่องดื่มโคคา โคล่า น้อยกว่า 20บาท (ร้อยละ51) ตราสินค้าของเคร่ืองดื่มโคล่า

ท่ีเลือกซื้อคือ เป๊บซี่ (ร้อยละ52) ชนิดบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มโคคา โคล่าท่ีเลือกซื้อคือ ขงดพลาสติกขนาดเล็ก (ร้อยละ

32) กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความถี่โดยเฉลี่ยในการบริโภคเคร่ืองดื่มโคคา โคล่า 1-2คร้ังต่อสัปดาห์ 

สาเหตุหลักท่ีท าให้บริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่า คลายร้อนและดับกระหาย เหตุผลท่ีเลือกบริโภคเครื่องดื่มโคคา โคล่า 

เพราะรสชาติ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคเคร่ืองดื่มโคคา โคล่าคือ ตนเอง รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

เคร่ืองดื่มโคคา โคล่าจากสื่อโทรทัศน์ ซื้อเคร่ืองดื่มโคคา โคล่าจากร้านสะดวกซื้อ ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังในการซื้อ

เครื่องดื่มโคคา โคล่า น้อยกว่า 20บาท ตราสินคา้ของเครื่องดื่มโคล่าท่ีเลอืกซือ้คอื เป๊บซี่ ชนดิบรรจุภัณฑเ์ครื่องดื่มโค

คา โคล่าท่ีเลอืกซือ้คอื ขงดพลาสติกขนาดเล็ก 

 จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าอยู่ใน

ระดับมาก (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.93 ) เมื่อพิจารณารายดา้นพบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ 

ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.89)  ค่านิยมด้านสังคม (Mean = 3.63  และ S.D. = 0.99) 

ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ (Mean = 3.80 และ S.D. = 3.89) และค่านิยมด้านวัตถุ (Mean = 3.61 และ S.D. = 1.05) 

ค่านยิม (Values) ความเชื่อท่ีน าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล ในสถานการณต์า่งๆท่ีแตกต่างกันไป การ

มีระบบค่านิยมต่างกันจะมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน โดยค่านิยมจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ การรับรู้ ความต้องการ

และ การจูงใจ (Milton Rokeach,1973) ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้สามารถบอกได้ว่า ค่านิยมเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความ

จงรักภักดใีนตราสินคา้ของผู้บริโภค 
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 3. จากผลการศึกษาค่านิยมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้โคคา โคล่า ของกลุ่มประชากรGen Y

ท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ ค่านยิมด้านสังคม ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจและค่านยิมด้านวัตถุ จะท า

ให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา้มากขึ้น เนื่องจากค่านิยมท้ัง 4 ด้าน สง่ผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้

ของผู้บริโภค กล่าวคอื ค่านยิมมอีิทธิพลตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภค ค่านยิม (Values) ความเชื่อท่ีน าไปสู่การแสดงออก

ทางพฤติกรรมของบุคคล ในสถานการณ์ต่างๆท่ีแตกต่างกันไป การมีระบบค่านิยมต่างกันจะมีการแสดงออกท่ี

แตกต่างกัน โดยค่านิยมจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ การรับรู้ ความต้องการและ การจูงใจ (Milton Rokeach,1973) 

ค่านยิมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่มอีทิธิพลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาวิจัยค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าประเภทอื่นๆเพื่อน ามาเปรียบเทียบหา

ความแตกตา่งของการรับรู้ในด้านตา่งๆเพื่อให้เป็นประโยชนต์อ่องค์กรและผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจ 

  ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยให้มีความหลากหลายนอกเหนือจากการใช้

แบบสอบถามอย่างงานวิจัยนี้ เช่น การลงพื้นท่ีใกล้ชิดกับผู้บริโภค เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบกับข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลท าให้การศกึษาวจิัยจะเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาวจิัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะวทิยาการจัดการ 

สาขาการตลาดท่ีให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัย ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่อง จนท าให้งานวิจัยน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ขา้งต้น  

 

เอกสารอ้างอิง 
ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิตธุิรกิจ. พมิพค์รัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพท็์อป. 

ประสพชัย พสุนนท์. (2555). วธีิการเลอืกตัวอย่างแบบคัดกรอง. กรุงเทพฯ: บริษัท ส านักพมิพท็์อป จ ากัด. 

ผลิตภัณฑ์และรสชาติของโค้ก. ค้นหาเมื่อวันท่ี 31 มนีาคม 2559 ได้จาก:http://www.icoke.co.th/th/products/ 

พิริยะ  แก้ววิเศษ. (2554). “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการสร้างตราสินค้าและความจงรักภักดีในตราสินค้าของ

ลูกค้าธนาคารพาณชิย์แหง่หนึ่ง. วทิยานพินธ์ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติมหาวิทยาลัยศลิปากร.  

ศิริชัย  พงษ์วิชัย. (2551). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. พิมพ์คร้ังท่ี 19 (ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

Jennifer Aaker. (1996). อา้งถึงในวทิยาลัยพาณิชยศาสตร์ (2550) ในเร่ือง ทฤษฎคีุณภาพตราสินค้าของผลิตภัณฑ์

(1997). Dimensions of brand personality, Journal of Marketing Research. Aug 1997; 34:3.  ABI/INFORM 

Global 



 

 

  2020  Proceedings 

องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสนิค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส าอางของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

The country of origin’s image Components that affecting purchasing 

decisions on cosmetics of female consumers in Hua-Hin, Phachuapkhirikhan 

Province 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กัญญาพัชร สีหะวงษ์1* และ เกศสุนยี์ ถึงโชคชาญชัย1 

Kedwadee Sombultawee1 Kanyaphat Seehawong1* and Katesunee Thoungchokchanchai1 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อองค์ประกอบภาพลักษณ์ของประเทศ

แหล่งก าเนิดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ ง

องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดนั้น จะประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ 1. ปัจจัยสว่นบุคคล 2. ปัจจัยด้านสินค้า

และการตลาด 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน

ท้ังสิ้น 400 คน  มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.832 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวจิัยคือ  ปัจจัยส่วนบุคคล  (X1) ปัจจัยด้านสนิค้าและการตลาด (X2) และ

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (X3) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเคร่ืองส าอาง (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ

สมการพยากรณ์คอื Y = 0.528 + (0.277)x1 + (0.122)x2 + (0.366)x3  
ค าส าคัญ:  องคป์ระกอบภาพลักษณ ์ ประเทศแหลง่ก าเนดิ  การตัดสินใจซือ้ 
 

Abstract 

The objectives of this research were to The country of origin’s image Components that affecting 

purchasing decisions on cosmetics of female consumers in Hua-Hin, Phachuapkhirikhan Province.The country of 

origin’s image components has 3 Factors including 1. Personal Factor 2. Product and Market Factor 3. Environment 

Factor. The research instrument was questionnaire for collecting the data, a total of 400 people. With reliability 

0.832. The data was analyzed by Multiple Regression Analysis. The results show that quality of Individual Factors 

(x1), Product-Market (x2), and Environment Factors (x3) which affecting the cosmetics brand purchasing decisions 

(Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation was Y = 0.528 + (0.277)x1 + (0.122)x2 + (0.366)x3 

Keywords:  Components of image, Country of origin, Purchasing decision 
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บทน า 

จากข้อมูล “เจาะเทรนด์การบริโภคของ ASEAN” กระแสการรักสุขภาพและความงามยังคงได้รับการตอบรับ

ท่ีดี เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ (aging society) ท่ีคาดว่าจะเพิ่มจ านวนต่อเนื่อง ร้อยละ 20 ซึ่งจะท าให้

การใช้จ่ายสินค้าและบริการท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเป็นท่ีต้องการของตลาด ไม่เพียงแต่กลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น 

เทรนด์รักสุขภาพยังมีแนวโน้มเป็นท่ีนิยมไปถึงกลุ่มผู้หญิงวัยท างานและเด็กรุ่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง 

การดูแลตัวเองจึงถูกให้ความส าคัญ ซึ่งการเลือกใชเ้ครื่องส าอางก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้น

ได้ ตราสินค้าเคร่ืองส าอางมีให้เลอืก บริโภคหลากหลายตราสินคา้ ท้ังตราสินคา้เคร่ืองส าอางภายในประเทศ และตรา

สินค้าเคร่ืองส าอางท่ีมีแหล่งก าเนิดตราสินค้าอยู่ต่างประเทศ (ปิยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ , พิมพา หิรัญกิตติ, 2557: หน้า

72-74) โดยตราสินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดตราสินค้าอยู่ต่างประเทศก าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่าง

มาก ตราสินค้าของต่างประเทศจึงเข้ามามบีทบาทมากขึ้น ดังนั้นจึง เกิดการแข่งขันท่ีดุเดือดทางด้านแหล่งก าเนิดตรา

สินค้าเครื่องส าอาง    

เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนิดของตราสินค้า    

ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความส าคัญในการตัดสินใจเลือกประเทศน าเข้าของตราสินค้า ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ และ   

จะต้องเลือกประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีท าให้ ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในตราสินค้ามากท่ีสุด (อนัญญา อุทัย

ปรีดา, 2558: หน้า4-5) กล่าวคือประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้านัน้อาจเป็นปัจจัยท่ีเหนือกวา่ชื่อตราสินค้า เนื่องจาก

เป็นสิ่งแรกที่ ผู้บริโภคสามารถจะรับรู้ได้ถึงคุณภาพของสนิค้าท่ีตนจะได้รับจากการบริโภคสินค้าชนิดน้ัน  

จากงานวิจัย (สมพล วันต๊ะเมล์, 2550: หน้า271-272)กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้ามี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค และ จากการแข่งขันของตลาดเคร่ืองส าอางท่ีมีเพิ่ม

มากขึ้นเร่ือยๆ จึงท าให้ประเทศผู้ผลิตต้องพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค การท่ี

ผู้บริโภคสามารถ รับรู้ภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศผู้ผลิตได้นั้นจะสามารถท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าการท่ี

ผู้บริโภคไมม่คีวามรู้เกี่ยวกับประเทศผู้ผลิตรายนัน้เลย   

จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วจิัยมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาเกี่ยวกับปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ประเทศ แหลง่ก าเนดิท่ี 

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางของผู้บริโภค ในอ าเภอหัวหิน  เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มนี้มีจ านวนมากและมี

การใช้เคร่ืองส าอางท่ีหลากหลายตราสินค้า จึงเป็นท่ีนา่สนใจท่ีจะศึกษาวา่ ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดส่งผลต่อ

การตัดสินใจ ซื้อตราสินค้าเคร่ืองส าอางมากน้อยเพียงใด ซึ่ง ผลการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

ธุรกิจเกี่ยวกับการ ตัดสินใจเลอืกน าเข้าตราสินคา้เคร่ืองส าอาง  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณข์องประเทศแหลง่ก าเนดิท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาถึงองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส าอาง โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังนี้  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวจิัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า แนวคิดและทฤษฏีท่ี

เกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจซื้อ  



 

 

  2022  Proceedings 

2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้ท่ีใช้เคร่ืองส าอางน าเข้าจาก

ตา่งประเทศในเขต อ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 3. ขอบเขตดา้นตัวแปร  

   3.1 ตัวแปรตน้ องค์ประกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้  

   3.2 ตัวแปรตาม การตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง 

4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษางานวจิัยครั้งนี้คือ เขตหัวหิน และระยะเวลาในการ

ศกึษาวจิัย ตั้งแต่เดอืน มกราคม ถึง มนีาคม 2559 

 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรตน้           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจิัย  

1. องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง มี 3 ปัจจัย

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors), ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product-Market) และ ปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้ม (Environment Factors) 

ทบทวนวรรณกรรม  

ทฤษฎีแหล่งก าเนิดสินค้า  

 ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้ามีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ กล่าวคือ  ผู้บริโภคจะใช้ภาพลักษณ์ของตรา

สินค้า (Brand Image) และ  ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า (Country Image) มาเป็นตัวก าหนดว่าสินค้า

นัน้มคีุณภาพหรือไม่ ผู้บริโภคจะรับรู้ได้จากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนดิสินค้า ซึ่งการรับรู้ภาพลักษณ์เหล่านี้

ของผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามยุคสมัยของประเทศน้ันๆ (อนัญญา อุทัยปรีดา, 2558: หนา้6-7)  

 (สมพล วันต๊ะเมล์, 2547) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า (Country of Origin Image)   หมายถึง 

ภาพ (Picture) ชื่อเสียง (Reputation) และฉบับความคิด (Stereotype) ท่ีผู้บริโภคมตีอ่สินค้าของประเทศหนึ่งประเทศใด 

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดจะสามารถท าให้ผู้บริโภคมองเห็น คุณสมบัติของสินค้า ลักษณะพื้นฐาน การเมือง

และเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้ามีส่วนส าคัญ

อย่างมากต่อพฤตกิรรมผู้บริโภคสินค้าระหว่างประเทศ  

องคป์ระกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิสนิค้า 

1.ปัจจัยสว่นบุคคล(Individual Factors) 

2.ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด (Product-Market) 

3.ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment Factors) 

 

การตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง 
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ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการรับรู้คุณภาพของสินค้าของผู้ บริโภค 

ประเทศ แหล่งก าเนิดของสินค้าเปรียบเป็นเหมือนจุดเด่นในการขายสินค้าของแต่ละประเทศ  ถ้ามีภาพลักษณ์ท่ีดีก็จะ

สามารถท าให้ ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อสินค้านัน้ได้งา่ยมากยิ่งขึน้ (อรพรรณ ปานภูท่อง, 2556: หนา้17-19)   

Terpstra และ R. Sarathy (2000) ได้จัดองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าไว้ 3 

องคป์ระกอบคอื  

1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) ทัศนคติของผู้บริโภคที่มองไปยังประเทศแหล่งก าเนิดของตราสินค้า 

จากความคุ้นเคยในการใชส้ินค้า หรอืมองจากภาพลักษณข์องประเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้ 

2. ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product-Market) นอกจากภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้า แล้ว

จะตอ้งมภีาพลักษณ์ของตราสินค้าเองด้วย คือการท าการส่งเสริมการตลาดให้กับตัวสินค้า เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors)  หมายถึง การพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้า เพราะถ้าปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมมีการพัฒนาไป

ในทางที่ดี ภาพลักษณข์องประเทศน้ันก็จะดีตามไปด้วย 

ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ   

 กระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค เป็นล าดับขั้นตอนท่ีผู้บริโภคใช้พจิารณาในการตัดสินใจเลอืกซื้อสินค้า 

ประกอบไปด้วย 5ขั้นตอน ดังนี้ (สรลักษณ์ ใสเกื้อ, 2552: หน้า28-29) การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition), การ

ค้นหาข้อมูล (Information Search),การประเมนิผลทางเลือก (Evaluation of  Alternatives), การตัดสนิใจซื้อ (Purchase 

Decision) และ พฤตกิรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) หมายถึง ความต้องการท่ียังไม่ได้รับการตอบสนองของผู้บริโภค 

กล่าวคอืเมื่อมีปัญหาเกดิขึน้และผู้บริโภคเกิดการรับรู้แต่ยังไมไ่ด้รับการแก้ไข 

2. การค้นหาข้อมูล (Information search) หมายถึง การท่ีผู้บริโภคค้นหาสารสนเทศในการแก้ปัญหา 

สารสนเทศท่ีผู้บริโภคค้นหานั้นมาจากสี่แหล่งด้วยกันคือ แหล่งบุคคล แหล่งการค้า แหล่งสารธารณะ และแหล่ง

ประสบการณ์ ซึ่งจะถูกพัฒนาไปเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคตอ่ไป 

3. การประเมินทางเลือก (Alternatives evaluation) หมายถึง รายละเอียดของทางเลือกต่างๆท่ีผู้บริโภคได้

ค้นหามาจากขั้นท่ีสอง 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หมายถึง เป็นขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจาก

หลากหลายทางเลือกให้เหลอืเพยีงหนึ่งทางเลือก 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) หลังจากการท่ีมีการตัดสินใจซื้อและได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว 

ผู้บริโภคจะรับรู้ไดว้า่ผลิตภัณฑ์น้ันสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้หรือไม ่ถ้าผู้บริโภคเกิดความประทับใจในการใชผ้ลิตภัณฑ์ก็

จะท าให้เกิดการซื้อซ้ าและความภัคดีในตราสินค้า (ยุวรา ฤทธ์ิดอน และ ศศปิระภา ชัยประสิทธ์ิ, 2557: หนา้631-632) 

พฤตกิรรมของผู้บริโภคในการตัดสนิใจซื้อ 

ปัจจัยส าคัญในการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) มี2ประการ ดังนี้ 

1. การซือ้ดว้ยเหตุผล เป็นการซื้อของผู้บริโภค โดยมีการหาข้อมูลมาเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซือ้ 

2. การซื้อด้วยอารมณ์ เป็นการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วของผู้บริโภค มักเกิดขึ้นกับเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย จะเกิดการตัดสินใจขึน้อย่างกะทันหันเมื่อมสีิ่งเร้ามากระตุ้นต่อความตอ้งการ เช่นการจัดโปรโมชั่นลดราคาให้กับ

สินค้า เป็นการกระตุ้นท่ีนักการตลาดนิยมใช้เป็นจ านวนมาก 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคอื ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอ าเภอหัวหิน   

กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ กลุ่ม ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอ าเภอหัวหิน ผู้วิจัยจึงใชสู้ตรการ ก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ วิจัยคร้ังนี้คือ 

กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอ าเภอหัวหิน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก าหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ทราบขนาดของ

ประชากรกลุม่ตัวอย่าง ดังนี้ 

 

n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

e หมายถงึ คา่เปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง 

Z หมายถงึ คา่ระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว ้

p หมายถงึ สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p=0.5)   

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95%  นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานชิย์บัญชา, 2546: หนา้74) 

 =384.16 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม  ดังนั้น ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Screen Sampling) ด้วยวิธีการ เลือก

ตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ในท่ีน้ี  คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใชเ้ครื่องส าอางน าเข้าเหมือนกัน 

จากกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอ าเภอหัวหิน  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  

  การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเร่ือง “องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีส่งผลต่อ

การ ตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5ส่วนดังน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองส าอาง ซึ่งเป็นลักษณะของ

ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 8 ข้อ  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนดิตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อตราสินค้าเคร่ืองส าอางของกลุ่ม ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอ าเภอหัวหิน เพื่อใช้วัดระดับ ภาพลักษณ์ประเทศ

แหล่งก าเนิดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเคร่ืองส าอางของกลุ่ม ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอ าเภอหัวหิน  ตาม

ทฤษฏีของ Terpstra และ R. Sarathy (2000) ซึ่งตามทฤษฏีแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual 

Factors) 2. ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product-Market) 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors) 

โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลแบบอันตรภาค (Interval Scale)   
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ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางของผู้บริโภค โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตร

ภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบ

เดียว และแปรผลตาม Likert scale (ธานนิทร์ ศลิป์จารุ,2552) ซึ่งมหีลักเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะระดับ ดังนี้ 

5 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 

     4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่นระดับ มาก 

3 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 

   2 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่นระดับ นอ้ย 

1 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่นระดับ นอ้ยท่ีสุด 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื  

การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมอืในการศึกษาวิจัย ถือ

เป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากเครื่องมอืการวจิัยเป็นสิ่งส าคัญใน งานวจิัย จะสะทอ้นถึงวัตถุประสงค์และความน่าเช่ือถือของ

งานวิจัย ซึ่งการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของ เคร่ืองมือไม่สามารถแยกส่วน

ออกจากกันได้ แต่ต้องมคีวามสัมพันธ์ระหว่างกัน    

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับตรวจวัดงานวิจัยศึกษาปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเคร่ืองส าอาง ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง

ในเขตอ าเภอหัวหิน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วน า

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการ

ปรับปรุงตรวจสอบ จนแนใ่จวา่เนื้อหานั้นมคีวามถูกตอ้งเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา  

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ท าวิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ ทดสอบ 

(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรจริง จ านวน 30 คน ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้มลีักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามา ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการค านวณผล และน าข้อบกพร่องของ

ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551: หน้า127) ซึ่งผลการทดสอบ

ความเชื่อม่ันของงานวจิัยมีคา่ระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.832 แสดงว่า เครื่องมอืมีความเชื่อมั่นสูง และแบบสอบถาม

มคีวามเท่ียงตรง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองส าอาง โดยค านวณหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  
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สว่นท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอางของผู้บริโภค โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล โด ย ใช้ สถิ ติ เชิ งอ นุ ม าน 

(Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตราสินค้า

เคร่ืองส าอาง ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางด้วย

ค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) แสดงวา ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตาม แนวทางของ ประสพชัย พสุนนท์ (2553: 169) 

 

สรุปผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงท้ังหมด (ร้อยละ 100) อายุ

ระหวา่ง 25-35 ปี (ร้อยละ 60.2)  อยูใ่นสถานภาพโสด (ร้อยละ 77.2) การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ81.8) พนักงาน

บริษัทเอกชน (ร้อยละ 38.5) มรีายได้ 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 35.2 ) 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองส าอาง พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มจี านวนตรา

ยี่ห้อเครื่องส าอางในครอบครอง 2 ตรายี่ห้อ (ร้อยละ 61.2) ราคาตรายี่ห้อเครื่องส าอางท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อคือ น้อยกว่า 

1000 (ร้อยละ 30.8) ผู้บริโภคจะเลือกซื้อเคร่ืองส าอางจากห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 63.8) ผู้บริโภคเลอืกซื้อเคร่ืองส าอาง

จากความชอบส่วนตัวของผู้บริโภคเอง (ร้อยละ 38.8) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลอืกตรายี่ห้อเคร่ืองส าอางจากคุณภาพ (ร้อยละ 

76.8) ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารจากพนักงานขาย (ร้อยละ 34) ระยะเวลาการใช้งานของเคร่ืองส าอางคือ น้อยกว่า1ปี 

(ร้อยละ 75.5) ตรายี่ห้อเคร่ืองส าอางท่ีผู้บริโภคเลือกใชม้ากท่ีสุดคือ Maybelline (ร้อยละ 31.8) 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้า

เคร่ืองส าอาง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors), ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) และ 

ปัจจัยดา้ยสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors) แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศ

แหลง่ก าเนดิตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อตราสินคา้เคร่ืองส าอาง 

องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มผู้บริโภค

เพศหญงิ ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรขีันธ์ 

Mean S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ปัจจัยสว่นบุคคล (Individual Factors) 3.88 0.61 เห็นดว้ยมาก 

ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด(Product-Market) 4.02 0.60 เห็นดว้ยมาก 

ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors) 3.70 0.74 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.87 0.55 เห็นด้วยมาก 
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตรา

สินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเคร่ืองส าอาง อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก (Mean = 3.87 และ 

S.D.=0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นในความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ัง 3 

ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) (Mean = 3.88 และ S.D.=0.61), ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด

(Product-Market)) (Mean = 4.02 และ S.D.=0.6) และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) (Mean = 

3.70 และ S.D.=0.74) 

ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสนิใจซื้อเคร่ืองส าอาง ของผู้ตอบแบบสอบถามพบวา่ โดยรวมอยู่

ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.79 และ S.D.=0.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคให้ ความส าคัญกับ

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดของตราสินค้าเคร่ืองส าอาง (Mean = 3.61 และ S.D.=0.95), ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองส าอางจากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนิดท่ีมีความน่าเชื่อถือ (Mean = 3.97 และ S.D.=0.92) และ 

ผู้บริโภคเต็มใจท่ีจะจ่ายราคาสินค้าจากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนิด (Mean =  3.82 และ S.D.=0.90) ดัง

แสดงในตารางที่ 2   

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส าอาง  

การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง ของกลุ่ม 

ผู้บรโิภคเพศหญงิในเขตอ าเภอหัวหิน 

Mean S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ท่านให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิด ของ

ตราสินคา้เคร่ืองส าอาง 

3.61 0.95 เห็นดว้ยมาก 

ท่านตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางจากภาพลักษณ์ของประเทศ

แหลง่ก าเนดิท่ีมีความน่าเชื่อถอื 

3.97 0.92 เห็นดว้ยมาก 

ท่านเต็มใจท่ีจะจ่ายราคาสินค้าจากภาพลักษณ์ของประเทศ

แหลง่ก าเนดิ 

3.82 0.90 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.79 0.74 เห็นด้วยมาก 

 

ส่วนท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตรา

สนิค้าท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง 

 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส าอาง 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

การถดถอย(Regression) 121.214 3 40.405 127.092 0.00 

สว่นท่ีเหลอื (Residues) 125.895 396 0.318   

Total 247.109 399    
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จากการวิเคราะห์ ตารางท่ี 3 พบว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองส าอางของกลุ่ม ผู้บริโภคในเขตหัวหิน ท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล( Individual Factors) 2.ปัจจัย

ด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดับนัยส าคัญ 

0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 4  

 

ตารางที ่4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชภ้าพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้เป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.528 0.214  2.469 0.014 

ปัจจัยสว่นบุคคล (Individual 

Factors) 

X1 0.337 0.059 0.277 5.736 0.000 

ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด 

(Product-Market) 

X2 0.151 0.060 0.122 2.517 0.012 

ปัจจัยดา้ยสภาพแวดลอ้ม

(Environment Factors) 

X3 0.364 0.052 0.366 7.012 0.000 

R=0.659 , R Square = 0.434 , Adjusted R Square = 0.430 , Std Error of the Estlimate = 0.56053 

 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 4 พบวา่ปัจจัยภาพลักษณแ์หลง่ก าเนดิประเทศตราสินคา้ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ

เคร่ืองส าอาง ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตหัวหิน ท้ัง 3 ด้านประกอบไปด้วย 1.ปัจจัยส่วนบุคคล( Individual 

Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors)  ดัง

ปรากฏในตารางท่ี 4 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์แหล่งก าเนิดประเทศตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง ของกลุ่ม

ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตหัวหิน ท้ัง 3 ด้านดังนี้ 

 

Y = 0.528 + (0.277)x1 + (0.122)x2 + (0.366)x3 

 

เมื่อ  Y แทน บุคลกิภาพของตราสินคา้ที่ส่งผลในการตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอาง 

       X1 แทน ปัจจัยสว่นบุคคล (Individual Factors) 

      X2 แทน ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด (Product-Market) 

      X3 แทน ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment Factors) 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อเคร่ืองส าอางของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอ าเภอหัวหิน จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 1.ปัจจัย

ส่วนบุคคล(Individual Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

(Environment Factors) และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้ดังนี้ แสดงในตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

ปัจจัยสว่นบุคคล(Individual Factors) ท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องส าอาง สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด(Product-Market) ท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องส าอาง สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors)ท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องส าอาง สนับสนุน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองส าอางของผู้ ท่ีท าการตอบ

แบบสอบถามพบวา่ผู้ท่ีท าการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีตรายี่ห้อเครื่องส าอางในครอบครอง 2 ตรายี่ห้อ (ร้อยละ 

61.2) เลือกซื้อเคร่ืองส าอางในราคาท่ีน้อยกว่า 1000 (ร้อยละ 30.8) ผู้บริโภคจะเลือกซื้อ เคร่ืองส าอางจาก

ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 63.8) เลือกซื้อเครื่องส าอางจากความชอบส่วนตัวของผู้บริโภคเอง (ร้อยละ 38.8) ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่เลือกตรายี่ห้อเคร่ืองส าอางจากคุณภาพ (ร้อยละ 76.8) ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารจากพนักงานขาย (ร้อย

ละ 34) ระยะเวลาการใช้งานของเคร่ืองส าอางคือ น้อยกว่า1ปี (ร้อยละ 75.5) และตรายี่ห้อเคร่ืองส าอางท่ีผู้บริโภค

เลอืกใช้มากที่สุดคือ Maybelline (ร้อยละ 31.8) 

 กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีตรายี่ห้อเคร่ืองส าอางในครอบครอง จ านวน 2 ตรายี่ห้อ และจะ

เลอืกซือ้ตรายี่ห้อเครื่องส าอางในราคาท่ีน้อยกวา่ 1000 บาท ส่วนใหญ่จะซือ้เครื่องส าอางจากห้างสรรพสนิค้า และจะ

ตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองส าอางจากความชอบส่วนตัวของผู้บริโภคเอง และเลือกตรายี่ห้อเคร่ืองส าอางจากคุณภาพ มี

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากพนักงานขายเป็นสว่นใหญ่ ระยะเวลาในการใชง้านของเครื่องส าอางส่วนใหญ่จะน้อยกวา่1ปี 

และตรายี่ห้อเครื่องส าอางท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกสว่นใหญ่คอื Maybelline  

2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ตราสินค้าเคร่ืองส าอางของผู้บริโภค อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก (Mean = 3.87 และ S.D.=0.55) และเมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อม่ันในความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วน

บุคคล (Individual Factors) (Mean = 3.88 และ S.D.=0.61),ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market)) (Mean 

= 4.02 และ S.D.=0.6) และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) (Mean = 3.70 และ S.D.=0.74) ซึ่ง

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด (Product-Market) มากท่ีสุด 

3. จากผลการศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองส าอางของผู้บริโภค พบว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง

ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอ าเภอหัวหิน มีท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล( Individual Factors)  2.

ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 

0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 4 กล่าวคือถ้าหากตราสินค้าให้ส าคัญกับปัจจัยแหล่งประเทศ แหล่งก าเนิดตราสินค้าคือ 

ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product- Market) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

(Environment Factors) จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อ เคร่ืองส าอางได้ง่ายย่ิงขึน้เนื่องจากปัจจัยภาพลักษณ์

แหลง่ประเทศก าเนดิตราสินคา้ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องส าอาง  

อ้างอิงมากจากทฤษฎีแหล่งก าเนิดสินค้า ซึ่งผู้บริโภคจะใช้ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) และ  

ภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า (Country Image) มาเป็นตัวก าหนดวา่สินค้านั้นมคีุณภาพหรือไม่ ผู้บริโภค
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จะรับรู้ได้จากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า โดยการรับรู้ภาพลักษณ์เหล่านี้ของผู้บริโภคสามารถ

เปลี่ยนแปลง  ได้ตลอดเวลาตามยุคสมัยของประเทศน้ันๆ (อนัญญา อุทัยปรีดา, 2558: หนา้6-7)  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจ ซื้อ

เครื่องส าอาง ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตอ าเภอหัวหิน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยส่วนบุคคล

(Individual Factors), ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product-Market) และ ปัจจัยด้าน สภาพแวดล้อม (Environment 

Factors) กล่าวคือเมื่อตราสินค้าเคร่ืองส าอางให้ความส าคัญกับ ปัจจัยส่วน บุคคล(Individual Factors), ปัจจัยด้านสินค้า

และการตลาด (Product-Market) และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  (Environment Factors) จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

ตราสินค้าเคร่ืองส าอางได้ง่ายมากขึ้นเพราะท าให้ ผู้บริโภคจะเกิดความเชื่อถือในตราสินค้านั้น ๆ เชื่อว่าตราสินค้านั้นมี

คุณภาพท่ีดีเมื่อดูจากภาพลักษณ์ของ ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้า ดังนั้นตราสินค้าเครื่องส าอางควรให้ความส าคัญ

กับปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิของตราสินค้าในแตล่ะด้าน เพื่อน าไปปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้  

1. ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศ

แหล่งก าเนิดของตราสินค้าเป็นอย่างมาก ถ้าผู้บริโภคมองว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า เป็นประเทศท่ี

น่าเชื่อถือ ผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจในตราสินค้าชนิดนั้นและสามารถท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น องค์กร

ธุรกิจจึงควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคล

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

2. ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product-Market) นอกจากท่ีผู้บริโภคจะให้ความสนใจเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิของตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคยังให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัวสินค้าและการท าการตลาด

อกีด้วย ดังนั้นองค์กรธุรกิจจะต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัวสินค้าและต้องมกีารส่งเสริมการตลาดควบคู่ไปด้วย เพื่อ

สร้างการตัดสินใจซื้อให้กับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภค 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors) ผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ 

ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง หรือด้านเศรษฐกิจ ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ของ

ผู้บริโภคท้ังสิ้น ถ้ามภีาพลักษณ์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจท่ีดี ผู้บริโภคก็จะมองวา่ตราสินค้าจาก ประเทศนัน้ มี

ภาพลักษณ์ท่ีดีตามไปด้วย องค์กรธุรกิจจึงต้องให้ความส าคัญทางด้านสภาพแวดล้อมของ ประเทศแหล่งก าเนิดตรา

สินค้า เนื่องจากปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษากลุ่มของผู้บริโภคในคร้ังนี้ เป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอ าเภอหัวหิน ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะมี

ความคิดเห็นต่างจากผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอื่น ๆ จึงควรมกีารศกึษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริโภคเพศหญิงท่ีมีความ

สนใจการใช้เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศ เพิ่มเติมขึ้นอีก เพื่อท่ีจะได้ทราบความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคเพศ

หญิงในแตล่ะพื้นท่ี 

2. การท างานวิจัยควรท าขึ้นอยู่เป็นระยะ ๆ เนื่องจาก ตราสินค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอยู่

ตลอดเวลา ผู้บริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเกี่ยวกับตราสินค้าชนิดเดิมได้ จึงต้องท าการวิจัยอยู่อย่าง

สม่ าเสมอเพื่อเป็นผลประโยชนข์ององค์กรธุรกิจในการน าไปปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆในการด าเนินงาน 
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3. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเคร่ืองส าอางน าเข้าจาก

ต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายและสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆขององค์ได้ ท าให้องค์กร

สามารถ น าเขา้สินคา้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 
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อทิธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ผลติภัณฑ์  

กราโนล่า ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains 

The influence of social media in public relation affecting on granola product 

perception of the Diamond Grains fan page members 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1  จนิตจุฑา อยู่ทอง1* และ ชวนศิริ ธรรมชาติ1 

Kedwadee Sombultawee1, Jintajuta Yoothong1* and Chaunsiri Tammachard1 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า 

ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains โดยงานวิจัยชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ซึ่งสร้าง

สมการพยากรณ์โดยใชว้ธีิวิจัยเชงิปริมาณ กลุ่มตัวอยา่งที่ใชค้ือ กลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains และเครื่องมือท่ี

ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.883 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน 

Website(X1) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Facebook(X2) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน 

YouTube(X5) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Line(X6) ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า (Y) อย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิต ิ0.05 และสมการพยากรณ์คอื Y = 0.570 + (0.156)X1 + (0.230)X2 + (0.139)X5 +(0.286)X6 
 

ค าส าคัญ:  การประชาสัมพันธ์  สื่อสังคมออนไลน์  การรับรู้ตราสินคา้ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to the influence of social media in public relation affecting on granola 

product perception of the Diamond Grains fan page members. This study was a survey research was used the 

questionnaire as an instrument to collect the data from 400 samples. The prediction equation was configured by 

using quantitative methodology. The research sample was member in Diamond Grains fan page. The research 

instrument was questionnaire with reliability 0.883. The data was analyzed by multiple regression analysis. The 

results show that public relation through media on Website(X1) public relation through media on Facebook(X2) 

public relation through media on YouTube(X5) public relation through media on Line(X6) which affecting brand 

awareness (Y) with a significance level of 0.05 The prediction equation was Y = 0.570 + (0.156)X1 + (0.230)X2 

+ (0.139)X5 +(0.286)X6 
 

Keywords:  public relation, social media, brand awareness 
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บทน า 

ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงมีความคล่องตัวและ

สามารถตอบสนองความตอ้งการได้อยา่งรวดเร็ว การท าการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ถือเป็นช่องทางหนึ่งท่ี

ท าให้เกิดการประชาสัมพันธ์ โดยน าอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีผสมผสานกัน จนเกิดเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือสื่อ

สังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target Group) การใช้สื่อสังคมออนไลน์จึง

เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารทางการตลาดขององค์กรธุรกิจ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 

ก่อให้เกิดการรับรู้ได้งา่ยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น 

การประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในชอ่งทางการสื่อสารท่ีส าคัญในการสร้างความเข้าใจท่ีดีระหวา่งองค์กรกับกลุ่ม

ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสาธารณชนท่ัวไป งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือสื่อสาร นัก

ประชาสัมพันธ์ต้องรู้การใชส้ื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล ในอดีตสื่อมวลชนกระแสหลัก อาทิโทรทัศน์ วทิยุกระจายเสียง

และสื่อสิ่งพิมพ์  เป็นเคร่ืองมือสื่อสารหลักท่ีนักประชาสัมพันธ์ใช้ในการสื่อสารองค์กร แต่เมื่อเทคโนโลยี มี

ความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการถือก าเนิดของสื่อใหม่ (New Media) เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคม

ออนไลน์ เป็นเทคโนโลยท่ีีถูกน า มาใชอ้ย่างกว้างขวางในวงวชิาชีพการประชาสัมพันธ์ (Taylor and Kent, 2010)  

จากผลการส ารวจ Thailand online overview 2016 พบว่ามีผู้ใช้ โซเชียลมีเดีย เป็นสามอันดับแรก คือ Facebook Line 

และ Instagram  พบว่ามีผู้ใช้ โซเชยีลเน็ตเวร์ิค  เป็นสามอันดับแรก คือ Facebook Line และ G+ (EDTA & ICT survey, 

2016)  จากข้อมูลส ารวจท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้ โซเชียลมีเดีย และ โซเชียลเน็ตเวิร์ค สองอันดับแรกท่ีมีผู้ใช้

มากท่ีสุดจะได้แก่ Facebook และ Line จากผลส ารวจจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคนั้นนิยมบริโภคสื่อออนไลน์และ โซเชียล

มเีดีย เชน่ Facebook, YouTube, Twitter หรือ Instagram เป็นต้น  

การด าเนินงานการตลาดให้ประสบความส าเร็จในปัจจุบันนั้น นักการตลาดจะต้องเลือกประเด็นในการ

สื่อสารและเครื่องมอืท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จรงิ เน่ืองจากการเจรญิเตบิโตของจ านวน

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท่ัวโลกมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคในปัจจุบันเกิด

พฤติกรรมการสื่อสารผ่าน เครือข่ายสังคม (Social Network) ซึ่งก าลังมีการขยายตัว และส่งผลต่อกลไกการรับรู้

ข่าวสาร การกระตุ้นเชิงพฤติกรรม การบริโภค การมีส่วนร่วม และการสร้างความผูกพันระหว่างธุรกิจและ

กลุ่มเป้าหมาย (พจน ์ใจชาญสุขกิจ, 2553) การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลนจ์ึงเป็นการเข้าถึง

การให้ข้อมูลขา่วสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อยา่งกว้างขวาง 

ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains จัดอยู่ในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นการน าเอาธัญพืช 

มารวมกัน ปรุง และน าไปอบกรอบ ผสมผสานกับผลไม้แห้งและถั่วชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางอาหาร 

ส่วนประกอบหลักคือข้าวโอ๊ตซึ่งมีไฟเบอร์และธาตุเหล็กสูง เมล็ดธัญพืชจะมีไขมันดีซึ่งช่วยบ ารุงหัวใจ และลดคลอ

เรสเตอรอลได้ มรีสชาติดีและมีความหลากหลายของรสชาติ (Diamond Grains, 2559) อกีท้ังยังสามารถหาซื้อได้ง่าย

และมีความสะดวกในการบริโภคเป็นอาหารเช้าหรือในเวลาอันสั้น สามารถตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบของสังคมใน

ปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารของ Diamond Grains มุง่ท าการตลาดหลากหลายช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ โดยน าสื่อ

สังคมออนไลน์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินธุรกิจ มีการบริหารด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร โดย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมคีวามใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถ

ในการตัดสนิใจซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง 
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จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ตราสินค้า Diamond Grains ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

ได้รับความนิยมในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการรับข้อมูลข่าวสารการ

ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการรับรู้ถึ งข้อมูลหรือคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงเป็นท่ีสิ่งน่าสนใจในการศึกษาเพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการวาง

แผนการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุ่ม

สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวจิัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่ แนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication) 

แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า แนวคิดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing: SMM) 

แนวคิดการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) และแนวความคิดท่ีส าคัญท่ีว่าด้วยการ

เลอืกสรรสิ่งท่ีได้รับรู้ (Important selective perception concepts) 

2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains 

 3. ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษา ประกอบด้วย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์ Website, Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube และ Line 

3.2 ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains ของ

กลุ่มสมาชกิแฟนเพจ Diamond Grains  

4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ี คือ พื้นท่ีในเขตในแฟนเพจ Diamond 

Grains และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้แตเ่ดอืน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2559 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
       ตัวแปรตน้                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

สังคมออนไลน ์

Website 
Facebook 

Blog 
Instagram 
YouTube 

Line 
 

 

การรับรู้ผลิตภัณฑ์กลาโนลา่ 

ในตราสินคา้ Diamond Grains  

ของกลุ่มสมาชกิแฟนเพจ 
Diamond Grains 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้

ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใช้วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการศกึษา และการศกึษาคร้ังน้ีได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains โดยในปัจจุบัน 

พ.ศ.2560 มสีมาชกิในกลุ่มจ านวน 655,813 ราย ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบทราบขนาดของ

ประชากรกลุม่ตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970) ดังนี้ 

    

      

 

   n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

   N = ขนาดของประชากร 

   e = ระดับคา่ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

   X2 = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อม่ัน 95% (x ก าลังสอง=3.841) 

   p   = สัดสว่นของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p=0.5) 

และส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) จึงได้กลุ่ม

ตัวอย่างเท่ากับ 371 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 29 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างการวิจัย

ครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970)  

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 371 ตัวอย่าง โดยการเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 29 ตัวอย่าง 

ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งการวจิัยคร้ังน้ีเท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

วธีิการสุ่มตัวอยา่ง การเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเครือข่าย (Network Sampling) การได้มาซึ่งตัวอยา่งชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับ

เครือข่ายสังคม ผู้วิจัยจะได้ตัวอย่างเมื่อกลุ่มตัวอยา่งมีเครือข่ายหรืออยู่ในเครือข่ายท่ีมีคุณสมบัตติามท่ีผู้วิจัยตอ้งการ 

ในท่ีนีค้ือ การเลอืกกลุ่มสมาชกิแฟนเพจ Diamond Grains ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอยา่งที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวจิัยเพื่อ

ศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ โดยการน าแบบสอบถามไป

เผยแพร่ในเครือข่ายสังคม แฟนเพจ Diamond Grains เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบดังกล่าว จะท าให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการบริโภคและมีการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ กราโนล่า 

Diamond Grains 
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เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

เร่ืองอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุ่มสมาชิกแฟน

เพจ Diamond Grains โดยก าหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงไปท่ีกลุ่มสมาชิกภายในแฟนเพจ Diamond Grains ซึ่ง

ลักษณะของกลุ่มประชากรในแฟนเพจ Diamond Grains เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการบริโภคผลิตภัณฑ์และมีการรับรู้ใน

ผลิตภัณฑ์ Diamond Grains กลุ่มตัวอย่างจึงมีความเหมาะสมกับการวิจัยในคร้ังนี้ โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน จ านวน 6 ข้อ  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ่านการประสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นค าถาม

ปลายปิด (Close-ended Question) จ านวน 10 ข้อ  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน ์ประกอบด้วย ปัจจัยการรับรู้ผลิตภัณฑ์

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิดในด้านต่างๆได้แก่ ด้านความต่อเนื่องของข้อมูล ด้านการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ด้าน

ความน่าเชื่อถือ ด้านความน่าสนใจของสื่อ ด้านสื่อท่ีส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ จ านวน 6 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval 

Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลอืกตอบเพยีงค าตอบเดียว 

และก าหนดให้แตล่ะข้อมี 5 ตัวเลือก ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) และให้คะแนน

แตล่ะระดับและแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร ศลิปจารุ, 2552) ดังนี้ 

  1 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

  2 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นน้อย 

  3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

  4 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นมาก 

  5 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

 หาค่าเฉลี่ย แปลความหมายขอ้มูลเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ดังนี ้

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถงึ มากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถงึ มาก 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถงึ ปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถงึ น้อย 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถงึ น้อยท่ีสุด 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains โดยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ จ านวน 3 ขอ และก าหนดใหแตละขอมี 5 

ตัวเลือก โดยแบงเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) โดยก าหนดเปน 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale (ธานนิทร ศิลปจารุ, 2552) ท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น

ในสว่นท่ี 3 ของเครื่องมือท่ีในการวจิัย 

ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอทิธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมผีลต่อการรับรู้

ผลิตภัณฑ ์กราโนลา่ ของกลุม่สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains  จ านวน 1 ขอ้ เป็นค าถามปลายเปิด 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา ดังนี้  

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond 

Grains โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน า

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและ

ท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมคีวามเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ  

(Pre-test) กับกลุ่มตัวอยา่งที่มลีักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจรงิ จ านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือท่ีใช้

มลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงตอ้งน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้

วธีิสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.883 ซึ่งมคี่าเข้าใกล้ 1 แสดง

วา่เคร่ืองมอืมีความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง (สรชัย พิศาลบุตร และคณะ, 2549) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา 

อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปเกี่ยวกับการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ โดย

ค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้

ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ตราสินค้า Diamond Grains โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มสมาชิกแฟน

เพจ Diamond Grains โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอิทธิพลการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ตราสินค้า Diamond Grains ของกลุ่ม

สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ด้วยวิธีทางสถิตโิดยการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย

กว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ตาม

แนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) 
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ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

64.5 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.9 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 79.7 การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นนักศกึษา คิดเป็นร้อยละ 55.9 มรีายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.6  

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ่านการประสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ พบวา่กลุ่มตัวอย่างมีการ

รับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ผ่าน Facebook มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.7 ผู้มีอิทธิพลในการ

ตัดสนิใจใชส้ินค้าผลิตภัณฑ์มากท่ีสุดคือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 33.6 สาเหตุท่ีท าให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ มากท่ีสุดคือ

ช่องทางการจัดจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 41.4 รสชาติผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมบริโภคมากท่ีสุดคือดับเบ้ิล

ช็อกโกแลต คิดเป็นร้อยละ 33.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Top Supermarket คิดเป็นร้อยละ 43.1 

ค่าใช้จ่ายส่วนมากในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อคร้ังอยู่ระหว่าง 101-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.6 ซึ่งความถี่ในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่าง 1 – 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 91.5 โดยมีการรับรู้โปรโมชั่นผ่านของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง 

Facebook คิดเป็นร้อยละ 74.9 สื่อออนไลน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมากท่ีสุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 66.9 และสื่อ

ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ของกลุ่มตัวอยา่งมากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 66.7 

 ส่วนที่ 3 ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ตรา

สินค้า Diamond Grains ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความต่อเนื่องของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการ

น าเสนอผ่านสื่อ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ ์กราโนล่า ตราสินคา้ Diamond Grains 

สื่อสังคมออนไลนท์ี่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนลา่ 

ของกลุ่มสมาชกิแฟนเพจ Diamond Grains 
Mean S.D. 

แปลความหมายตาม

เกณฑ ์

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 4.04 0.45 มกีารรับรู้มาก 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 3.97 0.42 มกีารรับรู้มาก 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter 4.02 0.60 มกีารรับรู้มาก 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram 3.98 0.63 มกีารรับรู้มาก 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube 3.85 0.60 มกีารรับรู้มาก 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line 3.89 0.64 มกีารรับรู้มาก 

รวม 3.96 0.40 มกีารรับรู้มาก 

 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์อยู่ใน

ระดับการรับรู้มาก (Mean=3.96 และ S.D.=0.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Website (Mean=4.04 และ S.D.=0.45) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.42) 

การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter (Mean =4.02 และ S.D.=0.60) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram 

(Mean =3.98 และ S.D.=0.63) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean=3.85 และ S.D.=0.60) การรับรู้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean=0.96 และ S.D.=0.40) 
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 ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้

ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ตราสินค้า Diamond Grains ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

(Mean = 4.00 และ S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านสามารถรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตรา

สินค้า Diamond Grains จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean=3.91 และ S.D.=0.93) ท่านสามารถ

สังเกต รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ตราสินค้า Diamond Grains จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

(Mean=4.15 และS.D.=0.83) และท่านสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains  จากการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean=4.13 และ S.D.=0.77) ดังแสดงในตารางท่ี 2  

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้

ผลิตภัณฑผ์่านสื่อสังคมออนไลน์ 

การรับรู้ผลิตภณัฑ์ผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ Mean S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ท่านสามารถรับรู้ผลิตภัณฑ์จากการประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
3.91 0.93 เห็นดว้ยมาก 

ท่านสามารถสังเกต รูปลักษณข์องผลิตภัณฑจ์าก

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
4.15 0.83 เห็นดว้ยมาก 

ท่านสามารถจดจ าผลิตภัณฑจ์ากการประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
4.13 0.77 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.00 0.56 เห็นด้วยมาก 

 

 ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ใน

ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) ดังแสดงในตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุม่สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 51.179 6 8.530 44.044 0.00 

ส่วนท่ีเหลอื(Residual) 76.111 393 0.194   

Total 127.290 399    

 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้

ผลิตภัณฑ ์กราโนล่า ของกลุ่มสมาชกิแฟนเพจ Diamond Grains ท้ังหมด 6 ปัจจัย ประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์

ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube และการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ท้ัง 6 ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ 

กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

เป็นตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์
ตัว

แปร 
B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.570 0.264  2.313 0.021 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website X1 0.156 0.060 0.127 2.605 0.010 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook X2 0.230 0.068 0.171 3.371 0.001 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter X3 -0.011 0.044 -0.012 -260 0.795 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram X4 0.074 0.052 0.083 1.419 0.157 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube X5 0.139 0.048 0.148 2.871 0.004 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line X6 0.286 0.048 0.327 5.928 0.000 

R=0.634 , R Square = 0.402 , Adjusted R Square = 0.393 , Std Error of the Estimate = 0.44007 

 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้

ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ของกลุ่มสมาชกิแฟนเพจ Diamond Grains ท้ัง 4 ปัจจัย ประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube และการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ดัง

ปรากฏในตารางท่ี 4 

 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains ของกลุ่ม

สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains ได้ดังนี้ 

   Y = 0.570 + (0.156)X1 + (0.230)X2 + (0.139)X5 +(0.286)X6 

เมื่อ Y แทน การรับรู้ผลิตภัณฑ์กลาโนล่า ในตราสินคา้ Diamond Grains ของกลุม่สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains 

          X1 แทน การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 

         X2 แทน การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 

          X5 แทน การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube 

           X6 แทน การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains ของ

กลุ่มสมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Website ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ด้านประชาสัมพันธ์ผ่าน Line จะ

ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains มากยิ่งขึน้ และสามารถสรุปผลการ

ทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่านWebsite ส่งผลการรับรู้ผลติภัณฑ์  

กราโนล่าในตราสินคา้ Diamond Grains 
สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Facebook ส่งผลตอ่การรับรู้ผลิตภัณฑ์  

กราโนล่าในตราสินคา้ Diamond Grains 
สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Twitter ส่งผลตอ่การรับรู้ผลิตภัณฑ ์ 

กราโนล่าในตราสินคา้ Diamond Grains 
ไม่สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Instagram ส่งผลตอ่การรับรู้ผลิตภัณฑ์  

กราโนล่าในตราสินคา้ Diamond Grains 
ไมส่นับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน YouTube ส่งผลตอ่การรับรู้ผลิตภัณฑ์  

กราโนล่าในตราสินคา้ Diamond Grains 
สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Line ส่งผลตอ่การรับรู้ผลิตภัณฑ์  

กราโนล่าในตราสินคา้ Diamond Grains 
สนับสนุน 

 

แนวคิดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ SMM (Social Media Marketing) (นพวงศ์ ชาญทวินัย, 2558) 

สรุปผลและอธิปรายผล 
1. จากการศึกษาปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains พบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถรับรู้การประชาสัมพันธ์ขา่วสารของผลิตภัณฑ์ กราโนลา่ ผ่านทางการเข้าชม Facebook 

คิดเป็นร้อยละ 64.7 เมื่อเกิดการรับรู้การมีตัวตนของตัวสินค้าแล้วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์ กราโนล่า คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 33.6 เพราะ

เพื่อนเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจสูง โดยกลุ่มตัวอยา่งให้ความส าคัญกับชอ่งทางการจัดจ าหน่าย

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย จึงเป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 41.4 รสชาตขิองผลิตภัณฑ์ 

กราโนล่า ตราสินค้า Diamond Grains ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดคือ ดับเบ้ิลช็อกโกแลต คิดเป็นร้อยละ 33.1 กลุ่ม

ตัวอยา่งส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ผ่านช่องทาง Top Supermarket คิดเป็นร้อยละ 43.1 โดยมีค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละคร้ังอยู่ระหว่าง 101-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.6 และมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ กราโนล่า 

อยู่ระหว่าง 1-2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 91.5 สื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นสื่อท่ีสามารถสร้างการรับรู้

ข่าวสารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.9 และเป็นกลุ่มตวัอย่างเข้าถึงได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.9 อกีทั้งยังเป็นสื่อท่ี

ได้รับความนิยมจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 66.7 นอกจากนี้ Facebook ยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ กลาโนร่า มากท่ีสุดอีกด้วย จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ (Social Media Marketing: SMM) กล่าวไว้ว่าการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ มีต้นทุนต่ า แต่มี

ศักยภาพสูงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม สะดวกและรวดเร็วตอ่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อสังคม

ออนไลน์จึงเป็นช่องทางท่ีองค์กรธุรกิจใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรธุรกิจไปยังกลุ่มผู้บริโภคหรือ

กลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังยังสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีกล่าวไว้ว่า รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ส่งผลต่อการ

รับรู้ผลิตภัณฑ์ กลาโนร่า ในตราสินคา้ Diamond Grains ของกลุม่สมาชิกแฟนเพจ Diamond Grains 
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2. จากการศึกษาระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์อยูใ่นระดับการรับรู้มาก 

(Mean=3.96 และ S.D.=0.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean=4.04 

และ S.D.=0.45) การรับ รู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.42) การรับ รู้สื่ อ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter (Mean =4.02 และ S.D.=0.60) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean =3.98 

และ S.D.=0.63) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube (Mean=3.85 และ S.D.=0.60) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์

ผ่าน Line (Mean=0.96 และ S.D.=0.40) 

สาเหตุท่ีท าให้สื่อสังคมออนไลน์ Instagram ไมส่นับสนุนการรับรู้ผลิตภัณฑ์ กลาโนลา่ ในตราสินคา้ Diamond 

Grains เนื่องจาก Instagram เป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยมในการเลือกท าการขายสินค้าแบบออนไลน์ ท าให้มี

ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตลอดเวลา ผ่านการอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอความยาวสั้น ซึ่งท า

ให้ขา่วสารท่ีธุรกิจต้องการสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายเคลื่อนตัวอยา่งรวดเร็ว ตามความถี่ของการอัปโหลด  

จากการส ารวจ พบว่า พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย Instagram ของคนไทยระบุวา่ การเติบโตของผู้ใช้งาน

Instagram ในประเทศไทยนั้น ในปี 2555 มียอดผู้ใช้ IG ท้ังหมด 240,000 บัญชี  ในปี 2556 มีผู้ใช้งานท้ังหมด 

1,551,649 บัญชี เพิ่มขึ้น 547% และในปี 2557 มีผู้ใช้งานท้ังหมด 2,000,000 บัญชี เติบโตขึ้น 29% ท าให้ โดย

จ านวนการอัพโหลดภาพและวิดีโอของผู้ใช้ Instagram ในไทยปี 2556  มีการอัพโหลดภาพและวิดีโอรวมท้ังหมด 

36,443,398 คร้ัง โดยแบ่งเป็นภาพ 96.24% และวิดีโอ 3.76% และในปี 2557 มีการอัพโหลดภาพและวิดีโ อรวม

ท้ังหมด 99,435,450 คร้ัง เติบโตขึ้น 173%  โดยแบ่งเป็นภาพ 92.93% และวิดีโอ 7.07% โดยจะเห็นได้ว่าคนไทย มี

ความถี่ในการโพสต์ภาพ และวิดโีอบน Instagram มากขึ้น ซึ่งถ้านับจากบัญชีผู้ใช้ท่ีเพิ่มเข้ามาเพยีง 29% แตก่ลับท าให้

จ านวนภาพและวิดีโอเพิ่มขึ้นถึง 173% (Thansettakij, 2558) นอกจากนี้ ผู้ขายสนิค้าในสื่อดังกล่าวขาดความนา่เช่ือถือ

เพราะไมส่ามารถระบุตัวตนได้ ท าให้ผู้บริโภคอาจเกดิความไมม่ั่นใจต่อผลิตภัณฑท่ี์ขายในช่องทางนี้ 

สื่อสังคมออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางท่ีไม่สนับสนุนการรับรู้ผลิตภัณฑ์  คือ Twitter เป็นสื่อท่ีได้รับความนิยม

อย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น อีกท้ัง Twitter สามารถเขียนข้อความได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร จึงมีข้อจ ากัดในการ

เผยแพร่ข่าวสารได้เพียงสั้นๆ การรับสารท่ีมีความจ ากัดตัวอักษร อาจสื่อความหมายได้ไม่มากพอ ท าให้เกิดการ

สื่อสารท่ีไม่ตรงกับท่ีผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ จึงไม่ก่อให้เกิดการรับรู้ในท่ีสุด สอดคล้องกับแนวความคิดท่ีส าคัญท่ีว่า

ด้วยการเลือกสรรสิ่งท่ีได้รับรู้ (Important selective perception) เป็นการเลือกท่ีจะสนใจข้อมูล (Selective attention) 

ผู้บริโภคมแีนวโนม้ ที่จะเพ่ิมปริมาณการรับรู้ถึงตัวกระตุน้ ท่ีตรงกับความตอ้งการ หรือตรงกับท่ีผู้บริโภคมีความสนใจ

ชอบ และในทางตรงกันข้ามผู้บริโภคจะรู้น้อยท่ีสุดถึงตัวกระตุน้ท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ทราบว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิดส่งผลให้เกิดจากรับรู้ของ

กลุ่มเป้าหมายในระดับมาก สอดคล้องกับแนวความคิดการตดิตอ่สื่อสารทางการตลาดเชงิบูรณาการ (ศวิฤทธ์ิ พงศกร

รังศิลป์, 2555) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและน าการสื่อสารแบบต่างๆมา

ท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การตดิต่อสื่อสารเป็นไปได้ดีท่ีสุด สอดคล้องกัน น าไปสู่การรับรู้ตราสินค้า เพื่อให้

เกิดการรับรู้ และสร้างลักษณโ์ดยรวมของสินค้า บริการ และองคก์ร เป็นการสร้างลักษณใ์นเชงิบวกให้เกิดขึ้นในใจ ยึด

ต าแหน่งครองใจสินค้า (Brand positioning) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Diamond Grains ใช้การสร้าง positioning ว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมในตลาดเพื่อสุขภาพ สามารถสร้างการรับรู้ถึงตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มยอดขาย

ให้กับผลิตภัณฑ์ได้ สอดคล้องกับแนวคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ  (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) 
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เคร่ืองมือส าคัญท่ีช่วยสนับสนุนงานด้านการตลาดการขายและเป็นท่ีมาของยอดขายซึ่งส่งผลถึงการเติบโตของธุรกิจ 

ตอ่เนื่องไปถงึความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย 

3. จากการศึกษาระดับปัจจัยการรับรู้ผลิตภัณฑ์กลาโนร่า ในตราสินค้า Diamond Grains ของการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนใ์นดา้นต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.56) 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านสามารถรับรู้ผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains จากการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean=3.91 และ S.D.=0.93) ท่านสามารถสังเกต รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

กราโนล่า ตราสินค้า Diamond Grains จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์(Mean=4.15 และS.D.=0.83) 

และท่านสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์ กราโนล่า ในตราสินค้า Diamond Grains  จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ (Mean=4.13 และ S.D.=0.77)  

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ทราบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิด ส่งผลให้เกิดการรับรู้ตรา

สินค้า เกิดการสังเกตรูปลักษณ์ของตราสินค้า และก่อให้เกิดการจดจ าผลิตภัณฑ์กลาโนร่า ในตราสินค้า Diamond 

Grains อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินคา้ ซึ่งกล่าวว่าการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค

ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างคุณค่าตราสินค้า เพราะเมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ ผู้บริโภคจะเกิดความคุ้นเคย

ในสินค้านั้น ท าให้สินค้าเป็นท่ีน่าไว้วางใจ นา่เชื่อถือ และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล เป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อ

ในท่ีสุด และสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีกล่าวไว้ข้างต้นปัจจัยด้านทัศนคติ ท่ีมีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์ของพฤตกิรรมการรับรู้ตราสินคา้ 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิด ส่งผลให้เกิดการรับรู้ตราสินค้าการสังเกตรูปลักษณ์ของ

ตราสินค้าและก่อให้เกิดการจดจ าผลิตภัณฑ์ กลาโนร่า ในตราสินค้า Diamond Grains อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) กล่าวไว้ว่า

เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาด (PR Support Marketing) เป็นการพัฒนาการส่วนหนึ่งของการ

ประชาสัมพันธ์ Diamond Grains ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งใน

ชวีติประจ าวัน  

การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (MPR) เป็นกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตื่นตัวและรับรู้ (Raise 

awareness) ถึงตัวตนของตราสินค้า Diamond Grains และผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ การบอกกล่าวและให้ความรู้ (Inform and 

Educate) เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภค ได้มาซึ่งความเข้าใจอันดี (Gain 

understanding) เกี่ยวกับข้อสงสัยของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าหรือสินค้า เป็นการใช้สื่อออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ

การตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) เป็นการสื่อสารท่ีมีการ

ตอบสนอง(response) ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด เพื่อสร้าง

บรรยากาศแห่งการยอมรับของผู้บริโภค (Create a climate of consumer acceptance) ให้มีการยอมรับในตราสินค้า

และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Diamond Grains การยอมรับของผู้บริโภคจะสามารถท าให้ลูกค้ามีการบอกแบบปากต่อ

ปาก (WOMM หรือ Word of Mouth Marketing) สร้างกระแสให้กับสินค้าเพื่อให้เป็นท่ีรู้จักเพิ่ มมากขึ้น สามารถ

แพร่กระจายข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับ Diamond Grains ได้อยา่งรวดเร็วแถมยังใชเ้งินลงทุนต่ า 
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ข้อเสนอแนะ  

  จากผลการศึกษาอิทธพิลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ Granola ใน

ตราสินค้า Diamond Grains จากผลการวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ท่ี

กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้มากท่ีสุดคือ Facebook อีกท้ังยังเป็นสื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Granola มากท่ีสุด

เช่นกัน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นหลัก รองลงมา คือ Website และ Instagram โดย

ใชส้ื่อสังคมออนไลน์ชนดิอื่นๆ มาใชเ้พื่อสนับสนุนสื่อท่ีได้รับความสนใจให้เกิดการรับรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะที่น าไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป  

 ธุรกิจส่วนใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จในปัจจุบัน มักมกีารวางแผนขยายตลาดไปสูต่ลาดตา่งประเทศในอนาคต 

ดังนัน้การท าวิจัยคร้ังต่อไปควรมกีารศกึษาวจิัยสื่อสังคมออนไลนป์ระเภทอื่นๆท่ีมีอทิธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าท่ีได้รับ

ความนยิมในต่างประเทศเพื่อน ามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของการรับรู้ในด้านต่างๆรวมท้ังปรับปรุงพัฒนาการ

ใชส้ื่อสังคมออนไลน์ให้มคีวามเหมาะสม เพื่อให้เป็นประโยชนต์อ่องค์กรและผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน์ต่างๆ ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยให้มีความหลากหลายและกว้างขึ้น

นอกเหนือจากการใชแ้บบสอบถามอยา่งงานวจิัยนี้ เชน่ มกีารสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบกับข้อมูลท่ีได้

จากแบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลท าให้การศึกษาวิจัยจะเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นดังนั้นการท าวิจัยคร้ัง

ต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าท่ีได้รับความนิยมใน

ต่างประเทศเพื่อน ามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของการรับรู้ในด้านต่างๆรวมท้ังปรับปรุงพัฒนาการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์

ตา่งๆ ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวจิัยให้มคีวามหลากหลายและกว้างขึ้นนอกเหนือจาก

การใช้แบบสอบถามอย่างงานวิจัยนี้  เช่น มีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบกับข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลท าให้การศกึษาวจิัยจะเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างสูงซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะนา ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆ ในการศึกษา และ

ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นควา้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ อันเป็นประโยชน์

ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศกึษา จนทาให้งานวิจัยคร้ังนี้มคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ จนสามารถท าผลงานวิจัยใน

ครัง้นี้ส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี 
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อทิธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสนิค้า nature republic aloe vera 

Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

The influence of online marketing affecting nature republic aloe vera 

Soothing Gel brand awareness of Generation Y in Pathumwan, Bangkok 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า nature 

republic aloe vera Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างท่ี ใช้ใน

การศึกษาคือกลุ่มวัยรุ่นท้ังเพศหญิงและชายในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 

400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาคือแบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อถือเท่ากับ 0.701 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

วเิคราะห์ข้อมูลโดยการใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ ผลการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้เครือข่ายออนไลน์ใน

การติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน มีการรับรู้การ

สื่อสารการตลาดออนไลน์ของตราสินค้า nature republic aloe vera Soothing Gel อยู่ ในระดับมาก ผลการวิจัยคือ 

การตลาดออนไลน์ผ่านWebsite (X1) Instagram (X2) Facebook (X3) และYoutube (X4)  ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า nature 

republic aloe vera  Soothing Gel อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์ คือ Y = 0.397+ (0.338) X1 + 

(0.118) X2 + (0.111) X3 + (0.149) X4 

ค าส าคัญ: การตลาดออนไลน์  สื่อสังคมออนไลน์  การรับรู้  ผลิตภัณฑว์า่นห้างจระเข ้

Abstract  
 The objective of this research was to study the influence of online marketing affecting nature republic aloe 

vera Soothing Gel brand awareness of Generation Y in Pathumwan, Bangkok. The sample group in this study included 

400 males and females teenager in Pathumwan district. Questionnaires were used as the research tool with reliability 

value of 0.701. The questionnaire was measured for validity by expert persons in the field. The statistical data analysis 

including percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The result reveals that the majority 

group uses the online networking to communicate. In particular, most of people perceive the social network in public 

relation a high level. The results show that Website (X1) Instagram (X2) Facebook (X3) and Youtube (X4) which affecting 

brand awareness (Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation was  Y = 0.397+ (0.338) X1 + (0.118) 

X2 + (0.111) X3 + (0.149)X4 
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บทน า 

ประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีการแพร่กระจายข่าวสารไปท่ัวทุกมุมโลก ไมว่่าจะอาศัยอยู่

ท่ีใด ก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้ตรงกันอย่าวรวดเร็วและกว้างขวาง รวมถึงมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ การสื่อสาร ถือเป็นหัวใจส าคัญ ส าหรับการกระจายข่าวสาร และโฆษษณาประชาสัมพันธ์ 

   การท าการตลาดโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่ออนิเตอร์เนต หรือท่ีเรียกวา่ Social Network ได้เข้ามามี

บทบาทในการสื่อสาร ซึ่งเหมาะกับการท าการตลาดในปัจจุบัน เพราะมีส่วนแบ่งการตลาดเยอะ จึงเกิดการแขง่ขันทาง

การตลาดอย่างรุนแรง เว็บไซด์ท่ีท าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ชว่ยก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่องค์กร เนื่องจากสามารถ

จ าแนกแยกแยะความต้องการของผู้บริโภคได้ ว่าผู้บริโภคเป็นใคร ต้องการอะไร ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

ตอบสนองความพอใจของผู้บริโภค และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ(Smith and Chaffey 2005) การท าการตลาด

ออนไลน์จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ประกอบการ เนื่องจากมีต้นทุนต่ า อีกท้ัง เป็นผลดีต่อผู้บริโภคท่ีจะสามารถรับรู้

ข้อมูลจากประสบการณ์การใช้สินค้าของผู้ใช้จริง รวมถึงโฆษณาได้จากทางอินเตอร์เนต (ตีพิมพ์ในนิตยสาร E-

Commerce ฉบับเดอืน กุมภาพันธ์ 2012) 

        พฤตกิรรมการค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจซือ้สินค้าในการเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านราคา คุณภาพสินค้า 

โปรโมชั่นเสริม เพื่อเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดและตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด โดยผ่านเทคโนโลยีทาง

อินเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีการใช้อินเตอร์เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิต

ประจ าวัน ซึ่งพฤตกิรรมดังกล่าวตรงกับกลุ่มคน Generation Y ท่ีมชี่วงอายุระหว่าง 15- 34 ปี (ศูนยว์จิัยเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย)์ 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ของแบรนด์Nature Republic มีผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญ คือ Aloe Vera Soothing Gel 

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามท่ีมีส่วนประกอบของว่านหางจระเข้ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Nature Republic มีต้น

ก าเนดิมาจากประเทศเกาหลี ซึ่งคนไทยในปัจจุบัน มกีารรับค่านยิมจากต่างประเทศมาใชใ้นการด าเนินชวีติสูง จึงท าให้

เจลว่านหางจระเข้นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคตอ้งการมากท่ีสุด รวมถึงการได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การโฆษณาในตลาด

ออนไลน์ กล่าวถึงสรรพคุณ และวิธีการใช้ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลาย จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ และ

อยากลองใชผ้ลิตภัณฑน์ี้ เพื่อทดสอบวา่เป็นจริงดังท่ีได้โฆษณาหรือไม ่รวมถึงการบอกเล่าคุณภาพของสินค้าแบบปาก

ตอ่ปากด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ถึงอทิธิพลการตลาดออนไลน ์ที่มผีลตอ่การรับรู้ตรา

สินค้า nature republic aloe vara ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การตลาด

ออนไลน์ต่างๆ ที่เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ และ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า จาก

การท่ีผู้ประกอบการท าการตลาดออนไลน์ในตราสินค้าท่ีศึกษาในเขตปทุมวัน เนื่องจาก เป็นพื้นท่ีท่ีครอบคลุมท่ัวใน

กลุ่ม Generation Y เป็นแหล่งเรียนพิเศษ แหล่งช็อปป้ิงใจกลางเมือง ไม่ว่าจะเป็น สยามสแควร์ มาบุญครอง เซ็นทรัล

เวลิด์ ตึกจามจุรีสแควร์ และสถานท่ีตา่งๆอกีมากมาย ท่ีเป็นแหล่งศูนย์รวม พบปะสังสรรค์ รวมถึงหาความรู้ของกลุ่ม 

Generation Y 
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สมมุติฐาน 
1. อิทธิพลการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic  Aloe Vera Soothing Gel ของ

กลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีการรับรู้ 

 (บุปผา พวงมาลี,2542) การรับรู้คือสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าท่ีอยูร่อบตัวของตัวบุคคลแล้วบุคคลก็สามารถท่ีจะ

เลือกรับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นเหล้านั้นได้ ดังนั้นแต่ละบุคลจะมีวธีิการเลือกรับรู้ต่อสิ่งเร้าเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ โดย

การรับรู้จะเร่ิมจาก ตัวกระตุ้น (Recognize)  การเลือกสรร(Select) การประมวล (Organize) และการตีความ 

(Interpret) 

(Kast & Rosenzweig,1985) กล่าวว่า เป็นกระบวนการการตีความผ่านประสาทสัมผัสใดๆโดยตรง การรับรู้

เป็นการท่ีบุคคลแปลความหมายจากสิ่งเร้าท่ีบุคคลได้เลือกตามความต้องการ ความสนใจ หรือค่านิยมส่วนตัว ของ

บุคคนน้ันและตอบสนองโดยร่างกาย ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีการตอบสนองท่ีแตกตา่งกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

และประสบการณ์เดิม 

บุคลิกภาพ  หมายถึง  ผลรวมของลักษณะในเชิงจิตวิทยาของแต่ละบุคคล ซึ่งมีผลต่อการแสดงออกของ

พฤติกรรมท่ีหลากหลายของบุคคลนั้น จะแสดงออกท้ังในส่วนท่ีเป็นลักษณะภายนอกท่ีสามารถสังเกตได้ง่ายและ

พฤติกรรมภายในท่ีสามารถสังเกตได้ยาก ลักษณะท่ีหลากหลายดังกล่าว ส่งผลให้แต่ละบุคคลจะแสดงออกต่างกัน

ขึน้อยูก่ับสถานการณแ์ละชว่งเวลา (Zimbardo and Ruch; 1980,292) 
  

ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

 ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2543:12) กล่าวคือ การสื่อสารการตลาดเป็นรูปแบบท่ีจะต้องมีผู้ส่งสารอาจเป็นผู้ผลิต

สินค้าหรือบริการ ผู้จัดจ าหน่ายผลิตสินค้า ฝ่านโฆษณา ฯลฯ ท าการส่งสารในรูปแบบของ ข้อความ ค าพูด เสียง 

การตลาดออนไลน์ ได้แก่ Website, Facebook, 

 Instagram, YouTube 
การรับรู้ตราสินคา้ Nature 

Republic  Aloe Vera Soothing 

Gel ของกลุม่ Generation Y 
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รูปภาพ วดีิโอ ผ่านช่องทางของการสื่อสารประเภทต่างๆให้แก่ผู้รับสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับสารตอบสนอง

ตามเป้าหมายของผู้สง่สารท่ีได้ก าหนดเอาไว้ 
 

วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(เมธาวี เจริญผล,บุหงา ชัยสุวรรณ,2558) ได้ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของ

นติยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ ผลการวิจัยพบวา่ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟี

เซียล ไทยแลนด ์ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) การวเิคราะห์สถานการณ์ตลาดปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลง 2) การกา

หนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวัยรุ่นเพิ่มเติมจากกลุ่มเป้าหมายหลัก 3) การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ

ออนไลน์ ได้แก่ การเลอืกใช้สื่อนาเสนอเนื้อหาสารท่ีรวดเร็วและมีความถี่สูง การสื่อสารผ่านแบรนดแ์อมบาสเดอร์และ

บิวตี้บล็อกเกอร์ ก าหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์ของนติยสาร และระยะเวลาในการสื่อสาร

การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร ออฟฟีเซียล ไทยแลนด์ 4) การประเมินผล จากการมีส่วนร่วมของ

กลุ่มเป้าหมาย  

ส่วนผลการวิจัยตอบสนองของผู้อ่านพบว่า กลุ่มผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอ

นิตยสาร เมื่อเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของเฟซบุ๊กเป็นอันดับ 1 เนื่องจากตรงกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของ

ผู้อ่านมากท่ีสุด ส่วนด้านความรู้สึกกลุ่มผู้อ่านพอใจและสนใจการนาเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับแฟชั่นท่ีรวดเร็ว และเป็น

แบบนาทีต่อนาที (Real Time) โดยทาให้เกิดพฤติกรรมการแต่งกายเลียนแบบศิลปิน ดารา แบรนด์แอมบาสเดอร์ 

รวมถึงยังส่งผลตอ่การร่วมสนุกทากิจกรรมการซือ้ และสมัครสมาชิกกับนิตยสาร  

(สารินี ซับซ้อน,วิมลวรรณ ตันกิจเจริญ, 2559) ได้ท าการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ท่ีมผีลตอ่การรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่

มกีารใช้เครือข่ายออนไลน์ในการตดิต่อสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลนข์องคนกลุ่ม Generation 

Y ในเขตอ าเภอหัวหิน มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดโดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของตราสินค้า 

Dove อยู่ในระดับมาก  

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature 

Republic  Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การศึกษาและได้ก าหนดขอบเขตวจิัยไว้ดังนี้ 

    

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรท่ีรู้จักตราสินค้า Nature Republic  Aloe Vera 

Soothing Gel ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากร  

   1.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ กลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร ท่ีรู้จักตราสินค้า Nature Republic  Aloe Vera Soothing Gel ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

random sampling) โดยใชแ้บบความนา่จะเป็น  
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  1.3 วธีิการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

สถานท่ีท่ีกลุ่ม Generation Y รวมตัวกัน ได้แก่ สยามสแควร์ จามจุรสีแควร์ เซนทรัลเวลิด์ และมาบุญครอง  

   1.4 ใช้วิธีการสุ่มแบบไม่น่าจะเป็นด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

โดยไปยังสถานท่ีท้ัง 4 ท่ีมาจากการจับฉลากแล้วท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง Generation Y จ านวน  

400 ตัวอยา่ง ซึ่งจะแบ่งสัดส่วนการแจกแบบสอบถามออกเป็นสถานท่ีละ 100 ตัวอย่าง ได้แก่ 

                              - สยามสแควร์  จ านวน 100 คน 

                              - จามจุรสีแควร์   จ านวน 100 คน 

                              - เซนทรัลเวลิด ์จ านวน 100 คน 

                              - มาบุญครอง   จ านวน 100 คน 

                                   

                                            

 

n หมายถงึ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง 

Z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้  

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546) 

 

                                       = 384.16 

 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่างกลุ่มตัวอยา่งส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้ 

ได้แก่ กลุ่ม Generation Y ท่ีรู้จักตราสินคา้ Nature Republic  Aloe Vera Soothing Gel 

1.5 ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษา ประกอบด้วย 

ตัวแปรอสิระ คือ  

  การตลาดออนไลน์ผ่าน Website 

  การตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram 

  การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook 

  การตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube 

ตัวแปรตาม คือ การรับรู้ตราสินคา้ Nature Republic  Aloe Vera Soothing Gel ของกลุม่ Generation Y 

1.4 สถานท่ีศึกษาที่ผ็วจิัยใช้เก็บรงวบรวมขอ้มูล คือ บริเวณศูนย์การคา้เขตปทุม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
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2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ท่ีรู้จักตราสินค้า Nature Republic  Aloe Vera Soothing 

Gel ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อเดอืน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการเข้าใช้สื่อออนไลน์ จ านวน4ข้อ ได้แก่ 

ความถี่ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่านบ่อยแค่ไหน  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ตอ่วันในแต่ละคร้ังของท่าน  ช่วงเวลาท่ีท่านเข้าใชเ้ครอืข่ายสังคมออนไลนข์องท่าน  และทา่นเข้าใช้บริการเว็บ

ไซด์เครอืขา่ยสังคมออนไลนใ์ดมากที่สุด 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การตราสินคา้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  จ านวน  5 ข้อ ได้แก่ ทา่นรับรู้ขา่วสาร

ของผลิตภัณฑ์จากสื่อออนไลน์ชนิดใด ใครคือผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ของท่าน สาเหตุท่ีท าให้ท่าน

ตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ ท่านรับรู้การจัดโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลนช์นดิใด และการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

ชนดิใดที่มผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์ 

ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลนข์องตราสินค้า โดยแบ่งเป็นท้ังหมด 4 ประเภท 

ซึ่งแบ่งเป็น สื่อออนไลน์ประเภท Website จ านวน 5 ข้อ สื่อออนไลน์ประเภท Facebook จ านวน 5 ข้อ สื่อออนไลน์

ประเภท Instagram จ านวน 5 ข้อ และสื่อออนไลน์ประเภท YouTube จ านวน 5  

ตอนท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลดา้นการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการรับรู้ตราสินคา้ จ านวน 3 

ข้อ ได้แก่ ท่านสามารถรับรู้ตราสินค้าจากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ท่านสามารถตระหนักถึงตราสินค้าจาก

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  และทา่นสามารถตระหนักถึงตราสินคา้จากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 

ขั้นตอนการวจิัย 

1. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และบทความท่ี

เกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงอิทธิจากการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์  Aloe Vera Soothing Gel ของตราสินค้า 

Nature Republic และได้ใช้มาตราวัดทฤษฎีการตลาดออนไลน์  ซึ ่งประกอบไปด้วย  4  ประเภทได้แก่ สื ่อ

ออนไลน์ประเภท  Website , สื่อออนไลน์ประเภท  Instagram ,สื่อออนไลน์ประเภท  Facebook , สื่อออนไลน์

ประเภท  Youtube มาใช้ในการท าแบบสอบถาม 

2. ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ของการวิจัย โดยใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาท่ีใช้   

3. น าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นส่งให้แก่ผู ้คุณวุฒิพิจารณาจ านวนทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อพิจารณาในด้าน 

ความถูกต้อง (Validity) ของแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาในด้านความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม  

4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์หาความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) กล่าวว่าหากค่าสถิติของ

ตัววัดมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไปแสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อไป 

(Nunnalli & Berstein,2001 อ้างถึงใน อนุชิต ศิริกิจ , 2550, หน้า 100)  และจากการทดสอบค่าความเชื่อมั่น

พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา cronbach เท่ากับ 0.701 
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5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

ในเขตปทุมวัน จ านวน 400 ชุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลท่ีได้นั้นไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิตดิังตอ่ไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในส่วนของข้อมูลท่ัวไปของผู้ท า

แบบสอบถาม และ ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ท าแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) และส าหรับในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสื่อออนไลน์และการรับรู้ในตราสินค้า โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยท าการทดสอบสมมุติฐานเพื่อศึกษา

อิทธิพลการตลาดออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ม 

Generation Y โดยแปลผลจากค่า Pearson Chi-Square)  
 

การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม 

 เป็นแบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ไลเคิร์ท (Likert’s Rating scale) ท่ีอยูใ่นรูปแบบ

คะแนนเฉลี่ยเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้  

คะแนน 5 = เห็นดว้ยมากที่สุด  

คะแนน 4 = เห็นดว้ยมาก  

คะแนน 3 = เห็นดว้ยปานกลาง  

คะแนน 2 = เห็นดว้ยนอ้ย  

คะแนน 1 = เห็นดว้ยนอ้ยสุด  

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary weighting ดังตอ่ไปน้ี 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึงมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.8) มีอายุระหวา่ง 21 – 25 ปี (ร้อยละ 52.9) 

มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 70.6) ประกอบอาชีพนิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 68.6) และมีรายได้ น้อย

กว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 71.8)  

ส่วนท่ี 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 1 คร้ังต่อวัน 

(ร้อยละ 89.0) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวัน มากกว่า 3 ชั่วโมง (ร้อยละ 42.4) 

ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 20.01-00.00 น.(ร้อยละ 48.6) และเข้าใช้บริการเว็บไซด์เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ Facebook (ร้อยละ 70.1) 
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ส่วนท่ี 3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารของผลิตภัณฑ์จากสื่อออนไลน์ประเภท Facebook (ร้อย

ละ63.1) เพื่อนเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสนิใจใชผ้ลิตภัณฑ ์(ร้อยละ 46.4)  คุณภาพของผลิตภัณฑท่ี์ท าให้ตัดสนิใจซือ้ 

(ร้อยละ 65.1) และรับรู้การจัดโปรโมช่ันของผลิตภัณฑผ์่านสื่อออนไลนป์ระเภท Facebook (ร้อยละ 65.1) 

ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตรา Nature Republic  Aloe Vera 

Soothing Gel ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สื่อออนไลน์ประเภท Website, สื่อออนไลน์ประเภท Instagram,สื่อออนไลน์

ประเภท Facebook และสื่อออนไลน์ประเภท Youtube  ในภาพรวมพบว่ามีสื่อการตลาดออนไลน์อยู่ในระดับน้อย (Mean= 

1.86, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทพบว่าสื่อออนไลน์ประเภท Facebook มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Mean = 1.99, 

S.D. = 0.57) รองลงมาคือสื่อออนไลน์ประเภท Youtube (Mean = 1.91, S.D. = 0.58) สื่อออนไลน์ประเภท Instagram 

(Mean = 1.79, S.D. = 0.44) และนอ้ยท่ีสุดคือสื่อออนไลนป์ระเภท Website (Mean = 1.76, S.D. = 0.47)  

 ส่วนท่ี 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลนใ์นการรับรู้ตราสินค้า 

Nature Republic  Aloe Vera Soothing Gel ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (Mean = 1.81, S.D. = 

0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านสามารถตระหนักถึงตราสินค้าจากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์(Mean = 

1.97, S.D. = 0.74) ท่านสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์จากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์(Mean = 1.83 , S.D. = 0.76) และ 

ท่านสามารถรับรู้ตราสินค้าจากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์(Mean =1.65 , S.D. = 0.70) 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุคูณของอทิธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลตอ่การรับรู้

ตราสินคา้ Nature Republic  Aloe Vera Soothing Gel ของกลุม่ Generation Y 

แหลง่ความแปรปรวน   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

การถดถอย(Regression)             32.415 4 8.104 36.343 .000b 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 88.078 395 .223   

  Total 120.493 399    

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า อิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic  Aloe 

Vera Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y จากท้ังหมด 4 ประเภท ได้แก่  สื่อออนไลน์ประเภท Website, สื่อออนไลน์

ประเภท Instagram , สื่อออนไลน์ประเภทFacebook ,สื่อออนไลน์ประเภท Youtube ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2    

                                                                                

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชอ้ทิธิผลการตลาดออนไลนท่ี์สง่ตอ่การรับรู้เป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปร

พยากรณ ์

ตัวแปร 

 

B 

 

Std. Error 

 

Beta t Sig. 

1. (Constant)  .397 .132  3.001 .003 

Website X1 .325 .047 .338 6.889 .000 

Instagram    X2 .149 .059 .118 2.523 .012 

Facbook X3 .105 .043 .111 2.449 .015 

Youtube    X4 .173 .055 .149 3.143 .002 

R =0.519, R Square = 0 .269 , Adjusted R Square = 0. 262, Std Error of the Estlimate = 0. 472 
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จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 2 พบวา่ อทิธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic  

Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y จากท้ังหมด 4 ประเภท ได้แก่  สื่อออนไลน์ประเภท Website, สื่อ

ออนไลน์ประเภท Instagram , สื่อออนไลน์ประเภทFacebook ,สื่อออนไลน์ประเภท Youtube ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

อิทธิพลการตลาดออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic  Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ม 

Generation Y ท้ัง 4 ประเภท ดังนี้ 
 

Y = 0.397+ (0.338)X1 + (0.118)X2 + (0.111)X3 + (0.149)X4 
 

เมื่อ  Y  แทน อทิธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ 

X1 แทน สื่อออนไลนป์ระเภท Website 

X2 แทน สื่อออนไลน์ประเภท Instagram 

X3 แทน สื่อออนไลน์ประเภท Facebook  

X4 แทน สื่อออนไลน์ประเภท Youtube  
 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า อิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature 

Republic  Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ สื่อออนไลน์

ประเภท Website,สื่อออนไลน์ประเภท Instagram ,สื่อออนไลน์ประเภท Facebook , สื่อออนไลน์ประเภท Youtube 

ส่งผลให้อิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

ได้ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

สื่อออนไลนป์ระเภท Website ส่งผลตอ่การรับรู้ สนับสนุน 

สื่อออนไลนป์ระเภท Instagram ส่งผลตอ่การรับรู้ สนับสนุน 

สื่อออนไลนป์ระเภท Facebook ส่งผลตอ่การรับรู้ สนับสนุน 

สื่อออนไลนป์ระเภท Youtube ส่งผลตอ่การรับรู้ สนับสนุน 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
1. จากผลการศึกษาพฤตกิรรมของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใชเ้ครอืข่ายสังคมออนไลน ์พบวา่ส่วนใหญ่มีความถี่

ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 1 คร้ังต่อวัน และระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ต่อวัน มากกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งช่วงเวลาท่ีเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 20.01-00.00 น. และเข้าใช้บริการเว็บ

ไซด์เครอืขา่ยสังคมออนไลน ์Facebook  

2. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารของผลิตภัณฑ์จากสื่อออนไลน์ประเภท 

Facebook ซึ่งเพื่อนเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งท าให้ตัดสินใจซื้อ 

และรับรู้การจัดโปรโมช่ันของผลิตภัณฑผ์่านสื่อออนไลนป์ระเภท Facebook  
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3. จากผลการศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic  Aloe Vera 

Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่ามีสื่อการตลาด

ออนไลน์อยูใ่นระดับน้อย เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทพบวา่สื่อออนไลน์ประเภท Facebook มคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา

คือสื่อออนไลน์ประเภท Youtube สื่อออนไลน์ประเภท Instagram และน้อยท่ีสุดคือสื่อออนไลน์ประเภท Website 

ตามล าดับ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสื่อออนไลน์ประเภท Facebook มากกว่าประเภทอื่นๆ 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกใชส้ื่อออนไลนท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด เนื่องจากเป็น

สื่อออนไลน์ท่ีมีคุณสมบัติสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การโพสข้อความ รูปภาพ วีดิโอ การ

สนทนาผ่านข้อความออนไลน์ รวมถึงการสร้างเพจเพื่อท าธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นการส่งสารท่ีได้รับการตอบสนองตรง

ตามเป้าหมายของผู้ส่งสารท่ีได้ก าหนดไว้ (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ ,2543 หน้า 12) แม้ว่าในภาพรวมการรับรู้อยู่ในระดับ

นอ้ย เนื่องจากตราสินค้า Nature Republic  Aloe Vera Soothing Gel มีการท าการตลาดออนไลน์นอ้ย แต่ผลท่ีออกมา

สามารถบอกได้วา่อิทธิพลการตลาดออนไลน์ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้นั้นๆ 

 4. จากผลการศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic  Aloe Vera 

Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน พบว่าอิทธิพลการตลาดออนไลน์ส่งผลในทางบวกต่อการรับรู้ใน

ตราสินค้า Nature Republic  Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

ท้ังหมด 4 ประเภท สื่อออนไลน์ประเภท  Website, สื่อออนไลน์ประเภท Instagram ,สื่อออนไลน์ประเภท Facebook , 

สื่อออนไลน์ประเภท Youtube เมื่อธุรกิจให้ความส าคัญกับการท าการตลาดออนไลน์ในสื่อประเภท Website , 

Instagram , Facebook , Youtube จะท าให้ผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้าจากการท าการตลาดออนไลน์ ท้ัง 4 ประเภท 

การตลาดออนไลน์เป็นการสื่อสารส่วนหนึ่งท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ ,2543 หน้า 12)  การ

สื่อสารออนไลนผ์่านสื่อท้ัง 4 ประเภทดังกล่าว เป็นช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ ข้อความ ค าพูด เสียง รูปภาพ วีดโิอ 

ท่ีได้รับการตอบสนองตรงตามเป้าหมายท่ีต้องการสื่อสาร ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ  

 

ข้อเสนอแนะ 
การตลาดออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nature Republic  Aloe Vera Soothing Gel ของกลุ่ม 

Generation Y ในเขตปทุมวัน อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นตราสินค้า Nature Republic  Aloe Vera Soothing Gel ควรให้

ความส าคัญในการท าการตลาดออนไลน ์เนื่องจากการรับรู้สามารถเกิดได้จากหลายช่องทางในสื่อประเภทออนไลน์ท่ี

ปัจจุบันได้รับความนยิมเป็นอยา่งมากในกลุ่ม Generation Y 

 อีกท้ังตราสินค้า nature republic ท่ีมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าและผิวกายอย่างหลากหลาย ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นท่ีอยู่ภายใต้แบรนด์ nature republic ให้ได้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ

วา่เป็นแบรนดท่ี์มีความเชี่ยวชาญในการท าผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว จากการใชเ้ครื่องมือการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรท่ีจะมีการศกึษาปัจจัยอื่นๆท่ีส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินค้า nature republic ของกลุ่ม Generation Y ในเขต

ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า ปัจจัยด้านการ

ตัดสนิใจซือ้ เพื่อเป็นการศึกษาปัจจัยหลายๆด้านท่ีนอกเหนือจากปัจจัยการตลาดออนไลน์ท่ีสามารถส่งผลตอ่การรับรู้

ในตราสินคา้ได้เหมอืนกัน และเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงปัจจัยดา้นอื่นๆให้ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
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ปัจจัยคุณภาพการบรกิารที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชน  

ในกลุ่มประชากรจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 

Service quality factors affecting decision making to visit private hospital 

among population in Bangkok Province 

นภนนท์ หอมสุด1  ชาลี นาวีภาพ1* และ ณัฐณี สว่างศรี1 

Nopbhanont Homsud1, Chalee Naveeparb1* and Nattanee Sawangsri1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน ในกลุ่มประชากรจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ในการวิจัย คือผู้ท่ีใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ )Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ 

ระดับความเชื่อมั่นปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X1) เท่ากับ -0.106 ด้านความ

น่าเชื่อถือในการให้บริการ (X2) เท่ากับ 0.223 ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (X3) เท่ากับ -0.076 

ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ (X4) เท่ากับ 0.462 และด้านความเห็นอกเห็นใจ (X5) เท่ากับ 0.346 

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน  (Y) เท่ากับ 0.921 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สมการ

พยากรณ์คือ  Y = 0.921 + (-0.106)(X1) + 0.223(X2) + (-0.076)(X3) + 0.462(X4) + 0.346(X5) จากการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ปัจจัยคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความนา่เชื่อถือในการให้บริการ  

ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ และด้านความเห็นอก

เห็นใจ ส่งผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในกลุ่มประชากรจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 
 

ค าส าคัญ:  คุณภาพการบริการ  ปัจจัยการบริการ  การตัดสินใจใชบ้ริการ 
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Abstract  
 

 The objectives of this research were to investigate the service quality factors affecting decision making 

to visit private hospital among population in Bangkok Province. The samples consisted of 400 people using the 

service from private hospital in Bangkok. The research instrument was questionnaire. The Multiple Regression 

Analysis was used for data analysis. The confidence level of service tangibility factor (X1) is (-0.106), the service 

reliability (X2 )  is 0 . 223, The responsiveness of customer requirement(X3 )  is (-0.076), The assurance to 

customer(X4) is 0.462 and the empathy(X5) is 0.346 are effect on the decision making to visit private hospital(Y) 

is 0.921, which has statistically significant at 0.05 level and the predicting equation is Y = 0.921 + (-0.106)(X1) 

+ 0.223(X2) + (-0.076)(X3) + 0.462(X4) + 0.346(X5).  The hypothesis testing showed that the service 

tangibility, the service reliability, the responsiveness of customer requirement, the assurance to customer and 

the empathy to customer are affect to the service quality factors that influence the decision making to visit 

private hospital among population in Bangkok area. 
 

Keywords:  Service quality, Service factor, Service decision making 

บทน า 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้การรักษาพยาบาลต่างๆมีความรวดเร็วและปลอดภัยมากกว่าในอดีตท่ี

ผ่านมา ประกอบกับคนให้ความสนใจและใส่ใจการให้บรกิารของธุรกิจบริการมากขึน้ รวมถึงโรงพยาบาลท่ีต้องมกีาร

ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลเอกชน ดังนั้นโรงพยาบาลเอกชนจึงต้องปรับตัวต่อ

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯท่ีมีความ

ตอ้งการท่ีรวดเร็ว สะดวกสบาย และต้องการความทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง เนื่องจากการแพทยเ์ป็น

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับความอยู่รอดและความปลอดภัยของชีวติ ดั้งนั้น ผู้รับการบริการจึงมีคามคาดหวังมากกว่าการบริการ

แบบปกติ  

โรงพยาบาลเอกชนจึงต้องตื่นตัวและมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย 

และทันตอ่ความตอ้งการของผู้มารับบริการอยูเ่สมอ และอกีประการหนึ่งท่ีส าคัญคือ โรงพยาบาลเอกชนมกีารเปลี่ยน

รูปแบบไปในเชงิธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น โรงพยาบาลเอกชนตา่งๆจึงมุ่งเน้นการท ากาตลาดเพื่อเชิญชวนให้ผู้รับบริการมา

ใช้บริการกันมากขึ้น งานด้านบริการจึงเป็นสิ่งส าคัญอีกด้านหนึ่งของธุรกิจ โดยเฉพาะ งานบริการจัดเป็นงานท่ี

สามารถดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามารับบริการ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสร้างความย่ังยืนให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี (วรรณพร 

สบืนุสนธ์ิ, 2556) นอกจากความคาดหวังในความปลอดภัยแลว้ ผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนท่ียินยอมเสียค่าใชจ้่าย

ท่ีมากย่อมคาดหวังท่ีจะได้รับการบริการท่ีดีเยี่ยมจากผู้ ให้บริการ ซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการจะได้รับการ

ตอบสนองได้ดีก็ตอ่เมื่อได้รับการบริการดีกวา่ที่คาดหวัง 

โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ จึงเร่ิมพัฒนาคุณภาพโดยการน าใช้การบริการท่ีดีมาเป็นเคร่ืองจูงใจให้กับผู้มารับ

บริการทางการแพทย์ เพราะผู้มารับบริการทางการแพทย์ส่วนใหญ่จากโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้ท่ีมีก าลังทรัพย ์

บุคคลเหล่านี้จะมุ่งหวัง แพทย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ ควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือด้วยความจริงใจจาก

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล ความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการ คือ ต้องการความเลิศหรู สิ่งอ านวย

ความสะดวกอย่างสมบูรณ์ ชื่อเสียงของโรงพยาบาล และมาตรฐานการรับรอง เป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้รับบริการต้องการ

ได้รับตามความเหมาะสมกับระดับช้ันทางสังคมและฐานะทางการเงิน (พรชัย ดีไพศาลสกุล, 2556) 
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อีกประการหนึ่งคือ โรงพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกท่ีดีในการเลือกใช้ส าหรับผู้ท่ีต้องการความรวดเร็วใน

การให้บริการ เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐบาลมคีวามล่าช้าในการรอรับการรักษา และในกรณีท่ีต้องได้รับการรักษาแบบ

ฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐบาลไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ท่ีพร้อม เพราะมีแต่แพทย์เวรท่ีไม่มีความช านาญ ต่างจาก

โรงพยาบาลเอกชนท่ีมีบุคลากรพร้อมให้การรักษา 24 ชม. จึงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคท่ีมีก าลังทรัพย์บางส่วน หันมา

เลือกใช้บริการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีการให้บริการอย่างท่ัวถึง และใช้เวลาในการเข้ารับ

บริการน้อยกว่าโรงพยาบาลรัฐ แม้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับ

โรงพยาบาลรัฐแล้ว จะมคี่าใชจ้่ายสูงกวา่มากก็ตาม (สิริกาญจน์ กมลปยิะพัฒน์, 2558) แตก่ารให้บริการในดา้นความ

ใส่ใจของพนักงาน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในโรงพยาบาล รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ก็ดีขึ้นตามค่า

รักษาพยาบาลท่ีสูงกวา่ 

 จากความต้องการด้านการบริการของผู้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชน จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับ

ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่มประชากรในจังหวัด 

กรุงเทพมหานครฯ โดยมุ่งหวังให้ผลการวิจัยในคร้ังนี้สามารถน าไปใช้พัฒนาด้านคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้มารับบริการได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อใชใ้นการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชน

ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯท่ีมกีารแข่งขันกันมากขึน้จากพฤตกิรรมของผู้รับบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิถีชีวิตท่ีเร่ง

รีบ และต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาปัจจัยการบริการท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน 

 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวจิัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่ทฤษฎีคุณภาพการบริการ ทฤษฎีการตัดสนิใจใชบ้ริการ  

2. ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ คือ คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรตน้ปัจจัยดา้นคุณภาพการบริการ 

  3.2 ตัวแปรตามปัจจัยดา้นการตัดสินใจใชบ้ริการ 

4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ีคือ พื้นท่ีกลุม่ผู้ใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้แตเ่ดอืน มีนาคม ถึง เมษายน 2559 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของคุณภาพการบริการ 

คอร์รอลล์ และ เบรเวอตัน (Corrall & Brewerton, 1999, p. 37) กล่าวว่า “คุณภาพการให้  บริการ คือ 

ลักษณะหรือคุณสมบัติโดยรวมท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับความคาดหวัง หรือความ ต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่ง

ก่อให้เกิดความพงึพอใจในการใชบ้ริการ” 
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ฟิสซิมมอนส์ (Fitzsimmons, 2006, p. 129) กล่าวว่า “คุณภาพการให้บริการ คือ ความ สัมพันธ์ระหว่าง

ความคาดหวังของลูกค้าตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีรับรู้เกี่ยวกับบริการ กับการบริการท่ีได้รับจริง ซึ่งคุณภาพบริการถูกตัดสิน

โดยผู้รับบริการ โดยเปรียบเทียบจากช่องว่างบริการท่ีคาดหวัง กับ บริการท่ีได้รับจริง ซึ่งอาจจะเป็นผลบวกหรือผล

ลบก็ได”้ 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย ์(2551, หน้า 91) กล่าวว่า “คุณภาพการบริการ เป็นความรู้สึกที่ ลูกค้าได้รับจากการ

บริการ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งท่ีคาดหวังก่อนรับบริการ กับสิ่งท่ี ได้รับบริการจริง หากเป็นไปตามท่ี

คาดหวัง ก็จะเกิดความรู้สกึพอใจ หากไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวัง ก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ แต่ถ้าได้รับการบริการเกิน

ความคาดหวัง ก็จะเกิดความพงึพอใจสูงสุด และประทับใจในการบริการ” 

จากข้อความขา้งต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ไมใ่ชเ่ป็นการส่งมอบการบริการท่ีดท่ีีสุด แต่ต้องเป็นการบริการ

ท่ีสามารถท าให้ลูกค้าพึงพอใจกับการบริการท่ีสุด โดยใช้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ อีกท้ังตอบสนองลูกค้าได้

อย่างดี ได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือจากลูกค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจก็จะเกิดความรู้สึกอยากกลับมาใช้

บริการอีก 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบรกิาร 

พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์ร่ี (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990 อ้างใน จินตนา บุญเดิม, 

2549, หน้า 7) ได้ท าการศกึษาคุณภาพและการจัดการคุณภาพการบริการมาตั้งแต่ ปี 1983 ในขณะท่ีพาราสุรามาน

เร่ิมท าการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนั้นยังไม่พบว่า มีการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการมากนัก พบแต่งานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า จากนั้น พาราสุรามาน และคณะจึงเร่ิมท าการวิจัย โดยร่วมกันท าการวิจัยเชิงส ารวจ

เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยใช้เวลา ท าการศึกษานานถึง 7 ปี (1983-1990) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ เร่ิมจาก

การวิจัยเชิงคุณภาพใน กลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการของบริษัทชั้นน าหลายแห่ง และน าผลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนา 

รูปแบบคุณภาพการบริการ ต่อมาเป็นวิจัยเชิงประจักษ์โดยมุ่งศึกษาท่ีผู้รับบริการโดยเฉพาะ โดยได้ สร้างเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวัดคุณภาพบริการท่ีเรียกวา่ SERVQUAL (Service Quality) และปรับปรุง เกณฑ์ท่ีใชใ้นการตัดสินคุณภาพการ

บริการตามการรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ ท่ีเกิดจากการท่ีผู้ใช้บริการประเมินคุณภาพการ

บริการเรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีผู้ใช้บริการรับรู้” (Perceived Service Quality) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากท่ี

ผู้ใชบ้ริการได้รับบริการแล้ว 

ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการไว้ 5 ด้าน ท่ีเรียกว่า RATER และ เคร่ืองมือในการวัด

คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 22 รายการ ซึ่งกระจายมาจากคุณภาพ การบริการท้ัง 5 ด้าน ดังนี ้  

ความน่าเชื่อถือ (R : Reliability) หมายถึง ผู้ให้บริการต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ให้บริการตามท่ี

สัญญาไว้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ไม่มีความผิดพลาด มีเคร่ืองมือใน การวัดคุณภาพการให้บริการ 

ประกอบด้วย      

1. ความสามารถของเจ้าหนา้ที่ในการให้บริการได้ตรงตามท่ีสัญญาไว้      

2. การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใชบ้ริการ และการน าข้อมูลมาใช้ใน การให้บริการ      

3. การท างานไมผ่ิดพลาด      

4. การบ ารุงรักษาอุปกรณเ์ครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ      

5. การมจี านวนเจ้าหนา้ที่เพยีงพอต่อการให้บริการ   
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การสร้างความมั่นใจ (A : Assurance) หมายถึง ผู้ให้บริการต้องสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้รับบริการเมื่อ

ผู้รับบริการมาติดต่อสุภาพอ่อนน้อม และมีความรู้ในงานบริการเป็นอย่างดี  มีเคร่ืองมือในการวัดคุณภาพการ

ให้บริการ ประกอบด้วย      

1. ความรู้ความสามารถของเจ้าหนา้ที่ในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการ บริการ      

2. การสร้างความเชื่อม่ันและปลอดภัยในการใชบ้ริการ      

3. ความมมีารยาทและความสุภาพของเจ้าหนา้ที่      

4. พฤตกิรรมของเจ้าหนา้ที่ในการสร้างความเชื่อม่ันในการให้บริการ   

รูปลักษณท์างกายภาพ (T : Tangibles) หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกอุปกรณต์า่ง ๆ ดูสวยงาม ทันสมัย 

บุคลากรมบุีคลิกภาพแบบมอือาชพี มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย      

1. ความทันสมัยของอุปกรณ ์     

2. สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการ      

3. การแตง่กายของเจ้าหนา้ที่      

4. เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ   

การดูแลเอาใจใส่ (E: Empathy) หมายถงึ การให้ความสนใจและเขา้ใจในความต้องการ ของผู้รับบริการอย่าง

เอาใจใส่ และถือผลประโยชนข์องผู้รับบริการเป็นส าคัญ มีเครื่องมือในการวัด คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 

1. การให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการแตล่ะคนของเจ้าหนา้ที่      

2. เวลาในการเปิดให้บริการขององคก์ร      

3. โอกาสในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารตา่ง ๆ ขององค์กร      

4. ความสนใจผู้ใชบ้ริการอยา่งแทจ้รงิของเจ้าหนา้ที่      

5. ความสามารถในการเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้ใชบ้ริการอยา่ง ชัดเจน   

การตอบสนอง (R : Responsiveness) หมายถึง ความตั้งใจท่ีแสดงถึงความพร้อม ยินดี ให้บริการเสมอ และ

รวดเร็วเมื่อผู้รับบริการเข้ามาติดต่อ มเีครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย      

1. มรีะบบการให้บริการท่ีรวดเร็ว      

2. ความพร้อมของเจ้าหนา้ที่ในการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ใชบ้ริการ      

3. ความรวดเร็วในการท างานของเจ้าหนา้ที่      

4. ความพร้อมของเจ้าหนา้ที่ในการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการทันทีท่ีต้องการ 

ทฤษฎีการตดัสินใจใช้บรกิาร 

ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) อธิบาย ทฤษฎีการตัดสนิใจใชบ้ริการ ไวว้า่ ในการตัดสินใจใช ้บริการหรือไมใ่ช ้

ขึน้อยูก่ับองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่   

องค์ประกอบท่ี 1 ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อมูล ข่าวสารท่ี

ผู้รับบริการได้รับรู้ ได้ 2 วิธี ได้แก่  

1. ประสบการณ์ทางตรง หมายถึง ผู้รับบริการได้สัมผัสบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตนเอง และเกิดการ

รับรู้ว่า ตนพอใจกับบริการน้ันมากน้อยเพยีงใด และตรงกับความตอ้งการของตนหรือไม ่ 

2. ประสบการณ์ทางอ้อม หมายถึง ผู้ รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารจากค าบอกเล่า จากผู้อื่น หรือ

สื่อสารมวลชนต่างๆ และท าให้เกิดการรับรู้วา่ ตนพอใจกับบริการนัน้มากน้อยเพยีงใด และตรง กับความตอ้งการของ
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ตนหรือไม่ โดยข้อมูลข่าวสารท่ีผู้ รับบริการได้รับจะท าหน้าท่ีเป็นสิ่งเร้า และเป็นแหล่ งข้อมูลแรกท่ี กระตุ้นให้

ผู้รับบริการมีความรู้สกึชอบหรือไมช่อบบริการหรือผลิตภัณฑน์ัน้ และเกดิความเชื่อม่ันใน บริการหรือผลิตภัณฑน์ัน้ 

องคป์ระกอบท่ี 2 เครื่องหมายการค้า ท าให้ผู้รับบริการได้นกึถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ ในด้าน ต่างๆ เช่น รูป 

รส กลิ่น เสียง การออกแบบ และคุณภาพบริการ เป็นต้น   

องค์ประกอบท่ี 3 เจตคติ หรือ ท่าทีหรือความรู้สึกของผู้รับบริการต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นความรู้สึก

ทางบวกหรือลบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยความรู้สึกทางบวกหรือลบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์เกิดจากการ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร และ การนึกถึงเคร่ืองหมายการค้านั้นๆ หากได้รับในทางบวก ความรู้สึกท่ีมีต่อบริการหรือ

ผลิตภัณฑ์รวมถึง การนึกถึงเคร่ืองหมายการค้านัน้ก็จะเป็นในแง่บวกตามมา และในทางตรงกันข้าม หากได้รับในทาง

ลบ ความรู้สกึที่มตี่อบริการหรือผลิตภัณฑร์วมถึงการนกึถึงเครื่องหมายการค้านั้นก็จะเป็นในแงล่บ โดย เจตคติท่ีมีต่อ

เครื่องหมายการค้า มีอิทธิพลตอ่ความมุ่งม่ันในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑน์ัน้ต่อไป   

องค์ประกอบท่ี 4 ความเชื่อมั่นในบริการหรือผลิตภัณฑ์ คือการประเมินและตัดสินใจว่าตรง กับความ

ต้องการของตนเองหรือไม่ ความเชื่อมั่นเกิดจากท่ีผู้รับบริการได้ รับข้อมูลข่าวสารในบริการหรือผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง

ความศรัทธาที่มีต่อเคร่ืองหมายการค้า อทิธิพลของความเชื่อมั่นในบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ จะส่งผลต่อความมุ่งมั่นใน

การใช้บริการหรือผลิตภัณฑน์ัน้ต่อไป   

องค์ประกอบท่ี 5 ความมุ่งมั่นในการใช้ หมายถึง การตัดสินใจในการวางแผนท่ีจะใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ 

เชน่ จะใชรุ่้นใด สีใด เมื่อไร และซื้อกับใคร เป็นต้น   

องค์ประกอบท่ี 6 การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีผู้รับบริการตัดสินใจใช้ บริการหรือ

ผลิตภัณฑน์ัน้แลว้ จึงแสดงเป็นพฤติกรรมการใชบ้ริการหรือผลิตภัณฑน์ัน้ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
  ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)                        ตั ว แ ป รต าม  (Dependent Variable) 

  

 

  

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจิัย 

 1. ปัจจัยคุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ  

2. ปัจจัยคุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Reliability) ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ  

ปัจจัยคุณภาพการบรกิาร 

ดา้น ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangible) 

ดา้น ความนา่เชื่อถือในการให้บรกิาร (Reliability) 

ดา้น การตอบสนองต่อความต้องการการบรกิาร (Responsiveness) 

ดา้น การสรา้งความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบรกิาร(Assurance) 

ดา้น ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

การตัดสินใจใช้บริการ 
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3. ปัจจัยคุณภาพบรกิารด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบรกิาร(Responsiveness) ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 

4. ปัจจัยคุณภาพบรกิารด้านการสรา้งความมั่นใจให้แกผู่้มาใช้บริการ 

(Assurance) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ  

5. ปัจจัยคุณภาพบริการด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการ

ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย  

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 

กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัย 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนี้ คือ  กลุ่มคนในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จึงใช้สูตรการก าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบไมท่ราบขนาดของประชากรกลุม่ตัวอย่าง ดังนี้ 

                                   

 

n  หมายถงึจ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

 e  หมายถงึค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง 

 z  หมายถงึค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้ 

 ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 

 การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก

ตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 

 = 384.16 

 

เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้เท่ากับ 400 

ตัวอยา่ง 

 กลุ่มตัวอยา่งส าหรับงานวจิัยเร่ืองนี้ ได้แก่ กลุ่มคนในพื้นท่ีจังหวัด กรุงเทพมหานครฯท้ังนี้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน

เวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 การค านวณหากลุ่มขนาดตัวอยา่งจะค านวณ

ตามวธีิแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอยา่งท้ังหมด 400 คน 

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน และจากการทดสอบความนา่เช่ือถือของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา

ของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha coefficient) (กัลยา วานชิบัญชา,2552,น.16) พบว่า ในแบบสอบถามทุกตอนมคี่าสูง

กว่า 0.8 ซึ่งแบบสอบถามมีรายละเอยีดดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ (Multiple choice)  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวัดระดับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ท่ีใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ จ านวน 11 ข้อ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

(Multiple choice) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 

ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 

(Reliability)ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness) ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับ

บริการ (Assurance)  และด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) รวมท้ังหมด 22 ข้อ ตามทฤษฎีของ Jennifer Aaker 

(Aaker, 1997) เพื่อใชว้ัดระดับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีสง่ผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่ม

คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 

ตัวเลอืก  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่มคนในจังหวัด 

กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 5 ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval 

Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบ

เดียวและก าหนดให้แตล่ะข้อม ี5 ตัวเลอืก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น

สิ่งส าคัญ เนื่องจากเคร่ืองมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกท้ังการทดสอบ

ความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยคุณภาพการ

บริการ ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎ ีตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน

การสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 

ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจวา่เนื้อหานั้นมคีวามเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงตอ้งน ามาทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.862แสดงว่า เคร่ืองมือมี

ความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้

ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage)   

สว่นท่ี 3 การวเิคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

โดยค านวณหาค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน โดยค านวณหาค่าสถิติได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัย

คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 

จ านวน400คน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ตามแนวทางของคุณ

ประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 57.0 มีอายุ 33 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.0 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

82.0 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 35.3 

 ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรง พบว่าผู้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน คือ ครอบครัว (ร้อยละ 53.8) ความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนต่อ 1-2 คร้ังต่อปี 

(ร้อยละ 56.8) โดยส่วนใหญ่เข้ารับบริการด้านzผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (ร้อยละ 48.3) ปัจจุบันใช้บริการ

โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์อยู ่(ร้อยละ 25.8) สาเหตุท่ีเลือกใช้ โรงพยาบาลเอกชนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ มกีารบริการท่ี

ดี และดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการอยา่งทั่วถึง (ร้อยละ 21.8) 

 ส่วนท่ี 3 ระดับท่ีปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 

(Reliability) ด้านการตอบสนองต่อความตอ้งการการบริการ (Responsiveness) ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับ

บริการ (Assurance) และด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ (Tangible) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯอยู่ใน

ระดับดีมาก (Mean = 4.63 และ S.D.= 0.38) และ ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Reliability) ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.57 และ 

S.D.=0.35) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.51 และ S.D.=0.30) ด้าน



 

 

  2066  Proceedings 

การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคน

ในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.59 และ S.D.=0.36) ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดีมาก(Mean = 

4.58 และ S.D.=0.37) 

 ส่วนท่ี 4 การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของผู้ตอบแบบสอบถามพบวา่ โดยรวมอยูร่ะดับเห็นด้วย

มาก (Mean = 4.60 และ S.D.=0.35) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าตัดสินใจใช้การบริการเอกชนจาก

บุคลากรทางการแพทย์ (Mean = 4.52 และ S.D.= 0.60) ข้าพเจ้ามีความเชื่อถือไว้วางใจจึงเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน (Mean = 4.64 และ S.D.=0.51) การบริการท่ีสะดวกรวดเร็วมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนของขา้พเจ้า (Mean = 4.62 และ S.D.=0.50) การท่ีโรงพยาบาลให้ความเชื่อม่ันต่อข้าพเจ้ามีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน (Mean = 4.59 และ S.D.=0.54) โรงพยาบาลให้ความเข้าใจและเห็น

อกเห็นใจต่อข้าพเจ้าในการใช้บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โรงพยาบาลเอกชน (Mean = 4.65 และ 

S.D.=0.51) 

 ส่วนท่ี 5 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุม่คนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 33.739 5 6.748 165.276 0.00 

ส่วนท่ีเหลอื(Residust) 16.086 394 0.041   

Total 49.826 399    

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน ท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 

(Reliability) ด้านการตอบสนองต่อความตอ้งการการบริการ (Responsiveness) ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับ

บริการ (Assurance) และด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุเมื่อใชบุ้คลิกภาพการตัดสนิใจใชบ้ริการเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  0.921 0.168  5.476 0.000 

ด้าน Tangible X1 -0.098 0.034 -0.106 -2.878 0.004 

ด้าน Reliability X2 0.222 0.042 0.223 5.305 0.000 

ด้าน Responsiveness X3 -0.087 0.043 -0.076 -2.021 0.044 

ด้าน Assurance X4 0.442 0.045 0.462 9.718 0.000 

ด้าน Empathy X5 0.324 0.047 0.346 6.905 0.000 

R=0.823 ,  R Square = 0.677 , Adjusted R Square = 0.673 , Std Error of the Estimate = 0.20206 
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน  ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 

(Reliability) ด้านการตอบสนองต่อความตอ้งการการบริการ (Responsiveness) ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับ

บริการ (Assurance) และด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน  ดัง

ปรากฏในตารางท่ี 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน  ได้ดังนี้ 

Y = 0.921 + (-0.106)(X1) + 0.223(X2) + (-0.076)(X3) + 0.462(X4) + 0.346(X5) 

 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ

น่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับ

บริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจ ส่งผลให้ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน และสามารถสรุปผลการทดสอบ สมมุตฐิานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการ

โรงพยาบาลเอกชน 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสนิใจ

ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

สนับสนุน 

ปัจจัยคุณภาพการบริกาด้านความเห็นอกเห็นใจรท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน 

สนับสนุน 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. จากการศึกษาพบว่าท่ีปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน อยู่

ในระดับท่ีส่งผลมาก (Mean = 4.57 และ S.D.=0.29) และเม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ

ท่ีสง่ผลตอ่การตัดสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในระดับท่ีส่งผลมาก 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ ส่งผลตอ่การตัดสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯอยู่ในระดับดีมาก 

( Mean = 4.63 และ S.D.= 0.38) ความนา่เช่ือถือในการให้บริการ สง่ผลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน

ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.57 และ S.D.=0.35) การตอบสนองต่อความ

ตอ้งการการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ อยู่

ในระดับดีมาก (Mean = 4.51 และ S.D.=0.30)การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
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บริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก ( Mean = 4.59 และ 

S.D.=0.36) ความเห็นอกเห็นใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มคนในจังหวัด 

กรุงเทพมหานครฯ อยู่ในระดับดีมาก ( Mean = 4.58 และ S.D.=0.37)กล่าวคือ ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อ

การตัดสนิใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ เนื่องจากงานบริการจัดเป็นงานท่ี

สามารถดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามารับบริการ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสร้างความย่ังยืนให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี (วรรณพร 

สบืนุสนธ์ิ, 2556)  แตก่ารแขง่ขันไมใ่ชเ่ป็นการส่งมอบการบริการท่ีดีท่ีสุด แต่ต้องเป็นการบริการท่ีสามารถท าให้ลูกค้า

พึงพอใจกับการบริการท่ีสุด โดยใช้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ อีกท้ังตอบสนองลูกค้าได้อย่างดี ได้รับความ

เชื่อมั่น เช่ือถือจากลูกค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจก็จะเกิดความรู้สึกอยากกลับมาใชบ้ริการอกี สอดคล้องกับ

งานวจิัยของ Parasuraman et al.(1993)ท่ีกล่าวว่า เป็นความตั้งใจท่ีจะวัดความคาดหวังเบื้องต้นของลูกค้าเพื่อจะเป็น

สิ่งท่ีแทนมาตรฐานการบริการท่ีดี ซึ่งความคาดหวังของผู้รับบริการจะเกิดจากความต้องการหรืออาจเกิดจากข้อมูลท่ี

รับจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความ

ตอ้งการในสิ่งนัน้ และบางครัง้ผู้รับบริการจะมคีวามคาดหวังปะปนมาด้วย ความคาดหวังท่ีผู้มาใชบ้ริการตอ้งการหรือ

คาดว่าจะได้รับหรือสิ่งท่ีได้รับจากการใชบ้ริการน้ันยอ่มสะทอ้นถึงความพงึพอใจต่อการให้บริการ  

2. จากผลการศึกษา พบวา่ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ของ

กลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือใน

การให้บริการ  ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ และด้าน

ความเห็นอกเห็นใจ กล่าวคือ โรงพยาบาลเป็นธุรกิจบริการดังนัน้ การบริการจะเข้ามามีบาททุกขั้นตอนท่ีส่งผลตอ่ความ

พึงพอใจของผู้บริโภค เร่ิมตั้งแต่การให้บริการด้านการแพทย์ การบริการด้านสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ

ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ในระหว่างการรับบริการและหลังการรับบริการแล้วก็ตาม เพราะหากการบริการนั้นตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภคหรือเกินความคาดหวังแล้วนั้น ย่อมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค น าไปสู่การ

ประกอบการตัดสินใจใช้บริการ ท าให้มีโอกาสท่ีผู้บริโภคจะกลับมาใช้บริการซ้ าอีก อาจรวมไปถึงการบอกต่อๆกับไปใน

กลุ่มลูกค้า ดังนั้น การแสดงออกถึงความเอาใจใส่และเห็นความส าคัญของผู้ซื้อตลอดระยะเวลาของการให้บริการ และ

การเสนอบริการท่ีตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ย่อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ท าให้ลูกค้า

เกิดความมั่นใจในสินค้าหรือบริการท่ีเขาได้ตัดสินใจซื้อ ท าให้การขายสินค้าท าได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าเก่าจะมีการ

ซื้อซ้ าหรือซื้อเพิ่มโดยไมล่ังเล และยังจะท าให้ลูกค้าเกิดการพูดตอ่ๆ ไปในกลุ่มลูกค้า (ภรรคพล อุตระทอง, 2552) 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศกึษาวจิัย พบวา่ ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน 

ของกลุ่มคนในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ด้านความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ  ด้านความนา่เช่ือถือในการให้บริการ ดา้นการตอบสนองตอ่ความต้องการการบริการ ดา้นการสร้างความ

มั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจ กล่าวคือ เมื่อโรงพยาบาลเอกชน ให้ความส าคัญกับปัจจัย

คุณภาพการบริการท้ัง 5 ด้าน จะส่งผลให้ผู้ รับบริการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ได้ง่ายขึ้นเพราะ

ผู้รับบริการเชื่อว่าโรงพยาบาลนัน้สามารถให้การรักษาท่ีดท่ีีสุดไปพร้อมกับการบริการท่ีดีเลิศเหนอืกว่าโรงพยาบาลอ่ืน 

ดังนัน้โรงพยาบาลเอกชน ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยคุณภาพการบริการในแต่ละดา้น เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การวจิัยนี้สามารถน าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในเร่ืองเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพบริการท่ีมีอยู่

ว่าควรจะพัฒนาให้ดีขึ้นไปในทิศทางใด เพื่อให้การบริการของโรงพยาบาลมีศักยภาพท่ีเหนือกว่าโรงพยาบาลอื่นท่ีมี

มาตรฐานในระดับเดียวกัน เพราะการแก้ไขปัญหาท่ีข้อบกพร่องท่ีเรามีอยู่ให้ดีขึ้นสามารถสร้างความน่าเชื่อถือจาก



 

 

  2069  Proceedings 

กลุ่มผู้รับบริการรายเก่าให้เกิดความเชื่อมั่นในโรงพยาบาลได้ แสดงถึงความเอาใจใส่ท่ีส่งไปยังผู้รับบริการ นอกจากนี้

ยังแสดงให้กลุ่มผู้รับบริการรายใหม่ให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนา และความต้องการบริการ ท าให้กลุ่ม

ผู้รับบริการรายใหม่ให้ความสนใจและใชบ้ริการง่ายขึ้น 

 2. การวิจัยนี้บ่งบอกได้ถึงความต้องการการบริการในแบบต่างๆ ผู้ให้บริการสามารถน าการวิจัยนี้ไป เป็น

ข้อมูลด้านการผลิตการบริการท่ีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการได้ ซึ่งถ้าผลิตบริการท่ีดี มีความเต็มใจในการ

บริการ การใช้กลยุทธ์การบริการจะท าให้ผู้รับบริการจะเกิดการบอกต่อไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นๆ เกิดกระแสท่ีดีแก่

โรงพยาบาลดึงดูดให้ผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการกันมากขึ้นแม้วา่จะมีค่าใช้จ่ายากกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลก็ตาม และ

เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับโรงพยาบาลได้ 

3. ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับการบริการในทุกด้านไม่วา่จะเป็นจุดเล็กๆท่ีบางคร้ังผู้รับบริการไม่ได้ให้

ความใส่ใจ แต่หากผู้ให้บรกิารให้ความส าคัญกับเร่ืองเล็กน้อย เมื่อผู้รับบริการรับรู้ได้จะเกิดความประทับใจและชื่นชม

การให้บริการของผู้ให้บริการท่ีเกินความคาดหวัง ท าให้เกิดความผูกพันและซื่อสัตย์ต่อโรงพยาบาลได้ 

4. ผู้รับบริการในปัจจุบันมีการตัดสินใจท่ีละเอียดและมีทางเลือกมากขึ้น ผู้รับบริการมีการหาข้อมูลก่อนท า

การตัดสินใจ ดังนัน้ หากโรงพยาบาลเราสามารถสร้างชื่อเสียงในเร่ืองการบริการให้เป็นท่ียอมรับ การท่ีผู้รับบริการจะ

ตัดสนิใจใชบ้ริการก็จะง่ายขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงองคป์ระกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิตราสินค้าที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นงานวิจัยคือ ผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึ่งสร้างสมการการพยากรณ์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากงานวจิัยพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 25 ปี มี

สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท และพบว่า

สินค้าหนึ่งชนิดมหีลายตราสินค้า มีการแข่งขันของตราสินค้าท่ีมากขึ้นท้ังตลาดในประเทศและตา่งประเทศ  ตราสินค้า

ท่ีมีช่ือเสียงจึงมักเป็นท่ีสนใจของผู้บริโภค จะได้ส่วนแบ่งการตลาดมาก ผู้บริโภคตัดสนิใจจากประเทศแหลง่ก าเนดิของ

ตราสินค้าซึ่งสามารถรับประกันคุณภาพคุณภาพได้น่าเชื่อถือได้ ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้านั้นมี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หากภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าดี จะท าให้การตัดสินใจ

ซื้อของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และเป็นจุดแข็งของสินค้าได้ จากการวิจัยมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.862 

วเิคราะห์ข้อมูลโดยการใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ ด้านปัจจัย

ส่วนบุคคล (X1) และ ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม (X3) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าของผู้บริโภค (Y) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คอื Y = 1.385 + (0.209)X1 + (0.652)X3 
 

ค าส าคัญ:  ภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิ, การตัดสินใจซือ้ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the image of country of brand origin components that 

affect purchasing decisions of consumers in Bangkok. The sample used in this research was 4 0 0  people of 

consumer in Bangkok, that configuration the prediction equation by using quantitative methodology and the 

research instruments were questionnaire. The mostly result showed are female, under the age of 25 , single, 

bachelor’s degree, student and income lower ฿15,000. A type of product has many trademarks the competition 

is growing up in domestic and foreign countries. Famous brand can attract consumers and get more market 

share. Consumers use country of brand origin to decisions which guarantee quality. The image of country of 

                                                 
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี76120 
1Faculty of Management Science, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchburi 76120 

*Corresponding author e-mail : season_schange_1@hotmail.com, mepaay@gmail.com 



 

 

  2072  Proceedings 

brand origin related to purchasing decisions of consumers if the image of country of brand origin is good makes 

increase purchasing decisions and to be a strength. Reliability this research is 0.862. The data were analyzed by 

multiple regression analysis. The results show that Personal Factor (X1 )  and Environment Factor (X3 )  which 

affecting purchasing decisions (Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation was Y = 1.385 + 

(0.209)X1 + (0.652)X3 
 

Keyword:  The Image of Country of Brand Origin, Purchasing Decisions 
 

บทน า 

 ในในปัจจุบันเนื่องจากกระแสนิยมความทันสมัยยังคงเป็นท่ีสนใจของผู้บริโภคในท่ัวทุกมุมโลก การเลือกซื้อ

สินค้าตา่งๆขึ้นอยูก่ับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยูใ่นชวีิตประจ าวัน ประกอบกับการท่ี

ผู้บริโภคนิยมให้ความส าคัญกับความหลากหลาย รูปลักษณ์ ความสวยงาม สีสัน และคุณภาพของสินค้ามากยิ่งขึ้น

สินค้าแฟชั่นไม่วา่จะเป็น เสื้อผ้า หมวก เคร่ืองประดับต่างๆ หรือแมก้ระทั่งรองเท้า จึงมีคู่แข่งขันในการผลิตท่ีเพิ่มมาก

ขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคไมเ่พียงแตข่ึ้นอยู่กับความ

ทันสมัยท่ีมีอิทธิพลกับผู้บริโภคเพียงเท่านั้น องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าก็เป็นปัจจัยหลักท่ีมี

ผลตอ่การเลอืกซือ้สนิค้าของผู้บริโภคด้วยเชน่กัน 

 สินค้าท่ีเหมือนกันอาจมีแหล่งก าเนิดท่ีต่างกัน ผู้บริโภคจะพิจารณาการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก ตราสินค้า 

ราคา หรือความชอบส่วนตัว หากสินค้ามีองค์ประกอบภาพลักษณ์ของประเทศท่ีดีจะส่งผลให้ผู้บริโภคมทัีศนคตท่ีิดตี่อ

สินค้านั้นไปด้วย ธุรกิจรองเทา้ผ้าใบแบรนด์ดังท่ีมชีื่อเสียงต่างน าเข้าจากต่างประเทศด้วยกันท้ังสิน้และยังมกีารแข่งขัน

ท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะแข่งขันในเร่ืองของความสะดวกสบาย ความทันสมัย หรูหราและมีราคาแพง ผู้บริโภคจึง

พจิารณาการตัดสินใจซื้อจากภาพลักษณแ์หล่งก าเนดิตราสินค้าเพ่ือเพิ่มความนา่เชื่อถอืในการซือ้สินค้าท่ีได้มาตรฐาน

มากยิ่งขึน้ จากงานวิจัย (ยุวรา ฤทธ์ิดอน,ศศปิระภา ชัยประสิทธ์ิ 2556: หนา้ 635) กล่าววา่ องค์ประกอบภาพลักษณ์

ประเทศแหลง่ก าเนดิท่ีส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าหรูหราของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายมักนึก

ถึงคุณสมบัติของสินค้า ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความเหมาะสมของสินค้ากับบุคลิกภาพของตนลักษณะของ

ประเทศผู้ผลิตสินค้า สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะการซื้อใช้สินค้าน าเข้าฟุ่มเฟือยมักมี

ความต้องการท าให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดูดี ดูทันสมัย หรือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ดังนั้นภาพลักษณ์ของประเทศ

แหลง่ก าเนดิสนิค้าจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสง่ผลให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น 

 การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ ผู้บริโภคจะท าการหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าในทันที 

เนื่องจากเกิดความลังเลจากการซื้อสินค้า ท้ังในเร่ืองของคุณภาพความคุ้มค่า และราคา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจ

รองเท้าจะมีการแข่งขันกันออกแบบรองเท้าผ้าใบใหม่ๆให้มีความโดดเด่นและทันสมัยออกมาอย่างต่อเนื่องในทุก

ฤดูกาลเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจท่ีจะเลอืกซื้อสินค้าของตัวเอง ซึ่งถ้าผู้บริโภคมทัีศนคติท่ีดตีอ่ตราสินค้านั้นจะท าให้เกิด

การตัดสินใจซือ้ท่ีรวดเร็วมากยิ่งขึน้ และยังสง่ผลให้ผู้บริโภคสามารถกลับมาซื้อสินค้านัน้ในครัง้ตอ่ไปอีกดว้ย 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตรา

สินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบโดยท าการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ องค์ประกอบ

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อเนื่องจากสถานท่ีขายรองเท้าส่วนใหญ่อยู่ใน

กรุงเทพมหานคร จึงเป็นจุดท่ีน่าสนใจที่จะท าการส ารวจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อรองเท้า
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ผ้าใบของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหารของธุรกิจรองเท้าผ้าใบแบรนด์ต่างๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้ใน

การวางแผนในการพัฒนาการแข่งขันกับคูแ่ข่ง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซือ้สนิค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวจิัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่ทฤษฎีองค์ประกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิสนิค้า ทฤษฎกีารตัดสินใจซือ้  

2. ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

3.1 ตัวแปรตน้ปัจจัยดา้นองคป์ระกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิสนิค้า 

  3.2 ตัวแปรตามปัจจัยดา้นการตัดสินใจซือ้ 

 4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้คือ พื้นของกลุ่มผู้ซื้อรองเท้าในเขต

กรุงเทพมหานครและระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้แตเ่ดอืน มีนาคม ถึง เมษายน 2559 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า (Country-of-origin image) 

 Philip Kotler (2000 อา้งถึงใน อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2012) ได้กลา่วไวว้า่ ภาพลักษณ์ (Image) หมายถงึ ความคิด 

ความเชื่อและความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งได้สิ่งหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อมุมมองของบุคคลนั้นๆท้ังในดา้นบวกและลบ 

Samie (1994อา้งใน ณัฐนันท์ โปษกะบุตร, 2553) ได้กล่าวไวว้า่ ประเทศแหล่งก าเนดิสินค้า หมายถึงประเทศบ้านเกิด

ของบริษัทท่ีเป็นเจ้าของสินค้า เป็นประเทศท่ีผลิตสินค้าขึ้นมาหรือไม่ก็ได้ และเป็นประเทศท่ีผู้บริโภคจะนึกถึงเมื่อ

กล่าวถึงตราสินคา้นั้น หรอืเป็นประเทศท่ีบริษัทใหญ่ก่อตัง้อยู่ 

ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าหมายถึง ภาพ (Picture) ชื่อเสียง (Reputation) และแบบฉบับทางความคิด (Stereotype) ท่ี

ผู้บริโภคมีต่อสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง (Nagashima, 1970) 

 Terpstraและ R. Sarathy (2000) [8] จัดองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าได้  3 

องคป์ระกอบ ดังนี ้  

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) มีอิทธิพลต่อความเชื่อและทัศนคติของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคมี

ความตระหนักถึงประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า ผู้บริโภคจึงเกิดการเปรียบเทียบสินค้าจากแหล่งก าเนิดสินค้าด้วย

ความรู้สกึชาตนิยิมของแต่ละบุคคล  

 2. ปัจจัยด้านสินค้ าและการตลาด (Product-Market Factors) ภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งก าเนิดมี

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับสินค้า ทั้งคุณภาพ การออกแบบ การใช้ประโยชน์ ความสวยงาม ราคา ความต้องการใน

ตลาด และชื่อเสียง เป็นทัศนคติในการใชส้ินค้า ซึ่งเชื่อมโยงถงึภาพลักษณ์ขององคก์รดว้ย   
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 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors) สัมพันธ์กับเศรษฐกิจของประเทศแหล่งก าเนิด ในส่วน

การพัฒนาของประเทศ การเมืองสังคม วัฒนธรรมและการมีบทบาทในตลาดโลก บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนใน

ประเทศ มผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค และโอกาสท่ีดใีนตลาด 

ความหมายของการตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริโภคท าการเลือกสิ่งต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคจะตัดสินใจทางเลือกใน

การซื้อสินค้าหรือใช้บริการอยู่เสมอในชีวิตประจ าวัน โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าจากสถานการณ์หรือตามข้อมูล

ต่างๆท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งนักการตลาดจะท าการสังเกตและประเมินการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพื่อสนองความ

ตอ้งการของผู้บริโภคได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ฉัตยาพร เสมอใจและมัทนยีา สมมิ, 2545) 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับตัดสินใจซื้อ 

จากการท่ี Rook (1987) [9] ได้กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดความมั่นใจในสินค้าจาก

ประเทศแหล่งก าเนิด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคจดจ าคุณลักษณะของสินค้าและการตัดสินใจซื้อสินค้าของประเทศ

แหล่งก าเนิดนั้นในคร้ังต่อไป กระบวนการตัดสินใจในนิยาม “พฤติกรรมผู้บริโภค” ประกอบด้วยกระบวนการ 5 

ขั้นตอน ดังนี้  

1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition)  ผู้บริโภคจะรับรู้ปัญหาได้เกิดจากความแตกต่างในปัจจุบันกับ

ความปรารถนา ถ้ามีสิ่งใดท่ีมากระตุน้มากพอจะท าให้ผู้บริโภคนัน้หาหนทางที่จะแก้ไข นักการตลาดหรือนักโฆษณาจึง

ตอ้งพยายามหาจุดที่ผู้บริโภคตอ้งการแก้ไขเพื่อท าให้ผู้บริโภคได้รับความพึ่งพอใจจากการใชส้ินค้ามากยิ่งขึ้น 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ผู้บริโภคจะศึกษาหาข้อมูลในสิ่งท่ีตนเองจะซื้อ เพื่อเป็นตัวช่วยใน

การตัดสินใจ โดยแหลง่ข้อมูลนัน้จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสนิใจซื้อด้วย แหลง่ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 แหลง่ คือ

จากบุคคล การค้า สาธารณะ และ ประสบการณ์ โดยข้อมูลทุกแหล่งจะถูกวิเคราะห์เพื่อประเมินทางเลือกให้กับ

ผู้บริโภคตอ่ไป 

3. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีสนใจแล้วก็

จะท าการประเมินว่า สินค้ายี่ห้อใดน่าสนใจและดีกว่ากัน โดยจะขึ้นอยู่กับประโยชน์และความพึงพอใจของผู้บริโภค

ดังนัน้หากผลิตภัณฑม์จีุดเด่นท่ีจะสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ก็จะท าให้การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคนัน้งา่ยขึน้ 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase) เป็นขั้นท่ีผู้บริโภคจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีคิดว่าดีท่ีสุดส าหรับเขา

บางคร้ังแม้ว่าผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ตาม แต่อาจมีปัจจัยบางอย่างเข้ามากระทบท าให้เกิดการล่าช้า ลังเล เช่น

กลัวว่าจ่ายเงินไปแล้ว จะมีเงินเหลือใช้ไม่พอถึงสิ้นเดือน เกิดความไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใช้แล้วจะดีหรือไม่ มีการ

แนะน าจากเพื่อนให้ทบทวนในการเลอืกซือ้ ดังนั้นการโฆษณาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะเร่งให้เกิดการตัดสนิใจท่ีเร็วย่ิงขึ้น 

5. พฤตกิรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) หลังจากท่ีผู้บริโภคได้ผลิตภัณฑแ์ละบริโภคแล้วผูบ้ริโภค

จะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์น้ันสามารถแก้ไขปัญหาหรือท าให้เกิดความพงึพอใจได้มากน้อยเพยีงใด ถ้าเกิดความพงึพอใจก็จะ

ท าให้เกิดการซือ้ซ้ าในตัวผลิตภัณฑ์น้ันอกี  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

(Independent Variable)     (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจิัย  

 1. องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ มี 3 ปัจจัย

ได้แก่ ปัจจัยสว่นบุคคล, ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด และ ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม  

 

วิธีวิทยาการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ได้แก่ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการ

วจิัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาและการศึกษาครัง้นี้ได้ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิัย 

 กลุ่มตัวอยา่ง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เนื่องจากไม่ทราบจ านวนจึงใชว้ิธีการสุ่ม

ตัวอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) ดังนี้  (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546) 

 
 

 n  หมายถงึจ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

 e  หมายถงึค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 

 z  หมายถงึคา่ระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว ้

 ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 

 การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก

ตัวอยา่งได ้5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ 

 = 384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 

 

ปัจจัยดา้นองคป์ระกอบภาพลักษณ์ประเทศ

แหลง่ก าเนดิสนิค้า (Terpstraและ R. 

Sarathy, 2000) 

1. ปัจจัยสว่นบุคคล 

2. ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด

สินค้า 

3. ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม 

การตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่างดังนั้นขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยคร้ังนี้เท่ากับ 400 

ตัวอยา่ง 

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 

Sampling)(ศริิลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) นั่นคือการสุ่มตัวอย่างพจิารณาตามความสะดวก (Convenience Sampling)

โดยจะเลือกศึกษากลุ่มประชากรท่ีง่ายต่อการศึกษาในท่ีนี้คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดด้านองค์ประกอบ

ภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ตัง้แตเ่ดอืน มีนาคม ถึง เมษายน 2559 แจกแบบสอบถามแบบ

ออนไลน ์ 
 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ตอ่เดอืน 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ารองเท้าผ้าใบ ซึ่งเป็นลักษณะของค าถามท่ีมี

หลายค าตอบให้เลอืก  (Multiple Choice Question) จ านวน 8 ข้อ 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ ประกอบด้วยค าถามท้ังหมด 3 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด

สินค้าและ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยใชร้ะดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี  5 

ตัวเลอืก 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ

จ านวน 3ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค ( interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกและแปรผล

ตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 

  แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถงึ มาก 

   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถงึ ปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถงึ น้อย 

   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณป์ระเทศแหล่งก าเนิดสนิค้าจ านวน 1 

ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย ท่ีมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นสิ่งส าคัญที่ซึ่งจะท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความนา่เช่ือถือของการวจิัย  

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยดา้นองค์ประกอบ

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิตราสินค้ากับปัจจัยดา้นการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ใช้แนวคิดและทฤษฎี เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา

และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีความเท่ียงตรงและตรงกับ

วัตถุประสงค์ของการศกึษา  

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-

test) กับกลุม่ตวัอยา่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจรงิ จ านวน 30 คน เนื่องจากใชม้าตราส่วนประมาณค่า จึง

ต้องใช้ วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 

2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.862 แสดงวา่ เครื่องมอืมคีวามเชื่อม่ันค่อนข้างสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง เนื่องจากเกณฑ์ยอมรับจะอยู่

ท่ี 0.7 ขึน้ไป  โดย Cronbach’s Alpha มคี่ายิ่งสูงจะย่ิงดี  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ารองเท้าผ้าใบ โดยค านวณหาค่า

ร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าโดย

ค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภค โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษา

องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ ด้วยวธีิทางสถิตโิดย

การ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความเชื่อม่ันในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏเิสธสมมตฐิานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตาม แนวทางของ ประสพชัย พสุนนท์ (2553) 
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ผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

86.0) อายุต่ ากว่า 25 ปี (ร้อยละ 96.0)  เป็นคนโสด (ร้อยละ 93.8) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 83.5) มี

อาชีพนักเรียน/นักศกึษา (ร้อยละ 94.3) มีรายได้นอ้ยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 98) 

 ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ารองเท้าผ้าใบ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

จ านวนรองเท้าผ้าใบท่ีมีในครอบครอง 2 คู่ (ร้อยละ 32.8)  ราคารองเท้าผ้าใบท่ีเลือกซื้อน้อยกว่า 3,000 บาท (ร้อย

ละ 88.0) นิยมซื้อรองเท้าผ้าใบจากห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 62.0) ตัดสินใจซื้อเนื่องจากความชอบส่วนตัว (ร้อยละ 

58.3) เลือกซื้อรองเท้าผ้าใบเพราะภาพลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น (ร้อยละ 35.0) รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรองเท้าผ้าใบ

จากอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 43.0) ระยะเวลาในการใช้งานรองเท้าผ้าใบ1-2 ปี (ร้อยละ 65.0)ตรายี่ห้อรองเท้าผ้าใบท่ี

นยิมใช ้Converse (ร้อยละ 32.5) 

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดสินค้าและ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภค อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.18 และ S.D.=0.56) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ังหมด3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย

ส่วนบุคคล(Mean = 4.19 และ S.D.=0.63), ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาดสนิค้า(Mean = 4.18 และ S.D.=0.52) และ

ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม(Mean = 4.13 และ S.D.=0.69)  

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค 

(interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในการแปลความหมายของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบวา่ โดยรวมอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมาก (Mean = 4.14 และ S.D.= 0.72) และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดของตราสินค้ารองเท้าผ้าใบ (Mean = 4.24 และ 

S.D.=0.77), ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบจากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนิดท่ีมีความน่าเชื่อถือ (Mean = 

4.14 และ S.D.=0.83)และผู้บริโภคเต็มใจท่ีจะจ่ายราคาสินค้าจากภาพลักษณ์ของประเทศแหลง่ก าเนิด (Mean = 4.03 

และ S.D.=0.96)  

 ส่วนท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุขององค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศ

แหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุขององค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิสินค้าท่ี

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อรองเท้าผ้าใบ  

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 81.858 3 27.286 87.308 0.00 

สว่นท่ีเหลอื (Residues) 123.761 396 0.313   

Total 205.620 399    
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 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบจากท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดสินค้าและ ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชอ้งค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิสินค้าเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  1.385 0.233  5.939 0.000 

ปัจจัยสว่นบุคคล X1 0.239 0.079 0.209 3.029 0.003 

ปัจจัยดา้นสินค้าและ

การตลาดสินค้า 

X2 -0.250 0.147 -0.179 -1.704 0.089 

ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม X3 0.675 0.080 0.652 8.489 0.000 

R= 0.631, R Square = 0.398, Adjusted R Square = 0.394, Std. Error of the Estimate = 0.559 

  

 จากการการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่าองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบเพียง 2 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และไม่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซือ้รองเท้าผ้าใบประกอบด้วย 1ด้าน ได้แก่ ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาดสนิค้า ดังปรากฏในตารางท่ี 2  

 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ โดยสามารถ

ก าหนดตัวแปร องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าสามารถก าหนดได้เป็นดังต่อไปนี้ X1=ปัจจัย

ส่วนบุคคล, X2 =ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดสนิค้า X3=ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้ม และ Y =การตัดสินใจซื้อรองเท้า

ผ้าใบ (วัดโดยใช้ rating scale) องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

รองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มี 2 ด้านดังนี้ 
 

Y = 1.385 + (0.209) X1 + (0.652) X3 
 

เมื่อ Y   แทนการตัดสนิใจซื้อรองเท้าผ้าใบ 

  X1 แทน ปัจจัยสว่นบุคคล 

  X3 แทน ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปัจจัย

ส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบและสามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมุติฐานท่ีได้จากแนวคิดและทฤษฎีในการทบทวนวรรณกรรมการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

ปัจจัยสว่นบุคคลที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อรองเท้าผ้าใบ สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาดสินค้าท่ีส่งผลตอ่การตัดสนิใจซือ้รองเท้าผ้าใบ ไมส่นับสนุน 

ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อรองเท้าผ้าใบ สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้ที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.18 และ 

S.D.=0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้งหมด 3 

ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (Mean = 4.19 และ S.D.=0.63), ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดสินค้า (Mean = 4.18 

และ S.D.=0.52) และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Mean = 4.13 และ S.D.=0.69) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยท้ัง 3 ด้าน 

สอดคล้องหรืออาจเกิดการขัดแย้งขององค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าได้ดังนี้ คือ1.ปัจจัยส่วน

บุคคล จะมีอทิธิพลต่อความเชื่อและทัศนคตขิองผู้บริโภค แตผู่้บริโภคอาจเกิดการเปรียบเทียบสินค้าจากแหลง่ก าเนิด

ตราสินค้าเนื่องจากมีความรู้สึกชาตินิยมของแต่ละบุคคลท่ีต่างกัน  2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด จะมี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้สินค้าแต่ผู้บริโภคอาจไม่ได้ค านงึถึงของราคา กระบวนการผลิตด้านโฆษณาและชื่อเสียง 3. 

ปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อม จะสะทอ้นนสิัยของคนในประเทศ การเมอืงสังคม วัฒนธรรมและการมบีทบาทในตลาดโลก 

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  (Terpstra and R. Sarathy, 2000) ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้มาสามารถบอกได้ว่า 

องคป์ระกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้เป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดตัดสินใจซือ้ 

 จากผลการศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซือ้รองเท้า

ผ้าใบเพียง 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า

ผ้าใบประกอบด้วย 1 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด หมายถึงการค านึงถึงภาพลักษณ์ประเทศ

แหลง่ก าเนดิท่ีมคีวามสัมพันธ์กับสินค้า การออกแบบ ราคา ความตอ้งการในตลาด ชื่อเสียง  ไมส่่งผลตอ่การตัดสนิใจ

ซื้อเนื่องจากจะสอดคล้องกับแนวคิดท่ีวา่เมื่อผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดความมั่นใจในสินค้าจากประเทศ

แหล่งก าเนิดตราสินค้า จะส่งผลให้ผู้บริโภคจดจ าคุณลักษณะของสินค้าและการตัดสินใจซื้อสินค้าของประเทศ

แหล่งก าเนิดนั้นในคร้ังต่อไปและเนื่องจากการตัดสินใจซื้อ (Purchase) เป็นขั้นท่ีผู้บริโภคได้ช าระเงินเพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ท่ีคิดวา่ดีท่ีสุด บางครัง้แม้วา่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ตาม แต่อาจมปัีจจัยบางอยา่งเข้ามากระทบท าให้

เกิดการลา่ชา้ ลังเล เช่น กลัววา่จ่ายเงินไปแลว้ จะมเีงินเหลอืใชไ้มพ่อ (Rook, 1987) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัย

ส่วนบุคคล และปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม แต่ไม่มคีวามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด 

กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารของธุรกิจรองเท้าผ้าใบแบรนด์ต่างๆให้ความส าคัญกับ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้ม จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสนิใจซือ้รองเท้าผ้าใบมากยิ่งขึ้น เพราะ หากผู้บริโภคตัดสนิใจซึ่งในคร้ัง
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แรก การตัดสินใจในคร้ังต่อไปก็จะง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารของธุรกิจรองเท้าผ้าใบแบรนด์ต่างๆ ควรให้

ความส าคัญกับองคป์ระกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้บริหารของธุรกิจรองเท้าผ้าใบแบรนด์ต่างๆควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าด้านนี้ เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่า ประสบการณ์ท่ีดีกับประเทศแหล่งก าเนิด

สินค้าจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้ารองเท้าผ้าใบมากยิ่งขึ้น การใช้สินค้ารองเท้าผ้าใบน าเข้าจาก

ต่างประเทศท่ีเชี่ยวชาญการผลิตท าให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดูทันสมัยและสินค้ารองเท้าผ้าใบจากประเทศ

แหลง่ก าเนดิท่ีมีช่ือเสียงส่งผลให้ดูนา่เช่ือถือซึ่งเป็นคุณสมบัตพิื้นฐานท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสนิใจซื้อ 

 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรมของ

ประเทศแหล่งก าเนิด ท่ีจะสะท้อนนสิัยของคนในประเทศเนื่องจากผู้บริโภคเชื่อวา่ วัฒนธรรมของประเทศผู้ผลิตสินค้า

ท าให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นเศรษฐกิจท่ีดีท าให้สินค้าจากประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้ามีภาพลักษณ์ท่ีดี และ

ลักษณะประชากรของประเทศผู้ผลิตสนิค้ามสี่วนท าให้ภาพลักษณข์องตราสินคา้ดูดี ถ้าหากผู้บริหารของธุรกิจรองเท้า

ผ้าใบแบรนดต์า่งๆให้ความส าคัญกับดา้นนี้ก็จะสามารถชว่ยให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสนิใจซื้อได้ 

3. ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด เนื่องจากองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าด้าน

นี้ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ ดังนั้นผู้บริหารของธุรกิจรองเท้าผ้าใบแบรนด์ต่างๆอาจให้ความส าคัญ

ในปัจจัยด้านนี้น้อยกว่าด้านอื่นๆ แต่ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการตลาดท่ีเหมาะกับตลาดของแต่ละประเทศ

นั้นๆด้วย ที่จะต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆในระดับท่ีต่างกันไป ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผล แต่ปัจจัยทุกปัจจัยของ

องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าล้วนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะท าให้บริษัทนั้นประสบ

ความส าเร็จได้เช่นกัน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยตอ้งขอขอบพระคุณ ผู้บริโภคท่ีซื้อรองเท้าผ้าใบใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และต้องขอกราบขอบพระคุณ 

อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ท่ีคอยให้ค าแนะ และให้การสนับสนุนต่อผู้ท าวิจัยตลอดมาจนท าให้ 

ผลวจิัยคร้ังนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 

 

เอกสารอ้างอิง 

กัลยา วานชิย์บัญชา. (2546). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ขอ้มูล. (พมิพค์ร้ังท่ี6): คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชจีุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 

ฉัตยาพร เสมอใจ, และมัทนยีา สมม.ิ (2545). พฤตกิรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพเ์อ็กซเปอร์เน็ต 

ธัญธิดา โครุบล. (2554). ภาพลกัษณป์ระเทศไทยท่ีมีต่อทัศนคติของผู้บริโภคสิงคโปร์ต่อสินค้าไทย. ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธี SPSS. พิมพ์คร้ังท่ี 10. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

เจรญิพัฒน์. 

ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิตธุิรกิจ พมิพค์รัง้ท่ี 1. กรุงเทพมหานคร:  ส านักพิมพท็์อป. 

ปรัชญาคม ล้วนรัตน์. (2554). ภาพลักษณ์ของบริษัทที โอ ที จ ากัด(มหาชน)ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจและพฤติกรรม

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด).มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ.  



 

 

  2082  Proceedings 

ยุวรา ฤทธ์ิดอน, และศศิประภา ชัยประสิทธ์ิ. (2556). องคป์ระกอบภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิท่ีสง่ผลตอ่การ

ตัดสนิใจซื้อสินคา้น าเขา้หรูหราของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวทิยาลัย

กรุงเทพ. 

ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2551). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ (พิมพ์คร้ังท่ี 19). กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

ศริิลักษณ์ สุวรรณวงศ์. (2538). ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่มตัวอยา่ง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 

ศวิบูรณ์ ธนานุกูลชัย. (2554). ภาพลักษณ์ตราสินค้ามผีลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มอืสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

สมพล วันตะ๊เมล.์ (2550). กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิสนิค้า. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 13(2), 271. 

เสกสรรค์ โอสถติย์พร. (2551). การรับรู้ภาพลักษณต์ราสินคา้ระหวา่งรถยนต์ย่ีหอ้โตโยต้าและฮอนดา้ของผู้บริโภคใน

จังหวัดเชยีงใหม่. การค้นควา้แบบอสิระปริญญามหาบัณฑิต,  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. 

อภิชัจ พุกสวัสดิ์. (2012). การส ารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ: ศึกษาเฉพาะกรณี 25 

โรงเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา. 5(2). 

Nagashima, A. (1970). A comparison of Japanese and U.S. attitudes toward foreign products.Journal of 

Marketing, 34(1), 68-74. 
Rook, Dennis W. (1987). The Buying Impulse. Journal of Consumer Research, V. 14: 189-199. 

Terpstra, V. and Sarathy, R. (2000). International marketing. 8th ed. Forth Worth, TX: Dryden Press. 

Yamane, T. 1973. Statistic: An Introductory Analysis. 3 rd ed. New York: Harper and Row. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2083  Proceedings 

อทิธิพลด้านการรับรู้คณุค่าตราสนิค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสนิค้า 

“Samsung”ของกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวัน 

The influence of brand equity perception affecting Samsung brand loyalty of 

Gen Y in Pathumwan  

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ณัฐพร ลิช้ า1* และ วนาล ี ฐิตเิวศน1์ 

Kedwadee Sombultawee1, Nuttaporn  Licham1* and Wanalee  Thitiwet1  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิัยคร้ังน้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีในตรา

สินค้า “Samsung”ของกลุม่Gen Y ในเขตปทุมวัน และสรา้งสมการพยากรณ์โดยวิธีวจิัยเชงิปริมาณ โดยมีกลุม่ตัวอย่าง

ท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มGen Y ในเขตปทุมวันท่ีใช้ตราสินค้า “Samsung” จ านวน 400คน โดยใช้แบบสอบถามในการ

เก็บรวมรวบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยคือระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า “Samsung”ของผู้ตอบแบบสอบถามใน

ภาพรวมพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามจงรักภักดีในตราสินค้าอยู่ในระดับมาก  (Mean = 3.64, S.D. = 0.61) เมื่อ

พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า จะซื้อตราสินค้าเดิมในการซื้อคร้ังต่อไป (Mean = 3.84, S.D. = 0.78) จะซื้อตราสินค้า

เดิมในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม(Mean = 3.76, S.D. = 0.80)  ผูกมัดตัวเองกับตราสินค้าท่ีเป็นเจ้าของอยู่

(Mean = 3.58, S.D. = 0.80) และในการซื้อคร้ังตอ่ไปเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึน้ส าหรับตราสินค้าเดิมมากกวา่ตราสินค้า

อื่น(Mean = 3.40, S.D. = 0.68) ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวัน มี

ความจงรักภักดใีนตราสินคา้“Samsung”เป็นอยา่งมาก 
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Abstract 
 This research aims to study the influence of brand equity perception affecting Samsung brand loyalty of 

Gen Y in Pathumwan. The regression equation was created by quantitative research. The sample was collected 

from the group of Gen Y in Pathumwan who are Samsung customers with 400 questionnaires. Data were 

analyzed by using multiple linear regression analysis (Multiple Regression Analysis). The opinions about the 

loyalty of the brand. "Samsung" of respondents overall were found. Respondents in brand loyalty at a high level 

(Mean = 3.64, S.D. = 0.61), considering that each side. Buy original brand in the next purchase (Mean = 3.84, 

SD = 0.78) to buy the brand in the future no matter what happens today (Mean = 3.76, SD = 0.80) commit 

himself to a brand. Owned (Mean = 3.58, SD = 0.80) and in the next purchase is willing to pay more for 

branded original than branded products (Mean = 3.40, SD = 0.68), so this research is concluded. That the Gen 

Y respondents in Pathumwan loyal brand "Samsung" a lot. 
 

Keywords:  Brand awareness, Brand equity, Brand loyalty 
 

บทน า 

 ในปัจจุบัน เทคโนโลยเีปรียบเสมือนตัวกลางท่ีเชื่อมโยงการท างานระหว่างกันให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและยัง

เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเทคโนโลยีนั้นจะมาพร้อมกับนวัตกรรมซึ่งอาจมาใน

รูปแบบของแนวความคิดหรือปรากฏออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีจับตอ้งได้ ซึ่งท้ังหมดนี้ขึน้อยูก่ับความถนัดและ

ความเชี่ยวชาญขององคก์รท่ีเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยนีั่นเอง  หากกล่าวถึงผู้น าทางดา้นเทคโนโลย ีในปัจจุบันเชื่อได้

วา่คนไทยส่วนใหญ่จะมีตราสินค้าเพียงไม่กี่ยี่ห้อท่ีปรากฏขึ้นมาในความคิด  ซึ่งหนึ่งในยี่ห้อนั้นคงหลีกเลี่ยงตราสินค้า 

SAMSUNG ไม่ได้ ท่ีมีการคิดค้น ผลิตและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับการ

ด าเนินชีวิตในปัจจุบันมากท่ีสุด ประกอบกับเป็นตราสินค้าท่ีมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกวงจรการใช้ชีวิต 

ตราสินค้า SAMSUNG จึงขึน้มาเป็นบริษัทชัน้น าในระดับโลกในฐานะผู้น าทางอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยี และปัจจุบัน

ยังเป็นตราสินค้าท่ีติดอันดับ 1 ใน 10 ตราสินค้าท่ีคนกล่าวถึงมากท่ีสุดอีกด้วยเช่นกัน [นิตยสาร Fortune 2012: 

จัดล าดับบริษัทชัน้น าระดับโลก 100 แห่งแรก] 

 ตราสินค้ามีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจ  ซึ่งเปรียบเสมอืนภาพลักษณ์หรือรากฐานขององคก์ร 

โดยธุรกิจพยายามสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นกับตราสินค้า ซึ่งมูลค่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตราสินค้านั้นมีคุณค่าในสายตา

ของผู้บริโภค  ตราสินค้าท่ีผู้บริโภคเล็งเห็นว่ามีคุณค่า ต้องเป็นตราสินค้าท่ีผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อคุณสมบัติของ

สินค้านั้นๆและตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง [ธวัชชัย สุวรรณสาร.(2555).ยกระดับแบรนด์ ด้วยการสร้าง

คุณค่าให้แบรนด์ของคุณ.] ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ โดยสามารถรับรู้คุณค่าตราสินค้าได้ในรูปแบบ

ต่างๆท่ีแตกต่างกันออกไป  ตราสินค้า SAMSUNG มีการสื่อสารคุณค่าตราสินค้าอย่างครอบคลุม กระจายอยา่งท่ัวถึง 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคในทุกระดับ จึงก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน   ถ้าหาก

สามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคได้แล้วนัน้  เมื่อธุรกิจเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึน้มาก็จะสามารถเข้าถึงและ

ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากกวา่ธุรกิจที่ไมม่กีารสร้างการจดจ า การรับรู้ในตราสินคา้นั้นๆ 

 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ

คิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า  ธุรกิจท่ีมีตราสินค้าท่ีมั่นคงจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นต่อตัวผลิตภัณฑ์  

และเกิดความซื่อสัตย์ตามมา ส่งผลให้ตราสินค้านั้นกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆท่ีผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อเมื่อ
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เปรียบเทียบกับตราสินค้าอื่นๆ  โดยตราสินค้าเป็นสิ่งท่ีแยกความแตกต่างของสินค้าและสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันอกีด้วย ธุรกิจจึงมโีอกาสท่ีจะสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาฐานผู้บริโภคเดิมและดึงดูดผู้บริโภคกลุม่ใหม่

ให้เลือกซื้อตราสินค้าของเรา ดังนั้นเมื่อเกิดการรับรู้ท่ีดีต่อคุณค่าตราสินค้าจะส่งผลให้เกิดความภักดีในตราสินค้า

ตามมาเชน่กัน  

 ความจงรักภักดีในตราสินค้า  คือ การท่ีผู้บริโภคเกิดทัศนคตท่ีิดีต่อตราสินค้านั้นๆไมว่า่จะเป็นมุมมองในทาง

จิตวิทยา ซึ่งเกิดการตระหนักถึง  เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า ในมุมมองด้านนี้เปรียบเสมือนความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้น

ในระยะยาว และมุมมองทางด้านพฤติกรรมการซื้อ นั่นคือ เกิดการซื้อซ้ าอย่างตอ่เนื่องนั่นเอง  โดยการสร้างการรับรู้

ท่ีดีให้กับตราสินค้าจะน ามาซึ่งความจงรักภักดีต่อตราสินค้านั้นๆตามมา  ทางบริษัท SAMSUNG มีการสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ โดยคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตราสินค้านั้นไม่ห่างหายไปจากตลาด

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและไม่ห่างหายไปจากสายตาของผู้บริโภค ประกอบกับตราสินค้ามฐีานการจ าหน่ายกระจาย

อย่างกว้างขวาง และสะดวกต่อการมีไว้ในครอบครอง จึงท าให้ตราสินค้า SAMSUNG คงอยู่ในตลาดอุตสาหกรรม

เทคโนโลยอีย่างสม่ าเสมอ 

 จากการกล่าวข้างต้นจึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ี

ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า SAMSUNG ของกลุ่ม  Gen Y ในเขตปทุมวัน  เนื่องจากช่วงวัยดังกล่าวมี

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันและให้ความสนใจกับสิ่งแปลกใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยเดิมไปสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ [5 ลักษณะเด่น Gen Y และ 3 แนวทางวางกลยุทธ์มัดใจ: 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์] และในเขตพื้นท่ีปทุมวันเป็นย่านใจกลางเมือง เป็นศูนย์รวมของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีจะศึกษา จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งงานวิจัยในคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเดียวกัน เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีแบบใหม่ให้เข้าถึงผู้บริโภคตาม

กลุ่มเป้าหมาย เมื่อได้รับอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าจะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีตามมา และเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมใ่ห้สอดคลอ้งกับยุคโลกาภวิัฒน์อกีด้วย 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Samsung ของ

กลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวัน   

 

กรอบแนวคิด 
  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

         
 

 

 

อทิธิพลดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 

- การรู้จักตราสินคา้ (Brand Awareness) 

- การเชื่อมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) 

- การรับรู้คุณภาพ (Brand Perceived Quality) 

 

ความจงรักภักดใีนตราสินคา้        

“ SAMSUNG ”ของกลุม่  Gen Y 

ในเขตปทุมวัน   
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สมมุติฐาน 
1. อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีควรสนับสนุนเพื่อส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า   

“ SAMSUNG ”ของกลุม่  Gen Y ในเขตปทุมวัน   
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้า 

 ตราสินค้า หมายถึง รูปลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงชื่อ ลักษณะ เงื่อนไข เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดความแตกต่างเพื่อ

แสดงให้เห็นว่าผู้ขายขายสินค้าประภทไหนและมีความแตกต่างกับยี่ห้ออื่นอย่างไร ลักษณะของตราสินค้า 

ประกอบด้วย 1) บุคลิกท่ียั่งยืน (Durable Personality) คือคุณค่าท่ีปรากฏในตราสินค้า 2) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ

สินค้าได้นั้นต้องมีความรู้สึกพอในสินค้าอยู่ในระดับหนึ่ง 3) คุณค่าตราสินค้าเกิดจากภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ใน

ความคิดของผู้บริโภค 4) สินค้านั้นมีคุณลักษณะเหมือนกันได้ แต่ต่างกันท่ีคุณค่าในตราสินค้านั้นลอกเลียนแบบกัน

ไมไ่ด้ เพราะเป็นการจดจ าของผู้บริโภคซึ่งยากต่อการลบเลอืนได้ [เสรี  วงษม์ณฑา (2542 อ้างใน ปารชิาติ  เพชรวเิศษ

,2555)]  

 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการรับรู้ตราสนิค้า   

การรับรู้  หมายถึง  การสัมผัสท่ีมีความหมาย แล้วท าการแปลผลออกมาให้เป็นผลลัพธ์ท่ีมีความหมาย ซึ่งการแปล

ผลนี้จะต้องมาจากประสบการณ์เดิมหรือความเดิม ถ้าหากไม่มีความรู้เดิมก็จะไม่เกิดการรับรู้แต่เป็นเพียงการสัมผัส

เท่านั้น หรืออาจกล่าวได้วา่ การรับรู้นั้น เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในร่างกายของคนกับการรับรู้สิ่งท่ีเกิดขึ้นต่างๆ

รอบตัวเรา โดยสันผัสได้จากประสาทสัมผัสท้ังห้า อันได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การรู้สึก การได้กลิ่นและ การ

สัมผัส ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะแปลผลออกมาจากประสบการณเ์ดิมเชน่กัน (จ าเนียร ช่วงโชต ิ,2532:อ้างในนายสุริโย ชัยโสภา

,2549) 

 แนวคิดทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า  

 คุณค่าตราสินค้า เปรียบเสมือนมูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยจะสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิด

และการแสดงออกของผู้บริโภค  คุณค่าตราสินค้านั้นเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถจับต้องได้แต่มีคุณค่าทางด้านจิตวทิยาและ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  (Kotler, 2009 : อ้างใน วงศกร จันทระ ,2558) 

 Feldwick ได้แบ่งประเภทคุณค่าตราสินค้าไว้ 3 ประเภท คือ 1) Brand Valuation มูลค่าของตราสินค้า 

หมายถึง มูลค่ารวมท้ังหมดท่ีขายสินค้าได้  2) Brand Strength ความแข็งแกร่งของตราสินค้า หมายถึง ความสัมพันธ์

ระหวา่งลูกค้ากับตราสินค้า  3) Brand Description  หมายถึง  การเชื่อมโยงและความเชื่อของผู้บริโภคท่ีมตี่อตราสินค้ 

[ Feldwick,1999 อ้างใน อรรจ์  วสิุทธิถาวรวงศ์, 2548 หน้า 26] 
 การสร้างการรับรู้คุณค่าในตราสินค้า  เปรียบเสมือนสินทรัพย์ท่ีเชื่อมโยงต่อตราสินค้า สามารถท่ีจะช่วย

เพิ่มหรือลดคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นได้ คุณค่าในตราสินค้า มีองค์ประกอบ 3 ส่วน (Kotler&Keller , 2009,อ้างใน ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,2552) ได้แก่ 

 - การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) เป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริโภคท่ีจะระบุความแตกตา่งใน

ตราสินคา้นั้น ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากการจดจ าตราสินคา้ 

 - การเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Associations) เกิดจากความ รู้สึก ความคิด การรับ รู้ ความเชื่อ 

ประสบการณ์ ทัศนคติและภาพลักษณ์ ท่ีสง่ผลตอ่ความสัมพันธ์กับตราสินคา้ 
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 - การรับรู้คุณภาพ (Brand Perceived Quality) ความรู้สึกท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า คุณภาพท่ีผู้บริโภครับรู้

เกิดจากความคิดในทัศนคติของผู้บริโภคและเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคนั้นมีความตั้งใจจะใช้สินค้าท่ีเกิดจากการ

รับรู้ในเชงิบวก 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า 

 ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คือ ปัจจัยท่ีบ่งบอกถึงความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ของ

ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า   ความภักดเีป็นองค์ประกอบของคุณค่าในตราสินค้าที่ส าคัญที่สุด เน่ืองจากผู้บริโภคไมเ่ห็น

ถึงความแตกต่างของสินค้าในแต่ละตรายี่ห้อจึงอาจเป็นเหตุให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อตรายี่ห้ออื่น แต่ถ้าหาก

ผู้บริโภคเกิดความภักดีในตราสินคา้จะก่อให้เกิดการซือ้ซ้ า เป็นประจ าอย่างตอ่เนื่อง  เมื่อผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ใน

การใช้สินค้าแล้วจะน ามาซึ่งการลดต้นทุนทางการตลาดของธุรกิจ มีอ านาจในการต่อรองและมีความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันกับคู่แข่ง จึงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของตราสินค้าอีกด้วย (Aaker 1991:อ้างใน ณัฐธิดา โพธ์ิ

ประเสริฐ ,2556) 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Generation Y 

 “Gen Y” เป็นกลุ่มท่ีมีอายุ 21-36 ปี นยิมการเปิดรับและเชี่ยวชาญการใชส้ื่อใหม่ตา่งๆ เนื่องจากเกิดและ 

เตบิโตมากับยุคการเกิดขึน้ของสื่อใหม่ มีความอดทนค่อนข้างต่ า ใจร้อน ฉลาดในการตัดสินใจซื้อใช้ผลิตภัณฑ์ ไมเ่ชื่อการ

โฆษณา นยิมค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อใชด้้วยตนเองและคนใกล้ตัวรอบข้าง นิยมซื้อหรือใชส้ินค้าโดยค านึงถึง

ตราสินค้า คุณภาพ ไม่เกี่ยงในเร่ืองของราคา แต่งกายเพื่อแสดงรสนิยม เป็นเอกลักษณ์ ยามว่างชอบพบปะเพ่ือนฝูง 

รับประทานอาหารนอกบ้าน และท่องเท่ียว (อา้งใน:ดนุพล เอี่ยวภริมยก์ุล และสรรศรี เพ็ญรัชตพันธ์,2554: 14-27)  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เนตรนภา ชินะสกุลชัย (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

โทรศัพท์มอืถือยี่ห้อไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถอืยี่ห้อไอโฟน 

และการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ซึ่งพบว่า พฤติกรรมการใช้งานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี

ระยะเวลาการใช้งานโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน มีลักษณะการใช้งานท่ีต้องการในด้านของ

เกมส์มากท่ีสุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อใช้งานเป็นเคร่ืองหลักมากท่ีสุด และส่วนใหญ่ไม่ได้ครอบครองผลิตภัณฑ์

ใดๆ ของทางแอปเปิลนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน   ในส่วนของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของกลุ่ม

ตัวอยา่งท่ีมีตอ่โทรศัพท์มือถือย่ีห้อไอโฟน ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีรับรู้ ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า 

และด้านความภักดีตอ่ตราสินคา้ ท้ัง 4 ด้านอยูใ่นระดับการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในระดับมาก 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีใน

ตราสินค้า SAMSUNG ของกลุ่ม Generation Y ในเขตปทุมวัน  ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) 

และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา โดยการศึกษาคร้ังนี้ได้

ด าเนนิการตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรกลุม่ตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรกลุม่ Gen Y ในเขตปทุมวัน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรกลุม่ Gen Y ในเขตปทุมวัน 

   1.2 กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นวจิัยคร้ังนี้ คือ ประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวันท่ีรับรู้คุณค่าตราสิน 

SAMSUNG  ซึ่งมีวิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใชค้วามนา่จะเป็น และหลังจากนั้นสุ่ม

ด้วยการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบบังเอญิ (Accidental sampling)   

โดยใชก้ลุ่มตัวอยา่งจ านวน 400 คน ก าหนดกลุม่ตัวอยา่งจากสตูร  การศึกษาในคร้ังน้ีได้ก าหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 

95% นั่นหมายถงึวา่ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่ง

ได้ดังนี ้

  =384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 

 

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอยา่ง ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างส าหรับการวจิัยครัง้นี้จึงเท่ากับ 400 

ตัวอยา่ง (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546) 

   1.3 วธีิการสุ่มตัวอยา่ง  

    1.3.1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้แบบความน่าจะ

เป็น มีวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีกลุ่ม Gen Y รวมตัวกันได้แก่ 

สยามสแควร์จามจุรสีแควร์ สามยา่นและมาบุญครอง 

    1.3.2 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยไปยังสถานท่ี 

ท้ัง 4 ท่ีมาจากการจับฉลากแล้วท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างGen Y จ านวน  400 ตัวอย่างซึ่งจะแบ่ง

สัดสว่นการแจกแบบสอบถามออกเป็นสถานท่ีละ 100 ตัวอยา่ง ได้แก่ 

                              -สยามสแควร์  จ านวน 100 คน 

                              - จามจุรสีแควร์   จ านวน 100 คน 

                              - สามยา่น   จ านวน 100 คน 

                              - มาบุญครอง   จ านวน 100 คน 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของค าถามจะ

เป็นค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้ตอ่เดอืน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมด้านการรับรู้คุณค่าตราสินคา้“Samsung” ของกลุม่ตัวอยา่งใน

เขตปทุมวัน ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นค าตอบหลายตัวเลอืก (Multiple choices Question) จ านวน 6  ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้คุณค่าตราสินค้า “Samsung”ของกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวัน  

จ านวน 3 ด้าน ด้านท่ี 1 จ านวน  6 ข้อ ด้านท่ี 2 จ านวน 5 ข้อและด้านท่ี 3 จ านวน 6 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล

ประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้

เลอืกเพยีงค าตอบเดียว  โดยก าหนดให้แตล่ะข้อม ี5 ตัวเลอืก และแปรผลตาม Likert scale (ธานนิทร์ ศลิป์จารุ, 2552) 
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า “Samsung”ของกลุ่มGen Y  จ านวน 4 ข้อ 

โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลอืกเพียงค าตอบเดียว  โดยก าหนดให้แตล่ะข้อม ี5 ตัวเลอืก และแปรผลตาม Likert scale 

(ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 

ส่วนที่ 5 ค าถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภักดีในตราสินค้า “Samsung”ของกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวัน จ านวน1ข้อเป็นค าถามปลายเปิดสามารถตอบได้

ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น

สิ่งส าคัญ เนื่องจากเคร่ืองมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกท้ังการทดสอบ

ความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับวัดการวิจัยศกึษาอิทธิพลการรับรู้คุณค่า

ตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า SAMSUNG ของกลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวัน  โดยทบทวน

วรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ วารสาร รวมถึงบทความท่ีเกี่ยวข้องกับ

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า มาใช้ในการท าแบบสอบถามตลอดจนผลงานท่ี

เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารยท่ี์ปรึกษารวมท้ัง

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเท่ียงตรง และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ ทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงตอ้งน ามาทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ0.732   แสดงว่า 

เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

3. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอยา่งในเขตปทุมวันจ านวน 400 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลท่ีได้นั้นไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิตดิังตอ่ไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ในสว่นของขอ้มูลท่ัวไป และข้อมูล

พฤติกรรมด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) ในส่วนของข้อมูลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า“SAMSUNG” ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยท าการทดสอบสมมุติฐานเพื่อ

ศกึษาหา อทิธิพลการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า “SAMSUNG” ของกลุ่ม Gen Y ใน

เขตปทุมวัน ด้วยวิธีทางสถิติ คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) ตามแนวทาง

ของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553)  
 

 การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม 

 เนื่องจากเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จึงมเีกณฑ์การแปลความหมายตาม

วธีิการ Arbitrary weighting ของไลเคิร์ท (Likert’s Rating scale) ดังตอ่ไปน้ี 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึงมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

 

ผลการศึกษา 
 จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูล 5 ส่วนสรุปได้

ดังตอ่ไปนี ้

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  73.5 มีอายุ อายุ 20-36  ปี คิดเป็นร้อยละ 59 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 84 

มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.3  มีอาชีพเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.3 โดยส่วนใหญ่มี

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารของตราสินค้าจากสื่อออนไลน ์Facebook คิดเป็นร้อยละ 53  โดยผู้ท่ีมีอทิธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้าคือ เพื่อน  คิดเป็นร้อยละ 28  มชี่วงเวลาท่ีรับข้อมูลข่าวสาร 20.01-24.00 น.คิดเป็น

ร้อยละ 38.3 โดยสื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อตราสินค้ามากท่ีสุด คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 48 สาเหตุท่ี

ตัดสนิใจซื้อตราสินคา้มาจากคุณภาพของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 31 และรู้จักตราสินคา้ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อย

ละ 47.3 

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลการรับรู้คุณค่าตราสินค้า “Samsung” ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ในภาพรวมพบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าอยูใ่นระดับมาก (Mean=4.02 , S.D. =0.47 )   เมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน

พบว่า ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้ามีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Mean = 4.16, S.D. =0.50)   รองลงมาคือด้านการเชื่อมโยงตรา

สินค้า (Mean = 4.00, S.D. = 0.59) และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินคา้(Mean = 3.91, S.D. = 0.55)  ตามล าดับ 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า “Samsung”ของผู้ตอบแบบสอบถามใน

ภาพรวมพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามจงรักภักดีในตราสินค้าอยู่ในระดับมาก  (Mean = 3.64, S.D. = 0.61) เมื่อ

พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า จะซื้อตราสินค้าเดิมในการซื้อคร้ังต่อไป (Mean = 3.84, S.D. = 0.78) จะซื้อตราสินค้า

เดิมในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม(Mean = 3.76, S.D. = 0.80)  ผูกมัดตัวเองกับตราสินค้าท่ีเป็นเจ้าของอยู่

(Mean = 3.58, S.D. = 0.80) และในการซื้อคร้ังตอ่ไปเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึน้ส าหรับตราสินค้าเดิมมากกวา่ตราสินค้า



 

 

  2091  Proceedings 

อื่น(Mean = 3.40, S.D. = 0.68)ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวัน มี

ความจงรักภกัดีในตราสินคา้“Samsung”เป็นอยา่งมาก 

 ส่วนท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุคูณของอิทธิพลดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

ท่ีสง่ผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ “Samsung”ของกลุม่Gen Y ในเขตปทุมวัน 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ี

ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ 

แหลง่ความแปรปรวน SUM of 

Squares 

df Mean 

Square 

F 

 

Sig. 

การถดถอย (Regression) 38.777 3 12.926 45.263 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื(Residual) 113.083 396 0.286   

Total 151.859 399    

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี1 อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

“Samsung”ของกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวันจากท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า , ด้านเชื่อมโยงตรา

สินค้าและด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า   ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เม่ือใชก้าร

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี2 
  

ตารางที่ 2 แสดงการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่ออทิธิพลดา้นการรับรู้คุณคา่ตราสินคา้“SAMSUNG”เป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta T Sig. 

Constant  1.051 0.243  4.325 0.00 

ด้านการรู้จักชื่อตราสินคา้ X1 0.182 0.063 0.150 2.914 0.004 

ด้านเชื่อมโยงตราสินคา้ X2 0.280 0.073 0.271 3.817 0.000 

ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ X3 0.182 0.076 0.163 2.393 0.017 

R = 0.505, R Square = 0.255, Adjusted R Square = = 0.250, Std. Error of the Estimate = 0.53438  
  

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี2 พบว่า อิทธิพลดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท้ัง 3 ด้านซึ่งประกอบด้วย ด้านการ

รู้จักชื่อตราสินค้า, ด้านเชื่อมโยงตราสินค้าและด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้านั้น ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตรา

สินค้า “Samsung”ของกลุม่Gen Y ในเขตปทุมวันครบทุกด้าน ดังปรากฏในตารางท่ี2  

 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์

ระหว่างอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า “Samsung”ของกลุ่มGen Y ใน

เขตปทุมวันท้ัง 3 ด้านดังนี้ 

  Y = 1.051+ (0.150) X1  + (0.271)X2   + (0.163)X3  

เมื่อ Y    แทน ความจงรักภักดใีนตราสินคา้ “Samsung”ของกลุม่Gen Y ในเขตปทุมวัน   

  X1   แทน การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ “Samsung” ด้านการรู้จักชื่อตราสินคา้ 

  X2   แทน การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ “Samsung” ด้านเชื่อมโยงตราสินคา้ 

             X3   แทน การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ “Samsung” ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตรา

สินค้า “Samsung”ของกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวัน  มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการรู้จักชื่อตรา

สินค้า,ด้านเชื่อมโยงตราสินค้าและด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า จึงท าให้อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ี

ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินค้า และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ด้านการรู้จักชื่อตราสินคา้ส่งผลทางบวกตอ่ความจงรักภักดใีนตราสินค้า 

“Samsung” 

สนับสนุน 

การรับรู้คุณคา่ตราสินคา้ด้านเชือ่มโยงตราสินคา้ส่งผลทางบวกตอ่ความจงรักภักดใีนตราสินคา้ 

“Samsung” 

สนับสนุน 

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดใีนตรา

สินค้า “Samsung” 

สนับสนุน 

  

จากตารางข้างต้นท าให้เทราบกลุ่ม Gen Y ในเขตปทุมวัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านเชื่อมโยงตราสินค้า

ส่งทางบวกตอ่ความจงรักภักดีในตราสินค้า“Samsung” มากกว่าด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพ

ตราสินคา้ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผลการศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีใ นตราสินค้า 

“Samsung”ของกลุม่Gen Y จะเห็นวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก นั่นหมายความวา่ผู้บริโภคนั้น

จะรู้จักตราสินค้าได้ก็ต่อเมื่อชื่อของตราสินค้ามคีวามจ าเพาะแตกตา่งจากตราสินค้าอื่นโดยสิน้เชิง เมื่อผู้บริโภคจดจ า

ตราสินค้าได้แล้วนั้นจะน าไปสู่การเชื่อมโยงตราสินค้าจากประสบการณ์เดิมท่ีผ่านมา น ามาซึ่งการรับรู้ในคุณภาพตรา

สินค้า เมื่อสินค้านัน้มีคุณภาพท่ีดีกวา่ตราสินค้าคู่แขง่ท้ังคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกจะน ามาซึ่งการตัดสินใจ

เลือกซื้อไว้ในครองครอง เมื่อเกิดการรับรู้ในทิศทางบวกต่อตราสินค้านั้นจะน าไปสู่การซื้อซ้ าอย่างต่อเนื่องและเกิด

ความจงรักภักดีในตราสินค้าท่ีสุด (Kotler&Keller , 2009,อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,2552) ดังนั้น อิทธิพล

ด้านการรับรู้คุณค่าตราสินคา้จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสง่ผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้  

ซึ่งอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท้ัง 3 ด้านนั้นมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวกซึ่งส่งผลต่อความ

จงรักภักดีในตราสินค้า  ประกอบไปด้วย ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า(Brand Awareness)   ด้านเชื่อมโยงตราสินค้า

(Brand Associations) และด้ านการรับ รู้คุณ ภาพตราสินค้ า (Brand Perceived Quality)  ปั จจั ย ท้ั ง  3  ด้ านนี้ มี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกันจึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไป โดยแสดงให้เห็นถึงการรับรู้คุณค่าตรา

สินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม  ดังนั้นตราสินค้า“Samsung”จึงควรให้ความส าคัญกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท้ัง 3 

ด้าน ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้ามากยิ่งขึ้นและเมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้และภักดีในตรา

สินค้าแล้วจะน ามาซึ่งความมีศักยภาพของตราสินคา้และเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันกับตราสินคา้คู่แข่ง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี ตอ้งขอขอบคุณกลุ่มวัยรุ่นในบริเวณสยาม ที่อนุญาตให้

ผู้วิจัยเข้าไปแจกแบบสอบถาม  และต้องขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ท่ี

คอยให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความชว่ยเหลือและสนับสนุนต่อผู้ท าวิจัยตลอดมา จนท าให้ผลการวจิัยครัง้นี้ส าเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยด ี

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

“Samsung”ของกลุ่มGen Y ในเขตปทุมวัน โดยรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่าตราสินค้า “Samsung” 

เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานของตราสินค้าเป็นอย่างดี  ดังนั้นถ้า

หากตอ้งการให้ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักและรับรู้กันอย่างท่ัวถึง ตราสินค้านั้นต้องมีการปรับปรุงการรับรู้ในแต่ละด้านเป็น

ประจ าและหมั่นท าการตดิตามผลอยู่เสมอ ซึ่งผู้จัดท าวิจัยมีขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 1.  การรับรู้ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า   จะบ่งบอกถึงการท่ีผู้บริโภคสามารถจ าชื่อตรายี่ห้อของสินค้าและ

บริการประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เนื่องจากจะบอกถึงการจดจ าของผู้บริโภคได้ว่าในปัจจุบันผู้บริโภคมีการจ าชื่อตรา

สินค้ายี่ห้อใดได้บ้าง ซึ่งเป็นการสะทอ้นถึงความคุ้นเคยของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ฉะนั้นควรมกีารสื่อสารการตลาด

ให้ครอบคลุมทุกช่องทางเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นเกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้น  จะช่วยเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคในทุกระดับหรือควรท า

กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้เกิดการรับรู้ในภาพลักษณ์ท่ีดขีองตราสินคา้ 

 2.  การรับรู้ด้านเชื่อมโยงตราสินค้า จะบ่งบอกถึงการท่ีผู้บริโภคมีความเชื่อว่าตราสินค้านั้นจะมีคุณสมบัต ิ

และคุณประโยชนท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจได้ ซึ่งจะส่งผลท่ีดีต่อตราสินค้า เม่ือตราสินค้า

ได้ได้รับการตอบสนองและเป็นท่ีพอใจ ฉะนั้นควรท าให้สินค้านั้นสามารถเชื่อมโยงความเป็นตัวตนของผู้บริโภคมาก

ท่ีสุด เช่น  ผลิตสินค้าท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้บริโภค ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติท่ีดตีอ่ตราสินคา้ 

 3.  การรับรู้ดา้นคุณภาพตราสินคา้ จะบ่งบอกถึงการท่ีผู้บริโภครับรู้คุณภาพโดยรวมท่ีมีต่อตราสินคา้ ซึ่งการ

รับรู้คุณภาพจะท าให้เกิดความส าเร็จทางดา้นการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงด้านอ่ืนๆของตราสินคา้ด้วย ฉะนั้นควร

ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด และท าการส ารวจความต้องการของ

ผู้บริโภคเพื่อน ามาปรับใช้ในการผลิตสินค้าใหม่ เช่น การท าแบบสอบถามออนไลน์  การท าโพลส ารวจหรือการ

สอบถามโดยตรงกับลูกค้าผ่านศูนย์บริการเมื่อเข้ามาใชบ้ริการ เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาด าเนินการในวิจัยเชงิคุณภาพ โดยค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับด้านการ

รับรู้คุณค่าในตราสินค้า ซึ่งจะท าให้ตราสินค้า “Samsung” หรือผู้ท่ีมสี่วนได้ส่วนเสีย สามารถท่ีจะสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ

เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น รวมท้ังสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางตรง

และทางอ้อมอีกดว้ย 

 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านอื่นๆท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า เช่น  การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ บุกคลิกภาพตราสินคา้ เป็นต้น โดยน าผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบกัน  หาจุดออ่นหรือโอกาสเพื่อ

น ามาวางแผนการตลาดและตัดสนิใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสนิค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The factors influencing supermom brand recognition among female 

consumers in Bangkok 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ธนบดี เหมอืนสุดใจ1* และ ฐิตาพร เอี่ยมสอาด1 

Kedwadee Sombultawee1, Thanabodee Muansudjai1* and Thitaporn Iamsaad1  

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการท าวิจัยคร้ังนี้คือเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้า Supermom 

ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้ในด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการใชแ้บบสอบถามท่ีมี

ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ0.953 มีการตรวจสอบความเท่ียงตรง ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่าง

คือประชากรท่ีอาศัยอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเพศหญิงและมอีายุมากกวา่15ปีขึน้ไปจ านวน400คน สถิตท่ีิใชใ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิ

เคราะหขอมูลทางสถิติใช้โปรแกรม Statistical Package for Social Sciences หรือ SPSS ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ91.00 มีอายุอยู่ในช่วง 18-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.00 ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 89.00  เป็นนักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ92.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่ ากว่า 15,000 บาทร้อยละ 87.00  ระดับความคิดเห็นในเร่ืองปัจจัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ 

supermom ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน=0.057)  ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นการยอมรับตราสินค้า supermom ในภาพรวม

เท่ากับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.92 และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.09) 

ค าส าคัญ:  เครื่องส าอางค์  คุณภาพผลิตภัณฑ์  Supermom 

Abstract  

 The objectiveof this research was to study the factors affecting of accepting in Supermom brand of 

female in Bangkok. The research tool was questionnaire with confidence coefficient equal to 0.953. The research 

samples were population who live in Bangkok are female and over 15 years old about 400 people. The statistic 

methods used for the analysis are percentage, mean, standard deviation. The analysis is processed by Statistical 

Package for Social Sciences Program (SPSS).The results of this research can be revealed as follows: Most of the 

respondents, 91.00 percent is single , 87.00 percent is 18-23 years old , 92.00 percent is student ,and 87.00 

percent has average monthly lower 15,000 Bath. The perception of the agreement of the factors of products 

quality has moderately agreement (Mean = 3.85 and S.D. = 0.057). The respondents have moderately 

agreement about of accepting in Supermom brand (Mean = 3.92 and S.D. = 0.09) 

Keywords:  cosmetics, product quality,Supermom 
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บทน า 

 ส านวนสุภาษิตไทยท่ีว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” นัน้เป็นสิ่งยืนยันได้วา่ในอดีตผู้คนนัน้มีความรัก

สวยรักงาม ซึ่งไมต่า่งจากในปัจจุบันจะเห็นว่าในตลาดของธุรกิจความสวยความงามหรือธุรกิจเคร่ืองส าอางค์นัน้มกีาร

เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มักจะมีนวัตกรรมใหม่ออกมาเสมอเพราะในการแพร่กระจายนวัตกรรมไปสู่สังคมนั้น 

นวัตกรรมจะถูกน าไปใช้หรือยอมรับโดยบุคคล (Everette M. Rogers , 1971,อ้างใน,ณัฐพงศ์ คงวรรณ์,2556) และ

พฤตกิรรมของผู้บริโภคมีการให้ความส าคัญกับความสวย ความงาม ซึ่งถือเป็นการสร้างบุคลิกภาพภายนอกที่ดีให้กับ

บุคคล การมีบุคลิกภาพท่ีดีนั้นมีส่วนช่วยบุคคลในเร่ืองการได้รับความยอมรับในสังคม ได้รับความเชื่อถือจากคนใน

สังคม เพราะบุคลิกภาพเป็นเอกลักษณ์ท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคลโดยกระบวนการทางจิตใจของบุคคลแต่ละคนท่ี

เร่ิมต้นต้ังแต่การรับรู้ข่าวเกี่ยวกับ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีหนึ่งๆ ไปจนถึงการยอมรับเอาเทคโนโลยนีั้นๆ ไปใช้อย่าง

เปิดเผย (Rogers & Shoemaker, 1971,อ้างใน,ณัฐพงศ์ คงวรรณ์ ,2556) เคร่ืองส าอางค์ท่ีได้รับการยอมรับจาก

ผู้บริโภคจะต้องมีคุณภาพ มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสะดวกต่อการใช้งาน มีนวัตกรรมท่ีทันสมัย และสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เคร่ืองส าอางค์ทุกยี่ห้อท่ีได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคจะมีเพียงบางยี่ห้อ

เท่านั้นท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่มั่นใจและยอมรับตรายี่ห้อนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตรายี่ห้อท่ีน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะมี

ราคาแพงเนื่องจากราคาภาษีและต้นทุนจากการน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย ถ้าหากกล่าวถึงตราสินค้าไทยตรา

ยี่ห้อSupermom เป็นหนึ่งในตราสินคา้ของไทยท่ีได้รับการยอมรับ 

การใช้เคร่ืองส าอางนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับใบหน้าซึ่งถือว่าใบหน้านั้นเป็นอวัยวะท่ีต้อง

ได้รับการดูแลอย่างละเอียดอ่อนเพราะบุคคลมีความใส่ใจในความขาวใสและสุขภาพดีของผิวหน้าจึงส่งผลให้การ

เลอืกใช้เครื่องส าอางค์นัน้ค่อนขา้งมีความพถิีพถิันในการท าการตัดสนิใจซื้อ  
Supermomเป็นตรายี่ห้อท่ีถูกคิดค้นโดยคนไทยซึ่งสินค้าหลักของตรายี่ห้อน้ีจะเป็นผลิตภัณฑ์ตกแตง่ริมฝีปาก

หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา่ Lip stick โดยผลิตภัณฑ์ของเคร่ืองส าอางตรายี่ห้อ Supermomนัน้เป็นท่ีนิยมกันอยา่งแพร่หลาย

ในหมู่วัยรุ่น โดยในโซเช่ียลเน็ตเวร์ิคจะมีรีวิวคุณภาพและความพงึพอใจจากการใชผ้ลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง Supermom

อยู่จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ท่ีเป็นบทความ ภาพนิ่ง และสื่อภาพเคลื่ อนไหว จึงท าให้กระแสนิยมของ

เคร่ืองส าอางค์ตรายี่ของไทยตรายี่ห้อนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการรีวิวในลักษณะนี้จะนับได้ว่าเป็นการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ของตรายี่ห้อ และเป็นการโฆษณาท่ีน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งเพราะอาศัยความพึงพอใจจากผู้ใช้จริงเป็น

หลักประกันคุณภาพจะยิ่งมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภครายใหม่มคีวามมั่นใจและกล้าท่ีจะตัดสนิใจทดลองใชต้ัวผลิตภัณฑข์อง

ตรายี่ห้อท าให้เกิดลูกค้ารายใหม ่และหากคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์น้ันได้รับความพงึพอใจจากผู้บริโภครายใหมแ่ล้ว 

ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตรายี่ห้อและเกิดเป็นฐานลูกค้าของตรายี่ห้อต่อไป นอกจากนี้ด้วยการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของตรายี่ห้อ Supermom นั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่จะกล่าวว่าการออกแบบให้ความรู้สึกเป็นมืออาชีพในการ

แต่งหน้า เหมาะส าหรับผู้ท่ีชื่นชอบการแต่งหน้าและช่างแต่งหน้า ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีน้ าหนักเบาและการรวมตัว

ผลิตภัณฑ์หลากหลายของโทนสีเอาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดียว จึงท าให้มีความสะดวกในการใช้งาน โดยการออกแบบ

ผลิตภัณฑแ์ตล่ะชนิดน้ันได้มีการค านงึถึงความตอ้งการของผู้บริโภค เร่ิมจากการท าความเขา้ใจกลุ่มผู้บริโภคและสร้าง

ผลิตภัณฑเ์หลา่นั้นให้ตรงกับความต้องการเพื่อให้ได้รับความพงึพอใจสูงสุดจากผู้บริโภค 

 การยอมรับหรือการรับเอามาใช้ (Adoption) เป็นกระบวนการท่ีเกิดควบคู่กับกระบวนการเผแพร่นวัตกรรม 

ในการตัดสนิใจยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มอีทิธิพลท่ีท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวเองในลักษณะการรับเข้ามาเป็นสว่น

หนึ่งกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับวัตถุ สิ่งของ แนวความคิด การใชช้ีวิตและความเชื่อท่ีเป็นสิ่งใหม ่ซึ่งอาจแสดง

ออกมาให้ปรากฏหรือฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดและพร้อมส าหรับการ แสดงออกเม่ือมโีอกาส  (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ 
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,2556) ตราสินค้าต่างๆจึงต้องพยายามใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างนวัตกรรมมาแข่งขันกันเพื่อให้ เป็นท่ี

ยอมรับของผู้บริโภคท่ีถึงแม้จะได้รับการยอมรับจากเพียงบางกลุ่มในตอนแรกแต่ด้วยการยอมรับจะเกิดขึ้นควบคู่กับ

การเผยแพร่ส่งผลให้กระแสการยอมรับนั้นจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคกลุ่มอื่น จนเกิดเป็นการยอมรับตราสินค้าในวง

กว้าง จึงถือได้ว่าการได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคที่ยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์น้ันจัดเป็นสิ่งส าคัญในการเตบิโตของตรา

สินค้า และผู้วิจัยได้เห็นถึงการได้รับการยอมรับในตราสินค้าเคร่ืองส าอางค์ Supermom ซึ่งเป็นหนึ่งในตราสินค้า

เคร่ืองส าอางค์ของไทยในจ านวนไม่มากนัก และไม่ต้องมีราคาแพงเกินความจ าเป็นแต่กลับได้รับการยอมรับจาก

ผู้บริโภคท้ังท่ีเป็นผู้บริโภคท่ัวไปและผู้บริโภคที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและนยิมเครื่องส าอางค์ ผู้วจิัยจึงต้องการศึกษา “ปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้าSupermomของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร”เพื่อท่ีจะใช้เป็น

ข้อมูลและแนวทางในการวางแผนการตลาดของผู้ประกอบการอย่างมปีระสิทธิภาพตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การยอมรับในตราสินคา้ Supermom ของกลุม่ผู้บริโภคเพศหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิด 
ตัวแปรตน้        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยคุณภาพผลิตภณัฑ ์

 สมรรถนะ     

 ลักษณะเฉพาะพิเศษ 

 ความเชื่อถอืได้  

 ความสอดคล้องตามท่ีก าหนด  

 ความทนทาน  

 ความสามารถในการให้บริการ  

  ความสวยงาม  

 และการรับรู้คุณภาพ หรอืช่ือเสียง 

 

การยอมรับตราสินค้า 

Supermom 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ไพศาล เกษมพิพัฒน์กุล.(2557) กล่าวว่า คุณภาพ คือ การด าเนินงานท่ีเป็นไปตามความต้องการเพื่อให้ได้

ประสิทธิภาพ และได้รับควาพึงพอใจของลูกค้า และมีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะแข่งขันกับคู่แข่งท้ังในด้านต้นทุนของ

สินค้าหรือบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าหรือบริการ จากการแข่งขันแล้วเรามีประสิทธิภาพอยู่เหนือ

คู่แข่งก็จะท าให้ลูกค้ายอมท่ีจะจ่ายตามราคาเพื่อซื้อสินค้าท่ีพึงพอใจ สามารถพิจารณาคุณสมบัติส าคัญ 8 ด้าน คือ 

สมรรถนะ ลักษณะเฉพาะพิเศษ ความเชื่อถือได้ ความสอดคล้องตามท่ีก าหนด ความทนทาน ความสามารถในการ

ให้บริการ  ความสวยงาม และการรับรู้คุณภาพ หรอืช่ือเสียง  

 Kotler (1991 อ้างใน, สุกัญญา สุทธิวิเศษพงศ์ , 2550 , หน้า 30 ) ได้กล่าวถึงความส าคัญของตราสินค้าว่า

ตราสินค้านั้นเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความมีอยู่ของตราสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกัน ท าให้

สินค้าขององค์กรไม่ใช่เป็นเพีงสินค้าหนึ่งเท่านั้น แต่หากเป็นสินค้าท่ีมีตรายี่ห้อท่ีสามารถบ่งบอกความเป็นตัวสินค้า 

คุณสมบัติ ความหมายของตราสินค้านั้น ความคาดหวังท่ีเกิดขึ้นได้กับตราสินค้า รวมถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อตรา

สินค้า 

  เพ็ญโสภา ปิ่นพงศา (2554) กล่าวว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product quality) เกี่ยวข้องกับการท างานว่า

การท างานนัน้มปีระสิทิภาพ และผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพจะต้องมีความคงทนของผลิตภัณฑ์ด้วย และเกณฑ์ท่ีส าคัญใน

การวัดคุณภาพของสินค้านั้นมักจะวัดจากความพึงพอใจของลูกค้า ท้ังในด้านของสินค้า ราคา ดังนั้นหากต้องการมี

ความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งผลิตภัณฑ์น้ันจะตอ้งสามารถสร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้าได้มากกวา่คู่แข่ง

และจะตอ้งอยูใ่นความสามารถที่จะซื้อของลูกค้า และความพึงพอใจนั้นจะต้องมคีวามสม่ าเสมอ 

 เพ็ญโสภา ปิน่พงศา (2554) กล่าววา่ การยอมรับในตราสินค้า (Brand Familiarity)  ปัจจุบันสินค้าแต่ละชนิด

ในตลาดนัน้มีหลากหลายตราสินค้า ซึ่งบางตราสินค้านัน้ก็เป็นตราสินค้าท่ีได้รับการยอมรับมายาวนาน แตก่ลับในบาง

ตราสินค้านัน้ก็ได้ก็เป็นท่ียอมรับในตลาดได้เพียงไม่นานเท่านั้น และในบางตราสินค้าก็ไม่เป็นท่ียอมรับ ดังนั้นในแต่ละ

ตราสินค้าจึงต้องมีความพยายามทางการตลาดเพื่อท่ีให้ตราสินค้านั้นๆเป็นท่ียอมรับและอยู่รอดต่อไป โดยลักษณะ

ส าคัญของตราสินคา้ท่ีดมีดีังนี้ 

 1. มีบุคลิกท่ียั่งยืน ประกอบไปด้วย คุณค่าทางกายภาพ  คุณค่าด้านการใช้สอย ตลอดจนคุณค่าด้าน

จิตวทิยา  

 2. ต้องท าให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจ 

 3. ต้องท าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ า    

 4. มีความเป็นเอกลักษณะ 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ของ 

Supermom โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้ท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ Supermom ท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเนื่องมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจซื้อ

สินค้าด้วยตัวเอง ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงเลอืกการกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) 

คือผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซือ้ผลิตภัณฑ์ของ Supermom เป็นการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งโดยพิจารณา

จากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจงตอ้งอาศัยความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในเร่ืองนัน้ๆของผู้ท าวิจัย (Banjawan_B, 2552) 
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 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ได้ในวิจัยคร้ังนี้คือผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซื้อผลิ ตภัณฑ์ของ 

Supermom เนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากร จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ YAMANE (ประสพชัย พสุนนท์

,2555) 

    n =  

 

 n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

 e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง 

 z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้ 

 ท่ีระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96   

 การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก 

ตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้   

        n  =     = 384.16  

 จากสูตรจะเก็บตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาด

ตัวอยา่งส าหรับการวจิัยคร้ังน้ีเท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้า Supermom 

ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1  เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้า Supermom ส่วนท่ี 3 ปัจจัยคุณภาพของ

ผลิตภัณฑข์องผลิตภัณฑ ์supermom ส่วนท่ี 4 การยอมรับตราสินคา้ Supermom และส่วนท่ี 5 คือข้อเสนอแนะ 

 4. ขั้นตอนการวิจัย 

 4.1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และ

บทความท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับตราสินค้า supermom และได้ใชปั้จจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

ท้ัง 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะ ลักษณะเฉพาะพิเศษ ความเชื่อถือได้ ความสอดคล้องท่ีก าหนด ความทนทาน 

ความสามารถในการให้บริการ ความสวยงาม และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง จากการศึกษา ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์และอิทธิพลตอ่การตั้งใจซื้อซ้ําเวชภัณฑ์ยาท่ีผลิตภายในประเทศไทย ของสถานพยาบาลประเภทคลินิก

และโรงพยาบาล (ไพศาล เกษมพพิัฒน์,2557) มาใชใ้นการท าแบบสอบถาม 

 4.2 ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาท่ีใช ้  

 4.3 น าแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นสง่ให้แก่ผู้คุณวุฒิพจิารณาน าแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นสง่ให้แก่ผู้คุณวุฒิ

พจิารณาจ านวนท้ังหมด 3 ท่าน เพื่อพิจารณาในด้าน ความถูกต้อง (Validity) ของแบบสอบถาม เพื่อพจิารณาในด้าน

ความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม  

 4.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองกับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม

ตัวอยา่ง จ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha-Coefficient) (Ruchareka,2553) ได้ค่าความเชื่อมั่นเทา่กับ 0.956 แสดงวา่ เครื่องมอืมคีวามเชื่อม่ันค่อนข้างสูง 

และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
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 4.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

จ านวน 400 ชุด 

 5.การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการแยกแยะข้อมูลไปประมวลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสถิติดังน้ี 

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2  ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ supermom โดยใชค้่าความถี่ (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage) และส าหรับในส่วนของข้อมูลส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และส่วนท่ี 4 การ

ยอมรับตราสินคา้ โดยใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2. การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยท าการทดสอบสมมุติฐานเพื่อ

ศกึษาปัจจัยอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยแปลผลจากค่า Pearson Chi-Square 

  การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ไลเคริร์ท (Likert’s rating scale) แบ่งระดับความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ คือ ส าคัญมากท่ีสุด ส าคัญมาก 

ส าคัญปานกลาง ส าคัญน้อย และส าคัญน้อยท่ีสุด โดยมีน้ าหนักเท่ากับ 5  4  3  2   และ 1  ตามล าดับ (ธานินทร์ 

ศลิปจารุ,2552) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary Weighting ดังนี้  

 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถงึ ดีมาก 

     คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50       หมายถงึ ดี 

    คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50       หมายถงึ พอใช ้

   คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50         หมายถงึ ต่ า 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50        หมายถงึ ต่ ามาก 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้าSupermomของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  ส่วนท่ี  1 ข้อมูลท่ัวไปดา้นประชากรศาสตร์ 

  กลุ่มตัวอยา่งในการศกึษา ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 91 แตง่งานแลว้ร้อยละ 8 และ

หย่าร้างร้อยละ 1 เปอร์เซ็น มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 18-23 ปี ร้อยละ 87 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 89  

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศกึษา รอ้ยละ 92 รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนต่ ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 87  

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลอืกซือ้สนิค้า supermom 

 จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อคือ ลิปสติก Supermom เป็นร้อยละ 54 โดยซื้อ

น้อยกว่า1คร้ังต่อเดือนเป็นร้อยละ 56 ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 201-500 บาท ร้อยละ47 โดยมีสาเหตุส าคัญในการเลือก

ซื้อคือคุณภาพท่ีคุ้มค่ากับราคา ร้อยละ56 บุคคลท่ีมผีลต่อการตัดสินในซื้อของผู้บริโภคเป็นเพื่อนร้อยละ 38.5 และมี

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมาจากลื่อออนไลน์ร้อยละ44.5 โดยซื้อจากห้างสรรพสนิค้าร้อยละ50.5 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยคุณภาพของผลิตภัณฑข์องผลิตภัณฑ ์supermom 

 จากการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า supermom ในภาพรวมเท่ากับ 

มาก (Mean=3.85 และ S.D=0.057) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับความคิดเห็นเท่ากับ มาก ทั้ง8ด้าน
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ได้แก่ ด้านสมรรถภาพ(Mean=3.85 และ S.D=0.48),ลักษณะเฉพาะพิเศษ(Mean=3.79 และ S.D=0.53),ความเชื่อถือ

ได้ (Mean=3.80 และ S.D=0.52),ความสอดคล้องตามท่ีก าหนด (Mean=3.87 และ S.D=0.57),ความทนทาน

(Mean=3.95 และ S.D=0.55),ความสามารถในการบริการ(Mean=3.75 และ S.D=0.65),ความสวยงาม(Mean=3.90 

และ S.D=0.47),และการรับร็คุณภาพหรือชื่อเสียง(Mean=3.86 และ S.D=0.56) ดังตาราง 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศ

หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 Mean S.D ระดับความคิดเหน็ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์สนิคา้ supermom 3.85 0.026 มาก 

สมรรถภาพ 3.92 0.58 มาก 

ลักษณะเฉพาะพิเศษ 3.77 0.59 มาก 

ความเชื่อถอืได ้ 3.79 0.52 มาก 

ความสอดคล้องตามท่ีก าหนด 3.88 0.59 มาก 

ความทนทาน 3.95 0.55 มาก 

ความสามารถในการบริการ 3.74 0.56 มาก 

ความสวยงาม 3.86 0.53 มาก 

การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง 3.86 0.56 มาก 

 

ส่วนท่ี 4 การยอมรับตราสินคา้ supermom 

 จากการวจิัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านการยอมรับตราสินค้า Supermom 

ในภาพรวมอยูใ่นรับดับมาก (Mean=3.92 และ S.D=0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่น

ระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับท่ีมีการพัฒนาคุณภาพ (Mean=3.89 และ S.D=0.56) ,การให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Mean=4.00 และ S.D=0.74) ,และความน่าเชื่อถือกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

(Mean=3.88 และ S.D=0.65) ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับตราสินค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 Mean S.D ระดับความคิดเหน็ 

การยอมรับตราสินคา้ supermom 3.92 0.09 มาก 

การยอมรับท่ีมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์ 3.89 0.56 มาก 

การให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 4.00 0.74 มาก 

ความนา่เช่ือถือกับการพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑ ์ 3.88 0.65 มาก 
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ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การยอมรับตราสินคา้ Supermom ของกลุม่ผู้บริโภคเพศหญิง ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 จากการวจิัยพบวา่ปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้ัง 8 ด้านประกอบด้วย ด้านสมรรถภาพ,ลักษณะเฉพาะพิเศษ

,ความเชื่อถอืได้ ,ความสอดคลอ้งตามท่ีก าหนด,ความทนทาน, ความสามารถในการบริการ,ความสวยงาม และการ

รับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงส่งผลตอ่การยอมรับตราสินคา้ Supermom ของกลุม่ผู้บริโภคเพศหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังตาราง 

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลตอ่การยอมรับตราสินค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศ

หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร  t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) .450 .143  3.159 .002 

สมรรถภาพ .060 .057 .051 1.047 .296 

ลักษณะเฉพาะพิเศษ .104 .056 .099 1.881 .061 

ความเชื่อถอืได ้ .508 .092 .476 5.555 .000 

ความสอดคล้องตามท่ีก าหนด .119 .063 .122 1.897 .059 

ความทนทาน .319 .054 .312 5.953 .000 

ความสามารถในการบริการ -.265 .037 -.309 -7.112 .000 

ความสวยงาม -.153 .059 -.130 -2.598 .010 

การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง .203 .061 .203 3.345 .001 

 

 จากตารางท่ี3 พบว่าปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งผลตอ่การยอมรับตราสินค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภค

เพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 6 ด้าน ประกอบด้วย ความเชื่อถือได้ ,ความสอดคล้องตามท่ีก าหนด,ความ
ทนทาน, ความสามารถในการบริการ,ความสวยงาม และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียงส่งผลตอ่การยอมรับตราสินค้า 
Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่จะเห็นได้ว่าในส่วนของด้านความสามารถในการ
บริการและความสวยงามมีค่า Beta เป็นลบ ซึ่งหมายถึงส่งผลในรูปแบบแปรผกผันกันคือ เมื่อให้ความส าคัญใน 2 

ด้านนี้มากขึ้น การยอมรับในตราสินค้า Supermom ในกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครลดลง ส่วนใน

ด้านของสรรถนภาพและลักษณะเฉพาะพิเศษไม่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศ

หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลและอธิปรายผล  
 Supermom เป็นตรายี่ห้อเครื่องส าอางค์ของไทยซึ่งมสีินค้าหลายชนดิไม่วา่จะเป็นฟองน้ าไข่ Supermom รอง

พื้น Supermom แป้งอัดแข็ง Supermom อายชาโดว ์Supermom ลิปสตกิ Supermom ชุดแปรงแตง่หนา้ Supermom 

และ Supermom Concealer & Contour Highlight Palette  

 1. จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้าSupermomของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมเท่ากับ มาก (Mean=3.85 และ S.D=0.057) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี

ระดับความคิดเห็นเท่ากับ มาก ท้ัง8ด้านได้แก่ ด้านสมรรถภาพ(Mean=3.85 และ S.D=0.48),ลักษณะเฉพาะพิเศษ

(Mean=3.79 และ S.D=0.53),ความ เชื่ อถือได้ (Mean=3.80 และ S.D=0.52),ความสอดคล้องตาม ท่ีก าหนด

(Mean=3.87 และ S.D=0.57),ความทนทาน(Mean=3.95 และ S.D=0.55),ความสามารถในการบริการ(Mean=3.75 

และ S.D=0.65),ความสวยงาม(Mean=3.90 และ S.D=0.47),และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง(Mean=3.86 และ 

S.D=0.56)  ซึ่งแสดงวา่ผู้บริโภคนั้นให้ความส าคัญกับคุณภาพขอผลิตภัณฑ์ในทุกด้านเท่าๆกัน แต่ในด้านท่ีมากท่ีสุด

จะเป็นด้านความทนทานจากค่าเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุด เนื่องด้วยการประหยัดท่ีสุดมีประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดและสร้าง

ความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุดและสม่ าเสมอ (Ishikawa,1985,อ้างใน,ชนิตา ทองพนัธ,2555,หน้า12) และความ

ทนทานนั้นสามารถช่วยให้ไม่ต้องเกิดการซื้อบ่อยๆ จะซื้ออีกคร้ังก็ต่อเมื่อสินค้าหมด ท าให้ลูกค้าได้รับความประหยัด

และได้รับประโยชนจ์ากการใชง้านสูงสุด จนเกิดเป็นความพงึพอใจ 

 2. จากการศึกษาการยอมรับตราสินค้า Supermom ของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับความเชื่อมั่นความ

คิดเห็นในระดับมากท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับท่ีมีการพัฒนาคุณภาพ (Mean=3.89 และ S.D=0.56) ,ผลิตภัณฑ์

การให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Mean=4.00 และ S.D=0.74) ,และความน่าเชื่อถือกับการ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Mean=3.88 และ S.D=0.65) โดยจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญกับการให้

ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์เพราะคุณภาพผลิตภัณฑ ์(Product Quality) เป็นการวัดประสิทธิผลของ

การท างานและความคงทนของผลิตภัณฑ์ เช่น อายุการใช้งาน ความประหยัด ความมีมาตรฐาน เป็นต้นการก าหนด 

คุณภาพของตราสินค้าสามารถแบ่งได้ 4ระดับ คือ ต่ า กลาง ค่อนข้างสูง และสูง สามารถใช้กลยุทธ์ ในการก าหนด

คุณภาพของผลิตภัณฑไ์ด้ (Armstrong & Kotler, 2007,อา้งใน,อรอนงค สุเวชวฒันกุล,2555,หนา้ 12) 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในตราสินค้าSupermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยท่ีมีอธิพลตอ่การยอมรับท้ัง 6 ปัจจัย คือ ความเชื่อถอืได้ ,ความสอดคล้องตามท่ีก าหนด

,ความทนทาน, ความสามารถในการบริการ,ความสวยงาม และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง โดยวิเคราะห์จากตาราง

แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับตราสินค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งในด้านความสามารถในการบริการและความสวยงามเป็นการส่งผลแบบสวนทางกันกับการ

ยอมรับตราสินค้า Supermom กล่าวคือเมื่อให้ความส าคัญกับสองด้านนี้มากขึ้น การยอมรับตราสินค้า Supermom 

ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงจะลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ปัจจัยในท้ัง6ด้านนัน้ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้า Supermom  

โดยเฉพาะลักษณะของสินค้าทางด้านความทนทานซึ่งมคี่าเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ซึ่งความทนทาน

ถือเป็นลักษณะท่ีควรมีส าหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางค์ เพราะความทนทานนั้นถือเป็นมาตรฐานท่ีผู้บริโภคต้องการ

จากผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง เนื่องจากผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางค์ไม่ใชผ่ลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใช้อยู่ท่ีบ้าน แตเ่ป็น

สิ่งท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่จะพกไว้ในกระเป๋าเสมอ ดังนั้นจึงต้องมีความทนทานต่อสภาวะภายนอกบ้านนั้น และ

รองลงมากความทนทานก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการให้ความส าคัญ

มากพอๆกับความทนทานของผลิตภัณฑ ์
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธพลต่อการยอมรับตราสินค้า Supermom ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจัยดา้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้ัง 8 มรีะดับความส าคัญในแตล่ะด้านไมแ่ตกต่างกัน นั่นคืออยู่

ในระดับท่ีมาก ดังนัน้หากต้องการเพิ่มยอดขายจึงควรพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านความทนทานของผลิตภัณฑ์ท่ี

ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุดและในขณะเดียวกันควรพัฒนาด้านลักษณะพิเศษ ถึงแม้จะเป็นส่วนท่ีผู้บริโภคให้

ความส าคัญน้อยท่ีสุด แต่หากผลิตภัณฑ์มีลักษณะท่ีมีเอกลักษณ์ แตกต่างจากตราสินค้าอื่น จะช่วยผู้บริโภครู้จักและ

จดจ าผลิตภัณฑข์อง Supermom ได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซื้อ

ผลิตภัณฑ์ของ Supermom จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพท่ีดีมากขึ้น ควรท างาน วจิัยเชิงคุณภาพควบคู่กันไปและการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศกึษาปัจจัยด้านคุณภาพ

ผลิตภัณ์เพียงด้านเดียว การศกึษาในคร้ังตอ่ไปควรศึกษาในดา้นอ่ืนๆเพิ่มขึน้ด้วย เช่น การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม

การขาย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากสาขาการตลาด คณะ 

วทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากรและขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชนใ์น 

การวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนท าให้งานวิจัยคร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Generation X 

ในกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting purchasing decision toward healthy food of Generation X in 

Bangkok 

 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1  ธัญญา ชูศริิ1 และ อภชิญา บางหลวง1* 

Kedwadee Sombultawee1, Tunya Chusiri1 and Apichaya Bangluang1* 

 

บทคัดย่อ 
 

การวจิัยในครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุม่ Gen X  

ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยใชว้ิธีวิจัยเชงิปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใชค้ือกลุ่มท่ีมีอายุต้ังแต่ 37-51

ปี (Generation X) ในกรุงเทพมหานคร และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.841 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยคือปัจจัยด้านการจูงใจ (x1) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ (X3) ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ (X4) ส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ (Y) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คอื  Y = 1.249 + (0.145)X1 + 

(0.163)X3+ (0.400)X4 

 

ค าส าคัญ:  การตัดสินใจซือ้  อาหารเพื่อสุขภาพ  Gen X 
 

Abstract 
 

The purpose of this research were to study Factors Affecting Purchasing Decision toward Healthy Food 

of Generation X in Bangkok, that configuration the prediction equation by using quantitative methodology. The 

sample used in this research was who are 37-51 years old in Bangkok. The research instruments were 

questionnaire with reliability 0.841. The data was analyzed by multiple regression analysis. The motivation factor 

(x1) learning factor (x2) belief and attitude factor (x4) which Affecting Purchasing Decision toward Healthy Food 

of Generation X in Bangkok (Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation was Y =1.249 + 

(0.145)X1 + (0.163)X3 + (0.400)X4 

 

Keywords:  Purchasing decision, Healthy food, Gen X 
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บทน า 
เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคมีความแตกต่างกันซึ่งเกิดจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม  ประชากรมีการศึกษาและมีรายได้มากขึ้น  

โดยเฉพาะประชากรในเมอืงใหญ่ท่ีต้องพบเจอกับความเร่งรีบจนท าให้ละเลยในเร่ืองของสุขภาพและการบริโภคอาหาร

ไม่ถูกหลักโภชนาการ มีการบริโภคอาหารท่ีผ่านการปรุงแต่งมากขึ้น รับประทานอาหารจ าพวกโปรตีนและไขมันสู ง

อย่างอาหารประเภทฟาสต์ฟูด้ก็เป็นท่ีนิยมของคนในเมอืง ซึ่งผู้บริโภครับประทานเพยีงเพื่อให้อ่ิมท้องโดยไมไ่ด้ค านึงถึง

สารอาหารท่ีร่างกายควรได้รับ รวมท้ังยังขาดการออกก าลังกาย ซึ่งสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปนี้ส่งผลต่อระบบ

ร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก    ในทางจิตวิทยาเชื่อกันว่า การเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคต้องมีสิ่งจูงใจเป็น

ตัวกระตุ้น ให้เกิดความต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น   โดยเฉพาะกลุ่ม Generation X  ท่ีมีรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตโดดเด่นเหนือกลุ่มอื่น มีความมุ่งมั่นสูง  มีการตั้งเป้าหมายในการท างานพยายามท าให้ส าเร็จแบบท่ี

คาดหวังไว้  และรักความก้าวหน้าซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจ ของ Maslow   จากรูปแบบการด าเนินชีวิตของ

กลุ่ม Generation X  ท่ีกล่าวมานั้นส่งผลให้กลุ่มนี้หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชวีิตโดยการดูแลสุขภาพมาก

ขึน้  เพื่อท่ีร่างกายพร้อมท่ีจะเผชญิกับปัญหาต่างๆ  ในแต่ละวัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แบ่ง Generation ไว้ถึง 7 Generation โดยได้ก าหนดนิยามส าหรับกลุ่ม Generation X  

หรือกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ.2508 – 2522 อายุ  37 – 51 ปี คือกลุ่มคนในช่วงวัยท างานซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะพบ

เจอกับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมากที่สุดเนื่องจากอายุท่ีมากขึน้ท าให้สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งในปัจจุบันกลุ่ม

คนวัยท างานได้หันมาใส่ใจเร่ืองของสุขภาพมากกันขึ้น โดยเร่ิมท่ีการออกก าลังกาย   การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน ์

โดยเฉพาะอาหารคลนี โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ท่ีปรึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข 

(สธ.) ได้กล่าวว่าการรับประทานอาหารคลีนคือ อาหารท่ีใช้วัตถุดิบในการปรุงมากจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการ

ปรุงแต่งแต่น้อย เป็นอาหารประเภท นึ่ง ต้ม และการรับประทานอาหารคลีนต้องครบ 5 หมู่และท่ีส าคัญต้องออก

ก าลังกายควบคู่ไปด้วย เพราะถ้าไมอ่อกก าลังกาย การบริโภคอาหารเพยีงอยา่งเดียวก็ไมเ่ป็นผล นอกจากนี้ถ้ามองถึง

ประโยชน์ของอาหารคลีนจะพบว่าอาหารประเภทนี้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะให้ผลดีต่อสุขภาพในหลายๆด้าน 

อย่างเชน่ ชว่ยลดความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคตา่งๆท้ังโรคความดันโลหติสูง โรคไขมันอุดตันในหลอดเลอืด โรคหัวใจ เป็น

ตน้ อกีทัง้ยังเหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องการจะลดน้ าหนัก และยังช่วยชะลอวัยอกีด้วย (วชิญนาถ, 2559) 

Innova market insights บริษัทวิจัยตลาดอาหารและเคร่ืองดื่มได้น าเสนอ 10 เทรนด์ท่ีจะส่งผลต่อตลาด

อาหารและเคร่ืองดื่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารท่ีปราศจากเนื้อสัตว ์ ปราศจากสารต่างๆและหันมาให้ความส าคัญ

กับการรับประทานผักและลดการบริโภคอาหารแปรรูป (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2559) จะเห็นได้ว่า

ผู้บริโภคเร่ิมให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหารมากขึ้นและผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจกับการท าธุรกิจเกี่ยวกับ

อาหารเพื่อสุขภาพ  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ

สุขภาพของกลุ่ม Gen X  ในกรุงเทพมหานคร   เพื่อให้องค์กรหรือธุรกิจได้น าข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง

ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นอาหารเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับกลุม่ Gen X 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X  ใน

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด  
     ตัวแปนต้น          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับยุค Generation X  

Gen-X หรือกลุ่มคนท่ีมีอายุระหว่าง 37 – 51 ปี  ปัจจุบันคนยุค Gen-X เป็นคนวัยท างาน มีอายุตั้งแต่ 30 ปี

ขึน้ไป พฤตกิรรมของคนกลุ่มนี้คือ ชอบอะไรง่ายๆ ไมต่อ้งเป็นทางการ ให้ความส าคัญกับเร่ืองความสมดุลระหว่างงาน

กับครอบครัว (Work life balance)  มแีนวคิดและการท างานในลักษณะรูทุ้กอย่างท าทุกอย่างได้เพยีงล าพังไมพ่ึ่งพาใคร 

เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกวา้ง มคีวามคิดสร้างสรรค์ หลายคนใน Gen-X มแีนวโนม้ท่ีจะต่อตา้นสังคม ไมไ่ด้

เชื่อเร่ืองศาสนา และ ไม่ได้ยึดขนบธรรมเนยีมประเพณีมากนัก เป็นคนท่ีมีความยดืหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมท่ี

เปลี่ยนไป อย่างเช่นมองว่าการอยู่ก่อนแต่ง หรือการหย่าร้างก็เป็นเร่ืองปกติ เช่นเดียวกับเร่ืองเพศท่ี 3 ซึ่งต่างจาก

กลุ่มเบบีบู้มเมอร์ท่ีมองเร่ืองพวกนี้เป็นเร่ืองผิดจารีตประเพณี เป็นอยา่งยิ่ง  

2. แนวคิดเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ 

Functional Food หรืออาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย นอกเหนือจาก

สารอาหารหลักท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้อาจช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคต่างๆ  ปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพ ได้รับ

ความสนใจอย่างแพร่หลาย ท้ังในด้านการวิจัยและเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นมูลค่ามาก เนื่องจากผู้บริโภคหันมาให้

ความส าคัญกับอาหารและสุขภาพมากขึ้นจงึท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารเสริมสุขภาพ เชน่ การเสริมวติามนิ, 

เส้นใยและกรดไขมันท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย อาหารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต ดังนั้นเราต้องใส่ใจในเร่ืองการ

รับประทานอาหารมากเป็นพิเศษ การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะจะชว่ยให้เรามีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และ

จะส่งผลให้มีสุขภาพจิตท่ีดดี้วย 

3. ปัจจัยดา้นจิตวิทยา 

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้แก่ การจูงใจ (motivation) 

การรับรู้ (perception) การเรียนรู้ (learning) ความเชื่อและทัศนคติ (beliefs and attitudes)  โดยแบ่งความหมาย

ออกเป็นดังนี ้

  3.1 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s Theory of Motivation) กล่าวว่าบุคคลจะมลี าดับขั้นของ

ความตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ท่ีสามารถเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  

  1. ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยูร่อดของ

ชวีติ ได้แก่ ความต้องการปัจจัยสี่ ความตอ้งการการยกย่อง และความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ เป็นต้น 

ปัจจัยดา้นจิตวิทยา 

-การจูงใจ 

-การรับรู้ 

-การเรียนรู้ 

-ความเชื่อและทัศนคติ 

 

การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ

สุขภาพของกลุ่ม Gen X  ใน

กรุงเทพมหานคร 
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   2. ความความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนอืกว่าความตอ้งการ

อยู่รอด ซึ่งมนุษย์ต้องการเพิ่มความต้องการในระดับท่ีสูงขึ้น เช่น ต้องการความมั่นคงในการท างาน ความต้องการ

ได้รับการปกปอ้งคุม้ครอง ความตอ้งการความปลอดภัยจากอันตรายตา่งๆ เป็นต้น 

   3. ความตอ้งการด้านสังคม (Social needs) หรือความต้องการความรักและการยอมรับ (Love and 

belongingness needs) ความต้องการท้ังในแง่ของการให้และการได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่

คณะ ความตอ้งการให้ได้การยอมรับ เป็นต้น 

   4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ซึ่งเป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว (Self-

esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเป็นความพยายามท่ีจะให้มี

ความสัมพันธ์ระดับสูงกับบุคคลอื่น เช่น ความต้องการให้ได้การเคารพนับถือ ความส าเร็จ ความรู้  ศักดิ์ศรี 

ความสามารถ สถานะท่ีดใีนสังคมและมีช่ือเสียงในสังคม 

   5. ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชวีติ (Self-actualization needs) เป็นความตอ้งการสูง

สุดแต่ล่ะบุคคล ซึ่งถ้าบุคคลใดบรรลุความต้องการในขั้นนี้ได้ จะได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความ

ตอ้งการท่ีเกิดจากความสามารถท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ นักร้องหรือนักแสดงท่ีมีช่ือเสียง เป็นต้น 

   3.2 การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการของความเข้าใจ บุคคลต้องมีการจัดและรวบรวมสิ่ง

ตา่งๆ ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ซึ่ง ได้แก่ การมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสชาต ิและได้สัมผัส โดยการรับรู้นัน้จะขึ้นอยู่

กับความรู้และประสบการณ์ในอดีต (นันทสาร ีสุขโข, 2548, น. 66)  

ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคัญของบุคคล เพราะการตอบสนอง

พฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนเอง และความสามารถในการแปลความหมายของ

สภาพนั้นๆ การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้ และสิ่งเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้

ประกอบด้วยประสาทสัมผัส และปัจจัยทางจิต คือความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติเป็นต้น การรับรู้จะ

ประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือการรับสัมผัส การแปลความหมายและอารมณ์  

   3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละ

คนโดยกล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแรงขับ ตัวกระตุ้น ตัวน า การ

ตอบสนอง และการเสริมแรง ในกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ จะประกอบด้วยล าดับขั้นตอนพื้นฐานท่ีส าคัญ 3 

ขั้นตอนดว้ยกัน คือ 

   1. ประสบการณ์ (experiences)ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง 

ประสาทรับรู้เหล่านี้จะเป็นเสมอืนชอ่งประตูท่ีจะให้บุคคลได้รับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ี

บุคคลได้รับนั้นย่อมจะแตกต่างกัน บางชนิดก็เป็นประสบการณ์ตรง บางชนิดเป็นประสบการณ์แทน บางชนิดเป็น

ประสบการณ์รูปธรรม และบางชนิดเป็นประสบการณ์นามธรรม หรือเป็นสัญลักษณ์ 

   2. ความเขา้ใจ (understanding) หลังจากบุคคลได้รับประสบการณ์แล้ว ขั้นต่อไปก็คือ ตคีวามหมาย

หรือสร้างมโนมติ (concept) ในประสบการณ์นั้นกระบวนการนี้เกิดขึ้นในสมองหรือจิตของบุคคล เพราะสมองจะเกิด

สัญญาณ (percept) และมีความทรงจ า (retain) ขึน้ ซึ่งเราเรียกกระบวนการน้ีวา่ "ความเข้าใจ" ในการเรียนรู้น้ัน บุคคล

จะเข้าใจประสบการณ์ท่ีเขาประสบได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถจัดระเบียบ (organize) วเิคราะห์ (analyze) และสังเคราะห์ 

(synthesis) ประสบการณ์ต่าง ๆ จนกระท่ังหาความหมายอันแท้จริงของประสบการณ์น้ันได้ 

   3. ความนึกคิด (thinking) ความนึกคิดถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ี

เกิดขึ้นในสมอง Crow (1948) ได้กล่าวว่า ความนึกคิดท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็นความนึกคิดท่ีสามารถจัดระเบียบ 
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(organize) ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับให้เข้ากันได้ สามารถท่ีจะค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประสบการณ์ท้ังเก่าและใหม ่ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้อยา่งแทจ้รงิ 

   3.4 ความเชื่อและทัศนคต ิคือ การกระท าและการเรียนรู้ซึ่งความเชื่อจะมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ

ซื้อ ความเชื่อ(belief)  เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนทัศนคติ เป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้

ยาก  ทัศนคติของบุคคลจะมีรูปแบบแน่นนอนและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหนึ่งจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนสิ่งอื่นท่ีท าได้

ค่อนขา้งยาก 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสนิใจซื้อ 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซือ้ เป็นการน าหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือตา่ง ๆ เข้ามาชว่ยในการการตัดสนิใจเพื่อ

ท าให้ ผู้ตัดสนิใจมโีอกาสผิดพลาดนอ้ยลงหรือการตัดสินใจได้ถูกตอ้งมากขึน้ การตัดสินใจที่จะมขีึน้ภายใต้สถานการณ์

ตา่งๆ ท่ีสามารถท าการประเมินได้ และใช้กฎเกณฑ์หรือเครื่องมือดังกล่าวพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตัดสินใจ

ซึ่งการตัดสินใจเลือกดังกล่าวนี้เป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นดังนั้นจึงได้พยายามหาสิ่งท่ีจะช่วยในการ

ตัดสนิใจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด  

 

วิธีด าเนินการวจิัย  
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ Gen X ในกรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวน 5,696,409 

ราย (วิกิพเีดีย สารานุกรมเสรี, 2559) ผู้วิจัยจึงได้ใชสู้ตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบทราบขนาดของประชากร

กลุ่มตัวอยา่งของ Yamane (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

  

 
 

n หมายถงึ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

e หมายถงึ ความคาดเคลื่อนการเลอืกตัวอย่าง 

N หมายถงึ จ านวนประชากร 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก 

ตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 

 

   =  399.97 หรอื 400 ตัวอยา่ง 

 

ดังนัน้ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยคร้ังน้ีเท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling)ด้วยวิธีการ

เลือกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) ซึ่งตัวอย่างตรงตามหลักเกณฑ์หรือจุดมุง่หมายของผู้วจิัย ใน

ท่ีน่ีคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุตัง้แต ่37-51 ปี ท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามทางออนไลน์ในการ

เก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดอืนสิงหาคมถึงกันยายน  
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2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร 

เป็นลักษณะค าถามแบบเลอืกตอบ(Multiple choice)มจี านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ

และรายได้ตอ่เดอืน  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ เป็นลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ

(Multiple choice) มจี านวน 5 ข้อ  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจูงใจ , ปัจจัยด้านการรับรู้, 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้, ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติ รวมท้ังหมด 12 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X  ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( interval 

Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ให้เลอืกค าตอบเพยีงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 4 ข้อ โดยใช้

ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย

ก าหนดเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว

และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) ดังนี้ มากท่ีสุด=5, 

มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, นอ้ยท่ีสุด=1  

ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ มีลักษณะเป็นค าถาม

ปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น

สิ่งส าคัญ เนื่องจากเคร่ืองมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกท้ังการทดสอบ

ความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X  ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ี

เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเท่ียงตรง 

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงตอ้งน ามาทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.841 แสดงว่า เคร่ืองมือมี

ความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพโดยค านวณหาค่าความถี่ 

(Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยาโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X  ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ

กลุ่ม Gen X  ดว้ยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 256 คน  (ร้อยละ 64.00) มอีายุระหวา่ง 42-46 ปี จ านวน 

157 คน (ร้อยละ 39.30) มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 221 คน (ร้อยละ 55.3) โดยมีการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีจ านวน 234 คน (ร้อยละ58.50) ประกอบอาชพีธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอสิระ จ านวน 118 คน (ร้อยละ 29.5) 

และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 30,001-45,000 บาท จ านวน 163 คน (ร้อยละ 40.80) 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย จ านวน 162 คน (ร้อยละ 40.5) ผู้ท่ีมี

ส่วนในการตัดสินใจซือ้คือ ตนเอง จ านวน 154 คน (ร้อยละ 38.50) โดยมกีารซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ 1-3 คร้ัง/สัปดาห์ 

จ านวน 155 คน (38.80) โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ 201-300 บาท จ านวน 165 คน (ร้อยละ 41.3) 

และรับรู้ขอ้มูลจากสื่อทางอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมากที่สุด จ านวน 183 คน (ร้อยละ 45.80)  

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจูงใจ, ปัจจัยด้านการรับรู้, 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้, ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคต ิจากการวเิคราะห์พบวา่ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน

จิตวิทยาอยู่ในระดับมาก (Mean= 3.42 และ S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการจูงใจ

อยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.38 S.D.= 0.79) ปัจจัยด้านการรับรู้อยู่ในระดับมาก (Mean=3.43 S.D.= 0.68) 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.36 S.D.= 0.76) และปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติอยู่ใน

ระดับมาก (Mean=3.51 S.D.= 0.64) 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า

อยู่ในระดับมาก  (Mean= 3.53 และ S.D. = 0.63) และเมื่อพิจารนาเป็นรายข้อพบวา่ ผู้บริโภคคิดวา่การจูงใจมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับมาก (Mean= 3.45 และ S.D. = 0.99) ผู้บริโภคคิดว่าการรับรู้มีผลต่อ
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การตัดสินใจซือ้อาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับมาก (Mean= 3.46 และ S.D. = 0.82) ผู้บริโภคคิดว่าการเรียนรู้มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับมาก  (Mean= 3.51 และ S.D. = 0.98)และผู้บริโภคคิดวา่ความเชื่อและ

ทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจซือ้อาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับมาก มาก  (Mean= 3.73 และ S.D. = 0.95) 

ส่วนท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ

ของกลุ่ม Gen X  ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดังแสดงในตาราง

ท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ

สุขภาพของกลุ่ม Gen X  ในกรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 55.340 4 13.835 50.669 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 107.853 395 0.273   

Total 163.192 399    

 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X  ใน

กรุงเทพมหานคร จากท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการจูงใจ, ปัจจัยด้านการรับรู้, ปัจจัยดา้นการเรียนรู้และปัจจัย

ด้านความเชื่อและทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์

การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  แสดงการวิเคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านจติวทิยาเป็นตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta T Sig. 

(Constant)  1.249 0.168  7.425 0.000 

ปัจจัยดา้นการจูงใจ X1 0.117 0.041 0.145 2.851 0.005 

ปัจจัยดา้นการรับรู้ X2 0.014 0.049 0.015 0.288 0.773 

ปัจจัยดา้นการเรียนรู้ X3 0.137 0.042 0.163 3.273 0.001 

ปัจจัยดา้นความเชื่อและทัศนคติ X4 0.395 0.048 0.400 8.227 0.000 

R=0.582 , R Square = 0.339 , Adjusted R Square = 0.332 , Std Error of the Estimate = 0.522 

 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X  ใน

กรุงเทพมหานคร มีเพียง 3 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจูงใจ, ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และ ปัจจัยด้านความเชื่อ

และทัศนคติ และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ ดังปรากฏในตารางท่ี 2  

และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่ งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุม่ Gen X  ในกรุงเทพมหานคร ท้ัง 4 ด้านดังนี้ 
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Y = 1.249 + (0.145)X1 + (0.163)X3+ (0.400)X4 
 

     เมื่อ Y  แทน การตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุม่ Gen X  ในกรุงเทพมหานคร 

  X1 แทน ปัจจัยดา้นการจูงใจ 

  X3 แทน ปัจจัยดา้นการเรียนรู้ 

X4 แทน ปัจจัยดา้นความเชื่อและทัศนคติ 

 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X  

ในกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยด้านการจูงใจ , ปัจจัยด้านการเรียนรู้และ

ปัจจัยดา้นความเชื่อและทัศนคต ิส่งผลให้ปัจจัยดา้นจิตวิทยาสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุม่ Gen 

X และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

ปัจจัยดา้นการจูงใจมผีลตอ่การตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นการรับรู้ไมส่่งมผีลตอ่การตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ไมส่นับสนุน 

ปัจจัยดา้นการเรียนรู้มีผลต่อการตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นความเชื่อและทัศนคตมิผีลตอ่การตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อ

สุขภาพ 

สนับสนุน 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X  ในกรุงเทพมหานคร 

สามารถน ามาอภปิรายได้ดังนี้ 

 ผลการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 400 ตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 42-46 ปี โดยมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่อยูใ่นระดับปริญญาตรี มีอาชพีธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอสิระ และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 30,001-45,000 บาท 

 ในดา้นพฤตกิรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พบวา่ ตัดสินใจซือ้อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, 2556) เร่ืองพฤติกรรมการบริโภค : 

อาหารนิยมบริโภคกับอาหารเพื่อสุขภาพ. สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ ได้กล่าวว่า พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพพบว่าเมื่ออายุของผู้บริโภคสูงขึ้น ผู้บริโภคจะมีเหตุผลมากขึ้นในการเลือกบริโภคอาหาร โดยจะเลือก

อาหารท่ีท าให้ผู้บริโภคมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคต่างๆ ผู้ท่ีมีสว่นในการตัดสนิใจซื้อคือ ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ (พรนภิา หาญมะโน, 2558) ท่ีได้ศึกษาพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าของกลุ่ม Generation B Generation X และ

Generation Y ท่ีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่ากลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ คือตนเองเนื่องจากผู้บริโภคจะเลือกจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของตนเอง โดยมีการซื้ออาหารเพื่อ

สุขภาพ 1-3 คร้ัง/สัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ 201-300 บาทและรับรู้ข้อมูลจากสื่อทาง

อนิเตอร์เน็ตและโซเชยีลมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ (ธิติมา พัดลม, 2558) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
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ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู้บริโภคใชส้ื่อสังคมออนไลน์บน

เครอืขา่ยอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีช่วยในการตัดสินใจซือ้ 

ปัจจัยจิตวิทยาของกลุ่ม Gen X อยู่ในระดับมาก (Mean= 3.42 และ S.D. = 0.55) และเมื่อพจิารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.38 S.D.= 0.79) ปัจจัยด้านการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

(Mean=3.43 S.D.= 0.68) ปัจจัยด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.36 S.D.= 0.76) และปัจจัยด้าน

ความเชื่อและทัศนคตอิยูใ่นระดับมาก (Mean=3.51 S.D.= 0.64) ซึ่งปัจจัยด้านการจูงใจสอดคล้องกับแนวคิดของ (อร

รนพ เรืองกัลป์ปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ , 2558) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเป็นกระแส

ความนยิมของสังคมซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เพราะผู้สูงอายุจะไมบ่ริโภคตามกระแสนยิม และผู้สูงอายุมคีวามรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และรับประทานพืช ผักและผลไม้ท่ีมีกากใยอาหารเป็นประจ า ปัจจัยด้าน

การรับรู้สอดคล้องกับ (Urala, 2005) ท าการศึกษาเร่ืองการเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ

พบวา่ การพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับความตัง้ใจท่ีจะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพคอืการรับรู้เกี่ยวกับประโยชนท่ี์ได้รับจาก

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและความจ าเป็นในการบริโภคอาหาร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ขัดแย้งกับงานวิจัยของ

ประสิทธ์ิพร วีระยุทธวไิล (2550)ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการบริโภค 

เคร่ืองดื่มสมุนไพรไทยบ ารุงสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการเรียนรู้ของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันมี

ผลต่อการบริโภคเคร่ืองดื่มสมุนไพรบ ารุงสุขภาพ โดยผู้บริโภคที่มีการเรียนรู้ในการบริโภคที่มากกว่าจะมีปริมาณการ

บริโภคท่ีมากกวา่ผู้ท่ีมีการเรียนรู้น้อยกวา่ 

ปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคต ิความเชื่อเป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และทัศนคติเป็น

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้ยาก สอดคล้องกับแนวคิดของแมคคาธี และ เปร์โรลท์ (1993:209) ซึ่งให้ความหมายไว้วา่ ความ

เชื่อ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ความเชื่อเป็นส่วนประกอบท่ีช่วยเสริมสร้างทัศนคติ

ของบุคคล ความเชื่อของบุคคลหรือผู้บริโภคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ส่วนทัศนคติหรือเจตคติ หมายถึง แนวความคิด

เป็นของบุคคลท่ีมีต่อบางสิ่งบางอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งโฆษณา พนักงานขาย บริษัทหรือความคิด ทัศนคตเิกิดจาก

การเรียนรู้จากประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อม และเป็นการเรียนรู้ท่ีมีพื้นฐานมาจากความเชื่อท่ีสัมพันธ์กัน

หลาย ๆ ความเชื่อ ทัศนคติจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า ดีหรือไม่ดี  ชอบหรือไม่ชอบ พอใจ

หรือไมพ่อใจ  

จากผลการศกึษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X  พบวา่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

กันตัดสินใจซื้อมีเพียง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคต ิ

และท่ีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือปัจจัยด้านการรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ทิพวัลย์ สินนิธิถาวร, 2553 : 

ออนไลน์) กล่าวว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีกลุ่ม Gen X  จะใช้เพื่อการท างาน การติดต่อสื่อสาร และเพื่อความ

สะดวกสบายเท่านั้น และแม้ว่าผู้บริโภคจะรับรู้จากสื่อต่างๆหรือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ แต่สุดท้ายแล้ว การตัดสินใจจะ

ขึ้นอยู่กับความคิดของตนเองมากกว่าแต่ได้ขัดแย้งกับแนวคิดของ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2543) ท่ีกล่าวว่า เมื่อผู้บริโภค

เกิดการรับรู้ เข้าใจ และมคีวามพงึพอใจตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งผู้บริโภคจะเกิดพฤตกิรรมบางอยา่งท่ีสอดคล้องกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

1. กลุ่ม Gen X เป็นกลุ่มคนวัยท างาน มีรายได้เฉลี่ย 30,001-45,000 บาท จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้มี

ก าลังซื้อและเป็นวัยท่ีจะทบทวนความคุ้มค่าก่อนจะติดสินใจซื้อดังนั้น ผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อ

สุขภาพต้องท าการตลาดให้ตรงใจกับกลุ่ม Gen X ให้มากที่สุด  

2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรับประทานเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย อาจท าได้โดยการน าเสนอคุณค่า

ทางโภชนาการอยา่งละเอียด แสดงจ านวนแคลอร่ีหรืออธิบายคุณประโยชนต์า่งๆท่ีจะส่งผลต่อร่างกาย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเฉพาะกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานคร ควรน ากรอบการวิจัยไปใช้ศึกษากลุ่ม

ตัวอยา่งแบบอื่น อย่างเชน่ Gen Y เพราะสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปอาจได้ขอ้มูลใหม่ๆมากขึ้น 

 2. ควรศกึษาปัจจัยดา้นอื่นๆท่ีอาจมผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด  

 3. อาจท าการสัมภาษณ์เชิงลึกตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบในการตัดสินใจ

การท าธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ 

  

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างสูงซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆ ในการศึกษา และ

ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นควา้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ อันเป็นประโยชน์

ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศกึษา จนทาให้งานวิจัยคร้ังนี้มคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ จนสามารถท าผลงานวิจัยใน

ครัง้นี้ส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี 
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อทิธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88  

ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The influence of social media in public relation on Ver.88 brand awareness of 

female Gen Y in Bangkok 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 นฤมล ปุริมะ1* และ ศริประภา หาวัตร1 

Kedwadee Sombultawee1, Narumon Purima1* and Siraprapha Hawat1 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88 

ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดใช้

วธีิวิจัยเชงิปริมาณกลุ่มตัวอย่างท่ีใชค้ือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและเครื่องมือท่ีใชใ้น การวจิัยคือ

แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ ผลการวิจัยคือ ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Website(X1) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์

ผ่าน Facebook(X2) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Instagram(X4) ปัจจัย การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์

ผ่าน YouTube(X5) ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Y) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 และสมการพยากรณ์คอื ดังนี ้Y = 

0.80+(0.13)X1+(0.43)X2+(1.99)X4+(2.46)X5 
 

ค าส าคัญ:  การประชาสัมพันธ์  สื่อสังคมออนไลน์  การรับรู้ตราสินคา้  
 

Abstract   
 

 The purpose of this research was to study the influence of social media in public relation on Ver.8 8 

brand awareness of female Gen Y in Bangkok. This questionnaire was used as an instrument to collect the data 

from 400  samples. The prediction equation was contributed by using quantitative methodology. The research 

sample was female consumers in Bangkok. The questionnaire had a reliability at 0.83. The data was analyzed 

by multiple regressions. The results shows that public relation through media on Website (X1 )  public relation 

through media on Facebook (X2) public relation through media on Instagram (X4) public relation through media 

on YouTube (X5) which affecting brand awareness (Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation 

was Y = 0.80 + (0.13)X1 + (0.43)X2 + (1.99)X4 + (2.46)X5 
 

Keywords:  Public relation, Social media, Brand awareness  
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บทน า 

การแตง่หนา้เป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับผู้หญิงมานาน เกิดขึ้นมามากกว่า 6,000 ปี มวีิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมากมาย 

กว่าจะเป็นลักษณะที่เราเห็นกันในปัจจุบัน ได้มีการทดลองใชส้ารเคมีตา่งๆ มาแตง่แตม้สสีันบนใบหน้าของผู้หญงิอย่าง

นา่สนใจ ซึ่งก่อให้เกิดธุรกิจเคร่ืองส าอางอย่างมากมาย อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีอัตราการ

เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคท้ังเพศชาย เพศหญิง ในทุกๆ ช่วงวัยต่างให้ความสนใจและใส่ใจใน

การดูแลตัวเอง ท้ังความงามและผิวพรรณ ตลาดเคร่ืองส าอางมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี ทั้งยังมีกลยุทธ์การปรับตัวท่ี

น่าสนใจมาก  จากสถิติในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมหรือสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองส าอางได้

กลายเป็นปัจจัยท่ี 5 อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากทุกเพศทุกวัยต่างหันมาให้ความใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม 

รวมท้ังการดูแลตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้ธุรกิจด้านความงาม คลินิกดูแลรักษาผิวพรรณ เคร่ืองส าอางแบรนดช์ัน้น า

ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับกับความต้องการท่ีสูงขึ้นทุกปี (นายพสุ โลหารชุน ,2559) ท้ังนี้  ปัจจุบัน

อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทย มีมูลค่าตลาดรวม 2.10 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นตลาดในประเทศ 60% คิดเป็น

มูลค่า 1.20 แสนล้านบาท และตลาดส่งออก 40% คิดเป็นมูลค่ากว่า 9.00 หมื่นล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม,2558) 

ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดเคร่ืองส าอางมีผู้แข่งขันรายใหญ่ในตลาดหลากหลายแบรนด์ ได้แก่ Soul Skin, 

Laneige, The Face Shop เป็นต้น ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องส าอางต่างๆ 

ตอ้งใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มยอดขายและก าไร ดังนัน้ ผู้ประกอบการจึงตอ้งใชก้ารประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อออนไลน์ในการแข่งขันมากขึน้ โดยมุง่เน้นให้ทางแบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ลดช่องว่างระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค 

ท าโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตัวอยา่งเช่น สามารถระบุกลุ่มอายุ เพศ ความสนใจได้ เพราะทุกคนใช้ Social Media 

และส่งผลให้เกิดการรับรู้ของตราสินค้า การก่อให้เกิดการรับรู้ของตราสินค้า ท าให้ผู้บริโภคครับรู้ถึงคุณค่าในตรา

สินค้า และมองเห็นความแตกต่างของตราสินค้า ช่วยตอกย้ าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณสมบัติเกี่ยวกบตราสินค้าอยู่

ตลอดเวลา ไมว่า่จะด้วยการสื่อสารวธีิใดก็ตาม 

จากผลวิเคราะห์แนวโน้มค่านิยมผู้บริโภค ปี 2015 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มท่ีมี

ก าลังซือ้เพราะอยูใ่นวัยท างาน มพีฤตกิรรมก่อนการตัดสนิใจซื้อสินค้า เลอืกสนิค้าท่ีดท่ีีสุด และเปรียบเทียบข้อมูลจาก

หลายๆแหล่ง เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ราคา รวมไปถึงการบริการในแง่ของความรู้สึก ซึ่งพฤติกรรมก่อน

บริโภคท้ังหมดนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากสื่อสังคมออนไลน์ ท่ีสามารเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ท าได้ง่ายและตลอดเวลา ท าให้

ผู้บริโภคเหลา่นีม้ทีางเลือกที่เพิ่มขึ้นในการ พจิารณาตราสินคา้ ก่อนการตัดสินใจเลอืกซือ้ (นรินทร์ พันธ์ุครู, 2553) 

ดังนั้นจึงเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวาง ว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์นั้น เป็นเคร่ืองมือส าคัญใน

การท าให้เกิดการรับรู้ตราสินค้า โดยการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลเกี่ยวกับสินค้าไปยังผู้บริโภค เข้าไปมอีิทธิพลในการโน้ม

น้าวใจผู้บริโภคให้เกิดความรู้ ทัศนคติ และเกิดเป็นพฤติกรรมต่อสินค้า  (Evans, Moutinho & Raaij, 1996) อันเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่ผลของการรับรู้ตราสินคา้ และเกิดเป็นพฤติกรรมในการซื้อสินค้านัน้ๆ  

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วจิัยสนใจที่จะศกึษาท่ีจะศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมี

ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88  ของกลุ่มผู้หญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานคร

เป็นเมืองใหญ่และมีความหลากหลายของประชากรสูง จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการท าการศึกษาเป็นอย่างยิ่ ง เพื่อน า

ผลการวจิัยท่ีได้ไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศกึษาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88 ของกลุ่มเพศหญิง 

Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคดิการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) หมายถึง “แนวความคิดของการวางแผนการสื่อสาร

ตลาด ท่ียอมรับคุณค่าเพิ่ม ของการวางแผนอย่างกว้างขวาง ด้วยการประเมินบทบาทเชิงยุทธ์ถึงลักษณะเฉพาะของ

การติดต่อสื่อสารแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การตลาดเจาะตรงเพื่อให้สนองตอบในทันที การส่งเสริมการขายและ

การประชาสัมพันธ์ และน าวิธีการสื่อสารแบบต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกัน ให้เป็นข่าวสาร ส่งเสริมการตลาด เพื่อให้การ

ติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากท่ีสุด ท่ีมีลักษณะความเป็นหนึ่งเดียวมุ่งเน้นท่ี

ลูกค้าโดยเฉพาะ ” (4As,quoted in Kotler.1997:630 , Boone and Kurtz 1995:576)  

แนวความคดิเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า 

การรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค สามารวัดได้จากความรู้ของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับตราสินค้า ว่าผู้บริโภครับรู้ใน

สิ่งท่ีนักการตลาดสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้านั้นอย่างไร ซึ่งการรับรู้ตราสินค้าแบ่งได้ คือ  การระลึกถึงตราสินค้าเป็น

อันดับแรกในใจของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว  การจ าได้โดยไม่มีการแนะน า เป็นการ

ระลึกต่อตราสินค้าท่ีเกิดขึ้นในใจผู้บริโภค และการจ าได้โดยมีการแนะน า เป็นการระลึกได้โดยท่ีผู้บริโภคได้รับการ

กระตุ้นให้เกิดการจ าได้ (วสุทัตต์ รัตนนาคินทร์, 2554) เมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าแล้วผู้บริโภคจะเกิด

ความคุ้นเคยในสินค้านั้น ท าให้สินค้า เป็นท่ีน่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล เป็นสาเหตุหลักใน

การตัดสินใจซือ้ในท่ีสุด (สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) 

แนวความคดิการทางการตลาดแบบ Social Media Marketing (SMM) 

การท าการตลาดแบบ Social Media Marketing (SMM) จะเป็นตัวช่วยในการโปรโมทเว็บไซต์ โดย Social 

Media Marketing (SMM) จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เว็บไซต ์ขยับขึ้นไปอยูใ่นอันดับท่ีดีขึน้ในเว็บไซตข์อง Google ซึ่งข้อดี 

อีกอย่างหนึ่ง คือ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วและทันใจ อีกท้ังช่วยในการ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อกับลูกค้าเป็นจ านวนมากได้อย่างง่าย ลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยให้เกิดการ

ขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า ลูกค้านั้นพร้อมท่ีจะสร้างเครือข่ายขึ้นมา แต่เป็นเครือข่ายของลูกค้าด้วยกันเอง

มากกว่า เราต้องเป็นตัวกลางของเครือข่ายท่ีจะช่วยเชื่อมให้ชุมชนของลูกค้าเหล่านี้ถือก าเนิดขึน้มา เมื่อมีลูกค้าคนใด

คนหนึ่งเกิดรู้สึกประทับใจกับสินค้า หรือบริการของเราขึ้นมา เขาก็จะพร้อมท่ีจะบอกต่อความประทับใจต่อไปยัง

เพื่อนๆ ในเครือข่ายลูกค้า (นพวงศ์ จันทวนิัย,2558) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นางสาวณัฏฐกันย์ สุวรรณเลิศ (2553) การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ

เคร่ืองส าอางเกาหลีย่ีห้อ Etude House ท าให้ผู้บริโภคออนไลนเ์กิดความสนใจในตัวสินค้ามากขึ้นเป็นอยา่งมากเพราะ

สื่อโฆษณาออนไลน์ มีภาพเคลื่อนไหวและภาพกราฟฟิคต่างๆ มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคออนไลน์จดจ าตราสินค้าของ

เคร่ืองส าอาง Etude House เป็นอย่างมาก ทั้งมีด้านเนื้อหาผู้บริโภคมองว่าสามารถให้ข้อมูลสินค้าท่ีชัดเจน ครบถ้วน 

และสื่อโฆษณาออนไลนข์องเครื่องส าอาง Etude House ให้ข้อมูลท่ีรวดเร็วและอัพเดทอยู่เสมอสามารถท าได้ตลอด 24 

ชัว่โมง อีกทั้งยังง่ายตอ่การค้นหาข้อมูลสนิค้าและสามารถดูโฆษณาตามความต้องการของผู้บริโภค ข้อดอีีกอยา่งของ

โฆษณาออนไลนข์องเครื่องส าอาง Etude House คือผู้บริโภคสามารถโพสขอ้ความ หรอืความคิดเห็นลงในเว็บเพจหรือ

เว็บไซตแ์ละยังสามารถโตต้อบ หรือสนทนากับเจ้าของเว็บเพจหรือเว็บไซตไ์ด้เพราะสื่อโฆษณาออนไลนม์กีระดานโพส

ให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือถามตอบ ถามค าถามข้อสงสัยได้ ซึ่งถึงวา่เป็นสื่อโฆษณาแบบสื่อสารสองทาง 

ซึ่งจะเป็นรูปแบบการโฆษณาท่ีผู้รับสื่อโฆษณาสามารถโตต้อบกลับผ่านสื่อโฆษณาไปยังเจ้าของสนิค้าหรือบริการ หรือ

เรียกว่าลักษณะการโฆษณาแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท าให้การสื่อสารการตลาดบนโลก

ออนไลน์พัฒนาอย่างรวดเร็ว 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ รับรู้ตรา

สินค้า Ver.88 ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ และใชแ้บบสอบถาม เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษา และการศกึษาคร้ังน้ีได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย 

ประชากรกลุม่ตัวอยา่งที่ใชใ้นการวจิัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มเพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการ

วจิัย 

 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขต กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอยา่งที่ใช ้ในวจิัยคร้ังน้ีคือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากร 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก

ตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 
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05.04

96.1
n = 384.16 หรอื 385 ตัวอย่าง 

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ เท่ากับ 400 

ตัวอยา่งวธีิการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง หรือ การเลอืกหนว่ยตัวอย่างแบบใช้วจิารณญาณเป็น

การเลอืก กลุ่มตัวอย่างโดยพจิารณาจากการตัดสินใจของผู้วจิัยเอง ลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ใน เร่ืองนั้นๆ

ของผู้ท าวิจัย การเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบนี้มีช่ือเรียกอีกอยา่งว่า Judgement sampling 
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เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบ ให้เลือก 

ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประสัมพันธ์สื่อสังคม ออนไลน์ ซึ่งเป็น

ค าถามปลายปิด จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนข์องกลุ่มเพศหญิง Gen Y ประกอบด้วย 

ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนดิในด้านตา่งๆได้แก่ ด้านความ ตอ่เนื่องของการอัพเดตข้อมูล 

ด้านการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความน่าสนใจของสื่อ ด้านสื่อท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

จ านวน 6 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในตราสินค้า Ver.88 โดยใช้ระดับการ

วัดข้อมูลประเภทอันตรภาค เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบเพียง

ค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้า Ver.88 โดยการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ของกลุ่มเพศหญงิ Gen Y ซึ่งเป็นค าถามชนดิให้เลอืกตอบ จ านวน 3 ข้อ และ ก าหนดให้แตล่ะข้อม ี5 ตัวเลือก 

โดยแบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ 

และแปลผลตาม Likert scale ดังนี้ (ธานินทร์ศิลป์จาร,ุ 2552) 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง นอ้ย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 ค าถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ี มีผลต่อ

การรับรู้ตราสินคา้ Ver.88 ของกลุม่เพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ข้อเป็น ค าถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยสร้างเครื่องมอืส าหรับวัดการวิจัยศกึษาเร่ือง ดังกล่าว โดยใชแ้นวคิดและ

ทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเรียน

ปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอ ค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่า

เนื้อหานั้นมคีวามเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการศึกษา 

2. การทดสอบความเชื่อม่ัน ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ ทดสอบ กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอยา่งจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือท่ีใช้มลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า จึงต้องน ามาทดสอบ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach 

(Cronbach’s Alpha) โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน

น าไปใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ใน 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 แสดงว่า เคร่ืองมือมีความเชื่อมั่น และแบบสอบถามมี

ความเท่ียงตรง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา 

อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ และหาค่ารอ้ยละ  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าโดย การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ และหาค่ารอ้ยละ  

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลตอ่การ รับรู้ตรา

สินค้า Ver.88 โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลนข์องกลุ่มเพศ หญิง Gen 

Y ในกรุงเทพมหานคร โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้

ตราสินคา้ Ver.88 ของกลุม่เพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ดว้ยวธีิทางสถิตโิดยการวเิคราะห์การถดถอย เชงิพหุ 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน ตราสินค้าด้วยค่า  หากค่า เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย

กว่า 0.050 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไวต้าม

แนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์ , 2553)  

 ส่วนท่ี 1  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 16 – 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.20  

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 73.50  การศึกษาจบในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.50 อาชีพนักศกึษา คิดเป็น

ร้อยละ 42.50  มรีายได้นอ้ยกวา่ 15,000 คิดเป็นร้อยละ 41.00 

ส่วนท่ี 2 ในการวัดระดับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเคร่ืองส าอางผ่าน Facebook มากท่ีสุด คิด เป็นร้อยละ 40.00 ผู้มี

อทิธิพลในการตัดสินใจใชส้ินค้าเคร่ืองส าอางมากท่ีสุดคือเน็ตไอดอล คิดเป็นร้อยละ 22.20 สาเหตุท่ีท าให้ตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองส าอางมากท่ีสุดคือคุณภาพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 29.00 เคร่ืองส าอางท่ีกลุ่ม ตัวอย่างใช้มากท่ีสุดคือ ลิปสติก 

คิดเป็นร้อยละ 30.50  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์แบรนด์ คิดเป็นร้อยละ 28.50  

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการซื้อเคร่ืองส าอางต่อคร้ัง คือ 301 – 500 บาท คิดเป็น ร้อยละ 32.00 ซึ่งความถี่ในการซื้อ

เครื่องส าอางส่วนใหญ่คือ 1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน คิดเป็นร้อยละ 49.20   โดย มกีารรับรู้โปรโมช่ันผ่าน Facebook  คิดเป็น

ร้อยละ 43.20  สื่อออนไลน์ท่ีกลุ่มตัวอยา่งเข้าถึงมากท่ีสุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 60.50 และสื่อออนไลนท่ี์มผีล

ตอ่การตัดสนิใจซื้อของกลุม่ตัวอย่างมากที่สุดคอื Facebook คิดเป็นร้อยละ 45.00 

ส่วนท่ี 3 ระดับการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88  ของผู้ตอบ

แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความตอ่เนื่องของการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ให้ข้อมูล

ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของสื่อ ความน่าสนใจของการ น าเสนอผ่านสื่อ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้สินค้า จากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคม 

ออนไลน์อยู่ในระดับการรับรู้มาก (Mean=4.15และ S.D.= 0.49) และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน ท้ัง 6 ด้าน พบว่า 

การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean= 4.18และ S.D.= 0.71) การรับรู้สื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 

(Mean = 4.24และ S.D. = 0.60) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog (Mean = 4.09และ S.D.= 0.49) การรับรู้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean = 4.17และ S.D.= 0.55) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube (Mean= 4.16 

และ S.D.= 0.26) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean=4.09 และ S.D.= 0.34) 
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ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า Ver.88  ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่โดยรวมอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากท่ีสุด (Mean = 4.31 และ S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่าท่านสามารถรับรู้ตราสินค้า 

Ver.88  จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean= 4.36 และ S.D.= 0.96) ท่านสามารถสังเกต 

รูปลักษณ์ของสินค้า Ver.88  จากการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ (Mean =4.30 และ S.D.= 0.21) และ

ท่านสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์ Ver.88 จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์( Mean=4.28 และ S.D.= 0.90) 

ซึ่งผลจากการพิจารณารายข้อ แสดงให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นในการรับรู้ โดยการสังเกต และสามารถจดจ าตรา

สินค้า Ver.88  ได้เป็นอยา่งดี  

ส่วนท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ ในตรา

สินค้า Ver.88   ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของปัจจัยการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ท่ีส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ Ver.88 ของกลุม่เพศหญิง Gen Y ใน กรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df MeanSquare F  

การถดถอย (Regression) 53.36 6 8.89 42.18 0.00 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 82.87 393 .21   

รวม 136.23 399    

* ≤ 0.05   

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผล ต่อการรับรู้ใน

ตราสินค้า Ver.88   ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 4 ปัจจัย ประกอบไปด้วย การ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram การประชาสัมพันธ์

ผ่าน YouTube ท้ัง 4 ปัจจัยนี้ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า VER.88 ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y ใน กรุงเทพมหานคร

ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพห ุท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์

เป็นตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t 
 

(Constant)  0.80 0.24  3.36 0.00 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website X1 0.14 0.06 0.13 2.35* 0.02 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook X2 0.49 0.06 0.43 8.53* 0.00 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog X3 0.03 0.06 0.03 0.48 0.63 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram X4 0.13 0.06 0.11 1.99* 0.05 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube X5 0.15 0.06 0.14 2.46* 0.01 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line X6 -0.11 0.06 -0.10 -1.85 0.07 

R = 0.63 , R Square = 0.39 , Adjusted R Square = 0.38 , Std. Error of the Estimate = 0.46 

* ≤ 0.05  
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผล ต่อการรับรู้ใน

ตราสินค้า VER.88 ของกลุ่มเพศหญิ ง Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ท้ัง 4 ปัจจัย ประกอบไปด้วย ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์ ผ่าน Instagram และ ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ผ่าน YouTube ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์  ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Ver.88 ของกลุ่ม เพศหญิง Gen Y ใน

กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้  

Y^= 0.80+ (0.13)X1 + (0.43)X2 + (1.99)X4 + (2.46)X5 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภคในตราสินค้า Ver.88 ของกลุ่มเพศหญิง Gen Y 

ในกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านWebsite ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook ด้านประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ในระดับมาก

และด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook ในระดับมากท่ีสุด จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา สินค้า Ver.88 

มากยิ่งขึ้น และสามารถสรุปผลการทดสอบ สมมตฐิานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Website ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินคา้ Ver.88 สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Facebook ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินคา้ Ver.88   สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Blog ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินคา้ Ver.88 ไมส่นับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Instagramส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินคา้ Ver.88   สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Youtubeไมส่่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ Ver.88 สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Line ไมส่่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ Ver.88 ไมส่นับสนุน 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
1. จากการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้สื่อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถรับรู้การ ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารของเคร่ืองส าอางผ่านทางการเข้าชม Facebook (ร้อยละ 40.00) เมื่อเกิดการรับรู้การมี ตัวตนของตัวสินค้า 

แลว้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองส าอางซึ่งผู้ท่ีมีอทิธิพลในการ ตัดสนิใจใช้เครื่องส าอางก็คือ 

เน็ตไอดอล (ร้อยละ 22.20) ซึ่งจะท าการน าเคร่ืองส าอางมาทดลองและเปรียบเทียบ คุณภาพสินค้ากับตราสินค้าอื่นๆ 

ซึ่งคุณภาพตราสินค้าเป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ร้อยละ 29.00) เคร่ืองส าอางส่วยใหญ่ของตรา

สินค้า Ver.88   ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดก็ยังคงเป็นลิปสติก (ร้อยละ 30.50 ) ท่ีเป็นสินค้ายอดนิยมของตราสินค้า 

Ver.88  โดยนิยมซื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์แบรนด์ (ร้อยละ 28.50) โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ

เครื่องส าอางแต่ละคร้ังอยู่ท่ี 301-500 บาท (ร้อยละ 32.00) และมีความถี่ในการซือ้ เคร่ืองส าอางแตล่ะครัง้อยูท่ี่ 1-2 

ครัง้ต่อเดอืน (ร้อยละ 49.20) ซึ่งสื่อออนไลน์ Facebook  ก็เป็นสื่อท่ีสามารถรับรับรู้ ข่าวสารด้านโปรโมช่ันผ่านสื่อชนิด

นี้ (ร้อยละ 43.20) สื่อท่ีกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้มากท่ีสุดยังคงเป็น Facebook (ร้อยละ 60.50) ซึ่งเป็นสื่อท่ีกลุ่มวัยรุ่น

ส่วนใหญ่นยิมอกีทั้ง Facebook (ร้อยละ 45.00) ก็ยังเป็นสื่อสังคมออนไลนท่ี์มีผลต่อ การตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอางมาก

ท่ีสุดเช่นกัน จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดการท าการตลาดแบบ SMM ท่ีกล่าวไว้ว่าการท าการตลาดบน
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สังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอยา่งรวดเร็วและทันใจ อีกท้ังช่วยในการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อให้เกิดการบอกตอ่กับลูกค้าเป็นจ านวนมากได้อย่างง่าย(นพวงศ์ จันทวินัย,2558) จึงท าให้สื่อสังคม ออนไลน์เป็น

สื่อหลักท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวณัฏฐกันย์ สุวรรณเลิศ (2553) การศึกษาเร่ือง 

“อทิธิพลของสื่อโฆษณาออนไลนท่ี์ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคออนไลน์” ท่ีพบวา่ อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์

บนเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตของเครื่องส าอางเกาหลียี่ห้อEtude House ท าให้ผู้บริโภคออนไลน์เกิดความสนใจในตัวสินค้า

มากขึ้นเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีกล่าวไว้ว่า รูปแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ส่งผล

ตอ่การรับรู้ตราสินคา้ Ver.88  ของกลุม่เพศหญิง Gen Yในเขต กรุงเทพมหานคร  

2. จากการศึกษาระดับปัจจัยของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนท่ี์มีอทิธิพลตอ่การรับรู้ ตราสินค้า 

Ver.88 ของสื่อต่างๆ โดยพบวา่ พบว่า ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคม ออนไลน์อยู่ในระดับ

การรับรู้มาก (Mean=4.15และ S.D.= 0.49) และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน ท้ัง 6 ด้าน พบว่า การรับรู้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (Mean= 4.18และ S.D.= 0.71) การรับรู้สื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean = 4.24

และ S.D. = 0.59) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog (Mean = 4.09และ S.D.= 0.49) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์

ผ่าน Instagram (Mean = 4.17และ S.D.= 0.55) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube (Mean= 4.16 และ S.D.= 

0.26) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean=4.08 และ S.D.= 0.34) จากข้อมูล ข้างต้น ท าให้ทราบว่าการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิดส่งผลให้เกิดจากรับรู้ของ กลุ่มเป้าหมายในระดับมาก โดยเฉพาะ 

Facebook ส่งผลให้เกิดการรับรู้ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับแนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิง

บูรณาการ (Kotler and Armstrong,1999) กล่าวไว้วา่การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างตอ่เนื่องและ น า

การสื่อสารแบบตา่งๆมาท างานรว่มกันอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้การตดิตอ่สื่อสารเป็นไปได้ดีท่ีสุด สอดคลอ้งกันน าไปสู่การ

รับรู้ตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ตราสินค้า อีกท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวณัฏฐกันย์ สุวรรณเลิศ (2553) 

การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรมการบริโภคออนไลน์” ท่ีพบว่า สื่อโฆษณาแบบ

สื่อสารสองทาง ซึ่งจะเป็นรูปแบบการโฆษณาที่ผู้รับสื่อโฆษณาสามารถโต้ตอบกลับผ่านสื่อโฆษณาไปยังเจ้าของสนิค้า

หรือบริการ หรือเรียกว่าลักษณะการโฆษณาแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท าให้การสื่อสาร

การตลาดบนโลกออนไลน์พัฒนาอย่างรวดเร็ว 

3. จากการศึกษาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Ver.88 มีเพียง 4 

ด้านประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Website , Facebook , Instagram และ YouTube จากปัจจัย

การสื่อสารการตลาดท้ัง 4 ด้านท่ีมี อิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค มองว่าปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มี

อทิธิพลตอ่การด าเนินชวีติของผู้บริโภค ผู้บริโภคให้ความสนใจการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เพราะ

สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว อาจจะด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนเ์ป็นตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของ 

สินค้าและสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคท าให้ ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง จาการ

รับรู้ข่าวสาร และไมม่อีิทธิพลตอ่ความเชื่อมั่นตราสินค้า 2 ด้าน คือ การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Blog และการ 

ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Lineการรับรู้การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Blog มีข้อดี มีอิสระในการน าเสนอ 

โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ สามารถสร้างเครือข่ายชุมชน และได้มิตรภาพใหม่ๆ จากความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 

Blog แต่อย่างไรก็ตาม Blog ก็เป็นการใช้สื่อในการน าเสนอทีทุกคนก็สามารถเข้าถึง และสามารถน าเสนอข้อมูลได้ 

ข้อมูลท่ีถูกน าเสนออกไปอาจเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม และเนื้อหามคีวามนา่เชื่อถอืน้อยมาก การรับรู้การประชาสัมพันธ์

สื่อออนไลนผ์่าน Line มขี้อดี สามารถสื่อสารโต้ตอบกลับได้ในทันที ใช ้งานสะดวก มีความเป็นสว่นตัวสูง นิยมใช้กันใน

กลุ่มคนสนทิ เช่น เพื่อน ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น แตอ่ย่างไรก็ตาม Line ก็เป็นการใช้สื่อในการตดิตอ่สื่อสารท่ี
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จ ากัดในกลุ่มแคบๆ ไม่ได้เป็นสื่อท่ีจะเปิดรับ ข่าวสารได้อย่างกว้างขว้างและครอบคลุมเหมือนสื่ออื่นๆ ดังนั้น การ

ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Line จึงไม่มผีลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 

จากวัตถุประสงค์ ท่ีว่า เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Ver.88 ของกลุม่เพศหญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบวา่ ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน 

Website ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน Facebook ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่านInstagram 

ปัจจัย การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน YouTube ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ท้ังนีเ้นื่องจากการท าการตลาดบนสังคมออนไลนส์ามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วและทันใจ 

อกีทัง้ช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อกับลูกค้าเป็นจ านวนมากได้อยา่งง่าย (นพวงศ ์จันทวนิัย,2558)

จึงท าให้สื่อสังคม ออนไลน์เป็นสื่อหลักท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร ผลจากการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นางสาวณัฏฐกันย์ สุวรรณเลิศ (2553) การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคออนไลน์” ท่ีพบวา่ อิทธิพลของสื่อโฆษณาออนไลนบ์นเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตของเครื่องส าอางเกาหลียี่ห้อEtude 

House ท าให้ผู้บริโภคออนไลน์เกิดความสนใจในตัวสนิค้ามากขึน้เป็นอยา่งมาก 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยค าแนะน าและช่วยเหลือ ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีได้ให้ค าปรึกษาและความคิดเห็น ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ี

เป็นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา และขอบคุณสมาชิกกลุ่ม Ver.88 Official ท่ีได้ความ

ร่วมมือในการท าแบบสอบถาม จนสามารถท าให้ผลงานวิจัยในคร้ังนี้บรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง   
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ค่านิยมที่มีอทิธิพลต่อความจงรักภักดใีนการเลือกใช้สินค้าสกินแครแ์บรนด์

ต่างประเทศ 

Popularity influencing the allegiance in choosing skin care products foreign 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 บุณยาพร สุขโข1* และ ยศดา กุลนิรัตศิัย1 

Kedwadee Somboonthawee1, Bunyaporn Sukhho1* and  Yossada Kulnirattisai1 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์

แบรนด์ต่างประเทศ โดยตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์ 

(ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัตถุ ด้านสุนทรียภาพ) ที่มอีทิธิพลตอ่ความจงรักภักดีในการเลอืกใช้สินค้าสกินแคร ์ซึ่ง

เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจัย คือ การสร้างแบบบสอบถามออนไลน์สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ท่ีเคย

บริโภคสินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตัวอย่าง  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม

จ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง 

จ านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมอืท่ีใช้มลีักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.862 และวเิคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-26 ปี เป็นคนท่ีโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น

นักเรียนหรือนักศึกษา และมีรายได้ท่ีแตกต่างกัน ผู้บริโภคมีค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อการเลือกใช้

สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ(x_1) ค่านิยมด้านสังคม(x_2) ค่านิยมด้านวัตถุ(x_3) และ

ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ(x_4) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 และสมการพยากรณ์ คือ 

Y=1.157+ (0.207)X1 + (0.104)X2 + (0.447)X3+ (0.164)X4  
 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมผู้บริโภค  ค่านยิม  ความภักด ี
 

                                                 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศจงัหวดัเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี76120 
1 Faculty of Management Science, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus Phetchaburi Province 76120 
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Abstract 
 

The objectives of this research was to study popularity influencing the allegiance in choosing skin care 

products foreign. The hypotheses of 4 popularity factors (Economic, social, object, aesthetic) affecting the 

allegiance in choosing skin care product.  The data collecting was distributed the questionnaire via online to 400 

Gen Y customers who used skin care in Bangkok. Researchers were distributed 30 questionnaires to the group 

of sample that closed to the actual group of population as the pre-test. The research instrument was rating scale 

which provides the test of reliability by Cronbach’s Alpha on SPSS program. The coefficient of confidence is 

0.862. The data was analyzed by multiple regression analysis. The majority of consumers were male, aged 

between 21-26 years, single, bachelor's degree, bachelor's degree, and different Income. They’re consumer 

behavior related to Popularity that influence loyalty in choosing skin care products foreign. The results also show 

that quality of Economy’s popularity (x_1), Social’s popularity (x_2), Object’s popularity (x_3), and Aesthetics 

popularity (x_4) which affecting purchasing decision (Y) with a significance quality level of 0.05. The prediction 

equation Y=1.157+ (0.207)X1 + (0.104)X2 + (0.447)X3+ (0.164)X4  
 

Keywords:  Consumer behavior, Popularity, Allegiance 

บทน า 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน ท้ังด้านการรับประทานอาหาร การ

ด ารงชีวติ การแตง่กาย ภาษา  ฯลฯ  เพราะได้รับเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้น จนเกิดเป็นค่านิยมของ

คนไทย ท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงในการเลือกใช้สินค้า ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ความ

เจริญก้าวหนา้ทางด้านวัตถุจึงเติบโตขึ้น เศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง องค์กรธุรกิจประเภทสินค้าสกินแคร์เป็น

หนึ่งในธุรกิจที่มีอยู่อยา่งแพร่หลาย  และยังสามารถเติบโตได้อย่างไม่สิ้นสุด องค์กรธุรกิจเหล่านี้จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์

ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการตามค่านิยมในปัจจุบัน รวมถึงความภักดีในการเลือกใช้สินค้า เพราะถ้าองค์กร

สามารถพัฒนาสินค้าของตนได้ตามกระแสนยิม และรักษาความภักดีในการเลอืกใชส้ินค้าของลูกค้าได้ องค์กรนั้นก็จะ

สามารถครองส่วนแบ่งการตลาด และมีความได้เปรียบจากคู่แขง่ของตนได้ การเลอืกซื้อสินค้าของผู้บริโภคไม่เพยีงแต่

ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลกับผู้บริโภคเพียงเท่านั้น ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการ

เลอืกใช้สินค้าก็เป็นปัจจัยหลักที่มผีลตอ่การเลอืกซือ้สนิค้าของผู้บริโภคด้วยเชน่กัน [1] 

เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเผยแพร่เมาในประเทศไทย ท า ให้วัฒนธรรมหลายอย่างของคนไทยเปลี่ยนไป รวมไป

ถึงพฤตกิรรมการบริโภคของคนไทย ในปัจจุบันความนยิมในการใช้สินค้าจากตา่งประเทศของประชาชนมีมากขึ้น  อัน

เนื่องมาจากความก้าวล้ าของสังคมและความก้าวหนา้ของเทคโนโลย ีประกอบกับวัฒนธรรมตะวันตกท่ีหล่ังไหลเข้ามา

ในประเทศไทยมากขึน้ อาจกล่าวได้วา่ “ค่านยิมในการบริโภคสนิค้าตา่งประเทศ”  กลายเป็นหนึ่งในค่านยิมของคนไทย

ในปัจจุบัน  ดังนั้นนอกเหนือไปจากปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ อาจจะมีปัจจัยด้าน

สังคมบางประการโดยเฉพาะอยากยิ่งค่านิยมของบุคคลท่ีเป็นปัจจัยประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าสกิน

แคร์จากต่างประเทศ และมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้านั้นซึ่งความภักดีต่อตราสินค้าถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีทุก

บริษัทแสวงหา [2] 
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การสร้างความภักดตี่อตราสินคา้สกินแคร์ของผู้บริโภคนัน้  ต้องอาศัยทฤษฎีต่างๆ เพื่อตอบสนองให้ตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน  อีกท้ังเมื่อผู้บริโภคมีความภักดีต่อตรา

สินค้ามาก ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่รวดเร็วขึน้ และเกิดการซื้อซ้ า  อีกท้ังมูลค่าโดยรวมของตราสินค้า

นั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  และการท่ีลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์สินค้าสกินแคร์ของตนก็เป็นการสร้างความ

มั่นคงให้กับแบรนด์ของตน ท้ังในด้านการบริหารต้นทุนท่ีต่ าลง  ยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น  โอกาสในการท าก าไรมากขึ้น  

รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดให้กวา้งขวางมากขึน้ [3] 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้

สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ อีกท้ังสินค้าสกินแคร์เป็น สินค้าน าเข้า อันดับแรกๆ ท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยม

เลือกใช้ โดยเฉพาะสกินแคร์ท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศจะเป็นท่ีนิยมมาก เนื่องมาจากกระแสของดารา นักร้อง และ

ภาพยนตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อคนไทย โดยท าการศึกษาในผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y (Why Generation) เขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเหลา่นี้เกิดในชว่งเวลาท่ีบ้านเมอืงสงบสุขและเตบิโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยา่งมากของ

สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าสามารถใช้อุปกรณ์  และเคร่ืองมือ

ทันสมัย (ชัชวาล,  2553 :ออนไลน์)  จึงเกิดการรับรู้ทางสื่อโฆษณาในสังคมออนไลน์ท่ีรวดเร็ว (อรรถสิทธ์ิ  เหมือน

มาตย์, 2551 : ออนไลน์) อกีทัง้สถานท่ีขายผลิตภัณฑส์กินแครข์องต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึง

เป็นจุดท่ีน่าสนใจท่ีจะท าการส ารวจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อสกินแคร์แบรนด์ต่างๆของ

กลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหารของธุรกิจสกินแคร์แบรนด์ต่างๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้

ในการวางแผนและพัฒนาในการแข่งขันกับคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอ่ไป 

 

วัตถปุระสงค์ 

1. เพื่อศึกษาค่านิยมของผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ในกลุ่มผู้บริโภค Gen Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีท่ีผู้บริโภคมตี่อการเลือกใชส้ินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ในกลุ่มผู้บริโภค 

Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์

ตา่งประเทศ ในกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ตัวแปรอสิระ(Independent Variable)                 ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 

      

 

 

 

 

 

ปัจจัยดา้นค่านยิมไดแ้ก ่

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ    

ค่านยิมด้านสังคม 

ค่านยิมด้านวัตถ ุ

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ 

ค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดี

ในการเลอืกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์

ตา่งประเทศ 
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สมมุติฐาน   
 ค่านยิมในการเลอืกใช้สินคา้ประกอบด้วย ค่านยิมด้านเศรษฐกจิ ค่านยิมด้านสังคม คา่นิยมดา้นวัตถุ และ

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ มอีทิธิพลตอ่ความจงรักภักดใีนการเลอืกใช้สินค้าสกินแครแ์บรนดต์า่งประเทศ 

 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

แนวคดิเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค  เป็นการศึกษาถึงการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์จากเหตุจูงใจของผู้บริโภค โดยมี

จุดเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความต้องการ ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถรับรู้ได้ว่า

ผู้บริโภคตอ้งการอะไร (ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541: 83)[4] 

พฤติกรรมผู้บริโภค คือพฤติกรรมด้านการแสดงออกในการการจัดหา เลือกซื้อ และเลือกใช้สินค้าหรือ

บริการของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าสินค้าหรือบริการใด สามารถตอบสนองตามความต้องการของ

ตน (พัชรา ตันตปิระภา,2555)[5] 

บุคคลท่ีมีความสามารถในการซื้อ และมีความเต็มใจในการซื้อสินค้าและบริการนั้นๆตามท่ีตนต้องการ 

ผู้บริโภคบางคนซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ประโยชนส์่วนตัว และผู้ใช้บางคนซื้อสินค้าไปเพื่อใชป้ระกอบการผลิตหรือน าไปขาย

ตอ่ (อดุลย ์จาตุรงคกุล,2543) [6] 

แนวคดิเกี่ยวกับคา่นิยม 

ค่านยิม เป็นความคิด แนวความคิด แรงจูงใจ และการยอมรับนับถือท่ีจะปฏิบัตติาม เป็นสิ่งท่ีคนในสังคมยอมรับ

และปฏบัิตติามในระยะหนึ่ง ค่านยิมจะเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยตามความคิดเห็นของคนในสังคม(ก่อ สวัสดิ์พานชิ 2535)[7] 

ค่านิยม แนวทางการประพฤติท่ีเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าแก่การประพฤติ เป็นแนวทางประพฤติในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง เป็นสิ่งท่ีสังคมนยิมชมชอบ และยึดถอืมาเป็นแนวทาง (พระมหาอดศิร ถิรสีโล 2540)[8] 

ค่านิยมทางสังคม สังคมมักจะมีทัศนคติท่ีแตกต่างกัน แต่ด้านค่านิยมคนในสังคมจะยึดถือร่วมกัน ความคิด 

ความเชื่อ ความนิยม รวมท้ังพฤติกรรมและแบบแผนในการปฏิบัติของกลุ่มหรือสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีถูกต้อง

เหมาะสม (ฐิตนิัน บุดภาพ คอมมอน 2556) [9] 

แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า 

ความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ความประทับใจท่ีก่อให้เกิดการซื้อซ้ า บริโภคสินค้าในปริมาณท่ีมากขึ้น และ

บอกตอ่ไปยังบุคคลอื่น  ซึ่งผู้บริโภคท่ีมีความภักดีต่อสินค้านั้นจะส่งผลให้องค์กรนั้นได้รับก าไรในระยะยาว แมค้วามภักดี

ในตัวผู้บริโภคจะเกิดขึน้ได้ยาก องค์กรธุรกิจก็ควรมุง่สร้างความภักดีไปท่ีกลุ่มลูกค้าตอ่ไป (Pearce 1997)[10] 

ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นสิ่งท่ีส าคัญขององค์กร ความภักดีเป็นสิ่งยดึมั่นตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภค เพราะ

ถ้าผู้บริโภคไมเ่ห็นความแตกต่างระหวา่งสินค้าชนิดเดียวกันระหว่างตราอื่นๆ ผู้บริโภคจะเลอืกซือ้สินคาในตราอื่นๆ แต่

ถ้าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าขององค์กร รวมถึงมปีระสบการณ์ในการซื้อสินค้าขององค์กร ก็จะท าให้เกิดการ

ซื้อซ้ า และยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางการตลาดขององค์กร (Aaker 1991) 
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วิธีการท าวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกิน

แคร์แบรนดต์า่งประเทศ ของกลุม่ประชากรของกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตัง้แต ่ 15-34  ปี 

เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกับอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยไีอที มีพฤษตกิรรมกล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเองสูง (พรรณวดี 

สถิตถาวร,ประจวบ เพิ่มสุวรรณ. หน้า3) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา และการศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการตามล าดับ

ขั้นตอน ดังนี ้ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังน้ีคือกลุ่มประชากรเพศหญิงและเพศ

ชายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตัง้แต่ 15-34 ปี ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากร 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวจิัย  ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวจิัยครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรเพศหญิงและ

เพศชายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตัง้แต ่15-34 ปี ผู้วิจัยจึงใชสู้ตรไมทราบขนาดตัวอยา่งของ W.G. Cochran ดังนี้ 

 

1.1            

n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง         

P หมายถงึ สัดสว่นของประชากรท่ีผู้วจิัยก าลังสุ่ม 0.50 

Z หมายถงึ คา่ระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้     

E หมายถงึ ค่าความผิดพลาดสงูสุดท่ีเกิดขึ้น เท่ากับ 0.05                                   

 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้

นี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตัวอย่างได ้5% (0.05) ดังนัน้จึง

แทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี ้(กลัยา วานิชยบั์ญชา, 2546) 

 

 =384.16 

 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรท่ีมีอายุ 15-34 ปี ท้ังนี้เนื่องจาก

ข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 การค านวณหากลุ่มขนาด

ตัวอย่างจะค านวณตามวธีิแบบ เจาะจง(Purposive Sampling) ซึ่งจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจะมกีารสอบถามก่อน

ท าการแจกแบบสอบถามในกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมเป็นขนาดตัวอยา่งท้ังหมด 400 ตัวอยา่ง 

(ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169)  

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย มรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใชแ้บบสอบถามเร่ือง “ค่านยิมท่ีมอีทิธิพลตอ่ความจงรักภักดีในการเลอืกใชส้ินค้าสกิน

แคร์แบรนดต์า่งประเทศ” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน  



 

 

  2135  Proceedings 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเลอืกใช้สินค้าสกินแครแ์บรนดต์า่งประเทศ ซึ่งเป็นลักษณะของ

ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมท่ีมอีทิธิพลในการเลอืกใชส้ินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศของกลุ่ม

ประชากร  Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 15-34 ปี ประกอบด้วยค าถามท่ีเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่านิยมด้าน

เศรษฐกิจ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านยิมด้านสุนทรียภาพ ที่ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีในการเลอืกใช้

สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ เพื่อใช้วัดระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบ

รนด์ต่างประเทศของกลุ่มประชากร Gen Y ท่ีมีช่วงอายุ 15-34 ปี โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval 

Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด = 5,มาก = 

4,ปานกลาง = 3,น้อย = 2และนอ้ยท่ีสุด = 1 ให้เลอืกค าตอบเพยีงค าตอบเดียวและก าหนดให้แตล่ะข้อม ี5 ตัวเลอืก 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งเป็น

ค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 4 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับได้แก่ มากท่ีสุด = 5,มาก = 4,ปานกลาง = 3,น้อย = 

2และน้อยท่ีสุด = 1  ให้เลือกตอบเพียงระดับเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมตีัวเลอืก 5 ระดับ แปรผลตาม Likert scale 

(ธานนิทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 

ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะ

เป็นค าถามปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับวัดการวิจัย ศึกษาค่านิยมท่ีมีอทิธิพลต่อ

ความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ของกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีช่วงอายุ 15-34 ปี โดยใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและน า

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าชี้แนะและท าการ

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ม่ันใจวา่เนือ้หามคีวามเท่ียงตรง และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์การศึกษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 100 คนเนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงตอ้งน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชว้ิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน า

ข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย , 2551) ซึ่งผลการทดสอบ

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศกึษาวจิัยคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.862 แสดงว่าเคร่ืองมือมี

ความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้

ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ โดยค านวณหาค่า

ร้อยละ (Percentage)  
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ โดย

ค านวณหาค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์

ตา่งประเทศโดยค านวณหาค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาเกี่ยวกับ

ค่านยิมท่ีมีอทิธิพลตอ่ความจงรักภักดีในการเลอืกใชส้ินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ของกลุ่มประชากร Gen Y ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน400คน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมท่ีมีอทิธิพลต่อความจงรักภักดีด้วยค่า Sig. หากค่าSig. เท่ากับ .000 

ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้

ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) 
 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ  52.0) 

อายุระหว่าง 21-26 ปี (ร้อยละ 42.5) เป็นคนท่ีโสด (ร้อยละ 74.5 ) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 76.8 ) มี

อาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศกึษา (ร้อยละ 66.5) มรีายได้ต่ ากว่า15,000บาท (ร้อยละ69.3) 

2. ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชส้ินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความถี่ในซื้อสินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ เดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 43.5) ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าสกิน

แคร์แบรนด์ต่างประเทศ 101 - 500 บาท (ร้อยละ 37.0 ) ซื้อสกินแคร์แบรนต่างประเทศประเภทครีมทาหน้า

(Cream)บ่อยท่ีสุด (ร้อยละ 43.8) เลอืกซื้อสินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศเพราะคุณภาพของสินค้า (ร้อยละ 51.0) 

การเลือกซื้อสินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศด้วยตัวเอง (ร้อยละ 44.5) ท่านรับรู้เรื่องโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆสกิน

แคร์แบรนดต์า่งประเทศจากอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 55.8)  

3. ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ค่านยิมด้านสังคม ค่านิยมด้านวัตถุ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ จากการวเิคราะห์พบว่า ค่านิยมท่ี

มอีทิธิพลต่อการเลือกใชส้ินค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่งประเทศอยูใ่นระดับท่ีส่งผลมาก (Mean = 3.77 และ S.D. = 0.68) 

และเมื่อพิจารณาค่านยิมท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส้ินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศอยูใ่นระดับท่ีส่งผลมาก 4 ด้าน 

ได้แก่  ค่านยิมดา้นเศรษฐกิจ (Mean = 3.56 และ S.D. = 0.93), ค่านยิมดา้นสังคม (Mean = 4.17 และ S.D. = 0.51), 

ค่านยิมด้านสังคม (Mean = 3.55 และ S.D. = 0.98) และค่านิยมดา้นสุนทรียภาพ (Mean = 3.81 และS.D.=0.88) 

4. ความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวม

อยู่ ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.97 และ S.D .= 0.69) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่  การวางแผนในการซื้อ

สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศคร้ังต่อไป (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.86) ความจงรักภักดีท่ีจะซื้อสินค้าสกิน

แคร์แบรนด์ตา่งประเทศในอนาคต (Mean = 4.47 และ S.D. = 0.61) ความจงรักภักดีในการซื้อสินค้าสกินแคร์แบรนด์

ตา่งประเทศท่ีใชอ้ยู ่ณ ปัจจุบัน (Mean = 3.73 และ S.D .= 1.08) และการซื้อครั้งตอ่ไป เต็มใจที่จะซื้อสินค้าสกินแคร์

แบรนดต์า่งประเทศเพิ่มขึ้นมากกวา่สินคา้อื่น (Mean = 3.74 และ S.D. = 1.10) 

5. แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการ

เลอืกใช้สินค้าสกินแครแ์บรนดต์า่งประเทศ 
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ตารางที ่1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลอืกใช้สินค้าสกินแคร์

แบรนดต์า่งประเทศ 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F      Sig 

การถดถอ(Regression) 127.480 4 31.870 200.811      0.00 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 62.689 395 0.159   

Total 190.169 399    

 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบวา่ค่านิยมท่ีมีอิทธพลต่อการเลอืกใช้สินค้าสกินแครแ์บรนดต์า่งประเทศ จาก

ท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ ค่านิยมดา้นสังคม ค่านยิมด้านวัตถุ ค่านิยมดา้นสนุทรียภาพ มอีทิธิพลตอ่

ความจงรักภกัดใีนการเลอืกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนดต์า่งประเทศ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การ

ถดถอยเชงิพห ุ(Multiple Regression)ท่ีระดับนัยส าคัญ0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุเมื่อคา่นิยมหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  1.157 0.184  6.304 0.000 

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ X1 0.154 0.040 0.207 3.801 0.000 

ค่านยิมด้านสังคม X2 0.140 0.039 0.104 3.597 0.000 

ค่านยิมด้านวัตถ ุ X3 0.335 0.049 0.447 6.850 0.000 

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ X4 0.128 0.046 0.164 2.768 0.006 

R=0.819 , R Square = 0.670 , Adjusted R Square = 0.667 , Std Error of the Estimate = 0.39838 

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่าค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบ

รนด์ต่างประเทศ ท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านวัตถุ ค่านิยมด้าน

สุนทรียภาพ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่ านิ ยม ท่ีมี อิ ท ธิพลต่ อความจงรักภั กดี ในการเลือก ใช้สิ นค้ าสกิ นแค ร์แบรนด์ ต่ างประเทศ  ด้ านดั งนี้  
 

   Y = 1.157+ (0.207)X1 + (0.104)X2 + (0.447)X3+ (0.164)X4 
 

 เมื่อ Y    แทน ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภักดใีนการเลอืกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนดต์า่งประเทศ 

  X1    แทน ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ 

  X2   แทน ค่านิยมดา้นสงัคม 

  X3   แทน ค่านยิมด้านวัตถ ุ

X4  แทน ค่านิยมดา้นสุนทรียภาพ 
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จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ ค่านยิมท่ีมีอิทธพลต่อการเลอืกใช้สินค้าสกินแครแ์บรนดต์า่งประเทศ 

มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมด้านสังคม ค่านิยมด้านวัตถุ ค่านิยมด้าน

สุนทรียภาพ ส่งผลให้ค่านิยมมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ และ

สามารถสรุปผลการทดสอบ สมมุตฐิานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ   สนับสนุน 

ค่านยิมด้านสังคม สนับสนุน 

ค่านยิมด้านวัตถ ุ สนับสนุน 

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ   สนับสนุน 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านค่านิยมส่งผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์

ต่างประเทศท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านวัตถุ, และด้านสุนทรียภาพ กล่าวคือถ้าผู้ผลิตสินค้าให้

ความส าคัญในปัจจัยคา่นิยมท้ัง 4 ด้าน จะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดจีากผูบ้ริโภคได้  เนื่องจากค่านยิมเป็นความเชื่อ

ท่ีเป็นสิ่งท่ีตัวเองรวมถึงสังคมมีความเห็นสมควรท่ีจะยดึถือหรือปฏบัิต ิค่านิยมจึงนับวา่มคีวามส าคัญท่ีมีให้กับสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง และสิ่งนั้นมีคุณค่า มีความเชื่อและความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ ค่านิยมของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนได้รับ  (Rokeach อา้งในธัญชนก สุขแสง , 2558, หนา้ 10,) ซึ่งสรุปในแต่ละดา้นดังนี้  

1. ด้านเศรษฐกิจ คือ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในค่าใช้จ่ายของท่านในการใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ, 

ช่วยให้เกิดความคุ้มค่ากับมูลค่าของสินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งแสดงถึงค่านิยมหรือความเชื่อ ที่ส่งผลถึง

ความภักดใีนแบรนดส์กินแคร ์ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ย 

2. ค่านิยมด้านสังคม คือ การใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศท าให้เป็นท่ียอมรับในสังคม , การใช้

สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศช่วยเสริมบุคลิกภาพท าให้เข้าสังคมได้ง่ายขึ้นและการใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์

ต่างประเทศช่วยท าให้การใช้ชีวิต หรือท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น  จากผลการวิจัย สรุปว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นด้วยในดา้นนี้มากที่สุด (Mean=4.17) จากค่านิยมท้ังหมด 4 ด้าน 

3. ค่านิยมด้านวัตถุ คือ การใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศช่วยเสริมภาพลักษณ์ในตัวท่าน , การใช้

สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศช่วยท าให้ท่านมีรสนิยม, การใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศช่วยเสริมบุคลิ

คท่ีดีในตัวท่าน และการใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศท าให้ท่านมีความทันสมัย โดยผู้ท าแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เห็นดว้ย 

4. ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ คือ การใชส้ินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศท าให้ท่านรู้สึกวา่มีความสุขในชีวิต

มากขึ้น, การใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศช่วยท าให้ตนเองรู้สึกว่ามีคุณค่า , การใช้สกินแคร์แบรนด์

ต่างประเทศช่วยท าให้ท่านเกิดความพึงพอใจในการบริโภค และการใช้สินค้าสกินแคร์แบรนด์ต่างประเทศช่วยท าให้

ตนเองรู้สกึว่ามีคุณค่าและความภาคภูมิใจ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจท่ีก่อให้เกิดการซือ้ซ้ า บริโภคสินค้าใน

ปริมาณที่มากขึ้น และบอกต่อไปยังบุคคลอื่น (Pearce 1997) 
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ข้อเสนอแนะ ในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยอยู่อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากค่านิยมเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้สินค้าสกิน

แคร์แบรนด์ตา่งประเทศ และผู้บริโภคมีพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อท่ีเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท้ังนี้เพื่อท่ีจะได้ข้อมูล

ท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ท่ีท าธุรกิจในด้านนี้ น าไปปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการสร้างค่านิยมหรือกิจกรรมการสร้างชื่อเสียง  

ตลอดจนการเพิ่มและรักษากลุ่มผู้บริโภคให้กับองคก์รมากขึ้น   

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆท่ีม่ีอทิธิพลตอ่ความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์สินค้าสกินแคร์แบรนด์ตา่งประเทศ 

เช่น ปัจจัยด้านการสร้างภาพลักษณ์ ปัจจัยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยด้านการ

ตัดสินใจซื้อ เป็นต้น เพื่อเป็นการศึกษาปัจจัยหลายๆด้านท่ีนอกเหนือจากปัจจัยค่านิยมท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้

สินค้าสกินแครแ์บรนดต์า่งประเทศได้เหมอืนกัน และเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงปัจจัยดา้นอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อกีทัง้ยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความจงรักภักดีในผลิตภัณฑส์ินค้าสกินแครแ์บรนดต์า่งประเทศ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

การศกึษาวจิัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะวทิยาการจัดการ 
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ข้อบกพร่อง จนท าให้งานวิจัยน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ขา้งต้น 
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ค่านิยมที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์ Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขต

พื้นที่อ าเภอหัวหิน 

The influence of values on Apple IPHONE purchasing decision of consumers in 

HUA HIN district  

นภนนท์ หอมสุด1 ปานเดือน สืบประดิษฐ์1* และ พิราภรณ ์เหลืองอัคราธร1  
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บทคัดย่อ 
 

 การวจิัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาค่านยิมท่ีมอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซือ้ผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE โดย

ตัง้สมมุติฐานว่าปัจจัยด้านค่านิยมท้ังหมด 4 ด้าน  (ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ, ค่านิยมด้านสังคม,ค่านิยมด้านวัตถุ,ค่านิยม

ด้านสุนทรียภาพ) จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ การสร้างแบบสอบถาม สอบถาม

ความเห็นแจกกลุ่มตัวอยา่งของผู้ใช้บริการในร้าน ISudio ของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหนิท้ังหมด 400 คน ผู้วิจัยได้

น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่างจริง เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach’s Alpha ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการวิจัยคือลักษณะเฉพาะพิเศษ (X1) ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ (X2) ค่านิยมด้านสังคม (X4) ค่านิยมด้าน

สุนทรียภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05และสมการพยากรณ์ คือ Y = 1.030 + 

(0.425)x1 + (0.250)x2 + (0.248)x4  จากค่าของตัวแปรจะแสดงให้เห็นได้ว่าว่าค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE จะท าให้แสดงถึงสถานะการเงิน การเป็นท่ียอมรับ

ในสังคม การต้องการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี อาจรวมถึงแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ท าให้

เกิดการตัดสินใชซ้ื้ออยา่งท่ี คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าววา่ การท่ีผู้บริโภคท าการตัดสินใจประกอบด้วย

ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคตขิองผู้บริโภคซึ่งจะสะทอ้นถึงความตอ้งการ 
 

ค าส าคัญ:  ค่านยิม การตัดสินใจซือ้  

                                                 
1 คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุร ี76120 
1 Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi Province 76120   

*Corresponding author e-mail: noo.noonz_n@hotmail.com 



 

 

  2142  Proceedings 

Abstract  
 

 The objectives of this research were to study the influence of values on Apple IPHONE purchasing 

decision of consumers in HUA HIN district with four hypotheses related to the values (Economic values, Social 

Values, Material Values, Aesthetic Values). The questionnaire was used as the research tool by distributed to 

400 people who used the service from IStudio in HUA HIN district. The questionnaire was distributed to 30 

people who are in the actual population as the pre-test and then was tested the reliability by Cronbach’s Alpha 

with the coefficient at 0.929. The data was analyzed by multiple regression analysis. The results show that 

Economic values (X1), Social Values(X2), Aesthetic Values(X4) which had effected on purchasing decisions (Y) 

with a significance quality level of 0.05. The prediction equation was Y = 1.030 + (0.425)x1 + (0.250)x2 + 

(0.248)X4. The value of the variable to indicate that the values that influence of Apple IPHONE purchasing 

decision of consumers because Apple IPHONE will reflect the financial position. To be accepted in society.The 

required technology leadership maybe include application functionality. Attracted the attention of consumer .AS 

Kotler (Kotler. 2000: 176-178) says that consumers make decisions include factors are motivation, perception, 

learning, personality and attitudes of consumers, which is reflected them need.  
 

Keywords:  Values, purchasing decision  
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บทน า 

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีในการสื่อสารเข้ามาหลายรูปแบบมผีู้คนให้ความสนใจเป็นจ านวนมากประกอบกับ

ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยอีย่างไม่หยุดยัง้ โดยเฉพาะเทคโนโลยกีารสื่อสารแบบการใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งการใช้การ

สื่อสารแบบใช้โทรศัพท์มือถือได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผู้บริโภคตลอดเวลา เสมอืนเป็นอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกให้กับมนุษย ์การคดิค้นเทคโนโลยท่ีีล้ าสมัย

ในปัจจุบันนี้ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรียกว่า สมาร์ทโฟน ซึ่งคือโทรศัพท์มือถือเคลื่อนท่ีท่ีมีความสามารถท่ี

มากกว่าโทรศัพท์มือถือท่ัวไป นอกเหนือจากการใช้แค่การสื่อสารผ่านการโทร อย่างเช่น สามารถรองรับการใช้งาน

อินเตอร์เน็ตและใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ โดยท่ีผู้ใช้สามารถปรับแต่งลูกเล่นการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรงกับความ

ต้องการได้มากกวา่โทรศัพท์มือถือท่ัวไป โดยสมาร์ทโฟนก าลังนิยมอย่างแพร่หลาย ทางบริษัทผู้จัดจ าหน่ายได้มีการ

แข่งขันสร้างความแตกตา่งจากรูปแบบของโทรศัพท์มือถือแบบเดิม เพ่ิมโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  สามารถขยายฐาน

ลูกค้าเพ่ิมขึน้ และเป็นช่องทางให้กับธุรกิจอื่นๆ  

เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมกีารรับเทคโนโลยจีากต่างประเทศมากขึน้ อันเนื่องมาจากความก้าวล้ าของสังคม

และเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพราะสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น

ประกอบกับการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกกล่าวได้ว่า “ค่านิยมในการบริโภคเทคโนโลยี” กลายเป็นในค่านิยม

ของสังคมไทยในปัจจุบัน (อรสิริ ทัศนาวรากุล 2554) 

จากการส ารวจในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหินได้พบว่าผู้บริโภคนิยมใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้ายี่ห้อ Apple เป็น

จ านวนมากซึ่งบริษัทได้เกิดขึ้นจากการร่วมมือของ สตีฟจ็อบส์ และ สตีฟ วอซเนียก เมื่อบริษัทได้ก้าวเข้าสู่ตลาด

อเิล็กทรอนกิส์เคลื่อนท่ีและได้ออกแบบท่ีครบวงจรในดา้นของระบบปฏบัิติการตา่งๆจนท าให้ Apple ได้มชีื่อเสียงท่ีโดด

เด่น สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและมัลติมิ เดีย โดยการท างานของ IPHONE สามารถใช้งานส่งอีเมล์ ใช้เป็น

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและมีแอพพลิเคชั่นต่างๆ และมีหลายรุ่นหลายขนาด เร่ิมต้นด้วย 2G ไปถึง ณ ปัจจุบันนี้คือ IPHONE 

7 มีการพัฒนาให้ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วง เช่น พัฒนาจากหน้าจอโดยไม่มีปุ่ม

ส าหรับกดหมายเลขโทรศัพท์ แต่การท างานท้ังหมดจะท างานผ่านหนเจอด้วยการสัมผัส เป็นการส่งงานระบบต่างๆ 

โดยมีระบบปฏิบัติการ IOS เป็นระบบปฏิบัติการหลักในการควบคุม นอกจากนั้น Apple ยังเป็นตราสินค้าท่ีแข็งแกร่ง

อยู่ในใจมหาชนและผู้คนให้ความนิยมเป็นจ านวนมาก 

โดยตราสินค้า Apple มุ่งเน้นผลิตสินค้าจ าพวก IT (information technology) ออกสู่ตลาดเน้นรูปแบบท่ี

ทันสมัย สะดวกแก่การใช้งานเหมาะกับการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึ่งตราสินคา้ Apple ได้รับความนยิม

อย่างมากทัง้ IPHONE  IPAD รวมไปถึงอุปกรณเ์สริมตา่งๆโดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการแสดงถึงสถานะทางสังคมเพื่อ

ช่วยยกระดับสถานะภาพทางการเงินของกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้ตราสินค้า Apple ซึ่งผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Apple ได้มี

การวางภาพพจน์ของผู้บริโภคท่ีมาใช้ผลิตภัณฑ์ให้ออกมาส าหรับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้อยู่ในระดับสูง มีรสนิยมในการ

เลือกใช้ IT(information technology ) ท่ีมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทางสังคมท่ัวโลก (Vigneronและ Johnson 

(2004: 484-503)) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาค่านิยมท่ีมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อในผลิตภัณฑ์ Apple 

IPHONEของผู้บริโภคในเขตพืน้ท่ีอ าเภอหัวหิน โดยศกึษาปัจจัยเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยดา้นค่านยิม และปัจจัยการตัดสนิซื้อ

ของผู้บริโภค (คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178)) โดยศึกษาในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน เนื่องจากอ าเภอหัวหินมีศูนย์

จ าหน่าย IPHONE และมผีู้ใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก โดยสังเกตได้วา่มีผู้ใชบ้ริการเข้ารับบริการอยูต่ลอดเวลา จึงเป็นท่ี
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นา่สนใจในการท าการศกึษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทราบถึงค่านิยมท่ีมอีทิธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อในผลิตภัณฑ์ IPHONEของ

ผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีอ าเภอ หัวหนิ 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน 

2. เพื่อศึกษาค่านิยมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีหัวหิน 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
ตัวแปรตน้                                                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านยิมของผลิตภัณฑแ์ละการตดัสนิใจซื้อ ปัจจัยคา่นิยม ได้แก ่ค่านยิมด้าน

เศรษฐกิจ , ค่านยิมด้านสังคม ,ค่านยิมด้านวัตถุ , ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ค่านิยม 

สังคมมนุษย์นั้นเรามีความเชื่อว่าค่านิยมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดพฤติกรรมของบุคคล เพราะ

ค่านยิมจะเป็นเครื่องตัดสิน ก าหนดหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤตกิรรมไปทางใดทางหนึ่ง ดังนัน้ค่านยิมจึงเป็นพลังท่ี

ซ่อนเร้นอยู่ภายใตพ้ฤตกิรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย ์(สมาน ชาลีเครอื, 2523 ) 

นอกจากนี้ค่านิยมยังเป็นเคร่ืองชี้แนวทางและลักษณะความประพฤติของคนในสังคมดังนั้นการปลูกฝังและ

พัฒนาค่านยิมอันดีงามให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติจึงเป็นความจ าเป็นท่ีจะต้องกระท าโดยไมช่ักช้า และจะตอ้งมกีารกระท า

ท่ีต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา (พนัส หันนาคินทร์, 2520 ) เพราะพลังอ านาจแห่งชาติจะมั่นคงเพยีงใดนัน้ ยอ่มขึน้อยู่

กับคนภาพของคนในชาติ ซึ่งย่อมจะประพฤติและปฏิบัติตามค่านิยมท่ีตนยอมรับนับถืออยู่ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า

สังคมจะเจริญก้าวหน้าหรือเสื่อมไปในทิศทางใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมเป็นส าคัญเพราะฉะนัน้การสร้าง

ค่านิยมท่ีถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในสังคม 

(อานนท์ อาภาภิรมย์ ,2517 ) ค่านิยมของสังคมจึงมีความส าคัญต่อการแสดงพฤติกรรมของคนในสังคม เนื่องจาก

ค่านิยมเป็นตัวควบคุมการตัดสินใจของคนในสังคม จึงมีอิทธิพลตอ่บุคลิกภาพและอุปนิสัยใจคอของคนส่วนมาก (อา

รง สุทธาศาสนแ์ละคณะ ,2525 ) 

ความหมาย   

ค่านิยม (หนว่ยศึกษานเิทศก ์กรมสามัญศึกษา,2529) หมายถึง ความเชื่อของบุคคลสว่นใหญ่ท่ีเชื่อวา่สิ่งใดมี

ค่า มีความส าคัญ และเป็นท่ีปรารถนาในขณะท่ีสิ่งอื่นมีค่า มีความส าคัญน้อยกว่า หรือไม่เป็นท่ีต้องการ ในลักษณะ

ดังกล่าวค่านยิมจึงเป็นมาตรฐานในการรับรู้ การประเมิน การเลือก และการตัดสินใจของบุคคลว่าควรท าหรือไม่ควร

ปัจจัยค่านิยม ได้แก่  ค่านิยมด้าน

เศรษฐกิ จ  , ค่ านิ ยมด้ านสั งคม  ,

ค่ านิ ยมด้ าน วั ต ถุ  , ค่ านิ ยมด้ าน

สุนทรียภาพ  

 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

Apple IPHONE   
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ท า มีค่าหรือไม่มีค่า ส าคัญหรือไม่ส าคัญ นอกจากนี้ค่านิยมยังท าหน้าท่ีเป็นตัวก าหนดเป้าหมาย และสร้างแรงจูงใจ 

ผลักดันให้บุคคลมุ่งไปสูเ่ป้าหมายท่ีต้องการ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องก่อให้เกิดความดแีก่สังคมดว้ยหรือไม่ 

ไพฑูรย์ เครือแก้ว (ไพฑูรย์ เครือ แก้ว, 2518 ) กล่าวว่า “ค่านิยมของสังคมหมายถึงสิ่งท่ีคนสนใจ สิ่งท่ีคน

ปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะเป็นหรือกลับกลายมาเป็นสิ่งท่ีคนถือว่าเป็นสิ่งบังคับ ต้องท าปฏิบัติ เป็นสิ่งท่ีคนบูชายก

ยอ่งและมีความหมายตอ่บุคคลและเป็นแบบฉบับความคิดท่ีฝังแน่นส าหรับยดึถือในการปฏบัิตติัวของคนในสังคม” 

พอสรุปได้ว่า “ค่านิยม” หมายถึงความรู้สึก ซึ่งประกอบไปด้วยความนิยมชมชอบ พอใจ ยกย่องบูชา 

ต้องการและการตีค่าสิ่งต่างๆ โดยพิจารณาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นในเชิงจิตวิทยา สังคม จริยศาสตร์ 

ศาสนาและสุนทรียศาสตร์ เมื่อบุคคลพิจารณาตัดสินแลว้บุคคลจะยดึถือตามคุณลักษณะนั้นตอ่ไป เชน่ เมื่อบุคคลใดมี

ค่านิยมต่ าในสิ่งใดก็จะแสดงออกในการยอมรับนับถือในสิ่งนั้นในอันดับต่ า ค่านิยมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ

ก าหนดแบบฉบับบุคลิกภาพ หรือลักษณะของการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในสังคม และจะส่งผลต่อคุณภาพของ

สังคมท่ีบุคคลเป็นสมาชกิอยู่ 

ประเภทของค่านิยม 

สาโรธ บัวศรี (2527 ) กล่าวว่า การแบ่งประเภทของค่านิยมกระท าได้หลายวิธี แล้วแต่ว่าผู้แบ่งจะยึดอะไร

เป็นพื้นฐานในการการแบ่ง ไม่มีการแบ่งท่ีเป็นการตายตัวอยา่งเพียงอย่างเดียว ถ้าผู้แบ่งยึดถือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระ

ศาสดาเป็นหลักส าคัญ ก็อาจจะแบ่งคา่นิยมออกได้ เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

     ค่านิยมท่ีเป็นศีลธรรม (Morality) หมายถึงค่านิยมท่ีเป็นศีล และธรรมโดยเฉพาะหรือได้แก่ Moral Values 

และ Ethical Values โดยเฉพาะ ซึ่ง ถือเอาพระศาสดาหรือพระผู้เป็นจ้าได้ก าหนดไว้ให้แลว้ 

     ค่านยิมท่ีเป็นข้อตกลง (Convention) หมายถึงค่านยิมท่ีประชาชนในชาตไิด้ตกลงเห็นชอบก าหนดกันขึน้เองไม่

วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามยุคตามสมัย ได้แก่ธรรมเนยีมประเพณีอุดมการณ ์วินัย กฎหมาย ฯลฯ 

ในการแบ่งประเภทของค่านยิมท้ังสองประการดังกล่าวมาแล้วจะเห็นว่า เนื้อหานั้นเหมอืนกัน แต่วิธีการแบ่ง

นั้นต่างกัน ท้ังนี้อาจจะยังมีวิธีอื่นๆ อีกแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้แบ่ง เช่น อี.สแปรนเจอร์ (E. Spranger) ได้จ าแนก

ลักษณะของค่านิยม โดยการพิจารณาตามลักษณะการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมด้านต่างๆ ออกเป็น 6 ประเภท 

คือ 

1. ค่านิยมทางทฤษฎีหรือวิชาการ (Theoretical Value) ได้แก่ ค่านิยมท่ีจะศึกษาหาความรู้ความจริง เหตุผล 

และการรวบรวมจัดระบบความรู้ 

2. ค่านิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Value) เป็นค่านิยมท่ีท าให้บุคคลแสวงหาประโยชน์ทรัพย์สิน และความ

มั่นคง 

3. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) เกี่ยวข้องกับความช่ืนชม พึงพอในในความงามความเหมาะสม 

และความกลมกลืนกันในลักษณะต่างๆ 

4. ค่านยิมทางสังคม (Social Value)ได้แก่ความรักเพ่ือนมนุษย ์ความตอ้งการท่ีจะท าประโยชนใ์ห้เพื่อมนุษย์ 

5. ค่านยิมทางการเมอืง (Political Value) คือ ความนยิมอ านาจอทิธิพลและชื่อเสียง 

6. ค่านิยมทางศาสนา (Religious Value) ได้แก่ ความเชื่อและความยึดถือในศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือ

จุดมุ่งหมายอันสูงสุดในจักรวาล 
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นอกจากนี้ยังมีนักสังคมวิทยาได้จ าแนกลักษณะของค่านิยมตามกลุ่มคน โดยพิจารณาจ าแนกเป็นระดับ

บุคคล กลุ่มคน และสังคม หรอืถ้าผู้จ าแนกยดึถือลักษณะของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเสมออาจจ าแนกลักษณะของ

ค่านยิมออกเป็นค่านยิมท่ีมลีักษณะยืนยงถาวรหรือเปลี่ยนแปลงกับค่านิยมท่ีมีลักษณะระดับของความส าคัญมากน้อย 

หรือลักษณะของค่านยิมท่ีเป็นความเชื่อ 

Vigneron และ Johnson (2004: 484-503) กล่าวว่า การแสดงออกทางสังคมเป็นการรับรู้หรือเป็นการ

ขยายตัวเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการซื้อแบรนด์หรูเพราะผู้บริโภคใช้แบรนด์หรูเป็นวิธีการจัดหมวดหมู่หรือการ

แบ่งแยกความแตกต่างจากคนอ่ืน  

Arghavan และ Zaichkowsky (2000: 485) กล่าวว่า ผู้บริโภคมีสัญลักษณ์ในการแบ่งชนชั้นทางสังคม แบ่ง

โดยการใช้แบรนด์หนึ่งๆ และผู้บริโภคจะเลือกใช้แบรนดท่ีรู้จักกันดีในสังคม ดังนั้น การแสดงออกทางค่านิยมทาง

สังคมจะสะท้อนถึงคุณค่าตราสินค้า เมื่อผู้บริโภคมีการใช้สินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เป็นจ านวนมากก็จะแสดงให้

เห็นว่าสินค้าแบรนด์นัน้เป็นแบรนด์ท่ีนิยมของคนในสังคมและเป็นแบรนด์ท่ีมีคุณภาพดีเหมาะสมกับผู้บริโภค ซึ่งการท่ี

จะเป็นแบรนด์ท่ีนิยมของผู้คนในสังคมได้นั้น องค์กรต้องท าให้ ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้าของแบรนด์นั้นๆ และ

เกิดความพงึพอใจ น ามาซึ่งการซื้อซ้ า 

การตัดสินใจซื้อ 

คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าวว่า วิธีการท่ีผู้บริโภคท าการตัดสินใจประกอบด้วยปัจจัยภายใน 

คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนัก

ในการท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมท่ีมีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีมีอยู่หรือข้อมูลท่ีฝ่าย

ผู้ผลิตให้มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้นในการท่ีผู้บริโภค จะซื้อสินค้าหนึ่งนั้น จะต้องมี

กระบวนการต้ังแตค่วามตอ้งการไปถึงทัศนคตหิลังจากท่ีได้ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน ซึ่งมี

รายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอน ดังนี ้

1. การตระหนักถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Need / Problem Recognition)  

2. การเสาะหาข้อมูล (Information Search)  

3. การประเมินทางเลือกในการตัดสนิใจซื้อ (Evaluation of Alternatives)  

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) (สุมาลี พุ่มภิญโญ และสุปรียา ควรเดชะคุปต์ ,2546 

หน้า18) จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีบุคคลหนึ่งรับรู้ถึงความต้องการจาก

ภายในท่ีเกิดจากแรงจูงใจ และใช้ความคิด เหตุผล ประสบการณ์ต่างๆ มาพิจารณาทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทางเลือก 

โดยเลอืกทางเลือกที่ดีและมีความเหมาะสมท่ีสุด   

 

งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง  

 นางสาววรินดา บุญพิทักษ์ 2554  “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์ไอโฟนโฟร์

เอสของผู้ บริ โภคในย่านรังสิต ” Factors Affecting the Consumer Buying Decision towards IPhone4s 

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตคลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมลคลธัญบุรี 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคา่นิยมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์Apple IPHONE 

ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเครื่องมอในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษาและการศึกษาครัง้นี้ได้ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

  1.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE ในเขตพื้นท่ี

อ าเภอหัวหนิ 

   1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ คือ ผู้ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหินซึ่งจะใช้

วธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบไมท่ราบจ านวนของผู้ท่ีใชผ้ลิตภัณฑ ์Apple IPHONE ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน ผู้วิจัยจึงใชสู้ตรหา

กลุ่มตัวอยา่งกรณท่ีีไม่ทราบจ านวนประชากร ดังนี้ (กัลยา วานิชยบั์ญชา ,2546 )ดังนี้ 

 

n = z2 / 4e2 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

e = ระดับคา่ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

z = ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้ 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับในส าคัญ 0.05 มคี่า  Z=  1.96 

  1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบไม่น่าจะเป็นเป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริง 

โอกาสถูกสุ่มกลุ่มตัวอยา่งไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลอืกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นใครก็ได้ ท่ี

มลีักษณะตามความตอ้งการของผู้วจิัยโดยการก าหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง ในท่ีนี้คอื การแจกแบบสอบถาม

ผู้ใชบ้ริการ ในรา้น IStudio ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหนิ 

1.4 สมมตฐิานการวิจัย  

  - ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์

ตอ่การตัดสนิซือ้ Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพื้นอ าเภอหัวหนิ 

   - ปัจจัยทางค่านิยมมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินซื้อ Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพื้นอ าเภอ

หัวหนิ 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE ซึ่งเป็น

ลักษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลอืก   (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ข้อ  

ส่วนท่ี3 แบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE ในเขตพื้นท่ี

อ าเภอหัวหิน ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ 1ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ2.ค่านิยมด้านสังคม3.ค่านิยมด้านวัตถุ4.ค่านิยม

ด้ายสุนทรียภาพรวมท้ังหมด 12 ข้อเพื่อใชว้ัดระดับค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE โดย

ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) โดย

ก าหนดเป็น 5ระดับ ให้เลอืกเพยีงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อม ี5 ตัวเลอืก  



 

 

  2148  Proceedings 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE  ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน ซึ่งเป็น

ค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 3ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค ( interval Scale ) เป็นการวัดแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกเพียงค าตอบเดยีว และก าหนดให้แตล่ะข้อม ี

5 ตัวเลอืกและแปรผลตาม Likert  scale( ธานินทร์ ศลิป์จารุ , 2552) 

ตัวแปร (variable) 

คือ คุณลักษณะหรือคุณสมบัตขิองหน่วยตัวอยา่งท่ีสามารถแปรค่าหรือแปรเปลี่ยนได้ตามคุณสมบัติของมัน

หรือตามค่าท่ีผู้วิจัยก าหนด เช่น เพศ แปรได้เป็น 2 ค่าคือ เพศชาย และเพศหญิง อายุ แปรได้ตั้งแต่อายุแรกเกิด 1, 2, ....

จนถึงอายุสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็น 100 ปี หรือมากกว่า ระดับการศึกษาแปรได้หลายค่า

ตามแต่ระดับของการศึกษาที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ เช่น ระดับประถม ระดับมัธยม จนถึงปริญญาเอก หรือถ้าต้องการศึกษา

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเปลี่ยนโครงสร้างของต ารวจ ความคิดเห็นก็คือตัวแปรตัวหนึ่งท่ีต้องการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยต้อง

ก าหนดค่าความคิดเห็นให้สามารถแปรเปลี่ยนค่าได้เป็นเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ขึน้อยู่กับผู้แสดงความคิดเห็นแต่ละคน รายได้ของบุคคลก็เป็นค่าท่ีผันแปรได้เช่นกัน โดยแปรเปลี่ยนตั้งแต่มีรายได้ 0 

บาท ไปจนรายได้สูงสุดของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาซึ่งอาจเป็น 1,000,000 บาท หรือมากกวา่ก็ได้ เป็นต้น  จะเห็นได้ว่า

ตัวแปรจะสามารถแปรเปลี่ยนหรือเปลี่ยนค่าได้ตามคุณสมบัตขิองตัวแปร 

ระดับการวัดของตัวแปร หมายถึง การแปลความหมายของตัวเลขซึ่งเป็นค่าของตัวแปรว่ามีความหมายใน

ระดับใด แบง่เป็น  4  ระดับ  ได้แก่ 

1. ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) หมายถึง การก าหนดตัวเลขแทนค่าตัวแปรโดยให้ตัวเลขนั้นเป็นเพียง

สัญลักษณ์หรือจ าแนกตัวแปรออกเป็นพวก ๆ ไม่สามารถน าตัวเลขนั้นมาคิดค านวณ ในเชิงปริมาณได้ เช่น เพศ เรา

แบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยแทนเพศชายด้วย 1 เพศหญิง เป็น 2 แต่เลข 1 และ2 ไมไ่ด้มีความหมายเป็นจ านวน

เป็นเพยีงแคส่ัญลักษณ์แทนเพศเท่านัน้จัดเป็นกลุ่มๆได้  

2. ระดับจัดล าดับ (Ordinal Scale) หมายถึงการก าหนดตัวเลขที่บอกอันดับของสิ่งท่ีน ามาเปรียบเทียบกันโดย

ไม่สามารถบอกปริมาณของความแตกต่างกันได้ และไม่สามารถน าตัวเลขนั้น ๆ มาคิดค านวณในเชิ งปริมาณได้ เช่น

การประกวดนางงาม การแข่งขันต่างๆ ได้รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 สามารถบอก

อันดับได้ แตบ่อกปริมาณไมไ่ด้ว่าชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 1 นัน้สวย, ไพเราะหรอืดมีากกวา่กันเท่าใด 

3. ระดับอันตรภาค (Interval Scale) หมายถึง การก าหนดตัวเลขแทนคุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ โดยมี

ปริมาณแทนสิ่งนั้น ๆ ด้วย สามารถเปรียบเทียบเพื่อบอกความแตกต่างกัน ท้ังยังสามารถน าไปคิดค านวณในเชิง

ปริมาณได้ แต่ตัวเลขท่ีน ามาใช้แทนนั้นเป็นตัวเลขท่ีสมมติให้มีความเป็นศูนย์ท่ีเท่ากัน  หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  

ศูนย์ไม่แท้  เช่นอุณหภูมิ  หรือการสอบวัดความรู้ของนักเรียนในวิชาหนึ่งๆ  นักเรียนคนหนึ่ งได้ศูนย์คะแนน ( 0 ) แต่

ไมไ่ด้หมายความว่านักเรียนไม่มคีวามรู้ในวิชานัน้เลย อาจเป็นเพียงแค่ความรู้ไมต่รงกับข้อสอบ  หรือวัดไมต่รงความรู้

ของเขานั่นเอง  อยา่งนีเ้รียกว่าศูนยไ์มแ่ท้ 

4.  ระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) หมายถึง ตัวเลขท่ีใช้แทนคุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงทาง

ธรรมชาต ิหรืออาจเรียกว่า มศีูนยแ์ท้  

ส่วนใหญ่เป็นการวัดทางกายภาพ เชน่ส่วนสูง น้ าหนัก เวลา ยกตัวอยา่งเลย น้ าหนัก 0 กิโลกรัม หมายถึงไม่

มนี้ าหนักเรียกว่าศูนยแ์ท้เป็นต้น 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมอืในการศึกษาวิจัยถือเป็นสิ่ง

ส าคัญ เนื่องจากเครื่องมอืการวจิัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเช่ือถือของงานวิจัยอกีท้ังการทดสอบความ

เท่ียงตรง (Validity)และความเชื่อมั่น(Reliability) ของเคร่ืองมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ ต้องมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาค่านิยมท่ีมอีิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 

ท่าน เพื่อขอค าแนะน า และท าการปรับปรุงแก้ไขตนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมคีวามเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre - 

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย ,2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถามที่ใชใ้นการศึกษาวจิัยในครัง้นี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 แสดงวา่เคร่ืองมอืมีความ

เชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และ แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพและ

รายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)  และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค่านยิม โดยค านวณหารอ้ยละ(Percentage) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค่านิยม โดยค านวณหาค่าสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา ปัจจัย

ค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple IPHONE ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหินด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาหา ปัจจัยค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple IPHONE 

ด้วยคา่ Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นัน้คอื ปฎเิสธมุตติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตามแนวทางของ ประสพชัย พสุนนท์ (2553)  
 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ

56) มอีาย2ุ0ปีไมเ่กิน30ปี (ร้อยละ56.3)สถานภาพโสด (ร้อยละ 55.3)ระดับการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อย

ละ59.3) อาชีพนักเรียนหรือนักศกึษา (ร้อยละ27.8)และมีรายได้ต่ ากว่า15,000บาท(ร้อยละ34.5)  

 ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในเร่ืองค่านิยม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้

โทรศัพท์มือถือตราสินค้า Apple IPHONE รุ่นไอโฟน6,6s (ร้อยละ 43.8) ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาการตัดสินใจซื้อ
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ผลิตภัณฑ์ประมาณ 1 อาทิตย์ (ร้อยละ 30.8) ตัดสินใจซื้อทันทีท่ีออกสู่ตลาด(ร้อยละ55.3) ใช้เล่นโซเชียลใน

ชวีติประจ าวัน (ร้อยละ35.3) วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญในการเลอืกซือ้ไวใ้ชใ้นการสื่อสาร(ร้อยละ25) และตัดสินใจซือ้ด้วย

ตนเอง (ร้อยละ41)  

 ส่วนท่ี 3 จากผลการศึกษาถึงค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE 

พบว่าค่านยิมท่ีมีอทิธิพลส่งผลตอ่การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพืน้ท่ีอ าเภอ

หัวหิน มี 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ (Mean=3.84 S.D=0.87), ค่านิยมด้านสังคม (Mean=4.03 S.D=0.78), 

ค่านยิมด้านวัตถุ (Mean=3.82 S.D=0.76), ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ (Mean=3.87 S.D=0.72)   

 ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE จากการวิเคราะห์พบว่าอยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก (Mean=3.94, SD.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมากท้ัง 4 ด้าน ค่านิยมด้าน

เศรษฐกิจ (Mean=3.84 S.D=0.87), ค่านิยมด้านสังคม (Mean=4.03 S.D=0.78), ค่านิยมด้านวัตถุ (Mean=3.82 

S.D=0.76), ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ (Mean=3.87 S.D=0.72)  

 ส่วนท่ี 5 การวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของคุณภาพท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

Apple IPHONE ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 117.888 4 29.472 100.864 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 115.418 395 0.292   

Total 233.306 399    

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าค่านิยมท่ีมีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้าของ Apple 

IPHONE จากท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ, ค่านิยมด้านสังคม, ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้าน

สุนทรียภาพ ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

(Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ5ซึ่งปรากฏในตารางท่ี2  

 

ตารางที่ 2 การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชคุ้ณภาพกับการยอมรับเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  1.030 0.161  6.398. 0.000 

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ X1 0.370 0.053 0.425 7.048 0.000 

ค่านยิมด้านสังคม X2 0.243 0.048 0.250 5.016 0.000 

ค่านยิมด้านวัตถ ุ X3 -1.36 0.070 -1.35 -1.944 0.053 

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ X4 0.261 0.067 0.248 3.896 0.000 

R=0.711, R Square = 0.505 , Adjusted R Square = 0.500 , Std Error of the Estimate = 0.54055 

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของของตราสินค้าของ Apple 

IPHONE จากท้ังหมด 3ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ, ค่านิยมด้านสังคมและค่านิยมด้านสุนทรียภาพ และค่านิยม
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ท่ีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมีอยู่ 1 ด้านคือ ค่านิยมด้านวัตถุและจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้า

ของ Apple IPHONEในเขตพื้นท่ีหัวหิน 3 ด้านดังนี้ 

Y = 1.030 + (0.425)X1 + (0.250)X2+(0.248) X4 

เมื่อ Y  แทนการตัดสนิใจซื้อของของตราสินคา้ของ Apple IPHONE 

X1 แทน ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ 

X2 แทน ค่านิยมดา้นสังคม 

X4 แทน ค่านิยมดา้นสุนทรียภาพ 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้าของ Apple 

IPHONEในเขตพื้นท่ีหัวหิน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ, ค่านยิมด้านสังคมและค่านิยม

ด้านสุนทรียภาพ ท าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้าของ Apple IPHONEในเขตพื้นท่ีหัวหิน และสามารถ

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

 

ผลการศกึษาจะเห็นได้ว่าค่านยิมส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE เพราะการใชผ้ลิตภัณฑ์ 

Apple IPHONE จะท าให้แสดงถึงสถานะการเงิน การท่ีสังคมใช้กันเป็นจ านวนมาก การต้องการเป็นผ็น าด้านเทคโนโลย ี

การไม่ล้าสมัย ตามทันโลกอยู่ตลอกเวลา อาจรวมถึงแอปพลิเคชั่นต่างๆ ท่ีดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ท าให้เกิด

การตัดสินใช้ซื้ออย่างท่ี คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าวว่า วิธีการท่ีผู้บริโภคท าการตัดสินใจประกอบด้วย

ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคตขิองผู้บริโภคซึ่งจะสะทอ้นถึงความตอ้งการ  

 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อของตราสินค้าของApple IPHONEในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัว

หิน 

สนับสนุน 

ค่านยิมด้านสังคมสง่ผลตอ่การตัดสินใจซือ้ของตราสินคา้ของApple IPHONEในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหนิ สนับสนุน 

ค่านยิมด้านวัตถุส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อของตราสินคา้ของApple IPHONEในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหนิ ไม่สนับสนุน 

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซือ้ของตราสินคา้ของ Apple IPHONEในเขตพื้นท่ีอ าเภอ

หัวหนิ 

สนับสนุน 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผลการศึกษาถึงค่านิยมท่ีมอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHNOE ของผู้บริโภค

ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหินสามารถน ามาอธิปรายได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHNOE ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56) อายุ 20 ปีไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 56.3) มสีถานภาพโสด (ร้อยละ 55.3) ระดับปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 59.3) มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ร้อยละ 27.8) และมีรายได้ท่ีน้อยกว่า 15,000 

บาท (ร้อยละ 34.5) 

2. จากผลการศึกษาถึงค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE พบว่า

ค่านยิมท่ีมีอทิธิพลสง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE ของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน 

ม ี4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ(Mean=3.84 S.D=0.87), ค่านิยมด้านสังคม (Mean=4.03 S.D=0.78), ค่านิยม

ด้านวัตถุ(Mean=3.82 S.D=0.76), ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ(Mean=3.87 S.D=0.72)  กล่าวคือเมื่อบริษัท Apple ให้

ความส าคัญในเร่ืองของค่านิยมทางสังคม  ท้ัง 4 ด้านดังกล่าว จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่ง

ผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับค่านยิมของผลิตภัณฑ์ อาจจะด้วยค่านิยมของผลิตภัณฑ์คือเป็นตัวบ่งบอกถึงการยอมรับ

ของคนในสังคมและยอมท่ีจะปฏิบัติตามในสิ่งท่ีบุคคลหรือสังคมยอมรับและมีคุณค่าในสังคมจึงส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด

ความตอ้งการในผลิตภัณฑ์ตราสินคา้ Apple IPHONE  และท าให้เกิดการตัดสนิใจซื้อได้ ซึ่งในแต่ละดา้นสรุปได้ดังนี้ 

  2.1 ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ (ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544, หนา้50-52)) คือ บง่บอกถึงสถานะการเงิน 

ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานท าให้ใช ้ชีวิตประจ าวันได้ง่ายขึน้ 

จากผลการวจิัย สรุปวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในด้านนี้มากท่ีสุดจากปัจจัยด้าน ค่านยิมท้ัง 4 ด้าน 

   2.2 ค่านิยมด้านสังคม (Arghavan และ Zaichkowsky (2000: 485)) คือ เป็นค่านิยมท่ีส่งผล

เกี่ยวกับ ความรัก ความเข้าใจรวมถึงความต้องการของอารมณ์ของแต่ละบุคคลหรือความต้องการท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์

ของบุคคลหนึ่ง  

   2.3 ค่านิยมด้านวัตถุ (Vigneron และ Johnson (2004: 484-503)) คือ เป็นค่านิยมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การด ารงชีวิต การใชผ้ลิตภัณฑท่ี์มีความจ าเป็นในชวีติประจ าวัน 

   2.4 ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ (ราตรี พัฒนรังสรรค์ (อ้างถึง สรางค์ โค้วตระกูล 2544,หนา้ 368-

369))  คือ เป็นค่านยิมท่ีให้ความส าคัญในเร่ืองของความรู้สกึในเร่ืองความงามของตัวผลิตภัณฑ์  

 จากผลการศกึษา ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑต์ราสินคา้ Apple IPHONE  พบวา่ค่านิยม

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Apple IPHONE ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน มีท้ังหมด 4 ด้าน 

ได้แก่ 1.ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ 2.ค่านิยมด้านสังคม 3.ค่านิยมด้านวัตถุ 4.ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ(คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178)) ของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  

  ดังนั้นจะสรุปได้ว่าค่านิยมมีส่วนในการช่วยให้ผู้คนตัดสินใจซื้อ เพราะว่าด้วยสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม

โลกาภิวัฒน์ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ท าให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้คนมักจะมีการท า

ตามๆกัน เพื่อต้องการเป็นผู้น า หรือตามทันสังคมให้เป็นท่ียอมรับ ในส่วนของวิจัยท่ีได้ท า จะเห็นได้ว่าผู้คนนิยมให้

ความสนใจกับผลิคภัณฑ์ Apple IPHONE เป็นอย่างมาก อาจจะเพราะกระแสท่ีมาแรงว่าใครใช้ Apple IPHONE จะดูมี

สถานะทางการเงินท่ีดี หรือใครใช้รุ่นใหม่ล่าสุดก็จะเป็นท่ียกย่องเป็นผู้น าเทคโนโลยี เกิดสังคมใหม่ หรือการเป็นท่ี

ยอมรับในสังคม ท าให้เกิดความภูมใิจในการใชผ้ลิตภัณฑน์ี้  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHNOE ของ

ผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหินมคีวามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยค่านิยม ที่ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ, 

ค่านิยมด้านสังคม, ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านสุนทรียภาพ เมื่อบริษัท Apple ให้ความส าคัญในเร่ืองปัจจัย

ค่านิยมท่ีได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ, ค่านิยมด้านสังคม, ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านสุนทรียภาพ จะท าให้

ผู้บริโภคเกดิการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE เพิ่มมากขึ้นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าค่านิยมนัน้สามารถ

สร้างการตัดสินใจชื้อและความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นตราสินค้ายี่ห้อ Apple ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน

ค่านยิมแตล่ะด้านเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ดังน้ี 

1. ค่านยิมทางด้านเศรษฐกิจ 

เป็นค่านิยมท่ีโลกจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยถือหลักการว่าท่ีไหนถูกก็ซื้อสินค้าท่ีนั่น

โดยต่างฝ่ายจะใช้ภาษีน้อยท่ีสุดหรือเป็นการท่ีนิยมซื้อสินค้าตามกระแสเศรษฐกิจของโลกโดยปัจจัยค่านิยมในด้าน

สังคมส าคัญอย่างยิ่งซึ่งจะท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE เนื่องจากปัจจัยค่านิยม

ทางด้านสังคมส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑต์ราสินคา้ Apple IPHONE  

2. ค่านยิมทางด้านสังคม 

เป็นค่านิยมท่ีโดนครอบง าทางสังคมวัฒนธรรมโดยผ่านทางข้อมูลข่าวสารโดยปัจจัยค่านิยมในด้านสังคม

ส าคัญอย่างยิ่งซึ่งจะท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE เนื่องจากปัจจัยค่านิยมทางด้าน

สังคมสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑต์ราสินคา้ Apple IPHONE  

3. ค่านยิมทางด้านวัตถุ 

เป็นค่านิยมท่ีเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต เช่นการใช้เคร่ืองมือติดต่อสื่อสารโดยปัจจัยค่านิยมในด้านวัตถุส าคัญ

อย่างยิ่งซึ่งจะท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Apple IPHONE เนื่องจากปัจจัยค่านิยมทางด้านสังคม

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑต์ราสินคา้ Apple IPHONE  

4. ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ  

เป็นค่านยิมท่ีให้ความส าคัญกับเร่ืองของความรู้สกึ ซาบซึ่งในสิ่งของตา่งๆ แสดงถึงความรู้สกึในสิ่งท่ีต้องการ

ได้โดยชัดเจนโดยปัจจัยค่านิยมในด้านสุนทรีภาพส าคัญอย่างยิ่งซึ่งจะท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 

Apple IPHONE เนื่องจากปัจจัยค่านยิมทางด้านสังคมส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑต์ราสินคา้ Apple IPHONE  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวจิัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากคณาจารยค์ณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด 

ท่ีได้ให้ความรู้ การชี้แนะ ตรวจทาน และแก้ไขบกพร่องและให้การสนับสนุนต่อผู้ท าวิจัยในงานวิจัยตลอดจนหาร

ค าปรึกษา และผู้วิจัยต้องขอขอบคุณกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ Apple IPHONE ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน ที่อนุญาต

ให้ผู้วิจัยไปแจกแบบสอบถามซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าวิจัยจนงานวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนส าเร็จไปได้

ด้วยด ี  
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ปัจจัยด้านคุณภาพที่ส่งผลต่อการการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาตญิีปุ่่น 

Quality factor affecting purchasing decision to buy Japanese car 
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บทคัดย่อ  
 

 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ ปุ่น โดยตั้ง

สมมุตฐิานวา่ปัจจัยดา้นคุณภาพท้ัง 8 ด้าน (สมรรถนะ, ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้, ความสอดคล้องตามท่ี

ก าหนด, ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง)จะส่งผลตอ่การ

ตัดสินใจซื้อ ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์สอบถามความคิดเห็นจากตัวอย่างของ

ผู้ใช้รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมด 400 คน และได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน โดยใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha)ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.931 และวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ใชร้ถยนต์ทุกวัน ใช้รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า ระยะเวลาการใชง้านรถยนต์มากกวา่ 5 ปี ราคารถยนตต์ัง้แต ่500,000-

900,000 บาท สีสันและรูปทรงสวยงามคือสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่ซื้อตามความชอบของตนเอง อีก

ท้ังผลการวจิัยท่ีได้คอื ลักษณะเฉพาะพเิศษ (X2) ความเชื่อถือได้ (X3) ความทนทาน(X5) ความสามารถในการให้บริการ 

(X6) ความสวยงาม (X7) และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง (X8) ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ (Y) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

0.05 และสมการพยากรณ์ คือ Y = 0.187 + (0.487)X2 + (0.101)X3 +(0.335) X5 +(0.674) X6 + (0.541) X7 + (0.070) 

X8 
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยดา้นคณุภาพ  การตัดสินใจซือ้  
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study the quality factor affecting purchasing decision to buy 

Japanese car. The hypotheses of 8 Quality factors (ability, characteristic, reliability, concordance, durability, The 

ability to provide services, beauty and Perceived quality or reputation) affecting the purchase decision. The 

research sample was online question to sample customers 400 people who used Japanese car in Bangkok. 

Researchers distributed 30 questionnaires to the group of sample who are in the actual population as the pre-

test and used Cronbach’s Alpha. The coefficient of confidence is 0.931. The data was analyzed by multiple 

regression analysis. The most questionnaires are drive TOYOTA more than five years, price is around 500,000-

900,000 baht. The reason to buy a car are color and shape. The customers buy it by themselves. The results 

show that quality of characteristic (X2), Reliability (X3), durability (X5), the ability to provide services (X6), beauty 

(X7) and Perceived quality or reputation (X8) which affecting purchasing decision (Y) with a significance quality 

level of 0.05. The prediction equation was Y = 0.187 + (0.487)X2 + (0.101)X3 +(0.335) X5 +(0.674) X6 + (0.541) 

X7 + (0.070) X8 
 

Keywords:  Quality factor, Purchasing decision

บทน า 
รถยนต์เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในสังคมปัจจุบัน เห็นได้ว่า มีรถยนต์ท่ีสัญจรตามท้องถนนอยู่เป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะในเขตเมือง เพราะว่าเป็นยานพาหนะท่ีมีความสะดวกสบาย และสามารถน าพาผู้คนไปยังท่ีต่างๆ มีท้ัง

รูปแบบท่ีเป็นรถยนต์สว่นบุคคลและรถโดยสารสาธารณะที่มคีวามจ าเป็นอยา่งยิ่งในภาคคมนาคม 

ธุรกิจรถยนต์ในปัจจุบันมีการเติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลา แม้วา่จะหยุดชะงักบ้างจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจ 

โดยจากสถิติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในช่วง เดือนมกราคม – สิงหาคม 2558 อยู่ท่ี 1,260,548 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 

13.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 (GM Car ,2558) โดยรถยนต์ส่วนใหญ่ท่ีใช้งานในประเทศไทยล้วนแต่เป็น

สัญชาติญี่ปุ่น เนื่องจากรถยนต์ดังกล่าวมีการจ าหน่ายอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน  มีการผลิตในประเทศไทย

ท าให้ไม่ตอ้งจ่ายค่าภาษีน าเข้า ส่งผลให้มีราคาท่ีถูกกวา่  ในเมื่อราคาไมแ่พง  มใีชง้านอยูเ่ป็นจ านวนมาก ท าให้ตน้ทุน

การผลิต และอะไหลต่า่งๆ มีราคาถูก บ ารุงรักษาง่าย มีคุณภาพ  อีกท้ังยังซื้อง่ายขายคล่องเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นท่ีมา

ท่ีท าให้รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นได้รับความนยิมอย่างมากในประเทศไทย 

รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นท่ีใชง้านอยู่ในประเทศไทยมีหลากหลายแบรนดม์าก ท่ีได้รับความนยิมอยา่งเชน่ โตโยต้า  

ฮอนดา้  มิตซูบิชิ อซีูซุ นสิสัน  มาสด้า เป็นต้น  โดยยอดขายรถยนต์แต่ละแบรนดใ์นประเทศไทยตั้งแตเ่ดอืนมกราคม – 

สิงหาคมป ี2558 รวมทุกประเภท 5 อันดับแรกคือ โตโยตา้ 166,991 คัน  อซีูซุ 91,337คัน  ฮอนดา้ 71,427คัน  นสิสัน 

32,374คัน และมิสซูบิช ิ31,702คัน(headlightmag.com,2558) จะเห็นได้ว่าแบรนด์รถยนต์ท่ีมียอดขายสูงสุด 5 อันดับ

แรกนั้นเป็นรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นท้ังสิ้น 

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของคุณภาพท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้รถยนต์

สัญชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเมืองขนาดใหญ่ และรถยนต์หลากหลายประเภท  ส่งผลให้ผู้ใช้มี

จ านวนมากและมคีวามหลากหลาย จึงท าให้มคีวามสนใจท่ีจะศกึษาเพื่อท่ีท าให้ทราบวา่เหตุใดคุณภาพของผลิตภัณฑ์

จึงมผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศกึษาคุณภาพผลิตภัณฑท่ี์สง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซือ้รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวจิัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการศกึษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎคีุณภาพของผลิตภัณฑ ์ ทฤษฎีการตัดสนิใจซื้อ 

2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

3.1 ตัวแปรตน้ คือ ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

3.2 ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยดา้นการตัดสินใจซือ้สนิค้า 

4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ี ท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้  คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ช่วงเดอืนเมษายน 2559 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. ทฤษฎดี้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

  1.1 ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีต้องการ 

โดยสินค้าหรือบริการนั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น (Crosby, 1979) 

คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องมีความมั่นคงมีสภาพดีสามารถใช้และทางานได้ดีรวมถึงมี

รูปร่างท่ีสวยงาม โดยผลิตภัณฑห์รือบริการน้ันจะตอ้งสร้างความพอใจให้กับลูกคา้ เพื่อสามารถทาให้ ผู้บริโภคกลับมา

ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นอีกคร้ังและมอบประโยชน์ในการใช้งานให้แก่ผู้บริโภคอย่างดีท่ีสุดซึ่ง คุณภาพของผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ ได้แก่ ด้านสมรรถนะ(Performance), ด้านลักษณะเฉพาะพิเศษ(Features), ด้านความเชื่อถือ

ได้(Reliability), ด้านความสอดคล้องตามท่ีก าหนด(Conformance), ด้านความทนทาน(Durability), ด้านความสามารถ

ในการให้บริการ (Serviceability), ด้านความสวยงาม(Aesthetics)และด้านการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง(Perceived 

Quality or Reputation) (วชิัยแหวนเพชร, 2543) 

  1.2 ตราสินคา้ของผลิตภัณฑ์ คือ เปรียบเสมอืนค ามั่นสัญญาที่ผู้ขายให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับกลุม่ของ

คุณสมบัติต่าง ๆ ของตัวสินค้า (Attributes) ท่ีผู้บริโภคจะได้รับ และจะเกิดความพอใจเมื่อใช้สินค้า โดยคุณสมบัติต่าง 

ๆ ของตราสินค้าเหล่านี้จะเป็นสิ่งท่ีมีอยู่จริง จับต้องได้และเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผล (Rational) หรือเป็นสิ่งท่ีไม่

สามารถจับต้องและมองเห็นได้และเกี่ยวข้องกับการใช้อารมณ์ก็ได้ (Aaker, 1996 อ้างถึงในวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, 

2550) 

   1.3 มาตรฐานของผลิตภัณฑ์  ค าว่า "มาตรฐาน" มิใช่เป็นเพียงหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดเพื่อการ

ปฏิบัติเท่านั้น แต่ต้องมีการยอมรับด้วย นั่นก็คือในการก าหนดมาตรฐานใดๆก็ตาม องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็สามารถ

ก าหนดมาตรฐานได้ แต่มาตรฐานเหล่านั้นจะมคีวามนา่เชื่อถือ และมีการน าไปใชห้รือไมน่ั้นขึ้นอยูก่ับการเป็นท่ียอมรับ

ขององค์กรท่ีออกมาตรฐาน อกีทัง้ท าให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ(ชานินท์ จันทร์พัฒนะ,2558) 
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   1.4 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์แก่นแท้ (Core benefit) เป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีให้ผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น  (Philip Kotler and Kevin Lane Keller อ้างถึงใน

วทิยาลัยพาณิชยศาสตร์, 2550)  

2. ทฤษฏกีารตัดสินใจซือ้ 

คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าววา่ วธีิการท่ีผู้บริโภคท าการตัดสนิใจประกอบด้วยปัจจัยภายใน คือ 

แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักใน

การท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมท่ีมีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีมีอยู่หรือข้อมูลท่ีฝ่ายผู้ผลิต

ให้มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลอืกเหล่านั้นในการท่ีผู้บริโภค จะซื้อสินค้าหนึ่งนัน้ จะต้องมกีระบวนการ

ตัง้แต่ความต้องการไปถึงทัศนคตหิลังจากท่ีได้ใชส้ินค้าแล้ว ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน ซึ่งมรีายละเอียด

ในแต่ละขัน้ตอน ดังนี ้

1. การตระหนักถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Need / Problem Recognition)   

2. การเสาะหาข้อมูล (Information Search)  

3. การประเมินทางเลือกในการตัดสนิใจซื้อ (Evaluation of Alternatives)  

4. การตัดสนิใจซื้อ (Purchase Decision) 

5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post purchase Behavior)  (สุมาลี พุม่ภิญโญ และสุปรียา ควรเดชะคุปต ์,2546 

หนา้18) 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีบุคคลหนึ่งรับรู้ถึงความตอ้งการจาก

ภายในท่ีเกิดจากแรงจูงใจ และใช้ความคิด เหตุผล ประสบการณ์ต่างๆ มาพิจารณาทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทางเลือก 

โดยเลอืกทางเลือกที่ดีและมีความเหมาะสมท่ีสุด 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย  ประกอบด้วย

  

           ตัวแปรตน้                                                              ตัวแปรตาม 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการตัดสนิใจซือ้

 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สมรรถนะ, ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้, ความ

สอดคล้องตามท่ีก าหนด, ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง

จะส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น 

ปัจจัยดา้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก ่

สมรรถนะ, ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความ

เชื่อถอืได้, ความสอดคล้องตามข้อท่ี

ก าหนด, ความทนทาน, ความสามารถใน

การให้บริการ, ความสวยงาม, และการ

รับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง 

 

   การตัดสินใจซือ้
รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น 
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วิธีด าเนินการวจิัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยจะท าการสุ่ม

ตัวอยา่งจากผู้ท่ีใชร้ถยนต์ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิ จัยจึงใช้สูตรการ

ก าหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไมท่ราบขนาดของประชากรกลุม่ตัวอย่าง ดังนี้  

  

 

n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง 

z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้ 

p หมายถงึ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p = 0.5) 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานชิย์บัญชา, 2546) 

 

 =384.16 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง  

2. การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยท าการคัดเลือกจากสมาชิกใน Facebook 

Fan page ออนไลน์ท่ีมีความสนใจในรถยนต์น าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ เพจ Wishmotor Import รถยนต์น าเข้าจาก

ต่างประเทศ ( ณ วันท่ี 29 มี.ค. 2559 มีสมาชิก 10,017 คน)  และเพจโปรโมชั่น รถยนต์โตโยต้าป้ายเเดง  ( ณ วันท่ี  

29 มี.ค 2559 มีสมาชกิ 6,323คน)  และเพื่อนใน Facebook ของผู้วิจัยท่ีเป็นผู้ใชร้ถยนต ์เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีสามารถ

ตอบแบบสอบถามได้อยา่งทันทีและตรงจุด อกีทัง้เป็นกลุ่มท่ีตรงเป้าหมายในการท าวิจัย 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเร่ือง “ปัจจัยด้านคุณภาพท่ีส่งผลต่อการการตัดสินใจซื้อรถยนต์

สัญชาติญี่ปุ่น” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน    

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ ซึ่งเป็นลักษณะของ

ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 8 ข้อ  

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพของแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ ปุ่น มีท้ังหมด 8 ด้าน 

ประกอบด้วยค าถามท่ีเกี่ยวกับ สมรรถนะ, ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้, ความสอดคล้องตามท่ีก าหนด, 

ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, การรับรู้คุณภาพหรือช่ือเสียง รวมท้ังหมด 26ข้อ ตาม
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ทฤษฎีของ Jennifer Aaker (Aaker, 1997) เพื่อใช้วัดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์จาก

ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5ระดับ ให้เลอืกค าตอบเพยีงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสนิใจซือ้รถยนตส์ัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลอืกตอบจ านวน 

3 ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค ( interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลอืกเพยีงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก และแปรผลตาม Likert 

scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 

ส่วนที่ 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะ

เป็นค าถามปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม    

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วจิัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษา ปัจจัยด้านคุณภาพต่อ

การเลือกซื้อรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น กับ ปัจจัยการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น โดยใช้แนวคิดและทฤษฎ ี

ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปเรียนปรึกษากับ

อาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน า และท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเน้ือหานัน้

มคีวามเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา  

2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0. 931 แสดงว่า เคร่ืองมือมี

ความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล     

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชพี และรายได้ต่อเดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ โดยค านวณหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคุณภาพของแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ ปุ่น โดย

ค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นผู้บริโภค โดยค านวณหา

ค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยด้าน

คุณภาพท่ีส่งผลตอ่การการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ด้วยวธีิทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับในตราสินคา้ด้วยค่า Sig. 

หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) แสดง

วา ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

 

ผลการวิจัย 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 

68) มีอายุต่ ากว่า 25 ปีและ 26-30ปีมีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 40.1)  สถานภาพโสด(ร้อยละ 72.5)  ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี (ร้อยละ81.2) อาชีพพนักงานบริษัท (ร้อยละ39.1 ) และมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 36 )  

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซือ้รถยนต ์พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการ

ใชร้ถยนตทุ์กวัน (ร้อยละ 40) ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้(ร้อยละ 35.3) ระยะเวลาในการใช้รถยนต์มากกว่า 5 ปี

(ร้อยละ35)  ราคารถยนต์ 500,000-900,000 บาท(ร้อยละ60.2) สาเหตุในการตัดสินใจซื้อรถยนต์คือมีสีสันรูปทรง

สวยงาม(ร้อยละ31.7) บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือตนเอง(ร้อยละ59.9) ประเภทของรถยนต์ท่ีซื้อคือ มือ

หนึ่ง(ร้อยละ89) และส่วนใหญ่ซือ้ผ่อน(ร้อยละ85.3) 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพของแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น จากการวิเคราะห์พบว่าความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพพบว่าอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมาก (Mean=SD.=) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมากท้ัง 8 ด้าน คือ สมรรถนะ(Mean=3.80, SD.=0.55) ,ลักษณะเฉพาะพิ เศษ(Mean=3.87, 

SD.=0.52), ความเชื่อถือได้(Mean=3.84, SD=0.52), ความสอดคล้องตามข้อท่ีก าหนด(Mean=3.86, SD=0.53), 

ความทนทาน(Mean=4.14, SD.=0.59), ความสามารถในการให้บริการ(Mean=3.92, SD.=0.61), ความสวยงาม

(Mean=3.83, SD.=0.58) และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง(Mean=3.85, SD.=0.61) 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น จากการวิเคราะห์พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก(Mean=3.94, SD.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมากท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ แบรนด์

รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพได้(Mean=4.12, SD.=0.58), แบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเพราะมี

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้ รับ(Mean=3.92, SD.=0.61), และแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ ปุ่นมีคุณภาพท่ีดี

(Mean=3.79, SD.=0.69) 

ส่วนที่ 5 การวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของคุณภาพท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

 

ตารางที่ 1 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของคุณภาพท่ีมีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค 

แหลง่ความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 85.599 8 10.700 537.494 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 7.784 391 0.02   

Total 93.382 399    
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จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบวา่ปัจจัยดา้นคุณภาพของผลิตภัณฑส์่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค จากทัง้หมด 

8 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะ,ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้, ความสอดคล้องตามข้อท่ีก าหนด, ความทนทาน, 

ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง  ท่ีส่งผลต่อการยอมรับของผู้ตอบ

แบบสอบถามเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏใน

ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชคุ้ณภาพกับการยอมรับเป็นหลายตัวแปร

 
จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า คุณภาพของส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ ใช้รถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 6 ด้าน คือ ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้, ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ , 

ความสวยงาม, และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง และปัจจัยคุณภาพท่ีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมีอยู่ 2 ด้านคือ 

สมรรถนะและความสอดคล้องตามข้อท่ีก าหนด และจากการแสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขยีน

เป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้ใชร้ถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครท้ัง 6 ด้านดังนี้ 
 

Y = 0.187 + (0.487)X2 + (0.101)X3 +(0.335) X5 +(0.674) X6 + (0.541) X7 + (0.070) X8 
 

เมื่อ Y แทนคุณภาพท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น 

X2 แทน ลักษณะเฉพาะพิเศษ 

X3 แทน ความเชื่อถอืได้ 

X5 แทน ความทนทาน 

X6 แทน ความสามารถในการให้บริการ 

X7 แทน ความสวยงาม 

X8 แทน การรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.187 0.068  2.760 0.006 

สมรรถนะ X1 0.035 0.021 0.040 1.661 0.098 

ลักษณะเฉพาะพิเศษ X2 0.448 0.060 0.487 7.511 0.000 

ความเชื่อถอืได ้ X3 0.092 0.041 0.101 2.236 0.026 

ความสอดคล้องตามขอ้ท่ีก าหนด X4 0.042 0.046 0.046 0.917 0.360 

ความทนทาน X5 0.275 0.014 0.336 20.137 0.000 

ความสามารถในการให้บริการ X6 0.533 0.032 0.674 16.884 0.000 

ความสวยงาม X7 0.450 0.028 0.541 16.271 0.000 

การรับรู้คุณภาพหรือช่ือเสียง X8 0.055 0.023 0.070 2.408 0.016 

R=0.957 , R Square = 0.917 , Adjusted R Square = 0.915 , Std Error of the Estimate = 0.141 
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ ปัจจัยคุณภาพท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้, ความทนทาน, 

ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง ท าให้ปัจจัยด้านคุณภาพส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้ใช้รถยนต์สัญชาติญี่ ปุ่น และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังตารางท่ี3
 

ตารางที่ 3 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

 

สรุปผลและอภิปรายผล   

1. จากการศกึษาความคิดเห็นพฤตกิรรมซื้อรถยนต์  พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถยนตทุ์กวัน ใช้

รถยนต์ย่ีหอ้โตโยต้า ระยะเวลาการใชง้านรถยนต์มากกวา่ 5 ปี ราคารถยนต์ต้ังแต่ 500,000-900,000 บาท สีสันและ

รูปทรงสวยงามคือสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่ซื้อตามความชอบของตนเอง ซื้อรถยนต์มือหนึ่ง และส่วน

ใหญ่ซือ้แบบผ่อนช าระ 

2. จากผลการศึกษาปัจจัยดา้นคุณภาพท่ีส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อรถยนตส์ัญชาติญี่ปุ่น พบว่าคุณภาพสง่ผล

ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติญี่ ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร มีอยู่ 6 ด้าน ได้แก่ ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความ

เชื่อถอืได้, ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง  กล่าวคือ

เมื่อผู้ผลิตรถยนต์สัญชาตญิี่ปุ่นให้ความส าคัญในเร่ืองของปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท้ัง 6 ด้านดังกล่าว จะท า

ให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาจจะด้วยคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์คือเป็นตัวบ่งบอกถึงการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Crosby, 1979) ส่งผลให้สินค้านั้น

สร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้ จึงเป็นสว่นช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจและท าให้เกิดการตัดสนิใจซื้อได้ ซึ่งในแต่

ละด้านสรุปได้ดังนี้  

  2.1 ลักษณะเฉพาะพเิศษ  คือ รูปทรงโดดเด่นมเีอกลักษณ์, ดูแลบ ารุงรักษาง่าย, และมคีวามคุ้มค่า 

ซึ่งเป็นท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพ ท าให้ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ 

  2.2 ความเชื่อถือได้ คือ ความมีชื่อเสียง, มีการผลิตท่ีได้มาตรฐาน, และใช้วัสดุคุณภาพดี ท าให้ให้

เกิดการเชื่อถอืในคุณภาพและเกิดความไว้ใจแก่ผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ตามมา   

   2.3 ความทนทาน คือ อะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆมีความทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน, และมีอายุ

การใช้งานท่ียาวนาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคุม้ค่า โดยผู้ท าแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็เห็นดว้ยในด้านความทนทาน 

 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

สมรรถนะ ไมส่นับสนนุ 

ลักษณะเฉพาะพิเศษ สนับสนุน 

ความเชื่อถอืได ้ สนับสนุน 

ความสอดคล้องตามขอ้ท่ีก าหนด ไมส่นับสนุน 

ความทนทาน สนับสนุน 

ความสามารถในการให้บริการ สนับสนุน 

ความสวยงาม สนับสนุน 

การับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง สนับสนุน 
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  2.4 ความสามารถในการให้บริการ คือ การให้ข้อมูลท่ีดีและประโยชน์จากพนักงานขาย, ตัวแทน

จ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการ,  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูล

ข่าวสารตลอดเวลา จากผลการวิจัย สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในด้านนี้มากท่ีสุด(Mean=3.92)จากปัจจัย

ด้านคุณภาพท้ังหมด 8 ด้าน 

   2.5 ความสวยงาม คือ  มีสสีัน รูปทรงให้เลอืกได้หลากหลาย,  มสีีสันและรูปทรงภายนอกที่มคีวาม

สวยงาม, และมีการออกแบบและตกแต่งภายในห้องโดยสารท่ีมีความสวยงาม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้

เป็นสิ่งแรกจากการมอง  อธิบายได้ว่า ถ้ารถยนต์มีรูปทรงสวยงาม สีสันท่ีถูกใจผู้ซื้อแล้ว ย่อมท าให้ผู้ซื้อสามารถ

ตัดสนิใจได้งา่ยขึน้ และจะเปิดใจรับฟังปัจจัยคุณภาพด้านอ่ืนๆตามมา 

   2.6 การรับรู้คุณภาพและชื่อเสียง คือ เป็นท่ีรู้จักกันมายาวนาน, เป็นท่ีนิยมตัง้แตอ่ดตีจนถึงปัจจุบัน, 

มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก, และมีความเชื่อมั่นในรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น โดยผลการวิจัยนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความเห็นดว้ยมาก และส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังน้ี 
จากการศึกษาวิจัยพบวา่ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้ัง 6 ด้าน(ลักษณะเฉพาะพิเศษ, ความเชื่อถือได้, 

ความทนทาน, ความสามารถในการให้บริการ, ความสวยงาม, และการรับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง) ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้ใช้รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  กล่าวคือเมื่อให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพ

ท้ัง 6 ด้าน จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น  เพราะว่าปัจจัยท้ัง 6 ด้านนั้นสามารถแสดงถึงความมี

คุณภาพของผลิตภัณฑไ์ด้  โดยจ าแนกปัจจัยแต่ละดา้นได้ดังนี้ 

1. ลักษณะเฉพาะพิเศษ เป็นตัวช่วยท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เพราะวา่มีความเป็นเอกลักษณ์ หรือ

จุดเด่นท่ีสามารถพบได้จากแบรนดร์ถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น เช่น ดูแลบ ารุงรักษาง่าย คุ้มค่าเหมาะสมกับราคา เป็นต้น 

2. ความเชื่อถือได้ คือสิ่งท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เพราะว่าท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นใน

ผลิตภัณฑ ์เช่น มีช่ือเสียง มีการผลิตท่ีได้มาตรฐาน ใชว้ัสดุท่ีมีคุณภาพด ี

3. ความทนทาน จะเกี่ยวเนื่องกับความคุ้มค่า เพราะว่าผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์นั้นมีราคาท่ีค่อนข้างสูง 

ผู้บริโภคจึงต้องการความทนทาน มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน(มากกว่า 5 ปี) ซึ่งความทนทานนั้นจะลดปัญหาความ

จุกจิกที่จะเกิดระหว่างการใชง้านได้ 

4. ความสามารถในการให้บริการ คือหนึ่งในแรงกระตุ้นท่ีจะท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งโดยปกติ

เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าที่มรีาคาสูง ต้องใชเ้วลาในการตัดสินใจ การหาข้อมูล และตอ้งการได้รับการดูแลเอาใจ

ใส่จากผู้ขาย และผู้ขายจ าเป็นต้องให้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์เพื่อท่ีจะท าให้ผู้บริโภคตัดสนิใจได้งา่ยขึน้ 

5. ความสวยงาม คือสิ่งแรกของผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคมองเห็น และท าให้เกิดความประทับใจในครัง้แรกท่ีเห็น 

สามารถสร้างความสนใจให้แกผู่้บริโภคได้ 

6. การับรู้คุณภาพหรือชื่อเสียง จะเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของผู้ขาย ซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลาในการ

พสิูจน์ และเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อใจ  

ข้อเสนอแนะจากวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรจะมีการศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพของตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สัญชาติอื่น 

เพื่อท่ีจะท าให้ทราบถึงความแตกต่างของผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถยนต์ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และมี

คุณภาพมากยิ่งขึน้ 
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2. ควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นและอื่นๆ วา่มกีารพัฒนารูปลักษณ์

ผลิตภัณฑห์รือคุณภาพของตราสินคา้อย่างไรเพื่อให้มอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อของกลุม่ผู้บริโภค 
 

กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาวิจัยครัง้นี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณ กลุ่มท่ีมีความสนใจในรถยนตน์ าเข้าจาก

ตา่งประเทศ (Face book) ท่ีอนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าไปแจกแบบสอบถามรวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ี

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ท่ีได้ ให้

ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน าและได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัย ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง จนท าให้

งานวจิัยนี้ส าเร็จเสร็จสมบูรณ์   
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ปัจจัยคุณภาพการบรกิารที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสนิค้าบาร์บีคิว พลาซ่า

ในเขตปทุมวัน 

Service quality factor affecting brand trust through BAR B Q PLAZA of 

consumers at Pathumwan district 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1  ภูวนันท์ศริิ สุวรรณธนู1* และ ภษร ปริญญาวสิุทธิ1 

Kedwadee Sombultawee1, Puwanansiri Suwantanu1* and Pasorn Parinyawisutti1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้า

บาร์บีคิว พลาซ่าในเขตปทุมวัน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ มีจ านวน400คน คือผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านอาหารบาร์บีคิว 

พลาซ่า ในเขตปทุมวัน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัยคอืแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.958 วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) คือด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ (X1) ด้าน

การรับประกัน (X4) ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (X5) มีอิทธิพลต่อการความเชื่อมั่นในตราสินค้า (Y) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 0.308 + (0.317)X1 +(0.305)X4 + (0.111)X5  ผลการวิจัยพบว่า

ด้านส่ิงท่ีสัมผัสได้ การรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลูกค้ารายบุคคล ส่งผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินค้าร้านอาหาร

บาร์บีคิว พลาซ่า ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัยคือผู้บริหารสามารถให้ความส าคัญกับด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ การรับประกัน 

และด้านการเอาใจใส่ลูกค้ารายบุคคลในปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและชัดเจนสามารถ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและน าไปสู่ความไว้วางใจในตราสินคา้ของผู้บริโภค 

ค าส าคัญ:  คุณภาพการบริการ ความเชื่อม่ัน 
 

Abstract  

 This research aims to study the service quality factor affecting brand trust through BAR B Q PLAZA of 

consumers at Pathumwan district. The sample of 400 was consumer-based barbecue restaurant plaza in 

Pathumwan district. The questionnaire was used as the research tool with confidence coefficients of 0.958. The 

data was analyzed by using Multiple Regression Analysis which consist of  touches (X1) warranty (X4) customer 

care on an individual basis (X5) influence the confidence in the brand (Y) a statistically significant 0.05. The 

equation is Y = 0.308 + (0.317)X1 +(0.305)X4 + (0.111)X5, the results showed that the experience and the 

guarantee of individual customer care has an effect on confidence in the brand barbecue restaurant Plaza. The 

contribution of this research showed that executives can focus on touch, warranty, and the customer focuses 

individually which affecting consumer brand trust correctly and can make a clear competitive advantage and 

contribute to the trust in the brand among consumers. 
Keywords:  Quality of service, Confidence 
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บทน า 

ปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญในการด ารงชีวติของมนุษยห์ลักๆมสีี่อยา่ง คือ อาหาร ที่อยูอ่าศัย เคร่ืองนุม่ห่มและยา

รักษาโรค มนุษย์ถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นในชีวติมากท่ีสุด แต่ด้วยยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทในการ

ด ารงชวีิตของมนุษยม์ากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในโลก ทั้งกระแสค่านิยม มุมมอง ทัศนคติ

รวมไปถึงปัจจัยด้านต่างๆ มนุษย์เรามีความต้องการในด้านอื่นๆมากขึ้น ด้านอาหารก็เช่นกัน อาหารเป็นปัจจัย 4 ใน

การด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ทุกคนใช้อาหารในการเสริมสร้างพลังงาน บ ารุงสมอง 

บ ารุงร่างกายและกระตุ้นการเจริญเติบโตในร่างกาย ความตอ้งการของมนุษย์ท่ีแท้จริงคือการกินอาหารเพื่อความอยู่

รอด แต่ในปัจจุบันมนุษย์มักให้ความสนใจทางด้านรสชาติ ความสะอาด และหลักโภชนาการมากกว่าคุณค่าท่ีแท้จริง

ของอาหาร ท าให้เกิดความตอ้งการท่ีหลากหลายมากขึ้น เชน่เดียวกับวัฒนธรรมของตา่งชาตท่ีิเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น 

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรรม ผู้บริโภคให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารมากขึ้น 

เพราะเช่ือว่าการรับประทานอาหารท่ีดีจะชว่ยเสริมสร้างภูมิตา้นทาน ท าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ โดยไม่ตอ้งพึ่งยารักษาโรค อีกท้ังพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เวลาน้อยลงทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น จึงได้

เกิดธุรกิจรา้นอาหารตา่งๆขึ้นมากมาย เช่น เคเอฟซี แมคโดนัล ร้านบารบี์ควิพลาซ่า เป็นต้น 

ในปัจจุบันตลาดธุรกิจธุรกิจประเภทร้านอาหารมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มมากขึ้น การเกิดใหม่ของ

ธุรกิจร้านอาหารท่ีมีจ านวนมาก คู่แข่งขันท่ีมศีักยภาพได้เข้ามามีบทบาทในตลาดและส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจ เกิดความ

ท้าทายให้กับธุรกิจหลายๆธุรกิจ เนื่องจากทุกคนมีความต้องการในการรับประทานอาหารเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อ

เสริมสร้างประโยชน์ให้กับสุขภาพร่างกายท่ีดีเป็นประจ าทุกวันและธุรกิจนี้ยังให้ผลตอบแทนท่ีดีกลับมายังธุรกิจ ส่งผล

ให้การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ มีท้ังจากร้านอาหารท่ีด าเนินกิจการโดยท้ังผู้ประกอบการในและนอกประเทศ 

ผู้ประกอบการจึงต้องใช้กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจและเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ นอกจากเร่ืองรสชาต ิ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วเร่ืองคุณภาพการบริการจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญ ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับด้านคุณภาพ

การบริการเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ความพึงพอใจอีกท้ังยังเป็นการรับประกัน

คุณภาพในด้านอ่ืนๆให้ลูกค้า รวมไปถึงเป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจอกีด้วย 

การบริการ (Service) คือการให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น เทื้อน ทองแก้ว

(อ้างถึงในราชัน นาสมพงษ์ ,2553:1) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่จะเน้นคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์และ

ด้านการให้บริการควบคู่ไปดว้ยกัน เพราะผลิตภัณฑท่ี์ดมีคีุณภาพเมื่อเสริมคุณภาพในการบริการท่ีดเีข้าไปยอ่มส่งผลท่ี

ดีให้กับองคก์ร เชน่ สร้างก าไร สรา้งฐานลูกค้าทางการตลาด และช่วยสร้างสว่นแบ่งทางการตลาดให้กับธุรกิจได้อยา่ง

มากมาย คุณภาพการบริการท่ีดี ช่วยในเร่ืองการบอกต่อและ ให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าและการบริการ ในทาง

กลับกันหากให้บรกิารท่ีไมด่ีก็อาจจะเกิดข้อต าหน ิหรือท าให้ส่วนแบ่งของการตลาดลดลง เพราะอาจมกีารบอกต่อกัน

ของลูกค้า หรือแม้จะท่ังโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ท่ีเป็นสื่อในการกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจ

ส่งผลเสียให้กับภาพลักษณ์ของธุรกิจ เราจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้มีความ

คงท่ีสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า สร้างความนา่เชื่อถือ การตอบสนอง การรับประกันและท าให้

ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ เกิดความซื่อสัตย์ตอ่ตราสินค้า น ามาสู่การใชบ้ริการธุรกิจในระยะยาว ซึ่งร้านอาหาร 

บาร์บีคิว พลาซ่า จัดว่าเป็นร้านท่ีมีชื่อเสียง มีตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จัก ผู้คนสามารถจดจ าตราสินค้าได้เป็นอย่างดี มี

รากฐานการตลาดที่มั่นคง แต่อยา่งไรก็ตาม ทางธุรกิจ บารบี์ควิ พลาซ่า ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปรับปรุงและ

พัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าโดยการเสริมให้มีการบริการเข้ามามีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการขายสินค้า วัดได้จาก

ผลการวิจัยคุณภาพการบริการท่ีแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ สิ่งท่ีสัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ การ
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ตอบสนอง การรับประกัน และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้า บาร์บีคิว 

พลาซ่า  

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วจิัยมคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเชื่อมั่นของตรา

สินค้าบาร์บีคิว พลาซ่าในเขตปทุมวัน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตท่ีจะน าข้อมูลไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้นและสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้บริโภคได้อยา่งสูงสุด 

 

วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเชื่อมั่นในตราสินคา้บาร์บีควิ พลาซา่ ของผู้บริโภค

ท่ีใชบ้ริการร้านบารบี์ควิ พลาซ่า ในเขตปทุมวัน  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการร้านบารบี์ควิ พลาซ่า ของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน 

 

นิยามศัพท ์
 คุณภาพการบริการ หมายถงึ คณุภาพบริการเป็นคณุลักษณะท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม ปราศจาก

ข้อผิดพลาดท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีและตอบสนองความตองการของผู้ใช้บริการเป็นท่ีพึงพอใจ ท้ังน้ีขึน้อยูก่ับการบริการ

ท่ีให้ว่าสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ หรอืความคาดหวังของผู้รับบริการไดมากน้อยเพยีงใด  

 ความเชื่อม่ัน หมายถงึ การวัดท่ีให้ผลคงที่แนน่อนสม่ าเสมอไมเปลีย่นไปเปลี่ยนมาการวัดคร้ังแรกเป็นอยา่งไร

เมื่อวัดซ้ าอีกกี่คร้ังก็ตาม ผลการวัดยังคงเหมือนเดิม โดยปกติจะนิยามความเชื่อมั่นว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างความ 

แปรปรวนของคะแนนจริงและความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจากการสอบ 
 

สมมติฐาน 

 1. คุณภาพการบริการในด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า 

ในทางบวก 

 2. คุณภาพการบริการในดา้นความนา่เชื่อถอืและไวว้างใจส่งผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินค้า ร้านอาหารบาร์

บีควิ พลาซ่า ในทางบวก 

 3. คุณภาพการบริการในด้านการตอบสนองส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า 

ในทางบวก  

 4. คุณภาพการบริการในด้านการรับประกันส่งผลตอ่ความเชื่อมั่นในตราสินค้า ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า 

ในทางบวก 

 5. คุณภาพการบริการในด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า 

ร้านอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า ในทางบวก 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคดิและทฤษฏทีี่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีคุณภาพการบรกิาร 

แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ในเร่ืองคุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิด

ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) คุณภาพการให้บริการ (service quality) และคุณค่าของลูกค้า 

(customer value) (Cronin, and Taylor, 1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988)  

ตามแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาท่ีบุคคลมีต่อ

บริการท่ีได้รับหรือเกิดขึ้น (Oliver, 1993)  

ส่วนแนวคิดพืน้ฐานเร่ืองคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดท่ีได้รับการเสนอไวโ้ดยโครนินและเทเลอร์ (Cronin 

and Taylor, 1992) ในทัศนะของนักวิชาการท้ังสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบ

ประสบการณข์องผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังท่ีผู้รับบริการน้ันมใีนช่วงเวลาท่ีมารับบริการ และเป็นสิ่งท่ี

ชว่ยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชงิการตลาด  

คอร์ดับเป้ิลสกี้ รัสท์ และซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า 

คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรท่ีให้บริการ ท่ีสามารถตอบสนอง

หรือท าให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานท่ีมองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการ

มองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือบิทเนอร์ (Bitner, 1992) 

ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยท่ีได้เคยท าการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการได้ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 

Lehtinen ให้ค านิยามว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมหนึ่งหรือชุดของกิจกรรมหลายอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤตกิรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เอนก สุวรรณบัณฑิต (2548. หนา้ 18) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ กล่าวคือ คุณภาพการบริการเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ

บริการ โดยผู้ใชบ้ริการหรือลูกค้าขององค์กรจะเป็นผู้ประเมินวา่การบริการนัน้เป็นไปตามความคาดหวังของตนหรือไม่ 

ซึ่งจะเห็นว่าหากการบริการเป็นไปตามความคาดหวังก็จะเกดิเป็นความประทับใจต่อการบริการ แตห่ากการบริการไม่

เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่ผู้ให้

บริการส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่กลับมาใชบ้ริการอีก (อเนก สุวรรณบัณฑิต, 2550) 

ทฤษฏีความเชื่อมั่น 

ความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจ (Trust) เป็นความคาดหวังท่ีถูกพัฒนาขึ้นภายในตัวบุคคลและเป็นส่วนหนึ่ง

ของบุคลิกภาพ ดังนั้นความไว้วางใจของบุคคลจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาซ้ าๆ กับสิ่งท่ีไวว้างใจ ระดับของความไว้วางใจ

ของบุคคลขึ้นอยูก่ับพัฒนาจากประสบการณของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพและวัฒนธรรมเดิมด้วย ซึ่งค่อนข้างคงท่ีและ

เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในสถานการณท่ีแตกต่างกัน แต่ความไว้วางใจระหว่างบุคคลยังคงมีความแตกต่างกันไปมี

ปัจจัยหลายอย่างท่ีสนับสนุนการรับรู้ถึงความไว้วางใจของบุคคลโดยทฤษฎีของความเชื่อมั่นในตราสินค้า (Brand 

Trust) ประกอบด้วย 3 มิติ ท่ีมีหลายองค์ประกอบ คือ ความน่าไว้วางใจ (Credibility) ความเมตตากรุณา 

(Benevolence) และความซื่อสัตย ์(Integrity) (Rempel, Holmes, & Zanna, 1985) 
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 ลาเซลเลอร์ และฮัสตัน (Larzelere & Huston, 1980) กล่าวว่า สิ่งส าคัญ 2 ประการนั้นเป็นลักษณะของความ

ไว้วางใจของผู้บริโภคหรือผู้ให้บริการ มีความส าคัญอย่างสูงต่อสิ่งท่ีเรียกว่า ความสม่ าเสมอ ความรับผิดชอบ ความ

สื่อสัตย ์ความยุติธรรม ความสามารถ ความมนี้ าใจและความเมตตากรุณา 

พาราสุรามาน เบอร์ร่ี และเซียแทมล์ (Parasuraman, Berry & Zeithaml,1985) ให้ความหมายของความ

เชื่อมั่นวา่ ความเชื่อม่ัน หมายถึง ความสามารถให้เกิดความเชื่อม่ันให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการจะต้องมศีักยภาพท่ี

บ่งบอกว่ามีความสามารถในการบริการท่ีดี ความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วย

ความสุภาพ นุ่มนวล กิริยามารยาทงาม บอกกล่าวสื่อสารอย่างชัดเจน และตอกย้ าให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับ

บริการท่ีดท่ีีสุด 

มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992) ได้ให้ค าจ ากัดความของ

ความเชื่อม่ันวา่ ความเชื่อมั่น คือ ความเต็มใจท่ีจะวางใจตอ่หุ้นสว่นการแลกเปลี่ยนของคนคนหน่ึงด้วยความเชื่อมั่นซึ่ง

มกีรอบแนวคิด คือการรับรู้วา่ผู้บริโภคต้องมคีวามเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วยความสนใจอย่างท่ีสุดในระหว่างการใช้

บริการอยูน่ั้น ความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อผู้บริโภค พิจารณาผู้ให้บริการท่ีเป็นทางเลอืก 2 ประการ คือความน่าเชื่อถือ

และมีความซื่อสัตย์ และยังกล่าวไว้ว่า พันธะสัญญา (Commitment) ถูกก าหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการรักษาคุณค่าของ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

มอร์แกน และฮันท์ (Morgan & Hunt,1994) กล่าววา่ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสามารถประเมินได้จากความ

เชื่อม่ันของผู้รับบริการ ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละองค์การมโีอกาสได้รับความเชื่อม่ันจากผู้รับบริการแตกตา่งกัน และจะเกิด

การประเมนิได้เมื่อผู้รับบริการ รับบริการเสร็จเรียบร้อย การบริการนั้นจะถูกเปรียบกับข้อตกลงก่อนการใช้บริการท่ีผู้

ให้บริการก าหนดไว้ หากผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ ความเชื่อม่ันจะเกิดขึน้ ความเชื่อม่ันมคีวามส าคัญอย่างยิ่งใน

การระบุข้อตกลง เพื่อแสดงสัมพันธภาพระหวา่งลูกค้าและองค์กร ความเชื่อม่ันคือสภาพความเป็นจริงเมื่อคนจ านวน

หนึ่งเกิดความเชื่อมั่น ในขณะท่ีผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability)และความซื่อสัตย ์

(Integrity)โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ และขนานกับกรอบแนวคิดท่ีศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพและจิตวทิยา 

มอร์แกน และฮัน (Morgan & Hunt, 1994) ได้กลา่ววา่ ความเชื่อถือจะมีอยู่ ถ้าฝ่ายหนึ่งมคีวามมั่นใจในความ

นา่เช่ือถือและความซื่อสัตยข์องอีกฝ่าย เป็นความไว้วางใจท่ีแต่ละฝ่ายมใีห้กันแสดงออกให้รู้สกึเช่ือมั่น ความคาดหวังท่ี

ถูกสร้างขึ้นต่ออกีฝ่ายว่าสามารถวางใจหรือเชื่อถือได้ ซึ่งนิยามข้างต้นมีจุดมุ่นเนน้ท่ีคล้ายคลึงกัน คือ การสร้างความ

มั่นใจ นอกจากนี้ในงานวิจัยอื่นๆ น าเสนอเกี่ยวกับความเชื่อถือว่า ความเชื่อมั่นคือองค์ประกอบของความเชื่อถื อซึ่ง

เป็นผลมาจากความเชื่อท่ีมีตอ่องค์การว่าองค์การนั้นเป็นองค์การท่ีน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์หรือมจีริยธรรม ซึ่งประกอบไป

ด้วย การมสีินค้าและการบริการท่ีด ีมีความจรงิใจ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม มีน้ าใจ จิตอาสาและชว่ยเหลอืการ

กุศล มุง่เนน้ถึงผลลัพธ์ของความเชื่อถือ ที่ส่งผลลัพธ์เชงิบวกให้กับองค์การและไมก่ระท าการสิ่งใดท่ีไม่คาดหวังท่ีอาจ

ส่งผลลัพธ์เชิงลบตอ่องค์การ ยิ่งกวา่นั้นความคาดหวังต่อหุ้นส่วนจะเกิดขึน้ เมื่อองค์การมีความมั่นใจวา่ หุ้นส่วนนั้นมี

ความจริงใจ กล่าวได้ว่าองค์ประกอบของการตลาดเชิงสัมพันธภาพ ได้แก่ ความเชื่อถือและพันธะสัญญา ซึ่งความ

เชื่อถือเป็นสิ่งท่ีต้องค านึงถึงในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ช่วยให้องค์การมุ่งเน้นถึงสิ่งท่ีจะได้รับตอบแทนใน

ระยะยาวมากกว่าการสิ่งท่ีจะได้รับตอบแทนระยะสั้น ถึงกระนั้นความสัมพันธ์ท่ีผูกมัดท้ังสองฝ่ายจะต้องเข้าไป

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรความรู้ และประเด็นต่างๆจะปรากฏจากความสัมพันธ์น้ันๆ คือ การกระท าของฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง

จะให้ผลลัพธ์ต่ออกีฝ่าย ซึ่งผลลัพธ์น้ีส่งผลให้เกิดความกังวลใจและความไม่แน่นอนแก่องค์กรความเชื่อถอืน้ันเป็นพลัง

หรืออ านาจอย่างหนึ่งท่ีสามารถเอาชนะความกังวลใจ ความไม่แน่นอนและสร้างความสัมพันธ์ท่ีลึกซึ้งได้ การรับรู้

ความเชื่อถือของคนน้ันเกิดจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น และยังกล่าวว่าความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อเกิดความมั่นใจและ
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เชื่อมั่นระหว่างกันและกัน โดยท่ีความเชื่อมั่นนี้ได้เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ท้ังหลายภายใต้

รูปแบบของความสัมพันธ์ของพันธะสัญญาและความเชื่อม่ัน ซึ่งได้ก าหนดวิธีในการวัดความเชื่อม่ันไว้ 4 เร่ืองดังนี้ 

- ความนา่เช่ือถือของบริษัท 

- สินค้าและบริการมีคุณภาพด ี

- การท าให้ลูกค้าเกิดความสนใจก่อนเป็นเจ้าของ 

- การรักษาสัญญาหรือค าพูด 

สเติร์น (Stern, 1997) ความเชื่อมั่น คือ พื้นฐานของความสัมพันธ์คือการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อลูกค้า องค์การ

จ าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฏีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เอาใจใส่เพื่อครองใจลูกค้ามีทฤษฏีท้ังสิ้น  5 C ได้แก่ การสื่อสาร ความ

ดูแลและการให้ การให้ข้อผูกมัด การให้ความสะดวกสบายหรือความสอดคล้อง การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง 

และการให้ความไว้วางใจ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผุดผ่องตรีบุบผา (2547) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพของการบริการและความภักดีต่อ

การบริการ มวีัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1) การรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ คุณภาพของธุรกิจบริการ 2) ความภักดีของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อธุรกิจบริการ 3) ความสัมพันธ์ ระหว่าง การรับรู้คุณภาพของผู้บริโภคและความภักดขีองผู้บริโภคท่ีมีต่อ

ธุรกิจบริการ  

 พบว่า 1. การรับรู้ คุณภาพของการบริการท่ีมีลักษณะจับต้องได้ก่อให้เกิดผลโดยตรงกับทรัพย์สินของ

ผู้รับบริการมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับธุรกิจบริการท่ีมีลักษณะท่ีจับต้องไม่ได้ ที่ก่อให้เกิดผล 

ด้านจิตใจและจับตอ้งไมไ่ด้ก่อให้เกิดผลโดยตรงกับทรัพยส์ิน 2. ความภักดีต่อการบริการของ ผู้บริโภคในธุรกิจบริการ

ท่ีมีลักษณะที่จับต้องไม่ได้และก่อให้เกิดผลด้านจิตใจมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความภักดีของ

ธุรกิจบริการท่ีสามารถจับต้องได้และก่อให้เกิดผล โดยตรงกับร่างกายของบุคคลธุรกิจท่ีจับต้องได้และก่อให้เกิดผล

โดยตรงต่อทรัพย์สิน และธุรกิจ บริการท่ีไม่สามารถจับต้องได้และก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อทรัพย์สิน 3) การรับรู้

คุณภาพของการ บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีต่อการบริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกธุรกิจ

บริการ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)           (Dependent Variable)   

 

 

 

  

 

 

 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ 

- สิ่งท่ีสัมผัสได ้ 

- ความนา่เชื่อถอืและไวว้างใจได้  

- การตอบสนอง 

- การรับประกัน 

- การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 

 
 

ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังน้ี คือ ผู้ท่ีเคยใชบ้ริการร้าน บารบี์คิว พลาซ่า  โดยจะท าการสุม่ตัวอยา่งจากผู้ท่ี

ใช้บริการร้าน บาร์บีคิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบ

จ านวนประชากร 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตรา

สินค้าบาร์บีคิว พลาซ่าในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการตามล าดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 

 
n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง  

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง                

z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้                    

  p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบก าหนด p=0.5)  ถ้าระดับความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาคร้ังนี้ได้ ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% 

นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา 

วานชิย์บัญชา, 2546)      

 
 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก 

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในเขตปทุมวัน ท้ังนี้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและ

งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 การค านวณหากลุ่มขนาดตัวอยา่งจะค านวณตาม

วธีิแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอยา่งทัง้หมด 400 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใชแ้บบสอบถามเร่ือง "ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความ

เชื่อม่ันของตราสินค้าบาร์บีคิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน" เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะของค าถามท่ีมหีลายค าตอบให้

เลอืก (Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ตอ่เดอืน 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ารองเท้าผ้าใบ ซึ่งเป็นลักษณะของค าถามท่ีมี

หลายค าตอบให้เลอืก  (Multiple Choice Question) จ านวน 8 ข้อ 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อรองเท้าผ้าใบ ประกอบด้วยค าถามท้ังหมด 3 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสินค้าและการตลาดสินค้าและ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนห

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลอืกเพยีงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก 
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 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบของผู้บริโภคซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ

จ านวน 3ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกและแปรผล

ตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 

  ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณป์ระเทศแหล่งก าเนิดสนิค้าจ านวน 1 

ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล มี2แบบดังนี้ 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ

รายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลื อกใช้บริการร้านบาร์บีคิว พลาซ่า 

โดยค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage) เป็นลักษณะของค าถามท่ีมหีลายค าตอบให้เลือก  (Multiple Choice Question) 

จ านวน 6 ข้อ 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเชื่อม่ันตราสินค้าบารบี์คิว 

พลาซ่า โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ประกอบด้วย

ค าถามเกี่ยวกับสิ่งท่ีสัมผัสได้ ความน่าเชื่อและไว้วางใจ การตอบสนอง การรับประกัน และการเอาใจใส่ลูกค้า

รายบุคคล มีท้ังหมด22ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลอืกเพยีงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นตราสินค้าบารบี์คิว พลาซ่าของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน โดย

ค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)เป็นค าถามชนิดให้

เลือกตอบจ านวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค ( interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก 

และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จารุ,2552) 

ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้าบาร์บีคิว พลาซ่า จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม

ปลายเปิด 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัย

คุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเชื่อม่ันตราสินคา้บาร์บีควิ พลาซ่า ของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน ด้วยวิธีทางสถิติ

โดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยท่ีส่งผล

ตอ่ความเชื่อมั่น ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ตาม แนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ 

(2553) 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยคุณภาพการ

บริการต่อการใช้บริการร้านบาร์บีคิว พลาซ่า กับปัจจัยด้านความเชื่อมั่นตราสินค้าบาร์บีคิว พลาซ่า ของผู้บริโภคใน

เขตปทุมวัน ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไป

เรียนปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน า และท าการปรับปรุง แก้ไขจน

มั่นใจว่าเนื้อหานั้นมคีวามเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.960 แสดงว่า เคร่ืองมือมี

ความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

การวัดค่าตัวแปร 

ตัวแปรอสิระ 

1. ด้านส่ิงท่ีสัมผัสได้ 

1.1. ความหลากหลายของรายการอาหาร 

1.2. ท าเลท่ีตัง้ของร้านอาหาร 

1.3. ความสะอาดของร้านอาหาร 

1.4. บุคลิกภาพและมารยาทของพนักงาน 

1.5. ออกแบบและตกแตง่ภายในร้านอาหาร 

 2. ด้านความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได้ 

2.1. ความช านาญของพนักงานในการบริการ 

2.2. ความเอาใจใส่ในการให้บริการ 

2.3. การบริการตามความตอ้งการของลูกค้า 

2.4. ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในการให้บริการ 

2.5. การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอยา่งทั่วถึง 

 3. ด้านการตอบสนอง 

3.1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ 

3.2. จ านวนพนักงานต่อการบริการ 

3.3. ความกระตอืรือร้นในการให้บริการของพนักงาน 

3.4. ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
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4. ด้านการรับประกัน 

4.1. มาตรฐานในการบริการ 

4.2. การให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 

4.3. สร้างความเชื่อม่ันในการบริการ 

4.4. ความรวดเร็วในการบริการ 

 5. ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 

5.1. การสร้างคุณค่าให้แกลู่กค้าเป็นรายบุคคล 

5.2. ค านึงถึงความต้องการของลูกค้าแตล่ะราย 

5.3. การสร้างความประทับใจให้แกลู่กค้าแตล่ะราย 

5.4. การจดจ ารายละเอยีดของลูกค้าเป็นรายบุคคล 

 ตัวแปรตาม 

 1.ด้านความเชื่อม่ัน 

1.1 ความเชื่อม่ันในคุณภาพการบริการท่ีดขีองตราสินคา้ 

1.2 การให้ความส าคัญกับคุณภาพการบริการท่ีดี 

1.3 การตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านอาหาร 
 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ86.5) มีอายุ

อยู่ระหว่าง19-23ปี (ร้อยละ63.5) มกีารศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ62.8) มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศกึษา (ร้อย

ละ92.8) มีรายได้ตอ่เดอืนนอ้ยกว่า15,000บาท (ร้อยละ81) 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านบาร์บีคิว พลาซ่า พบว่าผู้ ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการร้านบาร์บีคิว พล่าซ่า น้อยกว่าเดือนละ1คร้ัง (ร้อยละ51.3) เหตุผลท่ี

เลือกใช้บริการร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า คือ รสชาติอาหาร (ร้อยละ46.8) มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหาร

บาร์บีคิว พลาซ่าต่อคร้ังน้อยกว่า1,000บาท (ร้อยละ49.8) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของท่านมากสุด ใน

การเลอืกใช้บริการร้านอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า คือ เพื่อน (ร้อยละ46.8) มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของร้านอาหารบารบี์

คิว พลาซ่าด้วย อนิเตอร์เน็ต (ร้อยละ30.5) ช่วงเวลาท่ีท่านใช้บริการร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า คือ 15:01-18:00น. 

(ร้อยละ41.8) 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าของ

ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน ได้แก่ ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ (Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 

(Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล (Empathy) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้าอยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความ

เชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ (Tangibles) (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.52 ), 

ด้ านความน่ า เชื่ อถื อและไว้ วางใจ ได้  (Reliability) (Mean = 3.98 และ  S.D. = 0.61), ด้ านการตอบสนอง 

(Responsiveness) (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.63), ด้านการรับประกัน (Assurance) (Mean = 3.98 และ S.D. = 

0.61) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.64)  
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 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความเชื่อมั่นระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้า ของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่าโดยรวมอยู่ระดับความคิดเห็นมาก (Mean = 4.03 และ S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า ท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี (Mean = 4.02 และ 

S.D. = 0.70), ผู้บริโภคให้ความส าคัญตราสินค้าร้านบาร์บีคิว พลาซ่าที่ให้ความส าคัญคุณภาพการบริการท่ีดี (Mean 

= 4.05 และ S.D. = 0.72) และ ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้ตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า ท่ีมีคุณภาพการ

บริการท่ีด ี(Mean = 4.02 และ S.D. = 0.69)  

 ส่วนท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของคุณภาพการบริการท่ีอิทธิพลต่อ

ความเชื่อม่ันในตราสินคา้รา้นอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า ในเขตปทุมวัน 

 

ตารางที ่1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุคูณของคุณภาพการบริการท่ีอิทธิพลตอ่ความเชื่อม่ัน 

ในตราสินคา้รา้นอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า ในเขตปทุมวัน  

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย 93.499       5    18.700 140.222 .000b 

ส่วนท่ีเหลอื 52.544 394 .133     

Total 146.043 399       

  

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพการบริการมีอทิธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราร้านอาหารบาร์บีคิว 

พลาซ่า ในเขตปทุมวัน จากท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ (Tangibles), ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 

(Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล (Empathy) ส่งผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุท่ี

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณเมื่อใช้ปัจจัยคุณภาพการบริการของตราสินคา้ ร้านอาหารบาร์บี

คิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน เป็นหลายตัวแปร  

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)   .308 .147  2.092 .037 

สิ่งท่ีสัมผัสได ้
 

.365 .054 .317 6.743 .000 

ความนา่เช่ือถือและไวว้างใจได ้
 

.053 .059 .054 0.896 .371 

การตอบสนอง 
 

.105 .060 .110 1.760 .079 

การรับประกัน 
 

.300 .060 .305 5.038 .000 

การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 
 

.104 .050 .111 2.092 .037 

R = 0.800a, R Square = 0.640, Adjusted R Square = 0.636, Std. Error of the Estimate = 0.36519 
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านอาหารบาร์บี

คิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน  เพียง 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ (Tangibles), ด้านการรับประกัน 

(Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) และไมส่่งผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินค้า2ด้าน คือ

ด้านความนา่เช่ือถอืและไวว้างใจได้ (Reliability), ด้านการตอบสนอง (Responsiveness)  ดังปรากฏในตารางท่ี 2  

 จากการแสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหวา่ง

คุณภาพการบริการท่ีสง่ผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้รา้นอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า ในเขตปทุมวัน ท้ัง 3 ด้าน ดังนี้  

 

Y = 0.308 + (0.317)X1 +(0.305)X4 + (0.111)X5 

 

เมื่อ Y แทน ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีสง่ผลตอ่ความเชื่อม่ันในตรา ร้านอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า  

X1 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพการบริการ ด้านส่ิงท่ีสัมผัสได ้ 

X4 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพการบริการ ด้านการรับประกัน  

X5 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใสลู่กค้าเป็นรายบุคคล 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า

ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน  จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ 

(Tangibles), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) ส่งผลให้คุณภาพ

การบริการมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงใน

ตารางที ่3  
 

ตารางที ่3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

คุณภาพการบริการในดา้นสิ่งท่ีสัมผัสได ้ท่ีส่งผลทางบวกตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ 

ร้านอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า  

สนับสนุน 

คุณภาพการบริการในดา้นความนา่เช่ือถือและไวว้างใจได ้ไม่ส่งผลตอ่ความเชื่อม่ันในตรา

สินค้า ร้านอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า 

ไมส่นับสนุน 

คุณภาพการบริการในดา้นการตอบสนอง ไม่ส่งผลตอ่ความเชือ่ม่ันในตราสินคา้ 

ร้านอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า  

ไมส่นับสนุน 

คุณภาพการบริการในดา้นการรับประกัน ท่ีสง่ผลทางบวกต่อความเชื่อม่ันในตราสินคา้ 

ร้านอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า 

สนับสนุน 

คุณภาพการบริการในดา้นการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ท่ีสง่ผลทางบวกต่อความ

เชื่อม่ันในตราสินคา้ ร้านอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า  

สนับสนุน 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 1. จากผลการศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคร้าน ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน พบว่าส่วนใหญ่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านน้อยกว่าเดือนละ1คร้ัง  (ร้อยละ51.3) เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารบารบี์คิว พลาซ่า คือ รสชาติอาหาร (ร้อยละ46.8) มีค่าใชจ้่ายในการใช้บริการร้านอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า

ต่อคร้ังน้อยกว่า1,000บาท (ร้อยละ49.8) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดในการเลือกใช้บริการ
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ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า คือ เพื่อน (ร้อยละ46.8) มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่าด้วย 

อนิเตอร์เน็ต (ร้อยละ30.5) ช่วงเวลาท่ีท่านใชบ้ริการร้านอาหารบารบี์ควิ พลาซ่า คือ 15:01-18:00น. (ร้อยละ41.8) 

 2. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้า ร้านอาหารบารบี์คิว พลาซ่า ในเขตปทุมวัน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมอีทิธิพลต่อ

ความเชื่อมั่นในตราสินค้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงท่ีสัมผัสได้ (Tangibles) (Mean = 4.10 

และ S.D. = 0.52 ), ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) (Mean = 3.98 และ S.D. = 0.61), ด้านการ

ตอบสนอง (Responsiveness) (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.63), ด้านการรับประกัน (Assurance) (Mean = 3.98 และ 

S.D. = 0.61) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.64) ซึ่งผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับแต่ละด้านเท่าๆกัน กล่าวได้ว่าผู้บริโภคจะเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าได้ 

จะพิจารณาจากคุณภาพการบริการท่ีคาดหวัง เนื่องจากคุณภาพการบริการเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคประเมินจากการใช้

บริการตามความคาดหวังของตน (อเนก สุวรรณบัณฑิต, 2550) ซึ่งหากคุณภาพการบริการเป็นไปตามความคาดหวัง 

ผู้บริโภคจะเกิดเป็นความประทับใจและเช่ือมั่นต่อตราสินคา้ในท่ีสุด  

3. จากผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้าร้านอาหารบารบี์คิว พลาซ่า ใน

เขตปทุมวัน พบวา่ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า  เพียง 3 

ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ (Tangibles), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล  (Empathy) และไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า  คือ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 

(Reliability),ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) กล่าวคือ หากตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า  ให้

ความส าคัญในเร่ืองด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ (Tangibles), ด้านการรับประกัน (Assurance) และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น

รายบุคคล (Empathy) จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม่ันในตราสินคา้เพ่ิมมากขึน้  

 ดังนั้นตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า จึงควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการบริการท้ัง 3ด้าน เพื่อให้

คุณภาพการบริการเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค และน ามาซึ่งความเชื่อมั่นในตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว 

พลาซ่า ของผู้บริโภค เพื่อให้ตราสินค้าร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่า  มีความโดดเด่นจากคู่แข่งขัน และสามารถครอง

ส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของอเนก สุวรรณบัณฑิต (2550) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการ

บริการเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจบริการ โดยผู้ใช้บริการหรือลูกค้าขององค์กรจะเป็นผู้ประเมินว่าการบริการนั้น

เป็นไปตามความคาดหวังของตนหรือไม่ ซึ่งจะเห็นว่าหากการบริการเป็นไปตามความคาดหวังก็จะเกิดเป็นความ

ประทับใจต่อการบริการ แต่หากการบริการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จะทาให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความรู้สกึไมคุ่้มคา่ต่อการใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แกผู่้ให้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่กลับมาใชบ้ริการอีก 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการน าไปใช้ประโยชน์  

1. ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได ้ตราสินคา้ควรรักษาภาพลักษณท่ี์ดใีห้คงไว ้เพราะเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้เป็น

อันดับแรก เป็นสิ่งท่ีแสดงออกและสื่อถึงภาพลักษณ์ขององคก์รได้ดีท่ีสุดท่ีสง่ผลตอ่ความเชื่อม่ันในตราสินคา้ 

2. ด้านความน่าเชื่อถือและไวว้างใจได้และด้านการตอบสนอง แม้ปัจจัยนี้จะไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา

สินค้าแตธุ่รกิจก็ควรท่ีจะให้ความส าคัญเพราะถือว่าเป็นสว่นหน่ึงในมาตรฐานการบริการ หากไมรั่กษาไวอ้าจจะส่งผล

ตอ่ภาพรวมขององคก์ร 
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3. ด้านการรับประกัน การอบรมหรือให้ขอ้มูลแก่พนักงานเป็นสิ่งส าคัญ แมจ้ะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายและใชเ้วลา

ในการด าเนินงานค่อนขา้งนาน แตผ่ลลัพธ์ท่ีองค์กรจะได้รับยอ่มคุ้มคา่ การท าใหผู้้บริโภคเห็นถึงความมีมาตรฐานและ

ส่งผลให้เกิดความไวว้างใจและความเชื่อม่ันในตราสินคา้ 

4. การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล เนื่องจากการจัดกิจกรรมไม่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นตราสินค้าของ

ผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจไมจ่ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรม เพราะการจัดกิจกรรมของตรายี่ห้อสนิค้า

ไมไ่ด้สร้างในด้านความเชื่อในตัวสินค้าเพยีงแต่สร้างภาพลักษณห์รือสร้างกระแสให้กับตัวผลิตภัณฑ์ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. งานวจิัยคร้ังนี้เป็นงานวจิัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านบาร์บีคิวพลาซ่า

ในเขตปทุมวัน จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ี

ดีมากขึ้นควรท างานวิจัยเชงิคุณภาพควบคู่กันไป 

2. ในการท าวจิัยครั้งนี้เป็นการศกึษาเพียงแค่กลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในเขตปทุมวัน

เท่านัน้ ดังนั้นในการวจิัยครัง้ตอ่ไปควรจะศึกษากลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านบารบี์คิวพลาซ่าในเขตอ่ืนๆ เพื่อน าผล

การศึกษาที่ได้ มาเปรียบเทียบวา่มีความแตกต่างหรือความสัมพันธ์กันอยา่งไร 

3. ในการท าวิจัยคร้ังต่อไปควรระมัดระวังในการแจกแบบสอบถาม ให้มีสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามใน

ปริมาณที่เท่าๆกัน เพื่อข้อมูลท่ีเป็นกลาง ไมใ่ชเ่พยีงความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มใหญ่ 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการ

ร้านอาหารบาร์บีคิว พลาซ่าในเขตปทุมวัน จ านวน 400 คนท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และต้องขอ

กราบขอบพระคุณ อาจารย์ คณะวทิยาการจัดการ สาขาการตลาด ที่คอยให้ค าแนะ และให้การสนับสนุนต่อผู้ท าวิจัย

ตลอดมาจนท าให้ ผลวจิัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ 

Satisfaction of the Service Payments in Provincial Waterworks Authority  

Hatyai 

ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ1* 

Pattarin Thangrattanasuwan1* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงินท่ีมีต่อการบริการด้าน

ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหนา้ท่ีผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ ของการประปาส่วน

ภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปา

ส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ จ านวน 399 คน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ลักษณะของท่ีพักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวและมี

ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าประปาเฉลี่ยต่อเดือน 100-150 บาท มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท้ัง 3 ด้าน โดยมี

ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอยู่ใน

ระดับมาก และด้านขัน้ตอนการให้บริการ มคีวามพงึพอใจน้อยท่ีสุด  
 

ค าส าคัญ:  ความพงึพอใจ, การประปา 

Abstract  
 The purposes of this research were 1) to investigate the level of users satisfaction of the Service 

Payments in terms of service process, personnel and facility in Provincial Waterworks Authority Hatyai. The 

representative samples in this research are from  399  service payment. The questionnaire was used as the 

data collection instrument, and the statistics used for data analysis consisted of  Frequency,  Percentage,  Mean,  

Standard Deviation 

 The research results : the majority of representative are female, graduated with Bachelor’s degree, 

were employed by private companies, lived in a single house and  service charge for water supply ranged from 

100-150 baht per month. The service factors in the aspects of service personnel/staff, service facilities and 

service procedures/steps were in the high level of importance.  

Keywords:  satisfaction, Waterworks Authority   
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บทน า 

การบริการ เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้มารับบริการ  ซึ่งมักจะถูก

ก าหนดให้เป็นเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการภายในองค์กร  และถือเป็นพันธกิจหลักส าคัญอย่างหนึ่ง

ในองค์กร  นอกจากนี้องค์กรยังสามารถน าคุณภาพการให้บริการมาสร้างความแตกต่าง และเป็นการสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างความอยู่รอดให้กับองคก์รอกีด้วย  
การประปาส่วนภูมิภาค  เป็นหน่วยงานประเภทหนึ่งท่ีมีสถานะเป็นองค์การท่ีรัฐเป็นเจ้าของ  โดยให้บริการ

น้ าประปาตามนโยบายของรัฐบาล ค านึงถึงประโยชนข์องรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นส าคัญ  มพีันธกิจหลัก 5 

ประการ ได้แก่ 1) ผลิตจ่ายน้ าท่ีมีคุณภาพ 2) พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  3) 

เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการ และ 5) พัฒนาบุคลากรให้มศีักยภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร (การประปาสว่นภูมภิาค,2559)   

จะเห็นได้วา่ แมแ้ตห่นว่ยงานภาครัฐในปัจจุบัน ก็ยังตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพการให้บริการน้ี เพื่อให้ผู้มารับ

บริการเกิดความประทับใจและมีความพงึพอใจ ซึ่งแตกตา่งจากการให้บริการของภาครัฐในอดีตท่ีประชาชนเป็นเพยีงผู้

จ าต้องรับบริการท่ีรัฐจัดให้ มาเป็นลูกค้าท่ีองค์การภาครัฐพึงให้ความสนใจจัดบริการสาธารณะตามขอบเขตอ านาจ

หน้าท่ีรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร  มิติของ

การประเมินคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นมิติหลักด้านหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยมีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญในเร่ืองความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขบริการ (ชัชวาล อรวงศ์

ศุภทัต,2554 ) การด าเนินกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ก็เช่นกันต้องมีการ

ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงจากข้อเปรียบเทียบมาตรฐานต่าง ๆ ได้ กล่าวคือ องค์กรต้อง

ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการในรูปแบบต่าง  ๆ มากขึ้น มีการปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่องพร้อมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภาวการณ์ของโลก และก้าวไปสู่คุณภาพการให้บริการระดับสากล 

ประกอบกับการประปาสว่นภูมภิาค ได้ให้ความส าคัญถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการอย่างตอ่เนื่องเป็น

มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ  ท้ังนี้ งานด้านการให้บรกิารรับช าระเงินเป็นสว่นงานหนึ่งท่ีมคีวามส าคัญต่อการบริหาร

จัดการขององค์กร กล่าวคือ หากระบบการช าระเงินมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว จะมีส่วนในการส่งเสริมและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  อกีท้ังยังเป็นการสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการและตอบสนอง

ตามพันธกิจในการเสริมสร้างการบริการขององคก์ร  

ดังนั้นผู้วจิัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค 

สาขาหาดใหญ่ เพื่อจะได้น าเอาผลท่ีได้จากการศกึษาวจิัยไปเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาคุณภาพท่ีก่อให้เกิดคุณค่าใน

การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการช าระเงินของการ

ประปาสว่นภูมภิาค สาขาหาดใหญ่ เพื่อให้เกิดประโยชนต์อ่ประชาชนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศกึษาระดับความพึงพอใจและเปรยีบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ กับขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ ของการประปาสว่นภูมภิาค สาขาหาดใหญ่  
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 กรอบแนวคิด 

           ตัวแปรตน้              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของบุคคล โดยจะเกิดขึ้นจากการได้รับการตอบสนองเมื่อ

ความรู้สึกของความพึงพอใจเกิดขึน้ ก็จะส่งผลตอ่การด ารงอยูใ่นสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้

ความหมายความพึงพอใจ (Satisfaction) ไวห้ลายทัศนะ ดังนี้ 

ราชบัณฑิตสถาน (2546: 793) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ ค าว่า “พึง”เป็นค ากริยาอื่น 

หมายความว่ายอมตาม เชน่ พงึใจ และค าว่า “พอใจ” หมายถงึ สมชอบ ชอบใจ 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจไวว้า่ ความรู้สกึ รักชอบ ยนิด ีเต็มใจ หรือมี

เจตคติท่ีดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ท้ังด้านวัตถุและด้านจิตใจ 

ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจ

เป็นไปในเชงิประเมินค่า วา่ความรูส้ึกหรือทัศนคติต่อสิ่งเหลา่นั้นเป็นไปในทางบวกหรอืทางลบ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2549: 45 - 48) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าเป็นความรู้สึกหลัง

การซื้อหรือรับบริการของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ

หรือประสิทธิภาพของสินค้า กับการให้บริการท่ีเขาคาดหวัง โดยถ้าผลท่ีได้รับจากสินค้าหรือ ต่ ากว่าท่ีคาดหวังของ

ลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าระดับของผลท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงกับความคาดหวังของ

ลูกค้าที่ตัง้ไว้ ก็จะท าให้ลูกค้าเกดิความประทับใจซึ่งผู้ขายจะต้องท าให้ผลิตภัณฑแ์ตกตา่งจากคู่แข่ง 

กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550 : 13) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า สิ่งท่ีควรจะเป็นไปตาม

ความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกเอน

เอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ ท่ีมนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง

เป็นไปได้ท้ังทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็

จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะท าให้เกิด

ความรู้สกึทางลบเป็นความรู้สกึไมพ่งึพอใจ 

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการช าระเงิน 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกใน

สถานท่ีให้บริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

ระดับการศกึษา 

อาชีพ 

ลักษณะของบ้านพักอาศัย 

ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าประปาโดย

เฉลี่ยตอ่เดอืน 
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สรชัย พศิาลบุตร (2550: 135) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ การท่ีลูกค้าหรอืผู้ใชบ้ริการได้รับสิ่ง

ท่ีต้องการแต่ต้องอยู่ในขอบเขตท่ีผู้ให้บริการสามารถจัดหาบริการให้ได้โดยไม่ขัดตอ่กฎหมายและศีลธรรมอันดงีาม 

สรุปได้ว่า ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและตอบสนองให้เกิดความพึง

พอใจทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งขึ้นอยูก่ับแต่ละบุคคลวา่จะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจ

มากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพงึพอใจมาก แต่ในทางตรงข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจ เมื่อไม่ได้รับ

การตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ ท้ังน้ีขึน้อยูก่ับสิ่งท่ีต้ังใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 

แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของลูกค้า ส าหรับการบริการเกิดจากการให้บริการอย่างเต็มท่ีจนสุดความสามารถ ลูกค้าจะ

รู้สกึคุ้มค่าท่ีได้มาใชบ้ริการ  ดังนั้นปัจจัยหลักในการสร้างความพงึพอใจมี 3 ประการ ดังนี ้ (ธีรกิต นวรัตน์ ณ อยุธยา, 

2547) 

ผู้รับบริการมีความต้องการและความคาดหวังส าหรับการบริการท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละคน และความ

ตอ้งการนัน้ยังเปลี่ยนไปส าหรับการบริการในแต่ละคร้ัง 

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นผลจากความรู้ ความสามารถ ความพร้อมในด้านร่างกายและอารมณ์ในขณะ

ให้บริการของผู้ให้บริการ รวมถึงความเต็มใจในการบริการของพนักงาน 

สภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อากาศ แสงแดด จ านวนลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ แถวท่ียาวเหยียดในการรอรับ

บริการ เป็นต้น สิ่งเหลา่นีม้ผีลตอ่ความพงึพอใจของลูกค้าท่ีเข้ามาใชบ้ริการ 

องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบรกิาร 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551 : 70)  ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและ

ลูกค้า เกิดจากการรับรู้และการประเมินคุณภาพของการบริการ ในสิ่งท่ีลูกค้าคาดหวังและสิ่งท่ีลูกค้าได้รับจริงจาก

การบริการ ท้ังน้ีความพงึพอใจในการบริการจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 

องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ลูกค้าจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการท่ีได้รับมีลักษณะ

ตามพันธะสัญญาของกจิการบริการแตล่ะประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากนอ้ยเพยีงใด 

องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ลูกค้าจะรับรู้ว่าวิธีการน าเสนอบริการใน

กระบวนการบริการมีความเหมาะสมเพียงใด ขึ้นกับความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้

ให้บริการ ปฏกิิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการ การใช้ภาษาสื่อสารและการปฏบัิตตินในการให้บริการ 

ความพึงพอใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบรกิาร 

ความพึงพอใจเป็นจิตใต้ส านกึท่ีเกิดขึน้ ท่ีมีความรู้สึกประทับใจ เมื่อได้รับการบริการต่อสิ่งนั้นท่ีตรงกับความ

ต้องการของตนเอง โดยท่ีตนเองคิดว่าการให้บริการนั้นเป็นธรรม เคารพสิทธิของประชาชนผู้รับบริการ แต่ละระดับ

ความพึงพอใจย่อมมีความแตกต่างไปตามทัศนคติ  ค่านิยม ระดับการศึกษา ตลอดจนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 

สภาพแวดล้อม เป็นองค์ประกอบ กล่าวคือ ความพึงพอใจเกิดขึ้นได้จากการท่ีได้รับสิ่งท่ีตนปรารถนาและได้รับ

สนองตอบความตอ้งการน้ัน ดังนัน้จะเห็นวา่ ความส าคัญของทฤษฎคีวามพึงพอใจขึน้กับ ความสัมพันธ์ระหวา่งความ

พงึพอใจของผู้รับบริการกับคุณภาพการให้บริการ  

 สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) มักจะเกี่ยวข้องกับ

คุณภาพบริการ (Service Quality) เป็นอย่างมาก จนบางครั้งสับสนว่าเป็นเร่ืองเดียวกัน แต่แท้จริงแล้วคุณภาพบริการ

เป็นทัศนคติท่ีลูกค้าสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากการซื้อบริการนั้น ถ้าอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
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(Tolerance Zone) ลูกค้าก็จะมีความพอใจในบริการ ซึ่งมีระดับท่ีแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละคน 

แตค่วามพงึพอใจของลูกค้าเป็นการประเมินผลท่ีได้จากการรับบริการ ณ ขณะนัน้ คุณภาพเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดของ

ธุรกิจการให้บริการ การท่ีกิจการจะรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามท่ีลูกค้าหวังเอาไว้ จึงต้องค านึงถึงตัวแปร

ตามล าดับ ดังนี ้

- ความนา่เชื่อถือ เป็นความสามารถของกิจการท่ีจะแสดงผลงานการบริการให้ได้อยา่งถูกต้องแม่นย าทุกคร้ัง  

- จับต้องได้ องค์ประกอบทางกายภาพท่ีมาประกอบกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีให้บริการ วัสดุท่ีใช้

เผยแพร่การบริการ อุปกรณ ์เคร่ืองมอืต่างๆ ต้องดูแลว้เหมาะสม 

- การตอบสนอง เจ้าหนา้ท่ีท่ีให้บริการจะตอ้งถูกฝึกมาอยา่งดี ตอ้งตัง้ใจเอาใจใส่ และพร้อมจะให้บริการทันที  

- การสร้างความมั่นใจ เจ้าหนา้ที่จะตอ้งมคีวามรู้เป็นอยา่งดีและแสดงออกถึงความมีน้ าใจ สามารถแสดงให้

ลูกค้าไวว้างใจ และมั่นใจว่า ผู้ให้บริการมีความรู้และทักษะที่จะให้บริการได้  

- การเอาใจใส่ดูแล เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการจะตอ้งคอยดูแลเอาใจใส่ สนองตอบความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจง

ของลูกค้าได้เป็นพิเศษ  

 พมิล เมฆสวัสดิ์ (2549) กลาววา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบดวยปจจัย ดังนี้  

1. ผลิตภัณฑบริการ ในการน าเสนอบริการนั้นจะตองมีผลิตภัณฑบริการท่ีมีคุณภาพและระดับการใหบริการท่ี

ตรงกับความตองการของผูรับบริการหรือผูใช โดยผูใหบริการจะตองแสดงใหผูรับริการหรือผูใชมองเห็นถึงความตองการ

ของผูรับบริการถึงความเอาใจใส และความจริงใจตอการสรางเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑบริการท่ีสงมอบใหผูรับบริการ

หรือผูใช  

2. ราคาคาบริการ ความพึงพอใจของผูรับริการหรือผูใช เกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบการบริการ

เทียบกับราคาคาบริการท่ีตองจายออกไป โดยผูด าเนินการจะตองก าหนดราคา คาบริการท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของการ

บริการ และเปนไปตามความเต็มใจท่ีจะจายของผูรับบริการหรือผูใช  

3. สถานท่ีบริการ ผูด าเนินการจะตองมองหาสถานท่ีในการใหบริการท่ีผูรับบริการ หรือผูใชบริการสามารถเข

าถึงไดอยางสะดวก มสีถานท่ีกวางขวางเพียงพอ และตองค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแกผูรับบริการหรือผูใชในทุกด

าน  

4. การสงเสริมแนะน าบริการ ผูด าเนินการจะตองใหขอมูลขาวสารในเชิงบวกแกผูรับบริการหรือผูใชท้ังในดาน

คุณภาพการบริการ และภาพลักษณของการบริการผานทางสื่อตาง ๆ เพื่อใหผูรับบริการหรือผูใชไดน าขอมูลเหลานี้ไปช

วยประเมนิเพื่อตัดสินใจซื้อบริการตอไป  

5. ผูใหบริการ ผูด าเนินการจะตองตระหนักถึงตนเองวามีสวนส าคัญในการสรางใหเกิดความพึงพอใจในการ

บริการของผูรับบริการหรือผูใช โดยในการก าหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการจะตองค านึงถึงผูรับ

บริการหรือผูใชเปนส าคัญ ท้ังแสดงพฤติกรรมการใหบริการ และน าเสนอบริการท่ีลูกคาตองการความสนใจ เอาใจใสอย

างเต็มท่ีดวยจิตส านกึของการบริการ  

6. สภาพแวดลอมของการบริการ ผูด าเนินการจะตองสรางใหเกิดความสวยงามของอาคารสถานท่ีผานการ

ออกแบบตกแตง การแบงพื้นท่ีใชสอยท่ีเหมาะสมลงตัว กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีของกิจการบริการ และสื่อภาพลักษณนี้

ออกไปสผููรับบริการหรือผูใชอกีดวย 

7. กระบวนการบริการ ผูด าเนินการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการเพื่อเพิ่ม

ความคลองตัว และความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง มีคุณภาพ โดยการน า

บุคลากร เทคโนโลยเีขามารวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และประสิทธิผลท่ีจะเกิดขึน้ ตอผูรับบริการหรือผูใช  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดารารัตน์ ศรีวิชัย (2546) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ าประปามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กรณีศึกษา : ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรให้พักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้น้ าประปาใน

การให้บริการของโรงผลิตน้ าประปามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ก าหนดปัจจัยคือ ด้านคุณภาพและความเชื่อถือได้ของ

น้ าประปา ด้านราคาน้ าและการให้บริการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ด้านอ านวยความสะดวกและด้านสถานท่ี ด้านความ

รวดเร็วของกระบวนการให้บริการ ด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ าประปา ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 

และด้านการให้บริการของพนักงาน พบวา่ ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอยา่งโดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก 

ฉวีวรรณ  วินิจเขตค าณวน (2548) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้น้ าประปา 

กรณีศึกษา: ส านักงานประปา สาขาบางเขน พบว่า ผู้ใชน้้ าประปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 20 - 29 ปี มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ 5,001 - 15,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่เป็นท่ีพักอาศัย 

ความพงึพอใจในการรับบริการของผู้ใช้น้ าประปา โดยภาพรวมมคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นราย

ด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้น้ าประปา มีความ

แตกตา่งกันตามสถานภาพทางระดับการศกึษา อาชีพและประเภทผู้ใช้น้ าอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 ส่วน

สถานภาพทางเพศอาย ุและรายได้ ไมม่คีวามแตกตา่ง 

งานวิเคราะห์วิจัยเชิงสังคม (2550) ศีกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการให้บริการช่องทางการ

ช าระเงินค่าน้ าประปาของ กปภ.นอกเหนือไปจากการช าระเงินท่ีส านักงานประปา  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการให้บริการช่องทางการช าระเงินค่าน้ าประปาของ  กปภ. นอกเหนือไปจากการช าระเงินท่ี

ส านักงานประปา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้น้ าประเภท  1 ของ กปภ. คือประเภทบ้านพักอาศัย และ

เนื่องจากบ้านพักอยู่ไกลจากส านักงานประปา จึงสะดวกที่จะน าใบแจ้งหนี้ค่าน้ าประปาไปช าระเงินค่าน้ าที่ร้านสะดวก

ซื้อ(เซเว่น อีเลฟเว่น) ท่ีอยู่ใกล้บ้าน แทนการช าระเงินท่ีส านักงานประปา นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมี

ความเห็นว่าการท่ี กปภ.เปิดช่องทางการช าระค่าน้ าประปาหลายช่องทางในปัจจุบันท าให้สะดวกกว่าในอดีต และถือ

เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมมีความทันสมัย ซึ่งท าให้ผู้ใช้น้ ามีทางเลือกมากขึ้น การศึกษายังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับดีมากคือ ใน

ด้านบริการอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน รวมท้ังในเร่ืองของสถานท่ีให้บริการมีชื่อเสียง ภาพพจน์ดี และการ

ให้บริการมีการจัดล าดับดีไมม่ีการแซงคิวส่วนความพึงพอใจในระดับรองลงมาจะเป็นด้านการช่วยประหยัดเวลา และ

ค่าใช้จ่าย พร้อมท้ังในเร่ืองของท าเลท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการรับช าระค่าน้ าท่ีสะดวกต่อการเดินทางไปติดต่อ และมี

บริการด้านอ่ืน ๆ ดว้ย 

ณัฎฐิยา แดงประเสริฐ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ าประปาอ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ าท่ีมีต่อการให้บริการ

ของส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบความพงึพอใจของผู้ใชน้้ าที่มตีอ่การให้บริการ

ของส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้ าเพื่อหา

แนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการของส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอยา่ง

ท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ผู้ใช้บริการน้ าประปาของส านักงานประปาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดจ านวนตามสัดส่วน

และสุ่มแบบตามสะดวก วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิต ิ
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวนสมาชิก 2 - 4 

คน สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ลักษณะท่ีพักเป็นบ้านเดี่ยว 

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าประปาโดยเฉลี่ยต่อเดือน 100 - 500 

บาท ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมด้านการให้บริการของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือ การแต่งกายสุภาพ รองลงมาเป็น การพูดจาไพเราะออ่นหวานและนอ้ยท่ีสุดคือการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

แก่ผู้ใช้น้ า ส่วนความพึงพอใจโดยภาพรวมด้านการอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจใน

ระดับปานกลางโดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีน้ าดื่มสะอาดบริการ รองลงมาเป็นมีห้องน้ าท่ีสะอาด  และน้อยท่ีสุด

ท าเลท่ีต้ังของส านักงานสามารถไปมาสะดวก  

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การวจิัยเร่ืองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ เป็นการวิจัย

เชงิส ารวจ (Survey research) โดยได้ด าเนนิการตามขั้นตอนระเบียบวธีิวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่  ซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  

การก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง จะค านวณจากผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ซึ่ง

ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้วิธีการค านวณแบบไม่มีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) และใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ในการตอบแบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งให้หลักการใน

การค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Cochran (1977 อางใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) จากการค านวณได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอยา่งที่เหมาะสมในการวจิัยคร้ังน้ี เท่ากับ  385 ตัวอยา่ง และผู้วิจัยเพิ่มกลุ่มตัวอยา่งเป็น 399 ตัวอย่าง 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย  3 ส่วนเพื่อศึกษาวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคล  ประกอบด้วยข้อค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ (Check list) ได้แก่ เพศ  ระดับ

การศึกษา อาชีพ ลักษณะของบ้านพักอาศัย และค่าใช้จ่ายในการใชน้้ าประปาโดยเฉลี่ยตอ่เดอืน 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงิน เป็นค าถามแบบมาตราวัด 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธี

ของลิเคิร์ท (Likert Type) เพื่อสอบถามความพึงพอใจท่ีผู้ใชบ้ริการได้รับภายหลังจากการได้ใช้บริการแล้ว โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถเลือกตอบตามระดับความพึงพอใจท่ีได้รับท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการของผู้

ให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ ของการประปาส่วนภูมิภาค 

สาขาหาดใหญ่  

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะเกี่ยวกับความพึง

พอใจในการใช้บริการช าระเงินท่ีการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่  ควรพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ

สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใชบ้ริการของการประปาสว่นภูมภิาค สาขาหาดใหญ่ ตอ่ไป 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี่ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยอาศัยหลักทางสถิติในการวเิคราะห์ ดังนี้  
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 หาค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ   (Percentage)  ของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  ระดับการศึกษา 

อาชีพ ลักษณะของบ้านพักอาศัย และค่าใช้จ่ายในการใชน้้ าประปาเฉลี่ยตอ่เดอืน 

 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) เพื่อดูความเบ่ียงเบนของระดับ

คะแนนของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงิน และดูการกระจายของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นคลา้ยคลึงกันหรือไม ่ 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการช าระเงินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 218 คน (ร้อยละ 54.6) เพศชาย 

จ านวน 181 คน (ร้อยละ 45.4)  ระดับการศกึษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จ านวน 233 คน (ร้อยละ 58.4) ส่วนใหญ่

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 133 คน (ร้อยละ 33.3) รองลงมาอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 98 คน (ร้อย

ละ 24.6) ส่วนใหญ่มีลักษณะบ้านพักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยว จ านวน 172 คน (ร้อยละ 43.1) รองลงมาเป็นตกึแถว/อาคาร

พาณิชย์ จ านวน 161 คน (ร้อยละ 40.4) ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าประปาเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ท่ี  100 – 500 บาท 

จ านวน 230 คน (ร้อยละ 57.6) และรองลงมามีค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าประปาเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 100 บาท จ านวน 

110 คน (ร้อยละ 27.6) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการช าระเงินของการประปาสว่นภูมภิาค สาขาหาดใหญ่ 

การวเิคราะห์เป็นการเสนอค่าเฉลี่ย (x̄ )และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอยา่งในดา้นขัน้ตอนการให้บริการ  เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ ซึ่ง

การประเมินผลระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอยา่งสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 1-4 ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปา

ส่วนภูมภิาคหาดใหญ่ ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
ความพึงพอใจ 

x̄  S.D. แปลผล 

การให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง 3.95 .76 มาก 

ความยุง่ยาก / ความซับซ้อนในการบริการแตล่ะขั้นตอน 2.94 1.03 ปานกลาง 

ความรวดเร็วในการบริการแตล่ะขั้นตอน 3.38 .79 ปานกลาง 

ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม 3.54 .73 มาก 

ระยะเวลาท่ีใชท้ั้งหมดในการตดิตอ่ในแตล่ะครัง้ 3.37 .74 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.44 .54 มาก 

 

จากตารางท่ี 1  พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขา

หาดใหญ่ ด้านขั้นตอนการให้บริการโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.44)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าระดับความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการตามล าดับก่อน–หลัง (x̄ = 

3.95) และขั้นตอนการให้บริการมคีวามเหมาะสม (x̄ = 3.54)  ส่วนระดับความพึงพอใจด้านขัน้ตอนการให้บริการท่ีอยู่

ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความรวดเร็วในการบริการแต่ละขั้นตอน (X̅ = 3.38)  ระยะเวลาท่ีใชท้ั้งหมดในการติดต่อในแต่

ละคร้ัง (x̄ = 3.37)และด้านความยุ่งยาก/ความซับซ้อนในการบริการแตล่ะขั้นตอน(x̄ = 2.94)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปา

ส่วนภูมภิาคหาดใหญ่ ด้านเจ้าหนา้ท่ีผู้ให้บริการ 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ความพึงพอใจ 

x̄  S.D. แปลผล 

ความเต็มใจและความกระตอืรือร้นในการให้บริการ 3.93 .78 มาก 

การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 3.95 .74 มาก 

การยิม้แย้มแจ่มใสในการให้บริการ 3.92 .77 มาก 

การแตง่กายสุภาพเหมาะสม 4.00 .75 มาก 

การให้ค าปรึกษาและตอบข้อสงสัย 3.79 .79 มาก 

ภาพรวม 3.92 .65 มาก 

 

จากตารางท่ี 2  พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก(x̄ = 3.92)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ระดับความพึง

พอใจของผู้ใชบ้ริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมภิาค สาขาหาดใหญ่ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการทุกรายการอยูใ่นระดับ

มาก โดยมีความพึงพอใจในเร่ืองการแต่งกายสุภาพเหมาะสมมากท่ีสุด (x̄ = 4.00) รองลงมาคือการพูดจาไพเราะ

ออ่นหวาน (x̄ = 3.95) ส่วนเร่ืองการให้ค าปรึกษาและตอบข้อสงสัย (x̄ = 3.79) มคีวามพงึพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปา

ส่วนภูมภิาคหาดใหญ่ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ 
ความพึงพอใจ 

x̄  S.D. แปลผล 

ท าเลท่ีต้ังของส านักงานสามารถไปมาสะดวก 3.54 .87 มาก 

สถานท่ีจอดรถพอเพยีง 3.57 .84 มาก 

มท่ีีน่ังพักส าหรับผู้มาติดต่อ  3.61 .83 มาก 

มนี้ าดื่มสะอาดบริการ 3.63 .83 มาก 

มหี้องน้ าที่สะอาดสะดวก 3.53 .80 มาก 

มสีื่อสิ่งพมิพบ์ริการขณะรอรับบริการ 3.52 .83 มาก 

ภาพรวม 3.57 .66 มาก 

 

จากตารางท่ี 3  พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขา

หาดใหญ่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄ = 3.57) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการทุกรายการอยู่ในระดับมาก  โดยระดับความพึงพอใจในเร่ืองมีน้ าดื่ม

สะอาดบริการมากที่สุด (x̄ = 3.63)  รองลงมาคือมท่ีีน่ังพักส าหรับผู้มาติดต่อ (x̄ = 3.61) ส่วนการมสีื่อสิ่งพิมพ์บริการ

ขณะรอรับบริการมคีวามพงึพอใจน้อยท่ีสุด 
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ตารางที่ 4 แสดงระดับของความพงึพอใจในภาพรวมของผู้ใชบ้ริการช าระเงินของการประปาสว่นภูมภิาคหาดใหญ่  

ปัจจัยความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 

x̄  S.D. แปลผล 

ขัน้ตอนการให้บริการ 

เจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ 

3.44 

3.92 

3.57 

.54 

.65 

.66 

มาก 

มาก 

มาก 

          เฉลี่ยรวม 3.64 0.49 มาก 
 

จากตารางท่ี 4  พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการช าระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค 

สาขาหาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.64)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ช าระเงนิของการประปาสว่นภูมภิาค สาขาหาดใหญ่ ทุกรายการมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 

ท้ังนี้ ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามของการใช้บริการช าระเงินการประปาส่วนภูมภิาค สาขาหาดใหญ่ 

ส่วนใหญ่เห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ควรขยายการให้บริการนอกเวลาราชการ โดยอายจะขยาย

เป็นสาขาท่ีห้างสรรพสินค้าหรือตามชุมชนใหญ่ รองลงมาคือการให้บริการช าระเงินผ่านตู้การให้บริการเร่งด่วน ควร

เปิดบริการอยา่งต่อเร่ืองโดยเฉพาะช่วงเวลาพักกลางวัน และเจ้าหนา้ที่ในการให้บริการไม่เพยีงพอ จึงท าให้การบริการ

เกิดความลา่ชา้ 

สรุปผลและอธิปรายผล 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นความพึง

พอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ และด้านขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ 

ผู้ใช้บริการช าระเงินมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสม  พูดจา

ไพเราะอ่อนหวาน  มีความเต็มใจและความกระตือรือร้นในการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการและสามารถให้

ค าปรึกษาและตอบข้อสงสัยได้ สอดคล้องกับวิชาญ ฤทธิรงค์ (2528 อ้างถึงใน สามารถ ยิ่งค าแหง, 2553)และ ณัฎฐิยา 

แดงประเสริฐ (2553) ท่ีได้กล่าวถึงการให้บริการและการต้อนรับลูกค้าให้ได้รับความพอใจอยากท่ีจะมาใช้บริการอีก 

ขึ้นกับหลายปัจจัยได้แก่ การแต่งกายสะอาด ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน พนักงานมีความรอบรู้ในหน้าที่ บริการด้วย

ความรวดเร็วมคีวามกระตอืรือร้น  และดูถึงความตอ้งการของลูกค้าเป็นส าคัญ  

ส่วนความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ มีน้ าดื่มสะอาดบริการ มท่ีีนั่งพักส าหรับผู้มา

ติดต่อ สถานท่ีจอดรถพอเพียง ท าเลท่ีตั้งของส านักงานสามารถไปมาสะดวก มีห้องน้ าท่ีสะอาดสะดวกและมีสื่อสิ่งพิมพ์

บริการขณะรอรับบริการ สอดคล้องกับวิชาญ ฤทธิรงค์ (2528 อ้างถึงใน สามารถ ยิ่งค าแหง, 2553) และงานวิเคราะห์

วิจัยเชิงสังคม (2550) ท่ีกล่าวถึงความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ขึ้นอยู่กับ ท าเลท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการรับ

ช าระค่าน้ าท่ีสะดวกตอ่การเดินทางไป สถานท่ีสะอาด และมกีารจัดท่ีพักคอยส าหรับลูกค้า 

อนึ่งความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ในด้านการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง ขั้นตอนการให้บริการ

มีความเหมาะสม ความรวดเร็วในการบริการแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ท้ังหมดในการติดต่อในแต่ละครั้งและความ

ยุง่ยาก / ความซับซ้อนในการบริการแตล่ะขั้นตอน สอดคล้องกับกับวชิาญ ฤทธิรงค์ (2528 อา้งถึงใน สามารถ ยิ่งค าแหง, 

2553) และงานวิเคราะห์วิจัยเชิงสังคม (2550) ท่ีกล่าวถึงความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ การบริการอย่างเป็น

ระบบและได้มาตรฐาน มีการจัดล าดับดีไม่มีการแซงคิว ต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน พนักงานมี

ความรอบรู้ในหนา้ท่ี บริการด้วยความรวดเร็วมคีวามกระตอืรือร้น 
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อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The influence of brand equity perceiving on brand loyalty of Blackmores in 

Bangkok 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1  มณฑลี พูลขวัญ1* และ คณิน สุขแก้ว1 

Kedwadee Sombultawee1, Montalee Poolkwan1*and Kanin Sukkeaw1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความ

จงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอยา่งทัง้หมด  400 คนและเครื่องมอืท่ีใชใ้น

การวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.875 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า (X1) ด้านเชื่อมโยงกับตรา

สินค้า (X2)และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (X3) ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmore (Y) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 1.000+ (0.165) X1 + (0.352) X2 + (0.176) X3 ผลการศึกษา

พบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้ตอ่เดอืน 10,001 – 20,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปัีจจัย

ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า blackmores คือ ความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ blackmore ทุกๆ 3 เดือน 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores น้อยกว่า 1,000 บาท สาเหตุในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

blackmores เพื่อบ ารุงร่างกาย สมาชิกในครอบครัวหรือญาติมอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์blackmores  รับรู้

ข้อมูลขา่วสารของผลิตภัณฑจ์ากเพ่ือนหรือคนรู้จัก 
 

ค าส าคัญ:  การรับรู้คุณค่าตราสินคา้  ความจงรักภักดใีนตราสินคา้  
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the influences of perceived value brand equity affects the 

brand loyalty of Blackmore in Bangkok 400 peoples that configuration the prediction equation by using 

quantitative methodology. The research instrument was questionnaire with reliability 0.868. The data was 

analyzed by multiple regression analysis. The results show that brand awareness (X1), brand associations 

(X2)and perceive quality (X3) which affecting brand loyalty of Blackmore (Y) with a significance level of 0.05. 

The prediction equation was Y = 1.000+ (0.165) X1 + (0.352) X2 + (0.176) X3 The study found that the majority 

of respondents were female, single, aged less than 2 5  years of education. Private Job And have a monthly 

income of 1 0 ,0 0 1  to 2 0 ,0 0 0  baht, the majority of respondents are factors in buying branded products 
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blackmores is often to buy products blackmore every three months, the cost of buying products blackmores less 

than 1 0 0 0  baht reasons. The decision to buy a product blackmores body. Family members or relatives 

influencing the decision to purchase a product blackmores information awareness of products from friends or 

acquaintances. 
 

Keywords:  Brand awareness, Brand loyalty 

 

บทน า 

 ในยุคปัจจุบันมกีารด าเนนิชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมลพษิ อาหาร 

และความสะดวกสบาย เป็นต้น ซึ่งอาหารหลักท่ีรับประทานในแตล่ะมื้อไมส่ามารถรับสารอาหารได้ครบ 5 หมู ่ 

ท าให้ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมหันมาดูแลใสใ่จสุขภาพมากขึ้น ท าใหผู้้บริโภคเลอืกรับประทานอาหารเสริมเพิ่มเตมิเข้าไป 

ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจว่าท าอย่างไรจึงจะมีสุขภาพท่ีดี โดยอาหารท่ี

รับประทานในแต่ละวันนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกาย ดังนั้นหากมีการรับประทานอาหารหรือมีสินค้าท่ีเกี่ยวกับ

สุขภาพท่ีสะอาดและปลอดภัย จะท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการได้ง่าย ส่งผลให้มีการผลิต

และจ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพอย่างกว้างขวาง ผู้บริโภคจึงมีความสะดวกในการเลือกซื้อ แต่ขึ้นอยู่กับ

คุณประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วย 

 บริษัท แบลคมอร์ส จ ากัด ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใตแ้บรนด ์Blackmores ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร  ก่อตั้งมายาวนานกว่า 80 ปีในประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งโดย มร.มอร์ริซ แบลคมอร์ส มุ่งเน้นให้ทุกคนมี

สุขภาพท่ีดีด้วยวถิีธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Blackmores Buffer C, Blackmores 

Bio C, Blackmores Bio Zinc เป็นต้น  

 คุณค่าตราสินค้ามีความส าคัญมากต่อสายตาผู้บริโภค ผู้บริโภคหรือกลุ่มคนท่ัวไปสามารถจดจ าในคุณค่า

ของตราสินค้า Blackmores ได้เป็นอยา่งดี มกีารโฆษณา โดยเฉพาะสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ท่ีจะเน้นการบ ารุงสุขภาพ 

ในส่วนท่ีร่างกายต้องการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Blackmores มีตัวเลือกเพื่อบ ารุงสุขภาพท่ีหลากหลาย ท าให้

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี ทางผู้ผลิตได้ใช้วัตถุดิบท่ีมีการควบคุมคุณภาพ

อย่างดี มกีารใช้สมุนไพรและวิถีทางท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อป้องกันและรักษาโรค การฟื้นฟู และเป็นแนวทางใน

การรักษาโรคแบบใหม่ การท่ีผู้ผลิตใช้วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภาพเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า 

และในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และให้ความส าคัญในเร่ืองสุขภาพ จึงมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ 

Blackmores เพื่อช่วยในการบ ารุงสุขภาพร่างกาย ซึ่งถ้าคุณค่าของตราสินค้าได้อยู่ในใจของผู้บริโภคแล้วเมื่อผู้ผลิต 

ผลิตสินค้าใหมภ่ายใตต้ราสินคา้เดิมก็จะท าให้ผู้บริโภคให้ความสนใจมากกวา่ตราสินคา้คู่แข่ง 

 เมื่อผู้บริโภคมีทัศนะติท่ีดีต่อตราสินค้า Blackmoers จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า และ

เมื่อผู้บริโภคนึกถึงตราสินคา้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็จะนกึถึงตราสินคา้ Blackmores เป็นอันดับแรก การท่ีผู้บริโภครัก

และเชื่อมั่นในตราสินค้าจะท าให้เปลี่ยนใจไปซื้อตราสินค้าอื่นได้ยาก และจะท าให้เกิดการซื้อซ้ าในตราสินค้าเดิม การ

ซื้อซ้ าเป็นเพราะผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคย ความซื่อสัตย์ในตราสินค้า ดังนั้นบริษัทตอ้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

อย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหมใ่ห้แกบ่ริษัท ซึ่งจะส่งผลท าให้บริษัทมยีอก

ขายท่ีเพิ่มขึ้น การสร้างตราสินค้าทีเข้มแข็ง ท าให้ผู้บริโภคเกิดความวางใจ ประทับใจ ชื่นชอบ และพึงพอใจในตรา

สินค้ามากขึ้น 
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 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศกึษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความ

จงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores โดยศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ด้านการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ด้านความภักดใีน

ตราสินค้า ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 

Blackmores ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และรับรู้ได้ว่าคุณค่าตราสินค้าส่งผลให้รับรู้วา่ผู้บริโภคคิดอย่างไรกับผลิตภัณฑ์

ของบริษัท ผู้บริโภคเกิดการซือ้ซ้ าในผลิตภัณฑต์ราสินคา้หรอืไม่ เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพัฒนาบริษัท 

 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ที่มผีลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Blackmores ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคา่ตราสินคา้ 

Aaker (1996)กล่าววาคุณค่าตราสินค้า เป็นกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตราหรือ

สัญลักษณ์ของสินค้า ซึ่งสามารถเพ่ิมคุณค่าให้สินค้าได้ นอกเหนือจากคุณค่าที่แท้จรงิของสินค้านัน้ คุณค่าตราสินค้า

ในมุมมองของผู้บริโภคสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การรับรู้ของผู้บริโภค และพฤติกรรมของผู้บริโภค โดย

แนวคิดท่ีสอดคล้องและครอบคลุม มุมมองของผู้บริโภคท้ังด้านการรับรู้ของผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อ นั้นคือ

แนวคิดของ Aaker ซึ่งจ าแนกคุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผู้บริโภคออกได้เป็น 5 องค์ประกอบ คือ  

1. การรู้จักตราสินค้า(Brand Awareness) คือ ความสามารถในการระบุ หรือ แยกแยะในตราสินค้าใน

เหตุการณ์ท่ีไม่เหมอืนกัน โดยเป็นผลมาจากความแข็งแกร่ง ของข้อมูลท่ี เกี่ยวกับตราสินคา้ (Brand Node) ในความจ า

ของผู้บริโภค โดยการตระหนักรูถ้ึงตราสินค้า  

2. การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Perceive Quality)  คือ ความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีรับรู้ และรูส้ึกได้ถงึคุณภาพท่ี

เหนือกว่าของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถสัมผัสได้ในรูปแบบ รูปธรรม แต่จะสัมผัสได้ในรูปแบบนาม

อธรรม ซึ่งคุณภาพท่ีถูกรับรู้ยังสามารถช่วยสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืน 

(Positioning) ให้กับตราสินคา้ อกีทัง้ยังให้เจ้าของ ตราสินคา้ตั้งราคาในระดับท่ีสูง และเป็นราคาท่ีผู้บริโภคยอมรับได้                                

3. การเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Associations) คือ ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเชื่อมต่อกับตราสินค้าเข้าจาก

ความรู้สึกของผู้บริโภค การเชื่อมโยงตราสินค้าจะแข็งแกร่งขึ้นและมีพลังขึ้น เมื่อได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมอืทาง

การตลาด ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มความสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับตราสินค้า ได้ โดยออกมาจากความทรงจ าและ

ประสบการณ์ของผู้บริโภค จึงท าให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แขง่ การเชื่อมโยงกับตราสินคา้นั้นสามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 ด้าน คือ ดา้นคุณสมบัต(ิAttribute) ด้านคุณประโยชน ์(Benefit) ด้านทัศนคติ (Attitude)    

4. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ความพึงพอใจท่ี เกิดขึ้นจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ัง

อาจมีการซื้อตราสินคา้เดิมในผลิตภัณฑ์ขององคก์รใด องค์กรหนึ่งโดยไม่สนใจตราสินคา้ขององค์กรอื่น                                                                                               

5. สินทรัพย์ของตราสินคา้ (Proprietary Brand Assets) คือ สินทรัพย์อ่ืน ๆ ของตราสินคา้ หมายถงึ สิทธิบัตร 

เครื่องหมายการค้า และ ความสัมพันธ์ กับช่องทางการจัดจ าหนา่ย สิ่งต่าง ๆ เหลา่นีจ้ะชว่ยปกปอ้งการลอกเลียนแบบ

ท่ีจะให้เกิด ความสับสนจากบริษัทคู่แข่ง สินทรัพย์และตราสินค้าจึงเป็นสิ่งท่ีบริษัทต้องสร้างให้เกิดความสัมพันธ์กัน

เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับตราสินคา้ สิ่งเหลา่นีจ้ะสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบเชงิการแขง่ขันเหนอืคูแ่ข่งขันได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีตอ่ตราสินคา้ 
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 วรัตต์ อินทสระ (2555)  กล่าวไว้ว่า ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyaity) คือ การท่ีผู้บริโภคมีทัศนะคติท่ี

ดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง และตรงต่อใจผู้บริโภค และเกิดการซื้อซ้ าต่อเนื่องตลอด

มา การท่ีผู้บริโภครักและศรัทธาในสนิค้ายี่ห้อหนึ่งจึงยากท่ีจะเปลี่ยนใจไปใชส้ินคี่หอ้อ่ืน ผู้บริโภคจะมีความรู้สกึคุ้นเคย

กับตรายี่ห้อนั้น ความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อมีหลายระดับ ผู้บริโภคมีความพอใจต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งและซื้อสินค้า

นั้นด้วยความเคยชิน ความยากของการสร้างความภักดีในสินค้านั้น มีค ากล่าวว่า การสร้างลูกค้าใหม่ 1 คน จะมี

ต้นทุนสูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่า 1 คน ถึง 1-10 เท่า และในปัจจุบันเกิดความหลากหลายในตราสินค้า ประกอบกับ

การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนหรือหันไปใช้สินค้าตราใหม่ๆอยู่เสมอ ดังนั้นกล

ยุทธ์ท่ีส าคัญทางการตลาดคอื การสร้างความภักดใีนตราสินคา้ (Brand Loyalty) การสร้างความภกัดีในตราสินคา้จึงมี

ความจ าเป็นมาก และท าให้ลูกค้าเกิดต้นทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปใชส้ินค้าตราอื่น ซึ่งอาจจะสรุปวา่ความภักดใีนตราสินค้า

ม ีความส าคัญ 3 ประการดังนี้  

 สร้างปริมาณการขายให้สูงขึน้ (High Sale Volume) 

เพิ่มราคาให้สินค้าสูงขึน้ (Premium Pricing Ability) 

การรักษาลูกค้าให้คงอยู ่(Customer retention) 

พฤตกิรรมการซือ้ (Purchase Behavior) และในมุมมองเชงิจิตวิทยา (Psychological) 

 มุมมองพฤติกรรมการซือ้ (Purchase Behavior) จะเป็นความหมายท่ีถูกน ามาใชม้ากที่สุดเพราะสามารถวัดได้

อย่างง่าย โดยความภักดีในตราสินค้าคือการท่ีผู้บริโภคมีการซื้อซ้ าในตราสินค้าเดิม และบ่อยคร้ังจนเกิดเป็นความ

ภักดใีนตราสินคา้ 

 มุมมองเชงิจิตวิทยา (PSYCHOLOGICAL) ความภักดใีนตราสินคา้ คือ ตราสินคา้ที่ท าให้ผู้บริโภคมีทัศนะคติท่ีดี

และผูกพันดว้ยเป็นอย่างมาก ซึ่งทัศนคตท่ีิดีต่อตราสินค้านั้นเกิดจาก 3 ส่วนท่ีส าคัญคือ 1. ความเชื่อมั่น ผู้บริโภคจะมี

ทัศนะคติท่ีดีต่อตราสินค้าเมื่อเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้านั้น  2. การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค ความภักดีในตรา

สินค้าเกิดจากการท่ีตราสินค้าสามารถเชื่อมโยงกับระบบความเชื่อของผู้บริโภคได้และท าให้ผู้บริโภคเชื่อและ

ประทับตราสินค้าอยู่ในใจ  3. ความง่ายในการเข้าถึง ความภักดีในตราสินค้าเกิดขึ้นเมื่อตราสินค้านั้นมีความง่ายใน

การเข้าถึงความคิดขงิผู้บริโภค 

 

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

ณัฐธิดา โพธ์ิประเสริฐ (2558) ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคท่ีซื้อสติ๊ก เกอร์

ไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร: บทบาทของเอกลักษณ์และคุณค่าตราสินคา้ พบวา่การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อ  

1. ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคท่ีซื้อ  สติ๊กเกอร์ไลน์ได้แก่คุณค่าตราสินค้าและ

เอกลักษณ์ตราสินค้า 2. ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณค่าตรา สินค้า ได้แก่ เอกลักษณ์ตราสินค้า ของผู้บริโภคท่ีซื้อ

สติ๊กเกอร์ไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน 

จักรพันธ์ อุพันวัน (2557) ศึกษาวจิัยเรื่องคุณค่าตราสินค้าและความต้องการในการใช้นาฬิกาแบรนด์เนม ท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจ  ซื้อนาฬิกา G-SHOCK ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการวิจัยคร้ังนี้นี้มี

วัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีเคยใช้นาฬิกา G-SHOCK (2) ส ารวจความต้องการของ

ผู้บริโภค และ (3) วิเคราะห์อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าและความต้องการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา  
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G-SHOCK โดยตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้ท่ีเคยใช้นาฬิกา G-SHOCK ท้ังเพศชายและเพศหญิง ท่ีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 400 คน 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ตัวแปรตน้            ตัวแปรตาม  

 

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้  

การรู้จักชื่อตราสินคา้ 

เชื่อมโยงกับตราสินคา้                                          ความจงรักภักดใีนตราสินคา้ 

การรับรู้คุณภาพตราสินคา้  

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร “ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้วิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research Method) และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางใน

การด าเนนิการวจิัย โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 

ประชากรกลุม่ตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจงึใชสู้ตรการ

ก าหนด ขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบไมท่ราบขนาดของประชากรกลุม่ตัวอย่าง ดังนี้   

 

n หมายถงึ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง 

z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้ 

p หมายถงึ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p = 0.5) 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานชิย์บัญชา, 2546) 

 =384.16 

จากการค าควณด้วยสูตรพบว่า จ านวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มีจ านวนประมาณ 385 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้มี

ความน่าเช่ือถือมากขึ้น และมีการเก็บข้อมูลส ารองเผื่อข้อมูลผิดพลาดอีก 15 ตัวอยา่ง  เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) เป็นการสุ่ม

ตัวอยา่งที่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแท้จรงิ โอกาสถูกสุ่มตัวอยา่งไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะเลอืกตัวอยา่งแบบเจาะจง เป็น

การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นใครก็ได้ ท่ีมีลักษณะตามความต้องการของผู้วิจัยโดยการก าหนดเป็นคุณลักษณะ

เฉพาะเจาะจง ในท่ีน้ีคือ การแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มคนรักสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วจิัยได้ใชแ้บบสอบถามเร่ือง “อิทธิพลดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลตอ่ความจงรักภักดี

ในตราสินคา้ Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นค าถาม

แบบเลอืกตอบ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลอืกซือ้ผลิตภัณฑต์ราสินคา้ blackmores ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmores เป็นการวัด

ระดับความเห็นในตราสินค้า Blackmores 2192  ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งความคิดเห็นของผู้ท าแบบสอบถาม

เป็น 5 ระดับ โดย 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดใีนตราสินคา้ Blackmores 2192 เป็นการวัดระดับความเห็นใน

ตราสินค้า Blackmores 2192 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval 

Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกค าตอบเพยีง

ค าตอบเดียวและก าหนดให้แตล่ะข้อม ี5 ตัวเลอืก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ 2552) 

ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ผู้วิจัยได้จัดท าลักษณะค าถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale 

Questionnaires) ในการวัดระดับความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมเีกณฑ์การให้

คะแนนดังน้ี  

5 หมายถงึ มากท่ีสุด 

4 หมายถงึ มาก 

3 หมายถงึ ปานกลาง 

2 หมายถงึ น้อย 

1 หมายถงึ  นอ้ยท่ีสุด 

 

การทดสอบความน่าเชื่อถอืของเครื่องมือ 

 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา ดังนี้ 

 1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดการวจิัยศกึษา อิทธิพลด้านการรับรู้

คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎ ี

ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษากับ

อาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ทา่น เพื่อขอค าชี้แนะ และท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจวา่เนื้อหานั้นมี

ความเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อม่ัน(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) 

กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มีลักษณะ

เป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ
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เชื่อม่ันของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวจิัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.868 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดง

วา่เคร่ืองมอืมีความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง (สรชัย พิศาลบุตร และคณะ, 2549: 33) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อเดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า blackmores โดย

ค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage)  

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmores 

โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอิทธิพลด้าน

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติ

โดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยท่ีส่งผล

ตอ่การยอมรับในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา ยอมรับสมมตฐิานท่ีต้ังไวต้ามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) 

สมมติฐาน 

X1  ด้านการรู้จักชื่อตราสินคา้ ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Blackmores   

 X2  ด้านเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Blackmores   

 X3  ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินคา้ Blackmores 

 

ผลการศึกษา 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62) 

มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 49.8) อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี (ร้อยละ 34.5) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 

71.8) อาชีพพนักงานเอกชน (ร้อยละ 28.3) และมีรายได้ตอ่เดอืน 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 33.5) 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า blackmores พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Blackmores คือ ความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores ทุกๆ 3 

เดือน (ร้อยละ 38.0) ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores แต่ละคร้ังน้อยกว่า (ร้อยละ 44.3) สาเหตุในการ

ตัดสนิใจเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ ์blackmores คือ เพื่อบ ารุงร่างกาย (ร้อยละ 43.0) บุคคลที่มอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อคือ 

สมาชกิในครอบครัวหรือญาติ (ร้อยละ 35.3) และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ blackmore ด้วยจากเพื่อนหรือคน

รู้จัก (ร้อยละ 51.5)    

ส่วนท่ี 3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า Blackmores จากการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้

คุณค่าตราสินค้า Blackmores อยู่ในระดับมาก (Mean =3.99, SD = 0.42) และเมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้านพบวา่อยู่ใน

ระดับท่ีเห็นด้วยมากท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Mean = 4.09, SD = 0.48) ด้านความถี่ในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ blackmore ทุกๆ 3 เดือน  (ร้อยละ 38.0)  ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores น้อยกว่า 
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1,000 บาท(ร้อยละ 44.3)  สาเหตุในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores เพื่อบ ารุงร่างกาย (ร้อยละ 43.0)  

สมาชิกในครอบครัวหรือญาตมิีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores  (ร้อยละ 35.3)  รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของผลิตภัณฑ์ blackmores จากเพื่อนหรือคนรู้จัก (ร้อยละ 51.5) เชื่อมโยงกับตราสินค้า (Mean =3.94, SD = 0.66 

และด้านการรู้จักชื่อตราสินคา้ (Mean =3.93, SD = 0.59)  

ส่วนท่ี 4 การจงรักภักดีตอ่ตราสินคา้ Blackmores จากการวเิคราะห์พบวา่อยู่ในระดับท่ีเห็นดว้ยมาก (Mean = 

3.99, SD = 0.42 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วางแผนท่ีจะซื้อตราสินค้าเดิมในการซื้อคร้ังต่อไป (Mean = 

3.95  , SD = 0.90) ความเชื่อมั่นในตราสินค้า (Mean = 3.92,  SD = 0.85) แนะน าให้ผู้อื่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เมื่อมี

โอกาส (Mean =3.75, SD = 0.97) การซื้อครัง้ตอ่ไปผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นส าหรับตราสินค้าเดิมมากกว่าตรา

สินค้าอื่น (Mean = 3.69, SD = 0.88)  ซื้อตราสินค้าเดิมในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม (Mean = 3.66, SD = 

0.98) ผูกมัดตัวท่านกับตราสินคา้ที่ผู้บริโภคเป็นเจ้าของอยู ่(Mean = 3.60, SD = 0.97)  

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของอทิธิพลดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่

ความจงรักภักดใีนตราสินคา้  

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 41.383 3 13.794 39.979 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residues) 136.636 396 0.345   

Total 178.019 399    

 

จากตารางท่ี 1 อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า  Blackmores 

จากทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า 

ท่ีสง่ผลตอ่ความจงรักภักดีของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ี

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุเมื่อใชอ้ทิธิพลดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีสง่ผลตอ่ความ

จงรักภักดใีนตราสินคา้ Blackmores เป็นหลายตัวแปร  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R=0.482, R Square = 0.232, Adjusted R Square = 0.227, Std Error of the Estimate = 0.58740   

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัว

แปร 

B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)                                 1.000 0.300  3.337 0.001  

ด้านการรู้จักชื่อตรา

สินค้า 

X1 0.165 0.055 0.146 2.975 0.003 

ด้านเชื่อมโยงกับตรา

สินค้า 

X2 0.352 0.050 0.349 7.007 0.000 

ด้านการรับรู้คุณภาพ

ตราสินคา้ 

X3 0.176 0.063 0.127 2.790 0.006 
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่าอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตรา

สินค้า Blackmores ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพ

ตราสินค้า จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์

ระหว่างอิทธิพลด้านการรับ รู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า  Blackmoresในเขต

กรุงเทพมหานคร ท้ัง 3 ด้านดังนี้Y = 1.000+ (0.165) X1 + (0.352) X2 + (0.176) X3  

 เมื่อ Y แทนอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลตอ่ความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmoresในเขต

กรุงเทพมหานคร 

X1 =ด้านการรู้จักชื่อตราสินคา้  

X2=ด้านเชื่อมโยงกับตราสินคา้ 

X3=ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีใน

ตราสินค้า Blackmoresในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้าน

เชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ท าให้อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าส่งผลไป

ทางบวกกับการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า Blackmores และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้

ดังแสดงในตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

ด้านการรู้จักชื่อตราสินคา้ ส่งผลตอ่ความจงรักภักดใีนตราสินคา้ Blackmores สนับสนุน 

ด้านเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ส่งผลตอ่ความจงรักภักดใีนตราสินคา้ Blackmores สนับสนุน 

ด้านการรับ รู้คุณภาพตราสินค้า ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

Blackmores 

สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

1. จากการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า blackmores พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า blackmores คือ ความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

blackmore ทุกๆ 3 เดือน  (ร้อยละ 38.0)  ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores น้อยกว่า 1,000 บาท(ร้อยละ 

44.3)  สาเหตุในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores เพื่อบ ารุงร่างกาย (ร้อยละ 43.0)  สมาชิกในครอบครัว

หรือญาติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ blackmores  (ร้อยละ 35.3)  รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ 

blackmores จากเพ่ือนหรือคนรู้จัก (ร้อยละ 51.5)  

กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า blackmores เพราะ ผลิตภัณฑ์

ของตราสินค้า Blackmore เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีบ ารุงร่างกาย ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า 

Blackmores คือ สมาชิกในครอบครัวหรือญาติ โดยรับรู้ข้อมูลข่าวสารของตราสินค้า Blackmores จากเพื่อนหรือคนรู้จัก 

ซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Blackmores ทุกๆ 3 เดอืน และมคี่าใชจ้่ายในการซื้อแตล่ะคร้ังนอ้ยกวา่ 1,000 บาท 

2. จากการศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า  Blackmores 

พบว่า อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าส่งผลไปทางบวกกับการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า  Blackmores 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่  ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้

คุณภาพตราสินคา้ ดังนี้ 

  2.1 ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า พบว่าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า  Blackmores ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Aaker กล่าวว่า การจดจ าหรือการระลึกถึงตราสินค้า ซึ่งเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหรือบริการ และจุดเชื่อมโยงจากความไม่แน่ใจในตราสินค้าท่ีรู้จักไปสู่ความมั่นใจในระดับของสินค้า 

ถือวา่เป็นความสามารถของผู้บริโภค 

   2.2 ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า  Blackmores ในเขต

กรุงเทพมหานคร หากองค์กรสร้างความเชื่อมโยงระหวา่งผู้บริโภคกับตราสินค้า ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีทัศนะคติท่ีดีต่อ

องคก์ร  ก็จะท าให้ผู้บริโภคจงรักภักดีตอ่ตราสินค้ามากขึน้  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏขีอง Aaker กล่าวว่า ความสัมพันธ์

ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้าให้มีความเข้ากับความทรงจ าของผู้บริโภคเชื่อมโยงกัน โดยจะ

สามารถช่วยสร้างทัศนคตเิชงิบวกให้กับตราสินคา้ และเป็นสิ่งท่ีเชื่อมโยงกับความรู้สกึของผู้บริโภคให้เข้ากับตราสินค้า

นัน้ๆ ผู้บริโภคมีความเชื่อมโยงกับตราสินคา้จะสามารถชว่ยสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าได้ 

   2.3 ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า พบว่าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า  Blackmores ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ถ้าผู้บริโภคว่าสินค้ามีคุณค่า และคุณภาพ ก็จะท าให้ผู้บริโภค

จงรักภักดีต่อตราสินค้ามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏขีอง Aaker กล่าววา่ความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีรับรู้และรู้สึกได้ถึง

คุณภาพท่ีเหนือกวา่ของสนิค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถสัมผัสได้ในรูปแบบรูปธรรม แตจ่ะสัมผัสได้ในรูปแบบ

นามอธรรม 

3. จากผลการศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ี Blackmores ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดี

ในตราสินค้า  ท้ัง 3 ด้านประกอบไปด้วย ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านเชื่อมโยงกับ

ตราสินค้า  กล่าวคือ เมื่อบริษัท Blackmores ให้ความส าคัญในเร่ืองอิทธิพลการรัยรู้คุณค่าตราสินค้า ในด้านด้านการ

รู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า  จะท าให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีใน

ตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท้ัง 3 ด้านส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

กล่าวคือ การท่ีผู้บริโภคมีทัศนะคติท่ีดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง และตรงต่อใจ

ผู้บริโภค และเกิดการซือ้ซ้ าตอ่เนื่องตลอดมา การท่ีผู้บริโภครักและศรัทธาในสนิค้าย่ีห้อหนึ่งจึงยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้

สินคี่ห้ออื่น ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับตรายี่ห้อนั้น ความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อมีหลายระดับ ผู้ บริโภคมีความ

พอใจต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งและซื้อสินค้านั้นด้วยความเคยชิน (วรัตต์ อินทสระ, 2555) จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้

ผู้บริโภคมีความจงรักภักดใีนตราสินคา้ Blackmores ได้งา่ยขึน้  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า อิทธิพลด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 

Blackmores ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักชื่อ

ตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า กล่าวคือเมื่อตราสินค้า Blackmores ให้

ความส าคัญกับด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า  จะส่งผล

ให้ผู้บริโภคจงรักภักดีต่อตราสินค้า Blackmores ได้ง่ายขึ้นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าคุณค่าตราสินค้านั้นสามารถสร้าง

ความจงรักภักดใีห้แกผู่้บริโภค ดังนัน้ตราสินคา้ Blackmores ควรให้ความส าคัญกับอทิธิพลดา้นคุณค่าตราสินคา้แตล่ะ

ด้าน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 
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1. ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ของตราสินคา้ Blackmores ตราสินค้าควรให้ความส าคัญกับการรู้จักตราสินค้า

ในด้านนี้เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าการรู้จักชื่อตราสินค้า การจดจ าหรือการระลึกถึงตราสินค้า เป็นจุดเชื่อมโยงจาก

ความไม่แน่ใจในตราสินค้าท่ีรู้จัก ไปสู่ความมั่นใจในระดับของสินค้ามากขึ้น ถ้าหากองค์กรธุรกิจให้ความส าคัญกับ

ด้านการรู้จักชื่อตราสินคา้ จะสามารถเพิ่มความจงรักภักดขีองผู้บริโภคได้ 

2. ด้านเชื่อมโยงกับตราสินค้า ของตราสินค้า Blackmores  การเชื่อมโยงแสดงถึง ความสัมพันธ์ซึ่งมีความ

เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้าให้มีความเข้ากับความทรงจ าของผู้บริโภค โดยจะสามารถช่วยสร้างทัศนคติ

เชิงบวกให้กับตราสินค้า และเป็นสิ่งท่ีเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้บริโภคให้เข้ากับตราสินค้า  ซึ่งมีผลต่อความ

จงรักภักดใีนตราสินคา้ของผู้บริโภค ถ้าหากองคก์รธุรกิจให้ความส าคัญกับด้านเชื่อมโยงกับตราสินคา้ จะสามารถเพิ่ม

ความจงรักภักดขีองผู้บริโภคได้ 

3. ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า  ของตราสินค้า Blackmores  ความรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้และรู้สึกได้ถึง

คุณภาพท่ีเหนอืกว่าของสินค้าหรือบริการ สัมผัสได้ในรูปแบบนามอธรรม ซึ่งมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของ

ผู้บริโภค ถ้าหากองค์กรธุรกิจให้ความส าคัญกับด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า  จะสามารถเพิ่มความจงรักภักดีของ

ผู้บริโภคได้ 
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ปัจจัยการพัฒนาท่าเทยีบเรือยอช์ตของจังหวัดภูเก็ตในมมุมองของผู้มสี่วนได้เสยีกับ

ธุรกิจท่าเทยีบเรือยอชต์ 

Factors of Phuket Yacht Marina Development in the aspects of stakeholders  
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Pallapa Sripairojkul1*, Doungrat Koikitcharoen1, Somchai Chaiyakhot1, Vatcharavadee Nirutithamtara1, 

Pawika Kunchan1 and Worrarat Jongkraijak1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาทา่เทียบเรือยอชต์จังหวัดภูเก็ต และเพื่อศึกษาปัญหาและ

ข้อจ ากัดในการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต 

เคร่ืองมือการศึกษาวิจัยคือแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต 

จ านวน 301 คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ต 

ประกอบด้วย (1)กลุ่มปัจจัยด้านคุณลักษณะของท่าเทียบเรือ (2)กลุ่มปัจจัยด้านท าเลท่ีตัง้และสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ของท่าเทียบเรือ (3)กลุ่มปัจจัยด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเรือ (4)กลุ่มปัจจัยด้านความปลอดภัย (5)กลุ่มปัจจัย

ด้านสาธารณูปโภค (6)กลุ่มปัจจัยด้านสันทนาการและสิ่งสนับสนุน  ขณะที่ปัญหาและข้อจ ากัดในการพัฒนาท่าเทียบ

เรือยอชต์ในมุมมองของผู้มีสว่นได้เสียกับธุรกิจทา่เทียบเรือยอชต์ คือ (1)ข้อจ ากัดด้านพืน้ท่ีซึ่งท่าเทียบเรือยอชต์ควรอยู่

ในท่ีตั้งท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  (2)ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  (3)ขาดการพัฒนาแบบครบวงจร และ 

(4)ขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี ขณะท่ีแนวทางการในการด าเนินการท่าเทียบเรือยอช์ตควรมุ่งเน้นด้านความ

ปลอดภัยในท่าเทียบเรือยอชต์ให้มมีาตรฐานและเป็นท่ียอมรับจากผู้รับบริการ 
 

ค าส าคัญ: ท่าเทียบเรือยอชต์ ปัจจัยการพัฒนา จังหวัดภูเก็ต  
 

Abstract  
 The objectives of this study were to identify the factors of Phuket yacht marina development and to 

identify the problems and limitations of Phuket yacht marina development in the aspects of stakeholders. The 

instrument for the study was a questionnaire used for collecting data from 301 persons (sample size) who were 

stakeholders in yacht marina business in Phuket. The data were analyzed with descriptive statistics. The findings 

were that the factors of Phuket yacht marina development were (1 ) The characteristics of the berths (2 ) The 

surrounding environments (3) The maintenance and repairing for the Yachts (4) The regulations and safety of the 

berths (5)The utilities and infrastructures of the berths (6)The recreational facilities for the clients. The problems 

                                                 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต จงัหวัดภเูก็ต 83000 
1 Faculty of Management Science, Phuket Rajabhat University, Phuket Province 83000 

* Corresponding author e-mail: pallapa.s@pkru.ac.th  
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and limitations of Phuket yacht marina development in the aspects of stakeholders in yacht marina business 

were (1) Limitations of location of yacht marina, the good location should be suitable for people and environment 

(2) The impact to the surrounding environment (3) Lacking of the overall development plans (4) Lacking of good 

management in yacht marina service. The guidelines for the new yacht marina implementation should focus on 

security and standard service that will be accepted bythe clients. 
 

Keywords:  Yacht Marina, Development, Phuket  
 

บทน า 

 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก ข้อมูลสถิติของกรมการท่องเท่ียว 

พ.ศ. 2558 รายงานตัวเลขนักท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีเดินทางมายังประเทศไทยวา่มจี านวนกวา่ 29.9 ล้านคน สร้างรายได้

ให้กับประเทศไม่ต่ ากว่า 1.45 ล้านล้านบาท (กรมการท่องเท่ียว , 2559) รายได้จากการท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อ

ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาภาคการท่องเท่ียวเพื่อสร้าง

รายได้ให้กับประเทศ จึงปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและ

บริการ ในมุมมองเชงิพื้นท่ีและรายสาขา (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

 เรือยอช์ตหรือเรือส าราญกีฬา เป็นอุปกรณ์การท่องเท่ียวส าหรับคนมีฐานะจัดเป็นการท่องเท่ียวแบบหรูหรา

ประเภทหนึ่ง เนื่องจากมูลค่าของเรือแต่ละล าท้ังท่ีแล่นด้วยใบหรือแล่นด้วยเคร่ืองยนต์ มีระดับราคาเร่ิมต้นสิบล้าน

บาทขึ้นไปจนถึงหลายพันล้านบาท และแม้ว่าเรือยอช์ตจะมีราคาแพงแต่แนวโน้มความต้องการมีเรือยอช์ตใน

ครอบครองยังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการท่องเท่ียวรูปแบบนี้สามารถตอบสนองความตอ้งการได้หลากหลาย ขนาดของ

เรือยอชต์มีตั้งแต่ความยาว 10 เมตรถึงหลักร้อยเมตร ถ้าเล็กกว่า 12 เมตรเรียกว่า Cabin Cruiser  หากขนาดเกินกว่า 

24 เมตรขึ้นไปเรียกว่า Super Yacht และถ้าใหญ่กว่า 50 เมตรเรียกว่า Mega Yacht สถานการณ์ของการแล่นเรือ

ยอช์ตท่ีผ่านมาคือเรือยอช์ตประเภท Super Yacht ส่วนใหญ่แล่นอยู่ในทะเลแถบทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และแถบ

ทะเลแครบิเบียน ต่อมาในระยะหลังเรือยอชต์เร่ิมเดินทางเข้ามาในทวปีเอเซียมากขึ้น รวมถึงความตอ้งการเป็นเจ้าของ

เรือยอชต์ขนาดใหญ่เร่ิมมมีากขึ้นด้วย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558)   

ประเทศต่าง ๆ ท่ีมีอาณาเขตติดทะเล โดยเฉพาะแถบทะเลแคริบเบียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเรือยอชต์ เช่น การศึกษาปรากฏการณก์ารพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อสนับสนุนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจยุโรป 

พบว่ามีลงทุนพัฒนาท่าจอดเรือใน 2 รูปแบบคือ เอกชนเป็นผู้ลงทุน กับรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้ลงทุน ในการเลือกพื้นท่ี

เพื่อพัฒนาทา่จอดเรือม ี2 ทางเลอืก คือด าเนนิการในพืน้ท่ีท่ีมกีารพัฒนาทางท่องเที่ยวแบบอื่นอยูแ่ล้ว กับ ด าเนินการ

ในพื้นท่ีท่ียังไม่ได้รับการพัฒนา ในขณะท่ีความต้องการบริการท่าจอดเรือยอช์ตในยุโรปมีมากกว่าท่าจอดเรือท่ีมีไ ว้

ส าหรับให้บริการ ดังนั้นการพัฒนาท่าจอดเรือยังมีโอกาสท่ีดีแต่ต้องมีการจัดการโดยหน่วยงานมืออาชีพท่ีมี

ประสบการณ์เพื่อให้บรรลุผลท่ีดี (Kizielewicz and Lukovic', 2013) ขณะท่ีในกลุ่มประเทศอาเซียน สิงคโปร์ และ

มาเลเซีย มีดินแดนติดทะเลเช่นเดียวกับประเทศไทย จึงมีการให้ความส าคัญกับการท่องเท่ียวทางทะเลเช่นเดียวกับ

ไทย โดยมาเลเซียมีศึกษาการประเมินการพัฒนาท่าเทียบเรือและภาคธุรกิจของการท่องเท่ียวทางเรือของประเทศ

มาเลเซีย มจีุดมุ่งหมายจะเป็นทางเลือกหนึ่งของจุดหมายปลายทางส าหรับนักเดินทางท่ีเดินทางทางเรือ โดยวางแผน

ส่งเสริมกิจกรรมส าหรับการท่องเท่ียวทางทะเลเพื่อให้ท่าจอดเรือยอช์ตของมาเลเซียไปปรากฏในแผนท่ีของการ

ท่องเท่ียวทางเรือ ขณะท่ีการพัฒนาท่าจอดเรือต้องตระหนักถึงความยั่งยืน เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า การออกกฎระเบียบบังคับใชก้ับธุรกิจท่าจอดเรือยอช์ตตอ้งมมีาตรฐานมแีนวปฏิบัติ
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ท่ีดีเพื่อเป็นการยกระดับให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมถึงการเสนอบริการเสริมในรูปแบบต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการและ

เรือท่ีมาจอดเทียบท่า การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ท าได้สะดวก (Khalid, Zamil, Farid and Ishak, 2007) 

จังหวัดภูเก็ต หรือเกาะภูเก็ต เมืองท่องเท่ียวฝั่งทะเลอันดามันท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว และจัดอยู่ใน

เขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามันตามยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีอ านวยความ

สะดวกให้นักท่องเท่ียวต่างชาติและชาวไทยได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่แหล่ งท่องเท่ียวท่ีมีความ

งดงามทางทะเล ด้วยภูมปิระเทศท่ีเป็นเกาะจังหวัดภูเก็ตจึงได้รับความสนใจในการเป็นเส้นทางหนึ่งในการเดินเรือของ

นักแล่นเรือจากทั่วโลก ท้ังชาวออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝร่ังเศส สิงคโปร์ และมาเลเซีย ท่าเทียบเรือยอช์ต

หรือมารีนาในจังหวัดภูเก็ต มี 5 แห่ง ได้แก่ ยอร์ชเฮเว่น มารีนาภูเก็ต   รอยัล ภูเก็ตมารีนา   ภูเก็ต โบ๊ทลากูน  และ

อ่าวปอ แกรนด์มารีนา เป็นของเอกชน และท่าเทียบเรืออ่าวฉลองท่ีมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบ (ฝ่ายลงทุนธุรกิจทอ่งเท่ียว, 2558 

 การดึงดูดนักท่องเท่ียวเรือยอช์ตให้เดินทางแล่นเรือเข้าสู่เกาะภูเก็ต เพื่อจอดเรือ ท่องเท่ียว มีกิจกรรมทาง

ทะเล จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยเฉพาะท่าเทียบเรือท่ีได้มาตรฐาน ตอบโจทย์

ความตอ้งการของนักท่องเท่ียว และสอดรับกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวตามยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของ

ไทย จึงมีค าถามว่าปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตของจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวของไทย และตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวควรเป็นอยา่งไร ปัญหาและข้อจ ากัดในการพัฒนาท่า

เทียบเรือยอชต์ ในจังหวัดภูเก็ตอย่างไรในมุมมองของผู้มสี่วนได้เสียในธุรกิจทา่เทียบเรือยอชต์ 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบ

เรือยอชต์ 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อจ ากัดในการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ต ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ  

ท่าเทียบเรือยอชต์ 

 

วิธีวิทยาการวิจัย  

 การศึกษา ปัจจัยพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวัดภูเก็ต : กรณีศึกษาผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบเรือ

ยอช์ต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ตซึ่งผู้ วิจัยใช้จ านวนเรือยอช์ตท่ี 

ท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวัดภูเก็ตสามารถรองรับได้รวม 1,219 ล า (ภูริพัฒน์ ธีระกุลพิสุทธ์ิ, 2558) เมื่อทราบจ านวน

ประชากที่แนน่อน การก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยน้ีจึงใชสู้ตร Taro Yamane (Yamane, 1967) ท่ีระดับความ

เชื่อม่ันร้อยละ 95 [n = N/(1 + Ne2 ), n = ขนาดตัวอยา่ง, N = จ านวนประชากรท่ีศึกษา คือ จ านวนเรือยอช์ต จ านวน 

1,219 ล า, e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างก าหนดให้ =0.05 (ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือการ

ยอมรับความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอยา่งรอ้ยละ 5)] ค านวณขนาดตัวอยา่งได้เท่ากับ 301 ล า ผู้วิจัยก าหนดสัดสว่น

ของการสุ่มตัวอยา่ง ท่ีจะลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล ณ ท่าเทียบเรือ 5 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 สัดสว่นของกลุ่มตัวอย่างในแตล่ะทา่เทียบเรือ 

ท่าเทียบเรือ 
จ านวนเรือยอช์ตทีท่่าเทียบ

เรือสามารถรองรบั (ล า) 

สัดส่วนของ

กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (ล า) 

1. ยอร์ช เฮเวน่ มารนีา่ภูเก็ต 300 0.25 74 

2. รอยัลภูเก็ต มารนีา่ 111 0.09 27 

3. ภูเก็ต โบ๊ทลากูน 308 0.25 75 

4. อา่วปอ แกรนด์มารนีา่   400 0.33 99 

5. ทา่เทียบเรืออา่วฉลอง 100 0.08 24 

รวม 1,219 1.00 301 

 

 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาสร้าง

แบบสอบถาม และน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 40 ชุด น าผลการเก็บข้อมูลท่ีได้มามาหา

ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน  ด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.917  ซึ่งมากกว่า 0.70 จึงสรุปได้ว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีสามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (Hair et al., 1998) ก่อนลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจริงผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข

แบบสอบถามให้สมบูรณ์ แล้วลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจริงตามสัดส่วนท่ีค านวณได้ ณ ท่าเทียบเรือยอชต์ 5 แห่งของจังหวัด

ภูเก็ต ในเดอืนเมษายน 2559 หลังจากนัน้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิตพิื้นฐานหารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตของจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ

ท่าเทียบเรือยอช์ต จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ านวน 301 ชุด มีแบบสอบถามท่ีใช้งานได้จริง 

จ านวน 267 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.7 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้บริหารท่าเทียบเรือ ร้อยละ 17.6 เจ้าของเรือ

ยอช์ต ร้อยละ 21.0 ผู้บังคับการเรือหรือกัปตันและหรือเจ้าหน้าท่ีเรือยอช์ต ร้อยละ 29.2 และผู้ประกอบการท่ี

เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ ร้อยละ 16.5และสถานภาพอ่ืน ๆ ร้อยละ 15.7 

 ผลการศึกษา สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับ

ธุรกิจทา่เทียบเรือยอชต์  

 ผลการวจิัยพบวา่ ปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตของจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ

ท่าเทียบเรือยอช์ต ประกอบด้วย อันดับหนึ่ง คือกลุ่มปัจจัยด้านคุณลักษณะของท่าเทียบเรือ (ค่าเฉลี่ย 4.12 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน .817) อันดับสองคือกลุ่มปัจจัยด้านท าเลท่ีตั้งและสภาพแวดล้อมโดยรอบ (ค่าเฉลี่ย 3.98 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน .881) อันดับสาม คือกลุ่มปัจจัยด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเรือ (ค่าเฉลี่ย 3.93 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .770) อันดับสี่ คือกลุ่มปัจจัยด้านความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 3.88 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .944) อันดับห้า คือ

กลุ่มปัจจัยด้านสาธารณูปโภค (ค่าเฉลี่ย 3.84 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.188) และอันดับหก คือกลุ่มปัจจัยด้านสันทนา

การและสิ่งสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 3.78 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .808) ตามล าดับ รายละเอยีด ดังตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผูม้สี่วนได้เสียกับ    

ธุรกิจทา่เทียบเรือยอชต์  

กลุ่มปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวดัภูเก็ต ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. กลุ่มปัจจัยดา้นคณุลักษณะของทา่เทียบเรือ 4.12 .817 

- ท่าเทียบเรือท่ีได้มาตรฐานและทันสมัย 

- ร่องน้ าหรือทางเดินเรือมคีวามกว้างเพยีงพอส าหรับการเดินเรือท่ีปลอดภัย 

- ท่ีจอดเรือมขีนาดความกว้างและความยาวส าหรับเรือยอช์ตปกติและ/หรือขนาดใหญ ่

- ท่าเรือปลอดภัยและจากคลื่นและเป็นอยู่ใกล้ชายฝั่ง 

- ท่ีจอดเรือมหี่วงชูชพีท่ีมีสายแข็งแรง 

- ตอมอ่และทางเดินเท้าแข็งแรงมีการบ ารุงรักษาอย่างด ี

- ท่ีท่าจอดเรือมพีุกไมห้รือโลหะซึ่งใชผู้กเชือกสมอและโซ่ท่ีเพยีงพอ 

- ท่าจอดเรือบนบก/บริการเชา่โรงจอดเรือ  

- การบริการขนส่ง/เคลื่อนย้ายเรือยอชต์ 

4.37 

4.37 

4.36 

4.20 

4.14 

4.02 

3.87 

3.87 

3.84 

.961 

.881 

.954 

1.061 

1.004 

1.090 

1.111 

.979 

.953 

2. กลุ่มปัจจัยดา้นท าเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมโดยรอบ 3.98 .881 

- ท าเลท่ีต้ังของท่าเทียบเรือหาง่าย สามารถเดินเข้าถึงท่ีจอดเรือได้สะดวก 

- ส านักงานมารีนา/ท่าเทียบเรืออยู่ในท าเลท่ีหาได้งา่ย 

- ห้องสุขาและห้องอาบน้ าท่ีสะอาดและเพยีงพอกับความต้องการ 

- การตอ้นรับด้วยมิตรภาพไมตรีจิตกับผู้มาเยอืน 

3.83 

4.01 

4.16 

3.90 

1.648 

1.030 

.929 

1.177 

3. กลุ่มปัจจัยดา้นการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมเรือ 3.93 .770 

- อูซ่่อมเรือ/การซ่อมเรือ 

- การบริการติดต้ังและซ่อมเครือ่งยนต์เรือยอชต์ 

- การบริการเครนยกเรือ/การยกเรือ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกการปล่อยเรือลงน้ า 

- ตัวแทนจัดบริการจ าหนา่ยเคร่ืองยนต์/อุปกรณเ์กี่ยวกับเรือยอช์ต 

- บริษัทตัวแทนจ าหน่ายเรือยอชต์/นายหนา้เรือยอชต์/อูต่อ่เรือยอชต์ 

3.99 

3.94 

3.89 

3.99 

3.92 

3.88 

.987 

.913 

.993 

1.061 

.926 

.944 

4. กลุ่มปัจจัยด้านความปลอดภัย 3.88 .944 

- อุปกรณด์ับเพลงิและมีการบันทึกการให้บริการ 

- บันไดหนไีฟเพื่อความปลอดภยั 

- นโยบายปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและบันทึกการเกิดอุบัตเิหตุ 

- มกีารประกันภัยท่ีมีมูลค่าสูงพอท่ีครอบคลุมความเสียหายท้ังหมด  

- สัญญาที่จอดเรือท่ีเหมาะสม 

3.90 

3.94 

3.72 

4.03 

3.80 

1.169 

1.076 

1.832 

.946 

.914 

5. กลุ่มปัจจัยดา้นสาธารณูปโภค 3.84 1.188 

- การบริการระบบไฟฟา้/ไฟฟา้ตดิตัง้ครอบคลุมท่าเทียบเรือยอชต์เพื่อรองรับความ

ตอ้งการใชง้าน 

- น้ าดื่มให้บริการแก่เจ้าของเรือ/ผู้อยูท่ี่ท่าเรือ 

3.80 

 

3.88 

1.116 

 

1.142 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผูม้สี่วนได้เสียกับ    

ธุรกิจทา่เทียบเรือยอชต์  (ตอ่) 

กลุ่มปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวดัภูเก็ต ค่าเฉลี่ย S.D. 

6. กลุ่มปัจจัยดา้นสนัทนาการและสิ่งสนับสนนุ 3.78 .808 

- การประกันภัยเรือ/การประกันภัยทางทะเล/นายหนา้ประกันภัยเชงิพาณิชย์ 

- การบริการให้เชา่เหมาเรือยอชต์ 

- การสันทนาการ/การตกปลาในทะเล/การแขง่ขันกีฬาเรือ 

- อสังหารมิทรัพย์ (แฟลต คอนโดมเีนยีม ทาวน์เฮาส ์หรือ อื่น ๆ) เพื่อการพักอาศัย 

- โรงเรียนมารีไทม์/การฝึกอบรมลูกเรือ/การฝึกสอนมอือาชพี  

- สโมสรเรือยอชต์ 

3.92 

3.88 

3.82 

3.51 

 

3.78 

3.90 

.952 

1.052 

1.335 

1.190 

 

1.332 

1.007 

ระดับนัยส าคัญ .05 (แบบสองทาง) 

 

 วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อจ ากัดในการพัฒนาทา่เทียบเรือยอช์ต ในมุมมองของผู้มสี่วนได้เสีย

กับธุรกิจทา่เทียบเรือยอชต์ มดีังนี้ 

 1. ข้อจ ากัดด้านพื้นท่ีของการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ต ท าเลท่ีตั้งท่าเทียบเรือต้องเหมาะสม หากจะให้

สามารถรองรับเรือยอช์ตได้หลากหลายขนาดต้องมีร่องน้ าลึกเพียงพอ ขณะท่ีบริเวณรอบเกาะมีชายหาดท่ีซึ่งแหล่ง

ท่องเท่ียวพักผ่อนเล่นน้ าของนักท่องเท่ียว ไมค่วรมท่ีาเทียบเรือตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  

 2. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตหากขาดการบริหารจัดการท่ีดี จะส่งผลกระทบ

ตอ่สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง  ๆ เชน่ มลพษิทางอากาศ มลพษิทางน้ า รวมถึงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์ 

และระบบนเิวศทางทะเล เป็นตน้ ดังนัน้การพัฒนาท่าเทียบเรือยอชต์ต้องค านึงถึงความยั่งยนืของสภาพแวดล้อม เน้น

ความสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการจอดเรือและท่าเทียบเรือยอช์ตกลมกลืนกับธรรมชาติและท าลาย

ธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด เมื่อท่าเทียบเรือยอชต์เปิดด าเนินการแล้ว ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการจัดการขยะ 

มกีารแยกประเภทและก าจัดขยะอย่างมปีระสิทธิภาพ มีระบบการก าจัดของเสียในท้องทะเล รวมถึงการมสี่วนร่วมและ

รับผิดชอบตอ่กิจกรรมทางทะเลและสิ่งแวดลอ้มโดยรอบและชุมชน   

 3. ขาดการพัฒนาแบบครบวงจร ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติสวยงาม มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกรองรับนักท่องเท่ียว แตย่ังขาดการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับเรือยอช์ตเชน่ ธุรกิจต่อ

เรือยอชต์รวมถึงธุรกิจบริการอะไหลแ่ละการซ่อมบ ารุงท่ียังด้อยกวา่ประเทศเพื่อนบ้านอยา่งสิงคโปร์  

4. ขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือยอช์ต ควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพมาชว่ยในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการ 
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สรุปผลและอภปิรายผล 
การศึกษา ปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอชต์ของจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มสี่วนได้เสียกับธุรกิจทา่เทียบ

เรือยอชต์  พบว่า  

1. ปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตในจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจทา่เทียบเรือยอช์ต 

ประกอบด้วย อันดับหนึ่งคือกลุ่มปัจจัยด้านคุณลักษณะของท่าเทียบเรือ  อันดับสองคือกลุ่มปัจจัยด้านท าเลท่ีตั้งและ

สภาพแวดล้อมโดยรอบ อันดับสามคือกลุ่มปัจจัยด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเรือ อันดับสี่คือกลุ่มปัจจัยด้าน

ความปลอดภัย อันดับห้าคือกลุ่มปัจจัยด้านสาธารณูปโภค และอันดับหกคือกลุ่มปัจจัยด้านสันทนาการและสิ่ง

สนับสนุน สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของท่าเทียบเรือยอช์ตโลก (Gold Anchor International 

Scheme) ท่ีมีสมาคมอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือ (Marina Industry Association: MIA) และสมาคมท่าเรือยอช์ต (The 

Yacht Harbor Association: TYHA) ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินและรับรองคุณภาพท่าเทียบเรือยอช์ตท่ัวโลกในชื่อ

มาตรฐานคุณภาพ สมอทองค า (Gold Anchor) โดยประเมินเกณฑ์ปฏิบัติของท่าเทียบเรือในด้านการบริหารและ

บรรยายกาศโดยรอบ ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ ด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือ/

การให้บริการของท่าเทียบเรือ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  

ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการศึกษากลุ่มปัจจัยในการประเมินศักยภาพท่าเรือด้านการขนส่งสินค้า

ของ บุญฑริกา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และวรพจน์ มีถม (2557)ท่ีวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อก าหนดกลุ่มปัจจัยการประเมิน

ท่าเรือ และแบ่งเป็น 2 กลุ่มปัจจัย คือ กลุ่มปัจจัยด้านกายภาพ (ประกอบด้วยปัจจัยด้านคุณลักษณะของท่าเรือ และ

ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อส าหรับการบริการขนส่ง) และกลุ่มปัจจัยเชงิสถิต ิ(ประกอบด้วยปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของ

ท่าเรือ  และปัจจัยด้านระยะเวลาในการด าเนินการ) และผลการศึกษายังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Sariisik, 

Turkay & Akova (2011) เร่ือง How to manage yacht tourism in Turkey : A swot analysis and related strategies ว่า

การท่องเท่ียวเรือยอช์ตเป็นแนวทางของการพัฒนาภาคการท่องเท่ียวแบบเฉพาะกลุ่มท่ีประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกได้

ด าเนินการ เนื่องจากสร้างรายได้สูงให้กับประเทศ พร้อมกับโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างความ

แตกตา่งด้านผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียวเรือยอชต์ได้รับการประเมนิว่าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

ท่องเท่ียวของประเทศตุรกี ด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติด้วยชายหาดท่ียาวและสวยงาม สิ่งอ านวยความ

สะดวกท่ีมีคุณภาพท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวเรือยอช์ต นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการผลิตเรือยอช์ต รวมถึงมีการ

ฝึกอบรมพนักงานและมีความพร้อมดา้นทรัพยากรมนุษยร์องรับการลงทุนและการพัฒนาการท่องเท่ียวเรือยอชต์ 

2. ปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ต ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ต 

ได้แก่ (1)ข้อจ ากัดด้านพื้นท่ี (2)ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (3)ขาดการพัฒนาแบบครบวงจร และ (4) ขาดระบบการ

บริหารจัดการท่ีดี เพื่อให้บรกิารอย่างมมีาตรฐานและความปลอดภัยและได้รับการยอมรับ ซึ่ง Shin & Kim (2014) กับ

การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบควบคุมและความปลอดภัยของน าร่องในระบบจัดการเรือยอช์ต เพื่อสร้างระบบงานด้าน

คอมพิวเตอร์เพิ่มความสะดวกในการใช้ท่าเทียบเรือยอข์ต การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก  และเฝ้าระวัง

สภาพแวดลอ้ม มุ่งตอบสนองความตอ้งการใชง้านและแก้ปัญหาในปัจจุบัน มีระบบยอ่ยประกอบด้วยระบบรายงานเรือ

เข้า-ออกจากท่า ระบบการเฝ้าระวังเรือยอช์ตเกี่ยวกับระดับน้ าและสภาพอากาศ การแจ้งเตือนพื้นท่ีต้องห้ามเพื่อ

ความปลอดภัยในการท ากิจกรรมทางทะเล แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อแก้ปัญหาการใช้บริการท่าเทียบ

เรือและพัฒนาเคร่ืองมอืเพื่อปรับปรุงการให้บริการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดท่ีว่าข้อมูลท่ีได้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงส ารวจเบื้องต้น ยังขาดข้อมูลเชิงลึกท่ีลงไปพูดคุย

สัมภาษณ์ผู้มสี่วนได้เสีย ด้วยขอ้จ ากัดด้านเวลาและการให้ความร่วมมอืจากผู้มสี่วนได้เสีย ดังนั้นในการวิจัยในอนาคต 

อาจจะด าเนินการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรือยอช์ตและท่าเทียบต่อไปในอนาคต ควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 

หรือการวจิัยเชงิปริมาณโดยใชเ้ศรษฐมิตขิั้นสูง รวมถึงการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตและ

ผลกระทบในหลายมติ ิเช่น นักทอ่งเท่ียว ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 
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ปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสนิค้าประเภทเครื่องส าอาง 

Influence factors for choosing online channel in purchasing of cosmetic 

products 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 มนทกานติ์ ลิม้สกุล1  และ ภูษณิศา อร่ามศร1ี 

Kedwadee Sombultawee1 Montakan Limsakul1 and Pusanisa Aramsri1 

  
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภท

เคร่ืองส าอางเป็น ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือกลุ่มผู้ซื้อสินค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ จ านวน 400 คน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท า

การทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอยา่งท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจาก

เคร่ืองมือท่ีใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.861 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ดังนั้น ผลการวิจัยคือ

ด้านรูปลักษณ์ (X1) ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (X2) ด้านความเป็นชุมชน (X3) ด้านการท าให้ตรงความต้องการ

เฉพาะของลูกค้า (X4) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X5) และด้านการติดต่อค้าขาย (X7) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ประเภทออนไลนผ์่านทางช่องทางออนไลน์ (Y) อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 0.619 + 

(0.203)X1 + (0.285)X2 + (0.142)X3  + (0.161)X4 + (0.081)X5 + (0.091)X7   
 

ค าส าคัญ:  ชอ่งทางออนไลน์  เครื่องส าอาง  
 

Abstract  
 The objectives of this research were influence factors for choosing online channel in purchasing of 

cosmetic products. The prediction equation was configured by using quantitative methodology from 400 people. 

Researchers were distributed 30 questionnaires to the group of sample that closed to the actual group of 

population as the pre-test.  The research instruments were questionnaire with reliability 0.861. The data was 

analyzed by multiple regression analysis. The results show that (context)(X1) (Content)(X2) (Community)(X3) 

(Customization)(X4) (Communication)(X5) (Commerce)(X7) affecting product purchasing decision via online channel. 

(Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation was 0.619 + (0.203)X1 + (0.285)X2 + (0.142)X3  + 

(0.161)X4 + (0.081)X5 + (0.091)X7    
 

Keywords:  online channels, cosmetic 
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บทน า 

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีนี้มีกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสี่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้า ท าให้เกิดเป็นแรงกระตุน้ให้มีการวจิัยและ

พัฒนา เพื่อศึกษาค้นควา้หาข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างไม่หยุดยัง้  และสังเกตได้จากการด าเนินชวีติของมนุษย์ในยุค

ปัจจุบันนี้  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าเมื่อก่อนมาก มากจนอินเตอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งใน

ชวีติประจ าวันท่ีและยังเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกมากมายให้แก่ผู้บริโภค ดังนัน้ธุรกิจที่ตอ้งท าให้ผลิตภัณฑแ์ละ

บริการตอบสนองตอ่ความสะดวกและความรวดเร็วในการใชช้วีติประจ าวันของผู้บริโภค 

ส่งผลให้เกิดการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) หรือท่ีเรียกกันว่าการท าการตลาดผ่าน

ชอ่งทางออนไลน์ ซึ่งหมายถึงการด าเนินการซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

การท าการตลาดโดยผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต เป็นการท าการตลาดท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  เป็นอีก

หนึ่งช่องทางออนไลน์ท่ีท าให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึ้น เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่นการน าสินค้าไปเผยแพร่ตาม

ช่องทางออนไลน์หรือสื่อออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และสนใจซื้อสินค้าหรือบริการในท่ีสุด การเติบโตของ

ธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องมาจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางด้านไอทีท่ีท าให้การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตสะดวกขึ้น นับได้ว่ามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะ ในการ

ท าธุรกิจปัจจุบันการมีช่องทางในการโปรโมทสินค้าหรือบริการให้เป็นท่ีรู้จัก ยิ่งมากช่องทางเท่าไร ยิ่งเป็นการดี 

โดยเฉพาะช่องทางในโลกออนไลน ์เพราะในปัจจุบันต้องยอมรับวา่เม่ือใดท่ีต้องการทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สิ่ง

แรกท่ีผู้บริโภคกระท า คือเปิดอินเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาสินค้าหรือบริการท่ีตนเองต้องการ ซึ่งสามารถค้นหาได้ท้ังราคา 

รูปแบบ ข้อดีข้อเสีย เมื่อได้ข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว ผู้บริโภคจึงตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการส่งผลให้

บรรดาผู้ประกอบการหันมาขยายช่องทางจัดจ าหน่ายผ่านออนไลนก์ันมากขึ้น 

โดยการสร้างช่องทางการท าการตลาดออนไลน์ จึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือการตลาดนั้นมีหลากหลาย

รูปแบบท่ีแตกต่างกัน แต่ล้วนท าให้สินค้าและบริการนั้น ถูกพบเจอในโลกออนไลน์ ท าให้เกิดการพูดคุย การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบไร้พรมแดนเพราะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีผู้ใช้ท่ัวโลกมากกว่า 600 ล้านคน  อีกท้ังยังเป็น

ช่องใหม่ในการประชาสัมพันธ์ ได้รับผลตอบรับท่ีน่าพึงพอใจ และจากการสถิติการตลาดออนไลน์ในแนวโน้มท่ัวโลก

พบว่า การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือจากท่ัวโลกคิดเป็น 25 % 1 ใน 5 ของผู้บริโภคและใช้ smartphone 

และจากการส ารวจการ Shopping online  78% เป็นกลุ่มผู้หญิงท่ีซื้อของผ่านออนไลน์ และกว่า 57% เคยซื้อสินค้า

ผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างน้อย 2 คร้ังต่อเดือน (MGR Online,2551) และสินค้าท่ีกลุ่มเพศหญิงมักจะเลือกซื้อบน

ชอ่งทางออนไลน์มักจะเป็นสนิค้าประเภทผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง ผลิตภัณฑเ์สริมความงาม เสื้อผ้า และเคร่ืองประดับ 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภท

เคร่ืองส าอาง การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านองค์ประกอบ 7C ท่ีประกอบไปด้วย ด้านรูปลักษณ์ 

(Context) ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท าให้ตรงความ

ต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านการเชื่อมโยง(Connection) 

ด้านการติดต่อค้าขาย (Commerce) ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทาง

ออนไลน ์และผู้ประกอบการสามารถน าผลวจิัยท่ีได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงใชก้ับชอ่งทางออนไลน์ท่ีตนเองเลอืกใชใ้น

การประกอบธุรกิจ รวมท้ังผู้ประกอบการต่างๆสามารถน าผลวิจัยท่ีได้มาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด

ทางด้านช่องทางออนไลน์ได้ดยีิ่งขึน้ สามารถสร้างการบริการผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ให้ตอบสนองตามความ 

ตอ้งการของผู้บริโภคและท าการตลาดให้ประสิทธิภาพสูงสุด
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้สนิค้าผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ของผู้บริโภค  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลอืกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสนิคา้ประเภทเครื่องส าอาง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับปัจจัยในการเลอืกช่องทางออนไลนใ์นการซื้อสินคา้ประเภทเครื่องส าอางซึ่ง

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษามีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 
    

แนวคดิเกี่ยวกับองคป์ระกอบของเว็บไซต์ 7C 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546:77) กล่าวว่าการท าเว็บไซต์ให้ประสบความส าเร็จและมีวิธีการให้คนเข้า

มาใช้บริการอยา่งตอ่เนื่อง จะตอ้งประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายประการท่ีท าให้เว็บไซต์นัน้นา่สนใจและนา่เข้ามา

ใชบ้ริการ โดยมกีารเสนอความคิดเกี่ยวกับลักษณะของเว็บไซต์ท่ีดคีวรมอีงคป์ระกอบท่ีส าคัญ 7ประการ หรอื 7C ดังนี้ 

1. องค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ (Content) ประกอบด้วยการจัดผังและการออกแบบ ถือเป็นส่วนท่ีส าคัญและ

เป็นหัวใจหลักท่ีจะท าให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจ โดยรูปแบบของข้อมูลท่ีให้บริการในเว็บไซต์มีท้ังตัวหนังสือ รูปภาพ เสียง 

ซึ่งลักษณะของขอ้มูลท่ีดคีวรเป็นขอ้มูลใหม่ มีความถูกต้อง มีการอ้างองิถึงแหลง่ท่ีมาของข้อมูล 

2. ส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Context) ประกอบด้วยเนื้อหาท่ีน าเสนอในเว็บไซต์ในรูปแบบของตัวอักษร 

รวมถึงมีภาพประกอบ การใช้เสียงและไฟลว์ีดีโอ เพื่อให้เว็บไซต์มคีวามน่าสนใจมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมคีวาม

ตื่นตาตื่นใจและไมเ่กิดความเบ่ือในการใชเ้ว็บไซต์หาข้อมูลท่ีต้องการหรือสร้างความบันเทิงให้กับตัวเอง   

3. ชุมชน (Community) เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจ านวนหนึ่ง ซึ่งการมสีังคมในเว็บไซต์จะชว่ยท าให้เว็บไซต์

มผีู้เข้ามาใชอ้ย่างตอ่เนื่อง ข้อมูลเหลา่นีจ้ะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบและกลุ่มคนท่ีเข้ามาอยู่ในสังคมของเว็บไซต์นัน้ๆ 

4. การออกแบบเฉพาะตัว (Customization) คือรูปแบบการให้บริการท่ีสามารถปรับแต่งการใช้งานให้มีความ

เหมาะสมกับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต ์เนื่องจากเว็บไซต์จะเป็นช่องทางการสื่อสารท่ีแตกตา่งจากชอ่งทางอื่นๆและยัง

สามารถเขา้ใจพฤติกรรมของผู้ใชไ้ด้  

5. การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นการพิจารณาถึงวิธีการท่ีผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ง่ายและ

รวดเร็วหรือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง นอกเหนอืจากการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ยังมชีอ่งทางอื่นๆท่ีสามารถเข้าถึงข้อ 

มูลในเว็บไซต์ เพราะยิ่งมชีอ่งทางการสื่อสารมากก็จะท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงขอ้มูลเว็บไซต์ได้มากขึ้น 

6. การเชื่อมโยง (Connection) ช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการในเว็บไซต์และรวมลิงค์เว็บไซต์ เป็นการ

รวบรวมรายช่ือเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจและแบง่ออกเป็นหมวดหมูเ่พื่อให้ผู้ใชส้ามารถค้นหาเว็บไซต์ท่ีต้องการได้อย่างง่าย 

7. การพาณิชย์ (Commerce) เป็นการค้าขายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

หรือการค้า เพื่อท าให้เว็บไซต์มีบริการ มีข้อมูลท่ีหลากหลายให้กับผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ โดยพิจารณาถึงการ

เลอืกสนิค้าให้ตรงกับกลุม่คนท่ีเข้ามาใชบ้ริการเว็บไซต์เพราะโอกาสท่ีลูกค้าจะซือ้สนิค้ามมีากขึ้น 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภค 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ (2550:3) กล่าววา่ พฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการคน้หา การซื้อ 

การใช้ การประเมินผลและการใชจ้่ายในผลิตภัณฑแ์ละบริการโดยคาดวา่ตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้
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งานวจิัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง 
 

วภิาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน ์ 

(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจและส่วนประสมทาง

การตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรตน้คือ ทัศนคต ิความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาด ตัว

แปรตามคือการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์  (อินสตาแกรม) กลุ่มตัวอย่างคือประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีอายุต้ังแต่ 23 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยวธีิการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ในการ

แจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้  วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจง

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) 

ผลการศึกษาพบว่า พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มชี่วงอายุระหว่าง 23-30 ปี มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนท่ี 20 ,001 - 30,000 บาท โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกายผ่านสังคมออนไลน์  (อินสตาแกรม) และส่วนใหญ่ ของผู้ตอบ

แบบสอบจะมีความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่ซื้อสินค้าคร้ังละ 500-1,000 

บาท ปัจจัยด้านทัศนคติปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับส าคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ  ปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปัจจัยด้าน

ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์  (อินสตาแกรม) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 

 ธันต์ชนก สิทธิพันธ์ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองการเปิดรับสื่อและทัศนคติของผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าออนไลน์

ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมความงามท่ีมีต่อการใช้บุคคลมีชื่อเสียงมารับรองสินค้าผ่านอินสตาแกรม งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อและทัศนคติของผู้บริโภครวมท้ังการเปรียบ เทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับทัศนคติ

ของผู้บริโภคและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ ความถี่ในการเปิดรับสื่อ และเหตุผลในการเปิดรับสื่ออินสตาแก

รมของผู้บริโภค กับทัศนคติท่ีมีต่อการใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงมารับรองสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่าน

อินสตาแกรม โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่าน การทดสอบความตรงของเนื้อหาและความน่าเชื่อถือด้วยวิธีครอนบาร์ค 

0.868 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ท่ีเคยซื้อซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่านอิสตาแกรม

จ านวน 200 คน มาประมวลผล ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ภายใต้ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Level of Significance) .05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเปิดรับ

อนิสตาแกรมทุกวันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ติดตามบุคคลมีชื่อเสียงมากกวา่ 20 คนขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดารา เพื่อ

ความสนุกสนาน และมีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีการหาข้อมูลจาก Facebook เพื่อซื้อสินค้า

ออนไลน์ 2-3 เดือน/ คร้ัง โดยภาพ รวมผู้บริโภคมีทัศนคติเห็นด้วยต่อการใช้บุคคลมีชื่อเสียงมารับรองสินค้าผ่าน

อินสตาแกรมจ าแนกออก เป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านความดึงดูดใจ 2) ด้านความเหมือน 3) ด้านความเคารพ 4) ด้าน

ความไว้เนื้อเชื่อใจ และ 5) ด้านความช านาญเชี่ยวชาญ โดยด้านท่ีผู้บริโภคให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้า น

ความดึงดูดใจ ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได้/ เดือนและอาชีพแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อการใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงมารับรองสินค้าประเภท

ผลิตภัณฑเ์สริมความงามผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์ ความถี่ในการเปิดรับและ

เหตุผลในการเปิดรับแตกต่างกันจะมีทัศนคติท่ีมีต่อการใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงมารับรองสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริม

ความงามผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

ตัวแปรอสิระ(Independent Variable)                  ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สมมติฐานการวิจัย  
ปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางประกอบด้วย ด้านรูปลักษณ์ ด้าน

ส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา ด้านความเป็นชุมชน ด้านการท าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า  ด้านการ

ติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยงและด้านการติดต่อค้าขาย จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง

ผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. ขอบเขตดา้นเนื้อหาการศกึษาวจิัยคร้ังน้ีศกึษาเร่ือง “ปัจจัยในการเลอืกช่องทางออนไลน์ในการซือ้สนิค้า

ประเภทเครื่องส าอาง” ประกอบด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม และปัจจยัในการเลอืกช่องทาง

ออนไลน์ในการซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องส าอาง 

2. ขอบเขตดา้นประชากรกลุม่ผู้บริโภคท่ีเลอืกซือ้สนิค้าผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอนจึงสุม่กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยจ านวน400คน  

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรตน้ ด้านรูปลักษณ์ ดา้นส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา ด้านความเป็นชุมชน ด้านการท าให้

ตรงความตอ้งการเฉพาะของลกูค้า ดา้นการตดิตอ่สื่อสาร ด้านการเชื่อมโยงและด้านการติดต่อคา้ขาย 

  3.2 ตัวแปรตาม ปัจจัยการตัดสนิใจซื้อสินคา้ผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ 
 

วิธีด าเนินการวจิัย 

ปัจจัยในการเลอืกช่องทางออนไลนใ์นการซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางของกลุม่ประชากรของกลุ่มผู้บริโภค

ท่ีเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์  ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา และการศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการตามล าดั บ

ขั้นตอน ดังนี ้ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังน้ีคือกลุ่มประชากรเพศหญิงและเพศ

ชายท่ีเลอืกซือ้สนิค้าผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวจิัยคร้ังน้ีคือ กลุ่มประชากรเพศหญิงและเพศ

ชายท่ีเลอืกซื้อสินค้าผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ ผู้วจิัยจึงใช้สูตรการก าหนด ขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบไม่ทราบขนาดของ

ประชากรกลุม่ตัวอย่างดังนี้ 

   ปัจจัยดา้นช่องทางออนไลน์ องคป์ระกอบ 7C ได้แก ่ 

-ด้านรูปลักษณ ์ 

-ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา  

-ด้านความเป็นชุมชน  

-ด้านการท าให้ตรงความตอ้งการเฉพาะของลูกค้า  

-ด้านการตดิตอ่สื่อสาร  

-ด้านการเชื่อมโยง  

-ด้านการตดิตอ่คา้ขาย  
 

การตัดสินใจซื้อสินค้าผา่นทาง

ชอ่งทางออนไลน์ 
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1.1       

n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง              

e หมายถงึ คา่เปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง                                                                   

Z หมายถงึ คา่ระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้                                                                                    

p หมายถงึ สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p=0.5) 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546) 
 

         =384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 

 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพ่ิม 15 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรท่ีมีอายุ 15-34 ปี ท้ังนี้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา

และงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใชร้ะดับนัยส าคัญท่ี 0.05 การค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะ ค านวณ

ตามวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น ( Non-probability Sampling) network sampling ด้วยวิธีการเลือก

ตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกันในท่ีนี้คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท

เครื่องส าอางผ่านทางชอ่งทางออนไลนท่ี์ใกล้เคียงกัน     

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลอืก 

ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดอืน 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลอืกซือ้สนิค้าผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ 

ซึ่งเป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 9 ข้อ  

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดับความส าคัญด้านองคป์ระกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ประกอบด้วย

ค าถามเกี่ยวกับดา้นรูปลักษณ์ ,ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา ,ด้านความเป็นชุมชน ,ด้านการท าให้ตรงความตอ้งการ

เฉพาะของลูกค้า ,ด้านการตดิตอ่สื่อสาร ,ด้านการเชื่อมโยงและด้านการตดิตอ่คา้ขายรวมท้ังหมด 25 ข้อ Roger 

(1978, p.76) เพื่อใชว้ัดระดับความส าคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์โดยใชร้ะดบัการวัดขอ้มูลแบบ

อันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลอืก

เพยีงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลือก 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในผลิตภัณฑต์ราสินค้าAppleซึ่งเป็นค าถามชนดิให้เลอืกตอบ

จ านวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค ( interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผล

ตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552)  

ส่วนที่ 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้าไอเดียกรีน จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม

ปลายเปิด 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยด้านช่องทาง

ออนไลน์และปัจจัยด้านการตัดสินใจซือ้สินค้า โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ

สร้าง แบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารยท่ี์ปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจวา่เนื้อหานั้นมคีวามเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา 

2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) 

กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอยา่งจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือท่ีใช้มลีักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน าข้อ 

บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศริิชัย พงษ์วชิัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อ 

มั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.861 แสดงว่า เคร่ืองมือมีความ

เชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ส่วนที่1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที่2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย

ค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 
ส่วนที่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์โดย

ค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

ส่วนที่4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์ของ

ผู้บริโภคโดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง 

ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมตฐิานหลัก(H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง(H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย 

พสุนนท์ (2553) 
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ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

80.5) อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี (ร้อยละ 93.5)  สถานภาพโสด (ร้อยละ 96.8) การศึกษาปริญญาตรี  (ร้อยละ 

86.5 ) มีอาชพีนักเรียนหรือนักศกึษา (ร้อยละ 92) มีรายได้นอ้ยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 92.5 ) 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ พบว่าผู้ตอบซื้อสินค้าผ่าน

ทางช่องทางออนไลน์ ผ่านทางpage Facebook (ร้อยละ 34 ) ทราบข้อมูลของช่องทางออนไลน์นั้นจากอินเตอร์เน็ต 

(ร้อยละ 63.2) เคยซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 68) คร้ังล่าสุดท่านซื้อสินค้า

ประเภทเคร่ืองส าอางผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 42.5) เหตุผลหลักในการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์

คือความสะดวกในการซื้อ (ร้อยละ 66.8) ความถี่ในการซื้อสนิค้าผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ของท่านจ านวน 1-3ครัง้/ปี 

(ร้อยละ 40.8) ซื้อสินค้าผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ มูลค่าโดยเฉลี่ย501-1,000 บาท/คร้ัง (ร้อยละ 44.5) ใชว้ิธีโอนเงิน

ผ่านทาง e-banking หรือเคร่ือง ATM/ADMในการช าระเงินสินค้าท่ีซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์  (ร้อยละ 52.8) 

หลังจากท่ีท่านซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วจะใช้บริการต่อไปและแนะน าให้เพื่อนใช้ตาม  (ร้อยละ 64.8 )

 ส่วนที่  3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์

ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับด้านรูปลักษณ์,ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา,ด้านความเป็นชุมชน,ด้านการท าให้ตรง

ความต้องการเฉพาะของลูกค้า,ด้านการติดต่อสื่อสาร,ด้านการเชื่อมโยงและด้านการติดต่อค้าขาย พบว่า ระดับ

ความส าคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.59 และ 

S.D.=0.45) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มรีะดับความเชื่อม่ันอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 1 ดา้น ได้แก่ ด้านความ

เป็นชุมชน (Mean = 3.98 และ S.D.=0.64) และมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ รูปลักษณ์ (Mean 

= 3.33 และ S.D. = 0.76),ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Mean = 3.46 และ S.D.=0.80 ),ด้านการท าให้ตรงความ

ต้องการเฉพาะของลูกค้า (Mean = 3.29 และ S.D.=0.90),ด้านการติดต่อสื่อสาร (Mean = 3.59 และ S.D.=0.82), 

ด้านการเชื่อมโยง (Mean = 3.77 และ S.D.=0.76), และด้านการติดต่อค้าขาย (Commerce) (Mean = 3.71 และ 

S.D.=0.78) 

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามพบวา่ โดยรวมอยูร่ะดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.80 และ S.D. =0.75) และเมื่อพจิารนาเป็นราย

ข้อพบ ว่า 1.ท่านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางผ่านทางช่องทางออนไลน์(Mean = 3.68 และ S.D.=0.98),ท่าน

พจิารณาปัจจัยด้านรูปแบบของชอ่งทางออนไลนใ์นการตัดสินใจซื้อ (Mean = 4.14 และ S.D.=0.78) และท่านมคีวาม

ไวว้างใจในการซื้อผลิตภัณฑผ์่านทางชอ่งทางออนไลน์(Mean = 3.57 และ S.D.=1.00 )   

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ใน

การซือ้สนิค้าประเภทเครื่องส าอาง 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อ

สินค้าประเภทเครื่องส าอาง  

แหลง่ความแปรปรวน Sum    of Squares Df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 102.893 7 14.699 46.212 0.00 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 124.685 392 0.318   

Total 227.578 399    
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลนใ์นการซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอาง

จากทั้งหมด 7 ด้านได้แก่ ด้านรูปลักษณ์,ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา,ด้านความเป็นชุมชน,ด้านการท าให้ตรงความ

ตอ้งการเฉพาะของลูกค้า,ด้านการตดิตอ่สื่อสาร,ด้านการเชื่อมโยงและด้านการติดต่อค้าขาย ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่ง

ปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชอ้งคป์ระกอบด้าน 7C ของช่อง ทางออนไลน์เป็นหลายตัวแปร 

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่าระดับปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภท

เคร่ืองส าอาง เพียง 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านรูปลักษณ์, ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา ,ด้านความเป็นชุมชน ,ด้าน

การท าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า ,ด้านการติดต่อสื่อสารและด้านการติดต่อค้าขาย  และไม่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์คือด้านการเชื่อมโยง ดังปรากฏในตารางท่ี 2  และจากการแสดงผลการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเลือกช่องทาง

ออนไลน์ในการซือ้สนิค้าประเภทเครื่องส าอาง ทั้ง 6 ด้านดังน้ี 
 

Y = 0.619 + (0.203)X1 + (0.285)X2 + (0.142)X3  + (0.161)X4 + (0.081)X5 + (0.091)X7 

 

 เมื่อ    Y   แทนการตัดสินใจซือ้สนิค้าประเภทเครื่องส าอางออนไลน์ผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ 

X1   แทนปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสินใจซือ้สนิค้าออนไลนผ์่านทางชอ่งทางออนไลน์ด้านรูปลักษณ ์(context) 

X2   แทนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้านส่วนประกอบท่ีเป็น

เนื้อหา (Content) 

X3  แทนปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสินใจซือ้สินค้าออนไลนผ์่านทางชอ่งทางออนไลน์ด้านความเป็นชุมชน (Community) 

X4  แทน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้านการท าให้ตรงความ

ต้อง การเฉพาะของลูกค้า (Customization) 

X5  แทนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้านการติดต่อสื่อสาร 

(Communication) 

X7  แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลนผ์่านทางชอ่งทางออนไลนด์้านการตดิตอ่ค้าขาย (Commerce) 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.619   0.254  2.433 0.015 

ด้านรูปลักษณ ์   X1 0.203   0.051 0.204 3.797 0.000 

ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา    X2 0.285   0.055 0.304 5.199 0.000 

ด้านความเป็นชุมชน    X3 0.142   0.044 0.122 3.207 0.001 

ด้านการท าให้ตรงความตอ้งการเฉพาะของลูกค้า    X4 0.161   0.045 0.193 3.579 0.000 

ด้านการตดิตอ่สื่อสาร    X5 0.081   0.039 0.089 2.048 0.041 

ด้านการเชื่อมโยง    X6 -0.056   0.049 -0.057 -1.135 0.257 

ด้านการตดิตอ่คา้ขาย    X7 0.091   0.045 0.095 2.013 0.045 

R=0.67 , R Square = 0.452 , Adjusted R Square = 0.442 , Std Error of the Estlimate = 0.56398 
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 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเคร่ือง 

ส าอาง จะมคีวามสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านรูปลักษณ์,ด้านสว่นประกอบท่ีเป็นเนื้อหา,ด้านความเป็นชุมชน

,ด้านการท าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า,ด้านการติดตอ่สื่อสาร และด้านการตดิตอ่ค้าขาย ส่งผลให้ปัจจัยใน

การเลอืกชอ่งทางออนไลนใ์นการซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิานการวิจัยได้ดัง

แสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์พบว่า  ผู้ตอบซื้อ

สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ผ่านทาง page Facebook (ร้อยละ 34) ทราบข้อมูลของช่องทางออนไลน์นั้นจาก

อนิเตอร์เน็ต (ร้อยละ 63.2) เคยซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ (ร้อยละ 68) ครั้งล่าสุดท่าน

ซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ (ร้อยละ 42.5) เหตุผลหลักในการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์คือความสะดวกในการซื้อ (ร้อยละ 66.8) ความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ของท่านจ านวน 

1-3  คร้ัง/ปี (ร้อยละ 40.8) ซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ มูลค่าโดยเฉลี่ย 501-1,000 บาท/คร้ัง (ร้อยละ 44.5) 

ใช้วิธีโอนเงินผ่านทาง e-banking หรือเคร่ือง ATM/ADMในการช าระเงินสินค้าท่ีซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 

52.8) หลังจากท่ีท่านซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วจะใช้บริการต่อไปและแนะน าให้เพื่อนใช้ตาม  (ร้อยละ 

64.8 ) กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าผ่านทาง page Facebook ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลจากแหล่ง

อินเตอร์เน็ต เคยซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง คร้ังล่าสุดซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง เหตุผลในการซื้อผ่านทาง

ชอ่งทางออนไลน์คือความสะดวกสบายในการซือ้ ความถี่ในการซือ้ 1-3 ครัง้/ปี ซื้อในมูลค่า 501-1,000บาท ช าระเงิน

ผ่านทาง e-banking หรือเครื่อง ATM/ADM หลังจากซื้อสินค้าแล้วมคีวามรู้สกึท่ีจะใชบ้ริการต่อไป 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

ด้านรูปลักษณท่ี์สง่ผลทางบวกตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ สนับสนุน 

ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหาท่ีส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้สนิค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านทาง

ชอ่งทางออนไลน ์

สนับสนุน 

ด้านความเป็นชุมชนท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้สนิค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านทางชอ่งทาง

ออนไลน ์

สนับสนุน 

ด้านการท าให้ตรงความตอ้งการเฉพาะของลูกค้าท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท

เครื่องส าอางผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ 

สนับสนุน 

ด้านการตดิตอ่สื่อสารท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านทางชอ่งทาง

ออนไลน ์

สนับสนุน 

ด้านการเชื่อมโยงส่งผลทางบวกตอ่การตัดสนิใจซื้อสินคา้ประเภทเครื่องส าอางผ่านทางชอ่งทางออนไลน์ ไมส่นับสนุน 

ด้านการตดิตอ่คา้ขายท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านทางชอ่งทาง

ออนไลน ์

สนับสนุน 
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2. จากผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง พบว่า ระดับ

ความส าคัญด้านองค์ประกอบ 7C ของช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.59 และ 

S.D.=0.45) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มรีะดับความเชื่อม่ันอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 1 ดา้น ได้แก่ ด้านความ

เป็นชุมชน (Mean = 3.98 และ S.D.=0.64) และมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ รูปลักษณ์ (Mean 

= 3.33 และ S.D. = 0.76),ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา (Mean = 3.46 และ S.D.=0.80 ),ด้านการท าให้ตรงความ

ต้องการเฉพาะของลูกค้า (Mean = 3.29 และ S.D.=0.90),ด้านการติดต่อสื่อสาร (Mean = 3.59 และ S.D.=0.82), 

ด้านการเชื่อมโยง (Mean = 3.77 และ S.D.=0.76), และด้านการติดต่อค้าขาย (Commerce) (Mean = 3.71 และ 

S.D.=0.78) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการเลือกช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าประเภท

เคร่ืองส าอางด้านความเป็นชุมชนมากกว่าด้านอื่นๆ จากงานวิจัยของ (อาภาภรณ์ วัธนกุล,2555) ท่ีกล่าวว่าผู้บริโภค

ให้ความส าคัญกับการมีเว็บบอร์ดส าหรับติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ เสนอค าแนะน า ติชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ระหวา่งสมาชกิ ดังนัน้ การมสีังคมในเว็บไซต์จะช่วยท าให้เว็บไซต์มผีู้เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง (ศริิวรรณ เสรีรัตน์,2546) 

จึงควรให้ความส าคัญในดา้นนี้ 

3. จากผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกช่องทางออนไลนใ์นการซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง พบว่าปัจจัยท่ี

ส่งผลบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผ่านทางช่องทางออนไลน์มีเพียง 6 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านรูปลักษณ์

,ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา,ด้านความเป็นชุมชน,ด้านการท าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า,ด้านการ

ติดต่อสื่อสารและด้านการติดต่อค้าขายและไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์คือด้านการ

เชื่อมโยง กล่าวคือ ด้านรูปลักษณ์,ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา,ด้านความเป็นชุมชน,ด้านการท าให้ตรงความ

ตอ้งการเฉพาะของลูกค้า,ด้านการตดิตอ่สื่อสาร และด้านการติดต่อค้าขายจะท าให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซือ้ผ่านทาง

ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคท่ีมีต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย มี

ส่วนช่วยในการตัดสนิใจซือ้สินค้าหรือบริการ (อาภาภรณ์ วัธนกุล,2555 )และท าให้ผู้บริโภคมคีวามไวว้างใจในการซื้อ

ผลิตภัณฑผ์่านช่องทางออนไลน์   

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าไปใชป้ระโยชน์ 

จากผลการศกึษาวิจัยปัจจัยในการเลอืกชอ่งทางออนไลน์ในการซื้อสนิค้าประเภทเคร่ืองส าอาง โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ปัจจัยในการเลอืกชอ่งทางออนไลน์ในด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านส่วนประกอบท่ี

เป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการท าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า

(Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านการตดิตอ่คา้ขาย (Commerce) ส่งผลกับผู้บริโภคในการ

ซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อ ดังนัน้ควรมีการพัฒนาการ และควรให้ความส าคัญกับแต่ละ

ด้าน ในส่วนด้านการเชื่อมโยง(Connection) จากผลการวิจัยพบว่าด้านการเชื่อมโยงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ดังนั้นองค์กรธุรกิจจึงไม่ตอ้งให้ความส าคัญกับด้านการเชื่อมโยง เพราะไม่ได้ส่งเสริม

ให้องค์กรธุรกิจมีผลตอบแทนท่ีสูงขึน้ การศึกษาในปัจจัยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ประกอบการท่ีท า

ธุรกิจผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และการวางแผนทางการตลาดในอนาคต และมีรูปแบบ

ของช่องทางออนไลน์ท่ีสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคให้เกิดการตัดสนิใจซื้อ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศึกษาวิจัยในดา้นอืน่ๆ ที่จะส่งผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้สินค้าผ่านทางชอ่งทางออนไลน ์เช่น 

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม ฯลฯ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงกลยุทธ์และวางแผน

การตลาด เพื่อใหผู้้บริโภคตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าผ่านทางชอ่งทางออนไลน์เพิ่มมากขึน้ 

2. ควรใชเ้ครื่องมือในการศกึษาวจิัยให้มีความหลากหลายและกวา้งขึ้น นอกเหนอืจากการใชแ้บบสอบถาม

อย่างงานวจิัยนี้ เชน่ มีการสัมภาษณ ์เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิลึก ประกอบกับข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะ

ส่งผลท าใหก้ารศึกษาวิจัยจะเกดิความสมบูรณ์แบบ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวจิัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากคณาจารยค์ณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด 

ท่ีได้ให้ความรู้ การชี้แนะ ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องและให้การสนับสนุนต่อผู้ท าวจิัยในงานวิจัยตลอดจนการให้

ค าปรึกษาและผู้วจิัยต้องขอขอบคุณกลุ่มผู้บริโภคท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามซึ่ง เป็นประโยชน์ในการ

ท าวจิัยจนงานวจิัยคร้ังน้ีมคีวามสมบรูณ์ครบถ้วนส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสนิค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า

แบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน 

The Image of the country of origin Components affecting purchasing 

decisions on clothes brand of consumers in Hua-Hin 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1  วิภาดา ไชยเชาวน์1*  และ พรพิมล ใจดี1 

Kedwadee Sombultawee1, Wipada Chaichou1* and Ponpimon Jaidee1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อองค์ประกอบภาพลักษณ์ ของประเทศ

แหล่งก าเนิดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน และ ศึกษาถึงผลกระทบของ

องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิท่ีมีต่อการตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าแบรนด์เนมในเขตหัวหิน และเคร่ืองมอืท่ีใช้

ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.805 วเิคราะห์ข้อมูลโดยการใชก้ารวเิคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ  ปัจจัยส่วนบุคคล  (x1) ปัจจัยด้านสินค้าและ

การตลาด  (x2) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท(x3) ส่งผลต่อการยอมรับในตราสินค้า (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

0.05 และสมการพยากรณ์คอื Y = 0.741+ (0.153) X1 + (0.149) X2 + (0.556) X3 
 

ค าส าคัญ:  องคป์ระกอบภาพลักษณ ์ ประเทศแหลง่ก าเนดิ  การตัดสินใจซือ้  เสื้อผ้าแบรนดเ์นม 
 

Abstract  
 

 The objectives of this research were to study the image of the country of origin Components affecting 

purchasing decisions on clothes brand of consumers in Hua-Hin. The research instrument was questionnaire with 

reliability 0.805. The data was analyzed by multiple regression analysis. The results show that quality of 

Individual Factors (x1), Product-Market (x2), and Environment Factors (x3) which affecting acceptance in brand (Y) 

with a significance level of 0.05. The prediction equation was Y = 0.741+ (0.153) X1 + (0.149) X2 + (0.556) X3 
 

Keywords:  Components of image, Country of origin, Purchasing decision, Clothes brand 
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บทน า 
พื้นฐานการด ารงชีวติในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีปัจจัยหลักท่ีส าคัญอยู่ 4 ประการ ได้แก่ อาหาร ยา

รักษาโรค ที่อยูอ่าศัย และเครื่องนุง่ห่ม ซึ่งปัจจัยท้ังสี่อยา่งนี้เป็นสิ่งท่ีมนุษย์จ าเป็นตอ่การด ารงชีวติเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อให้

ชีวิตมนุษย์มีความสุข ความปลอดภัย และความมั่นคงในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นเราจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ โดยท่ี

ความส าคัญของการแตง่กายสามารถบ่งบอกถึงค่านิยมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชนชาติน้ันๆ ซึ่งแต่

ละชนชาติก็จะมกีารแต่งกายท่ีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ับสภาพสังคมของแตล่ะประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน

และบูรณาการไปตามสิ่งแวดลอ้ม 

ในปัจจุบันธุรกิจประกอบการเสื้อผ้ามจี านวนเพิ่มขึน้ ท าให้เห็นได้ว่าผู้แข่งขันน้ันมเีพิ่มขึน้และมีการเจาะตลาด

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ค่านยิมและวัฒนธรรมจึงมผีลกระทบตอ่ภาพลักษณ์ของแตล่ะประเทศ ซึ่งในวัฒนธรรม

ทางตะวันตกได้เข้ามามอีิทธิตอ่วัฒนธรรมของคนไทยมากขึน้ จึงท าให้การตัดสินใจซื้อมีความแตกต่างไปจากเดิมเมื่อ

เทียบกับในอดีต ประเทศไทยได้เปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศมากขึน้ นักลงทุนจึงได้มีความสนใจท่ีจะน าเสื้อผ้ าของ

ต่างประเทศท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ัวโลกมาจัดจ าหน่ายโดยมีหน้าร้านให้กับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดและลูกค้าได้เข้ามา

เลอืกซือ้เสื้อผ้าท่ีได้น ามาจัดจ าหนา่ย 

จากสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยนั้นจะเห็นได้ว่าไทยมีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศในปริมาณ

มาก  โดยเฉพาะสินค้าท่ีเป็นแบรนด์เนม จะมีการน าเข้ามาแข่งขันของตราสินค้าจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 

เสื้อผ้าก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าท่ีถูกแบ่งแยกส่วนตลาดไปจากผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญท่ีท าให้

ผู้บริโภคตัดสนิใจเลอืกซือ้สินค้า ได้แก่ ประเทศแหล่งก าเนดิสินค้า เนื่องจากประเทศแหล่งก าเนิดสินค้านั้นในความคิด

ของผู้บริโภคก็เหมือนกับเป็นการรับประกันถึงคุณภาพได้อยา่งหนึ่งว่าสินคา้จากประเทศนัน้ด ีน่าเชื่อถอื โดยมงีานวจิัย

ท่ีพบวา่ภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดินัน้จะมีความสัมพันธ์กับการตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

ตราสินค้าแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ สร้างความแตกต่างความโดดเด่น และความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้า 

สามารถบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้บริโภค และเสื้อผ้าก็ยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีของผู้บริโภค โดยจากข้อมูลการ

เจริญเตบิโตของตลาดเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากรายงานวจิัย พบวา่ มูลค่ารวมของการซื้อเสื้อผ้าของคนไทยในปี57 อยู่ท่ี 

2,763 ล้านบาท และคาดว่าการซื้อเสื้อผ้ามมีูลค่าสูงขึ้นถึง 3,186 ล้านบาท (คอตตอน ยูเอสเอ, 2557) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า โดยจะศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีประกอบไปด้วย

ปัจจัยสว่นบุคคล ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด และปัจจัยสิ่งแวดลอ้ม ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซือ้เสื้อผ้าหรือไม ่ทัง้นี้

เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจเสือ้ผ้าที่น าเข้าจากตา่งประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นท่ีมตีอ่องค์ประกอบภาพลักษณ์ของประเทศแหลง่ก าเนิดท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจ

ซื้อเสื้อผ้าแบรนดเ์นมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน 

2. เพื่อศกึษาถึงผลกระทบขององค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดท่ีมีต่อการตัดสนิใจซือ้เสื้อผ้าแบ

รนดเ์นมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน 
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ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวจิัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า แนวคิดและทฤษฏีท่ี

เกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจซื้อ 

2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผู้ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมในเขตหัวหิน

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

3.1 ตัวแปรตน้ องค์ประกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิสนิค้า 

3.2 ตัวแปรตาม การตัดสนิใจซื้อ 

4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมใน

เขตหัวหิน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิ (Country of Origin Image) 

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า หมายถึง ภาพ (Picture) ชื่อเสียง (Reputation) และแบบฉบับทาง

ความคิด (Stereotype) ท่ีผู้บริโภคมีต่อสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง (Nagashima, 1970, อ้างถึงในสมพล วันต๊ะ

เมล์, 2547) ซึ่ง Knight and Calantone (2000) ได้กล่าวเสริมว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้านั้นเป็นผลมา

จากคุณลักษณะทางด้านสนิค้า (คุณภาพ บรรจุภัณฑ์เป็นต้น) และคุณลักษณะทางด้านประเทศ (ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 

สังคม เป็นต้น) 

Narayana (1981) ยังได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิด ว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมของ

สินค้าท่ีมาจากประเทศใดประเทศหนึ่ง สอดคล้องกับท่ี Roth and Romeo (1992) กล่าวว่าภาพลักษณ์ประเทศ

แหล่งก าเนิดนั้นเป็นการรับรู้ภาพรวมท่ีผู้บริโภคมีต่อสินค้าจากประเทศมดประเทศหนึ่ง บนพื้นฐานด้านการผลิตและ

ลักษณะจุดแข็งจุดออ่นทางการตลาดต่อประเทศน้ันๆ 

Nebenzahl and Jaffe (1997) กล่าววา่ภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดินัน้ เป็นผลกระทบมาจากการประเมิน

สินค้าหรือตราสินค้าท่ีมาจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วผู้บริโภคจะรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศ

แหลง่ก าเนดิประเทศแหลง่ก าเนดิสนิค้าท่ีมาจากประเทศต่างกันนัน้แตกต่างกัน (Han 1990) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า  Terpstraและ R. Sarathy 

(2000) [8] ได้จัดองค์ประกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิสนิค้าไว้ 3 องคป์ระกอบ คือ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) ภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งก าเนิดนั้นมีอิทธิพลต่อความเชื่อ และ

ทัศนคติของ ผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคมีความตระหนักถึงประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า และในส่วนของทัศนคติผู้บริโภคก็

จะได้รับอิทธิพลจาก ความคุ้นเคยในตัวสินค้า ความรู้สึกชาตินิยมท่ีมีในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งจะเกิดการเปรียบเทียบ

ระหว่างสนิค้าจากตา่งประเทศ กับสินค้าภายในประเทศ เป็นต้น 

2. ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด (Product-Market Factors) ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดนั้นมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้คุณภาพสินค้า ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์ประกอบบุคลิกคุณลักษณะของสินค้า เช่น 

คุณภาพสินค้า ราคาของสินค้า และประโยชน์ใช้สอยของสินค้านั้นๆรวมไปถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์

กับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าด้วย นอกจากนั้นNagashima (1970) กล่าวว่าภาพลักษณ์ประเทศ
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แหลง่ก าเนดิสนิค้าสามารถสรา้งขึ้นจากตัวแปรอื่นได้อีก ไม่วา่จะเป็นดา้นคุณลักษณะของสินค้า ด้านกระบวนการผลิต 

ด้านโฆษณาและชื่อเสียง ด้านการออกแบบและรูปแบบ คุณลักษณะผู้บริโภค 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factors) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

แหล่งก าเนดิสินค้า การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าในตลาดโลกซึ่งสะท้อนถึงลักษณะ

นสิัยของคนในชาต ิเพราะในความหมายนี้คอืถ้าคนในประเทศซื่อสัตย ์ขยัน อดทน จะส่งผลให้เศรษฐกิจพัฒนา เป็นต้น 

นั่นจึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผู้ผลิตสินค้าจะใช้แผนการตลาดด้านภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งก าเนิด

สินค้าเพื่อวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์การเลือกท่ีกลยุทธ์ มุ่งโฆษณาประชาสัมพันธ์และเน้นภาพลักษณ์ในเชิงบวก ของ

สินค้า และแหล่งโรงงานท่ีผลิตสินค้าควรได้รับมาตรฐาน 

จากการท่ี Rook (1987) [9] ได้กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภค เกิดประสบการณ์ท่ีดี มีความมั่นใจในตัวสินค้าจาก

ประเทศแหลง่ก าเนิด ซึ่งส่งผลให้จดจ าคุณลักษณะของสินค้าได้ และเป็นผลให้เกิดการตัดสนิใจซื้อ เกิดพฤตกิรรมการ

ซื้อหรือก่อให้เกิด ความจงรักภักดีในตราสินค้าหรือประเทศแหล่งก าเนดิสนิค้าต่อไปในท่ีสุด จึงขอกลา่วถึงแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ดังต่อไปนี้  กระบวนการตัดสินใจซื้อท่ีถูกกล่าวไว้ในนิยาม “พฤติกรรมผู้บริโภค” นั้น

ประกอบไปด้วย กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ

ซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ดังนี้ 

 1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) หมายถึง สภาวะท่ีผู้บริโภคเข้าใจว่า ความปรารถนาของ เขากับ

ความเป็นจริงท่ีด ารงอยู่ยังไม่สมดุลกัน กล่าวคือ ความตอ้งการของตนยังไม่ได้รับการตอบสนองน่ันเอง ผู้บริโภคที่เป็น

เจ้าของคอมพวิเตอร์ตัวหน่ึง ยอ่มคาดหวังจะให้คอมพวิเตอร์ของตนท างานได้สมบูรณ์แบบทุกครัง้ แต่ปรากฏว่าในหน่ึง

สัปดาห์ต้องหยุดท างาน เพราะ คอมพิวเตอร์ของตนเสีย ผู้บริโภคคนนั้นยอ่มรู้ประจักษ์ ชัดว่า มีความแตกต่างเกิดขึ้น

ระหว่างระดับของความ ปรารถนากับระดับของความจริง นั่นคือ การยอมรับ ปัญหานั่นเอง เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจหา

ทางแก้ไขปัญหา ย่อมหมายความว่าเขาจะต้องด าเนินตามขั้นตอนต่อไป คือ การค้นหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการ

แก้ปัญหา 

2. การค้นหาข้อมูล (Information search) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาท่ีผู้บริโภคค้นหานั้น คือ ส่วน

ประสมการตลาดท่ีนักการตลาดจากหลายบริษัท พัฒนาออกมาเสนอนั่นเอง ส่วนประสมการตลาดท่ีผู้บริโภคจะไป

แสวงหานั้น มาจากสี่แหล่งด้วยกัน คือ แหล่งบุคคล (personal source) แหล่งการค้า (commercial source) แหล่ง

สาธารณะ (public source) แหล่งประสบการณ์(experience source) ซึ่ง ผลจะถูกวิเคราะห์และพัฒนาขึ้นเป็นทางเลอืก

ส าหรับผู้บริโภคนัน้ๆ แล้วจึงประเมินทางเลือกต่อไป 

3. การประเมินทางเลือก (Alternatives evaluation) ขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อ

เปรียบเทียบคุณค่าของส่วนประสมการตลาดท่ีรวบรวมมานั้นเกณฑ์เหล่านี้ ได้แก่รายละเอียดของส่วนประสม

การตลาดที่พงึประสงค์หรือไมพ่งึประสงค์นั่นเอง 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นขั้นตอนการเลอืกเอาทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลอืก

นัน้ โดยท่ัวไปผู้บริโภคจะตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑต์ราที่ผ่านเกณฑ์มาดว้ยคะแนนดท่ีีสุด 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) หลังจากการท่ีได้ซื้อผลิตภัณฑ์มาและได้ บริโภคแล้ว 

ผู้บริโภคจะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั่นสามารถ แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ สร้างความพอใจให้มากน้อยเพียงใด ถ้าลูกค้า

ได้รับความพอใจ ก็มักจะเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทมากขึ้น มีความภักดีต่อตราสินค้ายาวนานส่งผลให้เกิดการ

ซื้อซ้ าอีก 
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กรอบแนวความคดิในการวิจัยประกอบด้วย  

         ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม  

(Independent Variable)                (Dependent Variable)   

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิและการตัดสินใจซือ้ 

 

สมมติฐานการวจิัย 
 ปัจจัยองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิด ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคล , ปัจจัยด้านสินค้าและ

การตลาดของประเทศแหล่งก าเนดิ, ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของประเทศแหล่งก าเนิด จะส่งผลตอ่การตัดสินใจ

ซื้อเสื้อผ้าแบรนดเ์นมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน 

 

วิธีด าเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ท่ีเคยซื้อหรือเคยใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน ซึ่ง

ประชากรท่ี ใช้ศึกษาวิจัยค ร้ังนี้  ซึ่ งเป็นการวิจัย เชิงป ริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการตามล าดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรกลุม่ตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตหัวหิน ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการวจิัยนี้คอื กลุ่มผู้บริโภคในเขตหัวหนิ เนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากร จึง

ได้ก าหนดกลุม่ตัวอย่างจากสูตร ดังนี ้(กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546) 

 

        (1) 
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N หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

E หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง 

Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้ 

P หมายถงึ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p = 0.5) 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546) 

=384.16 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในคร้ังน้ีเท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 

Sampling) (ศริิลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) นั่นคือการสุม่ตัวอย่างพจิารณาตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยจะเลือกศึกษากลุ่มประชากรท่ีง่ายต่อการศึกษา ในท่ีนี้คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดด้านองค์ประกอบ

ภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิสนิค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าแบรนดเ์นมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเร่ือง “ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผล

ตอ่การตัดสินใจซื้อตราสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน ของผู้บริโภคในอ าเภอหัวหิน” เป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน มีจ านวน 8 ข้อ 

ซึ่งลักษณะค าถามจะเป็นค าถามปลายเปิด (Close-ended question) ค าถามแบบเลอืกตอบแบบ (Maltiple choice) และ

เลอืกตอบข้อท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้า

เสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหินในเขตหัวหิน มีจ านวน 9 ข้อ ให้เลือกตอบข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถานท่ีเห็น

ด้วยมากท่ีสุด แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อ 

โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย

ก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลอืกค าตอบเพยีงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภค ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 3 ข้อ  

โดยใชร้ะดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย

ก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert 

scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552)   

ส่วนที่ 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน

ของผู้บริโภค จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสบถามท่ีใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval scale) 

เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบแบบสอบถามค่าระดับความคิดเห็นและระดับ
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ความเป็นจริง 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert scale) คะแนนท่ีก าหนดจะถูกค านวณออกมาในรูปของ

ค่าเฉลี่ยตามสูตรอันตรภาคชัน้ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับวัดการวจิัยศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์

ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน กับ

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเสื้อผ้าของผู้บริโภคในหัวหิน โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงาน

ท่ีเกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แลว้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารยท่ี์ปรึกษา 

รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน า และท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเท่ียงตรง 

และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

 2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) 

กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มีลักษณะ

เป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปSPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.793 แสดงว่า เคร่ืองมือมี

ความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

   

ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86) ต่ า

กว่าหรืออายุ 25 ปี (ร้อยละ 96)  เป็นคนโสด (100%) ปริญญาตรี (ร้อยละ 83.5) นักเรียน/นักศกึษา (ร้อยละ 94.2) มี

รายได้นอ้ยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 98) 

ส่วนที่ 2ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อตราสินค้าเสื้อผ้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

จ านวนตราสินคา้เสือ้ผ้าที่มใีนครอบครอง 2 ตราสินคา้/คน (ร้อยละ 32.8) เสื้อผ้าท่ีเลอืกซือ้ราคานอ้ยกว่า 1,000 บาท 

(ร้อยละ 88 ) ซื้อเสื้อผ้ามาจากห้างสรรพสนิค้า (ร้อยละ 61.9) ซึ่งบุคคลที่มอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้ตราสินค้า

เสื้อผ้า คือ บุคคลท่ีมีชื่อเสียง/Idol ( ร้อยละ 58.4) สาเหตุท่ีส าคัญท่ีสุดของท่านในการตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้า

เสื้อผ้า คือ ภาพลักษณ์ภายนอกท่ีโดดเด่น (ร้อยละ 34.8) รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 43.1) 

ระยะเวลาในการใชง้านเสื้อผ้าเป็นเวลา 1-2ปี (ร้อยละ 64.9)  ตราสินคา้เสือ้ผ้าที่ใชค้ือ Lacoste (ร้อยละ 32.3) 

ส่วนที่ 3ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ตราสินค้าเสื้อผ้า ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors),ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) และปัจจัย

ด้ายสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดง ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศ

แหลง่ก าเนดิตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อตราสินคา้เสือ้ผ้า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพตราสนิค้าทีส่่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อของผู้บรโิภค 

Mean S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ปัจจัยสว่นบุคคล (Individual Factors) 4.19 0.62 เห็นดว้ยมาก 

ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.04 0.45 เห็นดว้ยปานกลาง 

ปัจจัยดา้ยสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors) 4.13 0.69 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.18 0.56 เห็นด้วยมาก 

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบวา่ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิตราสินค้า

ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเสื้อผ้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.18 และ S.D.=0.56) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วน

บุคคล (Individual Factors) (Mean = 4.19 และ S.D.=0.62),ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) (Mean 

= 3.04 และ S.D.=0.45) และ ปัจจัยดา้ยสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors) (Mean = 4.13 และ S.D.=0.69) 

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหินของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก) (Mean = 4.14 และ S.D.=0.72) และเมื่อพิจารนาเป็นรายข้อ 

พบว่า ท่านให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิของตราสินค้าเสื้อผ้า (Mean = 4.24 และ S.D.=0.77),

ท่านตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนิดท่ีมีความน่าเชื่อถือ(Mean = 4.14 และ S.D.=0.83) 

และ ท่านเต็มใจท่ีจะจ่ายราคาสินค้าจากภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งก าเนิด (Mean = 4.03 และ S.D.=0.96) ดัง

แสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียนเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ  

เสื้อผ้า 

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของกลุ่ม 

ผู้บรโิภค 

Mean S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ท่านให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิของ

ตราสินคา้เสือ้ผ้า 

4.24 0.77 เห็นดว้ยมาก 

ท่านตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าจากภาพลักษณข์องประเทศ

แหลง่ก าเนดิท่ีมีความน่าเชื่อถอื 

4.14 0.83 เห็นดว้ยมาก 

ท่านเต็มใจที่จะจ่ายราคาสินคา้จากภาพลักษณ์ของประเทศ

แหลง่ก าเนดิ 

4.03 0.96 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.14 0.72 เห็นด้วยมาก 
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ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตรา

สินค้าท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้า 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของบุคลิกภาพท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้า 

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 3 พบว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าของผู้บริโภค ท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล( Individual Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด

(Product-Market) 3.ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้ อของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏใน

ตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชภ้าพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้เป็นหลายตัวแปร 

 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 4 พบวา่ปัจจัยภาพลักษณแ์หลง่ก าเนดิประเทศตราสินคา้ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ

เสื้อผ้าของผู้บริโภค ท้ัง 3 ด้านประกอบไปด้วย1.ปัจจัยส่วนบุคคล( Individual Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและ

การตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยดา้ยสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors)  ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาพลักษณ์แหล่งก าเนดิประเทศตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภค ทัง้ 3 ด้านดังนี้ 

 

Y = 0.741 + (0.153)x1+ (0.149)x2 + (0.556)x3 

เมื่อ Y แทน องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบ

รนดเ์นมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน 

X1 แทน องค์ประกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิดา้นปัจจัยสว่นบุคคล 

X2 แทน ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด(Product-Market) 

X3 แทน องค์ประกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิดา้นปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม 

แหลง่ความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 82.736 3 27.579 88.663 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 122.865 395 0.311   

Total 205.601 398    

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.741 0.275  2.691 0.007 

ปัจจัยสว่นบุคคล X1 0.153 0.055 0.133 2.789 0.006 

ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด X2 0.149 0.062 0.094 2.400 0.017 

ปัจจัยดา้ยสภาพแวดลอ้ม X3 0.556 0.049 0.537 11.261 0.000 

R=0.634 , R Square = 0.402 , Adjusted R Square = 0.398 , Std Error of the Estlimate = 0.55772 
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัวหิน จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล

(Individual Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment 

Factors) และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1.จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการเลือกซื้อตราสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตหัว

หิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนตราสินค้าเสื้อผ้าท่ีมีในครอบครอง 2 ตราสินค้า/คน (ร้อยละ 32.8) 

เสื้อผ้าท่ีเลอืกซือ้ราคานอ้ยกว่า 1,000 บาท (ร้อยละ 88 ) ซือ้เสื้อผ้ามาจากห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 61.9) ซึ่งบุคคลท่ี

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้าเสื้อผ้า คือ บุคคลท่ีมีชื่อเสียง/ Idol ( ร้อยละ 58.4) สาเหตุท่ีส าคัญท่ีสุด

ของท่านในการตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้าเสื้อผ้า คือ ภาพลักษณ์ภายนอกท่ีโดดเด่น (ร้อยละ 34.8) รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารด้วยอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 43.1) ระยะเวลาในการใช้งานเสื้อผ้าเป็นเวลา 1-2ปี (ร้อยละ 64.9)  ตราสินค้า

เสื้อผ้าท่ีใชค้ือ Lacoste (ร้อยละ 32.3) 

2. จากผลการศึกษาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของ

ผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อตราสินค้าเสื้อผ้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.18 และ S.D.=0.56) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) 

(Mean = 4.19 และ S.D.=0.62),ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market)    (Mean = 3.04 และ S.D.=0.45) 

และ ปัจจัยดา้ยสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors) (Mean = 4.13 และ S.D.=0.69)ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด   (Product-Market)และปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment 

Factors)   มากกวา่ปัจจัยภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้ด้านอ่ืนๆ 

3. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า พบว่าภาพลักษณ์ประเทศ

แหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภค ท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล

(Individual Factors) 2.ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-Market) 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment 

Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 4 กล่าวคือถ้าหากตราสินค้าให้ส าคัญกับปัจจัยแหล่ง

ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าคือ ปัจจัยส่วนบุคคล( Individual Factors) ปัจจัยด้านสินค้าและการตลาด(Product-

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

ปัจจัยสว่นบุคคล(Individual Factors) ท่ีสง่ผลทางบวก

ตอ่การตัดสนิใจซื้อเสื้อผา้ 

สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นสินค้าและการตลาด(Product-Market) ท่ี

ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้เสื้อผ้า 

สนับสนุน 

ปัจจัยดา้ยสภาพแวดลอ้ม(Environment Factors)ท่ีสง่ผล

ทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้เสื้อผ้า 

สนับสนุน 
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Market) ปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อม(Environment Factors) จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าได้ง่านยิ่งขึ้น

เนื่องจากปัจจัยภาพลักษณ์แหล่งประเทศก าเนิดตราสินค้าเสื้อผ้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิสนิค้า  Terpstraและ R. Sarathy (2000) 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งน้ี 

จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า

ของผู้บริโภค โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปัจจัยส่วนบุคคล( Individual Factors) ปัจจัยด้านสินค้า

และการตลาด(Product-Market) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า

ของผู้บริโภค กล่าวคือ เมื่อบริษัทน าเข้าตราสินค้าเสื้อผ้าให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหลง่ก าเนิดตราสินค้า

จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเสือ้ผ้าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากให้ความสนใจต่อประเทศแหล่งก าเนดิตราสินค้า ดังนั้นตรา

สินค้าเสื้อผ้าควรให้ความส าคัญกับปัจจัยภาพลักษณป์ระเทศแหลง่ก าเนดิตราสินคา้ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) ของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้า ตราสินค้าควรให้

ความส าคัญกับภาพลักษณ์ เนื่องจากบุคคลให้ความเชื่อมั่นในสินค้าน าเข้าท่ีจะช่วยยกระดับให้บุคคลนั้นดูมีความ

ทันสมัยและมีความนา่เช่ือถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าธุรกิจน าเข้าให้ความสนใจกับปัจจัยสว่นบุคคลจะชว่ยสง่เสริมให้ผู้บริโภค

มกีารตัดสินใจซือ้สนิค้านัน้งา่ยขึน้ 

2. ปัจจัยส่วนบุคคล(Individual Factors) ของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้า ตราสินค้าควรให้

ความส าคัญกับภาพลักษณ์ เนื่องจากบุคคลให้ความเชื่อมั่นในสินค้าน าเข้าท่ีจะช่วยยกระดับให้บุคคลนั้นดูมีความ

ทันสมัยและมีความนา่เช่ือถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าธุรกิจน าเข้าให้ความสนใจกับปัจจัยส่วนบุคคลจะชว่ยสง่เสริมให้ผู้บริโภค

มกีารตัดสินใจซือ้สนิค้านัน้งา่ยขึน้ 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(Environment Factors) ของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนดิตราสินค้า เกิดจาก

สภาพเศรษฐกิจประเทศแหล่งก าเนิดตราสินค้าดีก็จะท าให้ท าให้สินค้าท่ีมาจากประเทศแหล่งก าเนิดนั้นส่งผล ให้

ภาพลักษณ์นั้นดีขึ้น รวมถึงวัฒนธรรมของผู้ผลิตท่ีจะช่วยให้สินค้านั้นมีความน่าสนใจ และลักษณะประชากรของ

ประเทศผู้ผลิตก็ยังเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้นดูดีขึ้น ซึ่งถ้าธุรกิจน าเข้าให้ความสนใจกับปัจจัย

ด้านสภาพแวดลอ้มจะชว่ยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซือ้สนิค้านัน้งา่ยขึน้ 
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ภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้า นกแก้ว (Parrot) ของผู้บริโภค ใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 

The brand image affecting purchasing decisions of the parrot of consumers in 

Samut Songkhram 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ศุภณัฐ บุญแสง1* และ ปฐวี กลิ่นทองทิพย์1 

Kedwadee Sombultawee1, Supanut Boonsang1* and Pathawee Klinthongthip1 

 

บทคัดย่อ 
 

  วจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้า นกแก้ว (Parrot) และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้า นกแก้ว (Parrot) ของผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-40 ปี ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเก็บ

แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ซึ่งเป็นวธีิวจิัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอยา่งคือผู้บริโภคในเขตสมุทรสงครามและเคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.858 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ช่วงอายุ 26-33 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง และมี

รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ

ธุรกิจ ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และภาพลักษณ์ในทัศนคตขิองผู้ใชต้ราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านกแก้ว 

(Parrot) ในระดับท่ีเห็นดว้ยมากทัง้ 3 ด้าน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยดา้นภาพลักษณ ์ การตัดสินใจซือ้สนิค้า  สบู่และครมีอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) 
 

Abstract 
 

  This study aimed to investigate the purchase of Parrot and image factors affecting purchasing Parrot of 

consumers aged 18-40 years in the Province 400 questionnaires were collected, which is a quantitative 

research with consumers in Samut Songkhram samples and tools used in the questionnaire. The confidence 

coefficient of 0.858 and analyzed using multiple linear regression analysis (Multiple Regression Analysis) is a 

research. Most respondents were female, aged 26-33 years old, single and a bachelor's degree. A Private 

Employees / Contractors. And earn less than 15,000 baht also found that respondents. Have a comment about 

The Organization image, The brand image and The attitude of the brand influence purchase decisions Parrot in 

consensus with all three sides a significant 0.05. 
 

Keyword:  Brand Image, Purchasing Decisions, The Parrot  

                                                 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี76120 
1 Faculty of Management Science, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Petchburi Province 76120 

*Corresponding author e-mail : supanut.bs@gmail.com, golf_procyon@hotmail.com 



 

 

  2240  Proceedings 

บทน า 
ในปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจประเภทสะดวกซื้อมีอยู่อย่างแพร่หลาย และมีการแข่งขันท่ีรุนแรงเพื่อแย่ง

ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีจะท าให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างตอ่เนื่อง รวมไปถึงความต้องการสินค้าและบริการ

ของผู้บริโภคท่ีมอียูอ่ย่างจ านวนมาก เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุปโภคบริโภค จ าเป็นท่ีจะต้องมีการสร้างกลยุทธ์

ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการให้มีความแตกต่างจาก

คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับตราสินค้าได้ ธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์ช าระล้างร่างกายเป็น

ธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีน่าสนใจ ที่ผู้ผลิตสบู่และครีมอาบน้ าส่วนมากมักให้ความสนใจในกระบวนการผลิตและกลิ่นของ

ผลิตภัณฑ์เป็นหลักเพื่อตอบสนองความตอ้งการใหม่ๆและเป็นการสร้างเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมอืนใคร เพราะสบู่และครีม

อาบน้ าเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคใช้อยู่เป็นประจ าในชีวิตอยู่แล้ว จึงเป็นเหตุให้อัตราการแข่งขันธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์ช าระ

ล้างร่างกาย มีอัตราการแข่งขันท่ีสูงขึ้น การได้ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดนับว่าเป็นการได้เปรียบในการแข่งขัน 

องคก์รธุรกิจจึงควรให้ความส าคัญการสร้างภาพลักษณท่ี์ดแีก่ผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์สบู่และครีมอาบน้ านกแก้ว (Parrot) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียงใน

ตลาดมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคโดยท่ีมีกิจการท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ (วิกิพี

เดีย สารานุกรมเสรี, 2555) โดผลิตภัณฑ์ช าระล้างร่างกายพวกสบู่และครีมอาบน้ าที่มชีื่อเสียงของบริษัทอย่างนกแก้ว 

ท่ีมีจุดเด่นในเร่ืองของกลิ่นท่ีหอมเป็นเอกลักษณ์ สีสันท่ีอิงตามสีของดอกไม้ในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันท่ีผู้บริโภคมี

การจดจ าที่ค่อนข้างจ ากัด เพราะ ความรุนแรงของการแข่งขันในเร่ืองของตราสินค้าประเภทสบู่และครีมอาบน้ านั้นมี

มากขึ้น และจ านวนของผู้ค้าในตลาดก็มีมากขึ้นเช่นกัน ท าให้ผู้บริโภคต้องพบเจอกับสินค้าประเภทเดียวกัน แต่

หลากหลายตรายี่ห้อ จึงเกิดข้อปัญหาว่าในยุดท่ีการแข่งขันเร่ืองของตรายี่ห้อ ภาพลักษณ์ของสบู่และครีมอาบน้ า 

นกแก้ว (Parrot) นัน้สง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อหรือไม่ 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าภาพลักษณ์ท่ีสะสมมาอย่างยาวนานของธุรกิจเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้องค์กรธุรกิจ

ประสบผลส าเร็จและเกิดความยั่งยืนมาได้จนถึงปัจจุบัน จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) โดยตั้งสมมติฐานว่า ภาพลักษณ์ท่ีส่งผล

ทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า นกแก้ว (Parrot) ท่ีส่งผล

ทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) และภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใชต้ราสินค้า นกแก้ว

(Parrot) ท่ีส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) ในกลุ่มของผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-

40 ปี ในจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากประชากรในช่วงอายุ 18-40 ปี เป็นกลุ่มประชากรในช่วงเจนนาเรชั่น วาย 

(Generation Y) ท่ีมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้กว้างขว้างและเข้าถึงข้อมูลได้แบบไม่มีท่ีสิ้นสุด จึงส่งผลให้ผู้วิจัยเกิดข้อ

ปัญหาว่าการรับรู้ด้านภาพลักษณ์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้ าของตราสินค้านกแก้ว (Parrot) 

หรือไม่ (เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ, 2559) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ ท่ีจะได้สามารถน าข้อมูลการสร้าง

ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตราสินค้าของนกแก้ว (Parrot) ไปใชใ้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการ

และศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ เพราะภาพลักษณ์ท่ีดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และยังทราบถึงความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อตัวสินค้าท่ีจะได้สามารถน ามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ได้มาตรฐานต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครมีอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) ของผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-40 ปี ใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสินค้าสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) ของ

ผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-40 ปี ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 1. ทฤษฎีด้านภาพลักษณ์ 

การรับรู้ (Perception)  เป็นกระบวนการทางความคิด ท่ีมนุษย์เลอืกที่จะรับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมายจาก

การรับรู้ และประเมินค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีสัมผัส โดยจะน าข้อมูลท่ีได้มาสร้างภาพในสมอง ท่ีมีความหมายและมีความ

กลมกลืน (เสรี วงศ์มณฑา, 2542: 79) 

 ภาพลักษณ์ (Image) เป็นภาพท่ีเกิดขึ้นใจของคนเรา ในท่ีนี้อาจจะเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีก็ได้ไม่ว่าจะ

เป็น ภาพบุคคล(Person) หรือภาพองค์กร(Organization) เป็นต้น โดยอาจเกิดขึ้นจากการรับรู้ ความคิด ความเชื่อ ท่ี

เกิดขึ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สรา้งให้เกิดขึน้ในใจของเรา หรืออาจเป็นภาพท่ีเรานึกคิดสร้างขึน้มาเองก็ได้ (วรัิช ลภิรัตนกุล, 

2540: 76)  

 วรัิช ลภิรัตนกุล (2549) ได้แบ่งภาพลักษณอ์อกเป็นประเภทส าคัญๆ ดังนี้  

 1. ภาพลักษณ์ของธุรกิจ (Organization image) คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจของผู้คนท่ัวไปท่ีมตี่อองค์กรธุรกิจแห่ง

ใดแห่งหนึ่ง ในทางธุรกิจ โดยท่ีภาพลักษณ์ดังกล่าวจะให้ความส าคัญกับภาพพจน์ขององค์กรธุรกิจ ท้ังสินค้าหรือ

บริการ ตรายี่ห้อ การด าเนนิการ ประสิทธิภาพของบุคลากร ตลอดจนการจัดการความรับผิดชอบตอ่สังคม เป็นต้น 

 2. ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (brand image) คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นใจของผู้คนท่ัวไปท่ีมีตอ่สินค้าหรือบริการจาก

องคก์รธุรกิจเท่านัน้ โดยจะไมร่วมไปถึงตัวขององค์กรธุรกิจ ทัง้นี้สนิค้าหรือบริการ ท่ีเกิดจากองค์กรธุรกิจมี ไมว่า่จะม ี

ภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือบวกหรือกลางๆ องค์กรธุรกิจก็ยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนหรือป รุงแต่งให้มี

ภาพลักษณ์ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ และสามารถได้รับการยอมรับจากคนในสังคม 

 3. ภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า (image in the attitude of the brand) คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นใจของ

ผู้คนท่ัวไปท่ีมีตอ่สถาบัน มีความคล้ายคลึงกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ แต่ไม่ได้มีความหมายไปในทางธุรกิจ ทางการค้า 

หรือการตลาด หรือตราสินคา้ แตเ่ป็นบทบาทหรือพฤตกิรรมในทางความคิดของผู้บริโภคตอ่องค์กรธุรกิจ 

 2. ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

  พฤติกรรมการซื้อ เป็นบทบาทของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ ท่ีผู้บริโภคต้องการประโยชน์จาก

สินค้าหรือบริการนั้น  พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเร่ิมเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงการขาดของสินค้าบางอย่างซึ่งจะเป็น

ตัวกระตุ้น (Stimulus) ท่ีต้องมีการกลั่นกรองด้วยประสบการณ์ท่ีบุคคลมอียู่เพื่อเป็นการตรวจสอบกับข้อมูลต่างๆท่ีได้

เก็บสะสมไวว้่าข้อมูลท่ีเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวหรือไม ่โดยประสบการณ์จะมีผ่านเข้ามามีพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตามถ้าการตัดสินใจนั้นเป็นเร่ืองท่ียังไม่แน่นอนแล้วก็เป็นปัจจัยพื้นฐานของผู้บริโภคจะเร่ิมเข้ามาบทบาทต่อ

การกระท าท่ีบุคคลจะตัดสนิใจทันที  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550: 54) 
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กระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

 ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) การท่ีตัวบุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของ

คน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสิ่งกระตุ้นจากท้ังภายนอนและภายใน เช่น ความหิว ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่งรวมถึงความ

ตอ้งการทางรา่งกาย (Physiological Needs) และความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา (Require Needs) 

 ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ผู้บริโภคจะมีกระบวนการค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยในการ

ตัดสนิใจซื้อสินค้านัน้ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นขอ้มูลภายในและขอ้มูลภายนอก โดย ข้อมูลภายใน ได้แก่ ประสบการณ์ในอดีต

ท่ีมีตอ่สนิค้า และ ข้อมูลภายนอก ได้แก่ ผู้บริโภคคนอื่นท่ีเคยใช้ในสนิค้า หรือการสอบถามข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมิลผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  ผู้บริโภคจะมีการประเมินทางเลือกขั้น

พื้นฐานจากความโดดเด่น ความเข้าใจในตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ ์และคุณลักษณะอื่นๆท่ีส าคัญ 

 ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีความชื่นชอบ

มากท่ีสุด และปัจจัยจ่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ 3 ประการคือ หลังจาก

ประเมินผลก่อนท่ีจะเกดิความตัง้ใจในการซื้อและเกดิพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อ 

 ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)  จะเกิดขึ้นหลังจากซื้อและมกีารทดลอง

ใชผ้ลิตภัณฑ ์หากผู้บริโภคมีความพึ่งพอใจในตัวของผลิตภัณฑก์็ย่อมท่ีจะเกดิพฤตกิรรมการซือ้ซ้ าอกีในคราวตอ่ไป 

ขอบเขตของการศกึษา 

  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวจิัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการภาพลักษณ ์แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสนิใจซื้อ 

2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-40 ปี ใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 

   3. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และ

ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใชต้ราสินคา้ 

   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซือ้สบู่และครมีอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) ของผู้บริโภคในช่วงอายุ 

18-40 ปี ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

  4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ คือ พื้นท่ีในจังหวัดสมุทรสงคราม 

และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้แตเ่ดอืน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2559 
 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

       ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
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สมมุติฐานการวจิัย 
1. ภาพลักษณ์ของธุรกิจ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้สบู่และครมีอาบน้ า นกแก้ว (Parrot)  

2. ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า นกแก้ว (Parrot) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว 

(Parrot)  

3. ภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า นกแก้ว (Parrot) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสบู่และครีม

อาบน้ า นกแก้ว (Parrot) 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี มีรายละเอยีดและวิธีด าเนนิการดังนี้ 

      ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยใช้ในคร้ังนี้ คือ ผู้ท่ีเคยใช้

สินค้าสบู่และครีมอาบน้ าตรานกแก้ว (Parrot)  ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม แต่เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และ

ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนัน้ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ (W.G. 

Cochran, 1996) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา 

วาณิชยบั์ญชา, 2549: 74) ซึ่งสูตรในการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ คือ 

 

สูตร      

    

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอยา่ง 

   P แทน สัดสว่นของประชากรท่ีผู้วจิัยก าลังสุ่ม .50 

Z แทน ระดับความเชื่อมั่นท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95      

          (ระดับ .05) 

E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดขึ้น เท่ากับ .05 

 

แทนค่า    

               384.16 

 
จะได้ขนาดตัวอยา่ง อย่างนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่ารอ้ยละ โดยมีความผิดพลาดไมเ่กินร้อยละ 

5 ท่ีระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างท้ังหมด 400 ตัวอย่าง (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะตามความต้องการของผู้วิจัยและมีการสอบถาม

ก่อนท าการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ท่ีใช้สินค้าสบู่และครีมอาบน้ าตรานกแก้ว (Parrot) ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 

เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และมีวิถีชวีิตแบบชาวบ้านดั่งเดิมอย่างแท้จริงซึ่งเป็นกลุ่มตัวอยา่งท่ีมคีวาม

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ ์จะท าให้สามารถเข้าถึงขอ้มูลและกลุ่มเป้าหมายได้อยา่งครอบคลุม 
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   เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้ผู้วจิัยได้ใชแ้บบสอบถามเร่ือง “ภาพลักษณ์ท่ีสง่ผลตอ่การตัดสินใจ

ซื้อสินค้าสบู่และครมีอาบน้ าตรานกแก้ว (Parrot)” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้ เลือก 

(Multiple Choice Question) เป็นลักษณะของค าถามปลายปิด 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สินค้าสบู่และครีมอาบน้ าตรานกแก้ว 

(Parrot) ซึ่งเป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 7 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้ าตรานกแก้ว 

(Parrot) ของกลุ่มตัวอย่าง ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยค าถามท่ีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร 

ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า รวมท้ังหมด 12 ข้อ ตามทฤษฎีของ Jennifer 

Aaker (Aaker, 1997) เพื่อใช้วัดระดับภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้า ของกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ี

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชร้ะดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อ มี 5 ตัวเลือก 

โดยให้คะแนนแตล่ะระดับดังนี้  

1 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

2 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นน้อย 

3 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

4 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นมาก 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

หาค่าเฉลี่ย แปลความหมายขอ้มูลเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 100) 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถงึ ค่าแปลผลอยูในระดับมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถงึ ค่าแปลผลอยูในระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถงึ ค่าแปลผลอยูในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถงึ ค่าแปลผลอยูในระดับน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 1.50 หมายถงึ ค่าแปลผลอยูในระดับน้อยท่ีสุด 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้ าตรานกแก้ว (Parrot) ของกลุ่ม

ตัวอย่างในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ

อันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้

เลือกตอบเพียงระดับเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ แปรผลตาม Likert Scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 

2552) 

ส่วนที่ 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าสบู่และครีมอาบน้ าตรานกแก้ว จ านวน 1 ข้อ มี

ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ตอบได้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วจิัยสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการวจิัย ศึกษาภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้ าตรานกแก้ว (Parrot) ของกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้

แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอ
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ค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา หรอืผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าชี้แนะและท าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจ

วา่เนือ้หามคีวามเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศกึษาคร้ังน้ี 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบก่อน 

(Pre-test) กับกลุ่มตัวอยา่งที่มลีักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจรงิ จ านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือท่ีใช้

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้

วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha, 1951) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล

และน าข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ซึ่งผลการ

ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.858 แสดงว่า

เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สินค้าสบู่และครีมอาบน้ าตรานกแก้ว (Parrot) โดย

ค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้า โดยค านวณหาค่าสถิติ

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้า โดยค านวณหา

ค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้าของกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีจังหวัด

สมุทรสงคราม จ านวน 400 คน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของตราสินค้า ด้วยค่า sig. หากค่า 

sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า

ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) 

 

ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

57.3) ชว่งอายุ 26-33 ปี (ร้อยละ 33.5)  สถานภาพโสด (ร้อยละ 61.3) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60.5) มี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง (ร้อยละ 94.3) มรีายได้นอ้ยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 30.5) 

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว(Parrot) พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว(Parrot) คือ 1 คร้ังต่อสองเดือน (ร้อยละ 50.5)  

สาเหตุในการซื้อสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว(Parrot) คือ กลิ่นหอมท่ีเป็นเอกลักษณ์ (ร้อยละ 49.0)  มาจากความชอบ

ส่วนตัว (ร้อยละ 52.5)  ซึ่งมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว(Parrot) เพื่อนและคนรู้จัก 
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(ร้อยละ 34.0)  โดยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีการเลอืกซือ้สบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว(Parrot) จาก ร้านสะดวกซื้อ (ร้อย

ละ 54.0) และในขนาดของบรรจุภัณฑ์ท่ีผู้ตอบเลือกซื้อมากท่ีสุด คือ แบบขวดป้ัม (ร้อยละ 39.8) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อซื้อสบู่และครมีอาบน้ า นกแก้ว(Parrot) แตล่ะครัง้ คือ 101-149 (ร้อยละ 40.0) 

 ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว 

(Parrot)ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจ ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และภาพลักษณ์ใน

ทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีม

อาบน้ า นกแก้ว (Parrot) ของผู้บริโภค อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ังหมด  3 ด้าน ได้แก่ปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ของธุรกิจ (Mean = 3.84 และ S.D. = 0.50) ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของตัวสินค้า (Mean = 3.79 และ S.D. 

= 0.56) และปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใชต้ราสินคา้ (Mean = 3.74 และ S.D. = 0.56)  

 ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว(Parrot) ของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบวา่ โดยรวมอยู่ในระดับท่ีเห็นดว้ยมาก(Mean = 3.82 และ S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับตราสินค้า Parrot มีภาพลักษณ์ท่ีดีกวา่ตราสินค้าอื่นท่ีเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน (Mean = 

3.67 และ S.D. = 0.69) ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อตราสินค้า Parrot มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ (Mean = 3.85 และ S.D. 

= 0.80)  ผู้บริโภค มีความผูกพันกับตราสินค้า Parrot (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.90) ผู้บริโภคเชื่อว่าองค์กรจะ

น าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุดให้เสมอ (Mean = 3.78 และ S.D. = 0.90) และผู้บริโภคไม่ลังเลท่ีจะตัดสินใจซื้อสินค้า 

Parrot ขององค์กร (Mean = 3.72 และ S.D. = 0.90)  

 ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดังแสดงใน

ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของภาพลักษณ์สง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าสบู่และครมี

อาบน้ า นกแก้ว (Parrot) 

 

 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว 

(Parrot) จากท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจ ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และภาพลักษณ์ใน

ทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 

 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 77.714 3 25.905 221.173 0.00 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 46.381 396 0.117   

Total 124.095 399    



 

 

  2247  Proceedings 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชภ้าพลักษณ์เป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.285 0.139  2.061 0.040 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ

ธุรกิจ 

X1 0.468 0.047 0.427 9.854 0.000 

ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของตัว

สินค้า 

X2 0.253 0.046 0.256 5.461 0.000 

ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ใน

ทัศนคติของผู้ใชต้ราสินคา้ 

X3 0.208 0.046 0.210 4.558 0.000 

R= 0.791, R Square = 0.626, Adjusted R Square = 0.623, Std. Error of the Estimate = 0.3422 

   
  จากการการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่าภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้ า 

นกแก้ว (Parrot) ท้ัง 3 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจ ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และภาพลักษณ์

ในทัศนคตขิองผู้ใช้ตราสินค้า ดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามา

เขียนเป็นสมการพยากรณ์องค์ประกอบภาพลักษณส์่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าสบู่และครมีอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) 

ท้ัง 3 ด้านดังนี้ 

Y= 0.285 + (0.427)X1 + (0.256)X2 + (0.210)X3  
 

เมื่อ Y    แทน การตัดสนิใจซื้อสินค้าสบู่และครมีอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) 

  X1 แทน ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของธุรกิจ 

X2 แทน ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของตัวสินค้า 

  X3 แทน ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใชต้ราสินคา้  

 

 จากการวิเคราะห์ ภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) ของ

ผู้บริโภคในเขตสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอสิระและตัวแปรตามเป็นไปในทิศทางบวกทั้งหมด ซึ่ง

สามารถเรียงล าดับตัวแปรอสิระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามจากมากไปน้อย ได้จากการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุข้างต้น 

วา่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อมากที่สุด ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อปานกลาง และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 

ของสนิค้าสบู่และครมีอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ในตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของธุรกิจ สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของตัวสินค้า สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใชต้ราสินคา้ สนับสนุน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการซื้อสบู่และครีมอาบน้ า (Parrot) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความถี่ในการซื้อสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) คือ 1 คร้ังต่อสองเดือน สาเหตุในการซื้อสบู่และครีม

อาบน้ า นกแก้ว (Parrot) คือ กลิ่นหอมท่ีเป็นเอกลักษณ์ และมาจากความชอบส่วนตัว ซึ่งมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) เพื่อนและคนรู้จัก โดยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีการเลือกซื้อสบู่และครีม

อาบน้ า นกแก้ว (Parrot) จาก ร้านสะดวกซื้อ และในขนาดของบรรจุภัณฑ์ท่ีผู้ตอบเลือกซื้อมากท่ีสุด คือ แบบขวดป้ัม 

ซึ่งค่าใชจ้่ายในการซื้อซื้อสบู่และครมีอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) แตล่ะครัง้ คือ 101-149  

 2. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้ า 

นกแก้ว (Parrot) ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.48)  และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน ท้ัง 3 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธุรกิจ (Mean = 3.84 และ S.D. = 0.50) ปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า (Mean = 3.79 และ S.D. = 0.56) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า (Mean = 

3.74 และ S.D. = 0.56) สอดคล้องกับแนวคิดเร่ือง ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand image) (อนุชิต ศิริกิจ, 2550) ซึ่งสามารถ

อธิบายว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ีดีจะเป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าขององค์กร  ท าให้ผู้บริโภค

สามารถท่ีจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าได้ผ่านภาพลักษณ์ทางบริษัท โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าท่ีมีภาพลักษณ์

ตราสนิค้าท่ีด ีมคีุณค่าตราสินค้าท่ีสูง สร้างความไวใ้จ และส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต  

 3. จากผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) 

ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางด้านบวกเดียวกันกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ

ธุรกิจ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใช้ตราสินค้า โดยปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ของธุรกิจ ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นและอิทธิพลต่อตัวแปรตามค่อนข้างมาก กล่าวคือ เมื่อตราสินค้า 

นกแก้ว (Parrot) มีการให้ความส าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ในตัวของธุรกิจเป็นหลัก จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการ

ตัดสินใจซื้อในตราสินค้ามากยิ่งขึ้น ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ อย่างภาพลักษณ์ของตัวสินค้าและทัศนคตขิองผู้ใชต้ราสินค้า 

ก็มีระดับความคดิเห็นและอทิธิพลตอ่ตัวแปรตามลดหลั่นกันลงมาตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาวิจัย ภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) 

ของผู้บริโภคในเขตสมุทรสงคราม พบว่า โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวกเดียวกันท้ังหมดไม่ว่าจะเป็น ปัจจัย

ด้านภาพลักษณข์องธุรกิจ ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของตัวสนิค้า และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้ใชต้ราสินค้า 

กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารของธุรกิจตราสินค้าของ นกแก้ว (Parrot) ให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ สินค้าและ

ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสบู่และครีมอาบน้ า นกแก้ว (Parrot) เพราะ 

หากผู้บริโภคตัดสินใจซึ่งในคร้ังแรก การตัดสินใจในคร้ังตอ่ไปก็จะง่ายมากยิ่งขึน้ ดังนั้น ผู้บริหารของธุรกิจตราสินค้า

ของ นกแก้ว (Parrot) ควรให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์มากขึ้น 

2. นกแก้ว (Parrot) ควรท าการตลาดในรูปแบบช่องทางออนไลน์ เพิ่ม เพราะในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยี

สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและการตัดสินใจตราสินค้าผ่านการตลาดได้มาก

ท่ีสุดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การด าเนินการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการท าการวิจัยในเชิงคุณภาพ

ควบคู่กันไปดว้ย เพื่อเข้าใจพฤตกิรรมของผู้บริโภคได้ และจะท าให้งานวิจัยมีหลากหลายมากขึ้น 

 2. ควรท าการศึกษากับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียง อย่างเช่น

สมุทรปราการ หรือสมุทรสาคร เป็นต้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถท าส าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านท่ีได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ขอขอบคุณ

เพื่อนๆทุกคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้ค าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัย

ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี โดยได้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงอยา่งครบถ้วน 

 

เอกสารอ้างอิง 

กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2549). สถิตสิ าหรับงานวจิัย. พมิพค์รัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสอืจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2552). การวจิัยและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พมิพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพฯ: บิสซิเนสอาร์

แอนด์ดี. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวจิัยเบือ้งต้น. พิมพค์รัง้ท่ี 7. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น 

บุณยาพร สุขโขและยศดา กุลนิรัติศัย. (2559). ภาพลักษณ์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าเคร่ืองดื่มชาเขียว อิชิ

ตัน.นเรศวรวจิัย ครัง้ท่ี 12, (หนา้ 1410-1411). 

ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิตธุิรกิจ. พมิพค์รัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ: สานักพมิพท็์อป จ ากัด. 

ประสพชัย พสุนนท์. (2555). การวจิัยการตลาด. พมิพค์รัง้ท่ี 1.  กรุงเทพฯ: บริษัท สานักพมิพท็์อป จ ากัด. 

วิกิพีเดีย. (2555). บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน). ค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2559, จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมไทย 

เว็บไซต์: https://th.wikipedia.org/wiki/เบอร์ลี่_ยุคเกอร์ 

วิรัช ลภิรัตนกุล. (2540). การประชาสัมพันธ์. พิมพ์คร้ังท่ี 8. กรุงเทพมหานครฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย. 

วิรัช ลภิรัตนกุล. (2549). การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์คร้ังท่ี 11 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย. 

วิวิศน์ ใจตาบ. (2556). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 38-44. 

ศิริชัย พงษวิชัย. (2551). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร์. พิมพคร้ังท่ี 19. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย. 

ศริิวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ. (2550). การจัดการและพฤตกิรรมองค์การ. พมิพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 

ศวิบูรณ์ ธนานุกูลชัย. (2554). ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน 

เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานพินธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 6-11. 

เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรีะฟิลม์ และไซเท็กซ์ จากัด. 



 

 

  2250  Proceedings 

อนุชิต ศิริกิจ. (2550). อิทธิพลของคุณลักษณะและภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อมูลค่าทุนตราผลิตภัณฑ์

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 3 (1). 

เอกพงศ์ มุสกิะเจรญิ. (2559). เรียนรู้และเขา้ใจผู้บริโภคในแต่ละ GENERATION. ค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559, จาก

ส านักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเว็บไซต:์ เว็บไซต์ 

http://www.clinictech.most.go.th/online/blog/blog_show1.asp?blog_id=938 

Cochran, W.G. (1996). Sampling Techniques. Experimental Designs, New York. 

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika, 6. 297-334. 

Jennifer Aaker. (1997). “Dimensions of Brand Personality”. Stanford University 

 



 

 

  2251  Proceedings 

บุคลิกภาพของตราสนิค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าAnelloของGen Yในเขต

ปทุมวัน 

Brand personality affecting anello purchasing decision of Gen Y in 

Pathumwan 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 สมฤทัย ทรงสุจริตกุล1* และ วณิชชญา ม่านตา1 

Kedwadee Sombultawee1 Somrutai Songsujaritkul1*  and Wanitchaya Manta1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello ของ 

Gen Y ในเขตปทุมวัน ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ Gen Y ในเขตปทุมวัน 

และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามจ านวน 400 ตัวอย่าง มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.860 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ 

บุคลิกภาพแบบจรงิใจ (X1) บุคลกิภาพแบบมอี านาจ (X3) และบุคลกิภาพแบบห้าวหาญ (X5) ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ 

(Y) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

ค าส าคัญ:  อะเนลโล  บุคลิกภาพตราสินคา้  การตัดสินใจซือ้ 
 

Abstract  

 The objectives of this research were to study brand personality affecting anello’s purchasing decision of 

Gen Y in Pathumwan. that configuration the prediction equation by using quantitative methodology. The sample 

used in this research was generation Y population in Pathumwan. The research instruments were questionnaire 

and get 400 series with reliability 0.860. The data was analyzed by multiple regression analysis. The results 

show that sincerity(X1 ) Competence(X3 ) and Ruggedness(X5 ) which affecting purchasing decision (Y) with a 

significance level of 0.05. 
 

Keywords:  anello, brand personality, purchasing decision  
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บทน า 
การแต่งกายเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับการเข้าสังคมของโลกในปัจจุบัน การแต่งกายท่ีดีจะช่วยสร้างความ

ประทับใจให้เกิดแก่ผู้พบเห็น เพราะการแต่งกายท่ีดีนั้นเป็นสิ่งแรกท่ีจะสร้างความพอใจ ความสนใจ ความเชื่อถือ 

ความศรัทธาและความไว้วางใจได้ สามารถบ่งบอกอุปนิสัย ระดับการศึกษา ฐานะความเป็นอยู่ และยังชว่ยบ่งบอกถึง

เชื้อชาติและวัฒนธรรมประจ าชาติ(ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ซึ่งการแต่งกายก็จะขึ้นอยู่กับสไตล์

ของแตล่ะคนรวมถึงแฟช่ัน ณ ขณะนั้นไมว่่าจะเป็น เสื้อ กางเกง รองเท้า หรือแม้กระท่ังกระเป๋า อดตีกระเป๋าเป็นเพยีง

อุปกรณ์ส าหรับใส่สิ่งของต่างๆ เช่น เคร่ืองส าอาง เงิน เพื่อให้ง่ายต่อการพกพา แต่ปัจจุบันกระเป๋าไม่ได้เป็นเพียง

เท่านั้น กระเป๋ากลายเป็นอุปกรณ์คู่กายท่ีช่วยเพิ่มความมั่นใจในเวลาออกจากบ้าน (ส านกงานกองทุนสนับสนุนการ

ส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)) ท าให้กระเป๋าเป็นท่ีนิยมในหมู่วัยรุ่นไทย สังเกตได้จากการท่ีคนหนึ่งคนจะมีการเป๋าหลายใบ

เชน่ กระเป๋าเป้ กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 

Anello กระเป๋าของกลุ่มวัยรุ่นท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมและมียอดขายสูงมากของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะพึ่งเร่ิมวาง

จ าหน่ายในปี 2559 ซึ่งผลิตโดยบริษัท Carrot Company มีแนวคิดการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มี

ความสวยงาม ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสีสัน ท าให้สามารถใช้ได้ท้ังผู้ชายและผู้หญิง โดยภายใน

กระเป๋าจะมีช่องบรรจุของเป็นจ านวนมาก เพื่อให้สามารถจัดเก็บสิ่งของได้อย่างเป็นระเบียบ กระเป๋าสามารถเปิดได้

กว้างมาก ท าให้สามารถหยิบสิ่งของท่ีอยู่ภายในได้อย่างสะดวก กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนมีความละเอียดมาก ซึ่ง

ท าให้เห็นวา่กระเป๋ามคีุณภาพและได้มาตรฐาน มีความทนทานในการใชง้าน กระเป๋า Anello ใชผ้้าหลากหลายชนดิใน

การผลิต ดังนัน้ ทุกเพศทุกวัยจึงสามารถเลอืกซือ้ได้ตามความตอ้งการของตนเอง ท าให้เป็นสนิค้าขายดขีองญี่ปุ่น และ

ต่อมาได้มีการน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทยหลายช่องทาง เช่น ทางอินเทอร์เน็ต ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ท าให้

ผู้บริโภคสามารถพบเห็นและเลือกซือ้ได้งา่ยขึน้ 

งานวิจัย (กมลทิพย์ พลขันธ์,2557) ตราสินค้าสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้บริโภคได้ ทั้งนี้เนื่องจาก

ผู้บริโภคมีความเห็นว่าตราสินค้าท่ีออกแบบสวยงาม ชื่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์มีการจัดวาง

เหมาะสม และภายใต้ตราสินคา้เปรียบเสมอืนเครื่องประดับช้ินหน่ึงท่ีสามารถบง่บอกตัวตนของผู้บริโภคได้ ซึ่งผู้บริโภค

จะซื้อสินค้าที่มรีะดับคุณคา่ตราสินคา้สูงเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง จึงสรุปวา่กระเป๋าแตล่ะยี่ห้อมบุีคลิกภาพของ

ตราสินคา้ที่ตา่งกัน ซึ่งจะส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคท่ีจะเลือกตราสินคา้กระเป๋าท่ีบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของ

ตนเองได้ จากงานวิจัย (ชนิพล พฤฑฒิกุล, 2557)  ท่ีกล่าววา่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งอาจจะ

เชื่อมันในค่านิยมของตราสินค้านั้นท่ีว่า ตราสินค้านั้นสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพตัวเองได้ และจากงานวิจัย (มิรา

,ธาตรี 2557) ก็ยังคงบอกว่าบุคลิกภาพของตราสินค้าสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพของมนุษย์ให้ดูดีขึ้นได้ เป็นเหมือน

การยกระดับตนเองให้ดูเป็นคนมีรสนยิมในการเลอืกใช้ตราสินคา้ 

จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วจิัยสนใจศกึษาเร่ือง บุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อกระเป๋า 

anello ของGen Yเขตปทุมวัน เนื่องจากเขตปทุมวันเป็นเขตท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและสถานศึกษา อีกท้ังยัง

จัดเป็นเขตพื้นท่ีธุรกิจท่ีส าคัญ (ส านักงานเขตปทุมวัน) ท าให้ปทุมวันเป็นศูนย์รวมของผู้คนจ านวนมาก อีกท้ัง Gen Y 

ยังเป็นกลุ่มคนท่ีให้ความสนใจกับแฟชั่นและความทันสมัยเป็นอย่างมาก จึงน่าสนใจท่ีจะศึกษาว่าบุคลิกภาพของตรา

สินค้าจะส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello หรือไม ่มากนอ้ยแค่ไหน ผลการวจิัยนี้จะเป็นประโยชนใ์นการวางกล

ยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผู้จ าหนา่ย anello  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้กระเป๋าanelloของGen Yในเขตปทุมวัน 

2. เพื่อศึกษาบุคลกิภาพของตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซือ้กระเป๋า anello ของGen Yเขตปทุมวัน 

 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฏีการตดัสินใจซื้อ 

วอลเตอร์ (Walters. 1978: 115) ได้อธิบายความหมายของค าวา่ การตัดสินใจ (Decision) ไว้วา่ หมายถึงการ

เลือกท่ีจะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือก ต่าง ๆ ที่มีอยู่ คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) 

กล่าวว่า วธีิการท่ีผู้บริโภคทาการตัดสินใจ ประกอบด้วยปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและ

ทัศนะคติของผู้บริโภค ซึ่งจะสะท้อนถึงความตอ้งการความตระหนักในการท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมท่ีมี

ผู้บริโภคเขามาเกี่ยวของสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีมีอยู่หรือข้อมูลท่ีฝ่ายผู้ผลิตให้มา และสุดท้ายคือการประเมินค่าของ

ทางเลือกเหล่านน้  และ มานิต รัตนสุวรรณ  ได้กลา่วไวว้า่ การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการคดิโดยใช้

เหตุผลในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกท่ีมีอยู่เพื่อให้ได้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และตอบสนองความต้องการ

ของตนเองให้มากท่ีสุด (ลฎาภา พูลเกษม, 2550, หนา้ 8) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, หน้า 157) กล่าวว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’ sDecision 

Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1)การรับรู้ปัญหา  (2)การ

ค้นหาข้อมูล (3)การประเมินผลทางเลือก  (4)การตัดสินใจซือ้ และ (5)พฤตกิรรมภายหลังการซื้อ 

ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า 

 บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality) คือกลุ่มของลักษณะทางบุคลิกภาพของมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับตรา

สินค้า บุคลิกภายตราสินค้าสามารถตอบสนองผู้บริโภคในเชิงสัญลักษณ์ หรือความ ต้องการแสดงออกถึงความเป็น

ตัวตนมากกว่าการตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอย นอกจากนี้บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของ

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ท่ีท าให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าโดยรวมนั้นมีความลึกและชีวิตชีวา (ศรีกัญญา มงคลศิริ , 

2547, หน้า 92)Aaker (1997) กล่าวไว้ว่าบุคลิกภาพตราสนค้าเป็นสิ่งท่ีส าคัญแล้วท าให้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความ

แตกต่างมากท่ีสุด บุคลิกภาพตราสินค้าสามารถแยกออกเป็นกลุ่มยอ่ยได้เชน่เดียวกับบุคลิกภาพมนุษย์ท่ีหลากหลาย 

5 ลักษณะท่ีส าคัญ (หรือ Big Five Factor) ได้แก่  ความจริงใจ (Sincerity) ความกระตือรือร้น (Excitement) ความมี

อ านาจ (Competence)ความหรูหรา(Sophistication) และความห้าวหาญ (Ruggedness)  

ทฤษฎีเจนเนอร์เรชั่นวาย 

 Miller และ Washington (2008) ได้ให้ค าจ ากัดความของ Generation Y หรือ Gen Y  หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิด

ในช่วงปี ค.ศ. 1981 – 2000 เป็นกลุ่มคนท่ีทันโลกทันเทคโนโลยี   สามารถใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือทันสมัยได้

คล่องแคล่ว  คนกลุ่มนี้จึงมีบุคลิกลักษณะด้านหนึ่งท่ีค่อนข้างหวือหวา ตามสมัยนิยม เช่น แฟชั่นเสื้อผ้า รองเ ท้า 

กระเป๋า  เป็นต้น พ่วงตดิมากับความเก่งกล้าในการแสดงออกและกล้าท่ีจะคิดนับเป็นผู้บริโภคท่ีมเีอกลักษณ์และโดด

เด่นมคีวามเป็นตัวของ   (ชัชวาล,  2553 :ออนไลน)์  มรีสนิยมชอบดูแลตนเองสูงชอบแต่งตัว  ต้องการท างานในแวด

วงแฟช่ัน  ในองค์กรท่ีต้องแตง่ตัวไปงานตา่งๆ (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2553 :ออนไลน์) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัย (กมลทิพย์ พลขันธ์ , 2557) พบว่าตราสินค้าสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้บริโภคได้ 

เนื่องจากผู้บริโภคมีความเห็นว่าตราสินค้าท่ีออกแบบสวยงาม ชื่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์มีการจัด

วางเหมาะสม และภายใต้ตราสินค้าเปรียบเสมือนเคร่ืองประดับชิ้นหนึ่งท่ีสามารถบ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคได้ ซึ่ง

ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าท่ีมีระดับคุณคา่ตราสินคา้สูงเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง 

 งานวจิัย (ชนิพล พฤฑฒิกุล, 2557) กล่าววา่ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อตราสินคา้ใดตราสินคา้หนึ่งอาจจะเชื่อมันใน

ค่านยิมของตราสินคา้นั้นท่ีว่า ตราสินคา้นั้นสามารถสง่เสริมบุคลิกภาพตัวเองได้ 

 งานวจิัย (มริา,ธาตรี 2557) บอกว่าบุคลิกภาพของตราสินค้าสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพของมนุษยใ์ห้ดูดีขึ้น

ได้ เป็นเหมอืนการยกระดับตนเองให้ดูเป็นคนมีรสนยิมในการเลอืกใช้ตราสินค้า 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรอสิระ(Independent Variable)    ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

         
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวจิัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎบุีคลิกภาพตราสินคา้ ทฤษฎีการตัดสนิใจซื้อ 

2. ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ คือ ประชากร Generation Y ในเขตปทุมวัน 

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรตน้ ได้แก่ ปัจจัยดา้นบุคลิกภาพตราสินคา้ 

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยดา้นการตัดสินใจซือ้ 

4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เขตปทุมวัน และระยะเวลาในการศกึษา 

เร่ิมตน้ เดอืน สิงหาคม ถึง กันยายน 2559  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยดา้นบุคลิกภาพตราสินคา้ ประกอบด้วย บุคลิกภาพตราสนิค้าแบบจรงิใจ บุคลกิภาพตราสินค้าแบบ

กระตอืรือร้น บุคลกิภาพตราสินคา้แบบมอี านาจ บุคลิกภาพตราสินคา้แบบหรูหรา บุคลิกภาพตราสินคา้แบบห้าว

หาญ จะส่งผลต่อการตัดสนิใจซือ้กระเป๋า anello ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน 
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วิธีด าเนินการวจิัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello 

ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษาและการศึกษาครัง้นี้ได้ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ กลุ่มประชากร Gen Y ในเขตปทุมวัน ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มประชากร Gen Y ในเขตปทุมวัน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอยา่งกรณไีมท่ราบประชากร ดังนี้ (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546)  

 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากสุ่มตัวอยา่ง 

z = ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้      

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05)  

ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 

=384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอยา่ง ดังนัน้ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยคร้ังน้ีเท่ากับ 400 

ตัวอยา่ง 

วธีิการสุ่มตัวอยา่ง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไมใ่ช่ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวธีิการ

เลือกตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ในท่ีนี้คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดด้านบุคลิกภาพ

ตราสินคา้ ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อกระเป๋า Anello ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน ท่ีใกล้เคียงกัน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋า anello ซึ่งเป็นลักษณะ

ของค าถามที่มหีลายค าตอบให้เลอืก  (Multiple Choice Question) จ านวน 8 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสินค้าท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello ของ Gen 

Y ในเขตปทุมวัน ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity) , บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้น 

(Excitement) , บุคลิกภาพแบบมีอ านาจ (Competence) , บุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication) และบุคลิกภาพแบบ

ห้าวหาญ(Runggedness) รวมท้ังหมด 15 ข้อ ตามทฤษฎีของ Aaker (1997)  เพื่อใช้วัดระดับ บุคลิกภาพตราสินค้าท่ี

ส่งผลต่อการซื้อกระเป๋า anello ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค ( interval Scale) 

เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และ

ก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anelloของผู้บริโภค ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ

จ านวน 3 ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค ( interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
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(Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผล

ตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 

ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินคา้ มลีักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาปัจจัยบุคลิกภาพของ

ตราสินค้าต่อการซื้อกระเป๋า anelloของGen Y ในเขตปทุมวันกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anelloของGen Y ในเขต

ปทุมวันโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วน า

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารยท่ี์ปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน า และ

ท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมคีวามเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อม่ัน(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) 

กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใชม้ีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0. 860 แสดงว่า เคร่ืองมือมี

ความเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเลือกซื้อกระเป๋า Anello โดยค านวณหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อกระเป๋า 

Anelloโดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของผู้บริโภคโดยค านวณหาค่าสถิต ิ

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาบุคลิกภาพ

ตราสินค้าที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของGen Y ในเขตปทุมวัน ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การ

ถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่ง บุคลิกภาพตราสินค้ากับการตัดสนิใจ

ซื้อ ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตาม แนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553) 
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ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello ของ Gen Y ในเขต

ปทุมวัน ซึ่งเป็นการวจิัยเชิงปรมิาณ(Quantitative Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเครื่องมอืในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลซึ่งเก็บเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยมีผลการศกึษาดังนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86) อายุ

ระหว่าง 21 -25 ปี (ร้อยละ 64.5) เป็นคนโสด (ร้อยละ 95.8) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 88.8) เป็นนักเรียน

นักศกึษา (ร้อยละ 85.3) และมีรายได้นอ้ยกว่า 10,000 บาทต่อเดอืน (ร้อยละ 66.8) 

 2. ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋า anello พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีกระเป๋า 

anello 1 ใบ (ร้อยละ 80.3) มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกระเป๋า anello น้อยกว่า 2,000 บาท (ร้อยละ 44) ส่วนใหญ่เลือกซื้อ

กระเป๋า anello รุ่น Polyester Standard Size (ร้อยละ 32.3) สาเหตุส าคัญของการเลือกซื้อกระเป๋า anello คือ

ภาพลักษณ์ภายนอกท่ีโดดเด่น (ร้อยละ 43.8) เพื่อนมอีิทธิพลตอ่การซื้อกระเป๋า anello (ร้อยละ 41.3) รับข่าวสารจาก

อนิเทอร์เน็ต (ร้อยละ 36) ซื้อกระเป๋า anello จากตัวแทนจ าหนา่ย (shop) (ร้อยละ 46.3) ระยะเวลาในการครอบครอง

กระเป๋า anello 6เดอืน – 1ปี (ร้อยละ 37.5) 

 3. ระดับความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยดา้นบุคลิกภาพท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดับ

เห็นดว้ยมาก (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายดา้นแล้ว พบว่า มีระดับความคดิเห็นในระดับมากทั้ง 

5 ด้าน คือ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.56),บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้น 

(Excitement) (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.58),บุคลิกภาพแบบมีอ านาจ (Competence) (Mean = 3.81 และ S.D. = 

0.70),บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.69) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ 

(Ruggedness) (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.76) 

 4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมพบวา่ ระดับ

ความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อ

กระเป๋า anello จากบุคลิกภาพของตราสินค้า (Mean = 3.91 และ S.D.=0.79),ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello ท่ีมี

ราคาเหมาะสมกับคุณค่าของตราสินค้า (Mean = 3.94 และ S.D.=0.73) และ ข้าพเจ้าสามารถใช้ตราสินค้ากระเป๋า 

anelloในการบ่งบอกบุคลิกภาพของตัวท่าน (Mean = 3.94 และ S.D.= 0.72) 

 5. แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า 

anello 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของบุคลิกภาพท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 47.033 5 9.407 51.233 0.00 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 72.340 394 0.184   

Total 119.373 399    
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จากการวเิคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าบุคลกิภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซือ้กระเป๋า Anello ของGen Y

ในเขตปทุมวันจากท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่  บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้น 

(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีอ านาจ (Competence),บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) และบุคลิกภาพแบบ

ห้าวหาญ  (Ruggedness) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชบุ้คลิกภาพการตัดสนิใจซื้อเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตั ว

แปร 

B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  1.668 0.188  8.868 0.000 

บุคลิกภาพแบบจรงิใจ (Sincerity)  X1 0.111 0.044 0.112 2.535 0.012 

บุคลิกภาพแบบกระตอืรือร้น (Excitement) X2 0.065 0.043 0.069 1.532 0.126 

บุคลิกภาพแบบมอี านาจ(Competence) X3 0.166 0.066 0.211 2.530 0.012 

บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) X4 - 0.057 0.067 - 0.071 - 0.849 0.396 

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) X5 0.303 0.056 0.422 5.413 0.000 

R=0.628 , R Square = 0.394 , Adjusted R Square = 0.386 , Std Error of the Estlimate = 0.428 

  

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 2 พบวา่บุคลกิภาพตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อกระเป๋า Anello ของGen Y

ในเขตปทุมวัน เพียง 3 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), บุคลิกภาพแบบมีอ านาจ(Competence) และ 

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) และ 2 บุคลิกภาพท่ีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ บุคลิกภาพแบบ

กระตอืรือร้น (Excitement) และ บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) 

 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลิกภาพตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อกระเป๋า Anello ของGen Yในเขตปทุมวัน ได้ดังนี้ 

 

Y = 1.668 + (0.112)X1 + (0.211)X3 + (0.422)X5 

 

เมื่อ Y     แทน  บุคลิกภาพของตราสินคา้ที่ส่งผลในการตัดสนิใจซื้อกระเป๋า anello 

 X1   แทน  ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่บุคลิกภาพของตราสินคา้ บุคลิกภาพแบบจรงิใจ (Sincerity) 

 X3   แทน  ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่บุคลิกภาพของตราสินคา้ บุคลิกภาพแบบมอี านาจ (Competence) 

 X5   แทน  ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่บุคลิกภาพของตราสินคา้ บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) 

 จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ บุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello ของ

Gen Yในเขตปทุมวันจะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) , บุคลิกภาพ

แบบมอี านาจ (Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ส่งผลให้บุคลิกภาพตราสินค้าส่งผลตอ่การ

ตัดสนิใจซื้อกระเป๋า anello และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

บุคลิกภาพตราสินคา้แบบจรงิใจ (Sincerity) ส่งผลทางบวกตอ่การตัดสนิใจซื้อกระเป๋า anello สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินค้าแบบกระตือรือร้น (Excitement) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า 

anello 

ไมส่นับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินคา้แบบมอี านาจ (Competence) ส่งผลทางบวกตอ่การตัดสนิใจซื้อกระเป๋า anello สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินคา้แบบหรูหรา (Sophistication) ส่งผลทางบวกตอ่การตัดสนิใจซื้อกระเป๋า anello ไมส่นับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินคา้แบบห้าวหาญ (Ruggedness) ส่งผลทางบวกตอ่การตัดสนิใจซื้อกระเป๋า anello สนับสนุน 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระเป๋า anello ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า

ส่วนใหญ่จะมีกระเป๋า anello 1 ใบ (ร้อยละ 80.3) มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกระเป๋า anello น้อยกว่า 2,000 บาท (ร้อยละ 

44) ส่วนใหญ่เลือกซื้อกระเป๋า anello รุ่น Polyester Standard Size (ร้อยละ 32.3) สาเหตุส าคัญของการเลือกซื้อ

กระเป๋า anello คือภาพลักษณ์ภายนอกท่ีโดดเด่น (ร้อยละ 43.8) เพื่อนมีอิทธิพลต่อการซื้อกระเป๋า anello (ร้อยละ 

41.3) รับข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 36) ซื้อกระเป๋า anello จากตัวแทนจ าหน่าย (shop) (ร้อยละ 46.3) 

ระยะเวลาในการครอบครองกระเป๋า anello 6เดือน – 1ปี (ร้อยละ 37.5) กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะมี

กระเป๋า anello 1 ใบ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อน้อยกว่า 2,000 บาท ส่วนมากจะเลือกซื้อกระเป๋า anello รุ่น Polyester 

Standard Size สาเหตุท่ีเลือกซื้อกระเป๋า anello เพราะ ภาพลักษณ์ภายนอกท่ีโดดเด่นและเพื่อนเป็นบุคคลท่ีมีอทิธิพล

ต่อการซื้อมากท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต เลือกซื้อกระเป๋า anello จากตัวแทน

จ าหนา่ย (shop) และมีระยะเวลาในการครอบครองกระเป๋า anello ประมาณ 6เดอืน – 1ปี 
 2. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซือ้กระเป๋า anello ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.90 และ S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า มีระดับ

ความคิดเห็นในระดับมากท้ัง 5 ด้าน คือ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.56),

บุคลิกภาพแบบกระตอืรือร้น (Excitement) (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.58),บุคลิกภาพแบบมีอ านาจ (Competence) 

(Mean = 3.81 และ S.D. = 0.70),บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) (Mean = 3.93 และ S.D. = 0.69) และ

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) (Mean = 3.81 และ S.D. = 0.76) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญกับ บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้น (Excitement) มากกว่าบุคลิกภาพด้านอื่นๆ โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อ

สินค้าตามบุคลิกภาพหรือความต้องการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนมากกว่าการตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอย 

และ บุคลิกภาพของตราสินค้าแต่ละด้านจะสะท้อนความเป็นตัวเองของตราสินค้าออกมา(Aaker, 1996) จึงสามารถ

สรุปได้ว่า บุคลกิภาพของตราสินคา้เป็นสว่นส าคัญที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

 3. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello พบว่าบุคลิกภาพตรา

สินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ของ Gen Y ในเขตปทุมวัน เพียง 3 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), 

บุคลิกภาพแบบมีอ านาจ(Competence) และ บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) และอีก 2 บุคลิกภาพ คือ 

บุคลิกภาพแบบกระตือรือร้น (Excitement) และ บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

กล่าวคอื หากตราสินคา้กระเป๋า anello ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพตราสินค้าด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), 

บุคลิกภาพแบบมีอ านาจ(Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) จะท าให้การตัดสินใจซื้อของ



 

 

  2260  Proceedings 

ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น จากการท่ีบุคลิกภาพของตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้กระเป๋า anello ถึง 3 ด้าน จึงสรุปว่า

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพของตราสินค้า อาจเป็นเพราะบุคลิกภาพตราสินค้าคือกลุ่มของลักษณะทาง

บุคลิกภาพของมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับตราสินค้า Aaker (1997) ซึ่งบุคลิกภาพของตราสินค้ากระเป๋า anello อาจจะ

คล้ายคลึงหรือสามารถบอกลักษณะนิสัยของผู้บริโภคได้ จึงเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอและตัดสินใจซื้อ

สินค้าได้งา่ยขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาวิจัย พบวา่ คลิกภาพตราสินคา้ที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อกระเป๋า Anello ของGen Y ในเขต

ปทุมวัน โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 3 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), บุคลิกภาพ

แบบมีอ านาจ(Competence) และ บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) อีก 2 บุคลิกภาพ คือ บุคลิกภาพแบบ

กระตือรือร้น (Excitement) และ บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า Anello 

ของGen Y ในเขตปทุมวัน กล่าวคือเมื่อกระเป๋า Anello ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity), 

บุคลิกภาพแบบมอี านาจ(Competence) และ บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness)  จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อ

กระเป๋า Anello ได้ง่ายขึ้นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าตราสินค้านั้นสามารถบ่งบอกภาพลักษณ์ภายนอกท่ีโดดเด่น ดังนั้น

กระเป๋า Anello ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพของตราสินคา้แต่ละด้าน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 

 1. บุคลิกภาพแบบจรงิใจ (Sincerity) ของกระเป๋า Anello ตราสินค้าควรให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพในดา้นนี้

เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ในการซื้อกระเป๋า Anello สามารถบ่งบอกบุคลิกภาพของ

ผู้บริโภคได้ว่า เป็นคนท่ีมลีักษณะติดดิน ง่ายๆสบายๆ ไม่เร่ืองมาก มีความคุ้นเคยและใช้เป็นประจ าในชีวติประจ าวัน มี

ความเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้ แต่ก็มอีารมณท่ี์คอ่นข้างออ่นไหวซ่อนอยู่ดังน้ันถ้าหากองคก์รธุรกิจให้ความส าคัญกับ

บุคลิกภาพแบบจรงิใจ (Sincerity) จะสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคได้ 

 2. บุคลิกภาพตราสินค้าแบบกระตือรือร้น (Excitement) ของกระเป๋า Anello เนื่องจากบุคลิกภาพแบบ

กระตือรือร้นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในด้าน

บุคลิกภาพแบบหรูหราในตราสินคา้เน่ืองจากให้ความส าคัญไป ก็ไมส่ามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค

ได้ 

 3. บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมีอ านาจ (Competence) ของกระเป๋า Anello บุคลิกภาพแสดงถึงความน่าเช่ือถือ

ไว้ใจได้ความเป็นผู้น าความฉลาดมีไหวพริบดีความส าเร็จ บุคลิกภาพด้านนี้เป็นบุคลิกตราสินค้าท่ีสามารถบ่งออก

บุคลิกของผู้บริโภคได้และมผีลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคถ้าหากตราสินค้าให้ความส าคัญในด้านนี้ก็จะสามารถ

ชว่ยในการตัดสนิใจซื้อกระเป๋า Anello ของผู้บริโภคได้ 

 4. บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา (Sophistication) ของกระเป๋า Anello เนื่องจากบุคลิกภาพแบบหรูหราไม่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในด้านบุคลิกภาพแบบหรูหรา

ในตราสินคา้เน่ืองจากให้ความส าคัญไป ก็ไมส่ามารถเพ่ิมโอกาสในการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคได้ 

 5. บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ (Ruggedness) ของกระเป๋า Anello บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าว

หาญตราสินค้ามีบุคลิกธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติมลีักษณะแข็งแกร่งอดทน คล่องแคล่ว มีเหตุผล บุคลิกภาพแบบ

หาวหาญบุคลิกภาพด้านนี้เป็นสามารถบ่งบอกบุคลิกของผู้บริโภคได้และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคถ้าหาก

ตราสินคา้ให้ความส าคัญในดา้นนี้ก็จะสามารถชว่ยในการตัดสนิใจซื้อกระเป๋า Anello ของผู้บริโภคได้ 
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อทิธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เครื่องส าอางตราสนิค้า L'Oreal ของ

กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

The influence of online marketing affecting L'Oreal brand perception of 

female Generation Y in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 สาริน ีซับซ้อน1* และ วิมลวรรณ ตัณกิจเจรญิ1  

Kedwadee Sombultawee1, Sarinee Subson1* and Vimonwan Tankitchalorn1  
 

บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศ

หญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยงานวิจัยชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถาม

จ านวน 400 ชุดใชว้ิธีวจิัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างท่ีใชค้ือกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงในเขตอ าเภอหัวหินและเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.969 วเิคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการการตลาดออนไลน์มีผลต่อการ

รับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้า L'Oreal ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อตราสินค้า L'Oreal มีการให้ความส าคัญกับ

การท าการตลาดออนไลน์ผ่านทาง Facebook, Instagram, YouTube และ Lorealthailand.com จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด

การรับรู้ตราสินค้ามากยิ่งขึ้น 
 

ค าส าคัญ:  การตลาดออนไลน ์ การรับรู้ตราสินคา้  L’Oreal 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to investigate the influence of online marketing affecting L'Oreal brand 

perception of female Generation Y in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan. This survey research was used the 

questionnaire as an instrument to collect the data from 400 samples. The prediction equation was configured by 

using quantitative methodology. The research sample was female consumers in Bangkok. The research 

instrument was questionnaire with reliability 0.969. The data was analyzed by multiple regression analysis. The 

results showed that Online marketing effect on perceive cosmetics of L'Oreal brand in high levels and L'Oreal 

brand important with Online marketing through Facebook, Instagram, YouTube and Lorealthailand.com will 

increase customers perceive brand. 
 

Keyword:  Online marketing, brand awareness, L’Orea
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บทน า 

ในปัจจุบันมสีื่อสังคมออนไลน์ ได้มีบทบาทในการเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นในรูปแบบท่ี

คล้ายกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ท้ังด้านสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี จนธุรกิจต้อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆ ใชก้ลยุทธ์ท่ีแตกต่างจากเดิม สามารถ

เข้าถึงตลาดได้อยา่งรวดเร็วและสร้างการรับรู้ได้เร็วกว่าคู่แขง่ขันทางธุรกิจ  

ธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษท่ี 21 นั้น มกีารแข่งขันสูงมาก การเกิดขึน้ของเทคโนโลยีชนิดตา่งๆ ก าลังท้าทาย

ธุรกิจ ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวเข้าหาลูกค้าเป็นอย่างมาก Kotler (2003: 563) การท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

มีการน าระบบท่ีมีการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเป็นการโฆษณาและถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าให้กับ

ลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายย่อย ๆ ได้ 

ตรวจสอบได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีการตอบรับหรือการปฏิเสธ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท 

ประหยัดเวลา ต้นทุนของกิจกรรมต่ า ตลอดจนสามารถวัดผลได้ นอกจากนี้ยังมีความส าคัญต่อผู้บริโภค เช่น สามารถใช้

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมาย

ได้ จุดเด่นข้อหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ คือ การโต้ตอบ การพูดคุย การแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จึงเปรียบเสมือนเป็น

ชอ่งทางให้กลุ่มคนท่ีมีคามสนใจในเร่ืองท่ีชอบเหมอืนๆ กันพบกัน และมีการส่งต่อข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้

เข้าถึงและใกล้ชิดกับคนท่ัวไปได้โดยง่าย คนกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต 

และเทคโนโลยีไอที  คุ้นเคยกับเทคโนโลยี คนกลุ่มนี้จะยึดติดกับเทคโนโลยีเสมือนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิต (โกวิท 

วงศ์สุรวัฒน์, 2556) คนกลุ่มนี้ ให้ความส าคัญกับการโพสต์และแชร์รูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รูปร่างหน้าตาจึงมี

ความส าคัญในการแสดงออก ซึ่งเป็นโอกาสกับแก่ธุรกิจความงามในอนาคต  

L'Oreal ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นตลาดท่ีสามารถท ายอดขายได้สูงสุดในกลุ่ม L'Oreal ประเทศอาเซียน ในปี 

2558 ตลาดสกินแคร์ ในประเทศไทยมีมูลค่าโดยประมาณสูงถึง 26,000 ล้านบาท ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 5% 

โดยตลาดสกินแคร์ส าหรับผิวหน้า คิดเป็น 68% ของตลาด  ในขณะที่ตลาดเมคอัพเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตสูงสุด ใน

อัตรา 6.5% ด้วยมูลค่าตลาด 14,000 พันล้านบาท และได้ลงทุนเพิ่มขึ้นในสื่อดิจิตอลมีเดียถึง 130%  เมื่อเทียบกับ

การลงทุนในในปีท่ีผ่านมา (ข้อมูลจากการส ารวจของ L'Oreal, 2558) ส าหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของ L'Oreal ท่ี

มุ่งเน้นไปทางสื่อดิจิตอลมากขึ้น มีแคมเปญ ไม้เซลฟี่ (selfie sticks) ของผลิตภัณฑ์กานิเย่ ซากุระ ไวท์ เป็นหนึ่ง

แคมเปญดิจิตอล ท่ีน าเอาพฤตกิรรมของผู้บริโภคชาวไทยท่ีชอบถ่ายรูปเซลฟี่ มาผลิตเป็นวดิีโอในยูทูปอย่างสร้างสรรค์ 

สร้างความสนใจจนมยีอดคนดูเกือบ 3 ล้านคน และได้รับการยอมรับวา่เป็นแคมเปญดิจิตอลท่ีดท่ีีสุดของ L'Oreal จาก

ท่ัวโลก การเสริมทัพดว้ย นวัตกรรมท่ีแข็งแกรง่ การสื่อสารรูปแบบใหมด่้วยสื่อดิจิตอล โดยทุ่มงบการลงทุนอย่างหนัก

ในสื่อดิจิตอลเพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคโมบาย และยังคงรักษาความเป็นผู้น าได้อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง 

การใช้สื่อดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพยังจะเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างการเติบโตให้กับ  L'Oreal ประเทศไทย 

โดยเฉพาะในตลาดท่ีมีการใช้งานมือถือและโซเซียลมีเดียท่ีมีการเชื่อมต่อกันเป็นมากอย่างในประเทศไทย  จากสถิติ

ประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเกือบ 82 ล้านคน และกว่า 37 ล้านคนใช้เฟสบุ๊คในทุกๆ เดือน นอกจากนี้ ยังมี

การใช้โซเชยีลมีเดียโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมงตอ่วัน (We Are Social SG, 2016) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเร่ือง อิทธิพลการตลาดออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการรับรู้

เคร่ืองส าอางตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง

ผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน
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การตลาดออนไลน์ เพื่อใช้ในการแข่งขันในธุรกิจของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางและเป็นแนวความคิดให้กับผู้ท่ีสนใจใน

เร่ืองนี้น าไปศกึษาตอ่และใชป้ระโยชนไ์ด้ตามตอ้งการ 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศ

หญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวจิัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 

2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง Generation Y ใน

เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ ปัจจัยการตลาดออนไลน์ Website, Facebook, Instagram, YouTube, 

Lorealthailand.com 

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้าL'Oreal ของกลุ่มเพศหญิงGeneration Y ใน

เขตอ าเภอหัวหิน 

4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษางานวจิัยคร้ังนี้ คือ พื้นท่ีในเขตเมืองหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดอืน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2559 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ 

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การท าการตลาดในสื่อออนไลน์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท า

ให้สินค้าของเราเป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึน้ โดยใชว้ธีิตา่งๆ ในการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หรอื โฆษณาขาย

สินค้า ท่ีจะน าสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ มีการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเป็นการ

โฆษณาและถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ 

จนกระท่ังเข้ามาใชบ้ริการหรือซื้อสินค้าของเราในท่ีสุด (ปณิศา  มีจินดา, 2554) 

แนวคดิเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ 

สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อท่ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย นักการตลาดจึงควรศกึษาวิจัย

เพื่อตระหนักรู้ถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ รวมท้ังพฤติกรรม เช่น Digital Savvy หรือ วิถีแห่งดิจิทัล เป็น

ชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิทัลมากขึ้น ตั้งแต่การสื่อสาร การแชร์ข้อมูล รวมท้ังการท าธุรกรรมและการด าเนิน

ธุรกิจ โดยกลุ่มเด็กที่เกิดในยุคดิจิทัลจะมีความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัล กลุ่มวัยรุ่นติดสื่อสังคมออนไลน์ และ

ไม่สามารถขาดสมาร์ทโฟน ในขณะท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีท างานในเมือง มีความต้องการเข้าถึงข้อมูลข้ามสื่อ (Cross 

Media Screen) คือ ใชส้มาร์ทโฟนเป็นอุปกรณห์ลักในการเข้าถึงโลกออนไลน์ (อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2557) 
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แนวความคดิเกี่ยวกับการรับรู้ 

การรับรู้ เป็นการเลอืกข้อมูลข่าวสารของบุคคล จนเกิดเป็นภาพรวมต่อตราสินค้า ซึ่งการเลือกของผู้บริโภค 

มีปัจจัยจากประสบการณ์ส่วนตัว ความเชื่อและทัศนคติเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยผู้บริโภคจะรับรู้ตราสินค้าในภาพรวมท่ี

เกิดจากความรู้สึก ความเชื่อและทัศนคติต่อตราสินค้า การรับรู้เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของแต่ละบุคคล เพราะการ

ตอบสนองพฤตกิรรมใดๆจะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของตนและความสามารถในการแปลความหมายของ

สภาพตอนน้ันๆ  ดังนั้นการรับรู้ท่ีมปีระสิทธภิาพนัน้จะขึน้อยู่กับสิ่งเร้าละปัจจัยการรับรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  (มาลิน ีมาลี

คล้าย, 2554:14) 

แนวคิดเกี่ยวกับ Generation Y 

การแบ่งกลุ่มประชากรตามช่วงอายุนั้น เป็นเกณฑ์ท่ีนักวิชการอเมริกันนิยมใช้ แต่การใช้เกณฑ์นี้ก็ได้

แพร่หลายไปท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทยด้วย โดยสรุป Generation Y จึงหมายถึง ประชากรท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 

1981 - 1996 หรือระหว่าง พ.ศ. 2524 - 2539 อันเนื่องมาจากเป็นช่วงท่ีวิทยาการต่างๆเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่าง

ชัดเจน มีการคิดค้นอุปกรณเ์ทคโนโลยสีมัยใหมม่ากมาย (Miller, & Washington, 2008, p. 21-27) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยการตลาดออนไลน ์ ได้แก่ Website, Facebook, Instagram, YouTube and Lorealthailand.com ท าให้เกิดการรับรู้

เครื่องส าอางตราสินคา้ L'Oreal ของกลุม่เพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 
1. ปัจจัยการตลาดออนไลนผ์่านทางWebsite ส่งผลตอ่การรับรู้เครื่องส าอางตราสินค้า L'Oreal  

2. ปัจจัยการตลาดออนไลนผ์า่นทาง Facebook ส่งผลตอ่การรับรู้เครื่องส าอางตราสินคา้ L'Oreal 

3. ปัจจัยการตลาดออนไลนผ์า่นทาง Instagram ส่งผลตอ่การรับรู้เครื่องส าอางตราสินคา้ L'Oreal 

4. ปัจจัยการตลาดออนไลนผ์่านทาง YouTube ส่งผลตอ่การรับรู้เครื่องส าอางตราสินคา้ L'Oreal 

5. ปัจจัยการตลาดออนไลนผ์า่นทาง Lorealthailand.com ส่งผลตอ่การรับรู้เครื่องส าอางตราสินค้า L'Oreal 

สมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยดา้นการตลาดออนไลน์ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ L'Oreal ของกลุ่ม

เพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดังนี้     

ปัจจัยการตลาดออนไลน์ ได้แก่  

Website 

Facebook 

Instagram 

YouTube 

Lorealthailand.com 

การรับรู้เครื่องส าอางตราสินคา้ 

L'Oreal ของกลุม่เพศหญิง 

Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบครีีขนัธ ์
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Y = 0.579+ (0.295)X2 + (0.206)X3 + (0.111)X4 + (0.367)X5 

เมื่อ Y แทน การรับรู้ตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์       

X2  แทน ปัจจัยการตลาดออนไลนผ์่าน Facebook 

X3  แทน ปัจจัยการตลาดออนไลนผ์่าน Instagram 

X4  แทน ปัจจัยการตลาดออนไลนผ์่าน YouTube 

X5  แทน ปัจจัยการตลาดออนไลนผ์่าน Lorealthailand.com 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอางตรา

สินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การศึกษาและการศึกษาครัง้นี้ได้ด าเนนิการตามล าดับ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

-ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ท่ีใชผ้ลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง L'Oreal ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากร  

-กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 

L'Oreal เก็บข้อมูลโดย การแจกแบบสอบถาม โดยคัดกรองจากการสอบถามผู้หญิงท่ีเดินโซนเคร่ืองส าอาง และแจก

แบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมาย และได้รับการตอบกลับ 400 ชุด 

-ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัยคร้ังนี้  คือ กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง L'Oreal เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอยา่งโดยใชสู้ตรการหากลุ่มตัวอยา่ง ดังนี้ 

 
n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

e หมายถงึ คา่เปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง 

Z หมายถึง คา่ระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว ้  

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอยา่งไดด้ังนี้ (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546) 

=384.16 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง   

กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้ ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางตราสินค้า L'Oreal ท้ังนี้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใชร้ะดับ
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นัยส าคัญท่ี 0.05 การค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค านวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย 

พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอยา่งทัง้หมด 400 คน 

2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย มรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

เร่ือง อิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้า L'Oreal กลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขต

อ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 6 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของค าถามจะ

เป็นค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง Generation Y ด้านการเข้า

ใชส้ื่อออนไลน ์ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นค าตอบหลายตัวเลอืก (Multiple choices Question)  จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y  ผ่าน

การตลาดออนไลน์ ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นค าตอบหลายตัวเลอืก (Multiple choices Question)  จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y  จ านวน 5 

ด้าน ด้านละ 5 ข้อ โดยใชร้ะดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปร

ผลตาม Likert scale ( ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552 ) 

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลนท่ี์ส่งผลตอ่การรับรู้ของตราสินค้า L'Oreal  ของ

กลุ่มเพศหญิง Generation Y จ านวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัด

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และแปรผลตาม 

Likert scale โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary Weighting ดังนี้ ( ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552 ) 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถงึ มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถงึ มาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถงึ ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถงึ น้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถงึ น้อยท่ีสุด 

ส่วนที่ 6 เป็นค าถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลตอ่การรับรู้เครื่องส าอาง

ตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวน 1 ข้อ เป็น

ค าถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็น

สิ่งส าคัญ เนื่องจากเคร่ืองมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัย อีกท้ังการทดสอบ

ความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลการตลาด

ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับพฤติกรรมการได้รับข่าวสารของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน โดยการ

ประประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนข์องตราสินค้า L'Oreal ใชแ้นวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษารวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเท่ียงตรง และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการศกึษา   

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ ทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงตอ้งน ามาทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบ

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้คา่ระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.969 แสดงวา่ เครื่องมือ

มคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใชส้ถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการเข้าใช้สื่อออนไลน์ โดย

ค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์   โดยค านวณหาค่าสถิต ิ

ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้า 

L'Oreal โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของตราสินค้า L'Oreal  

ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อหาอทิธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอาง

ตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีทางสถิติโดย

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไวต้ามแนวทางของ ( ประสพชัย พสุนนท์, 2553 ) 
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ผลการศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 5 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งที่ตอบแบบสอบถามเป็น

เพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.5 การศึกษาจบในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80.8 อาชีพ

นักศกึษา คิดเป็นร้อยละ 81.0 มรีายได้นอ้ยกว่า 15,000 คิดเป็นร้อยละ 71.5 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านการเข้าใชส้ื่อออนไลน์ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ใน

การเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 1 คร้ังต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 89.8 โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้

เครือข่ายสังคมออนไลนต์่อวันในแต่ละคร้ังมากกวา่ 3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 40.5  มชี่วงเวลาท่ีเข้าใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 20.01-00.00 น. คิดเป็นร้อยละ 59.5 โดยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเข้าใช้มากท่ีสุดคือ Facebook 

คิดเป็นร้อยละ 60.5 

ส่วนที่ 3 การรับรู้การตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้การตลาด

ออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง L’Oreal ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook คิดเป็นร้อยละ 41.8  บุคคลท่ีมีอิทธิพลใน

การตัดสินใจใช้เคร่ืองส าอางคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.0 คุณภาพสินค้าเป็นเหตุผลให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอาง คิดเป็นร้อยละ 67.3  มีการรับรู้การจัดโปรโมชั่นของ L’Oreal ผ่าน Facebook คิดเป็นร้อยละ 46.0  

การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook มผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อเครื่องส าอางของ L’Oreal คิดเป็นร้อยละ 43.8 

ส่วนที่ 4 ระดับการรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้า L'Oreal 

ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ความต่อเนื่องของการอัพเดท

ข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ ความนา่เชื่อถือของสื่อ ความนา่สนใจของการน าเสนอผ่านสื่อ และตลาดออนไลน์ท่ี

ส่งผลตอ่การรับรู้สนิค้า ดังแสดงในตารางที่ 1   

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการรับรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลนข์อง L'Oreal 

สื่อสังคมออนไลน ์ Mean S.D. แปลความหมายตามเกณฑ ์

การตลาดออนไลน์ผา่น Website 3.981 0.684 มกีารรับรู้มาก 

การตลาดออนไลน์ผา่น Facebook 4.041 0.662 มกีารรับรู้มาก 

การตลาดออนไลน์ผา่น Instagram 3.875 0.849 มกีารรับรู้มาก 

การตลาดออนไลน์ผา่น YouTube 4.108 0.701 มกีารรับรู้มาก 

การตลาดออนไลน์ผา่น Lorealthailand.com 4.111 0.784 มกีารรับรู้มาก 

รวม 4.023 0.632 มกีารรับรู้มาก 

 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ระดับการรับรู้ตราสินค้า L'Oreal ผ่านการตลาดออนไลนอ์ยูใ่นระดับการ

รับรู้มาก (Mean=4.023 และ S.D.= 0.632) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ท้ัง 5 ด้าน พบว่า การรับรู้การตลาด

ออนไลน์ผ่าน Website (Mean=3.981 และ S.D.= 0.684) การรับรู้การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook (Mean = 4.041 

และ S.D. = 0.662) การรับรู้การตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram (Mean =3.875 และ S.D.= 0.849) การรับ รู้

การตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube (Mean=4.108 และ S.D.= 0.784)  และการรับรู้สื่อการตลาดออนไลน์ผ่าน 

Lorealthailand.com (Mean=4.111 และ S.D.= 0.784)   
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ส่วนที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้า 

L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก (Mean = 4.110 และ S.D. = 0.702) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ตราสินค้า L’Oreal (Mean = 4.190 และ S.D. = 0.775)  การตระหนักถึงตราสินค้า 

L’Oreal  (Mean = 3.995 และ S.D. = 0.749)  และการจดจ าผลิตภัณฑ์ L’Oreal (Mean = 4.145 และ S.D. = 0.813)  

จากการตลาดออนไลน์ 

ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้า L'Oreal 

ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression) ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้

เค ร่ืองส าอางตราสินค้ า  L'Oreal ของกลุ่ ม เพศหญิ ง Generation Y ใน เขตอ าเภอหั วหิน  จั งหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 123.899 5 24.708 134.489 0.00 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 72.595 394 0.184   

รวม 196.493 399  

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า อิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้า 

L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การก

ตลาดออนไลน์ผ่าน Website, การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook, การตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram, การตลาด

ออนไลน์ผ่าน YouTube, การตลาดออนไลน์ผ่าน Lorealthailand.com ท้ัง 5 ปัจจัยนี้ส่งผลต่อการรับรู้ในตรา L'Oreal 

ของกลุ่มเพศหญิ ง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคี รีขันธ์ ส่งผลต่อการ รับรู้ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏใน

ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านการรับรู้การตลาดออนไลนเ์ป็นตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)  0.579 0.148  3.910 0.000 

การตลาดออนไลน์ผา่น Website X1 -0.050 0.064 -0.049 -0.781 0.435 

การตลาดออนไลน์ผา่น Facebook X2 0.313 0.049 0.295 6.461 0.000 

การตลาดออนไลน์ผา่น Instagram X3 0.170 0.044 0.206 3.850 0.000 

การตลาดออนไลน์ผา่น YouTube X4 0.111    0.048 0.111 2.329 0.020 

การตลาดออนไลน์ผา่น Lorealthailand.com X5 0.328 0.041 0.367 7.976 0.000 

R = 0.79 , R Square = 0.63 , Adjusted R Square = 0.63 , Std. Error of the Estimate = 0.43 
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยการการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้เคร่ืองส าอางตราสินค้า 

L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท้ัง 4 ปัจจัย ประกอบไปด้วย 

การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook, การตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram, การตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube, การตลาด

ออนไลน์ผ่าน Lorealthailand.com ดังปรากฏในตารางท่ี 3  

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภคในตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ใน

เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ การตลาดออนไลน์ผ่าน 

Facebook การตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram การตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube และการตลาดออนไลน์ผ่าน 

Lorealthailand.com ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า L'Oreal มากยิ่งขึ้น และสามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

การตลาดออนไลน์ผา่น Website    ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ L'Oreal ไม่สนับสนุน 

การตลาดออนไลน์ผา่น Facebook   ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินคา้ L'Oreal สนับสนุน 

การตลาดออนไลน์ผา่น Instagram  ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินคา้ L'Oreal สนับสนุน 

การตลาดออนไลน์ผา่น YouTube    ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินคา้ L'Oreal สนับสนุน 

การตลาดออนไลน์ผา่น Lorealthailand.com ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินคา้ L'Oreal สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้านการเข้าใช้สื่อออนไลน ์

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเข้าใช้เครอืขา่ยสังคมออนไลนม์ากกว่า 1 ครัง้ตอ่วัน คิดเป็นร้อยละ 

89.8 โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละคร้ังมากกว่า 3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 

40.5  มีช่วงเวลาท่ีเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 20.01-00.00 น. คิดเป็นร้อยละ 59.5 โดยเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ท่ีเข้าใช้มากท่ีสุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 60.5 สอดคล้องกับแนวคิดสื่อสังคมออนไลน์ของ อภิชัจ พุก

สวัสดิ์, (2557) ท่ีว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อท่ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย วิถีแห่งดิจิทัลเป็น

ชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิทัลมากขึ้น ตั้งแต่การสื่อสาร การแชร์ข้อมูล รวมท้ังการท าธุรกรรมและการด าเนิน

ธุรกิจ โดยกลุ่มเด็กที่เกิดในยุคดิจิทัลจะมีความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัล กลุ่มวัยรุ่นติดสื่อสังคมออนไลน ์และ

ไมส่ามารถขาดสมาร์ทโฟนได้ 

2. จากผลการศกึษาความคิดเห็นขอ้มูลเกี่ยวกับการรับรู้การตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน ์พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้การตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง L’Oreal ผ่านสื่อออนไลน ์Facebook คิดเป็น

ร้อยละ 41.8  บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้เคร่ืองส าอางคือครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.0 คุณภาพสินค้าเป็น

เหตุผลให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีการรับรู้การจัดโปรโมชั่นของ L’Oreal ผ่าน 

Facebook คิดเป็นร้อยละ 46.0  การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางของ L’Oreal 

คิดเป็นร้อยละ 43.8 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้ของมาลินี มาลีคล้าย, (2554:14)  ท่ีว่าการรับรู้เป็นพื้นฐานท่ี

ส าคัญของแต่ละบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆจะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและ

ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพตอนนั้นๆ  ดังนั้นการรับรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าและ

ปัจจัยการรับรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3. จากผลการศึกษาระดับการรับรู้ตราสินคา้ L'Oreal ผ่านการตลาดออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่นระดับการรับรู้

มาก (Mean=4.023 และ S.D.= 0.632) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน พบว่า การรับรู้การตลาดออนไลน์

ผ่าน Website (Mean=3.981 และ S.D.= 0.684) การรับรู้การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook (Mean = 4.041 และ S.D. 

= 0.662) การรับรู้การตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram (Mean =3.875 และ S.D.= 0.849) การรับรู้การตลาดออนไลน์

ผ่าน YouTube (Mean=4.108 และ S.D.= 0.784)  และการรับรู้สื่อการตลาดออนไลน์ผ่าน Lorealthailand.com 

(Mean=4.111 และ S.D.= 0.784)  สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดออนไลน์ของ ปณิศา  มีจินดา, (2554) ได้กล่าวว่า 

การท าการตลาดในสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท าให้สินค้าของเราเป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ใน

การ โฆษณาและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ มีการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเป็นการโฆษณาและถ่ายทอด

ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระท่ังเข้ามาใช้

บริการหรือซื้อสินค้าของเราในท่ีสุด 

4. จากผลการศึกษาปัจจัยการการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลตอ่การรับรู้เครื่องส าอางตราสินคา้ L'Oreal ของกลุ่ม

เพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้าน

การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook การตลาดออนไลน์ผ่าน Instagram การตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube และการตลาด

ออนไลน์ผ่าน Lorealthailand.com กล่าวคือ เมื่อตราสินค้า L'Oreal มีการให้ความส าคัญกับการท าการตลาดออนไลน์

ผ่านทาง Facebook, Instagram, YouTube และLorealthailand.com จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ตราสินค้ามาก

ยิ่งขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า การตลาดออนไลน์ ท่ีมีผ่ าน  Facebook, Instagram, YouTube และ 

Lorealthailand.com มีผลตอ่การรับรู้เครื่องส าอางตราสินค้า L'Oreal ของกลุ่มเพศหญิง Generation Y ในเขตอ าเภอหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวคือ ตราสินค้า L'Oreal ควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ในด้านเหล่านี้ให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคสามารถตระหนักถึงตราสินค้าและสามารถจดจ า

ผลิตภัณฑ ์L'Oreal จากการตลาดออนไลนไ์ด้ 

2. L'Oreal ควรท าการตลาดในรูปแบบอื่นๆควบคู่ไปด้วยและควรเปรียบเทียบการท าการตลาดออนไลน์กับ

การตลาดในรูปแบบอื่น เช่น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อให้ทราบว่า ผู้บริโภคเกิดความสนใจและรับรู้ตราสินค้าผ่าน

การตลาดทางใดมากที่สุดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีท่ีสุด 

3. L'Oreal ควรมีการศึกษารูปแบบการตลาดออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ เช่น ศึกษารูปแบบของข้อความท่ี

หลากหลายและสร้างสรรค์ลักษณะของเสียงท่ีสร้างสรรค์ท่ีจะท าให้ผู้บริโภคนัน้สามารถรับรู้ตราสินคา้ได้ดีย่ิงขึ้น 

ข้อแนะน าส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรท าการศึกษากับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ เช่น Baby Boomer, Generation X, 

Generation Z เพราะกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอยา่งที่แตกตา่งกันก็จะมีความคิดและทัศนคติท่ีแตกต่างกันออกไป 

2. การด าเนินการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการท าการวิจัยในเชิงคุณภาพ

ควบคู่กันไปดว้ย เพื่อเข้าใจระดับการรับรู้ตราสินคา้ของผู้บริโภคได้ และจะท าให้งานวิจัยมีหลากหลายมุมมอง 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง

ก้าวหนา้ กระแสความนิยม ความรูส้ึก การรับรู้ของบุคคลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอ้ม 

4. ควรมกีารศึกษาอิทธิพลและรูปแบบของการท าการตลาดออนไลน์ในรูปแบบและประเภทอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการรับรู้ในตราสินคา้ของผู้บริโภค เช่น อีเมล ์บล็อก เว็บบอร์ด ไลน ์เป็นต้น 
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การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถท าส าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านท่ีได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ขอขอบคุณ

เพื่อนๆทุกคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้ค าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัย

ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี โดยได้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงอยา่งครบถ้วน 
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บุคลิกภาพของตราสนิค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-SHOCK ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Brand personality affecting watch’s purchasing decision of G-Shock in 

Bangkok 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี 1สิทธิโชค เพชรุณ1 และ วริทธิ์ จับศรทิพย์1* 

Kedwadee Sombultawee1, Sittichok Phetroon  and Varit Jubsorntib1* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-

SHOCK ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซือ้นาฬกิา 

G-Shock ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเก็บตัวอย่างจากประชากรท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท้ังเพศ

ชายและเพศหญิงโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเก็บจากการตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คนซึ่งสร้างสมการ

พยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชงิปริมาณ  โดยกลุ่มตัวอยา่งที่ใชค้ือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  และเครื่องมือท่ีใชใ้นการ

วจิัยคือ แบบสอบถาม มคี่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.904 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารวเิคราะห์การถดถอย

เชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ บุคลิกภาพแบบนา่ตื่นเต้น(X2) บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ

(X3) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(X5) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ(Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการ

พยากรณ์คอื Y = 0.583 + (0.162)X2 + (0.226)X3 + 0.405)X5 
 

ค าส าคัญ:  บุคลิกภาพ  บุคลิกภาพตราสินคา้  การตัดสินใจซือ้   
 

Abstract 

The  objectives  of  this  research  were  to  study brand  personality  affecting  watch’s purchasing 

decision of G-Shock in Bangkok to study the brand personality to influence the purchasing decisions of consumer 

G-Shock Watch in Bangkok. A sampling of the population in the field, both male and female, by means of 

sampling collected from 400 respondents. That configuration the prediction equation by using quantitative 

methodology. The sample used in this research was people in Bangkok. The research instruments were 

questionnaire with reliability 0.904 . The data was analyzed by multiple regression analysis. The results show 

that excitement(X2 )  Competence(X3 )  and Ruggedness(X5 )  which affecting purchasing decision (Y) with a 

significance level of 0.05. The prediction equation was Y = 0.583 + (0.162)X2 + (0.226)X3 + 0.405)X5 
 

Keywords:  personality, brand personality, purchasing decision 
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บทน า 

ในปัจจุบันนาฬิกา มีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นเคร่ืองมือบอกเวลาเท่านั้น แต่ยัง

กลายเป็นเคร่ืองประดับประจ าตัวของหลาย ๆ คนด้วย  นอกจากนี้ นาฬิกาข้อมือยังเป็นเหมือนสิ่งท่ีบ่งบอกถึงตัวตน

ของผู้สวมใส่ได้อีกด้วย และสามารถเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ได้ดีด้วย บุคลิกภาพท่ีดีเป็นสิ่งท่ีช่วยเพิ่มสง่าราศี

ให้กับผู้ท่ีสวมใส่ได้ ส าหรับการเลอืกสวมใส่นาฬกิา จะชว่ยเสริมบุคลิกภาพท่ีดใีห้กับผู้สวมใส่ได้ หากเลอืกให้เหมาะสม

กับตัวเองก็จะมสี่วนชว่ยในเร่ืองของการเพิ่มความมั่นใจในการสวมใส่ และเสริมความโดดเด่นให้กับข้อมือได้ด้วย และ

ยังเป็นการเสริม บุคลิกภาพให้กับผู้สวมใส่ให้มีความสวยงาม น่าเชื่อถอื และตราสนิค้าของนาฬกิาที่ได้รับความนยิมใน

ปัจจุบัน นั่นคือ Casioบริษัท Casio ก่อตั้งขึ้นโดยมิสเตอร์ Tadao Kashio ในปี ค .ศ.1946 ในยุคท่ีประเทศญี่ ปุ่นได้

ประกาศเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริษัทฯ ได้เปิดตัวนาฬิกาข้อมือรุ่นแรกในตลาดเดือนพฤศจิกายนปี ค .ศ.1974 

ในขณะท่ีตลาดเองในขณะนั้นเพิ่งจะค้นพบเทคโนโลยีดิจิตอลขึ้นซึ่งทางบริษัทเอง เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถ

พัฒนานาฬิกาท่ีจะเป็นผู้น าตลาดได้ นาฬิกาของบริษัท Casio มีสายการผลิตนาฬิกาท้ัง 5 สายการผลิต ซึ่ง

ประกอบด้วย นาฬิกา (G-Shock) เหมาะส าหรับวัยรุ่นผู้ชายท่ีมีรสนยิมและความโดดเด่นท่ีไม่เหมอืนใคร (เบบ้ีจี Baby-

G) เหมาะส าหรับวัยรุ่นผู้หญิงท่ีมีรสนิยมท่ีทันสมัย (อีดิเฟียส Edifice) เหมาะส าหรับผู้ชายท่ีชื่นชอบความหรูหราเป็น

ทางการ (ชีน Sheen) เหมาะส าหรับสาววัยท างาน พนักงานออฟฟิศ และ (โปรเทรค Protrek)เหมาะส าหรับผู้ท่ีชอบ

กิจกรรมผจญภัยผาดโผน ซึ่งมีเอกลักษณ์สะท้อนบุคลิกภาพของแต่ละรุ่นท่ีแตกต่างกันออกไปตามกลุ่มเป้าหมายนั้น 

โดยรุ่นท่ีถอืว่าได้รับความนยิมในปัจจุบัน G-SHOCK เพราะเป็นรุ่นท่ีแพร่หลายและเตบิโตรวดเร็วมากในประเทศไทย  

 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ CASIO G-SHOCK นั้นอยู่ท่ีความมีเอกลักษณ์ สามารถบ่งบอกตัวตนของผู้สวมใส่ได้อย่าง

ชัดเจน รวมถึงคุณสมบัติท่ีมีความทนทาน กันกระแทกได้เป็นอยา่งดี อีกทัง้มรูีปแบบท่ีแตกต่าง มีการปรับปรุงด้านการ

ใช้งาน กลไก สมรรถนะ และการออกแบบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบัน G-SHOCK จัดอยู่ในอันดับ 1 ของตลาด

นาฬิกาสปอร์ตแฟชั่น และ ได้รับการจัดวางต าแหน่งสินค้าตรงจุดในส่วนแบ่งตลาดท่ีมั่นคงและ G-SHOCK ยังเป็นท่ี

นยิมของท้ังชายและหญิงทุกวัยในปัจจุบัน 

ประเทศไทยเป็นตลาดส าคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากอินโดนีเซียมีการเติบโตของ

ยอดขายคาสิโอเฉลี่ยปีละกว่า 30% ต่อเนื่องเป็นเวลา 4-5 ปี ประกอบกับปัจจุบันชนชั้นกลางมีการขยายตัว และมี

แนวโนม้ท่ีจะมีรายได้สูงขึน้ จึงมองวา่เป็นโอกาสที่จะน าเสนอและท าตลาดนาฬิกากลุ่มพรีเมี่ยม ปกตริาคาเฉลี่ยของจี-

ช็อคจะอยู่ท่ี 4.9-6.9 พันบาท ท่ีผ่านมาคาสิโอได้เพิ่มรุ่นท่ีเน้นฟังก์ชั่นราคาหมื่นกว่าบาท และเป็นครั้งแรกที่น ากลุ่มพ

รีเมี่ยมราคา 3.5 หมื่นบาทเข้ามาขาย คาดว่าจะได้รับผลตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค โดยภายในไตรมาสแรกปีหน้าจะมี

ยอดขายอยูท่ี่ 400 เรือน (สุรชัย ธาราสมบัต,ิ 2557) 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น บุคลิกภาพของตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-Shock ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันในประเทศไทยมีสาขากว่า 400 แห่ง แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหาคร 70% 

และพื้นทีตา่งจังหวัด 30% เป็นเหตุผลท่ีเลือกวิจัยในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะสามารถเก็บข้อมูลได้ สะดวกรวดเร็ว 

และเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคส่วนมาก การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านบุคลิกภาพท่ีประกอบไปด้วย 

บุคลิกภาพแบบจริงใจ )Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบกระตือ รือ ร้น )Excitement), บุคลิกภาพแบบมีอ านาจ 

)Competence),บุคลิกภาพแบบหรูหรา  )Sophistication) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  )Ruggedness) ว่ามีปัจจัยด้าน

บุคลิกภาพใดบ้างท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-shock ผู้ประกอบการสามารถน าผลวิจัยท่ีได้มาวิเคราะห์

และปรับปรุงใช้ในการประกอบธุรกิจ สามารถน าผลวิจัยท่ีได้มาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาดได้ดียิ่งขึน้และ

สามารถออกแบบนาฬกิาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภค 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้นาฬิกา G-Shock ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-Shock ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวจิัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎบุีคลิกภาพตราสินคา้ ทฤษฎีการตัดสนิใจซื้อ 

2. ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์นาฬกิา G-Shock ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

3.1 ตัวแปรตน้ปัจจัยดา้นบุคลิกภาพตราสินคา้ 

3.2 ตัวแปรตามปัจจัยดา้นการตัดสินใจซือ้ 

4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้คือ พื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้แตเ่ดอืน สิงหาคม ถึง กันยายน 2559 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ   

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคว่า

ตอ้งการอะไรเพื่อท่ีนักการตลาดจะวางแผนทางการตลาดเพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถตอบสนองตรงตอ่ความต้องการ

ของผู้บริโภค (ฉลองศรี พมิลสมพงษ์, 2544, น.33-34) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค(Buyer’s Decision Process)  หรือขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริโภคใน

การซื้อมี 5 ขั้นตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552, น.157) ดังนี้  1.การรับรู้ปัญหา 2.การค้นหาข้อมูล 3.ประเมินค่า

ทางเลือก 4.การตัดสนิใจซื้อ 5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  

ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินค้า   

ตราสินค้า หมายถึง การออกแบบสัญลักษณ์ท่ีจะบอกว่าสินค้าเป็นของใครและมีความแตกต่างจากคู่แข่ง

อย่างไรและยังสามารถสร้างการจดจ าต่อตราสินค้าของผู้บริโภค ท าให้สามารถบอกต่อในตราสินค้าให้เป็นท่ีจดจ าใน

ตลาดได้ (Philip kotler :1984,1991) 

บุคลิกภาพเป็นสิ่งท่ีคนแสดงออกให้บุคคลภายนอกเห็น เป็นส่วนประกอบหนึ่งทางจิตวิทยาของมนุษย์ เช่น 

คนสองคนมีบุคลิกภาพแตกต่างกันอีกคนมีบุคลิกแบบห้าวหาญ ส่วนอีกคนมีบุคลิกภาพแบบอ่อนแอ (สุรศักดิ์ เทียบ

ฤทธ์ิ, 2539) 

บุคลิกภาพตราสินค้าในสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีเป็นจุดเด่นของสินค้าแต่ละตัว และยัง

สามารถสะท้อนบุคลิกภาพของผู้บริโภคท่ีบริโภคสินค้านั้นๆได้อีกด้วย (Plummer, 2000) ซึ่งบุคลิกภาพตราสินค้า

สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม บุคลิกภาพแบบจรงิใจ(Sincerity) บุคลิกภาพแบบนา่ตื่นเตน้(Excitement) บุคลิกภาพแบบมี

สมรรถนะ(Competence) บุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ(Ruggedness) ซึ่งใน

บุคลิกภาพแต่ละแบบก็จะมีแบ่งย่อยลงมาอกีเป็นดา้นๆไป (Aaker, 1996) 
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การตัดสินใจซื้อนาฬกิา G-SHOCK ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยบุคลิกภาพของตราสินคา้ 

1.บุคลิกภาพตราสินคา้แบบจรงิใจ 

2.บุคลิกภาพตราสินคา้แบบนา่ตื่นเตน้ 

3.บุคลิกภาพตราสินคา้แบบมสีมรรถนะ 

4.บุคลิกภาพตราสินคา้แบบหรูหรา 

5.บุคลิกภาพตราสินคา้แบบห้าวหาญ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน้              ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจิัย 

 ปัจจัยบุคลิกภาพของตราสินค้า ประกอบด้วย บุคลิกภาพตราสินค้าแบบจรงิใจ บุคลิกภาพตราสินค้าแบบน่า

ตื่นเตน้ บุคลิกภาพตราสินค้าแบบมสีมรรถนะ บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา บุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญจะ

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อนาฬกิา G-SHOCK ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีด าเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งประชากรท่ีใช้ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ซึ่งเป็น

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครัง้นี้ได้ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย      

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังนี้คอื กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงใชสู้ตรการก าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบไมท่ราบขนาดของประชากรกลุม่ตัวอย่าง  

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือกลุ่มผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ในวิจัยคร้ังนี้คือกลุ่มผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวน

ประชากร การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน ในการเลือก

ตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้  

 =384.16 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 
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  1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เป็นการเลือก 

กลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการ

วิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ใน เร่ืองนั้นๆของ

ผู้ท าวิจัย การเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบนี้มีช่ือเรียกอีกอยา่งว่า Judgement sampling  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  

การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใชแ้บบสอบถามเร่ือง “บุคลิกภาพของตราสินคา้ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อนาฬกิา G-

SHOCK ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลาย ค าตอบ ให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน จ านวน 6 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อนาฬิกา G-Shock ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด (Close-

ended Question) จ านวน 7 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซือ้นาฬกิาG-SHOCKของ

กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย บุคลิกภาพแบบจริงใจ บุคลิกภาพแบบน่าตื้นเตน้ บุคลิกภาพแบบ

มีสมรรถนะ บุคลิกภาพแบบหรูหรา และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ จ านวน 15 ข้อ เพื่อวัดระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค ในตราสินคา้ G-Shock โดยใชร้ะดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการ 

วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้

แตล่ะข้อม ี5 ตัวเลอืก  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อนาฬกิา G-Shock ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ จ านวน 3 ข้อ และ ก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก โดยแบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็น การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ 

และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ศิลป์จาร,ุ 2552)  

ส่วนที่ 5 ค าถามให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา  

G-SHOCK ของผุ้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ข้อเป็น ค าถามปลายเปิด 

เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสบถามท่ีใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval scale) 

เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบแบบสอบถามค่าระดับความคิดเห็นและระดับ

ความเป็นจริง 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert scale) คะแนนท่ีก าหนดจะถูกค านวณออกมาในรูปของ

ค่าเฉลี่ยตามสูตรอันตรภาคชัน้ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื  

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา  (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาเร่ือง ดังกล่าว โดยใช้

แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น

ไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจน

มั่นใจว่าเนื้อหานั้นมคีวามเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการศึกษา  

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ ทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้

วธีิสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า
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ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ใน การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 แสดงว่า เคร่ืองมือมี

ความเชื่อม่ันค่อนขา้ง สูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง  

 

ผลการศึกษา 
 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 

50.8 ) อายุมากกว่า 30 ปี (ร้อยละ 44)  เป็นคนท่ีโสด (ร้อยละ46) การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ57) มีอาชีพ

นักเรียน/นักศกึษา (ร้อยละ38) มีรายได้มากกว่า 20,001 บาท (ร้อยละ 49.5 ) 

 ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อนาฬิกา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายใน

การซื้อนาฬิกามากกว่า 10,001 บาท (ร้อยละ 35)  มีความถี่ในการเลือกซื้อนาฬิกามากกว่า 4 ปี (ร้อยละ 45.8) 

สาเหตุส าคัญท่ีสุดในการซื้อคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 25.3) ความชอบส่วนตัวมอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 

(ร้อยละ 50.3) รับข่าวสารจากเพ่ือนหรือคนรู้จัก (ร้อยละ 28) ซือ้จักรยานจากร้านคา้ทั่วไป (ร้อยละ 59) 

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีสง่ผลต่อการตัดสินใจซือ้นาฬกิา G-SHOCK 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพ

แบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence),บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) 

และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยด้านบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก(Mean = 3.74 และ S.D.=0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) (Mean 

= 3.38 และ S.D.=0.87),บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) (Mean = 3.57 และ S.D.=0.78),บุคลิกภาพแบบ

หรูหรา  (Sophistication) (Mean = 3.60 และ S.D.=0.74),บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) (Mean = 3.43 

และ S.D.=0.74) และอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) ) (Mean = 3.61 และ 

S.D.=0.76)  

ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสนิใจซื้อนาฬิกา ของผู้ตอบแบบสอบถามพบวา่ โดยรวมอยูร่ะดับ

เห็นด้วยมาก (Mean = 3.80 และ S.D.=0.76) และเมื่อพิจารนาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านตัดสินใจซื้อนาฬิกาจาก

บุคลิกภาพของตราสินค้า (Mean = 3.68 และ S.D.=0.99),ท่านตัดสินใจซื้อนาฬิกาท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณค่าของ

ตราสินค้า (Mean = 4.15 และ S.D.=0.79) และ ท่านสามารถใช้ตราสินค้านาฬิกาในการบ่งบอกบุคลิกภาพของตัว

ท่าน (Mean = 3.57 และ S.D.=1)  

ส่วนท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

นาฬกิา 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของบุคลิกภาพท่ีส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อนาฬกิา 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย(Regression) 137.783 5 27.557 115.652 0.00 

ส่วนท่ีเหลอื(Residust) 93.879 394 0.238   

Total 231.662 399    
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อนาฬิกาG-SHOCK ในเขต

กรุงเทพมหานคร จากท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น 

(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence),บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) และบุคลิกภาพ

แบบห้าวหาญ  (Ruggedness) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชบุ้คลิกภาพการตัดสนิใจซื้อเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัว

แปร 

B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  0.583 0.137  4.252 0.000 

บุคลิกภาพแบบจรงิใจ (Sincerity) X1 0.036 0.042 0.041 0.860 0.390 

บุคลิกภาพแบบนา่ตื่นเตน้ (Excitement) X2 0.162 0.059 0.166 2.728 0.007 

บุคลิกภาพแบบมสีมรรถนะ (Competence) X3 0.226 0.055 0.220 4.124 0.000 

บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) X4 0.054 0.046 0.053 1,190 0.235 

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) X5 0.405 0.046 0.406 8.776 0.000 

R=0.65 , R Square = 0.423 , Adjusted R Square = 0.415 , Std Error of the Estlimate = 0.578 
 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่าบุคลิกภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาG-SHOCK ในเขต

กรุงเทพมหานคร  เพียง 5 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่ บุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity) ,บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น

(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence), บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา(Sophistication) และ

บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคือบุคลิกภาพแบบหรูหรา(Sophistication) 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อนาฬิกาG-SHOCK ในเขตกรุงเทพมหานครท้ัง 4 ด้านดังนี้ 
 

Y = 0.583 + (0.162)X2 + (0.226)X3 + 0.405)X5 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า บุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาG-SHOCK 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ,บุคลิกภาพ

แบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence), บุคลิกภาพตราสินค้าแบบหรูหรา

(Sophistication)  และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) ส่งผลให้บุคลิกภาพตราสินค้าส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อ

นาฬกิา และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

บุคลิกภาพตราสินคา้แบบจรงิใจ(Sincerity)  ไม่ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้นาฬิกา ไมส่นับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินคา้แบบนา่ตื่นเตน้(Excitement) ท่ีสง่ผลทางบวกตอ่การตัดสนิใจซื้อนาฬกิา สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินคา้แบบมสีมรรถนะ(Competence) ท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้นาฬิกา สนับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินคา้แบบหรูหรา(Sophistication) ไมส่่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อนาฬกิา ไมส่นับสนุน 

บุคลิกภาพตราสินคา้แบบห้าวหาญ(Ruggedness) ท่ีสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้นาฬิกา สนับสนุน 
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สรุปผลและอภิปลายผล 
1. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.74 และ S.D.=0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมั่นความ

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ บุคลกิภาพแบบจรงิใจ(Sincerity) (Mean = 3.38 และ S.D.=0.87) และอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก คือ บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement) (Mean = 3.57 และ S.D.=0.78), บุคลิกภาพตราสินค้าแบบ

มีสมรรถนะ(Competence) (Mean = 3.60 และ S.D.=0.74), บุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) (Mean = 3.43 

และ S.D.=0.74),บุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) (Mean = 3.61 และ S.D.=0.76) ,บุคลิกภาพแบบมี

สมรรถนะ (Competence) (Mean = 3.51 และ S.D.=0.87) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ

บุคลิกภาพด้านอื่นๆ มากกว่าบุคลิกภาพแบบจริงใจ(Sincerity) โดยท่ีผู้บริโภคก็จะเลือกซื้อตราสินค้าตามบุคลิกภาพ

ส่วนตัว ตามความชอบ มากกวา่ท่ีจะตามแบบคนอ่ืน เนื่องจากบุคลิกภาพของตราสินค้าในแตล่ะด้านจะสะท้อนความ

เป็นตัวเองออกมาผ่านเอกลักษณ์ของตราสินค้า(Aaker, 1996) ผลท่ีออกมาจึงสามารถบอกได้ว่าบุคลิกภาพมีส่วน

ส าคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อสินค้านัน้ๆ 

2. จากผลการศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา พบว่าบุคลิกภาพตราสินค้า

ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   เพียง 3 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่ 

บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  

(Ruggedness) และไมส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคือบุคลิกภาพแบบหรูหรา  (Sophistication) และ บุคลิกภาพตราสินค้า

แบบจริงใจ(Sincerity กล่าวคือเมื่อตราสินค้านาฬิกาให้ความส าคัญในเร่ืองของบุคลิกภาพตราสินค้า ในด้าน 

บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ(Competence),  และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ

(Ruggedness) จะท าให้ผู้บริโภคมกีารตัดสินใจซือ้สินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากลักษณะบุคลิกภาพท้ัง 3 ด้านท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มองว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพของตราสินค้า อาจจะด้วยบุคลิกภาพของตรา

สินค้าเหมือนเป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้บริโภค(Aaker, 1996) ว่ามีลักษณะและความชอบแบบไหน และยัง

สามารถบอกไปถึงลักษณะนิสัยของผู้บริโภค จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นและพึงพอใจกับ

สินค้าท่ีซือ้ไป  

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลิกภาพของตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-SHOCK ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ  บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น 

(Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ  (Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ  (Ruggedness) แต่

ความสัมพันธ์ในด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) และ บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) ไม่ส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อนาฬกิา G-SHOCK ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กล่าวคือเมื่อตราสินคา้นาฬิกาให้ความส าคัญกับ

บุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น (Excitement), บุคลิกภาพแบบมีสมรรถนะ (Competence) และบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ 

(Ruggedness) จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อตราสินค้านาฬกิาได้ง่ายขึ้นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าตราสินค้านัน้สามารถ

บ่งบอกตัวตนของผู้บริโภคได้ ดังนัน้ตราสินค้าให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพของตราสินค้าแตล่ะด้าน เพื่อปรับปรุงกล

ยุทธ์ ดังนี้ 
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1. บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) เนื่องจากบุคลิกภาพแบบหรูหราไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในด้านบุคลิกภาพแบบจริงใจในตราสินค้าเนื่องจากให้

ความส าคัญไป ไมส่ามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคได้ 

2. บุคลิกภาพแบบหรูหรา (Sophistication) เนื่องจากบุคลิกภาพแบบหรูหราไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในด้านบุคลิกภาพแบบหรูหราในตราสินค้าเนื่องจากให้

ความส าคัญไป ก็ไมส่ามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคได้ 
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ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ปริโภคนาฬิกา G-Shock ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีอนุญาตให้เข้าไปแจกแบบสอบถามซึ่งเป็น
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อทิธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีต่อการรับรู้ตราสินค้า Nike ของกลุ่มผู้บริโภคเขต

กรุงเทพมหานคร  

The influence of digital marketing on Nike brand awareness of consumer in 

Bangkok  

เกตุวิดี สมบูรณ์ทวี1 จริายุส นะมา1 และวสุธร เกียรตทิรงพานิช1 

KedwadeeSomBultawee1, JirayuthNama1 and WasuthornKaitsongpanich1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nike ของกลุ่มผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยชิ้นนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด400 คนใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ กลุ่ม

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.876วเิคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอย เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ 

ปัจจัยการตลาดออนไลนผ์่าน Website(X1) ปัจจัยการตลาดอออนไลน์ผ่าน Facebook (X2) ปัจจัยการตลาดสื่อออนไลน์

ผ่านInstagram (X3) ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ผ่านYoutube(X4)ปัจจัยการตลาดสื่อออนไลน์ผ่าน Line (X5) ส่งผลตอ่การ

รับรู้ตราสินคา้ (Y) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 

ค าส าคัญ:  การตลาดออนไลน ์ การรับรู้ตราสินคา้ 
 

Abstract 
    

The purpose of this research was to study the influence of digital marketing on Nike brand awareness of 

consumer in Bangkokwith4 0 0 samples.  The prediction equation was configured by using quantitative 

methodology. The research sample was consumers in Bangkok. The research instrument was questionnaire with 

reliability 0.867. The data was analyzed by multiple regression analysis. The results show that public relation 

through media on Website (X1) public relation through media on Facebook (X2) public relation through media on 

Instagram (X3) public relation through media on Youtube (X4) public relation through media on Line (X5) which 

affecting brand awareness (Y) with a significance level of 0.05.  
 

Keyword:  Digital Marketing, Brand Awareness 
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บทน า 
 การสื่อสารของมนุษย์ในสมัยก่อนเป็นการสื่อสารท่ีมีความเรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นการพูดปากต่อปาก การใช้

โทรศัพท์ หรือการเขียนจดหมาย จนกระทั่งในปัจจุบันโลกมีการพัฒนาจนมกีารใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการสื่อสาร

ท าให้มนุษย์มีการรับส่งและแบ่งปันข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดช่องทางใหม่ๆในการติดต่อสื่อสาร เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม สื่อออนไลน์ถูกน ามาช่วยในการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางด้านการสื่อสาร ก่อให้เกิดการรับรู้ได้ทันที ไมว่า่ที่ใดเวลาใดก็ตาม 

 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เป็นกิจกรรมหรือการกระท าใดๆท่ีก่อให้เกิดภาพลักษณ์สร้างการรับรู้และ

เสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์ จนสามารถน าไปกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ในยุคของการสื่อสารท่ีไร้พรหมแดนมีการแข่งขันทางธุรกิจกันเป็นจ านวนมาก การเข้าถึง

พฤตกิรรมของมนุษยท์ าได้งา่ยขึน้ เกิดจากเทคโนโลยท่ีีทันสมัยและค่านยิมของมนุษย ์

ในปัจจุบันโลกอินเตอร์เน็ตมเีว็บไซต์ในลักษณะ Social Networking Service (SNS) ออกมามากมาย ซึ่งเป็นบริการผ่าน

เว็บไซตท่ี์เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างบุคคลแตล่ะคนท่ีมีเครือข่ายสังคมของตัวเองผ่านเน็ตเวร์ิคอนิเทอร์เน็ต โดยเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Online Social Networking) เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมมากจนกลายเป็น

วัฒนธรรมสว่นหนึ่งของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน (จุไรรัตน์ ทองค าชื่นววิัฒน์. 2552) 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นในหลายด้าน ท าให้ผู้บริโภคมีสิ่งอ านวย

ความสะดวกท่ีตอบสนองความต้องการของแต่ละคนได้ โดยเฉพาะการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ท่ีมีความกว้างขวางและ

รวดเร็ว ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ความต้องการของผู้บริโภคมีความแตกต่างกันออกไปแต่ในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์นั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะให้ความส าคัญกับตราสินค้าท่ีมีชื่อเสียง และ มีความนา่เชื่อถือ ซึ่งก่อนท่ีจะมีการ

บริโภค ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลนต์า่งๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง สะดวกในดา้นเวลาและค่าใชจ้่าย 

 Nike ถือเป็นตราสินค้าท่ีได้ รับความนิยม  มีความทันสมัย และมีความหลากหลายในด้านชนิดของ

ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งตราสินค้าท่ีบ่งบอกถึงความเป็น Nike ไม่ใชแ่ค่ช่ือแต่รวมไปถึง สัญลักษณ์ และการออกแบบให้มีการ

จดจ าง่าย ด้วยการออกแบบดีไซน์อันสวยงาม พร้อมกับยัดเทคโนโลยีตา่งๆเข้ามามากมาย อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า 

ถุงเท้า เสื้อผ้า และอื่นๆอกีมากมาย นั้นส่งผลให้ผู้บริโภคนัน้เกิดการรับรู้และจดจ าได้ง่าย การท่ี Nike เป็นท่ีจดจ าง่าย

นัน้ท าให้ส่งผลต่อความถึงพอใจทางดา้นอารมณอ์กีด้วย ท าให้ช่วยกระตุ้นในการตัดสนิใจซือ้สนิค้าของผู้บริโภคได้ด้วย

ตนเอง และตราสินคา้ Nike นัน้ยังเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวโลกและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอกีด้วย 

 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า  Nike 

ของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่  และเหตุผลหลักเลยคือ 1. 

ประชากรในกรุงเทพมหานครใช้คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 53.3) ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 48.8) และใช้โทรศัพท์มือถือ 

(ร้อยละ 85.0) ซึ่งสูงกว่าภาคและจังหวัดอื่นๆ (ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 

พ.ศ. 2556) อาจเพราะด้วยมคีวามหลากหลายของประชากรสูง และเป็นสังคมท่ีต้องมกีารพัฒนาตัวเองอยูต่ลอดเวลา 

และในความหลากหลายของประชากรนัน้ก็เป็นสิ่งท่ีจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นท่ีน่าสนใจใน

การท าการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์

ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาอิทธิผลของการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ Nike ของกลุม่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล 
ความหมายของการตลาดดิจิทัล 

Wertime และ Fenwick (2008) ได้ ให้ความหมายของ การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ว่าคือ “พัฒนาการของ

ตลาดในอนาคต เกิดขึ้นเมื่อบริษัทด าเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่านช่องทางสื่อสารดิจิทัล สื่อดิจิทัลเป็นสื่อท่ีมี

รหัสระบุตัวผู้ใช้ได้จึงท าให้นักการตลาดสามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กับลูกค้าได้อย่าง

ตอ่เนื่องเป็นรายบุคคล ข้อมูลท่ีได้จากการสื่อสารกับลูกค้าแตล่ะคนในแต่ละคร้ังเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็น

ประโยชน์กับลูกค้าคนต่อไป ต่อเนื่องและสอดคล้องกันเหมือนการท างานของเครือข่ายเซลล์ประสาทสั่งการ นักการ

ตลาดสามารถน าข้อมูลท่ีทราบแบบเรียลไทม์นี้รวมท้ังความคิดเห็นท่ีรับตรงจากลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้บริโภคในโอกาสต่อ ๆ ไป” หรือ วิธีการในการส่งเสริมสินค้าและบริการโดยอาศัยช่องทางฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อ

เข้าถึงผู้บริโภคในเวลาท่ีรวดเร็ว มีความสัมพันธ์กับความต้องการ มีความเป็นส่วนตัว และใช้ต้นทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ (Reitzen J. 2007: ออนไลน)์  
ความส าคัญของสื่อดิจทิัลและการตลาดดิจิทัล 

พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทย เพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่ใช้งานทุกวัน โดยค่าเฉลี่ยการออนไลน์ต่อสัปดาห์

เท่ากับ 16.6 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าการใช้เวลากับสื่อทีวีและดูรายการท่ีตัวเองสนใจผ่านวีดีโอออนไลน์ขณะท่ีวีดีโอ

ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในปี 2012 มีจ านวนคนเข้าชมโฆษณาและไวรัลคลิปของบางแบรนด์มากกว่า 1 ล้านคร้ัง อีกท้ังเฟ

ซบุ๊ก (Face book)เป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตยอดนิยม ท่ีผู้ใช้Social network จ านวน18 ล้านคน เข้าถึงมากท่ีสุด หรือ 

85% เมื่อเทียบกับการใช้twitters (10%) และ instagram (5%) คนไทยใช้เฟสบุ๊กในการโพสต์ข้อความต่างๆ (Likes, 

Comments, Shares) จ านวน31 ล้านโพสต์ต่อวัน หรือเฉลี่ยอยู่ท่ี 624,000 คร้ังต่อวัน และส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 ท่ี

ใช้บริการเฟสบุ๊กนิยมใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ 12 เคลื่อนท่ี จากแนวโน้มนี้ท าให้การใช้งานสื่อดิจิทัล

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้างการรับรู้สินค้าแต่รวมถึงการบอกต่อและภักดีกับแบ

รนด์พร้อมจะปกป้องแบรนด์และโดยภาพรวมมูลค่าในสื่อดิจิทัลก็เติบโตไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 30 หรือ 3,000 ล้านบาทใน

ปี 2012 โดยกว่าคร่ึงถูกใช้ไปในเว็บไซต์ต่าง ๆ ในบางรูปแบบ เช่น การซื้อแบนเนอร์และการใช้วีดีโอออนไลน์มาร์เก็ต

ติ้ง และมูลค่าในสื่อดิจิทัลประมาณร้อยละ 30 อยู่ท่ี เสริร์ชมาร์เก็ตติ้ง และร้อยละ 10-20 อยู่ท่ีโซเชี่ยลมีเดีย โดย

เฉพาะที่เฟซบุก๊ ท่ีสองส่วนหลังนี้มีแนวโน้มเตบิโตมากขึน้(Positioningmag, 2554 : ออนไลน)์ 

แนวความคดิการติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการ 

 การตดิต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง แนวความคิดของการวางแผนการสื่อสารตลาดซึ่งเป็น

กระบวนการพัฒนาแผนงานกาสื่อสารการตลาดท่ีต้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างตอ่เนื่องเช่น 

การตลาดเจาะตรงเพื่อให้สนองตอบในทันที การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ และน าวิธีการสื่อสารแบบ

ตา่งๆ เหล่านี้มาท างานร่วมกัน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากท่ีสุด

โดยผ่านขา่วสารต่างๆ (ศวิฤทธ์ิ พงศกรรังศลิป์,2555) 

แนวความคดิเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า 

 เมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าแล้วผุ้บริโภคจะเกิดความคุ้นเคยในสินค้านั้น ท าให้สินค้าเป็นท่ีน่า

ไว้วางใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล เป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อในท่ีสุด ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกซื้อ

ตราสินค้าทีเ่ป็นท่ีรู้จักมากกวา่ตราสินค้าท่ีผู้บริโภคไมม่กีารตระหนักถึงตราสินคา้มาก่อน (สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 

2547) 

แนวความคดิการท าการตลาดแบบ Social Media Marketing ( SMM ) 
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 Social Media Marketing เป็นการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ มีก าลังต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ าแต่มี

ศักยภาพค่อนข้างสูงจึงสามารถตอบโจทย์ให้แก่บริษัทหรือองค์กรท่ีท าการตลาดทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างตรง

เป้าหมายแบบตัวต่อตัว เพราะสามารถ พูดคุย หรือ ถามตอบ กับกลุ่มลูกค้าผ่านระบบของ Social Media ท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันทันดว่น รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ (สยุมพร ธรรมเสน ,2557) 

กรอบแนวความคิด 
     ตัวแปรอสิระ(Independent Variable)                                 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 สมมุติฐานข้อท่ี1 อิทธิพลการตลาดออนไลน์ในด้านการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ส่งผลต่อการ

รับรู้ตราสินคา้ Nike 

 สมมุติฐานข้อท่ี2 อิทธิพลการตลาดออนไลน์ในด้านการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อ

การรับรู้ตราสินคา้ Nike 

 สมมุติฐานข้อท่ี3 อิทธิพลการตลาดออนไลน์ในด้านการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อ

การรับรู้ตราสินคา้ Nike 

 สมมุตฐิานขอ้ท่ี4 อิทธิพลการตลาดออนไลน์ในด้านการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube ส่งผลต่อ

การรับรู้ตราสินคา้ Nike 

 สมมุติฐานข้อท่ี5 อิทธิพลการตลาดออนไลน์ในด้านการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลต่อการ

รับรู้ตราสินคา้ Nike 

 

อิทธิพลการตลาดออนไลน์ 
- การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 

- การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook 

- การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram 

- การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube 

- การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Line 

 

การรับรู้ตราสินคา้ Nike 
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วิธิวิทยาการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ท่ีเคยซื้อหรือเคยใชส้ินค้า Nikeในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งประชากรท่ีใช้

ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังนี้คอื กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วจิัยจึงใชสู้ตรการก าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบไมท่ราบขนาดของประชากรกลุม่ตัวอย่าง  

การศกึษาครั้งนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% 

(0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยาวานชิย์บัญชา, 2546) 

 

 =384.16 

 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง  

กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึง

สัดส่วนองค์ประกอบของประชากรส่วนโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า(quota sampling)คือ เก็บข้อมูลจาก

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาสยามสแควร์วัน สาขาสยามพารากอน และสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว สถานท่ีละ 100 คน

(ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169)รวมเป็นขนาดตัวอย่างท้ังหมด 400 คนเนื่องจากท้ังสี่สาขานี้ถือเป็นจุดศูนย์รวมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงท าให้ท้ังสี่สาขานี้มีผู้บริโภคเลือกใช้บริการและเลือกซื้อมากกว่าสาขาอื่นๆ ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาข้อมูลการรับรู้ตราสินคา้ของผู้บริโภคจากทัง้สี่สาขานี้   

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเร่ือง “อิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Nike” 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดอืน    

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้การตราสินคา้ผ่านการตลาดออนไลนม์จี านวน 10 ข้อ ซึ่งลักษณะค าถามจะ

เป็นค าถามปลายเปิด (Close-ended question) ค าถามแบบเลือกตอบแบบ (Maltiple choice) และเลือกตอบข้อท่ี

เหมาะสมท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่ออนไลน์ของตราสินค้า Nike ในเขตกรุงเทพมหานครมี

จ านวน 25 ข้อ ให้เลือกตอบข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถานท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์

ผ่านWebsite ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebookด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านInstagramด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Youtube และด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็น การวัด

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว และ

ก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า Nikeซึ่งเป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบจ านวน 3 ข้อ โดยใช้

ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
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ก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก และแปรผลตาม Likert 

scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552)เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัย ลักษณะแบบสบถามท่ีใช้ในระดับการวัดข้อมูล

ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้ เลือกตอบ

แบบสอบถามค่าระดับความคิดเห็นและระดับความเป็นจริง 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรวัดของลิเคิร์ต(Likert scale) 

คะแนนท่ีก าหนดจะถูกค านวณออกมาในรูปของคา่เฉลี่ยตามสูตรอันตรภาคชัน้ 

การทดสอบความน่าเชื่อถอืของเครื่องมือ 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลการตลาด

ออนไลนข์องตราสินค้า Nike ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับปัจจัยการรับรู้ในตราสินค้า Nike ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม แล้วน า

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน า และ

ท าการปรับปรุง แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมคีวามเท่ียงตรง และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า(Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551)ซึ่งผลการทดสอบความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถามที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้คา่ระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ0.863แสดงวา่ เครื่องมือมคีวาม

เชื่อม่ันสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ตอ่เดอืน โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การตราสินค้าผ่านการตลาดออนไลน์ของ Nike โดย

ค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ของตราสินค้า Nike โดย

ค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า Nike ของผู้บริโภค โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอิทธิพล

การตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Nike ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่ง อิทธิพลการตลาดออนไลนท่ี์ส่งผลต่อการรับรู้ในตรา

สินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตามแนวทางของ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) 
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ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ  16 – 22 ปีคิดเป็นร้อยละ 

50.8 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 77.5 การศกึษาจบในระดับปริญญาตรีคดิเป็นร้อยละ 55.3 อาชีพนักศึกษาคิดเป็น

ร้อยละ 38.8 มรีายได้นอ้ยกว่า 15,000 คิดเป็นร้อยละ 40.5  

ส่วนที่ 2 ในการวัดระดับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้าโดยการตลาดออนไลน์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรับรู้การ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสินค้า Nike ผ่าน Facebook มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.0 ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้

สินค้าของ Nike มากท่ีสุดคือเป็นความชอบส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 63.0 สาเหตุท่ีท าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าของ Nike 

มากท่ีสุดคือคุณภาพสินค้าคิดเป็นร้อยละ 65.3 สินค้าของ Nike ท่ีกลุ่มตัวอย่างซื้อมากท่ีสุดคือรองเท้าคิดเป็นร้อยละ 

75.3 กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ซือ้สนิค้าผ่านช่องทางเคานเ์ตอร์แบรนด ์คิดเป็นร้อยละ 58.3 ค่าใชจ้่ายสว่นใหญ่ในการซื้อ

สินค้าต่อคร้ังคือ 1,501 – 2,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.3 ซึ่งความถี่ในการซื้อสินค้าส่วนใหญ่คือ 9 – 11เดือนตอ่คร้ัง

คิดเป็นร้อยละ 57.0 โดยมกีารรับรู้โปรโมช่ันผ่าน Facebook คิดเป็นร้อยละ 47.0 สื่อออนไลนท่ี์กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมาก

ท่ีสุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 65.5 และสื่อออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุดคือ 

Facebook คิดเป็นร้อยละ 51.8  

ส่วนที่ 3 ระดับการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า  Nike ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความต่อเนื่องของการอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านการตลาดออนไลน์ให้

ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ความน่าเชื่อถือของสื่อความนา่สนใจของการนาเสนอผ่านสื่อและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

สังคมออนไลนท่ี์สง่ผลตอ่การรับรู้สนิค้า 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์อยู่ใน

ระดับการรับรู้มาก (Mean = 3.8975 และ S.D. = 0.59564) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 5 ด้านพบว่าการรับรู้

สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านWebsite (Mean = 4.0585 และ S.D. = 0.54130) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 

(Mean = 4.0180 และ S.D. = 0.62390) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (Mean = 3.7160 และ S.D. = 

0.92319) การ รับ รู้สื่ อ ป ระชาสั มพั น ธ์ผ่ าน Youtube (Mean = 3.8505 แล ะ  S.D. = 0.75470) การ รับ รู้สื่ อ

ประชาสัมพันธ์ผ่านLine (Mean = 3.8445 และ S.D.= 0.76981)  

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า Nike ของผู้ตอบแบบสอบถามพบวา่โดยรวมอยูใ่น

ระดับเห็นด้วยมาก( Mean = 4.2083และ S.D. = 0.58710 )และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าท่านสามารถรับรู้ตรา

สินค้า Nike จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ( Mean = 4.16 และ S.D.= 0.786 )ท่านสามารถสังเกต

รูปลักษณ์ของสินค้า Nike จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Mean =4.19 และ S.D.= 0.707 )และท่าน

สามารถจดจาผลิตภัณฑ์ Nike จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์(Mean= 4.27 และ S.D.=0.689)ซึ่งผล

จากการพิจารณารายข้อแสดงให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นในการรับรู้โดยการสังเกตและสามารถจดตราสินค้า Nike 

ได้เป็นอยา่งดี 

ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า  Nike ของกลุ่ม

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ใน

ตราสินคา้ Nike ของกลุม่บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares  df MeanSquare F Sig. 

การถดถอย (Regression) 60.154 5 12.031 61.264 .000b 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 77.373 .394 .196   

รวม 137.528 .399    

  

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่าปัจจัยการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Nike ของกลุ่ม

บริโภคในกรุงเทพมหานครท้ังหมด 5 ปัจจัยประกอบไปด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Facebook การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagramการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ท้ัง 5 

ปัจจัยนีส้่งผลตอ่การรับรู้ในตรา Nike ของกลุม่บริโภคในกรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อใชก้ารวเิคราะห์

การถดถอยเชงิพห ุ(Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

เป็นตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)   1.564 .174  8.974 .000 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Website  

X1 .170 .060 .157 2.859 .004 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Facebook  

X2 . 459 .059 . 488 7.792 .000 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน

Instagram 

X3 .088 .034 .139 2.588 .010 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน

Youtube 

X4 -.161 .046 -.207 -3.537 .000 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Line  

X5 .105 .039 .138 2.703 .007 

      R = 0.661, R Square = 0.437, Adjusted R Square = 0.43, Std.Error of the Estimate = 0.44315 

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 3 พบว่าปัจจัยการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Nike ของกลุ่ม

บริโภคในกรุงเทพมหานครท้ัง 4 ปัจจัยประกอบไปด้วยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ด้านการประชาสัมพันธ์

ผ่าน Facebook การประชาสัมพันธ์ผ่านInstagramและด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์

ผ่าน YouTube ไมส่่งผลตอ่การรับรู้ของผู้บริโภคดังปรากฏในตารางท่ี 3  

และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยดา้นการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ในตราสินคา้ Nike ของกลุม่บริโภคในกรุงเทพมหานครได้ดังนี้ 
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Y = 1.564 + (0.157)X1 + (0.488)X2 + (0.139)X3 + (-0.161)X4 + (0.138)X5 

 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่าการรับรู้ของผู้บริโภคในตราสินค้า  Nike ของกลุ่มบริโภคใน

กรุงเทพมหานครจะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านWebsite ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook ด้านประชาสัมพันธ์ผ่านInstagramและด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านLine มากจะส่งผลให้

ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า Nike มากยิ่งขึ้นและสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงใน

ตารางที ่5  

 

ตารางที ่5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Website ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ตราสินคา้Nike  สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Facebook ส่งผลทางบวกตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 

Nike  

สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Instagram ส่งผลทางบวกตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 

Nike 

สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน YouTube ไมส่่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ Nike 

 

สนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Line ไมส่่งผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ Nike สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปลายผล 

1. จากการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้สื่อพบวา่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถรับรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ของสินค้า Nike ผ่านทางการเข้าชม Facebook (ร้อยละ 43.0) เมื่อเกิดการรับรู้การมีตัวตนของตัวสินค้าแล้วกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ได้ท าการศกึษาเกี่ยวกับสินค้าต่างๆซึ่งผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจใชส้ินค้าก็คือเป็นความชอบส่วน

บุคคล (ร้อยละ 63.0) ซึ่งจะท าการน าสินค้าของ Nike มาเปรยีบเทียบคุณภาพสินค้ากับตราสินค้าอื่นๆซึ่งคุณภาพตรา

สินค้าของ Nike เป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ร้อยละ 65.3) สินค้าส่วนใหญ่ของตราสินค้า Nike ท่ี

ได้รับความนิยมในการบริโภคก็ยังคงเป็นรองเท้า (ร้อยละ 75.3) ท่ีเป็นสินค้ายอดนยิมของตราสินค้า Nike โดยนิยมซื้อ

สินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ (ร้อยละ 58.3) ของ Nike โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแต่ละคร้ังอยู่ท่ี1,501 – 

2,000 บาท(ร้อยละ 35.3) และมีความถี่ในการซื้อเคร่ืองสินค้าอยู่ ท่ีคือ 9 – 11เดือนต่อคร้ัง(ร้อยละ 57.0)ซึ่งสื่อ

ออนไลน์ผ่าน Facebook (47.0)  ก็เป็นสื่อท่ีสามารถรับรับรู้ขา่วสารด้านโปรโมช่ันผ่านสื่อชนดินี้สื่อท่ีกลุ่มตัวอยา่งเขา้ถึง

ได้มากท่ีสุดยังคงเป็น Facebook (65.5) ซึ่งเป็นสื่อท่ีกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมอีกท้ัง Facebook (51.8) ก็ยังเป็นสื่อ

สังคมออนไลนท่ี์มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สนิค้ามากท่ีสุดเชน่กันจากข้อมูลข้างตน้สอดคล้องกับแนวคิดการทาการตลาด

แบบ SMM ท่ีกล่าวไว้วา่การทาการตลาดบนสังคมออนไลน์มีตน้ทุนต่ าแตม่ีศักยภาพสูงสามารถเข้าถึงได้ตรงจุดมกีาร

กระจายข้อมูลขา่วสารโปรโมช่ันและกิจกรรมตา่งๆ(สยุมพรธรรมเสน ,2557)จึงทาให้สื่อสังคมออนไลนเ์ป็นสื่อหลักที่ใช้

ในการติดต่อสื่อสารอีกท้ังยังสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีกล่าวไว้ว่ารูปแบบสื่อการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ใน

ตราสินคา้ Nike ของกลุม่บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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2. จากการศึกษาระดับปัจจัยของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนท่ี์มีอทิธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า 

Nike ของสื่อตา่งๆโดยพบวา่ระดับการรับรู้ตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลนอ์ยู่ในระดับการรับรู้มาก 

(Mean = 3.8975 และ S.D. = 0.59564) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 5 ด้านพบว่าการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์

ผ่าน Website (Mean = 4.0585 และ S.D. = 0.54130) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (Mean = 4.0180 

และ S.D. = 0.62390) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านInstagram (Mean = 3.7160 และ S.D. = 0.92319) การรับรู้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ผ่านYoutube (Mean = 3.8505 และ S.D. = 0.75470) การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (Mean = 

3.8445 และ S.D.= 0.76981) จากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบวา่การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนทุ์กชนดิส่งผล

ให้เกิดจากรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในระดับมากทุกสื่อสอดคล้องกับแนวความคิดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิง

บูรณาการ(Kotler and Armstrong,1999)กล่าวไว้ว่าการสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและน า

การสื่อสารแบบตา่งๆมาทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ดีท่ีสุดสอดคล้องกันน าไปสู่การ

รับรู้ตราสินคา้เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ตราสินคา้ 

3. จากการศึกษาปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า Nike ของการตลาดออนไลน์ในด้านต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความ

เชื่อม่ันในตราสินค้า Nike ของผู้บริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์เพียง 4 ด้านประกอบไปด้วยได้แก่การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์

ผ่าน Website, Facebook, Instagram และ Line จะท าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ในตราสินค้ามากขึ้นจากปัจจัยการสื่อสาร

การตลาดท้ัง 4 ด้านท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคมองว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยการตลาด

ออนไลน์อาจจะด้วยการตลาดออนไลน์เป็นตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของสินค้าและสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคอีกท้ังยัง

สามารถบอกไปถึงการรับรู้ข่าวสารและความต้องการของผู้บริโภคได้จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา

สินค้าได้ง่ายขึ้นและพึงพอใจกับสินค้าท่ีซื้อและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าค่อนข้างน้อย 1 ด้านคือ การ

ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่าน Youtube ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ท่ีว่า ผู้บริโภคจะเลอืกซือ้ตราสินค้าที่เป็นท่ี

รู้จักมากกวา่ตราสินคา้ที่ผู้บริโภคไมม่กีารตระหนักถึงตราสินคา้มาก่อน (สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) 

การรับรู้การตลาดออนไลน์ผ่านYoutubeมขี้อดีสามารถรับรู้สื่อตา่งๆได้เป็นภาพเคลื่อนไหวมีท้ังภาพเสียงและสามารถ

กด Subscribe เพื่อติดตามการอัพเดทรายการภายช่องรายการในYoutubeท่ีเราสนใจได้อยา่งต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตาม

ผู้คนส่วนใหญ่ใชส้ื่อสังคมออนไลนช์นิดน้ีจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีการรับรู้หรือมีความต้องการท่ีจะเขา้ชมสื่ออยู่แล้วและ

การโฆษณาผ่านYoutubeไม่ได้สร้างการรับรู้ในระดับท่ีมากพอสมควรหรือยังไมส่ามารถสร้างแรงดึงดูดให้บริโภคสนใจ

ได้ดังนัน้การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลนผ์่านYoutubeจึงไม่มผีลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาอิทธิพลการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า  Nike ของกลุ่มบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครจากผลการวจิัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนพ์บวา่ทุกสื่อสามารถสร้างการรับรู้ตรา

สินค้าได้อยู่ในระดับมากโดยสื่อสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้มากท่ีสุดคือ  Facebook อีกท้ังยังเป็นสื่อท่ีมีผล

ตอ่การตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุดเช่นกันดังนัน้จึงควรมีการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นหลักรองลงมาคือ 

Websiteโดยใชส้ื่อสังคมออนไลนช์นิดอ่ืนๆมาใชเ้พื่อสนับสนุนสื่อท่ีได้รับความสนใจให้เกิดการรับรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ 
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ข้อเสนอแนะที่นาไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาวิจัยการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าประเภทอื่นๆท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดกล่าวคือการน าแบรนด์ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อ

ประเภทเดียวกันมาเปรียบเทียบเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอื่นๆท่ีส่งผลต่อการรับรู้ผ่านช่องทางของสื่อชนิดนั้นๆและมี

ประสิทธิภาพท่ีต่างกันเพื่อนามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของการรับรู้ในด้านต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและ

ผู้ประกอบการท่ีทาธุรกิจผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรใช้เคร่ืองมอืในการศกึษาวิจัย

ให้มีความหลากหลายและกว้างขึน้นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนจากการวจิัยเชงิปริมาณไปปรับท าเป็นวจิัยเชงิคุณภาพ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลมีท่ีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเช่นอาจมกีารสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบกับข้อมูลท่ีได้

จากแบบสอบถามส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลทาให้การศกึษาวจิัยจะเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 
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ค่านิยมที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

The values affecting customers purchasing behavior on UNIQLO product in 

Bangkok 
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 กนกวรรณ ภูร่ะหงษ์1* และ กฤตยศ ทองแดง1 

Kedwadee Sombultawee1, Kanokwan Poorahong1* and Kittayod Tongdang1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่านยิมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกซือ้สนิค้าของผู้บริโภคสนิค้าจากยูนิโคล่ในกรุงเทพมหานครฯ กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้

ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าของยูนิโคล่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่างแบบวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า 

ค่านยิมมอีทิธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อสนิค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิจัย คือ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ (X4) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพราะสินค้าของยูนโิคล่ไม่สามารถก าหนดสนุทรียภาพของผู้บริโภคได้ ดังนัน้ปัจจัยด้านสุนทรียภาพ

จึงไม่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้ายูนโิคล่ แตค่่านยิมด้านเศรษฐกิจ (X1) ค่านยิมด้านสังคม (X2) และค่านยิมด้านวัตถุ 

(X3)  ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนโิคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

0.05 และสมการพยากรณ์ คือ Y = 0.418 + (0.254)X1 + (0.428)X2 + (0.191)X3 + (0.021)X4 

ค าส าคัญ:  การตัดสินใจซือ้  ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ  ค่านยิมด้านสังคม ค่านิยมดา้นวัตถุ 

Abstract 
The purpose of this research was to study the values affecting customers purchasing behavior on 

UNIQLO product in Bangkok. The sample was 400 customers who have been bought the UNIQLO product in 
Bangkok by using sample random sampling. The Online questionnaire is distributed as a tool for collecting data. 
The data were analyzed by using multiple linear regression analysis (Multiple Regression Analysis). The result 
shows the affecting customers purchasing behavior on UNIQLO product in Bangkok were rated at medium and 
the Aesthetics Values (x4) had no effect on customer purchasing behavior on UNIQLO product in Bangkok 
because UNIQLO product can’t define aesthetics of customers that’s why Aesthetics Values not affect to 
purchasing behavior of UNIQLO product, but Economic values (x1), Social Values (x2), Object Values (x3) are 
affected on customer purchasing behavior on UNIQLO product in Bangkok (Y) with a significance level of 0.05. 
The prediction equation was Y = 0.418 + (0.254) x1 + (0.428) x2 + (0.191) x3 + (0.021) x4 

Keyword: Customer ‘behavior of purchasing, Economic values, Social Values, Object Values
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บทน า 

ในยุคปัจจุบันท่ีปัจจัย 4 ยังคงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินชีวิต รวมท้ังเสื้อผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม

เองก็ถือเป็นปัจจัยหลักท่ีขาดไม่ได้ด้วยเช่นกัน การเลือกเสื้อผ้าท่ีดีและเหมาะสมกับฐานะ มีรูปแบบการใช้งานท่ี

เหมาะสมและมีความน าสมัย สามารถก้าวทันยุคสมัยท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และในปัจจุบันคนไทยมี

พฤติกรรมจับจ่ายใช้สอยและให้ความส าคัญกับเสื้อผ้าเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยเฉลี่ยผู้บริโภคชาวไทยซื้อเสื้อผ้าเพิ่มขึ้น

เฉลี่ย 3% ทุกๆปี โดยมี 58% ซื้อเสื้อผ้าอย่างต่ าเดือนละหนึ่งคร้ังหรือมากกว่า , 93% มองว่าคุณภาพท่ีดีเป็นปัจจัย

ส าคัญในการซื้อเสื้อผ้า และ 57%ยินดีจ่ายมากขึ้นเพื่อคุณภาพท่ีดีของสินค้า (ไกรภพ แพ่งสภา, 2557) และจากการ

ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเสื้อผ้าดังกล่าวท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเสื้อผ้าขึ้น ซึ่ งสินค้าฟุ่มเฟือย

หลายประเภทเป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ แบรนด์เนมท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก มักมีราคาแพง จึงท า

ให้เจ้าของแบรนด์ส่วนใหญ่ใช้การสร้างภาพลักษณ์ในด้านของคุณภาพ ราคา และ การออกแบบท่ีทันสมัยตรงใจ

ผู้บริโภค สร้างความภาคภูมิใจในการซื้อสนิค้า สามารถสร้างความแตกต่างในด้านของฐานะซึ่งผู้บริโภคท่ีมฐีานะดี ไป

จนถึงปานกลางหรือรายได้น้อยก็สามารถซื้อสินค้าได้เช่นกัน ท าให้ค่านิยมในการใช้แบรนด์สินค้าจากต่างประเทศมี

มากขึน้ (อายุวรรณ อัจฉริยวงศ์กุล, 2547: 123-136 )  

การอุปโภคบริโภคของสินค้าแบรนด์เนมนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากในศตวรรษท่ี 21 ( Kapferer; 

& Bastien,2009) ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมเพิ่มขึ้น แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม การตัดสินใจซื้อสินค้า“แบ

รนด์เนม”อาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  เป็นต้น ซึ่ง

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ อาจเป็นเหตุผลประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า“แบรนด์เนม” ฉะนั้นความภักดีต่อตรา

สินค้าหรือความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) นั้นถือเป็นงานส าคัญท่ีแทบทุกบริษัทแสวงหา ยิ่งลูกค้ามีความภักดี

ต่อตราสินค้ามากเท่าใด มูลค่าโดยรวมของตราสินค้า (Brand Value) นั้นก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นไปด้วยและการท่ีลูกค้ามี

ความภักดีสูงต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งก็ยังหมายถึงโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้กับแบรนด์ๆนั้น ท้ังในด้านของ

ยอดขาย การบริหารตน้ทุนในการท าธุรกิจที่ต่ าลง เพิ่มโอกาสในการท าก าไรท่ีมากขึ้น รวมถึงโอกาสในการขยายตลาด

ของแบรนดใ์ห้กวา้งขวางมากขึน้ (Gazebo, 2009) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเร่ือง ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาองคก์รธุรกิจ 

และองค์กรธุรกิจเองสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีตรงตาม

ค่านิยมของผู้บริโภค จนท าให้เกิดการเลือกซื้อสินค้าขึ้น ท าให้เกิดโอกาสทางการตลาด สามารถวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดที่เหนอืกวา่คู่แข่งขันได้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสินคา้ของผู้บริโภคท่ีซือ้สนิค้าจากแบรนดย์ูนิโคล ่

2. เพื่อศกึษาคา่นยิมท่ีมีอิทธิผลตอ่การตดัสินใจเลอืกซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าจากยูนิโคลใ่นกรุงเทพมหานครฯ 
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การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภคและการตัดสินใจซื้อ 

Schiffman and Kanuk (1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริโภค

แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภค

คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

ท้ังเงิน เวลา และก าลัง เพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ท่ีไหน 

และบ่อยแค่ไหนของคนส่วนมากเป็นเชน่ไร ภาพลักษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็นเชน่นัน้ ภาพลักษณ์ท่ีดีจะสร้างความนา่นยิม

เลื่อมใส และภาพลักษณ์ท่ีไมด่ี ก็จะท า ให้การด า เนนิงานของสถาบันนัน้ล้มเหลวใด  

Kotler, Philip. (1999). Marketing Management ได้ ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บ ริโภค (Consumer 

behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใชส้ินค้าและ

บริการ ท้ังนีห้มายรวมถึง กระบวนการตัดสนิใจ และการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชส้ินค้า 

แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541, หน้า 196 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็น

การศึกษาถึงเหตุผลจูงใจท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมี จุดเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้นท่ีท าให้เกิด

ความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด  ของผู้ซื้อ(Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าซึ่ง

ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซือ้จะได้รับอทิธิพลจากลักษณะตา่ง ๆ ของผู้ซื้อแลว้จะ

มกีารตอบสนองของ ผู้ซื้อหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ จุดเร่ิมตน้ของโมเดลนี้อยู่ท่ีมีสิ่งกระตุน้ ให้เกิดความตอ้งการก่อน 

แลว้ให้เกิดการตอบสนอง ดังนั้นโมเดลนี่จึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม  

Vigneron และ Johnson (2004: 484-503) กล่าวว่า การแสดงออกทางสังคมเป็นการรับรู้หรือเป็นการ

ขยายตัวเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการซื้อแบรนด์หรูเพราะผู้บริโภคใช้แบรนด์หรูเป็นวิธีการจัดหมวดหมู่หรือการ

แบ่งแยกความแตกต่างจากคนอ่ืน  

Arghavan และ Zaichkowsky (2000: 485) กล่าวว่า ผู้บริโภคมีสัญลักษณ์ในการแบ่งชนชั้นทางสังคม แบ่ง

โดยการใช้แบรนด์หนึ่งๆ และผู้บริโภคจะเลือกใช้แบรนดท่ีรู้จักกันดีในสังคม ดังนั้น การแสดงออกทางค่านิยมทาง

สังคมจะสะท้อนถึงคุณค่าตราสินค้า เมื่อผู้บริโภคมีการใช้สินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เป็นจ านวนมากก็จะแสดงให้

เห็นว่าสินค้าแบรนด์นัน้เป็นแบรนด์ท่ีนิยมของคนในสังคมและเป็นแบรนด์ท่ีมีคุณภาพดีเหมาะสมกับผู้บริโภค ซึ่งการท่ี

จะเป็นแบรนด์ท่ีนิยมของผู้คนในสังคมได้นั้น องค์กรต้องท าให้ ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้าของแบรนด์นั้นๆ และ

เกิดความพงึพอใจ น ามาซึ่งการซื้อซ้ า 

Gordow W. Allport and Leo Postman (1965) นักวิชาการต่างประเทศได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบค่านิยม

และสังคม และท าการจ าแนกค่านยิมออกเป็น ๖ ประเภท คือ 

1. ค่านิยมตามแนวทฤษฎี (Theoretical) หมายถึงค่านิยมท่ีให้ความส าคัญกับการหาความจริง (Truth) ท่ี

สามารถพสิูจน์หรือตรวจสอบได้ตามหลักเหตุผล และการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. ค่านิยมตามแนวเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึงค่านิยมท่ีให้ความส าคัญกับการใช้งานและผลประโยชน์ท่ี

ได้รับ ซึ่งมักจะเป็นผลประโยชนท์างเศรษฐกิจหรือการสร้างความมั่นคง 

3. ค่านิยมตามแนวทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) หมายถึงค่านิยมท่ีให้ความส าคัญกับศิลปะ ความงาม 

รูปแบบ และการแสดงออกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
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4. ค่านิยมตามแนวสังคม (Social) หมายถึงค่านิยมท่ีให้ความส าคัญต่อความผูกพัน มนุษย์สัมพันธ์ และการ

อยู่ร่วมกันของส่วนรวม 

5. ค่านิยมตามแนวการเมือง (Political) หมายถึงค่านิยมท่ีให้ความส าคัญต่อการได้มา การธ ารงรักษา และ

การใช้อ านาจเหนือบุคคลอื่น ยกยอ่งความมีอิทธิพลและอ านาจ ไมว่า่จะได้มาโดยชอบธรรมหรือก็ตาม 

6. ค่านิยมตามแนวศาสนา (Religious) หมายถึงค่านิยมท่ีให้ความส าคัญต่อคุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ 

และศรัทธาของบุคคล ตลอดจนการศึกษาและประสบการณ์ เพื่อทาความเขา้ใจและเป็นเอกภาพกับระบบธรรมชาติ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
            ตัวแปรอสิระ                                                                    ตัวแปรตาม 

 

                                               
  

 

 

 

 

 

สมมุติฐาน 

1.  ค่านยิมมอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินคา้ยูนโิคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่านยิมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซือ้สินค้ายูนโิคล่(UNIQLO) ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่ งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษาและการศึกษาครัง้นี้ได้ด าเนนิการตามล าดับ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคสินค้ายูนิโค่ล(UNIQLO) ในเขตกลุ่มเทพมหา

นคร  ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากร  

   1.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคสินค้ายูนิโค่ล(UNIQLO) ในเขต

กรุงเทพมหานครเนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตรการหากลุ่มตัวอยา่ง 

ดังนี้ 

การตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่านยิมท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้อ 

-ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ 

-ค่านยิมด้านสังคม 

-ค่านยิมด้านวัตถ ุ

-ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ 
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n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง 

Z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้  

p หมายถงึ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบก าหนด p=0.5) 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ตัวอยา่งได้ดังนี้ (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2546) 

 =384.16 

 

หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก

แบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในคร้ังนี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้ 

ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคสินค้ายูนิโค่ล(UNIQLO) ท่ีเลือกใช้สินค้าแบรนด์ยูนิโค่ล(UNIQLO) ท้ังนี้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา

และงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 การค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะค านวณ

ตามวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่าง

ท้ังหมด 400 คน 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย มรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผู้วิจัยได้ศกึษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

เร่ือง ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย

แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็น

ค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อ

เดอืน  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นค าตอบหลายตัวเลอืก (Multiple choices Question)  จ านวน 6 ข้อ 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ด้าน โดยและด้านจะมีจ านวนค าถาม 3 ข้อ โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตร

ภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียง

ค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 
ส่วนที่  4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิ โคล่ (UNIQLO) ของผู้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครจ านวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 

ตัวเลอืก และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศลิป์จาร,ุ2552) 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็นสิ่ง

ส าคัญ เนื่องจากเคร่ืองมอืการวจิัยจะสะทอ้นถึงวัตถุประสงค์และความนา่เช่ือถือของงานวิจัย อกีทัง้การทดสอบความ

เท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน         

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับวัดการวิจัยศึกษาอิทธิพลค่านิยมท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการเลือกใช้

สินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวของเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

แลว้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษารวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอขอ้แนะน าและ

ท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมีความเท่ียงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา  

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ ทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า (Rating Scale) จึงตอ้งน ามาทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน า

ข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขก่อน น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบ

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้คา่ระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.883 แสดงวา่ เครื่องมือ

มคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน  โดยค านวณหาค่าสถิติ ไดแก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนที่  2  การวิ เคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อสินค้ ายูนิ โคล่ (UNIQLO) ของผู้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

สวนที่ 3 การวิเคราะห์ค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standardy Deviation) 

สวนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่ (UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยค านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ข้อมูล เพื่อหา ค่านยิมท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ 

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ค่านิยมท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ตาม แนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553) 
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ผลการวิจัย 
การวจิัยคร้ังน้ีได้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 70 มีอายุ 18 -25 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 96.5 ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.3 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.5  โดยส่วนใหญ่มี

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนนอ้ยกว่า 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.3 

ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนโิคล่(UNIQLO) พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ใน

การซื้อสินค้าของยูนิโคล่(UNIQLO) น้อยกว่าเดือนละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 50.2 โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าของยูนิ

โคล่(UNIQLO) ในแต่ละคร้ังประมาณ 501 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.0  มีประเภทของสินค้าท่ีท่านชอบซื้อเป็น

ประจ า คือ เสื้อยดื/เสื้อเชิ้ต คิดเป็นร้อยละ 70.5 โดยมีเหตุผลท่ีเลอืกซือ้สนิค้ายูนิโคล่(UNIQLO) คือ คุณภาพของสินค้า 

คิดเป็นร้อยละ 55.5 มผีู้ท่ีมาซือ้สินค้าดว้ยเป็นสมาชกิในครอบครัวหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 32.8 และมีการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร โปรโมช่ันและสว่นลดตา่งๆของสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ผ่านทางอนิเตอร์เน็ต คดิเป็นร้อยละ 30.8 
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ , ค่านิยมด้านสังคม , ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านสุนทรียภาพ จาก

การวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยปาน

กลาง (Mean = 2.72 และ S.D.=0.82) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ (Mean = 2.72 และ S.D.=1.08), ค่านิยมด้านวัตถุ 

(Mean = 2.72 และ S.D.=1.04) และ ค่านยิมดา้นสังคม (Mean = 3.04 และ S.D.=0.96) และอยู่ในระดับเห็นดว้ยนอ้ย 

1 ด้าน คือ ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ (Mean = 2.41 และ S.D.=0.85) 

ส่วนที่  4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิ โคล่ (UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคในภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ยนอ้ย (Mean = 2.41 และ S.D. = 0.82)  

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของค่านยิมท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ยูนิโคล่า (UNIQLO) ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

การถดถอย (Regression) 174.379 4 43.595 183.668 .000d 

ส่วนท่ีเหลอื (Residust) 93.755 395 .237   

Total 268.133 399    

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ , ค่านิยมด้านสังคม , ค่านิยมด้าน

วัตถุ และ ค่านิยมด้านสุนทรียภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอย

เชงิพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  แสดงการวิเคราะห์ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)  .418 .090  4.631 .000 

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ X1 .193 .038 .254 5.120 .000 

ค่านยิมด้านสังคม X2 .415 .046 .428 9.038 .000 

ค่านยิมด้านวัตถ ุ X3 .151 .044 .191 3.451 .001 

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ X4 .018 .029 .021 .615 .539 

R=0.806 , R Square = 0.605 , Adjusted R Square = 0.647 , Std Error of the Estlimate = 0.48719  

 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 2 พบวา่ ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ , ค่านยิมด้านสังคม และค่านยิมด้านวัตถุ ส่งผล

ตอ่คา่นิยมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินคา้ยูนโิคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังปรากฏใน

ตารางที่ 2 

Y = 0.418 + (0.254)X1 + (0.428)X2 + (0.191)X3 + (0.021)X4 

 

เมื่อ Y แทน ค่านยิมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินคา้ยูนโิคล่(UNIQLO)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

      X1  แทน ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ 

      X2  แทน ค่านิยมดา้นสังคม 

     X3  แทน ค่านิยมดา้นวัตถ ุ

     X4  แทน ค่านิยมดา้นสุนทรียภาพ 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ , ค่านิยมด้าน

สังคม และค่านิยมด้านวัตถุ ส่งผลให้ค่านิยมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

ค่านยิมด้านเศรษฐกิจ สนับสนุน 

ค่านยิมด้านสังคม สนับสนุน 

ค่านยิมด้านวัตถ ุ สนับสนุน 

ค่านยิมด้านสุนทรียภาพ ไม่สนับสนุน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สนิค้ายูนโิคล่(UNIQLO) พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความถี่ในการซื้อสินค้าของยูนิโคล่(UNIQLO) น้อยกว่าเดือนละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 50.2 โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ

สินค้าของยูนิโคล่(UNIQLO) ในแตล่ะคร้ังประมาณ 501 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.0  มปีระเภทของสินค้าที่ท่าน

ชอบซื้อเป็นประจ า คือ เสื้อยืด/เสื้อเชิ้ต คิดเป็นร้อยละ 70.5 โดยมีเหตุผลท่ีเลือกซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) คือ 

คุณภาพของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีผู้ท่ีมาซื้อสินค้าด้วยเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 32.8 

และมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นและส่วนลดตา่งๆของสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อย

ละ 30.8 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (1987) ได้ให้ความหมายของพฤตกิรรมของผู้บริโภคไวว้า่

เป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช ้ประเมินผล หรอืการบริโภคผลิตภัณฑ ์บริการ และ

แนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสนิใจของผู้บริโภค

ในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ท้ังเงิน เวลา และก าลัง เพื่อบริโภคสินค้าและบริการตา่งๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไม

จึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหนของคนส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลักษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็นเชน่นั้น 

ภาพลักษณ์ท่ีดจีะสรา้งความนา่นยิมเลื่อมใส และภาพลักษณ์ท่ีไมด่ี ก็จะท า ให้การด า เนินงานของสถาบันนัน้ลม้เหลว

ใด 
2. จากผลการศึกษาค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ , ค่านิยมด้านสังคม , ค่านิยมด้านวัตถุ และค่านิยมด้านสุนทรียภาพ จากการวิเคราะห์

พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (Mean = 

2.72 และ S.D.=0.82) และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคดิเห็นอยูใ่นระดับเห็นดว้ยปาน

กลาง 3 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ (Mean = 2.72 และ S.D.=1.08), ค่านิยมด้านวัตถุ (Mean = 2.72 และ 

S.D.=1.04) และ ค่านิยมด้านสังคม (Mean = 3.04 และ S.D.=0.96) และอยู่ในระดับเห็นด้วยนอ้ย 1 ด้าน คือ ค่านิยม

ด้านสุนทรีภาพ (Mean = 2.41 และ S.D.=0.85) ซึ่งสอดคล้องกับ Arghavan และ Zaichkowsky (2000: 485) กล่าววา่ 

ผู้บริโภคมสีัญลักษณ์ในการแบ่งชนช้ันทางสังคม แบ่งโดยการใชแ้บรนดห์นึ่งๆ และผู้บริโภคจะเลือกใชแ้บรนดท่ีรู้จักกัน

ดีในสังคม ดังนั้น การแสดงออกทางค่านิยมทางสังคมจะสะท้อนถึงคุณค่าตราสินค้า เมื่อผู้บริโภคมีการใช้สินค้าแบ

รนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เป็นจ านวนมากก็จะแสดงให้เห็นว่าสินค้าแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์ท่ีนิยมของคนในสังคมและเป็นแบ

รนด์ท่ีมีคุณภาพดีเหมาะสมกับผู้บริโภค ซึ่งการท่ีจะเป็นแบรนด์ท่ีนิยมของผู้คนในสังคมได้นั้น องค์กรต้องท าให้ 

ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณคา่ตราสินคา้ของแบรนดน์ัน้ๆ และเกิดความพึงพอใจ น ามาซึ่งการซื้อซ้ า 

3. จากผลการศึกษาการตัดสนิใจซื้อสินค้ายูนโิคล่(UNIQLO) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคใน

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย (Mean = 2.41 และ S.D. = 0.82)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Vigneron และ 

Johnson (2004: 484-503) กล่าวว่า การแสดงออกทางสังคมเป็นการรับรู้หรือเป็นการขยายตัวเอง ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนจากการซื้อแบรนด์หรูเพราะผู้บริโภคใช้แบรนด์หรูเป็นวิธีการจัดหมวดหมู่หรือการแบ่งแยกความแตกต่าง

จากคนอื่น  
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กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถท าส าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการตลาด 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านท่ีได้ทุ่มเท ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ขอขอบคุณ

เพื่อนๆทุกคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้ค าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือและยอมเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัย

ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี โดยได้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงอยา่งครบถ้วน  
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การศึกษาเปรียบเทยีบ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และข้อก าหนดของสนิค้าผ่านแดน

ภาคเหนือ และภาคใต้ของไทย ภายใต้การเปดิการค้าเสรี ASEAN และ ASEAN+3  

กรณีศกึษา: การส่งออกผลไม้สดระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า 

Comparison Study of Transit Trade’s Procedures and Restrictions in the Northern 

and Southern Region of Thailand under ASEAN and ASEAN+3 Free Trade Agreement 

Case Study: Exportation of Thai Fresh Fruits  

ก าจัด เล่หม์งคล1* 

Kamchad Lehmongkol1* 

บทคัดย่อ  

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการส่งออกผลไม้สด ท่ีผ่านด่านชายแดนของระเบียง

เศรษฐกิจตอนเหนือ-ใต้ (North - South Economic Corridor) และระเบียงเศรษฐกิจ หาดใหญ่ – สิงคโปร์ (Hat Yai - 

Singapore Economic Corridor) และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ (1)ศกึษากระบวนการและขั้นตอน

การส่งออกและน าเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยผ่านด่านชายแดนของ North - South Economic Corridor และ Hat Yai 

- Singapore Economic Corridorไปประเทศในกลุ่ม ASEAN และประเทศในกลุ่ม ASEAN+3  (2) ศึกษาข้อก าหนดและ

กิจกรรมการเคลื่อนย้ายผลไม้สดของไทยผ่านด่านศุลกากรของประเทศไทยและประเทศผู้น าเข้าซึ่งอยูใ่นกลุ่มประเทศ

ในกลุ่ม ASEAN และประเทศในกลุ่ม ASEAN+3 ตามกรอบความร่วมมอืการคา้เสรีระหว่างประเทศของสองกลุ่ม  

จากการศึกษาพบว่า ในด้านกฎ ระเบียบ กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการส่งออกและน าเข้าผลไม้สด

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า จะพบวา่ลักษณะของการส่งออกผลไม้สดผ่าน North - South Economic Corridor 

และ Hat Yai - Singapore Economic Corridor จะมีลักษณะของการค้าผ่านแดน (Transit Trade) เป็นการส่งสินค้าทาง

ถนน ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัตกิารตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบด้านสุขอนามัยของสนิค้าของผู้มสี่วนร่วมใน

ระบบห่วงโซ่อุปทานการส่งออกและน าเข้าในระดับท่ีต่างกันตามประเทศปลายทาง ดังนั้นในส่วนการส่งออก-น าเข้า

ระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า ต้องปรับปรุงในข้อตกลงระหว่างกันและแก้ไข กฎ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การค้าผ่านแดน เพื่อเอื้ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า แก่ผู้ประกอบการส่งออกของไทย และให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใน ASEAN เช่น National Single Window, Phytosanitary Check, Single Stop Inspection 

เป็นต้น 

ในด้านข้อก าหนด การเคลื่อนย้ายผลไม้สดผ่านด่านศุลกากรชายแดน ภายใต้ข้อตกลงและความร่วมมือ

การค้าเสรี นั้นพบว่า การส่งออกจะเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Action Plan) สิทธิ

ประโยชนท์างด้านยกเวน้ภาษีอากรขาเข้าจาก FTA ASEAN, ASEAN+3 แต่บางประเทศก็มีภาษีในรูปแบบอื่น ๆ แฝงอยู ่

นอกจากนั้นพบว่ามีแนวโน้มของมาตรการและอุปสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures, NTMs & 

Non-Tariff Barriers, NTBs) ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของผลไม้สด

                                                 
1 ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย  57100 
1 School of Management, Mae Fah Luang University,  Chiang Rai province 57100 
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เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจภาคการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อ

การรวมกลุม่เศรษฐกิจและข้อตกลงการคา้ระหวา่งประเทศในกลุ่ม ASEAN และ ASEAN+3 อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ:   การค้าผ่านแดน การค้าชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจ ข้อตกลงการค้าพธีิการทางศุลกากรการตรวจชวีอนามัย 

มาตรการทางการค้าท่ีไมใ่ชภ่าษี 

Abstract 

This comparison study concerning on the exportation of Thai fresh fruits via North - South economic 

corridor and Hat Yai - Singapore economic corridor of Thailand with the purpose of (1) Rules and Regulation of 

Customs formality and process in exporting-importing Thai fresh fruits between Thailand and partner countries 

(2) Restrictions and logistics activities in exporting-importing Thai fresh fruits between Thailand and partner 

countries under ASEAN and ASEAN+3 Free Trade Agreement. 

On the Rules & Regulations, Process and Procedures for Export-Import Thai fruits between Thailand and 

partner countries, between the two economic corridors, we found out that the type of the trade can be 

considered “a Transit Trade”, which has more degree of flexibility on rules & regulations varies by partner 

countries and sometimes called “way of people”.  In order to make balance in importing and exporting between 

border countries in ASEAN and ASEAN+3, an improvement and agreement needed to be reconsidered by re-

negotiation.  For Importing and Exporting, the exporters and importers needed to clearly understand and practice 

in comply strictly with the same standard rules and regulations eg. National single window, Phytosanitary check 

and Single Stop Inspection. 

On the restrictions in exporting and importing Thai Fresh Fruits across the borders under the Free Trade 

Agreement or any other privileges agreed between two countries, even the import duty barrier has been no 

restricted, zero duty for fresh fruits.  We figured out that the exportation needed to comply with the ASEAN 

Transport Action Plan (ATAP) and Quota for Perishable Goods. And trend of Non-Tariff Barriers (NTBs) and Non-

Tariff Measures (NTMs) have been increased due to the Food Safety and Phytosanitary Issues 
 

Keywords:  Transit Trade, Border Trade, Economic Corridor, Free Trade Agreement, Customs Formality, 

Phytosanitary Check, Non-Tariff Measures and Non-Tariff Barriers  
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บทน า 

ความส าคัญและที่มาของการศึกษา 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีด าเนินการทางการเกษตรมีพื้นท่ีดินท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ อากาศ

รวมถึงน้ าท่ีเหมาะกับการท าเกษตร ในปัจจุบันสินค้าเกษตรไม่วา่จะเป็นผักหรือผลไมน้ั้นล้วนแต่เป็นสินค้าหลักในการ

ส่งออกไปยังต่างประเทศของไทย ด้วยลักษณะ รสชาติ คุณค่าทางด้านโภชนาการ และคุณภาพของสินค้าเกษตรจึงท า

ให้ต่างประเทศต้องการน าเข้าสินค้าเกษตรจ าพวกผักและผลไม้จากไทยเป็นจ านวนมากพอสมควร ท าให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงภาพรวมการส่งออกของประเทศไทยนั้นก็ดีขึ้นตามไปด้วย  ผลไม้เศรษฐกิจของประเทศ 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการส่งออกจะมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตท่ีได้ โดยส่งออกได้ไม่เกินร้อยละ 16 ของ

ผลผลิตท้ังหมด แต่ก็มีแนวโน้มความต้องการจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบปี 2557 กับปี 2558 พบว่า

ปริมาณการส่งออกและมูลค่าการส่งออกของผลไม้สดเพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ 48 และท ารายได้เข้าประเทศไม่ต่ ากว่าปีละ 

8,000 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 2558) ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของ

ประเทศไทยส าหรับการส่งออกผลไม้สดได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ประเทศในสหภาพ

ยุโรป สิงคโปร์ ฮ่องกง และเวียดนาม โดยมีประเทศเม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และไตห้วัน ได้เข้ามาเป็นคู่แข่งใน

ตลาดการสง่ออกผลไม้สดกับไทย  ซึ่งท าให้มีการแข่งขันกันของสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก 

ท่ีผ่านมาปริมาณการส่งออกผลไม้สดของไทยยังมีปริมาณส่งออกไมแ่น่นอนเนื่องจากมีข้อจ ากัดมากมาย ท้ัง

จากคุณภาพตัวสินค้าท่ีไมต่รงตามมาตรฐานคุณภาพของประเทศผู้น าเข้าสนิค้าซึ่งมีความแตกตา่งกันในแต่ละประเทศ 

การควบคุมตน้ทุนการด าเนินงานเพื่อก าหนดราคาสินค้าท่ีแข่งขันได้ และความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงทางด้านการค้าเสรี

ระหว่างประเทศเพื่อการได้รับประโยชน์มากขึน้ระหว่างประเทศคู่ค้า ท าให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาส ศักยภาพในการ

แข่งและการขยายตลาดของการสง่ออก 

การจัดการโลจิสตกิส์และห่วงโซ่อุปทานได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินการส่งออกสินค้าเกษตรมาก

ขึน้ โดยเฉพาะในสภาวะท่ีมีการแข่งขันสูง การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อ

การเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกผลไม้สดของไทยไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มอาเซียน+3 

และสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและขั้นตอนการส่งออกและน าเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยผ่านแดน

ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มประชา คมเศรษฐกิจอาเซียน ไปยังประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 

2. ศกึษาเปรียบเทียบข้อก าหนดและกิจกรรมการเคลื่อนยา้ยผลไมส้ดผ่านด่านศุลกากรของประเทศไทยผ่าน

แดนประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไปยังประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 ตามกรอบความร่วมมอืการคา้เสรีระหว่างประเทศ 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

ด่านศุลกากร จ.สงขลา และด่านศุลกากร จ.เชยีงราย ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนอื – ใต้ 

 ประเทศในกรอบความร่วมมอืประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น สปป.ลาว มาเลเซีย และ สิงคโปร์  

ประเทศในกรอบความร่วมมอืประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 เชน่ สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรกลุม่ตัวอย่าง   
เกษตรกรผู้เพาะปลูกผลไมใ้นภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ผู้ประกอบการส่งออกผลไมส้ดของประเทศไทย 

ผู้ประกอบการน าเข้าผลไมส้ดของประเทศสิงคโปร์  

ผู้ประกอบการน าเข้าผลไมส้ดของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ 

3. ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาครัง้นี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบดังตอ่ไปน้ี 

1. กระบวนการการส่งออก (กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ) ของผู้ประกอบการส่งของไทยผ่านทางช่องทางการค้า

ชายแดน จังหวัดเชียงรายของไทย ผ่านแดน สปป.ลาว ไปยัง นครคุนหมิง มณฑลยูนาน ของจีนตอนใต้ เปรียบเทียบ

กับผ่านทางชอ่งทางการค้าชายแดนจังหวัดสงขลาของไทย ผ่านแดนมาเลเซีย ไปยังสิงคโปร์ 

2. ข้อก าหนดในการเคลื่อนท่ีของผ่านทางช่องทางการค้าชายแดน จังหวัดเชียงรายของไทย ผ่านแดน สปป.

ลาว ไปยัง นครคุนหมิง มณฑลยูนาน ของจีนตอนใต้ เปรียบเทียบกับผ่านทางช่องทางการค้าชายแดนจังหวัดสงขลา

ของไทย ผ่านแดนมาเลเซีย ไปยังสิงคโปร์ ภายใต้การเปิดการคา้เสรี ASEAN และ ASEAN+3  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงระเบียบวิธีการปฏิบัติ กระบวนการ และประโยชน์ของข้อตกลงทางการค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ส่งออกและน าเข้าผลไมส้ดจากประเทศไทยผ่านแดนไปยังประเทศในกลุ่ม ASEAN และ ASEAN+3 

2. ทราบถึงข้อก าหนดของการส่งออกผลไมส้ดจากประเทศไทยไปยังประเทศในกลุ่ม ASEAN และ ASEAN+3 

ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อก าหนด ข้อตกลง และความร่วมมอืการคา้เสรี ASEAN และ ASEAN+3 

3. เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันและสรา้งโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคเกษตร เพื่อตอบสนองต่อการ

รวมกลุม่เศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้การเปิดการคา้เสรี ASEAN และ ASEAN+3  

การด าเนินการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการศกึษา (Conceptual Framework) 

การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของผลไม้สดเพื่อการส่งออก มุ่งหวังให้ทราบข้อมูลการ

เคลื่อนย้ายของผลไมส้่งออก วิธีการปฏิบัติ ของกระบวนการส่งออก ตั้งแต่งผู้ประกอบการส่งออกจนถึงผู้ปรกอบการ

น าเข้า ณ ประเทศปลายทาง โดยการส ารวจภาคสนาม (Field Survey) การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ 

(Interview) จากแบบสอบถามกับผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของการส่งออก เพื่อหาข้อสรุป แนวทางการปฏิบัติท่ีดี 

ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการ รวมท้ังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในระบบห่วงโซ่

อุปทานและโลจิสติกสข์องผลไมไ้ทยสง่ออกที่เป็นไปได้ในทางปฏบัิติ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ดังกล่าว และตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย (Focal Firm) โดยการคัดเลือกจาก

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้เพื่อการสง่ออกในภาคตะวันออก ผู้ประกอบการสง่ออกในบัญชรีายช่ือของกรมส่งเสริมการ

ส่งออกโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีเป้าหมายการส่งออกผลไม้สดไปประเทศสิงคโปร์ 

และสาธารณะประชาชนจีนตอนใต้ ผู้ประกอบการน าเข้าผลไม้สดไทยของประเทศสิงคโปร์ และผู้ประกอบการน าเข้า

ผลไม้สดไทยของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากการส ารวจโดยวธีิการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน

การส่งออกผลไม้สดตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก เจ้าหน้าท่ีด่านศุลกากร จนถึงผู้ประกอบการน าเข้าของ 

ประเทศคู่ค้าปลายทาง รวมถึงตัวแทนพาณิชย์ของไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานของผลไม้สดเพื่อ

การสง่ออก 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติ

การผลิตและการค้าผลไม้สด จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูลของกฏ ระเบียบ 

วธีิปฏิบัติของการส่งออก จากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ข้อมูลของข้อตกลงทางการค้าและสิทธิประโยชน์ทาง

การค้า จากกรมเจรจาการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย์ เป็นต้น 

การศึกษาเปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัต ิและข้อก าหนดของสินค้าผ่านแดน 

ภาคเหนือและภาคใต้ของไทย ภายใต้การเปิดการค้าเสรี ASEAN และ ASEAN+3  

 

ระเบียบ วิธีการ 

กระบวนการ 

ส่งออก -น าเข้า  

เปรยีบเทียบระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN และ ASEAN+3 

1. ระเบียบ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติ กระบวนการ ในการส่งออกผลไม้สดไทยกับประเทศคู่ค้าในกลุ่มอาเซียน และ

อาเซยีน+3 ผ่านระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ 

       2.   ข้อก าหนด ข้อตกลง และความร่วมมอืทางการค้าเสรี ระหวา่งไทยกับประเทศคู่คา้ในกลุ่มอาเซยีน และอาเซียน+3 

 
 

ข้อก าหนด ข้อตกลง 

ความร่วมมือทาง

การค้าเสรี 

แนวทางในการปฏิบัตท่ีิดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการแข่งขนัและสร้างโอกาสทางธุรกจิภาคการเกษตร เพื่อ

ตอบสนองต่อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN และ ASEAN+3 
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การใช้แบบสอบถามประกอบกับการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ส าหรับข้อมูลของเกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้สดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง และผู้ประกอบการน าเข้า

ผลไม้สด ณ ประเทศปลายทาง ใช้แบบสอบถามประกอบกับการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย

ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์พนักงานระดับบริหารและท าการบันทึกรายการค าถามพื้นฐานท่ีต้องการถามให้ครอบคลุมเนื้อหา

ท้ังหมดท่ีต้องการศึกษา เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามได้อยา่งอิสระ ซึ่งจะได้รับค าตอบจากผู้

ถูกสัมภาษณ์เป็นความคิดเห็นในรายละเอียดต่าง ๆ รวมไปถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีประสบอยู่ ผลลัพธ์จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกนี้จะมผีลตอ่การศึกษาของโครงการวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาการส่งออกผลไม้

สดของไทยต่อไป 

การประมวลวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมท้ังหมด จะต้องน ามาตรวจสอบความถูกต้อง จัดระเบียบและประมวลผลและน าไป

วเิคราะห์ดังนี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการแสดงแผนภาพห่วงโซ่อุปทานของการ

เคลื่อนย้ายผลไม้สดส่งออกของแต่ละกลุ่มและภาพรวม การอธิบายเส้นทางการเคลื่อนย้ายผลไม้สดส าหรับการ

ส่งออก mode การขนส่งท่ีใช้ ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ประกอบการส่งออก ไปจนถึงผู้ประกอบการน าเข้า

ผลไม้สดของไทย ณ ประเทศปลายทาง รวมท้ังผู้มีสว่นร่วมท่ีมีบทบาทส าคัญในห่วงโซ่อุปทานของการส่งออกผลไมส้ด

ของไทย 

2. การวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาของแต่ละวัตถุประสงค์ของการวิจัย จะด าเนินการจากการเก็บ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่อุปทาน และใช้เคร่ืองมือทางการวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิก้างปลา 

(Fish Bone Diagram) การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช ้SWOT Analysis เป็นต้น 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

สมพรและกนก (2552)  ได้ศึกษาโครงการศึกษาวิจัยระบบ Logistics  และSupply  Chain  ผลไม้และผลิตภัณฑ์

เพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเชียปี2552 (กรณีศึกษาเส้นทาง R3E และ R3W) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา

สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม การผลิต  การตลาด  ความต้องการผลไม้และผลิตภัณฑ์ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการค้าผ่านแดนของสินค้าผลไมแ้ละผลิตภัณฑ์ ของประเทศตา่งๆ ตามเส้นทาง R3W R3E  

ปนัดดาและก าจัด (2557) ได้ศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้บริบท AEC แต่ละประเทศมี

แนวโน้มตั้งก าแพงโดยปรับเปลี่ยนมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (NTB) ออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นภาครัฐ

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระบบโซ่อุปทาน ต้องคอยติดตามและวิเคราะห์การเปลี่บยแปลงมาตรการต่างๆ รวมถึง

สิทธิประโยชนท์างด้านการภาษขีองประเทศคูค่้าอย่างสม่ าเสมอ 

กรมการค้าต่างประเทศ (มี.ค. 2559) ได้นิยามความหมายการค้าผ่านแดน (Transit Trade) คือการค้าท่ีผ่านทาง

ช่องทางการค้าชายแดน แต่สินค้าจะถูกขนส่งผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเป็น

ประเทศท่ีสาม ท่ีมีชายแดนตดิตอ่กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จีน อนิเดีย เวยีดนาม บังคลาเทศ และสิงคโปร์ 

กรมการค้าต่างประเทศ (มี.ค. 2559) ได้นิยามความหมายการค้าชายแดน (Border Trade) คือการค้ากับ

ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา โดยการส่งออก และน าเข้าผ่านทางจุดผ่านแดนท่ี

จัดตั้งขึน้บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติตรวจ

คนเข้าเมอืง และพระราชบัญญัติศุลกากร ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนช่ัวคราว และจุดผ่อนปรน 
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ผลการศึกษา 

ช่องทางการค้าผ่านแดน ไทย (สงขลา) – มาเลเซีย (บูกติ คายูฮิตาม) - สิงคโปร์ (วู้ดแลนด์) 

 
ภาพที่ 2 ชอ่งทางการค้าผา่นแดน ไทย (Songkla) – มาเลเซีย (Bukit Kayu Hitam) - สิงคโปร์ (Woodland) 

 

ช่องทางการค้าผ่านแดน ไทย (เชียงราย) – สปป.ลาว (บ่อแก้ว, บ่อเต็น) - จีนตอนใต ้(คุนหมงิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ชอ่งทางการค้าผ่านแดน ไทย (Chiangrai) – สปป.ลาว (Bo-Kaew, Bo-Ten) - จีนตอนใต้ (Kunming) 

 

ด่านศุลกากร จ.สงขลา 

ด่านศุลกากร Bukit Kayu Hitam 
มาเลเซีย 

ศูนย์รวบรวมผลผลิต จ.จันทบุรี 

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 

ด่าน Woodland สิงคโปร์ 

ศูนย์รวบรวมผลผลิต จ.จันทบรุ ี

ด่าน สะพานมติรภาพไทย-ลาว 
 

ด่าน บ่อเต็น สปป.ลาว 
 

ด่าน บ่อหาน จีน 

เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน 
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กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และข้อก าหนดของการส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทยไป 

ประเทศสิงคโปร ์  

 กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏบัิติ และข้อก าหนดในการส่งออกผลไม้สดไทย  

 กรณีนี้พบว่าผู้ประกอบการส่งออกจะเป็นรายใหญ่ มีการด าเนินการจดทะเบียนประเภทต่างๆ ครบถ้วน มี

การระบุรายละเอียดลงใน Invoice ซึ่งตรงกับใบขนขาออกครบถ้วน และมีการด าเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อส่งออก

อย่างถูกต้อง 

ในส่วนของพิธีการด้านศุลกากร ผู้ประกอบการจะด าเนินการผ่านระบบ e-customs และในส่วนการ

ตรวจสอบสุขอนามัยพืชจะมีด าเนนิการท่ีด่านโดยหนว่ยกักกันพชื (Plant Guarantee/Inspection) เนื่องจากวา่สินค้าเป็น

ประเภทผักและผลไม้ซึ่งจะเข้าพิธีการตรวจปล่อยช่อง Green Lane เจ้าหน้าท่ีฯ มีการสุ่มตรวจ (sampling, random 

check) และผ่านเคร่ือง X-Ray ซึ่งพบว่าการตรวจเข้มงวดส าหรับการส่งออกไปสิงคโปร์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังมี

ความยืดหยุ่นในการตรวจปล่อยสินค้า ดังนั้นในการบันทึกข้อมูลสินค้าท้ังจ านวน ปริมาณ และน้ าหนักในระบบของ

ศุลกากรจะท าการบันทึกตามขอ้มูลท่ีปรากฏในใบขนสินค้า อาจมคีวามคลาดเคลื่อนได้ 

 กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏบัิติ และข้อก าหนดในการผ่านน าเข้าผลไม้สดไทยผ่านแดนมาเลเซีย 

พิธีการน าเข้าเพื่อผ่านด่านมาเลเซีย จะด าเนินการตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรน าเข้าผ่านแดนซึ่งจะคล้ายๆ กับของ

ไทย มีการตรวจสินค้าผ่านเคร่ือง X-Ray สุ่มตรวจสินค้าตามใบขนขาเข้า และตรวจเอกสารชีวอนามัยพืชของไทย มี

การ seal ตูค้อนเทนเนอร์ เมื่อตรวจปล่อยสินค้าเสร็จหลังจากนั้นสินค้าจะถูกขนส่งไปตาม highway ของมาเลเซีย โดย

ไมม่ีการเปิด seal จากการส ารวจพบวา่ผู้ประกอบการน าเข้าบางรายจะให้ Shipping Agent ท่ีช านาญเป็นผู้ท าเอกสาร

การสง่ออกของสนิค้าใหม่อีกคร้ังหลังผ่านดา่นแดนของมาเลเซียเพื่อไปยังด่านของสงิคโปร์  

 กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏบัิติ และข้อก าหนดในการน าสินค้าผลไม้สดไทยของสิงคโปร์ ในสว่น

ของผู้ประกอบการน าเข้า จะต้องจดทะเบียนนิตบุิคคลกับกระทรวงพาณิชยข์องสิงคโปร์ ตอ้งขอใบอนุญาตน าเข้าจาก

ส านักงานอาหารเกษตรและสัตว์แพทย์ (AVA) สิงคโปร์ เมื่อสินค้าผ่านแดนของมาเลเซียไปถึงด่านของประเทศสิงคโปร์

แล้ว จะถูกตรวจตามขั้นตอนพิธีการน าเข้าผ่านแดนของสิงคโปร์ มีการสุ่มตรวจสินค้า ตรวจเอกสารใบรับรอบสุขอนามัย

พืช มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจทางสุขอนามัย ซึ่งการตรวจเป็นไปอย่างเข้มงวด มีการบันทึกการน าเข้าผ่านระบบอย่าง

ชัดเจนท้ัง ชนิดของสินค้า ปริมาณ และน้ าหนัก เพราะสิงคโปร์มีระบบโควตาสินค้าเน่าเสียง่ายน าเข้ากับประเทศไทย 

(30,000 ตัน/ปี) หลังจากพิธีการตรวจปล่อยสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ต่อจากนั้นสินค้าจะถูกขนส่งไปยังผู้ประกอบการน าเข้าท่ี

ตลาดกลางค้าส่ง (Wholesale Market)  

กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และข้อก าหนดของการส่งสินค้าผา่นแดนประเทศไทยไป

ประเทศจีนตอนใต ้

 กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏบัิต ิและข้อก าหนดในการส่งออกผลไมส้ดไทย  

 กรณีนี้พบว่าผู้ประกอบการส่งออกจะเป็นรายใหญ่ และเป็นชาวต่างชาติ มีการด าเนินการจดทะเบียน

ประเภทต่างๆ ครบถ้วน มีการระบุรายละเอียดลงใน Invoice ซึ่งตรงกับใบขนขาออกครบถ้วน และมีการด าเนินพิธีการ

ทางศุลกากรเพื่อสง่ออกอย่างถูกตอ้งผู้ประกอบการส่งออกต้องด าเนินการพิธีการศุลกากร โดยผ่านระบบ E-customs 

โดยชปิป้ิงของไทยเป็นผู้ด าเนินการมีการสุ่มตรวจสินค้าโดยเปิดตู้สินค้า  และซีลตู้ มีความยดืหยุ่นในการปฏิบัติท่ีด่าน

เชียงของมีการตรวจสอบสินค้า โดยมีการอ้างอิงจากเอกสารการส่งออกในใบก ากับสินค้า และตรวจสอบด้วยเคร่ือง 

X-Ray แต่ไม่มีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อตรวจสอบสินค้า โดยผลไม้ท่ีผ่านด่านเชียงของนั้นจะไม่มีการเสีย
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ค่าธรรมเนียมและภาษี เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรท่ีทางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้

ตกลงกันไว้แลว้รถบรรทุกของไทยสามารถน ารถขนสินค้าข้ามฝั่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏบัิติ และข้อก าหนดในการสง่ผลไม้สดไทยผ่านแดน สปป.ลาว  

ทางด่านบ่อแก้วมตีรวจสอบสินค้า เช่นเดียวกับด่านเชยีงของโดยอ้างอิงจาก Packing List และตรวจสอบด้วย

เคร่ือง X-Ray แต่ในด่านนี้จะไม่มีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์และไม่มีการสุ่มตรวจมาตรฐานสินค้าแต่ อย่างใด ซึ่ง

รถบรรทุกสามารถขับไปจนถึงด่านบ่อเต็นซึ่งเป็นชายแดนประเทศลาว – จีนซึ่งจะมีการเปลี่ยนรถ และเปลี่ยนถ่าย

สินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ไทย เป็น ตู้คอนเทนเนอร์จีนเนื่องจากไม่มีข้อตกลงท่ีจะอนุญาตให้รถบรรทุกจากประเทศ

ไทยข้ามไปยังประเทศจีนได้โดยจะท าการเปลี่ยนสินค้าท่ีด่านบ่อเต็นและบริเวณใกล้เคียงท่ีทางประเทศลาวได้จัดไว้ให้ 

โดยจะมีระยะห่างจากด่านบ่อเต็นไม่เกิน 10 กิโลเมตร จะมีการถ่ายสินค้าระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กันโดยใช้วิธีการ

น าเอาท้ายคอนเทนเนอร์มาชนกันแล้วให้เจ้าหน้าท่ีมาช่วยกันท าการขนย้ายสินค้าน าเข้าไปเรียงในตู้คอนเทนเนอร์ท่ี

ควบคุมอุณหภูมิใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าประมาณ 5-6 ชั่วโมง โดยด่านบ่อเต็นก าหนดปิดด่านในเวลา 

18.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ส าหรับรถยนต์ท่ัวไปและ 22.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ส าหรับรถบรรทุก โดยจะไม่มีการเก็บ

ค่าธรรมเนยีมในการน าสินคา้ออกจากประเทศลาวไปยังประเทศจีนแตอ่ย่างใด 

 กฎ ระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนปฏบัิติ และข้อก าหนดในการน าเขา้ผลไม้สดไทยของประเทศจีนตอนใต้  

ได้มีการด าเนินการพิธีการศุลกากร โดยผ่านชิงป้ิงจีน รถสินค้าเข้าสู่บ่อหาร ประเทศจีน มีการเปิดตู้แกะซี

ลออกเพื่อสุ่มตรวจคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้ตามคุณภาพท่ีก าหนดไว้แต่ มีความเข้มงวดในการปฏิบัติ  มีการซิลตู ้

และจากนัน้สง่สินค้าจะถูกขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางของผู้น าเข้าตามภูมิภาคตา่งๆของประเทศจีนได้ เชน่ เมอืงสิบ

สองปันนา เมืองคุณหมิง นครเฉินตู เป็นต้น ซึ่งระหวา่งทางจะไมม่กีารเปิดตูต้รวจสอบคุณภาพซ้ าอีก จนกระทัง้สินค้า

จะถึงจุดหมายปลายทาง 

ผลการศกึษาเปรียบเทียบ 

การเปรียบเทียบกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตใินการส่งสนิคา้ไทยผ่านแดนไปยงัประเทศ

สิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ (ตารางที่ 1) 

ตารางที ่1 การเปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ กระบวนการและวิธีปฏบัิตใินการส่งออกผลไมส้ดไทยเพื่อการส่งออกไป

ประเทศสิงคโปร์ และไปสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ 

กระบวนการ 

ขั้นตอน และวิธี

ปฏิบัติ 

 

มาตรฐานปฏิบัติ 

 

ประเทศสงิคโปร ์

 

ประเทศจนีตอนใต ้

ผู้ประกอบการ

ส่งออกของไทย 

จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณชิย์

ไทย 

จดทะเบียน VAT 

ท าบัตรผู้สง่ออก 

จดทะเบียนผู้สง่ออกกับกรมวิชาการเกษตร 

เดนิพธิกีารศุลกากรลว่งหนา้ผ่านระบบ e-

customs หรือตรงหน้าด่าน 

เอกสารรับรองสุขอนามัยพืช ลว่งหนา้ 

เอกสาร Invoice/ใบขน 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการปฏิบัติมกีารระบุ   

     จ านวน ประเภทของสนิค้าใน  

     Invoice และใบขน ครบถว้น 

-   ไมม่ีผู้ประกอบการรายย่อย 

 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการปฏิบัติ 

-  ผู้ประกอบการปฏิบัติมกีารระบุ

จ านวน ประเภทของสนิค้าใน Invoice 

และใบขน ครบถ้วน 

-  ผู้ประกอบการรายใหญ่มักเป็นคน

จีน ไม่มีผู้ประกอบการรายย่อย 
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ตารางที ่1 การเปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ กระบวนการและวิธีปฏบัิตใินการส่งออกผลไมส้ดไทยเพื่อการส่งออกไป

ประเทศสิงคโปร์ และไปสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ (ต่อ) 

กระบวนการ 

ขั้นตอน และวิธี

ปฏิบัติ 

 

มาตรฐานปฏิบัติ 

 

ประเทศสงิคโปร ์

 

ประเทศจนีตอนใต ้

ด่านศุลกากร/ดา่น

กักกันพชืของไทย 

ขั้นตอนพธิกีารศุลกากรส่งออกผ่านดา่น

ชายแดนของไทย 

ประกาศศุลกากรเรื่อง “การขนส่งสินคา้

ข้ามแดน”  

กระบวนการส่งสินคา้ออกทางบก กรม

ศุลกากร 

พิธีการตรวจปล่อยชอ่ง Green lane 

ผู้ประกอบการด าเนนิการผา่นระบบ 

e-customs มีการตรวจสินค้าผ่าน 

X-Ray สุ่มตรวจชีวอนามัยพืชมี

ความเขม้งวด มกีาร 

   บันทกึการส่งออกผ่านระบบ

ชัดเจน 

- ด าเนนิการครบถ้วน 

การตรวจปล่อยสินคา้มีความ

เขม้งวด 

พิธีการตรวจปล่อยชอ่ง Green lane 

ผู้ประกอบการด าเนนิการผา่นระบบ e-

customs มีการตรวจสินค้าผ่าน X-Ray 

สุ่มตรวจชีวอนามัยพืชมีความเขม้งวด มี

การ   บันทกึการส่งออกผ่านระบบ

ชัดเจน 

-  ด าเนนิการครบถ้วน 

การตรวจปล่อยสินคา้มีความเขม้งวด 

ผู้ประกอบการ

น าเขา้สิงคโปร์/จีน 

จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณชิย์

ของแต่ละประเทศ 

ใบอนุญาตน าเขา้จากกระทรวงเกษตรของ

แตล่ะประเทศ 

 

ผู้ประกอบการน าเขา้จด 

 ทะเบียนนิติบุคคลกับ 

 กระทรวงพาณิชย์สิงคโปร ์

ผู้ประกอบการด าเนนิ 

    การจดทะเบียนน าเขา้ 

    จากส านักงานอาหาร 

    เกษตรและสัตว์แพทย์  

    (AVA) สิงคโปร ์

ผู้ประกอบการน าเขา้บาง 

    รายจะท า Invoice 

    /packing list และ 

    เอกสารใหม่อีกครั้ง หลัง 

    ผ่านดา่นบูกิต มาเลเซีย 

ผู้ประกอบการน าเขา้จดทะเบียนนิติ

บุคคลกับกระทรวงเกษตรและพาณิชย์

จีน 

ผู้ประกอบการมีใบ 

    อนุญาตน าเขา้จาก 

    กระทรวงเกษตรและ 

    พาณิชย์และ FDA จีน 

-   ผู้ประกอบการน าเขา้บาง 

   รายจะท า Invoice 

   /packing list และ 

   เอกสารใหม่อีกครั้ง ก่อน 

   ผ่านดา่นบอ่หานของจีน 

ด่านศุลกากร/ดา่น

กักกันพชืของ

ประเทศคู่คา้ 

ขั้นตอนพธิกีารศุลกากรน าเขา้ของแต่ละ

ประเทศ 

การสุ่มตรวจสินคา้ 

การตรวจเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพชื 

 

ด าเนนิการพิธีการน าเขา้เพื่อผ่าน

ด่านบูกิต มาเลเซยี 

พิธีการน าเขา้ศุลกากรคล้ายดา่น

ศุลกากรของไทย 

มีการตรวจสินคา้ผา่นเครื่อง X-Ray  

สุ่มตรวจสินค้าขาตามใบขนขาเขา้ที่

ด่านบูกิตมาเลเซยี 

ไมม่ีการเปลี่ยนถา่ยสินคา้ มีการSeal 

ตูค้อนเทนเนอร์ ที่ดา่นบูกิต 

มาเลเซีย 

สินค้าเขา้ถึงด่าน Woodland มีการ

สุ่มตรวจสุขอนามัย อย่างเขม้งวด 

มีการบันทกึการส่งออกผ่านระบบมี

ความชัดเจน 

ด าเนนิการพิธีการครบถว้นและเข้มงวด 

มีการเปลี่ยนถา่นสนิค้าระหว่างรถและตู้

คอนเทนเนอร์ที่บ่อเต็นของ สปป.ลาว 

ก่อนเข้าด่านบ่อหานของจีน 

-  ด่านบ่อหานมกีารสุ่มตรวจสินคา้ผา่น 

X-Ray100% ตรวจอย่างเป็นระบบ และ

เขม้งวด 

มีการสุ่มตรวจชีวอนามัยพืช ที่ด่านบ่อ

หานของจีน 

Seal ตูค้อนเทนเนอร์ ที่ดา่นบอ่หานของ

จีน 

มีการบันทกึการส่งออกผ่านระบบมี

ความชัดเจน 
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การเปรียบเทียบข้อก าหนด และกจิกรรมการเคลื่อนย้ายผลไมส้ดไทยผ่านแดนไปยังประเทศสงิคโปร์ 

และสาธารณรัฐประชาชนจนีตอนใต้ ภายใต้กรอบการคา้เสรี (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อก าหนดและกจิกรรมการเคลื่อนย้ายผลไมส้ดไทยผ่านดา่นศุลกากรของประเทศไทย

และประเทศผู้น าเข้าของประเทศสิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ 

ข้อก าหนดและ

ข้อตกลงทาง 

การค้าเสรี 

 

มาตรฐานปฏิบัต ิ

 

ประเทศสิงคโปร ์

 

ประเทศจนีตอนใต ้

ข้อก าหนดของตัว 

สินค้า  

กฎระเบียบ GPL การคัด 

  เกรด การบรรจุภัณฑ์ และ 

  การติดฉลาก 

น้ าหนักบรรจุเป็นมาตรฐาน 

  ตามความต้องการลกูค้า 

เข้มงวดในการปฏิบัติ  

- การบรรจุ เป็นไปตาม 

  มาตรฐานลูกค้า 

เข้มงวดในการปฏิบัต ิ

- การบรรจุ เป็นไปตาม 

  มาตรฐานลูกค้า 

ข้อก าหนดของ

การขนส่ง 

ใชก้รอบความร่วมมือด้านการขนสง่  

 ASEAN (ATAP) 

   

มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวด 

ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ ใช้ข้อตกลง 

   ว่าด้วยการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย  

   ผ่านแดน ไทย มาเลเซีย ไปยัง

สิงคโปร์ 

  และใช้ระเบียบการขนสง่ ASEAN 

เช่น 

  เรื่อง ใบอนุญาตคนขับ ทะเบียนรถ  

  หัวลาก chassis  น้ าหนักบรรทุก  

   speed limit 90 กม./ชม. เป็นต้น 

- ก าลงัทดลองใช ้ASEAN Customs  

  Transit System 

มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวด  

-  ไทย-ลาว ใช้ GMS CBTA 

-  ไทย-จีน ยังไม่มีข้อตกลง

อนุญาต 

   ใชร้ะเบียบการขนส่งของจีนแต่

ละ 

   มณฑล, ซึ่งมีการระบุข้อก าหนด  

   เช่นใบอนุญาตคนขับ ทะเบียน

รถ  

   หัวลาก chassis  น้ าหนักบรรทุก  

   speed limit เป็นต้น 

- ก าลงัเจรจา GMS CBTA ส าหรับ  

   ไทย-ลาว-จีน 

ข้อก าหนด

สุขอนามัย 

  ขอใบรับรองสุขอนามัย ก่อนการ 

   ส่งออก 

- กฎระเบียบด้านสขุอนามัย 

  และสุขอนามัยพชื (Phyto-      

  sanitary Regulations) 

-  Pesticide Act 1974 (sec 8 (2)) 

กฎระเบียบด้านสุขอนามัย 

  และสุขอนามัย 

กฎระเบียบ Food Regulation 

มีการด าเนินการขอใบรับรอง

สุขอนามัยก่อนการสง่ออก 

มีการปฏิบัติตาม 

มีการสุ่มตรวจสินค้า 

ตรวจสอบเข้มงวด 

-   มีการด าเนินการขอใบรับรอง 

    สุขอนามัย 

มีการปฏิบัติตาม 

มีการสุ่มตรวจสินค้า 

   ตรวจสอบเข้มงวด 

 

 

 

ข้อตกลงการค้า

เสร ี

FTA ASEAN ภาษีน าเข้า  

  0% โดยใช ้Form D 

ระบบโควต้า  

 

ใช ้Form D ภาษีน าเข้า 0% แต่เกบ็  

   VAT 7% 

-  มีระบบโควต้าตัง้แต่ผ่านด่าน

มาเลเซีย 30,000 ตัน/ปี ส าหรับ

สินค้าเน่าเสียง่าย 

ใช ้Form D ภาษีน าเข้า 0% แต ่

   เก็บ VAT 13% 

-  ไม่มีระบบโควต้า 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

ด้วยกรอบความคิดในด้านการค้าระหวา่งประเทศจะเนน้เร่ืองการค้าเสรี และพยายามให้มีการลดอัตราภาษี

ศุลกากรให้มากท่ีสุด (Tariff Measures) เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เติบโตมากขึ้น (นิรมล สุธรรมกิจ และ 

คณะ, อุปสรรคทางการค้า ยุคหลังการเปิดเสรี 2554) โดยมีความเชื่อว่า การส่งเสริมการค้าเสรีจะก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดสรรทรัพยากรและเกิดสวัสดิการสังคม (Social Economic Welfare) สูงสุด อย่างไรก็ดี

ในทางตรงกันข้าม แต่ละประเทศจ าเป็นต้องคุ้มครองผู้ผลิตและผู้บริโภคภายในประเทศของตน ดังนั้น มาตรการทาง

การค้าท่ีไม่ใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Measures) ซึ่งเป็นมาตรการภายใต้ WTO) และ อุปสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่

ภาษี (Non-Tariff Barriers) ซึ่งเป็นมาตรการของประเทศคู่ค้า จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แม้ว่ามาตรการท้ังสอง

ประเภทท่ีเกิดขึ้นจะมกีารบังคับใชโ้ดยมิได้เลอืกปฏบัิตกิับประเทศใดก็ตาม 

จากการเปรียบเทียบ ผู้ศกึษาได้สรุปและวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ดังกล่าวแลว้ข้างต้น จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้เพื่อประมาณการ

ของผลผลิตของผลไม้ในแต่ละภูมิภาค ประมาณการความต้องการของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มี

ความเชื่อมโยงของข้อมูลและการเข้าถึงขอ้มูลของผู้มสี่วนร่วมในระบบห่วงโซ่อุปทานผลไม้ไทย 

2. พัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ของผลไม้สดไทย โดยเน้นกระบวนการ วิธีการ มาตรฐานในการ

เคลื่อนย้าย ตลอดจนการขนส่ง รวมถึงระบบการตรวจสอบยอ้นกลับ (Traceability system) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. จัดท ามาตรฐานการผลิตของผลไมส้ดไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตของแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีความแตกต่าง

กัน ตามองค์ความรู้และภูมิปัญญาเกษตรกรไทย และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และมีการแลก เปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่

กันและกัน (Best Practice) ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 

4. ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข กฎ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน เพื่อเอื้ออ านวย

ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า แก่ผู้ประกอบการส่งออกของไทย และให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใน 

ASEAN เชน่ National Single Window, Phytosanitary Check, Single Stop Inspection เป็นต้น 

5. ด าเนนิการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และระเบียบปฏบัิติท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเขา้-ส่งออกท่ีลา้สมัย เพื่อ

ส่งเสริมระบบการปฏบัิตงิานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น One-Stop Service 

6. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของไทยในแต่ละจังหวัด /ภูมิภาค โดยด าเนินการ

รวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ ยุติธรรมและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ให้แก่กันและกัน 

7. ด าเนินการให้มีมาตรการเชิงรุกและเชิงรับ ในการปกป้องตลาดภายในประเทศและการขยายตลาดไป

ต่างประเทศ ซึ่งต้องมีฐานข้อมูลการค้าและการตลาดในประเทศ และของประเทศคู่ค้าหรือประเทศเป้าหมาย ท่ี

ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ผู้มีส่วนร่วมในระบบห่วงโซ่อุปทานผลไม้ไทยให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่าย และมีหน่วย

เคลื่อนท่ีเร็วของภาครัฐในการรุกและรับการคุกคามอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ด าเนนิการให้มกีารเตรียมการป้องกันและรับมอืกับมาตรการใหม่ๆ ท่ีก าหนดโดยประเทศคูค่้า มหีนว่ยงาน

ของรัฐท่ีรับผิดชอบในการศึกษาปัจจัยท่ีผลักดันให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (NTMs) และอุปสรรค

ทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (NTBs) มีการศึกษาถึงแนวโน้มของผลกระทบจากมาตรการ NTBs และ NTMs ดังกล่าวอย่าง

เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการตดิตามกระแสการก าหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่อากรศุลกากร และเผยแพร่
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ข้อมูล ความรู้ในเร่ืองดังกล่าวแกเ่กษตรกร ผู้ประกอบการไทยท่ีอยู่ในระบบห่วงโซ่อุปทานของผลไม้ไทยสง่ออกอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 9. ส่งเสริมด้านการแปรรูป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายตลาดเพิ่มความหลากหลายและทางเลือกของ

ผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค และรองรับความไม่สมดุลของปริมาณการผลิตและปริมาณความต้องการ ซึ่งได้แก่ ส่งเสริม

การแปรรูปผลไม้ท้ังในระดับท้องถิ่นและภาคโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีการยกระดับมาตรฐานสินค้าแปรรูปให้เข้า

มาตรฐานสากล ส่งเสริมการสร้างแบรนดเ์นม เป็นต้น 

10. ส่งเสริมด้านการวจิัยและพัฒนาโดยท าแบบบูรณการและอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งได้แก่ วิจัยและพัฒนาพันธ์ุให้มผีลผลิต

ดี คุณภาพดี ทนทานต่อโรคและแมลง วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วิจัยเพื่อยืดอายุ

การเก็บรักษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในระบบห่วงโซ่อุปทานของ

ผลไม้ไทย เป็นต้น 
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การวจิัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะ บ้านสันจกปก ต าบลดอก

ค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

Community-based participatory action research for waste management in 

Ban San Chok Pok, Dok Khamtai Sub-district, Dok Khamtai District, Phayao  

วีระพงษ์ กิติวงค์1* วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง1 และโรจนฤทธิ์ ไชยสาร1 

Weerapong Kitiwong1*, Wongduan Sakboonruang1 and Rodjanarid Chaisan1 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานีป้ระยุกต์ใชเ้กลียวของวงจรการปฏบัิตกิารของ Kemmis and McTaggart (2005) และแนวคิดการ

วิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัย ใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การประชุม

กลุ่มย่อย การพูดคุย การสังเกตการณแ์บบมีส่วนร่วม การส ารวจ การถ่ายภาพ และการใชแ้บบสอบถาม ผลสรุปและ

ข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการขยะของชุมชน คือ หมู่บ้านควรมีการจัดตั้งสภาผู้น าชุมชน การจัดตั้งกองทุน

บริหารจัดการขยะ และการสร้างกฏข้อห้ามเกี่ยวกับพฤติกรรมการก าจัดขยะท่ีไม่พึงประสงค์ ครัวเรือนต้อง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยต้องมีการคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก และ/รวมถึงวัดต้องลดขยะอันเกิดจาก

กิจกรรมทางศาสนา 

ค าส าคัญ:  การวจิัยชุมชนแบบมสี่วนร่วม  ปัญหาขยะ  พะเยา  
 

Abstract  
 This study applies both Kemmis and McTaggart’s (2005) action research spiral and the concept of 

community-based participatory research in its research process. Several data collection techniques are used. These 

techniques include interview, focus group, discussion, participant observation, site visit, photography and 

questionnaire. Conclusions and mutual agreements of the community’s waste management are that the community 

should have the village’s council, set up waste management funding and make the rule which forbids the villagers 

from their unacceptable behaviors of waste disposals. Households must change their behavior by separating wastes 

and reducing the uses of plastic bags. The temple must reduce wastes from religious activities. 

Keywords:  Community-Based Participatory Action Research, Waste Management Issue, Phayao 
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บทน า 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส ารวจการจัดการขยะมูลฝอยใน  77 

จังหวัด ในปี 2557 (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2558) โดยพบว่า มีปริมาณขยะสะสมถึง 14.780 ล้านตัน ในขณะที่ใน

แต่ละปีมีจ านวนขยะที่เกิดขึ้นมากถึง 22.292 ล้านตันต่อปี และมี 4,421 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการให้บริการ

การจัดการขยะ ในขณะท่ีอีก 3,337 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการให้บริการการจัดการขยะ ปริมาณขยะ

จ านวน 4.224 ล้านตันตอ่ปีท่ีถูกน าไปใชป้ระโยชนแ์ละ 4.475 ล้านตันตอ่ปีท่ีถูกน าไปก าจัดอยา่งถูกวธีิ 

จากสถิตดังกล่าว แสดงให้เห็นวา่ปัญหาการจัดการขยะนับวา่เป็นปัญหาท่ีส าคัญอกีปัญหาหนึ่งของประเทศ โดย 

ส านักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 

พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2557 เพื่อก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ จาก

ประกาศดังกล่าว ท าให้ภายหลังตอ่มามกีารก าหนด Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

จังหวัดพะเยามีขยะเกิดขึ้น 0.175 ล้านตันต่อปี โดยมี 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการให้บริหารการ

จัดการขยะ ในขณะที่อีก 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ไม่มีการให้บริการการจัดการขยะ โดยมีเพียง 0.080 ล้าน

ตันท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์และ 0.008 ล้านตันท่ีถูกน าไปก าจัดแบบถูกวิธี บ้านสันจกปก ต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอก

ค าใต้ จังหวัดพะเยา ประสบปัญหาเร่ืองการจัดการขยะมาเป็นระยะเวลานานเช่นเดียวกันกับในหลายๆ พื้นท่ี สาเหตุท่ี

ส าคัญของปัญหาเกิดจาก บ้านสันจกปกอยู่ภายใต้การก ากับ และดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ อ าเภอ

ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ ยังไม่ได้ด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการ

ก าจัดขยะ ภาคครัวเรือนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการจัดการขยะและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี หมู่บ้านขาด

งบประมาณในการจัดการขยะ และหมูบ้่านยังไมไ่ด้มีการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอยา่งจริงจัง 

ในเดือน เมษายน 2558 คณะกรรมการของหมู่บ้าน เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เขียน

โครงการขอทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อด าเนินโครงการ “สร้างชุมชนน่าอยู่”  ใน

การแก้ไขปัญหาขยะ และโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. จ านวน 160,000 บาท โดยด าเนินโครงการ

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2558 ถึง สิงหาคม 2559 โดยโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 14 กิจกรรม ได้แก่ การ

จัดตั้งสภาผู้น าชุมชน การประชุมสภาผู้น าชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน การส ารวจข้อมูลปัญหาขยะ การอบรม

ให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยะขยะ การสร้างกฎและกติกาการจัดการขยะของชุมชน การตั้งศูนย์สาธิตและการ

เรียนรู้การจัดการขยะ การอบรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การรณรงค์การใช้ตะกร้าและกระติ๊บข้าวแทนการใช้

ถุงพลาสตกิ การอบรมการแปรรูปขยะให้เป็นสินค้า การจัดผ้าป่าขยะและจัดตั้งกองทุนขยะ การรณรงค์ลดปริมาณขยะ

และจัดเก็บขยะ และการคืนข้อมูลชุมชน 

การวิจัยเร่ือง “การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะ บ้านสันจกปก ต าบลดอกค าใต ้

จังหวัดพะเยา” ในคร้ังนี้ จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนส าหรับโครงการดังกล่าวของ

หมู่บ้าน เพื่อท าให้โครงการประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาขยะของบ้านสันจกปก หากเมื่อโครงการนี้ประสบ

ความส าเร็จย่อมท าให้คนในชุมชนมีความอยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาขยะได้หมดไป และที่ส าคัญยังสามารถเป็น

ตน้แบบในการจัดการปัญหาขยะท่ีย่ังยนืแก่ชุมชนอื่นๆ ในอนาคตตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การวจิัยน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อชว่ยให้ชุมชนบ้านสันจกปกสามารถแก้ไขปัญหาขยะแบบมสี่วนร่วม 
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การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคดิ 
 วรรณกรรมและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิดการมีส่วนร่วม การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม

และการศึกษาในอดีต โดยรูปท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาในคร้ังนี้ซึ่งประยุกต์จากเกลียวของวงจรการ

ปฏบัิตกิารของ Kemmis and McTaggart (2005) 

 แนวคิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

ในปัจจุบันการวจิัยแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research) ถูกน ามาใชก้ันอย่างแพร่หลาย Pain, Whitman and 

Milledge (2011) ระบุว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยท่ีมีลักษณะเป็นการวิจัยร่วมกันระหว่าง

นักวิจัย และผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยท่ีผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้หรือใช้

ความรู้ของตนเอง วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลนัน้จะใชว้ธีิการให้ความรู้ และการสังเกตปฏกิิริยาของผู้ให้ขอ้มูล  

ส่วน Kemmis and McTaggart (2005) กล่าวว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research: 

PAR) อาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบ โดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ถือเป็นแขนงหนึ่งของ PAR 

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมมีลักษณะเด่น 3 ประการคือเป็นการวิจัยท่ีทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

โครงการวิจัย ร่วมกัน (shared ownership of research projects) การวิจัย ท่ีวิ เคราะห์ ปัญหาสังคมจากชุมชน 

(community-based analysis of social problems) และ การวิจัยท่ีมีกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับปฏิกิริยาของ

ชุมชน (an orientation toward community action)  

จากเกลยีวของวงจรการปฏบัิตกิารของ Kemmis and McTaggart (2005) จะเห็นได้วา่ การวจิัยเชงิปฏบัิตกิาร

เป็นวงจรท่ีสะท้อนกลับตนเอง (Self-reflective cycle) เป็นวงจรท่ีมีการวางแผนเพื่อการเปลี่ยน (planning a change)      

มกีารลงมือปฏิบัตแิละสังเกตกระบวนการท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ (acting and observing 

the process and consequences) มีการสะท้อนกลับกระบวนการท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น 

(Reflecting on the processes and consequences) มีการปรับปรุงแผนใหม่ การลงมือฏิบัติและการสังเกตการณ์ และ

การสะท้อนกลับท่ีต่อเนื่องกันไปซ้ าแลว้ซ้ าเล่า จนกว่าว่าจะค้นพบหรือบรรลุความเข้าใจท่ีตรงกัน และข้อตกลงร่วมกัน 

ระดับและรูปแบบของการมีส่วนร่วมจะแตกต่างกันไป โดย Michenner (1998) ได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในอดีต และสรุปว่า Deshler and Sock (1985) ใช้ระดับของอ านาจ ของ

บุคคลภายนอกและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น มีการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง (Genuine Participation) และการมีส่วนร่วมแบบเทียม (Pseudo-Participation) การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น

เกิดการมอบอ านาจให้กับประชาชน และเกิดการร่วมมือกันอย่างแท้จริง ส่วนการมสี่วนร่วมแบบเทียมนัน้อยู่ในรูปของ

การให้ความชว่ยเหลอื (Assistencialism) และการท าให้เกิดการเชื่อฟัง (Domestication)    

Michenner (1998) ยังได้สรุปอีกว่า การจัดประเภทรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทของ Cohen 

and Uphoff (1980) นั้น แสดงให้เห็นถึงรูปแบบและลักษณะของการมีส่วนร่วมท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น และไม่ได้มุ่งเน้น

ทฤษฎีมากนัก โดย Cohen and Uphoff (1980) ใช ้3 องค์ประกอบในการแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วม ซึ่งได้แก่ รูปแบบ

การมีส่วนร่วม (ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ การมีส่วนร่วมใน

ผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล) บุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วม (ประกอบด้วยคนในท้องท่ี ผู้น าชุมชน 

พนักงานจากหน่วยงานราชการ และบุคคลอื่นนอกพื้นท่ี) และลักษณะของการมีส่วนร่วม (ประกอบด้วย การมีส่วน

ร่วมแบบท่ัวไปท่ีอาจจ าเป็นต้องมีแรงกระตุ้นหรือสิ่งจูงใจ รูปแบบของการส่วนร่วม ระยะเวลาของการมีส่วนร่วมหรือ

กิจกรรม และผลท่ีเกิดขึ้นจากการมสี่วนร่วม)   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1  
 

การด าเนินการวจิัยคร้ังนี้จึงใชก้รอบแนวคิดและทฤษฎีของการวจิัยเชงิปฏบัิติการแบบมสี่วนร่วม (Participatory 

Action Research) โดยจะประยุกต์ใช้เกลียวของวงจรการปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (2005) รูปแบบการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทของ Cohen and Uphoff (1980) และระดับของการมีส่วนร่วมของ Deshler and Sock (1985) 

ในการพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในแก้ไขปัญหาขยะ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ใช้ท้ังข้อมูลเชิง

ปริมาณ เชน่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งการใช้การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะในการศึกษานี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดังท่ี Farrelly and 

Tucker (2014) ได้กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพฤติกรรมของครัวเรือนในการลดปริมาณขยะในประเทศ

นวิซีแลนด์นัน้ ให้ประโยชน์อย่างมาก กล่าวคือ การใช้การวิจัยเชิงปฏบัิติการจะสามารถท าให้เข้าใจสิ่งท่ีเกิดขึน้ในบริบท

 ปริมาณขยะ 

การปฏิบัติการ  

การวางแผน 

การสังเกต 

โครงการชุมชนน่าอยู่ การแก้ปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชาวบ้านสันจกปก  

 การพัฒนาศักยภาพผู้น า 

 สร้างกฏและกติกาการจัดการขยะของชุมชน 

 ตั้งศูนย์สาธิตและการเรียนรู้การจัดการขยะ 

 อบรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

 รณรงค์การใช้ตะกร้าและกระติ๊บข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก  

 อบรมการแปรรูปขยะให้เป็นสินค้า 

 ผ้าป่าขยะเพื่อกองทุนขยะและตั้งกองทุนขยะ 

 รณรงค์ลดปริมาณขยะและจัดเก็บขยะ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ 

 ประชุมสภาผู้น าชุมชน 

โค ร ง ก า ร บ ร ิก า ร ว ิช า ก า ร

โครงการ “แป๋งขี้เฮอะหื้อมีก่า” 

โค ร งก า รท า น ุบ า ร ุง ศ ิล ป ว ัฒ น ธ รรม

โครงการ “ตานขันข้าวอย่างไรให้ได้บุญ

มากขึ้น” 

โครงการติดตามโครงการ

บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 

โครงการชุมชนน่าอยู่ การแก้ปัญหาขยะ

แบบมีส่วนร่วมของชาวบ้านสันจกปก 

 ประชุมชี้แจงโครงการและตั้งสภา

ผู้น าชุมชน 

 ส ารวจข้อมูล “จ๊วยก๋ันก้ึด” 

 ประชุมสภาผู้น าชุมชน 

 

โครงการชุมชนน่าอยู่ การแก้ปัญหาขยะแบบ

มีส่วนร่วมของชาวบ้านสันจกปก 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 สรุปและคืนข้อมูล 

 ประชุมสภาผู้น าชุมชน 

สัมภาษณ์  

น าผลสะท้อนกลับที่ได้ไป

ปรับปรุงแผนในการด าเนินงาน

กิจกรรมต่อๆไป 

 แบบสอบถาม 

ประชุม 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการลง

มือปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และการมีส่วน

ร่วมในการประเมินผล    

บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม  

คนในท้องที่ ผู้น าชุมชน พนักงานจากหน่วยงานราชการ 

และบุคคลอื่นนอกพื้นที่  

ลักษณะของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมแบบทั่วไปที่

อาจจ าเป็นต้องมีแรงกระตุ้นหรือสิ่งจูงใจ  รูปแบบของ

การส ่วน ร ่วม  ระย ะ เวล าของก ารม ีส ่วน ร ่วมหร ือ

กิจกรรม และผลที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมแบบเทียม    

 รูปถ่าย 

 การแสดงความคิดเห็น 

 การเยี่ยมครัวเรือน 

จ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ 

การสะท้อนกลับผลที่

เกิดขึ้น 
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ภาวะแวดล้อมทางสังคม-นิเวศวิทยา ภายใตข้้อก าหนดกฎเกณฑ์ของแต่ละพื้นท่ีในประเทศนิวซีแลนด์ ท่ีอาจไม่สามารถ

ท าได้โดยการใช้แบบส ารวจ ภาวะแวดล้อมดังกล่าวนั้น เป็นเร่ืองท่ีท้าทายท่ีผู้อยู่อาศัยประสบอยู่ ความท้าทายดังกล่าว

เป็นผลมาจากการเมืองท้องถิ่น วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้  เป็นข้อมูลค่อนข้าง

สลับซับซ้อนท่ีไมอ่าจเก็บรวบรวมได้โดยใชแ้บบสอบถามประเมนิตนเอง 

 การวิจัยชุมชนแบบมสี่วนร่วม (Community-Based Participatory Research: CBPR) 

นอกจากผู้ศกึษาจะประยุกตใ์ชเ้กลียวของวงจรการปฏบัิติการของ Kemmis and McTaggart (2005) ผู้ศึกษายัง

ใช้แนวคิดการวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ด้วยเช่นกัน  โดย Israel et al. (2001) (อ้างใน 

Holkup et al., 2004) นิยามว่า CBPR นั้นมุ่งสนใจความไม่ทัดเทียมทางด้านสังคม โครงสร้าง และลักษณะแวดล้อมทาง

กายภาพ โดยผ่านกิจกรรมความร่วมมือเชิงรุกของสมาชิกในสังคม ตัวแทนขององค์กร และนักวิจัยเอง ในทุกๆมิติของ

กระบวนการในการวจิัย ซึ่งต่างฝ่ายต่างใชค้วามเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ตลอดจนบูรณาการความรู้ความเข้าใจดังกล่าวเพื่อด าเนนิการตา่งๆท่ีก่อให้เกิดประโยชนต์อ่ชุมชน  

Holkup et al. (2004) อธิบายว่า ลักษณะของ CBPR ประกอบด้วย (ก) การระลึกเสมอว่าชุมชนเป็นหน่วยย่อย

หนว่ยหนึ่งท่ีมีลักษณะเฉพาะของตนเอง (ข) การเสริมสร้างบนจุดแข็งและทรัพยากรของชุมชน (ค) การกระตุน้การเรียนรู้

ร่วมกันของทุกภาคส่วน (ง) การสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ของนักวิจัยเองและประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับจากการวิจัย 

(จ) ให้ความส าคัญกับปัญหาที่ระบุโดยคนในชุมชน (ฉ) การใช้การท างานแบบเป็นวงจรหรือท าซ้ าๆเพื่อพัฒนาหรือรักษา

ไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและชุมชน (จ) การกระจายความรู้ท่ีได้รับจากโครงการ CBPR จากทุกภาพส่วนอย่าง

ท่ัวถึง (ซ) การสร้างภาระผูกพันในระยะยาวไมฉ่าบฉวยของทุกภาคส่วน  

Viswanathan et al. (2004) ระบุเช่นกันว่า CBPR นั้น จะต้องเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความ

เชี่ยวชาญของทุกภาคส่วนระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ มีการกระจายอ านาจในการ

ตัดสินใจ มีความรู้สึกความเป็นเจ้าของในกระบวนการ และผลลัพธ์ของการท าวิจัยร่วมกัน  ระดับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนอาจวัดได้จากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือการเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชน หรือของชุมชนเอง 

 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะในอดีต 

การศึกษาในอดีตได้พยายามศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของพื้นท่ีต่างๆ ในประเทศไทย เช่น 

พษิณุโลก (เชน่ วรรณา สมศรี และสุกิจ ขอเชื้อกลาง (2554) และ พิศพิร ทัศนาและโชต ิบดีรัฐ (2558)) เพชรบูรณ์ (เช่น 

ดวงใจ ปินตามูล (2555)) พัทลุง (เช่น วิชยุต ธนสิทธิสวัสดิ์และพินิจ ดวงจินดา(2557)) สมุทรสงคราม (เช่น จันทร์เพ็ญ 

มนีคร (2554)) แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาในอดีตเหล่านี้มักจะเป็นการวจิัยเชงิส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม และส่วนใหญ่

ใชห้รือประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการมสี่วนร่วมของ Cohen และ Up Hoff ในการพัฒนาแบบสอบถาม การมีส่วนร่วมตาม

กรอบแนวคิดของ Cohen และ Up Hoff ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การ

มีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ (Benefit) และ การมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินระดับการมีส่วนร่วมนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจะให้คะแนนการมีส่วนร่วมของ

ตนเองจากระดับการมสี่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ 1 คะแนน ไปจนถึงมากที่สุด 5 คะแนน ในการค านวณจ านวนตัวอย่างจาก

สูตรการค านวณหาของ Taro Yamane หรือ Krejcice and Morgan ข้อมูลจากแบบสอบถามจะถูกวิเคราะห์โดยใช้

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงมาตรฐาน  

ผลของการศกึษาของแตล่ะการศกึษาแตกต่างกันไป โดยวรรณา สมศรี และสุกิจ ขอเชื้อกลาง (2554) ท่ีศกึษา

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินการ ด้านการรับ
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ผลประโยชน ์ในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลางไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ี พิศิพร ทัศนาและโชติ บดีรัฐ (2558) ได้ศึกษา

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก กลับพบว่า ประชาชนมีส่วน

ร่วมในแต่ละด้านไม่เท่ากัน โดยการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์ และสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนการมีส่วนร่วม

วางแผน และตัดสินใจ การมีส่วนร่วมท ากิจกรรมโครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานอยู่

ในระดับปานกลาง 

การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสกอ าเภอ

หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ของดวงใจ ปินตามูล (2555) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนในการ

จัดการขยะมูลฝอยในระดับน้อย ในขณะท่ีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผล และในการบริหารอยู่ในระดับปาน

กลางและระดับมากตามล าดับ ส่วนศึกษาประเด็นเดียวกันนี้ ในของเทศบาลต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง ของวิชยุต ธนสิทธิสวัสดิ์และพินิจ ดวงจินดา (2557) และในต าบลบางนางลี่  อ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม ของจันทร์เพ็ญ มีนคร (2554) พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีท่ีศึกษามีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม อาจมีข้อจ ากัดดังเช่นค าวิพากษ์

ของ Farrelly and Tucker (2014) ท่ีชี้ให้เห็นว่า การใช้แบบส ารวจโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบการประเมิน

ตนเองเพื่อวัดทัศนคตินั้น อาจท าให้เกิดการคาดการณ์ ท่ีเกินจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมในแง่บวกของมนุษย์ท่ีมีต่อ

สิ่งแวดล้อม หรือท าให้เกิดกรณีท่ีพฤติกรรมจริงท่ีเกิดขึ้นจริงสวนทางกับทัศนคติ ดังนั้น Farrelly and Tucker (2014) 

จึงได้ใช้การวิจัยเชงิปฏบัิติการในการศึกษาพฤติกรรมการลดขยะของครัวเรือนในประเทศนิวซีแลนด์ การวิจัยในคร้ังน้ีมี

ลักษณะเป็นการวิจัยระยะยาว (Longitudinal Research) ครอบคลุมระยะเวลา 9 เดือน ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เข้าร่วมการวจิัยในการลดปริมาณขยะ การวจิัยครัง้นี้ยังใชเ้คร่ืองมอืในการ

วจิัยท่ีหลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมเชงิปฏิบัติการร่วมกันกับผู้เข้าร่วมการวิจัยอยา่งต่อเนื่อง การสัมภาษณ์ รูปถ่าย

และเอกสารเกี่ยวกับขยะที่เกิดขึน้ของครัวเรือนของผู้เข้าร่วมการวจิัยเพื่อใชใ้นการตรวจสอบขยะตลอดระยะเวลาในการ

วิจัย และการตรวจสอบปริมาณขยะภาชนะบรรจุท่ีใช้ขยะ Farrelly and Tucker (2014) พบว่า ความรู้สึกรับผิดชอบ 

การรู้จักที่จะเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ การสนับสนุนทางสังคม ความสะดวกสบาย ความสามารถในการจ่ายเงิน และการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรเป็นปัจจัยท่ีมีสว่นผลักดันและอาจเป็นอุปสรรคในการลดขยะ 

ส าหรับการท าวิจัยเชงิปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในประเทศไทยนั้น เช่น สุณีรัตน์ ยั่งยืน และ

คณะ (2556) ศกึษาการมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชน บา้นหัวหนอง ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม โดยใชก้รอบแนวคิดวงจร P (Planning) A (Action) O (Observation) R (Reflection) ของ Kemmis and 

McTaggart และใช้วิธีการเก็บข้อมูลท้ังข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ การประชุมและการสังเกตการณ์ และ

ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม จากการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สุณีรัตน์ ยั่งยนื และคณะ (2556) พบวา่คนใน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมสี่วนร่วมในการ

ตดิตามประเมนิผล นอกจากนี้คนในชุมชนยังมคีวามพงึพอใจตอ่การจัดตัง้ธนาคารขยะ 

นอกการวจิัยเชงิปฏิบัตกิารแบบมสี่วนร่วมแล้วนั้น ในปัจจุบันยังมกีารถอดบทเรียนชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ

ในการจัดการขยะ พัทยาพร อุ่นโรจน ์(2558) ได้ถอดบทเรียนแนวทางปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศของธนาคารขยะของบ้านสันปู่เลย 

ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยเร่ิมจากการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและแจกตะกร้าที่ใช้ใน

การคัดแยกขยะแบ่งออกเป็น 3 ตระกร้า (แก้ว/อลูมิเนียม พลาสติก และกระดาษ) การไปศึกษาดูงานธนาคารขยะ 
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การอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดท าประชาคมหมู่บ้านก าหนดให้จัดท าเสวียนครอบล าตน้ของต้นไม้เพื่อ

รองรับใบไม้บ้านละ 1 อัน และบังคับให้ทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกธนาคารขยะ การจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะเพื่อ

ด าเนินการธนาคารขยะของชุมชน พัทยาพร อุ่นโรจน์ (2558) สรุปว่าปัจจัยท่ีท าให้ธนาคารขยะประสบความส าเร็จ 

ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้น า การท าประชาคมหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ ความโปร่งใส การรับซื้อขยะเป็นประจ าทุกเดือน 

การมีพันธมิตรในการด าเนินงาน เช่น วัด โรงเรียน ร้านค้า การติดตามและประเมินผล การพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการขยะ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก นอกจากบ้านสันปู่เลย จะจัดการขยะผ่านธนาคารขยะ

แล้วนั้น ชุมชนยังมกีารจัดการขยะในรูปแบบอื่นอีก เช่น การน าขยะท่ีย่อยสลายยากไปประดิษฐ์หรือท าให้เกิดประโยชน์

อยา่งอื่น มีการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ขยะอันตรายใส่กล่องรับขยะอันตรายของเทศบาลต าบลเชยีงเคี่ยน 

มงคลกร ศรีวิชัย (2558) ได้ถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลพาน 

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลมอบเงินสนับสนุนให้หมู่บ้านละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในการ

จัดการขยะ และประกวดหมู่บ้านท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการขยะ ในการด าเนินโครงการจัดการขยะของแต่ละ

หมู่บ้านนั้นมีรูปแบบการจัดการขยะท่ีแตกต่างกันไป เช่น การจัดตั้งจุดรวบรวมขยะ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้แก่คนในชุมชน การรับบริจาคขยะ การแปรรูปขยะให้มีค่า การท าเสวียน การจัดตั้งธนาคารขยะ ผลจากการ

ด าเนินโครงการนี้ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลพาน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการคัดแยกขยะโดยบริษัทเอกชนลง

เร่ือยๆ จากเดิมประมาณเดอืนละ 225,000 บาท เหลอืเพยีง 78,000 บาท ตอ่เดอืน 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัยแบบมสี่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะ บ้านสันจกปก ต าบลดอก

ค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา” นั้นจะด าเนินการไปพร้อมกับโครงการของชุมชน โครงการ “ชุมชนน่าอยู่ การ

แก้ปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชาวบ้านสันจกปก” ใชว้ิธีการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การประชุม

กลุ่มยอ่ย การพูดคุย การสังเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม การส ารวจ การถ่ายภาพ และการใชแ้บบสอบถาม 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงานตามกิจกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นดังน้ี 

 

ตารางที ่1 ผลการด าเนนิงาน 

กิจกรรมและรายเอียด วัน เวลาและสถานที่ การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรม 

1. ปฐมนิเทศน์โครงการ 

รายงานความก้ าวหน้ า 

ส รุป ผล โค รงก าร โด ย 

ตัวแทนคณะกรรมการของ

ชุมชนจ านวน 1-3  ท่ าน 

เข้ากิจกรรมกับทาง สสส. 

จ านวน 5 คร้ัง 

 

 

วัน เวลาและสถานที่ตามที่ สสส. ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

การวางแผน: ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าใจกระบวนการ

ท างาน ข้อก าหนดและระเบียบในการด าเนินโครงการ 

นอกจากนี้ผู้วิจัย พบว่าท าให้มีหัวหน้าทีมโครงการของ

ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถเขียนข้อเสนอโครงการและการ

ออกแบบกิจกรรมเพื่ อพัฒนาชุมชนส าห รับขอทุน

สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในอนาคต  

2. ประชุมชี้แจงเร่ืองการ

จัดตั้งสภาผูน าชุมชน และ

โครงการลดขยะในชุมชน 

เพื่อสร้างความเข้าใจและ

ร่วมมือ 

30 สิงหาคม 2558 เวลา 18:00 น. ถึง 

20:00 น. สถานที่วัดดอนไชย      บานสัน

จกปก ต.ดอกค าใต อ.ดอกค าใต จ.พะเยา 

 
 

• ไดสภาผูน าจ านวน 25 คน ที่เกิดจากการคัดเลือกของ

ชาว     บานในชุมชน และมาจากทุกภาคสวนในชุมชน 

โดยมีทีมนักวิจัยเป็นสมาชิกสภาด้วยเช่นกัน 

• สภาผูน าไดมีการก าหนดบทบาทหนาที่ในโครงการ 

• ชาวบานในชุมชนประมาณ 50 คน (20% ของครัวเรือน

ทั้งหมดจ านวนประมาณ 250 ครัว) เขาใจในโครงการ ได

รับความรูในกิจกรรมของโครงการ และจะ รวมกัน

จัดการขยะในชุมชน โดยการคัดแยกขยะในชุมชน 

การวางแผน: เกิดสภาผู้น าชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 

แต่อย่างไรก็ตามสภายังไม่มีการก าหนดผังโครงสร้างที่

ชัดเจน 

การมีส่วนร่วม: การมีส่วนของคนในชุมชนในการแสดง

ความเห็น และการวางแผนยังมีไม่มากนัก ผู้ใหญ่บ้านมี

บทบาทที่ส าคัญในการระดมสมองในการแก้ไขปัญหาของ

หมู่บ้ าน รวมถึงการวางแผนกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ

โครงการ 

3. ประชุมสภาผู้น า เดือน

ละ 1 คร้ัง 

วัน เวลาและสถานที่ตามที่ ก าหนด 

 

มีการสร้างไลน์กลุ่มเพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม

สภาผู้น าชุมชน 

การมีส่วนร่วม: แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีการประชุมกัน

ของคณะกรรมการทุกๆเดือน แต่อย่างไรก็ตามปรากฎว่า

มีการจัดประชุมกันอย่างเป็นทางการจ านวน 2 คร้ัง 

ในขณะที่เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการจ านวน 5 

คร้ังเพื่อการวางแผนแต่ละกิจกรรม การประชุมกรรมการ

ไม่สั มฤทธิ์ ผล เนื่ องจากคณะกรรมการยังเห็นว่า 

โครงการเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ตน 
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กิจกรรมและรายเอียด วัน เวลาและสถานที่ การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรม 

4. อบรมให้ความรู้ ความ

เข้าใจในการคัดแยกขยะ 

การจัดการขยะ การท าปุ๋ย

หมักจากขยะอินทรีย์ ขยะ

ที่ขายไดข้ายไม่ได้ฯ 

 

 

13 กันยายน 2558 เวลา 9 :00 น. ถึง 

16:00 น. สถานที่ วัดดอนไชย บ้านสักจก

ปก ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้       จ.

พะเยา 

 

• ชาวบ้านจ านวน 60 คน ได้รับความรู้ ในการท าปุ๋ยหมัก 

และการคัดแยกขยะ 

• ในส่วนของการบรรยายและสาธิตในการท าปุ๋ยหมัก

ชีวภาพจากขยะเปียกในครัวเรือน มีการแจกสารท าปุ๋ย 

ชาวบ้านจึงสามารถกลับไปท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

และน ามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้ 

• ในส่วนการบรรยายการคัดแยกขยะ ชาวบ้านสามารถ

คัดแยกขยะในครัวเรือนได้ และน าขยะที่คัดแยกเข้าร่วม

กิจกรรมขยะแลกไข่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก หจก.วงค์

พานิชย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นทุกๆ 1-2 

เดือนต่อคร้ัง 

การสังเกตการณ์กิจกรรม: มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 

60 คน ผู้เข้าร่วมมีความสนใจกิจกรรมต่างๆมากในช่วงที่

มีการบรรยายมีการซักถามวิทยากรเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะ 

การสร้างการมีส่วนร่วม: แจกท่อซีเมนต์ให้แก่บ้านที่น า

ร่องในการท าบ่อปุ๋ยหมักชีวภาพจ านวน 11 หลังคาเรือน 

พร้อมทั้งอุปกรณ์ท าน้ าหมักชีวภาพ 

การติดตามผล (2 คร้ัง 28 ต.ค. 2558 และ 31 ก.ค. 

2559) : ผู้วิจัยติดตามครัวเรือนที่ได้รับท่อซีเมนต์จ านวน 

5 คร้ัง พบว่ามีเพียง 9 ครัวเรือนเท่านั้นที่น าไปสู่การ

ปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีเพียงประมาณ 10 กว่าหลังคา

เรือนที่ท าน้ าหมักอนิทรีย์  

ปัญหาที่สะท้อนกลับ: การท าปุ๋ยหมักต้องใช้เวลานานมี

เพียง 5 หลังคาเรือนที่พบว่าสามารถน าปุ๋ยไปใช้ได้แล้ว 

นอกจากนี้น้ าหมักชีวภาพเกิดการเน่าเหม็น เนื่องจากไม่ได้

ถูกน าไปใช้ 

5. กิจกรรมส ารวจข้อมูล

กลุ่มย่อย:จัดประชุมกลุ่ม

ย่อยโดยแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม ร่วมกันหาสาเหตุของ

การเกิดขยะในหมู่ บ้ าน 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น พื้ น ที่

ส า ธ า รณ ะ ร ว ม ถึ ง ห า

วิธีการแก้ไขปัญหา 

11 ตุลาคม 2558 เวลา 17 :00 น. ถึ ง 

21:00 น. สถานที่ วัดดอนไชย บ้านสันจก

ปก ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้       จ.

พะเยา 

 

 

• ได้ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็น

ดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง 53 ครัวเรือน มีการคัดแยกขยะ 40 

ครัวเรือน ยังไม่คิดแยก 13 ครัวเรือน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม มีประเด็นค าถามในการประชุมกลุ่ม ย่อย คือ 

“สาเหตุการเกิดขยะในชุมชน” และ “วิธีการแก้ไขปัญหา” 

• ข้อมูลที่ได้จะถูกน าไปถ่ายทอดให้แก่ ชาวบ้านในชุมชน

ในเวทีอบรมให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะ เพื่อเกิดความ

ตระหนักและรว่มกันจัดการขยะ 

การสังเกตการณ์กิจกรรม: แบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 3 

กลุ่มๆละ 10 กว่าคน โดยให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ

ระดมสมอง สมาชิกแต่ละกลุ่มแสดงความเห็นและข้อมูล

ปัญหา รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะร่วมกัน 

โดยในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกในกลุ่มเพียง 3-4 คนที่

แสดงความคิดเห็นเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
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กิจกรรมและรายเอียด วัน เวลาและสถานที่ การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรม 

พยายามให้หัวหน้ากลุ่มกระตุ้นให้คนอื่นได้ร่วมแสดง

ความเห็นมากขึ้น ชุมชนยังมองว่าปัญหาขยะที่เกิดขึ้น

ไม่ได้เกิดมาจากตนเอง แต่เป็นขยะที่เกิดจากชุมชนอื่นน า

ขยะมาทิ้งในหมู่บ้านและขยะที่เกิดจากรถที่สัญจรไปมา

ผ่านเส้นทางของหมู่บ้าน  

การสร้างการมีส่วนร่วม : ผู้ใหญ่บ้านให้ชาวบ้านมารับ

บัญชีกองทุนหมู่บ้าน(เงินล้าน) จึงท าให้มีจ านวนผู้เข้ารว่ม

กิจกรรม 

6. การพัฒนาศักยภาพ

ข อ ง ส ภ า ผู น า ชุ ม ช น : 

พัฒนาศักยภาพสภาน า

ชุมชน โดยการศึกษาดูงาน

การบ ริหารจัดการขยะ 

อบต.ดอนแกว อ.แมริม จ.

เชียงใหมสภาผูน าชุมชน

สรุปผลการศึกษาดูงาน 

เพื่อน าในปรับใช้ในชุมชน 

8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 6:30 น. ถึง 

20:00 น. สถานที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแกว อ.แม่ ริม             จ .

เชียงใหม่ 

 

 

• สภาผู้น าชุมชนจ านวน 25 คน ได รับความรูจาก

การศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว อ.

แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไดรับการบรรยายการบริหาร

จัดการปัญหาขยะ โดยการน าเศษอาหารมาท าปุ๋ยหมัก 

เพื่อใช้ในการปลูกพืชผลในครัวเรือน ในเร่ืองการ การเพิ่ม

มูลค่าจากขยะ คัดแยกขยะ และการศึกษาดูงานธนาคาร

ขยะ 

• สภาผู้น าชุมชนไดน าผลจากการศึกาดูงานมาปรับใช้กับ

พืน้ที่ให้เกิดความเหมาะสม โดยจะขยายผลแกชาวบ้านใน

ชุมชน 

การสังเกตการณ์กิจกรรม: สมาชิกสภาเข้าร่วมกิจกรรม

ทุกท่าน ในช่วงที่มีการบรรยาย ต่างให้ความสนใจและมี

การซักถามวิทยากรเกี่ยวกับการจัดการขยะ  

การติดตามผล: มีสมาชิกสภาผู้น า 1 ท่านได้น าแนวคิด

การใช้ขยะมาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองแต่งกายส าหรับใช้เป็น

อุปกรณ์เชียร์กีฬา แต่อย่างไรก็ตามสภาผู้น ายังไม่ได้น า

ผลการศึกษาดูงานมาขยายผลแก่ชาวบ้านในชุมชน 

7.รณรงค์ลดปริมาณขยะ 

และจัดเก็บขยะในชุมชน

เพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 

: เด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ 

ร่วมกั นท าป้ ายรณ รงค์ 

โดยใช้ผ้าดิบ และวาดผ้า

เอง จัดขบวนเดินรณรงค์

ใช้ตะกร้าแทนถุงพลาสติก

ใน ก า ร จ่ า ย ต ล า ด  ใ ช้

กระติ๊บข้าวแทนเพื่ อลด

ก า ร เกิ ด ข ย ะ เก็ บ ข ย ะ

บริเวณที่สาธารณะและ

ถนนในหมู่บ้าน 

20 มีนาคม 2559 สถานที่  วัดดอนไชย 

บ้านสักจกปก ต.ดอกค าใต้       อ.ดอก

ค าใต ้จ.พะเยา 

 

• เด็กเยาวชนจ านวน 15 คน นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

จ านวน 15 คน และผู้ใหญ่จากชุมชน 2 คน ร่วมกันท า

ป้ายรณรงค์ โดยใช้ผ้าดิบ และวาดผา้เอง จ านวน 14 ป้าย 

• เดินรณรงค์ใช้ตะกร้าแทนถุงพลาสติกในการจ่ายตลาด 

ใช้กระติ๊บข้าวใส่ข้าวแทนถุงพลาสติก ลดการเกิดขยะใน

ชุมชน 

• จัดกิจกรรมรณรงค์จัดเก็บขยะบริเวณที่สาธารณะและ

ถนนในหมู่บ้าน 

การสังเกตการณ์กิจกรรม: สร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่ม

เด็ก เด็กๆสนุกกับการท ากิจกรรม ให้เด็กๆแต่ละกลุ่ม

น าเสนอป้ายที่ตนเองท าขึน้ 

การสร้างการมีส่วนร่วม: ให้รางวัลเป็นเงินสดแก่ป้ายที่มี

ความสวยงาม และสื่อความหมาย 

8.รณรงค์ให้ใช้ตะกร้า และ

กระติ๊บข้าว ทดแทนการใช้

ถุ ง พ ล า ส ติ ก  : จั ด ซื้ อ

20 มีนาคม 2559 – 15 สิงหาคม 

2559 สถานที่ วัดดอนไชย บ้านสัก

จกปก ต.ดอกค าใต้  อ.ดอกค าใต้          

• ได้ตะกร้าให้ 100 ครัวเรือน (บางครัวเรือนใช้ตะกร้าที่มีอยู่

แล้ว และตะกร้าที่มีอยู่) ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

• มีตะกร้าไว้ใช้แทนถุงพลาสติก ในกิจกรรมของหมู่บ้าน 



 
 

  2329  Proceedings 

กิจกรรมและรายเอียด วัน เวลาและสถานที่ การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรม 

ตะกร้าให้ 100 ครัวเรือน 

จัดซื้อกระติ๊บข้าวแทนการ

ใช้ ถุ ง พ ล าส ติ ก ใน ง าน

กิ จ ก ร รม ข อ งห มู่ บ้ า น 

ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือน 

ร่วมกันใช้ตะกร้าไปจ่าย

ตลาด และใช้กระติ๊บข้าว

ในงานต่างๆ 

จ.พะเยา 

 

 

 

จ านวน 200 ใบ 

• ชาวบ้านร่วมกิจกรรมและมีการน าตะกร้าไปใช้จริง 

การสร้างการมีส่วนร่วม: ใช้กลยุทธการตลาดเข้ามาช่วยใน

การสร้างการมีส่วนร่วมโดยแจกสมุดสะสมแสตมป์ หากเมื่อ

ชาวบ้านไปซื้อของที่ร้านขายของช าในหมู่บ้านแล้วน าตะกร้า

ไปใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก จะได้รับแสตมป์ จากนั้นจะ

ให้น าแสตมป์มาแลกของรางวัล 

การติดตามผล: มีร้านขายของช าที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มจาก 1 

ร้านเป็น 3 ร้าน มีจ านวนครัวเรือนที่น าแสตมป์สะสมมาแลก

ของรางวัลเพิ่มมากขึ้นจากการจัดกิจกรรม 2 คร้ัง (จัดพร้อม

กับกิจกรรมขยะแลกไข่) ที่ผ่านมาจากเดิม 30 ครัวเรือน (20 

พ.ค. 2559) เป็น 43 ครัวเรือน(24 ก.ค. 2559)ตามล าดับ 

นอกจากนี้จากการสังเกตการณ์ยังพบว่าเร่ิมมีการใช้กระติ๊บ

ข้าวแทนการใชถุ้งพลาสติกในการจัดเลีย้งอาหารในงานศพ 

9. ส ร้างกฎ กติกา การ

จัดการขยะของชุมชนที่เกิด

จากการมีส่วนร่วมของคน

ในชุมชน : จากการประชุม

สภาผู้น าชุมชนเพื่อยกร่าง 

กฎ กติกา ชุมชนในการ

จัดการขยะ ชุมชนได้มีการ

จัดประชาคมชุมชนกั บ

ชาวบ้านเพื่อหาข้อตกลง

ร่วมกัน และประกาศใช้ใช้

กฎกติกา นอกจากนั้น มี

การชีแ้จง เรื่องการรณรงค์ 

ใช้ตะกร้าไปซื้อของแทน

การใช้ถุงพลาสติก รวมถึง

การใช้กระติ๊ บ ข้ าวแทน 

การใช้ถุงพลาสติก ในงาน

ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

15 มิถุนายน 2559 สถานที่วัดดอนไชย 

บ้านสักจกปก ต.ดอกค าใต้       อ.ดอก

ค าใต ้จ.พะเยา 

 

ได้ข้อสรุปการสร้างกฎ กติกาในการจัดการขยะในชุมชน 

ดังนี้ 

• ขอความร่วมมือจากร้านค้าให้ลดการใชถุ้งพลาสติก  

• มีการรับซื้อขยะที่ชาวบ้านคัดแยกแล้วเป็นประจ า 1-2 

เดือน/คร้ัง ผ่านกิจกรรมขยะแลกไข่ 

• ก าหนดให้มีป้าย"ห้ามทิ้งขยะ" บรเิวณหมู่บ้าน พร้อมทั้ง

มีบทลงโทษหากฝ่าฝืนปรับเป็นจ านวนเงิน 1,000 บาท  

• ห้ามเผาขยะในช่วงเวลาที่รัฐบาลประกาศห้ามเผา หาก

ฝ่าฝืนจะมีการปรับเป็นจ านวนเงิน 1,000 บาทชาวบ้าน

เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการลดการใช้ถุงพลาสติก 

น าตะกร้าไปซื้อของที่ตลาดแทนการใส่ถุงพลาสติก และ

รับทราบว่าหมู่บ้านมีการจัดซื้อกระติ๊บข้าว มาใช้ในงาน

ต่างๆ ของหมู่บ้านแทนการใชถุ้งพลาสติก 

การสร้างการมีส่วนร่วม: กิจกรรมนี้มีผู้สังเกตการณ์มา

จาก สสส. ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้ใหญ่บ้านต้องจัด

กิจกรรมและเรียกประชุมคนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม

ชุมชนยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างกฎ จะเห็นได้

จากจ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมยังมีจ านวนน้อย 

การติดตามผล: บริเวณที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะเช่นข้างร้ัววัด

ถูกปรับปรุงไม่ให้เป็นที่ทิง้ขยะ มีการติดป้ายห้ามทิง้ขยะ 

10. อบรมการท าปุ๋ ยน้ า

หมักชีวภาพ : มีผู้เข้าร่วม

โครงการ ชาวบ้ านและ 

นั ก เรียน ผู้ สู งอ า ยุ  รวม

ประมาณ100 คน วิทยากร

จากสถานีพั ฒ นาที่ ดิ น

พะเยาให้ความรู้เร่ืองการ

5 กรกฎาคม 2559 สถานที่วัดดอนไชย 

บ้านสักจกปก ต.ดอกค าใต้   อ.ดอกค าใต้ 

จ.พะเยา 

 

 

• ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสังเกตจากการโต้ตอบ

ข้อซักถาม และความตั้งใจในการรับฟังการบรรยาย 

• ชาวบ้านร่วมกันท าเสวียน 

• ก าหนดวันในการจัดอบรมในกิจกรรมต่อไปเพื่อการ

จัดการขยะในชุมชน 

การสร้างการมีส่วนร่วม : ได้รับความร่วมมือโรงเรียน

ผู้สูงอายุ ท าให้การสร้างการมีส่วนรว่มท าได้ดีมากย่ิงขึน้ 



 
 

  2330  Proceedings 

กิจกรรมและรายเอียด วัน เวลาและสถานที่ การเปลี่ยนแปลง/ข้อสรุปท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรม 

ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ สาธิต

การท าเสวียน ส ารวจคุ้ม

ทั้ง 14 คุ้มในหมู่บ้านเพื่อ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เร่ือง

การจัดการขยะไวแ้ต่ละคุ้ม 

การติดตามผล: มีบ้านหนึ่งหลังที่มีความสนใจในการท า

เสวียนหลังจากที่เข้าร่วมอบรมและที่น่าประหลาดใจคือ

บ้ านนี้ ได้ ป ระยุกต์ ใช้ วัสดุ อื่ น ในการท า เสวียน เอง 

นอกจากนียั้งให้มีการสร้างเสวียนไวส้ าหรับแต่ละคุ้ม  

11 . กิ จกรรม ผ้าป่ าขยะ 

เพื่อกองทุนขยะ : จัดท า

ต้ น ผ้ า ป่ า  พ ร้ อ ม กั บ

กิจกรรมขยะแลกไข่ โดย

ชาวบ้านน าขยะมาแลกไข่

ห รือ รับเป็น เงิน เพื่ อ ร่วม

สมทบทุนในกองทุนผ้าป่า 

24 กรกฎาคม 2559 สถานที่วัดดอนไชย 

บ้านสักจกปก ต.ดอกค าใต้        อ.ดอก

ค าใต ้จ.พะเยา 

 

ได้กองทุนจากการจัดท าต้นผ้าป่าทั้งสิ้น 4,195 บาท ซึ่ง

เป็นกองทุนขยะก้อนแรก 

การสร้างการมีส่วนร่วม: มีครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ขยะแลก ไข่ลดลง  แต่ อ ย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้  มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกตระว่าขยะ 

มีค่า และสามารถแปลงขยะให้เป็นบุญได ้อาจกล่าวได้ว่า

การสรา้งการมีส่วนรว่มแบบสมัครใจอาจไม่เกิดผล 

 

12. การคืนข้อมูลสู่ชุมชน

และการสรุปโครงการของ

ชุมชน 

11, 26 สิงหาคม และ 8 กันยายน 2559 

สถานที่  วัดดอน ไชย บ้ านสั กจกปก        

ต.ดอกค าใต ้อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

 

การสร้างการมีส่วนร่วม:  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 

คน โดยวันที่จัดกิจกรรมมงีานศพที่จัดภายในวัด ท าให้มีคน

เข้ามาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการแจกเมล็ดพันธุ์ผัก

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมตาม

ข้อก าหนดของ สสส. ท าให้หัวหน้าโครงการชุมชนตระหนัก

ว่าเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องจัดกิจกรรม จากกิจกรรมนี้เร่ิมมี

การเปลี่ยนแปลงมากขึน้ เนื่องจากผู้น าชุมชนเร่ิมสนใจเขียน

โครงการขอทุนสนับสนุนของ สสส. ตลอดจนผู้เข้าร่วม

ประชุมต่างเห็นพ้องต้องกัน สนับสนุนให้มีการเขียน

โครงการขอทุน 

13. อบรมการท าขยะให้

เ ป็ น สิ น ค้ า แ ล ะ ก า ร

แ ล ก เป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ : มี

นั กวิจัยจากคณะอื่ น ใน

มหาวิทยาลัยพะเยามาเล่า

ป ระส บ ก ารณ์ ก า รท า

โครงการขยะในพื้นที่ และ

มีการเชิญ วิทยากรจาก

ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก

โร ง เ รี ย น ม า ส อ น ก า ร

ประดิษฐ์กระเป๋าจากซอง

กาแฟ 

 

26 กันยายน 2559 สถานที่ วัดดอนไชย 

บ้านสักจกปก ต.ดอกค าใต้  อ.ดอกค าใต้ 

จ.พะเยา 

 

 
 

เกิดความรู้และแนวคิดในการแปลงขยะให้มีมูลค่า 

การสรา้งการมีส่วนรว่ม: ไดใ้ห้ผู้ที่เป็นอสม. ของแต่ละคุ้ม

เข้าร่วมจ านวนคุ้มละ 2 ท่าน และเด็กนักเรียนจาก

โรงเรียนบ้านสันจกปกจ านวนประมาณ 20 คน 

การติดตามผล: ภายหลั งจากการอบรม ผู้วิจัยได้

สอบถามผู้เข้าร่วมอบรม พบว่ายังไม่สามารถประดิษฐ์

กระเป๋าได้เพราะขาดวัสดุ การติดตามผลอาจต้องท า

ต่อไปโดยผู้วิจัยได้กล่าวว่าหากใครท าส าเร็จให้น ามาขาย

กับผู้วิจัยเอง จากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 19 ชุด 

ผู้วิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและประโยชน์ของ

กิจกรรมในระดับมาก (4.00-4.37 จากสเกล 5 ) มี

แนวโน้มที่จะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 80% โดยก่อนเร่ิม

กิจกรรมครัวเรือนได้แยกขยะขายอยู่แล้วและต่อมาจึงเข้า

ร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่  ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความเห็นว่าขยะในหมู่บ้านลดลง เป็นระเบียบมากขึ้น 

โดยให้ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก (4.17 จาก

สเกล 5) 
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14 . ก ารลด ขยะ ใน วั ด :

ผู้วิจัยได้ประชาสัมพันธุ์ที่

โรงเรียนผู้งสูงอายุ 1 คร้ัง 

ติดป้ ายรณรงค์หน้ าวัด 

แ ล ะ ใ น กิ จ ก ร ร ม ปิ ด

โครงการ รวมถึงในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้วิจัย

โดยน าเสนอภาพกองขยะ

ข้างวัด  ซื้ออุปกรณ์  เช่น 

ถังด า ถุงตาข่ายคัดแยก

ขยะให้ วัด  และท่ านเจ้า

อาวาสได้กล่าวรณรงค์

การลดขยะภายในวัด ใน

วันส าคัญต่างๆ  

12 เมษายน-28 กันยายน 2559 สถานที่ 

วัดดอนไชย บ้านสักจกปก  ต.ดอกค าใต้ 

อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 

 
 

เกิดการเปลี่ยนแปลงการน าอาหารมาถวายวัด โดย

สังเกตจากการน าอาหารใส่ตะกร้าและมีจ านวนของ

ถุงพลาสติกลดน้อยลง 

การสร้างการมีส่วนร่วม: รณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึง

หน้าที่ของตนเองในการลดขยะในวัดอันเกิดจากกิจกรรม

ทางศาสนา 

การติดตามผล: ผู้วิจัยเข้าติดตามผลจ านวน 4 คร้ัง (15 

เม.ย. 2559, 20 พ.ค. 2559, 19 ก.ค. 2559 และ 16 

ต.ค. 2559) จากการสอบถาม ท่านเจ้าอาวาสและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านทั้งสองกล่าว

ว่าปริมาณขยะเช่น ถุงพลาสติกลดลง จากการเข้า

สังเกตการณ์ของผู้วิจัยเองพบเช่นกันว่าปริมาณขยะจาก

การท าบุญ (ตานขันข้าว) ลดลง แม้ว่าท่านเจ้าอาวาสจะ

กล่ าวแนะน า ให้ ชาวบ้ านรวมกันถวายขันข้ าว ไม่

จ าเป็นต้องถวายครัวเรือนละชุด เพื่อลดปริมาณอาหารที่

มีมากเกินไป ในวันส าคัญทางศาสนา แต่อย่างไรก็ตาม 

ยังไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อของคนในชุมชนได้ 

15. กิจกรรมขยะแลกไข่: 

จัดกิจกรรม 2 เดือนคร้ัง 

โดยมีการจัดกิจกรรมรวม

ทั้งสิ้น 6 คร้ัง 

คร้ังที่ 1 27 ก.ย. 2558 

คร้ังที่ 2 30 พ.ย. 2558 

คร้ังที่ 3 30 ม.ค. 2559 

คร้ังที่ 4 20 มี.ค. 2559 

คร้ังที่ 5 22 พ.ค. 2559 

คร้ังที่ 6 24 ก.ค. 2559 

สิงหาคม 2558-กันยายน 2559 สถานที่  

วัดดอนไชย บ้านสันจกปก ต.ดอกค าใต ้อ.

ดอกค าใต ้จ.พะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างการมีส่วนร่วม: รณรงค์ให้เกิดการตระหนักว่า

ขยะมีค่า 

การติดตามผล: จากการจัดกิจกรรม พบว่ามีจ านวน

ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้คณะยัง

เป็นผู้ด าเนินการ จากการเก็บสถิติจ านวนครัวเรือนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีการเพิ่มขึน้ของ

การมีส่วนรว่มหรือไม่ 
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16. ติดตามบ าบัดทุกข์

บ ารุงสุข 

19 พฤษภาคม 2559 เทศบาลห้วยลาน  

ต.ดอกค าใต ้อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา 

 

 

 

 

 

การเก็บข้อมูลในพื้นที่อื่นของอ าเภอดอกค าใต้: จากการ

เก็บแบบสอบถามจ านวน 81 ชุดพบว่า68% ของผู้ตอบ

แบบสอบถามระบุว่าถุงพลาสติกเป็นขยะที่เกิดจ านวน

มากที่สุด 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามคัดแยกขยะที่

บ้าน 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามก าจัดขยะโดยวิธีการ

เผา โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีรถ

จัดเก็บขยะและถังขยะในหมู่บ้าน 
 

 

สรุปผลและอธิปรายผลการด าเนิน 

การศึกษานีป้ระยุกต์ใชเ้กลียวของวงจรการปฏบัิตกิารของ Kemmis and McTaggart (2005) และแนวคิดการ

วิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัย ใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การประชุม

กลุ่มย่อย การพูดคุย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การส ารวจ การถ่ายภาพ และการใชแ้บบสอบถาม ผลสรุปและ

ขอ้ตกลงร่วมกันเพื่อในการบริหารจัดการขยะของบ้านสันจกปก ต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ดัง

แสดงในรูปท่ี 2 ดังนี ้

1. จัดตั้งสภาผู้น าชุมชน ท่ีผ่านการคัดเลือกจากชุมชนท าหนา้ที่ในการบริหารจัดการกองทุนจัดการขยะของ

หมูบ้่านและกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะ โดยสภาผู้น าจะต้องมปีระธานท่ีมวีสิัยทัศน์ของผู้น า ซึ่งเป็นคุณลักษณะ

ส าคัญตามสรุปผลการศึกษาของ พัทยาพร อุ่นโรจน์ (2558) ประธานสภาผู้น าอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่

ตอ้งเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสาเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง 

2. จัดตั้งกองทุนบริหารจัดการขยะ การจัดตั้งกองทุนขยะมีความส าคัญอย่างยิ่งตอ่การบริหารจัดการขยะ

ของหมู่บ้าน เป็นศูนย์กลางการซือ้และขายขยะ รายได้จากกองทุนมาจากค่าปรับผู้ท่ีไม่ได้ท าตามกฎท่ีเกี่ยวข้องกับขยะ 

การขายสิ่งประดิษฐ์จากขยะท่ีสามารถน ามาสร้างมูลค่าได้ กิจกรรมผ้าป่าขยะ กิจกรรมขยะแลกไข่ โดยรายได้ส่วน

หนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ ตลอดจนการสร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เร่ืองการ

จัดการขยะให้แก่คนในชุมชน และท่ีส าคัญจากข้อค้นพบของ พัทยาพร อุ่นโรจน์ (2558) ท่ีได้เน้นว่า ความโปร่งใสใน

การบริหารจัดการธนาคารขยะของบ้านสันปู่เลย ต าบลเชียงเคี่ยน  อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ

น าไปสู่ความส าเร็จของธนาคาร ด้วยเหตุน้ีกองทุนขยะของบ้านสันจกปกต้องยดึหลักความโปร่งใส่เชน่กัน 

3. การสร้างกฏร่วมกัน: ควรระบบการสอดส่องคนในชุมชนท่ีละเมิดกฎ และสร้างกระบวนการบริหาร

จัดการค่าปรับท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสม 

4. ครัวเรือน: ครัวเรือนลดพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดขยะ เช่น ลดการใชถุ้งพลาสติกโดยใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าเมื่อ

ไปจับจ่ายใชส้อย และที่ส าคัญต้องปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ให้ความส าคัญต่อการแยกขยะ โดยแยกขยะออกเป็นขยะท่ี

ขายได้และขายไม่ได้ ขยะท่ีขายได้อาจจะน ามาเข้าร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่ของชุมชนท่ีมี 1 คร้ังต่อ 2 เดือน และ/หรือ

กิจกรรมผ้าป่าขยะท่ีมีปีละ 2 คร้ัง ขยะท่ีขายไม่ได้แต่สามารถน ามาสร้างมูลค่าได้ให้บริจาคให้กองทุนบริหารจัดการ

ขยะ ส่วนขยะประเภทที่ขายไมไ่ด้ท่ีเป็นขยะอินทรีย์ควรด าเนนิการดังนี้ เศษอาหารให้น าไปท าน้ าหมักชีวภาพ เศษใบไม้

ให้น าไปท าปุ๋ยหมัก (เช่น บ่อซีเมนต์ปุ๋ยหมัก เสวียน) น้ าหมักอินทรีย์ และปุ๋ยหมักสามารถน าไปใช้ส าหรับการปลูก

พชืผักสวนครัว ส่วนขยะที่ขายไม่ได้ประเภทขยะอันตราย และขยะอื่นๆ ชุมชนต้องหามาตรการในการจัดการร่วมกัน 
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5. วัด: วัดต้องลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมทางศาสนา เช่น ในการน าอาหารไปถวายพระนั้นอาจน า

อาหารใส่ป่ินโตแทนถุงพลาสติก การน าอาหารท่ีบรรจุแล้วใส่ถาด /ตะกร้า ซึ่งแนวปฏิบัติเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีมีมาแต่เก่า

ก่อน แต่ในปัจจุบันคนในชุมชนมักง่ายจึงนิยมใช้ถุงพลาสติกแทนป่ินโต/ถาด/ตะกร้า การถวายขันข้าว (ตานขันข้าว) 

อาจรวมกันหลายๆครัวเรือนไมจ่ าเป็นต้องถวายครัวเรือนละชุด ท้ังนี้เพื่อลดปริมาณอาหารท่ีมีมากเกินไปในวันส าคัญ

ทางศาสนา นอกจากนี้วัดตอ้งลดปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมในวัด เช่น การจัดเลีย้งอาหารในงานศพ หรืองานบุญ

อื่นๆ ควรใชก้ระติ๊บข้าวบรรจุข้าวเหนียวแทนการใชถุ้งพลาสติก การใชเ้ข่งปลาทู (ซึ่งสามารถน ากลับมาใชใ้หมไ่ด้) เป็น

จานรองอาหารวา่งแทนกล่องพลาสติกในการจัดประชุมสัมมนาในวัด 

ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเป็นเกลียวของวงจรการปฏิบัติการภาพท่ี 2 โดยให้ศึกษาถึงรูปแบบและ

โครงการ อ านาจหน้าท่ีของสภาผู้น าชุมชนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ศึกษากลไกการด าเนินงานของกองทุน

บริหารจัดการขยะ นอกจากนี้ในวงจรวงภาพท่ี 2 ควรมีการถ่ายโอนกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนเป็นผู้ด าเนนิกิจกรรม โดยมี

นักวจิัยเป็นพ่ีเลีย้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การบริหารจัดการขยะบา้นสันจกปก ต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 
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 การวจิัยในคร้ังนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวทิยาลัยพะเยา  
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บทคัดย่อ 

 การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยโดย

กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 2. พัฒนาบรรจุ

ภัณฑข์้าวหอมมะลภิายใตเ้ครื่องหมายการค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ 3. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยใีนดา้นการผลิต และการ

บรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ และ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 

ในพืน้ท่ีจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา่ 1. สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าตัวเองโดยการพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ท่ี

มคีวามน่าสนใจ แปลกใหม่ และเป็นไปตามความตอ้งการของผู้บริโภค จ าและเข้าใจง่าย ซึ่งผลการประเมินของกลุ่มมี

มติใช้ตราสัญลักษณ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ข้าวพญาแล” 2. ได้ตราสัญลักษณ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ข้าว

พญาแล” เป็นรูปวงรี ล้อมรอบรวงข้าว มีรูปเจ้าพ่อพญาแลประทับยืนอยู่ตรงกลาง มีชื่อเป็นภาษาไทยอยู่ตรงกลาง

ฐาน และสองข้างเป็นชื่อภาษาอังกฤษก ากับ 3. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิม และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแปรรูป มีทักษะและความรู้ในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในการแปร

รูป การบรรจุภัณฑ์ มีความสามารถในการสร้างแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการบรรจุภัณฑ์ตามปริมาณท่ีต้องการ และ 4. มี

เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เกษตรจังหวัด และ

หอการค้าจังหวัด นอกขากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพขา้วหอมมะลิโดยรวม พบวา่ มีความ

พงึพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุดมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (SD. = 0.14) 
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Abstract 

Upgrading Thai Jasmine Rice product quality of community enterprise group in Chaiyaphum was 

participation action research that purposes were to Upgrading Thai Jasmine Rice product quality of community 

enterprise group in Chaiyaphum was participation action research that purposes were to 1. raise Thai Jasmine 

Rice product quality. 2. develop Thai Jasmine Rice packaging under trademark base on Chaiyaphum identity.  

3. pass on knowledge, technology in product and packaging and 4. Create the cooperative network and the 

learning resource of agriculturist who grow Thai Jasmine Rice in Chaiyaphum. The findings showed that  

1. Increase the price of goods by develop the interesting package, originality and customers demand, remember 

and understand very well that the evaluation of group confirmed to use the symbol under the trademark  “Khaw 

Phraya Lae” 2. Using the symbol under the trademark “Khaw Phraya Lae” was oval around the ear of paddy 

and Chao Por Phraya Lae stand in the middle, Thai name in the middle of platform and two sides English name. 

3. The agriculturists got the knowledge about the transforming product to for creating value added, 

understanding in the transforming product and being skillful in select the material, equipment for transforming, 

packaging, creating molds to using packaging in demanding quantity. 4. The cooperative network consisting of 

the group of agriculturist, teachers in Chaiyaphum Rajabhat University, provincial farmland and chamber of 

provincial commerce, furthermore the trainees in project “Upgrading Thai Jasmine Rice Product Quality” were 

satisfaction in the highest level at average 4.55 (SD. = 0.14) 

Keywords:  packaging development, branding technology transfer  

 

บทน ำ 
จังหวัดชัยภูม ิมีพื้นท่ีปลูกข้าว 1 ล้าน 7 แสนกวา่ไร่ มีผลิตข้าวประมาณ 6 แสน 8 หมื่นตัน ที่ผ่านมาการผลิต

ข้าวของไทย ยังคงมีปัญหาเร่ืองปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน คุณภาพยังไม่ดีพอ เกษตรกรบางรายยังใช้สารเคมีไม่

ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ส่งผลเสียและผลกระทบต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และมีผลถึงการกีดกัน

ทางการค้าจากประเทศคู่ค้าข้าวอีกด้วย โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงสู่สากล เป็นโครงการท่ี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการผลิตข้าวหอมมะลิ 

ได้ปริมาณมากขึ้น คุณภาพดีขึ้น โดยค านึงถึง ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค  โดยจังหวัดชัยภูมิ ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในชว่งปี พ.ศ. 2557-2560 ท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาแหลง่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ การสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายการตลาดตามนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล โดยก าหนดวิธีการตั้งแต่ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างวิสาหกิจ

ชุมชน (SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็งและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการท้ังใน

ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มช่องทางการค้า การกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภคท่ีรวดเร็ว 

รวมท้ังเชื่อมโยงเครอืขา่ยการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ, 2559)   
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ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมไิด้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวเป็นจ านวนมากและได้มีการรวมกลุม่เพื่อ

จัดตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อท าการแปรรูปและการต่อรองทางการตลาด แต่จากการส ารวจพบว่า กลุ่มผลิตข้าวของ

จังหวัดชัยภูมิในปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินงานตามเป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มได้เนื่องจากยังขาดการด าเนินงาน

ด้านการบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัย แปลกใหม่และ น่าสนใจ นอกจากนี้กลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง และ

รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ยังเป็นแบบเดิมๆ นั่นคือการบรรจุใส่ถุงชั่งกิโลขาย ดังนั้นส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิจึงได้มี

นโยบายในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลเกษตรเพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพเพิ่มขึ้นและเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่

เกษตรกร โดยการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพอย่างเพียงพอตรงความต้องการของ

ตลาด สามารถเข้าสู่ตลาดสากลได้ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองการพัฒนาแล้ว มคีุณภาพตรงตามมาตรฐาน มกีารวางแผน

อย่างต่อเนื่องได้รับการพัฒนา ดูแลตั้งแต่ไร่นาถึงผู้บริโภค (Quality from Farm to Table) มีการวางระบบแปรรูปให้มี

ความหลากหลาย บรรจุภัณฑ์เหมาะสมสวยงามเป็นท่ียอมรับสามารถเข้าสู่ตลาดสากลได้สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการ

สร้างรายได้แก่เกษตรกร (เกษตรจังหวัดชัยภูม,ิ สัมภาษาณ์, 12 มถิุนายน 2559)  

จากสภาพและปัญหาบรรจุภัณฑข์องกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดชัยภูมิท่ีกลา่วมา ข้างตน้ คณะผู้วิจัยจึง

มีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าว จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้เทคนิคให้มีการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ท่ีดี รวมกันคิดพัฒนาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าว มสี่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม ก่อให้เกิด รายได้เพิ่ม เป็นอาชีพเสริมท่ีมั่นคงและให้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง จ าเป็นท่ีกลุ่มต้องน าเทคนิคต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ ์

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 ในการด าเนินโครงการในคร้ังนี้ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนท่ีเป็นเกษตรกร

ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ท่ีเป็นกลุ่มต้นน้ า และ 2. กลุ่มกลางน้ า ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปข้าวหอมมะลิ ดัง

แผนภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑข์้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน จังหวัดชัยภูมิ 

ต้นน  ำ 

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 

กลำงน  ำ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูแ้ปรรูป

ผลิตภัณฑข์้าวหอมมะล ิ

ผลิตภัณฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

ชัยภูมิ 
ปลำยน  ำ 

ผู้บริโภค 
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ประโยชน์ของการวิจัย  
1. ได้ผลิตภัณฑข์้าวหอมมะลท่ีิมีเครื่องหมายการค้าเป็นตราสัญลักษณข์องจังหวัด 

 2. เกิดการบูรณาการต่อยอดการผลิตของเกษตรกร ให้เป็นท่ียอมรับและเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัยสะดวก 

รวดเร็วในการน ามาใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวัน 

 3. เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางด้านการเกษตร ก่อเกิดรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐาน

รากของประเทศ และประโยชนเ์ชงิพาณิชย์ 

4. ได้รูปแบบการแปรรูป และการถนอมอาหารให้กับผู้บริโภค ที่หลากหลาย สามารถเก็บไวไ้ด้ในระยะเวลาท่ี

นานขึ้นเกิดการบูรณาการ และประสานประโยชน์ของกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายอาชีพ ให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ

เกษตรกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

 1. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ขา้วหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยภูมิ 

 2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑข์้าวหอมมะลภิายใตเ้ครื่องหมายการค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ 

 3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยใีนดา้นการผลิต และการบรรจุผลิตภัณฑข์้าวหอมมะลิ 

 4. เพื่อสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืและแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะล ิในพืน้ท่ีจังหวัดชัยภูมิ 
 

วัสดุและวิธีการ 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยโดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 1. มีความ

พร้อมและสนใจเข้าร่วม 2. มศีักยภาพของกลุ่มในด้านการปลูกข้าว สถานท่ี และ 3. มกีารด าเนนิกิจกรรมของกลุ่มมา

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการวิจัยคร้ังได้กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถี

พอเพียงต าบลนาหนองทุ่ม บ้านนาแก หมู่ท่ี 7 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จ านวน 50 คน 2. กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนศูนย์ผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน บ้านจอมแก้ว หมู่ท่ี 3 ต าบลเกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 

50 คน  และ 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชปลอดภัยบ้านท่าเดื่อ หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ จ านวน 44 คน รวม 144 คน ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ตามกรอบ

แนวคิดของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย การใช้วัสดุท าบรรจุภัณฑ ์

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ตน้ทุนการผลิตของบรรจุภัณฑ์ และประโยชนข์องบรรจุภัณฑ์ 
 

แผนและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยภูมิในคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 5 

ขั้นตอน คือ 1. ขั้นตอนการเตรียมการ การประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 2. ขั้นตอนการชี้แจง

รายละเอียด การท าความเข้าใจกับหน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 3. ขั้นตอนการจัดท าเอกสาร ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

และเคร่ืองมือในการประเมิน 4. ขั้นตอนการด าเนินงานในภาคสนาม และ 5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี

รายละเอยีดของการด าเนนิงานดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 รายละเอียดของกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด

ชัยภูมิ 

กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม 

กจิกรรมที่ 1 การฝึกอบรม สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการผลิตขา้วหอมมะลิอนิทรีย์ 

ส ารวจและศึกษากลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกข้าวหอมมะลอินิทรีย์ในจังหวัดชัยภูม ิ 

คัดเลอืกกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจเขา้รว่มโครงการยกระดับคุณภาพขา้วหอมมะลิอินทรีย์ 

อบรมสัมมนาให้ความรู้ดา้นผลิตภัณฑข์้าวหอมมะลอินิทรีย์ให้แก่กลุม่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ประเมินผลการฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นการผลิตภัณฑ์ขา้วหอมมะลิอินทรีย์ 

กจิกรรมที่ 2 การอบรมเชงิปฏบัิตกิารดา้นการพัฒนาบรรจุภัณฑข์้าวหอมมะลอินิทรีย์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

และผู้บริโภค 

ศกึษาดูงานกลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัย ดึงดูดความสนใจ และกลุ่ม 

OTOP 

ผลิตเครื่องต้นแบบเพื่อใชใ้นการบรรจุภัณฑ์ 

ตดิตัง้เทคโนโลยท่ีีจ าเป็นและเครื่องอ านวยความสะดวกอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 

ประเมินผลการด าเนนิงานดา้นการบรรจุภัณฑ ์การแปรรูปผลิตภัณฑ ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

ประเมินความพงึพอใจต่อการฝึกปฏบัิตบิรรจุภัณฑ์ 

กจิกรรมที่ 3 การสร้างตราสินคา้ และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

อบรมสัมมนาให้ความรู้ดา้นการออกแบบตราสินค้า การจดทะเบียน และความรูอ้ื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

การจดทะเบียนสนิค้า 

ศกึษารูปแบบตราสินคา้ของผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

ระดมความคิดเห็นในการออกแบบตราสินคา้ของกลุ่มและปฏบัิตกิารออกแบบตราสินคา้ 

คัดเลอืกตราสินคา้ 

ยื่นจดทะเบียน 
 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดชัยภูม ิคร้ังน้ีประกอบด้วย 

 แบบส ารวจความคิดเห็น  

 แบบสัมภาษณ์  

 แบบประเมินความพงึพอใจ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสร้าง (Semi-structured interviews) สมาชกิกลุ่มท่ีเข้าร่วม

โครงการ รวมท้ังการประเมินความพงึพอใจต่อผลของโครงการ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คณะผู้วิจัยด าเนนิการตามขั้นตอน ดังนี ้

วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสัมภาษณด์้วยการวเิคราะห์เชงิพรรณนา (Descriptive Statistic)  

 วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามความพงึพอใจด้วยสถิตคิ่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) 
 

ผลการวิจัย 

 1. ได้ตราสินค้าผลิตภัณฑข์้าวหอมมะลท่ีิเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด 

 2. สามารถเพิ่มมูลคา่ผลิตผลิตภัณฑข์้าวหอมมะลขิองกลุม่วสิาหกิจชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 

 3. สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑข์้าวหอมมะลภิายใตเ้ครื่องหมายการค้าท่ีเป็นสัญลักษณข์องจังหวัดชัยภูมิ 

 4. สามารถถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในด้านการผลิต และการบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ให้กับกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชน 

 5. ได้เครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 5 หน่วยงาน และเกิดแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิใน

พื้นท่ีจังหวัดชัยภูม ิ
 

อภิปรายผล 
 ผลการพัฒนากระบวนการบรรจุภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ พบว่า 

ท้ังสามกลุ่มจะต้องเพิ่มมูลค่าของสนิค้าตัวเองโดยการพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความนา่สนใจ แปลกใหม ่และ

เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค จ าและเข้าใจง่าย ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ข้าวพญาแล” โดยเป็นรูปวงรี 

ล้อมรอบรวงข้าว มีรูปพญาแลประทับยนือยูต่รงกลาง ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนรายละเอียดท่ีเป็นชื่อกลุ่ม 

หรือ รูปภาพประกอบบนฉลากนั้นขึ้นอยู่กับทางกลุ่มจะร่วมกันออกแบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลรัตน แสง

จันทร์ (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อข้าว หอมมะลิบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวหอม

มะลิบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาด

ท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า 

พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ยี่ห้อท่ีซื้อ คือ มาบุญครอง 

หงส์ทอง โดยมีเหตุผลท่ีซื้อเพราะคุณภาพของข้าว ระดับราคาท่ีซื้อ 150-200 บาท ซื้อเดือนละ 2 คร้ัง ปริมาณข้าว

โดยเฉลี่ยเดอืนละ 5-10 กิโลกรัม โดยซื้อท่ีดสิเคาต์สโตร์มากที่สุดและสื่อโทรทัศน์มีผลในการตัดสนิใจซื้อข้าวหอมมะลิ

บรรจุถุงมากท่ีสุด นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุง พบว่า 

กลุ่มตัวอยา่งให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางกาจัดจ าหนา่ยอยูใ่นระดับมาก ส่วนปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงอยู่ในระดับปานกลาง และการศึกษาของ

เดชณรงค์ วนสันเทียะ (2551) ที่ได้ท าการศกึษาเร่ืองการพัฒนาบรรจุภัณฑผ์ลิตภัณฑข้าวหอมมะล ิของกลุ่มเกษตรกร
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ข้าวหอมมะลิ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศกึษาสภาพปัญหาของบรรจุผลิตภัณฑ์ใน

กลุ่มเกษตรกรข้าวหอมมะลิ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิและสร้าง

ภูมิคุม้กัน ของกลุ่มเกษตรกรข้าวหอมมะลิ อ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวจิัยพบวา่ ในปัจจุบันการจ าหนา่ย

ข้าวหอมมะลิมีอยู่ 4 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ คือ 1. บรรจุในถุงหูหิ้วพลาสติก ซึ่งลักษณะการจ าหน่ายจะตักจ าหน่ายตาม

ขนาดถุง คือ ถุงละ 1 กิโลกรัม, ถุงละ 2 กิโลกรัม, ถุงละ 5 กิโลกรัม, ถุงละ 12 กิโลกรัม ซึ่งจะพบมากตามทองตลาด 

2. บรรจุในถุงปุย บรรจุถุงละ 50 กิโลกรัม 3. บรรจุในถุงพลาสตกิ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ซึ่งการจ าหน่ายในลักษณะ

นี้ สวนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตมาจากโรงงาน หรือ กลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ จะคล้ายเป็นแพ็คเก็ต โดยจะบรรจุข้าว

หอมมะลิใสเป็นถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม และบรรจุภัณฑจ์ะมกีารออกแบบให้สวย และสะดุดตา และจะมกีารวางขายท่ัวไป

ท้ังในร้านคา้ หรือ ในตลาด 4. บรรจุในกระสอบข้าว ซึ่งจะบรรจุข้าวไว 100 กิโลกรัม บรรจุภัณฑน์ี้จะมีไมการออกแบบ

ใดๆ เพียง แต่จะมีการตีตราสถานท่ีผลิต หรือโรงสีท่ีบรรจุหีบห่อ และจะมีการวางขายท่ัวไปท้ังในร้านคา หรือ ใน

ตลาด เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะเป็นกลุ่มคนผู้มีฐานะและจากการวิเคราะห์สภาพของบรรจุผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม

เกษตรกรข้าวหอมมะลิ อ าเภอราษีไศล จังหวัด    ศรีสะเกษ พบว่า ขาดความสะอาด มีรูปลักษณ์ท่ีไมสวยงาม ไม

ดึงดูดรูปทรงไมเหมาะสม ปองกันความชื้นไมได้ ไม่ทนทาน ดั้งนั้น แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ของ

กลุ่มเกษตรกรข้าวหอมมะลิ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จากการเก็บข้อมูลควรมีลักษณะ ดังนี้ ควรจะมี

รูปลักษณ์ท่ีสวยงาม สะดุดตา น่าสนใจ, ควรจะมีการออกแบบรูปทรงท่ีเหมาะสม ภาชนะบรรจุท่ีดีจะต้องสามารถ

ป้องกันไอน้ าจากสภาวะอากาศรอบๆ ด้านได มคีวามสามารถป้องกันอากาศ ภาชนะบรรจุที่ดีจะต้องสามารถป้องกัน

ก๊าซออกซิเจน จากสภาวะอากาศรอบๆ ดา้นได มคีวามทนทานตอ่การกดหรือเสียดสไีด้ดี  

 ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะกระบวนการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิและการ

ปรับปรุงแหล่งเรียน พบวา่ เกษตรกรได้รับความรู้ดา้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิม และเกิดความรู้ความเข้าใจ

ในกระบวนการแปรรูป มีความรู้ความสามารถในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในการแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ มี

ความสามารถผลิตแม่แบบพิมพ์ผลิตภัณฑ์ตามขนาดท่ีต้องการ และเกิดการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกลุ่มในการปรับปรุง

แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว และการแปรรู้ผลิตภัณฑ์จากข้าว เนื่องจากในการอบรมตามโครงการคร้ังนี้ได้เชิญ

วทิยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองมาให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้เกษตรกรยังได้เรยีนรู้ด้วยการปฏิบัติ

จรงิ ศึกษาจากสถานท่ีจริง 

 ผลการสร้างเครอืขา่ยความร่วมมือและแหลง่เรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะล ิในพืน้ท่ีจังหวัดชัยภูม ิ

พบว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาร่วมในการ

พัฒนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยกลุ่มผู้ปลูกข้าวและกลุ่มผู้แปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิหน่วยงาน

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรจังหวัดชัยภูมิท าหน้าท่ีประสานงานและอ านวยความสะดวกระหว่างเกษตรกรและ

หน่วยงานอื่นๆ และหอการค้าจังหวัดชัยภูมิท าหน้าท่ีด้านการสร้างตราสินค้า การจ าหน่ายและการตลาด โดยท้ัง 5 

หน่วยงานได้ร่วมกันส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิได้มีการพัฒนาและส่งเสริมด้านการบรรจุภัณฑ์ข้าว

หอมมะลิ และการยืนจดทะเบียนตราสินค้าสอดคล้องกับงานวจิัยของ สอดคล้องกับงานวจิัยของพระกนกพงศ์ สมจิตฺ

โต หอมสุวรรณ  (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ืองแนวทางการสร้างเครือข่ายการให้บริการสุขภาพแก่พระสงฆ์ของ

โรงพยาบาลบางปลาม้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

ระบบบริการสุขภาพเป็นระบบท่ีจัดบริการสุขภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมป้องกันโรค  การ

รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพอยา่งผสมผสานแก่ประชาชน รัฐมีหนา้ท่ีก ากับดูแลให้ระบบมีความเป็นธรรม

ท่ัวถึงมคีุณภาพ มปีระสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งระบบบริการสุขภาพประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ 
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ซึ่งแต่ละระบบมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน การท่ีภาครัฐจัดให้มีบริการหลายระดับท าให้โอกาสในการเข้าถึง

บริการทางการแพทย์ท่ีมคีวามซับซ้อนท่ีจัดโดย บริการในระดับท่ีสูงขึ้นลดลง ซึ่งข้อเท็จจริง คือ บริการสุขภาพแต่ละ

ระดับเชื่อมโยงกันด้วยระบบส่งต่อ (Referral System) หากระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ ปัญหาการเข้าถึงบริการใน

ระดับท่ีสูงขึน้ก็จะหมดไประบบบริการสุขภาพจึงสามารถจัดแบ่งได้หลายระดับโดยในแต่ละระดับจะมจี านวนประชากร

ท่ีรับผิดชอบแตกตา่งกันมบีทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกัน และเชื่อมโยงกันด้วยระบบส่งตอ่เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพ

ท่ีให้เกิดการใชท้รัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 การประเมินความพงึพอใจของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิ

โดยรวม พบว่า มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (SD. = 0.14) เนื่องจากในการด าเนนิคร้ังนี้

ตรงกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรท่ีจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อใช้ในการจ าหน่วย และทางกลุ่มยังได้รับ

การสง่เสริมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นรูปแบบอื่นๆ ที่ได้จากข้าวหอมมะล ิและกลุ่มยังมตีราสินคา้ที่เป็น

เอกลักษณ์ มีการยื่นจดทะเบียนท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับการศึกษาของวชิร วาสนา (2555) ได้ท าการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ขนมกง ต าบลหนองแก อ าเภอเมืองอุทัยธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม

ส าหรับขนมกงแม่วิเชียร ต าบลหนองแก อ าเภอเมืองอุทัยธานี 2. พัฒนาเคร่ืองหมายการค้าและฉลากท่ีเหมาะสม

ส าหรับบรรจุภัณฑ์ของขนมกงแม่วิเชียร ต าบลหนองแก อ าเภอเมืองอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

บรรจุภัณฑ์ พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรจุภัณฑ์ มีความคิดเห็นท่ีมีต่อต้นแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี  และ

สอดคล้องกับการศึกษาของอาบีร โตะลาลา และอรสา อาแวจิ (2555) ได้ท าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เรือกอและจ าลอง

ของศูนย์ท าเรือกอและจ าลอง บ้านทอน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุ

ภัณฑ์เรือกอและจ าลองจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ความต้องการและความพึงพอใจท่ีมีต่อตัวรูปแบบหรือบรรจุ

ภัณฑ ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและส่งเสริมการผลิตเป็นอาชพีแก่ประชาชน ในการวิจัยนี้ใชแ้บบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ขั้นตอนท่ี 2 รูปแบบบรรจุภัณฑเ์รือกอและจ าลองและขั้นตอนท่ี 

3 ความพึงพอใจตอ่บรรจุภัณฑ์เรือกอและจ าลอง โดยผลการวิจัยในขั้นตอนท่ี 3 ในส่วนของด้านบรรจุภัณฑ์ ความพึง

พอใจ และด้านการตลาดอยูใ่นระดับท่ีดมีาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนากระบวนการบรรจุภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ พบว่า 

ท้ังสามกลุ่มสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าตัวเองโดยการพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความน่าสนใจ แปลกใหม ่

และเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค จ าและเข้าใจง่าย ซึ่งผลการประเมินของกลุ่มมีมตใิชต้ราสัญลักษณ์ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “ข้าวพญาแล” เป็นรูปวงรี ล้อมรอบรวงข้าว มีรูปพญาแลประทับยืนอยู่ตรงกลาง ด้านฐานมีชื่อ

เป็นภาษาไทยอยู่ตรงกลาง และสองข้างเป็นชื่อภาษาอังกฤษก ากับ ส่วนรายละเอียดท่ีเป็นชื่อกลุ่ม หรือ รูปภาพ

ประกอบบนฉลากนั้นขึน้อยูก่ับกลุม่จะรว่มกันออกแบบ ดังภาพท่ี 2 
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ผลติภัณฑ์ต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  เครื่องบรรจุภัณฑต์น้แบบ 

 

 ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะกระบวนการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิและการ

ปรับปรุงแหล่งเรียน พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเกดิความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการแปรรูป มีทักษะและความรู้ในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในการแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ มี

ความสามารถในการสร้างแบบพิมพ์เพื่อใชใ้นการบรรจุภัณฑ์ตามปริมาณท่ีต้องการ และเกิดการแลกเปลี่ยนรู้ระหวา่ง

กลุ่มในการปรับปรุงแหลง่เรียนรู้ดา้นการผลิตขา้วหอมมะลิ และการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากข้าวหอมมะลิ ดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 แสดงตราสินคา้ข้าวหอมมะลิตรา “ข้าวพญาแล”  

 

 ผลการสร้างเครอืขา่ยความร่วมมือและแหลง่เรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะล ิในพืน้ท่ีจังหวัดชัยภูม ิ

พบว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาร่วมในการ

พัฒนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยกลุ่มผู้ปลูกข้าวและกลุ่มผู้แปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิหน่วยงาน
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ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรจังหวัดชัยภูมิท าหน้าท่ีประสานงานและอ านวยความสะดวกระหว่างเกษตรกรและ

หน่วยงานอื่นๆ และหอการค้าจังหวัดชัยภูมิท าหน้าท่ีด้านการสร้างตราสินค้า การจ าหน่ายและการตลาด โดยท้ัง 5 

หน่วยงานได้ร่วมกันส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิได้มีการพัฒนาและส่งเสริมด้านการบรรจุภัณฑ์ข้าว

หอมมะลิ และการยนืจดทะเบียนตราสินค้า 

 การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพข้าวหอม

มะลิโดยรวม พบวา่ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55    (SD. = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อเรียงล าดับจากข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดสามล าดับแรก ได้แก่  ข้อ 6 วทิยากรถ่ายทอดความรู้ ท าให้ท่านเข้าใจและได้รับ

ความรู้เพิ่มขึ้นมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (SD. = 0.48) รองลงมาได้แก่ ข้อ 4 ความรู้ท่ีได้รับสามารถน าไปใชป้ระโยชน ์เช่น 

ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากน้อยแค่ไหนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (SD. = 0.50) และข้อ 8 ช่วงเวลา

ของการจัดการอบรมมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (SD. = 0.50) และล าดับสามได้แก่ ข้อ 1 มีขั้นตอนการ

ให้บริการ เช่น การแจ้งให้ทราบก่อนอบรมการประสานงานและให้ข้อมูล ท าให้ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหนมี

ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.56 (SD. = 0.50) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด คือ ข้อ 10 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจตอ่การ

จัดอบรมและกิจกรรมคร้ังน้ีในระดับใดมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 (SD. = 0.50) เท่ากัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายจากท้องนาสู่

ห้างสรรพสนิค้า 

 2. เกษตรจังหวัด หอการค้าหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการแปรรูปเพื่อการ

ส่งออกในตลาดต่างประเทศ 

 3. เกษตรจังหวัดควรมีการส่งเสริมด้านการปลูกข้าวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรและครอบคลุมทุก

พื้นท่ี 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ก าหนดพื้นท่ีในการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ชัดเจนเพื่อหามาตรการในการผลิต

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ส่งเสริมดา้นคุณภาพของผลผลิตให้กับเกษตรกรต้นน้ า โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อขึ้นสู่มาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติ 

 หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องควรหามาตรการในการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปให้เกิดความมั่นคงและยั่งยนื 
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ทัศนคติของนิสิตและปัจจัยที่มีต่อการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

ก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ในมุมมองของนิสติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 

Students’ attitudes and factors affecting English language skills preparation 

for AEC community affiliation: Engineering students’ perspectives, University 

of Phayao 

วรรณนสิา ค าสนาม1* 

Wannisa Kamsanam1* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและปัจจัยท่ีส่งเสริมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเลือกศึกษาจากนิสิตกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม

ซึ่งอยู่ใน 8 กลุ่มอาชีพท่ีเปิดเสรีอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตท่ีมีต่อการเปิดเสรี

อาเซียนในด้านเศรษฐกิจ, สังคมและการเมือง, ด้านประวัติศาสตร์และการศึกษา การเตรียมความพร้อมทางด้าน

ภาษาอังกฤษของนสิิตท่ีศึกษาในกลุ่ม 8 วชิาชีพท่ีสามารถเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรี 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคือ นิสิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 218 คน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้

การส ารวจจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิเคราะห์

ข้อมูลดว้ยการใชส้ถิตเิชงิพรรณา และสถิตเิชงิอนุมาน  

 ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านทัศนคติของนิสิตต่อการเปิดประชาคมอาเซียน พบว่า นิสิตเห็นความส าคัญกับ

การเปิดเสรีอาเซียนในระดับมาก (x̄ =3.50) และเชื่อว่าจะมีการพัฒนาด้านภาษาและการติดต่อสื่อสารในระดับมาก 

(x̄ = 3.89)  โดยมีความสนใจในการท่ีจะไปท างานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับมาก (x̄ =3.80) จากผลการ

วเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบวา่ นสิิตส่วนใหญ่ ยินดีท่ีจะได้รับโอกาสไปท างานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เพราะเนื่องจากมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอีกท้ังยังสามารถเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเอง 2. ด้านการเตรียมความ

พร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของนสิิต พบว่าปัจจัยดา้นตัวผู้เรียนมีผลต่อการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษระดับ

มาก (x̄ =3.17) และเมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่าการเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมาก 

 (x̄ = 3.77) ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่านิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและ

สามารถน าเอาใช้เทคโนโลยีท่ีอยู่รอบ เช่น YouTube, internet มาปรับใช้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษได้ ระดับมาก 

 (x̄ =3.62) กล่าวคือสามารถน าเอาเทคโนโลยมีาช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จากผลการศกึษา

ดังกล่าว สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมดา้นภาษาอังกฤษ

เพื่อรองรับการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ่ไป 
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Abstract 

This research aimed to study attitudes and factors affecting English language skills of students in School of 

Engineering in which the curriculum is one of eight AEC affiliation. The purposes of the study were 1) to examine 

attitudes towards AEC and 2) to study the factors to support the English language skills preparation for AEC.  

The sample were 218 engineering students who studied in University of Phayao. The data were 

collected by using the questionnaires and semi-structured interview. The data was analyzed by using 

descriptive and inferential statistics.  

  The results revealed as follows: 1) overall the students’ attitudes towards AEC showing their agreement 

on the importance of AEC in “much” level (x̄ = 3.50). The students agreed that there will be language and 

communication development at “much” level (x̄ =3.89). Their interest in working in AEC countries was at 

“much” level (x̄ =3.80). Regarding the interview results it was found that the majority of the students would like 

to work in AEC countries because of the economic factors and the possibility to gain more experiences. 2) 

Regarding the English language skills preparation for AEC it was found that teachers are the main factor to 

support the English language skills preparation for AEC at “much” level (x̄ =3.77), followed by the knowledge 

and innovation of education, i.e. YouTube, internet (x̄ =3.62), and students themselves (x̄ =3.17) respectively. 

 This would bring some pedagogical consideration in teaching and learning English language to support 

AEC era as well as students and future workers in this area.  
  

Keyword:  AEC, English language skills preparation 

 

บทน า 
 การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีส าคัญในอาเซียนเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ท่ี

ใชเ้ป็นสื่อกลางในการติดตอ่สื่อสารระหว่างประเทศ อกีทัง้ในปี  พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้กา้วเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community)  โดยในกฎบัตรอาเซียนมาตราท่ี 34 ระบุให้ภาษาราชการของอาเซียน คือภาษาอังกฤษ (The 

working language of ASEAN shall be English) (Mayer, 2012, p.4)  กล่าวคือประชาชนของ 10 ประเทศอาเซียนอัน

ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์และกัมพูชา ต้องใช้

ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาขีด

ความสามารถเพื่อให้แขง่ขันกับนานาประเทศได้ อกีทัง้สังคมท่ีเจรญิก้าวหนา้ทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจและสังคม มีการติดตอ่ค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ไมว่า่จะเป็นการค้าขาย การศึกษาการทูต หรือการรับ

ข้อมูลข่าวสารก็ตาม ตา่งก็ต้องด าเนินกิจกรรมผ่านการสื่อสารโดยใชภ้าษาสากลท้ังสิ้น นักจิตวิทยาทางภาษาศาสตร์

ได้ค้นคว้า และสรุปว่าคนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้มากกว่าหนึ่งภาษา มีโอกาสได้พัฒนามันสมองในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับภาษาและมีโอกาสหารายได้ ได้รวดเร็วกว่าและมากกว่าคนท่ีพูดภาษาแม่ได้ภาษาเดียว  ผู้ท่ีมีความรู้

ภาษาอังกฤษด ีสามารถเขา้ใจความคิด ทัศนคติ วัฒนธรรมของชนชาติอ่ืนตลอดจนความก้าวหนา้ทางวทิยาการใหม่ ๆ 

และความเคลื่อนไหวของโลก ท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นคนไทยในยุค

ข่าวสารข้อมูลหรือยุคโลกาภิวัฒน์ จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยให้ความส าคัญต่อ

ภาษาอังกฤษกับความเป็นอยู่ให้มากขึ้น ภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาท่ีมีผู้ใช้ อย่างกว้างขวาง เป็นภาษาสากลท่ีใช้เป็น
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เคร่ืองมอื ในการติดต่อระหว่างชนชาติต่างๆ ที่มีภาษาเป็นของตนเอง ชาตติ่างๆ สามารถจะติดตอ่กันให้เข้าใจได้ โดย

อาศัยภาษาท่ีเป็นสากลในการเป็นสื่อกลางหรือเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร ภาษาสากล และภาษาท่ีใช้ก็คือ 

“ภาษาอังกฤษ” ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทและความส าคัญต่อมนุษย์ในการติดต่อสื่อสารท้ังในประเทศ และ

ต่างประเทศ  อีกท้ังยังเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จึงมีความจ าเป็นท่ีรัฐจะต้องส่งเสริมการสอน

ภาษาอังกฤษ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวางและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ของบุคลากรของชาติในอนาคต  

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEANหรือ 

ประชาคมอาเซียน เป็นการรวมตัวกันในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย  พม่า ลาว 

เวยีดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ อนิโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน  เพื่อเพิ่มอ านาจตอ่รองและขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหวา่งประเทศ และให้อาเซียนมีความแข็งแกรง่ และมภีูมิตา้นทานท่ีดี  ในการรับมือ

ในการแก้ไขปัญหาระดับโลก การด าเนินการของประชาคมอาเซียน เปรียบได้เสมือนว่าเป็นสมาชกิหรือเป็นครอบครัว

เดียวกันกับประเทศสมาชิกอาเซียน ถือเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 พร้อมกับมีการร่วมลง

นามในปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกันให้ส าเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พร้อมกับมีการแบ่งประชาคมย่อย

ออก เป็น  3 ประชาคม  ห รือ  3 เสาหลั ก  ได้ แก่  AFTA (ASEAN Free Trade Area), AFAS (ASEAN Framework 

Agreement on  Services), AIA (ASEAN Investment Area) 

 เป้าประสงค์ของการรวมตัวกันของอาเซียน คือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในภูมิภาคการรวมตัวกันของ

เศรษฐกิจ โดยการเร่งรัดการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ AFTA, AFAS, และ AIA เพื่อให้อาเซียนเป็นตลาดท่ีมีฐาน

การผลิตเดียว การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนให้มีความคล่อ งตัว

และมีเสรียิ่งขึ้น ซึ่งการเปิดการค้า ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA  ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการน าอาเซียนไปสู่

เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic : AEC) ในปี 2558 อาเซียนมีเป้าหมายโดยการใช้

ทรัพยากรอยา่งมปีระสิทธิภาพ และมกีารเปิดการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement on Service) หรือ AFAS 

ได้ท าการตกลงในปี พ.ศ. 2539 เพื่อเปิดการค้าบริการระหว่างกันภายในกลุ่มอาเซียน อีกท้ังขยายความร่วมมือด้าน

บริการระหว่างประเทศสมาชกิอาเซียน เป็นความตกลงท่ีว่าด้วยการค้าบริการ หรือ General Agreement on Trade in 

Service (GATS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดหลักการและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ

ส าหรับสมาชิกองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ได้ถือปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ภายใต้ GATS 

ซึ่งเป็นความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศฉบับหนึ่ง ในกรอบของ WTO โดยรูปแบบของการค้าบริการตามความ

ตกลงท่ัวไปวา่ด้วยการค้าบริการการค้าท่ัวโลก มี  4 รูปแบบ (Mode of Supply) ดังนี้ 

 รูปแบบท่ี 1  การบริการข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) หรือเรียกว่า Mode 1  เป็นการให้บริการจาก

พรมแดนประเทศสมาชิกผู้ให้บริการ ไปยังพรมแดนประเทศผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องไปลงทุนหรือร่วมทุน

จัดตั้งธุรกิจให้บริการในประเทศผู้รับบริการ 

 รูปแบบที 2  การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) หรือเรียกว่า Mode 2  เป็นการให้บริการท่ี

เกิดขึ้นในพรมแดนประเทศผู้ให้บริการ โดยผู้รับบริการต้องเดินทางมาขอรับบริการในประเทศผู้ให้บริการ เช่น การ

บริการการด้านการท่องเท่ียว การเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในต่างประเทศ หรือ การไปศกึษาใน

ตา่งประเทศ เป็นต้น 

 รูปแบบท่ี 3 การจัดตั้งธุรการเพื่อให้บริการ (Commercial Presence) หรือเรียกว่า Mode 3 เป็นการท่ีผู้ให้

บริการสามารถเข้าไปจัดหน่วยธุรกิจของสถานประกอบวิชาชีพหรือธุรกิจในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในประเทศ
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แก่ผู้รับบริการการจัดตั้งธุรกิจอาจท าในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งบริษัท การจัดตั้งสาขา การจัดตั้งส านักงาน

ตัวแทน เป็นต้น 

 รูปแบบท่ี 4 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) หรือเรียกว่า Mode 4  เป็นการ

เข้าไปท างานประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวในประเทศผู้รับบริการหรือ การอนุญาตให้

คนงานเดินทางไปท างานยังต่างประเทศได้สะดวก เช่น การเข้ามาท างานในประเทศไทยของสถาปนิกและวิศวกร

ชาวต่างชาติ หรือสถาปนิกและวศิวกรชาวไทยเดินทางเขา้ไปท างานในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น 

 การเปิดการค้าเสรีการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากประเทศสมาชิกหนึ่งไปยังตลาดแรงงานของอีกประเทศ

สมาชิกหนึ่งจัดอยู่ในรูปแบบท่ี 4 หรือ Mode 4 ของการค้าบริการภายใต้กรอบ AFAS หรือ กรอบความ ตกลงระดับ

ภูมิภาค ท่ีเรียกว่า ASEAN Framework Agreement on Services ด้วยในลักษณะท่ีมีการขยายขอบเขตความร่วมมอืของ

การเปิดเสรีให้มากกวา่ที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้ตกลงกันไวภ้ายใต้ GATS เพื่อให้การเปิดเสรีการค้าด้านบริการเกิดขึ้น

ได้จริง โดยเน้นท่ีการลดหรือยกเลิกข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงตลาด ซึ่งเป็นไปตามหลักการ

ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment – NT) แต่ปรากฏว่าการเปิดเสรีดังกล่าวเปิดให้เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ เช่น 

นักบริหาร ผู้จัดการ ผู้ไปฝึกงานในตา่งประเทศ หรือแรงงานเฉพาะวิชาชพีเฉพาะสาขา เชน่ สถาปนิกและวศิวกร ฯลฯ 

เท่านัน้ 

 เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีถูกก าหนดจัดตั้งขึ้นในปี 2558 เพื่อเป็นการร่วมกลุ่มตลาดและฐานการ

ผลิตเดียวกันแล้ว การเคลื่อนย้ายแรงงานหรือบุคลากร ถือเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันซึ่งมี

ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement ARAS) ท้ังหมด 8 

สาขาได้แก่ 

  1. แพทย ์(Medical Practitioners) 

  2. การพยาบาล (Nursing Services) 

  3. บัญช ี(Accountancy Services) 

  4. สถาปัตยกรรม (Architectural Services) 

  5. การส ารวจ (Surveying Qualifications) 

  6. ทันตแพทย ์(Dental Practitioners) 

  7. วศิกรรม (Engineering Services) 

  8. บริการ/การท่องเท่ียว (Tourism) 

 จากการเคลื่อนย้ายการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และแรงงานฝีมอื ท าให้ต้องมกีารปรับตัวและ มกีาร

เตรียมความพร้อมด้านการสง่เสริมความรู้ให้แก่สถาบันการศกึษาผู้ประกอบวิชาชพี และผู้มีสว่นร่วมในตลาด โดยต้อง

สร้างให้เกิดความตระหนักต่อโอกาสท่ีเปิดกว้าง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะด้านการศึกษาต้องมีการ

เตรียมความพร้อมท่ีจะต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในอาเซียน (พัชราวลัย วงศ์บุญสิน)  

 การเปิดเสรีแรงงาน 8 อาชีพ ได้กลายเป็นประเด็นท่ีถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารย์อย่างกว้างขวางถึงส

ถาพความเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ รูปแบบ และประโยชน ์รวมไปถึงผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นบรรดาแรงงานท่ีว่างงานหรือนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา แล้วไปเป็นแรงงานในปี พ.ศ.

2558 ที่มฝีีมอืไปท างานในต่างประเทศ     
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อาชีพวิศวกรรม (Engineering Services) เป็นอาชีพท่ีอยู่ภายใต้การเปิดเสรีแรงงาน และเป็นอีกอาชีพหนึ่งซึ่งนิสิตส่วน

ใหญ่ให้ความสนใจที่จะไปท างานเพื่อหาประสบการณ์ในตา่งประเทศ ท าให้ผู้วจิัยมคีวามสนใจที่จะท าการวจิัย ทัศนคติ

ของนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่านิสติโดยส่วนใหญ่มทัีศนคติอยา่งไรกับการเปิดเสรีแรงงานอาเซียน อีกทัง้เพื่อศึกษา

ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเปิดเสรีอาเซียนของนิสิตสาขาวิศวกรรม

ศาตร์   
 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

1. เพื่อศึกษาทัศนคตขิองนิสติท่ีมีต่อการเปิดเสรีอาเซียนของนิสติคณะวิศวกรรมศาตร์ 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเปิดเสรีอาเซียนของ

นสิิตคณะวิศวกรรมศาตร์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 33) ได้ให้ความหมายของทัศนคติ หมายถึง แนวโนม้ท่ีบุคคลได้รับ หรือเรียนรู้มา 

และเป็นแบบอย่างในการแสดงปฏิกิริยา สนับสนุนหรือเป็นปฏปัิกษ์ต่อบางสิ่งบางอย่าง หรือต่อบุคคลบางคน ทัศนคติ

นี้เห็นได้จากพฤติกรรมซึ่งอาจเป็นแบบเข้าสู่ (Approach) หรือถอนตัวออก (Withdrawal) ก็ได้  ในด้านสภาวะจิตใจ 

ศักดิ์ไทย สุตกิจบวร (2545:138) ให้ความหมายของทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด

ความรู้สกึ และแนวโน้มของพฤตกิรรมบุคคลท่ีมีต่อบุคคล สิ่งของ สถานการณ์ตา่ง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และ

สภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร 

 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง แนวโนม้ความรู้สึกนกึคิดของบุคคลหรือสิ่งของท่ีมีตอ่สิ่งใด

สิ่งหนึ่งและความคิดนัน้จะต้องอยูน่านจนเป็นแบบอย่างในการแสดงปฏกิิริยาสนับสนุนหรือตอ่ตา้นกับบางสิ่งบางอยา่งได้ 

องค์ประกอบของทัศนคติ หรือทัศนคติ มอีงค์ประกอบที่ส าคัญโดยทั่วไปคือ  

 1. องค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive Component) ความคิดความเข้าใจนี้เป็นการแสดงออก

ซึ่งความรู้หรือความเชื่อ ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประสบการณ์ต่างๆ จากสภาพแวดลอ้ม 

 2.องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) องค์ประกอบด้านความรู้สึกนี้จะเป็นสภาพทาง

อารมณ ์(Emotion) ร่วมกับการประเมิน (Evaluation) ในสิ่งนัน้ ๆ โดยเป็นผลจากการเรียนรู้ในอดีต  

 3. องค์ประกอบด้านแนวโน้มของพฤติกรรม (Behavioral component) แนวโน้มของบุคคลท่ีจะแสดง

พฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อสิ่งท่ีตนชอบหรือเกลียด เป็นการตอบสนองหรือการกระท าในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมา

จากความคิด ความเชื่อ  

การวัดทัศนคติ  

การด าเนินการวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการวัดทัศนคติ แบบวิธี  วิธีลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) และ การสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง กล่าวคือ วิธีลิเคอร์ทสเกลเป็นวิธีการวัดทัศนคติท่ี เร่ิมด้วยการรวบรวมหรือเรียบเรียงข้อความท่ี

เกี่ยวข้องกับทัศนคติ  ท่ีตอ้งการจะศกึษาให้ความหมายสิ่งท่ีต้องการวัดให้แนน่อนและครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหาท่ี

ต้องการวัดท้ังหมด และภายหลังท่ีแจกแบบสอบถามมีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง คือไม่มีโครงสร้างแน่นอน 

(Unstructured interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีก าหนดค าตอบล่วงหน้า ค าถามท่ีใช้และล าดับค าถามสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ การถามค าถามแบบกึ่งโครงสร้างจะช่วยในการวเิคราะห์ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามทางตรง อีก

ท้ังยังท าให้ทราบทัศนคติในการไปท างานในต่างประเทศ สัมพันธ์กับ AEC อย่างไรอีกดว้ย  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ในปัจจุบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ AEC มผีู้ท่ีให้ความส าคัญในการศึกษา ทัง้ทางด้านทัศนคติและการเตรียม

ความพร้อมต่อการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ปานทิพย์ ปูรณานนท์ พย.ม. (2557) ได้ท าการศึกษา ความรู้ ทัศนคต ิ

และความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี การ

วิจัยเป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) โดยประกอบด้วย 2 กลุ่มประชากร คือ อาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็น

อาจารย์ประจ ารับผิดชอบการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 

44 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ปี

การศึกษา 2555 จ านวน 355 คน  ผลการวิจัยพบว่าอาจารยส์่วนใหญ่มคีวามรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับ

พอใช ้ทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามรู้เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนอยู่ในระดับท่ีควรปรับปรุงและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี 

และความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับพอใช้ ความรู้ความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาต่อการ

เป็นประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ถึงควรปรับปรุง ดังนั้น ความรู้และความพร้อมของอาจารย์และ

นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ส่วนทัศนติอยู่ในระดับดี ดังนั้น จึงควรปลูกฝังให้อาจารย์และนักศึกษามี

ทัศนคติท่ีดตีอ่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างตอ่เนื่อง 

 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม

ทางด้านการปลูกฝังให้อาจารย์และนิสติมทัีศนคติท่ีดตีอ่การเป็นประชาคมอาเซี่ยนอย่างตอ่เนื่อง  

 นอกจากนั้นแล้ว นงนภัส ชื่นพัฒนพงศ์ ได้มีการศึกษา เร่ือง ทัศนคติและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีมีต่อการเปิดเสรีอาเซียนกรณีเปิดเสรีแรงงาน 7 อาชีพ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง126 คน คิดเป็นร้อยละ 63 และเพศชาย 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37 มีอายุ 21 ปี จ านวน 92 

คน คิดเป็น ร้อยละ 46 ก าลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และก าลังศึกษาในชั้นปีท่ี 4 

จ านวน 109 คิดเป็นร้อยละ 54.4 เมื่อจบการศึกษาแล้วเลือกท างานในประเทศไทยจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65 

ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเปิดเสรีอาเซียน มีความคาดหวังจากการเปิดเสรีอาเซียนท่ีจะได้รับประโยชน์ต่อ

ตนเองในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 โดยมีการจัดอันดับการเตรียมความพร้อมจากมากไปน้อย ดังนี้คือ การพัฒนา

ด้านภาษาและการติดต่อสื่อสาร การได้รับความรู้และ มีประสิทธิภาพในอาชพีของตนเองมากขึ้น ความคาดหวังจากการ

เปิดเสรีอาเซียนท่ีจะได้รับปรโยชน์ต่อประเทศไทยในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 โดยมีการจัดอันดับการเตรียมความ

พร้อมจากมากไปน้อย ดังนี้คือ ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น การเข้ามาลงทุนจาก

ต่างชาติมากขึ้นและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวดีขึ้น ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

อาเซียน ในด้านบุคคล เป็นปัจจัยท่ีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยมีการจัดอันดับการเตรียมความพร้อมจาก

มากไปน้อย ดังนี้คือ ระดับความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถในตัวบุคคล และ

ตอ้งการประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่สามารถหาได้ในประเทศไทย ปัจจัยด้านสังคม อยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 โดยมี

การจัดอันดับการเตรียมควาพร้อมจากมากไปน้อย ดังนี้คือ การต้องการเปลี่ยนแปลงชีวติความเป็นอยู่ สวัสดิการทางสังคม

ท่ียังไม่เพียงพอในประเทศไทยและไม่เพียงพอต่อสภาพสังคม และการเมืองของประเทศไทย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 โดยมีการจัดอันดับการเตรียมความพร้อมจากมากไปน้อย ดังนี้ คือ รายได้ ค่าตอบแทนท่ี

สูงกว่าของประเทศสมาชิก การเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และเงินทุนท่ีต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังประเทศสมาชิก

อาเซียน การเตรียมความพร้อมท่ีมีต่อการเปิดเสรีอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 โดยมีการจัดอันดับ

การเตรียมความพร้อมจากมากไปนี้อยู่ ดังนี้ คือ การฝึกฝนทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อท่ีจะสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร 
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การศึกษาพฤติกรรม การปรับตัวในการท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอาเซียน

และการเพิ่มขีดความสามารถของตนเองโดยการเข้าฝึกฝนอบรมวิชาชีพ การเข้าฟังบรรยายการเตรียมตัวเข้าสู่การเปิดเสรี

อาเซียน การศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน การศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ เช่น  การเรียนรู้เกี่ยวกับ

อาเซียน กฎบัตรและระเบียบตา่งๆ วัฒนธรรม ค่านยิม ประเพณี และการประสานงานกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องอยา่งใกล้ชิด 

 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม

ทางด้านภาษาและการตดิตอ่สื่อสาร ในดา้นการศึกษาหาความรู้รวมท้ังพัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษในการสื่อสาร  
 

ระเบียบวิธีการศึกษา  
 การวิจัยการศึกษา ทัศนคติและปัจจัยท่ีส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษของนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา: ในมุมมองของนิสติหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ นิสติมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  

ประจ าปกีารศึกษา 2559  กรณีศึกษานิสติหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 218 คน 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติและปัจจัยท่ีส่งเสริมการเตรียมความ

พร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา: ในมุมมองของนิสิตหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ือง เพศ คณะ 

ระดับช้ันปี เป็นตรวจสอบรายการ (Check list) สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศ คณะ และระดับช้ันปี  

 ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามทัศนคตติอ่การเปิดประชาคมอาเซียน ของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ตอนท่ี 3 เป็นข้อค าถามการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลเิคอร์ท (Likert’s Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

 5 คะแนน หมายความวา่  เห็นด้วยมากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายความว่า  เห็นด้วยมาก 

 3 คะแนน หมายความวา่  เห็นด้วยปานกลาง 

 2 คะแนน หมายความว่า  เห็นดว้ยนอ้ย 

 1 คะแนน หมายความวา่  เห็นด้วยนอ้ยท่ีสุด 

 การแปลความหมายของคะแนน โดยใชค้่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถงึ  เห็นด้วยในระดับขั้นมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถงึ  เห็นด้วยในระดับขั้นมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง   เห็นด้วยในระดับขั้นปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถงึ  เห็นด้วยในระดับขั้นน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง   เห็นด้วยในระดับขั้นนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ ท่ีเกี่ยวกับระดับความพร้อมของนิสิตเพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

 1. ตรวจสอบความถูกต้องความครอบคลุมของเนื้อหารวมท้ังการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและหาค่าความเท่ียงตรงหรือ

หาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน คือผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุกัญญา เกาะววิัฒนากุล , ผู้ช่วยศาสตราจารยค์มกฤช 

ตาชม, ดร.บรรจง  ไชยรินค า ตรวจสอบภาษาและความถูกต้องและ ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และน า

แบบสอบถามปรับปรุงให้สมบูรณ์ โดยการมคี่าเฉลี่ย IOC เท่ากับ 1 

 2. ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญได้แนะน า 

 3. น าเคร่ืองมอืท่ีได้มาหาคุณภาพความเท่ียง วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปโดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา่ 

ของ Cronbach (1970, อา้งองิใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 99) ได้คา่ α เท่ากับ 1 

 4. จัดท าแบบสอบถามเพื่อเตรียมใชแ้บบสอบถามกลุ่มประชากรในการวจิัยตอ่ไป  

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ทัศนคติและปัจจัยท่ีสง่เสริมการเตรียมความพร้อมดา้นทักษะภาษาอังกฤษของนสิิตมหาวทิยาลยัพะเยา : ใน

มุมมองของนสิิตหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร์ ด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี 

 1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่งครบถ้วนและสมบูรณ์ 

จ านวน 218 ฉบับ 

 2. น าแบบสอบถามที่มขี้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สาขาวิชา ระดับชั้นปี วิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับทัศนคติและปัจจัยท่ีส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา : ใน

มุมมองของนสิิตหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร์ 

 4. โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามตัวแปรเกี่ยวกับนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตัวแปร ระดับตวัแปร จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ ชาย 170 77.98 

 หญงิ 48 22.02 

2.คณะ วิศวกรรมศาสตร ์ 218 100 

รวม  218 100 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อการเปิดเสรีอาเซียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา ดังตารางที่ 2 

ทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา Mean S.D. 

ทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกจิ 3.55 .63 

1 ความสนใจของนิสติในการไปท างานในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียน 3.80 1.03 

2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้เพิ่มมาก

ขึน้ 
3.78 0.84 

3 การมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถสร้างแรงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก

ประเทศในภูมิภาคอื่น 
3.66 0.88 

4 ประชาคมอาเซียนส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดท่ีมี ฐานการผลิตเดียว 3.28 0.81 

5 มชีวีติความเป็นอยูท่ี่ดขีึน้และมรีายได้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น  3.24 0.98 

ทัศนคติต่อการเปดิประชาคมอาเซียนดา้นสังคมและการเมอืง 3.35 .64 

6. การจัดตัง้ประชาคมอาเซียนเป็นการสร้าง ความมั่นคงให้กับประเทศในอาเซียน 3.56 0.78 

7. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของ

อาเซียนเพื่อลดชอ่งว่างทางการพัฒนา 
3.49 0.92 

8. การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเป็นการขยายความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน

เพื่อต่อตา้นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
3.46 0.86 

9. ประชาคมอาเซียนมสี่วนช่วยให้เกิดการจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีย่ังยนื 3.15 0.87 

10. แรงงานไทยท่ีมีทักษะจะย้ายไปท างานท่ีต่างประเทศ จึงก่อให้เกิดการขาดแคลน

แรงงานในประเทศไทย 
3.08 1.12 

ทัศนคติต่อการเปดิประชาคมอาเซียนดา้นประวัติศาสตรแ์ละการศกึษา 3.58 .72 

11. มกีารพัฒนาด้านภาษาและการติดต่อสื่อสาร 3.89 0.96 

12. ประชาคมอาเซียนมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางด้าน

การศึกษา 
3.72 0.95 

13. การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนมีส่วนชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ธรรมชาติ การด ารงค์

ชวีติ และวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ 
3.47 0.92 

14. การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดความสามัคคี และเกิดการเรียนรู้

ร่วมกัน 
3.42 0.97 

15. ประชาคมอาเซียนมีส่วนช่วยในการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรม

และอัตลักษณร์ะดับภูมภิาคร่วมกัน 

3.36 0.98 

 ภาพรวมทั ศนคติต่ อการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนของนิ สิ ตหลักสู ตร

วิศวกรรมศาสตร์ 

3.50 0.56 
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ทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียน ของนสิิตหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ในภาพรวม 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจอยูใ่นระดับปานกลาง (x̄ =3.50)  

เมื่อพิจารณารายดา้นพบวา่ทัศนคตขิองนิสติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านประวัตศิาสตร์และการศกึษา 

อยู่ในระดับขัน้มาก (x̄ = 3.58) รองลงมาคือ ด้านทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ  

อยู่ในระดับขัน้มาก  (x̄ = 3.55) และด้านทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนดา้นสังคมและการเมอืง  

เห็นด้วยในระดับข้ันปานกลาง (x̄ = 3.35) 

 ด้านทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ พบว่านิสิตมีทัศนคติท่ีดีในการเปิดประชาคม

อาเซียนด้านเศรษฐกิจอยูใ่นระดับค่ามาก (x̄ =3.55) และหากพิจารณาค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก พบว่า ความสนใจท่ี

จะไปท างานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.80) รองลงมา ประชาคมอาเซียนสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้เพิ่มมากขึ้น (x̄ =3.78)  และการมปีระชาคมอาเซียนสามารถสรา้งแรงดึงดูด

การลงทุนโดยตรงจากประเทศในภูมิภาคอื่นอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.66) ตามล าดับ 

 ด้านทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนด้านสังคมและการเมอืง พบวา่นสิิตมทัีศนคตอิยูใ่นระดับค่าปานกลาง 

(x̄ =3.35) และหากพิจารณาค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก พบวา่ การจัดตัง้ประชาคมอาเซียนเป็นการสร้าง ความมั่นคงให้กับ

ประเทศอาเซียน โดยอยู่ในระดับค่ามาก (x̄ =3.56) รองลงมา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่

ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (x̄ =3.49) และ การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเป็นการขยาย

ความร่วมมอืของประเทศสมาชกิอาเซียนเพื่อตอ่ตา้นภัยคุกคามรูปแบบใหม ่(x̄ =3.46) ตามล าดับ 

 ด้านทัศนคติตอ่การเปิดประชาคมอาเซียนด้านประวัตศิาสตร์และการศกึษา พบว่านิสิตมทัีศนคตอิยูใ่นระดับ

ค่ามาก (x̄ =3.58) และหากพิจารณาค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก พบว่า นิสิตคิดว่าการเปิดประชาคมอาเซียนจะท าให้

เกิดการพัฒนาด้านภาษาและการติดต่อสื่อสาร (x̄ =3.89) รองลงมา ประชาคมอาเซียนมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้

และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางด้านการศึกษา (x̄ =3.72) และ การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน ช่วยให้เกิดการ

เรียนรู้ธรรมชาติ การด ารงค์ชีวิต และวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ (x̄ =3.47) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ดังตารางที่ 3 

การเตรยีมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านผู้เรียน 3.17 .76 

16. นสิิตตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ ในยุคอาเซียนอยู่ในระดับใด 3.95 1.03 

17. ระดับความกระตอืรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3.08 1.09 

18. การศึกษาหาความรู้ดา้นภาษาอังกฤษดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียนมากนอ้ยเพยีงใด 3.04 1.00 

19. นสิิตมคีวามสามารถดา้นการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูใ่นระดับใด 2.93 1.06 

20. นสิิตมคีวามสามารถดา้นการฟัง พูด อา่นและเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับใด 2.83 1.00 

การเตรยีมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านอาจารย์ผู้สอน 3.63 .99 

21. ผู้สอนมอีทิธิพลตอ่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนสิิต 3.77 0.95 

22. ผู้สอนมกีารเตรียมความพร้อมในการสอนภาษาอังกฤษ 3.66 1.00 

23. ผู้สอนมเีทคนิคและวธีิการจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3.66 2.24 

24. ผู้สอนมีการแนะแนวประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมความรู้ต่างๆ เพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
3.45 1.00 
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การเตรยีมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านหลักสูตรของสถานศึกษา 3.49 .86 

25. รายวิชาบังคับและวิชาเลือกภาษาอั งกฤษสามารถน าไปใช้ ได้จ ริงใน

ชวีติประจ าวัน 
3.56 1.06 

26. หลักสูตรใหม่ท่ีมีการปรับปรุงในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนมคีวามเหมาะสม 
3.48 0.92 

27. การเรียนการสอนในชั้นเรียนมีความสอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน 
3.44 0.92 

การเตรยีมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านบริษทและสิ่งแวดล้อม 3.20 1.48 

28 มีห้องท่ีสามารถรับฟังเสียง หรืออุปกรณ์สื่อสารทางภาษาอังกฤษ ท่ีเพียงพอ

หรือไม่ 
3.43 2.24 

29. มีนักท่องเท่ียวหรือชาวต่างชาติในพื้นท่ีเพียงพอในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  

ในสถานการณจ์รงิ 
3.20 2.98 

30. มกีารจัดทัศนศกึษาท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับนิสติอยา่งเหมาะสม 2.97 1.14 

การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
3.62 .74 

31. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยมีอีทิธิพลตอ่การพัฒนาภาษาอังกฤษ 3.79 0.94 

32. การน าเอาเทคโนโลยีท่ีอยู่รอบ เช่น YouTube, internet ฯลฯ มาปรับใช้ในการ

พัฒนาภาษาอังกฤษได้มากน้อยเพยีงใด 
3.76 0.99 

33. อาจารย์สามารถเลือกใชส้ื่อการเรียน การสอนอย่างเหมาะสม 3.60 0.95 

34. การเข้าถึงขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตสะดวกตอ่ความต้องการมากน้อยเพยีงใด 3.51 1.11 

35. จ านวนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีจ านวนท่ีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของนิสติ 
3.45 1.00 

 ภาพรวมการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
3.42 0.69 

  

 ด้านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

ในภาพรวม นิสิตมีการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับมาก (x̄ =3.42) เมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่า นิสิตให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของอาจารยผ์ู้สอนอยู่ในระดับค่ามาก (x̄ =3.63) รองลงมา การ

เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านสื่อสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีระดับค่ามาก  

(x̄ =3.62) และการเตรียมความพร้อมดา้นทักษะภาษาอังกฤษด้านหลักสูตรของสถานศึกษา มรีะดับขัน้มาก (x̄ =3.49) 

ตามล าดับ 

 ด้านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านอาจารย์ผู้สอน  พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้สอนมี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.77) และล าดับรองลงมา มีระดับค่าคะแนนอยู่ใน

ระดับขั้นมาก (x̄ =3.66) คือ ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมในการสอนและมีเทคนิคและวธีิการจูงใจในการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ  
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ด้านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นิสิตสามารถ

เตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยสื่อประเภทคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการพัฒนา

ภาษาอังกฤษได้อยูใ่นระดับมาก (x̄ =3.79) รองลงมาได้แก่ การน าเทคโนโลยท่ีีอยูร่อบตัว มาพัฒนาภาษาอังกฤษได้อยู่

ในระดับมาก (x̄ =3.76) และอันดับท่ี 3 พบว่าหากอาจารย์เลอืกสื่อท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเหมาะสมในระดับมาก (x̄ 

=3.60) ก็จะสามารถพัฒนาทักษะความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสติ มหาวิทยาลัยได้ล าดับต่อไป 

 ด้านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านหลักสูตรของสถานศึกษา พบว่า รายวิชาบังคับและ

รายวชิาเลอืกภาษาอังกฤษสามารถน าไปใชไ้ด้จริงในชวีติประจ าวันอยูใ่นระดับค่ามาก (x̄ =3.56) และหลักสูตรใหมม่กีาร

ปรับปรุงในรายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =3.48) 

 ด้านการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษด้านบริบทและสิ่งแวดล้อม พบว่าห้องท่ีสามารถรับฟังเสียง 

หรืออุปกรณ์สื่อสารทางภาษาอังกฤษท่ีเพียงพออยูใ่นระดับปานกลาง (x̄ =3.43) และ มีนักท่องเท่ียวหรือชาวตา่งชาติ

ในพืน้ท่ีเพยีงพอในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในสถานการณจ์รงิอยูใ่นระดับปานกลาง (x̄ =3.20) 

 ด้านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านผู้เรียน พบว่า 3 อันดับแรกได้แก่ นิสิตตระหนักถึง

ความส าคัญของภาษาอังกฤษ ในยุคอาเซียนอยู่ในระดับขั้นมาก (x̄ =3.95) รองลงมา ระดับความกระตอืรือร้นในการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับขั้นปานกลาง (x̄ =3.08) และการศึกษาหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้วนตนเองนอก

ห้องเรียนระดับปานกลาง (x̄ =3.04) ตามล าดับ 

 

อภปิรายผล 

 การศึกษาทัศนคติและปัจจัยท่ีส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา : ในมุมมองของนิสติหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร์ มปีระเด็นท่ีน่าอภิปรายและท่ีน่าสนใจดังนี้ 

 ประเด็นดา้นทัศนคติต่อการเปิดประชาคมอาเซียนของนิสติหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร์ใน 

ภาพรวมมรีะดับมาก( =3.50)  และเมื่อพิจารณาในระดับความสนใจของนสิิตในการไปท างานในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียนพบวา่นิสติมคีวามสนใจในการไปท างานในต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนมคี่ามาก (x̄ =3.80)  ประเด็น

ด้านความสนใจของนิสิตเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพในประเทศสมาชิกโดยเฉพาะวิชาชีพวิศวกร ถือเป็นวิชาชีพ

หนึ่งท่ีก าหนดในความตกลง MRA ซึ่งมีการแข่งขันสูง ขณะท่ีนิสิตยังมีปัญหาเร่ืองของการใช้ภาษาอังกฤษและความ

พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนสอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ย TOEFL iBT เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน (ยกเว้น

ประเทศบรูไน) พบว่า TOEFL iBT เฉลี่ยของไทยในปี 2553 อยู่ท่ี 75 คะแนน จากคะแนนเต็มเท่ากับ 120 คะแนน 

สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยา่งกัมพูชา สปป.ลาว พมา่ และเวยีดนามเท่านัน้ แตย่ังคงต่ ากว่าประเทศคูแ่ข่งขันส าคัญใน

อาเซียนอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรไทยยังคงมีความจ าเป็นต้อง

พัฒนาระดับความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษให้สูงขึน้ (ขวัญใจ เตชเสนสกุล) 

 2. ประเด็นด้านการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านผู้เรียน พบว่านิสิต  หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร์มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.83  จากผลคะแนนนี้สามารถประเมินได้ว่าควรส่งเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถให้นสิิตให้ทัดเทียมกับในชาติอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการท่ีภาษาอังกฤษมบีทบาทส าคัญและมาพร้อมกับ

ความคาดหวังวา่การแข่งขันจะเป็นไปอย่างเสรีในประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงไปสู่ประชาคมโลก แตห่ากพิจารณาด้าน

ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยแล้วก็ต้องใจหาย แม้เด็กไทยจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาก ท้ังจาก

ครูผู้สอนและสื่อหลากหลาย แต่ยังปรากฏให้เห็นว่าท้ังท่ีเด็กไทยปัจจุบันมีตัวช่วยมากมาย มีโอกาสได้สัมผัสและ
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พัฒนาภาษาอังกฤษมากกว่าในอดีต แตผ่ลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินโดยสถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (สทศ) 

กลับยังคงอยู่ในกลุ่มวิชาท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 23.98 ด้วยประสิทธิภาพท่ีตกต่ า ท าให้ ผู้ก าหนดชะตาการศึกษาไทย โดย

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร ที่มนีโยบายเพิ่มจ านวนช่ัวโมงในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาจาก 40 ชั่วโมง เป็น 200 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ซึ่งก าหนดให้มีการเรียนการสอน

วิชาภาษาอังกฤษทุกวัน เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนรู้ระยะเวลาผนวกกับความถี่ในการฝึกฝน  คาดว่าจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจดจ าได้ดี (ผศ.บุญเลิศ วงศ์พรม) ด้วยประเด็นดังกล่าวท าให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อง

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดา้นการฟัง พูด อา่น และเขยีนเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศกลุม่ AEC 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ส าหรับ

นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ

ผสมผสาน  เพื่อให้การน าเสนอผลงานวิจัยสามารถมองเห็นภาพรวมจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 30 คน ผู้วิจัยท า

การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยท่ีได้จากการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก 

ตลอดจนข้อมูลท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันความถูกต้องแมน่ย าของงานวจิัย  

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 1. ด้านการ

บริหารจัดการ ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านหลักการบริหารจัดการ ด้านการติดตามและประเมินผล และ  

2. ด้านนักศึกษาทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ด้านทักษะการใช้เคร่ืองมือและ

เทคโนโลย ีด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านความมภีาวะผู้น า ด้านความมคีุณธรรมและจริยธรรม ด้านความใฝ่รู้ ด้านมี

ความรับผิดชอบ จากการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ:  รูปแบบการบริหาร  การฝึกงาน  สถาบันการบินพลเรือน 

 

Abstract 

This study aims to develop job training administration model at workplace for Student Diploma in 

Aircraft Technology, Civil Aviation Training Center. Using Integrative Literature Review. The presentations were 

able to see the whole picture. Data collection, analysis and synthesis from 30 key informants to arrive at 

particular findings from documental research. Depth interview as well as information obtained from experts. To 

confirm the accuracy of the research. 
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The results showed that the management style training at the workplace. Student Diploma in Aircraft 

Technology, Civil Aviation Training Center. consists of two major components: 1. the management of all three 

aspects of planning. Principles of Management the monitoring and evaluation, and 2. of the 7 students, including 

English language skills to communicate, tools and technology skills, human relations, leadership, the morality and 

ethics, the curiosity, and the responsibility. The evaluation of the model developed showed that the model 

developed is suitable in most. 
 

Keywords:  Management style, On the Job Training, Civil Aviation Training Center 

 

บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงแนวการจัด

การศกึษาไว้ว่าต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือวา่ผู้เรียนมีความส าคัญ

ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเน้น

ความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้

สถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนนิการฝึกทักษะกระบวนการคดิ การจัดการ การเผชญิสถานการณ์ และการ

ประยุกตค์วามรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ

ให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ อย่างได้

สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้และ  มีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใชก้ารวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจ

เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก

สถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาท่ีไม่สามารถพัฒนาคนได้อย่างแท้จริงด้วย

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ปัญหาคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา การผลิตบุคลากรไม่ตรงกับทิศทางความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยประเด็นหลักคือ ขาดแรงงานท่ีมีทักษะทางอาชพี ขาดการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการและไม่ค านึงถึงการประสานงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และถ้ากล่าวถึงเทคโนโลยีทางด้านกิจการการบินพลเรือน ท้ังในและต่างประเทศเติบโตรุดหน้าขึ้น

อย่างรวดเร็ว ท าให้ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกิดสภาพการขาดแคลนบุคลากรทางด้านกิจการการบิน 

ประกอบกับการขยายบทบาทหน้าท่ีและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ตลอดจนความคล่องตัวในการบริหารงาน

อุตสาหกรรมการบินของไทยในช่วงท่ีผ่านมานับว่ามีการขยายตัวอยา่งมาก ที่เห็นได้อยา่งเป็นรูปธรรมอกีประการหนึ่ง 

คือการขยายจ านวนอากาศยานในฝูงบินของสายการบินต่างๆ และสายการบินต้นทุนต่ าในประเทศไทย นอกจากนี้

พัฒนาการและวทิยาการสมัยใหม่ด้านการบินต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบินนัน้จะต้อง

ให้ความส าคัญกับเร่ืองความปลอดภัยทางการบินอย่างมากรวมถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีจะเข้ามาใน

อุตสาหกรรมนี้ดว้ย [1] 
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นอกจากนี้ [2] ได้กล่าวว่า จากการท่ีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้เข้ามาตรวจสอบ

มาตรฐานการท างานของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลด้านการด าเนินกิจการการบินของประเทศไทย เกี่ยวกับมาตรฐาน

ความปลอดภัยด้านการบิน ท้ังนี้ปัญหาหลักท่ีเกิดขึ้นเกิดจากปัญหาด้านบุคลากร โดยท่ีผ่านมาประเทศไทยเผชิญ

ปัญหาขาดแคลนบุคลากรท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งสวนทางกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศท่ีเติบโตอย่าง

รวดเร็ว ตลอดจนนโยบายของภาครัฐท่ีผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน การเติบโต

ด้านอุตสาหกรรมการบินท่ีรวดเร็วเช่นนี้ ย่อมต้องการบุคลากรทางด้านการบินท่ีจะอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะนักบิน ช่างบ ารุงอากาศยาน ฝ่ายบริหารท่าอากาศยาน รวมถึงผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งกลุ่มนี้เป็น

อาชีพท่ีต้องอาศัยความช านาญเฉพาะทาง แต่การผลิตบุคลากรเพื่อมารองรับกลุ่มบุคลากรเหล่านี้ยังไม่สามารถ

ปฏบัิตไิด้อยา่งรวดเร็วตามความต้องการของตลาดแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการบิน 

สถาบันการบินพลเรือน สังกัดกระทรวงคมนาคม ถูกก ากับดูแลจากหน่วยงานด้านการบินหลายแห่ง        

เป็นหน่วยงานประเภทสถานศึกษาท่ีจัดการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการบินมาเป็นเวลา 53 ปี มีการ

ด าเนนิการเปิดหลักสูตรทางด้านอุตสาหกรรมด้านการบินหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรด้านชา่งอากาศยาน ที่ผลิต

บุคลากรทางการบินออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อศึกษา

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เร่ืองส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการบ ารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบินรุ่นท่ี 29-31 สถาบันการบินพลเรือน [1] พบว่าข้อมูลท่ีได้

จากการวิเคราะห์ได้น ามาสู่การก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อก าหนดแนวทางการ

พัฒนารูปแบบการบริหารการฝึกงานส าหรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน 

การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีอากาศยานขึ้นมา เพื่อให้มีความคล่องตัวในการจัดการ

เรียนการสอน มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักการของวิชาชีพผู้ส าเร็จการศึกษา  จากหลักสูตรนี้นอกจากจะมี

ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในระดับผู้ช านาญเฉพาะทางแล้วยังสามารถเข้ารับการฝึกงาน ณ สถาน

ประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาและสามารถไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ [1]  หลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) ได้ด าเนินการเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 

2556 ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว นักศกึษาที่จะส าเร็จการศกึษาได้น้ัน จะต้องลงทะเบียนเรียนและมีจ านวนหนว่ย

กิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า 126 หนว่ยกิต เมื่อพิจารณาในหมวดวชิาชีพ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้จะตอ้ง

ลงทะเบียนและผ่านวิชาฝึกงาน (On the-job-training) จ านวน 6 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาสุดท้าย เป็นการให้

นักศึกษาเห็นงานท่ีเป็นรูปธรรมและชัดเจนหลังจากเรียนทฤษฎีในห้องเรียน มีการฝึกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดย

ประการท่ีส าคัญจะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานหลังจากจบการศึกษาและช่วยให้

หลักสูตรท่ีด าเนินการเปิดสอนอยู่มีเนื้อหาสาระสอดคล้อง ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีของสถานประกอบการท่ี

ด าเนินการให้บริการอยู่ หากในหลักสูตรไม่มีการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ณ สถานประกอบการ จะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อนักศึกษาในเร่ืองประสบการณ์ต่างๆ ในวชิาชพี นักศกึษาจะขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการ  ขาด

ความต่อเนื่องในทักษะการปฏิบัตงิาน ขาดความรู้ในการบริหารในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้การท่ีนักศึกษาจะผ่านการ

ฝึกงานได้นั้น ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ก่อนไปฝึกงาน ระหว่างการฝึกงานและหลังการ

ฝึกงาน มีขั้นตอนและความยุ่งยากในการบริหาร ซึ่งการด าเนินการก่อนท่ีจะปรับปรุงหลักสูตรหรือกระท่ังปรับปรุง

หลักสูตรแล้วนัน้ยังไม่มรูีปแบบท่ีแนน่อนและไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลกระทบตอ่ครู เจ้าหน้าท่ี นักศกึษา รวม

ไปถึงสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาฝึกงาน มีการสื่อสารท่ีไมต่รงกันระหวา่งสถาบันกับสถานประกอบการ ระหวา่ง
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ครูผู้ด ำเนินกำรรับผิดชอบกับนักศึกษำ และนักศกึษำกับสถำนประกอบกำร ไมเ่ป็นล ำดับขั้นตอนท่ีเหมำะสม ไมเ่ป็นไป

ตำมระเบียบ นโยบำยของหลักสูตรและของสถำนประกอบกำร ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อบุคลำกรต่ำงๆ ท่ี

เกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวนักศกึษำเองด้วย 

ผู้วิจัยต้องกำรท่ีจะสร้ำงรูปแบบ  กำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร

อนุปริญญำ สำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ มีกำร

ด ำเนนิงำนในรูปแบบท่ีเป็นลักษณะเฉพำะ ศึกษำหำรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำนท่ีเหมำะสมและสำมำรถน ำไปใช้ได้

จริงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งกำรพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำให้มีควำมสำมำรถท่ีตรงต่อควำมต้องกำรของ

ตลำดแรงงำนและสถำนประกอบกำรเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะปัจจุบันเทคโนโลยีด้ำนอุตสำหกรรมกำรบินมีกำร

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ จึงต้องมีกำรบริหำรท่ีดีและมีรูปแบบท่ีแน่นอนระหว่ำงเนื้อหำของหลักสูตรและควำม

ตอ้งกำรของสถำนประกอบกำรและยังบ่งบอกถึงกำรบริหำรท่ีดขีองสถำบันกำรศึกษำอีกด้วย   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำ 

สำขำวชิำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน   
 

ขอบเขตการวิจัย 
 กำรด ำเนนิวจิัยคร้ังน้ีเป็นกำรด ำเนินงำนวจิัยเชงิคุณภำพแบบสำมเส้ำ ทฤษฎีท่ีเหมำะท่ีสุดในกำรท ำวิจัยน้ีคือ 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร แนวคิดกำรบริหำรหลักสูตรและแนวคดิกำรพัฒนำหลักสูตร 

 ผู้วิจัยก ำหนดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเทคโนโลยีอำกำศยำน ท้ัง 4 ด้ำน ดังนี้  ด้ำนส ำนักมำตรฐำนกำรบินกรมกำรบินพลเรือน 

ด้ำนหัวหน้ำงำนซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนในสถำนประกอบกำร  ด้ำนผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรเทคโนโลยีอำกำศยำน  

ด้ำนคณำจำรย์หลักสูตรเทคโนโลยอีำกำศยำน   

ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ  กำรวจิัยคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลำ  1 ปี 6  เดอืน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
 ในกำรวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคอื 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษำสภำพปัจจัย ปัญหำและควำมต้องกำรของรูปแบบกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร 

ส ำหรับนักศกึษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยอีำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน 

 ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำสภำพกำรปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน  ควำมต้องกำร ปัญหำของสถำบันกำรบิน

พลเรอืน  อกีท้ังแนวคิด  หลักกำร  ทฤษฎเีกี่ยวของกับกำรบริหำรเพื่อใช้ในกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ เพื่อวิเครำะห์และ

สังเครำะห์ขอ้มูลไปใช้ในกำรสร้ำงแบบสอบถำมต่อไป 

 ขั้นตอนท่ี 2 วิเครำะห์รูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร

อนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยอีำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน 
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ผู้วิจัยได้ก ำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญว่ำต้องเป็นผู้ท่ีท ำงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนท่ี

เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุป ริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยี

อำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน ทั้งโดยตรงหรือในฐำนะผู้สนับสนุนดังรำยละเอียดกล่ำวแล้วข้ำงต้น ดังนั้น ผู้วิจัย

จึงเลอืกท่ีจะใชว้ธีิกำรคัดเลอืกผู้ให้ขอ้มูลส ำคัญโดยอำศัยกรอบทฤษฏีเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรวิจัยน้ี  ด้วย

กำรคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญแบบเฉพำะเจำะจง โดยจ ำแนกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน 38 ท่ำน ผู้ศึกษำวิจัยเป็นผู้มี

บทบำทส ำคัญในกำรวเิครำะห์ข้อมูลและสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลผลกำรวิจัยท่ีได้จำกกำรศึกษำจำกเอกสำรจำก

กำรสัมภำษณ์เจำะลึก และจำกกำรสังเกตกำรณ์ ตลอดจนผู้ศึกษำวิจัยต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และ

สังเครำะห์ เพื่อสรุปผลข้อมูลท่ีได้จำกผู้เชี่ยวชำญ เพื่อยืนยันควำมถูกต้องแม่นย ำของงำนวิจัย ใช้เทคนิคเดลฟำย 

จ ำนวน 3 รอบ  

 ขั้นตอนท่ี 3 กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร

อนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน 

 กำรด ำเนินกำรวิจัยขั้นตอนท่ี 3 เป็นกำรประเมินเพื่อตรวจสอบควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสมและ

ประโยชน์ในกำรใชรู้ปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศกึษำหลักสูตรอนุปริญญำ

สำขำวชิำเทคโนโลยอีำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน กำรจัดท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้รับจำกแบบสัมภำษณ์

เชงิลึกแบบกึ่งมีโครงสร้ำงแบบส่วนประมำณค่ำ  5  ระดับ  ซึ่งใช้วัดระดับควำมควำมคิดเห็นและเจตคติตำมแบบของ

ลิเคอร์ต (Likert  scaling)  เพื่อศกึษำตรวจสอบควำมเหมำะสม ในกำรน ำไปใชป้ฏิบัตจิริง น ำข้อมูลมำหำค่ำเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมำตรฐำนของค ำตอบแตล่ะข้อวำ่มีควำมเหมำะสมเพื่อก ำหนดรูปแบบ 

 ขั้นตอนท่ี 4 แก้ไขปรับปรุงและพัฒนำ โดยกำรน ำผลกำรประเมินรูปแบบในขั้นตอนท่ี 3 มำปรับปรุง เพื่อ

น ำไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป 

 กำรด ำเนินกำรวิจัยในระยะท่ี 4 เป็นกำรประเมินเพื่อตรวจสอบควำมเป็นไปได้ และประโยชน์ในกำรใช้

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมสี่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศกึษำรูปแบบกำรฝึกงำน ณ สถำน

ประกอบกำร ส ำหรับนักศกึษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยอีำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน 
 

ผลการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจัย ปัญหาและความต้องการของรูปแบบการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยอีากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน 

 ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำสภำพกำรปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน  ควำมต้องกำร และปัญหำของกำรส่ง

นักศกึษำฝึกงำน อกีทัง้แนวคิด หลักกำร ทฤษฎเีกี่ยวของกับกำรบริหำรเพื่อใชใ้นกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ ดังนี้ 

 1. ปัญหำในกำรฝึกปฏิบัตงิำนพบว่ำ ในขั้นก่อนกำรด ำเนนิกำรมีปัญหำอยูใ่นด้ำน กำรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำร

ปฏบัิตงิำนของสถำนประกอบกำรให้นักศกึษำฝึกงำนรับทรำบก่อนออก ฝึกงำน กำรจัดท ำตำรำงกำรนิเทศกำรฝึกงำน

ท่ีไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม กำรเยี่ยมชมสถำนประกอบกำร ก่อนออกฝึกงำน และกำรเชญิเจ้ำของสถำนประกอบกำรมำมี

ส่วนแนะน ำแนวทำงกำรฝึกงำนให้ นักศึกษำได้รับทรำบ  

 2. สภำพโดยท่ัวไปของสถำนประกอบกำรก่อนออกฝึกงำน ขั้นกำรด ำเนินกำรฝึกงำนมี ปัญหำอยู่ในกำร

ตดิตำมกำรนิเทศของอำจำรยน์ิเทศก์ไมส่ม่ ำเสมอ สถำนศึกษำไมม่ีโครงกำรเกี่ยวกับ กำรฝึกงำนท่ีจะท ำให้นักศึกษำมี

รำยได้เสริมขณะฝึกงำน และสถำนศกึษำไม่ได้ส่งอำจำรย์หรือผู้ควบคุม ในกำรส่งนักศกึษำออกฝึกงำนในวันแรก  
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3. ผู้วิจัยได้พัฒนำรูปแบบกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำรของนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำ

เทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือนขึน้ น ำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำรเสนอและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง

ในกระบวนกำรฝึกงำนยิ่งขึ้น ขั้นก่อนกำรด ำเนินกำร เป็นกำรเตรียมกำรเกี่ยวกับกำรฝึกงำน ซึ่งกำรประสำนงำนขั้น

กำรด ำเนินกำรเป็นกำรฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร ของนักศึกษำโดยผู้ ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันนิเทศ และ

ควบคุมดูแลนักศึกษำ ส่วนขั้นสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร เป็นกำรประเมินผลขั้นสุดท้ำย ซึ่งควบคุมกำรฝึกงำน อำจำรย์

นเิทศกร่์วมกันประเมินและรำยงำนสถำนศึกษำ พร้อมท้ังออกใบรับรองผลกำรฝึกงำน  

 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรอนุปรญิญาสาขาวิชาเทคโนโลยอีากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน 

 กลุ่มตัวอย่ำงเป็นชำย ร้อยละ 93.33 มีอำยุ 30 – 50 ปี ร้อยละ 70.00 และมีต ำแหน่งผู้บริหำร (หัวหน้ำงำนขึ้น

ไป) ร้อยละ 93.33   

สรุปควำมคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ เกี่ยวกับรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร 

ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน (คร้ังท่ี 1) โดยรวม ซึ่ง

อยู่ระดับ ปำนกลำง  

สรุปควำมคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ เกี่ยวกับรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร 

ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน (คร้ังท่ี 2) โดยรวม ซึ่ง

อยู่ระดับ มำก 

  สรุปควำมคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ เกี่ยวกับรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร 

ส ำหรับนักศกึษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน (คร้ังท่ี 3) โดยรวม ซึ่ง

อยู่ระดับ มำกที่สุด 

 ผู้ศึกษำวิจัยวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกำรวิจัยเชิงคุณภำพแบบสำมเส้ำเกี่ยวกับสภำพและปัญหำใน เกี่ยวกับ

รูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยี

อำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน โดย ก ำหนดประเด็นท่ีท ำกำรสังเครำะห์ตำมองค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำรใน 2 

ด้ำน ได้แก่ (1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (2) ด้ำนนักศึกษำ  เพื่อหำจุดเด่นมำเป็นต้นแบบท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบกำร

บริหำรกำรจัดกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศ

ยำน สถำบันกำรบินพลเรือน 

ร่ำงรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำ

เทคโนโลยอีำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือนและวิเครำะห์เอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดใน

กำรประยุกต์ใช้เพื่อกำรท ำงำน ในขั้นตอนท่ี 1 2  และ 3  รวมท้ังผลกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญในขั้นตอนท่ี  4  มำวิเครำะห์ 

และจัดท ำร่ำงรูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำ

เทคโนโลยอีำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน โดยได้ออกมำ ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 1 องคป์ระกอบท่ีได้จำกกำรสกัดควำมรูด้้วยวิธีกำร Mind Map 

 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบรหิารจัดการ 

 ประเด็นท่ี 1 ด้ำนกำรวำงแผน ได้แก่   

1. กำรก ำหนดสถำนท่ีฝึกงำน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน คัดเลือกสถำนท่ีฝึกงำนท่ีด ำเนินกิจกำร

สอดคล้องกับสำขำวิชำท่ีมีควำมพร้อมดังนี้ เข้ำใจและสนับสนุนจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน  มีควำมปลอดภัยของ

สถำนท่ีตั้ง สภำวะกำรท ำงำนและกำรเดินทำง  สำมำรถจัดพนักงำนพี่เลี้ยงดูแลกำรฝึกงำน  มีลักษณะของงำนท่ีมี

ควำมยำกง่ำยเหมำะสมกับเวลำฝึกและควำมรู้ของนักศึกษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน ติดต่อประสำนงำนกับ

สถำนท่ีฝึกงำนก่อนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดือน  เมื่อสถำนท่ีฝึกงำนตอบรับแล้ว  จัดนักศึกษำลงฝึกงำนในสถำนท่ี

ฝึกงำนต่ำงๆตำมควำมสมัครใจ นักศกึษำอำจหำสถำนท่ีฝึกงำนดว้ยตนเอง แต่สถำนท่ีฝึกงำนตอ้งได้รับควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรฝึกงำน 

2. กำรเตรียมนักศึกษำ คณะกรรมกำรฝึกงำน จัดปฐมนิเทศกำรฝึกงำนพร้อมท้ังมอบคู่มอืกำรฝึกงำน  ให้กับ

นักศึกษำก่อนกำรฝึกงำน 2 สัปดำห์ โดยครอบคลุมเนื้อหำต่ำงๆ เช่น จุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน ผลกำรเรียนรู้ท่ี

คำดหวัง กำรปฏิบัติตนระหว่ำงกำรฝึกงำน กิจกรรมกำรฝึกงำน กำรจัดอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน กำรติดตำม

ประเมินผล กำรป้องกัน/หลีกเลี่ยงอันตรำยจำกกำรฝึกงำน  กำรวำงตัว กำรติดต่อแจ้งเหตุด่วน กำรเตรียมควำม

พร้อมดำ้นวชิำกำรก่อนกำรฝึกงำน เป็นต้น 

3. กำรเตรียมอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน  จัดประชุมชี้แจงเพื่อท ำควำมเข้ำใจจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน 

ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน  กำรดูแลนักศึกษำ กิจกรรม

และตำรำงเวลำกำรฝึกงำน กำรติดตำมและประเมินผลกำรฝึกงำน ฯลฯ ก่อนกำรฝึกงำนและจัดสรรนักศึกษำให้อยู่ใน

1. ด้ำนกำรวำงแผน  

2. ด้ำนหลักกำร

บริหำรจัดกำร  

3.ด้ำนกำรตดิตำม

และประเมินผล 

 

1. ด้ำนทักษะกำรใช้

ภำษำอังกฤษในกำรตดิตอ่   

2. ด้ำนทักษะกำรใช้

เทคโนโลย ี  

3. ด้ำนควำมมีมนุษย

สัมพันธ์   

4.ด้ำนควำมมีภำวะผู้น ำ   

5.ด้ำนควำมมคีุณธรรมและ

จรยิธรรม   

6.ด้ำนควำมใฝ่รู้   

7.ด้ำนมีควำมรับผิดชอบ 

ด้ำน

นักศกึษำ 

 

ด้ำนกำร

บริหำร

จัดกำร 
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กำรดูแลของอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน  ตำมควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์ ให้สอดคล้องกับลักษณะงำนของสถำน

ประกอบกำร 

4. กำรเตรียมผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝีกงำน  ติดตอ่สถำนท่ีฝึกงำนเพื่อขอชื่อผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน 

แล้วประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำน ชี้แจงให้ทรำบถึงจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน และผลกำร

เรียนรู้ของนักศึกษำท่ีต้องกำรเน้น ท ำควำมตกลงร่วมกันในกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงกำรฝึกงำน กำรก ำหนดควำม

รับผิดชอบของผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำนและพนักงำนพี่เลี้ยง  พร้อมแจ้งช่องทำงกำรติดต่อกรณีมีเหตุ

ด่วน และมอบคู่มอืกำรดูแลควบคุมกำรฝึกงำน 

5. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรฝึกงำนร่วมกันประเมินควำมเสี่ยงต่อนักศึกษำและสถำนท่ีฝึกงำน 

จำกข้อมูลสถิตกิำรฝึกงำนและข่ำวสำร/สำรสนเทศในสื่อสำธำรณะ แล้วด ำเนนิกำรป้องกัน ดังนี้ ควำมเสี่ยงจำกสถำน

ท่ีต้ัง กำรเดินทำง และสภำวะกำรท ำงำน คัดเลือกสถำนท่ีฝึกงำนท่ีไม่ตั้งอยู่ในเขตอันตรำย กำรคมนำคมสะดวก และ

สภำวะกำรท ำงำนไม่เสี่ยงอันตรำย  ควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุกำรท ำงำนของนักศึกษำ ปฐมนิเทศแนะน ำนักศึกษำ 

ประกันอุบัติเหตุและประกันกำรเจ็บป่วยและชีวิตให้นักศึกษำ ควำมเสื่ยงจำกควำมเสียหำยของสถำนท่ีฝึกงำน

เนื่องจำกกำรท ำงำนของนักศึกษำฝึกงำน ขอให้สถำนท่ีฝึกงำน จัดพนักงำนพี่เลี้ยงให้ค ำแนะน ำและดูแลควบคุมกำร

ท ำงำนของนักศึกษำ ก ำหนดให้นักศึกษำปฏิบัติตำมกฎระเบียบของสถำนท่ีฝึกงำนอย่ำงเคร่งครัด  ควำมเสี่ยงด้ำน

สังคม ปฐมนเิทศแนะน ำกำรวำงตัวท่ีเหมำะสมตอ่บุคลำกรทุกระดับของสถำนท่ีฝึกงำน 

 ประเด็นท่ี 2 ด้ำนหลักกำรบริหำรจัดกำร  ได้แก่ 

1. ค ำอธิบำยโดยท่ัวไปของกำรฝึกปฏบัิตงิำน กำรศึกษำระบบกำรท ำงำนและฝึกปฏบัิติงำนในสถำนท่ีฝึกงำน

ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรบิน เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้

ภำคทฤษฎกีับภำคปฏบัิต ินักศกึษำตอ้งปฏบัิตตินเสมือนเป็นพนักงำนทดลองงำนของสถำนท่ีฝึกงำน  ฝึกงำนในหนำ้ท่ี

ต่ำงๆตำมภำรกิจของสถำนท่ีฝึกงำน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำทำงเทคนิคเบื้องต้นภำยใต้กำรก ำกับดูแลของพนักงำน

ผู้รับผิดชอบในงำนน้ัน 

2. กิจกรรมของนักศึกษำ กำรเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจสถำนท่ีฝึกงำนในมิติต่ำงๆ เช่น ประวัติ แรงจูงใจใน

กำรก่อตั้ง ภำรกิจ เป้ำหมำย ลูกค้ำ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นต้น  กำรท ำควำมเข้ำใจวัฒนธรรมองค์กร

และกำรฝึกกำรปรับตัวในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  กำรฝึกปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับ

มอบหมำย  กำรฝึกแก้ไขปัญหำทำงเทคนคิเบือ้งตน้ของสถำนท่ีฝึกงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของพนักงำนผู้รับผิดชอบ

ในงำนน้ัน 

3. รำยงำนหรืองำนท่ีนักศึกษำได้รับมอบหมำย  กำรน ำเสนอแผนกำรแก้ไขโจทย์ปัญหำในท่ีประชุม

ผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำน พนักงำนพี้เลีย้งและอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน กำรน ำเสนอผลงำนกำรแก้ไข

ปัญหำแบบปำกเปล่ำตอ่หัวหนำ้งำนหรือพนักงำนพี่เลีย้งของสถำนท่ีฝึกงำน 

4. กำรติดตำมผลกำรเรียนรู้กำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำ  อำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำนตรวจเยี่ยมและ

ติดตำมผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยกำรประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำน และสัมภำษณ์

นักศึกษำ ณ สถำนท่ีฝึกงำน อย่ำงน้อยแห่งละ 2 คร้ัง จัดประชุมนักศึกษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน และ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน หลังกำรฝึกงำน ให้นักศึกษำน ำเสนอผลกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์จำกกำรฝึกงำน 

เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักศึกษำและอำจำรย์ ให้ค ำแนะน ำเพื่อปรับเปลี่ยนควำมเข้ำใจท่ีคลำดเคลื่อนหรือ

ทัศนคติท่ีไม่เหมำะสม อำจำรย์ผู้สอนรำยวชิำต่ำงๆ สังเกตกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้หลังกำรฝึกงำน พร้อมท้ังชี้น ำให้

เห็นควำมส ำคัญของพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบต่อกำร
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ท ำงำนในอนำคต โดยยกประสบกำรณ์กำรฝึกงำนของนักศึกษำรุ่นพี่เป็นตัวอย่ำง อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำต่ำงๆ ของ

นักศึกษำ ส่งเสริมให้นักศึกษำใช้ควำมรู้จำกกำรฝึกงำนเป็นฐำนของควำมรู้ใหม่ โดยอำจำรย์กล่ำวอ้ำงอิงถึงผลกำร

เรียนรู้ท่ีคำดหวังจำกกำรฝึกงำน ก่อนเข้ำบทเรียนท่ีเกี่ยวข้องในกำรเรียนรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนตั้งประเด็นปัญหำท่ี

ตอ้งใช้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในสถำนท่ีฝึกงำนมำประกอบกำรวิเครำะห์ปัญหำ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษำน ำควำมรู้ท่ี

ได้รับจำกกำรฝึกงำนมำใชจ้รงิ  

5. หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำน จัดโปรแกรมกำรฝึกงำนร่วมกับ

อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน  แนะน ำนักศกึษำเกี่ยวกับกฎระเบียบ กำรปฏบัิติตัวระหวำ่งฝึกงำน ตลอดจนแนวทำง

กำรฝึกงำนท่ีดท่ีีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ  จัดพนักงำนพ่ีเลีย้ง ท ำหน้ำที่แนะน ำกำรท ำงำนตำมหนำ้ที่ท่ีได้รับมอบหมำย ดูแล

ควบคุมและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำหรือปัญหำอุปสรรค ระหว่ำงกำรฝึกงำน

ของนักศึกษำและ/หรือของสถำนท่ีฝึกงำน และแก้ไขปัญหำอุปสรรคเต็มตำมควำมสำมำรถ  ประสำนงำนกับอำจำรย์

ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนในกำรดูแลนักศกึษำฝึกงำน  สรุปผลประเมนิกำรฝึกงำนของนักศึกษำของฝ่ำยสถำนท่ีฝึก และ

ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหำข้อยุติกรณีท่ีจ ำเป็น 

6. หนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบและอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน 

  6.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน จัดหำสถำนท่ีฝึกงำน และจัดสรรสถำนท่ีฝึกงำนให้แกน่ักศกึษำ  

ประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำน เพื่อท ำควำมเข้ำใจจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน    และผลกำร

เรียนรู้ท่ีคำดหวัง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรสนับสนุนท่ีจ ำเป็น จัดโปรแกรมกำรฝึกงำนร่วมกับผู้รับผิดชอบกำร

ฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำน  จัดปฐมนิเทศแนะน ำนักศึกษำก่อนฝึกงำน จัดประชุมชี้แจงอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน  เพื่อ

ท ำควำมเข้ำใจจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง และบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ท่ี

ปรึกษำกำรฝึกงำน ติดตำมกำรฝึกงำนของนักศึกษำ พร้อมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ี

ฝึกงำนและอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน เพื่อท ำให้กำรฝึกงำนของนักศึกษำบรรลุวัตถุประสงค์และสถำนท่ีฝึกงำน

ได้รับผลประโยชน์  ประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำน และอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน ในกำร

ดูแลนักศกึษำฝึกงำน  สรุปผลกำรประเมินกำรฝึกงำนของนักศกึษำและจัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหำขอ้ยุตกิรณี

ท่ีจ ำเป็น 

  6.2 อำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน  ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำฝึกงำน ตรวจเยี่ยม 

ตดิตำมควำมก้ำวหนำ้และปัญหำอุปสรรคในระหว่ำงกำรฝึกงำน  รำยงำนปัญหำอุปสรรคแก่อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบกำร

ฝึกงำน  ประเมินผลกำรฝึกงำนของนักศึกษำและประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหำขอ้ยุตกิรณท่ีีจ ำเป็น 

7. กำรเตรียมกำรในกำรแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษำ จัดปฐมนิเทศแนะน ำกำรฝึกงำนให้กับนักศึกษำ 

พร้อมแจกคู่มือกำรฝึกงำน  จัดเจ้ำหน้ำท่ีฝึกงำน รับแจ้งเหตุด่วน/ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือตลอดเวลำ ตำม

รำยละเอยีดช่องทำงกำรตดิตอ่ในคู่มอืกำรฝึกงำน  จัดอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำนให้กับนักศกึษำ  

8. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรสนับสนุนท่ีต้องกำรจำกสถำนท่ีฝึกงำน  พนักงำนพี่เลี้ยงประจ ำนักศึกษำ

ส ำหรับก ำกับดูแลและแก้ปัญหำของสถำนท่ีฝึกงำน  เอกสำรตำมควำมจ ำเป็น วัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรศึกษำกำรฝึก

ปฏบัิตงิำน 
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ประเด็นท่ี 3 ด้ำนกำรตดิตำมและประเมินผล ได้แก่  

1. กระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏิบัตงิำนของนักศกึษำ  ผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำนร่วมประเมิน

และสรุปผลกำรประเมินในส่วนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของสถำนท่ีฝึก และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนร่วม

ประเมินและสรุปผลกำรประเมินกำรฝึกจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน และนักศึกษำ ตำมสัดส่วนคะแนนแต่ละ

ประเด็น/กำรเรียนรู้แตล่ะด้ำน ที่ก ำหนดไวใ้นแบบสรุป  เป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน   รวมคะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน

จำกผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำนและจำกอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบกำรฝึกงำน โดยถ่วงค่ำคะแนนจำก

ผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำน : ค่ำคะแนนจำกอำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน เป็น 6 : 4  อำจำรย์

ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน รำยงำนสรุปผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรฝึกงำน เพื่อกำรรับรองก่อนกำรประกำศผล

กำรฝึกงำน (ผ่ำน/ไมผ่่ำน) 

2. ควำมรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำนต่อกำรประเมินนักศึกษำ  ประเมินกำร

ปฏิบัติงำนของนักศึกษำระหวำ่งกำรฝึกและหลังจำกเสร็จสิ้นกำรฝึกงำน  ตำมแบบฟอร์มประเมินของแผนกวิชำ โดย

พจิำรณำจำกพฤตกิรรมและผลงำนระหว่ำงกำรฝึกและรำยงำนกำรฝึกงำน ซึ่งผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำน

ตอ้งรวบรวมควำมคิดเห็นจำกพนักงำนพี่เลีย้งและพนักงำนอื่นๆท่ีท ำงำนรว่ม/เกี่ยวข้องกับนักศกึษำ 

3. ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนต่อกำรประเมินนักศึกษำ ประเมินนักศึกษำหลังจำก

เสร็จสิ้นกำรฝึกงำน ตำมแบบฟอร์มประเมนิของแผนกวิชำ โดยพิจำรณำจำกรำยงำนกำรประเมินตนเองของนักศกึษำ 

บันทึกกำรประเมินของอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน และรำยงำนกำรฝึกงำนของนักศกึษำ 

4. กำรสรุปผลกำรประเมินท่ีแตกต่ำง  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบกำรฝึก

ฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำน เพื่อตรวจสอบท ำควำมเข้ำใจในประเด็นกำรประเมินท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญและกรณี

จ ำเป็น จัดประชุมร่วมระหว่ำงผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนท่ีฝึกงำน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน อำจำรย์ท่ี

ปรึกษำกำรฝึกงำน และอำจำรย์รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน เพื่อพจิำรณำหำข้อสรุป 

5. กระบวนกำรทบทวนผลกำรประเมินและกำรวำงแผนปรับปรุง อำจำรย์ผู้ รับผิดชอบกำรฝึกงำน

ประมวลผลกำรฝึกงำนของนักศึกษำท้ังหมด พร้อมท้ังผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ของนักศึกษำ ควำม

คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบกำรฝึกฝ่ำยสถำนที่ฝึกงำนและอำจำรยท่ี์ปรึกษำกำรฝึกงำน จัดท ำรำยงำนผล

กำรด ำเนินกำรของฝึกงำน รำยงำนต่ออำจำรย์รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อน ำเสนอต่อหัวหน้ำแผนกวิชำเพื่อทรำบและ

พจิำรณำ ท่ีประชุมร่วมพิจำรณำประสิทธิผลของกำรฝึกงำน วิเครำะห์ปัญหำและก ำหนดแผนพัฒนำปรับปรุงส ำหรับ

ใชใ้นรอบปีกำรศึกษำถัดไป โดยแสดงไว้ในรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านนักศกึษา 

ประเด็นท่ี 1 ด้ำนทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรติดต่อสื่อสำร พบว่ำ ทักษะกำรฟังและทักษะกำรอ่ำนเป็น

คุณลักษณะของนักศกึษำฝึกงำนท่ีสถำนประกอบกำรตอ้งกำร 

ประเด็นท่ี 2 ด้ำนทักษะกำรใชเ้คร่ืองมอืและเทคโนโลย ีพบวำ่ ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยแีละอุปกรณ์

ตำ่งๆท่ีพร้อมใช้งำนเป็นคุณลักษณะของนักศึกษำฝึกงำนท่ีสถำนประกอบกำรตอ้งกำร  

ประเด็นท่ี 3 ด้ำนควำมมีมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์เป็นเร่ืองรำวท่ีว่ำด้วยพฤติกรรมของบุคคลท่ีมำ

เกี่ยวข้องกันในกำรท ำงำนในองค์กรหรือหน่วยงำน เพื่อให้กำรท ำงำนด ำเนินไปได้อยำ่งรำบร่ืน ควำมส ำคัญของมนุษย

สัมพันธ์ในกำรท ำงำนก็คือ สร้ำงควำมรำบร่ืนในกำรท ำงำนร่วมกัน  สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและควำมสำมัคคี ก่อให้เกิด

ควำมรักใคร่และควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนร่วมกัน เป็นปัจจัยท่ีช่วยเพิ่มผลผลิต และเป็นเครื่องมือชว่ยในกำรแก้ปัญหำ
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และขจัดควำมขัดแย้งพบว่ำ นักศึกษำฝึกงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นคุณลักษณะของนักศึกษำฝึกงำนท่ี

สถำนประกอบกำรตอ้งกำร 

ประเด็นท่ี 4 ด้ำนควำมมีภำวะผู้น ำ ภำวะผู้น ำมีควำมส ำคัญต่อกำรปรับกระบวนกำรท ำงำน เพื่อให้บรรลุ

ประสิทธิผล ขององค์กรแลว้ ผู้บริหำรยังต้องให้ควำมสนใจตอ่บุคลำกรในองค์กรด้วย ภำวะผู้น ำนั้นถือวำ่เป็นสิ่งจ ำเป็น

อย่ำงยิ่งส ำหรับผู้น ำในกำรท่ีจะน ำพำองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จได้ ผู้บริหำรต้องเป็นผู้น ำในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่ง

สิ่งเหลำ่นีถ้ือเป็นหน้ำท่ีของผู้น ำที่จะตอ้งให้ควำมมั่นใจ เพื่อกำรยอมรับของคนในองค์กร อันจะน ำไปสู่ควำมไม่ไว้วำงใจ

ระหว่ำงกัน ผู้น ำจะต้องมุ่งเน้นเร่ืองของกำรสื่อควำมให้มีควำมชัดเจนและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น กำรสื่อควำมท่ีดี

นั้นถือว่ำเป็นรำกฐำนท่ีส ำคัญยิ่งในกำรสร้ำงพันธะสัญญำ พบว่ำ นักศึกษำรับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่นเป็นคุณลักษณะ

ของนักศกึษำฝึกงำนท่ีสถำนประกอบกำรตอ้งกำร 

ประเด็นท่ี 5 ด้ำนควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ใช่เพียงแต่ถูกต้องตำมกฎหมำยเท่ำนั้น

แต่ยังต้องเป็นพฤติกรรมท่ีถูกต้องภำยในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีบุคคลในสังคมโดยท่ัวไปยอมรับได้ 

นอกจำกนี้คุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีจะสร้ำงศรัทธำซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดควำมสำมัคคี

ร่วมมือกันปฏิบัติงำนเพื่อมุ่งไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันได้ ท ำให้ผู้ร่วมงำนทุกคนในองค์กำรเกิดควำมเชื่อถือและเชื่อมั่นใน

ตัวผู้น ำพบวำ่ นักศกึษำมคีวำมซื่อสัตย์ สุจรติ เป็นคุณลักษณะของนักศึกษำฝึกงำนท่ีสถำนประกอบกำรตอ้งกำร 

ประเด็นท่ี 6 ด้ำนควำมใฝ่รู้ คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงควำมตั้งใจและรับผิดชอบในกำรท ำหน้ำท่ีกำรงำน

ด้วยควำมเพยีรพยำยำม อดทน เพื่อให้งำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ผู้ท่ีมุ่งม่ันในกำรท ำงำน คือ ผู้ท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออก

ถึงควำมตั้งใจปฏบัิติหนำ้ท่ีท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมเพียรพยำยำม ทุ่มเทก ำลังกำย ก ำลังใจ ในกำรปฏิบัติกิจกรรม

ต่ำงๆ ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดด้วยควำมรับผิดชอบ และมีควำมภำคภูมิใจในผลงำนพบว่ำ นักศึกษำ

ซักถำมและท ำควำมเข้ำใจกับภำระงำนท่ีได้รับมอบหมำยเป็นคุณลักษณะของนักศึกษำฝึกงำนท่ีสถำนประกอบกำร

ตอ้งกำร  

ประเด็นท่ี 7 ด้ำนมีควำมรับผิดชอบ กำรกระท ำหรือกำรแสดงพฤติกรรมของบุคคลท่ี เป็นไปตำมควำม

คำดหวังตำมต ำแหนง่ในอำชพีหรือต ำแหนง่ท่ีสังคมก ำหนดขึน้ ซึ่งโครงสร้ำงของบทบำทประกอบด้วย ลักษณะท่ีเฉพำะ

ของแต่ละบุคคล กำรแสดงพฤติกรรมและต ำแหน่งท่ีครองอยู่ พบว่ำ นักศึกษำรักษำชื่อเสียงของหน่วยงำน ตลอด

ระยะเวลำและหลังกำรฝึกงำนเป็นคุณลักษณะของนักศึกษำฝึกงำนที่สถำนประกอบกำรตอ้งกำร 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรอนุปรญิญาสาขาวิชาเทคโนโลยอีากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน 

 ร่ำงกำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร

อนุปริญญำสำขำวชิำเทคโนโลยอีำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน ตำมกระบวนกำรกำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒท้ัิง 

5 คน ได้ประเมินและมีคำ่ควำมถี่เท่ำกับ 4.80 (คิดเป็นร้อยละ 96) ซึ่งถอืว่ำแตล่ะด้ำนมีคำ่อยู่ในระดับสูงน ำไปใช้ได้ 

ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา โดยการน าผลการประเมินรูปแบบในขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุง 

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท ำกำรสรุปข้อคิดเห็น ข้อวิจำรณ์ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้ มำปรับปรุง

องค์ประกอบของรูปแบบเพื่อให้ได้รูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตร

อนุปริญญำสำขำวชิำเทคโนโลยอีำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน เป็นไปได้ในกำรน ำไปใชจ้รงิ 
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ภาพประกอบที่ 2 รูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศกึษำหลกัสูตรอนุปริญญำ  

สำขำวิชำเทคโนโลยอีำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน 

 

จำกภำพประกอบท่ี 2 ผู้วิจัยได้ร่ำงรูปแบบกำรบริหำรกำรฝึกงำน ณ สถำนประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำ

หลักสูตรอนุปริญญำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน ครอบคลุมควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

ผู้วิจัยจึงให้ควำมหมำยขององคป์ระกอบต่ำง ๆ ครบท้ัง 2 ด้ำน ดังนี ้

1. กำรบริหำรจัดกำร (Management) เพื่อจัดกำรบริหำรกำรฝึกงำน ให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน 

ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนในสถำนท่ีฝึกงำน และนักศึกษำ เข้ำใจถึงจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำนและผลกำรเรียนรู้ท่ี

คำดหวังท่ีชัดเจน และอำจำรยท่ี์ปรึกษำกำรฝึกงำน ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนในสถำนท่ีฝึกงำน สำมำรถมอบหมำยงำน 

ตดิตำม และประเมินผลกำรฝึกงำนได้อยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม และนักศึกษำสำมำรถบรรลุผลเรียนรู้ตำมท่ีก ำหนด 

2. นักศึกษำ(Student) นักศึกษำได้เห็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรน ำมำประยุกต์ใช้ให้

เกิดผลในทำงปฏิบัต ิ นักศกึษำได้เรียนรู้และเขำ้ใจกระบวนกำรและวิธีกำรน ำควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยอีำกำศยำนมำใชใ้น

กำรท ำงำน  ฝึกกำรน ำควำมรู้ภำคทฤษฎีมำใช้ในภำคปฏิบัติ มีแนวคิดขั้นต้นในกำรน ำควำมรู้ทำงทฤษฎีมำใช้เพื่อ

พัฒนำหรือปรับปรุงงำน  มีทักษะในกำรใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ/หรือเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับงำนในสถำนท่ีฝึกงำน  

เข้ำใจชีวิตกำรท ำงำนและวัฒนธรรมองค์กร  พัฒนำควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

ฝึกฝนควำมอดทน กำรมวีนิัย และควำมซื่อสัตย์ 
 

 

กำรบริหำรจัดกำร (Management) 

 

1. ด้ำนกำรวำงแผน  

2. ด้ำนหลักกำรบริหำรจัดกำร  

3. ด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล 

 

รูปแบบกำรบริหำร

กำรฝึกงำน ณ 

สถำนประกอบกำร 

ส ำหรับนักศกึษำ

หลักสูตรอนุปริญญำ 

สำขำวิชำเทคโนโลยี

อำกำศยำน สถำบัน

กำรบินพลเรือน 

นักศึกษำ (Student) 

1. ดำ้นทักษะกำรใชภ้ำษำอังกฤษในกำร

ติดต่อ   

2. ดำ้นทักษะกำรใช้เครื่องมือและ

เทคโนโลยี   

3. ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพันธ์   

4. ดำ้นควำมมีภำวะผู้น ำ   

5. ดำ้นควำมมีคุณธรรมและจรยิธรรม   

6. ดำ้นควำมใฝรู่ ้  

7. ดำ้นมคีวำมรับผิดชอบ 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
 1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรโดยกำรศึกษำระบบกำรท ำงำน  และฝึกปฏบัิติงำนในสถำนท่ีฝึกงำน

ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรบิน เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ  จำกกำรบูรณำกำรควำมรู้

ภำคทฤษฎกีับภำคปฏิบัติ  นักศกึษำต้องปฏบัิตตินเสมอืนเป็นพนักงำนทดลองงำนของสถำนท่ีฝึกงำน  ฝึกงำนในหน้ำท่ี

ตำ่งๆตำมภำรกิจของสถำนท่ีฝึกงำน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำทำงเทคนคิเบือ้งต้น อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำน จัด

ปฐมนเิทศกำรฝึกงำนพร้อมท้ังมอบคู่มือกำรฝึกงำน  ให้กับนักศกึษำก่อนกำรฝึกงำน 2 สัปดำห์ โดยครอบคลุมเนื้อหำ

ตำ่งๆ เช่น จุดมุ่งหมำยของกำรฝึกงำน ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง กำรปฏบัิตตินระหว่ำงกำรฝึกงำน กิจกรรมกำรฝึกงำน 

กำรจัดอำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกงำน กำรติดตำมประเมินผล กำรป้องกัน/หลีกเลี่ยงอันตรำยจำกกำรฝึกงำน  กำร

วำงตัว กำรติดต่อแจ้งเหตุด่วน กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวิชำกำรก่อนกำรฝึกงำน เป็นต้น วิธีกำรประเมินผลกำร

เรียนรู้ นักศึกษำประเมินกำรเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถำมมำตรฐำน ประเมินโดยพนักงำนพี่เลี้ ยง จำกกำร

สังเกตพฤติกรรมและกำรแสดงออกระหว่ำงกำรฝึกงำน โดยมีกำรบันทึกผลกำรประเมิน และมีหลักฐำนกำรแจ้งให้

นักศึกษำทรำบด้วยวำจำอย่ำงน้อย 1 คร้ัง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกำรฝึกงำนประเมินควำมซื่อสัตย์และกำรรักษำ

ควำมลับของสถำนท่ีฝึกงำนจำกข้อมูลท่ีปรำกฏในรำยงำนกำรฝึกงำนซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของบรรจบพร คำ

จันทร์ [3] ท ำกำรวิจัยเร่ือง รูปแบบกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2  

 2. ด้ำนนักศึกษำ จำกกำรศึกษำคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษำฝึกงำนหลักสูตรอนุปริญญำ

สำขำวิชำเทคโนโลยอีำกำศยำน สถำบันกำรบินพลเรือน ตำมควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำรในด้ำนตำ่ง ๆพบว่ำ 

สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรระดับมำก อันดับหนึ่ง คือ ด้ำนมีควำมรับผิดชอบ รองลงมำ คือ ด้ำนควำมมี

คุณธรรมและจริยธรรม ส่วนด้ำนควำมมีมนุษยสัมพันธ์เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันดับสำม โดยรำยละเอียดเป็น

ดังนี้  ด้ำนมีควำมรับผิดชอบ พบว่ำ สถำนประกอบกำรให้ควำมส ำคัญในดำ้นนี้มำกที่สุด เพรำะว่ำในกำรปฏบัิตงิำนทุก

อย่ำงเพื่อให้งำนมีคุณภำพและส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีหรืองำนท่ีปฏิบัตินับว่ำเป็น

หัวใจท่ีส ำคัญยิ่ง เช่นเดียวกับงำนวิจัยของจุฑำมำศ ดอนอ่อนเบ้ำ [4]  ท่ีพบว่ำลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้ำนควำม

รับผิดชอบเป็นลักษณะพึงประสงค์ท่ีสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรให้ควำมส ำคัญและเป็นท่ีต้องกำรมำกท่ีสุด 

และ [4]  ได้กล่ำวว่ำ คุณลักษณะด้ำนควำมรับผิดชอบ หมำยถึง ควำมไว้ใจได้ ควำมคิดริเร่ิม ควำมไม่ท้อถอยต่อ

อุปสรรค ท ำงำนขันแข็ง มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง   มีควำมปรำรถนำท่ีจะท ำให้ดีกว่ำเดิม ดังนั้นจึงถือได้ว่ำ ควำม

รับผิดชอบเป็นลักษณะพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรอยูร่่วมกันในสังคม  ด้ำนควำมมคีุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะท่ี

พงึประสงค์ท่ีสถำนประกอบกำรต้องกำรมำกท่ีสุด คือ ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวจิัยของศิริวรรณ 

สิริพุทไธวรรณ [5] ท่ีว่ำ นำยจ้ำง/ผู้ประกอบกำร/ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมพึงพอใจต่อบัณฑิตมำกท่ีสุด คือ ด้ำนคุณธรรม 

จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผลกำรวิจัยของ สุภำวดี ล้อมหำมงคล [6]  ท่ีว่ำ ควำมซื่อสัตย์ และไว้วำงใจได้

เป็นคุณสมบัติด้ำนลักษณะนิสัยท่ีธุรกิจน ำเท่ียวให้ควำมส ำคัญมำกท่ีสุด โดยท่ัวไปควำมซื่อสัตย์เป็นองค์ประกอบท่ี

ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำน ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของสนทยำ เขมวิรัตน์ [7]   ด้ำนควำมมี

มนุษยสัมพันธ์ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีสถำนประกอบกำรให้ควำมส ำคัญมำกท่ีสุด คือ ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของสุวะนำ ศิลปำรัตน์ [8] ท่ีว่ำ ลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้ำนมนุษยสัมพันธ์เป็นลักษณะพึง

ประสงค์ท่ีสถำนศกึษำและสถำนประกอบกำรมคีวำมตอ้งกำรมำก เพรำะกำรมมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดีเป็นเครื่องมอือีกชนิด

หนึ่งท่ีจะน ำไปสู่กำรร่วมมือร่วมใจ และกำรปฏิบัติงำนด ำเนินไปสู่ควำมส ำเร็จ ซึ่งกำรมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสำมำรถ

น ำไปสู่บรรยำกำศของกำรท ำงำนที่ดี เข้ำใจซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้ผลกำรวจิัยยังสอดคล้องกับผลกำรศกึษำของวันดี  
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บุญยิ่ง ขนิษฐำ สำครและปยหทัย ลุขะรัง [9] คือ ควำมสุภำพและควำมมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดเีป็นปัจจัยด้ำนกำรบริกำรท่ี

มีควำมส ำคัญอันดับหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งกล่ำวได้ว่ำในกำรท ำงำนเกี่ยวข้องกับกำรบริกำรนั้น 

สถำนประกอบกำรมคีวำมตอ้งกำรพนักงำนที่มคีวำมสุภำพ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ประกอบกำร / นำยจ้ำง / หัวหน้ำหน่วยงำน เสนอแนะควำมต้องกำรท่ีจะให้สถำบันกำรบินพลเรือน 

เพิ่มเติมคุณสมบัติของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่  กำรฝึกทักษะ กำรพูดและกำรฟัง

ภำษำอังกฤษ   ฝึกทักษะควำมเป็นผู้น ำ  ควรเน้นทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนำควำมเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนำ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์  ฝึกให้กลำ้ที่จะตัดสนิใจ กำรฝึกทักษะกำรเขียนโครงกำร  กำรฝึกทักษะกำรแกปั้ญหำเฉพำะหน้ำ 

และกำรฝึกทักษะกำรคิดเชงิวเิครำะห์  

2. ควรมีกำรจัดท ำควำมร่วมมอืระหวำ่งสถำนประกอบกำรกับสถำนศึกษำอยำ่งเป็นรูปธรรม ในเร่ืองกำรส่ง

นักศึกษำเข้ำรับกำรฝึกงำน มีควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ มำกกว่ำท่ีด ำเนินกำรอยู่ ท้ังนี้เพื่อให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุดต่อนักศกึษำฝึกงำนและบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3. ควรมีกำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เพื่อน ำผลท่ีได้มำปรับปรุงกระบวนกำรในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนให้สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำร 
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง “น้ าเล่นไฟ” และ “แผ่นดิน

หัวใจ” 

The concept of sufficiency economy appears in the literature titled "Nam Len 

Fai" and "Phan Din Hua Jai" 

กัลยารัตน ์ ต๊ะปา1* วุฒิเกียรติ  แอบเรอืง1 และรัตนาวดี  ปาแปง1* 

Kunyarat Tapa1*, Wutthikiat Abrueang1 and Ruttanawadee Papang1* 

 

บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มุ่งศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช 

ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” และ “แผ่นดินหัวใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” ของกฤษณา  อโศกสิน และ “แผ่นดินหัวใจ”  

ของขวัญใจ  เอมใจ ผลการศึกษาพบวา่ วรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” จะสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงมากกวา่

เร่ือง “แผ่นดินหั วใจ” โดยวรรณกรรมท้ังสองเร่ืองมีการน าเสนอแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกต่าง 

และคล้ายคลึงกัน คือ ด้านความพอประมาณ ท้ังสองเร่ืองจะสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคล้ายคลึงกัน  

คือ ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ท้ังสองเร่ืองมีความแตกต่างกันโดยเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” น าเสนอ 

ความมีเหตุผลด้านครอบครัวเพียงอย่างเดียวต่างจากเร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” ท่ีน าเสนออย่างรอบด้าน ท้ังครอบครัว 

ประชาชน และการใช้ชีวิตประจ าวัน  ด้ านการสร้างภูมิคุ้ มกัน ท่ีดี  ท้ั งสองเร่ืองมี เนื้ อหาท่ีค ล้ ายคลึงกัน  

โดยมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในสังคม เงื่อนไขความรู้ ท้ังสองเร่ือง  

มีเนื้อหาท่ีคล้ายคลึงกัน โดยน าความรู้ท่ีมีมาเชื่อมโยงเพื่อวางแผน และเงื่อนไขคุณธรรม ท้ังสองเร่ืองมีเนื้อหา  

ท่ีคลา้ยคลึงกัน โดยตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์และมีความอดทนในการด าเนนิชีวิต 
 

ค าส าคัญ:  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง  วรรณกรรม  น้ าเล่นไฟ  แผ่นดนิหัวใจ 
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Abstract 
 

This article aims to study the concept of sufficiency economy philosophy of His Majesty the King 

appeared in the literature titled "Nam Len Fai" and “Phan Din Hua Jai" for comparing the philosophy presented 

by Kritsana Asoksin and Kwunjai Aimjai, respectively. From the study found that "Nam Len Fai" inserted the 

concept of sufficiency economy more than “Phan Din Hua Jai" but both of them have shown the concept of 

sufficient life. “Nam Len Fai” presents the logical thought on family but “Phan Din Hua Jai" presents on family, 

people, and lifestyle. For the good immunity, both of novels show the readiness preparation for coping with the 

effects and changes in society. Knowledge condition focuses on a linkage of knowledge for planning. Moral 

condition focuses on virtue, honesty, and patience for living. 
 

Keywords:  The concept of sufficiency economy, literature, Nam Len Fai, Phan Din Hua Jai 
 

บทน า 

กระแสโลกาภิ วัตน์ ปั จจุ บั นส่ งผลให้ ระบบ เศรษฐกิ จ ใน โลกมีความซับซ้ อนและเปลี่ ยนแปลง  

อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีเสรีในการเคลื่อนย้ายสินค้าและทุน มีกลไกด้านการเงินท่ีเชื่อมโยงกันและมีการให้

ความส าคัญด้านพลังงานโลกาภิวัตนส์่งผลให้เทคโนโลยกี้าวไปสู่ขัน้นาโนเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาเหลา่นีจ้ าเป็นต้องให้

ความส าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสังคมให้ก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีมีอัตราส่วนแรงงาน  

น้อยกว่า และต้องแบกรับภาระจากผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โลกปัจจุบันมีภาวะการเคลื่อนย้ายคน

และข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี รวมท้ังมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินกว่าอัตราการสร้างทดแทน ส่งผลให้  

ธรรมชาติขาดสมดุล มกีารเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นอุบัตภิัยธรรมชาต ิและโรคอุบัตใิหมใ่นท่ีสุด ซึ่งผลเสียจากกระแส 

โลกาภิวัตน์ดังกล่าว  เกิดจากระบบทุนนิยมเสรีท่ีมีการคิดเพียงแค่ทุนทางเศรษฐกิจ ท าให้การพัฒนาเป็นไป 

แบบก้าวกระโดดควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะท่ีเศรษฐกิจพอเพียงจะพัฒนา  

ประเทศไป โดยค านึงถึงทุนทางด้านเศรษฐกิจ ทุนสังคม จริยธรรม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งแม้ว่าการค านึงถึง

ทุนหลายด้านไปพร้อมกันไม่อาจท าให้ประเทศพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้ แต่สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า 

แบบค่อยเป็นค่อยไปและมีความย่ังยนืมั่นคงได้ (อ าพน  กิตติอ าพน, 2550: 10) 

คนไทยเร่ิมเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ.2517 จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ และพระองค์ยังได้แนะแนวทางการพัฒนาประเทศอยา่งเป็นล าดับขั้น ดังตอนหนึ่งในพระราชด ารัส ความวา่ 

“เศรษฐกิจพอเพยีงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับ

บ้านเรือนตัวอาคารไวน้ั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยูท่ี่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลมืเสาเข็มเสีย

ด้วยซ้ าไป” (พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากวารสารชัย

พัฒนาประจ าเดือนสงิหาคม 2542) 

“การพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น เร่ิมด้วยการสร้างพื้นฐาน คือ ความมีกินมีใช้ของ

ประชาชนก่อน ด้วยวิธีการท่ีประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว  

จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามล าดับต่อไป” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่นักศึกษาของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2517) 
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“...การท่ีจะท าโครงการอะไร จะต้องท าด้วยความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป...แต่ข้อส าคัญ  

ท่ีอยากจะพูดถึงคอื ถ้าเราท าโครงการท่ีเหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหรา แตจ่ะไมล่้ม หรือถ้ามีอันเป็นไป 

ก็ไม่เสียมาก...มาเร็วๆ นี้ โครงการต่างๆ โรงงานเกิดขึ้นมามาก จนกระทั่งคนนึกว่าประเทศไทยนี้ จะเป็นเสือตัวเล็กๆ 

แลว้ก็เป็นเสอืตัวโตขึน้ เราไปเห่อวา่จะเป็นเสอื...การจะเป็นเสอืน้ันไมส่ าคัญ ส าคัญอยู่ท่ีเรามเีศรษฐกิจแบบพอมพีอกิน  

แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...” (พระราชด ารัสเนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540) 

อาจกล่าวได้ว่าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เน้นถึงแนวทาง 

การด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศท่ีเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตท่ีต้องมั่นคง แข็งแรง และยังน าความเจริญ 

ท่ีย่ังยนืมาสูต่นเองและครอบครัวได้อยา่งสมบูรณ์ อีกทัง้ยังสามารถสรา้งคุณภาพชวีติท่ีดใีห้กับตนเองและประเทศชาติ

ท่ีย่ังยนืต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การตระหนักอย่างจรงิจังถึงความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยได้เกิดขึ้น

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดชทรงย้ าให้เห็นความส าคัญที่มี

เศรษฐกิจแบบ “พอมีพอกิน” พัฒนาคนให้สามารถ “อุ้มชูตั วเองได้” ท าให้ประชาชนไม่มีภาระหนี้ สิน 

ในครัวเรือนและสามารถใชช้วีติในกระแสสังคมโลกาภิวัตนไ์ด้อยา่งมีความสุข 

ในต่างประเทศก็มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อน ามาพัฒนาประเทศ  

ของตนโดยเร่ิมจากการยอมรับและรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศในการประชุมอังค์ถัด 

คร้ังท่ี 10 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ณ ประเทศไทย ได้มีแถลงการณ์แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมพิลอดุลยเดชท่ีได้พระราชทานแนวพระราชด าร ิในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ให้เป็นพื้นฐานของแนวคิดด้านการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ เน้นความพอดีและการพึ่งตนเองเป็นหลัก มุ่งแสวงหา  

ความสมดุลและความเท่ียงธรรม รวมถึงการน าแนวคิดมาเป็นหลักในการพัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, 2555 : 62) 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีบทบาทท่ีส าคัญในสังคมไทยและก าลังแทรกซึมไปในต่างประเทศ  

จนมีนักเขียนหลายๆ ท่านได้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม 

แนวเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อสะท้อนถึงความส าคัญของหลักการด ารงชวีติแบบพอเพยีง 

วรรณกรรมเร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” ของขวัญใจ  เอมใจ (ดวงตะวัน) เป็นวรรณกรรมท่ีเกิดขึ้นหลัง 

วกิฤตเศรษฐกิจปี 2540 โดยกล่าวถึงชุมชนในพื้นท่ีภาคกลางท่ีต้องประสบปัญหาที่ลูกหลานได้พากันเดินทางออกจาก

เมอืงหลวง เพื่อกลับบ้านเกิดเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นแตต่ัวละครเอกได้ปฏิบัตติามแนวพระราชด ารเิร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้ตัวละครเอกในเร่ืองพาชาวบ้านฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มาได้ ส่วนวรรณกรรม

เร่ือง “น้ าเล่นไฟ” ของกฤษณา  อโศกสิน เป็นวรรณกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 

และหลัก เศรษฐกิ จพอ เพี ยงตามแนวพระราชด า ริ  โดยน า เสนอผ่ านครอบค รัว เกษตรกร ท่ียึดมั่ น ใน  

การท าเกษตรแบบยั่งยืน จะเห็นได้ว่า วรรณกรรมท้ังสองเร่ืองผู้เขียนได้สอดแทรกในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงด ารัสไว ้เพื่อช้ีแนวทางในการด าเนินชวีติได้อยา่ง

มั่นคงและยั่งยืนตลอดจนให้ประชาชนสามารถใชช้วีติอยูใ่นยุคโลกาภิวัตนแ์ละโลกที่มกีารแขง่ขันตลอดเวลานี้ได้ 

ด้วยความโดดเด่นของกลวิธีการน าเสนอเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีปรากฏในวรรณกรรม  

เร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” และ “น้ าเล่นไฟ” ในบทความนี้ผู้วิจัยจะศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เห็น
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ความส าคัญและหลักปฏิบัติตนตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถท าให้ประชาชนมีความสุขท่ามกลาง

กระแสสังคมโลกาภิวัตนน์ี้ 

 

วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 

เพื่อศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” ของกฤษณา  อโศกสิน และ 

“แผ่นดนิหัวใจ” ของขวัญใจ  เอมใจ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัชเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียงตัง้แต ่พ.ศ. 2517 โดยได้ทรงชี้แนะแนวทางด ารงชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้อยู่อย่างพอมีพอกินและ

สงบสุขต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้พระราชทานพระราชด ารัสในโอกาสวันขึ้นปีใหม ่ถึงผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์

ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท่ัวไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชทรงเตอืนให้ประพสกนิกรระมัดระวัง ประหยัดและประคับประคองตนเองให้อยูร่อดและก้าวหน้า และ

เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทรงพระราชทานพระราชด ารัสให้สังคมไทยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด ารงชีวิต และได้พระราชทานแนวคิดเพิ่มเติมในปี 2541 และ 2542 เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนเข้าใจและ

สามารถน าไปปฏบัิตใิห้เกิดประโยชนแ์ท้จริงแกก่ารด ารงชีวิต (หอการค้าไทย, 2553 : 24) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเทียนเล่มหนึ่ง ท่ีพระองค์ได้ทรงมอบให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นเคร่ือง 

ชี้ทางสว่างในการด าเนินชีวติท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกรากในโลกยุคโลกาภวิัตน ์เศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นท้ังระบบเศรษฐกิจและวิถีแห่งการปฏิบัติตนท่ีถูกออกแบบโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ  

ท้ังทางภูมศิาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้วยพระวสิัยทัศน์อันยาวไกลเศรษฐกิจพอเพยีง คือ เครื่องมือท่ีสามารถใชน้ า

ประเทศให้รอดพ้นจากปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกิจโลกรอบใหม ่(พพิัฒน์  ยอดพฤติการ, 2550 : 6) 

สุเมธ  ตันติเวชกุล (2559 : ระบบออนไลน์ ) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่า เศรษฐกิจพอเพียง 

ในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน ก าหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณตน 

ตามฐานะตามอัตภาพ และท่ีส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการ  

อยูก่ับสิ่งใด หากกล่าวโดยสรุปคือหันกลับมายึดทางสายกลางในการด ารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นพื้นฐานของ

ความมั่นคงในการด ารงชีวิตท่ีสง่ผลให้สามารถพึ่งตนเองได้ 

ดังนั้น ในปัจจุบันจึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีได้ทรงชี้แนะแนวทางด ารงชีวิต เพื่อน ามาปฏิบัติให้ เกิดผลประโยชน์สูงสุด  

โดยสามารถพึ่งพาตนเองและเลีย้งครอบครัวให้อยูร่อดได้ เพื่อความเป็นอยูท่ี่ดใีนสังคมท่ีสงบสุขอย่างย่ังยนื 

ณดา  จันทร์สม (2556 : 140) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นหลักคิดท่ีมีมากกว่าการวางกรอบแค่การสร้างความดี มีหลักในการด าเนนิชีวติท่ีมคีวามสมบูรณ์อยา่งมาก ดังนั้น 

เศรษฐกิจพอเพยีงจึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 องค์ประกอบ และต้องอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขท่ีส าคัญ 2 เงื่อนไข 

คือ 
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1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

ตัวอยา่งเช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดับพอประมาณ ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกดิขึน้จากการกระท านัน้ๆ อยา่งรอบคอบ 

3 . การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พ ร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง  

ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านงึถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ท่ีคาดวา่จะเกดิขึน้ 

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสนิใจและด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ให้อยูใ่นระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 

  1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความรอบคอบ 

ท่ีจะน ามาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและเพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการปฏบัิติ 

  2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจรติ และมีความอดทน มีความเพยีร ใชส้ตปัิญญาในการด าเนินชวีติ 

   แนวทางปฏิบัติ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ  

การพัฒนา สมดุล และยั่งยืน ให้พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้  

และเทคโนโลย ีดังภาพแสดงองค์ประกอบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง ตอ่ไปน้ี 

 

 
 

ภาพที ่1 แสดงองค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ที่มา: ณัฐพงศ์  ทองภักดี (2550 : 14) อ้างถึงใน ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(2556 : 141) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศิรินทร์วรรณ  พันธ์วงค์ (2557) ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเร่ือง “การใช้ภาพพจน์ในการน าเสนอหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” ของ กฤษณา  อโศกสิน” โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาการใช้ภาพพจน์ในการน าเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ”  

ของกฤษณา  อโศกสิน กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 

คุณลักษณะ 3 ข้อ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล และภูมคิุ้มกันในตัวท่ีดี เงื่อนไข 2 ข้อได้แก่ เงื่อนไขความรู้ 
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และเงื่อนไขคุณธรรม ในการวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ในการน าเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีปรากฏ  

ในวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” ของ กฤษณา  อโศกสิน แล้วเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวเิคราะห์ 

ผ ล ก า รศึ ก ษ าพ บ ว่ า  มี ก า ร ใช้ ภ าพ พ จ น์ ท่ี ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ห ลั ก ป รั ชญ า ข อ ง เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง 

ท่ีประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ข้อ ได้แก่ ความพอประมาณความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และเงื่อนไข 2 ข้อ 

ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรมครบทุกข้อ โดยได้จัดเรียงล าดับความถี่ ท่ีคิดเป็นค่าร้อยละของการใช้

ภาพพจน์ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) นามนัย (Metonymy) มีการใช้

ร้อยละ 33.71 2) อุปมา (Simile) มีการใช้ร้อยละ 19.10 3) ปรพากย์ (Paradox) มีการใช้ร้อยละ 16.85 4) อุปลักษณ์ 

(Metaphor) มีการใช้ร้อยละ 14.61 5) อติพจน์ (Hyperbole) มีการใช้ร้อยละ 5.62 6) บุคลาธิษฐาน (Personification)  

มกีารใช้ร้อยละ 4.49 7) สัทพจน ์(Onomatopoeia) มกีารใช้ร้อยละ 4.49 8) สัญลักษณ์ (Symbol) มกีารใช้ร้อยละ 1.12 

สุภาวดี  ยาดี (2555) ได้ศึกษาค้นคว้าเร่ือง “วรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษารูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดใน

การน าเสนอวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม โดยได้แบ่งวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงออกเป็น 3 ประเภท จ านวน 24 เร่ือง 

ผลการศึ กษาพบว่า  วรรณ กรรม ไทยแนวป รัชญ าเศรษฐกิ จพอ เพี ยง  3  ประ เภท  มี รูป แบบ 

การประพันธ์ 4 รูปแบบ คือ นวนิยาย นิทาน นวนิยายส าหรับเด็กและเยาวชน และการ์ตูน มีการใช้ภาษาเชิงวิชาการ 

พรรณนาโวหารและอุปมาโวหารพรรณนาฉาก ใช้บรรยายโวหารในการเล่าถึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ใช้สาธกโวหารยกตัวอย่างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนิทาน ด้านโครงเร่ื องพบว่ามี 3 ลักษณะ คือ  

1) โครงเร่ืองแสดงพฤติกรรมการบริโภคนิยมและความโลภของตัวละคร 2) โครงเร่ืองแสดงวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ปี พ.ศ. 2540 3) โครงเร่ืองแสดงการใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ด้านเนื้อหาพบว่า แก่นเร่ืองคือผู้ประสบปัญหาต่างๆ  

ในชีวิตสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหาได้ ด้านตัวละครพบตัวละคร 2 ลักษณะ คือ  

1) ตัวละครในชนบทประกอบไปด้วย นักปกครองท้องถิ่น และชาวบ้านท่ีมีฐานะยากจน 2) ตัวละครในเมือง ด้านฉาก 

พบฉาก 2 ลักษณะคือ ชนบทและในเมือง ด้านบทสนทนาพบว่า ตัวละครนักปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้เล่าถึงแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้ฟังเป็นตัวละครชาวบ้าน ด้านความขัดแย้งพบ ความขัดแย้งระหว่างสภาพสังคม  

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป กับความขัดแย้งระหว่างจิตใจของตัวละครเอง ด้านปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการน าเสนอพบว่า 

โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ฉาก ตัวละคร บทสนทนา และความขัดแย้ง มีลักษณะคล้ายคลึงกันจนขาดความน่าสนใจ  

รวมไปถึงข้อจ ากัดในด้านการผลิตและการเผยแพร่พบว่าวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลิตขึ้น  

ในช่วงวาระส าคัญเท่านัน้ 

นนท์จรัส  วงศว์ชิัยวัฒน์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง “การศกึษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงในนวนยิายเร่ือง วังดอก

หญ้ า ของ ว. วินิ จฉัยกุล ” โดยมีจุดประสงค์ เพื่ อวิ เคราะห์ แนวคิด เศรษฐกิ จพอเพี ยงในนวนิยายไทย 

เร่ือง วังดอกหญ้าของ ว. วินิจฉักุล จากการศึกษาพบว่า แม้นวนิยายเร่ืองนี้จะเขียนมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่เนื้อหา

และแนวคิดของเร่ืองยังมคีวามทันสมัยเสมอ สามารถน าแนวคิดน้ีมาปรับใชใ้นยุคปัจจุบันได้ แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง

ท่ีปรากฏในเร่ืองน้ีสะท้อนให้เห็นถึงวถิีชวีิตไทยในสังคมเมืองกับวถิีชีวติพอเพยีงท่ีมพีื้นฐานทางความคิดมาจากแนวคิด

ทางพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อน ามาพิจารณากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในยุคปัจจุบันนี้แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นแนวคิด  

อย่างเดียวกัน เพียงแต่มีลักษณะของการเป็นปัจเจกมากกว่า อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานอันน าไปสู่

แนวทางปฏิบัติในสังคมส่วนรวมสบืต่อไปได้ ในส่วนของวิธีการน าเสนอน้ันผู้เขียนได้น าเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผ่านตัวละคร บทสนทนา ฉาก และข้อความท่ีให้แงค่ิด 
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ระเบียบวิธกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากหนังสือและ

เอกสารซึ่งมีวิธีการด าเนินการวจิัยตามขัน้ตอนการวจิัย ดังนี้ 

1. ส ารวจและรวบรวมวรรณกรรมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง  

2. ศกึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. วิเคราะห์วิจารณว์รรณกรรมโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารท่ีต้ังไว้ 

4. สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” และ “แผ่นดนิหัวใจ” ในคร้ังน้ีมี

วั ต ถุ ป ร ะส งค์ เพื่ อ ศึ ก ษ า แ น วคิ ด เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ท่ี ป ร าก ฏ ใน ว รรณ ก ร รม เร่ื อ ง  “น้ า เล่ น ไฟ ”  

ของกฤษณา  อโศกสิน และ “แผ่นดินหัวใจ” ของขวัญใจ  เอมใจ  ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงท้ังสองเร่ืองพบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท้ังหมด 54 เหตุการณ์ มีการน าเสนอท่ีแตกต่างและคล้ายคลึงกัน 

โดยวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” มกีารสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงมากกว่าวรรณกรรมเร่ือง “แผ่นดนิหัวใจ” 

ตามตาราง 

 

จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” ได้สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท้ังหมด 30 เหตุการณ์ 

สามารถแบ่งได้ดังน้ี ด้านความพอประมาณมีการสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงท่ีคลา้ยคลึงกับ วรรณกรรมเร่ือง 

“แผ่นดินหัวใจ” โดยมุ่งให้เห็นถึงการใช้ชวีิตอย่างพอประมาณ วรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” พบความพอประมาณ 7 

เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 23.33 ด้านความมเีหตุผลท้ังสองเร่ืองมีความแตกต่างกันโดยวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” 

มีการใช้ความมีเหตุผลในด้านครอบครัวเพียงอย่างเดียว ซึ่งแตกต่างกับวรรณกรรมเร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” ท่ีมีการน า

ความมีเหตุผลไปใช้อย่างรอบด้านท้ังครอบครัว ประชาชน รวมถึงการใช้ในชีวิตประจ าวัน วรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่น

ไฟ” พบความมีเหตุผล 3 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ด้านการสร้างภูมิคุม้กันท่ีดวีรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” ได้

สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคล้ายคลึงกับวรรณกรรมเร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” โดยการเตรียมตัวให้พร้อมรับ

การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” และ “แผ่นดนิหัวใจ” 

แนวคิด 3 ห่วง 

2 เงื่อนไข 

เร่ือง “น้ าเล่นไฟ” เร่ือง “แผ่นดนิหัวใจ” 
รวมเหตุการณ์

ท่ีพบใน

วรรณกรรม 

คิดเป็น

ร้อยละ เหตุการณ์

ท่ีพบ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

เหตุการณ์

ท่ีพบ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ความพอประมาณ 7 23.33 4 16.67 11 20.37 

ความมีเหตุผล 3 10.00 7 29.17 10 18.52 

การสร้างภูมิคุม้กันท่ีด ี 8 26.67 6 25.00 14 25.93 

เงื่อนไขความรู้ 5 16.67 4 16.67 9 16.67 

เงื่อนไขคุณธรรม 7 23.33 3 12.50 10 18.52 
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ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นและค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นในอนาคต วรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” พบการสร้างภูมิคุม้กันท่ีด ี8 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 26.67  

นอกจากนี้เงื่อนไขความรู้วรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” ได้สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคล้ายคลึงกับ 

วรรณกรรมเร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” โดยน าความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความรอบคอบมาพิจารณาให้

เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ วรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” พบเงื่อนไข

ความรู้ 5 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 16.67 เงื่อนไขคุณธรรมวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” ได้สอดแทรกแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพยีงท่ีคลา้ยคลึงกับวรรณกรรมเร่ือง “แผ่นดนิหวัใจ” โดยตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและ

มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต วรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” พบเงื่อนไขคุณธรรม 7 

เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 23.33 ตามล าดับ 

ส่ ว น วร รณ กรรม เร่ื อ ง  “แผ่ น ดิ น หั ว ใจ ” ได้ ส อด แท รก แน วคิ ด เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง ท้ั งห ม ด  

24 เหตุการณ์ สามารถแบ่งได้ดังนี้ ด้านความพอประมาณมีการสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคล้ายคลึง  

กับวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” โดยมุ่งให้เห็นถึงการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ วรรณกรรมเร่ือง “แผ่นดินหัวใจ”  

พบความพอประมาณ 4 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ด้านความมีเหตุผลท้ังสองเร่ืองมีความแตกต่างกัน 

เร่ือง “น้ าเล่นไฟ” มีการใช้ความมีเหตุผลในด้านครอบครัวเพียงอย่างเดียว ซึ่งแตกต่างกับเร่ือง “แผ่นดินหัวใจ”  

ท่ีมีการน าความมีเหตุผลไปใช้อย่างรอบด้านท้ังครอบครัว ประชาชน รวมถึงการใช้ ในชีวิตประจ าวัน วรรณกรรม 

เร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” พบความมีเหตุผล 7 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 29.17 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีวรรณกรรม

เร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” ได้สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคล้ายคลึงกับวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ”  

โดยการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น และค านึงถึงความเป็นไปได้ 

ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต วรรณกรรมเร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” พบการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี  

6 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 25.00  

นอกจากนี้ เงื่อนไขความรู้วรรณกรรมเร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” ได้สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีคล้ายคลึงกับ วรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” โดยน าความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความรอบคอบ 

มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติ โดยวรรณกรรม 

เร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” พบเงื่อนไขความรู้ 4 เหตุการณ์  คิดเป็นร้อยละ 16.67 เงื่อนไขคุณธรรมวรรณกรรม 

เร่ือง “แผ่นดินหัวใจ” ได้สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคล้ายคลึงกับวรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ”  

โดยตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

วรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” พบเงือ่นไขคุณธรรม 3 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดับ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
วรรณกรรมเร่ือง “น้ าเล่นไฟ” ของกฤษณา  อโศกสิน และ “แผ่นดินหัวใจ” ของขวัญใจ  เอมใจ ได้น าเสนอ

ความเปลี่ยนแปลงของการด าเนินชีวิตไปสู่วิถีแห่งความพอเพียง อีกท้ังตัวละครในเร่ืองยังน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชแ้ก้ไขปัญหา ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานของชวีติท่ีตอ้งม่ันคง แข็งแรง โดยผลจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี อีกท้ังยังท าให้ประชาชนไม่มีภาระหนี้สินในครัวเรือน 

และสามารถใช้ชีวิตในกระแสสังคมโลกาภิวัตน์ได้อยา่งมีความสุข 



 
 

  2383  Proceedings 

อาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้สังคมและประเทศชาติ

เข้าใจถึงสาเหตุท่ีแท้จริงของการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของทางสายกลางด ารงตนอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งต้องค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง

ภูมิคุ้มกันท่ีดี ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบมาวางแผนเพื่อให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและการ

ตัดสินใจต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การใช้สติปัญญาในการ

ด าเนนิชีวิต เน้นการพึ่งตนเอง ให้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดใีห้กับตนเองและประเทศชาติได้อยา่งยั่งยืน 

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรน าแนวคิ ด เศรษฐกิ จพอ เพี ย งไปประยุ กต์ ใช้กั บวรรณ กรรมประเภทอื่ น ๆ  เช่ น  เร่ือ งสั้ น  

บทร้อยกรอง ความเรียง บทเพลง และนทิาน เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ในแวดวงวรรณกรรมให้มากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 
งา น วิ จั ย ฉ บั บ นี้ ส า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ไป ได้ ด้ ว ย ค ว า ม ก รุณ า แ ล ะค ว าม อ นุ เค ร า ะ ห์ เป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง 

จากอาจารย์รัตนาวด ี ปาแปง อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีได้สละเวลาอันมีค่า ให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจนการ

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่จนเสร็จสมบูรณ์  อีกท้ังยังให้ประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง  

แก่ผู้วิจัยมาตลอดระยะเวลาของการเขียน จนท าให้งานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกเป็นเกียรติ 

และเป็นพระคุณยิ่ง 
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Community water resource management: A case study of Tha Thong community 
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Sujja Banchongsiri1*, Bumpen Keowan1 and Paleerat Karndee2  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชนท่าทอง อ าเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  เป็นการวจิัยเชงิคุณภาพ  เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้น าชุมชนท่าทอง 8 

คน และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน และการสัมมนากลุ่มตัวแทนชุมชนท่าทอง 20 คน เคร่ืองมือวิจัย

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ได้แก่ การจ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบ การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล และ

การวเิคราะห์ SWOT 

ผลการศกึษาปรากฏวา่ พื้นท่ีชุมชนท่าทองตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น้ ายมตอนล่าง ในต าบลท่าทอง อ าเภอสวรรค

โลก จังหวัดสุโขทัย  ชุมชนท่าทองประสบกับปัญหาทรัพยากรน้ าท่ีส าคัญ 4 ประการคือ 1. ช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ า

ท่วมและน้ าหลาก 2. ช่วงฤดูแล้งเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า 3. ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ ายม

ตอนบนและตอนล่าง และ 4. การแก้ไขปัญหาของภาครัฐไม่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว

ชุมชนท่าทองใช้วธีิการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน โดยใช้เคร่ืองมือ 3 ประการคือ 1. เคร่ืองมือ

เชิงโครงสร้าง เช่น การปรับปรุงหนองป่าตอ การขุดบ่อ การขุดบ่อบาดาล การจัดระบบส่งและกระจายน้ าด้วยไฟฟ้า 

เป็นต้น 2. เคร่ืองมือการบริหารเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บค่าน้ า เป็นต้น และ 3. เคร่ืองมือทางสังคม เช่น การมี

ส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสีย การประชุมเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  ใชก้ารวิจัยชุมชนเป็นตัวก าหนดทิศทาง

ในการพัฒนา มีแผนงานท่ีชัดเจน มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการประยุกต์ใชภู้มิปัญญา มีการจัดการโดยกลุ่มและใน

ขณะเดียวกันมีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกชุมชน โดยยึด

หลักการจัดการทรัพยากรน้ าแบบมีส่วนร่วม จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนเมื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัย

ความส าเร็จ พบว่า  มี 2 ปัจจัยท่ีท าให้ชุมชนประสบผลส าเร็จ คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส าหรับปัจจัย

ภายใน ได้แก่ ผู้น ามีศักยภาพเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวและรวมพลังของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ สมาชิกมีความ

ตระหนักและเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการน้ าทั้งในระดับชุมชนและลุ่มน้ า ชุมชนมกีารเรยีนรู้ มรีะบบการบริหารกลุ่ม

ท่ีดี การท างานของท้องท่ีและท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และชุมชนมีการปรับตัวตลอดเวลา  ส่วนปัจจัย

ภายนอก พบว่า มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนท้ังงบประมาณ ความรู้ ทุนวิจัย  การคมนาคมสะดวก และมี

เครอืขา่ยชุมชนรอบข้างท่ีเข้มแข็ง 
 

ค าส าคัญ:  การจัดการทรัพยากรน้ า  การมสี่วนร่วม  ชุมชนท่าทอง 
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Abstract  
The objective of this research is to study the experience of community water resource management by 

Tha Thong Community, Sawankhalok district, Sukhothai province.  This study is a qualitative research.  Data 

were collected by conducting in-depth interviews of eight Tha Thong Community leaders and five concerned 

government officials, and conducting focus group discussion involving 20 representatives of Tha Thong 

Community.  The research instrument was an interview structure.  Data were analyzed with content analysis 

based on the analytical method of qualitative research which included data classification and grouping, 

comparison, analysis of relationship, investigation of causes and effects, and SWOT analysis. 

Research findings reveal that Tha Thong Community is located on the bank of the lower part of Yom 

River in Tha Thong sub-district, Sawankhalok district, Sukhothai province.  It faced four main water resource 

problems as follows: 1. the problem of floods and river overflowing during the rainy season; 2. the problem of 

drought and scarcity of water during the dry season; 3. the problem of conflicts between people residing in the 

upper and lower Yom River basins; and 4. the problem of solving problems by the state sector being not in 

accord with the community context.  To solve the above-mentioned problems, Tha Thong Community employed 

the mixed method of water resource management with the use of three categories of problem solving tools:  

1. the structural problem solving tools such as the improvement of Nong Pa To, digging wells, boring artesian 

wells, and establishing a system of conveying and distributing of water via the use of electricity; 2. the economic 

management tools such as collection of water usage fees; and 3. the social tools such as the participation and 

collaboration of stakeholders, the meetings to find ways of solving problems together, the use of community 

based research for determining development directions, the possession of clear work programs, the adhering to 

learning all the time, the application of local wisdom, the management by groups and at the same time having 

work connection between groups and network parties both within and outside of the community with the 

adoption of the principle of participatory water resource management.  From analysis of success factors of 

community resource management, it is found that there are two factors contributing to the success of the 

community, namely, the internal and external factors.  The internal factors include the community leaders having 

the capability of being the center for attracting and uniting the man power of the community and other sectors; 

the community members being well aware of and participating in water resource management both at the 

community and river basin levels; the community being a learning community and having a good group 

management system; the work performances of the community and local work agencies being in the same 

direction; and the community being adaptable all the time.  As for the external factors, it is found that the 

outside work agencies provide supports and promotion in terms of budgets, knowledge, research fund, 

facilitation of communications; and the existence of strong surrounding community networks.     
 

Keywords: water resource management / participation / Tha Thong Community 
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บทน า 

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน ได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุส าคัญมา

จากการเรง่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมอียูจ่ ากัดอยา่งฟุ่มเฟือย ขาดจิตส านึก และ

เกินความสามารถท่ีทรัพยากรจะฟื้นฟูตัวเองได้ เป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ดังเชน่ ทรัพยากรน้ าพบว่า

การจัดการทรัพยากรน้ าท่ีขาดการบูรณาการของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสัมฤทธ์ิผลท่ีส าคัญเป็นท่ี

ประจักษ์แล้วว่า ปัญหาส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ เกิดจากการพัฒนาแบบแยกส่วน 

แนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลอย่างสัมฤทธ์ิและยั่งยืนมีหลายวิธี แนวทางหนึ่งก็คือ แนวคิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการบูรณาการโดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน โดยเน้นท่ีมาของข้อมูลและการตัดสินใจโดยภาค

ประชาสังคม แต่ละภาคส่วนต่างต้องทราบบทบาทหน้าท่ีของตน เมื่อเป็นดังนี้แล้ว คาดว่าสามารถน ามาซึ่งประโยชน์

สูงสุดทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคมอย่างทัดเทียมกัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบ

นเิวศท่ีส าคัญ อยา่งไรก็ตามการน าแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท่ีใชชุ้มชนเป็นฐานไปใช้ในทางปฏบัิตยิังไม่มี

แนวทางในการด าเนินงานท่ีชัดเจน และแต่ละพื้นท่ีต่างมบีริบทท่ีแตกต่างกัน 

ชุมชนท่าทอง เป็นต าบลท่ีแยกออกมาจากต าบลบางยม มีเนื้อท่ีท้ังหมด 20.66 ตร.กม. หรือประมาณ 

12,913 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและมีแม่น้ ายมไหลผ่าน เป็นแนวกั้นต าบลท่าทองและเมืองบางยม ห่างจากตัว

อ าเภอ 13 กม. และห่างจากตัวจังหวัด 24 กม. ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองป่าตอ หมู ่2 บ้านท่า

ทอง หมู่ 3 บ้านท่าทอง หมู่ 4 บ้านวัดเกาะ หมู่ 5 บ้านหนองชุมแสง หมู่ 6 บ้านท่าเกษม และหมู่ 7 บ้านหนองโว้ ง ท่ี

ผ่านมาชุมชนท่าทองประสบกับปัญหาท่ีส าคัญ คือ 1) ปัญหาด้านอุทกภัย 2) ปัญหาด้านภัยแล้ง และ3) ปัญหาด้าน

การจัดการทรัพยากรน้ า  

จากปัญหาท่ีชุมชนท่าทองประสบอยู่  ชุมชนได้ใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่หน่วยงานในระดับ

ลุ่มน้ า ท้องท่ี ท้องถิ่น วัด โรงเรียน และสมาชิกในชุมชน ท าให้การจัดการทรัพยากรน้ าสามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนท่าทองจะท าให้ได้องค์ความรู้ท่ีชุมชนอื่น

สามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชนท่าทอง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ  

ผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ ผู้น าชุมชนท่าทองจ านวน 8 คน ตัวแทนชุมชนท่าทองจ านวน  20 คน และเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ านวน 5 คน   

เครื่องมอื ได้แก่ แบบสัมภาษณ ์ โดยมีประเด็น ดังนี้  

 บริบทของพืน้ท่ี 

สถานการณ์ปัญหาเดิม และผลกระทบ 

 กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (กลุม่ องค์กร)และบทบาทของหนว่ยงานภาคี   
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การเรียนรู้ของชุมชน  

เครื่องมือส าหรับบริหารจัดการ 

ผลการด าเนนิงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการน้ าของชุมชน 

ปัจจัยอุปสรรค 

ปัจจัยต่อความส าเร็จ 

การเก็บข้อมูล  มดีังนี้ 

1. สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้น าชุมชนท่าทอง จ านวน 8 คน และเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน   

2. สัมมนากลุ่ม จัดสัมมนากลุ่ม ประกอบด้วย ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ใช้น้ า ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน 

3. การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

โดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังการสอบถามจากประชาชนผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียและผู้ใช้น้ า ขณะเดียวกันได้ใช้การสังเกตแหล่งน้ าและการใช้น้ าในชุมชน  ได้ข้อมูลท่ีตรงกันก่อนน าไป

วเิคราะห์แล้วน าข้อมูลมาให้ชุมชนตรวจสอบอกีครัง้ในการสัมมนาแบบมสี่วนร่วม 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ

จ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล และการ

วเิคราะห์ SWOT  

 

ผลการศึกษา 

 1. บริบทของพื้นที่ 

 1.1 ประวัตชิุมชนท่าทอง เป็นต าบลท่ีแยกออกมาจากต าบลบางยม มีแมน่้ าไหลผ่านและมีตน้ทอง

ขึ้นอยู่ริมน้ าผู้คนได้ใช้บริเวณต้นทองเป็นท่ีส าหรับลงไปเอาน้ าขึ้นมาใช้ และเป็นท่ีขึ้นลงของคนฝั่งตรงกันข้าม จึงเรียก

ตรงนี้ว่า "ท่า" และมีต้นทองอยู่จึงเรียกว่า "ท่าทอง" มาจนถึงปัจจุบัน ต าบลท่าทองประกอบไปด้ วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ 1 บ้านหนองป่าตอ หมู่ 2 บ้านท่าทอง หมู่ 3 บ้านท่าทอง หมู่ 4 บ้านวัดเกาะ หมู่ 5 บ้านหนองชุมแสง หมู่ 6 บ้าน

ท่าเกษม หมู่ 7 บา้นหนองโวง้ 

        1.2 ลักษณะทางกายภาพ /ภูมิประเทศ  ต าบลท่าทองมีเนื้อท่ีท้ังหมด 20.66 ตร.กม. หรือ

ประมาณ 12,913 ไร่  
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและมแีม่น้ ายมไหลผ่าน เป็นแนวกั้นต าบลท่าทองและเมืองบางยม ห่างจากตัวอ าเภอ 13 กม. 

และห่างจากตัวจังหวัด 24 กม.  
1.3 อาณาเขต  ต าบลท่าทองตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอสวรรคโลก และอยู่ทางทิศเหนือของ

จังหวัดสุโขทัย อาณาเขตติดต่อมดีังนี้  

- ทิศเหนอื ตดิตอ่กับ ต าบลคลองกระจง,ต าบลหนองกลับ,อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
- ทิศใต ้ติดต่อกับ ต าบลวัดเกาะ ต าบลบ้านซ่าน อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลเมอืงบางยม อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
- ทิศตะวันตก ตดิตอ่กับ ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
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1.4 การประกอบอาชีพ อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ได้แก่ การท าสวน นา ไร่  ผลไม้ท่ีสร้าง

ชื่อเสียงให้กับชุมชนท่าทองคือ ละมุด อาชพีรองลงมา ได้แก่ รับจ้างทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ค้าขาย และ

รับราชการ 

1.5 แหลง่น้ าในชุมชน มดีังตอ่ไปน้ี 

หนองป่าตอ มีเนื้อท่ี 116 ไร่ เป็นพื้นท่ีรับน้ าจากแม่น้ ายมในยามน้ าหลาก และเป็นท่ีกักเก็บน้ าในยาม

น้ าแล้ง  

ประปาหมูบ้่าน  กรมทรัพยากรธรณีได้เข้ามาเจาะบอ่น้ าลกึ และโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท หรอื 

รพช. ได้ให้งบประมาณสรา้งหอถังและที่ส่งน้ าเพื่อสง่น้ าใหก้ับชุมชน  

บ่อเพื่อการเกษตร เป็นบ่อบาดาลท่ีใชก้ักเก็บน้ า ปัจจุบันต าบลท่าทองมบ่ีอเพื่อการเกษตรท้ังหมด 

18 บ่อ แต่ละบ่อมคีวามกวา้ง 6x6 เมตร และมีความลึก 30 เมตร ทัง้ 18 บอ่น้ีกระจายอยู่ในพืน้ท่ีต่างๆ เช่น หมู่ 3, 5, 

6 ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถเขา้ถงึแหลง่น้ าอื่นได้  

คลองลอย เป็นคลองท่ีขุดขึ้นแตด่ั้งเดิม ตั้งแต่ 30 ปกี่อน ปัจจุบันได้มกีารพัฒนาคลองและสูบน้ า

ด้วยไฟฟา้ไปตามคลองลอยเพื่อส่งน้ าไปยังพื้นท่ีท่ีท าการเกษตร 

 2. สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าเดิมและผลกระทบ 

   2.1 ปัญหาน้ าท่วม ในฤดูฝนน้ าในแม่น้ ายมมีปริมาณมากขึ้นเป็นผลจากการท่ีแหล่งกักเก็บน้ าตาม

ธรรมชาติลดลง เนื่องจากการตัดไม้ท าลายป่าและการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอย่างไม่เหมาะสม เช่น การถางป่าต้น

น้ าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าวโพด การถมพื้นท่ีรับน้ าตามธรรมชาติเพื่อสร้างถนนหรืออาคารบ้านเรือน เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้น้ าในฤดูฝนมีปริมาณมากและไหลท่วมพื้นท่ีราบลุ่มอย่างรุนแรงและรวดเร็ว น้ าในแม่น้ ายมล้น

ตลิ่ง ไหลเออ่ท่วมพื้นท่ีการเกษตรและบ้านเรือนราษฎร  

   2.2 ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท่าทองเป็นผลเชื่อมโยงกับการไม่มีแหล่งกักเก็บ

น้ า หรือพื้นท่ีรับน้ าในชว่งฤดูน้ าหลาก ท าให้น้ าท่ีมีปริมาณมากไหลท้ิงไปโดยเปล่าประโยชน์  ประกอบกับในพื้นท่ีไม่มี

ระบบผลิตน้ าท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการค้าการลงทุน 

ส่งผลให้น้ าไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการท่ีเพิ่มมากขึน้  

2.3 ปัญหาความขัดแยง้ทางความคิดระหวา่งประชาชนในพื้นท่ีลุม่น้ ายมตอนบนและตอนล่าง ลุ่มน้ า

ยมแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ลุ่มน้ ายมตอนบนและตอนล่าง ตอนบนไหลผ่านจังหวัดพะเยาและแพร่ พื้นท่ีมีลักษณะเป็นหุบ

เขาปกคลุมไปด้วยป่าไมท่ี้มคีวามลาดชันสูงและพืน้ท่ีราบริมแมน่้ าเป็นบางชว่ง โดยรับน้ าจากขุนห้วยท่ีมีตาน้ าผุดขึน้มา

จากพื้นดิน ซึ่งมีน้ าไหลลงสู่แม่น้ ายมตลอดท้ังปี บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ท่ีมี

ลักษณะเป็นป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณผลัดใบ อีกท้ังยังเป็นแหล่งท ามาหากินของผู้คนและเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์

ป่านานาชนดิ นอกจากนี้ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาตแิม่ยมและอุทยานแห่งชาติดอยภูนางยังเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตวป่์าใกล้

สูญพันธ์ุอย่างเช่น นกยูง ซึ่งเป็นแหล่งสุดท้ายทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของ

ผืนป่าเขตลุม่น้ ายมตอนบน 

 พื้นท่ีลุ่มน้ ายมตอนล่าง มีความลาดชันลดลงและเป็นท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่ แม่น้ ายมไหลผ่านจังหวัด

สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์  โดยไหลมาจากแม่น้ าสาขาหลายสายและปริมาณน้ าฝนท่ีตกในช่วงตั้งแต่

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นแหล่งปลาน้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีคงความหลากหลายของชนิดพันธ์ุปลา 

มากกว่า 100 ชนิด นอกจากนัน้ พื้นท่ีลุ่มน้ ายมตอนล่างเป็นท่ีราบขนาดใหญ่ท่ีเชื่อมตอ่กับพื้นท่ีราบของภาคกลางเป็น
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แหล่งผลิตข้าวขนาดใหญ่ของประเทศไทย รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ อีกมากมาย ส่งไปขายท้ังในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

เมื่อปี 2532 กรมชลประทานมีแผนสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยเสนอว่าเป็นการแก้ปัญหาน้ าท่วม

และน้ าแล้งท่ีเกิดขึน้กับพื้นท่ีลุ่มน้ ายมตอนล่าง ท าให้ชาวบ้านลุ่มน้ ายมตอนลา่ง ตั้งแตจ่ังหวัดแพร่ มาถึงสุโขทัย พิจิตร 

มาถึงลุ่มน้ าเจ้าพระยา เชื่อวา่เขื่อนแก่งเสือเต้นสามารถแก้ปัญหาเรื้อรังให้กับพวกเขาได้ ท้ังๆ ที่ยังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจน

เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าจากการสร้างเขื่อนดังกลา่ว  

ในขณะท่ีชาวบ้านในพื้นท่ีลุม่น้ ายมตอนบนท่ีต้องสูญเสียท่ีอยูอ่าศัยและท่ีดินท ากินหากมกีารสร้างเขื่อน

แก่งเสือเต้นรวมท้ังสิ้น 15 หมู่บ้าน ในต าบลสะเอียบ จังหวัดแพร่ และในอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ได้ลุกขึ้นมา

เคลื่อนไหวคัดค้าน ปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนและทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามหาศาล พร้อมท้ังได้มีการน าเสนอข้อมูล

อีกด้านเกี่ยวกับความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งมีความขัดแย้งอย่างมากกับข้อมูลของกรมชลประทาน 

จนกระทั่งเกิดเป็นความขัดแย้งท่ีรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ ระหว่างชาวบ้านกับรัฐ และระหว่างชาวบ้านลุ่มน้ ายมตอนบนกับ

ตอนล่าง เห็นได้จากการปะทะหรือตอบโตก้ันทุกคร้ังท่ีมีขบวนเคลื่อนไหวในพื้นท่ีต่างๆ ในชว่งปี 2532-2555   

2.4 ปัญหาการท างานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ า การเผชิญกับปัญหา

ภัยแล้งและน้ าท่วม ท าให้ชุมชนมองหาแนวทางแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ เช่น การประสานขอความชว่ยเหลือจากภาครัฐ แต่

ปัญหากลับไม่ได้รับการแก้ไขอยา่งเร่งด่วนและเหมาะสม การด าเนนิการของภาครัฐมักจะมีอุปสรรคต่างๆ ไมว่า่จะเป็น

ด้านแผนงาน ด้านงบประมาณและวิธีการ บางคร้ังไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน และมักจะเป็นการแก้ปัญหา

ด้านเดียว เชิงเดี่ยว ไมไ่ด้ค านงึถึงมติติา่งๆ อยา่งรอบด้าน ท าให้ไม่เกิดการแกปั้ญหาอย่างย่ังยนื เช่น การขุดลอกหนอง

คูคลองท่ีท าลายสภาพพื้นท่ีเดิมและส่งผลต่อระบบนิเวศน์ท่ีมีคุณค่าต่อการด ารงชีพของชาวบ้าน หรือการสร้างถนน 

โดยไม่ค านึงถึงทางน้ าธรรมชาติ เมื่อสร้างถนนเสร็จแล้ว น้ าไม่สามารถระบายได้ทัน ท าให้ต้องแก้ปัญหาซ้ าซาก ต้อง

วางท่อ วางสะพาน ซึ่งต้องเสียเวลาและงบประมาณไปอย่างไม่คุ้มคา่  

นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐยังขาดการบูรณาการ ระดมความร่วมมือหรือเชื่อมโยงการท างานของ

หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏเป็นการด าเนนิงานท่ีซ้ าซ้อนและไร้ระบบ ส่งผลให้ชุมชนต้องเผชญิปัญหาอันเรื้อรัง 

ตอ้งรอเวลาเนิ่นนานกว่าจะได้รับการแก้ปัญหาอย่างจรงิจัง 

 3. กลไกการบรหิารจัดการของชุมชน (กลุ่ม องค์กร) และบทบาทของหน่วยงานภาคี 

   กลไกการบริหารจัดการองค์กรของชุมชน และบทบาทของหนว่ยงานภาคี กลไกการบริหารจัดการองค์กรใน

การจัดการน้ าของชุมชน มีด้วยกัน 2 ระดับ คือ  

     3.1 ระดับการบริหารจัดการน้ าภายในชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ า 4 กลุ่ม ซึ่งมีโครงสร้างการ

บริหารจัดการภายในกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นระบบ โดยมีพระครูวจิิตรธรรมนเิทศก ์เจ้าอาวาสวัดหนองป่าตอสามัคคี

ธรรม และหน่วยงานท้องท่ี ท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าในพื้นท่ี เช่น กรมประมง กรม

ทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรธรณี กรมเจ้าท่า เกษตรอ าเภอ เป็นท่ีปรึกษาและเป็นผู้ส่งเสริม/สนับสนุนการด าเนินงาน

ตา่งๆ   

กลุ่มผู้ใช้น้ าหนองป่าตอ กลุ่มนี้มีโครงสร้างคณะกรรมการจากท้องท่ีและท้องถิ่นเข้ามาร่วมบริหาร

จัดการ โครงสร้างคณะท างานนี้เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน เนื่องจากพื้นท่ีนี้เป็นแหล่งน้ าสาธารณะ มีผู้ใช้น้ าจากหมูบ้่านอื่น 

ดึงน้ าไปใช้ จึงต้องมีข้อก าหนดและคณะกรรมการคอยตรวจสอบดูแลการใช้น้ า เนื่องจากพื้นท่ีแหล่งเก็บน้ าเป็นพื้นท่ี

สาธารณะชาวบ้านในหมูบ้่านต้องร่วมกันดูแลบริหารจัดการ  
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กลุ่มประปาหมู่บ้าน มีกรรมการบริหารจัดการของแต่ละหมู่บ้าน โดยประปาหมู่บ้านได้น้ าจาก

บาดาลแล้วสูบกระจายให้แก่สมาชิกภายในชุมชน มีมาตรน้ าเพื่อจัดเก็บค่าน้ าหน่วยละ 2 บาท น้ าประปาหมู่บ้านมี

ข้อก าหนดให้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้นห้ามใช้ในการเกษตร โดยแต่ละหมู่บ้านมีปริมาณน้ าและผู้ใช้ท่ีแตกต่างกัน 

บางหมู่บ้านก็มปีริมาณน้ าท่ีเพยีงพอกับสมาชิกไม่มปัีญหาการใชน้้ า  

กลุ่มน้ าบาดาล หมู่ 2 และหมู่ 6 เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตร มี

การระดมทุนของสมาชิกไร่ละ 500 เพื่อซื้ออุปกรณ์และเคร่ืองมือในการสูบน้ าขึ้นมาแจกจ่ายให้กับสมาชิก เพราะ

สมาชิกเหลา่นีไ้มส่ามารถเข้าถึงน้ ายมในช่วงฤดูแล้งได้ ท าให้ต้องหาน้ าจากแหล่งอื่นๆมาเพ่ิมเตมิ ส่วนใหญ่ชาวบ้านท่ีใช้

น้ าจากแหล่งนี้จะน าไปปลูกผัก มะม่วง มะปราง ปลูกกล้วย ปลูกผักระยะสั้น ได้แก่ กวางตุง้ แตงกวา คะน้า ฯลฯ  

กลุ่มผู้ใช้น้ าผู้สูบน้ าด้วยไฟฟ้า (คลองลอย) จากลุ่มน้ ายมสู่พื้นท่ีเกษตรกรของชาวบ้าน เป็นการ

รวมกลุ่มผู้ใชน้้ าในหมู่บ้าน มีกรรมการและก าหนดบทบาทหนา้ที่ท่ีชัดเจน แบ่งเป็นผู้ดูคลองสายหลักและสายย่อย เพื่อ

ควบคุมการให้น้ าในแต่ละซอย โดยในแต่ละปีจะมีการประชุมเพื่อก าหนดวันในการสูบน้ าและแจกจ่ายให้กับสมาชิก 

ผู้ดูแลคลองสายหลัก ต้องดูแลจัดการให้สมาชิกสูบน้ าตามระยะเวลาท่ีก าหนด จากนั้นก็ให้สมาชิกในรายต่อไปตามท่ี

ได้ตกลงกันไว้   

3.2 การเชื่อมต่อกับกลไกการบริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ า ชุมชนต าบลท่าทองมีกลไกการ

เชื่อมต่อกับการบริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ า โดยมีพระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าตอสามัคคี

ธรรม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการลุ่มน้ ายมผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้ชุมชนมีตัวแทนในการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิด ข้อมูล และองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการน้ าของชุมชน อีกท้ังยังได้มีโอกาสเสนอ

แผนงานหรือโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อกรมทรัพยากรน้ าและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถเข้าถึงทุนหรือ

ทรัพยากรท่ีเป็นประโยชนต์อ่การจัดการน้ าดา้นตา่งๆ ที่หนว่ยงานดังกล่าวให้การสง่เสริมและสนับสนุน  

 4. การเรียนรู้ของชุมชน  

 4.1 การเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ตามค ากล่าวของพระครูวจิิตรธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดหนอง

ป่าตอสามัคคีธรรม ท่ีว่า “ทุกข์ท่ีเกินทน จะท าให้คนทนทาน” ถือเป็นรูปแบบการเรยีนรู้อยา่งหนึ่งของคนในชุมชน เห็น

ได้จากความพยายามในการจัดการน้ าท่วมและน้ าแล้ง ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ ท าให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ า

และการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จนเกิดเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ า 4 กลุ่มดังกล่าว หรือในกรณีท่ีมีการเรียกร้อง

ให้กรมพัฒนาท่ีดินแก้ไขปรับปรุงให้หนองป่าตอเป็นแหล่งน้ าท่ีชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม หลังจากท่ี

ชาวบ้านต้องประสบปัญหาหลายอย่างจากการไม่สามารถใช้หนองป่าตอหลังจากการขุดลอกท่ีไม่เหมาะสมของกรม

พัฒนาที่ดิน 

4.2 การเรียนรู้จากการถ่ายทอดสืบต่อถึงกันของคนท างานภายในชุมชน ในการด าเนินงานจัดการ

น้ าของคนท างานฝ่ายต่างๆ จะมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคนท่ีเข้ามาท างานแทนในรุ่นต่อไป ไม่ว่า

จะเข้ามาโดยการสืบต่อวาระการท างาน หรือเข้ามาท างานเพื่อส่วนรวมด้วยจิตอาสาอย่างไม่เป็นทางการ การ

มอบหมายงานและแนะน าสิ่งส าคัญต่างๆ ส่งผลให้คนท างานในฐานะตัวแทนของชาวบ้านมีศักยภาพในการท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถเห็นได้อยา่งชัดเจนในกรณีของพระครูวจิิตรธรรมนิเทศก์ ที่พยายามถ่ายทอดวิธีคิด 

ประสบการณ์ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านต่างๆ มอบให้กับคนท างานและชาวบ้านบางคนท่ีมีศักยภาพในการท างาน

เพื่อชุมชนสบืตอ่ไป   

4.3 การเรยีนรู้จากการศกึษาดูงานและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสัมมนา/เสวนาตา่งๆ  โดยมี

พระครูวจิิตรธรรมนเิทศเป็นผู้ประสานความร่วมมอืในการสนับสนุนทุนหรือทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาเรียนรู้ของ



 
 

  2393  Proceedings 

ชุมชน ท าให้คนในชุมชนได้มโีอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการน้ าในท่ีต่างๆ และได้มโีอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในเวทีสัมมนา/เสวนาต่างๆ ท้ังท่ีจัดขึ้นโดยองค์กรภาครัฐ เอกชน เครือข่ายชุมชน และสถาบันการศึกษา ส่งผล

ให้ชาวบ้านและคนท างานดา้นต่างๆ ได้รับความรู้อยา่งหลากหลาย ตลอดจนได้พัฒนาแนวความคิดและกลยุทธ์ในการ

จัดการทรัพยากรน้ าที่เหมาะสมกับพื้นท่ีชุมชนโดยเฉพาะ 

 5. เครื่องมอืส าหรับบรหิารจัดการ  

 เคร่ืองมือการบริหารจัดการน้ าของชุมชนต าบลท่าทอง มีท้ังรูปแบบเชิงโครงสร้าง และท่ีไม่ใช่โครงสร้าง 

ดังนี้  

  5.1 เครื่องมือการบริหารจัดการน้ าเชิงโครงสร้าง เคร่ืองมือการบริหารจัดการน้ าเชิงโครงสร้าง

ของชุมชนต าบลท่าทอง ได้แก่ สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ชาวบ้านและเกษตรกรสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ากน้ าได้อย่าง

เหมาะสม 4 รูปแบบ ได้แก่  

 หนองป่าตอ เนื้อท่ี 116 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีรับน้ าจากน้ ายมท่ีไหลเออ่เข้ามายามน้ าหลาก และเป็นท่ีกัก

เก็บน้ าในยามแล้ง หนองป่าตอท าให้ชาวบ้านได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ าอย่างมาก หลังจากมีปัญหาเกิด

ขึน้กับหนองป่าตอ เมื่อกรมพัฒนาท่ีดินได้เข้ามาขุดลอกหนองและสร้างคันดินรอบหนอง ท าให้น้ าท่ีไหลบ่าจากแม่น้ า

ยมเข้าท่วมหมู่บ้านและท่ีนาของชาวบ้านเป็นเวลานาน เนื่องจากน้ าไม่สามารถไหลกลับแม่น้ ายมได้ตามปกต ิเพราะมี

พนังกั้นน้ าขวางกั้น ชาวบ้านจึงประสบปัญหาน้ าท่วมอย่างรุนแรง และเมื่อถึงฤดูแล้ง ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ าเพื่อ

การเกษตรได้ เพราะมคีันดินสูงขวางกั้น ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงหนองป่าตอให้กลับมามี

สภาพท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม และได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าหนองป่าตอ โดยมีคณะกรรมการจากท้องท่ี

และท้องถิ่นเข้ามาร่วมบริหารจัดการแหล่งน้ าสาธารณะแห่งนี้ให้เป็นพื้นท่ีอรรถประโยชน์ สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการใชน้้ าของชาวบ้านได้อยา่งทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

ระบบประปาบาดาล ถือเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาน้ ากินน้ าใช้ของชุมชน และยังถือเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด รัฐ อย่างแท้จริง ย้อนกลับไปช่วงก่อนปี 2530 หมู่บ้านยังไม่มี

ประปา ชาวบ้านยังใช้น้ าจากบ่อน้ าตื้น เกิดเป็นความเดือดร้อน ท้ังบ้าน วัด โรงเรียน จึงได้มีก ารพูดคุยกับกรม

ทรัพยากรธรณี หรือการประปาในปัจจุบัน ได้เข้ามาเจาะบ่อน้ าลึก และผู้ใหญ่บ้านเสนอไปยังโครงการเร่งรัดพัฒนา

ชนบท หรือ รพช. ท าให้ได้งบมาสร้างหอถัง หลังจากนั้นได้ร่วมกันคิดหาทางส่งน้ าไปให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ใช้ จึงมี

การรวบรวมสมาชิก ตั้งคณะกรรมการ เก็บเงินรายละ 300 ไปซื้อท่อส่งน้ าเข้าหมู่บ้าน และจ่ายเพิ่มอีกครัวเรือนละ 

1,100 บาท เป็นค่าจ้างและค่าอุปกรณ์เพื่อต่อท่อเข้าแต่ละบ้าน การบริหารจัดการน้ าประปาในระยะแรกมอบให้

ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล แตเ่กิดปัญหาขาดทุน เพราะเคร่ืองสูบน้ าไหม้บ่อย น้ า ไม่สะอาด ขวางกั้น

การท างานของมาตรวัด หมู่บ้านจึงได้มอบให้วัดเป็นผู้ดูแลและจัดการ อย่างไรก็ตาม ปัญหายังเกิดขึ้นเช่นเดิม จึงได้

เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างชาวบ้าน จนกระท่ังเจอทางออกและทางป้องกัน ปัจจุบันชาวบ้านมี

น้ าประปาใช้อยา่งสะดวก เมื่อการจ่ายน้ าเกดิสะดุด ชาวบ้านจะผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลและแก้ไขอยา่งทันท่วงที   

บ่อเพื่อการเกษตร เป็นบ่อบาดาลท่ีใช้กักเก็บน้ า แต่เดิมมีเพียง 2 บ่อในหมู่ 6 แต่เมื่อชาวบ้าน

เผชิญกับภัยแล้งท่ีรุนแรงขึ้นทุกปี จึงได้มีการประสานกรมทรัพยากรธรณีเขต 7 ให้เข้ามาช่วยขุดบ่อเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน

ต าบลท่าทองมีบ่อเพื่อการเกษตรท้ังหมด 18 บ่อ แตล่ะบอ่มีความกวา้ง 6x6 เมตร และมีความลึก 30 เมตร ท้ัง 18 บ่อ

นี้กระจายอยูใ่นพืน้ท่ีต่างๆ เชน่ หมู ่3, 5, 6 ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถเขา้ถึงแหลง่น้ าอื่นๆได้อยา่งสะดวก ถือเป็นอีกหนึ่ง

เครื่องมือท่ีเป็นทางเลือกในการจัดการน้ าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
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การสูบน้ าด้วยไฟฟ้าจากคลองที่ขุดขึ้น เรียกว่า “คลองลอย” ซึ่งเป็นคลองขุดแต่ดั้งเดิม ตั้งแต ่

30 ปีก่อน จัดการโดยกลุม่ผู้ใชน้้ าลูกพ่อขุน ซึ่งเป็นกลุ่มใชน้้ าดั้งเดิมของชุมชน ปัจจุบันได้มกีารพัฒนาคลอง และระบบ

การสูบน้ า/ปล่อยน้ าท่ีประกอบด้วย 5 ประตูน้ า รวมท้ังพัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงกฎระเบียบ/

กฎเกณฑ์ให้เหมาะสมตอ่บริบทและสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึน้   

5.2 เครื่องมอืบรหิารจัดการน้ าที่ไม่ใช่โครงสร้าง มหีลากหลายประเภท ดังนี้ 

ระบบการประเมินทรัพยากรน้ า ท้ัง 4 กลุ่มผู้ใช้น้ ามีการประเมินทรัพยากรน้ า ผ่านวิธีการท่ี

แตกตา่งหลากหลาย เช่น การใช้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ าและ

ปริมาณความต้องการใช้น้ าในแต่ละช่วงเวลา ท าให้สามารถวางแผนและด าเนินการจัดสรรน้ าไปสู่ผู้ใช้กลุ่มต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการใช้มาตรวัดท่ีมีความชัดเจนและแน่นอน ประกอบกับมีระบบการแจ้งเตือนส่งสารอย่าง

รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ เช่นการตั้งศูนย์เครือข่ายเตือนภัย ของโครงการน าร่องวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

แบบยืดหยุ่นและผสมผสานในลุ่มน้ ายม พ.ศ. 2552 ในพื้นท่ีตัวแทนระดับต าบลในล าน้ ายม ตั้งแต่ตอนบนจนถึง

ตอนล่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพื้นท่ีต าบลท่าทอง จ านวน 1 จุด โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองวัดปริมาณน้ าฝนและมาตร

วัดระดับน้ าในล าน้ ายม และได้แตง่ตัง้ผู้แทนเครือข่าย (เป็นผู้รายงานข้อมูลน้ า) สถานีวัดน้ าจุดละ 2 คน ซึ่งโครงการได้

มกีารจัดอบรมให้ความรู้ด้านอุทกวิทยา และสภาพปัญหาด้านน้ าทว่มในลุ่มน้ ายม ท าให้ชุมชนสามารถน าไปปรับใชก้ับ

การประเมินทรัพยากรน้ าระดับชุมชน  

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ า ชุมชนต าบลท่าทองมีการปรับปรุงการบริหารจัดการความ

ตอ้งการน้ า และการจัดหาน้ าให้มีประสิทธิภาพเร่ือยมาตัง้แตเ่กิดวิกฤติน้ าท่วมและน้ าแล้งเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ท า

ให้ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการหาทางออก โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น จนกระท่ังน ามาสู่การ

ปรับปรุงเทคโนโลยี การปรับปรุงระบบระเบียบต่างๆ การปรับปรุงการตรวจวัด รวมถึงการรณรงค์เสริมสร้างความ

ตระหนักแก่ชาวบ้านเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ า ท าให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญของการใช้น้ าอย่าง

พอเพยีง เห็นได้จากการปรับเปลี่ยนมาปลูกพชืและเลีย้งสัตวท่ี์ใชน้้ าไมม่าก 

กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ถือเป็นเคร่ืองมือก ากับดูแล และเป็นเคร่ืองมือจัดการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ กลุ่มผู้ใช้น้ าท้ัง 4 กลุ่ม ได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดกฎระเบียบ

ข้อบังคับในการบริหารจัดการน้ าอย่างละเอียดถี่ถ้วน เช่น กลุ่มผู้สูบน้ าด้วยไฟฟ้า (คลองลอย) มีการก าหนดให้ปรับ

คณะกรรมการปีละครึ่งชุด เพื่อกระจายบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการ และเพื่อการควบคุมดูแลให้สมาชกิปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้น หรือการก าหนดบทบาทหน้าที่คนท างานอยา่งชัดเจน ในกลุ่มผู้สูบน้ าด้วย

ไฟฟา้ แบ่งเป็นผู้ดูคลองสายหลักและสายย่อย เพื่อควบคุมการให้น้ าในแต่ละซอย  

จากการก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรัดกุม ส่งผลให้ชุมชนสามารถ

ควบคุม ก ากับ ดูแลการจัดสรร การก าหนดปริมาณน้ า และการป้องกันปัญหาด้านต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพมาก

ขึน้  

การสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในเวทีต่างๆ ถือเป็นเคร่ืองมือส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีแกนน าชุมชนใชส้ร้างความเข้าใจและความตระหนักของชุมชนให้เห็นถึงความส าคัญของการ

จัดการน้ าและการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับต่างๆ รวมท้ังใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับการติดต่อสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกับองค์กรสถาบันต่างๆ ท้ังนี้ชุมชนได้มีการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนในหลายพื้นท่ี 

ได้แก่ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เวทีประชาคมประจ าเดอืน เวทีพูดคุยในงานประชุมท่ีจัดขึ้นโดยองค์กรหรือหน่วยงาน

ตา่งๆ เป็นต้น 
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ภูมิปัญญาการขุดหนอง จากหนองป่าตอท่ีมีสภาพตื้นเขิน กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาขุดลอกหนอง

และสร้างคันดนิรอบหนอง ท าให้น้ าท่ีไหลบ่าจากแมน่้ ายมเข้าทว่มหมู่บ้านและที่นาของชาวบ้านเป็นเวลานาน เนื่องจาก

น้ าไม่สามารถไหลกลับแม่น้ ายมได้ตามปกติ เพราะมีพนังกั้นน้ าขวางกั้น ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันออกแบบโดยใช้ภูมิ

ปัญญาการขุดท่ีมีลักษณะแบบก้นกระทะท าให้หนองป่าตอกลับมามีสภาพท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได้เหมอืนเดิม  

   6. ผลการด าเนินงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการน้ าของชุมชน 

   นับตั้งแต่ชุมชนประสบวิกฤติน้ าท่วมและน้ าแล้งเมื่อ 20 กว่าปีก่อน จนกระท่ังมีการจัดการน้ าเกิดขึ้น ซึ่ง

ช่วงแรกเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า ต่างแก้ปัญหาของตนเอง แต่เมื่อปัญหารุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบในวง

กว้างมากขึน้ ได้น ามาสู่การพูดคุยกัน ท้ังชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง เชน่ ปลัดอ าเภอ พัฒนากรอ าเภอ ให้

เข้ามาร่วมรับรู้ ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลท่าทอง ท าให้เกิดการ

เรียนรู้และการพัฒนาการจัดการน้ าอย่างยั่งยืนด้วยการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน

ในหลายมติ ิดังนี ้  

6.1 มิติทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลท่าทอง ท าให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาด้านน้ าอย่างเร่งด่วน และได้น าไปสู่การพัฒนาประสิทธภิาพการจัดการน้ าให้สามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการใช้น้ าหลากหลายรูปแบบของผู้ใช้น้ ากลุ่มต่างๆ ส่งผลให้เกิดการยกระดับความเป็นอยูข่องครัวเรือนมีน้ าใช้ใน

ครัวเรือนและน้ าเพ่ือการเกษตรส่งผลตอ่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน  

6.2 มิติด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนต าบลท่าทองมีการบริหารจัดการน้ าท่ีค านึงถึงความสัมพันธ์

ระหวา่งระบบนิเวศนก์ับสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนยังมวีิถีการท ามาหากินท่ีต้องพึ่งพาธรรมชาติ

อยู่มาก เช่น การหากินเก็บผักตกปลาตามริมหนองคลองบึง รวมท้ังการท าเกษตรท่ีมีน้ าเป็นปัจจัยหลัก การจัดการน้ า

ของชุมชนจึงด าเนนิไปพร้อมกับการฟื้นฟูและอนุรักษธ์รรมชาติ ซึ่งส่งผลดีดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน   

6.3 ด้านสังคมวัฒนธรรม การพัฒนาการจัดการน้ าอย่างตอ่เนื่องตลอด 20 กว่าปีจนถึงปัจจุบัน มี

ส่วนอย่างมากในการหล่อหลอมความคิดทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชน เพราะเมื่อย้อนกลับไปในอดีต คน

ในชุมชนมีการจัดการน้ าแบบต่างคนต่างท า ต่างคนต่างแก้ไขปัญหาส่วนตัวของตัวเอง แต่เมื่อปัญหารุนแรงมากขึ้น 

ชาวบ้านจึงได้หันหน้าเข้าหากัน จับเข่าพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีต้องอาศัยพลังร่วมของคนในชุมชน อยา่งไรก็ตาม ด้วย

การชักน าและกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการพูดคุยประชาคมของพระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ ท าให้ชุมชนได้เห็น

ความส าคัญของการร่วมมือและการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆ ตลอดเร่ือยมา จนกลายเป็นวัฒนธรรม

อันเข้มแข็งของชุมชนต าบลท่าทองไปโดยปริยาย    

 7. ปัจจัยอุปสรรค  

   อุปสรรคในการจัดการน้ าของชุมชนต าบลท่าทอง มท้ัีงอุปสรรคภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ดังนี้ 

7.1 อุปสรรคภายในชุมชนและการแก้ไข การละเมิดกฎระเบียบของผู้ใช้น้ าบางคน แม้จะมีการ

ลงโทษแล้ว แต่ยังเกิดการละเมดิซ้ าอีก ท าให้ชุมชนต้องใช้มาตรการทางสังคม เช่น การไม่ร่วมพูดคุย การไม่ให้ความ

ร่วมมือในด้านอื่นๆ เป็นต้น ท าให้การละเมิดไม่เกิดขึ้นอีก เนื่องจากการอาศัยพึ่งพากันในชุมชนยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อ

การด ารงชีพ  

7.2 อุปสรรคภายนอกชุมชนและการแกไ้ข 

- การท างานร่วมกับภาครัฐ ได้สร้างอุปสรรคให้กับชุมชน ด้วยการก าหนดเงื่อนไขงบประมาณและ

เงื่อนไขเวลา โดยไม่ให้ความส าคัญกบักระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ท าให้เกิดการขา้ม
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ขั้นตอนส าคัญบางอย่าง ท าให้แผนงานหรือโครงการท่ีก าหนดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้

อย่างแท้จริง   

- ปัญหาขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองเข้าแทรกแซงการท างานของท้องท่ีและท้องถิ่น 

โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้ง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการจัดการน้ าท่ีก าลังก้าวไปข้างหน้า แต่หลังจากการ

เลอืกตัง้เสร็จสิ้น แต่ละฟากฝ่ายสามารถกลับมาท าหน้าท่ีของตนดังเดิม 

    8. ปัจจัยต่อความส าเร็จ 

  ปัจจัยภายใน 

8.1 ผู้น า มีศักยภาพและความสามารถอันโดดเด่นของผู้น า ซึ่งในท่ีนี้หมายถึง พระครูวิจิตรธรรม

นเิทศก ์เจ้าอาวาสวัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม บุคคลท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางยดึเหนี่ยวและรวมพลังของชาวบ้านและ

ภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ า เนื่องจากพระครูเป็นผู้มีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใน

การท างานพัฒนาชุมชนมาอย่างยาวนาน ท าให้เกิดการสั่งสมตน้ทุนทางสังคมท่ีเอื้อให้พระครูสามารถชักน าภาคส่วน

ตา่งๆ ท้ังบ้าน วัด และรัฐ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ าได้และมี

ความเหมาะสมกับระบบนเิวศน ์สังคม วัฒนธรรม 

8.2 สมาชกิ ในฐานะผู้ใชน้้ ามีความเข้าใจ ความตระหนัก และความกระตือรือร้นในการเข้ามามีสว่น

ร่วมในการจัดการน้ าท้ังในระดับชุมชน และระดับลุ่มน้ า ท าให้การระดมความคิดและความร่วมมือในการจัดการน้ า

เป็นไปอยา่งเขม้แข็งและมพีลังเกิดการพัฒนาก้าวไปข้างหนา้  

8.3 การมีส่วนร่วมท้ังของสมาชิกและผู้น านับเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับสูงมากตั้งแต่การ

ร่วมคิด ร่วมเสนอและรับฟังปัญหา ร่วมออกแบบแนวทางแก้ปัญหาจากท่ีประชุม ร่วมด าเนินการท้ังร่วมท างานและ

ร่วมทุน และรว่มติดตามประเมินผลเพื่อวางแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มตอ่ไป  

8.4 การเรียนรู้ ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ ท้ังจากท างานด้วยตนเองและเรียนรู้จาก

การปฏบัิตจิรงิ ตัวแทนชุมชนมโีอกาสไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกอยูเ่สมอ การประชาคมกันในกลุ่ม นอกจากนี้ยัง

มฐีานขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้ 

8.5 ระบบการบริหาร มีแผนงาน การแบ่งงานให้สมาชิกท า  มีกฏกติกาท่ีเป็นท่ียอมรับ มีการ

ประชาคมเพื่อแก้ปัญหาที่ทุกคนยอมรับ มีการผลักดัน น าเสนอสภาพปัญหากับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

8.6 ท้องท่ี (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) และท้องถิ่น (นายกและสมาชกิ อบต.) ท างานไปในแนวทางเดียวกัน 

เป็นเนื้อเดียวกัน มีการประสานความร่วมมือและมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักการถือประโยชน์ของ

ส่วนรวมเป็นส าคัญแหลง่น้ าและระบบส่งน้ าท่ีเพยีงพอในการจัดสรรน้ าให้กับประชาชน 

8.7 ชุมชนมกีารปรับตัวตลอดเวลา เห็นได้จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าในกลุ่ม

ผู้ใช้น้ าต่างๆ อย่างกระตือรือร้น หรือการปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรให้ เหมาะสมต่อสถานการณ์น้ าในแต่ละ

ชว่งเวลา   

ปัจจัยภายนอก 

1. การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรต่างๆเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนท้ังงบประมาณ ความรู้ ทุน

วจิัย ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด ได้แก่ ส านักงานประมง กรมเจ้าท่า 

กรมทรัพยากรน้ า ส านักงานชลประทาน ตลอดจน สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น 

2. การปรับปรุง/ปฏิรูปองค์กรและระเบียบขององค์กรต่างๆ จากรูปแบบการจัดการรวมศูนย์ ไปสู่

การกระจายอ านาจ หรือการท างานในระนาบเดียวกัน ถือเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขส าคัญท่ีส่งเสริมให้เกิดการจัดการน้ า
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แบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้การด าเนินการต่างๆ ระหว่างหน่วยงานรัฐกับกลุ่ม/องค์กรของชุมชน และภาคส่วนอื่นๆ เช่น 

ภาคเอกชน ภาคมหาชน เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดรวมถึงการส่งเสริมการท างานเชิงรุก ท่ีก่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ดา้นตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพการคมนาคมสะดวก 

3. หน่วยงาน/องค์กรท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะองค์กรและความรู้

ความสามารถของกลุ่ม/องค์กรชุมชน โดยเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุม เสวนา 

การศึกษาดูงานตน้แบบการบริหารจัดการน้ า ตลอดรวมถึงการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ 

4. การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัด

กิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีช่วยบ่มเพาะแนวคิดหรือเอื้อให้เกิดการจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม ท่ีมีส่วนช่วยแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งได้ท้ังในระดับพื้นท่ีและระดับลุ่มน้ า เช่น โครงการน าร่องวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบ

ยืดหยุ่นและผสมผสานในลุ่มน้ ายม ซึ่งได้มีการจัดประชุมตัวแทนชาวบ้านของต าบลริมสองฝั่งแม่น้ ายม เกิดเป็น

เครอืข่าย 98 ต าบลริมสองฝั่งแมน่้ ายม มีการส ารวจปัญหาตลอดลุม่น้ า เกิดการพูดคุยท าความเข้าใจถึงสภาพปัญหา

และความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน ท าให้เกิดการสื่อสารไปในแนวทางเดียวกัน จนน าไปสู่ความร่วมมือกันป้องกัน

และแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องพึ่งพาการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ท่ีสร้างความขัดแย้งทางความคิดและความเข้าใจผิด

มากมายให้กับชุมชนตา่งๆ ตลอดลุม่น้ ายม  

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากบทเรียนท่ีได้จากกรณีศกึษา เห็นได้ว่าความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนท่าทอง 

ใช้หลักการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานเร่ิมจากการมีส่วนร่วมในการศึกษาสถานการณ์ปัญหา การหา

แนวทางการพัฒนา การจัดท าแผนโดยการประชาคม การร่วมด าเนินงาน การก ากับติดตามและประเมินผล ซึ่ง

สอดคล้องกับหลักการจัดการทรัพยากรน้ า ท่ี ปธาน สุวรรณมงคล (2540) ท่ีเสนอหลักการการจัดการทรัพยากรน้ า 

ไว้ประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากน้ าเป็นสมบัติสาธารณะท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ชุมชนใช้การวิจัยโครงการน าร่องวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบยืดหยุ่นและผสมผสานในลุ่มน้ ายม ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเครือข่าย ซึ่งได้มีการจัดประชุมตัวแทนชาวบ้านของต าบลริมสองฝั่งแม่น้ ายม เกิดเป็น

เครอืข่าย 98 ต าบลริมสองฝั่งแมน่้ ายม มีการส ารวจปัญหาตลอดลุม่น้ า เกิดการพูดคุยท าความเข้าใจถึงสภาพปัญหา

และความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน ท าให้เกิดการสื่อสารไปในแนวทางเดียวกัน จนน าไปสู่ความร่วมมือกันป้องกัน

และแก้ไขปัญหาดังท่ี บุญชัย งามวิทย์โรจน์(2555) ได้กล่าวถึงเสาหลักของการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 

ประการหนึ่ง คือ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการใชน้้ าและทรัพยากร  และสุพรรณี  ไชยอัมพร 

(2549) กล่าวว่าการเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์มีส่วนช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีการประยุกต์ใช้

ภูมิปัญญาเดิม นอกจากนี้ยังมกีารตั้งกลุ่มเพื่อเป็นกลไกภายในในการบริหาร มีการจัดการโดยกลุ่มและขณะเดียวกันมี

การเชื่อมโยงการท างานร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกชุมชน สอดคล้องกับแนวทางของกรม

ทรัพยากรน้ า (2551: 3 - 20) และ บุญชัย งามวิทย์โรจน์ (2555) ท่ีกล่าวสรุปไว้ว่า การตั้งองค์กรและกลไกในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า จะเป็นส่วนส าคัญและมีบทบาทในการเข้ามาบูรณาการเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากร

น้ า และยังยดึหลักการจัดการแบบบูรณาการตามภูมนิเิวศตามท่ี บุญชัย งามวทิยโ์รจน์ (2555) กล่าววา่การจัดการน้ า

ท่ีดีควรยึดหลักการ การจัดการน้ าแบบบูรณาการ  และตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสานของ 

UNESCO (2004) โดยใช้เคร่ืองมือการบริหารท้ังเชิงโครงสร้าง เช่น การสร้างแหล่งกักเก็บน้ า การสร้างระบบส่งและ

กระจายน้ า เคร่ืองมือเชิงสังคม เช่น การก าหนดกฏระเบียบของชุมชน การใช้เวทีประชาคมในการน าเสนอประเด็น
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ปัญหา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คนภายนอกได้รับทราบ และเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ เชน่ การมรีะบบ

ฐานข้อมูลของชุมชนส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แผนชุมชน เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์  หลักการของ 

Dublin (1992) กล่าวว่า น้ ามีคุณค่าควรได้รับการพิจารณาเพ่ือให้เกิดความยั่งยนื และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

น้ า จึงเสนอเคร่ืองมือในการบริหารจัดการน้ าซึ่งมีหลายประเด็นท่ีสอดคล้องกับเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าของชุมชนแม่ระวาน  ได้แก่  ฐานข้อมูลส าหรับใช้ประเมิน แผนการจัดการน้ า เคร่ืองมือทางสังคม เช่น 

กฏระเบียบต่างๆ การมสี่วนร่วม การจัดการความขัดแย้ง  เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์  เครื่องมอืเชิงโครงสร้างท่ีเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการน้ า เช่น แหล่งน้ า ระบบส่งและกระจายน้ าและการบ ารุงรักษา เป็นต้น สิ่งต่างๆท่ีชุมชนได้

ด าเนนิงานท าให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากทรัพยากรน้ าได้ 

 เมื่อน าผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนท่าทองมาวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของชุมชน พบว่า  

ปัจจัยภายในท่ีท าให้ชุมชนประสบผลส าเร็จ ได้แก่ผู้น า มีศักยภาพและความสามารถอันโดดเด่นของผู้น า เป็น

ศูนย์กลางยึดเหนี่ยวและรวมพลังของชาวบ้านและภาคส่วนต่างๆ สมาชกิในฐานะผู้ใชน้้ ามีความเข้าใจ ความตระหนัก 

และความกระตือรือร้นในการเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการน้ าทัง้ในระดับชุมชนและระดับลุ่มน้ า ชุมชนมกีารเรียนรู้ มี

ระบบการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ าท่ีดี ท้องท่ี (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) และท้องถิ่น (นายกและสมาชิก อบต.) ท างานไปใน

แนวทางเดียวกัน และชุมชนมีการปรับตัวตลอดเวลา  ส่วนปัจจัยภายนอก พบว่า มหีน่วยงานเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน

ท้ังงบประมาณ ความรู้ ทุนวิจัย  มีการคมนาคมสะดวก และมีเครือข่ายชุมชนรอบข้างท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกัน

จัดการน้ าและความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ สัจจา บรรจงศริิ (2558) ที่กล่าวถึงปัจจัยส าคัญท่ีสง่ผลให้

การด าเนินงานของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าวัง ได้แก่ 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น า

และสมาชิกท่ีดี มีการเรียนรู้ มีระบบการบริหารท่ีดี การมีส่วนร่วมท้ังของสมาชิกและผู้น าในทุกกระบวนการ มีภูมิ

ปัญญาชุมชนในการจัดการน้ า มีวัฒนธรรมท่ีดีงามในการบริหารจัดการ และมีแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าท่ีเพียงพอใน

การจัดสรรน้ าให้กับประชาชน 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงานท่ีเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนท้ังงบประมาณ เคร่ืองมือ

สิ่งปลูกสร้าง ความรู้ ทุนวจิัย มีการคมนาคมสะดวก และมีเครือข่ายชุมชนรอบข้างท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกันอนุรักษ์

ป่าต้นน้ า โดยให้เหตุผลว่า การจัดการทรัพยากรรวมถึงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นนัน้ การสร้างกลไกที่เข้มแข็งและ

เหมาะสมในการพัฒนา ท้ังในส่วนของผู้น ากลุ่มและเครือข่ายมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่ง รวมถึงชุมชนต้องมีการ

เรียนรู้และปรับตัว เพื่อสามารถก าหนดแผนและกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของการน าความรู้ภูมิ

ปัญญา และการแสวงหาความร่วมมอื การสนับสนุนจากภายนอกในเร่ืองท่ีเกินศักยภาพของชุมชนในการจัดการ  
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คุณภาพชีวติและความเครียดของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

Community water resource management: A case study of Tha Thong community 

เอกชัย แผ่นทอง1* คมกฤต เมฆสกุล1 และ เอราวลิ ถาวร1 

Aekachai Pantong1*, Khomkit Meksagul1, and Erawin Thavorn1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตและความเครียดของนิสิต

ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตและความเครียดของนิสิตใน

มหาวิทยาลัยพะเยาโดยจ าแนกตามตัวแปร เพศ คณะท่ีศึกษา ชัน้ปี รายได้ต่อเดือน และดัชนีมวลกาย กลุ่มตัวอย่างท่ี

ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วยนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 384 คน สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า นิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ ปกติ และมี

ความเครียดอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยามีคุณภาพชีวิตท่ีมีความแตกต่าง

กันในคณะท่ีศึกษา และชัน้ปี ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิและมีความเครยีดท่ีมีความแตกตา่งกันในคณะท่ี

ศึกษา รายได้ต่อเดือน และดัชนีมวลกาย ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้น คุณภาพชีวิตของนิสิต

ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยามคีวามสัมพันธ์เชงิลบกับความเครยีดอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

ค าส าคัญ:  คุณภาพชีวิต ความเครยีด นสิิตในระดับอุดมศึกษา พะเยา 
 

Abstract  
 The purpose of this research was to study and find the relationship between quality of life and stress of 

undergraduate students in University of Phayao. Including to comparisons quality of life and stress of 

undergraduate students in University of Phayao, separated by sex, school of study, academic year, monthly 

income and body mass index (BMI). The samples were 384 students in University of Phayao. Statistics for data 

analysis were the percentages, the mean, the one-way ANOVA and the Pearson’s correlation coefficient. 

Research result indicated that the quality of life of undergraduate students in University of Phayao was at a 

normal level and stress was at a moderate level. Secondly, the undergraduate students with different school of 

study and academic year were significantly different in quality of life. Thirdly, the undergraduate students with 

different school of study, academic year, monthly income and body mass index (BMI) were significantly different 

in stress. Then, the negative correlation between quality of life and stress of undergraduate students could be 

established with the statistical significance at the .01 level. 

Keywords:  Quality of life, Stress, Undergraduate students and Phayao 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา เดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัด

มหาวทิยาลัยนเรศวร (วิกิพีเดีย, 2559) ตอ่มา มกีารตราพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันท่ี 12 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (ราชกิจานุเบกษา, 

2553) จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างเต็ม

รูปแบบ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จ านวน 15 คณะ 1 วิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่มวิชา (หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา, 2559) ได้แก่ 1.) คณะกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 คณะ 

ประกอบไปด้วย คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, คณะศิลปะศาสตร์ และคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.) คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบไปด้วย คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3.) คณะกลุ่ม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ ประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะ

ทันตแพทยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์และคณะสหเวชศาสตร์  

โดยส่วนใหญ่นิสิตท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาจะมาจากภาคเหนือซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 80 (ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555) โดยมีหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัยให้บริการแก่นิสิตท่ีอยู่ต่างจังหวัด 

โดยมีอัตราค่าเช่าห้องพัดลมเพียง 13,500 บาท และห้องแอร์ท่ี 22,000 บาท (กรณีเรียน 2 ภาคการศึกษาต่อปี) แต่

สามารถรองรับนสิิตได้ไม่เกิน 6,000 คน (หนว่ยหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555) จึงท าให้ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิต

ปี 1 ท่ีเข้าพัก เพราะ หอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถรองรับนิสิตได้ทุกชั้นปี จึงท าให้นิสิตชั้นปีอื่นๆ ต้องไป

เชา่หอพักภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีอัตราค่าเช่าพักท่ีสูงกวา่หอหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก โดยมี

ราคา (โดยประมาณ) อยู่ระหว่าง 2,000 – 3,500 บาทต่อเดือน หรือ 24,000 - 42,000 บาทต่อปี (หอพักหน้า

มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555) และก็เป็นเหตุให้ร้านค้าต่างๆ เปิดโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก เพื่อรองรับ

จ านวนนิสิตส่วนใหญ่ท่ีพักอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งแมร้าคาสินค้าโดยเฉพาะราคาอาหารภายนอกมหาวิทยาลัยจะ

มรีาคาท่ีสูงกว่า และมีปริมาณท่ีน้อยกว่าร้านอาหารภายในมหาวทิยาลัย แตน่ิสิตกย็ังคงเลือกทานอาหารบริเวณหน้า

มหาวิทยาลัยเพราะมีความสะดวกกว่า (มนตรี สีบู่, 2555) อีกท้ัง ระยะทางจากหน้ามหาวิทยาลัยเข้าสู่อาคารเรียน

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาก็มรีะยะทาง (โดยประมาณ) ถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งนิสิตโดยส่วนใหญ่จะต้องนั่งรถโดยสารของ

มหาวทิยาลัย เนื่องจาก มหาวทิยาลัยพะเยาไม่อนุญาตให้ใช้รถจักรยานยนต์ขับขี่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย (ยูนแิก๊ง, 

2554) ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ ท าให้นิสิตในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาต้องมีการปรับตัวหลายประการ 

นับเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ตั้งแต่การรับน้องใหม่ การปรับตัวต่อวิธีการเรียนการสอนภายในคณะต่างๆ ซึ่งเป็น

วิธีการเรียนการสอนใหม่ จากวิธีการเรียนเดิมท่ีมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด มาสู่การรับผิดชอบการเรียนด้วยตนเอง การ

เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่อาศัย การเข้าสังคมใหม่ พึ่งพาตนเองมากขึ้น และเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เพื่อจะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่

บทบาทของการเร่ิมต้นการท างานและสร้างครอบครัวตอ่ไปในอนาคต (สุธีรา เทิดวงศ์วรกุล, 2547; สุรีย์ ธรรมกิบวร 

และสุจิตรา เหลอืงอมรเลิศ, 2546)  

บัณฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือมีจิตใจท่ีมี

ความสุข มีความสุขสมบูรณ์ในทุกด้านระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย (อุทุมพร จามรมาน, 2528 อ้างใน ธนิตา    

ชี้รัตน์, 2554) ในขณะเดียวกัน การศกึษากม็ีความส าคัญอย่างย่ิงในการสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีให้แก่มนุษย์ชาติ เพราะ 

การศึกษาท าให้มนุษย์ได้เรียนรู้ ช่วยให้คนมีความรู้พื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างฉลาดและประกอบอาชีพอย่างมี
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คุณภาพ สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาได (สุขศรี สงวนสัตย์, 2552) ท าให้การเรียนในระดับอุดมศกึษากลายเป็นช่วง

วัยท่ีสร้างระบบกระบวนการคิดต้องมีการพัฒนาสามารถให้ได้ในเชิงนามธรรม ท าให้ผู้ ท่ีศึกษาเล่าเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมต่อช่วงวัยท่ีเปลี่ยนผ่าน ซึ่งมีผลต่อภาวะความเครียด (ภาสกร     

สวนเรือง และคณะ, 2552) นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมอื่นๆ ท่ีแวดล้อมตัวผู้ท่ีศึกษาในระดับอุดมศึกษาเอง ไม่ว่าจะ

เป็นสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน รวมท้ังความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลระดับต่างๆ ความ

คาดหวังในตนเองและครอบครัว ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวเสริมให้เกิดภาวะเครียดได้ (ปิยะนารถ จันทราโชติวิทย ์

และคณะ, 2539) 

เนื่องจาก ผู้ท่ีศึกษาในระดับอุดมศึกษายังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ จึงอาจก่อให้เกิดความรู้สึกเหงา ซึมเศร้า 

หรือความขัดแย้งในใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และค่านิยมในมหาวทิยาลัย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลตอ่การศกึษาเรียนรู้ 

และพัฒนาการในดา้นต่างๆ รวมไปถึงอิทธิพลจากครอบครัว ปัญหาสุขภาพร่างกาย และวัฒนธรรมอันท าให้ผู้ท่ีศึกษา

ในระดับอุดมศึกษามีการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน และกลายเป็นสาเหตุส าคัญของความเครียด ซึ่งจะกลายเป็น

ผลกระทบต่อการปรับตัว และปัญหาด้านการเรียน (อรุณี มิ่งประเสริฐ และ Prof. Kong De Sheng, 2557) ในทุกวันนี้ 

พบว่า ความเครียดของคนเรายิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะข่าวท่ีสะเทือนใจจากการหนีปัญหาหรือหนีจาก

ความเครียดตา่ง ๆ ที่ต้องประสบซึ่งจะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสอืพิมพ์ เช่น เกิดความผิดหวังจากการเรียน สอบ

ไม่ผ่าน สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ความคาดหวังท่ีสูงเกินความสามารถ ความกดดันภายในตนเองและคนรอบข้าง

เศรษฐกิจการเงินภายในครอบครัว ปัญหาช่องวา่งของคนภายในครอบครัว เป็นต้น (ธัญญารัตน ์จันทรเสนา, 2555) 

ดังนั้น สาเหตุด้านความเครียดและปัญหาคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดีจึงมีความส าคัญอย่างมาก จากปัญหาเกี่ยวกับ

ความเครียดและคุณภาพชีวิตของผู้ท่ีศึกษาในระดับอุดมศึกษาดังท่ีกล่าวมาข้างตน้ จะเห็นได้ว่า ความเครียดมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตและส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัย จึงเล็งเห็นความส าคัญของการเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ีท าให้เกิดความเครียดและปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของ

นสิิตในมหาวทิยาลัยพะเยา เน่ืองจาก นสิิตมหาวทิยาลัยพะเยามคีวามแตกตา่งในการใชช้วีติ และความเป็นอยูร่ะหว่าง

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ตลอดเวลา อีกท้ัง มหาวิทยาลัยพะเยาก็เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ท่ี ยังมีความไม่พร้อมใน

หลายด้าน การรับฟังปัญหาและศึกษาจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะนิสิตท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลัยพะเยา จึง

มคีวามส าคัญเป็นอยา่งยิ่ง ในการปรับปรุงปัจจัยท่ียังบกพร่อง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารยแ์ละนสิิต

จากข้อมูลพื้นฐานท่ีได้จากการวจิัยน้ี มาเป็นแนวทางในการางแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตของนสิิตให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งจะกลายเป็นก าลังส าคัญตอ่การพัฒนาประเทศในอนาคต 
  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและความเครยีดของนสิิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติและความเครียดของนสิิตในมหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามตัวแปร 

เพศ คณะที่ศกึษา ชัน้ปี รายได้ต่อเดอืน และดัชนมีวลกาย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวิตกับความเครยีดของนสิิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของคุณภาพชีวิตและความเครียด 

องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1993 อ้างใน สุขศรี สงวนสัตย์, 2552) ได้ค านิยาม คุณภาพชีวิต คือ ระดับ

ความเป็นอยูท่ี่ดขีองสังคม และระดับความพึงพอใจในความต้องการสว่นหนึ่งของมนุษย ์ 

องค์การอนามัยโลก (WHOQoL, 2000 อ้างใน วิทยา บุญเลิศเกิดไกร และคณะ, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิต 

ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ 1) ด้านร่างกาย คือ บุคคลนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย สามารถด าเนิน

ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น 2) ด้านจิตใจ คือ บุคคลนั้นมีความรู้สึกทางบวกในตนเอง มีอารมณ์ ความคิดในทาง

สร้างสรรค์ สามารถจัดการกับความรู้สกึในทางลบ เชน่ ความเครยีด ความกังวลท่ีเกิดขึน้ได้ 3) ด้านสังคม คือ บุคคล

นั้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นท่ีเหมาะสม ไม่ขัดแย้งกัน และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม คือ บุคคลนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ี

ปลอดภัย มั่นคง มีความสะดวกตามความเหมาะสม 

สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกระดับความรู้สึกพึงพอใจ ความเป็นอยู่ในสังคม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

และสิ่งแวดลอ้ม ที่ส่งผลตอ่การด ารงชีวิต 

กรมสุขภาพจิต (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ความเครียด เป็นเร่ืองของร่างกายและจิตใจ ท่ีเกิดการตื่นตัว เตรียม

รับมอืกับเหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ่ง ที่คิดวา่ไม่นา่พอใจหรือเป็นเร่ืองท่ีหนักหนาสาหัสเกินก าลังทรัพยากรท่ีมีอยู ่หรือ

เกิดความสามารถของเราท่ีจะสามารถแก้ไขได้ ท าให้รู้สึกหนักใจเป็นทุกข์ และพลอยท าให้เกิดอาการผิดปกติทาง

ร่างกายและพฤตกิรรมตามไปด้วย 

Hans Selye, 1979 (อ้างใน ปาณิก เวียงชัย, 2558) ได้ให้ค าจ ากัดความ “ความเครียด” ไว้ว่า เป็นกลุ่ม

อาการตอบสนองของร่างกายท่ีเกิดขึ้นอยา่งไมจ่ าเพาะเจาะจงต่อสิ่งท่ีมาคุกคามหรืออันตราย โดยสิ่งนั้นมีสาเหตุหรือ

ผลมาจากสิ่งท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตาม หรือ เป็นการตอบสนองทางสรีรวิทยา (physiological) และทาง

จิตวทิยา (psychological) ต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความส าคัญหรือสิ่งท่ีไมค่าดคิดในการด ารงชีวติ ซึ่งเกิดได้จากปัจจัย

ภายนอกและปัจจัยภายในรา่งกาย 

สามารถสรุป ความเครียด ได้ว่า เป็นการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งท่ีมาคุกคามซึ่งเกิดขึ้นได้ท้ังปัจจัย

ภายนอกและภายในร่างกายให้เกิดอาการตื่นตัว เตรียมรับมือกับสิ่งคุกคามนั้น โดยอาจมีอาการผิดปกติทางร่างกาย

และพฤตกิรรมร่วมดว้ย 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความเครียด 

ทฤษฎีท่ีมักจะถูกกล่าวถึงในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต คือ ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว ์

(Owen, 1987 อ้างใน ภัทรพล มหาขันธ์, 2554) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึง ความต้องการของมนุษย์ใน 5 ระดับ คือ 

ความต้องการพื้นฐานสรีระ ความต้องการความปลอดภัย ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการเกียรติยศ และความ

ต้องการประสบความส าเร็จ ซึ่งเมื่อความต้องการของมนุษย์เมื่อได้รับการตอบสนองจนบรรลุเป้าหมายจนเกิดความ

พึงพอใจแล้วก็จะถูกพัฒนาและกระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้เกิดความต้องการในระดับต่อไป  ซึ่ง Flanagan (1978) ได้

ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวติของคนอเมริกัน พบวา่ มิตหินึ่งของคุณภาพชีวิต คือ ความพึงพอใจในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ี

เป็นความต้องการของบุคคล (Domain Life Satisfaction) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (1970) 

ความเครียดท่ีกล่าวในมิติทางการยศาสตร์ (ergonomic) เร่ืองของความเข้ากันหรือความเหมาะสมระหว่างภาระงาน 

(workload) กับ ความสามารถของบุคคล (human performance) ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อระดับการยอมรับสภาพงานและ

ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการรับรู้ท่ีไม่เหมือนกัน และมาจากหลากหลายสาเหตุ 



 
 

  2404  Proceedings 

ซึ่งการท างานเกินภาระ (overload) อาจมาจากความยากง่ายของภาระงาน ความรับผิดชอบ ปัญหาครอบครัว หรือ

ปัญหาส่วนตัว (กิตติ อนิทรานนท์, 2553) นอกจากนี้ พบอกีว่า ภาวะความเครยีดมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการทางเม

ตาบอลิก (Metabolic Syndrome) หรือภาวะอ้วนลงพุง เป็นความผิดปกติของการเผาผลาญพลังงานของร่างกายซึ่งมี

ความเกี่ยวข้องกับความอ้วน ระดับไขมันในเลอืด ความดันโลหิต ระดับน้ าตาลในเลือด ตลอดจนปัจจัยท่ีก่อให้เกิดลิ่ม

เลือดอุดตัน (Prothombotic) (พัชรินทร์ ชนะพาห์ และพิศมัย กิจเกื้อกูล, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

Phongpun Krannasut (2002) ท่ีพบวา่ ปัจจัยเสี่ยงท่ีสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะหรือโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย 

มักเป็นบุคคลท่ีมีการขาดการออกก าลังกาย มีสภาวะเครียดเรื้อรังท่ีเพิ่มขึ้น และมีน้ าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้นหรือมีดัชนีมวล

กาย (Body Mass Index, BMI) มากกวา่ 27 กิโลกรัม/เมตร2 ขึน้ไป  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ภัทรพล มหาขันธ์ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง "การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการศึกษา การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า นักศึกษาหญิง มีระดับคุณภาพชีวิตสูงกว่า นักศึกษาชาย ในด้าน

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ส่วนนักศกึษาท่ีเรียนสาขาวิชาท่ีตา่งกันมีคุณภาพชวีิตในด้านการเรยีนท่ีแตกตา่งกันอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับ .05 นักศึกษาท่ีมีรายได้ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทีร่ะดับ .05 ส าหรับด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่พบความแตกตา่ง 

สุขศรี สงวนสัตย์ (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง "คุณภาพชวีิตของนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี" โดยผลการวจิัย พบวา่ การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศกึษาท่ีมีปัจจัยสว่นบุคคลแตกตา่งกัน พบวา่ ชัน้ปี

ท่ีก าลังศึกษาและระดับผลการศึกษา เป็นปัจจัยท่ีไมส่่งผลตอ่ความแตกตา่งของคุณภาพชีวติของนักศึกษา ส่วนปัจจัย

ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ได้แก่ เพศของนักศึกษา คณะท่ีนักศึกษาสังกัด ท่ีพักอาศัย ส่งผลต่อระดับ

คุณภาพชีวิตของนักศกึษา 

อรุณี มิ่งประเสริฐ และ Prof. Kong De Sheng (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาสุขภาพจิตและ

ความเครียดของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต” ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยรังสิต มสีุขภาพจิตอยู่ในระดับปกติ และมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีเพศ ชั้นปี ภูมิล าเนา รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา รายได้ของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง 

และสถานภาพ สมรสของบิดามารดาแตกต่างกัน มีสุขภาพจิตและความเครียดไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า

สุขภาพจิตของนักศกึษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยรังสิตมคีวามสัมพันธ์กับความเครยีด 

วทิยา บุญเลิศเกิดไกร และชาติชาย คล้ายสุบรรณ (2558) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจัยด้านความเครยีดกับ

คุณภาพชีวิตของนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี” ซึ่งผล

การศึกษาพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง (ร้อยละ 62.5) รองลงมามีคุณภาพชีวิตดี

(ร้อยละ 37.5) คุณภาพชีวิตไม่สัมพันธ์กับเพศ ปีท่ีศึกษา ศาสนาท่ีนับถือ ภูมิล าเนา อายุ ส าหรับปัจจัยความเครียด

โดยรวมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวม โดยปัจจัยความเครยีดส่วนตัวมคีวามสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวม 

ส่วนปัจจัยความเครยีดด้านการศกึษาไม่มคีวามสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต 

จากงานวจิัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกตใ์ชใ้นการสร้างชุดแบบสอบถามของ

การวจิัยนี้ และสมมติฐานงานวจิัย เน่ืองจาก ผลการวจิัยดังกล่าวยังมีความขัดแย้งกัน 
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สมมุติฐานการวจิัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ คณะท่ีศึกษา ชั้นปี รายได้ต่อเดอืน และดัชนีมวลกาย) ของนิสิตระดับอุดมศึกษาใน

มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีแตกต่างกัน มีคุณภาพชวีติท่ีแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ คณะที่ศกึษา ชั้นปี รายได้ต่อเดอืน และดัชนีมวลกาย) ของนสิิตระดับอุดมศกึษาใน

มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีแตกต่างกัน มีความเครยีดท่ีแตกต่างกัน 

3. คุณภาพชีวิตของนสิิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยามคีวามสัมพันธ์กับความเครยีด 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวจิัย 
การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการศึกษาได้ด าเนนิการ ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา ท่ีอยู่

ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยไม่ทราบจ านวนประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
เนื่องจาก ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของประชากร ผู้วิจัยจึงได้ใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่

ทราบขนาดของประชากรกลุม่ตัวอย่างของ W.G. Cochran (กัลยา วานชิย์บัญชา, 2549) ไดด้ังนี้ 

สูตร การหากลุ่มตัวอยา่ง (กรณไีมท่ราบจ านวนประชากร)  
2

2

4e

Z
n     (1) 

เมื่อ n คือ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง จากการค านวณ 

 Z คือ ค่าระดับความเชื่อม่ัน โดยก าหนดไวเ้ท่ากับ 95% หรือ Z = 1.96 

 e คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง 
 

การศกึษาในครัง้นี้ได้ก าหนดความเชื่อมั่นท่ี 95% และเพื่อให้การวิจัยมีความเท่ียง การวิจัยทางสังคมศาสตร์

จะยอมรับให้มีความคลาดเคลื่อนได้ ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 (เพ็ญแข แสงแก้ว , 2541) จึงใช้ความคาด

เคลื่อนท่ี 5% (0.05) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยแทนค่าในสมการ (1) 

ดังนัน้ จ านวนกลุ่มตัวอยา่งของการวจิัยในครั้งนี้ คือ  
2

2

)05.0(4

)96.1(
n   =  384 ตัวอยา่ง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 คณะที่ศกึษา 

 ชัน้ปี 

 รายได้ตอ่เดอืน 

 ดัชนมีวลกาย 

ระดับคุณภาพชวีิต 

ระดับความเครียด 
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เพื่อไม่ให้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรบางกลุ่มท่ีมีจ านวนมากกว่ากลุ่มอื่นไปครอบง าความคิดของกลุ่ม

ตัวอย่างจากกลุ่มประชากรท่ีมจี านวนน้อย และให้สอดคล้องกับปัญหา หรือเร่ืองท่ีจะวจิัยจึงก าหนดตัวอย่างแต่ละชั้น

ย่อยอย่างชัดเจน โดยให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเท่ากัน (สิน พันธ์ุพินิจ , 2547) จึงก าหนดให้เก็บจ านวนตัวอย่าง ดัง

ตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอยา่งโดยแบ่งตามคณะ ชัน้ปีท่ีศึกษา และเพศตอ่ช้ันปีในแตล่ะคณะ 

คณะ จ านวน

ตัวอย่าง 

จ านวนตัวอย่าง

ต่อชั้นป ี

จ านวนตัวอย่าง 

เพศชายต่อชั้นป ี

จ านวนตัวอย่าง 

เพศหญิงต่อชั้นป ี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 24 6 3 3 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 24 6 3 3 

คณะพยาบาลศาสตร์ 24 6 3 3 

คณะเภสัชศาสตร ์ 24 6 3 3 

คณะวิทยาศาสตร์ 24 6 3 3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 6 3 3 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 24 6 3 3 

คณะทันตแพทยศาสตร ์ 24 6 3 3 

คณะนิติศาสตร์ 24 6 3 3 

คณะแพทยศาสตร ์ 24 6 3 3 

คณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 24 6 3 3 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 24 6 3 3 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 6 3 3 

คณะศิลปะศาสตร์ 24 6 3 3 

คณะสหเวชศาสตร์ 24 6 3 3 

วิทยาลัยพลังงานและสิง่แวดล้อม 24 6 3 3 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การวจิัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล สามารถแบ่งลักษณะของค าถามออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ค าถามท่ีมหีลายค าตอบให้เลือก (multiple choice question) ได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศกึษา ชัน้ปี และรายได้ต่อเดอืน 

และ 2. ค าถามปลายเปิด (open-ended question) ได้แก่ น้ าหนัก และส่วนสูง เพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass 

Index : BMI) เป็นตัวชี้วัดสภาวะของร่างกายสามารถค านวณได้โดยน า น้ าหนักตัว(หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย 

ส่วนสูงก าลังสอง (หนว่ยเป็นเมตร) โดยแปลผลค่า BMI เมื่อค่านอ้ยกว่า 18.50 คือ น้ าหนักน้อย(ผอม), ระหว่าง 18.50 

- 22.90 คือ ปกติ (สุขภาพดี), ระหวา่ง 23 - 24.90 คือ ท้วม (โรคอว้นระดับ 1), ระหว่าง 25 - 29.90 คือ อว้น (โรค

อว้นระดับ 2) และมากกวา่ 30 คือ อว้นมาก (โรคอว้นระดับ 3) (วทิยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา, 2543)  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อฉบับภาษาไทย มีค่าความเชื่อมั่น 

(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.84 และค่าความเท่ียงตรง เท่ากับ 0.65 โดยเทียบกับแบบวัด WHOQOL-100 

ฉบับภาษาไทย ท่ีองค์การอนามัยโลกยอมรับอย่างเป็นทางการ (สุวัฒน์ มหัตนรัินดร์กุล และคณะ, 2541) ซึ่งสามารถ

วัดคุณภาพชีวติได้ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 

26 ข้อ โดยข้อค าถามสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทางบวก 23 ข้อ และกลุ่มทางลบ 3 ข้อ และการแปลงให้

คะแนนแตล่ะข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ กลุ่มทางบวก หากตอบมากที่สุดให้ 5 คะแนน 
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หากตอบ มาก ปานกลาง เล็กน้อย และไม่มีเลยให้ 4, 3, 2 และ 1 คะแนนตามล าดับ ส่วนกลุ่มทางลบให้คะแนน

กลับกันกับกลุม่ทางบวก โดยการแปลผลระดับคะแนนคุณภาพชีวติแบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงการแบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวิต แยกออกตามองคป์ระกอบต่างๆ 

องค์ประกอบ คุณภาพชีวิตที่ไมด่ ี คุณภาพชีวิตปานกลาง คุณภาพชีวิตที่ด ี

1. ด้านสุขภาพกาย ต่ ากว่า 16.49 16.50 – 26.49 มากกวา่ 26.50 

2. ด้านจติใจ ต่ ากว่า 14.49 14.50 – 22.49 มากกวา่ 22.50 

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ต่ ากว่า 7.49 7.50 – 11.49 มากกวา่ 11.50 

4. ด้านส่ิงแวดลอ้ม ต่ ากว่า 18.49 18.50 – 29.49 มากกวา่ 29.50 

คุณภาพชีวิตโดยรวม ต่ ากว่า 60.49 60.50 – 95.49 มากกวา่ 95.50 
 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความเครียด (ST 5) ของกรมสุขภาพจิต จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 5 ระดับคะแนน ท่ีได้ท า

การพัฒนาจากแบบทดสอบความเครียดสวนปรุงฉบับ 20 ข้อ (SST-20) โดย อรวรรณ ศิลปะกิจ (2551) โดยการให้

คะแนนแต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ คือ 0 คะแนน หมายถึง แทบไม่มีเลย, 1 คะแนน 

หมายถึง เป็นบางคร้ัง, 2 คะแนน หมายถึง บ่อยคร้ัง และ 3 คะแนน หมายถึง เป็นประจ า โดยการแปลผลระดับ

คะแนนความเครียดแบ่งออกเป็น คะแนนต่ ากว่า 4.49 คือ เครียดน้อย, คะแนน 4.50 – 7.49 คือ เครียดปานกลาง, 

คะแนน 7.50 – 9.49 คือ เครยีดมาก และคะแนนมากกวา่ 9.50 คือ เครยีดมากที่สุด 
 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูล

ปัจจัยสว่นตัว คุณภาพชวีติโดยรวมเป็นรายดา้น และความเครยีดของนสิิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวม 

และความเครียดของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลต่างๆ เมื่อพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยค่าสถิติ ทดสอบ Tukey's Honestly Significant 

Difference (HSD) เนื่องจาก กลุ่มตัวอยา่งในการศึกษานีม้ขีนาดเท่ากัน (จักรภพ ธาตุสุวรรณ, 2550) 

 3. การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์ (Person’s Product Moment Coefficient) ในการทดสอบระดับความสัมพันธ์

ของคุณภาพชีวิตโดยรวม เป็นรายดา้น กับความเครยีดของนสิิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากข้อมูลท่ัวไปและผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

 1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 384 คน โดยข้อมูลท่ัวไปด้านข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่ม

ตัวอยา่งเป็นนสิิตจากคณะต่างๆ ตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยเป็นชาย 194 คน และหญิง 194 คน มี

อายุเฉลี่ย 20.05 (1.27) ปี มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ย 20.92 (3.59) กิโลกรัม/เมตร2 ซึ่งอยู่ในระดับปกติ ส่วน

รายได้ท่ีได้รับต่อเดอืนต่ ากว่า 1,000 บาท มคี่าร้อยละ 3.13%, อยู่ระหว่าง 1,000 – 2,999 บาท มีค่าร้อยละ 5.99%, 

อยู่ระหว่าง 3,000 – 4,999 บาท มีค่าร้อยละ 21.09%, อยู่ระหว่าง 5,000 – 6,999 บาท มีค่าร้อยละ 22.92%, อยู่

ระหว่าง 7,000 – 8,999 บาท มคี่าร้อยละ 20.57% และมากกวา่ 9,000 บาท มคี่าร้อยละ 26.30% 
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 2. ข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต  และความเครียดของนิสิต

ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจ าแนกตามลักษณะขอ้มูลปัจจัยสว่นบุคคล ได้ดังตอ่ไปน้ี 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับคุณภาพชีวิตในงาน และความเครียดของนิสิต

ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามลักษณะข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
คุณภาพชีวิตโดยรวม F ความเครียด F 

M SD  ระดับ  M SD  ระดับ  

เพศ    1.827    0.316 

ชาย 87.82 9.77 ปานกลาง  6.38 2.82 ปานกลาง  

หญิง 86.52 9.18 ปานกลาง  6.54 2.80 ปานกลาง  

ชั้นปี    4.573**    1.095 

ชั้นปีที่ 1 84.90 7.94 ปานกลาง  6.15 2.61 ปานกลาง  

ชั้นปีที่ 2 86.85 9.51 ปานกลาง  6.55 2.66 ปานกลาง  

ชั้นปีที่ 3 87.78 9.96 ปานกลาง  6.36 2.94 ปานกลาง  

ชั้นปีที่ 4 89.96 10.2 ปานกลาง  6.88 3.10 ปานกลาง  

คณะที่ศึกษา    2.588**    1.893* 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 89.92 12.59 ปานกลาง  7.17 2.60 ปานกลาง  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 86.33 8.97 ปานกลาง  5.13 3.64 ปานกลาง  

คณะพยาบาลศาสตร์ 90.25 6.99 ปานกลาง  6.58 2.90 ปานกลาง  

คณะเภสัชศาสตร ์ 88.21 11.28 ปานกลาง  6.79 3.32 ปานกลาง  

คณะวิทยาศาสตร์ 86.71 10.04 ปานกลาง  7.50 2.75 มาก  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 86.13 9.17 ปานกลาง  6.13 2.60 ปานกลาง  

คณะทันตแพทยศาสตร ์ 86.29 5.51 ปานกลาง  6.13 2.60 ปานกลาง  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร์ 80.54 8.33 ปานกลาง  7.50 3.81 มาก  

คณะนิติศาสตร์ 89.75 9.94 ปานกลาง  5.46 2.65 ปานกลาง  

คณะแพทยศาสตร์ 91.46 8.43 ปานกลาง  5.75 2.61 ปานกลาง  

คณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 87.96 11.09 ปานกลาง  6.29 1.81 ปานกลาง  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 87.42 8.27 ปานกลาง  6.46 2.43 ปานกลาง  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 85.67 6.62 ปานกลาง  6.96 2.68 ปานกลาง  

คณะศิลปะศาสตร์ 83.63 7.99 ปานกลาง  6.50 2.52 ปานกลาง  

คณะสหเวชศาสตร ์ 91.21 8.47 ปานกลาง  7.63 2.87 มาก  

วิทยาลัยพลังงานและสิง่แวดล้อม 83.25 10.73 ปานกลาง  5.42 1.61 ปานกลาง  

 

 
*P < .05, ** p< .01 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับคุณภาพชีวิตในงาน และความเครียดของนิสิต

ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามลักษณะข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคล  (ตอ่) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
คุณภาพชีวิตโดยรวม F ความเครียด F 

M SD  ระดับ  M SD  ระดับ  

ดัชนีมวลกาย (BMI)    1.398    2.628* 

ผอม (น้ าหนักน้อย) 86.59 9.05 ปานกลาง  6.87 3.25 ปานกลาง  

ปกติ (สุขภาพดี)  86.94 8.80 ปานกลาง  6.15 2.57 ปานกลาง  

ท้วม (โรคอว้นระดับ 1) 87.17 10.83 ปานกลาง  6.21 2.73 ปานกลาง  

อว้น (โรคอว้นระดับ 2) 87.17 12.35 ปานกลาง  6.25 3.19 ปานกลาง  

อว้นมาก (โรคอว้นระดับ 3) 94.00 10.29 ปานกลาง  5.87 1.60 ปานกลาง  

รายไดต้่อเดือน    0.719    5.788** 

ต่ ากว่า 1,000 บาท  86.00 10.97 ปานกลาง  6.33 2.64 ปานกลาง  

ระหว่าง 1,000 – 2,999 บาท  87.61 10.34 ปานกลาง  6.65 2.57 ปานกลาง  

ระหว่าง 3,000 – 4,999 บาท  87.16 9.49 ปานกลาง  6.05 2.72 ปานกลาง  

ระหว่าง 5,000 – 6,999 บาท  87.20 10.22 ปานกลาง  5.99 2.66 ปานกลาง  

ระหว่าง 7,000 – 8,999 บาท  85.71 9.49 ปานกลาง  5.82 2.38 ปานกลาง  

มากกว่า 9,000 บาท  88.33 8.47 ปานกลาง  7.67 3.07 มาก  

 
 จากตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพชีวิต พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีระดับคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ในทุกข้อมูล และผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต พบว่า ชันปี และคณะที่ศึกษาท่ีต่างกัน มีระดับคุณภาพ

ชวีติท่ีแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 เมื่อพิจารณาระดับความเครียด พบว่า นสิิตท่ีศกึษาคณะสหเวชศาสตร์ และนสิิตท่ีมรีายได้ตอ่เดือนมากกว่า 

9,000 บาท มีระดับความเครียด มาก นอกนั้นมีระดับความเครียด ปานกลาง และผลการเปรียบเทียบความเครียด 

พบว่า คณะท่ีศึกษา และดัชนีมวลกายท่ีต่างกัน มีระดับความเครียดท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ส่วนรายได้ตอ่เดอืนท่ีแตกต่างกัน มีระดับความเครยีดท่ีแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตด้วยวิธีการของ Tukey's Honestly Significant Difference (HSD) 

พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชั้นปีท่ีต่างกัน จ านวน 1 คู่ คือ นิสิตชั้นปีท่ี 1 กับนิสิตชั้นปีท่ี 4 และพบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างคณะท่ีต่างกัน จ านวน 5 คู่ คือ นิสิตท่ีศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ กับคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะ

แพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ 

 ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างความเครียดด้วยวิธีการของ Tukey's Honestly Significant Difference 

(HSD) พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างคณะท่ีต่างกัน จ านวน 4 คู่ คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร กับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ แล้วก็วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กับคณะวิทยาศาสตร์ 

และคณะสหเวชศาสตร์ และพบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนมีวลกาย (BMI) ท่ีต่างกัน จ านวน 2 คู่ คือ นิสติ

ท่ีมีน้ าหนักน้อย กับนิสิตท่ีมีน้ าหนักปกติ และนิสิตท่ีมีโรคอ้วนระดับ 3 และก็พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง

*P < .05, ** p< .01 
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รายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน จ านวน 2 คู่ คือ นิสิตท่ีมีรายได้มากกว่า 9,000 บาท กับ นิสิตท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

5,000 – 6,999 บาท และนสิิตท่ีมรีายได้ตอ่เดอืนระหว่าง 7,000 – 8,999 บาท 

3. ข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สถิติ

สหสัมพันธ์ (Person’s Product Moment Coefficient) ในการทดสอบระดับความสัมพันธ์ของคุณภาพชวีิตโดยรวม และ

เป็นรายดา้น กับความเครยีดของนสิิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังตอ่ไปน้ี 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับคุณภาพชีวติโดยรวม และเป็นรายด้าน กับระดับ

ความเครยีดของนสิิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  

หัวข้อ Mean S.D.  ระดับ 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 87.17 9.49 ปานกลาง 

1. ดา้นสุขภาพกาย 22.79 2.861 ปานกลาง 

2. ดา้นจติใจ 20.65 2.86 ปานกลาง 

3. ดา้นสัมพันธภาพทางสังคม 10.51 1.78 ปานกลาง 

4. ดา้นสิ่งแวดล้อม 26.13 4.17 ปานกลาง 

ความเครียด 6.46 2.81 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ นสิิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา มรีะดับคุณภาพชวีติโดยรวม และรายดา้น

อยู่ในระดับ ปานกลาง และมีระดับความเครียด อยู่ในระดับ ปานกลาง  ซึ่งสามารถค านวณเป็นค่าความชุก 

(Prevalence) ของความเครยีดได้ท่ีร้อยละ 43.07  
 

ตารางที่ 5 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Person’s Product Moment Coefficient) ของคุณภาพชีวิตโดยรวม และเป็นราย

ด้าน กับ ความเครยีดของนสิิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

Person’s 

Coefficient 
ความเครียด 

คุณภาพชีวติ

ด้านสุขภาพกาย 

คุณภาพชีวติ

ด้านจิตใจ 

คุณภาพชีวติ

ด้านสังคม 

คุณภาพชีวติ

ด้านสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพชีวติ

โดยรวม 

ความเครียด – -0.04 -.135(**) -.143(**) -.115(*) -.147(**) 

คุณภาพชีวติ 

ด้านสุขภาพกาย 
-0.04 – .481(**) .223(**) .438(**) .730(**) 

คุณภาพชีวติ 

ด้านจิตใจ 
-.135(**) .481(**) – .304(**) .472(**) .771(**) 

คุณภาพชีวติ 

ด้านสังคม 
-.143(**) .223(**) .304(**) – .397(**) .544(**) 

คุณภาพชีวติ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
-.115(*) .438(**) .472(**) .397(**) – .841(**) 

คุณภาพชีวติ

โดยรวม 
-.147(**) .730(**) .771(**) .544(**) .841(**) – 

*P < .05, ** p< .01 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ความเครียดมคีวามสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชวีิตโดยรวม อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 และรายด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ, ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 ส่วนคุณภาพชีวิตโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตรายด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ

กาย, ด้านจติใจ, ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านส่ิงแวดลอ้ม อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการประเมินระดับคุณภาพชีวิตของนสิิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในระดับ ปานกลาง 

โดยมีคุณภาพชีวติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย, ด้านจิตใจ, ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

อยู่ในระดับ ปานกลาง ทุกด้าน เนื่องจาก มหาวทิยาลัยพะเยาตัง้อยู่ในพื้นท่ีทางภาคเหนือและนิสิตโดยส่วนใหญ่ก็เป็น

คนในภูมภิาคนัน้ ท าให้ไม่มีความรู้สกึถึงความแตกตา่งด้านประเพณแีละวัฒนธรรมตา่งถิ่น อกีทัง้มหาวทิยาลัยพะเยาก็

มกีารส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดเวลา หรือแมแ้ต่การฟื้นฟู เพื่ออนุรักษ์ สบืสารวัฒนธรรมล้านนา อาทิ

เช่น โครงการคืนสัตตภัณฑ์สู่วัดล้านนา (สุทธิกาญจน์ ข ายัง, 2559)  แม้มหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง

จังหวัดพะเยาเป็นระยะทางกว่า 18 กิโลเมตร (ยูนิแก๊ง, 2554) แต่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยก็มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกครบครัน รวมไปถึงท้ังภายในมหาวิทยาลัยด้วย เชน่ ร้านมินิมารท์ โรงอาหาร พื้นท่ีสันทนาการและการพักผ่อน 

พื้นท่ีให้บริการ wi-fi ท่ีครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย ธนาคาร ไปรษณีย์ สนามกีฬา (วิกิพีเดีย, 2559) จึงท าให้ระดับ

คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางทุกประเด็น  

ส่วนผลการประเมินระดับความเครยีดของนสิิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในระดับ ปานกลาง 

เนื่องมาจาก นิสิตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่ตลอดเวลาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ๆ ของชีวิตอยูเ่สมอ ท าให้ไม่สามารถหลกีเล่ียงตอ่สภาพความเครยีดได้ อย่างไรก็ดี ความเครยีด

ก็มีประโยชน์ เพราะความเครียดท าให้เกิดความตื่นตัว และความกระตือรือร้น โดย Pulat B. M., 1992 (อ้างใน กิตต ิ

อินทรานนท์, 2553) ได้ให้อธิบายผลกระทบของความเครียด (Stress) กับผลการปฏิบัติงานหรือความสามารถ 

(Performance) ไว้ว่า ผลผลิตของคนเราจะต่ าเมื่อมีความเครียดน้อย ท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายและอาจมีอาการง่วง

เหงาหาวนอนเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญญารัตน ์จันทรเสนา (2555) 

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1 มีระดับ

คุณภาพชวีิตท่ีน้อยกวา่ นิสิตท่ีก าลังศกึษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 เพราะนสิิตช้ันปีท่ี 1 เปลี่ยนสถานะภาพจากนักเรียนในโรงเรียน

ชัน้มัธยมเข้าสูน่สิิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งตอ้งเผชญิกับการปรับตัว ตัง้แต ่การรับนอ้งใหม่ การเปลี่ยนท่ีพักอาศัยใหม ่การ

ต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน แม้ผลการเปรียบเทียบนี้จะไม่

สอดคล้องกับผลการวเิคราะห์ของ สุขศรี สงวนสัตย์ (2552) แตร่ะดับคุณภาพชวีติมแีนวโนม้เพิ่มขึน้ เช่นเดียวกัน ส่วน

นิสิตท่ีศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีระดับคุณภาพชีวิตน้อยกว่า นิสิตท่ีศึกษาในคณะ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ และคณะ 

สหเวชศาสตร์ เนื่องจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาท่ีจะต้องผสมผสานเทคนิค

วทิยาการท้ังทางวทิยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน (วกิิพีเดีย, 2556) จึงท าให้ผู้ท่ีศึกษาในคณะนี้ต้องใช้

ศาสตร์ในหลากหลายแขนงในการออกแบบหรือสร้างสรรค์ผลงาน จนกลายเป็นท่ีทราบกันดีว่า ผู้ท่ีศึกษาคณะนี้ มักจะ

อดหลับอดนอน ใชเ้วลาท างานในเวลากลางคืนซึ่งเป็นผลเสียตอ่ระบบนาฬกิาชีวิต (Biological Rythms) ท าให้ระบบการ

ท างานของฮอร์โมนผิดไปและสง่ผลเสียตอ่สุขภาพ (วทิวัส วัณนาวบูิล, 2550)  
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ด้านการเปรียบเทียบความเครียดของนิสิตท่ีศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีระดับ

ความเครยีดท่ี ต่ ากว่า คณะวิทยาศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ นอกจากนี้นสิิตท่ีศกึษาในคณะวทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม ก็มีระดับความเครยีดท่ี ต่ ากว่า คณะวิทยาศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ด้วย เมื่อพิจารณาแลว้จะเห็นว่า 

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ มีระดับความเครียดมาก อีกด้วย โดยความคล้ายคลึงของ 2 คณะนี้ เป็น

การรวบรวมศาสตร์ต่างๆ ในสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องท าการเรียน และท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งบางคร้ัง 

เกิดความผิดพลาดในผลการทดลอง ตอ้งท าการทดลองใหมแ่ละตอ้งใชเ้วลาในการท าแต่ละครัง้นาน และเนื้อหาแตล่ะ

รายวิชามีมากและจดจ าได้ยาก (ภาสกร สวนเรือง และคณะ, 2552) ส่วนนิสิตท่ีมีดัชนีมวลกาย (BMI) น้อย ซึ่งจะมี

รูปร่างผอม มีระดับความเครียดท่ีสูงกว่า นิสิตท่ีมีดัชนีมวลกาย (BMI) ในระดับ ปกติ และนิสิตท่ีเป็นโรคอ้วนระดับ 3 

โดยนิสิตท่ีเป็นโรคอ้วนระดับ 3 มีระดับความเครียดต่ าท่ีสุด อีกประการหนึ่งด้วย ซึ่งผลการศึกษานี้ขัดแย้งกับผล

การศึกษาของ พัชรินทร์ ชนะพาห์ และพิศมัย กิจเกื้อกูล (2556) และ Phongpun Krannasut (2002) โดย Nguyen-

Rodriguez S.T. et. al., 2008 ได้อธิบาย BMI กับพฤติกรรมการกินไว้ว่า การรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับ

อารมณ์และน้ าหนัก เสมือนว่า การรับประทานอาหารเป็นกลยุทธ์ในการรับมือกับอาการของความเครียด และ

นอกจากนี้ สมมติฐานของ Sheldon W. H. et. al., 1941 ได้กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพแต่ละบุคคลมีส่วนสัมพันธ์กับ

คุณสมบัติ รูปร่างของบุคคล โดยผู้ท่ีมีรูปร่างผอม (Ectomorphy) จะมีลักษณะชอบความเงียบ มีวิตกกังวลใจ มีความ

หวาดกลัว ซึ่งเป็นลักษณะที่สามารถก่อให้เกิดความเครยีดได้งา่ยอีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Person’s Product Moment Coefficient) ของคุณภาพชีวิต กับ 

ความเครียดของนสิิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความสัมพันธ์เชิงลบ ดังนั้น ควรปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้นิสิตมีความเครียดลดลง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยท าการเพิ่มคุณภาพด้าน

สังคม เนื่องจาก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์กับความเครียดสูงท่ีสุด ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ี

สนับสนุนให้นิสติมปีฏสิัมพันธ์กันมากขึ้นผ่านกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย 

การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยในบางประเด็น อาทิเช่น นิสิตท่ีมี

รายได้มากกว่า 9,000 บาท มีระดับความเครียดสูงท่ีสุด และมีความแตกต่างกับนิสิตท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

5,000 – 6,999 บาท และนิสิตท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 7,000 – 8,999 บาท ซึ่งมีระดับความเครียดต่ าท่ีสุด จึง

เสนอแนะน าให้มกีารศึกษาวจิัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีความลึกซึ้งมากกวา่การวจิัยเชงิส ารวจ 

นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ดัชนีมวลกาย และความเครียด จากผลการวิเคราะห์

รายงานการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ซึ่งการศกึษาวจิัยในครัง้ตอ่ไป ควรน ามาขยายขอบเขตให้เจาะจงชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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มิติท่ีหลากหลายของความไม่มั่นคงทางอาหารของเกษตรกรบ้านป่าไผ่ ต าบลแม่โป่ง 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

Multi-dimensions of farmers’s food insecurity in Ban Pa Phai, Mae Pong 

sub-district, Doi Saket, Chiang Mai 

วรรณวรางค์  กฤตพุทธ1* 

Wanwarang Krittaput1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานการณ์ของมิติท่ีหลากหลายของความไม่มั่นคงทาง

อาหารของเกษตรกรภายใต้การผลิตการเกษตรพาณิชย์ตลอดจนความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ และศึกษารูปแบบ

กระบวนการปรับตัวและเงื่อนไขของชุมชนท่ีเผชิญปัญหา การศึกษานีเ้ป็นท้ังการวจิัยเชงิปริมาณและคุณภาพ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างคือหัวหน้าชุมชน เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ ชาวบ้านอาวุโส รวมถึงเกษตรกรท่ัวไป 60 รายและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรับตัวทางการผลิตของชุมชน ผลการศึกษาพบว่าความไม่มั่นคงทางอาหารประกอบด้วย

หลายความซับซ้อนของสถานการณ์ทางการผลิต การบริโภค รวมถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรซึ่งเป็นฐานการ

ผลิตและแหล่งอาหารร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ในชุมชน ผลการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวด้านการ

ผลิต พบว่าเมื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของเกษตรกรเห็นว่า ค่า t=22.465 ค่า p<.001 สรุปได้ว่า กลุ่มเกษตรกรท่ีมี

การรับรู้สูงและกลุ่มเกษตรท่ีมีการรับรู้ต่ ากว่า มีการปรับตัวทางการผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.001 กลุ่ม

เกษตรท่ีมีการรับรู้สูงมีวิธีคดิและการปรับตัวในเชงิบวกในระดับค่อนขา้งมาก ((x ̄=2.82,S.D.=0.31) ในขณะที่เกษตรกร

ท่ีมีการรับรู้น้อยจะมีการปรับตัวทางการผลิตได้ในระดับต่ ากว่า (x ̄=1.52,S.D.=0.29) โดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ

ถ่ายทอดวิชาการและเทคนิคนั้นเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมการปลูกพืชไร่มากท่ีสุดร้อยละ 66.77 ส่วน

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้มีความเห็นด้วยค่อนข้างมากในประเด็นท่ีว่าเกษตรกรสามารถใช้พื้นท่ีของตน

หลังจากได้รับความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างอาหาร (x ̄=2.80) นอกจากนัน้ เงื่อนไขของการ

ตระหนักรับรู้ปัญหาของเกษตรเป็นกุญแจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง  ร่วมด้วยผู้น าท่ีมีความสามารถในการจัดการ

ปัญหาและการหนุนเสริมของความเป็นชุมชนโดยเฉพาะความเป็นเครือญาติซึ่งช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในเชิง

ปฏบัิตขิองการร่วมมอืแกไ้ขปัญหา 

 

ค าส าคัญ:  ความไมม่ั่นคงทางอาหาร การปรับตัวทางการผลิต   

                                                 
1สาขาการใชท้ี่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
1 Sustainable Land Use and Natural Resource Management, Faculty of  Social Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai Province 50200 
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Abstract  
 

This research studied the development and situation of multi-dimensions of farmers’s food insecurity 

under commercial agricultural production and their awareness .Moreover, investigated adaptive 

patterns,processes and conditions of communitiy that face food insecurity crises.The research methods are used 

in this research; qualitative and quantitative materials with samples who were leaders of the 

community,experienced agriculturists,senior citizens , 60 agricultural  normal agriculturists and the authoritarians 

from organizations related to process of adaptive production for the community.Results of studying ;Multi-

dimensions of farmer’s food insecurity were complex negative situations of production and consumption of 

farmers from commercial agricultural production.Moreover,degradation of base resources for production, 

decreasing of food from both production and natural sourcess, changing in relationship in agricultural 

community.In term of adaptive production behavior of farmers  showed mean and standard deviation of adaptive 

production behaviors in two groups of farmers with high and low perception comparatively as such 

t=22.465,p<0.001.Thus in summary,the farmers with high perception and farmers with low perception adapted 

themselves in terms of production which differences are statistically significant at the 0.001.The farmers with 

high perception had behaviors of adaptive production in high level (x ̄=2.82,S.D.=0.31) whereas farmers with 

low perception had behaviors of adaptive production in obviously lower level (x ̄=1.52,S.D.=0.29).Learning 

process of Ban Pa Phai’s farmers through academic knowledge and technique transmission.The most favourite 

activity of farmers ‘s participation that was workshop about cultivation field crops 66.67% .Moreover,opinions of 

officer who relate to learning process and knowledge transmission showed highly agreed with the issue ; 

farmers utilized land after receiving new knowledge to increase productivity and food and the officers highly 

agreed with this idea (x ̄=2.80).The perception and awareness of villagers were the key of changes also with 

leaders who brought changes and the communitiness in terms of kinship helped build positive relationship in the 

manner of cooperation. 
 

Keywords:  Food Insecurity, Adaptive production 
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Introduction 
The global integration of economic trade has resulted in a global food system. Food supplies under a 

mainstream food security was an important phenomenon since 1960 (McKeown,2006) and obviously was 

related to the Green Revolution throughout to the development of a new agricultural plan, which pushed 

agricultural production being a force for aim to create supply for the macro-level market. Production under this 

regime affected to food insecurity as well as negative impacts toward the livelihood of minor producer groups 

and factors related to their food production in many dimensions. 

Agriculturists relied on new technologies,thus they faced with unfamiliar production techniques and lost 

potential along with knowledge about the traditional production .Many minor agriculturists turned into a debt 

cycle as well as favorable relationships in the agricultural society, which declined.Natural resources and natural 

food were impacted from agricultural chemicals,decressed  in quantity, quality,and variety.This also left 

continuous impacts to the ecosystem in the long term.It was found that amidst mainstream development caused 

food Insecurity of agriculturists in micro-levels became an issue that was overlooked through policies of food 

security that focus on food in market systems.  

According to Saeed’s work (1994: 3) mentioned that the high complexity in a country’s food security is 

due to several factors, including the lack of tools or methodologies capable of assessing the effects of long-term 

policies in the system, actors failures in playing proper roles in the system thus acting under different influences 

and pressure, the lack of a holistic system model to facilitate intervention and understanding of the 

system.However,this study aimed at being explaination of food insecurity’s complex as they were not only 

economic production dimension.So this issue needed an understanding and coping mechanisms that responded 

to the complex relations of both the food production and communitiness,as well as factors that supported and 

destroyed food security of agriculturists,who were both food producers and consumers. Thus, this study reflected 

food insecurity that was tied to dynamic dimensional factors, which hopefully lay an initial foundation toward a 

deeper understanding of the complexities of food insecurity as well as the various adaptations and conditions in 

the practical area.         

  

Objectives of the study 
1. To study the development and situation of multi-dimensions of farmers’ food insecurity under 

commercial  agricultural production and their awareness . 

2. To investigate adaptive patterns ,processes and conditions of communitiy that face food insecurity 

crises.  
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Materials and Methods 
 1. Research population and samples were classified into 4 groups   

1.1) 2 leaders of the community and  5 experienced agriculturists   

1.2) 5 senior citizens.  

  1.3) 6 0  agricultural households from 20 1 households by purposive sampling to agriculturist 

households which have depended on agricultural as the main career which were approximately 3 0%  of all 

households and also based on Robert V. Krejcie and Earyle W. Moregan’s  determining sample size which 

defined ratio 70 population size (agricultural households) : 59 sample size. This group  were classified into  1) 

The agriculturist that has high perception and adptation for 30 households and 2) The agriculturist that has not 

high perception and adaption for 30  households .  1.4) the authoritarians from Huay Hong Krai learning center 

and other organizations related to the support of learning process and other production activities for the 

community . 

2. Data collection and utilized in conducting the research,that were 

2.1) In-depth interviewing for the community’s leaders and senior citizens in order to 1) confirm 

the Information from documentary study about the interaction between Chiang Mai’s economic development and 

Baan Pa Phai community’s production which lead to changing from sufficient economy into commercial 

agricultural production. 

2.2) In-depth interviewing for old citizens,leaders of agriculturists, big agriculturists and  

general agriculturists related to the issues; the development and situation of food insecurity changing of 

production,dynamics of food from many sources and also new consuming including changing of livelihood  which 

related to the food. And the dimension of production that is connected to the livelihood and communitiness. 

3. Questionaires about adaptive production behaviors of farmers used for 1. The 30 of agriculturists that 

has high perception,learning and adaptation and the 30 agriculturists that has low perception,learning and 

adaptation which focused on the interaction of  agriculturists and community with the crisis in term of adaptive 

production behaviors. Analyzing questionnaire about behavior of adaptive production of farmers consisted of 

rating scale in 4 levels regarding to messages about behaviors of adaptation of farmers in the community and 

calculated  these quantitatve data  as mean , standard deviation and level interpretation.Furthermore,t-test was 

used to find difference between variables of perception and understanding of farmers in the study. 2. The 

authoritarians from Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre and other organizations related to the 

support of learning process and other production activities for the community for all times passing. 3. Period of 

the research : Semtember 2014-August 2015 
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Results 
  1. The development and situation of multi-dimensions of former’s food insecurity 

This research difined This objective as dynamics of food Insecurity which divided by types of food 

source and also divided into three time periods, including the period before the community entering into 

commercial agricultural production (before 1967; period I), the period when the community entered into 

commercial agricultural production (from 1967 –1978;period II),and the period of their adaptation (from 1979 

onwards;period III).  

1. Domestic food (food produced from farms/gardens,food produced/found in households)    

1.1 Grain :  

  -Period I Glutinous rice was the community's main crop,mostly grown for consumption. 

Moreover,they planted some peanuts,but only a small amount,due to water scarcity in agriculture.The diversity 

of rice generally planted during the period were all native glutinous rice varieties,such as Khao Lai, Khao 

Gaew,Khao Pah,Khao Ngaaw,Khao Muey Nawng and Khao Kum (Purple Rice),which were were entirely 

adequate for their consumption.   

  -Period II Rice continues to be the main grain-type food,where the proportion of production for 

distribution to Chiang Mai increased.Local glutinous rice seeds that were replaced with new glutinous rice seeds 

such as RD 6 glutinous rice seeds for consumption and Sun Pa Tong glutinous rice for distribution.Local glutinous 

rices became unpopular as modern people considered that local rices were not deliciously consumed as much as 

new seeds.Afterwards,when routes into the village were expanded in 1969 this allowed for production transition 

towards a commercial production system and increased rice production for markets such as the start of the 

cultivation of Leuang Yai 148 which was new rice seeds.Due to the soil’s fertility that facilitated rice production, 

farmers yielded good produce despite infrequent soil maintenance.In a later time period,there was the change of 

the main crop from rice to garlic,which occurred due to infertile soil conditions from commercial rice production 

and the motivation of the purchase price of garlic. In1977,there was a change of the ratio of garlic cultivation per 

household to as great as 5-10 plots for market.When production was accelerated,the soil became not 

friable.Remarkably, In this period community had the role as the one of rice producer for Chiangmai. 

  Period III The production of grains in this period were more influenced by the spread of 

technical information of external agricultural sectors. It can be said that RD 6 glutinous rice and San Pa Tong 

glutinous rice, which still was popular among the community for growing,but during 2004 farmers were 

introduced to new rice grains from the Doi Saket District Agricultural Extension Office which was Sun Pa Tong 1 

glutinous rice,which was a grain developed from the Sun Pa Tong glutinous with its better characteristics which 

suitable for modern harvest-machines.As for rice produced for sale,there were changes at around 2010, where 

villagers began to cultivate modern rice grains, which were RD 15 rice, Pathum rice and Pitsanulok 105 rice that 

rapidly grew.   
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1.2 Fiber-typed food :  

  Period I The villagers planted tomato, cauliflower, cabbage, Thai eggplant, pepper, red onion  

and cucumber, by being planted after in-season rice during May October in sufficient quantity of household 

cooking.The food found in/produced in household were usually easy-to-grow vegetables, didn't need much 

maintenance, and were well resistant to disease and insects. Main such as White Popinac,Cowa, Ringworm 

Bush, Kaffir Lime, Hog Plum, Lime, Madan, Siamese Neem Tree and Sesbania.Vegetables planting  Including 

Cauliflower,Flowering White Cabbage, Dill, Green Shallot, mushroom, Lemon Grass, Turkey berry, Cayenne 

Pepper, Bird's eye chili, Climbing Wattle, Sweet Basil, Hairy Basil, Kitchen Mint, Ocimum sanctum, Greater 

Galangal, Turmeric, Ginger, Fingerroot and Cucumber. Fruits  found in residences, including banana, mango, 

tamarind, papaya, jackfruit,star fruit.Note,they were natural mangos such as  Mamuang Nga, Mamuang Kaew 

and Mamuang Sam-Pee, which were not the same species as in the present. The planting of these fruits wasn't 

for the purpose of selling. 

  Period II Edible plants produced in farms such as lettuce and cabbage were excessive to the  

needs and could not be consumed in time, so villagers sold them to merchants. Plants that were mainly 

produced for distribution and little consumption included tomatoes, green chili(Prik Man) and Thai eggplant chili, 

and shallots. However, some villagers began to grow only one type of plant for distribution such as using more 

land for grow cabbage.Home-grown vegetables in households for consumption were are not different from the 

past,and had no distribution objectives .The sharing of home-grown fruits and vegetables still remained. 

  Period III The growing of fiber-type foods in this period emphasized for distribution rather than  

consumption,which main types included lettuce,cabbage,tomatoes,green chill.Thai eggplants. Regarding other 

fiber-type edible plants that were grown in this period, a key plant was mushrooms.In 1983,the Huai Hong 

Khrai Royal Development Study Centre provided technical and budgetary help for a mushroom cultivation youth 

group..Fruits that were grown in small degrees included monkey apples,tamarind, papaya, banana, 

mango,jackfruit,and starfruit.As modern cooking changed towards vegetable cultivation as raw materials,cooking 

has thus changed as well.Nevertheless later on, the Hong Khrai Study Center campaigned for the growth of 

more trees that can be used for cooking such as Agasta, Cassia simea, drumstick trees, and neem trees in the 

community.Moreover,Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre began to study the nutrition of local 

vegetables along with the Institute of Nutrition,Mahidol University as basic data in considering the spread of 

those vegetables for culinary and pharmaceutical uses.Ban Pha Pai’s villagers began to spread Gymnema 

sylvestre that is easily spread in households and forests,and also eared incomes from selling fresh leaves to Huai 

Hong Khrai Royal Development Study Centre for tea production.  
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1.3 Protein-typed food :  

  Period I Raising animals for labor in agricultural production system, such as cattle about 1-2  

pairs per household on the average. Cattle were also able to transport their agricultural products to be sold in 

other areas .For raising animals for meat was still a secondary objective..Raising chickens and ducks for their 

meat and eggs. The raising style was to simply raise around their own houses. As to pigs, the villagers tended 

to raise 1 pair / household on the average.  

   Period II After transportation and communication became more convenient,thus, the role of  

cattle merchants decreased.The domestication of large animals in households reduced,which left only little 

domestication for consumption.Animal domestication emphasized pigs chickens and ducks. Production quantities 

increased as production could be done to create revenues. Domestication was done in one’s own home areas 

and did not leave them to feed for themselves as in the past. 

  Period III The domestication  of  buffalos was no longer found.There were only 2-3  

agriculturists that mainly emphasized on the domestication of cattle.However, cattle domestication had to be 

moved to the farm because of requiry a large area.Pig domestication clearly decreased due to problems with 

their odor disturbed the resident.During 1987-1988 in which communities faced crises as garlic prices began to 

fall, production costs rose,the soil degradation due to the continuous growth of garlic as well as 

agriculturists’increasing reliance on labor-saving devices and various chemical substances,which caused 

agriculturists’cost of living increased.There was the creation of Cow domestication groups,where investment fund 

and animal breed support were received from the Office of Accelerated Rural Development and the Office of 

Livestock Development to support beef cattle domestication occupations,However,nowadays the cattle 

domestication in farms did not have much but local production were still enough for consumption within the 

community in quantitative terms.Moreover,for a fish domestication group in floating baskets,which Huai Hong 

Khrai Royal Development Study Centre supported the members with breeds.Duck and chicken domestication 

that still remained in 20% of all households.In addition, in 1996, training sessions of the blue frogs in cement 

pits’s domestication,which caused the community to domesticate frogs as a part-time job.Currently,blue frog 

domestication was not as popular as in the past,but villager obtained protein from fish from natural water 

sources as a result of the community’s aquatic animal conservation to compensate.Furthermore,villagers have 

earned additional income from the cultivation of edible insects such as crickets as food sources and distribution 

within the community.The tendencies of food production in households from support through the Huai Hong Khrai 

Royal Development Study Centre’s projects still continued,where the training session at the end of 2015-2016 

consisted of training sessions about the domestication of black-tailed Pradu chickens and Cairina moschata for 

agriculturists of the Ban Pha Pai community with willingness,which allow agriculture to create more food and 

income. 
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2. Food from natural ecosystem (food found in forest,farmland and water resources)  

2.1 Fiber-typed food : 

Period I The villagers in the this era mainly had leaned on the forest.Non–timber forest 

products were partly supporting the consumption at household level in both providing food and other useful stuff. 

The purpose of gathering food from the forest for their consumption only, not for trading purpose.The outstanding 

fiber food of the area with the genera of vegetable was Oak Fern, because it could normally, easily be found. As 

to mushroom, including Greenish Mushroom and Num Khao Mushroom, because they were widely found in the 

area. Amanita Caesarea Mushroom had length of time for yielding much longer than other mushrooms.The 

bamboo shoots which had been found most were Phai Bong and Phai Sang. In gathering forest fruits was 

considered an outgrowth from gathering forest vegetables and mushrooms.The important areas for gathering 

plant food were the forests from the northeastern side and the southeastern side of the village (both areas are 

Huai Ma Na community forest and Huai Poo Nam community forest in the present .The villagers in Ban Pa Phai 

community and from the nearby communities could go into the forests for gathering food without conflict,they 

could even share with each other.  

Rice field was another food resource of the village, where the villagers could find some food 

to eat, they would discover plants growing up around the fields, which were moist with a cool weather. The 

area where there were abundantly food along the end of the farm plot of rice field was Ban Tai rice field, the 

area had both fiber food (vegetables) and animal protein food, including Phak Gud Doi,Phak Gud Nam,Phak Gud 

Kher,Phak Wad,Phak Nam,Oak Fern and Amaranth.  

Period II : When compared to the amount of food in forests of the past ages, it was 

discovered that wild edible plants, especially some types of wild vegetables and mushrooms greatly 

decreased.The main reason of that was the frequent occurrences of forest fires both in northeastern region 

homes and forests to the southeastern area of the village.The lifestyles of some villagers began to associate with 

monoculture. Food reliance from forests for consumption was not as great as in the past, but still, there were 

some villagers that relied on forests as a source of food and additional income by finding honey in dry seasons 

and mushrooms in rainy seasons.Wild edible plants found less included wild Melientha suavis, Hydrocotyle 

siamica, Eupatorium tiplinerve Vahi, elephant ears, vegetable ferns, Lapia spinose, sweet bamboo shoots, 

Lentinus polychrous, Barometer Earthstars, log fungi, goose egg mushrooms, Russula alboaerolata, Russula 

foetens, Russula virescens, Russula emetica, Bolete mushroom, Cantharellus cibarius, and termite 

mushrooms.Wild fruits decreased as well, which included Castanopsis spp.,wild mangoes, wild santol, wild 

rambai, Ma Ham Fan (Ellipanthus tomentosus), Ma Nom Maew, and Ma Nom Wua.Wild edible plants that 

increased in quantity in this period included Premna obtusifolia, Commelinaceae, land hog plums, Selaginella 

argentea, Adenia viridiflora Craib, and Lactarius sp. Wild fruits such as Ma Nom Maew, Ma Ham Fan, and 

Mamao that used to be snack fruits enjoyed by children began to disappear.Furthermore,natural edible plants in 

natural ecosystem that were gradually decreased due to increased usage of agricultural chemical substances 

during the past 35-40 years. such as various types of vegetable ferns and Lasia Spinosa . 
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Period III Many types of wild edible plants increased in quantity from the construction of check  

dams,as well as the reduction of forest fires that occurred from the end of March to April along with firebreaks 

that the community’s villagers continuously cleared to reduce the accumulation of decomposed plants.Regarding 

the aforementioned types of foods,in 2014 reed bamboos were grown by community’s cooperation but wood 

and food produce were not yet acquired.  

2.2 Protein-typed food :  

Period I The abundance of protein food in natural ecosystem of Ban Pa Phai showed the  

animals which were found  and caught for being the villagers' food including bullfrog, frog, 

green flog, snake, squirrel, small gong, crab, river snail, Golden Applesnail, shrimp, rat, Minnow, Batrachain 

Walking Catfish and Climbing Perch. Moreover, the insects that could be eaten, such as Subterranean Ants, 

cricket, Mole Erieket, Cockchafer, Maeng Neiw and Maeng Niw, which lived in muds of the fields.However,there 

were a few large animals in the forest, they occasionally came across a snake,besides, they also encountered 

some insects such as wasps or in the form of a honey bee/honey bee larvae.Ant eggs could be well cooked and 

stored for household consumption in the long term. Food found in Mae Pong river the area were Walking Catfish, 

Siamese Mud Carp, Stonefish, Climbing Perch,Green Carfish,Tire Track Eel,Minnow,Mystacoleucus,Sik Fish, 

Chevron Snakehead,Jullien's Golden-Price Carp, Nile Tilapia, Swamp Eel, shellfish and shrim.Catching fish and 

other aquatic animals were very easy, because there were many patchy habitat of aquatic animals in Mae Pong 

river, thus, the fish were numerous and large. 

Period II Protein sources from small animals included frogs, small toads, snakes, crabs,  

Fresh water mollusks, rice paddy mollusks, etc. as well as edible insects such as subterranean 

ants,etc.became harder to find.Besides,natural food from water sources  as aquatic animals decreased in 

number from both drought,changes of water management systems and agricultural chemical usage. In 

addition,after weirs disappeared, the river bends in the village were more shallow.Thus,fish reproduced less and 

decreased in number in all species. 

Period III Animals from natural ecosystem can be found in slightly larger numbers as a result of  

aquatic animal conservation in water sources which had a total distance of 300 meters.Even 

though the size,quantity,and type of aquatic animal breeds,especially of fish found in the present cannot be 

compared with the past,but villagers were satisfied with the results.  

3. Food produced from off-farm activity  

Villagers try to find jobs to earn additional income and access food from market system.For example,the 

agriculturalists’s housewife group that hold in 1979 processed products such as preserved garlic,preserved 

mangoes,and compressed bamboo shoots to expand their market continuously.Besides,since 2015 the weekend 

open market of the Pha Phai village where the scheduled dates were in Saturday’s afternoon has become 

another source for food purchases. 
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2. Results about awareness of food insecurity under commercial agricultural production.  

Community’s awareness is the turning point for caommunity’s adaptation especially 2 issues: 

2.1 Awareness of production resource bases and production cost was highly raised especially 

when soil became decadent as a result of using chemical pesticides for more than 40 years.They had to use more 

chemicals subsequently.Long-time commercial production could obviously bring about consequences during 1982-

2000 as most lands had high acidity and productivity decreased among debts as a result of agriculture. 

Commercial production pushed drastically hurry crop and cash ,farmers use a tractor to save energy so that they 

can keep on growing rice resulting in incomplete product. For growing time, the notice that there still remains rice 

and farmers purchase fertilizer resulting in waste of money in vain.Since 1982 ,rice productivity continually 

decreased.Then in1987 farmers have been using chemicals which they were distributed by the government 

without charges.Initially,rice was productively grown but later purchasing more fertilizers resulted in increasing 

production cost.Moreover,the ecosystem in cultivation area of the community obviously changed. Frogs and other 

small animals in agricultural areas are sparsely seen.Although they are found,nobody dares to cook them as food 

due to chemical agriculture production.In addition,Ban Pa phai farmers must confront the issues of economic 

recession with substantial loss as a result of high production cost with low-price productivity in 1997.Some farmers 

started thinking of such unsustainable production circumstances leading to learning and asking for advices from 

Huay hong krai development learning center. The initiator included Mr. Sommai Thain, Mrs. Suwan Fongwanna and 

Mr.Surachai Morakotwichitkarn.They originated producing compost from natural materials such as rice stubble, 

sawdust, old mushroom germs and weeds fermented for maintaining soil together with cow droppings. This 

experiment had been conducted for 4 years and they realized better condition of soil.In the meanwhile, most 

farmers did not emphasize on environments. Therefore, environmental circumstance was one of essential conditions 

that the farmer started being aware of chemical impact on soil, farm animals and water quality.  

2.2 Awareness of health of farmers and residents in the community:during 2002,the situation 

of commercial production caused health problems. Villagers in the community had symptoms of respiratory 

disease Although villagers started facing health issues, they were more aware of health from production but 

they did not substantially change behaviors.In2002,Dr.Sithtinat Prabudhanitisarn and his team motivated the 

community to pay attention to health issue and agricultural product cost by supporting knowledge and building 

up awareness of community health with training about how to produce bio-fertilizer.After that,villagers paid 

attention to changing their own agricultural production methods.The turning point and motivating people to pay 

attention to issues of commercial production which affected health was originated from doing a research and 

budgetary support from Dr.Sitthinat Prabudhanitisarn s’research team in 2003.Accordingly,blood was inspected 

to find chemicals and to enable the farmers to realize the impact of chemical usage in agriculture. This medical-

checkup activity was arranged in Ban Pa Phai School on 8 February 2003.102 farmers were interested in this 

activity.The blood result indicated that there were only 5 people who had blood test in normal level. 

Consequently, the health issue was an essential condition enabling the leaders and farmers to initiate discussion 
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about doing safer agriculture and to recall doing agriculture which could balance the environment and bring 

advantages to community’s health. 

3. Adaptive production and learning process of Ban Pa Phai’s farmers through academic knowledge and 

technique transmission showed as follow; 

  3.1 analyzing behaviors of adaptive production of 2 farmer groups ;who with high and low 

perception. According to their magnitude of  awareness and potentials,it was found that, the farmers with high 

perception had behaviors of adaptive production in high level with x̄ =2.86. whereas farmers with low 

perception had low adaptive behaviors (x̄ =1.52) show as following table ; 

 

Table 1  Adaptive production’s behaviors of farmers 

Adaptive production’s behaviors 
farmers with high perception farmers with low perception 

x̄  S.D. x ̄ S.D 

utilizing bio-fertilizer in agriculture x̄ =3.53 0.56 1.76 0.98 

using  herbs to eliminate pests  x̄ =2.56 0.98 1.22 0.62 

implementation of  organic agriculture  x̄ =3.00 0.80 1.63 0.58 

implementation of mixed agriculture  x̄ =3.06 0.66 1.68 0.99 

growing vegetables for household consumption  x̄ =2.96 0.99 2.08 0.95 

gaining benefits from reducing chemicals in 

agriculture  
x̄ =3.43 0.56 1.92 1.02 

gaining benefit from reducing the pesticides  x̄ =3.28 0.85 1.70 0.77 

Recognition on ecosystem’s balance in  farms  x̄ =2.81 0.64 1.57 0.49 

practicing agriculture with various types of plants  x̄ =2.78 0.79 1.86 0.79 

associating in the community‘s agricultural activities  x̄ =3.37 0.79 1.28 0.67 

associating in village’s network for exchanging 

knowledge with other communities and external 

organizations 

x̄ =3.09 0.73 1.35 0.48 

 2.86 0.31 1.52 0.29 
 

In conclusion,mean and standard deviation of adaptive production behaviors in two groups of farmers 

with high and low perception comparatively as such t=22.465,p<0.001.Thus in summary,the farmers with high 

perception and farmers with low perception adapted themselves in terms of production which differences are 

statistically significant at the 0.001.The farmers with high perception had behaviors of adaptive production in 

high level (x̄ =2.82,S.D.=0.31) whereas farmers with low perception had behaviors of adaptive production in 

obviously lower level (x̄ =1.52,S.D.=0.29) 

3.2 Learning process of Ban Pa Phai’s farmers through academic knowledge and technique 

transmission .Learning process emphasized the agricultural activities and professional developments such as 
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meetings and workshops which were coordination between farmers and Huai Hong Khrai Royal Development 

Study Centre.In focus of farmers with high perception group (N=30) could be summarized that  

 

Table 2 Learning process of Ban Pa Phai’s farmers through academic knowledge and technique transmission 

Activities (N=30) Paricipation (%) 

Workshop about livestock promotion 

Raising beef cattle 4 13.33 

Raising chicken 15 50% 

Rising pig 5 16.67%, 
Rising frog 6 20%, 
Raising duck 2 6.67% 

Growing forage plants 1 3.33 

Workshop about fishery 13 43.33 
Workshop about cultivations 
Field crops 20 66.67 
Fruits 12 40 
Vegetables 2 6.67 
Workshop about agricultural product processing 
Fruits 11 36.67 
Field crops 8 26.67 
Vegetables 4 13.33 

 

The Farmers gave details that initially, the project at Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre 

supported by other public sectors was not consistent with their interest and so only few people who paid 

attention to it. In addition, the participants did not apply knowledge in practices very well.However,in past 10 

years,many projects were originated from surveying interest and readiness of farmers and thus they were more 

corresponding with their needs and production potentials. Farmers reflected the problems of some activities that 

were less popular due to uncertain product price and markets to support products.Moreover, some farmers did 

not have their own land, so,products mostly belonged to the tenants with higher price of production factor. 

However,association of farmers could maintain production completely and strengthen the community’s connection 

along with high rate of product purchase from the center such as purchasing Gymnema Sylvester to produce 

tea.  

  3.3 Accomplishment of operations of Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre 

according to the perspective of the officers who operated the supportive agricultural projects in Ban Paphai Area. 
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Table 3 The opinions of Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre and other related organizations ‘s  

officer and about farmer’s learning process  

Issues x ̄ S.D. 

Initiation to solve the problems of agricultural production and relevant processes   

Farmers participated in initiating the projects according to problematic circumstances and their 

own needs  

2.50 0.850 

Farmers participated in operation effectively  2.20 0.768 

Asking for advices about agricultural production issues and vocational development with the 

officers  

2.70 0.657 

Technological adoption of farmers    

Farmers utilized local resources to reduce production cost   2.55 0.605 

Farmers were interested in new knowledge and technology to develop their careers and life 

quality   

2.70 0.657 

Farmers utilized land after receiving new knowledge to increase productivity and food   2.80 0.768 

 

In these process, the organization also originated self-reliance through mutual activities.According to 

this collaborative situation,officers performed as the the process facilitator,who provided effective procedural 

assistance to conduct groups and assured that the groups’s objective met effectively,with stimulating  

participation and creativity from everyone involved skillfully This reflection of the successful collaborative 

management showed as the explanation “flexible processes and open interpretation furnished favorable 

circumstances for collaboration”. (Carloni,A. 1997 in FAO: 156)  

3.4 Enabling conditions of adaptive production in Baan Pha Phai 

   3.41 The important roles of community leadership and communitiness  as the 

conditions for food insecurity management.To manage food insecurity was initiated by the leaders and also 

external officers who stimulated problem solving.Leaders and active farmers build up the learning processes 

within the community,to create the exchanging knowledge by making more opportunities for people to meet 

each other, and to compile situations and problems include concepts; especially, to gather people for the 

participation on research by asking for the financial support from Thailand Research Fund in working on the 

research 'Strengthening the Community by Using the Traditional Custom ; The case study of Ban Pa Phai, 

Tambon Mae Pong, Doi Saket, Chiang Mai in 2001'. This origin made the people in the community come to work 

on it together by developing a new communication mechanism along with using cultural events that were still 

remaining such as religious ceremonies which would give the opportunity in strengthening the mechanism and 

would encourage people in talking about the food security which had been changed by the commercial 

production system and finding the solution .With the basis of having an opportunity in reflecting on opinions and 

feelings would support the expansion of ideas, knowledge and content of food insecurity issues 

continuously.Previously,leaders had important role in taking shape the collaborative managements between 

people in the community and other supportive organizations.That leaders’s role which Moore (2003: 12) stated 

as the networker,who offers procedural assistance and links the vulnerable groups to outside technical experts 
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and resources that may enable them to draw up acceptable settlement options.Extending the result was 

successful due to the terms of support from kinship which was social capital that would originate assistance, 

experiences and mutual feeling. 

    3.4.2 The communitiness in terms of kinship helped build a great relationship in the 

manner of cooperation,coordination and compromise rather than conflict.This was regarded that food security 

management in Ban Pa Phai has rehabilitated the community strategically and created positive thinking that 

would bring success in practical term. 

  

Discussion and Conclusion 
1. The research could conclude that Multi-dimensions of farmer’s food insecurity were complex 

negative situations of production and consumption of farmers from commercial agricultural production 

;degradation of base resources for production,decreasing of food from both production and natural sources 

,changing in relationship in agricultural community. 
2. In term of aadaptive production behavior of farmers  showed mean and standard deviation of 

adaptive production behaviors in two groups of farmers with high and low perception comparatively as such 

t=22.465,p<0.001.Thus in summary,the farmers with high perception and farmers with low perception adapted 

themselves in terms of production which differences are statistically significant at the 0.001.The farmers with 

high perception had behaviors of adaptive production in high level (x̄ =2.82,S.D.=0.31) whereas farmers with 

low perception had behaviors of adaptive production in obviously lower level (x̄ =1.52,S.D.=0.29).According to 

this differences of 2 groups in adaptative capacity  

Learning process of Ban Pa Phai’s farmers through academic knowledge and technique transmission. The 3 most 

favourite activities of farmers ‘s partici[ation that are workshop about cultivation field crops  

66.67%  raising chicken 50% and about fishery 43.33% 

 Moreover, opnions of officer who relate to learning process and knowledge tramsmission showed highly 

agreed with the issue ; farmers utilized land after receiving new knowledge to increase productivity and food 

and the officers highly agreed with this idea x̄ =2.80.Farmers were interested in new knowledge and 

technology to develop their careers and life quality x̄ =2.70 and asking for advices about agricultural production 

issues and vocational development with the officers. x̄ =2.70 

 3. The outcomes after adaptations of in-farm and off-farm activities, we could see that the occupation 

of agriculture would still focus on cultivating rice and garlics.However,forming of in-farm and off-farm groups 

that created additional revenue and food sources.In addition to such groups, the community also has a group 

formed by combining of variety people such as capital group for the production and savings, health and welfare 

groups,wisdom and development resources group etc.which make villagers have better lives gradually.Shifting 

the focus of food security to food producer would also reduce pressures on their agricultural resources,enabling 

them to move towards more sustainable agricultural practices. 
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 The outcome of operations in the community also showed 1) The restoration of the trust and confidence 

to the community about aiming to and taking action on dealing with problems with the potentiality, knowledge 

and procedure of the community in terms of both content and method, and understanding the construction of 

food security holistically. 2)The outcomes of community’s adaptation strategies on food security issue were 

hamonized between the advantages on livelihood security and the advantages on environmental sustainability. 

According as sustainability,for which Chambers and Conway emphasised the social as well as the environmental 

dimension.Such like enhancing capability–in facing change and unpredictability (Chambers and Conway,1992: 

31). 

 4. In conclusion,Ban Pa Phai community had success in creating more food security for farmers . 

Conditions of success such as  

1. The perception and awareness of villagers were the key of changes,while based in extensive 

empirical evidences and placed perception and local knowledge into existing  efforts to identify causal 

relationships between environment, economy and food outcomes as the concept of  contemporary food security 

study which has raised awareness of the importance of local knowledge and local perceptions of problems and 

insecurity in understanding the causes (and results) of that insecurity, as in the rural development work of 

Carney (1998: 2).  

2. There were leaders who brought changes annd solved problems in the manner of active learning 

which extended to other agriculturist’s movement.These was relevant to assertion of Carroll (2010: 54) that said 

wider structural and economic barriers often exist and affect local economies,most of which are beyond the 

reach of grassroots initiatives.There is a need for real leadership as well as an organized effort in order to bring 

about change and tackle the problems.Significantly the driving process of community’s adaptation under the 

assistance of Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre who sponsored the process so that the 

community could strengthen potentials to figure out the crisis’s causes as well as planning to cope with problems 

with using efficiency strategies from brainstorming which was flexible by situations,inspecting and improving the 

managements continually. According to that situation and process,there realized as Agranoff and McGuire 

(2003:15) mentioned cooperative management may be collaborative actions with mutual goals,officially or 

unofficially  in action processes of organization groups with mutual arrangements in solving problems that one 

single organization cannot easily solve.Accomplishment the task could be the practical example of participatory 

process which remarked on Carloni’s point of  view; operation of the participatory process therefore depends on 

how narrowly the government prescribes its development policy and how narrowly the policies are interpreted 

and implemented by government staff (Carloni,personal communication,1997 in FAO: 156).  

3. The reflection of the practical results of the community in terms of social system including the 

relationship of the people within the community 'Horizontal relationship' such as neighbors,and the relationship 

with the outside 'Vertical relationship'.Solving problem was successful because they did it through the senses 

friendship,ownership and responsibility, therefore driving the issue of food insecurity in Ban Pha Phai  is an 

example of integrating knowledge an experiences which becomes practical knowledge,skill and proficiency for 
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maintaining a food security which the communitiness in terms of kinship helped build a great relationship in the 

manner of cooperation. 

 

Suggestions 
1. According to this study which found the differences of 2 groups in adaptative capacity so the 

guidingly-suggested issues  should intense to vulnerability and other factors of small producers which obstruct 

their adaption in farm practice. 

2. Guidingly-suggest for next further researches  should extend to the interesting dynamic  issues 

which related to food security such as an in-depth study of the food security and adaptations to  climate 

change, contract farming and its effects on food security,the contribution of NTFPs to support food security and 

livelihood. 
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บทส ารวจงานวจิัยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับเมืองพะเยาน่าอยู่1 

Historical & cultural survey research and ‘Phayao’ livable city 

มนตรา พงษ์นิล1* 

Montra Pongnil1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเมอืงน่าอยู่ในการศึกษาวิจัยทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม 

โดยพบว่า อุดมการณ์และโครงสร้างส่วนบนของสังคมประกอบสร้างความหมายและความจริงทางวัฒนธรรมท่ี

เปลี่ยนแปลงลื่นไหลในกระบวนการทางประวัติศาสตร์  เช่น อิทธิพลของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการ

ประกอบสร้างความหมายของเมืองน่าอยูใ่นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เมืองพะเยาน่าอยู่ถูกสร้างความหมาย

จากแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเช่นกัน โดยสะท้อนผ่านการศึกษาวิจัยด้านการท่องเท่ียวและการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ 

บทความนี้ต้องการพัฒนาไปสู่ค าถามส าคัญว่า เคร่ืองมือทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายใต้อิทธิพลของ

วัฒนธรรมชุมชนได้ประกอบสร้างความหมายเมืองพะเยานา่อยูข่ึน้มาในรูปแบบใดและปรับเปลี่ยนความหมายในแตล่ะ

ชว่งเวลาทางประวัตศิาสตร์ของการพัฒนาเมอืงพะเยาอย่างไร 
 

ค าส าคัญ:  อัตลักษณ ์วัฒนธรรมชุมชน ประวัตศิาสตร์  การประกอบสร้าง  เมอืงน่าอยู่ พะเยา 
 

Abstract  
 

 This article reviews the literature about livable cities in the research of history and cultures. It is found 

that ideas and super structures of the main structures, signifiers and truths of the cultures that change smoothly 

in the processes of history, such as the influence by the idea of culture community is the tool to create the 

meaning of a livable city in history and culture. ‘Phayao’ Livable City is created from meanings from culture 

communities, too, reflected from research of tourism and improvement of livable cities. This article moves on to 

an important question, that says that tools of history and cultures under the influence of culture communities 

have created the meaning of ‘Phayao’ Livable City in which form, and changed the meaning of that in each 

periods of history of Phayao in which way. 
 

Keywords:  Identity, Culture Community, History, Construction, Livable City, Phayao  
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บทน า 

พ.ศ. 2529 ส านักงานองค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรป (WHO, EURO) ได้เสนอโครงการเมืองนา่อยู่ โดยเอา

วิธีการพัฒนาสุขภาพของประชาชนบนพื้นฐานของหลักการสุขภาพดีถ้วนหน้ามาใช้ในระดับท้องถิ่น และองค์การ

อนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดให้วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2539 เป็นวัน WHO Healthy Cities เพื่อรณรงค์ให้เมืองต่าง ๆ 

จากท่ัวโลกหันมาสนใจโครงการเมืองน่าอยู่ และได้ก าหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างเป็น

รูปธรรม 

มโนภาพ ‘เมืองน่าอยู่’ ของจังหวัดส่วนภูมิภาคในประเทศไทย ก าลังได้รับความนิยมจากนักพัฒนาและ

บรรดาประชาชนท่ีอาศัยอยูใ่นจังหวัดต่าง ๆ และเมื่อจะครุ่นคิดและถกเถียงกันวา่ จะมีรูปแบบและแนวทางการพัฒนา

เมืองท่ีตนเองอาศัยอยู่ไปในทิศทางท่ีเหมาะสมอย่างไร ค าตอบท่ีหลายฝ่ายเห็นตรงกันท่ีสุด ก็คือกลุ่มค าท่ีสะท้อน

ความหมายของเมืองน่าอยู่ ได้แก่ เมืองแห่งสุขภาพ (healthy city) เมืองสีเขียว (green city) เมืองนิเวศน์ (eco-city) 

เมอืงอัจฉริยะ (smart city) เมอืงเนบิชา้ (slow city) เมอืงแห่งวัฒนธรรม (cultural city) เป็นต้น 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย ได้ริเร่ิมขึ้นเป็นคร้ังแรกภายใต้กรอบทางด้านสาธารณสุขตามแนวทาง

ขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยสนับสนุนให้ชุมชนเมืองขนาดต่าง ๆ 5 เมือง ได้แก่กรุงเทพมหานคร 

นครราชสีมา พะเยา ยะลา และพนัสนิคม เป็นเมืองน าร่อง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้เร่ิมด าเนินงานพัฒนา

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ส านักงานพัฒนาชุมชนเมือง ส านักงานนโยบายและแผน

สิ่งแวดลอ้ม ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี เป็นต้น  

จะเห็นได้ว่า การรับรู้เกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ในสังคมไทยเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 

ภายใตมุ้มมองด้านสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก

ให้ด าเนินโครงการเมืองน่าอยู่ ใน 5 เมืองน าร่อง มีการจัดอันดับเมืองน่าอยู่โดยสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนามาตั้งแต ่

พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ในเวลาต่อมาก็มีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีส ารวจความสุขของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ตั้งแต ่

พ.ศ. 2552 อาทิเช่น หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านสาธารณสุข เช่น กรมสุขภาพจิต และศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อ

สังเกตการณแ์ละวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น 

การศึกษาส ารวจและวิจัยเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่และจังหวัดท่ีมีความสุขของประเทศไทยของหน่วยงานต่าง ๆ 

ข้างต้น พบว่าจังหวัดท่ีมเีมอืงท่ีน่าอยูแ่ละมีความสุขท่ีสุดใน 10 อันดับแรก จะเป็นจังหวัดท่ีมขีนาดเล็ก ซึ่งยังไม่ค่อยมกีาร

เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีทางกายภาพของจังหวัด ตลอดจนสังคมวัฒนธรรมเข้ามามาก

เท่ากับจังหวัดหรือเมืองท่ีมีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ท่ีมีการพัฒนาเข้ามามากกว่า  ผลการส ารวจที่ต่อเนื่อง จังหวัดใน

กลุ่ม 10 อันดับแรกจึงกลายเป็นพื้นท่ีท่ีองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดสมาทานและประกาศความเป็นเมืองน่าอยู่ของจังหวัดนั้น 

ๆ อย่างภาคภูมิใจ และจัดท าแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และปฏิบัติการของเมืองน่าอยู่ในมิติต่าง ๆ 

รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคมและองค์กรต่าง ๆ โดยใช้การอนุ รักษ์และฟื้ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในการพัฒนาในมิติต่าง ๆ 

เป็นตน้ 

จังหวัดพะเยาเป็น 1 ใน 5 เมืองท่ีได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองน าร่องส าหรับพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่โดย

กระทรวงสาธารณสุขเมื่อ พ.ศ.2537 และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนากับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

ด าเนนิการจัดอันดับให้เมืองพะเยาเป็นเมืองน่าอยูล่ าดับท่ี 6 ของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยเป็นการจัดอันดับ
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เทศบาล ซึ่งวัดจากดัชนีเร่ืองความน่าอยู่จากประชากรผู้อยู่อาศัยและผู้ท่องเท่ียวผ่านทางในด้านมิติความปลอดภัย 

ความสะอาด ความมคีุณภาพชีวิตท่ีด ีการบริหารจัดการ และความเป็นเมอืงท่ีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

หากเราค้นค าว่า “พะเยาเมืองน่าอยู่” ใน Google จะพบว่าระบบได้พบค าค้นดังกล่าวท้ังหมด 163,000 

รายการ ซึ่งเมื่อเข้าไปพจิารณาชื่อหัวข้อในรายการต่าง ๆ ลว้นแล้วแตใ่ชค้ าขึ้นตน้หัวข้อวา่ พะเยาเมอืงน่าอยู่แทบท้ังสิ้น 

ในขณะเดียวกันภายในเนื้อหาก็มีการอธิบายถึงความน่าอยู่ของเมอืงพะเยาที่มธีรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิงดงาม เป็นเมอืงเล็ก

ท่ีเก่าแก่ สงบสุข อากาศดี มีวัดและโบราณสถานต่าง ๆ ที่สะท้อนคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ประชาชนในเมือง

พะเยามอีัธยาศัยไมตรีและอยู่กันอยา่งเรียบง่าย  แมแ้ตใ่นวสิัยทัศน์ของจังหวัดพะเยาก็ระบุวา่  

พะเยาเป็นเมอืงน่าอยู่ 

ประชาชนมรีายได้พอเพยีงกับรายจ่ายท่ีจ าเป็น 

มโีอกาสพัฒนาตนเองให้อยูด่ีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได ้

ถึงแม้ว่าจะมีการจัดอันดับในระดับเทศบาลในประเทศไทยให้เทศบาลเมืองพะเยาได้รับการส่งเสริมให้เป็น

เมืองน่าอยู่ แต่จะเห็นได้ว่าความหมายของเมืองพะเยาน่าอยู่ ถูกขยายความในสื่อสาธารณะและจังหวัดพะเยาให้กิน

ความถึงระดับจังหวัด ซึ่งท าให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ของเมืองพะเยาน่าอยู่เป็นภาพสลักระดับจังหวัดของประชาชน

ในจังหวัดพะเยาและประชาชนท่ัวไปดว้ย 

การขยายความหมายเทศบาลเมอืงพะเยาน่าอยู่ไปสู่จังหวัดพะเยาเมอืงนา่อยู่ ก่อให้เกิดสภาวะการจัดการให้

จังหวัดพะเยามีภาพลักษณ์ท่ีสื่อถึงความนา่อยูใ่นดา้นต่าง ๆ  เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโบราณสถาน

ศลิปะและวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่มคีุณค่า  มีความสงบเงียบ ผู้คนใชช้วีติอยา่งเรียบง่าย  ฯลฯ ซึ่งถึงแมว้า่ จังหวัดพะเยาจะ

อยู่ในกลุ่มจังหวัดท่ีจนท่ีสุดและมีประชาชนท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนเป็นสัดส่วนท่ีมากเป็นอันดับต้น ๆ   และจังหวัด

พะเยาท่ีอยู่ในกลุ่มเมืองน่าอยู่และเมืองท่ีมีความสุขล าดับต้น ๆ แต่ก็อยู่ในกลุ่มจังหวัดท่ีประชากรมีความเครียด การ

ท ารา้ยตัวเองและฆ่าตัวตายสูงเป็นล าดับตน้ ๆ ของประเทศเชน่เดียวกัน  

เป็นท่ีนา่สังเกตว่า จังหวัดก็มีคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อทรัพยเ์กิดขึ้น (ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ, ข้อมูล พ.ศ.2549-2558) ซึ่งมีสัดส่วนท่ีไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญ แตจ่ะพบวา่ เมื่อเกิด

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา ประชาชนก็มักจะแสดงความคิดเห็น

ในสื่อสังคมออนไลน ์เชน่ เฟสบุ๊ควา่ คดีเหล่านีไ้ม่นา่เกิดขึน้ในจังหวัดพะเยาท่ีเป็นเมอืงนา่อยู ่หรือเมอืงพะเยาเป็นเมอืง

สงบ ผู้คนใจดี ไมค่วรจะมเีหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น  

ปรากฏการณ์ข้างต้น ชี้ให้เห็นได้ชัดเจนว่า พลังความหมายของเมืองพะเยาน่าอยู่มีอิทธิพลต่อความคิดและ

ความรู้สึกของประชาชนอย่างมากท่ีเชื่อในอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะความเชื่อเชน่นี้ก็ยังได้รับการยอมรับ

จากคนท่ัวไปเมื่อมาเดินทางมาพ านักท่ีจังหวัดพะเยา พลังดังกล่าว ท าให้จังหวัดพะเยานอกจากจะวางแผนให้มี

ยุทธศาสตร์ท่ีตอบโจทย์วิสัยทัศน์เมืองพะเยาน่าอยู่แล้ว ก็มีการใช้และจัดการเคร่ืองมือทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมประเภทตา่ง ๆ เพื่อบรรจุความหมายเชงิอัตลักษณข์องความเป็นเมอืงน่าอยู่ดว้ยเชน่กัน 

เครื่องมือทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคือ ระบบความเชื่อและรูปแบบของประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม

จังหวัดพะเยาท่ีสื่อถึงเร่ืองราว วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม ผู้คน ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงท าให้จังหวัด

พะเยาเข้าสู่ความทันสมัยมากขึ้น เช่น การเกิดเมืองมหาวิทยาลัยท่ีต าบลแม่กา อ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา การเกิด

ร้านอาหารกลางคืนท่ีทันสมัยมากขึ้น  การพัฒนาพื้นท่ีส าคัญเพื่อสะท้อนลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของเมืองพะเยา การนิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองพะเยาของคนรุ่นปัจจุบันท่ีดูน่าสนใจมากขึ้น  การ

พัฒนาการท่องเท่ียว การใช้สื่อสารมวลชนเพื่อเสนอภาพลักษณ์ของพะเยาท่ีสะท้อนความเรียบง่ายมีวัฒนธรรม
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เฉพาะถิ่น รวมจนถึงมีบทเพลงเกี่ยวกับจังหวัดพะเยามากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นตัว

สะท้อนให้เห็นความหมายของเมืองน่าอยู่ท่ีมีลักษณะเฉพาะระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยท่ีก าลังเกิดขึ้น

ร่วมกันในจังหวัดพะเยา 

กล่าวคือ นิยามของเมืองนา่อยู่ท่ีปรากฏในแนวคิดและหลักการท่ีมหีลักเกณฑ์ชี้วัดวา่เมืองน่าอยูค่ืออะไรและ

ประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าว 

เช่น จังหวัดพะเยา ก็มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตั้งแต่แผนระยะสั้นจนถึงแผนระยะยาวราย 5 ปีท่ี

สอดคล้องกับหลักเกฑ์การพัฒนาเมืองน่าอยู่นั้น  นอกจากท่ีความเป็นเมืองพะเยาน่าอยู่จะหลุดลอยออกจากบริบท

ของเทศบาลเมืองพะเยาในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ พ.ศ.2537 ไปสู่แผนงานระดับ

จังหวัดพะเยาแล้ว  ในการรับรู้ของสาธารณชนชาวพะเยาก็ท าให้นิยามของเมืองพะเยาน่าอยู่กลายเป็นภาพลักษณ์

พื้นผิวท่ีอาจไม่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ดังข้างต้น กล่าวอีกอย่างได้ว่า นิยามเมืองพะเยาน่าอยู่เป็น

การสัมผัสด้วยอารมณ์ความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวิตทางสังคมของจังหวัดพะเยาโดยประชาชน

ชาวพะเยาและคนทั่วไปเสียมากกวา่ที่จะพจิารณานิยามเมอืงน่าอยู่อยา่งลึกซึ้งตามเกณฑ์ช้ีวัด 

การสัมผัสด้วยอารมณ์ความรู้สึกถึงเมืองพะเยาน่าอยู่ของประชาชนชาวพะเยาและบุคคลท่ัวไป เราอาจ

สังเกตเห็นได้ชัดจากตัวแสดงทางวัฒนธรรมท่ีประกอบสร้างขึ้นมาอย่างเด่นชัดและเป็นท่ีรับรู้และคล้อยตามตัวแสดง

ทางวัฒนธรรมดังกล่าว ได้แก่ ประวัตศิาสตร์เมอืงพะเยา  ประวัตศิาสตร์วีรบุรุษ  บทเพลงเกี่ยวกับพะเยา  อาหารการ

กิน ผู้คนและลักษณะการท่องเท่ียวของจังหวัดพะเยา เป็นต้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงสามารถศึกษาการประกอบ

สร้างเมืองน่าอยู่ผ่านตัวแสดงทางวัฒนธรรมท่ีน่าจะสะท้อนอัตลักษณ์ของพะเยาได้ ซึ่งมีการบรรจุความหมายของ

เมืองน่าอยู่ว่ามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและคลี่คลายการประกอบสร้างความหมายเมืองพะเยาน่าอยู่ขึ้นมาจนถึง

ปัจจุบันได้อยา่งไร 

แน่นอนท่ีว่างานเกี่ยวกับเมืองนา่อยู่ในประเทศ ส่วนใหญ่มักถูกน าไปใชส้ าหรับการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนา

และแผนปฏิบัตกิารของหนว่ยงานราชการในอาณาบริเวณนัน้ โดยใชห้ลักเกณฑ์ของเมืองน่าอยู่เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ของการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งหากพิจารณาลงไปในรายละเอียดก็จะพบว่า การวางแผนการพัฒนาเมืองน่าอยู่

ประกอบด้วยองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การวางแผนภาคและผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม  วทิยาศาสตร์สุขภาพ กีฬาและนันทนาการ  การจัดการทางวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว ฯลฯ  แตใ่นองค์

ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มโนทัศน์เมืองน่าอยู่ก็มีองค์ความรู้ด้านนี้ประกอบอยู่ด้วยเช่นกัน ได้แก่ 

สังคมวิทยาและมานุษยวทิยาเมืองและชนบท วัฒนธรรมชุมชน  การเคลื่อนงานพัฒนาเมืองของภาคประชาสังคม คน

ชายขอบในเมือง ฯลฯ และวรรณกรรมการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยคร้ังนี้ คือ การประกอบสร้างความจริงหรือ

ความหมายทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มแนวคิดหลังโครงสร้างนยิม/หลังสมัยใหม่นิยม 

ในเบื้องต้น บทความนี้สนใจท่ีจะการทบทวนวรรณกรรม โดยยกตัวอย่างการศึกษาเมืองในแนวทางต่าง ๆ 

รวมจนถึงประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบสร้างความหมายท่ีมีผู้ ท่ีท าการศกึษาเอาไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อแสดงให้

เห็นถึงลักษณะส าคัญ ข้อค้นพบและการถกเถียงเชงิวชิาการเพื่อตามให้ทันต่อการพัฒนาองค์ความรู้เร่ืองการประกอบ

สร้างความหมายของเมืองนา่อยู่ต่อไป โดยแบ่งหัวข้อคือ 1) การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ประชาสังคมและการพัฒนา: 

การถ่ายเทเคลื่อนยา้ยมโนภาพความโรแมนติกในชนบทไปสู่ในสีสันของเมอืงนา่อยู่  2) การประกอบสร้างความหมาย 

การประกอบสร้างความเป็นจริง และ 3) การทบทวนวรรณกรรมเมอืงน่าอยู่ในจังหวัดพะเยา 
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วัฒนธรรมชุมชน ประชาสังคมและการพัฒนา: การถ่ายเทเคลื่อนย้ายมโนภาพความโรแมนติกในช

นบทไปสู่ในสีสันของเมืองน่าอยู่ 

 ในการศึกษาลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของเมืองและชนบทในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สะท้อนให้

เห็นพัฒนาการของการศึกษาและพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกต่างหลากหลายอย่างมาก  แต่การรับรู้เกี่ยวกับความ

เป็นเมืองและชนบทในสังคมไทยยังคงเหมือนข้อเสนอของนักวิชาการหลายคนในศตวรรษท่ี 20  ซึ่งแยกให้เห็นความ

แตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทอย่างเป็นขั้วตรงกันข้าม กล่าวคือ เมืองเต็มไปด้วยการแข่งขันเห็นแก่ตัวและมีปัญหา

สังคมมากมาย  อยา่งไรก็ตาม ในเมืองก็ยังมีผู้คนท่ีอพยพมาจากตา่งจังหวัดอยู่ในสลัม ซึ่งผูกพันเป็นกลุ่มสังคมในเชิง

ช่วยเหลือเกื้อกูล ป้องกันภัยอันตรายและมีเครือข่ายทางสังคมท่ีขยายจนเป็นโครงสร้างของสังคมเมือง  ในขณะท่ี

ชนบทคือชุมชนท่ีสวยงามในอดีต แต่ถูกกระท าจากระบบความสัมพันธ์ท่ีไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและการเมืองจาก

สังคมเมอืง   

 ในเบื้องแรก หากนับว่าชนชั้นกลางก็คือสมาชิกส่วนหลักของประชาสังคม ภาพยนตร์เร่ือง หมานคร ก ากับ

โดยวิศิษฏ์ ศาสนเท่ียง (2547) ก็ได้แสดงสายตาของชนชั้นกลางผ่านผู้ก ากับซึ่งมองเมืองอย่างจิกกัดและมองชนบท

อย่างร่ืนรมย์  เช่นเดียวกับทับทิม ทับทิม (ใน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 30/2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2554: 

137-154) ท่ีน าเสนอวา่ชนชัน้กลางในเมอืงบางกลุ่ม มองชนบทไทยแบบคู่ตรงข้ามกับเมอืง ซึ่งในอดีตมองชนบทล้าหลัง 

ด้อยพัฒนา แต่ปัจจุบันชนบทไทยกลายเป็นภาพโรแมนติกท่ีได้รับการชื่นชมและควรรักษาไว้และถูกการพัฒนากับทุน

นยิมเข้าครอบง า   

ทับทิมชี้ให้เห็นว่า สื่อกระแสหลัก นโยบายรัฐ รสนิยมการบริโภค และการใชช้วีิตของชนช้ันกลาง เป็นกลไกส าคัญท่ีท า

ให้เกิดการสร้างและรักษาจินตภาพของชนบทไวโ้ดยชนช้ันกลาง ซึ่งส่งผลตอ่ทัศนคติรวมไปถึงทิศทางการพัฒนาชนบท 

และเป็นกระบวนการสร้างความคาดหวังทางสังคมร่วมกันของกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองท่ีแทรกซึมอยู่ในความเป็น

ชนบทไทย  และเมื่อกลุ่มท่ีมบีทบาทในสังคมมีความเชื่อวา่ภาพชนบทเช่นนี้เป็นความจริงและมีการสื่อสารต่อ มันก็จะ

ค่อยๆ เป็นความจริงส าหรับคนอื่นๆ ในสังคมด้วย 

 และเมื่อพิจารณาในบริบททางประวัติศาสตร์ของการท างานในกลุ่มประชาสังคมในประเทศไทย ก็จะพบว่า 

การก่อตัวขึ้นขององค์กรพัฒนาเอกชนตั้งแต่ทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน พื้นท่ีชนบทซึ่งได้รับผลกระทบ

และมีปัญหาจากการพัฒนานั้น เป็นพื้นท่ีท างานส่วนใหญ่ขององค์กรพัฒนาเอกชน ท้ังปัญหาความยากจน ปัญหา

การเกษตร ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาผู้หญิงและเด็ก ฯลฯ (ชั ชวาลย์  ทองดีเลิศ, 2543) 

โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ  พ.ศ. 2520–2540 การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้เกิดการ

ขยายตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนท่ีหลากหลาย ซึ่งมีท่ีตั้งอยู่ในเมือง โดยร้อยละ 44 ขององค์กรดังกล่าวเน้นการ

ท างานเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน (ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย , เว็บไซต์ 15  

ธันวาคม 2558) ในชนบท 

 ในขณะท่ีในช่วงตั้งแต่ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา การเกิดขึ้นของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งท่ีสร้าง

กรอบมโมทัศน์ในการมองชนบทวา่เป็นชุมชนท่ีดงีามมาตั้งแต่อดีต มีเศรษฐกิจพึ่งตัวเอง มีการใช้และรักษาความสมดุล

ระหว่างชุมชน ทรัพยากรและอ านาจเหนือธรรมชาติ และมีทุนทางประวัติศาสตร์ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรมอยู่มากมายท่ีจะใชเ้ป็นฐานและศักยภาพในการพัฒนาท่ีออกมาจากภายในได้ องค์กรพัฒนาเอกชนในฐานะ

เป็นประชาสังคมท่ีผลิตมโนทัศน์น้ี จึงสมาทานความคิดและความเข้าใจในเร่ืองชนบทดังกล่าวท่ีแตกต่างจากมุมมองต่อ

ความเป็นเมอืง 
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การศึกษาเร่ือง อ่านวัฒนธรรมชุมชนฯ โดยยุกติ  มุกดาวิจิตร (2548) ก็สะท้อนกลุ่มท่ีผลิตแนวความคิด

วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเติบโตมาจากชนชัน้กลางท่ีได้รับการศึกษาและมีวถิีชวีิตผูกพันกับเมือง ซึ่งสร้างรับรู้

และโหยหาความเป็นชนบทแบบอดีต เพ้อฝันและโรแมนตกิ ตรรกะของกลุ่มท่ีผลิตสร้างแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเช่นนี้ 

จึงมีการสร้างความหมายและการรับรู้ของเมืองท่ีตรงกันข้ามกับชนบท โดยเฉพาะมองอทิธิพลภายนอก เช่น ทุนนิยม

และโลกาภิวัตน์เป็นด้านลบต่อชนบท และมองเมืองในฐานะเป็นตัวแทนของการขูดรีดจากชนบท จนยุกติเขียนหัวข้อ

ของอารัมภบทไวว้า่ ‘ไมโ่ลกาภิวัตน ์ก็ วัฒนธรรมชุมชน : ความอับจนของความหวัง?’ ในงานขา้งต้น 

 อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไปพิจารณาการศึกษาเร่ืองสังคมเมือง จะพบว่า กลางศตวรรษท่ี 20 นักสังคม

วทิยาและมานุษยวิทยาได้ศึกษาชุมชนท่ีเป็นหน่วยสังคมขนาดเล็กท่ีอยู่ในเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนของชนชั้นล่างท่ี

เป็นกรรมกร กลุ่มชาติพันธ์ุและชนกลุ่มนอ้ยในเมอืง ซึ่งท าให้พบลักษณะของความเป็นเพื่อน เครือญาติและเพ่ือนบ้าน

ท่ียังคงมอียู ่ข้อค้นพบดังกล่าวท าให้ความหมายของเมืองได้เปลี่ยนไปวา่ไมใ่ชเ่ป็นสังคมท่ีโดดเดี่ยวและแปลกแยก และ

น าไปสู่ข้อสรุปท่ีว่าชีวิตของคนในเมอืงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของชวีิตทางวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ ที่ท า

ให้เข้าใจแง่มุมชีวิตของกลุม่คนต่าง ๆ ในเมอืงมากยิ่งขึ้น (ปรีชา  คุวนิทร์พันธ์ุ, 2545) 

 ส่วนงานการศึกษาชีวิตของชนชั้นล่างท่ีมีชื่อเสียงในสังคมไทย คือ ชีวิตและจุดจบของสลัมแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร โดย มรว.อคิน  ระพพีัฒน์ ส่งผลให้มีการสบืสานการศึกษาทางมานุษยวทิยากับกลุ่มคนและชวีติทาง

สังคมวัฒนธรรมของคนเล็กคนน้อยในเมืองใหญ่มากมาย เช่น ชาติพันธ์ุวรรณนาว่าด้วยผู้ชมโทรทัศน์ : ชีวิตข้างถนน 

ยามค่ าคืน บนถนนสายหน่ึง ในเมอืงเชยีงใหม่ ของวสันต์  ปัญญาแก้ว (2542) และวิทยานพินธ์เร่ือง โลกของคนไรบ้้าน 

ของบุญเลิศ  วิเศษปรีชา (2546)  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวท าให้เกิดการขยายฐานการท างานไปยังกลุ่มและชุมชนต่าง ๆ 

ภายในเมืองของภาคประชาสังคมในไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นบทบาทท่ีสนใจในปัญหาท่ีมีลักษณะเฉพาะในเมือง เช่น 

ชุมชนแออัด คนจนเมือง ขอทาน คนไร้บ้าน เพศและอนามัยเจรญิพันธ์ุในเมอืง วถิีชีวิตและวัฒนธรรมในเมอืง ฯลฯ 

มุมมองของชนชั้นกลางและประชาสังคมท่ีพิจารณาเห็นว่า ความเป็นชุมชนในชนบทเป็นสิ่งท่ีดีงามและมีคุณค่า และ

มุมมองดังกล่าวก็ได้ถูกน ามาใช้ในการมองหรือศึกษาความเป็นเมืองท่ีมักจะตั้งต้นปัญหาให้เห็นว่า เมืองท่ีมีความ

เข้มข้นของการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและสัมพันธ์กับอิทธิพลภายนอกอย่างมากนั้น นับเป็นภาวะคุกคาม

และก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเมอืงตามมา แต่ดว้ยมุมมองแบบชุมชนนิยม ความ

เป็นเมืองจึงถูกให้ความหมายใหม่ท่ีสัมพันธ์กับประวัตศิาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน วิถีวัฒนธรรมในเมืองแบบดั้งเดิม

อันเป็นทุนทางวัฒนธรรม และความเป็นชุมชนเล็ก ๆ ท่ีมีประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน  ลักษณะ

ความเป็นชุมชนนิยมในเมือง จึงถือได้ว่า เป็นมุมมองมอีทิธิพลตอ่ชนชัน้กลางและประชาสังคมในการด าเนนิการพัฒนา

เมืองท่ีส่อให้เห็นว่า ความเป็นเมืองก็สามารถพัฒนาให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีลีลาชีวิตท่ีมีสีสัน มีความสุขและน่าอยู่ได้ของทุก

กลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในนัน้ 

 จะเห็นได้ว่า แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนถูกน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ท้ัง ๆ ท่ีเป็น

แนวความคิดท่ีนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนใชใ้นการท าความเข้าใจและอธิบายวิถีของชุมชนชนบทวา่มทุีนทาง

สังคมวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน แต่แนวคิด

ดังกล่าวก็ถูกวจิารณ์วา่เป็นการสร้างมโนทัศนข์องชุมชนชนบทท่ีสวยงาม โหยหาอดีตและมีความเป็นโรแมนติก (ยุกต ิ 

มุกดาวิจิตร, 2548) และมีการน าเสนอภาพเพียงด้านเดียวของชนบทตามท่ีตนเอง (นักวิชาการและองค์กรพัฒนา

เอกชน-ผู้เขียน) ใฝ่ฝันจะให้ชุมชนชนบทเป็นเช่นนั้น (สามชาย  ศรีสันต์, 2554) แม้กระท่ังความสัมพันธ์ระหวา่งความ

เป็นชนบทกับการพึ่งตนเองก็เป็นมายาคติท่ีผลิตซ้ าความแตกต่างท่ีเป็นขั้วตรงข้ามระหว่างเมืองกับชนบทท่ีไม่อาจ

บรรจบเข้าดว้ยกันได้ (สามชาย  ศรีสันต์, 2557) 
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 อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปได้ว่า แต่เดิมท่ีการศกึษาเมอืงซึ่งแสดงภาพของปัญหาอย่างมากมายอันเกิดจาก

การพัฒนาทางเศรษฐกิจทุนนิยมและการเคลื่อนเป็นสังคมสมัยใหม่ตามอิทธิพลของการพัฒนากระแสหลัก สะท้อน

มโนภาพความไม่นา่อยู่ของเมอืงน้ัน ถูกพลังของกระแสความคิดในการศึกษาสังคมชนบทท่ีมองภาพตายตัวแนวโรแมน

ตกิแบบทัศนะโครงสร้างหน้าท่ีนิยม ท่ีการศึกษาในงานต่าง ๆ จะให้ภาพแบบสังคมชนบทถึงแม้จะถูกกระแสภายนอก

เข้ามาท าให้เกิดปัญหาและอยู่ในภาวะพึ่งพาในหลาย ๆ ด้าน  แต่ด้วยทุนทางสังคมวัฒนธรรมท่ีสะสมมาจึงร้อยรัดให้

ชนบทด ารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งนั้น  วัฒนธรรมชุมชนเช่นนี้  สามารถเกิดขึ้นได้ในสังคมเมือง เพราะมีทุนทางสังคมเดิม

หรือมกีารสร้างขึน้มาใหม่ในชุมชนเมอืงเชน่เดียวกัน 

 ในปัจจุบัน วรรณกรรมท่ีศึกษาสังคมเมืองจึงให้มโนภาพท่ีคล้ายคลึงกัน ท่ีแสดงว่าเมืองก็มีความน่าอยู่ท่ี

สามารถพัฒนาขึน้มาได้ ลักษณะดังกล่าว มันจึงเป็นการย้ายมโนภาพความคิดของความเป็นชนบทมามีบทบาทต่อการ

มองมโนภาพของเมอืงท่ีมีสสีันและมีความรุ่มรวยทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเองด้วยเชน่กันน่ันเอง โดยเฉพาะมโน

ภาพเช่นนี้ ปรากฎชัดเจนกับสังคมเมืองท่ีมีชุมชนท่ีผู้คนอาศัยอยู่อย่างยาวนาน มีประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

โบราณวัตถุ ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสามารถสืบสาวอดีตไปได้ถงึรากเหงา้ของสังคมเมอืงน้ัน ๆ  

 ประเด็นสุดท้าย การศึกษาสังคมเมืองและชนบทท่ีผ่าน นอกจากจะเห็นว่า เป็นการศึกษาท่ีแยกให้เป็นหน่วย

การวิเคราะห์ออกจากกันอย่างเด็ดขาดแล้ว ก็ยังเป็นการศึกษาท่ีท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงความหมายและการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองกับชนบท ที่นับวันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชนบทท่ีได้รับอทิธิพลของการ

พัฒนาและความเป็นเมืองมากขึ้น หรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่ีมีลักษณะร่วมทางสังคมวัฒนธรรมของความ

เป็นชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เห็นวัฒนธรรมชุมชนในสังคมเมือง  การศึกษาท่ีผ่านมา จึงยังไม่ได้ให้ความสนใจกับ

การศกึษามโนภาพเมืองน่าอยูก่ับอาณาบริเวณท่ีมท้ัีงสังคมเมืองและสังคมชนบทอยู่ใกล้ชิดกัน เชน่ การศกึษาจังหวัด

พะเยาท่ีมีท้ังความเป็นเมอืงและชนบทควบคู่กันอยา่งแยกไมข่าดจากความหมายของเมอืงน่าอยู่ท้ังจังหวัด 

การประกอบสร้างความหมาย การประกอบสร้างความเป็นจรงิ 

 แนวคิดการประกอบสร้างถูกน ามาใช้ในการศึกษาในวงวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในหลาย

ประเด็นปัญหา เชน่ ผู้สูงอายุ  กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  อาหารและร้านค้า ความบันเทิงและ

นันทนาการ ตลอดจนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับประวัตศิาสตร์  ความเป็นชาติและความเป็นไทย ฯลฯ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาเกี่ยวกับการประกอบสร้าง แสดงให้เห็นว่า แนวคิดดังกล่าวได้รับความ

สนใจศึกษาในประเด็นปัญหาท่ีกว้างขวางและหลากหลายอย่างมาก แต่มีจุดร่วมประการหนึ่ง กล่าวคือ ประเด็น

ปัญหาท่ีผู้วิจัยสนใจเป็นการประกอบสร้างความหมายหรือความจริงท่ีสัมพันธ์กับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมอืงและสังคมวัฒนธรรมในแตล่ะยุคสมัย ในขณะเดียวกัน การประกอบสร้างความหมาย

ก็ขึ้นอยู่กับวา่กลุ่มหรือชนชัน้ใดเป็นผู้ประกอบสร้างความหมายขึน้มา เป็นต้น 

 ในหัวข้อน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมของการประกอบสร้าง โดยจ าแนกเป็นประเด็นปัญหาที่งานวชิาการแต่

ละด้านสนใจศึกษา ดังตอ่ไปน้ี 

ฉันทรีญาภัสร์ กาญจนสารธนา บุญทัน เชษฐสุราษฎร์และอภชิาติ แสงไกร ได้น าเสนอภาพความอบอุ่นของ

วิถีอีสาน (วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 79-89) จากการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมชุดความอบอุ่นแห่งวิถีอสีาน ได้รับแรงบันดาลใจจากความประทับใจในคุณค่าความงดงามของสายสัมพันธ์

อันอบอุ่น จากการเติมเต็มความรักระหว่างคนสองวัย คือผู้หญิงสูงอายุกับหลานเหลนวัยเยาว์ ซึ่งปรากฏให้เห็นใน

ชนบทอีสานในปัจจุบัน โดยผลงานนี้สะท้อนให้เห็นสิ่งท่ีไม่เคยเปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ์ของสังคมชาวชนบทอสีาน ท่ี

แสดงออกผ่านรูปทรงธรรมชาติท่ีลดทอนความเหมือนจริงและแสงเงาตามธรรมชาติ สามารถสื่อถึงสายสัมพันธ์อัน
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อบอุน่ระหว่างผู้หญิงอีสานวัยสูงอายุกับหลานเหลนวัยเยาวไ์ด้อยา่งเหมาะสม ผลงานจิตรกรรมเชงิอุดมคตเิชน่นีจ้ึงเป็น

ความงามเชิงคุณค่าซึ่งแฝงเร้นในวิถีอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวชนบทอีสานท่ีด ารงคงอยู่โดยไม่แปรเปลี่ยนไปกับ

กาลเวลา 

การศึกษาของฉันทรีญาภัสร์และคณะเป็นการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ท่ีชี้ให้เห็นความส าคัญของงาน

จิตรกรรมอีสานท่ีคณะผู้ศึกษาได้รังสรรค์ขึ้น ซึ่งแสดงความหมายของวิถีชีวิตชาวอีสานท่ีอบอุ่นเรียบง่าย แม้แต่ใน

ปัจจุบันก็ยังคงเห็นความรู้สึกเช่นน้ันอยูใ่นอัตลักษณ์และสังคมของชาวอสีาน อยา่งไรก็ตาม ผลการศกึษานี้สะท้อนให้

เห็นการประกอบสร้างความหมายท่ียังคงแช่แข็งและเจือไปด้วยความรู้สึกถวิลหาอดีตของความเป็นอีสานท่ีมี

วัฒนธรรมท่ีดีงาม โดยไม่ได้ค านึงถึงบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของภาคอีสานท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  งานสร้างสรรค์โดยจิตกรรมชิ้นนี้เป็นตัวแทนของงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีให้

ความส าคัญกับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งจะมีมโนทัศน์ท่ีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นการประกอบสร้างความหมายของ

สังคมท่ีใชอุ้ดมการณ์หรือความเชื่อของผู้ศึกษายัดเยยีดให้กับสิ่งท่ีถูกศกึษา โดยเฉพาะความหมายเกี่ยวกับความดงีาม

วา่เป็นความจริงท่ีด ารงอยูใ่นสังคมโดยไมม่เีปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็สะท้อนไปสูอ่กีด้านหน่ึงคือ สังคมสมัยใหม่ท่ี

โหดร้ายและมีปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากการรับอทิธิพลของความทันสมัยจากภายนอกชุมชน 

วรรณกรรมต่อมา เป็นการพัฒนามโนทัศน์ขึ้นอีกระดับคือ งานวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การประกอบสร้าง

ปรากฎการณ์การถวิลหาอดีตในการสื่อสารเพื่อการท่องเท่ียวของชุมชนอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมตลาดย้อนยุคของ

กฤชนัท  แสนทวี (2555) ซึ่งพบว่าชุมชนมีการใชก้ลยุทธ์ด้วยสื่อบุคคลและใช้สื่อด้านสถานท่ี กิจกรรม การแสดงทาง

วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อแสดงภาพอดีตในช่วงกลาง แต่ก็มีการย้อน

อดตีท่ีมีลักษณะผสมผสานและการจ าลองเสียมากกวา่ 

กฤชนัทชี้ให้เห็นว่า การประกอบสร้างความหมายของปรากฏการณ์ถวิลหาอดีตจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การ

สื่อสารและการจัดการทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงอัตลักษณ์ท่ีถูกประกอบสร้างขึ้นจากความรู้สึกถวิลหาอดีต แต่ผล

การศกึษานี้ ก็ยังคงอยูใ่นกรอบความคิดวัฒนธรรมชุมชนนิยม เพียงแตแ่สดงให้เห็นวา่ การน าเสนอลักษณะย้อนอดีต

เพื่อ ‘ขาย’ ให้กับนักท่องเท่ียวควรใช้กลยุทธ์อยา่งไรบ้าง โดยไม่ได้ตั้งค าถามต่อการประกอบสร้างดังกล่าววา่ มีความ

สอดคล้องสัมพันธ์กับบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหรือไมอ่ย่างไร 

พลวัตของการศกึษาเกี่ยวกับการประกอบสร้างการถวิลหาอดีต สะทอ้นให้เห็นการเคลื่อนไหวภายในชุมชนท่ี

ถูกประกอบสร้างความเป็นชุมชนย้อนอดีตมากขึ้น จากงานวิจัยของโศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุลและคณะ (หน้า 67-

77) ที่ศึกษา ตลาดย้อนยุคสามชุก : การเมืองเร่ืองพื้นท่ีและธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต โดยช้ีให้เห็นกลวิธีส าคัญท่ีชาว

ตลาดสามชุกน ามาใช้เพื่อต่อสู้ ต่อรอง และปกปักรักษาพื้นท่ีตลาดสามชุกท่ีเป็นท้ังท่ีอยู่อาศัยและท่ีท ามาหากินมา

ตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนจากกรมธนารักษ์ คือ 1) การผลิตสร้างความหมายใหม่ให้ตลาดสามชุกกลายเป็น 

“สามชุกตลาดร้อยปี” หรือ ‘ตลาดยอ้นยุคสามชุก’ แหล่งท่องเท่ียวเชงิถวลิหาอดตี  2) การร้ือฟ้ืนอัตลักษณ์ในอดีต ไม่

ว่าจะเป็นโคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่ ขุนจ านงจีนารักษ์ วัตถุข้าวของ เร่ืองราวความทรงจ า และอาหารใน

ชวีิตประจ าวันของผู้คนในตลาดสามชุกให้มาเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ในปัจจุบันเพื่อการบริโภคของนักท่องเท่ียว

รวมท้ัง 3) การสถาปนาให้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ 

งานวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การประกอบสร้างความหมายของตลาดย้อนยุคหรือรื้อฟื้นอัตลักษณ์ในอดีตได้

ท าหนา้ที่รับใชต้่อชุมชนเพื่อพยายามต่อสูก้ับการคุกคามจากอ านาจส่วนกลาง เพื่อมใิห้ตลาดและชุมชนถูกกระท าการ

ไล่รื้อ จะเห็นได้ว่า ภายใต้อ านาจท่ีเข้ามาตกกระทบ ท าให้ชุมชนใช้ความเป็นวัฒนธรรมชุมชนนิยมมาเพื่อสร้าง

ความหมายกับตลาดและชุมชนตนเอง อยา่งไรก็ตาม การต่อสู้โดยใชก้ารถวิลหาอดีตของชุมชน น าไปสู่การแบ่งเป็นคู่
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ตรงข้ามของการเมอืงเร่ืองการช่วงชิงพืน้ท่ี ซึ่งเสมอืนหนึ่งปฏเิสธอ านาจส่วนกลางและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเขา้มา มโน

ทัศน์เชน่นี ้จึงมีลักษณะท่ีไม่สะท้อนให้เห็นความลื่นไหลแปรเปลี่ยนของการประกอบสร้างความหมายของชุมชนท่ีน่าจะ

มีหลายชุดและแปรเปลี่ยนไปได้เมื่อสถานการณ์ใหม่ ๆ เข้ามาในชุมชนท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายของ

ชุมชนต่อไปในอนาคต และการอธิบายเช่นนี้ ให้ความรู้สึกว่าตลาดและชุมชนมีเอกภาพท่ีไม่เห็นถึงความแตกต่าง

หลากหลายของความสัมพันธ์ของกลุ่มตา่ง ๆ ในชุมชนท่ีน่าจะมีปฏสิัมพันธ์ในการสร้างความหมายระหวา่งภายในด้วย

กันเอง 

เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ นิมิตรชัย ชูปู   เก็ตถวา บุญปราการ และปัญญา เทพสิงห์ (2559: 69-89) เร่ือง 

การประกอบสร้างพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพิธีกรรมของวัดเขียนบางแก้ว อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่ชี้ให้เห็นว่าการ

ประกอบสร้างพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ินั้นเป็นไปเพื่อเป็นสถานท่ีเคารพบูชากราบไหว้ภายในชุมชนและนอกชุมชนผ่านต านาน 

เร่ืองเล่าท่ีประกอบสร้างความรู้ความจริงของแต่ละชุดท่ีมีการช่วงชิงความหมายของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผู้

ประกอบสร้างว่าชุดความจรงิดังกล่าวเป็นของชาวบ้านหรือของรัฐ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ยังสื่อให้เห็นภาพของการประกอบ

สร้างความหมายสองชุดท่ีเป็นปฏิกิริยากันระหว่างชุมชนกับรัฐท่ีช่วงชิงระหว่างกัน อย่างไม่เห็นพลวัตความสัมพันธ์

ระหวา่งสองส่วนท่ีน่าจะท าให้การประกอบสร้างความหมายมคีวามยดืหยุน่และเลื่อนไหลอยา่งสลับซับซ้อนมากกวา่คู่

ของความสัมพันธ์ดังกล่าว 

การเพิ่มมิติของกระบวนการทางประวัติศาสตร์ท่ีเคลื่อนไหวต่อการประกอบสร้างความหมาย เห็นได้ใน

การศึกษาของพูนผล โควิบูลย์ชัย (2556: 75-94) ท่ีศึกษาเร่ือง การต่อรองเชิงอ านาจและการเปลี่ยนแปลง

ความหมายของผัดไทย: จากเมนูชาตินิยมสู่อาหารไทยยอดนิยม ซึ่งพูนผลพบว่า ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของรัฐใน

ฐานะผู้สร้างและก าหนดความหมายของอาหารท่ีรู้จักกันในนามของ “ผัดไทย” เพื่อใช้ในการควบคุมจัดระเบียบทาง

วัฒนธรรมของคนในประเทศให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความเป็นไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ต่อมาผัดไทยมีความหลากหลายท้ังประเภทและส่วนผสม ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมท่ีถูกก าหนดอย่างตายตัวและอยู่ใน

ลักษณะของการชักจูงจากรัฐ จวบจนถงึปัจจุบัน ผัดไทยยังได้ถูกท าให้กลายเป็นอาหารประจ าชาต ิเป็นสัญลักษณ์แทน

ความเป็นไทยท่ีผู้คนต่างชาตแิสวงหาบริโภคได้ในยุคโลกาภิวัตน์ ผัดไทยจึงกลายเป็นพืน้ท่ีต่อรองความหมาย ด้วยการ

นยิามความหมายใหม่ เป็นพืน้ท่ีท้าทายอ านาจของรัฐเมื่อคร้ังประดิษฐ์อาหารชนดินี้ขึ้นมาในคร้ังแรก 

พูนผลพาให้คนอ่านเร่ิมเห็นกระบวนการแปรเปลี่ยนความหมายในแต่ละยุคสมัยท่ีผัดไทยด ารงอยู่ว่า ถูก

ประกอบสร้างความหมายท่ีขึ้นอยู่กับอ านาจของรัฐไทยท่ีเข้มงวดหรือผ่อนคลายต่อการนิยามความเป็นไทยมากน้อย

เพยีงใด การเปลี่ยนอ านาจการปกครองจากยุคชาตินิยมรัฐนิยมท่ีเข้ามาสู่การเป็นประชาธิปไตยและโลกาภิวัตนม์ากขึ้น 

ก็ท าให้ผัดไทยมีความหมายท่ีสนองตอบต่อความเป็นชาติไทยแตกต่างกัน กล่าวคือ อดีตถูกให้ความหมายถึง

เอกลักษณ์ของไทยท่ีควรส่งเสริมให้คนไทยด้วยกันบริโภค ในขณะท่ีเมื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบัน ผัดไทยถูกแปรเปลี่ยน

ความหมายให้กลายเป็นอาหารประจ าชาติท่ีชักชวนให้ชาวต่างชาติรู้จักและบริโภคในบริบทของการท่องเท่ียว พูนผล

แสดงให้เห็นว่า การประกอบสร้างความหมายสามารถแปรเปลี่ยนได้เมื่อบริบททางเศรษฐกิ จสังคมการเมือง

เปลี่ยนแปลงไป  

เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุทธิพร บุญมาก (2556: 90-103) เร่ือง ร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย: 

ภาพสะท้อน “ความเป็นไทย” และ “การปรับตัว” โดยสรุปว่าร้านอาหารไทยของคนไทยย้ายถิ่นได้มีโอกาสในการ

น าเสนอวัฒนธรรมอาหารไทยในเชงิคุณค่าของกลุ่มชนมาเปลี่ยนให้เป็นสิ่งท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีการผสมผสาน

ให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นออสเตรเลีย จึงถือเป็นการปรับตัวของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาติพันธ์ุไทยให้

เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นในสังคมออสเตรเลีย ร้านอาหารไทยเปิดให้บริการอาหารในฐานะท่ีเป็นอาหารชาตพิันธ์ุท่ีมี
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ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิกับการแสดงความเป็นไทยผ่านการสร้างสรรค์ท่ีมีการเชื่อมโยงถึงความเป็นไทยท่ีถูกจัดวาง

ในพื้นท่ีสาธารณะในต่างแดนท่ีผู้ประกอบการใช้ในการแสดงถึงความเป็นร้านอาหารชาติพันธ์ุท่ีมคีวามต่างวัฒนธรรม

หรือแปลกใหม่ในสังคมตะวันตก แต่ร้านอาหารไทยถูกน าเสนอในสังคมอื่นท่ีไม่ใช่ชาตพิันธ์ุไทยจึงมีความเป็นพลวัตใน

การปรับตัวทางวัฒนธรรมเดิมให้เข้าสู่บริบทของสังคมและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นออสเตรเลียร่วมสมัย การปรับตัว

ดังกล่าวท าให้เกิดปฏสิัมพันธ์ระหวา่งอาหารไทยท่ีเป็นตัวแทนวัฒนธรรมต่างถิ่นท่ีแปลกกับวัฒนธรรมการบริโภคของ

คนท้องถิ่นอยา่งเหมาะสม 

ส่วน ปรัชญา เป่ียมการุณ (2553) ในการวจิัยเร่ือง การประกอบสร้างสุนทรยีะแห่งรักและภาพสะทอ้นสังคม

ในหนังรักไทย พ.ศ.2548-2552 พบว่า นัยยะส าคัญของกระแสนิยมหนังรักไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในรอบ 5 ปี 

ตั้งแต่ พ.ศ.2548-2552 มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว จาก 6 เร่ืองถึง 13 เร่ือง นอกจากนั้นความลึกซึ้งและ

หลากหลายของตัวหนังรักไทยน้ัน สามารถแบ่งได้ 4 ประเภทหลักคือ หนังรักวัยรุ่นสนุกสาน หนังรักโรแมนติก หนังรัก

แบบครอบครัว และหนังรักหลากหลาย ซึ่งในทุกประเภทนี้จะมีลักษณะหนังท่ีค่อนข้างชัดเจนท่ีเป็นเร่ืองราวความรัก

เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ทั้งนี้เพราะวา่อยูภ่ายใต้อิทธิพลของอุตสาหกรรมหนังรักไทยท่ีเกิดจากกระแสนิยมหรือกระแส

ตลาด จะเป็นตัวขับเคลื่อนทิศทางหนังมากกว่าผู้ก ากับ 

ข้อค้นพบของปรัชญา ชี้ให้เห็นว่า การประกอบสร้างความหมายสามารถถูกขับให้ เด่นชัดและเข้มข้นขึ้น อัน

เนื่องมาจากกระแสไหลบ่าของค่านิยมหรือตลาดทุนท่ีสนองตอบตอ่สุนทรียะแห่งรักที่พยายามสร้างให้ความหมายของ

ความรักมีชุดเดียว 

อุน่ใจ เจียมบูรณะกุล (2549: 134-167) วาทกรรม “ความสวย” และการต่อรองอัตลักษณ์วัฒนธรรมบริโภค 

อุ่นใจพยายามท าความเข้าใจเร่ือง “ความสวย” ของผู้หญิงในฐานะท่ีเป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคม จากการศึกษา

พบวา่ ผู้หญิงไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อของสินค้าเพื่อความงามต่างๆ เพียงอย่างเดียว แต่เลือกท่ีจะบริโภคความรู้เร่ืองการ

สร้างความสวยในรูปแบบต่างๆ ท้ังความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ร่างกาย การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการเลือก

วธีิการศัลยกรรมความงามเพื่อให้ร่างกายงดงามตามสมัยนยิม อีกท้ังเพื่อการสร้างความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณเ์ร่ือง

ความงามท่ีสอดคล้องกับค่านิยมทางสังคม กระบวนการสร้างอัตลักษณ์เกี่ยวพันกับการบริโภคความรู้ท่ีได้รับอทิธิพล

จากงานวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพท่ีเสนออยู่ในนติยสาร 

อุ่นใจดึงให้เราเข้าใจว่า การประกอบสร้างทางสังคมไม่ได้เป็นอ านาจท่ีครอบง ามนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่

มนุษย์เลือกท่ีจะใช้ความหมายจากการประกอบสร้างทางสังคมท่ีให้มาเพื่อแสดงอัตลักษณ์และความหมายตามท่ี

สังคมต้องการ อย่างไรก็ตาม อุ่นใจไม่ได้ขยายความเพิ่มเตมิให้เห็นว่า เหตุใดท่ีผู้หญิงเลือกท่ีจะใชค้วามหมายหรือการ

ประกอบสรา้งทางสังคมเร่ืองความสวยเอาไว้ในอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งค าตอบท่ีอาจจะคาดเดาได้ตอ่ก็คือ การเลอืก

ความหมายตามท่ีถูกประกอบสร้างท าให้การแสดงอัตลักษณ์ดังกล่าวได้รับการสนองตอบจากโอกาสในชีวิตทาง

เศรษฐกิจการเมอืงและสังคมของผู้หญิงท่ีมากขึ้นตามชุดค่านยิมของสังคมนั่นเอง 

ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร (2559: 163-182) ศึกษาเร่ือง มายาคติของหอฝิ่น : การสร้างความหมายของฝิ่น

ภายใต้บริบทแห่งการสร้างชาติและการท่องเท่ียว พบว่า พิพิธภัณฑ์ได้พยายามรื้อสร้างความหมายของฝิ่นผ่านวาท

กรรมทางประวัตศิาสตร์ท่ีเนน้ย้ าการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของการรับรู้ฝิ่นจากการใชเ้พื่อการรักษาพยาบาลสูก่ารใช้

ในฐานะยาเสพติด ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ของหอฝิ่นและการเมืองของการผลิตและการ

กระจายถูกผนวกให้เป็นเร่ืองเดียวกัน  การก่อสร้างหอฝิ่นในจังหวัดเชยีงรายเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวนัน้ คือรูปแบบ

หนึ่งของการผลิตทางวัฒนธรรมของการท่องเท่ียวซึ่งเป็นการสนับสนุนจากสังคมทุนนิยม อีกท้ังยังเป็นส่วนหนึ่งของ
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การพัฒนาให้ทันสมัยในสังคมไทย จนท าให้คนท่ัวไปหลงลืมประวัติศาสตร์อันแท้จริงของฝิ่นในฐานะเคร่ืองมือส าคัญ

ของความขัดแยง้ทางการเมอืงและการสร้างชาติของกลุ่มผู้คนในดินแดนสามเหลี่ยมทองค า 

ในขณะท่ีงานวจิัยก่อนหนา้นี้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการประกอบสร้างความหมายต่อมนุษย ์แตง่านของ

ฐิติวุฒิกลับสะท้อนอิทธิพลของการประกอบสร้างบางด้านนอกเหนือไปจากการค้นพบเหมือน ๆ กับงานวิจัยอื่น ๆ 

กล่าวคือ อ านาจของการประกอบสร้างท่ีแปรเปลี่ยนไปตามบริบท กลับท าให้คนในสังคมหลงลืมความหมายดั้งเดิมท่ี

สิ่งนั้นถูกประกอบสร้างขึ้น  การอธิบายเช่นนี้ก็เท่ากับว่า ความหมายใหม่ท่ีถูกประกอบสร้างได้ลบเลือนและกลืนกิน

ความหมายเก่าที่เคยถูกประกอบสร้างขึ้นมาในอดีต เนื่องจากการพยายามบังตาผู้คนไม่ให้เห็นความขัดแย้งของคนใน

สังคมท่ีแวดลอ้มสัมพันธ์กับฝิ่นในทางการเมอืงระหว่างผู้คนในสามเหลี่ยมทองค า 

ยังมีการใชว้ิธีวิทยาการประกอบสร้างไปอธิบายอุดมการณ์หรืออัตลักษณ์ท่ีใหญ่มากขึน้ เชน่ ชาต ิอัตลักษณ์

ชาติพันธ์ุ ความเป็นเมือง ดังปรากฏในงานทางมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ เช่น งานของอภินันท์  ธรรมเสนา  

ภักดกีุล  รัตน  ดารุณ ี สมศรีและงานของสายชล  สัตยานุรักษ์ 

นอกจากนัน้ มีการศึกษาเร่ือง ฉายภาพ “ยอง” ในมุมมองของละอ่อน: การประกอบสร้างอัตลักษณ์ “ความ

เป็นยอง” ผ่านสารคดีชุมชนของกลุ่มเยาวชนชุมชนวัดประตูป่า อ.เมือง จ.ล าพูน (อภินันท์ ธรรมเสนา , 2553 : 193-

228) “ความเป็นยอง” ในส านึกรับรู้ของกลุ่มเยาวชนถูกนิยามความหมายโดยสัมพันธ์กับประสบการณ์ของกลุ่ม

เยาวชนเอง ท้ังในฐานะท่ีเป็น “คนใน” ของชุมชนท้องถิ่นและในฐานะท่ีได้มีประสบการณ์สัมพันธ์กับชุมชนภายนอก 

“ความเป็นยอง” ท่ีถูกประกอบสร้างขึน้โดยกลุ่มเยาวชน  จึงมีความยืดหยุ่นสัมพันธ์กับประสบการณ์ท่ีหลากหลายของ

ตน สารคดีชุมชนท่ีถูกผลิตขึ้นโดยกลุ่ม เยาวชนจึงเป็น ท้ังการ “ผลิตซ้ าและสร้างใหม่” (reproduction and 

reconstruction) ของอัตลักษณ์ “ความเป็นยอง” ท่ีเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมท้องถิ่นเมืองล าพูน แม้ด้านหนึ่งผู้ประกอบ

สร้างจะมีอ านาจในการครอบง าผู้อื่นผ่านการผลิตความหมายจากมุมมองของตนเอง  แต่ “ความเป็นยอง” ท่ีถูก

ประกอบสร้างขึน้ก็อยู่ภายใต้การครอบง าของอุดมการณรั์ฐชาติด้วยเชน่กัน 

วทิยานิพนธ์ของภักดีกุล  รัตนา (2543) เร่ือง ภาพลักษณ์ “ผู้หญิงเหนอื” ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ถึง

ต้นพุทธศตวรรษท่ี 26 และดารุณี  สมศรี (2549) เร่ือง การสร้างภาพลักษณ์ความงามของเชียงใหม่ พ.ศ.2464 - 

2500 อธิบายให้เห็นว่า ความแตกต่างของพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของกรุงเทพฯและ

ล้านนาส่งผลให้ชนชัน้สูงกรุงเทพฯมีทัศนคติดูแคลนผู้หญิงล้านนา และผลักดันให้ชนชั้นสูงในล้านนาสร้างภาพลักษณ์

ของผู้หญิงเหนือโดยการปรับเปลี่ยนให้มีภาพของความเจริญตามวัฒนธรรมของตนเอง และเมื่อการเกิดขึ้นของกลุ่ม

ชนชั้นกลางท้องถิ่นและนักธุรกิจส่งผลให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงเหนือและความเป็นเชียงใหม่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

จากความพยายามของชนชั้นกลางท้องถิ่นและนักธุรกิจท่ีต้องการสร้างความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ด้านการ

ท่องเท่ียวกับกรุงเทพฯ และนายทุนส่วนกลาง  รวมจนถึงการสร้างความงามของเชียงใหม่ผ่านละคร เพลงและการ

แสดงรูปแบบต่าง ๆ   ในขณะท่ีชนชั้นสูงในล้านนาก็ผลิตภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือชั้นสูงเพื่อแสดงบทบาทสัมพันธ์เป็น

ส่วนหน่ึงกับสังคมช้ันสูงของไทยและแสดงความจงรักภักดีตอ่ราชวงศ์จักรดี้วย 

ภักดีกุล ดารุณีและจิรชาติ แสดงให้เห็นการวิเคราะห์ในมิติใหม่ของกลุ่มและชนชั้นในภาคเหนือตอนบนว่า 

นอกเหนือจากมุมมองความสัมพันธ์ทางชนชั้นบนฐานเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปแล้ว เราสามารถมองในประเด็นของ

ภาพลักษณ์ผู้หญิงภาคเหนือท่ีถูกท าให้เปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในภาคเหนือเพื่อใช้ประโยชน์ใน

เชิงเศรษฐกิจท่ีผูกติดกับกระแสการพัฒนาของกรุงเทพฯ ที่มีต่อภาคเหนือในนามการท่องเท่ียวและความสัมพันธ์ใน

บริบทประวัตศิาสตร์ท่ีลา้นนาเป็นสว่นหน่ึงของสยามโดยมีการเข้าไปปรับเปลี่ยนความหมายของโครงสร้างสว่นบนของ

ล้านนานั่นเอง 
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 งานหลายเล่มของสายชล  สัตยานุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือเร่ือง 10 ปัญญาชนสยาม (2557ก และ 

2557ข) ได้ชี้ให้เห็นถึงการสร้างความหมายของชาติไทยและความเป็นไทยผ่านปัญญาชน 10 คนท่ีมีบทบาทต่อสังคม

การเมืองไทย โดยสรุปว่า “ความเป็นไทย” กระแสหลัก ได้รับการนิยามอย่างจริงจังโดยปัญญาชนส าคัญ ๆ ของไทย

นับตั้งแต่รัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านแต่ละช่วง ความหมายของชาติและความเป็นไทยมีการ

ปรับเปลี่ยนจุดเน้นและความหมายของ “ความเป็นไทย” เพื่อตอบสนองกับบริบททางการเมืองท่ีเปลี่ยนไป แต่การ

ปรับเปลี่ยนดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบโครงหลักทางความคิดเดิมซึงเป็นการเมืองแบบรวมศูนย์อ านาจ ท าให้เป็ น

ความคิดท่ีมีพลังและครอบง าวิธีคิดของคนไทยอย่างลึกซึ้ง   การนิยาม “ความเป็นไทย” จึงกลายเป็นฐานทาง

อุดมการณ์ ท่ีจรรโลงโครงสร้างการเมอืงแบบรวมศูนย์อ านาจและโครงสร้างสังคมท่ีแบ่งคนออกเป็นล าดับชัน้  

สายชลชี้ให้เห็นวา่ฐานทางอุดมการณ์ดังกล่าวนี้ เมื่อด ารงอยูใ่นฐานะ “วธีิคิดกระแสหลัก” ในทศวรรษ 2500 

เป็นต้นมา กลับกลายเป็นอุปสรรคในการปรับตัวของคนไทยเพราะมีความหมายแคบเกินไป จนไม่สามารถเปิดพื้นท่ี

ให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมไทย และปรากฏว่า “ความเป็นไทย” กระแสหลักนี้ ได้สร้าง “ความจริง” อันส าคัญขึ้นมาใน

สังคมไทย คือวิธีคิดของคนไทยในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ รวมท้ังปัญหาและวิธีแก้ปัญหาท้ังปวงซึ่งท าให้

ความหมายของ “ความเป็นไทย” กระแสหลัก กลายเป็นสว่นหนึ่งของโครงสร้างความรุนแรงในสังคมไทย 

จะเห็นได้ว่า งานในกลุ่มข้างตน้ แสดงอิทธิพลของรัฐชาติท่ีพยายามประกอบสร้างความหมายให้กับชาติ ชาติ

พันธ์ุหรืออัตลักษณ์ตา่ง ๆ แต่ไมไ่ด้หมายความวา่ ผู้คนไม่สามารถปรับเปลี่ยนการประกอบสร้างความหมายขึน้มาใหม่

ได้ อยา่งไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนความหมายของผู้คนก็เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อรอมชอมกับอ านาจของรัฐและเป็นไป

เพื่อสร้างหรือรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอ านาจมาไว้ท่ีกลุ่มของตน  การศึกษาของสายชลยังแสดงให้เห็น

มากขึ้นในแง่ท่ีว่า การประกอบสร้างความหมายท่ีรัฐชาติเป็นผู้ก าหนดผ่านชนชั้นน าจนกลายเป็นความหมายกระแส

หลัก เมื่อเข้มแข็งมากในสมัยหน่ึงนั้นก็กลับกลายเป็นจุดออ่นต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีท าให้ความหมายเก่าซึ่งผูกขาดการ

นิยามเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวในการสร้างความหมายใหม่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป นิยามท่ีแข็งท่ือตายตัวจึง

ปรากฏเป็นสว่นหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมขึ้นได้ หากการประกอบสร้างความหมายไมเ่กิดการตีความใหม่ให้

สอดคล้องกับบริบทใหมน่ั่นเอง 

ประเด็นถัดมา เป็นวิธีวิทยาการประกอบสร้างท่ีน ามาอธิบายกับจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งปรากฏในงาน

ของวิเชดิ  ทวกีุล (เชยีงใหม)่ ภิญญพันธ์ุ  พจนะลาวัณย์ (ล าปาง)  ธันยพงศ์  สารรัตน์  (อุบลราชธานี) คมสันต ์ รัตนะ

สิมากูล (พะเยา) และงานวิจัยท่ีใกล้เคียงกับการศึกษาคร้ังนี้มากท่ีสุดคือ อัฐมา โภคาพานิชวงษ์ ซึ่งการศึกษาแต่ละ

เร่ืองมจีุดเน้นความสนใจในประเด็นและมติทิางด้านเวลาท่ีแตกต่างกัน ดังมผีลการศึกษาต่อไปนี้ 

วิ เชิ ด   ทวีกุ ล  (2558 : 119-127) ศึ กษาประวัติ ศ าสต ร์นิพน ธ์ชนบท เชี ยงใหม่ ยุ คจา รีตถึ งยุ ค

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ พบว่าประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ท่ีถูกนิพนธ์ในสมัยจารีตชนบทเชียงใหม่ถูกอธิบายและให้

ความหมายอยา่งเช่ือมโยงกับความศักดิ์สิทธ์ทางศาสนาและชนช้ันน า ขณะเดียวกันยังไมม่นีัยของการให้ความหมายใน

เชิงลบ  แต่เมื่อเข้าสู่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ชนบทเชียงใหม่เร่ิมเปลี่ยนเข้าสู่การอธิบายใน

กรอบโครงของรัฐชาติและการเป็นพื้นท่ีแห่งความล้าหลัง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่

รัฐชาติและโลกทัศนข์องความศิวิไลซ์ 

ภญิญพันธ์ุ พจนะลาวัณย ์(2556: 53-82) ศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ของการเรียกชื่อเมอืงเขลางค์ เวยีงละ

กอน และล าปาง ที่พบวา่ การปรากฏตัวของค าเรียกชื่อจังหวัดล าปางดังกล่าวมบีริบทของการเลอืกใชท่ี้ชัดเจน รวมไป

ถึงการเลือกใชค้ าอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับศูนยก์ลางการปกครองด้วย ในปัจจุบันช่ือเฉพาะดังกล่าวได้รับการให้ความหมาย
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โดยบุคคล องค์กรและหน่วยงานต่างๆในความหมายท่ีแตกต่างกันไป โดยท่ีการเลือกใช้ค าในอดีตอันแพร่หลายนี้ยัง

สะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สกึโหยหาอดตีของผู้คนร่วมสมัยอกีด้วย 

เมืองอุบลในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ.25477-2530 ของธันยพงศ์  สารรัตน์ (2557: 1-24) ท่ีพบว่า 

การบันทึกประวัตศิาสตร์ของคนท้องถิ่น พบวา่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  ความเป็นรัฐชาติเอื้อให้

ชาวอุบลราชธานีมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองและวัฒนธรรม ประกอบการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐ

ไทยและลาวอันแตกต่าง ท าให้คนท้องถิ่นเร่ิมสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองท่ีมีความสัมพันธ์ในบริบท

ของประวัติศาสตร์ลาวในฐานะของลักษณะทางชาติพันธ์ุเพื่อสร้างต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคมของตนเองในบริบท

ดังกล่าว ระยะเวลาดังกล่าวท าให้วรรณกรรมพื้นบ้านได้รับการศึกษาขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อล่วงเข้า พ.ศ.2500 

ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อรัฐไทยมากขึ้นท าให้การเขียนประวัติศาสตร์อุบลราชธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจท่ี รัฐไทยให้ค า

นยิามมากขึ้น 

คมสันต์  รัตนะสิมากูล ศึกษาเครือข่ายการสื่อสารกับการประกอบสร้างความหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน

ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา (2559: 17-34) ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านดอกบัวให้ 

“ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่าหมายถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรัก ความสามัคคี และความ

เสียสละ ซึ่งชาวบ้านบ้านดอกบัวมองว่าจะท าให้หมู่บ้านเกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยนื โดยชุมชนบ้านดอกบัวมีวธีิการ

ประกอบสร้างความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยการใช้องค์ประกอบ 2 ประการ คือ การต่อต้านอุดมการณ์

เดิม การพัฒนาแบบทุนนยิมกับการใชอ้ัตลักษณ์ “วถิีแบบพึ่งพาตนเอง” ของชุมชนแบบดั้งเดิมและการใช้ชุดความคิด 

“เศรษฐกิจพอเพยีง” เป็นสัญญะแทนความหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน 

งานวจิัยท้ังหมดท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความหมายท่ีถูกประกอบสรา้งขึ้นผ่านบริบทการ

เปลี่ยนแปลงทางประวัตศิาสตร์ ซึ่งความหมายของความเป็นจังหวัดมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

การเมืองและอ านาจรัฐอย่างแยกไม่ขาด ในขณะหนึ่งความหมายถูกประกอบสร้างขึ้นจากจารีตในชุมชน และ

เปลี่ยนเป็นความหมายท่ีถูกกระท าโดยรัฐ เช่นงานของวิเชิดและธันยพงษ์  ในบางขณะจะเห็นได้ว่า ผู้คนพยายาม

เลอืกใชค้วามหมายท่ีสัมพันธ์กับรัฐในแต่ละชว่งสมัย จนสุดท้ายในความหมายต่าง ๆ ถูกใชเ้พื่อรับใช้การท่องเท่ียวและ

การสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองแบบโหยหาอดีตท่ีไม่ขัดแย้งกับรัฐ เช่นงานของภิญญพันธ์ุ  และในบางขณะ ชุมชนก็

สร้างอัตลักษณ์ท่ีตอ่ต้านอุดมการณ์พัฒนากระแสหลักท่ีไม่กระทบแต่ร่วมมือกับอุดมการณ์หนึ่งของอ านาจรัฐในสมัย

นัน้ เชน่ งานของคมสันต์ 

งานวิจัยเหล่านี้ ให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนความหมายท่ีปรับตัวได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงเวลาตา่ง ๆ แตย่ังไม่ได้สนใจที่จะตอบค าถามว่า เหตุใด การประกอบสร้างความหมายดัง

จึงเป็นอ านาจครอบง าการให้ความหมายเพยีงชนิดเดียว นั่นคือ ความเป็นอัตลักษณ์แบบชุมชนนิยม วัฒนธรรมชุมชน

นิยม แต่ไม่สามารถเปิดพื้นท่ีให้กับการประกอบสร้างความหมายชุดอื่น ๆ ให้มีท่ีทางปรากฏขึ้นมาได้อย่างแตกต่าง

หลากหลาย 

เช่นค าตอบบางอยา่งท่ีสะท้อนให้เห็นอ านาจการประกอบสร้างความหมายวัฒนธรรมชุมชนแบบโหยหาอดีต

ท่ีแตกตา่งกันได้โดยกลุ่มท่ีแตกต่างกัน นา่จะพบในวิทยานิพนธ์ของอัฐมา โภคาพานิชวงษ์ (2544) งานการศึกษาเร่ือง 

"ชุมชน" และ "ประชาคม" ย่านถนนพระอาทิตย์กับกระแสการรื้อฟื้นเมืองน่าอยู่  ท่ีสะท้อนความเชื่อในหลักการท่ีว่า 

ความเป็นประชาสังคม (civil society) ในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่และ

พัฒนาประชาชนไปสู่ความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรื้อฟื้นเมืองน่าอยู่ส่อนัยการโหยหาอดีต 

(nostalgia) ท่ีใฝ่ฝันถึงชุมชนหรือสังคมแบบอุดมคติ (utopia) ซึ่งในความเป็นจริง การรื้อฟื้นเมืองน่าอยู่ท่าพระอาทิตย ์
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อัฐมาพบว่า กลุ่มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่างมีการปะทะ ตอบโต้และต่อสู้กันในการสร้างความชอบธรรมและการนิยาม

ความหมายทางสังคมต่อความเป็นย่านพระอาทิตย์ โดยท้ังสองกลุ่มต่างมีอุดมการณ์และปฎิบัติการท่ีแตกต่างกันใน

การมองความหมายของเมืองน่าอยู่ ระหว่างกลุ่มประชาคมภายนอกท่ีให้ความส าคัญกับอดีตกับกลุ่มชุมชนท่ีให้

ความส าคัญกับความลื่นไหลในการสร้างความทรงจ าในอดีตท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง กล่าวคือ การเคลื่อนไหวและการ

ด าเนินกิจกรรมในแบบเป็นทางการและแบบท่ีไม่เป็นทางการ ซึ่งการปะทะกันของความหมายเมืองน่าอยู่ดังกล่าว 

ส่งผลให้กลุ่มประชาคมภายนอกเบียดขับความหมายเมืองน่าอยูข่องกลุ่มชุมชนอกีกลุ่มออกไปเป็นชายขอบของชุมชน

ตนเอง 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาของอัฐมาก็วกกลับมาที่การปะทะตอบโต้ชว่งชิงกันระหว่างสองกลุ่มซึ่งเหมือนเป็นคู่

ตรงข้าม แต่เป็นคู่ความสัมพันธ์ท่ีไม่ใช่ระหวา่งรัฐกับชุมชน แตเ่ป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมสองชนิดท่ีนยิาม

ความเป็นเมอืงนา่อยู่แบบวัฒนธรรมชุมชนโหยหาอดีตท่ีแตกต่างกัน  ในขณะเดียวกัน การอธิบายเชน่นี ้จ ากัดกรอบอยู่

เพยีงในเวลาหนึ่ง แต่ไมเ่ห็นพัฒนาการของการประกอบสร้างความหมายท้ังสองชุดท่ีแตกตา่งกันวา่เดินทางมาอยา่งไร

ในบริบททางประวัติศาสตร์ของย่านพระอาทิตย์ ท่ีน่าจะท าให้เห็นค าอธิบายท่ีลื่นไหลของความหมายเมืองน่าอยู่ท่ีก่อ

ตัวขึ้นมาในปัจจุบันมากกว่าท่ีอัฐมาสนใจศึกษาในช่วงเวลาเดียว 

การทบทวนวรรณกรรมเมืองน่าอยู่ในจังหวัดพะเยา 

 จากการสืบค้นงานท่ีมีลักษณะทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า วรรณกรรมในพะเยา

แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ คือ 1) การศึกษาประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น กับ 2) การศึกษาและพัฒนาเมอืงน่า

อยู่ตามแนวทางของหน่วยงานรัฐ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ กับงานทางวิชาการท่ีศึกษาวจิัย

เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่โดยอาศัยการท่องเท่ียว เชน่ ศักยภาพการสื่อความหมายทางการท่องเท่ียวชุมชน: 

ชุมชนบ้านร่องไฮ จังหวัดพะเยา (ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ , 2553: 82-90) แผนการจัดการการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม

ตามขดีความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวชุมชนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา (ยุชติา กันหามิ่ง และ กรรณิกา พิมลศรี

, 2555: 594-605) การพัฒนาการท่องเท่ียวบนฐานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสันหนองเหนียว

จังหวัดพะเยา (ประกอบศิริ  ภักดีพินจิและวิสา  บุญนัดดา, 2555: 564-571) โครงการ “การสบืค้นและจัดการมรดก

ทางวัฒนธรรมเมอืงพะเยาเพื่อการพัฒนาเมอืงยั่งยนือยา่งสร้างสรรค์” (ประกอบศิริ  ภักดีพนิิจและคณะ, 2556) การ

พัฒนาการท่องเท่ียวและเรียนรู้บนพื้นฐานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว 

จังหวัดพะเยา (ประกอบศิริ  ภักดีพินจิ, 2556: 67-79) ศักยภาพทางการท่องเท่ียวเมอืงชายแดนภูซาง จังหวัดพะเยา 

ในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมภิาคลุ่มแมน่้ าโขง (กรรณิการ ์ พมิลศรีและอดศิร  เรือลม, 2556: 7-19) 

 วรรณกรรมท้ังสองประเภทมกีารเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอยา่งแนบแน่น กล่าวคือ งานศึกษาทางประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นเป็นฐานรองรับและสร้างอุดมการณ์เมืองน่าอยู่แบบวัฒนธรรมชุมชนท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่ นอกจากนั้น อิทธิพลของงานดังกล่าว ยังสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มงานวิชาการท่ี

ศึกษาวิจัยต่าง ๆ ท่ีมีแนวทางท่ีคล้ายคลึงกันโดยขับเคลื่อนด้วยการท่องเท่ียวแบบการจัดการวัฒนธรรมนั่นเอง ซึ่งใน

ปัจจุบัน กระแสการศึกษาด้านนี้ ส่วนหนึ่งก็คือ การตอกย้ าให้เห็นความส าคัญของการประกอบสร้างความหมายเมอืง

พะเยานา่อยู่เพยีงหนึ่งชุด นั่นคอื การจัดการวัฒนธรรมและชุมชนโดยใช้การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือ 
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สรุปผล 
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นเมืองและชนบท วัฒนธรรมชุมชน การประกอบสร้าง และการศึกษาเมืองน่าอยู่ 

สะท้อนให้เห็นรูปแบบการศึกษาตั้งแต่การให้ความหมายของเมืองและชนบทท่ีเร่ิมมีมโนทัศน์ชุมชนนิยม-วัฒนธรรม

ชุมชนเป็นอ านาจครอบง าเป็นมายาคติหลักเร่ืองเล่าหลัก มายาคติดังกล่าวส่งผลให้การศกึษาต่อ ๆ มา เสนอภาพของ

การต่อสู้ระหว่างการประกอบสร้างความหมายกระแสหลักของชุมชนเมืองหรือชนบทกับอิทธิพลจากภายนอกเช่น รัฐ 

ความทันสมัยและทุน ในระยะต่อมาจึงสะท้อนภาพของการแตกตัว แปรเปลี่ยนและลื่นไหลของการประกอบสร้าง

ความหมายแบบวัฒนธรรมชุมชนในบริบททางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถเลือกรับปรับใช้ต่อรองกับอ านาจรัฐ ความ

ทันสมัยและทุนได้ ประการสุดท้ายคือ การแตกตัวของความหมายแบบวัฒนธรรมชุมชนของความเป็นเมืองน่าอยู่ท่ี

ปะทะระหว่างกันเอง 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของการศกึษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การประกอบสร้างเมืองนา่อยู่ภายใต้อทิธิพลของ

การแสดงอัตลักษณ์และมโนทัศน์สังคมแบบวัฒนธรรมชุมชน แม้แต่งานวิจัยในพะเยาท่ียกตัวอย่างมา ก็เป็นตัวแทน

ของวัฒนธรรมชุมชนท่ีเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ผ่านการท่องเท่ียว  ประเด็นท่ีควรเป็นข้อพิจารณา

ส าคัญซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยท่ีกล่าวมา  จึงมิใช่การค้นหาความเป็นเมืองพะเยาน่าอยู่ว่ามีรูปแบบท่ีหนีออกไปจาก

กรอบคิดวัฒนธรรมชุมชนได้หรือไม่อย่างไร  แต่เป็นการศึกษาที่อยูภ่ายใต้ใจกลางค าถามส าคัญว่า “เหตุใดกรอบคิด

วัฒนธรรมชุมชนจึงมีอ านาจครอบง าและมีความส าคัญต่อการประกอบสร้างความหมายเมืองพะเยาน่าอยู่ และ

ความหมายน้ันแปรเปลี่ยนไปแต่ละช่วงเวลาอย่างไร”  

การหาค าตอบข้างต้น อาจต้องย้อนศึกษาให้เห็นถึงพลวัตทางประวัติศาสตร์ของการประกอบสร้าง

ความหมายเมืองพะเยาน่าอยู่ท่ีมีความลื่นไหลในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมใน

จังหวัดและความเป็นรัฐชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาจังหวัดพะเยาในแต่ละยุคสมัยท่ีน่าจะมีอิทธิพลต่อการประกอบ

สร้างความหมายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ีสะท้อนความเป็นเมืองพะเยาน่าอยู่ดังกล่าวอย่างไร  และภายใต้

การประกอบสร้างแตล่ะชว่งมกีระบวนการปฏิสัมพันธ์ของกลุม่ตา่ง ๆ ในการให้ความหมายท่ีสัมพันธ์กันในรูปแบบไหน

อย่างไรบ้าง 

การหาค าตอบ จึงเป็นการพยายามท าความเข้าใจว่า ท าไมเมืองน่าอยู่ในมโนทัศน์วัฒนธรรมชุมชนท่ีปรากฏ

จากตัวแสดงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมถูกชูให้กลายเป็นภาพตัวแทนของจังหวัดพะเยาเพื่ อสนองตอบต่อ

อ านาจและผลประโยชนท์างเศรษฐกิจการเมอืงสังคมวัฒนธรรมและกลุ่มทางสังคมตา่ง ๆ  ในขณะเดียวกันก็พยายาม

ลบเลอืนภาพลักษณ์หรือข้อเท็จจริงทางสังคมท่ีไม่สอดคล้องให้กลายเป็นอ่ืนของเมอืงน่าอยู่ไป 
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การศึกษาและพัฒนาชดุอุปกรณก์ารเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมี

ความบกพร่องทางการได้ยิน  

The study and development of the basic sign language learning kit for Pre-

School Children with hearing impairment  

ทรงวุฒ ิ เอกวุฒิวงศา1* และ  พจนา  โพธิจันดี2 

Songwut  Egwutvongsa¹* and  Potjana  Pojandee² 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาและพัฒนาคร้ังมีวัตถุประสงค์การวจิัย 1. เพื่อศึกษาวิธีการสอนภาษามือเบือ้งต้น ระดับช้ันปฐมวัย 

2. เพื่อออกแบบชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัย 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

ระดับชั้นปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) และความคิดเห็นของคุณครูประจ าชั้นท่ีมีต่อชุดอุปกรณ์

การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาล 4. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุด

อุปกรณก์ารเรียนรู้ภาษามอืเบือ้งต้น ระดับช้ันปฐมวัยท่ีพัฒนาใหม ่   

 ขอบเขตการวจิัย  ประชากร คือ นักเรียนช้ันอนุบาลท่ีมีความบกพร่องการได้ยนิ  จ านวน 40 คน ในโรงเรียน

เศรษฐเสถียร (ปีการศึกษา 2558) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชัน้อนุบาลที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 

33 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อน/หลัง 

ของเด็กหูหนวกระดับอนุบาลท่ีมีต่อสื่อการสอนท่ีพัฒนาใหม่ และวิเคราะห์โดยใช้  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และวิเคราะห์ t-test Independent 

ผลการทดสอบระหว่างเรียนท่ีมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 16.38 คะแนน(E1) และผลสัมฤทธ์ิ

หลังเรียนคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 24.76 คะแนน(E2) พบว่าชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้

ทักษะภาษามือเบื้องต้น มปีระสิทธิภาพ (E1:E2) เท่ากับ 81.90:82.53 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80:80 ตามสมมุติฐานท่ีก าหนด 

และการทดสอบสถิติ t-test dependent พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนรู้

ภาษามือเบือ้งต้นท่ีพัฒนาใหม ่หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 
 

ค าส าคัญ:  การเรียนรู้  บกพร่อง  การได้ยนิ  ผลสมฤทธ์ิ  ชุดอุปกรณ์ 
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Abstract  
 This study and development has the objectives as this following: .) To study the basic sign language 

teaching method for pre-school children  2 .  To design the basic sign language learning kit for pre-school 

children 3. To take assessment for satisfaction values and  4. To make comparison for pre-learning result and 

post-learning result. 

   Moreover, for the population scope it is the pre-school students with hearing impairment totally 4 0 

people in Satesathean school in A.D. 2015. Similarly, the group sampling is the pre-school students with hearing 

impairment totally 33  people by using the purposive sampling. In addition, the research kit is the pre-learning 

assessment result and the post-learning assessment for the pre-school students with hearing-impairment 

affecting to the new developed teaching media. As the result, it has analyzed by using the Means, Standard 

Aviation and analysis with t-test Independent. 

Therefore, with the test result during studying of 30 scores the students had the Means of 16.38 scores as E1. 

On the other hand, with the achievement result of 30 scores, the students had the Means of 24.76 scores as 

E2 .  Significantly, it was found that the supportive learning kit of the basic sign language skill had the 

effectiveness as E1:E2  equally 8 1.90 :82 .53 , which had past the standard of 80 :80  with the determined 

assumption. Similarly, it was found that with the achievement result of the students who learned with the new 

developed sign language kit, it had the higher scores after studying than the scores before studying with 

statistical significance of 0.05. 
 

Keywords:  Learning, Impairment, Hearing, Achievement Result, Kit 

 

บทน า 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน คือ เด็กท่ีสูญเสียทางการได้ยินอย่างรุนแรง ท าให้ไม่สามารถพูดได้

เหมือนเด็กปกติ เรียกว่า เด็กหูหนวก มักเกิดในครอบครัวท่ีมีการได้ยินปกติและใช้ภาษาพูดในการสื่อสาร เมื่อ

ผู้ปกครองรู้ว่าเด็กมีปัญหาการได้ยนิ ผู้ปกครองท่ีไม่มคีวามพร้อมด้านการเงินและเวลาจะส่งลูกเขา้โรงเรียนโสตศึกษา 

เด็กหูหนวกทุกคนจะต้องเร่ิมเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลเพื่อปรับพื้นฐาน ภาษามือจึงกลายเป็นภาษาแรกท่ีใช้ในการ

สื่อสารของเด็กหูหนวก โดยใช้มือ แสดงสีหน้าอารมณ์และกิริยาท่าทางประกอบ โดยเฉพาะวิธีการสอนภาษามือ

เบื้องต้นส าหรับเด็กอนุบาล ในเร่ืองของพยัญชนะไทย ก – ฮ จะมีความแตกต่างจากเด็กปกติตรงรูปแบบการเรียง

พยัญชนะ เพราะต้องใช้นิ้วมือในการสะกด หรือเรียกว่า ภาษามือไทยประดิษฐ์ และยังแตกต่างจากภาษามืออเมริกัน

ซึ่งเป็นต้นแบบของภาษามอืไทย แต่มคีวามซับซ้อนมากกวา่ เนื่องจากมีการสะกดหลายจังหวะในพยัญชนะตัวเดียว ท า

ให้ยากต่อการเรียนรู้และจดจ าภาษามือเบื้องต้นส าหรับเด็กหูหนวกท่ีอยู่ในระดับชั้นอนุบาล จึงกลายเป็นปัญหาท่ี

น าไปสู่การวจิัย 

นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านสื่อการสอนส าหรับเด็กหูหนวกในชัน้เรียน กรณีศกึษาโรงเรียนเศรษฐเสถียรและ

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ พบวา่ สื่อการสอนมักเป็นหนา้ท่ีของครูประจ าชั้นและส่วนใหญ่เป็นสิ่งท่ีครูสามารถหา

ได้และท าสื่อการสอนดว้ยตัวเอง  เช่น กระดาษแข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด ซึ่งเป็นวัสดุท่ีไม่ทนทาน ส่วนภาพประกอบภาษามือ

อ่านเข้าใจยากและมักใช้สีขาวด า ไม่มีสีสัน ท าให้ดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้น้อย และท่ีส าคัญก็คือ ของเล่นภาษามือ
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ส าหรับเด็กหูหนวกโดยเฉพาะยังขาดการพัฒนาเพ่ือสร้างพัฒนาการให้กับเด็กระดับปฐมวัยท่ีมีความบกพร่อง ตรงข้าม

กับต่างประเทศจะพบวา่ มีการผลิตของเล่นภาษามือในรูปแบบต่างๆ เชน่ บล็อก โดมโิน เกมกระดาน  จึงแสดงให้เห็น

ว่าการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของเด็กก็คือ การเล่น ดังท่ี เพียเจต์ (Piaget , 1965) กล่าวว่า การเล่นเป็นกระบวนการพัฒนา

ทางสติปัญญา ดังนั้นครูไม่ควรมองข้ามและสามารถน าการเล่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งชุดอุปกรณ์

การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาล จึงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งคล้ายของเล่นท่ีจะช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา

ของเด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความเพลดิเพลนิในขณะรว่มกิจกรรม และยังสร้างความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่างเด็ก

หูหนวกกับครูประจ าชั้น หรือเพื่อนเด็กหูหนวกด้วยกัน ดังนัน้จึงเป็นประเด็นส าคัญในการศกึษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์

การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัย เพื่อพัฒนาสื่อการสอนภาษามือท่ีมีอยู่ให้ดีขึ้น และท าให้เด็กหูหนวก

สามารถเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนโสตศึกษา โดยคุณครูสามารถน าไป

สอนเด็กหูหนวกในช้ันเรียนอนุบาลได้อีกดว้ย 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาวิธีการสอนภาษามือเบือ้งต้น ระดับช้ันปฐมวัย 

2. เพื่อออกแบบชุดอุปกรณก์ารเรียนรู้ภาษามอืเบือ้งต้น ระดับช้ันปฐมวัย  

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) และ

ความคิดเห็นของคุณครูประจ าชัน้ท่ีมีต่อชุดอุปกรณก์ารเรียนรู้ภาษามอืเบือ้งต้น ระดับช้ันอนุบาล 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษา

มอืเบือ้งต้น ระดับช้ันปฐมวัยท่ีพัฒนาใหม ่  

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

1. กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการศึกษาวิธีการสอนภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาล โดยใช้รูปแบบการ

เรียนรู้ของเด็กระดับชัน้อนุบาล อาศัยกรอบทฤษฎพีัฒนาการทางสตปัิญญาของเพยีเจต์ (Piaget ,1965)  แบ่งออกเป็น 

4 ขั้น ได้แก่  

  1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (0-2 ปี) 

  2. ขั้นเร่ิมมคีวามคิดความเข้าใจ (2-7 ปี)  

  3. ขั้นเร่ิมปฏบัิตกิารคิดเป็นรูปธรรม (7-11 ปี) 

  4. ขั้นปฏบัิตกิารคิดแบบนามธรรม (11 ปีขึน้ไป) 

  ซึ่งเด็กปฐมวัยจัดอยู่ในขั้นเร่ิมมีความคิดความเข้าใจ คือ เร่ิมเรียนรู้ภาษาและเข้าใจเคร่ืองหมายหรือ

สภาพแวดล้อมรอบตัว สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นการคดิพื้นฐานท่ีอาศัยการรับรู้เป็นสว่นใหญ่ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  

ก. ระยะก่อนเกิดความคิดรวบยอด เด็กชอบส ารวจ ตรวจสอบ สนใจว่าท าไมเหตุการณ์ต่างๆจึงเกิดขึ้นและ

เกิดได้อย่างไร เร่ิมใช้ภาษาและเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ ยึดตัวอย่างเป็นศูนย์กลาง คิดอย่างมีเหตุผลตามใจ

ตัวเอง ตัดสินตา่งๆตามท่ีตนมองเห็น 

ข. ระยะการคิดแบบใช้ญาณหยั่งรู้  มีความคิดเกี่ยวกับบางสิ่งท่ีรวดเร็วโดยไม่ค านึงถึงรายละเอียด การ

ตัดสนิใจเปลี่ยนแปลงงา่ย เขา้ใจเร่ืองจ านวน เร่ืองความคงท่ี เร่ิมคิดวา่บางสิ่งยังคงเดิม ไมค่ านึงถึงรูปร่างและจ านวนท่ี

เปลี่ยนไป เข้าสังคมได้มากขึน้และเลียนแบบบทบาทต่างๆ 
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 2. รูปแบบของชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาล โดยอาศัยกรอบแนวคิดการสอน

ภาษาแบบผสมผสานของ (มลิวัลย์ ธรรมแสง. 2550:103) น าวิธีสอนภาษาแก่คนหูหนวก ซึ่งการสอนภาษาแบบ

ผสมผสาน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการได้รับรู้ภาษา (Language Exposition) ขั้นจ าได้ (Language Recognition )  

ขั้นเข้าใจ (Language Comprehension) ขั้นการผลิตภาษา (Language Production) ขั้นการขัดเกลาภาษา (Language 

Refinement)  

 3. สมมุติฐาน : ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาล มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี

ก าหนด E1/E2=80/80 และผลสมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาลท่ี

พัฒนาใหมห่ลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

วิธีการวจิัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการสอนภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัย  สามารถแยกรายละเอียด

กระบวนการวจิัยออกเป็นรายดา้น ดังนี ้

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) และครูประจ าชั้นอนุบาล ใน

โรงเรียนเศรษฐเสถียรและโรงเรียนโสตศึกษาทุง่มหาเมฆ จ านวน 40 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชัน้อนุบาลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) จ านวน 33 คน และครู

ประจ าชัน้อนุบาล จ านวน 1 คน ในโรงเรียนเศรษฐเสถียรและโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โดยใช้วธีิการสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครื่องมอืการวจิัย คือ การสังเกตการณ์ทางตรงด้วยการสังเกตพฤตกิรรมการเล่น บุคลกิภาพ การเข้าสังคม

ของเด็กหูหนวกระดับอนุบาล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม

การเล่น บุคลิกภาพ การเข้าสังคมของเด็กหูหนวกระดับอนุบาล โดยใช้เกณฑ์จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 

และทฤษฎีพัฒนาการทางการเล่นของเพยีเจต์ (1965) และทฤษฎีพัฒนาการทางการคิดในการเรียนรู้ของมนุษย์ 

2. เพื่อออกแบบชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัย สามารถแยกรายละเอียด

กระบวนการการวจิัยออกเป็นรายดา้น ดังนี ้

  ประชากร คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

  กลุ่มตัวอยา่ง คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม จ านวน 3 ท่าน โดยใชว้ธีิการสุ่ม

ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เคร่ืองมือการวิจัย คือ แบบสอบถามระดับความคิดเห็น โดยใช้กรอบแนวคิด หลักกา รออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ธีระชัย สุขสด, 2544) มี 9 ข้อ โดยผู้วิจัยได้น ามาใช้เพียง 6 ข้อท่ีสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 

ดังนี้ (1) หน้าท่ีใช้สอย (2) ความปลอดภัย (3) ความแข็งแรง (4) ความสะดวกสบายในการใช้งาน (5) ความสวยงาม 

(6) วัสดุและวิธีการผลิต 

 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก)  และ

ความคิดเห็นคุณครูท่ีมีต่อชุดอุปกรณก์ารเรียนรู้ภาษามอืเบือ้งต้นระดับช้ันปฐมวัย  
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 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) และครูประจ าชั้นอนุบาล 

ในโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) จ านวน 5คน และครู

ประจ าชัน้อนุบาล จ านวน 1 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครื่องมอืการวิจัย คือ 1)แบบประเมินความพงึพอใจของเด็กหูหนวกระดับอนุบาลท่ีมีต่อสื่อการสอน โดยการ

ทดสอบความรู้ก่อนใชแ้ละหลังใชส้ื่อการสอน 2)แบบประเมนิความพึงพอใจของคุณครูประจ าชัน้ของเด็กหูหนวกระดับ

อนุบาลท่ีมีต่อสื่อการสอน โดยใช้หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน มี 6 ข้อ 1)ความเหมาะสม – มีความเหมาะสม

กับจุดมุ่งหมายและชั้นเรียน 2)ความเชื่อถือได้ – มีเนื้อหาถูกต้อง 3)ความน่าสนใจ – ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน 

และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 4)การรวบรวมและความสมดุล – เรียนรู้เข้าใจง่าย 5)คุณภาพด้านเทคนิค – มี

ภาพประกอบชัดเจน สีท่ีใชม้คีวามเหมาะสมกับเด็ก 6)ราคา – เป็นสื่อท่ีมีราคาคุ้มคา่ต่อประโยชนท่ี์ได้รับ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น 

ระดับช้ันปฐมวัยท่ีพัฒนาใหม ่ สามารถแยกรายละเอยีดกระบวนการการวจิัยออกเป็นรายดา้น ดังนี้ 

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) จ านวน 40 คน ในโรงเรียนเศรษฐ

เสถียร  

  กลุ่มตัวอยา่ง คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) จ านวน 33 คน โดยใช้

วธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสุ่มจากนักเรียนท่ีมาเรียนในวันท่ีท าการทดลอง 

 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบประเมนิผลการเรียนรู้ภาษามือเบือ้งตน้ ก่อน/หลัง ของเด็กหูหนวกระดับอนุบาลท่ี

มตีอ่สื่อการสอนท่ีพัฒนาใหม ่โดยการทดสอบความรู้ก่อนใชแ้ละหลังใช้สื่อการสอน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ t-test Independent 
 

ผลการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการสอนภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า 1)การจัดสภาพแวดล้อมใน

การสอนภาษามือ จะมนีักเรียนประมาณ 33 คน การสอนมักจัดให้นักเรียนน่ังเก้าอีใ้นลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลม และ

มีคุณครูประจ าชั้นสอนอยู่ตรงกลาง เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านปากและเห็นท่าทางมือของครูได้ชัดเจน 2)สื่อการ

สอนภาษามือมลีักษณะเป็นสื่อสิ่งพมิพ ์จากกระดาษแข็ง ฟิวเจอบอร์ด แผ่นภาพ บัตรค า เป็นลักษณะการผลิตสื่อแบบ

ง่ายๆ เพราะเป็นหน้าท่ีของครูประจ าชั้น ส่วนภาพประกอบมักเป็นสีขาวด า ไม่มีสีสัน ท าให้ดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้

นอ้ย อ่านยาก มคีวามขาดแคลนในส่วนของเล่นเพื่อการศึกษาส าหรับเด็กหูหนวกโดยเฉพาะ  

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบและวิธีการสอนทักษะภาษามือส าหรับเด็ก 
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ความต้องการของครูประจ าชั้นท่ีมีต่อสื่อการสอนท่ีใช้งานง่าย ใช้ได้นานและในการสอนทุกคร้ังจะต้องมีผล

ย้อนกลับทันทีว่านักเรียนตอบถูกหรือผิด เน้นการสอนเป็นกลุ่มและสอนซ้ าๆให้เด็กจ าได้ เด็กหูหนวกในระดับชั้น

อนุบาลจะมีอายุตั้งแต่ 3 - 8 ปี เพราะเมื่อผู้ปกครองรู้ว่าเด็กมีปัญหาการได้ยินและส่งเด็กเข้าโรงเรียนเศรษฐเสถียร

หรือโรงเรียนโสตศึกษาทุง่มหาเมฆซึ่งเป็นโรงเรียนประจ า เด็กจะตอ้งเร่ิมเรียนภาษามอืเบือ้งต้นในระดับช้ันอนุบาลก่อน

เพื่อปรับพื้นฐานและช่วยให้สามารถสื่อสารภาษามือกับผู้อื่นได้ ด้านพฤติกรรมของเด็กหูหนวกจะแตกต่างไปตามวัย

และระดับสติปัญญา เนื่องจากมีท้ังเด็กหูหนวกท่ีปกติและพิการซ้ าซ้อน ได้แก่ สายตาสั้น สมาธิสั้น และออทิสติก 

นอกจากนี้ เด็กหูหนวกยังมีพฤติกรรมการเล่นท่ีรุนแรง เนื่องจากการไม่ได้ยินเสียงนั้นท าให้ต้องใช้กล้ามเนื้อ หรือ 

ร่างกายมากกว่าเด็กปกติ แต่อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพหรือการเข้าสังคมของเด็กหูหนวกระดับชั้นอนุบาลยังเหมือน

เด็กปกติท่ัวไป คือ เร่ิมเข้าสู่สังคมเพื่อน รู้จักการเล่นแบบกลุ่มมากขึ้น ดังท่ี เพียเจต์(Piaget , 1965) กล่าวในทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปัญญาว่า เด็กวัย 2 – 7 ปีนั้น จะอยู่ในระยะการคิดแบบใช้ญาณหยั่งรู้ คือ มีความคิดเกี่ยวกับบาง

สิ่งท่ีรวดเร็วไม่ค านึงถึงรายละเอียด การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงง่าย  เข้าใจเร่ืองจ านวน เข้าสังคมได้มากขึ้นและ

เลียนแบบบทบาทตา่งๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎพีัฒนาการทางการคิดในการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่กล่าววา่ วัย 3 – 7 ปี 

นัน้ อยู่ในขั้นการเรียนรู้ด้วยภาพและจินตนาการ คือ เด็กสร้างมโนภาพในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของ

จริงได้ สิ่งท่ีเร้าความสนใจเด็กหูหนวกมากท่ีสุด คือ สี แสง และการเคลื่อนไหว ในส่วนการสอนภาษามือเบื้องตน้ จะ

เร่ิมสอนท่ีของจริงหรือธรรมชาตท่ีิเด็กเห็นท่ัวไปก่อน เช่น สัตว์ สิ่งของ เรียกว่า ภาษามอืธรรมชาต ิเนื่องจากสอนง่าย

เพราะเป็นสิ่งท่ีใกล้ตัว ซึ่งเด็กเคยเห็นในชีวิตประจ าวันและจะต้องใชใ้นการสนทนาเบือ้งต้น จากนั้นจึงเร่ิมสอนภาษามือ

ไทยประดิษฐ์ คือ การนับจ านวนตัวเลข 1 – 10 และการสะกดพยัญชนะไทย ก – ฮ ตามล าดับ ส่วนการสอนภาษามือ

เร่ืองพยัญชนะไทย ก – ฮ มีความแตกต่างกับพยัญชนะไทยของเด็กปกตอิย่างสิ้นเชงิ โดยมีการบวกตัวเลขและใชภ้าษา

มือหลายท่าในการสะกด ท าให้ครูต้องสอนซ้ าๆทุกวันเพื่อให้เด็กจ าได้ วิธีการสอนพยัญชนะจะเรียงตามตัวเลขดัง

รูปภาพขา้งต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การสะกดนิว้มอืพยัญชนะไทย 

 

การเล่นแบบสร้างจินตนาการจะมีมากสุดในเด็กท่ีอายุ 5 – 8 ขวบ และการเล่นท่ีส าคัญ คือ การก่อสร้าง 

เด็กจะเร่ิมรู้จักเก็บและสะสมสิ่งของเพื่อน ามาก่อสร้างหรือประดิษฐ์ ดังที่ ฟรอเบล (Frobel) บิดาแห่งการอนุบาลศกึษา 

เชื่อว่า การเล่นเป็นการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อเด็กมีอายุ 4 – 5 ขวบ เด็กเร่ิมเรียนรู้การเข้ากลุ่ม เป็นการเล่นแบบร่วมมือ 

เพื่อเข้าสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์

(Piaget , 1965)  ซึ่งกล่าวว่า เด็กอนุบาล (2-7 ปี) อยู่ในขั้นเร่ิมมีความคิดความเข้าใจ แบ่ง 2 ขั้น มีความเข้าใจแคบ 

เข้าใจเพยีงแต่สิ่งท่ีตาตนมองเห็น รับรู้ เชื่อในทรงเดิมของวัตถุ อยูใ่นโลกจินตนาการ ชอบเล่นบทบาทสมมุติ 
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ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะหผ์ลติภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องด้วย SWOT 

 
 

 2. เพื่อออกแบบชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัย ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้วยการน าหลักการพัฒนาผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมมาประยุกตใ์ชง้านโดยสรุป ดังนี้ 

 ก.ขั้นร่างแบบ (IDEA SKETCH) ออกแบบวธีิการเล่นให้สอดคล้องกับวธีิการสอนภาษามือเบื้องต้นส าหรับเด็ก

หูหนวกในระดับช้ันอนุบาล องิการเล่นแบบก่อสร้างเพื่อเสริมจินตนาการ ใชก้าร์ตูนเป็นแรงบันดาลใจ 

ข. ขั้นแก้ไขและพัฒนาจากการร่างแบบ (SKETCH DESIGN) มีการก าหนดแรงบันดาลใจ คือ กระต่ายท่ีมี

ความอ่อนโยน น่ารัก ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเด็กวัยอนุบาล มีการออกแบบโดยสร้างแนวคิด (Concept design) ต่างๆ

ให้มีเร่ืองราวมากขึ้น เพื่อความนา่สนใจ จึงน าไปสูก่ารออกแบบ 
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ภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์แรงบันดาลใจเพื่อสร้างข้อจ ากัดทางการออกแบบ 
 

ค. ออกแบบภาพประกอบภาษามือ ตัวอักษร และรูปภาพประกอบพยัญชนะ ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพประกอบ

ประเภทการ์ตูน เพื่อให้เด็กได้เกิดจินตนาการ โดยมีการตัดเส้นขอบสีด า มีรายเอียดไม่เยอะ เพราะการรับรู้ของเด็กวัยนี้ยัง

รับรู้ได้ไมเ่ต็มท่ี ส่วนสีก็ได้น าสีจากสีไมท่ี้เด็กคุ้นเคยกันดี และใชส้ีเพื่อก าหนดประเภทของการสะกดพยัญชนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดง SKETCH DESIGN ภาพประกอบภาษามอื 
 

ง. ขั้นการวิเคราะห์แบบ ซึ่งท าการประเมินผลการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบและ

ทางด้านการสอนภาษามือส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

สร้างแรงบันดาลใจ มาจากตัว

การ์ตู น ท่ีช่วงวัยของเด็ก ให้

ความสนใจเพื่อน ามาพัฒนา

รูปร่างและรูปทรงให้มีความ

เหมาะสมและเร้าความสนใจ 

ข้อจ ากัดทางการ

ออกแบบ 

ก าหนดวิธีการเล่นส าหรับเด็ก 

เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ทางด้าน

ทักษะภาษามือ โดยผสมผสาน

แรงบันดาลใจและข้อจ ากัด มา

ใชเ้พื่อสร้างแนวคิด 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์คา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ Sketch Design แบบท่ี 1,2,3 

 

รายการประเมนิ 

Design 1 (n=3) Design 2 (n=3) Design 3 (n=3) 

x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย x̄ S.D. ความหมาย 

1. หน้าที่ใชง้านในการใชง้าน 4.33 0.57 มาก 3.33 0.57 ปานกลาง 3.67 0.57 มาก 

2. ความปลอดภัยส าหรับเด็กใชง้าน 4.33 0.57 มาก 3.33 0.57 ปานกลาง 3.33 0.57 ปานกลาง 

3. ความแข็งแรงเหมาะสมกับรูปแบบ 4.33 0.57 มาก 2.67 0.57 ปานกลาง 3.00 0.00 ปานกลาง 

4. มีเอกลักษณแ์ละสวยงามน่าใช้ 4.33 0.57 มาก 3.67 1.00 ปานกลาง 3.67 0.57 มาก 

5. วัสดุกรรมวิธีการผลิตเหมาะสม 4.33 0.57 มาก 2.67 0.57 ปานกลาง 3.67 0.57 มาก 

ผลการประเมนิรวม 4.33 0.57 มาก 3.17 0.65 ปานกลาง 3.34 0.45 ปานกลาง 

 

สรุปผลการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า Design 1 มีความเหมาะสมเพื่อน ามาพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อ

ผลิตจริงในการทดลองใชง้านจริง ที่ระดับความเหมาะสมมาก (x̄=4.33 , S.D.=0.57) ซึ่งมจีุดเด่นในด้านหนา้ท่ีในการ

ใชง้านและความแข็งแรงเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑส์ าหรับเด็กชว่งปฐมวัย 

 จ. ขั้นการสร้างโมเดลต้นแบบเบื้องต้นเพื่อน าไปทดลอง เป็นขั้นตอนการทดลองขึ้นรูปแบบของต้นแบบเพื่อ

การทดลองใชง้านและพัฒนาปรับปรุงเบือ้งต้น 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 กระบวนการผลิตตน้แบบเพื่อทดลองใชง้าน 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก)  และ

ความคิดเห็นคุณครูท่ีมีต่อชุดอุปกรณก์ารเรียนรู้ภาษามอืเบือ้งต้นระดับช้ันปฐมวัย 

ก. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการทดลองชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นอนุบาล 

ซึ่งผลจากการประเมินความรู้เด็กก่อนและหลังใช้งาน โดยครูประจ าชัน้ได้ประเมินความรู้เด็กก่อนและหลังใช้งานโดย

การทดสอบเด็กให้ท าภาษามอืตามท่ีครูชี้พยัญชนะ ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการประเมินจากการสังเกตการณ ์พบว่า 

  ก่อนใชง้าน: เด็กหูหนวกที่ปกติสามารถท าภาษามือได้ส่วนใหญ่ ส่วนเด็กหูหนวกที่พกิารซ้ าซ้อนยังไมส่ามารถ

ท าภาษามอืได้ มักท ามอืตามเพื่อน  

หลังใช้งาน: สอนคร้ังแรก เด็กหูหนวกท่ีปกติสามารถท าภาษามือได้ทุกตัว ส่วนเด็กหูหนวกท่ีพิการซ้ าซ้อน

สามารถท าภาษามอืได้เป็นบางตัว สอนซ้ า 3 คร้ัง เด็กหูหนวกปกติสามารถท าภาษามือได้ครบทุกตัว และเด็กหูหนวก

ท่ีพิการซ้ าซ้อนสามารถท าภาษามอืได้เกือบทุกตัว 
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ภาพที่ 7 กระบวนการทดลองประยุกตใ์ชง้านในการเรียนการสอนจรงิของครูประจ าชัน้ 

 

 เด็กหูหนวกท่ีปกติเมื่อทดสอบความรู้ก่อนเรียนจะท าภาษามือได้เกือบส่วนใหญ่ มีนิสัยกล้าแสดงออก ชอบ

ลองผิดลองถูก ชอบสอนเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนท าผิดและเข้าไปหาบล็อกแทนให้เลย มกีารคิดวิธีการเล่นใหม่ๆ เอง เพราะ

เกิดการเรียนรู้ท่ีเข้าใจแล้วจึงเกิดความเบ่ือจึงหันไปเล่นอย่างอื่นแทน เชน่ การต่อบล็อกตามจินตนาการ การเล่นจับคู่

บล็อกในถาด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 การสอนแบบตัวต่อตัวเพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมคีวามสนใจและอยากเรียนรู้ 

 

เด็กหูหนวกที่เรียนรู้ช้ายังท าภาษามอืไม่ค่อยได้ ชอบใชส้ายตาดูเพื่อนและท าภาษามอืตาม ไมก่ล้าลองผิดลอง

ถูก ครูต้องค่อยๆสอน เด็กจึงเกิดความเข้าใจ ในสว่นของเด็กหูหนวกท่ีเป็นออทิสตกิมีลักษณะอยู่น่ิง ชอบเหมอ่ลอย ไม่

ชอบเข้าสังคมเพื่อน เมื่อครูสอนเป็นกลุ่ม เด็กจะไม่ยอมมีส่วนร่วม แต่ถ้าครูสอนตัวต่อตัว  เด็กจะปฏิบัติตามและท า

ภาษามือได้เหมอืนเด็กปกติและเด็กหูหนวกท่ีสมาธิสั้นหรือเรียกว่าไฮเปอร์ จะมีลักษณะอยู่ไมน่ิ่ง เบนความสนใจอยา่ง

รวดเร็ว ไม่ค่อยเชื่อฟังครู ท าภาษามือได้เป็นบางตัว เนื่องจากไม่ค่อยชอบคิด จึงมักใส่บล็อกผิดพยัญชนะเสมอ แต่

ในขณะท่ีครูสอน เด็กมักหยบิบล็อกดูรูปภาพและท าภาษามือเอง มกีารเรียนรู้ดว้ยตัวเองในขณะที่ครูสอนเด็กคนอื่น 

ข. ผลการประเมินความพงึพอใจของครูประจ าชัน้อนุบาล หลังจากทดลองเสร็จประเมินความพงึพอใจที่มตี่อ

ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ให้ครูประจ าชั้น จ านวน 1 คน โดยใช้หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน  จ านวน 6 ด้าน จาก

กระบวนการสังเกตเพื่อประเมินผล 
 



 
 

  2459  Proceedings 

ตารางที่ 2 แสดงการภายหลังจากกระบวนการทดลองใชง้านเบือ้งต้นก่อนจะน ารูปแบบมาแก้ไขและผลิตจรงิ 

รายการสังเกตเพื่อประเมินส าหรับพัฒนาต้นแบบ คะแนน ระดับความส าคัญ 

1. ขนาดมคีวามเหมาะสมกับวัยของเด็ก 4 มาก 

2. มเีนื้อหาภาษามือและภาพประกอบท่ีถูกต้องชัดเจน 5 มากที่สุด 

3. ดึงดูดความสนใจเด็กและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 5 มากที่สุด 

4. เรียนรู้เข้าใจง่าย 5 มากที่สุด 

5. มคีวามสวยงาม  5 มากที่สุด 

6. สีท่ีใชม้คีวามเหมาะสมกับเดก็ 4 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยผลรวม 4.67 มากทีสุ่ด 
  

จากนั้นน าแนวคิดและภาพต้นแบบจากขั้นพัฒนาและออกแบบสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสมบูรณ์ (Prototype) 

ผู้วิจัยได้พัฒนาและออกแบบให้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้งตน้มกีารใชง้านท่ีสะดวกสบาย โดยเพิ่มล้อลากเข้า

ไป มีการแก้ไขขนาดให้เหมาะสมกับการใชง้านของเด็กและครูประจ าชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงภาพตน้แบบผลิตภัณฑ์ ( Prototype ) 
 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น 

ระดับช้ันปฐมวัยท่ีพัฒนาใหม ่ 

  1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยชุดอุปกรณ์

การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัยท่ีพัฒนาใหม่ จากการทดสอบคะแนนการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อน าผล

คะแนนท่ีได้มาเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยชุด

อุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้นปฐมวัยท่ีพัฒนาใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์ t-test dependent น า

องค์ประกอบของความรู้ท้ัง 2 องค์ประกอบมาท าการทดสอบระหว่างเรียนท่ีมีคะแนนเต็มท้ังหมด 30 คะแนน ซึ่ง

นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวมท้ังหมด 16.38 คะแนน(E1) และผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนคะแนนเต็ม 30 

คะแนน ซึ่งนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวมท้ังหมด 24.76 คะแนน(E2) วเิคราะห์พบว่าชุดอุปกรณส์่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
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ภาษามือเบื้องต้น โดยส่งเสริมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (E1:E2) เท่ากับ 81.90:82.53 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80:80 เป็นไป

ตามสมมุตฐิานท่ีก าหนดไว้  
 

ตารางที ่3 ประสิทธิภาพของชุดอุปกรณส์่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษามือเบือ้งต้นท่ีพัฒนาใหม่ 

ทดสอบเชงิภาคสนาม ผลคะแนนเต็ม ผลคะแนนเฉลี่ย ประสทิธิภาพอปุกรณ ์

ระหว่างเรียน (E1) 30 16.38 81.90 

หลังเรียน (E2) 30 24.76 82.53 

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้นักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดอุปกรณก์ารเรียนรู้ภาษามอืเบือ้งต้น 

คะแนน จ านวนผูเ้รียน 

(N) 

คะแนนเฉลี่ย 

( X ) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าทดสอบ 

t-test 

ก่อนเรียน 33 18.78 5.48 14.63* 

หลังเรียน 33 24.27 2.14 

*มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (α=0.05 , df=32 , t=1.69) 

   

  เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม

ตัวอยา่ง โดยผู้วิจัยใช้วธีิการทดสอบทางสถิติ t-test dependent พบวา่ ค่าทดสอบทางสถิติมคี่าเท่ากับ 14.63 ซึ่งผลท่ี

ได้มีค่ามากกว่าค่า t จากท่ี α=0.05 df=32 มีตาราง t=1.69 ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเด็กนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุด

อุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามอืเบื้องตน้ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน นั้นพบวา่มคีวามแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 จึงสามารถท่ีจะสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษา

มอืเบือ้งต้นท่ีพัฒนาใหม ่หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 

  2. การประเมินความพึงพอใจเชงิเนื้อหา : เป็นการประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑต์อ่ชุดอุปกรณก์ารเรียนรู้ภาษามอืเบือ้งต้นท่ีพัฒนาใหม ่โดยแยกการประเมินตามรายละเอยีดดังนี้ 

รายการประเมิน x̄ S.D. ความหมาย 

การประเมินเชงิเนื้อหาการเรียนรู้ทางการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ 

1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับการสร้างความรู้ทางการใชภ้าษามือ 3.33 0.57 เหมาะสมปานกลาง 

2. เนื้อหามีการจัดเรียงล าดับความรู้ท่ีชัดเจนและเหมาะสม 4.00 0.57 เหมาะสมมาก 

3. เนื้อหามีองค์ความรู้ท่ีสง่เสริมการเรียนภาษามอืท่ีเหมาะสม 3.66 0.57 เหมาะสมมาก 

4. ส่งเสริมรูปแบบเร่ืองทักษะภาษามือร่วมกับการออกแบบเหมาะสม 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 

5. รูปแบบการเรียนรู้มีความยาวท่ีเหมาะสมกับการสอนใน 1 ชั่วโมง  3.66 1.15 เหมาะสมมาก 

6. เนื้อหามีความครบถ้วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษามือ 4.00 0.57 เหมาะสมมาก 

การประเมินเชงิส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1. ชุดอุปกรณช์ว่ยกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้กับเด็กได้อยา่งเหมาะสม 3.66 0.57 เหมาะสมมาก 

2. ชุดอุปกรณช์ว่ยให้เด็กมีความสนใจและเร้าความสนใจได้เหมาะสม 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 

3. ชุดอุปกรณช์ว่ยให้เข้าใจลักษณะของตัวอักษรและภาพได้เหมาะสม 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

4. ชุดอุปกรณม์สีีสันและรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเด็กในการเรียนรู้ได้ดี 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 
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รายการประเมิน x̄ S.D. ความหมาย 

5. ชุดอุปกรณช์ว่ยสร้างการจดจ าในแต่ละตัวอักษรได้ชัดเจน 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 

6. ชุดอุปกรณส์ร้างความรู้ทักษะภาษามือเบือ้งต้นได้อยา่งเหมาะสม 3.66 0.57 เหมาะสมมาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.02 0.57 เหมาะสมมาก 

 

จากผลการศกึษานั้นพบวา่ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นท่ีพัฒนาใหม่ อันดับท่ี 1 ชุดอุปกรณ์ช่วยให้

เข้าใจลักษณะของตัวอักษรและภาพได้เหมาะสม มีความพึงพอใจท่ีระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (x̄=5.00 , S.D.=0.00)  

อันดับท่ี 2 ส่งเสริมรูปแบบเร่ืองทักษะภาษามือร่วมกับการออกแบบเหมาะสมและชุดอุปกรณ์ช่วยให้เด็กมีความสนใจ

และเร้าความสนใจได้เหมาะสม มีความพึงพอใจที่ระดับเหมาะสมมาก (x̄=4.33 , S.D.=0.57) ซึ่งโดยรวมแลว้ หนังสือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความพึงพอใจท่ีระดับเหมาะสมมาก ( x̄=4.02 , 

S.D.=0.57) 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
1. การออกแบบชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น ระดับอนุบาล ได้ศึกษาวิธีการสอนภาษามือ โดยใช้

กรอบแนวคิดการสอนภาษาแบบผสมผสาน คือ การเรียนรู้ภาษามือต้องเกิดจากการท่ีเด็กเกดิความตอ้งการ เช่น เห็น

ของเล่นแล้วเกิดอยากจับ ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางการเล่นของเพียเจต์และบรูเนอร์ ที่กล่าวว่า 

การเล่นเป็นกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญา โดยเร่ิมจากการเล่นโดยใช้ประสาทสัมผัส การก่อสร้าง การใช้

สัญลักษณ์ และบทบาทสมมุติ นอกจากการผสมผสานแนวคิดดังกล่าวแล้ว จะต้องออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

และการจัดพื้นท่ีในการสอนด้วย โดยการสอนภาษามือมักจัดให้นักเรียนนั่งเก้าอีเ้ป็นคร่ึงวงกลม และมีครูประจ าชั้นน่ัง

หรือยนือยูต่รงกลาง เพื่อท่ีนักเรียนจะได้อ่านปากครูและเห็นท่าทางมือได้ชัดเจน 

2. ผลจากการทดลองผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่า ขนาดชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ภาษามือเบือ้งต้น ระดับชั้นอนุบาล มี

ความเหมาะสม เนื่องจากมีลักษณะเป็นฐานคล้ายโต๊ะญี่ปุ่นแต่ไม่มีขา ครูประจ าชั้นจะน ามาวางบนโต๊ะญี่ปุ่นอีกที

เนื่องจากเด็กจะได้มีท่ีวางแขนและหยิบเล่นบล็อกได้ท่ัวถึง สามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มได้ ใช้งานง่าย สร้าง

ปฏสิัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนดว้ยกัน ส่วนขนาดบล็อกไม้มคีวามเหมาะสมกับมือของเด็ก จับได้พอด ีและมีการใช้

สีแยกประเภทการสะกดนิ้วมือของพยัญชนะไทยท้ัง 42 ตัว ท าให้เรียนรู้เข้าใจง่ายขึ้น จากผลการประเมินความพึง

พอใจของครูประจ าชัน้ท่ีมีต่อชุดอุปกรณ์การเรยีนรู้ภาษามอืเบือ้งตน้ ระดับชัน้อนุบาล พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ

มากท่ีสุด (x̄= 4.67 ) สอดคล้องกับแนวคิดการประยุกต์การเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนของเด็กหูหนวกของ วารี ถิ

ระจิตร (2547: 47 – 48) ท่ีกล่าวว่า ลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีการพูดท่ีผิดปกติ มีความคับ

ข้องใจ ภาษาท่ีใช้อยู่ในวงจ ากัด แต่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีระดับสติปัญญาคล้ายเด็กปกต ิเพียงการ

สื่อสารกับคนอ่ืนไมเ่ข้าใจ ท าให้เด็กมีปัญหาทางอารมณ์และการปรับตัว เท่านัน้ 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้จากชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ทักษะภาษามือเบื้องต้น ระดับชั้น

อนุบาลก่อนเรียนและหลังเรียน พบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ตามแนวคิดของ เพียเจต์ (Piaget ,1965)  ท่ีกลุ่มนักเรียนอยู่ในขั้นเร่ิมมี

ความคิดความเข้าใจ (2-7 ปี) โดยแบ่ง 2 ระยะ คือ 1)ระยะก่อนเกิดความคิดรวบยอด 2)ระยะการคิดแบบใชญ้าณหยั่ง

รู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในเด็กหูหนวกของ เฟรดเดอริกส์ เอส. เบิร์ก (Frederick S. Berg อ้างถึงใน ธรรม

ศักดิ์ ศรีสุข, 2527 : 22) ท่ีกล่าวว่า เด็กหูหนวก จะเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ ซึ่งอาจสามารถใช้การได้
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ยนิเพื่อจ าแนกความแตกตา่งของเสียงพูดในระดับหนว่ยเสียงได้เพยีงบางหน่วยเสียงเท่านัน้ จะใชก้ารอา่นปาก (speech 

reading) หรือใช้สายตาเพื่อช่วยรับรู้เกี่ยวกับการสื่อความหมาย และมีความสามารถในการเข้าใจการสื่อความหมาย

ในขอบเขตจ ากัดเท่าท่ีเขาสามารถเรียนรู้ได้เท่านัน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยการร่วมมือระหว่างนักเรียนระดับชั้นอนุบาลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  

(หูหนวก) และครูประจ าชั้นอนุบาล โรงเรียนเศรษฐเสถียรและโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ท่ีอนุเคราะห์ข้อมูลและ

แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อบูรณาการเป็นรูปแบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อน าผลสัมฤทธ์ิท่ีได้มาช่วยพัฒนาการ

เรียนรู้ส าหรับกลุ่มเด็กที่ประสบปัญหาทางการได้ยินได้มีโอกาสและพัฒนาตนเองได้สมตามช่วงวัยของตนเอง 
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ภาพสะท้อนสังคมไทยของใบปิดหนังภาพยนตร์ภาษาไทย 

Representations of social in the Movie Poster Thai 

รัตนาภรณ ์สวยกลาง1* และ ประดิพัทธ์  วริามร1 

Rattanaphron Suaiklang1* and Pradipat  viramon1 

 

บทคัดย่อ 
 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายท่ีประกอบสร้างขึน้ในใบปิดภาพยนตร์อยา่งไรบ้างและเพื่อ

ศกึษาและเข้าใจภาพเสนอจากใบปิดภาพยนตร์สะท้อนสังคมอย่างไร โดยเลอืกศึกษาสื่อโฆษณาจากใบปิดภาพยนตร์

ในเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org และน ามามาเพียงปีพ.ศ. 2558 เท่านั้น มีจ านวนท้ังสิ้น 60 เร่ือง การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้แนวคิดทฤษฎีสัญวิทยาและภาพเสนอ ผลการศึกษาพบว่าใบปิดภาพยนตร์นั้นมีการน าเอาสัญญะมาใช้สื่อ

ความหมายเพื่อใช้ในการโฆษณาโดยสื่อความหมายในภาษาถ้อยค าและภาษาภาพ ซึ่งเป็นภาพเสนอต่อสังคม       

อย่างมาก เชน่ เพศ  เชื้อชาติและอายุ 
 

ค าส าคัญ:  ใบปิดภาพยนตร์  สัญญะ  
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to study how the combination of significations in movie posters was 

made and to study and understand how the Representationso of Social in the Movie Posters Thai reflect the 

society. The posters selected were from https://th.wikipedia.org and exclusively from 60 movies that were 

released in 2015. The analysis was conducted using the theory of semiology and visual representation. The 

study found that signs have been used to convey the meanings in the advertisements in the forms of dialect and 

visual language, which highly reflect the society, for example; genders, nationalities, and ages. 
 

Keywords:  Movie poster, Signs 

                                                 
1 หลักสูตรวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์ 53000 
1 Language courses of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit Province 53000 
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บทน า 
 ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่บริโภคสื่อต่างๆจากหลากหลายทาง   โฆษณาเป็นอีกสื่อหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อคนใน

สังคมเป็นอย่างมาก ในการเชญิชวนให้สนใจหรือเสพติดสื่อเหล่านั้น หลายคนไมเ่คยรู้เลยวา่เราก าลังเป็นเหยื่อของสื่อ

โฆษณาหลายอย่าง เช่น โฆษณาความงามของผู้หญิงได้ให้ค่านิยมความงามผู้หญิงสวยต้องขาว ผอม ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Elayne Rapping (1994) อ้างถึงในนัดดา    วีรวิทยากูล (2548,น.311) ท่ีศึกษาในโฆษณานิตยาสารสตรี

พบวา่โฆษณาได้น าเสนอความงามของผู้หญิงได้แก่ ผิวพรรณ เคร่ืองส าอาง และการลดน้ าหนักเพื่อหุน่ท่ีสวยงาม 

 ในอดีตความงามของผู้หญิงไม่ถูกก าหนดความงามในเร่ืองของหน้าตาเหมอืนปัจจุบันท่ีผู้หญิงสวยนั้นจะต้อง

มผีิวขาวและหุ่นท่ีผอมเพียว ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ก่อเกิดจากสื่อโฆษณาท าให้เกิดกระแสนิยมตามมาในสังคม ท าให้ผู้คน

ทุกวันนี้สนใจและมองหาความต้องการตามกระแสนิยมเหล่านั้น ยิ่งกว่านั้นสื่อโฆษณาเองยังคงผลิตซ้ าค่านิยมเดิมๆท่ี

ผิดๆให้แกส่ังคมและผู้คนก็ยังคงหลงเชื่อตามโฆษณาเหล่านัน้ 

 สื่อโฆษณาจึงถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญมากในการถ่ายทอดเป็นอย่างมากเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการ

สื่อสาร บาร์ท Bathes(1972) อ้างถึงในนพพร  ประชากุลและวรรณพิมล อังคศิริสรรพ (2544น.6) การโฆษณา

ก่อให้เกิดการกระตุน้ความตอ้งการของผู้บริโภคในสังคม ให้มีความต้องการ ตามกระแสค่านยิมหลักของสังคม ดังนั้น

ทุกวันนี้เราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราบริโภคสื่อเข้าไปมากแต่ไม่เคยรู้เลยว่า เบื้องหลังของภาษาท่ีผ่านตัวสื่อโฆษณามี

อะไรแอบแผง ไม่ใช่เพียงแค่สื่อแบบตรงไปตรงมาเท่านั้น แต่มีผลระทบต่อสังคมอย่างวงกว้างเข้าไปแฝงตัวอยู่ในทุก

วงการของสังคม 

 วงการบันเทิงเป็นอีกหนึ่งท่ีใช้สื่อโฆษณาในการน าเสนอภาพลักษณ์ของนักแสดง หรือแม้กระท่ังละครหรือ

ภาพยนตร์เพื่อท ารายได้ การมีโฆษณาท่ีดีก็เป็นอีกตัวช่วยในการท าให้มีผู้คนสนใจภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายในรอบนั้นๆ  

แน่นอนว่าเราทุกคนเป็นผู้บริโภคสื่อโฆษณาภาพยนตร์แตไ่มส่ามารถเข้าใจวา่ใบปิดภาพยนตร์ท่ีตดิตามแผ่นป้ายต่างๆ

นัน้หรือตามสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อโฆษณานั้น  เพื่อบอกเร่ืองราวรายละเอียดท่ีใส่ความหมายต่างๆไว้มากมายเพื่อให้บอก

ใบ้ให้เข้าใจเมื่อชมภาพยนตร์ได้เป็นอยา่งมาก 

 ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาภาพเสนอท่ีโฆษณาได้น าเสนอต่อคนดูในใบปิดภาพยนตร์แต่ละเร่ือง ซึ่งมี

รายละเอียดในการประกอบสร้างซึ่งไม่ได้เพียงน าเสนอเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาเท่านั้น แต่ยังคงสามารถมีผลกระทบ

บางอย่างทีสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับสังคมนัน้ๆได้ 

 

วัตถุประสงค์ในการวจิัย 
 1. เพื่อศกึษาความหมายท่ีประกอบสร้างขึน้ในใบปิดภาพยนตร์อยา่งไรบ้าง 

 2. เพื่อศึกษาและเขา้ใจภาพเสนอจากใบปิดภาพยนตร์สะท้อนสังคมอยา่งไร 

 

กรอบแนวคิด 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาถึงการประกอบสร้างความหมายในใบปิดภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

อย่างไรบ้างนั้น ต้องศึกษาและท าความเข้าใจหลายแนวคิดทฤษฎี เพื่อช่วยให้การวิจัยคร้ังนี้บรรลุวัตถุประสงค์และ

ทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับโฆษณา 

 การโฆษณาเป็นสื่อชนดิหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารจูงใจในการเชญิชวนสนิค้าหรือการบริการ เนตร

ดาว   แพทย์กุล (2543,น.5) กล่าวว่าคนส่วนใหญ่ท่ีชมโฆษณาไม่วา่จากท่ีใดมักไมค่่อยเฉลียวใจว่า โฆษณาท่ีให้ความ

บันเทิงนั้นมีนัยยะท่ีแฝงซ่อนอยู่ภายใต้เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม คราบน้ าตา ความรัก ความประทับใจ ความตลกขบขัน 

ความเหมือนจริงและเหนือจริง คนส่วนใหญ่มีความคิดว่า โฆษณามไีวเ้พื่อขายของและบริการ โฆษณาพยายามเสนอ

ขายสิ่งท่ีดีท่ีสุด  ท่ามกลางความหลากหลายของสินค้านานาประเภทให้ผู้บริโภค พร้อมสร้างภาพและมอบความรู้สึก

ให้ผู้บริโภคเป็นใหญ่และส าคัญที่สุด 

หนังสือหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ได้กล่าวไว้ว่า “การ

โฆษณามุ่งจะบอกกล่าวสรรพคุณหรือคุณภาพของสินค้าและบริการ ในประเด็นท่ีจะท าให้คนเกิดการอยากซื้อ อยาก

เป็นเจ้าของ และมีลักษณะชวนเชญิหรือจูงใจผู้บริโภคและชว่งจังหวะท่ีเหมาะสม” 

การสร้างสื่อโฆษณาเป็นการสร้างงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการจัดรูปแบบให้น่าสนใจมีหลากหลาย

แบบ โดยเฉพาะองค์ประกอบตา่งๆให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้บริโภค  โดยการสอดแทรกแนวจิตวทิยา เพ่ือให้มี

ผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค  หรืออาจท าให้เกิดผลกระทบตอ่พฤติกรรม ให้มีความสนใจผลิตภัณฑ์ตัว

ใหม ่เบ่ียงเบนความสนใจ เป็นต้น 

นพมาศ เรืองพานิชภิบาล (2551,น.29) จากการศึกษาโฆษณาท่ีปรากฏในรูปแบบโฆษณานิตยสารผู้หญิง 

พบว่าการสร้างสื่อโฆษณานั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบโฆษณา ซึ่งต้องอาศัยการวางผังโฆษณาให้ดีและ

ค านงึคุณสมบัติต่างๆ ตามท่ีกล่าวมาจะชว่ยให้โฆษณาชิ้นนัน้มีโอกาสประสบความส าเร็จในการดึงดูดความสนใจของ

ผู้อ่านไปด้วยสว่นหนึ่ง 

นอกจากนี้ยังต้องอาศัยภาพประกอบ ซึ่งภาพประกอบมีความส าคัญอยา่งมาก ได้แก่  ช่วยดึงดูดความสนใจ 

และชว่ยสื่อสารโฆษณาเขา้ใจได้ดีย่ิงขึ้น แตส่่วนใหญ่แลว้ภาพประกอบจะน าไปสู่การอา่นพาดหัว ซึ่งกระตุน้ความสนใจ

ผู้อ่านจนน าไปสู่การอ่านข้อความโฆษณาในท่ีสุด   ภาพประกอบมีส่วนส าคัญมากอย่างแท้และภาพประกอบท่ีดีนั้น

จะตอ้งสามารถกลมกลนืกับส่วนประกอบอ่ืนได้เป็นอยา่งดี   

การจัดวางภาพประกอบนั้นก็ส าคัญมากส าหรับองค์ประกอบของภาพประกอบ นอกเหนือจากการมี

ความสัมพันธ์กับเนื้อเร่ืองและองค์ประกอบส่วนอื่นๆ ซึ่งการจัดวางภาพท่ีดีจะต้องมองแล้วสบายตา ไม่เป็นการยัด

เยียดให้แก่ผู้บริโภคอ่านจนเกินไป ถ้าอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเขาอาจจะเลิกอ่านหรือไม่

สนใจสินค้าชนดินัน้ไปเลย  แต่ถา้อ่านสบายตาเขาก็จะอ่านต่อจนจบและอาจมพีฤตกิรรมการซือ้ตามมาก็เป็นได้ 

ในส่วนของข้อความท่ีใช้สื่อสารในโฆษณามีความส าคัญไม่ต่างจากภาพประกอบเท่าใดนักเพราะหน้าท่ีของ

ข้อความ คือ  สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเวลาท่ีผู้อ่านเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างย่อมน ามาซึ่งความสนใจ

และยังช่วยตอกย้ าผลประโยชน์ของสินค้า การท่ีผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใดก็ตามผู้บริโภคจะต้องเห็นถึงประโยชน์ของ

สินค้านัน้ ซึ่งข้อความโฆษณาที่ดีจะชว่ยตอกย้ าผลประโยชนข์องสนิค้าให้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

จากแนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการโฆษณาเป็นการผลิตสื่อเพื่อน าเสนอเชญิชวนให้ผู้คนสนใจภาพยนตร์ท่ีเข้า

ฉาย โดยใบปิดภาพยนตร์ท่ีตดิในอินเตอร์เนตก็สามารถน าคนท่ีอ่านเกิดความอยากชมภาพยนตร์ เพราะว่าในโฆษณา

ไมไ่ด้เพียงแค่สื่อความหมายตรงตัวแต่ถูกประกอบสร้างด้วยความหมายระบบวัฒนธรรมแตล่ะสังคมเพื่อสื่อสารให้คน

อา่นเข้าใจ 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยา 

 จากที่กล่าวถึงทฤษฎสีื่อโฆษณาเพ่ือเข้าใจถึงวธีิการและกระบวนการสร้างความหมายผ่านสื่อโฆษณา ยอ่ม

ตอ้งอาศัยการตคีวามหมาย โยใชห้ลักทฤษฎสีัญวทิยาท่ีจช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างความหมายผ่านสื่อโฆษณา

ใบปิดภาพยนตร์ในอนิเตอร์เน็ต 

 โซซูร์นักสัญศาสตร์(2552) ได้ศึกษาเร่ืองความหมายประกอบด้วย 2  ส่วนคือรูปสัญญะและความหมาย

สัญญะ  รูปสัญญะ (signifier) คือสิ่งท่ีเราสามารถรับรู้ด้วยการผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้าของมนุษย์ เช่น การดูรูปภาพ 

การได้ยินเสียง  ความหมายสัญญะ(sigifified) คือความคิดรวบยอดท่ีเกิดขึ้นในใจหรือในความคิดของผู้รับสาร ซึ่ง

ความหมายไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวตามล าพังได้ แตจ่ะตอ้งสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนเพื่อสร้างความหมายให้ถูกใช้ 

 รูปแบบของเครื่องหมาย 

 C.Peirce  (1983 – 1914) อา้งถึงในกาญจนา  แก้วเทพ. ( 82 – 83 )  มองวา่เน่ืองจากสัญญะ (sign)  หนึ่งๆ

จะมอีงค์ประกอบ  2  ส่วนคือรูปสัญญะ  (signifier)  และตัวหมาย  (signified)  เชน่  เมื่อเรายกมอืขึน้พนมระหว่างอก  

(signifier)  ก็จะมีความหมายแสดงถงึความเคารพ  (signified) 

 จากองค์ประกอบ  2 ส่วนของ  Peirce  ได้น าเอาระยะหา่งระหวา่ง  signifier  และ sinnified  มาจัดประเภท

ของ  sign  ได้เป็น  3  ประเภทคือ 

 1.icon 

 2.index 

 3.symbol 

 รูปเหมือน  (icon)  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะเป็นเร่ืองของความเหมือน

หรือความคล้ายคลงึกับส่ิงท่ีมันบ่งถึง  เชน่  ภาพถ่าย  ภาพเหมอืน  ภาพยนตร์และแผนภาพ  เป็นต้น 

 ดรรชนี  (index)  เป็นความสัมพันธ์ระหวา่งรูปสัญญะกับความหมายสัญญะเป็นผลลัพธ์  หรือเป็นการบ่งชี้

ถึงบางสิ่งบางอย่าง  เช่น  รูปกราฟท่ีแสดงผลลัพธ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  รอยเท้าของสัตว์ท่ีประทับลงบนพื้นดิน  หรือ

ดรรชนีท่ีอยูท้่ายเล่มของหนังสอืท่ีบอกเราให้ทราบถึงขอ้ความท่ีเราต้องการจะค้นหา  คุณสมบัตอิกีประการท่ีน่าสังเกต

ของสัญญะประเภทดรรชนีก็คือ  เมื่อเราเห็นรูปสัญญะประเภทดรรชนี  ความหมายท่ีเรานกึถึงไมใ่ชส่ิ่งท่ีเรามองเห็นใน

ขณะนั้น  เช่น ตัวอย่างท่ีได้กล่าวมาแล้วนั่นคือรอยเท้าสัตว์ท่ีเมื่อเราพบ  เราไม่ได้นึกถึงรอยเท้าในขณะนั้น  แต่เรานึก

ไปถึงตัวสัตว์ท่ีเป็นเจ้าของรอยเท้านัน้ 

 สัญลักษณ์  (symbol)  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะท่ีแสดงถึงบางสิ่ง

บางอย่างแตม่ันไมไ่ด้มีความคล้ายคลึงกับสิ่งท่ีมันบ่งช้ีเลย  ซึ่งการใช้งานเป็นไปในลักษณะของการถูกก าหนดขึ้นเองซึ่ง

ได้รับการยอมรับอย่างเป็นแบบแผน  และต้องมีการเรียนรู้เคร่ืองหมายเพื่อท าความเข้าใจหรือเป็นการแสดงถึงการ

เป็นตัวแทน  ซึ่งสังคมยอมรับความสัมพันธ์น้ี เช่นการสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายหมายถึงการแต่งงาน 

 การสื่อความหมาย 

 ภาษาเป็นระบบสัญญะท่ีมีอิทธิพลต่อผู้คนจ านวนมาก ทุกอย่างจึงถูกบรรจุความหมายใส่ลงไว้ ในการ

สื่อสารก็เช่นเดียวกันผู้รับสารและผู้รับสารจะตอ้งมีวัฒนธรรมร่วมกันจึงจะสามารถเข้าใจสารท่ีสง่ไปยังผู้รับได้ถูกตอ้ง 
            

 ผู้ส่งสาร .................................  สาร  ................................................   ผู้รับสาร 

 ในการศึกษาความหมายของสัญญะนั้นจะต้องประกอบด้วยรูปสัญญะและความหมายสัญญะ ซึ่งมีการ

วเิคราะห์ความหมาย  2  ชนดิคือ 
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  1. ความหมายตรง  เป็นระดับความหมายท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับความจริงระดับชาติ  เป็นความหมายท่ี

ผู้ใชส้ามารถเข้าใจได้ตรงตามตัวอักษร 

  2. ความหมายแฝง  เป็นการตีความหมายของสัญญะโดยระดับท่ีพ่วงเอาปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย  ซึ่งเป็นการอธิบายถึงปฎิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้และคุณค่าทางวัฒนธรรมนั้นๆ  

ความหมายแฝงสร้างขึ้นมาจากความหมายตรงของสัญญะตัวเดียวกัน ซึ่งกระบวนการเกิดขึ้นของความหมายแฝงนี้

เกิดขึ้นเมื่อสัญญะในความหมายแรกถูกน าไปใช้เป็นรูปสัญญะโดยมีการผูกโยงรวมเข้ากับความหมายใหม่จึงเกิดเป็น

ความหมายแฝง  

 วรรณพมิล อังคศิริสรรพ  (2544)  การสื่อความหมายในระดับของความหมายแฝงนีม้ี 

แนวโนม้ในการสื่อความหมายท่ีแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของความหมายโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่ 

 ระดับของปัจเจก  คือเป็นการท าความเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลนั้นเป็นการเรียนรู้วิธีการมองดูโลก

และการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับโลก  แต่สิ่งท่ีควรระวังในการตีความในระดับนี้ คือ การสื่อความหมายแบบส่วนตัว  

จึงอาจไมไ่ด้สื่อความหมายแตกต่างไปตามความหมายปกติดังท่ีคนอ่ืนๆมีสว่นร่วมในความหมาย 

 ระดับของวัฒนธรรม  คือ  การสื่อความหมายในระดับนี้แสดงถึงการท่ีวัตถุในวัฒนธรรมพ่วงเอา

ความสัมพันธ์และการสื่อความหมายเข้ามาในตัวมันและมีส่วนร่วมในการให้ความหมายกับผู้คนในวัฒนธรรม  การ

มอบดอกกุหลาบ  คนท่ีใชว้ัฒนธรรมร่วมกันก็จะเข้าใจวา่การมอบดอกกุหลาบให้เป็นการแสดงออกถึงความรัก  

 บาร์ตได้ศึกษาโฆษณาชิ้นหนึ่ง  อ้างใน นพพร  ประชากุล (2552,น. 323)  ได้อธิบายโฆษณาผลิตภัณฑ์

อาหารซึ่งเป็นมะเขือเทศกระป๋อง โดยจัดใส่วางอยู่ในตาข่าย ในระบบความคิดของคนไทยจะไมเ่ข้าใจเร่ืองตาข่ายแตถ่้า

แทนตาข่ายด้วยตะกร้าจะเข้าใจว่าเป็นการไปตลาดสด  ซื้อของสดดังนั้นสิ่งส าคัญผู้ส่งสารกับผู้รับสารจะต้องอยู่ใน

วัฒนธรรมเดียวกันจึงจะเขา้ใจ 

 ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร (2545) ได้กล่าวถึงการศึกษาสัญญะไวว้่า  “ ตามทัศนะคติของโซซูร์น้ันสัญญะ

ตัวหนึ่งๆจะมคีวามหมายขึ้นมาได้อยา่งไร  เพราะไมม่อีะไรมคีวามหมายในตัวเองตามแนวคดิเร่ืองความสัมพันธ์  แต่สิ่ง

หนึ่งสิ่งใดจะมีความหมายต่อเมื่อน าไปสัมพันธ์กับระบบอีกระบบหนึ่ง คู่ของความสัมพันธ์ท่ีช่วยให้เห็นความหมาย

ชัดเจนท่ีสุดคือ  ความสัมพันธ์กับคู่ตรงข้าม  (binary opposition)  เชน่  ขาว – ด า  ดี – ชั่ว  เป็นต้น 

 ในความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นสัญญะวทิยาสนใจวิเคราะห์คอื ความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวบท”  (text) 

กับ  “ปริบท” (context)  โดยปริบท หมายถึงสิ่งท่ีอยูร่อบตัวเราและเช่นเดียวกันเร่ืองความสัมพันธ์กับคู่ตรงข้ามท่ีกลา่ว

มาแล้วข้างตน้ ตัวบทหนึ่งจะมีความหมายอยา่งไรนัน้ก็ขึน้อยูก่ับปริบทด้วย 

 การศึกษาสัญญะในบทภาพยนตร์ตลกของเพ็ชทาย  วงษ์ค าเหลาจึงตอ้งการศึกษาความหมายด้วยวิธีการ

ถอดความหมายในระบบสัญญะเชิงวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งวัฒนธรรมภาพยนตร์แต่ละแนวย่อมมีความแตกต่างกัน

ขึน้อยูก่ับรหัสของแตล่ะวัฒนธรรมท่ีใส่ลงไปในบริบทนัน้ๆ  

3.แนวคิดเกี่ยวกับภาพเสนอ 

 การศึกษาสื่อโฆษณาถูกน ามาตีแผ่ผ่านกระบวนการสร้างภาพเสนอสู่สังคม ซึ่งมีคนศึกษาภาพเสนอไว้

มากมายธเนศ  วงศ์ยานนาวา(2538,น. 16 -18) อธิบายว่าภาพเสนอ คือ กระบวนการน าเสนอใหม่ (representation) 

ไม่ได้เอาสรรพสิ่งท้ังหลายท่ีมีอยู่ในความจริงมาน าเสนอให้ประจักษ์เพราะใช่ว่าทุกคนจะสามารถมีประสบการณ์

โดยตรงกับส่ิงต่างๆ  เพยีงแคน่ ามาบางส่วนของความจริงหรือการจินตนาการมาสร้างความหมายใหม่ 
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 Stuart Hall (2003)  อธิบายวา่ “ภาพเสนอ” คือภาพท่ีเกิดจากการให้ความหมายแกส่ิ่งต่างๆในโลกแห่งความ

จริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีจับตอ้งได้และสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้โดยผ่านภาษา ซึ่งภาษาที่ให้ความหมายและภาพหรือสิ่งของต่างๆ

ไมไ่ด้เกดิขึน้เองตามธรรมชาติ แตเ่กิดจากข้อตกลงร่วมกันของคนในสังคมนัน้ๆใช้ 

 Hall  ยังได้ศึกษาถึงการท างานรว่มกันระหว่างความหมายกับภาษา วึ่งจ าแนกได้ดังนี้ 

 1. ภาษาเป็นการสะท้อนโลกความจริง (reflective approch) มคีวสามเชื่อพื้นฐานวา่ความหมายด ารงอยูใ่นสิ่ง

ต่างๆ บุคคล ความคิด และเหตุการณ์ในโลกของความจริง โดยภาษาเหมืนอกับภาพสะท้อนโลกความจริง ดังนั้น

ทฤษฎีนีก้ล่าวถึงภาษาวา่ท างานโดยสะท้อนหรือเลียนแบบความจรงิ 

 2. ภาษาเป็นการแสดงถึงความตัง้ใจของผู้ส่งสารว่า ผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการท่ีจะก าหนดความหมายต่อโลก

ความจริงโดยใช้ภาษาเป็นตัวสื่อ แต่เนื่องจากว่าภาษาเป็นการสื่อสารจึงต้องป็นกลุ่มคนท่ีใช้รหัสเดียวกันเพื่อถอด

ความหมายออกมาได้ 

 3. การประกอบสร้างของความหมาย แนวทางนี้ปฏิเสธแนวคิดท่ีว่าผู้เขียนหรือผู้พูดสามารถก าหนด

ความหมายในภาษา แต่มีความเชื่อพื้นฐานวา่ สิ่งต่างๆไม่มีความหมายใดๆในตัวเองจนกว่าเราจะเป็นผู้ประกอบสร้าง

ความหมายต่อโลกรอบตัวและสื่อสารเกี่ยวกับโลกที่มคีวามหมายน้ีกับผู้อื่น 

 ส าหรับ Hall ได้พัฒนาเกี่ยวกับแนวคิดภาพเสนอ โดยท่ีเขามองเห็นว่าความหมายของภาพเสนอ คือ การ

ประกอบสร้างความหมายผ่านภาษา โดยใชส้ัญญะเพื่อสื่อสารและสามารถใชส้ัญญะอ้างอิงถึงโลกความจริง รวมถึง

สิ่งท่ีเป็นจินตนาการและความคิด  การใช้ภาษาเพื่อพูดถึงสิ่งตา่งๆนัน้ใชภ้าษาให้เป็นภาพเสนอในการสื่อสารกับบุคคล

อื่น ด้วยเหตุผลนี้ภาพเสนอจึงเป็นการผลิตความหมายในรูปแบบภาษานั้นเอง 

 

วิธีการศึกษา 

1. ด้านขอ้มูลเลือกใบปิดภาพยนตร์ในอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org โดยการเลือกแบบเจาะจง 

ศกึษาเฉพาะปีพ.ศ. 2558 มีจ านวนใบปิดภาพยนตร์ท้ังสิ้น 60 เร่ือง  

 2. ศกึษาดา้นเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีในการศึกษาได้แก่ 

  2.1 ทฤษฎีสื่อโฆษณา 

  2.2 ทฤษฎสีัญวทิยา 

  2.3 ทฤษฎีภาพเสนอ 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาใบปิดภาพยนตร์ในเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org  ได้ศึกษาภาษาท่ีปรากฏใน

ใบปิดภาพยนตร์น้ันและภาพท่ีประกอบ 

 4.สรุปผล อภปิรายผลและเสนอแนะ 
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ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาใบปิดภาพยนตร์ในเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org ได้พบว่าในใบปิดภาพยนตร์ประกอบไป

ด้วยภาษาถ้อยค าและภาษาภาพ  ทฤษฎีสัญวิทยาได้ให้ความหมายต่อภาษาตามระบบวัฒนธรรมและสังคมจึง

สามารถแยกออกเป็นสองส่วนคือ ภาษาถ้อยค า 5 ประเภทได้แก่  การใช้ค าทับศัพท์  การใช้ชื่อตัวละคร การใช้ชื่อ

สถานท่ี  การกระท าตัวละคร  การใช้ค าแสลง  แต่ละชนิดมีจ านวนใบปิดภาพยนตร์ไม่เท่ากันเพราะแตกต่างจากการ

สื่อความหมายดังต่อไปนี้ 

 การใช้ค าทับศัพท์ ได้แก่ โฟกัส,  ฟิบตี้เชสออฟเกรย์, แอนเวนเจอร์, แอน-แมน , ฟรีแลนซ์ ,ดอะแมนฟอร์ม

อังเคิล , อนิเทิร์น,  สตารว์อร์ล, สปาย, คิงแมนและ อนิไซนเ์อา้ท์  จ านวน 11 เร่ือง  

 การใชช้ื่อตัวะคร ได้แก่  รุนพี่, พี่ชาย, นเรศวร, ทองแดง, พกิเซล, มนิเนี่ยนและ ซิลเดอร์เรล่า จ านวน 7 เร่ือง 

 การใช้สถานท่ี  ได้แก่ เอดะวอร์ค  ไตฟ่า้ทา้นรก,  มาร์เชี่ยน , จุลซิคเวร์ิลและบรู๊คลนิ จ านวน 4 เร่ือง 

 การกระท าของตัวละคร  ได้แก่  อาปัต, คีตราชนพินธ์, ฟาสเจ็บเร็วแรงทะลุฮา,  สปอตไลท์,  สังเวยีนเดอืด, 

แซนอัลเดรส,  point break ปล้นข้ามโคตร,  หนตีายฝ่านรกข้ามแดน,  มชิช่ันอิมพอตซิเบ้ิล,  เมซรันเนอร์ (สมรภูมิมอด

ไหม)้ ,หัวใจพ่อ, ฟาสเร็วแรงทะลุนรก7,  เอเวอร์เรสต ์ไตฟ่า้ท้านรกและดาบมังกรฟัด จ านวน 14 เร่ือง 

 การใช้ค าสแลง ได้แก่  เลิฟเฟี้ยวเฮี้ยวต๊อด, เลิฟอะลูมิไลค์รักอะไรไม่รู้ , เมย์ไฟแรงเฟร่อ, ป้าแฮปป้ีsheท่า

เยอะและอัลเทอร์มาจีบ จ านวน 5 เร่ือง 

 การศึกษาใบปิดภาพยนตร์ประกอบไปด้วยภาษาซึ่งจ าแนกได้หลายชนิดแล้ว ในส่วนของภาพสีตัวละครเป็น

อีกองค์ประกอบท่ีสามารถสื่อความหมายเพื่อให้ช่วยเข้าใจเนื้อหาของเร่ืองก่อนชมภาพยนตร์และยังช่วยให้ตัดสินใจ

เลอืกชมภาพยนตร์เร่ืองนัน้ๆได้อยา่งดี ภาษาภาพสามารถจ าแนกได้ดังตอ่ไปน้ี   เพศ  ชนชาติและอายุ 

 เพศสามารถจ าแนกได้อีก 3  ชนิด ได้แก่ เพศชายใบปิดภาพยนตร์จะถูกน าเสนอในความเป็นเพศชาย ซึ่ง

มักจะเป็นภาพยนตร์บู้ล้างผลาญ  ได้แก่  คิงแมน ,  ฟาสเร็วแรงทะลุนรก 7,  เดอะวอร์ค ไต่ฟ้าท้านรก,   นเรศวร , 

มชิช้ันอมิพอตซิเบ้ิล ,  เอเวอร์เรสตแ์ละสังเวยีนเดอืน  จ านวน 7 เร่ือง 

 ในความเป็นเพศหญิงเป็นภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเนื้อหาซึ่งมักจะชูความเป็นหญิง ได้แก่  ซิล

เดอร์เรล่าและอินเทิร์น จ านวน 2 เร่ือง 

 เพศทีสาม ในสังคมไทยมกีลุ่มเพศทางเลือกค่อนข้างมาก ชายแตง่เป็นหญงิ หญิงแตง่เป็นชาย และยังกลุ่มคน

ท่ีมีรสนยิมกลุ่มเพศเดียวกันได้แก่ เร่ืองพี่ชาย จ านวน 1 เร่ือง 

 ชนชาติ  การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาใบปิดภาพยนตร์ท้ังไทยและต่างประเทศ  ภาพยนตร์สากลท่ีต้องน านักแสดง

จากหลากหลายท่ีร่วมกัน  มักจะเห็นคามแตกต่างทางเชื้อชาติด้วยเช่นกัน ได้แก่  ดาบมังกรฟัดและเมซรันเนอร์  

จ านวน 2 เร่ือง 

 อายุ เป็นภาพยนตร์ท่ีต้องให้ความส าคัญด้วยเช่นกัน กลุ่มเด็กจะต้องใช้เร่ืองท่ีสื่อสารง่ายๆ เข้าใจง่าย เป็น

การ์ตูนภาพเสมอืนจรงิ สีสันสดใส  เช่น  ทองแดงและมินเนี่ยน เป็นต้น มีจ านวน 2 เร่ือง  ในกลุ่มวัยรุ่นเชน่เดียวกัน แต่

เนื้อหาจะค่อนข้างสมจริง และเป็นเร่ืองราวใสๆ หัวใจว้าวุ่น ตามอายุของกลุ่มวัยรุ่น เช่น  อัลเทอร์มาจีบ,   พี่ชาย , 

เลิฟเฮี้ยวเฟี้ยวตอ๊ด , เลฟิอะลูมิไลค์รักอะไรไมรู้่,  เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อและป้าแฮปป้ีsheท่าเยอะ จ านวน 6 เร่ือง 

จากการศกึษาสามารถกล่าวได้อยา่งละเอียดดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

  



 
 

  2470  Proceedings 

ภาษาถ้อยค า  

 1.การใช้ค าทับศัพท์ 

 การสร้างชื่อด้วยวิธีการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่ อสื่อความหมายถึงความทันสมัยและความเรียบง่าย  ซึ่ง

ภาษาอังกฤษในสังคมปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ตอ้งยอรับวา่ในสังคมไทยมกีารใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เมื่อเข้าสู่สังคมอาเซียน  

และชื่อภาพยนตร์ท่ีน ามาใช้เป็นชื่อท่ีพบเจอได้บ่อยและคนไทยสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น   ฟรีแลนด์  สปาย  อินเทิร์น   

เป็นตน้ ซึ่งชื่อท่ีน ามาใช้สามารถเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ได้ด้วยเช่นกัน  เช่น  อนิเทิร์น  เราสามารถเดาเนื้อหาของเร่ือง

ได้ว่ายอ่มต้องเกี่ยวข้องกับการฝึกงาน นั่นคือการใช้สัญญะในการประกอบสร้างความหมายเพื่อสื่อ เมื่อคนมาเห็นใบ

ปิดภาพยนตร์สามารถท่ีจะคาดเดาเนื้อเร่ือง เพื่อจะได้ช่วยในการตัดสินใจได้ว่าจะชมภาพยนตร์เร่ืองนั้นหรือไม ่ 

นอกจากนี้แล้วยังเลือกค าทับศัพท์เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงถึงความเป็นคนท่ีง่ายๆ สบายๆ เลือกคือการเลือกใช้ค าท่ีคุ้นหู 

เพื่อให้ช่ือภาพยนตร์น้ันยังคงตราตรึงในใจของคนดูแมว้า่ภาพยนตร์เร่ืองน้ันจะจบไปแล้วก็ตาม 

 2.การใช้ชื่อตัวละคร 

 การสร้างชื่อภาพยนตร์หลายคร้ังเลือกเอาชื่อตัวละครเอก ซึ่งเป็นการสร้างความหมายเพื่อสื่อความหมาย

เกี่ยวกับเนื้อหาภาพยนตร์ให้คนดูได้เข้าใจ  เช่น นเรศวร  ทองแดง มินเนี่ยน   มนุษย์มดมหากาฬ   ในการประกอบ

สร้างความหมายชื่อเหล่านี้ก็มีความหมายท่ีต้องการน าเอาชื่อตัวละครเป็นจุดขายและยกย่อง  เช่น นเรศวร เป็นการ

สร้างชื่อภาพยนตร์เพื่อต้องการสื่อความหมายถึงการยกย่องสดุดี สรรเสริญ พระมหากษัตริย์ไทยท่ีทรงพระปรีชา

อย่างมาก  เช่นกันกับ มนุษย์มดมหากาฬได้ใช้ชื่อนี้เพื่อสื่อถึงการเป็นมนุษย์ท่ีไม่ปกติหรือยอดมนุษย์เพราะเราจะ

ปรากฏค าว่า มนุษย์จะเอามาใช้กับคนท่ีมีพลังเกินคนท่ัวไป ยิ่งกว่านั้นภาพยนตร์ในเร่ืองนั้นๆ ก็มักจะปรากฏตัวละคร

เอกนัน้ท้ังเร่ือง  

 3.การใช้ชื่อสถานที่ 

 การประกอบสร้างชื่อภาพยนตร์โดยใช้ชื่อสถานท่ีเป็นการประกอบสร้างเพื่อดึงดูดความสนใจของสถานท่ี

มากกวา่การเนน้สร้างตัวละครในเร่ืองให้โดดเด่น  จึงถูกหยิบยกช่ือสถานท่ีมีความน่าสนใจ ท้ังท่ีเป็นสถานท่ีมีอยูจ่รงิใน

โลก โลกเสมอืนจรงิ จินตนาการ เป็นต้น   

 ชื่อภาพยนตร์ท่ีเป็นสถานท่ีน ามาศึกษาได้แก่ มาเช่ียน  เมซ รันเนอร์  เอเวอร์เรส เป็นต้น 

ซึ่งเป็นสถานท่ีมีความน่าสนใจท้ังสิ้น มาเชี่ยนเมื่อแปลเป็นภาษาไทย คือดาวอังคารและเนื้อหาในเร่ืองเป็นเร่ืองท่ี

เกี่ยวข้องกับดาวอังคาร โดยมีชื่อประกอบสร้างความหมายคือ “ความช่วยเหลืออยู่ห่าง140 ล้านไมล์” ค าท่ีประกอบ

สร้างแมจ้ะเป็นการใชค้ าท่ีขัดแย้งระหว่างค าว่า “แค่” และค าว่า “ไมล”์ ซึ่งมันเป็นเร่ืองท่ีใชค้ าว่า “แค่”ไมเ่หมาะสม แต่

เป็นความต้ังใจของผู้สร้างท่ีต้องการสื่อถึงคนท่ีมีความหวัง แม้จะอยูใ่นสภาพท่ีเป็นไปไม่ได้ก็ตาม  

 4.การกระท าของตัวละคร 

 การกระท าของตัวละครแล้วน ามาประกอบสร้างเป็นช่ือภาพยนตร์น้ัน เรามักจะไม่ค่อยเห็น แตก่็ปรากฏมีการ

ใชอ้ยู่บ้าง  ซึ่งความหมายท่ีสื่อเป็นความโดดเด่นของพฤติกรรมของนักแสดง เชน่ เดอะวอร์ค ไตข่อบฟา้ทา้นรก  ฟาสต์

เจ็บ เร็วแรง ทะลุฮา  ปล้นข้ามโคตร  หนีตายฝ่านรกข้ามแดน  

 ในการสร้างชื่อโดยการน าเอาการกระท าบางอย่างของตัวละคร เพื่อสื่อสร้างอารมณ์ ให้คนดูรู้สึกหรือมี

อารมณร่์วมในการดูภาพยนตร์เร่ืองนัน้ๆ เป็นกุศโลบายอยา่งหนึ่งการสร้างความหมายโดยผ่านตัวละครท่ีมีการกระท า

เช่นนั้นให้โดดเด่น ดัง และเป็นท่ีรู้จัก นอกจากนี้ภาษาท่ีใช้มักจะปรากฏค าท่ีแสดงอาการเช่น เร็ว เพื่อบอกว่าเป็น

ภาพยนตร์แข่งขันความเร็ว ซิ่ง เกี่ยวกับรถเป็นต้น  หรือค าว่าฟ้าซึ่งมีความหมายว่าสูงมักจะใช้กับเร่ืองท่ีสื่อความ

หมายถึงความสูงได้ด้วย เชน่ เดอะวอร์ค ไต่ขอบฟ้าท้านรก ซึ่งปรากฏใชค้ าว่า ฟ้า ป็นสัญญะที่ประกอบสร้างถึงความ
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สูง ไมม่อีะไรท่ีสื่อความหมายได้วา่สูงกว่านี้อีกแลว้ นีเ้ป็นการใช้สัญญะที่ปรากฏในถ้อยค าของกาเลือกการกระท าของ

ตัวละคร 

 5.การใช้ค าสแลง 

 การใช้ค าสแลงยังปรากฏใช้ในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เรามักจะเห็นกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อภาษาสแลงคือ 

วัยรุ่น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มวัยคึกคะนอง ภาษาที่ใช้จึงมีลักษณะท่ีง่ายและชว่ยในการจดจ า  เชน่  เลิฟอะรูมไิลค์ 

รักอะไรไม่รู้  เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ  เลิฟเฮี้ยวเฟี้ยวต๊อด เป็นต้น  ซึ่งกลุ่มคนนักแสดงก็ถูกประกอบสร้างตาม

ความหมายของชื่อ เป็นกลุ่มนักแสดงวัยรุ่นใสๆ เนือ้เร่ืองผ่อนคลาย ความรักของวัยรุ่น   

 ดังนั้นการศึกษาชื่อเร่ืองภาพยนตร์ท่ีปรากฏในใบปิดภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ต จะพบว่าชื่อเหล่านี้ถูก

ประกอบสร้างด้วยวิธีการหลากหลายอย่างแตกต่างกัน เพื่อสร้างความหมายท่ีประกอบเข้าด้วยกันกับเนื้อหาของเร่ือง 

เพื่อเกร่ินน าเนื้อเร่ืองคนอยากสนใจ หรือเป็นการช่วยในการตัดสินใจว่าชอบภาพยนตร์ประเภทไหน อาจรวมถึงการ

สร้างความหมายให้ตัวละครมีความโดดเด่น เช่น  การตัง้ชื่อเร่ืองโดยการน าเอาช่ือตัวละครเอก หรอืการกระท าของตัว

ละครในเร่ือง  

ภาษาภาพ  

 การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาที่น าเอาใบปิดภาพยนตร์ท่ีอยู่ในเว็บ https://th.wikipedia.org มาใชใ้นการศึกษา

ความหมายและภาพเสนอของภาพเหล่านั้นท่ีเป็นสื่อโฆษณา เพื่อเชิญชวนให้คนอยากเลือก อยากชมและตัดสินใจ 

ประชา  สุวีรานนท์ (2538,น. 122 -123 ) กล่าวถึงแนวคิดของเร่ือง วาทะภาพเป็นแนวคิดท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก

ทฤษฎีสัญวทิยา โดยกล่าวถึงเร่ืองความสัมพันธ์ของข้อความและภาพไว้วา่ ในรูปถ่ายหน่ึงอาจมรูีปสัญญะได้หลายตัว 

ขึน้อยูก่ับว่าจะใชว้ัสดุใดมาสื่อ รูปสัญญะที่สื่อความหมายแฝง connotation เหลา่นีม้ารวมตัวกันเป็นเสมือนการเล่นเกม

ระหว่างความหมายตรงและความหมายแฝง จึงผูกพันกับเร่ืองของวัฒนธรรมและอุดมการณ์อย่างแน่นแฟ้น ภาพทุก

ภาพล้วนมีศักยภาพท่ีจะสื่อความหมายได้หลายความหมาย  ดังนั้นภาษาภาพท่ีปรากฏในใบปิดภาพยนตร์น้ีสามารถ

จ าแนกผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 1. เพศ 

 ในปี2558 ภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายส่วนมากเป็นภาพยนตร์จากต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย แนวบู้ล้างผลาญ  

สยองขวัญ  แนวคอมมีดี้  โรแมนติก  และการ์ตูน  โดยการศึกษาเร่ืองเพศจะจ าแนกออกเป็น 3 เพศ ได้แก่ เพศชาย  

เพศหญิง และเพศทางเลือก 

เพศชาย 

คุณลักษณะของเพศแต่ละเพศท่ีปรากฏในสังคมนั้น ถูกสร้างผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

(Socialization) และความเป็นเพศก าหนดขึ้นเพื่อความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคม เช่น ความเป็นหญิง ต้องเรียบร้อย 

แม่ศรีเรือน  รักสวยรักงาม ในขณะที่บทบาทของเด็กชายแตกต่างจากผู้หญิงอย่างสิ้นเชิง คือ ผู้ชายต้องเรียนหนังสือ 

เข้าสังคม โดยไม่ได้กลา่วถึงบทบาทความเป็นพ่อเหมอืนอย่างผู้หญิง ปรานี วงษ์เทศ. (2544,น.72-73) 

จากการศึกษาในใบปิดภาพยนตร์จะเป็นภาพยนตร์แนวบู้ล้างผลาญ ซึ่งใช้สัญญะท่ีสื่อถึงความเป็นชายได้

อย่างมาก จะเห็นว่าภาพของผู้ชายยังคงมีความเป็นเพศชายท่ีไม่ยอมให้ผู้หญงิมบีทบาทในพื้นท่ีของผู้ชาย 
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จากภาพจะพบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่ในใบปิดภาพยนตร์นี้จะเป็นผู้ชายท้ังหมด โดยผู้ชายท่ีอยู่ส่วนบนคือวีรบุรุษ

คนท่ีช่วยกู้โลกจากตัวร้ายท่ีอยู่ล าดับล่างเป็นสัญญะของความเป็นรอง เป็นผู้แพ้ แต่ยังปรากฏเห็นผู้หญิงล่างสุดสวม

ชุดสีด าอยู่ในท่าการต่อสู้ แม้ว่าผู้หญิงจะเข้าไปในพื้นท่ีของผู้ชายได้และมีความสามารถมากเท่าใด อย่างไรก็ตาม

ผู้หญิงยังคงไม่ได้การยอมรับจากสังคม เพราะอ านาจของผู้ชายยังคงกดทับตามความหมายจากภาพข้างบน ความ

เข้มแข็งตรงข้ามความอ่อนแอ เมื่อสังคมก าหนดความเป็นหญิงเท่ากับความอ่อนแอ ผู้หญิงจึงไม่มีสิทธ์ิในพื้นท่ีของ

ความเป็นชาย 

เพศหญิง  

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองเพศได้กล่าวถึง อิทธิพลของทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่ (postmodern) 

ด้วยความเป็นหญิงท่ีถูกประกอบสร้างขึ้นมาในเวลาเดียวกันกับเพศดังกล่าวก็สามารถถูกรื้อ ถอน และสร้างขึ้นใหม ่

ผู้หญิงจึงพยายามก้าวข้ามจารีตและประเพณีในสังคมท่ีก าหนดความเป็นเพศหญิงเอาไว้  ป่ินแก้ว เหลืองอร่าม 

(2549) ได้กลา่วถึงอทิธิพลใหม่การต่อสู้ของผู้หญงิ โดยช้ีให้เห็นถึงการตอ่สูเ้ร่ืองความเท่าเทียมกัน 

 จากการศกึษาพบวา่ความเป็นเพศหญิงถูกกระท าให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น จากท่ีผู้หญิงเคยถูกกดขี่ทาง

เพศ เป็นเพศท่ีเปรียบเสมอืนชนชัน้รองสังคม  แตปั่จจุบันภาพท่ีปรากฏในใบปิดภาพยนตร์ได้เป็นภาพเสนอของสังคมท่ี

ก าลังจะเคลื่อนสู่ความเท่าเทียมกัน แม้ในโ,กของความเป็นจริงผู้หญิงจะเก่งและมีความสามารถได้มากกว่าผู้ชายก็

ตาม 
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จากภาพจะเป็นภาพท่ีน าเสนอถึงสังคมท่ีมีการยอมรับความเท่าเทียมกันของคนในสังคมระหวา่งเพศชายและ

เพศหญิงมากขึ้น ผู้หญงิมคีวามสามารถในการงานมคีวามก้าวหนา้ได้อยา่งรวดเร็วและสามารถก้าวขึ้นสูเ่วทีระดับผู้น า 

ชุดสีแดงท่ีแสดงถึงความร้อน เผ็ด ดุเดอืด กล้าได้กล้าเสีย เป็นผู้หญิงท่ีมีหัวคิดสมัยใหม่ ตา่งจากรูปแบบผู้หญงิรูปแบบ

สมัยเก่าท่ีกดทับด้วยอ านาจของชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆท้ังสิ้น  ซึ่งบางคร้ังอาจเป็นการ

เรียกรอ้งความเท่าเทียมระหว่าชายและหญิงในสังคมท่ีก าลังตแีผ่ให้สังคมเห็นว่า ผู้หญิงสามารถท าอะไรได้หลายอยา่ง

และเท่าเทียมกับผู้ชาย 

เพศทางเลือก  

การศึกษากลุ่มเพศทางเลือกแน่นอนว่าในสังคมไทย มีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกเพศ ท าให้มีค าท่ีใช้

เรียกว่า “เพศท่ีสาม” วิลาสีนี พิพิธกุล (2547) ให้ความหมายเกี่ยวกับเร่ืองเพศ ในมุมมองของเพศวิถีว่า เป็นระบบ

ความคิด ความเชื่อเร่ืองเพศ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนด จัดการ ควบคุม รวมท้ังการ

แสดงออกเกี่ยวกับนสนิยมทางเพศ การแต่งกาย  ความปรารถนา ความพึงพอใจในเร่ืองเพศ การแสดงท่าทีเกี่ยวกับ

เพศ  การแต่งกาย เป้าหมายในความสนใจทางเพศ และการสร้างจินตนาการเกี่ยวกับเพศไปจนถึงการออกกฏเกณฑ์ 

ระเบียบกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องท่ีมาก ากับควบคุมดูแลเร่ืองเพศของคนในสังคม   

 การศึกษาคร้ังนี้พบวา่ใบปิดภาพยนตร์ท่ีถูกน าเสนอความหมายของกลุ่มเพศทางเลือก จะเป็นกลุ่มคนท่ีชาย

รักชายในภาพยนตร์เร่ืองพี่ชาย 
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จากภาพเป็นการน าเสนอผู้ชายสองคนท่ีเป็นภาพเสนอของกลุ่มเพศทางเลือกชายรักชายหรือเกย์  ซึ่งเป็น

ภาพท่ีดูผ่อนคลาย แสงแดดร่ าไร รอยยิ้ม และก าลังแกล้งกันโดยใช้สายยางฉีด ซึ่งสายยางเป็นสัญญะของความเป็น

เพศชายหรือองคชาติ แตก่ารเปิดเผยอวัยวะเพศของตนอยา่งมีความสุขเป็นเสมือนการแสดงออกทางเพศท่ีต้องการสื่อ

ถึงความเป็นชายรักชายด้วยกันเพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าเป็นเพศเดียวกัน มีความต้องการทางเพศในรสนิยมเหมือนกัน

เป็นต้ 

2. ชนชาติ 

บนโลกนีม้ีกลุ่มคนอยู่หลากหลายเผ่า หลายเชื้อชาย หลายสัญชาติ ในปัจจุบันความเหลื่อมล้ าทางชาติพันธ์ุก็

ยังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ  โดยเฉพาะกับกลุ่มคนโลกท่ีสาม ซึ่งถือวา่เป็นประเทศท่ีด้อยพัฒนาในสังคม  จาการศึกษา

เราจะเห็นภาพท่ีถูกน าเสนอเป็นภาพท่ีเห็นในปิดภาพยนตร์ ภาพยนตร์อเมริกาจะพบวา่นักแสดงส่วนมากเป็นฝร่ัง แต่

พบวา่มีเพยีงไม่กี่คนเท่านัน้ท่ีเป็นนักแสดงผิวสีหรือผิวเหลอืง  
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ภาพนี้หากมองผิวเผินก็คงไม่ได้มคีวามหมายลึกซึ้ง แต่แท้จริงภาพนี้เราจะมองเห็นวา่ประชากรส่วนมากเป็น

เชื้อสายคอเคซอยด์ มีเพียงนักแสดงหนึ่งคนท่ีเป็นเพียงคนผิวมองโกลอยด์เท่านั้น การท่ีนักแสดงชาวเอเชียจะได้รับ

เลือกจากชาวอเมริกาจะต้องมากด้วยความสามารถ  ต าแหน่งท่ียืนอยู่ด้ายหลังเยื้องๆทางขวามือ ซึ่งความหมาย

สัญญะเชิงพื้นท่ีจะมีความหมายในสถานะรอง เนื่องจากว่าเป็นพื้นท่ีของคนชายขอบหรือชนชั้นระดับสองของสังคม 

เพราะตัวเอกของเร่ืองคือคนท่ียืนอยู่ข้างหน้า แม้ในภาพยนตร์จะให้ทุกคนมีความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามคนท่ีเด่น

ท่ีสุดและเป็นตัวเอกของเร่ืองก็คือคนท่ียืนอยู่ในต าแหน่งขา้งหน้า 

 3. อายุ 

 กลุ่มอายุยังคงกล่าวถึงผู้ท่ีมอีายุน้อยเป็นอีกกลุ่มท่ีควรได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก จึงท าให้มภีาพยนตร์

ท่ีสร้างขึ้นส าหรับเด็กมากมาย  ภาพยนตร์ท่ีถูกสื่อถึงความเป็นเด็กคือการ์ตูนเพราะเด็กยังคงมพีัฒนาการในเร่ืองของ

การสร้างจินตนาการ  บุญเหลือ ทองเอี่ยม และ สุวรรณ นาภู ( 2531,น.131 ) ได้ให้ความหมายของการ์ตูนไว้ว่า 

การ์ตูน คือ ภาพสัญลักษณ์ท่ีใชแ้สดงแทนตัวบุคคล แสดงแนวความคิดหรือบ่งชี้สถานการณท่ี์ท าขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมายท่ี

ใชจู้งแนวความคิดของผู้ดูให้ความรู้สกึมีแนวโน้มไปกับสิ่งน้ันๆ 

 
  

จากการศึกษาภาพท่ีน าเสนอภาพเสนอของเด็กจัดเป็นภาพการ์ตูน ท่ีไมเ่นน้ความเหมือนจริง ท าเพยีงให้เห็น

เป็นแค่ภาพลอกเลียนความจริง ปรุงแต่งเนื้อหา เพิ่มตัวละครให้มคีวามน่าสนใจมากขึ้น สัญญะของความเป็นการ์ตูน

จึงเท่ากับความเป็นเด็ก ในการเลอืกสท่ีีใชไ้ด้เลอืกสท่ีีสื่อความหมายของความเป็นเด็กโดยเลอืกสท่ีีสดใส 

 จากการศึกษาพบว่าภาพท่ีสื่อความหมายเป็นภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆท่ี

ปรากฏในภาพ  เร่ืองของอายุจะพบว่าความเป็นเด็กจะไม่เน้นท่ีความจริง แต่จะเน้นความง่ายๆ สบาย ไม่เน้นความ

ละเอยีดมากเท่ากับภาพท่ีต้องน าเสนอผู้ใหญ่และเนน้สสีันให้มสีีสดใสและหลากหลายเป็นต้น  
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สรุปผลอภิปรายผล 
 จาการศึกษาพบว่าสัญญะมีอิทธิพลต่อการสร้างผลงานโดยเฉพาะในสื่อโฆษณาใบปิดภาพยนตร์ท่ีใช้

ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์โดยน าภาพเสนอสู่สังคมมากมาย ท าให้เห็นว่าภาษาไม่ใช่เร่ืองตรงไปตรงมา ภาษาถูก

ประกอบสร้างความหมายเพื่อน าเสนอและถ่ายถอดไปยังผู้รับสารหรือคนดูให้เข้าใจ โดยอิงกับหลักวัฒนธรรมและ

สังคมของสังคมนัน้ๆ  ภาษาท่ีถูกประกอบสร้างในใบปิดภาพยนตร์น้ีสามารถจ าแนกได้ถงึการประกอบสร้างได้ 2 อยา่ง 

คือ ภาษาถ้อยค าและภาษาภาพ 

 ภาษาถ้อยค าจะพบว่าการใช้ถ้อยค ามีการถูกประกอบสร้างเพื่อเป็นภาพเสนอต่อสังคมในเร่ืองการใช้ค าทับ

ศัพท์  การใช้ชื่อตัวละคร การใชช้ื่อสถานท่ี การกระท าของตัวละคร และค าสแลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ชี้เห็นถึงพฤติกรรมของ

คนในสังคม เช่นการใช้ค าทับศัพท์เป็นการใช้ค าท่ีง่ายและยังใช้ค าท่ีคุ้นหูเจอได้บ่อยในสังคม เป็นอีกอย่างท่ีต้องการ

สร้างความหมายเพื่อจูงใจโฆษณา  หรือการกระท าของตัวละคร เช่น เดอะวอร์ค ไต่ขอบฟ้าท้านรก เป็นการน าเอาค า

วา่ฟ้าเพื่อสื่อความหมายของค าว่าสูง 

 นอกจากนี้ค าสแลงยังคงปรากฏทุกยุคทุกสมัยสร้างค าใหม่ๆขึ้นมาเร่ือยๆตามสมัยนั้น ซึ่งอดีตค าเหล่านี้เคย

เป็นค าสแลงท่ีใช้ติดปากแต่เมื่อสมัยเปลี่ยนก็ปรากฏใช้ค าแสลงใหม่ เช่นภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวกับวัยรุ่นก็มักจะปรากฏชื่อ

เป็นการใชค้ าสแลงเพื่อสื่อความหมายถึงความจ๊าบ คึงคะนอง เฉพาะกลุ่ม เช่น เลิฟอะลูมิไรท์  รักอะไรไม่รู้ เลิฟเฮี้ยว

เฟียวตอ๊ด  อัลเทอร์มาจีบ เป็นต้น 

 ในส่วนของภาพประกอบก็เป็นภาพเสนอท่ีสะท้อนต่อสังคมเช่นกัน เช่น เร่ืองเพศ เชื้อชาติ และอายุ ในส่วนของ

สังคมไทยเรามีกลุ่มเพศหลากหลายมาก ได้แก่เพศหญิง เพศชาติ เพศทางเลือก ซึ่งบทบาทสถานภาพทางสังคมของเพศ

เป็นตัวก าหนดความเป็นเพศไว ้ท าให้ในสังคมไทยผู้ชายยังคงเป็นใหญ่และมีอ านาจเหนือกว่าผู้หญิง แต่สมัยเปลี่ยนไปเร่ืม

มีการยอมรับผู้หญิงมากขึ้นและมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เราจะเห็นว่าใบปิดภาพยนตร์บางภาพถูกน าเสนอถึงความ

พยายามเท่าเทียมกับผู้ชาย เช่น อินเทิร์น ในภาพได้น าเอาผู้หญิงและผู้ชายวางไว้ในต าแหน่งเดียวกัน แม้จะมีสถานภาพ

ทางสังคมท่ีแตกต่าง ผู้หญิงเป็นหัวหน้าและผู้ชายแก่เป็นเพียงเด็กฝึกงานท่ีมากด้วยประสบการณ์ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็น

การสะท้อนภาพของสังคมถึงการเรียกร้องความเท่าเทียมกับผู้ชาย และเพศทางเลอืกก็เป็นอกีภาพเสนอท่ีสะท้อนถึงสังคม

ของคนไทยท่ียอมรับและเปิดกว้างกับกลุ่มเกย์ท่ีอยากจะแสดงออกถึงความเป็นเพศของกลุ่มนี้ มีเสรีภาพในตามเพศวิถี

ของตน  

 เชื้อชาติการน าเสนอการเหยียดสีผิวท่ีไม่ใชส่ีผิวของตนยังคงเป็นเร่ืองท่ียากจะยอมรับในสังคมอเมริกา ซึ่งใน

ใบปิดภาพยนตร์ท่ีใชโ้ฆษณาเร่ืองเมซรันเนอร์ เรายังเห็นว่านักแสดงท่ีเป็นชาวเอเชยีไดรับการยอมรับเพยีงแคค่นเดียวท่ี

โดเด่นในเร่ือง แม้ความเป็นจริงจะมีความสามารถเท่ากันทุกคน  

 อายุ กลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยเป็นกลุ่มคนท่ีเหมือนชนกลุ่มน้อยท่ีได้รับการเอาใจใส่ท่ีแตกต่างจากผู้ใหญ่ 

ภาพยนตร์ท่ีน ามาฉายให้เด็กจึงตอ้งเป็นภาพการ์ตูนท่ีแลดูน่ารัก สรา้งและพัฒนาจินตนาการเด็กและเป็นภาพท่ีใชส้ีสัน

สดใส เพื่อน าเสนอถึงความเป็นเด็ก แม้ว่าจ านวนภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายให้เด็กนั้นจะมีจ านวนไม่มากแต่เป็นการสร้าง

ความหมายเพื่อให้ผู้ปกครองได้น าบุตรหลานมานั่งชมภาพยนตร์ดว้ยกันและใช้เวลาสานสัมพันธ์ในครอบครัวนั่นเอง  

 ในการศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีสัญวทิยามาศึกษาหาความหมายท่ีประกอบสร้างขึน้ในสื่อโฆษณาประเภทใบ

ปิดภาพยนตร์ในเว็บไซต์ ซึ่งพบวา่การใชส้ัญญะได้น าเอาความหมายท่ีประกอบสร้างขึน้จากคนในสังคมและวัฒนธรรม

นั้นเพื่อสื่อความหมายให้คนในสังคมนั้นสามารถเข้าใจได้ตรงกัน จึงสามารถเล่าเร่ืองราวต่างๆผ่านใบปิดภาพยนตร์

เหล่านั้นได้  ดังนั้นภาษาท่ีปรากฏในใบปิดภาพยนตร์จึงไม่ใช่มีเพียงแค่น าเสนอถึงการเชิญชวนให้มาสนใจภาพยนตร์

เร่ืองนั้นๆเท่านั้น แต่ยังแฝงอะไรไว้มากมาย Gail Dines and Jean M. Humez (1995, 5-8) ได้ศึกษางานของ Stuart 
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Hall วา่ สื่อเป็นตัวโฆษณาที่แฝงไปด้วนอุดมการณ์และความหมายของสังคม โดยไม่ท าหน้าท่ีเป็นตัวสะท้อนเท่านัน้ แต่

เป็นการประกอบสร้างความเป็นสังคมจริง จากการศึกษาได้เห็นว่าภาพใบปิดภาพยนตร์ก าลังต้องการบอกหลายสิ่ง

จากการถูกประกอบสร้างของสังคมแล้วน าเสนอออกมาเป็นสื่อโฆษณาประเภทใบปิดภาพยนตร์ 

 เราจะเห็นได้จากภาพตัวอย่างว่าด้วยเร่ืองเพศหญิงเป็นภาพท่ีถูกน าเสนอว่าก าลังเรียกร้องความเท่าเทียม

ของหญิง โดยไม่ได้ขอหรือแสดงออกถึงความเหนอืกว่า เพราะเราตา่งตระหนักดีว่าในสังคมไทยของเรายังคงมีอ านาจ

ของผู้ชายเป็นใหญ่ นอกจากนี้ยังน าเสนอภาพของความเป็นคนเอเชยี ท่ีก้าวเข้าไปยนืในพื้นท่ีคนท่ีเรียกตนเองว่า กลุ่มมี

อ านาจเหนอืกว่าและเจรญิกว่า ซึ่งเป็นเพยีงแค่ตัวละครท่ีไมใ่ชต่ัวละครเอกของเร่ืองในพื้นท่ีชายขอบเท่านั้นจึงตอ้งเป็น

รอง หรือภาพเสนอวัยรุ่น ฯลฯ  สัญญะจึงมีบทบาทอยา่งมากต่อการประกอบสร้างสิ่งตา่งๆ โดยเฉพาะสื่อโฆษณา  

  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรศกึษาเพิ่มเตมิในเร่ืองความเป็นหญงิในสื่อโฆษณาประเภทใบปิดภาพยนตร์ 

 2. สัญญะการบริโภคสื่อโฆษณากับแนวทางการผลิตสื่อชนดิตา่งๆ 
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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์และศกึษาพฤตกิรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของ

นักศกึษา โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 

The comparison of students’ learning achievements and learning 

responsibility behavior through the cooperative learning STAD techniques 

กัญม์ฐญาณ์  ยงยุทธวิชัย1* และ รังสพิัฒน์  ยงยุทธวิชัย1 

Kantaya  Yongyuttawichai1*  and Rangsiphat  Yongyuttawichai1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง

เรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 2. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมความรับผิดชอบของนักศกึษาที่มีตอ่การเรียน

การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค 

STAD ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง

มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศกึษา 2558 จ านวน 25 คน มีผลการสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการสอน โดยใช้การสอนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.08 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.04 อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.05 ส่วนผลการพัฒนาพฤตกิรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศกึษาในภาพรวม มคีะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.53 จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งนักศกึษามีการพัฒนาพฤติกรรมด้านความกระตอืรือร้นมากท่ีสุดเท่ากับ 4.72 

และในภาพรวมนักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการเรียน โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 

ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยนักศึกษามีความพึงพอใจด้านความสามัคคีภายในกลุ่มมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 

4.83 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด   
 

ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การสอนแบบเทคนิค  STAD  ความรับผิดชอบทางการเรียน 
 

                                                 
1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หน่วยจดัการศึกษานอกที่ตัง้ มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี จงัหวัดนครสวรรค ์ 60140  
1 Major of Business Computer; Faculty of Management of Science Thepsatri Rajabhat University,. Nakhonsawan Province 60140  
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Abstract 
 

 This research aims to: 1. compare students’ learning achievements before and after through a cooperative 

learning STAD techniques; 2. study the responsibility of students through the cooperative learning STAD techniques; 

3. evaluate students’ satisfaction towards the cooperative learning STAD techniques. The results showed that the 

student were 25  students majoring in Business Computer, Faculty of Management Science at Thepsatri Rajabhat 

University, Takhli Campus. Students enrolling in database management systems for business course at in semester 

1  of the academic year of 2 0 1 5 .  The students’ learning achievement after using the implementation of a 

cooperative learning STAD techniques was rate at a significantly high level of 25.08 before using was rate at the 

level of 18.05 , which was statistically significant level of 0.05 , the results the student’s responsibility cooperative 

learning STAD techniques, Overall was rated at 4.53 that responsibility enthusiasm were much development was 

rated at the highest level of 4.72. In part of evaluate students’ satisfaction towards the cooperative learning STAD 

techniques. Overall, the student’ satisfaction was rated at the high level of 4.57, the student’ satisfaction to group’s 

unity at the highest level of 4.83. 
 

Keywords:  Learning achievements learning, STAD techniques, Learning responsibility 

 

บทน า 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง ให้เต็มศักยภาพสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ. 2552) ผู้สอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตน มีการปรับปรุงในเร่ืองวิธีการสอนตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ของชาติเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ เก่ง ดี และมีความสุข (กรมวิชาการ. 2544) โดยเน้นท่ีทักษะทางการคิด

ในยุคศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวติ เพื่อจะได้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อยา่งสันตสิุขในสังคม

โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน (วัชรา เล่าเรียนดี. 2549) เนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชา 

ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ ได้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ แต่พบ

ปัญหาตามมาหลายด้าน เช่น นักศกึษาขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ท าให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น นักศึกษาไม่มคีวาม

อดทนต่อความยากของงาน นักศกึษาขาดความกระตอืรือร้นในการแสวงหาความรู้ ขาดความรับผิดชอบในการท างาน

และส่งงาน เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าว เป็นสาเหตุท่ีท าให้การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือไม่สามารถท าให้

นักศึกษาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ี จึงท าให้นักศึกษามีข้อบกพร่องทางการเรียน ดังนั้นผู้วจิัยจึงประยุกต์ใช้

การเรียนการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD ของ Slavin  คือ การก าหนดบทเรียนในรูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD 1) การน าเสนอข้อมูล 2) การท างานร่วมกัน 3) การทดสอบ 4) การปรับปรุงคะแนน 5) การตัดสิน

ผลงานของกลุ่ม (Slavin, 1995) เป็นรูปแบบช่วยให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดและ

พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ท่ีส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น และศึกษาพฤติกรรมความ

รับผิดชอบของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อย โดยแต่ละ

กลุ่มจะมีนักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยท่ีแตกต่างกัน นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมเดียวกัน เพื่อเป็น

การสง่เสริมให้นักศกึษาชว่ยเหลอืซึ่งกันและกันในการท างานรว่มกันได้ ปัจจุบันได้มผีู้วิจัยหลายท่านน าเทคนิคการสอน
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แบบร่วมมือเทคนิค STAD มาใชเ้พื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและศกึษาพฤตกิรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา 

เชน่ การสร้างชุดกิจกรรมท่ีใชเ้ทคนิค เอส ที เอ ดี เพื่อพัฒนาความรูพ้ื้นฐานก่อนเรียนเร่ืองจ านวนจริง ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (พิมพิกา จันต๊ะเสาร์, 2557) การพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แบบผสมผสาน เร่ืองค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรมส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 (จิราณี เมอืงจันทร์, 2556)  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  (วิษณุ อุพลรัมย์, 2555) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบ

เครือข่ายด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (อิทธิพล 

เจริญเมือง, 2554) การพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนหนอง

ไผ่พิทยาคม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (สังคมวิทยา ซาซุม , 2553) จากการส ารวจนักศึกษาท่ีเรียนวิชา ระบบ

จัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ จ านวน 25 คน ด้วยแบบสอบถาม โดยให้นักศึกษาตอบข้อมูลเกี่ยวกับการสอนแบบ

ร่วมมอืเทคนิค STAD มผีลตอ่ผลสัมฤทธ์ิและศกึษาพฤตกิรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศกึษาอย่างไร และ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละและค่าเฉลี่ย พบวา่ นักศกึษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) ให้ข้อมูลท่ีมคีวามแตกตา่งกัน ซึ่ง

ผู้วิจัยจะได้ท าการวจิัยเพื่อพัฒนาการสอนแบบร่วมมอืเทคนิคSTAD  

 ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ใช้แผนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยให้

นักศึกษาได้ท างานเป็นกลุ่มร่วมมือตามแผนการจัดกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของ

นักศึกษา และท าการสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และ

ประเมินความพึงพอใจต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD โดยท าการการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข เพื่อนักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการเรียนและอาจารย์

น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสอนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสอนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค 

STAD ตอ่ไป  

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศกึษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD  

3. เพื่อประเมินความพงึพอใจต่อการเรียน โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD  
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสามารถสร้างกรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและศึกษา

พฤตกิรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศกึษาโดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในการเรียน วิชาระบบ

จัดการฐานขอ้มูลทางธุรกิจ ผู้วิจัยได้ออกแบบกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจัยได้ดังภาพท่ี 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

วิธีการวจิัย 

 1. ขอบเขตการวิจัย  

 ในการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและศกึษาความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา โดยใชก้ารสอน

แบบร่วมมอืเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการค้นคว้าไว้ ดังต่อไปนี้  

1.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ลงทะเบียนเรียนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 25 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD 

1.2 ขอบเขตข้อมูล 

  1. ข้อมูลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

   2. ข้อมูลแผนการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD และแบบฝึกปฏบัิตงิานกิจกรรมแบบร่วมมอื 

   3. ข้อมูลการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD 

   4. ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน, ด้านการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ, ด้านการให้ข้อมูลสนับสนุนจากอาจารย์, 

ด้านความสามัคคีภายในกลุ่ม และด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ 
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 2. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา 

โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้แบ่งการศกึษาออกเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี  

   2.1 การเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ท าการศึกษา

และรวบรวมข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา จากเอกสาร หนังสือ และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิจัยจากเอกสารรวบรวมเพื่อสร้างกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแนวทางในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื้อหา เพื่อหาการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD ท่ีมผีลตอ่การเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

โดยแบ่งหนึ่งกลุ่มสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 

One Group Pretest – Posttest Design ใช้แบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มทดลอง จ านวน 

25 คน แล้วน าข้อมูลมาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและสรุปผล 

   2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของ (Slavin, 

1995) ในการสร้างแผนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยมีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละ 5 คน แต่ละ

กลุ่มประกอบด้วยนักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันมี ระดับคะแนนเฉลี่ยสูง ปานกลาง และต่ า ซึ่งนักศึกษาแต่ละ

กลุ่มได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางการเรียนและท างานแบบร่วมมือกัน 

แลกเปลี่ยนความรู้กัน มีการแสดงความคิดเห็น และสามารถท างานแบบร่วมมือกันได้ ผ่านการเรียนการสอนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD และใช้แบบฝึกปฏิบัติงานกิจกรรมแบบร่วมมือประจ าสัปดาห์ นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้การสังเกต

พฤตกิรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศกึษา โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ (Browne and Cohn, 1958) 

มาท าการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความ

รับผิดชอบของนักศึกษา ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้คือ ทราบถึงสิ่งท่ีควรปรับปรุงในการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ทางการเรียนของนักศึกษา ท่ีเหมาะสมและน าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้การสอนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD ท่ีดขีึน้และสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

   2.3 การประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ใช้แบบ

ประเมินความพงึพอใจในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการทดสอบของกลุ่มทดลอง แล้วท าการวิเคราะห์ขอ้มูล

ด้วยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป งานวิจัยนี้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวัดค่ากลางของข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต หรือค่าเฉลี่ย การหาค่าร้อยละ และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช ้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหา

ค่า t –test (Paired Sample T-Test) เพื่อท่ีน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ ซึ่งในการแปลความหมายน้ าหนักคะแนน

ตัวเลือกท่ีเป็นเกณฑ์แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด , 2545) ใน

การวัดการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD 
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4. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การวจิัยมเีครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ดังนี้ 

  4.1 แบบสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  

(Student Team Achievement Division) โดยใช้การสอบแบบ Pretest – Posttest ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มทดลองจ านวน 25 คน มคีะแนนเต็มท้ังหมด 30 คะแนน เนื้อหาคลอบคลุมรายวชิาระบบจัดการ

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ จ านวน 12 บทเรียน สอดคล้องกับมคอ.3 ท่ีนักศึกษาทุกคนได้รับตอนเปิดภาคเรียน จากนั้นน า

ผลลัพธ์ท่ีได้ ไปวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนและสรุปผล 

  4.2 แผนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) ผู้วิจัยได้

ประยุกตใ์ชแ้นวคิดของ Slavin โดยสร้างแผนการสอนแบบร่วมมอืเทคนคิ STAD ในรายวชิาระบบจัดการฐานข้อมูลทาง

ธุรกิจ ได้แก่ แบบทดสอบเก็บคะแนนประจ าสัปดาห์ และแบบฝึกปฏิบัติงานกิจกรรมแบบร่วมมือประจ าสัปดาห์  

จ านวน 15 แผน มคีะแนนเต็มจ านวน 100 คะแนน ใชร้ะยะเวลาท้ังหมดจ านวน 15 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดบทเรียน

ในรูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นรูปแบบช่วยให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  

   4.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา ผู้วจิัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด

ของ (Browne and Cohn, 1958) และประยุกต์ใช้แนวคิดของ (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , 2552)         

ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD แต่ละบุคคล ได้แก่ 

ด้านความอดทนต่ออุปสรรค, ดา้นความเชื่อม่ันในตัวเอง, ด้านความมีน้ าใจ, ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน และ

ด้านความกระตือรือร้น ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีนักศกึษาแสดงออกหลังการสอนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD ตลอดภาคเรียน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุปผล

ทางสถิต ิ

  4.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของตัวเลือกเป็นแบบลักษณะประมาณค่า 5 ระดับ แทนค่าด้วยตัวเลขซึ่งมีการแปล

ความหมายในแตล่ะระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด และสรุปผลทางสถิต ิพร้อมวเิคราะห์ขอ้มูลซึ่ง

ใชค้่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนของ

นักศึกษา โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD จากนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน และได้ผลการ

ด าเนนิการดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลกลุ่มสัมพันธ์กับรายวิชา พบว่า มีนักศึกษาเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52 เพศ

หญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48 และนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.51 – 3.00 มากท่ีสุด จ านวน 

12 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ 2.01-2.50 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และระดับ 3.01 – 3.50 จ านวน  

5 คน  คิดเป็นร้อยละ 20 

 ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า การสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการ

สอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ดังตาราง 1    
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา  

 

 จากตาราง 1 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD มี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.08 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งเท่ากับ 18.04 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 และมีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 และ 0.84 ตามล าดับ 

 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค 

STAD ซึ่งให้นักศึกษาท าแบบทดสอบเก็บคะแนนและท าแบบฝึกปฏิบัติงานกิจกรรมแบบร่วมมือตามท่ีได้รับมอบหมาย

และท าการสังเกตพฤตกิรรมความรับผิดชอบของนักศกึษาแตล่ะบุคคล มท้ัีงหมด 5 ด้าน ดังตาราง 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค 

STAD 

ความรับผิดชอบทางการเรียน x  S.D. ระดับ 

1. ด้านความอดทนต่ออุปสรรค  4.32 0.55 มาก 

2. ด้านความเชื่อม่ันในตัวเอง 4.68 0.55 มากที่สุด 

3. ด้านความมีน้ าใจ 4.56 0.65 มากที่สุด 

4. ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  4.40 0.64 มาก 

5. ด้านความกระตอืรือร้น  4.72 0.61 มากที่สุด 

ผลการศกึษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในภาพรวม 4.53 0.60 มากทีสุ่ด 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนด้านความกระตือรือร้นมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.72 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และมีผลการพัฒนาพฤตกิรรมความรับผิดชอบในภาพรวม มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งจัดอยูใ่นระดับมากที่สุด  

 ตอนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า 

นักศกึษามคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด ดังตาราง 3    

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t –test Sig. 

แบบทดสอบก่อนเรียน 30 18.04 0.84  

24.15 

 

.002 แบบทดสอบหลังเรียน 30 25.08 1.22 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพงึพอใจต่อการเรียน โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD  

ความพึงพอใจ x  S.D. ระดับ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.50 0.61 มาก 

2. ด้านการแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ 4.68 0.70 มากที่สุด 

3. ด้านการให้ขอ้มูลสนับสนุนจากอาจารย์ 4.56 0.55 มากที่สุด 

4. ด้านความสามัคคีภายในกลุ่ม  4.83 0.55 มากที่สุด 

5. ด้านการใชส้ื่อการเรียนรู้ 4.31 0.55 มาก 

ผลการประเมนิความพึงพอใจในภาพรวม 4.57 0.59 มากทีสุ่ด 

 

 จากตาราง 3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า 

นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านความสามัคคีภายในกลุ่มมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.55 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.57 และมีคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด   
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลการวิจัยคร้ังนี้ พบว่า ผลการสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิท้ังนี้ส่วนหนึ่งมากจาการท่ีนักศึกษา

ได้ผ่านการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD จึงท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ท่ีดีมากขึน้ สามารถน าไปใช้ในการเรียนได้ จึงท า

ให้มีผลการสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิมพิกา จันต๊ะเสาร์, 2557) และของ (อิทธิพล 

เจริญเมอืง, 2554) ส่วนการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศกึษาที่มีตอ่การเรียนการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค 

STAD ในภาพรวมนักศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งนักศึกษามีการพัฒนา

พฤติกรรมด้านความกระตือรือร้นมากท่ีสุด โดยเป็นผลมาจากการใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ท่ีเหมาะสม

และแก้ปัญหาของการแสดงออกทางพฤติกรรมได้ จึงท าให้นักศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมท่ีดี ส่งผลให้นักศึกษามี

ความรับผิดชอบท่ีดี มีการตั้งใจเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิราณี เมืองจันทร์, 2556) และ (วษิณุ อุพล

รัมย์, 2555) นอกจากนี้การประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD นักศึกษามี

ความพึงพอใจในด้านความสามัคคีภายในกลุ่มอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด เป็นผลมาจากการท่ีนักศึกษาได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ท่ีเหมาะสมประกอบกับการ

ให้ความร่วมมือระหว่างผู้สอนและนักศกึษาทุกคน ท าให้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ได้รับการร่วมมือท่ีดีและ

สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวจิัยของ (สังคมวทิยา ซาซุม, 2553) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรใชก้ารจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD ประยุกต์ใช้กับวชิาอื่นเพื่อ

ทดสอบและเปรียบเทียบเทคนิคการสอนแบบอื่น 

 2. ควรมีการติดตามการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนของ

นักศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องเวลา  โดยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 3   

The development of mathematics achievement in time subject by cooperative 

learning activities of Prathomsuksa 3 students 

ปรียาภรณ ์ กฤตพลวิวัฒน์1 และ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์2* 

Priyaporn Kritpolwiwattana1  and Somchai Kritpolwiwattana2* 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเวลา โดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอ ศรี

ธาตุจังหวัดอุดรธานี  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  โดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  

จังหวัดอุดรธานีระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนบ้านโคกศรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จ านวน 1 ห้องเรียน  จ านวน

นักเรียน 8 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเร่ือง เวลา  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง เวลา  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 

ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และร้อยละ 

 ผลการวจิัยพบวา่ 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  ได้คะแนน

เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และหลังเรียนเท่ากับ 17.9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.4  ซึ่ง

สูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนท่ีตั้งไว้คือร้อยละ 65 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า 

นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 

ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คณิตศาสตร์  กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมอื   
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Abstract  
 This research aims were  1. to study mathematics achievement in Time subject by cooperative learning 

activities of Prathomsuksa 3students, Bankoksri school, tamboon Srithat, amphur Srithat, Udon Thani, 2. to compare 

mathematics achievement study in Time subject by cooperative learning activities of Prathomsuksa 3 students, 

Bankoksri school, tamboon Srithat, amphur Srithat, Udon Thani between pretest and posttest score. The traget 

population of this study was Prathomsuksa 3 students Bankoksri School, Udon Thani Primary Educational Service 

Area Offices 2 of 1 classroom, 8 students. The sample group was derived through a purposive sampling.  The 

research instruments were lesson plans for Prathomsuksa 3, based on cooperative learning activities in Time subject 

and 2 . Mathematics Achievement tests in Time subject by 4 multiple choices, 20 problems.  The data was 

analyzed to find out mean, standard deviation and percent.  

 The findings were as follows:Students had mathematics achievement in Time subject by cooperative 

learning activities of Prathomsuksa 3 students, Bankoksri school, tamboon Srithat, amphur Srithat, Udon Thani, 

pretest score of 6.3 (31.3 percent)  and posttest score of 17.9 (89.4 percent). Their mathematic achievement 

was higher than the school’s criterion scores of 6 5  percent and comparing the average pretest and posttest 

scores found that students had average posttest score higher than pretest score. 
   

Keywords:  Achievement, Mathematics, Cooperative learning activities 
 

บทน า 

จุดมุ่งหมายการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 เน้นการพัฒนาการแก้ปัญหา  การคิดวิจารณญาณ  และความคิด

ชั้นสูง  ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในยุคแห่งข่าวสารข้อมูล  (Partnership  for  the  21st  Century  2003 :2)  

การพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทาง

คณิตศาสตร์และทักษะจากการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน  และเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับท่ีสูงขึน้ไป  

เหตุผลและความจ าเป็นในการเรียนคณิตศาสตร์  เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

และการให้เหตุผลอย่างมตีรรกะและเป็นพืน้ฐานของศาสตร์อ่ืนๆ  เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จในระบบการศึกษาของไทยใน

การเตรียมคนให้มีคุณภาพในอนาคต  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มี

ความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่

ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  

คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข 

ปัญหาส าคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  คือ ครูส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 

โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ท าให้นักเรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ส่วน

ผู้เรียนท่ีเรียนรู้ช้าหรือฟังบรรยายไม่ทันหรือไม่เข้าใจเนื้อหาท่ีบรรยายก็จะเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่อยากเรียน เมื่อต้อง

เรียนเร่ืองใหม่จะยิ่งประสบปัญหามากขึ้น เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเดิมท่ีเป็นพื้นฐาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่ าลง  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ระดับชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 ท่ีวัดความสามารถ 3 ด้านคือ  ความสามารถด้านภาษา  ความสามารถด้าน

ค านวณ และความสามารถด้านเหตุผล  ปรากฏว่าผลคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านค านวณของโรงเรียน

บ้านโคกศรีในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  61.14  ซึ่งเป็นระดับคะแนนท่ีต่ ากว่าด้านอื่นๆ  อีกท้ังจากการประเมินผลการ

เรียนของชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา  2557 เร่ือง เวลา ท่ีผ่านมาผลท่ีได้คือนักเรียน

ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนตั้งไว้คือร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม  และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเวลา เป็น

เนื้อหาพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียน และจ าเป็นต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นท่ี

สูงขึน้ไป  

รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นรูปแบบการเรียนอกีรูปแบบหนึ่งได้รับความนยิมใน

การน าไปจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นรูปแบบท่ีพยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านตา่งๆของผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน 

โดยใช้การบูรณาการท้ังด้านเนื้อหาสาระและวิธีการ  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 4–5 คน ท่ีมีความสามารถ

แตกต่างกัน ท างานร่วมกันเพื่อเป้าหมาย  กลุ่มสมาชิกมีความสัมพันธ์กันในทางบวก มีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมซึ่งกันและ

กัน รับผิดชอบร่วมกัน ท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ผลงานของกลุ่มขึ้นอยู่กับผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม

ความส าเร็จของ แต่ละคนคือความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่มคือความส าเร็จของทุกคน [10] ดังนั้นการ

เรียนการสอนแบบร่วมมือจึงเป็นกระบวนเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่มเล็กๆ คละความสามารถ โดย

ทุกคนมีส่วนในการท างานร่วมกัน มีโอกาสได้เรียนรู้จากกันและกัน ผ่านการแก้ปัญหา การท ากิจกรรมการเรียนจน

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

 จากเหตุผลท่ีน าเสนอมาข้างต้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง เวลา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ว่าจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นหรือไม่  อย่างไร  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี   ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ปกติของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้คอืร้อยละ 65 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธาน ี 

ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ 

อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

 2. ตัวแปรในการวิจัย ในการวิจัยคร้ังน้ีมตีัวแปร  ดังนี้ 

   2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
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  2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

 3. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

 4. ระยะเวลาในการวิจัย ในการวิจัยคร้ังน้ีใชเ้วลา 19 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง  

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้

น าเสนอวธีิด าเนนิการศึกษาตามหัวขอ้ต่อไปนี้ 

กลุ่มเปา้หมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 จ านวน 1 ห้อง  จ านวน  8 คน  ในภาคเรียนท่ี  1  ปี

การศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1. เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ประกอบด้วย 

   1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ฯ จ านวน 19 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง รวม  19 ชั่วโมง 

   1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา เป็นแบบทดสอบแบบ

ปรนัย  4  ตัวเลอืก  จ านวน  20 ข้อ 

 2. การสร้างและการพัฒนาเครือ่งมือท่ีใชใ้นการศึกษา  ผู้ศึกษาก าหนดรายละเอยีดของการสร้างและหา

ประสิทธิภาพของเครื่องมือฯ ดังนี้ 

  2.1 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอื วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอ

ศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้าง ดังนี้ 

   2.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  

ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

    2.1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณติศาสตร์ คู่มอืครู หนังสอืเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3   

    2.1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 

    2.1.4 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเนือ้หา บทท่ี 5 เร่ือง เวลา 

    2.1.5 สร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  

จังหวัดอุดรธาน ี จ านวน 19 แผน รวม  19 ชัว่โมง 



 
 

  2492  Proceedings 

    2.1.6 น าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  

จังหวัดอุดรธาน ีฉบับร่าง ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  

    2.1.7 แก้ไขปรับปรุงชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอื วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอ

ศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

    2.1.8 จัดท าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  

จังหวัดอุดรธานีส าหรับใชใ้นขัน้ตอนการทดลอง 

    2.1.9 น าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  

จังหวัดอุดรธานีไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2556 จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

    ก. การทดลองรายบุคคลและแก้ไขปรับปรุง (One to One Try-out and Revised) โดย

ทดลองกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอ่อนกวา่ปานกลาง จ านวน 1 คน  

    ข. การทดลองกลุ่มเล็กและแก้ไขปรับปรุง  (Small Group Try-out and Revised) โดย

ทดลองกับนักเรียน จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นเรียนท่ีมีผลการเรียนออ่น 1  คน  ผลการเรียนปานกลาง  จ านวน 1 คน  และ

มผีลการเรียนด ี จ านวน  1 คน  

    ค. การทดลองภาคสนาม (Field Try-out and Revised)   น าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  ไปทดลองใช้กับนักเรียน 1 ห้องเรียน  จ านวน 40 

คน โดยมีขัน้ตอนการทดลอง ดังนี ้

    1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เวลา จ านวน 

20 ข้อ 

    2. จัดการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอื วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอ

ศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  จ านวน 19 ชั่วโมง  

    3. ทดสอบหลังเรียน โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกันกับท่ีใชใ้นการทดสอบก่อนเรียน 

    2.1.10  น าข้อมูลผลการทดสอบหลังเรียน  มาใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนั กเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี   ท่ีสร้างขึ้นตามเกณฑ์ปกติ

ของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้คอืร้อยละ 65 

    2.1.11 จัดท าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  

จังหวัดอุดรธานี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองเวลา  ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนกลุ่มประชากรท่ีจะใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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    2.1.12 น าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วชิา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  

จังหวัดอุดรธานไีปใชใ้นการทดลองกับกลุม่ประชากร 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก มีขัน้ตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพดังนี้ 

2.2.1 ศึกษาทฤษฎี วิธีสร้าง เทคนิคการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ คู่มือการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง เวลา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 2551 

2.2.2 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเนือ้หา  

2.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระและตัวชี้วัด

วชิาคณติศาสตร์ แบบปรนัยชนิดเลอืกตอบม ี4 ตัวเลอืก ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

2.2.3  ขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ  ด้าน

ความเท่ียง ตรงเชงิเนื้อหา 

2.2.4  แก้ไข ปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน า ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

2.2.5  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  จ านวน 40 คน  เพื่อหาค่าความยากง่าย (p)  

และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27% แล้วเลือกแบบทดสอบท่ีมคี่าความยากง่าย

ตัง้แต่ .20-.80 และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .20 ขึ้นไป ได้จ านวน 20 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวมีค่าความยากง่าย

รายข้อระหว่าง .27-.77  และมีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .20-.75 

2.2.6 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนกลุ่ม

ประชากร 

2.2.7 น าแบบทดสอบท่ีได้ไปวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มประชากร

ตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วัจัยไดด้ าเนนิการทดลอง กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ก่อนการทดลองให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นจ านวน  19 แผน โดยให้นักเรียน

เรียนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  

ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองแลว้ น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ชุดเดิมไปทดสอบ

กับนักเรียนอีกคร้ัง จากนั้นน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถติติอ่ไป 
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การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  โดยการหาคะแนนเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติพื้นฐาน ใช้คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตสิ าหรับข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

      

               

         

ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองเวลา  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 

 

ผลการศึกษา 

 จากการน าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ก่อนเรียนและ

หลังเรียนของกลุ่มเป้าหมายท่ีเรียนโดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืมาวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอ้ยละ ดังปรากฏผลในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 คะแนนท่ีได้ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเวลา  

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านโคกศรี ต าบล

ศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  

คนที ่
ก่อนเรียน หลังเรียน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1 7 35 19 95 

2 6 30 17 85 

3 5 25 17 85 

4 5 25 16 80 

5 4 20 15 75 

6 10 50 20 100 

7 7 35 20 100 

8 6 30 19 95 

คะแนนเฉลี่ย 6.3 31.3 17.9 89.4 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.7 8.6 1.8 8.8 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ 

จังหวัดอุดรธาน ีมคีะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.3 คะแนน คิดเป็นร้อย

ละ 31.3และหลังเรียนเท่ากับ 17.9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนท่ีตั้งไว้คือร้อยละ 

65 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน พบวา่นักเรียนมคีะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เวลา  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  ได้คะแนน

เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  31.3  และหลังเรียนเท่ากับ  17.9  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.4 ซึ่ง

สูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนท่ีตั้งไว้คือร้อยละ 65 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า 

นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

การด าเนินการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เร่ิมต้นจากการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมือ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองเวลา  วิชาคณิตศาสตร์ และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อ

พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ประทุมภรณ์ ใจบุญ [7]  ท าการศึกษาการพัฒนา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15   ในการด าเนินวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ ส าหรับเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม 

เร่ือง ทศนิยม และเศษส่วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  โดยเร่ิมจากการศึกษา
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เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เน้นการเรียนแบบร่วมมือเพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน  ผลการศึกษาท าให้

ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ  เพื่อเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมสรุปท้ายบทเรียน

คณิตศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียม 2) แผนการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือท่ีผู้เชี่ยวชาญ

เห็นว่ามคีวามเหมาะสมท่ีจะน าไปใชจ้ัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้   

 จากผลการทดลองใช้งานชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียน

บ้านโคกศรี  ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  ได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.3 คะแนน คิดเป็นร้อย

ละ  31.3  และหลังเรียนเท่ากับ  17.9  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนท่ีตั้งไว้คือร้อย

ละ 65  จะได้ว่านักเรียนจะมผีลการเรียนเพิ่มสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ปกติของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการการจัดการ

เรียนการสอนแบบร่วมมือของรายวิชาต่างๆ  คือ  อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง และ อริยา คูหา [11] ท าการศึกษาผลของการ

สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC)  ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านและการ

เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา  ท าการศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการ

เขียน (CIRC) ท่ีมตีอ่ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านและการเขียนวชิาภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา และผลสัมฤทธ์ิด้าน

การอา่นและการเขียนวชิาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกตแิละเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่าน

และการเขียนวชิาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิคบูรณาการการอ่าน

และการเขียน (CIRC ) และการสอนแบบปกติ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอา่นและการเขียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ย

การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอา่นและการเขียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติหลังการเรียนสูงกว่าก่อน

การเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอา่นและการเขียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบการ

เรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ผลจากการวิจัยจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการ

เรียนแบบร่วมมอืแบบบูรณาการการอ่านและการเขียนได้ (CIRC) วรรณภา นันทะแสง และคณะ [8] ท าการศึกษาการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เวลา ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี

พหุปัญญาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติเร่ืองเวลา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ

85.61/84.89 และ 80.90/79.78 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ 

โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเท่ากับ 0.6715 และ 0.5845 ซึ่ง

หมายความวา่  นักเรียนมคีวามก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.15 และ 58.45 ตามล าดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ืองเวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญาและท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 2 ท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบปกติหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเวลา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชา

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎี

พหุปัญญาสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และสุรี

พร ศริินามมนตรีและคณะ [9] ศกึษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า 1.แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.47 / 78.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 สูงกว่าเกณฑ์ 

ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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การบริหารจัดการกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริตโรงเรียนบ้านน้ ารนิ 

(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาแพร ่เขต 2 

The management of moderate class more knowledge to be upright activities of 

Bannamrin (kururatrangsan) School under Phrae primary educational service area 

office 2 

ปรีชาชาญ อินทรชติ1* 

Preechachan Intarachit1* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต   

โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 การด าเนินการวิจัยม ี    

4 ขั้นตอน กลุ่มเป้าหมายในการศกึษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 21 คน โรงเรียนท่ีมีวิธี

ปฏิบัติท่ีดี จ านวน 3 แห่ง ยกร่างและพัฒนาโดยคณะกรรมการ จ านวน 5 คน และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

จ านวน 7 คน ทดลองใช้การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริตในโรงเรียน และประเมินการ

บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต กับผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ านวน 123 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วเิคราะห์เนื้อหา   

ผลการวจิัย 

1. การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ของโรงเรียน สภาพปัญหา พบว่า  1. ไม่เข้าใจการปรับตารางเรียน  2. ไม่เข้าใจในกิจกรรมท่ีจะต้องจัดให้กับนักเรียน 

และ  3. โรงเรียนมีการด าเนินงานหลายโครงการท าให้เครียดกับการด าเนินงาน ความต้องการ ได้แก่  1. ควรให้

ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรม  2. ควรมกีารบูรณาการการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับกิจกรรมท่ีต้องจัดตามโครงการท่ีโรงเรียนเข้าร่วม และ  3. ควรมีคณะกรรมการ

ด าเนินงานกิจกรรมท่ีชัดเจนและเป็นการเฉพาะ ส่วนผลการศึกษาแนวทาง พบว่า มีการด าเนินงานในรูปแบบของ

คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จ านวน 2 คณะ และมีกระบวนการบริหาร โดยใช้วงจร

คุณภาพอยา่งเป็นระบบ เน้นการมสี่วนร่วม และการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จอย่างชัดเจน  

2. ผลการสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต พบว่า การ

บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) 

หลักการ 2 .คณะกรรมการและบทบาทหนา้ท่ี 3. กระบวนการบริหาร และ  4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ซึ่งการบริหารจัดการ

ท่ีสร้างขึน้มคีวามเหมาะสมและความเป็นไปได้อยูใ่นระดับมากที่สุด และผู้ทรงคุณวุฒิให้การยอมรับ  

                                                 
1 โรงเรียนบ้านน้ าริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จงัหวัดแพร่ 54150 
1 Bannamrin (kururatrangsan) School Phrae Primary Educational Service Area Office 2 Phrae 54150 
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 3. ผลการทดลองใช้การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต พบว่า ในภาพรวมมี

การปฏบัิตอิยูใ่นระดับมาก 

 4. ผลการประเมินการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต ที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม

มคีวามเป็นไปได้ อยูใ่นระดับมาก และมีความเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดับมากที่สุด  

ค าส าคัญ:  การบริหารจัดการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต  โรงเรียน 
 

Abstract  

The purpose of this research is to study the development of the management of Moderate Class More 

Knowledge to be Upright Activities of Bannamrin (kururatrangsan) School under Phrae Primary Educational 

Service Area Office 2. There are four steps of this research. The samples in this study consisted of teachers and 

educational staff 21 in 3 schools that are the best practice, to provide a draft and the development by 5 

committees and the group discussion of 7 experts. Then, to try out the management of Moderate Class More 

Knowledge to be Upright Activities in School and evaluate by the school administrators under Phrae Primary 

Educational Service Area Office 2; 123 in the total. Data were analyzed by using mean, standard deviation and 

content analysis. 

The result of the research found that: 

1. To study the problems and needs to manage the Moderate Class More Knowledge to be Upright 

Activities of School. Problems are  1. they did not understand how to adjust the timetable  2. did not understand 

the activities that they have to set up for students and  3. school operated too many projects that caused the 

stress. Needs are  1. should educate about the operation of activities to teachers and educational staff  2. should 

integrate the Moderate Class More Knowledge to be Upright Activities with other activities based and  3. should 

set the committee to operate a clear and specific activities. The result of guidelines to manage the Moderate 

Class More Knowledge to be Upright Activities found that they have 2 groups of the committee to operate the 

activities and they use of an application of Demming's cycle (PDCA) for management process that focus on 

participation and appointment of goals clearly.  

2. To study how to conduct and develop the management of Moderate Class More Knowledge to be 

Upright Activities found that they consisted of 4 factors as following;  1. principle  2. committee and their roles  

3. management process and  4. indicators of success of the Moderate Class More Knowledge to be Upright 

Activities. The model of management of Moderate Class More Knowledge to be Upright Activities had suitability 

and possibility at the highest level and was accepted by the experts. 

3. To try out the management of Moderate Class More Knowledge to be Upright Activities found that 

overall they had the operation at a high level. 

4. To evaluate the management of Moderate Class More Knowledge to be Upright Activities found that 

overall it had possibility at a high level and had advantage at the highest level.  
 

Keywords:  Management, Moderate class more knowledge to be upright activities, School 
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บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การ

ลดเวลาเรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กๆ  ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้

ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระท่ีตอ้งรู้ครบถ้วนอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน้ จากนโยบาย

การลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงน ามาสู่การปฏบัิติโดยก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควชิาการ ถึงเวลาบ่าย 2 โมงคร่ึง หรือ

เวลา 14.30 น. แต่เวลาท่ีโรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย 4 โมง 

หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ท่ี

โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายท่ี

ชว่ยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจตอ่กัน การท างานเป็นทีม และท่ีส าคัญควรมกีิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้

ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง 

การจัดกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือท า

ร่วมกันหลายระดับช้ันได้ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักปรับตัว การชว่ยเหลอืดูแลกัน การมีปฏสิัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็น

การจ าลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2558)  

 การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 ของไทยน้ัน สอดคลอ้งกับของหลายประเทศท่ีเป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลก ท่ีเห็นพ้องกันกับแนวคิด

ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 เร่ืองของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง 

สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตท่ีใช้ได้จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และ

ประเทศชาติ) โลกก าลังเปลี่ยนแปลง คนท่ีมีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 

และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นท่ีจะประสบความส าเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะช่วย

ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัวตอ่การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

, 2558) 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนของชาติ มีความตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน

การทุจริต โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงาน

รับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริต” ก าหนดพันธกิจแบบบูรณาการ โดย“พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท้ัง

ระบบ ปลอดอบายมุข ร่วมป้องกันทุจริต ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน ในสังกัดมีความรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับ

การพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางกรศึกษาอย่างบูรณาการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในกระบวนการด าเนินงาน

อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการปฏิบัติ การพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ

ป้องกันการทุจริตอยา่งมีจรรยาบรรณท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน”โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนนิงานดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 

1) สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวนิัย 

ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการ

ศกึษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2) รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวถิีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอด 
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อบายมุข และป้องกันการทุจริต และยุทธศาสตร์ท่ี 3) สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็น

รากฐานในการป้องกันการทุจรติอยา่งมีจิตส านึกและเป่ียมดว้ยคุณภาพ และในปัจจุบันมกีารขับเคลื่อนอยา่งเป็นระบบ

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2556)  

 โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีต าบล ปีการศึกษา 2556 ประกอบกับโรงเรียนได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นเครือข่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นท่ี 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้รับการประเมินให้

เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2556 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นท่ี 5 ปี 2557 โรงเรียน

แบบอย่างการน าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ปี 2557 และโรงเรียนแกนน าการ

ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ปี 2558 จะเห็นว่าโรงเรียน ต้องด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องด าเนินงานรักษาคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง ท าให้โรงเรียนต้องด าเนินกิจกรรม

อย่างมากมาย ประกอบกับโรงเรียนต้องด าเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธิการในปีการศกึษา 2559 

 จากสภาพปัญหาและความส าคัญข้างต้น โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) เห็นควรหาแนวทางการ

บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต ที่มลีักษณะเฉพาะและบูรณาการกิจกรรมของโรงเรียน 

โดยมีความเป็นโรงเรียนสุจริตเป็นแกนในการบูรณาการในคร้ังนี้ จึงได้ท าการวิจัยเร่ืองนี้ขึ้น เพื่อหาแนวทางทางการ

บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริตท่ีมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่ประสิทธิผลการปฏิบัติใน

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุตามเป้าหมายตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 วัตถุประสงค์ท่ัวไป เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียน

บ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  

 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

สู่ความสุจรติ โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  

 2. เพื่อสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้ าริน 

(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  

 3. เพื่อทดลองใชก้ารบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้ าริน 

 (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

3. เพื่อประเมินการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้ าริน 

4.  (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ

พัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1  แสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาการบริหารจัดการกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่ความสุจรติ 

โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาแพร่ เขต 2 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยแบ่ง

วธีิวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้    

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจรติ โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1.1 ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการบรหิารจัดการกจิกรรมลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน ของโรงเรียนบ้านน้ าริน 

(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จ านวน 21 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเคราะห์ผลการประชุม

การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้            

สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค)์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาแพร่ เขต 2 

กระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน 

1. การวางแผนกิจกรรมลดเวลาเรยีนฯ 

2. การด าเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรยีนฯ 

3. การประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ       

4. การเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรยีนฯ        

5. การปรับปรุงและพฒันากิจกรรมลดเวลาเรยีนฯ 

 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน 

1. องค์ประกอบ           

2. บทบาทหน้าที่        

 

 

 

ตัวชี้วัดการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรยีน 

1. ด้านนักเรียน           

2. ด้านครูผู้สอน        

3. ด้านสถานศกึษา 

4. ด้านผูป้กครองและชุมชน       

 

หลักการบริหารจัดการ 

หลักการมีส่วนรว่ม 

 

 

 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

1. กิจกรรมพุทธิศึกษา สมอง (Head)           

2. กิจกรรมจรยิศึกษา จิตใจ (Heart)  

3. กิจกรรมหัตถศกึษา ทักษะ  (Hand)  

4. กิจกรรมพลศึกษา สุขภาพ (Health) 

5. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ความซื่อสตัย์สุจริต  

    (Honest) 

 

 

แนวคิดทฤษฎีระบบ 

1. ปัจจัยน าเข้า        

2. กระบวนการ             

3. ผลผลิต              

แนวคิดกระบวนการบริหาร 

1. การวางแผน           

2. การด าเนินงาน        

3. การประเมินผล       

4. การปรับปรุงและพัฒนา 

 

 



 
 

  2504  Proceedings 

ครูผู้สอน เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความตอ้งการในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โรงเรียนบ้าน

น้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยให้เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนช่วยเหลือในการบันทึกข้อมูล 

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชก้ารวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุปตามประเด็น 2 ประเด็น คือ สภาพ

ปัญหา และความตอ้งการ 

  ตอนที่ 1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต 

โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) โดยการศกึษาโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ (Best practice) แหลง่ข้อมูลท่ีใช้

ในการวจิัย ได้แก่ โรงเรียนท่ีได้รับคัดเลอืกเป็นกรณีศึกษาที่มแีนวปฏิบัตท่ีิดีในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้ จ านวน 3 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวจิัย

โดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน (ถ้ามี) และตัวแทนครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

จ านวน 1 คน ตัวแทนครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จ านวน 1 คน และตัวแทนครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จ านวน 1 คน (ถ้ามี) เครื่องมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบบันทึกเอกสารในการด าเนินงานการบริหาร

จัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ และ

การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ด้วยตนเอง ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่ และสร้าง

ข้อสรุป  

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต 

โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้ 

 ตอนที่ 2.1 ยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต 

โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ผู้วิจัยด าเนินการโดยน าผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 มาใช้เป็นข้อมูลในการยก

ร่าง กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ คณะผู้ยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต 

จ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบร่างและบันทึกการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการด าเนนิการประชุม

คณะกรรมการยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต และวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

แสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้สู่ความสุจรติ โดยใชก้าร

วเิคราะห์เนื้อหา และสร้างข้อสรุปร่วมกัน 

 ตอนที่ 2.2 การตรวจสอบร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความ

สุจริต โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) เป็นการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการบริหาร

จัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือด าเนิน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (ร่าง)การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู้ สู่ความสุจริต และประเด็นในการสนทนากลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการด าเนินการสนทนากลุ่ม และ

วเิคราะห์ข้อมูลโดยการวเิคราะห์เนื้อหา โดยน าข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาฉันทามติ (Consensus) 

และปรับปรุง แก้ไขร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต        

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียน

บ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) การทดลองใชใ้นขั้นตอนนี้เป็นการน าการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู้ สู่ความสุจริต ทดลองใชใ้นโรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 
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21 คน  เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บข้อมูล ได้แก่ การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต และ 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความ

สุจริต ผู้วจิัยน าไปทดลองใชใ้นโรงเรียน ระยะเวลา 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 วเิคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ส่วนข้อเสนอแนะ

อื่น ๆ ผู้วิจัยวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เนื้อหา  

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียน

บ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) เป็นการประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของน าการบริหารจัดการ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ านวน 123 โรงเรียน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การบริหารจัดการ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต และ แบบประเมินความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ของการ

บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต ผู้วิจัยด าเนนิการส่งแบบสอบถามไปยังสถานศกึษาทุกโรงใน

สังกัดและให้ผู้บริหารสถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ โดยการหาค่าเฉลี่ย 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อเสนอแนะอื่นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เนื้อหา  

 

ผลการศึกษา 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุ

ราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาแพร่ เขต 2 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวจิัยโดยแบ่งเป็น 4 ตอน 

ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู้ สู่ความสุจรติ โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) มรีายละเอยีด ดังนี้  

    1. 1 ผลการสังเคราะห์ผลการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์

รังสรรค์) เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โรงเรียนบ้านน้ า

ริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ผลการศกึษาปัญหาในการด าเนนิงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ของโรงเรียน พบวา่ 1) ไม่

เข้าใจการปรับตารางเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษา 2) ไมเ่ข้าใจในกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรมท่ีจะตอ้งจัดให้กับ

นักเรียน 3) โรงเรียนมีการด าเนินงานหลายโครงการท าให้เครียดกับการด าเนินงาน  และ 4) มีความกังวลเร่ือง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเมื่อมกีารจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ส่วนความต้องการ ได้แก่ 1) ควร

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  2) 

ควรมกีารบูรณาการการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กับกิจกรรมตา่ง ๆ ที่ต้องจัดตามโครงการท่ีโรงเรียนเข้า

ร่วมตามท่ีมอบหมายหรือคัดเลือก  3) ควรมีคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมท่ีชัดเจนและเป็นการเฉพาะ 4) ควรมี

การนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื่อง และ 5) ควรจัดสรรงบประมาณ

ส าหรับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างเพยีงพอ 

    1.2 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โดย

การศึกษาโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบ (Best practice) พบว่า โรงเรียนดังกล่าว มีการด าเนินงานในรูปแบบของ

คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จ านวน 2 คณะ และมีกระบวนการบริหาร โดยใช้วงจร

คุณภาพอย่างเป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วม และการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จอย่างชัดเจน และองค์ประกอบ
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ของแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต พบว่า  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  

ได้แก่ หลักการ คณะกรรมการ กระบวนการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้ าริน 

(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  

    2.1 ผลการยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สู่ความสุจริต ขั้นตอนนี้ เป็น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต ได้ด าเนินการยกร่างการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต 

ประกอบด้วย 4 องคป์ระกอบได้แก่ หลักการ คณะกรรมการ กระบวนการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

    2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โดยจัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิให้การยอมรับในร่าง

การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ทุก

องค์ประกอบมคี่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับมากท่ีสุด โดยองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 คณะกรรมการ

บริหารกิจกรรม (x̄ =4.68) และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 หลักการ (x̄ =4.52) ส่วนความ

เป็นไปได้ขององค์ประกอบในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.61) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ทุก

องค์ประกอบมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 หลักการ (x̄ =4.74) 

ส่วนองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 คณะกรรมการบริหารกิจกรรม และองค์ประกอบท่ี 4 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรม ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากัน (x̄ =4.56) 

 การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริตโรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แสดงดังภาพท่ี 2  
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ภาพที ่2 แสดงการบริหารจัดกา รกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเว ลารู ้สู่ความสุจรติ โ รงเรียนบ้านน ้าริน  

                     (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

 

 จ า ก ภ า พ ท่ี  2 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร กิ จ ก ร ร ม ล ด เ ว ล า เ รี ย น  เ พิ่ ม เ ว ล า รู้  สู่ ค ว า ม สุ จ ริ ต  โ ร ง เ รี ย น บ้ า น น ้ า ริ น  ( คุ รุ

ร า ษ ฎ ร์ รั ง ส ร ร ค์ ) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  4 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ว ง จ ร ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ต่ อ เ นื่ อ ง กั น  โ ด ย แ ต่ ล ะ

องคป์ระกอบมีรายละเอยีด ดังนี   

 องค์ประกอบที่ 1 หลักการ   

 หลักการมีส่วนร่วม ก า ร มี ส่ ว น ร่ว ม ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ผ ล ดี ต่ อ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ด้ า เนิ น ก าร ข อ งโ ร ง เรี ย น เพ ร า ะ มี ผ ล

ใ น ท า ง จิ ต วิ ท ย า เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ก ล่ า ว คื อ  ผ ู้ ท่ี เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ย่ อ ม เ กิ ด ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ท่ี ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ถู ก รั บ ฟั ง แ ล ะ น้ า ไ ป ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ท่ี ส้ า คั ญ ผ ู้ ท่ี มี ส่ ว น ร่ ว ม จ ะ มี ค ว า ม รู้ สึ ก เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง 

ค ว า ม รู้ สึ ก เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง จ ะ เ ป็ น พ ลั ง ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ค รื อ ข่ า ย ท่ี ดี ท่ี สุ ด โ ด ย ผ ู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย มี โ อ ก า ส ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม รั บ รู้ 

เรี ย น รู้  มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ร่ ว ม แ ส ด ง ทั ศ น ะ  เ ส น อ ปั ญ ห า  คิ ด ห า แ น ว ท า ง  แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ร่ ว ม ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ ร่ ว ม

กระบวนการพัฒนา มกีารประสานสัมพันธ์ กา รท้างานเป็นทีมและสร้างเครอืขา่ยการท้างาน 

  

ตัวช้ีวัดกิจกรรมลดเวลาเรยีน 

 

 

ด้านนักเรียน 

 

ด้านครูผู้สอน ด้านสถานศกึษา 

  

ด้านผู้ปกครองและชุมชน 
  

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม รายงานผลและ

ประเมินผล 
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องค์ประกอบที ่2 คณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สูค่วามสุจริต  

2.1 คณะกรรมการด าเนินงานกจิกรรม 

     2.1.1 องค์ประกอบ 1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 2. หัวหน้ำงำนวชิำกำรโรงเรียน และ 3. ครูวิชำกำร

โรงเรียน   

    2.1.2 บทบาทหน้าที ่

      1. ก ำหนดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

      2. ก ำหนดตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จกจิกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจรติ  

      3. สนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรส่งเสริมกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู ้สู่ควำมสุจรติ  

      4. สนับสนุนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

      5. ก ำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

      6. ด ำเนนิงำนตำมกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

      7. รำยงำนควำมก้ำวหนำ้กำรด ำเนนิงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริตแตล่ะ

กิจกรรม  

      8. ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

      9. วจิัย พัฒนำสื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

      10. น ำเสนอกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   2.2 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม รายงานผล และประเมินผล  

    2.2.1 องค์ประกอบ 1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 2. หัวหน้ำงำนวชิำกำร 3. ครูวิชำกำรโรงเรียน และ 

4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำทุกคน  

    2.2.2 บทบาทหน้าที ่

     1. ประสำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

     2. เป็นท่ีปรึกษำกำรด ำเนนิกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต   

     3. อ ำนวยควำมสะดวกกำรด ำเนนิกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู ้สู่ควำมสุจรติ 

     4. นเิทศ ตดิตำมกำรด ำเนินกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจรติ 

     5. ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจรติ  

     6. รำยงำนควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนนิงำนกจิกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสจุริตระดับ

โรงเรียน 

     7. สรุปผล/รำยงำนผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

 

 องค์ประกอบที ่3 กระบวนการบรหิารจัดการกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสจุริต   

  3.1 การวางแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สูค่วามสุจริต (P=Plan) 

   1. กำรเตรียมกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   3. กำรก ำหนด โครงกำรและกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   4. กำรก ำหนดกำรปฏบัิตติำมโครงกำรและกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   5. กำรแนวทำงกำรประเมนิผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจรติ 
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  3.2 การด าเนนิงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สูค่วามสุจริต (D=Do)  

   1. กำรศึกษำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู ้สู่ควำมสุจรติ 

   2. กำรด ำเนนิงำนตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไวข้องกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   3. กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนนิงำนตำม โครงกำรและกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้สู่ควำม

สุจรติ 

   4. กำรรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   5. กำรสร้ำงบรรยำกำศและสิ่งแวดลอ้มกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำม

สุจริต 

   6. กำรสร้ำงควำมร่วมมอืสง่เสริมกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   7 กำรวจิัยและพัฒนำกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

  3.3 การประเมินผลกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจรติ (C=Check) 

   1. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   2. กำรก ำหนดตัวชี้วัดและเคร่ืองมอืท่ีจะใชว้ัดกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้สู่ควำม

สุจริต 

   3. กำรรวบรวมขอ้มูลของกำรประเมินผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจรติ 

  3.4 การเรียนรู้กจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสจุริต (L=Learn)  

   1. กำรก ำหนดกำรสะทอ้นผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนในกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำม

สุจรติ 

   2. กำรก ำหนดกำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ของครูในกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจรติ 

  3.5 การปรับปรุงและพัฒนากจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต (A= Act) 

   1. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   2. กำรรวบรวมขอ้มูลกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต  

   3. กำรเลอืกแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต  

   4. กำรปฏบัิตใินกำรปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   5. กำรก ำกับ ติดตำมกำรปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   6. กำรวเิครำะห์จุดเด่น/จุดด้อยของกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   7. กำรสร้ำงเครอืขำ่ยกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   8. กำรพัฒนำตอ่ยอดกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 
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องค์ประกอบที ่4 ตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สูค่วามสุจริต 

    4.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านนักเรียน 

   1. นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้ำงสรรค์ โดยใช้เวลำเรียนท้ังด้ำนวิชำกำร และกำร

ปฏบัิตกิิจกรรมอยำ่งเหมำะสม 

   2. นักเรียนมคีวำมสำมำรถในกำรคดิวิเครำะห์ มทัีกษะชวีติ มคีุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียน

สุจรติ และมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ดว้ยตนเองตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ตำมศักยภำพของตนเองแต่ละคน 

   3. นักเรียนมีกำรประเมินตนเอง และน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองอย่ำง

ตอ่เนื่อง 

   4. นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ มีภำระงำน กำรบ้ำน เหมำะสม และสอดคล้องกับมำตรฐำน     

กำรเรียนรู้ และตัวช้ีวัด 

   5. นักเรียนมผีลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) และผลกำรทดสอบคุณภำพกำรศึกษำต่ำง ๆ ผ่ำน

เกณฑ์ท่ีก ำหนด  

  4.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านครูผู้สอน 

   1. ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำนโยบำยไปสูก่ำรปฏบัิติ 

   2. ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและประเมนิผลท่ี

เอื้อตอ่กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจรติ 

   3. ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้  และกิจกรรมสร้ำงสรรค์ตำม

กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจรติ 

   4. ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีกำรน ำผลกำรพัฒนำนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำ

นักเรียนอยำ่งต่อเนื่อง 

   5. ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีกำรจัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกิจกรรมลดเวลำ

เรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจรติอยำ่งต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

  4.3 ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านสถานศึกษา 

   1. สถำนศึกษำมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ท่ีชัดเจน

และสำมำรถน ำไปสูก่ำรปฏบัิตไิด้ 

   2. สถำนศกึษำมโีครงกำร/กิจกรรม ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ไปสู่กำรปฏบัิติ 

   3. สถำนศกึษำมีตำรำงเรียนท่ีเอื้อตอ่กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนตำมกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่ม

เวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

   4. สถำนศึกษำมรีะบบกำรนเิทศ ก ำกับ ตดิตำม และประเมินผลอย่ำงตอ่เนื่อง และมปีระสิทธิภำพ

  

   5. สถำนศกึษำมกีำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรน ำเสนอผลงำนท่ีประสบผลส ำเร็จ  

   6. สถำนศกึษำมกีำรสร้ำงเครอืขำ่ยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

   7. สถำนศกึษำมกีำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 
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4.4 ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านผู้ปกครองและชุมชน 

   1. ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม

ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจรติ 

   2. ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนตำมกิจกรรมลดเวลำ

เรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจรติ 

   3. ผู้ปกครองและชุมชนมคีวำมพงึพอใจต่อคุณภำพของนักเรียน 

  

 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้การบริหารจัดการกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจรติ โรงเรียน

บ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ผลกำรทดลองใชก้ำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู ้สู่ควำมสุจริต 

ผู้วิจัยได้มีกำรประชุมชี้แจงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยได้จัดกำรประชุมขึ้น และน ำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลด

เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ไปใช้ในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งในระหว่ำงกำรทดลองผู้วจิัยได้มกีำรนิเทศติดตำมกำร

ด ำเนินงำนตำมกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ด้วยตนเองและคณะกรรมกำรนเิทศ 

ตดิตำม รำยงำนผลและประเมินผลกิจกรรมของโรงเรียน ภำยหลังกำรทดลองผู้วิจัยได้มีกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของ

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกี่ยวกับระดับกำรปฏิบัติตำมกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่

ควำมสุจริต พบว่ำ ในภำพรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก (x̄ =4.44) โดยเรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยสูงท่ีสุดไปหำต่ ำท่ีสุด 

คือ กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม (x̄ =4.52)  หลักกำร (x̄ =4.46)  คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม (x̄ =4.45) และ

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จกิจกรรม (x̄ =4.31) ตำมล ำดับ   

 ตอนที่ 4  ผลการประเมินการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียน

บ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

ผู้วิจัยได้มกีำรสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศกึษำเกี่ยวกับควำมเป็นไปได้และควำมมปีระโยชน์ของกำรบริหำร

จัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต พบวำ่ ในภำพรวมมีควำมเป็นไปได้ อยู่ในระดับมำก (x̄ =4.45) โดย

เรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยสูงท่ีสุดไปหำต่ ำท่ีสุด คื อ กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม (x̄ =4.56) หลักกำร (x̄ =4.46) 

คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม (x̄ =4.43) และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จกิจกรรม (x̄ =4.34) ตำมล ำดับ ส่วนควำมมีประโยชน์

ของกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ ำริน (คุรุรำษฎร์รังสรรค์) พบว่ำ ใน

ภำพรวมมีควำมเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมำกท่ีสุด (x̄ =4.56) โดยเรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยสูงท่ีสุดไปหำต่ ำท่ีสุด คือ 

กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม (x̄ =4.62) คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม  (x̄ =4.56) หลักกำร (x̄ =4.53) และตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จกิจกรรม (x̄ =4.31) ตำมล ำดับ 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

 กำรวจิัยคร้ังนี้ สรุปผลและอภิปรำยผลได้ ดังนี้  

 สรุปผลการวิจัย 

 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ ำริน (คุรุรำษฎร์

รังสรรค์) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 สรุปผลกำรวจิัยตำมวัตถุประสงค์ของกำรวจิัย ดังนี้  

 1. กำรศึกษำปัญหำในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ของโรงเรียนบ้ำนน้ ำริน (คุรุรำษฎร์

รังสรรค์) พบว่ำ 1) ไม่เข้ำใจกำรปรับตำรำงเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 2) ไม่เข้ำใจในกิจกรรมท้ัง 4 

กิจกรรมท่ีจะต้องจัดให้กับนักเรียน 3) โรงเรียนมกีำรด ำเนนิงำนหลำยโครงกำรท ำให้ เครียดกับกำรด ำเนินงำน และ 4) 

มีควำมกังวลเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนเมื่อมีกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ส่วนควำม

ตอ้งกำร ได้แก่ 1) ควรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำ

เรียน เพิ่มเวลำรู้ 2) ควรมีกำรบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ กับกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีต้องจัดตำม

โครงกำรท่ีโรงเรียนเข้ำร่วมตำมท่ีได้มอบหมำยหรือคัดเลอืก 3) ควรมีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมท่ีชัดเจนและ

เป็นกำรเฉพำะ 4) ควรมีกำรนิเทศ ติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบและตอ่เนื่อง และ 5) 

ควรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้อยำ่งเพียงพอ  

 กำรศกึษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โดยกำรศึกษำโรงเรียนท่ี

เป็นต้นแบบ (Best practice) พบวำ่ โรงเรียนดังกล่ำว มีกำรด ำเนินงำนในรูปแบบของคณะกรรมกำรด ำเนนิกิจกรรมลด

เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ จ ำนวน 2 คณะ และมีกระบวนกำรบริหำร โดยใช้วงจรคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ และเน้นกำรมี

ส่วนร่วม และกำรก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จอย่ำงชัดเจน และองค์ประกอบของแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรม

ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต พบว่ำ  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ หลักกำร คณะกรรมกำร 

กระบวนกำร และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ   

 2. ผลกำรสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ ำริน (คุรุ

รำษฎร์รังสรรค์) สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2  

  2.1 ผลกำรสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต พบว่ำ กำร

บริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ ำริน (คุรุรำษฎร์รังสรรค์)  ท่ีพัฒนำขึ้น 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักกำร ได้แก่ หลักกำรมีส่วนร่วม 2) คณะกรรมกำรและบทบำทหน้ำที่ 

ประกอบด้วย 2.1) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม และ 2.2) คณะกรรมกำรนเิทศ ตดิตำม รำยงำนผล และประเมินผล 

3) กระบวนกำรบริหำร ประกอบด้วย 3.1) กำรวำงแผนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต  3.2) กำร

ด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 3.3) กำรประเมินผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่

ควำมสุจริต  3.4) กำรเรียนรู้กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต  3.5) กำรปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรม

ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต  และ 4) ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

ประกอบด้วย 4.1) ด้ำนนักเรียน 4.2) ด้ำนครูผู้สอน 4.3) ด้ำนสถำนศกึษำ และ 4.4) ด้ำนผู้ปกครองและชุมชน  

  2.2  ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลด

เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ตำมควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group 

Discussion) พบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรท่ีสร้ำงขึ้นมีควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำกท่ีสุด และ

ผู้ทรงคุณวุฒใิห้กำรยอมรับ 
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 3. ผลกำรทดลองใช้กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต พบว่ำ ในภำพรวมมี

กำรปฏบัิตอิยู่ในระดับมำก (x̄ =4.44) โดยเรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยสูงท่ีสุดไปหำต่ ำท่ีสุด คือ กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม 

(x̄ =4.52) หลักกำร (x̄ =4.46) คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม (x̄ =4.45) และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จกิจกรรม (x̄ =4.31) 

ตำมล ำดับ  

 4. ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ท่ีพัฒนำขึ้นมีควำม

เป็นไปได้ในภำพรวมมีควำมเป็นไปได้ อยู่ในระดับมำก (x̄ =4.45) โดยเรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยสูงท่ีสุดไปหำต่ ำท่ีสุด คือ 

กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม (x̄ =4.56) หลักกำร (x̄ =4.46) คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม (x̄ =4.43) และตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จกิจกรรม (x̄ =4.34) ตำมล ำดับ ส่วนควำมมีประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่ม

เวลำรู้ สู่ควำมสุจริต พบว่ำ ในภำพรวมมีควำมเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมำกท่ีสุด (x̄ =4.56) โดยเรียงล ำดับจำก

ค่ำเฉลี่ยสูงท่ีสุดไปหำต่ ำท่ีสุด คือ กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม (x̄ =4.62) คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม  (x̄ =4.56) 

หลักกำร  (x̄ =4.53) และตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จกิจกรรม (x̄ =4.31) ตำมล ำดับ 

  

 อภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยด ำเนนิกำรอภปิรำยผลกำรวจิัยตำมวัตถุประสงค์ของกำรวจิัย ดังนี้ 

 1. ผลกำรสร้ำงจำกกำรท่ีกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ท่ีพัฒนำขึ้น 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักกำร ได้แก่ หลักกำรมีส่วน

ร่วม 2) คณะกรรมกำรและบทบำทหน้ำท่ี ประกอบด้วย 2.1) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม และ 2.2) คณะกรรมกำร

นิเทศ ติดตำม รำยงำนผล  และประเมินผล 3) กระบวนกำรบริหำร ประกอบด้วย 3.1) กำรวำงแผนกิจกรรมลดเวลำ

เรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต  3.2) กำรด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 3.3) กำร

ประเมินผลกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต  3.4) กำรเรียนรู้กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำม

สุจริต  3.5) กำรปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต  และ 4) ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ประกอบด้วย 4.1) ด้ำนนักเรียน 4.2) ด้ำนครูผู้สอน 4.3) ด้ำน

สถำนศึกษำ และ 4.4) ด้ำนผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งกำรได้มำซึ่งองค์ประกอบของกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลด
เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต นั้น ได้มำจำกกำรกำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่ม

เวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โดยกำรศึกษำโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบ (Best practice) จ ำนวน 3 โรงเรียน ท่ีพบว่ำ โรงเรียน

ดังกล่ำวมกีำรด ำเนินงำนในรูปแบบของคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ จ ำนวน 2 คณะ และมี

กระบวนกำรบริหำร โดยใช้วงจรคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ เน้นกำรมีส่วนร่วม และกำรก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ

อย่ำงชัดเจน และสรุปได้ว่ำองค์ประกอบของแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต 

ควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ หลักกำร คณะกรรมกำร กระบวนกำร และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สอดคล้อง

กับผลกำรวิจัยของประจบ ขวัญมั่น (2556) ได้ท ำกำรวิจัยเร่ือง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมเพื่อสังคม

และสำธำรณประโยชน์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ในเขตชำยแดน

ไทย–พม่ำ พบว่ำ รูปแบบท่ีสร้ำงขึน้โดยได้รับมติเอกฉันท์จำกผู้ทรงคุณวุฒิวำ่มคีวำมเหมำะสมประกอบด้วย (1) ปัจจัย

น ำเข้ำ ได้แก่ มีนโยบำยกำรบริหำรกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ท่ีชัดเจน มีผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ี

สนับสนุนนโยบำยอย่ำงจริงจัง มีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบและบทบำทท่ีชัดเจนให้กับครูท่ีปรึกษำกิจกรรม มี

งบประมำณเพียงพอ อำคำรสถำนท่ีและวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ  และมีระยะเวลำท่ีเหมำะสม (2) กระบวนกำร ได้แก่ 
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กำรวำงแผน กำรปฏิบัติตำมแผน กำรติดตำมประเมินผล กำรปรับปรุงแก้ไข และกำรมีส่วนร่วม (3) ผลผลิตได้แก่ 

พฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักเรียนท่ีมีต่อครอบครัว เพื่อน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของขวัญหทัย ยิ้มละมัย (2556) ได้ท ำกำรวิจัยเร่ือง รูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมกำร

เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ พบว่ำ รูปแบบกำร

บริหำรกิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในสถำนศกึษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำที่สร้ำง

ขึน้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และปัจจัยกำรสร้ำงควำมส ำเร็จ ได้แก่ 1) คณะกรรมกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพ

ตดิ 2) กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงภูมคิุ้มกันยำเสพตดิ และ 3) กระบวนกำรบริหำรกิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด  

และปัจจัยกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในกำรจูงใจบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด สังกัดส ำนักงำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำ สอดคล้องกับจันทรำนี สงวนนำม (2551) ได้ให้หลักกำรและแนวคิดของทฤษฎีระบบ

วำ่ รูปแบบแสดงให้เห็นถึงผลของปฏิสัมพันธ์ท่ีมกีับสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมต้นจำกปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรและผลผลิต

ตำมล ำดับเป็นองค์ประกอบของระบบโดยแต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน หรือมีผลกระทบต่อ

กันและกัน หมำยควำมว่ำ ถ้ำองค์ประกอบของระบบตัวใด ตัวหนึ่งเปลี่ยนไปก็จะมีผลต่อกำรปรับเปลี่ยนของ

องคป์ระกอบตัวอื่นด้วย   

 2. ผลทดลองใช้กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต พบว่ำ ในภำพรวมมีกำร

ปฏิบัติอยู่ในระดับมำก  โดยเรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยสูงท่ีสุดไปหำต่ ำท่ีสุด คือ กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม หลักกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม และตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จกิจกรรม ซึ่งเป็นสอบถำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอนของโรงเรียน 

ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรทดลองใช ้1  ภำคเรียน พบว่ำ กลุ่มทดลองมีผลกำรปฏิบัตติำมรูปแบบอยู่ในระดับ

มำก ซึ่งเป็นเพรำะว่ำก่อนกำรด ำเนนิกำรทดลองผู้วจิัยได้มีกำรประชุมชี้แจงเพื่อท ำควำมเข้ำใจแก่ครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำทุกคน ท ำให้ทุกคนเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ี กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรม และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

กิจกรรม ประกอบกับในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู ้สู่ควำมสุจรติ ได้มีกำรด ำเนนิงำนโดยเน้น

กำรมีส่วนร่วม โดยมีกำรแต่งตั้งประกอบด้วย คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม และ คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม 

รำยงำนผล  และประเมินผล ท ำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในร่วมคิดวำงแผน ร่วมด ำเนินงำน ร่วมประเมินผล และร่วมช่ืนชม

ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรมำโดยตลอด สอดคล้องผลกำรวิจัยของขวัญหทัย ยิ้มละมัย (2556) ได้ท ำกำรวิจัย

เร่ือง รูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงภูมิคุม้กันยำเสพตดิในสถำนศกึษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำ พบว่ำ รูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำที่สร้ำงขึ้นและน ำไปทดลอง ผู้บริหำรสถำนศกึษำ และครูท่ีปฏบัิตงิำนเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน

ยำเสพติดในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำไปใช้มีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก ซึ่งผล

กำรทดลองใช้กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู ้สู่ควำมสุจรติ พบวำ่ มกีำรเรียงล ำดับตำมองค์ประกอบ 

คือ กระบวนกำรบริหำรกิจกรรม หลักกำร คณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จกิจกรรม 

ตำมล ำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ท่ีพัฒนำขึ้นโดยแยก

องค์ประกอบกำรสื่อสำรออกเป็นองค์ประกอบเฉพำะ เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์และควำมเหมำะสม ตลอดจนมีควำมโดดเด่น

แตกต่ำงจำกระบบหรือกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ท่ีเคยมีกำรศึกษำมำก่อน

อย่ำงเห็นได้ชัด และท ำให้เห็นว่ำ ผู้วจิัยในฐำนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้แสดงบทบำทหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไวใ้นตัวบทกฎหมำย 

สอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ (2553)  กล่ำวคือ บริหำรสถำนศึกษำในฐำนะผู้น ำจะต้องส่งเสริมและพัฒนำครูอย่ำง

สม่ ำเสมอ เพื่อให้ครูมีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร ควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมและกำรเรียนกำร



 
 

  2515  Proceedings 

สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ อ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในโรงเรียนและนักเรียน และส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลย ี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ จำกกำรท่ีผู้วิจัยได้พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำ

เรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต เป็นกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ประกอบกับได้ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (ส ำนักงำน

เลขำธิกำรคุรุสภำ, 2549) กล่ำวคือ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับกำรพัฒนำของ

บุคลำกร ผู้เรียน และชุมชน มุง่มั่นพัฒนำผู้ร่วมงำนให้สำมำรถปฏบัิตงิำนได้เต็มศักยภำพ พัฒนำและใชน้วัตกรรมกำร

บริหำรจนเกิดผลงำนท่ีมีคุณภำพสูงขึ้นเป็นล ำดับ มีกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรโดยเน้นผลถำวร และได้ปฏบัิติตนเป็น

แบบอย่ำงท่ีดี จนส่งผลให้เมื่อน ำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ไปทดลองกับ

โรงเรียนท่ีด ำรงต ำแหน่งอยู ่ส่งผลให้มกีำรปฏบัิตอิยู่ในระดับมำกทุกองค์ประกอบ  

  

 3. ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โดยกำรสอบถำมควำม

คิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 พบว่ำ ใน

ภำพรวมมคีวำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก และควำมมปีระโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 

สู่ควำมสุจรติ พบวำ่ ในภำพรวมมีควำมเป็นประโยชน์อยูใ่นระดับมำกท่ีสุด แสดงวำ่ กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำ

เรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ได้รับกำรยอมรับจำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เนื่องจำกกระบวนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรได้

เปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกฝ่ำยเข้ำมำมสี่วนร่วมอย่ำงตอ่เนื่อง ตั้งแต่กำรศึกษำวเิครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำร และได้

ไปศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ของโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำแพร่ เขต 2 ที่มีวิธีกำรปฏิบัตท่ีิดี ถึง 3 แห่ง ซึ่งท ำให้ได้กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี สอดคล้องกับ

ผลกำรวิจัยของประจบ ขวัญมั่น (2556) ได้ท ำกำรวิจัยเร่ือง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สำธำรณประโยชน์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ในเขตชำยแดนไทย–

พม่ำ พบวำ่ รูปแบบกำรบริหำรกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ในเขตชำยแดนไทย–พม่ำ ซึ่งผู้วิจัยสร้ำงขึ้นนี้ ได้รับกำรประเมินจำกผู้บริหำร

สถำนศึกษำ ครู และผู้ปกครองนักเรียน ว่ำมีควำมเป็นประโยชนร์ะดับมำก และมีควำมเป็นไปได้ในระดับมำก และจำก

ผลกำรวิจัยท่ีพบวำ่ องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู ้สู่ควำมสุจริต มคีวำมเป็นไป

ได้และมีควำมเป็นประโยชน์อยูใ่นระดับมำกท่ีสุด ยิ่งท ำให้เห็นว่ำ กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู ้สู่

ควำมสุจรติ เป็นกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมท่ีดแีละมีประสิทธิภำพ เพรำะกระบวนกำรบริหำรเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับกำร

น ำรูปแบบไปใช้ อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับองค์ประกอบท่ี 4 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำม

สุจริต ท่ีพบวำ่ มีควำมเป็นไปได้และมคีวำมเป็นประโยชนอ์ยู่ในระดับมำก แต่มคี่ำเฉลี่ยต่ ำสุดนัน้ ผู้วิจัยจะน ำไปปรับปรุง

ตำมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำแพร่ เขต 2 อกีคร้ัง โดยจะตอ้งมกีำรปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมกับบริบท และขนำดของโรงเรียนตอ่ไป  
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ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้   

  1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 ควรน ำกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน 
เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ ำรนิ (คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ไปใชใ้นกำรบรหิำรจัดกำรกจิกรรมลดเวลำเรียน เพิ่ม

เวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ในสังกัด โดยเฉพำะเร่ืองคณะกรรมกำรบริหำรกิจกรรม และกระบวนกำรกิจกรรม ซึ่งจะส่งผล

โดยตรงตอ่คุณภำพผู้เรียน 

  2. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 ควรศึกษำคู่มือกำรบริหำร

กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โดยเฉพำะเร่ืองกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน 

เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและควรด ำเนินงำน

อย่ำงตอ่เนื่อง  

  3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำและสถำนศึกษำ ควรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้

บุคลำกรทุกคนตระหนักว่ำ กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริตเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องมีกำร

ท ำงำนเป็นทีมและมีควำมสัมพันธ์กันอยำ่งเป็นระบบ  

  4. กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ ำริน (คุรุรำษฎร์

รังสรรค์) อำจปรับเปลี่ยนไปตำมสภำพบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหรือสถำนศึกษำในกำร

น ำไปประยุกตใ์ชต้อ่ไป 

  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป  

  1. ควรวิจัยศกึษำปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่

ควำมสุจรติ โรงเรียนบ้ำนน้ ำริน (คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 

  2. ควรวิจัยรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมลด

เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมสุจริต โรงเรียนบ้ำนน้ ำริน (คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำแพร่ เขต 2 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งำนวิจัยฉบับนี้ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำร 1,000 เร่ือง 1,000 วิจัย ของส ำนักนวัตกรรม

กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 20,000 บำท ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำของโรงเรียนบ้ำนน้ ำริน (คุรุรำษฎร์รังสรรค์) และผู้บริหำรโรงเรียน  ส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 ทุกทำ่น ท่ีท ำให้งำนวจิัยส ำเร็จเรียบร้อยด้วยดี 

 



 
 

  2517  Proceedings 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศกึษำธิกำร. (2551). คู่มอืการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. กรุงเทพฯ: องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์. 

ขวัญหทัย ยิ้มละมัย. (2556). รูปแบบการบริหารกิจกรรมการเสรมิสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติดในสถานศกึษา   

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (วทิยำนพินธ์กำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต). มหำวทิยำลัยนเรศวร. 

จันทรำน ี สงวนนำม. (2551).  ทฤษฎแีละแนวปฏิบัตใินการบริหารสถานศึกษา. (พมิพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ:  บุ๊ค พอยท์. 

บุญชม ศรีสะอำด. (2556). การวจิัยเบือ้งต้น (ฉบับปรับปรุง).พิมพค์รัง้ท่ี 9. กรุงเทพฯ: สุวรีิยำสำส์น. 

ประจบ ขวัญมั่น. (2556). การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนข์องสถานศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในเขตชายแดนไทย–พม่า (วทิยำนพินธ์ 

กำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต) มหำวทิยำลัยนเรศวร. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. (2556). แนวทางการด าเนนิงานโรงเรียนสุจริต. กรุงเทพฯ:  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน.  

_______. (2558). มาตรฐานโรงเรียนสุจริต. กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน.  

_______. (2558). คู่มอืบริหารจดัการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”. กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

 กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน.  

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ. (2549). คูมื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพค์ุรุสภำลำดพร้ำว 

 

 

 

 

 



 
 

  2518  Proceedings 

ความพอเพียงสู่ระบบการศกึษา:ศาสตร์และศลิป์แห่งความยั่งยนื 

Sufficiency to the education system: The art and science of sustainability 

ศรสีกุล  ชัยเวียง1* 

Srisakun  Chaiwiang1* 
 

บทคัดย่อ 
 

ระบบการศึกษาของไทยปัจจุบันก าลังเผชิญวิกฤติหลายปัจจัยมาเป็นระยะเวลาหลายปี พลเมืองเยาวชนจึง

เป็นหัวใจส าคัญท่ีต้องพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้าใจและยอมรับในความเป็นจริงของสังคมโลก  จึงถือก าเนิด “โครงการ

รณรงค์น้อมน าแนวพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท และพระราชด าริ  มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ” เป็นการจัด

กิจกรรมยดึหลักความพอเพียงของรัชกาลท่ี 9 ผ่านการถ่ายทอดเร่ืองราวจากวิทยากรทรงคุณวุฒิท่ีได้ถวายงานรับใช้

พระองค์ โดยผลการศึกษาเก็บข้อมูลจากโครงการน้ีเนน้ท่ีการสังเกตและสัมภาษณ์เยาวชนท่ีร่วมโครงการ ท าให้ทราบ

ถึงความคิดท่ีเปลี่ยนไปในทางที่ถูกต้องในหลักการความพอเพียง เนื่องจากช่วงอายุของเยาวชนไมไ่ด้ทันได้รับรู้ข้อมูลท่ี

พระองค์ทรงพระราชด ารัสในความพอเพียงแบบไทย รวมถึงแนวทางการทรงงานต่าง ๆ ท่ีเกิดประโยชน์แก่ประเทศ

ไทย จึงท าให้ดึงความตระหนักและกระตุน้จิตส านึกท่ีมีอยู่แต่หลงลมืไปกลับมาสู่กระบวนการรู้คิดมากขึ้น แม้ว่าจะไม่

สามารถประเมนิออกมาเป็นรูปแบบทางสถิต ิแต่สิ่งหนึ่งคือเร่ืองราวท่ีถูกต้องในความพอเพยีงของพระองค์ท่านได้ผ่าน

เข้าสูร่ะบบความคิดและจิตใจของเยาวชนได้อยา่งถูกต้องเพิ่มขึ้น 

ค าส าคัญ:  ระบบการศึกษา  ความพอเพยีง  การรู้คดิ   
 

Abstract 
Thailand's education system is currently facing a crisis factors over a period of several years. Citizens 

Youth is the key to self-reliance can understand and accept the reality of the world. So, "The project brings the 

King's speech, royal guidance and royal thought or idea as a guide to life ". This Project based on the sufficiency 

of the reign of the ninth to interpolate into the education system. Through the story of the keynote speakers who 

dedicated the work to the King. The results of this project from the observation and interview with the youth 

participants. Because the age of this youth did not immediately recognize that the King to worked hard for 

Thailand and self-sufficiency economy by King’s speeches. Raising the awareness and consciousness of youth 

but they may forget about these for returned to the cognition of their own. Although unable to statistical 

evaluation, but the story of self-sufficiency economy by King's Thailand through to their cognition and mind. 

Keywords:  Education system, Self-sufficiency economy, Cognition 
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บทน า 

ระบบการศึกษาเป็นสิ่งท่ีได้หลอมรวมท้ังศาสตร์และศลิป์เข้าไวด้้วยกันอยา่งเป็นองค์รวม และเป็นระบบอย่าง

หนึ่งท่ีมีส่วนส าคัญกับการผลิตพลเมืองป้อนเข้าสู่การสร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและมีคุณภาพอยา่งยั่งยนื ซึ่งปัจจุบัน

แวดวงการศึกษาของไทยได้มกีารผันเปลี่ยนในระบบการจัดการศกึษาอยู่บ่อยคร้ัง โดยมาจากปัจจัยหลายเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นจากท้ังระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง แม้กระท่ังการผันเปลี่ยนในสังคมโลก ล้วนส่งผลในการ

ด าเนินแนวทางด้านการศึกษามีประเด็นเกิดขึ้นมากมาย กล่าวได้ว่าเมื่อบริบทด้านใดเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือ

ทางลบก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบให้การจัดการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนตามกระแสสังคมในขณะนั้นไปด้วย แม้ว่า

การศึกษาจะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้พลเมืองเกิดกระบวนการท่ีบูรณาการด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และการอยู่

ร่วมกันในสังคม โดยท่ีพลเมอืงสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการศกึษาไปปรับใชใ้นการด ารงชีวิตอย่างเข้าใจและตามเท่า

ทันความเป็นจริงของสังคมโลกแก่ตนเองและประเทศชาติ หากสิ่งท่ีสังคมไทยต้องการ คือ ความก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง

มัน่คงและยั่งยนื จ าเป็นต้องอาศัยพลเมืองท่ีมคีวามรู้ความสามารถ เพื่อการเพิ่มศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้และ

พัฒนาหน้าที่การงานของตน ท้ายท่ีสุดจะส่งผลถึงประเทศท่ีได้รับการพัฒนาท้ังภาพรวมของสังคมท่ีเกิดความสงบสุข 

ซึ่งหากวเิคราะห์ถึงระบบการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันยังคงมุง่เน้นการผลิตพลเมืองสู่สังคมตามท่ีสังคมได้คาดหวัง

ไว้ แต่ในสภาพความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนั้น สังคมไทยก าลังเผชิญวิกฤติทางการผลิตพลเมืองสู่สังคม ดังเห็นได้จาก

ปัญหาทางสังคมท่ีล้วนเกิดจากตัวพลเมืองเป็นสิ่งท่ีก่อเกิดปัญหาแก่สังคมท้ังทางตรงและทางอ้อม จนกระท่ัง

กล่าวโทษไปถึงระบบการศึกษาท่ีต้องมีการปฏิรูป โดยยุคการศึกษาปัจจุบันได้กล่าวถึงความพอเพียงซึ่งเป็นแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่คนไทยมานับหลายสิบปี ซึ่งเร่ิมจาก

วกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกับประเทศไทย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป แนวปรัชญานี้ได้รับการยอมรับโดยพิสูจน์

ได้จากการยอมรับจากนานาชาติ  องค์การสหประชาชาติ   (UN) โดย Kofi Annan ในฐานะเลขาธิการองค์การ

ส ห ป ร ะช า ช า ติ  ได้ ทู ล เก ล้ า ฯ  ถ ว าย รา งวั ล  The Human Development Lifetime Achievement Award  แ ด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อ วันท่ี 26  พฤษภาคม  2549 และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงว่า เป็น

ปรัชญาท่ีสามารถเร่ิมได้จากการสร้างภูมคิุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้านและสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในท่ีสุด เป็นปรัชญาท่ี

มปีระโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศโดยท่ีองค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิก 

166 ประเทศยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน นอกจากนี้ยังในระดับนานาชาติได้กล่าวถึงปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง ดังนี้     

Prof. Dr. Wolfgang Sachs  ผู้เชี่ยวชาญประจ าสถาบัน Wuppertal ประเทศเยอรมนี มองว่า ปรัชญาเศรษฐกิ

พอเพยีงจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับทุกประเทศในเวลานี้     

Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald ผู้อ านวยการมูลนธิิ  Schweisfurth เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม มองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงว่ามรีากฐานมาจากพุทธธรรม ที่จะท าให้เกิดการปล่อยวางและเป็นสุข     

Prof. Dr. Amartya Sen ชาวอินเดีย ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2541 ให้ความเห็นว่า เป็นการ

ใชส้ิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพและโอกาสพอเพยีงในการมชีวีติท่ีดี     

Dr.  Faustino Cardoso  และ Yohanes Usboko  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์ตะวันออก ได้น า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใ์ชใ้นประเทศ   
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Prof. Dr. Vimala Veeraraghavan ผู้อ านวยการสถาบันอมิตี้ แห่งพฤติกรรมสุขภาพและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง

ของประเทศอินเดีย มองว่า โลกก าลังอยู่ในยุคของระบบทุนนิยม แต่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นทางออกของยุค

นี้    

Prof. Peter Boothroyd, ผู้อ านวยการศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่ง University of British Columbia 

ประเทศแคนาดา มีความเห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในไทยก าลังเป็นตัวอย่างน าร่องของทางเลือกส าหรับการ

พัฒนาซึ่งในอเมริกาใตม้คีนสนใจแนวคิดนี้มาก    

Dr.  Dorjee Kinley นักเศรษฐศาสตร์ชาวภูฏาน ประจ าองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เชื่อว่า

ความสุขมวลรวมประชาชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความคล้ายกันในจุดท่ีเน้นเร่ืองการให้ความเคารพต่อ

ธรรมชาติระบบนเิวศและไมไ่ปไกลเกินขดีความสามารถของทรัพยากรท่ีมี   

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนในแง่มุมของสายตานานาชาติท่ีได้เล็งเห็นความส าคัญท่ีน ามาใช้ได้

จริง ล้วนมองวา่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแนวทางการด ารงชวีิตและปฏิบัติของพลเมืองโลกให้พึ่งตนเอง

ได้ในทุกระดับ ตัง้แตร่ะดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐ ท้ังในการบริหารพัฒนาประเทศให้ด าเนนิไปในทางสาย

กลางอย่างยั่งยืน เพื่อความอยู่รอดของสังคมโลก  ในประเทศไทยท่ีเป็นสถานท่ีต้นก าเนิดปรัชญานี้แต่ไม่สามารถ

จัดการพลเมอืงให้เข้าถึงความเข้าใจถึงแก่นท่ีแท้จริง จนกระทั่งพลเมอืงท่ีเป็นเยาวชนอาจหลงลมืในแนวทางท่ีพระองค์

ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท พระราชด าริ แก่ประเทศไทยล้วนเกิดประโยชน์ท้ังสิน้ ฉะนั้น

แนวทางการกระตุ้นดึงความรู้ความเข้าใจส่วนนี้กลับมาสู่พลเมืองเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศ

นั้น จ าเป็นต้องเร่ิมท่ีระบบการศึกษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเกินคร่ึงชีวิตของคน ๆ หนึ่ง  จึงได้ถือก าเนิด โครงการ

รณรงค์นอ้มน าแนวพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท พระราชด าร ิมาประพฤติเป็นวัตรปฏบัิต ิ 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของเยาวชนในพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ถึงพระ

ปรีชาสามารถที่ทรงกระท าเพ่ือแผ่นดิน ซึ่งเยาวชนจะก้าวต่อไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคม จะได้มคีวามรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้ง

และเหมาะสม โดยผ่านการเรียนรู้จากวิทยากร และการได้ลงปฏบัิตงิานในสถานท่ีจริงในวาระโอกาสท่ีเหมาะสม 

2. เพื่อศกึษาการสร้างเยาวชนให้เกิดความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผ่านการเรียนรู้

จากวิทยากรและการปฏบัิตงิานในสถานท่ีจริง 

3. เพื่อศึกษาการน าความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอดบูรณาการของเยาวชน ด้านร่างกาย จิตใจและความคิดสู่การ

ปรับประยุกตใ์ห้เหมาะสมกับตัวเองและบริบทตา่ง ๆ ของสังคมให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 กลุ่มตัวอย่าง  

ตัวแทนนักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  ท่ีเข้าร่วมโครงการในแตล่ะครั้ง 

เครื่องมอื  

การสังเกตจากการมีสว่นร่วม และการสัมภาษณร์ายกลุ่ม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยร่วมสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม และการสัมภาษณ์นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

วิธีการวเิคราะห์และสถิตทิี่ใช ้ 

เนื่องจากผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนรวมในโครงการรณรงค์น้อมน าแนวพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท และ

พระราชด าริ มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ” ตั้งเร่ิมเมื่อปี 2555 จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์โดยการ

สุ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีได้ฟังจากการบรรยายจากวทิยากรและการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ของโครงการ น ามาวเิคราะห์ผ่านการวจิัยเชิงคุณภาพตามหัวข้อวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไวข้องการศกึษาการวจิัยคร้ังนี้ 

ในด้าน 3 ด้านของเยาวชน คือ  ด้านการรับรู้ ด้านการเกิดความภาคภูมิใจ และการตอ่ยอดความคิด ในเ ร่ืองราวของ

เศรษฐกิจพอเพยีงของรัชกาลท่ี 9 รวมถึงสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์ พร้อมน ามาสรุปผลและอภิปรายในลักษณะการ

เขียนเชงิบรรยาย 

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาตามหัวขอ้วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ของการศึกษาการวจิัย  

 ด้านการศึกษารับรู้ของเยาวชนในพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 พบว่า 

เยาวชนท่ีได้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในพระเกียรติคุณของพระองค์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจท่ีได้

ทรงงานมากว่า 70 ปี เนื่องจากด้วยช่วงอายุของเยาวชนไม่อยู่ในช่วงท่ีพระองค์ทรงปฏิบัติงานราชการต่าง ๆ ด้วย

ความล าบากในการเดินทาง การสื่อสารและปัจจัยด้านอื่น ๆ ท่ีไม่อ านวยเหมือนในปัจจุบัน ส่งผลให้ความรู้ข้อมูลใน

บางเร่ืองราวของพระองค์ท่านท่ีเคยได้รับมีความคลาดเคลื่อน จึงท าให้เกิดความสนใจในข้อมูลท่ีอาจได้เคยทราบ

รายละเอยีดมาก่อน แมบ้างคนจะยังมีขอ้สงสัยแตส่นใจจะไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเตมิตอ่ไป 

 ด้านการศึกษาการสร้างเยาวชนให้เกิดความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พบว่า เยาวชน

เร่ิมหันกลับมาสนใจในระบบของสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์ เป็นการกระตุ้นจิตใต้ส านึกท่ีเยาวชนมีอยู่แล้วให้ดึง

ออกมาให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น เยาวชนมีความรู้ในเร่ืองเกี่ยวกับชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตั้งแต่เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ แต่เป็น

เพียงข้อมูลท่ีทางภาครัฐก าหนดให้รู้เท่านั้น แต่ในการเข้าร่วมโครงการนี้กลับได้รับข้อมูลท่ี เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจาก

วิทยากรด้านการศึกษาความคิดต่อยอดบูรณาการของเยาวชน พบว่า เยาวชนมีความคิดความเข้าใจในการน า

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ทุกอาชีพ ไม่ใช่แต่เพียงด้านการเกษตร และมีความมุ่งหวังว่า

ตนเองจะสามารถด ารงความคิดนีไ้ปจนกระท่ังเรียนจบน าไปการประกอบอาชพีในอนาคตโดยไม่ออกนอกลู่นอกทางไป

เสียก่อน   
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สรุปผลและอธิปรายผล 
ผลสรุปการศกึษาครัง้นี้ ท าให้ทราบถึงความคิดของเยาวชนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมท่ีมีต่อ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ด้วยเนื่องจากช่วงอายุของเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ

ไม่ได้เกิดทันได้รับรู้ข้อมูลท่ีถูกต้องแท้จริงท่ีพระองค์ได้กล่าวถึงหลักการเศรษฐกิจพอเพี ยง ท่ีพระองค์ทรงน ามา

ประยุกต์ให้เป็นแนวทางในการริเร่ิมโครงการในพระราชด าริหลาย ๆ โครงการท่ีก่อเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอยา่ง

มาก และได้รับความรู้ถึงการละเลยของสังคมไทยปัจจุบันท่ีเข้าใจในหลักการท่ีคลาดเคลื่อน จึงท าให้เยาวชนเกิดความ

ตระหนักในกระบวนการรับรู้และกระตุ้นจิตส านึกท่ีมีอยู่แต่อาจจะหลงลืมไปกลับมาสู่กระบวนการรู้คิดมากขึ้น แม้ว่า

จะไมส่ามารถประเมินออกมาเป็นค่าทางสถิตไิด้ แต่สิ่งหนึ่งคือเร่ืองราวท่ีถูกต้องในความพอเพียงของพระองค์ ได้ผ่าน

เข้าสูร่ะบบความคิดและจิตใจของเยาวชนได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นจากจากวิทยากรทรงคุณวุฒหิลายท่านในหลายแขนงวชิาท่ี

เคยได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่านท้ังทางตรงและทางอ้อมได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในแก่นแท้ถึงการ

ทรงงานอย่างหนักของพระองค์ท่าน ประสบการณ์เหล่านีท้ าให้เยาวชนสามารถรับรู้ได้อย่างเข้าถึงได้ง่าย และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติบนพื้นฐานของความพอเพียงอย่างมีความยั่งยืน  แม้

จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเยาวชนจะน าไปปรับประยุกต์ใช้ในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด แต่ความรู้ท่ีถูกต้องตรงหลัก

ความจริงนี้ท่ีได้นั้นได้เข้าสู่สมองและจิตใจของเยาวชนมากขึน้กว่าท่ีพวกเขาได้ รับรู้มาก จนท าให้เกิดความคิดท่ีอยาก

น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการเรียน การด ารงชีวิต การประกอบอาชพี มิใชเ่พยีงการเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพยีง

คือการท าการเกษตรเพียงอยา่งเดียว อกีทัง้ข้อมูลท่ีได้รับหากน าไปเป็นข้อมูลในการประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอนให้

ตรงกับความคิดและต้องการของเยาวชนจะยิ่งท าให้วางแนวทางการสอนให้เข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้นพร้อมกับน าความ

พอเพยีงสอดแทรกไปในทุก ๆ วิชาที่เรียนและอธิบายในการสอนอย่างถูกต้องชัดเจนและใกล้ตัวเยาวชน สามารถท าให้

ระบบการศึกษาของไทยมั่นคงอยา่งยั่งยืน 
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วรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอนิโดนีเซยี: การศกึษาทาง

กลสัทศาสตร์ 

The standard Thai tones produced by Indonesian speakers: An acoustic study  

ณัฐชยา  ปันทกา1*  และ  ชมนาด  อนิทจามรรักษ์1 

Natchaya  Panthaka1* and Chommanad  Intajamornrak1 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวจิัยคือ เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน ท่ี

ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียและผู้พูดภาษาไทย  3 กลุ่ม คือ 1) ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใช้

ภาษาไทยมาก 2) ผู้พูดภาษาอินโดนเีซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย 3) ผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม ่เพศชาย 

9 คน กลุ่มละ 3 คน เก็บขอ้มูลจากการออกเสียงรายการค าทัง้พูดเดี่ยว จ านวน 15 ค า และค าพูดตอ่เนื่อง จ านวน 15 

ประโยค  รวมจ านวนค าทดสอบ 810 ค าโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ด้วยโปรแกรมพราท (Praat) 

เวอร์ช่ัน 5.3.22  

 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าความถี่มูลฐานของท้ัง 3 กลุ่ม พบวา่ในค าพูดเดี่ยวผู้พูดภาษาอินโดนเีซีย

ท่ีมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมากสามารถออกเสียงวรรณยุกต์ใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทยมากกว่าผู้พูดภาษา

อินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย แต่การออกเสียงวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกของท้ังสอง

กลุ่มมีความแตกต่างจากผู้พูดภาษาไทยเช่นเดียวกัน ขณะท่ีในค าพูดต่อเนื่องผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์

การใช้ภาษาไทยมากมีปัญหาในการออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใช้

ภาษาไทยน้อยออกเสียงวรรณยุกตค์ล้ายกันทุกเสียงโดยมีสัทลักษณะคงระดับ  
 

ค าส าคัญ:  วรรณยุกต ์ ค่าความถี่มูลฐาน  สัทลักษณะ  ผู้พูดภาษาไทย  ผู้พูดภาษาอินโดนเีซีย 
 

Abstract  
 The purpose of this paper was to analyze and compare the acoustic characteristics of standard Thai 

tones produced by Indonesian speakers, namely Indonesian speakers with high and low experience in Thai, and 

Thai native speakers. The male informants were three speakers with high experience, three speakers with low 

experience in Thai, and three speakers with Thai native. The test word in citation form and connected speech 

were five tones. The total number of test tokens for acoustical analysis was 810. The informants’ speech was 

recorded directly on to a computer. The fundamental frequencies (F0) of tones were measured using Praat 

Version 5.3.22 

 The result showed that the acoustic characteristics of Thai tones in citation form produced by Indonesian 

speakers with high experience in Thai were better than Indonesian speakers with low experience in Thai. 

                                                 
1 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 65000 
1 Faculty of Humanities, Naresuan University, Phitsanulok 65000 
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However, those of Indonesian speakers couldn’t produce Tone 1, which is mid level, Tone 2, which is low level. 

In connected speech, Indonesian speakers with high experience in Thai couldn’t produce Tone 1, while the pitch 

contour of tones were not as sharply by Indonesian speakers with low experience in Thai.  
 

Keywords:  Tone, Fundamental frequency, Phonetic characteristics, Thai native speakers, Indonesian speakers 

 

บทน า 
การเปิดประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชกิในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยัง

เกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษากันอย่างแพร่หลาย เห็นได้จากนักศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อใน

ประเทศไทย  เช่น นักศึกษาจากประเทศเวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ รวมท้ังประเทศอินโดนีเซียซึ่งกรมอาเซียน 

(2556, 14) กล่าวว่าเป็นประเทศท่ีมปีระชากรมากท่ีสุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาไทยมีโครงสร้างพยางค์ท่ีเป็น

สากลลักษณ์ (Universal) คือ พยัญชนะและสระ และมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากบางภาษา ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมผีลต่อ

ออกเสียงภาษาไทยของผู้พูดภาษาตา่งประเทศ ลักษณะเฉพาะดังกล่าว คือ วรรณยุกต์ (กาญจนา  นาคสกุล, 2556) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พูดภาษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ (Non-Tonal Language) ภาษาอินโดนีเซียอยู่ใน

ตระกูลภาษาออสโตรนีเชียน (Austronesian)  จัดวา่เป็นภาษาไม่มีวรรณยุกต ์จากการศึกษาค้นควา้งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ

การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยจากผู้ท่ีไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่พบงานวิจัย เช่น ธนภัทร  สินธวาชีวะ 

(2552) วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนญี่ปุ่น: การศกึษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้  วิไลลักษณ์  

จูวราหะวงศ์ (2543) วรรณยุกตภ์าษาไทยกรุงเทพฯ ท่ีพูดโดยคนไทยคนแตจ้ิ๋ว และคนซิกข์รวมท้ังงานวิจัยเกี่ยวกับการ

ออกเสียงวรรณยุกต์ของผู้พูดภาษาท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น เหงียน ถิ เวิน จี (2549) การศึกษา

เปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ไทยท่ีชาวเวียดนามออกเสียงตามประสบการณ์ทางภาษา 

ณัฐพงษ์  วงษ์อ าไพ (2552) วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ท่ีออกเสียงโดยเด็กอายุ 6-7 ปี ซึ่งพูดภาษามลายูถิ่น

ปัตตานีเป็นภาษาแม่: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้ และชมนาด อินทจามรรักษ์. (2559)  ศึกษาสระและ

วรรณยุกตภ์าษาไทยท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาเขมร เวียดนาม พม่า และมลายู: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการ

รับรู้ จะเห็นได้ว่างานวิจัยดังกล่าวท่ีผ่านมายังไม่มีการศึกษาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของผู้พูดภาษา

อินโดนีเซีย และภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาท่ีไม่มีวรรณยุกต์ ท าให้ผู้วิจัยสนใจว่าผู้พูดภาษาอินโดนีเซียสามารถออก

เสียงภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาท่ีมีวรรณยุกต์ได้ชัดเจนหรือไม่งานวิจัยฉบับนี้จึงต้องการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัท

ลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน ท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียและผู้พูดภาษาไทย และจัดโดย

แบ่งกลุ่มผู้พูดภาษาอินโดนีเซียตามประสบการณ์การใช้ภาษาไทยเพื่อให้ทราบว่ากลุ่มผู้พูดภาษาอินโดนีเซียกลุ่มใด

ออกเสียงวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทยมากท่ีสุด ซึ่งผลการวเิคราะห์วจิัยน้ีสามารถน าไป

ประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอนภาษาไทยให้ผู้พูดภาษาต่างประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน ท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมปีระสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมปีระสบการณ์การใชภ้าษาไทยนอ้ย และ ผู้

พูดภาษาไทย 

 

กรอบแนวคดิและสมมุติฐาน 
ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมากจะออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานได้

ใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทยมากกวา่ผู้พูดอนิโดนเีซียท่ีมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย โดยเฉพาะเสียงวรรณยุกต์

คงระดับ 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้บอกพูดภาษาคนไทย  เป็นผู้ท่ีใช้ภาษาไทยมาตรฐานสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เพศชาย 

3 คน ผู้พูดภาษาอินโดนีเซีย เป็นคนอินโดนีเซียท่ีมีภูมิล าเนา ณ ประเทศอินโดนีเซีย  มาศึกษาต่อหรือท างานใน

ประเทศไทย  เพศชาย 6 คน  ท้ังนี้แบ่งเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย 3 คน และประสบการณ์การใช้

ภาษาไทยมาก  3 คน  

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประสบการณ์ทางภาษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ประวัตผิู้พูด

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อจัดกลุ่มประสบการณ์ภาษาไทยดัดแปลงแบบสอบถามของธนภัทร สินธวาชีวะ (2552) และ

รายการค าทดสอบส าหรับการวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  รายการค าทดสอบค าพูดเดี่ยวและ

รายการค าทดสอบค าพูดต่อเนื่อง จ านวน  3  ชุด เพื่อใช้ในการทดสอบวรรณยุกต์ท้ัง  5  วรรณยุกต์ ได้แก่  

วรรณยุกต์สามัญ (ว.1) วรรณยุกต์เอก (ว.2) วรรณยุกต์โท (ว.3) วรรณยุกต์ตรี (ว.4) วรรณยุกต์จัตวา (ว.5) จ านวน

รวม  15  ค า ดังนี้ 

 

ชุดท่ี  1   นา    หนา่ หนา้ น้า หนา 

naa nàa na ̑a náa na ̆a 

ชุดท่ี  2  คา ข่า  ค่า ค้า ขา 

khaa khàa khȃa kháa khăa 

ชุดท่ี  3  รอ หลอ่ ล่อ ล้อ หลอ 

rɔɔ lɔ̀ɔ lɔ̑ɔ lɔ́ɔ lɔ̆ɔ 

 

น าค าทดสอบจากค าพูดเดี่ยวมาประกอบในประโยค จ านวน 15 ประโยค  เช่น  บ้านของฉันมีนามาก (ba ̑an  

khɔ̆ɔŋ  cha ̆n mi ̄i na ̵̄a ma ̑ak)  น้อยหน่าลูกใหญ่ (nɔ̑j  nàa  lu ̑uk  jài) เธอก าลังรอรถประจ าทาง (thəə  kam  laŋ  

rɔɔ  rót  prà  cam  thaaŋ) รถยนต์มลี้อ 4 ล้อ (rót  jon  mii  lɔ́ɔ  sìi  lɔ́ɔ) บ้านหลังคาสีฟา้ (ba ̑an  la ̆ŋ  khaa  sĭi  

fáa) แมป่วดขาข้างซ้าย (mɛ̑ɛ  pùat  kha ̆a kha ̑aŋ  sáaj) และให้ผู้บอกภาษา  ออกเสียงรายการค าโดยออกเสียงผ่าน

ไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียงลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ให้ผู้บอกภาษาออกเสียงค าพูดเดี่ยวค าละ 3 คร้ังแบบสุ่ม และ
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ค าพูดต่อเนื่องประโยคละ  3  ครั้งแบบสุ่ม (เสียงวรรณยุกต์ 5 เสยีง x 3 ชุด x 3 รอบ x 2 แบบ(ค าพูดเดี่ยวและค าพูด

ตอ่เนื่อง) x 9 คน รวมจ านวนค าทดสอบท้ังสิ้น 810 ค า)  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางกลสัทศาสตร์ในงานวิจัยน้ี  ผู้วิจัยได้วเิคราะห์ค่าความถี่มูลฐาน โดยน าเสียงท่ีบันทึก

มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม  Praat  เวอร์ชั่น  5.3.22  การวัดค่าความถี่มูลฐานเร่ิมวัดจากจุดเร่ิมต้นของเสียงสระ 

(vowel onset)  จนถึงจุดสิ้นสุดของเสียงสระ (vowel  offset) และน าผลการวิเคราะห์ค านวณและสร้างกราฟแสดง

ค่าความถี่มูลฐานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007  

ในการน าเสนอผลการศึกษา ผู้วจิัยน าเสนอผลค่าเฉลี่ยของผู้พูดภาษาไทยท้ัง 3 คน ซึ่งเป็นผลรวมของแต่ละ

วรรณยุกตโ์ดยไมแ่ยกน าเสนอเป็นรายบุคคล ส่วนผู้พูดอินโดนเีซีย ผู้วจิัยน าเสนอโดยแยกเป็นรายบุคคล เนื่องจากสัท

ลักษณะของวรรณยุกตท่ี์ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนเีซียแต่ละคนต่างกัน 

 

ผลการศึกษา 
 1. วรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทย 

 ค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาไทย 3 คน 

แสดงได้ดังภาพท่ี 1.1 

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงคา่ความถีมู่ลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยว 

โดยผู้พูดภาษาไทย 3 คน 

 จากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางจากจุดเร่ิมต้น 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยช่วงจุดท่ี 30% - 60% ของค่าระยะเวลาและระดับคงท่ีจนถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา สัทลักษณะ

ของวรรณยุกต์สามัญ คือ กลางระดับ วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางจากจุดเร่ิมต้น ค่อยๆลดลง

เล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลาอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าค่าเร่ิมต้น สัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก คือ ต่ าระดับ 

วรรณยุกต์โท (ว.3) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลาง เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยชว่งจุดท่ี 10% - 30% ของค่าระยะเวลาและลดระดับลง

อย่างรวดเร็ว สัทลักษณะของวรรณยุกต์โท คือ กลางขึน้ตก วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางและเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วจนถึงระดับสูง สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรี คือ กลางขึ้น วรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีลักษณะและทิศ

ทางการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับวรรณยุกต์ตรี คือกลางขึ้น แตว่รรณยุกต์จัตวามีค่าเร่ิมตน้ระดับต่ ากว่า สัทลักษณะของ

วรรณยุกตจ์ัตวา คือ ต่ าขึ้น 

ค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดตอ่เนื่องโดยผู้พูดภาษาไทย 3 คน 

แสดงได้ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงคา่ความถีมู่ลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดตอ่เนื่อง             

โดยผู้พูดภาษาไทย 3 คน 

 จากภาพท่ี 2 จะเห็นได้วา่สัทลักษณะของวรรณยุกตส์ามัญ (ว.1) มีค่าเร่ิมตน้ท่ีระดับกลางจากจุดเร่ิมตน้ และ

ลดลงเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิน้สุดของค่าระยะเวลา ซึ่งค่าความถี่มูลฐานจากจุดเร่ิมตน้จนถึงจุดสิ้นสุดการคา่ระยะเวลาไม่

มกีารเปลี่ยนแปลงมาก วรรณยุกตเ์อก (ว.2) มีค่าเร่ิมต้นใกล้เคียงกับวรรณยุกตส์ามัญ คือค่าเร่ิมตน้ท่ีระดับกลางและ

ค่อยๆ ลดลงจนถึงระดับต่ า วรรณยุกต์โท (ว.3) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับสูงและลดระดับลงอย่างรวดเร็วมาถึงระดับกลาง 

วรรณยุกตต์รี (ว.4) มคี่าเร่ิมตน้ท่ีระดับกลาง ลดลงเล็กน้อยช่วงจุดที่ 10% - 30% และค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงเมื่อ

ถึงจุดสิน้สุดของค่าระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับลักษณะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์จัตวา   (ว.5) แต่วรรณยุกต์

จัตวามีคา่เร่ิมตน้ระดับต่ ากว่า 

2. วรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนเีซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก 

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 1 แสดงได้ดังภาพท่ี 3 

 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงคา่ความถีมู่ลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 1 

จากภาพท่ี 3 จะเห็นได้ว่าลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางจากจุดเร่ิมต้น และ

ลดลงเล็กนอ้ยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของคา่ระยะเวลา วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีคา่เร่ิมตน้ใกล้เคียงกับวรรณยุกตส์ามัญ คือค่า

เร่ิมต้นท่ีระดับกลางและค่อยๆลดลงแต่สูงขึ้นเล็กน้อยท่ีจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์โท (ว.3) มีค่าเร่ิมต้นท่ี

ระดับกลางค่อนข้างสูงและลดระดับลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของค่าระยะเวลาและสูงขึน้เล็กน้อยช่วงจุดท่ี 90% 
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- 100% ของค่าระยะเวลา วรรณยุกตต์รี (ว.4) มีค่าเร่ิมตน้ท่ีระดับกลางและ เพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วจนถึงระดับสูงในช่วง

ท้ายของค่าระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับลักษณะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกตจ์ัตวา (ว.5) แตว่รรณยุกต์จัตวามีค่า

เร่ิมตน้ระดับต่ ากว่า 

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 1 แสดงได้ดังภาพท่ี 4 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าความถีมู่ลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดตอ่เนื่องโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 1 

 จากภาพท่ี 4 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกตส์ามัญ (ว.1) มีค่าเร่ิมตน้ท่ีระดับกลางจากจุดเร่ิมตน้ และ

ลดลงเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิน้สุดของค่าระยะเวลา ซึ่งคา่ความถี่มูลฐานจากจุดเร่ิมตน้จนถึงจุดสิ้นสุดการคา่ระยะเวลาไม่

มีการเปลี่ยนแปลงมาก โดยเหมือนกับสัทสัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก (ว.2) เหมือนกับสัทลักษณะของวรรณยุกต์

สามัญ วรรณยุกตโ์ท (ว.3) มีค่าเร่ิมตน้ท่ีระดับสูงและค่อยๆลดระดับลงในช่วงคร่ึงหลังของค่าระยะเวลา วรรณยุกตต์รี 

(ว.4) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลาง ค่อยๆลดลงช่วงจุดท่ี 10% - 40% ของค่าระยะเวลา และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึง

ระดับกลางค่อนข้างสูงในชว่งท้ายของค่าระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับลักษณะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์จัตวา 

(ว.5) แตว่รรณยุกตจ์ัตวามีคา่เร่ิมตน้ระดับต่ ากว่า 

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอนิโดนเีซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 2 แสดงได้ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงคา่ความถีมู่ลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 2 

 จากภาพท่ี 5 จะเห็นได้ว่าลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเร่ิมตน้ท่ีระดับกลางจากจุดเร่ิมต้น และคง

ระดับจากจุดเร่ิมตน้จนถึงจุดสิน้สุดการค่าระยะเวลา ค่าความถี่มูลฐานไม่มกีารเปลี่ยนแปลงมาก วรรณยุกตเ์อก (ว.2) 

มคี่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางและค่อยๆลดลงเล็กน้อยแต่กลับสูงขึ้นในชว่งท้ายของค่าระยะเวลา  วรรณยุกตโ์ท (ว.3) มีค่า

เร่ิมต้นท่ีระดับกลางสูง ค่อยๆเพิ่มระดับในข่วงแรกของค่าระยะเวลาและลดระดับลงอย่างรวดเร็วในช่วงคร่ึงหลังของ

ค่าระยะเวลาจนถึงระดับต่ าที่จุดสิน้สุดของคา่ระยะเวลา วรรณยุกตต์รี (ว.4) มีค่าเร่ิมตน้ท่ีระดับกลางและเพ่ิมขึน้อยา่ง

รวดเร็วจนถึงระดับสูงในชว่งท้ายของค่าระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับลักษณะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์จัตวา 

(ว.5) แตว่รรณยุกตจ์ัตวามีคา่เร่ิมตน้ระดับต่ ากว่าและลดลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของค่าระยะเวลา 

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 2 แสดงได้ดังภาพท่ี 6 

 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าความถีมู่ลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดตอ่เนื่องโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 2 

 จากภาพท่ี 6 จะเห็นได้วา่สัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) วรรณยุกตต์รี (ว.4) วรรณยุกตจ์ัตวา (ว.5) 

คล้ายกัน คือมีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางค่อนข้างต่ าและค่อยๆเพิ่มระดับจนถึงระดับกลางท่ีจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา

โดยท้ัง 3 วรรณยุกตม์รีะดับเสียงท่ีจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลาตา่งกันเล็กน้อย คือ วรรณยุกตจ์ัตวามีระดับเสียงสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือวรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางค่อนข้างต่ า ลดลง
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เล็กน้อยช่วงแรกของค่าระยะเวลาและคงระดับชว่งหลังของค่าระยะเวลา วรรณยุกตโ์ท (ว.3) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลาง 

ค่อยๆลดลงจนอยูร่ะดับกลางค่อนขา้งต่ าที่จุดสิน้สุดของค่าระยะเวลา  

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอนิโดนเีซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 3 แสดงได้ดังภาพท่ี 7 

 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงคา่ความถีมู่ลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 3 

 จากภาพท่ี 7 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางค่อนข้างสูงจาก

จุดเร่ิมต้น และลดลงเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิน้สุดของค่าระยะเวลา ซึ่งค่าความถี่มูลฐานจากจุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสิน้สุด การค่า

ระยะเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากโดยคล้ายกับสัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก (ว.2) แต่ช่วงครึ่งหลังของค่าระยะเวลา 

ระดับของวรรณยุกตเ์อกค่อยๆลดลงจนถึงระดับต่ าท่ีจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์โท (ว.3) มคี่าเร่ิมตน้ท่ีระดับสูง 

ค่อยๆเพิ่มขึ้นในชว่งคร่ึงแรกของค่าระยะเวลา และลดระดับลงอยา่งรวดเร็วในชว่งคร่ึงหลังของค่าระยะเวลา วรรณยุกตต์รี 

(ว.4) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับสูง ค่อยๆลดลงในช่วงแรกของค่าระยะเวลาจนถึงระดับกลางและเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึง

ระดับสูงในช่วงท้ายของค่าระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับลักษณะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) แต่

วรรณยุกตจ์ัตวามคี่าเร่ิมตน้ระดับต่ าและจุดสิน้สุดของค่าระยะเวลาอยูใ่นระดับกลาง  ค่อนข้างสูง 

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 3 แสดงได้ดังภาพท่ี 8 

 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงค่าความถีมู่ลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดตอ่เนื่องโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก คนท่ี 3 
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 จากภาพท่ี 8 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางและค่อยๆลดลง

จนถึงระดับกลางค่อนข้างต่ าท่ีจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์เอก (ว.2) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางค่อนข้างต่ า

และค่อยๆลดลงเล็กน้อยจนถึงระดับต่ าท่ีจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์โท (ว.3) กับวรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีสัท

ลักษณะคล้ายกัน คือ ระดับเสียงลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลังของค่าระยะเวลา ส่วนท่ีต่างกันคือ วรรณยุกตโ์ท  มคี่า

เร่ิมต้นท่ีระดับสูงและค่อยๆลดระดับลง แตว่รรณยุกตต์รีมคี่าเร่ิมตน้ท่ีระดับกลางและค่อยๆเพิ่มระดับขึน้เล็กนอ้ยแล้ว

จึงลดลง วรรณยุกตจ์ัตวา (ว.5) มีค่าเร่ิมตน้ท่ีระดับกลางและค่อยๆเพิ่มระดับเล็กน้อยท่ีจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา 

 3. วรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนเีซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย 

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย คนท่ี 1 แสดงได้ดังภาพท่ี 9 

 

ภาพที่ 9 กราฟแสดงค่าความถีมู่ลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย คนท่ี 1 

 จากภาพท่ี 9 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) และวรรณยุกต์โท (ว.3) มีสัทลักษณะ    

การขึ้นตกของเสียงคล้ายกัน แต่วรรณยุกต์สามัญมีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลาง ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นในช่วงแรกของค่า

ระยะเวลาและลดลงอย่างรวดเร็วในชว่งหลังของค่าระยะเวลา ส่วนวรรณยุกต์โทมคี่าเร่ิมตน้ท่ีระดับสูง เพ่ิมระดับขึ้นใน

ช่วงแรกของค่าระยะเวลาลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลังของค่าระยะเวลาและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่า

ระยะเวลา วรรณยุกต์เอก (ว.2) วรรณยุกต์ตรี (ว.4) และวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีสัทลักษณะการขึ้นตกของเสียง

คล้ายกัน แต่วรรณยุกต์เอกมีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับต่ า ระดับคงท่ีในช่วงแรกของค่าระยะเวลา และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในช่วงหลังของค่าระยะเวลาจนถึงระดับกลางค่อนขา้งสูงเมื่อถึงจุดสิน้สุดของค่าระยะเวลา  วรรณยุกตต์รีมีคา่เร่ิมตน้ท่ี

ระดับสูง ค่อยๆลดลงในช่วงกลางของค่าระยะเวลาและค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสิน้สุดของค่าระยะเวลา และวรรณยุกต์

จัตวา มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางค่อนข้างต่ า ลดระดับลงเล็กน้อยในช่วงแรกของค่าระยะเวลา และเพิ่มระดับขึ้นอย่าง

รวดเร็วในชว่งคร่ึงหลังของคา่ระยะเวลาจนอยู่ระดับสูงเมื่อถึงจุดสิน้สุดของค่าระยะเวลา 

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดตอ่เนื่องโดยผู้พูดภาษาอนิโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย คนท่ี 1 แสดงได้ดังภาพท่ี 10 
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ภาพที่ 10 กราฟแสดงค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดตอ่เนื่องโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย คนท่ี 1 

 จากภาพท่ี 10 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) วรรณยุกต์เอก (ว.2) วรรณยุกต์โท (ว.3) 

และวรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีสัทลักษณะคล้ายกันคือมีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางค่อนข้างต่ า ระดับคงท่ีในช่วงแรกของค่า

ระยะเวลาและลดลงเล็กน้อยในช่วงหลังของค่าระยะเวลา โดยวรรณยุกต์ตรีมีค่าความถี่มูลฐานสูงท่ีสุด รองลงมาคือ

วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์สามัญ ส่วนวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางค่อนข้างต่ า

ระดับคงท่ีในช่วงแรกของค่าระยะเวลาเช่นเดียวกับ 4 วรรณยุกต์ข้างต้นแต่ช่วงหลังของค่าระยะเวลาระดับเสียงคง

ระดับ 

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย คนท่ี 1 แสดงได้ดังภาพท่ี 11 

 

ภาพที่ 11 กราฟแสดงค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย คนท่ี 2 

 จากภาพท่ี 11 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีค่าเร่ิมตน้ท่ีระดับต่ า ระดับคงท่ีตลอดค่า

ระยะเวลาและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา ซึ่งค่าความถี่มูลฐานจากจุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสิ้นสุด  

การค่าระยะเวลาไมม่ีการเปลี่ยนแปลงมากโดยคล้ายกับสัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก (ว.2) แต่ค่าความถี่มูลฐานของ

วรรณยุกต์เอกต่ ากว่าและค่าความถี่มูลฐานเพิ่มขึ้นในช่วง 90% ของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์โท (T3) มีค่าเร่ิมต้นท่ี

ระดับกลาง ค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงคร่ึงแรกของค่าระยะเวลา และลดระดับลงอย่างรวดเร็วในช่วงคร่ึงหลังของค่า

ระยะเวลาจนถึงระดับต่ าเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา วรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางค่อนข้างต่ า 

ค่อยๆเพิ่มในชว่งแรกของค่าระยะเวลาและเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วจนถึงระดับสูงในช่วงท้ายของค่าระยะเวลา ซึ่งคล้ายกับ
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ลักษณะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) แต่วรรณยุกต์จัตวามีค่าเร่ิมต้นระดับต่ าและช่วงหลังของ

ค่าระยะเวลาอยู่ในระดับสูงและลดลงเล็กน้อยเมื่อถึงจุดสิน้สุดของค่าระยะเวลา 

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย คนท่ี 2 แสดงได้ดังภาพท่ี 12 

 

ภาพที่ 12 กราฟแสดงค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดตอ่เนื่องโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย คนท่ี 2 

 จากภาพท่ี 12 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) วรรณยุกต์โท (ว.3) และวรรณยุกต์จัตวา 

(ว.5) มีสัทลักษณะคล้ายกันคือ มคี่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางค่อนขา้งต่ า ระดับคงท่ีในชว่งแรกของค่าระยะเวลาและค่อยๆ

ลดลงจนถึงระดับต่ าเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา โดยวรรณยุกต์โทมีค่าความถี่มูลฐานสูงท่ีสุด รองลงมาคือ

วรรณยุกต์จัตวา และวรรณยุกต์สามัญ ส่วนวรรณยุกต์เอก (ว.2) กับวรรณยุกต์ตรี (ว.4) มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลาง

ค่อนข้างต่ า ค่อยๆลงระดับลดแต่ในช่วง 90% ของค่าระยะเวลาจนถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลาระดับเสียงค่อยๆ

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย คนท่ี 3 แสดงได้ดังภาพท่ี 13 

 

ภาพที่ 13 กราฟแสดงค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดเดี่ยวโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย คนท่ี 3 
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จากภาพท่ี 13 จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) วรรณยุกต์เอก (ว.2) วรรณยุกต์โท (ว.3) 

วรรณยุกตต์รี (ว.4) มีสัทลักษณะคล้ายกันคอื ค่าความถี่มูลฐานในชว่งแรกของค่าระยะเวลาอยู่ในระดับคงท่ีและลดลง

อย่างรวดเร็วช่วงคร่ึงหลังของค่าระยะเวลา โดยวรรณยุกต์วรรณยุกต์ตรี มีค่าความถี่มูลฐานสูงสุด ค่าเร่ิมต้นท่ี

ระดับสูง และลดลงถึงระดับกลางค่อนข้างต่ าเม่ือถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา รองลงมาคือวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์

สามัญ และวรรณยุกต์เอก ส่วนวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีค่าเร่ิมต้นระดับกลางลดระดับ คงระดับในช่วงแรกของค่า

ระยะเวลา และเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงคร่ึงหลังของค่าระยะเวลาจนอยู่ระดับสูงเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของค่า

ระยะเวลา 

 ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดต่อเนื่องโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย คนท่ี 3 แสดงได้ดังภาพท่ี 14 

 

 

ภาพที่ 14 กราฟแสดงค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงค าพูดตอ่เนื่องโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย คนท่ี 3 

 จากภาพท่ี 14  จะเห็นได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ (ว.1) กับวรรณยุกต์จัตวา (ว.5) มีค่าความถี่    

มูลฐานเหมือนกัน คือ มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางและคงท่ีจนถึงจุดสิ้นสุดของค่าระยะเวลา โดยวรรณยุกต์สามัญมี

ค่าความถี่มูลฐานสูงกว่าวรรณยุกตจ์ัตวา วรรณยุกตเ์อก (ว.2) กับวรรณยุกตต์รี (ว.4) ค่าความถี่มูลฐานเหมอืนกัน คือ

มีค่าเร่ิมต้นท่ีระดับกลางค่อนข้างสูง ระดับคงท่ีในช่วงแรกของค่าระยะเวลาและลดลงเล็กน้อยในช่วงหลังของค่า

ระยะเวลา โดยวรรณยุกต์ตรีมีค่าความถี่มูลฐานสูงกว่าวรรณยุกต์เอก ส่วนวรรณยุกต์โท (ว.3) มีค่าเร่ิมต้นท่ี

ระดับกลาง ค่อยๆลดลงในชว่งแรกของค่าระยะเวลาและชว่งหลังของค่าระยะเวลาระดับเสียงค่อยๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐาน ท่ีออกเสียงโดยผู้พูด

ภาษาอินโดนเีซียและผู้พูดภาษาไทย มีสัทลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ค าพูดเดี่ยว: ผู้พูดภาษาอนิโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก 

ในค าพูดเดี่ยว สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก จ านวน 3 คน แสดงได้ดังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 1 สัทลักษณะของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานในค าพูดเดี่ยวท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนเีซียท่ีมี 

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมากวรรณยุกต์ 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานในค าพู ดเดี่ยวท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก จ านวน 3 คน มีสัทลักษณะและรูปแปรดังนี้ 

1.1 วรรณยุกตส์ามัญ (ว.1) มีสัทลักษณะกลางระดับ / กลางค่อนข้างสูง 

1.2 วรรณยุกตเ์อก (ว.2) มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่ าระดับ / กลางค่อนข้างต่ าระดับตกตอนท้าย 

1.3 วรรณยุกตโ์ท (ว.3) มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงขึ้นตก / สูงขึน้ตก 

1.4 วรรณยุกตต์รี (ว.4) มีสัทลักษณะกลางขึน้ / สูงขึ้น 

1.5 วรรณยุกตจ์ัตวา (ว.5) มีสัทลักษณะต่ าขึ้น 

2. ค าพูดเดี่ยว: ผู้พดูอนิโดนีเซียที่มปีระสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย 

ในค าพูดเดี่ยว สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย จ านวน 3 คน แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานในค าพูดเดี่ยวท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย 
 

 

 

 

วรรณยุกต์ 

           ผู้พูด 
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 

คนท่ี 1      

คนท่ี 2      

คนท่ี 3      

วรรณยุกต์ 

                ผู้พูด 
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 

คนท่ี 1      

คนท่ี 2      

คนท่ี 3      
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จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานในค าพูดเดี่ยวท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย จ านวน 3 คน มีสัทลักษณะและรูปแปรดังนี้ 

2.1 วรรณยุกตส์ามัญ (ว.1) มีสัทลักษณะกลางขึน้ตกตอนท้าย / ต่ าระดับ / กลางระดับตกตอนท้าย 

2.2 วรรณยุกตเ์อก (ว.2) มีสัทลักษณะต่ าขึ้น / ต่ าระดับ / กลางค่อนขา้งต่ าระดับตกตอนท้าย 

2.3 วรรณยุกตโ์ท (ว.3) มีสัทลักษณะสูงขึ้นตก / กลางขึน้ตก / กลางค่อนข้างสูงขึ้นตก 

2.4 วรรณยุกตต์รี (ว.4) มีสัทลักษณะสูงขึ้น / กลางค่อนขา้งต่ าขึ้น / สูงระดับตกตอนท้าย 

2.5 วรรณยุกตจ์ัตวา (ว.5) มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่ าขึน้ / ต่ าระดับขึ้น / กลางระดับขึ้น 

3. ค าพูดต่อเนื่อง: ผู้พูดภาษาอนิโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก 

ในค าพูดต่อเนื่อง สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก จ านวน 3 คน แสดงได้ดังต่อไปนี้  

 

ตารางที่ 3 สัทลักษณะของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานในค าพูดต่อเนื่องท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอนิโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก 
 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานในค าพูดตอ่เนื่องท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษา

อินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมาก จ านวน 3 คน มีสัทลักษณะและรูปแปรดังนี้ 

  3.1 วรรณยุกตส์ามัญ (ว.1) มีสทัลักษณะกลางระดับ / กลางตกขึ้นตอนท้าย / กลางระดับตก

ตอนท้าย 

3.2 วรรณยุกตเ์อก (ว.2) มีสัทลักษณะกลางระดับ  

3.3 วรรณยุกตโ์ท (ว.3) มีสัทลกัษณะกลางระดับตกตอนท้าย / สูงตก 

3.4 วรรณยุกตต์รี (ว.4) มสีัทลักษณะกลางตกขึน้ตอนท้าย / กลางค่อนข้างต่ าขึน้ตอนท้าย / กลางตก 

3.5 วรรณยุกตจ์ัตวา (ว.5) มสีทัลักษณะกลางตกขึน้ตอนท้าย / กลางระดับขึ้นตอนท้าย 

4. ค าพูดต่อเนื่อง: ผู้พูดอนิโดนีเซียที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อย 

ในค าพูดต่อเนื่อง สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย จ านวน 3 คน แสดงได้ดังต่อไปนี้  

 

วรรณยุกต์ 

ผู้พูด 
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 

คนท่ี 1      

คนท่ี 2      

คนท่ี 3      
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ตารางที่ 4 สัทลักษณะของวรรณยุกตภ์าษาไทยมาตรฐานในค าพูดต่อเนื่องท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอินโดนเีซียท่ีมี

ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานในค าพูดต่อเนื่องท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษา

อนิโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย จ านวน 3 คน มีสัทลักษณะและรูปแปรดังนี้ 

  4.1 วรรณยุกต์สามัญ (ว.1) มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่ าระดับ / กลางค่อนข้างต่ าตกตอนท้าย / 

กลางระดับ 

   4.2 วรรณยุกตเ์อก (ว.2) มสีัทลักษณะต่ าระดับ / กลางค่อนข้างต่ าขึน้ตอนท้าย / กลางค่อนข้างสูงระดับ 

   4.3 วรรณยุกตโ์ท (ว.3) มีสัทลักษณะต่ าระดับ / กลางค่อนขา้งต่ าตกตอนท้าย / กลางระดับ 

   4.4 วรรณยุกตต์รี (ว.4) มีสัทลักษณะต่ าระดับ / กลางค่อนขา้งต่ าขึ้นตอนท้าย / สูงระดับ 

   4.5 วรรณยุกตจ์ัตวา (ว.5) มสีัทลักษณะต่ าระดับขึน้ตอนท้าย / กลางค่อนข้างต่ าตกตอนท้าย / กลางระดับ 

 จากผลการวเิคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ จะเห็นได้วา่ผู้พูดภาษาอินโดนเีซียซึ่งเป็นภาษาไม่มวีรรณยุกต์

มีปัญหาในการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย และเมื่อเปรียบเทียบประสบการณ์การใช้ภาษาไทยของผู้พูดภาษา

อินโดนีเซีย แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การใช้ภาษามีผลต่อการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย โดยผู้พูดภาษา

อินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมาก (ประสบการณ์การใช้ภาษาไทย 4  ภาคการศึกษาขึ้นไป) ออกเสียง

วรรณยุกต์ภาษาไทยใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทยมากกว่าผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใช้ภาษาน้อย 

(ประสบการณ์การใชภ้าษาไทยประมาณ 2 ภาคการศึกษา) เชน่เดียวกับสมมติฐาน ของงานวจิัย 

 หากพิจารณาจากบริบทค าพูดเดี่ยวและค าพูดตอ่เนื่อง ในค าพูดเดี่ยว ผู้พูดภาษาอินโดนเีซียท่ีมีประสบการณ์

การใชภ้าษาไทยมากและผู้พูดอินโดนเีซียท่ีมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยนอ้ยมีปัญหาในการออกเสียงวรรณยุกตค์ง

ระดับ คือ วรรณยุกต์เอกเหมือนกันมากท่ีสุด รองลงมาคือวรรณยุกต์สามัญ เช่นเดียวกับงานวิจัยของวิไลลักษณ์  จู

วราหะวงศ์ (2543)  ณัฐพงษ์  วงษ์อ าไพ (2552) และชมนาด อินทจามรรักษ์ (2559) ท่ีพบว่าผู้พูดภาษาต่างประเทศ

ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกใกล้เคียงกัน และในผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใช้

ภาษาไทยมากจะออกเสียงวรรณยุกตเ์ปลี่ยนระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์โท วรรณยุกตต์รี และวรรณยุกต์จัตวาได้ดีกว่าผู้

พูดอินโดนเีซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยน้อย 

   ในขณะท่ีค าพูดต่อเนื่อง ผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใชภ้าษาไทยมากมีปัญหาในการออกเสียง

วรรณยุกต์คงระดับ คือ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์สามัญ เช่นเดียวกับค าพูดเดี่ยว และออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยน

ระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวาได้ใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทย แต่การออกเสียง

วรรณยุกต์ตรีของผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมากคนท่ี 3 ต่างจากออกไป คือ กลาง

ค่อนข้างต่ าขึ้นตอนท้าย โดยสัทลักษณะของผู้พูดภาษาอินโดนเีซียอีก 2 คน คือกลางตกขึน้ตอนท้าย / กลางค่อนข้าง

วรรณยุกต์ 

ผู้พูด 
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 

คนท่ี 1      

คนท่ี 2      

คนท่ี 3      



 
 

  2539  Proceedings 

ต่ าขึ้นตอนท้าย และผู้พูดภาษาอินโดนีเซียท่ีมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อยออกเสียงท้ั ง 5 วรณยุกต์โดยม ี     

สัทลักษณะคือ คงระดับท้ังนี้ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาการออกเสียงสระสั้น-ยาวของภาษาไทยในผู้พูดภาษา

อินโดนีเซีย เนื่องจากความสั้น-ยาวของเสียงสระในภาษาอินโดนีเซียไม่มีนัยส าคัญด้านความหมายของค า ต่างจาก

ภาษาไทย  
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวธิีสอนวิชาส านักงาน

อเิล็กทรอนิกส์ด้วยวธิีการเรียนแบบร่วมมือกจิกรรมแบบเพื่อนคู่คิด 

A study of learning achievement and satisfaction in teaching on electronic 

office with cooperative learning by Think-Pair-Share technique 

ส าราญ  ไผน่วล1 และ อุดมลักษณ์ อ าพันธุ์1* 

Sumran Phainoun1 and Udomlux Ampant1* 
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบ

เพื่อนคู่คิดจัดท าขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาท่ีได้รับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด  โดยเปรียบเทียบกับนักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ  ผลจาก

การศึกษาพบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเมื่อพิจารณาจากเกรดของนักศึกษา  โดยเปรียบเทียบกับเกรดของ

นักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชานี้มาแล้วด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ  พบว่า ผลการทดลองของงานวิจัยนี้ได้ค่าเฉล ่ีย

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด มีค่าเป็น 4.22 และ

0.49 ตามล าดับ จึงแสดงให้เห็นว่าวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิดท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศกึษาดขีึน้  
 

ค าส าคัญ:  การเรียนรู้แบบร่วมมอื  การเรียนรูปแบบเพื่อนคู่คิด 
 

Abstract 

  

 This research report describes a study of learning achievement and satisfaction with cooperative 

learning by think-pair-share technique. This research aims to assess the academic accomplishment of the 

students in electronic office class who participate in the cooperative learning program that applies think-pair-

share technique, comparing with those who learn from tradition teaching style. The results of our study showed 

that average and statistical analyses of a study of learning achievement and satisfaction with cooperative 

learning by think-pair-share technique are 4.22 and 0.49. Therefore, we are conclude that the cooperative 

learning by think-pair-share technique have achieved higher grades. 
 

Keywords:  cooperate learning, think-pair-share technique 
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บทน า 
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน  มุ่งเน้นท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักศึกษา คิดค้น  

วเิคราะห์  ฝึกความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการท างานกับผู้อื่น  ดังนั้นผู้สอนจึงตอ้งปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง

จากผู้บอกความรู้ มาเป็นผู้กระตุ้น และส่งเสริมให้นักศกึษาเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของแต่ละบุคคล [8] พยายามท่ีจะพัฒนาหาประสิทธิภาพและหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนจะ

เห็นว่าวธีิการใดท่ีจะชว่ยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถของตนได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มยอ่ย ที่เรียกวา่การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอื [1,11,4,9] การเรียนรู้แบบร่วมมอืคอืการเรียนท่ีมวีัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีศึกษาให้ได้มาก

ท่ีสุดโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความรู้และการช่วยเหลือกันและกันระหว่างกลุ่มผู้เรียนเป็นการจัดการเรียนแบบคละ

ความสามารถของผู้เรียน  รูปแบบแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกันอยู่ท่ีเทคนิคในการศึกษา เนื้อหาสาระ วิธีการ

เสริมแรงและการให้รางวัลเป็นส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันช่วยเหลือกันให้กลุ่มประสบความส าเร็จในการ

เรียน จะเห็นว่าเทคนิคการเรียนรู้มีได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการน้ีเป็นอีกวธีิการหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาแนวการสอน

ได้ โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนตนเอง และของส่วนรวม เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามท่ีก าหนดเป้าหมาย

ไว้ 

นักวจิัยหลายกลุ่มท่ีพยายามใชเ้ทคนิครูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share)  [2] [5] [3] เข้ามา

จัดการเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน กิจกรรมคิด-จับคู่-เล่าสู่กันฟัง และ ท า

เป็นกลุ่ม-ท าเป็นคู่-ท าคนเดียว ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน

รายวชิาตา่งๆ ไมว่า่จะเขา้มาปรับใช้กับบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนแบบมัลตมิเีดีย บทเรียนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต 

วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ หรือโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยส่วนใหญ่แล้วพบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าผู้เรียนท่ีได้รับการสอนโดยวิธีปกติ และยังพบว่าผู้เรียนมีเจตคติต่อ

วชิาภายหลังจากเรียนดว้ยบทเรียนโดยใชก้ิจกรรมคิด-จับคู-่เล่าสู่กันฟัง ดีกว่าก่อนเรียน [6] ได้ท าการวจิัยเร่ืองการใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด ส าหรับกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน ท่ีมี

รูปแบบการเรียนต่างกันกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จากการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิดในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก และ นักเรียนท่ีมีแบบการเรียนแตกต่างกัน จากการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกันโดยทุกแบบการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมอืแบบเพื่อนคู่คิด หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

การเรียนการสอนวิชาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

และให้นักศกึษาปฏบัิติตาม นักศกึษาไม่กระตอืรือร้นในการเรียน ท าให้นักศกึษาไม่สามารถท าคะแนนทดสอบให้อยู่ใน

ผลสัมฤทธ์ิท่ีน่าพอใจได้ ในงานวิจัยน้ีจึงได้น าวิธีการของการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม

การเรียนเพื่อเนน้ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากร

การเรียนรู้และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง [7} โดยใช้วิธีแบบเพื่อนคู่คิดและมีการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอืเพื่อช่วยท าให้ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถของตนเองได้ 
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วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาด้วยวธีิการสอนแบบร่วมมอืกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คดิ  

 2. เพื่อวัดความพงึพอใจในการเรียนของนักศึกษาด้วยวธีิการสอนแบบร่วมมอืกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คดิ  
 

สมมติฐาน 
1. คะแนนทดสอบของนักศกึษาดว้ยวธีิการสอนแบบร่วมมอืกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด จะมีคะแนนมากกว่า

นักศกึษาท่ีเรียนแบบปกติ 

 2. วิธีการสอนแบบร่วมมอืกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิดส่งผลให้นักศกึษามคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงเรียนในวิชาส านักงานอเิล็กทรอนิกสท้ั์งหมด 

กลุ่มตัวอยา่ง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ าวิชาส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 1 กลุ่ม 28 คน 

 

ทฤษฎีการเรียน 

1.การเรียนแบบร่วมมอืกิจกรรมเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) 

 การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันมีเป้าหมาย

การท างานร่วมกัน  วิธีการเรียนแบบร่วมมือมีท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการดังท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยได้

เล็งเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และ จ านวนผู้ เรียนวิชาส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ คือรูปแบบการเรียนรู้ท่ีไม่เป็นทางการแบบ (Think-Pair-Share) ซึ่งมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ดังตอ่ไปนี ้

 ขั้นท่ี 1 Think เป็นขั้นตอนท่ีกระท าร่วมกันท้ังชั้นเรียนโดยผู้สอนอธิบายพร้อมสาธิตวิธีการใช้งานแต่ละ

โปรแกรมและแจกใบงานให้กับนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนคิดและวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน ค าสั่ง สูตร 

ฟังก์ชัน และการแทนค่าเพื่อให้ได้ค าตอบตามท่ีต้องการ 

ขั้นท่ี 2 Pair เป็นขัน้ตอนท่ีผู้สอนจับคู่ให้นักศกึษาตามเงื่อนไขท่ีผูส้อนก าหนด เช่น จับคู่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดคีู่กับ

นักศกึษาท่ีมีผลการเรียนต่ าเพ่ือให้นักศกึษาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นซึ่งกันและกัน  

 ขั้นท่ี 3 Share เป็นขัน้ตอนสุดท้ายผู้สอนจะสุ่มนกัศกึษามาน าเสนอหนา้ชัน้เรียนเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ 

  2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื (Cooperative Learning) 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื  [10] การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับวา่เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกันของ

กลุ่มท่ีนิยมใช้กันมีเทคนิคส าคัญ 2 แบบ   

2.1 การเรียนแบบร่วมมอือย่างเป็นทางการ (Formal cooperative learning) เชน่ 

  เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team–Games–Tournament)  เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบ

กลุ่มสัมฤทธ์ิ  (Student Teams Achievement Divisions)  เทคนิคการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล  (Team Assisted 

Individualization) เทคนิ ค โปรแกรมการร่วมมื อ ในการอ่ านและเขียน  (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw)  เทคนิคการเรียนแบบร่วมมอืร่วมกลุ่ม (Co-op-Co-op) 
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   2.2 การเรียนแบบร่วมมอือย่างไม่เป็นทางการ (Informal  cooperative  learning) [12]อ้างใน [7] 

มีเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการไว้มากมาย เช่น การพูดเป็นคู่  (Rally  Robin)  การเขียนเป็นคู่  

(Rally Table)  การพูดรอบวง  (Round  Robin)  การเขียนรอบวง  (Roundtable)  การแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ  

(Jigsaw  Problem  Solving)   คิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  (Think  Pair  Share) อภิปรายเป็นคู่  (Pair  Discussion)  

อภิปรายเป็นทีม  (Team  Discussion)   ท าเป็นกลุ่ม  ท าเป็นคู่  และท าคนเดียว  (Team-pair–Solo) 

การทดลอง 

การวจิัยในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจในวธีิสอนวชิาส านักงานอเิล็กทรอนิกส์

ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ท่ี

ลงทะเบียนเรียนซ้ าในวิชาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด โดยก าหนดขั้นตอน

การทดลองไวด้ังนี้ 

ขั้นท่ี 1 Think ก าหนดให้กระท ารว่มกันท้ังช้ันเรียนโดยผู้สอนอธิบายพร้อมสาธติวธีิการใช้งานแตล่ะโปรแกรม

และแจกใบงานให้กับนักศกึษา เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนคิดและวเิคราะห์ขัน้ตอนการท างานเพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีต้องการ  

ขั้นท่ี 2 Pair ผู้สอนจับคู่ให้นักศึกษาตามเงื่อนไขท่ีผู้สอนก าหนด เช่น จับคู่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีคู่กับ

นักศกึษาที่มผีลการเรียนต่ า เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

ขั้นท่ี 3 Share เป็นขัน้ตอนสุดท้ายผู้สอนจะสุ่มนักศกึษามาน าเสนอหนา้ชัน้เรียนเพื่อสรุปผลการเรียนรู้  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณา(Descriptive statistics) คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และใช้สถิต ิ

t-test เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนแบบปกติกับผลการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด  

การวัดผลสัมฤทธิ์ 

มกีารเก็บรวบรวมคะแนนจากการทดสอบและประเมนิผลผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเ้กณฑ์

การประเมินผลตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมีสัญลักษณ์ตามช่วงคะแนนดังนี้ ช่วงคะแนน 0-54 

เกรด F ชว่งคะแน 55-59 เกรด D ซึ่งชว่งคะแนนจะเพิ่มขี้นทีละ 5 จนถึง 100 และเกรดท่ีได้ คือ D+, C, C+ จนถึง A   

 

ผลการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด 

โดยน าข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย จะได้คะแนนเฉลี่ยเดิมท่ีได้รับการสอนแบบปกติและคะแนนเฉลี่ยใหม่ท่ีได้รับการเรียนรู้

แบบเพื่อนคู่คิด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.19 และ 2.61 แสดงว่า นักศึกษาท่ีผ่านการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดแล้วจะได้คะแนน

เฉลี่ยสูงกว่าท่ีได้รับการสอนแบบปกติ เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้วิธี Paired-

Samples t-test ดังตารางดังตอ่ไปน้ี 
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ตารางที1่ ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติกับวธีิการเรียนแบบร่วมมอืกิจกรรม

แบบเพื่อนคู่คิด โดยใช ้Paired-Samples t-test 

ข้อมูล 
แบบเพื่อนคู่คดิ แบบปกติ 

t Sig. 
x̄  S.D. x̄  S.D. 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 1.20 0.19 0.46 10.31 0.01 

 

จากตารางท่ี1 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีได้รับวิธีการเรียนการสอนแบบปกติกับวิธีการเรียน

การสอนแบบร่วมมอืกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิดมีความแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

นอกจากนี้ได้น าแบบสอบถามมาท าการส ารวจความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมการ

เรียนแบบเพื่อนคู่คิด ด้วยการวเิคราะห์ขอ้มูลความถี่และร้อยละ ซึ่งแบบสอบถามแบง่เป็น 2 ส่วน คือ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความถี่และร้อยละ พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย 

ร้อยละ 53.37 เรียนอยูช่ัน้ปีท่ี 4 มากท่ีสุด รอ้ยละ 46.43 รองลงมาคือ มากกว่าช้ันปีท่ี 4 มจี านวนใกล้เคียงกัน รอ้ยละ 

42.86 ส่วนใหญ่ก าลังศกึษาอยู่ท่ีคณะนเิทศศาตร์ ร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ คณะศลิปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 28.57  

2. วัดความพึงพอใจในวิธีสอนวิชาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อน

คู่คิด ดว้ยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังตาราง ตอ่ไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในวธีิสอนวิชาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวธีิการ

เรียนแบบร่วมมอืกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ความพงึพอใจในวธีิการสอนแบบร่วมมือกิจกรรม แบบเพื่อน

คู่คิด 4.36 0.49 มาก 

ความพงึพอใจในการจับคู ่ 4.21 0.69 มาก 

ความพงึพอใจในคะแนนของตนเอง 
4.11 0.74 ค่อนขา้งมาก 

วธีิการสอนแบบร่วมมอืกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด  

ท าให้มีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึน้ 4.14 0.59 ค่อนขา้งมาก 

วธีิการสอนแบบร่วมมอืกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด  

ท าให้มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึน้ 4.32 0.72 มาก 

ความพงึพอใจโดยรวมในวชิาส านักงานอเิล็กทรอนกิส์  

ท่ีมีการเรียนการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด 4.18 0.61 ค่อนขา้งมาก 

รวม 4.22 0.49 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในวิธีการสอนแบบเพื่อนคู่คิด โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̄ =  4.22)  หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมากมี     

3 ข้อ โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย คือ ความพึงพอใจในวธีิการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อน

คู่คิด (x̄  = 4.36) วิธีการสอนแบบร่วมมอืกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด ท าให้มีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึน้ (x̄  = 4.32) 
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และความพงึพอใจในการจับคู่ (x̄ = 4.21)  ส่วนข้อท่ีมีความพงึพอใจในระดับค่อนข้างมากม ี3 ข้อ โดยเรียงตามล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจโดยรวมในวิชาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการเรียนการสอนแบบ

ร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด (x̄  = 4.18)  วิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด ท าให้มีความเข้าใจใน

บทเรียนมากยิ่งขึน้ (x̄  = 4.14) และความพึงพอใจในคะแนนของตนเอง (x̄ = 4.11) 

 

สรุปผล 
เมื่อน าวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด มาใช้พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกตา่ง

กับนักศึกษาท่ีเรียนแบบวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย  จ าแนกตามวิธี

สอน  พบว่า  กลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61  และค่าเบ่ืยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 1.20  ซึ่งสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบวิธีปกติ ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 และค่าเบ่ืยงเบนมาตรฐาน 0.46 แสดงว่า 

วธีิการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาสูงขึ้น และความพึงพอใจจากกิจกรรม

แบบเพื่อนคู่คิด  พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  นักศึกษามีความพึง

พอใจต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมเพื่อนคู่คิดมากท่ีสุด (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.36)  รองลงมา  

นักศกึษารู้สึกมคีวามสุขเมื่อสอนด้วยวิธีแบบร่วมมอืแบบกิจกรรมเพื่อนคู่คิด  (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.32)  

และนักศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อเทคนิคการจับคู่ขณะเรียน  (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.21) ตามล าดับ ดังนั้น

การน าวธีิการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจของนักศกึษา
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การศึกษาลักษณะเด่นของการสบืขนบและสร้างนวลักษณ์ในเรื่อง ลลิติพายัพ  

พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

A study of characteristics of convention and innovation in Lilit Pha-yab in the 

literary works of king rama VI 

ภัครพล  แสงเงนิ1 และ สมเกียรต ิ ตดิชัย1* 

Phakphon Sangngern1 and Somkiat  Tidchai1* 
 

บทคัดย่อ 

  

บทความนี้มุ่งศึกษาการสบืขนบและสร้างนวลักษณใ์นลลิิตพายัพ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้นิราศยุคก่อนหน้ามาใช้เปรียบเทียบในการสืบขนบ พร้อมท้ังวิเคราะห์การสร้างนวลักษณ์ ผล

การศึกษาพบวา่ ลิลิตพายัพมกีารสบืขนบลักษณะวรรณคดีนริาศยุคก่อนหน้า 4 ประเด็น คือ  1. ลักษณะการเคลื่อนท่ี

ของเวลาทัง้มติขิองบุคคลและเวลา  2. การถ่ายทอดอารมณค์วามรู้สกึทั้งสุขและทุกข์  3. การพรรณนาธรรมชาติเพื่อ

เชื่อมโยงกวีกับนางอันเป็นท่ีรัก และ 4) การอ้างอ านาจเหนือธรรมชาติเพื่อขอให้พบกับนางอันเป็นท่ีรัก ในส่วนของการ

สร้างนวลักษณ์ในลิลิตพายัพนั้น พบ 2 ประเด็น คือ  1. การพรรณนาถึงความเจริญก้าวหน้าของชาติ กวีมีการชี้น า

ความคิดในเร่ืองชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และ  2. การพรรณนาธรรมชาติ โดยกวีใช้ดอกไม้ในบทพรรณนา

ธรรมชาติมาบรรยายดอกไม้ในพิธีกรรมบายศรีสูข่วัญของชาวล้านนาที่จัดขึ้นถวายสมเด็จพระบรมโอรสา   ธิราช ลิลิต

พายัพจึงเป็นพระราชนิพนธ์ท่ีทรงคุณค่านอกจากจะมีการสืบขนบตามแบบฉบับของวรรณคดีนิราศแล้ว ยังมีการ

สร้างนวลักษณ์ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของวรรณคดีเร่ืองนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในด้านกวีนิพนธ์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอกีด้วย 
 

ค าส าคัญ:  ลักษณะเด่น  การสบืขนบ  นวลักษณ ์ ลิลิตพายัพ 
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Abstract 
 

The purpose of this article was to study a study of characteristics of convention and innovation in Lilit 

Pha-yab in the literary works of king rama VI. This study use older Nirat (A literature about journey) to analysis 

a comparative to convention. It studies to analysis to innovation. It found a keep of a convention of Nirat 

literature 4 subjects.  1). A movement style of time, a dimension of person and time.  2. A communication of 

happy and distress.  3. A natural describe to link between poet and beloved woman. 4) A citing of transcendent 

to found a beloved woman. An innovation found 2 subjects.  1. A describe of nation development, the poet guide 

a nation and royal concept.  2. A natural describe, poet use a flower in natural describe chapters to describe a 

flower in Buy Sri Soo Khwan (A ritual of mind) of Lanna to setting for His Royal Highness Crown Prince. Lilit Pha-

yab would be a literary works of King rama VI. It was a valuable because a convention same an older Nirat and 

a characteristics of innovation. It shows an intelligent of poetry of King rama VI. 
 

Keywords:  haracteristics, convention, innovation, Lilit Phayab 
 

บทน า 
 ลิลิตพายัพ เป็นพระราชนพินธ์บันทึกการเดินทางไปยังหัวเมอืงฝ่ายเหนอืของพระบาทสมเด็จ พ ร ะ ม ง กุ ฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 เมื่อ พ.ศ. 2448 คร้ังยังทรงด ารงต าแหน่งเป็นพระบรมโอรสาธิราชในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) พระราชบิดา โดยรัชกาลท่ี 5 “มพีระราชประสงค์จะให้ทรงคุ้นเคยกับราชการหัว

เมืองประเทศราชท่ีห่างไกลไว้ด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกราบถวายบังคมลาท่ีสถานีปากน้ าโพ เสด็จทาง

ชลมารคไปขึ้นบกที่อุตรดิตถ์ แล้วเสด็จโดยกระบวนม้าและชา้งต่อไป จึงเป็นโอกาสท่ีทรงพระราชนิพนธ์หนังสอืเร่ืองนี้” 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: ค าน า) 

 เนื่องจากลิลิตพายัพเป็นวรรณคดีบันทึกการเดินทาง จึงสืบขนบวรรณคดีนิราศอยา่งชัดเจน กล่าวคือ เนื้อหา

ของลิลิตพายัพนั้น มีท้ังการสรรเสริญพระเกียรติยศของรัชกาลท่ี 5 และพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลท่ี 6) การ

ครวญหานางอันเป็นท่ีรัก การพรรณนาธรรมชาติโดยเชื่อมโยงนางอันเป็นท่ีรัก การพรรณนาขบวนกองทัพ การ

พรรณนาถึงพธีิกรรมของหัวเมอืงประเทศราช ท่ีได้มกีารจัดท าขึ้นเพื่อต้อนรับขบวนเสด็จของพระบรมโอรสาธริาช โดย

ความน่าสนใจ คือ การสอดแทรกทัศนะการวิพากษ์วิจารณ์ประเพณี สังคม วัฒนธรรมของกวตี่อวัฒนธรรมของเมือง

ประเทศราช  ตลอดจนการใช้บทกวีท่ีสอดแทรกไปด้วยการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของโบราณสถาน การท านุ

บ ารุงรักษาของโบราณ วีรกรรมของคนต่างชาติในหัวเมืองประเทศราช เพื่อชี้ให้เห็นวา่ความรักชาตินั้นส าคัญเพียงไร

ตอ่การเผชญิหนา้กับมหาอ านาจทางตะวันตก อีกทั้งผู้ศกึษาเห็นว่า อิทธิพลท่ีมีส่วนส าคัญตอ่ความคิดของกวคีือ การ

ท่ีกวีทรงส าเร็จการศึกษามาจากชาติตะวันตก ดังนั้นจึงน่าจะมีความคิดเร่ืองชาติ และมีพระราชประสงค์จะให้เกิด

ความรักชาตขิึน้ในสยามและบริเวณชายขอบของสยาม (ล้านนา) 
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ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่า เนื้อหาในลิลิตพายัพจะต้องพบขนบวรรณคดีนิราศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ผู้ศึกษาจึงใช้เกณฑ์ขนบนิราศของสุภาพร  พลายเล็ก1 และลักษณะส าคัญของนิราศของ ณัฐกาญจน์ นาคนวล2 มา

ประยุกต์และช่วยเพื่อชี้ให้เห็นลักษณะเด่นของการสืบทอดขนบและการสร้างนวลักษณ์ในลิลิตพายัพ  ตลอดจนการ

แทรกคติ ข้อคิดลงไปในบทกวีเพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการสร้างความเป็นชาติไทยขึน้ 
  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

การศึกษาลิลิตพายัพคร้ังนี้ผู้ศึกษาใช้นิราศยุคก่อนหน้ามาใช้ในการเปรียบเปรียบเทียบให้เห็นความชัดเจน

ด้านการสบืขนบ โดยใช้นริาศยุคก่อนหน้า ได้แก่ ก าสรวลโคลงดั้น โคลงนริาศนครสวรรค์ นิราศเจ้าฟ้าอภัย นริาศ  รบ

พม่าท่ีท่าดินแดง นิราศนรินทร์ โคลงนิราศพระยาตรังไปทัพพม่า นิราศเมืองแกลง นิราศลอนดอน และนิราศ

หนองคาย โดยผู้ศึกษาจะน าความหมายของขนบและนวลักษณ์จากนักวิชาการท่านต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชด้ังนี้ 

 ผู้ศึกษาจะใชข้นบและนวลักษณ์ในความหมายดังตอ่ไปนี้ 

 1. ขนบ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Convention คือ “สิ่งท่ีท ากันจนเคย แต่มันเปลี่ยนได้” (บุญเหลือ  เทพย

สุวรรณ, 2539: 148) 

 2. ขนบ หรอื ธรรมเนยีมนยิม (Convention)  

 คือ “ธรรมเนียมนิยมเป็นลักษณะพิเศษท่ีเห็นได้ชัดในเร่ืองเนื้อหารูปแบบ หรือเทคนิคซึ่งเกิดขึ้นซ้ า ๆ ในงาน

วรรณกรรม ธรรมเนียมนิยมในความหมายนี้อาจได้แก่ตัวละครแบบต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบ่อย ๆ การหักเหโครงเร่ือง 

รูปแบบของฉันทลักษณ์ หรือการเลือกใช้ค า และท่วงท านองเขียน” (ทองสุก  เกตุโรจน์ แปลและเรียบเรียง, 2529: 

62) 

 กล่าวโดยสรุป ผู้ศึกษาจะใช ้ขนบ ในความหมายของ ลักษณะที่ปรากฏซ้ า ๆ กันในงานน้ัน ๆ ไมว่า่จะเป็นดา้น

เนื้อหาและรูปแบบ 

 1. นวลักษณ์ทางวรรณศลิป์ คือ “การท่ีกวสีร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้แปลกหรือแตกต่างจากขนบวรรณศิลป์เดิมท่ี

เคยเป็นมา” (ธเนศ  เวศร์ภาดา, 2549: 90) 

 2. นวลักษณ์ ใช้ตรงกับค าภาษาอังกฤษวา่ NOVELTY, INNOVATION ค านี้แปลตามรูปศัพท์ว่า ลักษณะอย่าง

ใหม ่มคีวามหมายถึงการสร้างแบบแผนทางวรรณคดีขึ้นใหม่ โดยอาจจะเกิดจากการพัฒนาจากรากฐานความคิดเดิม 

และแปรรูปไปสู่ลักษณะใหม่ท่ีแตกต่างไปหรือดีขึ้นกว่าเดิม (ร่ืนฤทัย  สัจจพันธ์ุ, 2544: 149) 

 กล่าวโดยสรุปผู้ศกึษาจะใช้ นวลักษณ์ ในความหมายของ การท่ีกวสีร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีแปลกแตกต่างไปจาก

ขนบเดิมขึน้ โดยในบทความนี้จะหมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะทางเนื้อหาขึน้ใหม่ในนริาศ 

การสืบขนบนิราศในลิลิตพายัพ 

 ผู้ศึกษาได้ปรับใชข้นบของนิราศจากสุภาพร  พลายเล็กและลักษณะส าคัญของนิราศของ   ณัฐกาญจน ์ นาค

นวล มาประยุกตใ์ชใ้นบทความนี้ ซึ่งขนบและลักษณะส าคัญของนิราศนัน้จะต้องมีการปรากฏของลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. มกีารเคลื่อนท่ี 2. มีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็นของกว ี3. มกีารพรรณนาธรรมชาต ิ

และ 4. มีการอา้งถึงอ านาจเหนอืธรรมชาติ   

                                                 
1 สุภาพร  พลายเล็ก. 2541. นิราศสมัยรัตนโกสินทร์: การสืบทอดขนบวรรณศิลป์จากพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร. วิทยานิพนธ์

ปรญิญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 ณัฐกาญจน์  นาคนวล. 2547. นิราศสมัยใหม่ในกวนีิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์และไพวรินทร์  ขาวงาม. วิทยานิพนธ์ปริญญา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 1. การเคลื่อนที่ในนิราศ 

 การเคลื่อนท่ีของบุคคลและเวลาในนิราศ คือ การเคลื่อนท่ีของกวีในบทนิราศ ซึ่งในขณะท่ีบุคคลก าลัง

เคลื่อนท่ี เวลาก็ได้เคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยการเดินทางอันท าให้กวตี้องพลัดพรากจากสถานท่ีท่ีเคย

อยู่ รวมถึงพรากจากบุคคลอันเป็นท่ีรัก การพรากจากเหล่านีอ้าจสร้างความทุกข์ทรมานใจแก่กวีจนตอ้งคร่ าครวญถึง

สิ่งท่ีตนจากมาด้วยความโหยหาอาลัย 

 ก) การเคลื่อนที่ของบุคคลและเวลาในลิลิตพายัพ 

 การเดินทางของกวีในลิลิตพายัพจัดได้ว่า เป็นการเคลื่อนท่ีท้ังมิติของบุคคลและเวลา กล่าวคือ กวีมีการ

เดินทางและเวลาก็มีการเคลื่อนไป ดังนัน้กวจีึงบันทึกเหตุการณ์ตามท่ีได้พบเสมอืนการบันทึกการเดินทาง  

นริาศหนองคาย 

      ๏ ถึงวันพุธเดอืนสิบแรมแปดค่ า  เป็นวันอ ามฤตโชคโฉลกใหญ่ 

      ณ ปีกุนสัปตกศกจะยกไป  จ าครรไลโลมลาสุดาดวง... 

  (สิทธิ ศรีสยาม (จิตร ภูมิศักดิ์), 2533: 102) 

      ...มาครูห่นึ่งถึงสถานบ้านเจ้าคุณ   ก าลังวุ่นผู้คนเขาขนของ 

      ฉันฝืนพักตร์เข้าฝาน้ าตานอง   ใจสยองยิ่งสลดระทดระทม... 

 (สิทธิ ศรีสยาม (จิตร ภูมิศักดิ์), 2533: 103) 

 

 จากตัวอย่างของนิราศหนองคายท่ียกมานั้น เป็นตอนท่ีกวีก าลังจะเดินทางไปหนองคายของกวี จึงเกิดการ

เคลื่อนท่ีของบุคคล ในส่วนของเวลานัน้ กวไีด้กล่าวถึงเวลาที่เร่ิมเคลื่อนท่ี “วันพุธเดือนสิบแรมแปดค่ า” จนถึง “มาครู่

หนึ่งถึงสถานบ้านเจ้าคุณ” และจะต้องจากนางอันเป็นท่ีรัก กวีจึงได้บันทึกสิ่งท่ีพบเห็น ในตัวอย่างปรากฏว่า กวีได้

บันทึกเหลา่ผู้คนท่ีก าลังขนของอยู่ในบ้านท่านเจ้าคุณ 

 ๏ คร้ันได้ฤกษ์พระองค์  เสด็จทรงวรราชรถ  ประดับประดางงดงามสุด ดุจพิมานเทวา  ถึงเวลาก าหนด  

รถไฟใชจ้ักร์เดิร  เสยีงสะเทือนเสทินสนั่นหล้า  เคลื่อนคลาจากสามเสนแล่นบ่มิเอนไกวกวัด... คร้ันเพลาเท่ียง รถแล่น

เคียงเทียบสถาน นามว่าบ้านพาช.ี.. (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 6-7) 

 ในสว่นของลิลิตพายัพน้ัน มีการสบืขนบการเคลื่อนท่ีของบุคคล คือ “เคลื่อนคลาจากสามเสน  แลน่บ่ม ิเอน

ไกวกวัด” กวีต้องตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังมณฑลพายัพ และมีการกล่าวถึงการเคลื่อนท่ีของเวลาโดยผ่านการ

บันทึกเหตุการณ์ของกวีคือ “คร้ันเพลาเท่ียง รถแล่นเคียงเทียบสถาน นามว่าบ้านพาชี” แสดงให้เห็นวา่ เวลาเท่ียง กวี

ได้เดินทางมาถึงบา้นพาชีแล้ว 

 เมื่อกวีได้มีการเคลื่อนท่ีรวมท้ังเวลาด้วยแล้วนั้นจึงบังเกิดความโหยหาอาลัยถึงนางอันเป็นท่ีรักจนต้อง

พรรณนาถึงความจ าเป็นในการเดินทางท่ีถือว่าหน้าท่ีนั้นมาก่อนความสุขส่วนตน กล่าวคือ ความจ าเป็นของการ

เดินทางนี้ กวียุคก่อนหน้า นิยมพรรณนาความทุกข์ท่ีเกิดจากการพลัดพราก แต่ความทุกข์เหล่านี้ย่อมจะอยู่เหนือ

หน้าท่ีไปไม่ได้ การปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อชาติหรือพระมหากษัตริย์นั้น เป็นสิ่งท่ีกวียุคก่อนหน้ามีการยึดถือเคร่งครัดเป็น

อย่างย่ิง ดังตัวอยา่งจากนิราศยุคก่อนหนา้ดังนี้ 
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นริาศรบพมา่ที่ท่าดนิแดง 

  ...นิจาเอ๋ยโอก้รรมจึงจ าไกล  มาซ้ าให้ทุเรศร้างมไหศวรรย์ 

  ก็เพราะมีอธิราชไภยัน  เข้าหักหั่นดา่นแดนบุรีรมย์ 

  จึงตอ้งกรูกรธีาพลากร  มาจ าจรจากสุขเกษมสม 

  สารพัดสิ่งสวัสด์ิท่ีเคยชม  ก็นิยมให้วโิยคดว้ยจ าเป็น... 

 (สมพันธ์ุ เลขะพันธ์ุ, 2541: 228) 

นริาศหนองคาย 

  ๏ ฉันจ าร้างหา่งมิตรขนษิฐ์นาฏ หวานสวาทดว้ยจะร้างหา่งสมร 

  แสนถวลิจินดาด้วยอาวรณ์  สะทอ้นถอนฤทัยอาลัยครวญ... 

  (สิทธิ ศรีสยาม (จิตร ภูมิศักดิ์), 2533: 101) 

  ...นายมกีิจควรคิดเอาตัวรอด คนจะย้อนค่อนขอดได้อดสู 

  ตอ้งจ าใจจ ารา้งห่างพธู  จงเชิญอยูใ่ห้เป็นสุขสนุกดี... 

  (สิทธิ ศรีสยาม (จิตร ภูมิศักดิ์), 2533: 102) 

 ตัวอย่างจากนิราศรบพม่าท่ีท่าดินแดง และนิราศหนองคาย พบลักษณะร่วมกันคือ กวีถือว่าการพลัดพราก

จากนางเป็นความทุกข์อันยิ่ง เห็นได้จาก “มาจ าจรจากสุขเกษมสม” ท่ีแสดงถึงการพลัดพรากจากความสุขเกษม หรือ 

“หวานสวาทด้วยจะร้างห่างสมร” ถึงแม้ว่าจะรักในความสุขท่ีเคยได้รับมากเพียงใดกวีจ าตอ้งลานางอันเป็นท่ีรัก เพื่อ 

“ก็เพราะมีอธิราชไภยัน” หรือ “นายมีกิจควรคิดเอาตัวรอด  คนจะยอ้นค่อนขอดได้อดสู” เห็นได้วา่นิราศท้ังสองเร่ืองนี้

แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของหนา้ที่ยิ่งกว่าความสุขสว่นตน 

ลิลิตพายัพ 

  ๏ โดยเสด็จพระผู้ผ่าน  พภิพ  สยามเฮย 

  จรสูบุ่ระลพ   เกียรตกิ้อง 

  ใครเลยจักลีห้ลบ   ราชกิจ  ได้ฤๅ 

  จ าจิตต์จ าจากห้อง  นุชเนื้อเนาวคุณ ฯ 

  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 3) 

  ๏ ขอลานาเวศร์ท้ัง  ผู้ไคล  กรุงนา 

  โออ้กเอย๋จ าไป   ห่างหอ้ง 

  นับวันนับจากไกล   จากนุช 

  ราชกิจขัดข้อง   ไป่ได้จ าจรัล ฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 29) 

 ในลลิิตพายัพนี้มีการสืบทอดขนบลักษณะความจ าเป็นของการเดินทางโดยกวีกล่าววา่ ตนเองไมส่ามารถ “ลี้

หลบ” ราชกิจอันเป็นกิจของพระราชาได้ จึง “จ าจิตต์” จากนางอันเป็นท่ีรัก ถึงแมว้า่กวีจะรักนางมากสักเพยีงใดก็ตาม 

แตก่วีก็ตอ้งจ าใจจากนางไปเพื่อกระท าภารกิจของพระราชาให้ส าเร็จ นับได้วา่ลิลติพายัพมีการสืบทอดลักษณะการให้

ความส าคัญของหน้าท่ีมากกวา่ความสุขส่วนตนอย่างชัดเจน 
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2. การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและการแสดงความคดิเห็นของกวี 

 การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็นของกวีในภาวะท่ีมีการเคลื่อนท่ี ลักษณะนี้ท าให้

นิราศเป็นวรรณคดีท่ีนิยมแต่งเพราะสามารถถ่ายทอดความสะเทือนอารมณ์และความรู้สึกของตนได้อย่างเต็มท่ี ซึ่ง

แบ่งออกเป็น การถ่ายทอดอารมณ์ทุกข์โศกเศร้าสร้อยและอารมณ์ร่ืนรมย์เป็นสุข ดังนี้ 

  2.1 การถ่ายทอดอารมณ์ทุกข์โศกเศร้าสร้อย โดยมีนางอันเป็นท่ีรักเป็นแรงบันดาลใจ การเคย

อยู่ร่วมกันกับนาง เมื่อมกีารเดินทางจึงเกิดความอาลัยอาวรณ์จนต้องถ่ายทอดอารมณ์โศกออกมา 

นริาศรบพมา่ที่ท่าดนิแดง 

  ...อันราคีมิให้เคืองระคางข้อง ปองประคองนิ่มเนื้อนวลสงวน 

  หวังสวาทมิรู้ขาดอารมณ์ครวญ เป็นท่ีชวนชูชื่นทุกอิริยา 

  เกษมสุขภริมย์สมสมาน  เคยส าราญมิได้แรมนริาศา 

  ไมน่ริาศขาดชมสักเวลา  บ าเรอลอ้มพร้อมหนา้ไมร่าวัน... 

 (สมพันธ์ุ เลขะพันธ์ุ, 2541: 228) 

นริาศเมอืงแกลง 

      ๏ โอส้ังเวชวาสนานจิจาเอ๋ย 

  จะมคีู่มไิด้อยูป่ระคองเชย  ตอ้งละเลยดวงใจไวไ้กลตา 

  ถึงทุกข์ใครในโลกที่โศกเศร้า ไมเ่หมอืนเราภุมรินถวิลหา 

  จะพลัดพรากจากกันไม่ทันลา ใชแ้ตต่าตา่งถ้อยสุนทรวอน 

  โอจ้ าใจไกลนุชสุดสวาท  จึงนริาศเร่ืองรักเป็นอักษร 

  ให้เห็นอกตกยากเมื่อจากจร  ไปดงดอนแดนป่าพนาวัน... 

 (เสาวนยี ์นิวาศะบุตร, 2558: 18) 

  ตัวอย่างจากนิราศรบพม่าท่ีท่าดินแดงและนิราศเมืองแกลง แสดงให้เห็นวา่ กวีนั้นมีการคร่ าครวญ

ถึงนางโดยมีนางเป็นแรงบันดาลใจ จึงต้องถ่ายทอดอารมณ์โศกต่าง ๆ ออกมาไม่ว่าจะเป็น การอ้างถึงอดีตท่ีเคยอยู่

ร่วมกัน “เคยส าราญ” มาด้วยกัน การท่ีกวจี าตอ้งจากนางนั้นถือวา่เป็นความโศกเศร้าอย่างมากจึงตอ้ง “นริาศเร่ืองรัก

เป็นอักษร” นั่นเอง 

ลิลิตพายัพ 

  ๏ โดยเสด็จพระผู้ผ่าน พภิพ  สยามเฮย 

  จรสูบุ่ระลพ  เกียรตกิ้อง 

  ใครเลยจักลีห้ลบ  ราชกิจ  ได้ฤๅ 

  จ าจิตต์จ าจากห้อง นุชเนื้อเนาวคุณ ฯ 

  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 3)  

  ๏ ชายใดโรคใดกล้ า กลายกาย 

  เทียบบ่อทัดทันราย ราคเร้า 

  ราครอ้นอุระสลาย  แสลงย่ิง  เจียวแม ่

  คืนและวันฝันเจ้า  จ่อหนา้  มาเยือน ฯ 

  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 16)   
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 ตัวอย่างจากลิลิตพายัพ แสดงให้เห็นว่า กวีได้มีการสืบทอดขนบของการถ่ายทอดอารมณ์โศกออกมาโดยมี

นางเป็นแรงบันดาลใจ ความโศกที่เกิดจากการ “จ าจิตต์” จากนางอันเป็นท่ีรัก หรือความคิดถึงของนางใน “คืนและวัน

ฝันเจ้า” กวไีด้ถ่ายทอดลักษณะของความทุกข์โศกโดยใช้ความคิดถึงนางเป็นแรงบันดาลใจเหมอืนกันกับนริาศยุคก่อน

หนา้ 

  2.2 การถ่ายทอดอารมณ์รื่นรมย์เป็นสุข โดยการใช้ธรรมชาติ สถานท่ี ความใกล้ชิดธรรมชาติ

ระหว่างการเดินทาง ท าให้กวมีองเห็นความงามอันก่อให้เกิดความสะเทือนใจจนตอ้งถ่ายทอดด้วยอารมณ์ร่ืนรมย์เป็น

สุข ซึ่งผู้ศึกษาจะยกตัวอยา่งในเร่ืองของการถ่ายทอดอารมณ์ร่ืมรมย์เป็นสุขผ่านสถานท่ี ดังนี้ 

นริาศนรินทร์ 

   ๏ เรืองเรืองไตรรัตนพน้  พันแสง 

   รินรสพระธรรมแสดง  ค่ าเช้า 

   เจดีย์ระดะแซง   เสียดยอด 

   ยลย่ิงแสงแก้วเก้า   แก่นหล้า หลากสวรรค์ ฯ 

   ๏ โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร 

   ธรรมาสนศ์าลาลาน พระแผ้ว 

   หอไตรระฆังขาน  ภายค่ า 

   ไขประทปีโคมแก้ว  ก่ าฟ้าเฟือนจันทร์ ฯ 

 (พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 12-13) 

ลิลิตพายัพ 

   ๏ ปฏมิางามเลิดล้วน งามเจรญิ  เนตร์นา 

   ยิ่งพศิหนักยิ่งเพลนิ เพลดิแท้ 

   หาค าเพื่อสรรเสริญ พระห่อน  พอเลย 

   งามหมดหาท่ีแก ้  บ่ได้แหง่ใด ฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 22) 

 จากตัวอยา่งในนิราศนรินทร์น้ัน กวถี่ายทอดอารมณร่ื์นรมย์เป็นสุขโดยใชบ้ทชมความงดงามของพระนครกรุง

ศรีอยุธยา โดยกวีใช้ความงามท่ีเคยปรากฏในกรุงศรีอยุธยามาพรรณนาว่า “ยลยิ่งแสงแก้วเก้า แก่นหล้า” โดย

พรรณนาถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองว่า ประกอบไปด้วยเจดีย์อันงดงามเป็นจ านวนมากเต็มไปด้วยวัดวาอาราม

วหิารตา่ง ๆ ซึ่งในลลิิตพายัพนี้ปรากฏลักษณะการถ่ายทอดอารมณ์ร่ืนรมยเ์ป็นสุขผ่านการชมพระพุทธชนิราช จังหวัด

พษิณุโลก กวีย้ าความเป็นสุขผ่านการมอง “ยิ่งพศิหนักยิ่งเพลนิ เพลดิแท้”จนหาค าสรรเสริญใด ๆ ไม่พอเพยีงได้เลยซึ่ง

กวีท้ังสองยุคนี้ถ่ายทอดอารมณ์ร่ืนรมย์เป็นสุขผ่านคติแบบพุทธเชน่เดียวกัน จึงท าให้ภาพการมองสิ่งก่อสร้างทางพุทธ

ศาสนาเป็นไปในลักษณะของความสวยงาม 

  2.3 ความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์  “เป็นลักษณะท่ีเร่ิมปรากฏและนิยมมากในสมัย

รัตนโกสินทร์” (ณัฐกาญจน ์ นาคนวล, 2547: 37) กล่าวคอื ในนิราศหนองคาย กวมีกีารวพิากษว์จิารณ์ค าสั่งของทาง

รัฐท่ีไม่ค านึงถึงความเหมาะสมของการเดินทัพในฤดูฝน แต่ในลิลิตพายัพ การวิพากษ์วิจารณ์เป็นไปในลักษณะของ

การชีน้ าความเห็นโดยยกตัวอยา่งให้ผู้อ่านเห็น ดังนี้ 
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นริาศหนองคาย 

  ...แลว้จะให้ปลูกปรุงซึ่งยุง้ไว้  กับจัดให้ซื้อเสบียงเลีย้งทหาร 

  ด้วยจะยกนกิรไปรอนราญ  จะละลานหนา้หลังเป็นกังวล 

  ซึ่งจะให้ยกทัพไปสรรพเสร็จ  แตใ่นเดอืนสิบเอ็ดฤดูฝน 

  เป็นท่ีล าบากใจแก่ไพร่พล  น้ ายังลน้ลงไม่ลดของดที... 

  ...ท่านเจ้าคุณแม่ทัพพูดปรับทุกข์ ซึ่งจะบุกไปในป่านา่สงสาร 

  กลัวผู้คนท้ังหลายจะวายปราณ จึงคิดอ่านหาช่องสู่ท้องตรา... 

 (สิทธิ ศรีสยาม (จิตร ภูมิศักดิ์), 2533: 136) 

ลิลิตพายัพ 

  ๏ ตอนบ่ายขับมา้ผ่าน     แลเห็น 

  ท่ีต ารวจรอ้ยเอกเย็น  เซ่นมว้ย 

  เพราะไล่รุกเงี้ยวเป็น  สามารถ 

  สนองเดชภูเบศร์ดว้ย  ชพีคร้ังจ าเป็น ฯ 

  ๏ เย็นเซ่นเด็นมารก์เช้ือ  ชาติไฉน 

  สวามภิักดิ์ตราบบรรลัย  ชพีได้ 

  ควรเราที่เป็นไทย   จ าเยี่ยง 

  ผิวะโอกาสไซร้   เกิดแลว้ไปส่ยอง ฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 54) 

 จากตัวอยา่งในนิราศหนองคายพบวา่ มกีารวพิากษว์จิารณ์ค าสั่งท่ีมีการให้ ยกทัพไปในฤดูฝน “ซึ่งจะให้ยก

ทัพไปสรรพเสร็จ  แต่ในเดือนสิบเอ็ดฤดูฝน” กวีใช้บทกวีเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสูญเสียแก่ไพร่พลโดยไม่จ าเป็นจาก

โรคภัยไข้เจ็บตา่ง ๆ มากมาย อีกท้ังยังปรากฏการปรับทุกข์ระหว่างแม่ทัพกับกวี ซึ่งแสดงความทุกข์ใจที่จะต้องปฏิบัติ

ตามค าสั่งของผู้ท่ีมีอ านาจเหนือกว่า  ในลิลิตพายัพนั้น มีการแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์แต่เป็นไปในลักษณะ

การชีน้ าให้เห็น กล่าวคอื กวไีด้ใชก้รณขีองร้อยต ารวจเอกเย็นเซ่น ซึ่งเป็นชาวเดนมารก์ (ชาวต่างประเทศ) แต่ก็มีความ

จงรักภักดีต่อแผ่นดินไทย โดยเสียสละชีวิตตนเองต่อสู้กับพวกกบฏเงี้ยวเพื่อแผ่นดินไทย ท้ัง ๆ ท่ีตนเองก็ไม่ใช่คนไทย 

กวีพยายามชี้น าให้เห็นว่า การเป็นคนไทยจะตอ้งช่วยรักษาไว้ซึ่งแผ่นดนิไทยและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของชาติ เห็นได้

ชัดจาก “ควรเราท่ีเป็นไทย  จ าเยี่ยง” ซึ่งเป็นการชี้น าให้คนไทยเห็นคุณค่าความส าคัญของชาติ อีกท้ังผู้ศึกษาเห็นว่า 

กวีพยายามจะสร้างความเป็น “ชาติ”1 ผ่านบทกวีนีอ้กีด้วย 

  3. การพรรณนาธรรมชาต ิ   

 เป็นขนบหนึ่งของวรรณคดีไทย ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยท่ีผูกพันกับธรรมชาติ การพรรณนาธรรมชาติ

โดยละเอียด กวีใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดในภาวะท่ีมีการพรากซึ่งเป็นลักษณะส าคัญประการหนึ่งของนิราศ 

กลวิธีการพรรณนาธรรมชาติมีดังน้ี 

                                                 
1 การสร้างความเป็นชาตินี้ ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นความนิยมมาตั้งแต่ยุคสมัยการล่าอาณานิคม(ภายใน)(รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา) 

กล่าวคือ กระบวนการรวมชาติของรัฐสยามที่พยายามจะท าให้ดินแดนล้านนามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และชาติน่าจะเป็นวาท

กรรมหนึ่งที่ชนชั้นน าสยามพยายามสร้างเพื่อการรวบรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่ง่ายขึ้นนั่นเอง (อ่านเพิ่มเติมได้ในธีรพัฒน์ พูลทอง. 

(2558). วาทกรรมของอาณานิคมสยามในลิลิตพายัพ. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 22 ปีที่  2 

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558).) 
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  3.1 การเชื่อมโยงกับบุคคลอันเป็นที่รัก 

  ธรรมชาติเป็นสื่อกระตุน้ให้กวีระลึกถึงบุคคลหรอืสถานท่ีท่ีตนจากมา  กวีจึงใชล้ักษณะหรือชื่อของ

ธรรมชาติเป็นสื่อเชื่อมโยง 

   3.1.1 การเล่นค าพ้องรูป พ้องเสียง โดยมีชื่อธรรมชาติหรือสถานที่มาเชื่อมโยงกับ

อารมณ์ความรู้สึกที่กวีมตี่อนาง 

โคลงนริาศนครสวรรค์ 

  ๏ เห็นบ้านแป้งเพยีงแป้ง นวลนาง 

  ผดแผ่นประจงพลาง ยั่วยิ้ม 

  พิศพฤกษเ์ห็นกลกลาง กรเรียกไปฤา 

  ใจร าจวนคิดป้ิม  วากเว้เรือหา ฯ  

 (พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 159) 

นริาศนรินทร์ 

  ๏ มาคลองย่านซื่อซ้ า พศิวง 

  ซื่อตลอดยา่นเดียวตรง รวดร้ิว 

  ใจคิดคูค่รองคง  รักแม่ นะแม ่

  ไป่ตลอดเลยพลิว้  พลัดน้องมาไกล ฯ  

 (พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 37) 

 ตัวอย่างจากโคลงนิราศนครสวรรค์และนิราศนรินทร์ พบลักษณะการเล่นค าพ้องรูป พ้องเสียง โดยมีชื่อ

ธรรมชาติหรือสถานท่ีมาเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกท่ีกวมีีต่อนาง ผู้ศึกษายกตัวอยา่ง การใชช้ื่อสถานท่ี “เห็นบ้าน

แป้ง” มาเชื่อมโยงพ้องเสียงกับ “เพยีงแป้ง นวลนาง” กวีใช้การเปรียบเทียบระหว่างบ้านแป้งกับแป้งท่ีใชผ้ัดหนา้นางอัน

เป็นท่ีรัก หรือ “มาคลองย่านซื่อ” เชื่อมโยงค าพอ้งเสียงกับค าวา่ “ซื่อ” ของตนท่ี “ไป่ตลอด” โดยกวีอ้างถึงความไม่

ซื่อสัตย์ของตนเองจึงท าให้ตนต้องพลัดพรากจากนางอันเป็นท่ีรัก  

ลิลิตพายัพ   

  ๏ ลุตรอนนอนหม่นไหม ้ อนิจจา 

  ถนัดดั่งตัดรอนมา  จากห้อง 

  ทอนกายแตเ่สนหา คงผูก  ชิดแม่ 

  มัจจุเท่านัน้น้อง  ตัดได้ขาดจรงิ 

  ๏ ท่าญวนยวนย่ัวเยา้ เยอืนยล 

  เร้าเร่งรุดรุมรน  ราครอ้น 

  จ าใจจ าจากจน  ใจเจ็บ 

  คลาดขนิษฐคิดขึ้งคอ้น คับแค้นคนึงครวญ ฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 29) 

 จากลิลิตพายัพปรากฏลักษณะการเล่นค าพ้องรูป พ้องเสียง โดยมีชื่อธรรมชาติหรือสถานท่ีมาเชื่อมโยงกับ

อารมณ์ความรู้สึกท่ีกวีมตี่อนาง เช่นเดียวกันกับนิราศยุคก่อนหน้า โดยมีการใช้ชื่อสถานท่ีมาเชื่อมโยงถึงนางอันเป็นท่ี

รัก เช่น การใชช้ื่อ “ตรอน” (อ าเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบัน) มาเชื่อมโยงเสียงกับค าว่า “ตัดรอน” ท่ีกวจี าต้อง
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จากนางอันเป็นท่ีรัก การใช้ “ท่าญวน” มาพ้องเสียงกับค าวา่ “ยวนย่ัวเยา้” ราคะภายในใจกวใีห้ฟุ้งขึน้อันเนื่องมาจาก

ความคิดถึงนางอันเป็นท่ีรัก 

   3.1.2 การน าชื่อธรรมชาติหรือสถานที่มาเรียงติด ๆ กัน แจกแจงให้เห็นความ

หลากหลายของธรรมชาติหรือสถานที่ 

  นริาศเจ้าฟ้าอภัย 

  ๏ แคฝอยข่อยขา่คล้า ยางคาง 

  วังวาขานางซาง  หนอ่ป้อ 

  ปริงปรูหูกวางปราง ปรงเปราะ 

  ลางลิงจิงจอ้คอ้  ข่าคล้าตระคองคลอง ฯ  

 (พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 173) 

นริาศลอนดอน 

  ...กรรณิการก์าระเกดพิกุลแก้ว โศกซ้องแมวสุกรมนมสวรรค์ 

  พุมเรียงรงโรกรักจั่น  ขนุนขนันเนยีมหนาดลาดสาดทราง... 

 (กรมศลิปากร, 2557: 9) 

 ตัวอย่างจากนิราศเจ้าฟ้าอภัยและนิราศลอนดอน แสดงให้เห็นถึงการท่ีกวีน าชื่อธรรมชาติหรือสถานท่ีมา

เรียงตดิ ๆ กัน แจกแจงให้เห็นความหลากหลายของธรรมชาติ ตัวอยา่งนัน้เป็นการยกความหลากหลายของธรรมชาติ

ท่ีกวีได้พรรณนาความหลากหลายของพันธ์ุไม้ในธรรมชาติ ได้แก่ แคฝอย ข่อย ข่า คล้า ยาง คาง ปริง ปรู หูกวาง 

ปราง ปรง เปราะ ฯลฯ ในนิราศเจ้าฟ้าอภัย หรือพันธ์ุไม้ในนิราศลอนดอน ได้แก่ กรรณิการ์ การะเกด พิกุล แก้ว โศก 

สุกรม นมสวรรค์ ฯลฯ การแจกแจงความหลากหลายของพันธ์ุไม้นี้ กวีจะใชช้ื่อต้นไม้ท่ีมอีักษรเดียวกันมาเรียงกันหรือ

ใชค้ าอื่นท่ีมอีักษรเหมอืนกับพันธ์ุไม้มาเรียงตอ่กันและลักษณะนี้เป็นท่ีนิยมในวรรณกรรมนิราศเป็นอยา่งยิ่ง1 ซึ่งขนบนี้ก็

ปรากฏในลลิิตพายัพเชน่กัน 

ลลิิตพายัพ 

  ๏ เดิรทางมาหว่างไม้ ไพรพนม 

  พลางทอดทัศนาชม หมูไ่ม้ 

  โมกม่วงหมูม่ันมยม ยางอยู ่ รยับแม่ 

  แมอ่ยู่สูจักได้  ชว่ยชี้ชวนชม ฯ  

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 33)  

  ในลิลิตพายัพ ปรากฏลักษณะของการน าพันธ์ุไม้มาเรียงต่อกันเชน่เดียวกับนิราศยุคก่อนหน้า การ

น า “โมก ม่วง มัน มยม ยาง” กวีใชพ้ันธ์ุไม้ท่ีมีอักษร “ม” มาเชื่อมตอ่กัน แตจ่ะไมห่ลากหลายเท่ากับนิราศยุคก่อนหน้า 

ซึ่งเห็นได้จากพบการพรรณาพันธ์ุไม้เพียงแค่ 1 บทกว่า ๆ เท่านั้น กวีมีการพรรณนาตาม สภาพความเป็นจริง และ

ไมใ่ชก่ารพรรณนาแบบจินตนาการอย่างกวีในอดีต 

  

                                                 
1 ลักษณะนี้เป็นที่นิยมในนิราศเพราะความสละสลวยของค า แต่ในความเป็นจริงแล้วการพรรณนาพันธุ์ไม้ของกวีในอดีตไม่จ าเป็นว่า 

จะต้องมีพันธุ์ไม้จริง ๆ ให้พรรณนา หรือที่เรียกว่า การพรรณนาในจินตนาการ ลักษณะนี้ปรากฏชัดเจนในงานของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ 

เช่น บทชมนก ชมปลา กวีไม่จ าเป็นต้องเห็นนกหรือปลาจริง ๆ ระหว่างการเดินทาง เป็นการน าเอาชื่อสัตว์ในคลังความรู้มาพรรณนาโดย

การเรียงต่อกันด้วยอักษรเพื่อความสละสลวยของบทกวีนั่นเอง 
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  3.2 การฝากนาง  

  กวใีช้ธรรมชาติท่ีพบเห็นระหว่างการเดินทางเป็นสื่อในการฝากให้ช่วยดูแลนาง ด้วยนางท่ีมีรูปโฉม

งดงาม กวีจึงไม่ไวใ้จใครเท่ากับน้ าใจของนาง 

 
ก าสรวลโคลงดั้น นิราศนรนิทร์ ลิลิตพายัพ 

๏ โฉมแม่จักฝากฟ้า       เกรงอินทร หยอกนา

อินทรทา่นเทอกโฉมเอา สู่ฟ้า 

โฉมแม่จักฟ้าดิน           ดินท่าน  แล้วแฮ 

ดินฤขัดเจา้หล้า            สู่ส สองส  

(กรมศิลปากร เล่ม 2, 2545: 516) 

๏ โฉมควรจักฝากฟ้า     ฤๅดิน ดีฤๅ 

เกรงเทพไทธ้รณินทร์     ลอบกล้ า 

ฝากลมเลื่อนโฉมบนิ     บนเล่า นะแม่ 

ลมจะชายชักช้ า     ชอกเนือ้เรียมสงวน 

(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 37) 

๏ ฝากโฉมสมรแมไ่ว้   แห่งใด  ดีฤา 

ฝากเมฆเกรงวรุณไท้  ลอบกล้ า 

ฝากโฉมลักษมีใน  เกษยีรสมุทร์  ก็ดี 

เกรงพระสี่กรปล้ า  ปลุกให้สลายศรี ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2511: 4) 

๏ โฉมแม่ฝากน่านน้ า อรรณพ  แลฤา 

ยยวนาคเชยช อก พี่ไหม้ 

โฉมแม่ร าพึงจบ จอมสวาสดิ  กูเอย 

โฉมแม่ใครสงวนได้ เทา่เจา้สงวนเอง ฯ  

(กรมศิลปากร เล่ม 2, 2545: 517) 

๏ ฝากอุมาสมรแม่แล้       ลักษมี เล่านา 

ทราบสวยมภูวจักรี    เกลือกใกล้ 

เรียมคดิจบจนตรี-   โลกล่วง แล้วแม่ 

โฉมฝากใจแม่ได้   ยิ่งด้วยใครครอง 

(พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 37) 

๏ ฝากองค์อุมาแม่เจา้     จอมสวรรค ์ ดีกระมัง 

เกรงเกลือกองค์อนิทร์ฝัน ใฝน่้อง 

ฝากฟ้าขลาดทวิัน          สอดเนตร์  สบแม่ 

ฝากน้ าเกรงนาคต้อง      จติต์ต้องใจสมร ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2511: 4) 

  ๏ ฝากมาตุหรือท่านไซร้  บุตร์หลาย 

ฝากมิตร์กร่ิงมิตรห์มาย   แตะต้อง 

เรียมนึกออกเรียมคลาย  วิตกแน่  แล้วแม่ 

โฉมฝากใจแม่น้อง         ยิ่งด้วยฝากใคร ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2511: 4) 

   
ผู้ศึกษาได้ใช้ตัวอย่างจากก าสรวลโคลงดั้น นิราศนรินทร์มาชี้ให้เห็นถึงลักษณะของขนบการฝากนางกับสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิ ในก าสรวลโคลงดั้น พบว่า การฝากนางไว้ฟ้าแต่เกรงพระอินทร์มาลักพาไป ฝากกับดินก็กลัวดินมาพราก

นางไป ฝากกับแม่น้ าก็กลัวนาคมามาลักพานางไป ดังนั้นกวีจึงใช้การฝากนางไว้กับใจนางเองเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด ในส่วน

ของนิราศนรินทร์ กวีใช้ขนบการการฝากนางกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเช่นกัน คือ ฝากนางกับฟ้าหรือดินก็กลัวเทวดามาลักพา

นางไป ฝากกับลมก็กลัวลมจะพัดให้ผิวนางชอกช้ า ฝากกับพระแม่อุมาและพระแม่ลักษมีก็กลัวพระนารายณ์มาใกล้  

ดังนัน้การฝากนางไว้กับใจนางเองนัน้เป็นสิ่งท่ีดท่ีีสุด ซึ่งลักษณะการฝากนางกับส่ิงศักดิ์สทิธ์ิท้ังหลายนี้ก็ปรากฏในลลิิต

พายัพเชน่กัน โดยในลลิิตพายัพนี้ปรากฏว่า การฝากนาง กับเมฆก็กลัวพระพิรุณมาลักพานางไป ฝากพระแม่ลักษมีก็

กลัวพระนารายณ์มาปลุกปล้ า (เหมอืนกันนิราศนรินทร์) ฝากกับพระแม่อุมาก็กลัวพระอินทร์มาใกล้นาง ฝากกับฟ้าก็

กลัวเทวดามาแอบมอง ฝากกับน้ าก็กลัวนาคมาชอบพอนาง  ฝากนางกับญาติพี่น้องมิตรสหายก็กลัวคนเหล่านั้นมา

แตะต้อง และสุดท้ายการฝากนางกับใจของนางเองนั้นเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด ผู้ศึกษาสังเกตว่า ในลิลิตพายัพนี้เป็นการรวม

การฝากนางกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิจากนิราศในยุคก่อนหน้าอย่างชัดเจน แต่ในลิลิตพายัพ กวีจะใช้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือบุคคลท่ี

จะฝากนางนัน้มากกว่ากวีในอดตี ซึ่งน่าจะเป็นการให้ความส าคัญแก่นางอันเป็นท่ีรักและบ่งบอกว่า การฝากนางไวก้ับ

ใจนางเองเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด 

  3.3 การใช้ภาพพจน์ปุคลาธิษฐานเพื่อครวญหานาง 

  กวีใชภ้าพพจน์ปุคลาธิษฐานในนริาศเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกวีกับธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อ

ธรรมชาติแสดงอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันกับกว ีแสดงให้เห็นวา่ กวีใกล้ชดิผูกพันกับธรรมชาตมิากจนสะเทือนอารมณ์

ของกวมีอีทิธิพลตอ่ปรากฏการณข์องธรรมชาติ 
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นริาศนรินทร์ 

  ๏ สรวลเสียงพระสมุทร ครื้นครวญคะนอง 

  คลื่นก็คลี่คลายฟอง เฟือ่งฟ้ืน 

  ดาลทรวงป่วงกามกอง กลอยสมุทร แม่ฮา 

  ออกโอษฐ์ออกโอยสะอื้น อา่วอื้ออลเวง ฯ 

 (พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 41) 

 ตัวอย่างจากนิราศนรินทร์ นั้นแสดงให้เห็นถึงกวีใช้ภาพพจน์ปุคลาธิษฐานในนิราศเพื่อแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างกวีกับธรรมชาติ คือ การท าให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมีอาการประดุจว่ามีชีวิต เช่น “สรวลเสียงพระสมุทรครื้น  

ครวญคะนอง” กวีใชเ้สียงของคลื่นในทะเลมาท าให้มีอาการเหมอืนคนท่ีมีอาการครวญหานาง  

  ๏ ห้วยหนานสึกใหม่เศร้า ใจยวน  จรงินา 

  สุดคิดท าโหยหวน  เห่ร้อง 

  โอละเห่โอละหกึครวญ ทิดคร่ า  คนงึแม่ 

  ลวงพ่ีสกึสิน้อง  หลกีหน้าหาผัว ฯ   

  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 66)  

 ในลลิิตพายัพปรากฏการใช้ภาพพจน์บุคลาธษิฐานเชน่เดียวกันกับนริาศยุคก่อนหนา้ โดยการใช ้“ห้วยหนาน” 

โดย หนาน แปลว่า คนที่บวชเรียนแลว้ (คล้ายกับการเรียกคนที่บวชเรียนแลว้ว่า ทิด ในภาคกลาง) กวใีชเ้สียงน้ าไหลใน

ล าห้วยหนาน มอีาการประหนึ่งว่า รอ้งไห้ โหยหวนครวญหานางอันเป็นท่ีรัก กวีใชห้้วยหนาน (ธรรมชาติ)เป็นสื่อในการ

ครวญหานาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกวีกับธรรมชาติท่ีกวมีคีวามสะเทือนอารมณ์มากจากการฟังเสียงน้ า

ไหล จึงน าอาการไหลของน้ านัน้มาเปรียบเป็นเสียงโหยหวนของคนนั่นเอง 

 4. การอ้างถึงอ านาจเหนือธรรมชาติ 

 คือ การท่ีกวีอ้างถึงอ านาจเหนือธรรมชาติ ได้แก่ เทวดาต่าง ๆ ท่ีสิงสถิตอยู่ตามป่า เขา พื้นดิน อากาศ เพื่อ

เชื่อมโยงกับความรู้สกึนึกคิด และแสดงสาเหตุการพลัดพรากจากนางอันเป็นท่ีรัก 

4.1 อ้างอ านาจเหนือธรรมชาติ เพื่อฝากสารแห่งความรักไปถึงนางหรือช่วยให้กวีพบกับนาง

อันเป็นที่รัก 

นริาศเจ้าฟ้าอภัย 

  ๏ เทพาพฤกษชาติเรือ้ง  ร าบาญ 

  อารักษรั์กษาสถาน  ท่ีน้ี 

  อากาศเทวาวาน   เมตรภาพ เรียมนา 

  ภูมเทวาชี้   ชว่ยให้นางเห็น ฯ  

 (พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 174) 

นริาศเมอืงแกลง  

  ...ขออารักษศ์ักดิ์สิทธ์ิท่ีสงิศาล ลอืสะท้านอยูว่า่เจ้าหา้วก าแหง 

  ข้าจะไปทางไกลถึงเมอืงแกลง เจ้าจงแจ้งใจภัคนีที 

  ฉันพลัดพรากจากจรเพราะร้อนจิต ใชจ่ะคิดอายอางขนางหนี 

  ให้น่ิมนอ้งครองรักไวส้ักปี  ท่านสุขเีถิดขา้ขอลาไป... 

 (เสาวนยี ์นิวาศะบุตร, 2558: 28) 
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 ตัวอย่างจากนริาศเจ้าฟ้าอภัยและนริาศเมอืงแกลง แสดงถึงการอา้งอ านาจเหนือธรรมชาติ เพื่อฝากสารแห่ง

ความรักไปถึงนางอันเป็นท่ีรักโดยกวขีอให้เทวดาไม่ว่าจะเป็น “เทพาพฤกษชาติ” “อากาศเทวา” “อารักษ์ศักดิ์สิทธ์ิท่ี

สิงศาล” ช่วยให้นางอันเป็นท่ีรักทราบถึงความรักท่ีกวีมีตอ่นางอันเป็นท่ีรักเป็นอย่างมาก ตลอดจนมกีารฝากสารแห่ง

ความรัก “เจ้าจงแจ้งใจภัคนีที” ไปถึงนางอันเป็นท่ีรัก 

ลิลิตพายัพ 

  ๏ จุดเทียนจุดธูปไหว้ พระสยาม 

  พระฤทธ์ิหมู่มนุษยข์าม ท่ัวหลา้ 

  ท ากรัญชลีสาม  คาบคิด  คนึงนา 

  จุ่งประสิทธ์ิพรข้า  บาทให้คนืสม ฯ  

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 5) 

ลิลิตพายัพ 

  ๏ ขอสิ่งข้าบาทน้ี  นิยม 

  ได้ด่ังจินดาสม  เสร็จถ้วน 

  นฤทุกข์เพื่อกลับชม คฤหาสน์ 

  ชนท่ีขา้สวาทล้วน  สุขท้ังกายใจ ฯ 

  ๏ ขอความท่ีอาตมน์ี้ เลื่อมใส 

  ในพระรัตนตรัย  จุ่งให้ 

  เป็นผลสิทธิใน  สิ่งสรรพ 

  อันจิตต์ปราถนาไซร้ จุ่งได้ดังประสงค์ ฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 23) 

 ในลิลิตพายัพนี้ปรากฏการอ้างอ านาจเหนือธรรมชาติเพื่อช่วยให้กวีพบกับนางอันเป็นท่ีรักซึ่งเป็นไปลักษณะ

การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ (พระสยามเทวาธิราช) โดยมีการอ้างอ านาจพระสยามให้ช่วย “จุ่งประสิทธ์ิพรข้า บาทให้

คืนสม ฯ” ชว่ยให้กวกีลับไปพบนางอันเป็นท่ีรัก หรอืจะเป็นการอา้งอ านาจ(ขอพร)ตอ่ “พระรัตนตรัย” เพื่อให้กวีส าเร็จ

ในค าอธิษฐาน(กลับไปพบนาง) การอ้างอ านาจเหนือธรรมชาติในลิลิตพายัพนี้จัดเป็นการสืบขนบในการอ้างอ านาจ

เหนือธรรมชาติจากนิราศยุคก่อนหน้า เพียงแต่กวีใช้อ านาจเหนือธรรมชาติท่ีแตกต่างไปคือ พระสยามเทวาธิราชและ

พระรัตนตรัย และแตกต่างในเร่ืองของจุดประสงค์ของกวี กล่าวคือ กวีในนิราศเจ้าฟ้าอภัยและนิราศเมืองแกลง 

ต้องการอ านาจเหนือธรรมชาติเพื่อฝากสารไปถึงนางแต่กวีในลิลิตพายัพเป็นการขอพรจากอ านาจเหนือธรรมชาติใน

การช่วยให้พบกับนางอันเป็นท่ีรักนั่นเอง 

  4.2 อ้างถึงอ านาจเหนือธรรมชาติ หรือบุญว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้พบกัน และอ้างเวรกรรม

หรือบาปว่าเป็นเหตุให้พลัดพรากกัน 

นริาศนรินทร์ 

  ๏ รอยบุญเรารว่มพ้อง พบกัน 

  บาปแบ่งสองท าทัน เท่าสร้าง 

  เพรงพรากสัตวจ์ าผัน พลัดคู ่เขาฤๅ 

  บุญร่วมบาปจ ารา้ง นุชร้างเรียมไกล ฯ  

 (พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 15) 
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นริาศรบพมา่ที่ท่าดนิแดง 

  ...นิจาเอ๋ยโอก้รรมจึงจ าไกล มาซ้ าให้ทุเรศร้างมไหศวรรย์ 

  ก็เพราะมีอธิราชไภยัน เข้าหักหั่นดา่นแดนบุรีรมย์... 

 (สมพันธ์ุ เลขะพันธ์ุ, 2541: 228) 

โคลงนริาศพระยาตรังไปทัพพม่า 

  ๏ จากมาเรือล่องน า้ เนตรไหล 

  เวรุวบัิตกิรรมใด  พี่สร้าง 

  แรงบาปจึ่งจูงไกล  สมรมิ่ง กูเอย 

  แรงพี่เดียวสุดมล้าง จากรอ้ยแรงกรรม 

 (พ.ณ. ประมวลมารค, 2513: 16) 

 ตัวอยา่งจากนริาศนรินทร์ นริาศรบพมา่ท่ีท่าดินแดงและโคลงนิราศพระยาตรังไปทัพพมา่นัน้ ล้วนมลีักษณะร่วม

ของการอธิบายถึงสาเหตุของการพลัดพรากจากนางอันเป็นท่ีรักวา่มาจากท้ังบุญ (ท่ีได้มาเจอกัน) บาป, เวรกรรม (ท่ีท าให้

พลัดพรากจากกัน) โดยท้ังบุญ บาป เวรกรรมนี้จัดเป็นอ านาจเหนอืธรรมชาติซึ่งมอีิทธิพลในการสร้างค าอธิบายถึงการมา

พบหรือการจากกันของกวีกับนางอันเป็นท่ีรัก ซึ่งเป็นไปโดยปกติเพราะกวีท้ังสามเร่ืองต่างก็มีคติในเร่ืองพุทธศาสนา 

ดังนัน้ จึงใชบุ้ญเพื่ออธิบายสาเหตุท่ีท าให้ได้มาพบกัน  และบาป, เวรกรรม เป็นสาเหตุของการพลัดพรากกัน 

ลิลิตพายัพ 

  ๏ บุรพชาติเราพรากให้ สัตว์สอง  จากกระมัง 

  กรรมจึงตามตอบสนอง ชาติน้ี 

  กรรมตามแต่บุญผอง จักไมต่ามฤๅ 

  เดชะบุญก่อนกี้  โปรดข้าคนืสม ฯ  

  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 4) 

  ๏ แมเ้ราสองได้ร่วม บ าเพ็ญ 

  บุญแบบสองเฒา่เป็น แนน่อ้ง 

  คงไมถู่กพรากกระเด็น ยามสวาท  เลยแม ่

  กรรมไล่เราจึ่งต้อง  โศกเศร้าทรวงโทรม ฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 56) 

 ตัวอยา่งจากลิลิตพายัพแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนวา่ กวีก็มีคติทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับกวยีุคก่อนหนา้ กวี

จึงสร้างค าอธิบายในสาเหตุการพลัดพรากจากนางอันเป็นท่ีรักด้วย “บุรพชาติเราพรากให้  สัตว์สอง  จากกระมัง” การ

พลัดพรากสัตว์ให้จากกันท าให้กวีกับนางนั้นถูกกรรมนี้ตามสนองจึงต้องประสบความพลัดพรากกัน และกวีได้เสนอ

ทางออกของการไมพ่ลัดพรากนี้ดว้ยการ “ร่วมกันบ าเพ็ญบุญ” คือ การท าบุญร่วมกันจะท าให้ไมต่อ้งพลัดพรากจากกัน 

 จากตัวอย่างท้ังหมดท่ีผู้ศึกษายกมาท้ังหมดนี้ ผู้ศึกษาพยายามชี้ให้เห็นว่า ลิลิตพายัพมกีารสบืขนบของวรรณคดี

นริาศอย่างชัดเจนไมว่่าจะเป็นลักษณะการเคลื่อนท่ีของเวลาท้ังมติิของบุคคลและเวลา การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท้ัง

สุขและทุกข์และการแสดงความคิดเห็นของกวีต่อเหตุการณ์ท่ีกวีได้พบเจอ การพรรณนาธรรมชาติเพื่อเชื่อมโยงกับกวีกับ

นางอันเป็นท่ีรักและการอ้างอ านาจเหนือธรรมชาติเพื่อขอให้พบกับนางอันเป็นท่ีรักหรือการสร้างค าอธิบายของภาวะการ

พบเจอหรือพลัดพรากจากนางอันเป็นท่ีรักภายใตค้ตขิองพุทธศาสนาเร่ืองของบุญ บาป เวรกรรม 
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การสร้างนวลักษณ์ในลิลิตพายัพ 

 ในลิลิตพายัพนั้นปรากฏเนื้อหาของการพรรณนาถึงความเจริญก้าวหน้าของชาติ (สยาม,ไทย) โดยให้

ความส าคัญกับค าว่า ชาติ กล่าวคอื เป็นเพราะบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์ชาติไทยจึงมีความเจริญก้าวหนา้กว่า

ยุคสมัยก่อนเป็นอย่างมาก โดยกวี (ซึ่งเป็นกษัตริย์หรือราชวงศ์) พยายามเชื่อมโยงความเจริญของชาติกับบุญญา ธิ

การของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะเช่นนี้มีความแปลกแตกต่างไปจากนิราศยุคก่อนหน้า  

กล่าวคือ การพรรณนาความเจริญก้าวหน้าของชาตใินอดีตนั้นมักจะมุ่งไปท่ีความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองดังท่ี

ปรากฏในโคลงก าสรวลหรือนริาศนรินทร์และมีความเชื่อในคตทิางพระพุทธศาสนาและคตทิางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

เป็นหลักซึ่งมักจะเห็นได้จากการอา้งอ านาจของพระพุทธเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าท้ังสาม (ศิวะ, นารายณ์, พรหม) ซึ่งท า

ให้ชาติบ้านเมอืงเจรญิรุ่งเรือง แตใ่นลิลิตพายัพน้ันเหตุท่ีชาตเิจริญรุ่งเรอืงมากกว่าสมัยก่อนนัน้เป็นเพราะบุญญาบารมี

ของพระมหากษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชาสามารถ (พระพุทธเจ้าหลวง ร.5) ท่ีน าความรู้สมัยใหม่ คือ ความรู้แบบ

วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาการของชาติตะวันตกเข้ามาท าให้ชาติบ้านเมืองมีความทันสมัยมากกว่าสมัยก่อน  และ

ลักษณะท่ีแตกต่างอกีอย่างหนึ่งคือ การท่ีกวใีชบ้ทพรรณนาธรรมชาตท่ีิจากขนบเก่าท่ีมีการพรรณนาพันธ์ุไม้นานาชนิด

เรียงตดิกัน มาเป็นการพรรณนา พันธ์ุดอกไม้ในพิธีกรรมการสู่ขวัญพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลท่ี 6) การแจก

แจงดอกไมช้นิดต่าง ๆ นีเ้ป็นการบรรยายตามสภาพจรงิเป็นสิ่งท่ีกวไีด้เห็นในพธีิกรรม 

 1. การพรรณนาถึ งความเจริญก้าวหน้าของชาติ : การชี้น าความคิดในเรื่องชาติกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

 ๏ ศรีสวัสดวิชิัย  ไกรกรุงเทพมหานคร  อมรรัตนโกสินทร์  มหินทราโยทธยา สยามราชาธิราชสถิต  ยิ่งพิศยิ่ง

พิศวง  งงงวยแทบลืมพริบ  แม้จักหยิบสิ่งงาม  หรือกล่าวความขยาย  บรรยายถึงสิ่งสรรพ์   อันควรชมท้ังหมด  ต้อง

ก าหนดเพลานาน  นีเ้ป็นพยานความเจรญิ  เหล่าไทยเดิรข้ึนมา  กว่าเมื่อปางก่อนกี้  ข้อนี้เห็นถนัดเจียว  ถ้าเท่ียวไป

ในนคร  สัญจรตามถนนหลวง  ปวงรถ ม้าดาดาษ  รถรางกลาดเกลื่อนไป  รถจักร์ใช้จักร์รุด  ไฟฟ้าจุด

ชัชวาล  แลโอฬารเพลนิตา  เดริไปมาแสนสุข  ชนนฤทุกข์ท่ัวหน้า  พึ่งเดชพระผ่านฟ้า  ปกเกลา้เย็นเกษม  ท่ัวนา ฯ  

  ๏ ไทยเปรมพึ่งบาทเจ้า จอมสยาม 

  หมู่อมติร์ขยาดนาม ท่านไท ้

  พระน าเทศสู่ความ เจรญิยิ่ง  ท่านนา 

  เพื่อพวกเราจักได้  เทียบหนา้เทียมเขาฯ  

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 1)  

 จากตัวอยา่งเห็นได้วา่ กวีพรรณนาบ้านเมอืง คือ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความงดงามตามขนบนริาศ แตม่กีาร

ปรับขนบด้วยการชี้น าความคิดเร่ืองชาติไว้ด้วย กล่าวคือ ความเจริญก้าวอย่างรวดเร็วของชาติไทยหลังจากยุคปรับ

ประเทศให้ทันสมัยท่ี “เดิรขึน้มา  กว่าเมื่อปางก่อนกี้” ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีรับอิทธิพลมาจากตะวันตก เช่น รถราง 

รถจักร์ ไฟฟ้า และกวีได้ให้เหตุผลว่า ท่ีชาติไทยเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นผลมาจากการมีกษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชา

สามารถ ซึ่งลักษณะนี้เองผู้ศึกษาเห็นว่า เป็นนวลักษณ์ทางด้านเนื้อหา ท่ีมีการปรับขนบนิราศด้วยการชี้น าความคิด

เร่ืองความเจริญก้าวหน้าของชาติอยู่ท่ีสถาบันกษัตริย์  และท่ีส าคัญ ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตวา่ การพรรณนาความเจริญ

ของชาตแิละการเนน้ย้ าความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยให้เหตุผลวา่ “หมูอ่มิตร์ขยาดนาม” หรือ “พระน า

เทศสู่ความ  เจรญิยิ่ง  ท่านนา” นัน้ น่าจะมีผลตอ่การรวบรวมหัวเมืองประเทศราชไว้ในอ านาจของรัฐสยามในยุคสมัย

รัชกาลท่ี 5 ด้วย การเนน้ย้ าความคิดเร่ืองความมบุีญญาธกิารนี้ปรากฏ ในตอนตอ่มาว่า 
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๏ ปวงอรินทรชาติคร้าม หมูท่หาร 

  เหลา่ราบมา้อาจราญ อะคร้าว 

  ปืนใหญ่ผจญผลาญ พนิาศ 

  แมอ้ริเหยยีบด้าว  จักตอ้งประลัยศูนย ์ฯ 

  ๏ จ ารูญจ ารัสดว้ย  พานชิ  การแฮ 

  ตา่งชาตภิาษาชนิด  แข่งสู้ 

  ฝร่ังจีนแขกมา่นคิด พึ่งโพธิ  พระนา 

  ทุกเทศเขตต์แควน้รู้ ร่มแท้  ใดปาน ฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 2) 

 กวีมีการสรรค าในการเชิดชูพระมหากษัตริย์ เช่น “แม้อริเหยียบด้าว จักต้องประลัยศูนย์” หรือ การเข้ามา

พึ่งพาพระบรมโพธิสมภารของ “ฝร่ังจีนแขก” เป็นความพยายามของกวท่ีีต้องการให้ผู้อ่านเห็นวา่ รัชกาลท่ี 5 ทรงเป็น

พระมหากษัตริย์ท่ีมีบุญญาธิการมากจนถึงขนาด ชาวต่างชาติ (มหาอ านาจทางเศรษฐกิจ) อย่างฝร่ัง จีน แขก ถึงกับ

เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร หากว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้ว การเข้ามาของชาติเหล่านี้มีท้ังเข้ามาพึ่งพระบารม ี

ได้แก่ การเข้าตั้งรกรากถิ่นฐานจริง แต่ส่วนใหญ่น่าจะเข้ามาเมืองสยามในรูปแบบของการค้าขายมากกว่า     กวีจึง

ตอ้งใช้ชาติท่ีส าคัญเหล่านี้ “สร้าง” เพื่อชี้น าและเชื่อมโยงถึงความมีบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์ไทย      เมื่อกวี

ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของสถาบันกษัตริย์แล้ว ต่อมามีปรากฏการชี้น าความคิดในเร่ืองของ “ชาติ” ซึ่งเป็นค าท่ีคน

สยามในสมัยนัน้ยังไมคุ่้นเคย โดยปรากฏ ดังนี้   

  ๏ แผ่นดนิก็จักได้   รับผล  อกีนา 

  จักชว่ยผูกประชาชน  ชดิเข้า 

  ความรักรัฐมณฑล   จักเกิด  ทวพีอ่ 

  ความรักชาตจิักเร้า  เร่งให้  ไทยเจรญิ ฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 7) 

 กวีได้สถาปนาความคิดในเร่ืองของ “ชาติ” “รัฐ” “มณฑล” ซึ่งถือว่าเป็นความคิดใหม่เพราะวา่ค าเหล่านี้เพิ่ง

เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากท่ีมีการปกครองดินแดนแบบมณฑลเทศาภิบาล 

การใช้ค าเหลา่นีข้องกวจีึงเป็นการย้ าความคิดในเร่ืองของชาติ ทุกคนจะต้องมีความจงรักภักดีกับชาติ   (รัฐสยาม) 

การกระท าตนให้เป็นประโยชนเ์พื่อส่วนรวมคือ ชาติ เป็นหนา้ท่ีท่ีทุกคนควรปฏิบัติ โดยความคิดในเร่ืองความรักชาตินี้

ได้ปรากฏในตอนท่ีร้อยต ารวจเอกเย็นเซ่น ชาวเดนมารก์ สละชพีเพื่อปกปอ้งสยาม ดังนี้ 

  ๏ ตอนบ่ายขับมา้ผ่าน     แลเห็น 

  ท่ีต ารวจรอ้ยเอกเย็น  เซ่นมว้ย 

  เพราะไล่รุกเงี้ยวเป็น  สามารถ 

  สนองเดชภูเบศร์ดว้ย  ชพีคร้ังจ าเป็น ฯ 

  ๏ เย็นเซ่นเด็นมารก์เช้ือ  ชาติไฉน 

  สวามภิักดิ์ตราบบรรลัย  ชพีได้ 

  ควรเราที่เป็นไทย   จ าเยี่ยง 

  ผิวะโอกาสไซร้   เกิดแลว้ไปส่ยอง ฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 54) 
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 กวีพยายามชี้ให้เห็นเร่ืองความรักชาติโดยการยกตัวอย่างกรณีของร้อยต ารวจเอกเย็นเซ่นเพื่อให้ผู้อ่านหรือ

ประชาชนเกิดความส านึกในเร่ืองของความรักชาต(ิสยาม) ซึ่งผู้ศกึษาตัง้ข้อสังเกตว่า กระบวนการสร้างความรักชาตินี้

เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีชนชั้นน าสยาม (Siam Elite) ใช้เพื่อรวบรวมอ านาจดินแดนต่าง ๆ ภายใต้การปกครองของรัฐ

สยามไว้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเพื่องา่ยตอ่การปกครองนั่นเอง 

 2. การพรรณนาธรรมชาติ: ดอกไม้ในบทพรรณนาธรรมชาตสิู่ดอกไม้ในพิธกีรรม 

 การพรรณนาพันธ์ุดอกไมใ้นลลิิตพายัพ มีการปรับขนบการพรรณนาจากเดิมท่ีมีการจัดแจง ค ว า ม

หลากหลายของพันธ์ุดอกไม้ไวใ้นต าแหน่งท่ีอยู่ใน “ธรรมชาติ” แตส่ลับต าแหนง่มาอยูใ่น “พธีิกรรม” อันเชญิขวัญของ

ชาวล าปางเพื่อบายศรีสูข่วัญสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช 

 ...ประดับด้วยพรรณ์บุบผาสด  หอมรสเร้าละเมาวอน  ซ้อนแซมสอดณยอดกาบ ทั้งกุหลาบดาวเรือง  จ าปา

เมืองจ าปาแขก  ใส่ซ้อนแซกซ้อนกัน  อีกเบ็ญวรรณเบ็ญมาศ  ดอกหลายชาติหลายสี  ยังจ าปีรสอุ่น  ท้ังยี่ สุ่นค าแล  

ฟันกระแตจันทร์กึ่งซีก  มณฑาอีกกลิ่นชวาด  ดวงบุบผชาติดาษดา  การะเกดพิเศษล้ า  แลค าปวงเกี่ยงทา  เกตวาคันธ์

หอมอ่อน  ดอกซ่อนน้อยกลิ่นดี  ทั้งสารภีหอมสอาด  ยี่หุบชวาดมลิลา  กระดังงาหอมค่ะคืน  หอมเย็นยืนกลิ่นสนิท  

สลิดบานควะชาวใต้  ใช่ชื่อดอกขจร  แสงทอซ้อนแดงล าเจียก  ลาวเรียกดอกเกียเหมย... (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511:  48) 

 การพรรณนาดอกไมเ้ชน่นีย้ังปรากฏซ้ าในพิธีบ่ายศรีสูข่วัญของเมอืงเชยีงใหม่ ดังนี้ 

 ...หยิบบายศรีหลายส่ า หื้อเป็นล าดับสลับ ประดับไปด้วยบุบผาพรรณ อันหอมรสละเอาวอน ปักแซมซ้อน

ยอดกาบ มีท้ังกุหลาบดาวเรือง จ าปาเมอืงจ าปาแขก จัดซ้อนแซกซ้อนกัน เบญวรรณ แ ล ะ เบ ญ ม า ศ ด อ ก

หลายชาติหลายส ีดอกจ าปีหอมอุ่น ดอกยี่สุ่นค าแล ฟันกระแตจันทร์กึ่งซีก อกี มณฑาชวะชะวาด เสาวรสชาติสี

งาม บุบผาหลามหลากสี ดอกลีลาลาวร้อง คนท่ีห้องในวัง เรียกดังวา่ซ่อนกลิ่น หอมเย็นสิ้นกลิ่นหวาน ดอกบานควะ

หอมออ่น ใตเ้รียกขจรนัน้ไซร้ แสงใสคือล าเจียก... (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: 73) 

 จากตัวอยา่งท้ังสองในลลิิตพายัพแสดงให้เห็นว่า การสลับต าแหนง่ของดอกไม้จากธรรมชาติมาสู่พธีิกรรมนั้น

ถือได้ว่าเป็นการสร้างนวลักษณ์ในลิลิตพายัพท่ีได้มีการปรับขนบการพรรณนาความหลากหลายของดอกไม้จาก

ธรรมชาติมาสู่พิธีกรรม ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตวา่ การพรรณนาดอกไม้ในพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญนี้ เป็นการพรรณนาใน

ลักษณะตามความเป็นจริงท่ีได้พบเห็น ซึ่งแตกตา่งจากขนบการพรรณนาเดิมท่ีนิยมพรรณนาดอกไมใ้นรูปแบบของการ

จัดเรียงตามขนบโดยไม่สนใจว่า ในการเดินทางนั้นจะพบดอกไม้ชนิดนั้นจริงหรือไม่  อีกท้ังกวียังสอดแทรกความรู้สึก

ของตนเองเข้าไปด้วย เช่น การบอกว่า “ดอกซ่อนนอ้ยกลิ่นดี” “เสาวรสชาติสีงาม” “หอมเย็นสิ้นกลิ่นหวาน” นัน้ เป็น

การใชค้วามรู้สึกส่วนตัวของกวีเข้าแทรกเข้าไปในบทกวี และยังปรากฏลักษณะทางนเิวศวิทยาในเร่ืองของการเรียกชื่อ

ดอกไม้ของแตล่ะภาคด้วย เช่น “แสงทอซ้อนแดงล าเจียก  ลาวเรียกดอกเกียเหมย” หรือ “ดอกบานควะหอมอ่อน ใต้

เรียกขจรนั้นไซร้” ซึ่งถือได้ว่า กวีสอดแทรกความรู้ในเร่ืองการเรียกชื่อดอกไม้ของคนภาคต่าง ๆ ไว้ นับได้ว่าเป็ น

วรรณกรรมท่ีนอกจากจะให้ความรู้ของสภาพบ้านเมืองในอดีตแล้ว ยังมีการสอดแทรกความรู้ทางนิเวศวิทยาในเร่ือง

ของการเรียกชื่อดอกไมเ้ข้าไปอกีด้วย 
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บทสรุป 
 จากการศกึษาพบวา่ ลิลิตพายัพมกีารสบืขนบลักษณะของวรรณคดีนิราศอยา่งชัดเจนไมว่า่จะเป็น 

 1. ลักษณะการเคลื่อนท่ีของเวลาท้ังมิติของบุคคลและเวลา ได้แก่ การท่ีกวมีกีารเคลื่อนท่ีจาก  พระนครไปยัง

หัวเมอืงฝ่ายเหนอื กวีได้บันทึกเหตุการณ์หรือสถานท่ีต่าง ๆ โดยมกีารเชื่อมโยงกับนางอันเป็นท่ีรัก การเคลื่อนท่ีของกวี

นี้มีการอ้างถึงความจ าเป็นของการเดินทางซึ่งมาจากภาระหน้าท่ีทางราชการว่ าจะต้องจากนางอันเป็นท่ีรักซึ่ง

แสดงออกดว้ยการครวญผ่านการเคลื่อนท่ีของกวี  

 2. การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์ ได้แก่ การท่ีกวีใช้สถานท่ีเพื่อพรรณนาอารมณ์สุขโดยการ

ใช้บทชมความงามของพระพุทธชินราช กวีถ่ายทอดความทุกข์โดยใช้นางอันเป็นท่ีรักเป็นและการแสดงความคิดเห็น

ของกวีต่อเหตุการณ์ท่ีกวีได้พบเจอนั้น กวีใช้กรณีของร้อยต ารวจเอกเย็นเซ่น ชาวเดนมาร์กเป็นตัวอย่างในการ

วพิากษว์จิารณ์เพื่อช้ีน าให้ผู้อ่าน(คนสยาม)ไตร่ตรองเพื่อให้เกิดความรักชาติ 

 3. การพรรณนาธรรมชาติเพื่อเชื่อมโยงกับกวีกับนางอันเป็นท่ีรัก โดยใช้ค าพ้องรูป พ้องเสียงกับชื่อบ้านนาม

เมืองเพื่อโยงถึงนางอันเป็นท่ีรัก การน าพันธ์ุไม้ในธรรมชาติมาเรียงต่อกันแต่จะมีความสมจริงมากกว่านิราศยุคก่อน

หน้า การฝากนางไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งมีความนิยมฝากนางเช่นเดียวกันกับนิราศยุคก่อนหน้า เพียงแต่มีการฝากกับ

เทพเจ้าท่ีมากกว่าเท่านั้นเอง และการใช้ภาพพจน์บุคคลาธิษฐานด้วยการใชเ้สียงของน้ าที่ไหลผ่านล าห้วยเป็นตัวแทน

ในการแสดงอาการท่ีมีลักษณะเหมอืนคนท่ีก าลังครวญหานางด้วยความโหยหวน   

 4. การอ้างอ านาจเหนือธรรมชาติเพื่อขอให้พบกับนางอันเป็นท่ีรัก ในลิลิตพายัพปรากฏว่ามีการอ้างอ านาจ

เหนอืธรรมชาติ(พระสยาม, พระรัตนตรัย)เพื่อสร้างค าอธิบายของภาวะการพบเจอหรือพลัดพรากจากนางอันเป็นท่ีรัก

ของกวภีายใตค้ติของพุทธศาสนาเร่ืองของบุญ บาป เวรกรรม 

 ในสว่นของการสร้างนวลักษณใ์นลลิิตพายัพนัน้ ปรากฏลักษณะดังตอ่ไปน้ี 

 1. การพรรณนาถึงความเจริญก้าวหน้าของชาติ  ก วีมีการชี้น าความคิดในเร่ืองชาติกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ โดยอ้างถึงสาเหตุท่ีประเทศสยามมีความเจริญก้าวหน้านั้นเป็นเพราะพระมหากษัตริย์  (รัชกาลท่ี 5) 

ทรงมีพระบุญญาธิการมาก อีกท้ังความคิดนี้เชื่อมโยงไปถึงความคิดในเร่ืองชาติ โดยกวีมีการแทรกความคิดเร่ือง

ความรักชาต ิมณฑล รัฐ เพื่อให้ผู้อา่น (ประชาชน,ข้าราชบริพาร) รู้สกึถึงความส าคัญของชาติ 

 2. การพรรณนาธรรมชาต ิโดยกวใีช้ดอกไม้ในบทพรรณนาธรรมชาติมาบรรยายดอกไม้ในพธีิกรรมบายศรีสู่

ขวัญของชาวล้านนาท่ีจัดขึ้นถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เป็นการพรรณนาดอกไม้ด้วยความสมจริงและมีการ

สอดแทรกความเห็นของกวตี่อกลิ่นหอมของดอกไม้ลงไปในบทพรรณนาด้วย ตลอดจนมีการให้ความรู้ทางนิเวศวทิยา

ในเร่ืองการเรียกชื่อดอกไมข้องคนภาคตา่ง ๆ ไว้อกีด้วย 

 ผู้ศึกษาเห็นวา่ ลิลิตพายัพเป็นวรรณคดีนิราศท่ีมีการสืบขนบจากวรรณคดีนิราศยุคก่อนหน้าอย่างชัดเจนดังท่ี

ได้ยกตัวอย่าง ในส่วนของการสร้างนวลักษณ์ท่ีปรากฏในลิลิตพายัพนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า แนวคิดท่ีส าคัญและนา่สนใจเป็น

อย่างยิ่งคือ แนวคิดเร่ืองชาติหรือชาตินิยม (Nationalism) เป็นแนวคิดหลักท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มักสอดแทรกลงไปในวรรณกรรมของพระองค์เองหลายเร่ือง เชน่ บทละครพูดเร่ือง หัวใจนักรบ เทศนาเสือป่า ยวิแห่ง

บูรพาทิศ เป็นต้น การสอดแทรกเร่ืองชาตินี้ไว้ในลิลิตพายัพนี้ ถือเป็นอัจฉริยภาพของกวีอย่างแท้จริง กล่าวคือ กวี

ไม่ได้ประกาศโดยตรงว่า ทุกคนท่ีเป็นชาวสยามนั้นจะต้องรักชาติ แต่กวีได้ยกตัวอย่างกรณีความจงรักภักดีขึ้ นมาให้

ผู้อ่านเห็น เพื่อให้ผู้อ่านเกิดส านึกในเร่ืองของความรักชาติ ซึ่งผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการสร้างความรักชาติ

ผ่านลิลิตพายัพนี้ น่าจะเป็นวรรณกรรมเร่ืองหนึ่งท่ีมีส่วนในการบันทึกถึงกระบวนการท่ีชนชั้นน าสยามพยายาม

รวบรวมอ านาจเข้าสูศู่นยก์ลางเพื่อท่ีจะได้ปกครองรัฐ (โดยเฉพาะรัฐชายขอบอย่างลา้นนา) ได้อยา่งง่ายดาย 
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การบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วย 

การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้ 

Integrating mathematics through STEM education learning activity using 

electric generator as lesson tool 
 

จุรยี์พร ชุ่มวงศ1์* 

Jureeporn Chumwong1* 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

คณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้เป็นสื่อการเรียนรู้ และ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคตดิ้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวติจริงก่อนและหลัง

เรียน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แบบเจาะจง จ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการ

เรียนรู้ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนัก

เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการ

เรียนรู้ ในเชิงบวกอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมาก และในเชิงลบอยู่ ในระดับเห็นด้วยระดับน้อย  2) เจตคติท่ีมีต่อวิชา

คณิตศาสตร์ด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลังการ

สอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา 

ด้วยการใชเ้ครื่องก าเนดิไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  
 

ค าส าคัญ:  สะเต็มศึกษา การบูรณาการคณิตศาสตร์ เครื่องก าเนดิไฟฟ้า  
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Abstract  
The purposes of this research were to 1) study of students’ satisfaction with integrating mathematics 

through STEM education learning activity using electric generator as lesson tool 2) compare attitude towards 

mathematics of students in the experimental group before and after learned through the learning activity.  The 

sampling consisted of 20 students from the 10th grade students studing at KhunKhuanwittayakom School, 

Phayao Province, selected by deriving through a purposive sampling. The research instruments included 

mathematics lesson a questionnaire on satisfaction with the mathematics lesson and a student’s questionnaire on 

attitude towards mathematics. The results indicated that 1) the students’ satisfaction with Integrating 

mathematics through STEM education learning activity using electric generator as lesson tool in positive was 

found at the high level and in negative at lower rate satisfaction 2) The attitude towards mathematics of the 

experimental group after learn Integrating mathematics through STEM education learning activity using electric 

generator as lesson tool better as lesson tool was than before taking class with statistical significant at .05  
 

Keywords:  STEM Education, Integrating Mathematics, Electric Generator  
 
 

บทน า  

  คณิตศาสตร์เป็นวชิาหนึ่งท่ีชว่ยก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกใน

ปัจจุบันเจริญขึ้นเพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ อีกท้ังคณิตศาสตร์ยังมี

บทบาทส าคัญตอ่การพัฒนาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยม์คีวามคิดสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบมแีบบแผน 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้าน

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี

ขึน้และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา้ 56) 

  ในปัจจุบันพบว่านักเรียนจ านวนมากมีปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ นักเรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้ 

ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวันได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ โดยสามารถบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบสะเต็มศึกษา ผ่านการส ารวจข้อมูล ตัง้ค าถามหรือข้อสงสัย 

ตั้งสมมติฐานหาวิธีแก้ไข เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้จะพบว่าใน

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในประเทศไทยเป็นพลังงานท่ีได้จากการเผาถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ  ท้ังนี้ใน

ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจ านวนมาก โดยในแต่ละขั้นตอนตัง้แต่กระบวนการขุดเจาะไปจนถึง

การเผาไหม้ก่อให้เกิดมลพษิในหลายขั้นตอนของการผลิต เช่น ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่น 

และปรอท ดังนั้นหลายๆ พื้นท่ีจึงเร่ิมหันมาใช้พลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการท างานของ

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานกล พบว่าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นเคร่ืองกลท่ีใช้ส าหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงาน

ไฟฟา้ โดยอาศัยหลักการท างานท่ีวา่เมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนท่ีตัดขดลวดหรือขดลวดเคลื่อนท่ีตัดสนามแม่เหล็ก เพื่อ

ผลิตกระแสไฟฟา้ 
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   ดังนัน้ในงานวจิัยนี้จึงมีการจัดกจิกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็ม

ศกึษาดว้ยการใช้เครื่องก าเนดิไฟฟา้เป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏบัิตใิห้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนา

ทักษะการคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาขอ้มูลและวเิคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ  ผ่านขอ้มูลเชงิคณิตศาสตร์ท่ีได้

ศกึษาดว้ยตนเอง รวมท้ังกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นตัวอยา่งการประยุกตใ์ชส้ิ่งของท่ีอยูร่อบตัว พร้อมท้ังสามารถน าข้อ

ค้นพบนัน้ไปใชห้รือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้   
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้เครื่องก าเนดิไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคตดิ้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงก่อน

และหลังเรียน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้เครื่องก าเนดิไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรยีนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้เครื่องก าเนดิไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้           
 

สมมุติฐาน 
1. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวกอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมาก และในเชิง

ลบอยู่ในระดับเห็นดว้ยระดับน้อย 

2. นักเรียนมเีจตคติท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ดา้นการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจรงิภายหลัง

การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการสอน 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
  การด าเนนิการวิจัยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนนิตามขั้นตอนดังน้ี 1) ศึกษาคน้ควา้เอกสาร

และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 2) ออกแบบการวจิัย 3) ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 4) สร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 5) ด าเนนิการ

ทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล และ 6) วเิคราะห์ขอ้มูล 

  1. ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวจิัยดังต่อไปนี้ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อน ามาใช้เป็น

แนวทางในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนีไ้ด้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ

การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจรงิ  

  2. ออกแบบการวจิั ย 

 ในการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบวจิัยเชงิทดลอง โดยศกึษาจากประชากรกลุ่ม

เดยีว โดยมีแผนการทดลอง ( Experimental Design) ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลอง  

การทดสอบก่อนการทดลอง ทดลอง การทดสอบหลังการทดลอง 

T2 X T1, T2 

 

สัญลักษณ์ท่ีใชใ้นรูปแบบการทดลอง  ก าหนดให้  X แทนการใชก้ิจกรรมการเรียนรู้  T1 แทนการวัดความ

คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และ T2 แทนการวัดเจตคติมตีอ่วิชาคณิตศาสตร์ดา้นการตระหนักเห็นคุณค่า

ของคณติศาสตร์ต่อชวีติจริง 

3. ก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง 

      กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2559 จ านวน 20 คน ที่ได้มาจาการเลอืกแบบเจาะจง โดยให้กลุม่ตัวอย่างมคีวามสามารถคละกัน 

4. สร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล มรีายละเอยีดโดยสรุปดังนี้ 

4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึน้โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

ศกึษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวธีิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบตา่ง ๆ และวิธีการ

วัด ประเมินผล รวมท้ังศึกษาเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากเอกสารและต าราท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นจึงก าหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ โดยแผนการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 7 หน่วยการ

เรียนรู้ ใช้เวลาในการสอนท้ังหมด 12 คาบ คาบละ 60 นาที ประกอบด้วย หน่วยท่ี 1 การน าเสนอข้อมูล  หน่วยท่ี 2 

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีเหนี่ยวน า หน่วยท่ี 3 อัตราเร็วเชิงเส้น หน่วยท่ี 4 จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้า 

หน่วยท่ี 5 ก าลังไฟฟ้า หน่วยท่ี 6 การเปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้เมื่อมีอัตราทดรวมแตกต่างกัน และหน่วยท่ี 7 

การออกแบบอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยแต่ละหน่วยใช้เวลา 1 คาบ ส าหรับหน่วยท่ี 3 ใช้เวลา 2 คาบ หน่วยท่ี 4  

ใช้เวลา 3 คาบ จากนั้นด าเนินการสร้างกิจกรรมและแผนการจัดการการเรียนรู้ ส าหรับแผนการจัดการการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ สื่อการ

เรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และบันทึกหลังการสอน ในแต่ละหน่วยของแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้จะมีการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยในหน่วยท่ี 1 จะมี

การบูรณาการวชิาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยท่ี 2 จะบูรณาการวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยท่ี 3 

หน่วยท่ี 5 และหน่วยท่ี 6 จะมีการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยท่ี 4 การบูรณาการวิชา

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และส าหรับหน่วยท่ี 8 จะมีการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์ 

  จากนั้นได้น าแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินความถูกต้องและ

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังชี้แนะข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะ  ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาปรับปรุงแผนการ

จัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดลองใช้กับ

กลุ่มตัวอยา่งต่อไป 
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4.2 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล   

เคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติ  

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงมีการสร้าง คือ ศึกษาวิธีการและหลักการสร้าง

แบบสอบถาม แล้วก าหนดแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยผู้วจิัยได้ด าเนนิการปรับปรุงและพัฒนาขึน้แบบลิเคิร์

ทสเกล (Likert  Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ประเด็นความเห็นท่ีมีความหมายทางบวก (Positive) จากมากที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ก าหนดให้คะแนนในแต่ละระดับเป็น 5 4 3 2 1 ตามล าดับ กรณีเป็นประเด็นความเห็นเชิง

ลบ (Negative) มเีกณฑ์การแปลผลจาก นอ้ยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ส าหรับระดับคะแนน 5 4 3 2 1 

ตามล าดับ หลังจากนั้นผู้วจิัยได้ท าการสร้างแบบสอบถาม และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์และด้าน

การวัดและประเมินผลจ านวน 3 ท่าน ประเมินความถูกต้องและคุณภาพของแบบสอบถาม รวมท้ังชี้แนะข้อบกพร่อง

และให้ขอ้เสนอแนะ  ซึ่งผู้วจิัยได้น ามาปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แลว้จึงจัดท าแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดลองใชก้ับกลุม่ตัวอย่างตอ่ไป 

5. การด าเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการทดลองใชก้ิจกรรมการเรียนรู้ และเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ด าเนนิการ ดังนี้ 

ผู้วิจัยจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง หลังจากนั้นให้กลุ่มทดลองท าการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้าน

การตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงก่อนการทดลอง  และได้ด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้เวลาในการสอนท้ังหมด 12 คาบ คาบละ 60 นาที โดยผู้วิจัยได้สังเกตพฤตกิรรมเพื่อศึกษากระบวนการท างาน

และแก้ปัญหาของนักเรียน เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองท าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ใน

ชวีติจริง จากนั้นน าผลท่ีได้ไปวเิคราะห์เพื่อศึกษาและทดสอบสมมติฐานการวจิัยตอ่ไป  

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล          

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากเครื่องมือในการวิจัยมาจัดกระท าข้อมูลดังนี้   

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบเจต

คติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชวีติจริงก่อนและหลังการทดลองการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้

สถิตสิ าหรับการวเิคราะห์แบบ t-test dependent sample 

7. สถิตท่ีิใชใ้นการวิจัย 

7.1 สถิตเิพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 

ดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) โดยใชสู้ตร (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543, หนา้ 117)   
N

R
IOC


     

โดยก าหนดให ้ IOC  แทน ดัชนคีวามสอดคล้องของขอ้ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ R   

แทนผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และN แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ             

7.2 สถิตพิื้นฐานและสถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
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ผู้วิจัยใช้โปรแกรม SPSS for window ในการหาค่าสถิติพื้นฐานและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ( ANOVA ) และ สถิติส าหรับ

การทดสอบสมมติฐาน t-test dependent sample    
 

ผลการศึกษา 
ผลการวจิัยเร่ืองการบูรณาการคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยการใช้

เครื่องก าเนดิไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนรู้ มีดังนี้ 

 1. ผลการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยพิจารณาผลการประเมินจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายข้อ จ านวน 15 ข้อ โดยมีท้ังประเด็นความคิดเห็น 

ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ  ส าหรับประเด็นความคิดเห็นเชิงบวกจะมีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย คือ 1.00 - 

1.49  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด 1.50 - 2.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 2.50 - 3.49  หมายถึง เห็น

ด้วยในระดับปานกลาง 3.50 - 4.49  หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก และ 4.50 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับ

มากที่สุด (กรณเีป็นประเด็นความคิดเห็นเชงิลบ (Negative) จะเป็นแปลความหมายกลับกัน) 

 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายหลังเรียนของนักเรียนในภาพรวมของ

ประเด็นความคิดเห็นเชิงบวก พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยในระดับมาก โดยคิดเป็น

คะแนนเฉลี่ย 3.89 และในภาพรวมของประเด็นความคิดเห็นเชงิลบนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย

ในระดับน้อย โดยคดิเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.75 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นความคิดเห็นเชิงบวกท่ีแสดงว่านักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ คือ “น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริงได้” ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับเห็นด้วย

ในระดับมากท่ีสุด ส่วนประเด็นความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ประเด็น  

บูรณาการความรู้ท่ีหลากหลายได้ เกิดทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม เกิดความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น สร้าง

ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง เกิดความสนใจในการเรยีนมากขึ้น มคีวามสุขกับการเรียนมากขึน้ มทัีกษะกระบวนการ

คิดท่ีสูงขึ้น ตั้งใจเรียนมากขึ้น เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ง่ายขึน้ และประเด็นความคิดเห็นเชิงลบท่ีแสดงว่านักเรียน มี

ความคิดเห็นท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยในระดับน้อย ได้แก่

ประเด็น เกิดความนา่เบ่ือในการเรียน เกิดความรู้สึกท้อในการเรียน รู้สึกง่วงนอนทุกคร้ังในขณะท่ีเรียน เกิดความรู้สึก

เครยีด ส่วนประเด็นความคิดเห็นท่ีนักเรียนมคีวามคิดเห็นในระดับ เห็นดว้ยในระดับปานกลาง ได้แก่ประเด็น เกิดความ

สับสนในการเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า

นักเรียนเห็นวา่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มกีิจกรรมท่ีหลากหลายและนักเรียนได้ปฏบัิตแิละลงมอืท าด้วยตนเอง ท าให้

นักเรียนสนุกสนาน ไมเ่บ่ือหนา่ยในการเรียน  

  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง

ก่อนและหลังเรียน 

  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิต

จริงก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นสื่อการ

เรียนรู้ด้วยสถิติส าหรับการวิเคราะห์แบบ t-test dependent sample โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ปรากฏผลดัง

ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณติศาสตร์ในชีวิตจรงิก่อนและหลังเรียนของนักเรียน

ท่ีเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสถติสิ าหรับการวเิคราะห์แบบ t-test dependent sample 

 *มรีะดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 

  จากตารางท่ี 2 แสดงผลวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ใน

ชีวิตจริงก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถิติ t-test พบว่า ค่า t เท่ากับ 

13.765 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า เจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชวีิตจริงก่อน

และหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย

เจตคติเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน โดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้สูงขึน้กวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

  เมื่อแยกพจิารณาผลการประเมินเจตคติจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติด้านการตระหนักเห็น

คุณค่าของคณิตศาสตร์ในชวีิตจริงเป็นรายข้อ (โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนข้อค าถามในเชงิบวกและเชงิลบจะใชเ้กณฑ์

เดียวกันกับแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) ปรากฏผลดังนี้ 
   ผลการประเมินเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงภายหลังเรียนของนักเรียน 

ในภาพรวมของประเด็นความคิดเห็นเชิงบวก พบว่าในภาพรวมของประเด็นความคิดเห็นเชิงบวก นักเรียนมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยในระดับมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.75 และในภาพรวมของประเด็นความคิดเห็นเชิง

ลบ นักเรียนมคีวามคิดเห็นในระดับ เห็นดว้ยในระดับน้อย โดยคดิเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.74  

  เมื่อพิจารณาภาพรวมของเจตคติด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณติศาสตร์ในชวีติจริง ก่อนและหลังเรียน

ของนักเรียน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองท้ังในเชิงบวกและในเชิงลบเพิ่มขึ้น แสดงว่าภายหลังการทดลอง

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นความคิดเห็นเชิงบวกท่ีแสดงว่านักเรียนมีเจตคติ

ด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวติจริง คือ “เราสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติจริงได้” 

ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีความคิดเห็น

ในระดับ เห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ประเด็น ในชีวิตประจ าวันของเราจ าเป็นต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เสมอ  

ฉันชอบเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวให้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เสมอ  คณิตศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญต่อความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนคณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้คนฉลาดและมีไหวพริบ คณิตศาสตร์ฝึกให้คนคิดอย่าง

เป็นระบบ คณิตศาสตร์ฝึกให้คนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล คณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้ท างานอย่างเป็นระเบียบ และเป็น

ขั้นตอน คณิตศาสตร์ช่วยให้ฉันเรียนรู้และเข้าใจเร่ืองต่างๆได้ง่ายขึน้ และนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง ได้แก่ การเรียนคณิตศาสตร์ช่วยให้ฉันรอบคอบมากขึน้  และประเด็นความคิดเห็นเชิงลบท่ีแสดง

วา่นักเรียนมเีจตคติท่ีดีด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวติจริง ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

เห็นด้วยในระดับน้อย ได้แก่ประเด็น วิชาคณิตศาสตร์ไม่มีความจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ ฉันสามารถด ารงชีพอยู่ได้

โดยไม่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ไม่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ คณิตศาสตร์ไม่ได้มีส่วนช่วยส่งเสริม

แนวคิดในการแก้ปัญหาของฉันและคณิตศาสตร์ไม่ได้ชว่ยในการประกอบอาชีพ แสดงให้เห็นว่านักเรียนตระหนักเห็น

คุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง อีกท้ังจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

คะแนน        n  X  SD      t  .sig  

ก่อนการทดลอง 20 44.75 4.10 13.765* .042 

หลังการทดลอง 20 56.20 2.63   
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พบวา่นักเรียนสว่นใหญ่ให้ความสนใจและตัง้ใจท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี มคีวามกระตือรือร้น รวมกันแสดงความคิดเห็น 

มกีารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผล 

1. ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวกอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมากและในเชิงลบอยู่ใน

ระดับเห็นดว้ยระดับน้อย 

2. เจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริงของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลังการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

อธปิรายผล 

    1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวกอยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมาก และ

ในเชงิลบอยู่ในระดับเห็นดว้ยระดับนอ้ยซึ่งสอดคลอ้งกับสมมตฐิานการวิจัย ทัง้นี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมได้มกีาร

ให้นักเรียนได้ศึกษาทดลองและลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนไม่เกิดความน่าเบ่ือหน่ายในการเรียน ส่งผลท าให้

นักเรียนมคีวามคิดเห็นเชงิบวกอยู่ในระดับเห็นดว้ยระดับมาก และในเชงิลบอยู่ในระดับเห็นดว้ยระดับน้อย  

 2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้านการตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิต

จริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลังการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียน รู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวจิัย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมท าให้นักเรียน

เห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีสามารถน าไปบูรณาการกับสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

วศิวกรรมศาสตร์ ท าให้สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปแก้ปัญหาในสถานการณต์า่งๆท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจ าวันได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียน

คณิตศาสตร์ท่ีสามารถน าไปบูรณาการเข้าได้กับหลากหลายวิชา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ  ท่ี

เกิดขึ้นในชวีติจริง นอกจากนี้แลว้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครัง้นี้ยังเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนมีการให้นักเรียน

ได้มีการทดลองและลงมอืปฏบัิตจิรงิ ซึ่งท าให้นักเรียนไม่เกิดความเบ่ือหนา่ยในการเรียน 

 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการเน้นเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง ครูผู้สอนต้อง

รู้จักท่ีจะศกึษาและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถ

กระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์ย่ิงขึ้น 
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การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศกึษาที่ไดจ้ากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

The study of students’ learning outcomes from cooperative education 

อภริมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์1* 

Apirom Chaypermsak1* 
 

บทคัดย่อ 

  

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์   

1. เพื่อสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้ท่ีนักศกึษาได้รับจากการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา และ

2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและน าผลดังกล่าวไป

พัฒนาการฝึกงานแบบสหกิจศกึษาตอ่ไป  

 จากผลการวิจัยพบวา่  1. เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินผลในปัจจุบันยังขาดข้อมูลย้อนกลับและการวัดผลการ

เรียนรู้จากนักศกึษา เมื่อพิจารณาเอกสารอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเอกสารงานวิจัยด้านสหกิจศึกษา ท าให้สรุปได้ว่าผล

การเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาควรประกอบไปด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม 

และทักษะด้านการท างาน  2. ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนพบว่าการสนับสนุนจาก

สถาบันการศึกษามีค่าต่ าสุด (3.89, ระดับการสนับสนุนมาก) เมื่อเปรียบเทียบกับการสนับสนุนจากสถานประกอบการ 

(4.30, ระดับการสนับสนุนมากท่ีสุด) และพี่เลี้ยง (4.36, ระดับการสนับสนุนมากท่ีสุด) และ  3. ผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และทักษะ

ด้านการท างาน พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของทักษะด้านการท างานมากท่ีสุด (4.21, ระดับการเรียนรู้มากท่ีสุด) 

รองลงมาคือ ทักษะทางสังคม (4.18, ระดับการเรียนรู้มาก) และทักษะด้านการเรียนรู้ (4.08, ระดับการเรียนรู้มาก)  
 

ค าส าคัญ:  สหกิจศกึษา  ผลการเรียนรู้ แบบประเมิน 

  

Abstract  

  

The objectives of research entitled “The Study of Students’ Learning Outcomes from Cooperative 

Education” were  1 .  to create tools used to collect data on students’ learning outcomes from cooperative 

education, and  2. to analyze students’ learning outcomes and led to the development of cooperative education 

internship. 

 Research indicated the following results:  1. the current assessment tools lack of feedback from students 

and measure students’ learning outcomes. When consider other documents that are particular to research in 

cooperative education lead to the conclusion that students’ learning outcomes, gain from cooperative education, 

it should consist of three parts: learning skills, social skills, and working skills.  2 . The feedback from students 

about support from the university is lowest (3 .89, high level of support) compare with establishments (4 .30, 

                                                 
1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 73170 
1 Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University, Nakorn Pathom Province 73170 
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highest level of support) and mentors (4.36, highest level of support) and 3) students' learning outcomes after 

performance cooperative education is divided into three areas: learning skills, social skills, and working skills that 

students have the most social skills (4.21, highest level of learning), followed by working skills (4.18, high level of 

learning), and learning skills (4.08, high level of learning). 
 

Keywords:  Cooperative education, Learning outcomes, Assessment forms 

 

บทน า 

สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เนน้ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่ง

ถูกพัฒนาขึน้เป็นคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามปัีญหาด้านการสอน นักศกึษามทัีกษะ

ทางวิชาชีพต ่า และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็น

ระบบการศึกษาท่ีจัดให้มีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน เข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง โดยก าหนดให้นักศึกษาออกปฏบัิติงานยังสถานประกอบการ ใน

ฐานะพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งท าให้นักศึกษามีโอกาสสร้างความเข้าใจและ

ความคุ้นเคยกับการท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงทักษะด้านการพัฒนาตนเอง และยังเป็นการบูร

ณาการ การเรียนรู้ในสถานบันอุดมศึกษาเขา้กับการให้นักศึกษาออกไปปฏบัิตงิานจรงิเต็มเวลายังสถานประกอบการ 

นอกจากนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาชีพจากการฝึกงานสหกิจศึกษาแล้ว สถานประกอบการยัง

ได้รับประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากสหกิจศึกษาหลายประการ เช่น สถานประกอบการสามารถคัดเลือก

นักศึกษาที่มีความความรู้ความสามารถท่ีตรงกับต าแหน่งงานและสามารถเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเร่ิม

เข้าท างาน ซึ่งชว่ยให้สถานประกอบการลดเวลาและค่าใชจ้่ายในการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม ่รวมถึงเกิด

ร่วมมอืทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษารับได้ข้อมูลยอ้นกลับและ

ปัญหาจากสถานประกอบการเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

ในสว่นของภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล ได้เร่ิมให้มีการฝึกงาน

แบบสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดยเพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษาเข้าไปในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา

นอกเหนือจากการฝึกงานภาคฤดูร้อนตามปกติ โดยนักศึกษาท่ีเลือกวิชาสหกิจศึกษา จะต้องปฏิบัติงานยังสถาน

ประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมีพี่เลี้ยงท่ีสถานประกอบการจัดหาให้ท าหน้าที่ก ากับและดูแลการท างาน

ของนักศึกษา นอกจากนี้ระหว่างท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นักศึกษายังต้องท าโครงงานพิเศษท่ีได้รับ

มอบหมายจากพี่เลีย้งให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีฝึกงาน 

แต่การด าเนินงานสหกิจศึกษาท่ีผ่านมา กลับพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ค่อนข้างมาก จากรายงานการ

ส ารวจสถานภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยและนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

(สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2554) พบว่าในการด าเนินงานสหกิจศึกษาภายในประเทศไทยนั้น มีปัญหาและอุปสรรค

ใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา 2) เป็นการเพิ่มภาระ

งานของพี่เลีย้ง และ 3) ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายสหกิจศึกษา นอกจากนี้ในรายงานดังกล่าวยังมขี้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม ได้แก่ ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีการประกาศใช้มาตรฐานการด าเนินการสหกิจ
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ศกึษา หรือแม้แต่ประเทศอื่นท่ีได้ด าเนินงานสหกิจศึกษามายาวนานกว่าประเทศไทย เช่น แคนาดาและสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งได้ด าเนนิการสหกิจศึกษามากกว่า 100 ปี ก็ยังไม่มมีาตรฐานในการด าเนนิการเชน่กัน รวมถึงสถาบันอุดมศกึษายัง

จัดกิจกรรมหลังสหกิจศึกษานอ้ยเกินไป จึงท าให้ขาดผลการวเิคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากกลับจากสหกิจ

ศกึษา และควรมีการวิจัยเชิงลึกเพ่ือหาแนวปฏบัิติท่ีดี และพัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้และท างาน

ร่วมกันของสถาบันอุดมศกึษาท้ังในและตา่งประเทศ  

จากปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากรายงานดังกล่าว ทางภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ จึง

เห็นว่าควรมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากผ่านการฝึกงานสหกิจศึกษาว่าบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด รวมถึงการน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปพัฒนารูปแบบการฝึกงานสหกิจศึกษา

ของภาควิชาฯ ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การวิจัยเร่ืองผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

ดังตอ่ไปนี ้

1. เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้รับหลังจากผ่านการฝึกงานแบบสหกิจ

ศกึษา 

2. เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกงานแบบสหกิจศกึษา 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 เมื่อพิจารณารายละเอยีดของเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏบัิตงิานสหกิจศกึษา แยกตามกลุ่ม

ของผู้มสี่วนได้สว่นเสีย ซึ่งได้แก่ นักศึกษา สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ส่วน  

[A] แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา ส าหรับอาจารย์นิเทศ เพื่อใช้ในการประเมิน นักศึกษาและ

สถานประกอบการท่ีนักศกึษาไปปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา 

[B] แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา ส าหรับพนักงานพี่เลี้ยงท่ีสถานประกอบการ เพื่อใช้

ประเมินผลการปฏบัิตงิานของนักศกึษา 

[C] แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศกึษา ส าหรับพนักงานพี่เลี้ยงท่ีสถานประกอบการ เพื่อใช้

ประเมินผลการรายงานโครงงานของนักศกึษา 

จากการวิเคราะห์เอกสารดังกล่าว พบว่าแบบประเมินและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

กลับไม่มีการรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญในการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา นอกจากนี้ยังไม่มีแบบประเมินหรือการวัดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ท่ีนักศึกษาได้รับหลังจากการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback) จากนักศกึษา และแบบประเมินเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของนักศกึษาท่ีผ่านการฝึกงานแบบสหกิจศกึษา 



 
 

  2578  Proceedings 

ในการพัฒนารูปแบบการรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศกึษานั้น สามารถแบง่การรับข้อมูลย้อนกลับได้เป็น 2 ส่วน

ได้แก่ ข้อมูลยอ้นกลับท่ีมีต่อสถานประกอบการ และข้อมูลยอ้นกลับท่ีมตี่อสถานบันการศกึษา โดยข้อมูลดังกล่าวควร

เป็นข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยในส่วนของข้อมูลย้อนกลับท่ีมีต่อ

สถานประกอบการนั้นพบว่า จากงานวิจัยของ Nars et al. (2004, p. 13-21) ซึ่งได้ศึกษาผลลัพธ์ท่ีได้จากสหกิจศึกษา 

โดยมุ่งเนน้ไปท่ีปฏสิัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับพนักงานพี่เลีย้งว่าส่งผลตอ่การท าสหกิจศกึษามากนอ้ยเพียงใด โดยผล

ท่ีได้พบว่า พนักงานพี่เลี้ยงมีส่วนส าคัญต่อพัฒนาการของนักศึกษา ท้ังในด้านขององค์ความรู้ และทักษะทางสังคม 

นอกจากนี้งานวิจัยของ Coll & Campman (2000, p. 1-12) ได้ศึกษาเร่ือง การประเมินคุณภาพของสหกิจศึกษา โดย

การสร้างกรอบการประเมินคุณภาพไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) การสื่อสารระหว่างวิศวกรพี่ เลี้ยงกับนักศึกษา 

(Communication) 2) แผนงานของสถานประกอบการ (Placement Organization) 3) การคัดเลอืกนักศกึษาให้เหมาะสม

กับสถานประกอบการ (Student Selection) 4) การสนับสนุนจากสถานประกอบการ (Placement Support) และ 5) 

ส่วนประกอบอื่นๆ (General) เช่น ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือคุณสมบัติของพนักงานพ่ีเลีย้ง เป็นต้น 

ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่าในส่วนของสถานประกอบการโดยเฉพาะพนักงานพี่เลี้ ยงมีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง

ตอ่ผลการเรียนรู้ของนักศกึษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาสร์ และคณะ ที่พบว่าพนักงานพ่ีเลี้ยงมีส่วนส าคัญต่อ

พัฒนาการของนักศกึษา 

นอกจากการรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้ว ผลการเรียนรู้

ท่ีนักศึกษาได้รับหลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก็มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการวัดคุณภาพของสหกิจศึกษา 

จากงานวิจัยของ Jaekel et al. (2011, p. 11-32) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) ความสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีเรียน 2) ความเข้าใจท่ีชัดเจนขึ้นในสาขาวิชาท่ีเรียนมา 

3) ความพร้อมในการท างาน 4) ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร 5) การได้รู้จักกับบุคคลอื่นในสาขาท่ีเรียนมา และ 6) 

สิ่งท่ีได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา พบว่าใน 2 ส่วนแรกนั้น นักศึกษาท่ีผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะมีความ

เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมาและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ได้ดีกวา่นักศกึษาท่ีไม่ได้ผ่านการปฏิบัตงิานสห

กิจศึกษา นอกจากนี้ในส่วนท่ีเหลืออีก 4 ส่วน ยังพบว่านักศึกษาท่ีผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเกิดการพัฒนา

ตนเอง มีความมั่นใจในการท างาน และมีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่นท่ีดีขึ้น ซึ่งท้ังหมดนี้จะส่งผลดีต่อนักศึกษา

เมื่อจบออกไปท างาน 

นอกจากนี้งานวิจัยของ Bartkus (2001, p.48-60; 2001, p. 17-24) พบวา่ ทักษะการท างานของนักศกึษาจะดี

ขึน้ เมื่อมีการฝึกอบรมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเฉพาะการฝึกอบรมด้านทักษะทางสังคม (Social Skills) ซึ่ง

บาร์คัสได้สร้างเป็นกรอบการฝึกอบรมท่ีเรียกว่า SKILLS ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 1) Sensitivity 2) Knowledge 3) 

Intangibility 4) Learning 5) Listening 6) Socialization จากนั้นประเมินผลนักศึกษาท่ีผ่านการฝึกอบรมและไมผ่่านการ

ฝึกอบรม โดยพนักงานพี่เลี้ยงใน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 2) ข้อผิดพลาดท่ีเกิด

ขณะท างาน 3) จ านวนงานท่ีท าเสร็จ 4) ความเป็นไปได้ในการจ้างต่อ และ 5) ภาพรวมของนักศึกษา พบว่านักศึกท่ี

ผ่านการฝึกอบรมในทักษะทางสังคมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีทักษะท้ัง 5 ด้านดีกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ผ่านการ

ฝึกทักษะทางสังคม  

จากงานวิจัยของ Jaekel et al. (2011, p. 11-32) พบวา่ นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาวชิาที่เรียนมาและแนว

ทางการประกอบอาชีพในอนาคตดีกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบกับงานวิ จัยของ 

Bartkus (2001, p.48-60; 2001, p. 17-24) ท่ีพบวา่ทักษะทางสังคมส่งผลต่อทักษะการท างานของนักศึกษา จึงท าให้

สรุปได้ว่า ผลการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ควรประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) 
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ทักษะด้านการเรียน 2) ทักษะทางสังคม และ 3) ทักษะด้านการท างาน และเมื่อรวมกับการรับข้อมูลย้อนกลับของ

นักศึกษาท่ีได้กล่าวมา จึงสรุปได้ว่า ควรมีการสร้างแบบสอบถามเพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษา รวมถึงการ

สร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ท่ีได้จากสหกิจศึกษา และใช้แบบสอบถามและแบบประเมิน

ดังกล่าว เป็นส่วนเสริมกับแบบประเมินท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยรูปต่อไปนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท้ัง 3 กลุ่ม  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของแบบประเมินผลท่ีใชใ้นปัจจุบันกับแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

 

จากภาพท่ี 1 [A] [B] และ [C] คือแบบประเมินท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นว่า (1) แบบสอบถามข้อมูลยอ้นกลับ  

และ (2) แบบประเมนิผลการเรียนรู้ ท่ีได้พัฒนาขึ้น จะเข้าไปชว่ยเตมิเต็มให้กับการประเมนิผลที่ใชใ้นปัจจุบัน และท าให้

ได้รับข้อมูลจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ทัง้ 3 กลุ่มอยา่งครบถ้วน  

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การศึกษาคร้ังนี้ ด าเนินการโดยน าข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 

2558 มาศึกษา วเิคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลภายนอก ท้ังในและ

ตา่งประเทศ จากนัน้น าผลการได้มาสร้างเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใชห้ลักการทางสถิตใินการวิเคราะห์

ผลลัพธ์ท่ีได้ โดยมีรายละเอยีดการด าเนนิงานดังต่อไปนี้ 

 1. การศกึษาและวเิคราะห์ข้อมูลสหกิจศึกษา โดยการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ประมวลสาระชุด

ฝึกอบรมสหกิจศึกษา (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2552) ท่ีจัดท าโดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย เพื่อศึกษาขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ตัวชี้วัด รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา จากนั้นศึกษาเอกสารการ

ด าเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศกึษา ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 2. จัดท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเร่ือง การฝึกงานสหกิจศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 

4 ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา 2) ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานประกอบการท่ีฝึกงานสหกิจศึกษา  3) 

แบบสอบถามขอ้มูลยอ้นกลับเร่ืองการสนับสนุน ซึ่งประกอบไปด้วย การสนับสนุนของสถานประกอบการ พี่เลีย้ง และ

สถาบันอุดมศึกษา และ 4) แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ีได้จากสหกิจศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะด้านการเรียน 

ทักษะทางสังคม และทักษะด้านการท างาน โดยในส่วนท่ี 3 และ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของ

การสนับสนุนและทักษะดา้นตา่งๆ แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
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 3. ประชากรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประชากรท่ีใช้ในการวิเคราะห์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ ท่ีผ่านการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา จ านวนท้ังสิ้น 23 คน 

 4. วิเคราะห์และสรุปผล เมื่อได้ข้อมูลจากการรวบรวมผ่านแบบสอบถามและใช้เคร่ืองมือทางสถิติในการ

วเิคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์และสรุปผล ดังต่อไปนี้ 1) วเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ท่ี

นักศึกษาได้รับเมื่อผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาท้ังก่อนและ

ระหว่างการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา และ 3) วเิคราะห์แนวทางการด าเนนิงานสหกิจศกึษาในอนาคตของภาควชิาฯ 

 

ผลการศึกษา 
1. ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาท่ีผ่านมา ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึง 2558 รวมระยะเวลา 6 ปี มีนักศึกษาท่ีผ่านการฝึกงานแบบสหกิจ

ศึกษาท้ังสิ้น 23 คน เฉลี่ยปีละ 3.83 คน (หรือคิดเป็นร้อยละ 8.46 ของนักศึกษาท้ังหมด) เป็น ชาย 12 คน และหญิง 

11 คน โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลการด าเนนิงานสหกิจศกึษาจ าแนกตามปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศกึษา 

ท่ีผ่านสหกิจศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 

ท้ังช้ันปี 

ร้อยละเมื่อเทียบกับนักศกึษาท้ัง

ชัน้ปี 

2553 1 52 1.92 

2554 7 57 12.28 

2555 0 49 0.00 

2556 6 51 11.76 

2557 6 33 18.18 

2558 3 30 10.00 

รวมทั้งสิ้น 23 272 8.46 

 

นักศึกษาท้ัง 23 คน กระจายปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ ท้ังสิ้น 12 แห่ง โดยส่วนใหญ่

ปฏิบัติสหกิจศึกษาด้านการพัฒนาระบบมากท่ีสุด (ร้อยละ 39.13) รองลงมาคือด้านงานวิจัย (ร้อยละ 30.43) โดยมี

รายละเอยีดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 สถานประกอบการจ าแนกตามประเภทท่ีนักศกึษาเข้าปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา 

ประเภทของสถานประกอบการ จ านวน ร้อยละ 

ด้านการพัฒนาระบบ (System Development) 9 39.13 

ด้านงานวจิัย (Research) 7 30.43 

ด้านระบบเครอืขา่ยและความปลอดภัย (Computer Network & Security) 3 13.04 

ด้านระบบขนสง่ทางราง (Rail Transport System) 3 13.04 

ด้านผู้ผลิตอุปกรณค์อมพิวเตอร์ฮารด์แวร์ (Computer Hardware Manufacturer) 1 4.36 

 

 2. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาจ านวน 23 คนท่ีผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างปี

การศึกษา 2553 - 2558 มีผู้ตอบแบบสอบถามและแบบประเมินท้ังสิ้น 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 ของจ านวน

นักศึกษาท่ีผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบ่งเป็นชาย 12 คน (ร้อยละ 63.16) หญิง 7 คน (ร้อยละ 36.84) ขณะท่ี

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาพักท่ีบ้านพักของตนเอง 10 คน (ร้อยละ 52.64) และพักท่ีหอพัก 9 คน (ร้อยละ 

47.36) มีนักศึกษาท่ีได้รับเบ้ียเลี้ยง 12 คน (ร้อยละ 63.16) และไม่ได้รับเบ้ียเลี้ยง 7 คน (ร้อยละ 36.84) ผู้ท่ีได้รับเบ้ีย

เลี้ยงสูงสุด ได้รับวันละ 400 บาท และค่าเฉลี่ยเบ้ียเลี้ยงท่ีได้รับ คิดจากจ านวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีผ่านการปฏิบัติงาน

สหกิจศกึษา นักศกึษาได้รับเบ้ียเลีย้งเฉลี่ยวันละ 161.11 บาท (คิดรวมจ านวนนักศกึษาท่ีไม่ได้รับเบ้ียเลีย้ง)  

 ผลการส ารวจข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษา ถึงการสนับสนุนจากสถานประกอบการ พี่ เลี้ยง และ

สถาบันการศกึษา ระหวา่งการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา พบวา่ การสนับสนุนจากพี่เลีย้งมคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (4.36, ระดับ

การสนับสนุนมากท่ีสุด) รองลงมาคือการสนับสนุนจากสถานประกอบการ (4.30, ระดับการสนับสนุนมากท่ีสุด) และ

การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด (3.89, ระดับการสนับสนุนมาก) รายละเอยีดดังตารางที่ 3 

  

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของระดับการสนับสนุนของสถานประกอบการ พี่เลีย้ง และสถาบันการศกึษา 

การสนบัสนุน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการสนับสนุน 

พี่เลีย้ง  4.36 0.55 มากที่สุด 

สถานประกอบการ  4.30 0.68 มากที่สุด 

สถาบันการศึกษา  3.89 0.73 มาก 

 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ของนักศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

ทักษะด้านการเรียน ทักษะทางสังคม และทักษะด้านการท างาน พบวา่ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของทักษะด้านการท างาน

มากท่ีสุด (4.21, ระดับการเรียนรู้มากท่ีสุด) รองลงมาคือทักษะทางสังคม (4.18, ระดับการเรียนรู้มาก) และมีทักษะ

ด้านการเรียนมคี่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด (4.08, ระดับการเรียนรู้มาก) รายละเอยีดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนรู้ในด้านตา่งๆ หลังจากสหกิจศกึษา 

ผลการเรียนรู ้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของการเรียนรู ้

ทักษะดา้นการท างาน  4.21 0.54 มากที่สุด 

ทักษะทางสังคม 4.18 0.67 มาก 

ทักษะดา้นการเรียน  4.08 0.53 มาก 
 

จากค าถามแบบย้อนกลับแบบปลายเปิดในเร่ืองการสนับสนุนจากสถานประกอบการ พี่ เลี้ยง และ

สถาบันอุดมศกึษา พบวา่มีประเด็นท่ีหลากหลาย แตพ่อสรุปแยกตามกลุม่การสนับสนุนได้ดังนี้ 

1. ด้านสถานประกอบการ นักศกึษาสว่นใหญ่เห็นว่าควรมกีารอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการ

ปฏบัิตงิานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการ รวมถึงควรแผนการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจนมากกวา่นี้ 

2. ด้านพี่เลี้ยงท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาเห็นว่าได้รับการ

สนับสนุนเป็นอย่างดี พี่ เลี้ยงช่วยอธิบายงานให้เข้าใจมากขึ้น รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างฝึกงาน 

นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลอืเป็นอยา่งดีจากพนักงานทัง้ในและนอกแผนกท่ีนักศกึษาปฏบัิตงิานอยู่ 

3. ด้านสถานศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า หลักสูตรฯ ยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการสหกิจศึกษา 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดังน้ี 

- รายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรท่ีนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ เป็นรายวิชาในกลุ่มเลือกเสรี นักศึกษายังคงต้อง

ฝึกงานแบบปกตใินช่วงภาคฤดูร้อน ของชัน้ปีท่ี 3 จากนั้นจึงค่อยเลอืกลงรายวชิาสหกิจศึกษาในภาคการศกึษาตน้ของชัน้ปี

ท่ี 4 

- นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

โดยเฉพาะรายวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ (Computer Network)   
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการศึกษาท่ีได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศกึษาหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล สามารถสรุปผลได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักศกึษาหลังผ่านการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษาเพิ่มเตมิจาก

แบบประเมินท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันช่วยให้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทราบถึงข้อมูลผลการเรียนรู้ และข้อมูลการ

สนับสนุนในดา้นต่าง ๆ ในมุมมองของนักศึกษาวา่มีการสนับสนุนเพียงพอหรือไม ่รวมถึงขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและพัฒนาหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ตอ่ไป  

2. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีส่วนช่วยให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทักษะดา้นการท างาน เนื่องจากนักศึกษาได้น าความรูท่ี้ได้จากชัน้เรียนมาใช้ในการปฏบัิตงิานจรงิยังสถานประกอบการ 

ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการท างานมากยิ่งขึ้น และทักษะดังกล่าวนี้นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการ

เรียนการสอนในชัน้เรียนตามปกติ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัตงิานสหกิจศกึษา ท่ีต้องการ

ชว่ยเสริมทักษะดา้นวชิาชีพของนักศกึษาก่อนเข้าสูต่ลอดแรงงาน 

3. จากการการวิเคราะห์ผลการสนับสนุนในด้านตา่ง ๆ พบวา่ การสนับสนุนจากสถาบันการศกึษามีค่าเฉลี่ย

น้อยท่ีสุด โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดการวางแผนท่ีดีพอของสถาบันการศึกษาและมีการประสานงานท่ีไม่เพียงพอ

กับสถานประกอบการ ดังนั้นสถาบันการศกึษาต้องมกีารวางแผนการด าเนนิงานท่ีชัดเจน มีการประสานงานกับสถาน
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ประกอบการ รวมถึงการอบรมเตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศและนักศึกษาก่อนการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

อาจมีการประชุมร่วมกันระหวา่งอาจารย์นเิทศและพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการถึงแนวทางการด าเนนิงานระหว่างท่ี

นักศกึษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจถึงขั้นตอนการด าเนนิงานและบทบาทหนา้ที่ของตนเองระหว่าง

การปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา 

4. ต้องมีปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น ให้นักศึกษาสามารถเลือกได้ระหวา่งการฝึกงานแบบปกตหิรือการปฏบัิตงิานสหกิจศกึษา 

รวมถึงการจัดเรียงล าดับของรายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสม เพื่อให้นักศกึษามีความรู้มากเพียงพอก่อนไปปฏบัิติงาน

สหกิจศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่นักศกึษาท่ีเลือกปฏิบัติงานสหกิจศกึษาแล้ว ยังเป็นประโยชนต์่อนักศึกษา

ท่ีฝึกงานแบบปกติอีกดว้ย 

5. แนวโน้มสัดส่วนของนักศึกษาท่ีต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีมากขึ้น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ตอ้งเตรียมความพร้อมในด้านตา่ง ๆ เพื่อรองรับจ านวนนักศกึษาท่ีต้องการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล และเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ

ปรับปรุงการด าเนนิงานสหกิจศกึษาตอ่ไป 

6. ควรมีการติดตามผลการเรียนรู้และข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาในรูปแบบอื่น เช่น การน าเสนอผลการ

ปฏิบัติงานหลังจากผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือการน าเสนอโครงงานท่ีได้ท าร่วมกับสถานประกอบการให้กับ

อาจารย์และนักศกึษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา รวมถึงเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ ตอ่ไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย. (2554). รายงานการส ารวจสถานภาพการด าเนนิงานสหกิจศกึษาในประเทศและนานาชาติ

ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอาเซียน. กรงุเทพฯ: สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

สมาคมสหกิจศกึษาไทย. (2552). ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศกึษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: สมาคมสหกิจศกึษา

ไทย 

Nasr K. J., Pennington J & Andres C. (2004). A Study of Students’ Assessment of Cooperative Education 

Outcomes. Journal of Cooperative Education, 38(1), 13-21. 

Coll R. K. & Campman R. (2000). Evaluating Service Quality for Cooperative Education Programs. Asia-Pacific 

Journal of Cooperative Education, 1(2), 1-12. 

Jaekel A, Salinitri G, Hector S, Johrendt J, Northwood D, Watters M & Benzinger K. (2011). Development of 

Learning Outcomes Assessment Methods for Cooperative Education Programs. Journal of Cooperative 

Education and Internships, 45(1), 11-32. 

Bartkus K. R. (2001). Social Skills and Cooperative Education: A Conceptual Framework. Journal of Cooperative 

Education, 36(1), 48-60. 

Bartkus K. R. (2001). Social Skills Training for Cooperative Education and Internship Students: An Empirical 

Investigation of Performance Outcomes. Journal of Cooperative Education, 36(3), 17-24 



 
 

  2584  Proceedings 

การศกึษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขา

วศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

A Correlational Study of Affecting Factors on Academic Achievement of Students 

in Industrial Engineering Major, School of Engineering, University of Phayao 

อัจฉราวด ีแก้ววรรณดี1* และ เอราวลิ ถาวร2 

Adcharawadee Keawwandee1*and Erawin Thavorn2 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ซึ่งมีอัตราการลาออกกลางคัน (Dropout Rate) ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ทุกหลักสูตรอยู่ในสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูง และ

นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในระดับท่ีต่ า โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

จ านวน 78 คน ซึ่งด าเนินการรวบรวมข้อมูลนิสิตเกี่ยวกับช่องทางการรับเข้าศึกษา ขนาดของโรงเรียน ผลการศึกษา

ระดับมัธยมปลาย ผลคะแนนสอบ ONET เกรดเฉลี่ย 3 ภาคการศึกษาของหลักสูตรชั้นปีท่ี 1 และการสัมภาษณ์จาก

นิสิตโดยตรง เพื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  (SPSS) และสร้างสมการ

ถดถอยแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์พบวา่ โครงการรับเข้าท่ีแตกตา่งกันไมม่ีผลต่อเกรด

เฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศกึษา (GPA) ส่วนขนาดโรงเรียนท่ีแตกตา่งกันมีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของปีการศึกษา

แรก นอกจากนั้น คะแนน ONET 3 กลุ่มวชิา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ) สามารถน ามาคาดการณ์เกรดเฉลี่ย

สะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ด้วยสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยได้  

ค าส าคัญ:  การวเิคราะห์เชงิสถิติ  การศึกษาความสัมพันธ์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

Abstract  
A main purpose of this research is to study students’ academic achievement in Engineering major at 

University of Phayao due to freshman students’ dropout rate was relatively high and also their grade point 

average (GPA) were too low. In addition, this research aims to study and analyze a sample of 78 students in 

Industrial Engineering major by collecting data such as Admission Channel, School Group, High School GPA, 

ONET Test Score, Cumulative GPA for 3 semesters in freshmen year, and student interview answers in order to 

analyze data correlation by using SPSS application and then build regression models. The analysis result 

indicates that different admission channels do not significantly affect students’ cumulative GPA for 3 semesters in 

freshmen year. On the other hand, different school groups relatively affect students’ cumulative GPA in the first 

academic year. Furthermore, The ONET 3 Subject - Test Scores (Math, Science, English) are used for 

forecasting students’ cumulative GPA for 3 semesters based on proposed regression models.      

Keywords:  Statistical Analysis, Correlational Study, Academic Achievement 
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บทน า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต จ านวนท้ังสิ้น 4 หลักสูตร คือ วศิวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 นิสิตส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการเรียนดี 10% และโครงการ Admission คิดเป็น

ร้อยละ 70 ของจ านวนนิสิตท่ีรับเข้าศึกษาต่อแต่ละหลักสูตร จากโครงการท้ังหมด 4 โครงการ คือ โครงการเรียนดี, 

โครงการ 10%, โครงการรับตรงท่ัวประเทศ, และโครงการ Admission อย่างไรก็ดี คณะวศิวกรรมศาสตร์พบวา่ อัตรา

การลาออกกลางคัน (Drop Out Rate) ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ทุกหลักสูตร อยู่ในสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูงถึง ร้อยละ 22.02 ใน

ปีการศึกษา 2555 [1] เมื่อวเิคราะห์ถึงสาเหตุของการลาออกกลางคันของนิสิตเมื่อเรียนจบช้ันปีท่ี 1 นิสติชัน้ปีท่ี 1 ส่วน

ใหญ่จึงมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และฟิสิกสค์่อนขา้งแตกต่างกันมาก ถือว่าเป็นสาเหตุส าคัญข้อหน่ึงท่ีส่งผลให้

อัตราการลาออกกลางคันค่อนข้างสูงในปีการศึกษาแรกของนิสิต ด้วยเหตุนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเสนอแนว

ทางการแก้ปัญหาแก่ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยการปรับเพิ่มเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร

บัณฑิตทุกหลักสูตร เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) จาก 2.00 เป็น 2.50 และเร่ิมประกาศใช้

กับนิสิตท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2558 ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกกลางคันจะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตาม  [2] ทางคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศมากขึ้น ประกอบกับท่ีทาง

มหาวิทยาลัยพะเยา มกีารใช้การประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ (AUN – QA/CUPT - QA) ซึ่งตัวบ่งช้ีหลักท่ี

ต้องพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประกันคุณภาพ คือ มีกระบวนการรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิต โดยมีการ

ประเมินคุณภาพนิสิตท่ีรับเข้าในแต่ละโครงการ และน าผลไปวางแผนปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับเข้า เพื่อให้ได้

ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของหลักสูตร  รวมท้ังการวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการลาออกกลางคนั 

(Drop Out) การคงอยู่ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรณีศึกษา  นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามมากกว่า 1 ตัว ท่ีมีความเป็นอิสระต่อกัน [3] ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าการวิเคราะห์การถดถอยพหุใช้ในการสร้าง

สมการความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสามารถน ามาใช้พยากรณ์เกรดเฉลี่ยสะสม 3 

ภาคการศกึษาของชัน้ปีท่ี 1 ได้ด้วย กรณีศึกษา นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ท้ัง 4 หลักสูตร 

เนื่องจากนิสิตผ่านเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อเดียวกัน ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากงานวิจัยนี้คือสามารถน าข้อมูลไปเป็น

แนวทางในการก าหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางแก้ไขการปัญหาท่ีสอดคล้องกับกระบวนการประกันคุณภาพ

ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ต่อไป 
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วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากฐานข้อมูลทางสถิติของระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าสาเหตุหลักของการลาออก

กลางคัน เนื่องจากนิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ 1.50 ท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนด [4] หากอัตราการลาออก

กลางคันสูงยอ่มสะท้อนให้เห็นว่านิสิตท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มจี านวนมาก ดังนั้น สภาพการณ์ย่อม

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนิสิตและสถานศึกษา ถือได้ว่าการไม่ส าเร็จการศึกษานับเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา 

นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนิสิต ท าให้ขาดความภูมิใจและกลายเป็นทรัพยากรบุคคลอันด้อยค่า 

จนเป็นภาระของสังคมในท่ีสุด [5] นิสิตมักจะประสบปัญหาระหว่างศึกษาหลายประการ สามารถแบ่งตามปัจจัย 3 

ด้าน คือ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสถานศกึษา และปัจจัยดา้นสว่นตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนสิิต

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และนิสิตอาจต้องลาออกกลางคันระหว่างศึกษาในท่ีสุด [6] ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจศกึษาวา่ ความสัมพันธ์ของปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ของนสิิต โดยผู้วจิัย

พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เน้นการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับอุดมศึกษา เฉพาะเชิงคุณภาพ

เท่านั้น  [5][7][8] ด้วยการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตพิื้นฐาน เพื่อหาความสัมพันธ์

ของปัจจัยและพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิต และค้นหาสาเหตุของปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนของ

นิสิต [9] อยา่งไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า นอกเหนือจากปัจจัยเชิงคุณภาพท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นิสิตแล้ว ควรจะน าปัจจัยเชิงตัวเลข โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการเรียนและผลสอบวัดความรู้ของนิสิต ตั้งแต่ก่อนเข้า

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อน ามาวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของนิสิตจากการผ่านกระบวนการเรียนการสอนระดับ

มัธยมศกึษาได้ด้วย งานวจิัยน้ีจะเป็นประโยชนต์อ่นิสิต อาจารยผ์ู้สอน ผู้บริหารมหาวทิยาลัย และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับ

น ามาเป็นแนวทางการวางแผนการพัฒนาการจัดการศกึษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและปรับระดับความรู้พื้นฐาน

ของนิสติให้อยู่ในระดับเดียงกันก่อนเข้าสูก่ารเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา   

2. ขอบเขตงานวิจัยนี้ 

งานวิจัยนี้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีเข้าศึกษา ณ ปีการศกึษา 2557 และ 2558  จ านวน 43 คน และ 35 คน โดยเป็นการศึกษาและ

วเิคราะห์สถิตเิชิงปริมาณ (Quantity Statistics) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลเชิงตัวเลขมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย ผลการศกึษา

ระดับมัธยมปลาย ผลคะแนนสอบ ONET ท้ังรวมและแยกตามหมวดรายวิชา ขนาดโรงเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาค

การศึกษาของช้ันปี 1 และเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

3. รวบรวมและจัดเรียงข้อมูล 

งานวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเข้าศึกษา ณ ปีการศึกษา 2557 และ 2558  จ านวน 43 คน และ 35 คน ตามล าดับ (ข้อมูล

จ านวนนิสิตปัจจุบัน ณ ปีการศึกษา 2559) ซึ่งสามารถจัดแบ่งกลุ่มนิสิตได้ตามโครงการท่ีมหาวิทยาลัยรับนิสิตเข้า

ศึกษาต่อ 4 โครงการ คือ  โครงการเรียนดี, โครงการ 10%, โครงการรับตรงท่ัวประเทศ, และโครงการ Admission 

และยังศึกษาเกี่ยวกับประเด็นของขนาดโรงเรียนท่ีนิสิตส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแบ่งออกเป็น

โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ แหล่งท่ีมาของข้อมูลนิสิตจากฐานข้อมูลของระบบบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา และข้อมูลผลการศึกษาระดับมัธยมปลายและการสัมภาษณ์จากนิสิตโดยตรง โดยด าเนินการ

รวบรวมข้อมูลนิสิตเกี่ยวกับ 1) ผลการศึกษาระดับมัธยมปลาย  ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม, เกรดเฉลี่ยวิชากลุ่ม

วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, และ ภาษาอังกฤษ 2) ผลคะแนนสอบ ONET  ได้แก่ คะแนนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์, 
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คณิตศาสตร์, และ ภาษาอังกฤษ และ3) เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศกึษาของหลักสูตร ชั้นปี 1 ได้แก่ เกรดเฉลี่ยวิชา

กลุ่มวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, และ ภาษาอังกฤษ  

4. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

  4.1 ศึกษาความแตกต่างของผลการศึกษา 3 ประเภท (1. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย 

(GPAM6) 2. ผลคะแนนสอบ ONET และ 3. เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ของหลักสูตรชั้นปี 1) ของนิสิต

กลุ่มตัวอยา่ง ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 

  4.2 ศึกษาความแตกต่างของโครงการรับเข้า 4 โครงการ (1. โครงการเรียนดี 2. โครงการ 10% 3. 

โครงการรับตรงท่ัวประเทศ และ 4. โครงการ Admission) ต่อผลการศึกษา 3 ประเภท (1. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยม

ปลาย (GPAM6) 2. ผลคะแนนสอบ ONET และ 3. เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ของหลักสูตรชั้นปี 1) ด้วยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน และการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) วิธี Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD) 

  4.3 ศึกษาความแตกต่างของขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 4 ประเภท (เล็ก กลาง ใหญ่ และ

ใหญ่พิเศษ) และผลการศึกษา 3 ประเภท (1. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย (GPAM6) 2. ผลคะแนนสอบ ONET 

และ 3. เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ของหลักสูตรชั้นปี 1) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ

เปรียบเทียบเชงิซ้อนวธีิ LSD 

  4.4 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน 3 ประเภท (1. เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย 

(GPAM6) 2. ผลคะแนนสอบ ONET และ 3. เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ของหลักสูตรชัน้ปี 1) โดยจัดแบ่ง

นิสิตตามโครงการรับเข้าศึกษาต่อ 4 ประเภท (1. โครงการเรียนดี 2. โครงการ 10% 3. โครงการรับตรงท่ัวประเทศ 

และ 4. โครงการ Admission) ด้วยทฤษฎีสหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson Correlation)  

5. วิเคราะห์และสรา้งสมการถดถอยแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจัย 

  5.1 ศึกษาความสัมพันธ์ด้วยการวเิคราะห์การถดถอยระหว่างผลการเรียน 3 ประเภท ของนิสติจาก

ทุกโครงการรับเข้าศึกษา 4 ประเภท เมื่อก าหนดให้ GPA คือตัวแปรตาม (Y) และ GPAM6, ONET เป็นตัวแปรตน้ (X) 

  5.2 ศึกษาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลสอบกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ของ

นิสิต จากการสอบ ONET และการสอบวิชาแคลคูลัสของหลักสูตรชั้นปี 1 เมื่อก าหนดให้ AvgCal คือตัวแปรตาม (Y) 

และ OMath เป็นตัวแปรตน้ (X) 

  5.3 ศึกษาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลสอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นิสิต จากการสอบ ONET และการสอบวิชาฟิสิกส์และวิชาเคมีของหลักสูตรชั้นปี 1 เมื่อก าหนดให้ AvgSci คือตัวแปร

ตาม (Y) และ OSci เป็นตัวแปรตน้ (X) 

  5.4 ศึกษาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลสอบกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษของ

นิสิต จากการสอบ ONET และการสอบวิชาภาษาอังกฤษของหลักสูตรชั้นปี 1 เมื่อก าหนดให้ AvgEng คือตัวแปรตาม 

(Y) และ OEng เป็นตัวแปรตน้ (X) 

  5.5 ศึกษาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างคะแนน ONET ท้ัง 8 กลุ่มวิชากับ

เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ของหลักสูตรชั้นปี 1 เมื่อก าหนดให้ GPA คือตัวแปรตาม (Y) และ คะแนน 

ONet 8 กลุ่มวชิา เป็นตัวแปรตน้ (X) 
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  5.6 ศึกษาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างคะแนนวิชาแคลคูลัส ฟิสิกส์ 1 และ

เคมี กับคะแนนวิชา Mechanics 1 ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 เมื่อก าหนดให้ Mechanics1 คือตัวแปรตาม (Y) และคะแนน Cal1 

Phy1 Chem เป็นตัวแปรตน้ (X) 

 6. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

ผลและวิจารณ์  

1. วเิคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล 

1.1 การเปรียบเทียบระหว่างนิสิตปีการศกึษา 2557 และ 2558   

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างผลการศึกษาของนิสิตท่ีเข้าศึกษา ณ ปีการศึกษา 2557 และ 2558

พบวา่  

1.1.1 นิสิตท้ังสองกลุ่มมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย (GPAM6) แตกต่างกัน (P < 

0.05) จากการวิเคราะห์พบว่า โรงเรียนแต่ละแห่งมีการใช้ข้อสอบและการให้คะแนนไม่เหมือนกัน จึงส่งผลให้เกรด

เฉลี่ยสะสมของนสิิตมคีวามแตกตา่งกัน  

1.1.2 นิสิตท้ังสองกลุ่มมีผลคะแนนสอบ ONET และเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา 

(GPA) ไม่แตกต่างกัน (P > 0.05)  จากการวิเคราะห์พบวา่ นิสิตทุกคนผ่านการสอบ ONET ซึ่งใช้ข้อสอบมาตรฐานชุด

เดียวกันในการวัดความรู้ และเกณฑ์การรับเข้าของมหาวิทยาลัยใชค้ะแนน ONET ท่ีระดับเดียวกัน  จึงท าให้เกรดเฉลี่ย

สะสม (GPA) ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ไม่แตกต่างกัน เป็นผลเนื่องจากนิสิตท้ังสองกลุ่มมีความรู้ระดับพื้นฐานเดียวกัน 

(คะแนน ONET ไม่มีความแตกต่างกัน) รวมถึงกระบวนการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น นิสิตท้ังสอง

กลุ่มจึงสามารถน าผลคะแนนสอบ ONET และเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) มาวิเคราะห์การถดถอยพหุใน

ขั้นตอนต่อไป 

 

1.2 การเปรียบเทียบระหว่างโครงการรับเข้าและผลการศกึษา (GPAM6, ONET, GPA)  

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการเปรียบเทียบเชิงซ้อน วิธี LSD และการสัมภาษณ์นิสิต 

พบวา่  

1.2.1 โครงการรับเข้าท่ีแตกตา่งกันไมม่ผีลตอ่เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย (GPAM6) 

(P > 0.05) เนื่องจากเกณฑก์ารรับเข้าของทุกโครงการ คือ ใชเ้กรดเฉลี่ยสะสม (GPAM6) ในระดับเดียวกัน 

1.2.2 โครงการรับเข้าท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคะแนน ONET (P < 0.05) จากการวิเคราะห์

พบว่า นิสิตจากโครงการรับเข้าท่ีแตกต่างกันมคีวามตัง้ใจในการท าข้อสอบ ONET ไม่เท่ากัน หากนสิิตไมจ่ าเป็นต้องใช้

คะแนน ONET เพื่อเข้าศึกษาต่อแล้วก็จะไม่ตั้งใจ หรือกรณีนิสิตไม่จ าเป็นต้องใช้คะแนน ONET แต่ด้วยความตั้งใจของ

นิสิต จึงมีความมุ่งมั่นในการท าข้อสอบ ONET ให้ได้คะแนนดี นอกจากนั้น นิสิตจากโครงการเรียนดีและโครงการ 10 

% มีคะแนน ONET ท่ีแตกต่างกัน เพราะนสิิตจากโครงการเรียนดีมีจ านวนน้อยกว่า ท าให้ค่าเฉลี่ยคะแนน ONET จาก

โครงการเรียนดีมากกว่าโครงการ 10% อีกท้ังนิสิตจากโครงการ 10% มีคะแนน ONET แตกต่างจากโครงการรับตรง

ท่ัวประเทศและโครงการ Admission เพราะโครงการ 10% เป็นโครงการท่ีนสิิตทราบผลวา่สามารถเข้าศึกษาตอ่ก่อนท่ี

จะมีการจัดสอบ ONET ท าให้นิสิตจากโครงการ 10% มคีะแนนสอบ ONET เฉลี่ยนอ้ยกวา่นสิิตจากโครงการรับตรงท่ัว

ประเทศและโครงการ Admission ท่ียังไม่มท่ีีเรียนและต้องตัง้ใจในการท าคะแนนสอบ ONET เพื่อใชใ้นการย่ืนเข้าศึกษา

ตอ่ในระดับอุดมศึกษา 
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1.2.3 โครงการรับเข้าท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศกึษา (GPA) (P 

> 0.05) เมื่อนิสติจากทุกโครงการเข้าเรียนในช้ันปีท่ี 1 ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนการสอน 

ท้ังคณาจารย์และข้อสอบแบบเดียวกัน รวมถึง เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)  ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของนิสิตใน

การศึกษาหาความรู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ดังนั้น โครงการรับเข้าแต่ละโครงการไม่ส่งผลต่อโครงการรับเข้าท่ี

แตกตา่งกันไม่มผีลตอ่เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA)  

1.3 การเปรียบเทียบระหว่างขนาดโรงเรียนมัธยมและผลการศกึษา (GPAM6, ONET, GPA)  

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการเปรียบเทียบเชิงซ้อน วิธี LSD และการสัมภาษณ์นิสิต 

พบวา่ 

1.3.1 นิสิตจากโรงเรียนมัธยมท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย 

(GPAM6) ท่ีแตกต่างกัน (P < 0.05) เนื่องจากขนาดโรงเรียนแต่ละระดับมีเกณฑ์การเรียน หรือการให้คะแนนของ

ผู้เรียนท่ีไม่เหมือนกัน ซึ่งมาตรฐานในการเรียนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลท าให้เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบมัธยมปลาย 

(GPAM6) แตกต่างกันด้วย โดยนิสิตจากโรงเรียนขนาดเล็กมีผลการเรียน (GPAM6) แตกต่างจากนิสิตจากโรงเรียน

ขนาดใหญ่กว่า แต่นิสิตจากโรงเรียนขนาดกลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAM6) ท่ีไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAM6) ของนิสิตจากโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าสูงกว่านิสิตจากโรงเรียน

ขนาดกลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ อาจเนื่องมาจากจ านวนผู้เรียนน้อยกว่า ท าให้ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้

มากกว่า 

1.3.2 นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีผลคะแนนสอบ 

ONET ท่ีแตกต่างกัน (P < 0.05) เมื่อพิจารณาพบว่า อาจเป็นเพราะความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม

หรือลักษณะการเรียนของผู้เรียนจากโรงเรียนท่ีมขีนาดแตกตา่งกัน ซึ่งชว่ยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถท าการสอบ ONET 

ได้ดี อย่างไรก็ตาม นิสิตจากโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีผลคะแนนสอบ ONET ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท้ังสองขนาดไม่แตกต่างกันมาก จึงท าให้ผู้เรียนสามารถท าข้อสอบ 

ONET ได้ไมแ่ตกตา่งกัน 

1.3.3 นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมท่ีมีขนาดแตกต่างกัน จะมีเกรดเฉลี่ย

สะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ท่ีแตกต่างกัน (P < 0.05) เนื่องจากนิสิตมีความรู้พื้นฐานท่ีไม่เท่ากัน ส่งผลให้ระยะ

เร่ิมต้นของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นิสิตอาจจะยังไม่สามารถปรับตัวได้ หากนิสิตมีพื้นฐานความรู้ดี เมื่อเรียน

จบชั้นปีท่ี 1 ก็สามารถมีเกรดเฉลี่ยสะสมท่ีดีได้ นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับวางแผนการเรียนของนิสิตด้วย โดยนิสิตจาก

โรงเรียนขนาดเล็กมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) แตกต่างจากนิสิตจากโรงเรียนขนาดใหญ่กว่า อาจ

เนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนผู้เรียนน้อย ครูผู้สอนจึงสามารถดูแลได้อย่างท่ัวถึง นอกจากนั้น นิสิตจาก

โรงเรียนขนาดกลาง มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) แตกต่างจากนิสิตจากโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่

พเิศษ เนื่องจากความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตท่ีมาจากโรงเรียนขนาดเดียวกันมสีูง จึงท าให้ค่าเฉลี่ยท่ีท า

มาพจิารณาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแตกตา่งกันได้ 
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1.4 การเปรียบเทียบระหว่างโครงการรับเข้าและผลการศกึษา (GPAM6, ONET, GPA)  

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโครงการรับเข้าและผลการศึกษา (GPAM6, 

ONET, GPA) ด้วยทฤษฎีสหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน และการสัมภาษณ์นิสติ พบวา่  

1.4.1 โครงการเรียนด ี

1. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับคะแนนรวมของการสอบ ONET มีค่า 

Pearson Correlation เท่ากับ 0.915 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง และเมื่อทดสอบนัยส าคัญของ

สหสัมพันธ์พบว่า ท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน (P < 0.05) ผลการวเิคราะห์พบวา่ แม้วา่นิสิตท่ีเข้าศกึษาตอ่มหาวทิยาลัย

พะเยาจากโครงการเรียนดีจะไม่ต้องใช้คะแนนจาการสอบ ONET เนื่องจากเกณฑ์การเข้าศึกษาใช้เพียงเกรดเฉลี่ย

สะสม 4 ภาคการศกึษา 100% แตก่็ยังมีความสัมพันธ์กัน เพราะวา่นิสิตท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) อยู่

ในเกณฑ์ท่ีด ีจึงท าให้ต้ังใจอ่านหนังสอืเพื่อสอบ ONET ได้คะแนนท่ีดเีชน่กัน  

2. ผลคะแนนสอบ ONET กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ชั้นปี 1 มีค่า 

Pearson Correlation เท่ากับ 0.829 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง และเมื่อทดสอบนัยส าคัญของ

สหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P < 0.05) ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตมีความรู้จากการสอบ ONET ท่ี

เป็นขอ้สอบมาตรฐานได้ แสดงวา่มีความรู้พืน้ฐานในการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ ถ้าคะแนนจากการสอบ ONET มมีาก 

เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 (GPA) ก็อาจจะมากตาม ท้ังนี้การเรียนของนิสิตตลอดชั้นปีท่ี 1 ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

กระตอืรือร้น เพียรพยายามท่ีจะศกึษาอย่างแท้จริงดว้ย จึงจะได้มีเกรดเฉลี่ยชัน้ท่ี 1 อยู่ในเกณฑ์ท่ีด ี

3. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) 

ชั้นปี 1 มีค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.880 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง และเมื่อทดสอบ

นัยส าคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน (P < 0.05) ผลการวิเคราะห์พบว่า เกณฑ์ในการเข้าศึกษา

ตอ่จากโครงการเรียนดี ใชเ้กรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา 100% ดังนัน้นสิิตในรอบโครงการนี้จึงตั้งใจในการศึกษา

ตั้งแต่มัธยมศึกษาปลายแล้ว หรืออาจจะมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) ท่ีดีอยู่แล้ว จึงส่งผลให้เกรดเฉลี่ย

สะสมตอนจบปี 1 (GPA) ดีตาม ทัง้นี้ก็ขึน้กับการวางแผนการใชช้วีติของตัวนิสติเองด้วย 

1.4.2 โครงการ 10% 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับคะแนนรวมของการสอบ ONET มีค่า 

Pearson Correlation เท่ากับ 0.434 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า และเมื่อทดสอบนัยส าคัญของ

สหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) ผลการวิเคราะห์พบว่า แม้ว่านิสิตท่ีเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

พะเยาจากโครงการ 10% จะไมต่อ้งใชค้ะแนนจาการสอบ ONET เนื่องจากเกณฑก์ารเข้าศึกษาใชเ้พยีงเกรดเฉลี่ยสะสม 

4 ภาคการศกึษา 100% แตก่็ยังมคีวามสัมพันธ์กัน อาจเนื่องมาจากโครงการ 10% เป็นโครงการแรกในการรับนสิิตเข้า

ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัยพะเยา เลยเป็นโครงการท่ีมนีสิิตท่ีมีผลการเรียนระดับต้นๆ ของโรงเรียนสมัครมาในรอบนี้ 

2. คะแนนรวมของการสอบ ONET กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ชั้นปี 1 มี

ค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.585 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง และเมื่อทดสอบ

นัยส าคัญของสหสัมพันธ์พบวา่ ทัง้สองมคีวามสัมพันธ์กัน (P < 0.05) จากการวเิคราะห์ โครงการ 10% มีประกาศผล

ออกมาในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นม. 6 นิสิตท่ีมุ่งมั่นตั้งใจท่ีจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ยื่นเกรดเฉลี่ย

สะสม ณ ตอนนั้น และอาจจะมีบางส่วนท่ียื่นแล้วสละสิทธ์ิเพื่อท่ีจะไปสอบ ONET วัดระดับความรู้เพื่อใช้ยื่นสมัครต่อ

มหาวทิยาลัยท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 
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3. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) 

ชั้นปี 1 มีค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.416 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า และเมื่อทดสอบ

นัยส าคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน (P < 0.05) สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เกณฑ์ในการเข้าศึกษา

ต่อของรอบโครงการ 10% ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา 100% จึงตั้งใจในการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปลาย

แล้ว นิสิตจากโครงการเรียนดี 10% เป็นนิสิตจากโครงการแรกที่เลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้นนิสิตท่ีมี

ผลการเรียนดี ความประพฤตดิีอยูแ่ล้ว แล้วเลือกเข้ามาในรอบโครงการนี้ส่งผลให้ เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 (GPA) 

ดีตาม 

1.4.3 โครงการรับตรงท่ัวประเทศ 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับคะแนนรวมของการสอบ ONET มีค่า 

Pearson Correlation เท่ากับ 0.778 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง แต่เมื่อทดสอบนัยส าคัญ

ของสหสัมพันธ์พบวา่ ท้ังสองไม่มคีวามสัมพันธ์กัน (P>0.05) ผลการวเิคราะห์พบวา่ เนื่องมาจากจ านวนกลุ่มตัวอยา่ง

ในการศกึษามแีค่ 6 คน ซึ่งเป็นจ านวนท่ีนอ้ย จึงอาจจะท าให้ผลการวิเคราะห์ไมม่คีวามสัมพันธ์กัน นอกจากนั้นเกณฑ์

การเข้าศึกษาต่อของโครงการรับตรงท่ัวประเทศ ยังใช้คะแนนจากการสอบ GAT/PAT 80% และใช้คะแนนจากเกรด

เฉลี่ยมัธยมปลายเพยีง 20% ดังนัน้ในอนาคตจึงควรมกีารเก็บขอ้มูลการสอบ GAT/PAT เพื่อใชใ้นการท าวิจัย 

2. คะแนนรวมของการสอบ ONET กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ชั้นปี 1 มี

ค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.839 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชงิบวกในระดับสูง และเมื่อทดสอบนัยส าคัญของ

สหสัมพันธ์พบว่า ท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) ผลการวิเคราะห์พบว่า โครงการรับตรงท่ัวประเทศมีการ

ค านวณของคะแนน GAT/PAT ท่ีต้องยื่นในการสมัครเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จึงจะต้องสอบ GAT PAT1 PAT3 

ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของวิศวกรรม จึงท าให้นิสิตมีพื้นฐานท่ีจะเข้าใจในการเรียนของแต่ละวิชาของคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

3. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) 

ชั้นปี 1 มีค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.910 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง และเมื่อทดสอบ

นัยส าคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ท้ังสองมคีวามสัมพันธ์กัน (P<0.05) ผลการวิเคราะห์พบวา่ นิสิตจากโครงการรับตรง

ท่ัวประเทศ เป็นนิสิตท่ีมาจากหลายๆจังหวัดท่ัวประเทศ ท่ีตั้งใจมาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีความมุ่งมั่น 

ขยัน ตั้งใจในการศึกษา ส่งผลให้เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 (GPA) ดีน่ันเอง 

1.4.4 โครงการ Admission 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับคะแนนรวมของการสอบ ONET มีค่า 

Pearson Correlation เท่ากับ 0.458 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า และเมื่อทดสอบนัยส าคัญของ

สหสัมพันธ์พบว่า ท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) จากการวิเคราะห์พบว่า เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของโครงการ 

Admission ใช้คะแนนจากการสอบ ONET ถึง 30% ดังนั้นนิสิตท่ีจะสมัครรอบ Admission จึงมีความตั้งใจในการสอบ 

ONET เพื่อให้มีคะแนนท่ีนิสิตคาดหวังไว้และน าไปยื่น Admission ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนั้นยังจะต้องใช้

คะแนนจากการสอบ GAT/PAT 50% และใช้คะแนนจากเกรดเฉลี่ยมัธยมปลายเพียง 20% ดังนั้นในอนาคตจึงควรมี

การเก็บขอ้มูลการสอบ GAT/PAT เพื่อใชใ้นการท าวิจัย 

2. คะแนนรวมของการสอบ ONET กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ชั้นปี 1 

มีค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.655 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง และเมื่อทดสอบ

นัยส าคัญของสหสัมพันธ์พบวา่ ท้ังสองมคีวามสัมพันธ์กัน (P<0.05) เมื่อท าการวเิคราะห์ การสอบ Admission นสิิตทุก
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คนต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) คะแนนจาการสอบ ONET และคะแนนจาการสอบ GAT/PAT ซึ่งนิสิต

นา่จะมคีวามรู้พื้นฐานเพยีงพอในเรียนรู้และเข้าใจวิชาพื้นฐานตา่งๆในช้ันปีท่ี 1 ท้ังน้ีก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลวา่ตลอดชั้นปีท่ี

1 จะขยันมากน้อยเพยีงใด   

3. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) 

ชั้นปี 1 มีค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.629 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง และเมื่อ

ทดสอบนัยส าคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) การวิเคราะห์ พบว่า นิสิตจากรอบ 

Admission จะตอ้งท าการสอบตา่งๆ ท้ัง ONET, GAT/PAT จึงท าให้มีความรู้พืน้ฐานในระดับท่ีมาก สามารถน ามาปรับใช้

ในการศึกษาในมหาวิทยาลัย ทัง้นี้ก็ยังขึน้อยูก่ับการประพฤติปฏบัิตขิองตัวนสิิตเองด้วย 

1.4.5 พจิารณาทัง้ 4 โครงการรับเข้า 

1. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) กับคะแนนรวมของการสอบ ONET มีค่า 

Pearson Correlation เท่ากับ 0.474 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า และเมื่อทดสอบนัยส าคัญของ

สหสัมพันธ์พบว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) จากการวิเคราะห์พบว่า คะแนน ONET ท่ีนิสิตต้องสอบเพื่อน า

คะแนนในส่วนนี้ ไปยื่นในการเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยตา่งๆ และคะแนน ONET ก็เป็นคะแนนท่ีวัดผลระดับความรู้

ของแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกันเพราะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันท่ัวประเทศ และอาจจะเป็นเพราะตัวของแตล่ะบุคคลมี

เป้าหมายการศึกษาชอ่งทางการเข้าศึกษาที่ไมเ่หมอืนกันจึงตอ้งต้ังใจอ่านหนังสอืสอบ เพียรพยายามในการสอบ ONET 

เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นหากต้องการหาความสัมพันธ์เทียบกับ GPA ชั้นปีท่ี 1 สามารถใช้ข้อมูลของ ONET เป็น

ตัวแทนของข้อมูล (GPAM6) ได้ 

2. คะแนนรวมของการสอบ ONET เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ชัน้ปี 1 มีค่า 

Pearson Correlation เท่ากับ 0.606 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง และเมื่อทดสอบนัยส าคัญ

ของสหสัมพันธ์พบวา่ ท้ังสองมคีวามสัมพันธ์กัน (P<0.05) ผลการวเิคราะห์ นิสิตจากทุกๆโครงการจะต้องมีการสอบ

วัดความรู้พื้นฐาน ONET ดังนั้นนิสิตท่ีได้คะแนน ONET มาก อาจจะได้เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 (GPA) มากตาม 

ท้ังนี้ขึน้อยูก่ับการวางแผนการเรียน มีการจัดเวลา รู้และเข้าใจการเรียน ปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้

อย่างเหมาะสม และมีความต้ังใจศึกษาการเรียนในชัน้ปีท่ี 1  

3. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศกึษา (GPA) ชั้นปี 

1 มีค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.627 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง และเมื่อทดสอบ

นัยส าคัญของสหสัมพันธ์พบวา่ ท้ังสองมคีวามสัมพันธ์กัน (P<0.05) เมื่อท าการวเิคราะห์ นสิิตจากทุกรอบโครงการถ้า

มเีกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 (GPA) ท่ีด ีสามารถย้อนกลับไปได้ว่ามีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (GPAM6) ท่ีดเีชน่กัน 

ท้ังนี้เกรดสะสมตอนจบปี 1 (GPA) จะดีจริงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความขยัน การแบ่งเวลา การวางแผนการ

เรียนท่ีดดี้วย 
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2. การวิเคราะห์การถดถอยของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลการเรียนของนิสิตจากทุกโครงการรับเข้าศึกษาต่อ 

ก าหนดให้ เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาของช้ันปี 1 (GPA) คือ ตัวแปรตาม (Y) และ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยม

ปลาย (GPAM6), คะแนนรวมของการสอบ ONET (ONET) คือ ตัวแปรตน้ (X) ผลการวเิคราะห์แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย ระหวา่งผลการเรียนของนสิิตจากทุกโครงการรับเข้าศึกษาต่อ 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.549 .311  -1.766 .082 

GPAM6 .466 .099 .442 4.687* .000* 

ONET .004 .001 .390 4.134* .000* 

 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของสมการถดถอยพบว่า สมการถดถอยสามารถใช้ได้ 

(P<0.05) เนื่องจากมีสัมประสิทธ์ิอย่างน้อย 1 ค่า ที่ส่งผลต่อ GPA [10] และเมื่อท าการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ด้วย t-

Test พบว่า GPAM6 และ ONET ส่งผลต่อ GPA ปี1 อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยมีค่า R2 เท่ากับ 51.10% และ R2
adj 

เท่ากับ 49.70%  ดังนัน้สมการถดถอยท่ีได้ คือ 

 

   (1) 

 

ผลการวเิคราะห์พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลายกับคะแนนรวมของการสอบ ONET ถือว่าเป็นสว่นหนึ่งใน

การวเิคราะห์ค านวณเกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 ในระดับเบื้องต้นเท่านั้น การท่ีจะท าให้เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบปี 1 

มีความสมบูรณ์แบบและเป็นตามท่ีหวังไว้นั้นจะต้องอาศัยปัจจัยภายนอกของแต่ละบุคคล ความตั้งใจ มุ่งมั่นใน

การศึกษาให้เต็มความสามารถ รู้จักจัดตารางเวลาในการเรียนได้ดี อาจจะเป็นการใช้กับกลุ่มพฤติกรรมท่ีมีความ

รับผิดชอบในการเรียนของนสิิตท่ีมีเป้าหมายการท าหน้าท่ีของนสิิตเป็นไปในแบบทางเดียวกัน 

2.2 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลสอบกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิต 

ก าหนดให้เกรดเฉลี่ยสะสมวิชาแคลคลูลัส ชั้นปี1 (AvgCal) คือตัวแปรตาม (Y) และคะแนนวิชาคณิตศาสตร์การสอบ

ONET (OMath) เป็นตัวแปรตน้ (X) ผลการวเิคราะห์แสดงดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การทดสอบสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย ระหวา่งผลการเรียนของนสิิตจากทุกโครงการรับเข้าศึกษาต่อ 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .729 .194  3.758* .000 

OMath .029 .009 .345 3.187* .002* 

 

จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนของสมการถดถอยพบวา่ สมการถดถอยสามารถใช้ได้ (P<0.05) เนื่องจาก

มีสัมประสิทธ์ิอย่างน้อย 1 ค่า ท่ีส่งผลต่อ AvgCal ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิด้วย t-Test พบว่า 

OMath ส่งผลต่อ AvgCal อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยมีค่า R2 เท่ากับ 11.90% และ R2
adj เท่ากับ 10.8%  ดังนั้น

สมการถดถอยท่ีได้ คือ 

   (2) 

 

การวิเคราะห์พบว่า จากคะแนนของการสอบ ONET กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานส่วนหนึ่งในการ

เรียนวิชาแคลลูลัสในชั้นปีท่ี 1 การท่ีจะวัดผลได้อย่างสมบูรณ์นั้น ต้องอาศัยศึกษาเรียนรู้ของวิชาแคลลูลัสมากขึ้น 

เพราะเป็นวชิาที่เจาะลึกลงมาจากวิชาคณิตศาสตร์ในมัธยมปลาย และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่ง OMath 

และ AvgCal  มคี่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.345 แสดงวา่มีความสัมพันธ์กันเชงิบวกในระดับต่ า และเม่ือทดสอบ

นัยส าคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน (P<0.05) จากการวิเคราะห์ นิสิตท่ีได้คะแนน ONET กลุ่ม

วิชาคณิตศาสตร์มาก จะได้เกรดเฉลี่ยของวิชาแคลลูลัสท่ีมากตาม เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์ในมัธยมปลาย เป็น

พื้นฐานท่ีสามารถน ามาใชใ้นการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งถ้ามีพื้นฐานท่ีดกี็จะส่งผลต่อการเรียนมหาวทิยาลัยท่ีดี

ได้ 

2.3 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลสอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ของนิสิต ก าหนดให้เกรด

เฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปี 1 (AvgSci) คือตัวแปรตาม (Y) และ คะแนนวชิาวทิยาศาสตร์ของการสอบ 

ONET (OSci) เป็นตัวแปรตน้ (X) ผลการวเิคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 การทดสอบสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย ระหวา่งผลสอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ของนสิิต 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .313 .240  1.304 .196 

OSci .038 .007 .519 5.286* .000* 
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จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนของสมการถดถอยพบวา่ สมการถดถอยสามารถใช้ได้ (P<0.05) เนื่องจาก

มีสัมประสิทธ์ิอย่างน้อย 1 ค่า ท่ีส่งผลต่อ AvgSci ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิด้วย t-Test พบว่า 

สัมประสิทธ์ิ OSci ส่งผลต่อ AvgSci อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยมีค่า R2 เท่ากับ 26.90% และ R2
adj เท่ากับ 

25.90%  ดังนัน้สมการถดถอยท่ีได้ คือ 

    (3) 

 

การวิเคราะห์จากคะแนน ONET กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาฟิสิกส์  1 

ฟิสิกส์ 2 และเคมใีนชัน้ปีท่ี 1 เนื่องจาก วิชาฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์ 2 และเคมท่ีี เรียนในมหาวทิยาลัยมีเนื้อหาคล้ายกับมัธยม

ปลาย และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง OSci และ AvgSci พบว่ามีค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.519 

แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง และเมื่อทดสอบนัยส าคัญของสหสัมพันธ์พบว่า ท้ังสองมี

ความสัมพันธ์กัน (P<0.05) จากการวเิคราะห์ นิสิตท่ีได้คะแนน ONET กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์มาก จะได้เกรดเฉลี่ยของ

วิชาฟิสิกส์และเคมีท่ีมากตาม เนื่องจาก นิสิตท่ีมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สูงในระดับมัธยมปลาย จะสามารถท า

ข้อสอบ ONET ได้ดี ส่งผลให้มีความรู้พืน้ฐานท่ีดใีนการศึกษากลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเนื้อหา

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นการน าความรูพ้ื้นฐานท่ีมาจากมัธยมศึกษาปลายมาใชค้่อนขา้งมาก 

2.4 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างผลสอบกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษของนิสิต ก าหนดให้เกรด

เฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 (AvgEng) คือตัวแปรตาม (Y) และคะแนนวชิาภาษาอังกฤษของการสอบ 

ONET  (OEng) เป็นตัวแปรตน้ (X) ผลการวเิคราะหแ์สดงดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 การทดสอบสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย ระหวา่งผลสอบกลุ่มกลุม่วชิาภาษาอังกฤษของนสิิต 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .826 .383  2.154 .034 

OEng .059 .016 .394 3.713* .000* 

 

จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนของสมการถดถอยพบวา่ สมการถดถอยสามารถใช้ได้ (P<0.05) เนื่องจาก

มีสัมประสิทธ์ิอย่างน้อย 1 ค่า ท่ีส่งผลต่อ AvgEng ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิด้วย t-Test พบว่า 

สัมประสิทธ์ิ OEng ส่งผลต่อ AvgEng อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยมีค่า R2 เท่ากับ 15.50% และ R2
adj เท่ากับ 

14.40%  ดังนัน้สมการถดถอยท่ีได้ คือ 

    (4) 
 

จากการวิเคราะห์คะแนน ONET กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษเป็นวชิาพื้นฐานส่วนหนึ่งในการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ

ในชั้นปีท่ี 1 เนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาท่ีมีเนื้อหาตรงตัวมีขอบเขตอยู่แล้ว ต้องเข้าใจหลักไวยากรณ์ ค าศัพท์ 

ทักษะการพูด อ่าน และฟัง และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่ง OEng และ AvgEng มีค่า Pearson Correlation 

เท่ากับ 0.394 แสดงวา่มีความสัมพันธ์กันเชงิบวกในระดับต่ า และเมื่อทดสอบนัยส าคัญของสหสัมพันธ์พบวา่ ท้ังสองมี

ความสัมพันธ์กัน (P<0.05) เมื่อวิเคราะห์พบว่า นิสิตท่ีได้คะแนน ONET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษมาก จะได้เกรดเฉลี่ย
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ของวิชาภาษาอังกฤษท่ีมากตาม อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิชาทางภาษาศาสตร์จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิด

ทักษะความช านาญ หากนิสติต้ังใจเรียนวชิากลุ่มนี้แล้ว ก็จะส่งผลให้สามารถเรียนได้ดใีนระดับมหาวิทยาลัย 

2.5 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างคะแนน ONET ทั้ง 8 กลุ่มวิชากับเกรดเฉลี่ยสะสม GPA 

ชั้นปีที่ 1 ของนิสิต ก าหนดให้ เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาของชั้นปี1 (GPA) คือตัวแปรตาม (Y) และ คะแนน 

ONET 

8 กลุ่มวิชา ได้แก่ คะแนนวชิาคณิตศาสตร์ของการสอบ ONET (OMath) คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ของการสอบ ONET 

(OSci) คะแนนวชิาภาษาอังกฤษของการสอบ ONET (OEng) เป็นตัวแปรตน้ (X) ผลการวเิคราะห์แสดงดังตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 การทดสอบสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย ระหว่างคะแนน ONET ท้ัง 8 กลุ่มวิชากับเกรดเฉลี่ยสะสม 

GPA ชัน้ปีท่ี 1 ของนิสติ 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .347 .320  1.083 .282 

OThai .001 .005 .018 .143 .887 

OMath .013 .005 .255 2.527* .014* 

OSci .021 .007 .328 2.933* .005* 

OSocial .002 .007 .036 .310 .757 

OHealty .002 .004 .053 .532 .597 

OArt .008 .005 .162 1.571 .121 

OWork .001 .004 .014 .138 .890 

OEng .012 .006 .197 2.040* .045* 

 

จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของสมการถดถอยพบวา่ สมการถดถอยสามารถใชไ้ด้ (P<0.05) เนื่องจาก

มสีัมประสิทธ์ิอยา่งน้อย 1 ค่า ท่ีสง่ผลตอ่ GPA ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิดว้ย t-Test พบวา่ 

สัมประสิทธ์ิ OMath OSci และ OEng ส่งผลตอ่ GPA อย่างมนียัส าคัญ (P<0.05) โดยมีคา่ R2 เท่ากับ 45.40% และ 

R2
adj เท่ากับ 39.0% ดังนัน้สมการถดถอยท่ีได้ คือ  

   (5) 

 

หากนิสติมคีะแนน ONET สูง ทัง้วชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูง จะเป็นผลดีต่อเกรดเฉลี่ย

สะสมเมื่อเรียนจบชั้นปีท่ี 1 เนื่องจากการมีคะแนน ONET ท่ีดี สะท้อนให้เห็นว่านิสิตมีความรู้พื้นฐานท่ีดีเช่นกัน และ

ส่งผลให้สามารถน าความรู้พื้นฐานดังกล่าว มาต่อยอดในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังสามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) แปรตามคะแนน ONET ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ หรือสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคะแนน ONET ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษท่ี

นิสิตสอบได้  สามารถน ามาใช้คาดเดาหรือพยากรณ์ผลการเรียนและการพ้นสภาพการเป็นนิสิตในชั้นปีท่ี 1 ได้ด้วย

เชน่กัน 
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2.6 การวิเคราะห์การถดถอยระหวา่งคะแนนวิชาแคลคูลัส ฟิสิกส์ 1 และเคม ีกับคะแนนวิชา 
Mechanics1 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ก าหนดให้ เกรดวชิากลศาสตร์วิศวกรรม 1 ของช้ันปี 1 (Mechanics1) คือตัวแปรตาม 

(Y) และเกรดเฉลี่ยวิชาแคลคูลัส 1 (Cal1) ฟิสิกส์ 1 (Phy1) เคมี (Chem) เป็นตัวแปรต้น (X) ผลการวิเคราะห์แสดงดัง

ตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 การทดสอบสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย ระหว่างคะแนนวิชาแคลคูลัส ฟิสิกส์ 1 และเคมี กับคะแนน

วชิา Mechanics1 ของนิสติช้ันปีท่ี 1 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.977 .773  -1.263 .214 

Cal1 .497 .265 .271 1.877 .068 

Phy1 .713 .342 .375 2.087* .043* 

Chem .190 .492 .069 .385 .702 

 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของสมการถดถอยพบว่า สมการถดถอยสามารถสร้างได้ 

(P<0.05) เนื่องจากมีสัมประสิทธ์ิอย่างน้อย 1 ค่า ท่ีส่งผลต่อ คะแนน Mechanics 1 ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบค่า

สัมประสิทธ์ิทีละตัวด้วย t-Test พบวา่ สัมประสิทธิ์ Phy1 ส่งผลต่อ Mechanics 1 อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยมีค่า 

R2 เท่ากับ 36.50% และ R2
adj เท่ากับ 31.70%  และเมื่อพิจารณาจากกราฟความน่าจะเป็นพบวา่ข้อมูลมีการเรียงตัว

เป็นเส้นตรง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิเคราะห์สมการถดถอย ดังนั้นสมการถดถอยท่ีได้ คือ 

    (6) 
 

2.7 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่าง เกรดเฉลี่ยวิชาแคลคูลัส วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ 

กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ก าหนดให้ เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) คือตัวแปรตาม 

(Y) และเกรดเฉลี่ยวิชาแคลคูลัส (AvgCal) วิทยาศาสตร์ (AvgSci) และอังกฤษ (AvgEng) เป็นตัวแปรต้น (X) ผลการ

วเิคราะห์แสดงดังตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7 การทดสอบสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย ระหว่างเกรดเฉลี่ยวิชาแคลคูลัส วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ 

กับเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศกึษา (GPA) 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .858 .056  15.348* .000* 

AvgCal .212 .029 .348 7.320* .000* 

AvgSci .394 .043 .447 9.189* .000* 

AvgEng .159 .018 .381 9.061* .000* 

 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของสมการถดถอยพบว่า สมการถดถอยสามารถสร้างได้ 

(P<0.05)  เนื่องจากมีสัมประสิทธ์ิอย่างน้อย 1 ค่า ที่ส่งผลตอ่ GPA ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิทีละตัว

ด้วย t-Test พบว่า สัมประสิทธ์ิท้ังสามชนิดส่งผลต่อ GPA อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยมีค่า R2 เท่ากับ 89.70% 

และ R2
adj เท่ากับ 89.30%  และเมื่อพิจารณาจากกราฟความน่าจะเป็นพบว่าข้อมูลมีการเรียงตัวเป็นเส้นตรง ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิเคราะห์สมการถดถอย ดังนั้นสมการถดถอยท่ีได้ คือ 
 

  (6) 
 

และเมื่อผู้วิจัยได้รวมความสัมพันธ์ของสมการ 2 3 และ 4 กับสมการท่ี 6 พบว่า สมการความสัมพันธ์

ระหวา่งเกรดเฉลี่ยตอนจบชั้นปีท่ี 1 (GPA) กับคะแนนสอบ ONET วิชาคณิตศาสตร์ (OMath) วทิยาศาสตร์ (OSci) และ

วชิาภาษาอังกฤษ (OEng) แสดงดังสมการท่ี 7 
 

 (7) 
 

วเิคราะห์ผล จากสมการสามารถสรุปได้ว่า หากนสิิตท่ีเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ควรท่ีจะมีคะแนน

สอบ ONET วชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษเท่าไหร่ จึงจะไมพ่้นสภาพการเป็นนิสิตเมื่อจบชัน้ปีท่ี 

1 หรือหากนสิิตมีคะแนนสอบ ONET วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวชิาภาษาอังกฤษ จะได้เกรดเฉลี่ยตอนจบชั้น

ปีท่ี 1 เท่าไหร ่ทัง้นี้สมการดังกล่าวมีคา่ความคลาดเคลื่อนท่ีมาจากเกรดในวิชาอื่นๆ ที่ไมไ่ด้น ามาค านวณในสมการ 

 

สรุปผล 
 จากการส ารวจผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่ามีอัตรา

การลาออกกลางคันของนสิิตชั้นปีท่ี 1 ทุกหลักสูตรอยู่ในระดับท่ีสูง ประมาณร้อยละ 20 จึงท าการศึกษาโดยรวบรวม

ข้อมูลของนิสิตและสัมภาษณ์นิสิตโดยตรง เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการ

วิเคราะห์พบว่า โครงการรับเข้าท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ดังนั้นไม่ว่าจะช่อง

ทางการรับเข้าใดๆ ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต ส่วนขนาดโรงเรียนท่ีแตกต่างกันนั้น มีผลต่อเกรด

เฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) เนื่องจากรูปแบบการสอน เกณฑ์การให้คะแนนของโรงเรียนแต่ละขนาดไม่

เหมอืนกัน ท าให้ความรู้พืน้ฐานของนิสติไมเ่ท่ากันดว้ย นิสติสามารถท าการประเมินตัวเองเพื่อเป็นแนวทางเตรียมตัวใน
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การศึกษาชัน้ปีท่ี 1 จากการใชค้ะแนนสอบ ONET ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวทิยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ มา

ค านวณโดยใช้ความสัมพันธ์ของสมการโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า สมการดังกล่าวมีความ

แม่นย าสูงถึงร้อยละ 89.7 นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า เชน่ วชิากลศาสตร์

วศิวกรรม 1 ท่ีอาจจะส่งผลให้นิสิตมีเกรดเฉลี่ยตอนจบชั้นปีท่ี 1 มีเกรดในระดับท่ีต่ ากว่าท่ีค านวณไว้ก่อนเข้าศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนการเรียนและการปฏิบัติตัวของนิสิตเป็นหลัก ในการมุ่งมั่น

ศึกษาหาความรู้ นิสิตท่ีมีคะแนนสอบ ONET สูงก็ไม่ได้แปลว่าจะมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) สูงตาม 

หากนิสิตมีทัศนคติในการเรียน มีเชาว์ปัญญาท่ีไม่ดี  ไม่ขยัน ไม่ตั้งใจเรียน ก็อาจจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจาก

เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา (GPA) ไมถ่ึงเกณฑ์ได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากข้อมูลท่ีน ามาพิจารณาเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เท่านั้น ซึ่งผลงานวิจัยท่ีได้อาจไม่สามารถน ามาอนุมานกลุ่มประชากร 

นสิิตวศิวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชาได้ เนื่องจากอาจมีปัจจัยภายนอกบางอยา่ง อาทิเช่น ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรที่

แตกตา่งกัน จึงควรตอ้งท าการศกึษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนสิิตเฉพาะหลักสูตร 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ ส่วนงานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลส าหรับ

งานวจิัยนี้  
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ปัจจัยในการตัดสนิใจเข้าศกึษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการ

สอนภาษาจีน มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

Factors Affecting Decision Making to Study in Teaching Chinese Language 

Program at Mae Fah Luang University 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศึกษาการเก็บข้อมูลจาก

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ าปี

การศึกษา 2559 จ านวน 192 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย และใช้โปรแกรมทางสถิติในการ

วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนาและทดสอบสมมุตฐิานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และ F-test (One-Way 

ANOVA) โดยก าหนดระดับนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ผลการวิจัยพบวา่ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การเลอืกศกึษาต่อในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน 

มากท่ีสุดคือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  ด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยอันดับสุดท้าย

คือ ด้านค่าใช้จ่าย โดยท่ีความแตกตา่งของเชื้อสาย และความแตกต่างของรายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการการตัดสินใจ

เลอืกศึกษาต่อในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 
 

ค าส าคัญ:  หลักสูตร  การสอนภาษาจีน การตัดสินใจ 
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Abstract 
 The purpose of this research was study about personal factors and factors affecting to decision to study 

in Teaching Chinese Language program at Mae Fah Luang University. Data was collected from the first year 

students of the academic year 2016 who are currently studying in Teaching Chinese Language program. The 

samples used in this study were 192 students. The data was gathered by questionnaires and analyzed by 

descriptive statistics and statistical inference as follow; t-test and F-test (One-Way ANOVA) at the 0.05 

significance levels. 

 This study found that the factors affecting to decision to study in Teaching Chinese Language program 

at the highest levels; firstly was curriculum, secondly were reputation of the university, university environment 

and expense, respectively. Difference of non-Chinese nationalities or Chinese nationalities and parents’ income 

are affecting to decision to study in Teaching Chinese Language program at Mae Fah Luang University at the 

0.05 significance levels. 
 

Keywords:   Curriculum, Teaching Chinese Language, Decision making 

 
บทน า 

แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก และเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษท่ี 21 หรือเรียกสั้นๆว่า “หนึ่ง

แถบ หนึ่งเส้นทาง” ยุทธศาสตร์ดังกล่าวถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ วันท่ี  8 มีนาคม พ.ศ.2558 โดย

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไมเ่พยีงแสดงถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ในขณะเดียวกันยังถูก

ใช้เพื่อพัฒนาแก้ไขนโยบายการศึกษาของประเทศจีนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายใหม่ในการเปิดระบบ

การศึกษาของจีนให้เป็นสากล (Sharma, 2013) เพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”ของประเทศ

จีน การพัฒนาในเร่ืองของการศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งท่ีประเทศจีนไม่ได้มองข้าม เพราะการด าเนินยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ 

หนึ่งเส้นทาง”ท้ังในด้านของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประชากร รวมไปถึงศาสนาเป็นต้น ล้วน

จ าเป็นตอ้งอาศัยการศึกษาเป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้ังสิ้น อีกท้ังหนึ่งในการด าเนินยุทธศาสตร์ท่ี

ประเทศจีนตอ้งการคือการให้นานาประเทศ “เข้าใจจีน”  

ปัจจุบันประเทศจีนได้เป็นท่ีจับตามองของนานาประเทศท่ัวโลก หรือสามารถเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศ

มหาอ านาจของโลกเลยก็วา่ได้ ด้วยกระแสของประเทศจีนท าให้ประชากรท่ัวโลก หันมาให้ความส าคัญและสนใจท่ีจะ

ศกึษาสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศจีนท่ีนอกเหนอืจากภาษามากยิ่งขึน้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีได้รับอทิธิพลจาก

ประเทศจีน โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ีบรรจุวิชาภาษาจีนลงในหลักสูตรการศึกษาของชาติ (กรมวิชาการ , 

2545) มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวงเป็นหน่ึงในสถาบันอุดมศกึษาท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเติบโตอยา่งรวดเร็วของ

ประเทศจีน ในพ.ศ.2547 ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจขึ้น และภายหลังก็ได้เปิดหลักสูตร

อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาจีน อาทิเช่นในปีพ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในปีพ.ศ.2556 เปิดหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน และใน

ปีพ.ศ.2557 เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา นอกจากนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 เป็นต้นมา 

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษาจีน และได้บรรจุวิชาภาษาจีน1 ไว้ในหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป
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ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะศึกษาในหลักสูตรใดก็ตาม จะมีความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน   

หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรท่ีมี

ผู้สนใจเลอืกเข้าศึกษาตอ่จ านวนมาก โดยจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศกึษาในหลักสูตรดังกล่าว มีจ านวนเพิ่มขึน้เฉลี่ย ร้อย

ละ 26.33 ต่อไปการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาตร

บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อท่ีจะทราบถึงปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสนิใจ 

 2. งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการตัดสนิใจ 

การตัดสินใจ (Decision making) เป็นกระบวนการอยา่งหนึ่งท่ีทุกคนนัน้จะได้พบเจอในชวีติประจ าวัน ตั้งแต่

การตัดสินใจเร่ืองง่ายๆจนกระทัง่เร่ืองท่ียาก การตัดสินใจจะเกดิขึน้ในสภาพการณ์ท่ีเราต้องคาดการณเ์กี่ยวกับ

อนาคต หรอืเมื่อเรามีทางเลือกระหว่างสองทางเลือกขึ้นไป  

สุพาน ีสฤษฎว์านชิ (2549) กล่าววา่ การตัดสินใจหมายถึงกระบวนการของการเลอืกจากหลายๆทางเลือกท่ี

มีอยู่ ณ วันนี้ เพื่อให้ได้ผลลัพพ์อย่างท่ีต้องการ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การตัดสินใจจึง

เกี่ยวข้องกับมิตขิองทางเลือกเสมอ เพราะถ้าเราไม่มทีางเลือก เราก็ไม่ต้องเลอืก เราก็ไมต่้องตัดสินใจ ดังนัน้ เมื่อต้อง

ตัดสนิใจจะตอ้งมีทางเลือกเสมอ 

วุฒิ ฉลวยศรี (2546) นิยามวา่การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลอืกแนวทางปฏบัิติท่ีคิดวา่มคีวามคิดว่า

มคีวามเหมาะสมใช้ในสถานการณ์ การตัดสินใจเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับสติปัญญาเป็นเร่ืองของการไตร่ตรอง 

มเีหตุผล ฉะนั้นการเลอืกแนวทางท่ีดท่ีีสุดนัน้จะต้องพจิารณาถึงความเสี่ยง ความประหยัดเวลา เวลาท่ีใชแ้ละข้อจ ากัด

จากแหล่งต่างๆให้รอบคอบ 

ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมม.ิ (2545).  การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการในการ

เลอืกท่ีกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลอืกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวิตประจ าวัน โดยท่ีเขาจะเลอืกสินค้า

หรือบริการตามข้อมูล และข้อจ ากัดของสถานการณ์การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญและอยูภ่ายในจิตใจของ

ผู้บริโภค ซึ่งนักการตลาดสามารถท าความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค การวางแผนการกระจายสินค้าและ

สร้างความยอมรับของผู้บริโภคก็จะมีประสิทธิภาพ 
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ดังนั้นการตัดสินใจจึงหมายถึงกระบวนการเลือกจากทางเลือกท่ีมีมากกว่า 1 ทางเลือกขึ้นไป โดยการ

ตัดสนิใจนัน้ จะตอ้งผ่านกระบวนการคดิ พจิารณาไตร่ตรอง วเิคราะห์แล้ว ค่อยตัดสนิใจเลอืก ทางท่ีดท่ีีสุดและมีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด   

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชูเกียรติ ผุดพรหมราช (2550) ศึกษาสถิตวิิเคราะห์การตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือนักเรียนท่ีศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือประกาศนียบัตรวชิาชพีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังจะเรียนต่อระดับชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา2551 จ านวน 

430 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า อายุ แผนการเรียน ระดับ

การศึกษาของบิดามารดา รายได้และรายจ่ายของบิดามารดา ความสนใจในวชิาชีพ อิทธิพลของมหาวทิยาลัย สื่อและ

เทคโนโลยีทางการเรียน ค่าเล่าเรียน เกณฑ์การรับนักศึกษา ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย และสวัสดิการบริการของ

มหาวทิยาลัย เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   

เกรียงศักดิ์  แสงจันทร์ (2549) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นิสิตท่ี

ก าลังศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน 298 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า เพศ รายได้ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อุปกรณ์การ

เรียนการสอน และการบริหารจัดการของวิทยาลัย เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วทิยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โกสินทร์ ธรรมเขตต์ และ ภิญโญ จรรยะเจริญ (2549) การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การเลือกสถานศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า การศึกษาโครงงานพิเศษในคร้ังนี้ มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกสถานศึกษาตอ่ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ทางด้าน

ตัวบุคคล ด้านการศึกษาต่อ ด้านการเงิน ด้านค่านิยม และด้านการแนะแนว โดยมีสมมุติฐานว่า ปัจจัยแต่ละปัจจัย

ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา คือ นัก เรียน นักศึกษา ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้ปีท่ี 3 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จ านวนท้ังสิน้ 329 

คน โดยผลการศึกษาโครงการดังกล่าว พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามาก

ท่ีสุด คือปัจจัยด้านการเงิน รองลงมา ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ปัจจัยด้านค่านิยม และปัจจัยท่ี

ส่งผลนอ้ยท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านการแนะแนว 

 วัฒนา วันเพ็ญ (2545) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การส ารวจปัจจัยท่ีใช้พิจารณาและมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเข้าสมัครศกึษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ผลการวจิัย พบวา่ ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลตอ่การตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยรังสิตสูงสุดคือ การแนะน าของพ่อแม่ ผู้ปกครอง รองลงมา การโฆษณาจากสื่อต่างๆ คือ สื่อโทรทัศน ์

สื่อหนังสือพิมพ์ และการแนะน าของเพื่อน ปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยรังสิ ต 5 อันดับแรก 

ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ปัจจัยด้านสถานท่ีเรียน บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านชื่อเสียงของ

มหาวทิยาลัย ปัจจัยด้านคุณภาพอาจารย์ และปัจจัยดา้นการยอมรับจากบุคคลภายนอก 

จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยแต่ละด้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

สถาบันการศกึษาหรือหลักสูตรตา่งๆ เชน่ รายได้ของผู้ปกครอง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ

สถานศกึษา การยอมรับจากบุคคลภายนอก หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อุปกรณก์ารเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และ

การบริหารจัดการของวิทยาลัย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
สมมุติฐาน 

1. เพศ ที่แตกตา่งกันส่งผลต่อการตัดสนิใจเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอน

ภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 

2. เชื้อสายท่ีแตกต่างกันสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 

3. รายได้ของผู้ปกครองท่ีแตกตา่งกันส่งผลต่อการตัดสนิใจเข้าศกึษาตอ่ในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 

4. แผนการศกึษาท่ีแตกต่างกันส่งผลตอ่การตัดสนิใจเขา้ศกึษาตอ่ในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การสอนภาษาจีน มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เป็นการศึกษาโดยใชว้ธีิการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ

การศึกษาเชงิส ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครัง้เดียว (One-Shot Study)  

 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง จ านวน 192 คน (ข้อมูลจากส่วนทะเบียนมหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง) 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน

ท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 5 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ เชื้อสาย รายได้ของผู้ปกครอง และแผนการศกึษา

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 เชื้อสาย 

 รายได้ของผู้ปกครอง 

 แผนการศกึษา 

ปัจจัย 

 ด้านหลักสูตร 

 ด้านช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

 ด้านคา่ใชจ้า่ย 

 ด้านสภาพแวดลอ้ม 

 

ก า รตั ด สิ น ใจ ศึ ก ษ าต่ อ ใน

หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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ท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อ ส่วนท่ี 2 เป็นข้อค าถามระดับความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้า

ศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แบบมาตรวัด

ประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert scale) 

 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยด าเนินตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. น าแบบสอบถามไปให้กลุม่ตัวอย่างตอบ โดยผู้วจิัยเป็นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมา ตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับอีกคร้ัง ซึ่งได้รับ

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ใช้ได้จ านวน 192 ชุด และด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิโดยเลอืกใช้สถิตใินการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อพรรณนาลักษณะโดยท่ัวไปของกลุ่มประชากรท่ี

ศกึษา 

 การทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรท่ีมีผลต่อการเลื อก

ศกึษาตอ่ในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง ใชก้ารวเิคราะห์ความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยโปรแกรมทาง

สถิต ิเพื่อใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 

 
ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษาจ านวนและร้อยละของกลุม่ตัวอย่างจ าแนก

ตามขอ้มูลส่วนบุคคลพบวา่เพศของกลุม่ตัวอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4 และเพศ

ชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีเชื้อสายจีน โดยมีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.2 และมีเชื้อสายจีน จ านวน 63  คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 บาท – 20,000 

บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6  รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 บาท – 30,000 บาท 

จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 30,001 บาท – 40,000 บาท 

จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหวา่ง 40,001 บาท – 50,000 บาท 

จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และนอ้ยท่ีสุดมรีายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองตอ่เดอืน สูงกว่า 50,000 บาท จ านวน 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 แผนการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนเข้าอุดมศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จ

การศึกษาจากแผนการศึกษาภาษาจีน จ านวน 156 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.3 รองลงมาคือ แผนการศึกษา

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และจบการศึกษาจากแผนการศึกษาอื่นๆก่อน

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
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ตารางที่ 1  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลอืกศึกษาต่อในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน     

           (N=192) 

ปัจจัย ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ x̄  S.D. แปรผล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

จ านวน (ร้อยละ) 

1.ด้านหลักสูตร 107 

(55.7) 

72 

(37.5) 

11 

(5.8) 

2 

(1.0) 

0 

(0) 

4.47 0.65 มาก 

2.ด้านช่ือเสียงของ

มหาวทิยาลัย 

96 

(50.0) 

61 

(31.7) 

29 

(15.0) 

6 

(3.3) 

0 

(0) 

 4.28 0.78 มาก 

3.ด้านคา่ใชจ้่าย 75 

(38.9) 

61 

(31.7) 

31 

(16.0) 

10 

(5.6) 

15 

(7.8) 

3.88   0.79  ปานกลาง 

4.ด้านสภาพ 

แวดลอ้ม 

69 

(35.9) 

81 

(42.2) 

38 

(19.8) 

3 

(1.6) 

1 

(0.5) 

4.13 0.97 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆท่ีมีผลต่อการศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา

การสอนภาษาจีน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน 

มากท่ีสุดคือ ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) รองลงมาคือ 

ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78)  ด้าน

สภาพแวดลอ้ม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97)  และปัจจัยอันดับสุดท้ายคอื 

ด้านคา่ใชจ้่าย อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของเพศของกลุ่มตัวอยา่งมผีลต่อการตัดสินใจเลอืกศกึษาต่อในหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 

(N=192) 

เพศ จ านวน x̄  S.D. ค่า t-test P-Value 

ชาย 32 4.22 0.43 0.573 0.598* 

หญิง 160 4.18 0.43   

หมายเหตุ: *มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าเพศชายมีค่าเฉลี่ยในการเลือกปัจจัยในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน อยูท่ี่ 4.22 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ส่วนเพศหญิงค่าเฉลี่ยในการเลือก

ปัจจัยในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน อยู่ท่ี 4.18 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.43 

 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานข้อท่ี 1 

จากผลของการวเิคราะห์พบว่า เพศของนักศึกษาไมม่ีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 (P-Value < 0.05) ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมุตฐิานท่ีตัง้ไว ้แสดงให้เห็นวา่ความแตกต่างด้านเพศไมม่ผีลตอ่การตัดสินใจเขา้ศกึษาต่อในหลักสูตร

ศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของเชื้อสายของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร

ศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 

(N=192) 

เชื้อสาย จ านวน x̄  S.D. ค่า t-test P-Value 

มีเชื้อสายจีน 63 4.17 0.48 -0.341 0.022* 

ไมม่เีชื้อสายจีน 129 4.19 0.40   

หมายเหตุ: *มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่กลุ่มตัวอย่างที่มีเชื้อสายจีนมีค่าเฉลี่ยในการเลือกปัจจัยในการเข้าศกึษาต่อในหลักสูตร

ศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน อยู่ท่ี 4.17 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ส่วนกลุ่มตัวอยา่งท่ีไม่

มีเชื้อสายจีน ค่าเฉลี่ยในการเลือกปัจจัยในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน อยูท่ี่ 4.19 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 

 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานข้อท่ี 2 

จากผลของการวิเคราะห์พบว่า เชื้อสายของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 (P-Value < 0.05) ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเกี่ยวกับเชื้อสายมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของรายได้ของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

รายได้ของผู้ปกครอง Sum of Squares df Mean Square ค่า F-test P-Value 

ระหว่างกลุ่มรายได ้ 2.887 5 0.577 3.272 0.007* 

ภายในกลุ่มรายได ้ 32.821 186 0.176   

รวม 35.707 191    

หมายเหตุ: *มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ผู้วิจัยได้วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจนส์มมุติฐานข้อท่ี 4 จากผลของการ

วเิคราะห์ พบวา่ ความแตกตา่งของรายได้ผู้ปกครองมผีลต่อการตัดสนิใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 (P-Value < 0.05) ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยรายได้ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 

 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ศกึษาตอ่ในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 

แผนการศึกษา Sum of Squares df Mean Square ค่า F-test P-Value 

ระหว่างกลุ่มแผนการศึกษา 1.182 4 0.295 1.600 0.176* 

ภายในกลุ่มแผนการศึกษา 34.525 187 0.185   

รวม 35.707 191    

หมายเหตุ: *มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานข้อท่ี 5 จากผลของ

การวิเคราะห์ พบว่า ความแตกต่างของแผนการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง อยา่งมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value < 0.05) ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยแผนการศึกษาของกลุ่มตัวอยา่งไมม่ผีลตอ่การตัดสินใจเข้าศกึษา

ตอ่ในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆท่ีมีผลต่อการศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา

การสอนภาษาจีน มากท่ีสุดคือ ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.65) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัฒนา วันเพ็ญ (2545) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การส ารวจปัจจัยท่ีใช้

พิจารณาและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสมัครศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีใช้ในการ

พิจารณาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต มากท่ีสุดได้แก่ปัจจัยด้านหลักสูตร อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2557) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือปัจจัยด้านหลักสูตร และยัง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทรงธรรม ธรีะกุลและคณะ (2554) ที่ศกึษาล าดับความส าคัญเปรียบเทียบความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ จากนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 พบว่าล าดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยในการ

ตัดสนิใจเลอืกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาของมหาวทิยาลัยทักษณิ ด้านหลักสูตรเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของรายได้ของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง มีผลตอ่การตัดสินใจเลอืก

ศกึษาต่อในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง พบวา่ ความแตกตา่ง

ของรายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง อยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวจิัยของ Peng Liting (2014) ซึ่งได้ศึกษา

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการท่ี

ครอบครัวมเีชื้อสายจีนนัน้ ส่งผลตอ่แรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของเชื้อสายของกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่า เชื้อสายมีผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โกสินทร์ ธรรมเขตต์ และ ภิญโญ จรรยะเจริญ (2546) ท่ี

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกสถานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

ปราจีนบุรี พบวา่ ปัจจัยท่ีมอีิทธิพลต่อการเลือกสถานศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษามากที่สุด คือปัจจัยดา้นการเงิน อีก

ท้ังยังสอดคล้องกับผลการวจิัยของอัจฉรา หอมจรรยา (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยจูงใจที่ปีผลต่อการเลือกอาชีพของ 

บัณฑิตใหม่ระดับ ปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลัย บูรพา พบว่าหนึ่งในปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจของบัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา คือ 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของครอบครัว  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจัยการเลอืกศกึษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแมฟ่้า

หลวง ขึน้อยูก่ับปัจจัยดา้นหลักสูตรเป็นส าคัญ ดังนั้นสามารถน าขอ้มูลดังกล่าวไปใชใ้นการปรับปรุงหลักสูตรตอ่ไป 

2. จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า ความแตกต่างของเชื้อสายมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน และจากข้อมูลพบว่าไม่เพียงแต่คนท่ีมีเชื้อสายจีนเท่านั้นท่ีสนใจเข้ามา

ศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ดังนั้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจึงไม่จ าเป็นต้องเน้นไปกลุ่มเป้าหมายท่ีมีเชื้อสายจีน

เท่านัน้ 

3. จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า ความแตกต่างของรายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร

ศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าแต่ละกลุ่มรายได้มีผลตอ่การตัดสนิใจเลอืก

ศกึษาตอ่ในหลักสูตรดังกล่าว ดังนัน้มหาวิทยาลัยตอ้งให้ความส าคัญกับความแตกต่างของกลุ่มรายได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ปัจจัยการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านหลักสูตรเป็นส าคัญ การวจิัยคร้ังตอ่ไปควรศกึษาว่าส่วนใดของหลักสูตรที่มีผลตอ่การเลอืก

ศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวมากท่ีสุด เช่น เนื้อหารายวิชาภายในหลักสูตร การบริหารจัดการภายในหลักสูตร หรือ

อาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตรเป็นต้น เพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพตอ่ไป 

2. จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า ความแตกต่างของเชื้อสายมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาจีน การวิจัยคร้ังตอ่ไปควรศึกษาวา่ความแตกตา่งของเชื้อสายมีผลต่อการเลือกศึกษา

ตอ่ในหลักสูตร หรือ สาขาวิชาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีนหรือไม ่เช่น ความแตกต่างของเชื้อสาย มีผล

ต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน และ

สาขาวิชาจีนศกึษาหรือไม่ 

3. จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา่ ความแตกต่างของรายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน การวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาวา่ความแตกต่างรายได้ผู้ปกครองมผีลตอ่การ

เลือกศึกษาต่อในหลักสูตร หรือ สาขาวิชาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีนหรือไม่ เช่น ความแตกต่างของ

รายได้ผู้ปกครอง มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมจีน และสาขาวิชาจีนศกึษาหรือไม่ 
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ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน

จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 36  

Problems and Guidelines on Teaching of English Teachers in The Secondary 

Educational Service Area Office 36, in Phayao 

ปวีณา แสนอุ้ม1* 

Paweena Sanoum1* 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชา

ภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (2) เพื่อ

ศกึษาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดพะเยา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

คือครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 จ านวน 115 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 

ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 จ านวน 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากปัญหามากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตรและ

การน าหลักสูตรไปใช้ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านครูผู้สอน (2) แนวทาง

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจัด

อบรมด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง การสร้าง

แรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการลดภาระหน้าท่ีอื่นนอกเหนือจากการสอน ผล

การศึกษาคร้ังนี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

ค าส าคัญ: ปัญหาการจัดการเรียนการสอน แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษ 
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Abstract 

 The objectives of this mixed method research were (1) to study problems and (2) to explore guidelines 

on teaching of English teachers in The Secondary Educational Service Area Office 36, in Phayao. Quantitative 

data were collected from 115 English teachers from secondary schools in Phayao through the questionnaires and 

analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. Meanwhile content analysis was 

applied for qualitative data. The results were found that (1) problems on teaching of English Teachers in The 

Secondary Educational Service Area Office 36, in Phayao, in overall were at moderate. When Considering each 

aspect it was indicated that, from high to low, student, curriculum and implementation, instructional media, 

measurement and evolution, and teacher respectively. (2) Guidelines on teaching of English teachers in The 

Secondary Educational Service Area Office 36, in Phayao were concluded as follows, they need the operation 

training with curriculum, instruction, instructional media, authentic assessment, how to motivate students and 

decreasing other burdens beyond teaching. The contribution of this research can be used as a guide for 

improving and developing English instruction of Teachers in The Secondary Educational Service Area Office 36, 

in Phayao. 

Keyword: Problems on teaching, Guidelines on teaching, English Teachers 

บทน า 

 ภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นในฐานะภาษาของโลก ( world language)ภาษาอังกฤษกลายเป็น

ภาษากลางของโลก ซึ่งเป็นภาษาท่ีประชากรของโลกใชต้ดิต่อสื่อสารระหวา่งกันเป็นหลัก แมว้า่ประชากรจากที่หนึ่งจะ

ใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ แตเ่มื่อต้องติดตอ่กับคนอื่นท่ีต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารเป็นหลัก ดังท่ี CRYSTAL (2003) กล่าวว่า ภาษาของโลกเป็นภาษาท่ีผู้คนใช้มากกว่าภาษาอื่นๆ และ

ภาษาอังกฤษก็มสีภานะเป็นภาษาของโลกในปัจจุบันอยา่งแทจ้รงิ 

 ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast  Asian Nations 

หรือ ASEAN) ภายใต้การน าของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา  ได้ประสานความร่วมมือจัดตั้งประชาคม

อาเซียน (ASEAN  Community) ประเทศสมาชิกอาเซียนก าหนดให้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการท่ีใช้ในการติดต่อ

ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกดังปรากฏใน กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of 

ASEAN shall be English” (The Association of Southeast Asian Nations, 2007) 

 ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งส าหรับพลเมอืงอาเซียน ในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธ์

สู่โลกกว้างของอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีท่ีขยายกว้างไร้พรมแดน โลกแห่งการแข่งขันไร้ขอบเขตภูมิศาสตร์และ

วัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของพลเมอืงอาเซียน คู่กับภาษาแม่หรือภาษาท่ีหนึ่งอันเป็น

ภาษาประจ าชาติของแต่ละคน ดังนั้นการให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาท่ี

สอง หรือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ รองลงมาจากภาษาประจ าชาติ ท้ังในระดับ

ปฐมวัยจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต เป็นอีกยุทธ์ศาสตร์หนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเตรียมการพัฒนา

ประชากรของตนให้พร้อมกับความร่วมมอืของประชาคมอาเซียน  
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 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น  เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language) หมายถงึ ภาษาอังกฤษท่ีใชใ้นประเทศท่ีไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาแมห่รือภาษาที่สอง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นเพยีงส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อประโยชนใ์นการน าไปใช้

ตดิต่อสื่อสาร (อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555) หรือผู้เรียนและสังคมของผู้เรียนมีข้อจ ากัดในการใช้ภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนอาจประสบปัญหาในการผลิตภาษาอังกฤษออกมา กล่าวคือไม่สามารถสื่อสารความต้องการโดยใช้

ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มท่ีหรืออาจจ าเป็นต้องใช้เวลาสักพักในการสร้างภาษาอังกฤษขึ้นมา ดังท่ี Kachru (1985) ได้

อธิบายบทบาทและการใช้ภาษาอังกฤษของคนท่ัวโลกท่ีแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ (Kachru’s ‘three circles’ model for 

conceptualizing World Englishes) ดังนี้ 1. กลุ่มวงใน (Inner-Circle Countries) คือประเทศท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมของ

ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ 2. กลุ่มวงนอก (Outer-Circle Countries) คือกลุ่ม

ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่ง

ส่วนมากจะเป็นประเทศท่ีเคยเป็นอาณานิคมมาก่อน 3. กลุ่มวงขยายรอบนอก (Expanding-Circle countries) คือ กลุ่ม

ประเทศท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน มีภาษาแม่เป็นภาษาราชการและใช้ติดต่อสื่อสารเป็นหลัก แต่มีการ

เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับคนท่ัวโลก เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต ้

ประเทศอียิปต ์ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย 

 ในประเทศไทย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ถูกก าหนดให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551) ซึ่งการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

และระดับมัธยมศึกษา ท้ังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง การศึกษาในประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นเด็ก

เล็ก โดยมีระยะเวลาเรียน 3 ปี ระดับประถมศึกษา หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้น

พื้นฐาน ในเวลาเรียน 6 ปี และระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การศึกษาหลังระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ตอน คือ มัธยมศึกษาตอนตน้ และระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย โดยมีระยะเวลาเรียน 6 ปี  

 ดังท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นว่า เด็กไทยทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปีตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่คนไทยไมส่ามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารได้ดีเท่าท่ีควร ดังผลที่ปรากฏใน Education First 

English Proficiency Index (2015) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษในล าดับท่ี 62 

จากท้ังหมด 70 ประเทศ และอยู่ในกลุ่มระดับความสามารถต่ ามาก ตามหลังประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประ

สิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอนิโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม แต่มีล าดับสูงกว่าประเทศกัมพูชาเพยีงประเทศ

เดียว 

 นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้มกีารวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ในระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบความก้าวหนา้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และน าผลการประเมินมา

เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป ดังนั้นสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในระดับชั้น

มัธยมศกึษาปท่ีี 3 และ ระดับชัน้มัธยมศึกษา ปีท่ี 6 เข้ารับการประเมนิ ที่เรียกว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test หรือ O-NET) ด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ

หรือ สทศ.  

 ดังนั้นนักเรียนไทยทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา

ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นกลุ่มวชิาหลักท่ีตอ้งได้รับการทดสอบ แต่ปรากฏว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
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พื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท้ังประเทศในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ในปีการศึกษา 2554 , 2555, 

2556, 2557 และ 2558 เปรียบเทียบระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  30.49, 28.71, 30.35, 27.46 และ 30.62 

ตามล าดับ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท้ังประเทศในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ในปีการศึกษา 2554 , 2555, 

2556, 2557 และ 2558  เปรียบเทียบระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 21.80, 22.13, 25.35, 23.44, และ 24.98 

ตามล าดับ  

 ท้ังนี้ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีสถานศึกษาในสังกัดใน

จังหวัดพะเยา จ านวน 18 โรงเรียน ปรากฏตามรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2558) ระบุวา่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ในปีการศกึษา 2554, 2555, 2556 ,2557 และ 2558 ระดับเขตพื้นท่ี ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 มคีะแนนเฉลี่ย ดังนี ้29.52, 29.50, 31.25,27.79 และ 32.58 ตามล าดับ และ

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2554, 2555, 

2556 ,2557 และ 2558 ระดับเขตพื้นท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

20.35, 21.21, 24.94, 22.79 และ 25.08 ตามล าดับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา  2555 , 2556 ,2557 และ 2558 ระดับจังหวัด ของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยา มีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 29.31 , 30.93, 27.82 และ 

32.70 ตามล าดับ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในปี

การศึกษา  2555, 2556 ,2557 และ 2558 ระดับจังหวัด ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยา มคีะแนนเฉลี่ย ดังนี ้20.76, 24.54, 22.17 และ 24.23 ตามล าดับ  

จะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยา มีคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดสูง

กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ แตข่ณะเดียวกันผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกปี

การศึกษา  

ขณะเดียวกัน รัชนี อมาตยกุล (2556) ได้กล่าวในบทความ ปัญหาของครู คุณภาพของครู วา่ หลังการปฏรูิป

การศึกษาคร้ังใหญ่เมื่อปี 2542 ผู้คนตา่งสงสัยว่าประเทศเราก าลังพัฒนาไปถูกทางหรือไม ่ครูสอนสาระวิชามากมาย 

แต่เด็กกลับเรียนรู้ได้น้อย (Teach more, Learn less) ซึ่งตรงข้ามกับประเทศสิงคโปร์ท่ีครูสอนสาระวิชาไม่มาก

จนเกินไป แต่เด็กเรียนรู้ได้มาก (Teach less, Learn more) ท้ังนี้ เนื่องจากครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนมภีาระงานให้

ท ามากมายเกินจ าเป็น ครูผู้สอนถูกดึงเวลาออกไปจากเด็กจนแทบไม่ได้สอนหนังสือ อย่างไรก็ตามประเทศไทยน่าจะ

ด าเนินนโยบายทางการศึกษาผิดทาง เพราะเมื่อครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนเหนื่อยมากขึ้น มีภาระงานมากขึ้น แต่

เด็กๆกลับมีผลการศึกษาลดลง อีกท้ังทักษะและสรรถนะของผู้เรียนก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะเห็นได้

จาก ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐานท่ัวประเทศตกต่ าอย่างนา่ใจหาย 

ท้ังนี้ การประเมินผลการศึกษาโดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงค์

ส าคัญคือ การควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ัวประเทศให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน และเป็น

ตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงสภาพและ

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวา่ ครูผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะตรงตาม
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เนื้อหา และตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ อีกท้ังสะท้อนว่าครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม ่และมีปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างไร  

ผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เห็นปัญหา

การจัดการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษท่ีเกิดขึ้นกับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยาอย่างแท้จรงิ และ

เพื่อหาแนวทางท่ีครูผู้สอนต้องการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา

และยกระดับคุณภาพครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษในจังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช ้ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านสื่อการเรียนการสอน และ 

ด้านการวัดผลประเมินผล ให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย  

 1. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36   

 2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยม ในจังหวัด

พะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การจัดการเรียนการสอน 

 วิชัย ประสิทธิวุฒิเวชช์ (2542) กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการท่ีมีระบบระเบียบมา

ครอบคลุมการด าเนนิงาน ตัง้แตก่ารวางแผนการจัดการเรียนการสอน จนถึงการวัดผลประเมินผล 

 Hough & Duncan (1970) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลได้ใช้ความรู้ของ

ตนเอง เพื่อสนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้ ดังนัน้การจัดการเรียนการสอนจึงประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

 1. ด้านหลักสูตร คือ การศึกษาเป้าหมายของการศกึษา เข้าใจจุดประสงค์รายวชิา ตัง้จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี

ชัดเจน ตลอดจนการเลอืกเนื้อหาหลักสูตรได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 

 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ การเลือกวิธีสอน และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีผู้สอนได้ตัง้ไว้ 

 3. ด้านการวัดผล คือ การเลอืกวธีิการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถวเิคราะห์ผลได้จรงิ 

 4. ด้านการประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอน คือ ความสามารถประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด

ได้ 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนรู้และเป็นกระบวนการส าคัญในการ

น าหลักสูตรไปสู่การปฏบัิติ 

 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน  

บทบาทของครูผู้สอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศกึษาธิการ,2551)

ได้แก่ 

 1. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทาย

ความสามารถของผู้เรียน 

 2. ก าหนดเป้าหมาที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด 

หลักการและความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 
 

  2618  Proceedings 

 3. ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 

เพื่อน าผู้เรียนไปสูเ่ป้าหมาย 

 4. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลอืผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

 5. จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมา

ประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

 6. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ

พัฒนาการของผู้เรียน 

 7. วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ

ตนเอง 

 ชาตรี ส าราญ (2544) ได้อธิบายว่า ครูมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท่ีดีตอ่การเรียน 

ครูต้องจัดการเรียนการสอนให้มีบรรยากาศสนุกสนาน โดยเนน้ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัด

สภาพแวดล้อมมีส่วนส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้

ปฏิบัติการเรียนด้วยตนเอง นอกจากนี้ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความหลากหลายและ

ความแตกตา่งของความรู้พืน้ฐานของผู้เรียนท่ีแต่ละคนมีไม่เท่ากัน 

 บทบาทของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)

ได้แก่ 

 1. ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

 2. เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหลง่การเรียนรู้ วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้ ตัง้ค าถาม คิดหาค าตอบ หรอื

หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวธีิการต่างๆ 

 3. ลงมอืปฏบัิตจิรงิจัง สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 

 4. มปีฏสิัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครูผู้สอน 

 5. ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

 Steven Krashen (1982) ได้กล่าวถึง บทบาทของภาษาแม่ (Role of first language) วา่ภาษาแม่ส่งผลต่อการ

รับรู้ภาษาท่ีสอง แต่อาจจะช่วยเกื้อหนุนกันได้ เช่น เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจกฎของภาษาท่ีสอง ผู้เรียนจะย้อนกลับไปท่ี

ภาษาแม่เพื่อเปรียบเทียบสิ่งท่ีคลา้ยกัน (Susan M. Gass et al, 2013) 

 Gardner and Lambert (1972) ได้อธิบายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับความส าเร็จในการเรียน

ภาษา โดยการสร้างทัศนคติท่ีดีจะช่วยให้ผู้เรียน เรียนภาษาได้ส าเร็จ ขณะเดียวกัน ความส าเร็จในการเรียนภาษาจะ

ส่งผลยอ้นกลับไปท่ีทัศนคติท่ีดขีองผู้เรียน ด้วย 

 สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ต้องมีความหลากหลาย ท้ังสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ ์สื่อ

เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น บัตรค า รูปภาพ นิตยสาร บทเพลง 

ภาพยนตร์ สารคดี โฆษณา แผ่นพับ และปราชญ์ท้องถิ่น เป็นต้น  ซึ่งสื่อเหลา่นี้จะชว่ยส่งเสริมให้การเรียนรู้เต็มไปด้วย

ความน่าสนใจ มีคุณค่า ชวนคิด ติดตาม และกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระวิชาได้ง่ายมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม

ครูผู้สอนต้องร่วมมือกับผู้เรียน รวมถึงสถานศึกษา และชุมชนในการจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(กรมวชิาการ, 2544) 
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การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับท้ัง ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาต ิ

(กระทรวงศึกษาธกิาร,2551) ดังนี้ 

 1. การประเมินระดับชัน้เรียน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยูใ่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการ

เป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคประเมินหลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม 

การประเมินชิ้นงาน การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการ

ความก้าวหนา้ในการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ 

 2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการ

ประเมินการอา่น การคิดวิเคราะห์ การเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมิน

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม ่สามารถน าผลการ

เรียนของผู้เรียนมาปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 

 3. การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 4. การประเมินระดับชาต ิเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตอ้งจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาป่ี

ท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาป่ีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาป่ีท่ี 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ

เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆเพื่อน าไปใชว้างแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นขอ้มูล

สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

 สุวิมล ว่องวานิช (2546) ได้อธิบายถึง การประเมินผลตามสภาพจริง ว่าเป็นกระบวนการตัดสินความรู้

ความสามารถและทักษะของผู้เรียนในสภาพท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เหตุการณ์ และเร่ืองราวท่ีผู้เรียนมักจะ

ประสบในชีวิตประจ าวันเป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนอง ผ่านการแสดงออก และการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะสะท้อนว่า

ผู้เรียนมคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะมากนอ้ยเพยีงใด 

 กรมวิชาการ (2546) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะต้องครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ พัฒนาการและคุณธรรมของผู้เรียน ดังนั้นระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จะเนน้ไปท่ีการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงสภาพจรงิของการจัดการ

เรียนการสอนและสภาพท่ีแท้จรงิของผู้เรียน รวมถึงข้อมูลท่ีน ามาประเมินต้องมาจากแหล่งตา่งๆเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล อยา่งเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทิพาชา นวลหลง (2558) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศกึษา ปี

ท่ี 4-6 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดาราราชวิทย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พบวา่ ปัญหา

ด้านห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เป็นปัญหาระดับมากท่ีสุด ได้แก่ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษใช้การได้ไม่ดีและ

อุปกรณ์การสอนในห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษไม่สมบูรณ์ ตามมาด้วย ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่

งบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่เพยีงพอ และโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ

จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่าวิชาอื่น  ปัญหาด้านความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครู ได้แก่ 

ครูผู้สอนมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากเกินไป ครูผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่อง ครูผู้สอน

ไม่มีโอกาสได้ดูงานหรืออบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ครูผู้สอนไม่เคยฝึกใช้ภาษาอังกฤษในประเทศท่ีใช้

ภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนใช้ภาษาและสื่อความหมายกับนักเรียนไม่ถูกต้อง ปัญหาด้านสื่อการเรียนรู้ ได้แก่สื่อการ

เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษท่ีใชส้อนไม่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน ครูผู้สอนขาด

ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนขาดความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ สื่อ

การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษท่ีใช้อยู่ไม่ทันสมัย และสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษท่ีใช้สอนไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

ของนักเรียน  ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ครูผู้สอนขาดความช านาญในการสอน และความแตกต่าง

ของนักเรียนมีมากเกินไป ปัญหาด้านหลักสูตรและการใช้ ได้แก่ ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรวิชา

ภาษาอังกฤษ และเนื้อหาวิชาในหลักสูตรมีมากเกินไป  และปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผลเป็นปัญหาค่อนข้าง

น้อยอยา่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม

ทางด้านปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู 

  Noom-ura (2013) ได้ศึกษาปัญหาการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและความต้องการพัฒนาสมรรถนะ

ทางวิชาชพีของผู้สอน พบวา่ ปัญหาด้านผู้เรียนเป็นปัญหามากท่ีสุดส าหรับผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษ ตามมาด้วยปัญหา

ด้านการวัดผลประเมินผล ปัญหาด้านปัจจัยอื่นๆ ปัญหาด้านหลักสูตรและหนังสือเรียน และปัญหาด้านผู้สอน 

ตามล าดับ ท้ังนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านผู้เรียนว่า ผู้เรียนเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีบ่งชี้ว่า

การสอนภาษาอังกฤษประสบผลส าเร็จ ท้ังนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ตอ้งการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ได้แก่ การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาต่อท้ังในและต่างประเทศ ใน

ด้านกลยุทธ์การสอน ความช านาญด้านภาษาอังกฤษ การสอนทักษะการฟัง-พูด การสอนภาษาและวัฒนธรรม และ

การสอนทักษะการเขียน 

 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม

ทางด้านปัญหาการจัดการเรียนการสอน และแนวทางความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของครู 

 จิตรา อินทจักร์ (2548) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปัญหาด้าน

หลักสูตรเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ วิธีการจัดท าหลักสูตรท่ีใชส้อนและการจัดท าหลักสูตรท่ีสอนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตามมาด้วยการเขียนค าอธิบายรายวิชา การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ใน

หลักสูตรท่ีใชส้อน และการจัดท าหลักสูตรท่ีใช้สอนให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเป็นปัญหาระดับมาก คือ ความรู้และทักษะในการเขียนแผนการสอน การด าเนินการตามแผนการสอนท่ีวาง

ไว้ การสอนโดยใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมครบทุกทักษะในแต่ละ
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แผนการสอน ปัญหาด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ เป็นปัญหาระดับมากท่ีสุด คือ การใช้คอมพิวเตอร์ในการ

เรียนการสอน และการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติม การสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน การให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกการใช้ภาษากับ

ชาวต่างชาติ และงบประมาณท่ีโรงเรียนสนับสนุนในการจัดซื้อและจัดท าสื่อการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลเป็น

ปัญหาระดับมาก คือ การวิเคราะห์ขอ้สอบท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียน และการให้นักเรียน ผู้ปกครองมสี่วนร่วมใน

การประเมินผล 

 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม

ทางด้านปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 การวิจัยเร่ือง ปัญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในจังหวัดพะเยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 เป็นการวิจัยกึ่งปริมาณกึ่งคุณภาพ (mixed method Research) 

ใชแ้บบสอบถามรายข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา โดยมีล าดับ

ขั้นตอนดังนี ้

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 จ านวน 115 คน จาก 18 โรงเรียน  

 2. เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวจิัย คือ แบบสอบถามปัญหาและแนวทางพัฒนาการเรยีนการสอนของครูผู้สอนวชิา

ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศกึษา จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 มท้ัีงหมด 

3 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) โดยวเิคราะห์หาความถี่ และรอ้ยละเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ท้ัง 5 ด้าน คือ ด้าน

หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านสื่อการเรียนการสอน และ ด้านการวัดผล

ประเมินผล มีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดระดับ (Rating scale) ของลิเคร์ิท (Likert) โดยมีการแปลความหมายระดับ

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถงึ เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20      หมายถงึ เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนมาก 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถงึ เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถงึ เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนนอ้ย  

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถงึ เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนนอ้ยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทาง

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด 

น ามาวเิคราะห์เนื้อหาและสรุป แลว้น าเสนอในรูปแบบความเรียง 



 
 

  2622  Proceedings 

ผลการศึกษา 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86.09) มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 48.70)   

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 54.78) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาคือภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 74.78) 

ประสบการณ์ด้านการสอนระหว่าง 6 – 10 ปี (ร้อยละ 38.26) จ านวนรายวิชาท่ีสอนคือ 2 รายวิชา (ร้อยละ 41.74) 

และไมเ่คยศึกษาดูงาน อบรม หรือศกึษาตอ่ ณ ต่างประเทศ (ร้อยละ 74.78) 

 2. จากผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้เรียนเป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ด้านหลักสูตรและการ

น าหลักสูตรไปใช้เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง ด้านสื่อการเรียนการสอนเป็นปัญหาการ

จัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง ด้านการวัดผลประเมินผลเป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปาน

กลาง และด้านครูผู้สอนเป็นปัญหาการจัดการเรยีนการสอนในระดับปานกลางตามล าดับ รายละเอยีดแสดงในตาราง

ท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิา

ภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศกึษา ในจังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ N = 115 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1. ด้านหลักสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ 3.22 1.04 ปานกลาง 2 

2. ด้านครูผู้สอน 3.09 1.11 ปานกลาง 5 

3. ด้านผู้เรียน 3.49 0.92 มาก 1 

4. ด้านส่ือการเรียนการสอน 3.19 0.91 ปานกลาง 3 

5. ด้านการวัดผลและประเมินผล 3.10 0.87 ปานกลาง 4 

โดยรวม 3.21 0.97 ปานกลาง  

       

 ผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

พะเยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 โดยภาพรวม ท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง สรุปได้

ดังนี้  

 ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การน ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ (x̄ = 3.31, S.D. = 0.95 ) การใชส้ื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลต่อ

ผู้เรียน (x̄ = 3.30, S.D. = 1.03) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ (x̄ = 3.26, S.D. = 1.09) และ

การออกแบบหนว่ยการเรียนรู้อิงมาตรฐานในวิชาภาษาอังกฤษ (x̄ = 3.24, S.D. = 1.10) ตามล าดับ 

 ด้านครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ภาระงานอื่นท่ีต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน (x̄ = 3.50, S.D. = 1.11) การสอนทักษะการเขียน (x̄ = 3.30, 

S.D. = 1.12) การเขียนแผนการสอนเพื่อน าไปใช้ได้จริงในการสอน (x̄ = 3.26, S.D. = 1.11) การสอนทักษะการพูด (x̄ = 
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3.24, S.D. = 1.15) การด าเนินการสอนตามแผนท่ีวางไว้ (x̄ = 3.23, S.D. = 1.11)  และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร (x̄ = 3.18, S.D. = 1.18) ตามล าดับ 

 ด้านผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน (x̄ = 3.77, S.D. = 0.99) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน (x̄ = 3.68, S.D. 

= 0.85) ความขยัน ฝักใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน (x̄ = 3.59, S.D. = 0.91) การขาดความมั่นใจในการสื่อสาร

ภาอังกฤษของผู้เรียน  (x̄ = 3.56, S.D. = 1.04) ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของผู้เรียน (x̄ = 3.54,  S.D. = 0.87) 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน (x̄ = 3.53, S.D. = 0.95) พื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน (x̄ = 3.50, 

S.D. = 0.85) และภาษาไทยมีอิทธิพลตอ่การใชภ้าษาอังกฤษของผู้เรียน (x̄ = 3.49, S.D. = 0.93) ตามล าดับ 

 ด้านส่ือการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ งบประมาณท่ีโรงเรียนสนับสนุนในการจัดซื้อ/จัดท าสื่อการสอน ( x̄ = 3.45, S.D. = 1.05) การให้

ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอน (x̄ = 3.31, S.D. = 0.81) การใชส้ื่อของเจ้าของภาษาในการเรียนการสอน (x̄ 

= 3.23, S.D. = 0.87) การจัดหาและผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน (x̄ = 3.22, S.D. = 0.96) ความรู้และทักษะ

ในการผลิตสื่อการสอน (x̄ = 3.19, S.D. = 0.86) และการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นควา้เพ่ิมเตมิ (x̄ = 3.18, S.D. = 1.00) ตามล าดับ 

ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ วธีิการวัดผลประเมนิผลผู้เรียนในทักษะการคิดวิเคราะห์ ( x  =3.43, S.D. = 0.81)การวเิคราะห์

ข้อสอบท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน (x̄ = 3.30, S.D. = 0.70) การจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดท าเคร่ืองมือประเมินผล

ทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้านของผู้เรียนอย่างเป็นมาตรฐาน (x̄ = 3.24, S.D. = 0.83) วธีิการวัดผลประเมินผลผู้เรียน

ในทักษะการฟัง (x̄ = 3.20, S.D. = 0.77) วิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนในทักษะการเขียน (x̄ = 3.17, S.D. = 0.80) 

วธีิการวัดผลประเมินผลผู้เรียนในทักษะการพูด (x̄ = 3.15, S.D. = 0.78) และการวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อ

น ามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู (x̄ = 3.14, S.D. = 0.84) ตามล าดับ 

3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศกึษา ในจังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 

36 โดยเรียงล าดับความถี่ 

3.1 ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 

  3.1.1. ควรจัดอบรมด้านการจัดท าหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสภาพและบริบทของผู้เรียน ซึ่ง

เป็นหลักสูตรท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอ้มและสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

  3.1.2. ควรก าหนดหลักสูตรท่ีมีเป้าหมายชัดเจน มีกระบวนการติดตามและประเมินผล

การใช้หลักสูตรระดับช้ันเรียนอยา่งต่อเนื่อง 

  3.1.3. ควรจัดอบรมด้านการวเิคราะห์หลักสูตรก่อนจัดท าค าอธิบายรายวิชาและแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
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3.2 ด้านครูผู้สอน 

  3.2.1. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด ไมใ่ชภ้าษาไทย เพื่อกระตุ้น

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอย่างมปีระสิทธิภาพ และให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.2.2. ควรลดภาระหนา้ที่อื่นนอกเหนือจากการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนมีเวลาเตรียมการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.2.3. ควรพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ พร้อมกับได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ท้ังด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อการเรียนการสอน การเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและวธีิการสอน และการวัดผลและประเมินผลในแต่ละทักษะ 

3.3 ดา้นผู้เรียน 

  3.3.1. ควรปรับทัศนะคติของผู้เรียนท่ีมีต่อภาษาอังกฤษ โดยชี้ให้เห็นความส าคัญของ

ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

  3.3.2. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับขยายมุมมองการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนในต่างประเทศ หรือการศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้

ภาษาอังกฤษ และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ดา้นภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน 

  3.3.3. ควรกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนดว้ยการจัดการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการ

สอนและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ให้เหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมีความสนใจและความถนัดท่ีแตกต่างกัน 

3.4 ด้านสื่อการเรียนการสอน 

  3.4.1. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้มีสื่อการ

เรียนการสอนเพยีงพอและมีความหลากหลายต่อผู้เรียน 

  3.4.2. ควรจัดอบรมการจัดท าสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุน เพื่อให้สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย สามารถน ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  3.4.3. ควรให้ความส าคัญกับการใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน และสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนท่ีสอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.5 ดา้นการวัดผลและประเมินผล 

  3.5.1. ควรวัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง ตรงตามจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

  3.5.2. ควรวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนปรับปรุง

แก้ไขการเรียนรู้ของตนเอง  

  3.5.3. ควรให้ความส าคัญกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย โดย

ให้หนว่ยงานตน้สังกัดด าเนนิการจัดอบรมหลักสูตรการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจรงิ ให้ครอบคลุมทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน 
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3.6 ความตอ้งการด้านการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ 

  3.6.1. ตอ้งการให้จัดอบรมด้านการสอนทักษะการใชภ้าษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ทักษะการพูด  

  3.6.2. ตอ้งการให้จัดอบรมดา้นวธีิการและเทคนิคการสอน กิจกรรมเสริมแรงจูงใจผู้เรียน 

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  3.6.3. ต้องการให้จัดอบรมด้านการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ใช้

เทคโนโลยชีว่ยจัดท าสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความสนใจ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน 

  3.6.4. ต้องการให้จัดอบรมด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัด

พะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 115 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ด้านการสอนระหว่าง 6 – 10 ปี จ านวนรายวิชาท่ีสอนคือ 2 

รายวชิา และ  ส่วนใหญ่ไมเ่คยเดินทางไปศกึษาดูงาน อบรม หรอืศึกษาต่อ ณ ตา่งประเทศ อย่างไรก็ตามครูผู้สอนวชิา

ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ท่ีเคยเดินทางไปศึกษาดูงาน อบรม หรือศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ     

มจี านวนเพยีงร้อยละ 25.22 เท่านัน้ 

ด้านผู้เรียน พบว่า เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ท้ังนี้ครูผู้สอนเห็นว่า ผู้ เรียนมีปัญหา

เกี่ยวกับ ทักษะภาษาอังกฤษท้ังดา้น ฟัง พูด และเขยีนและทักษะการคิดวเิคราะห์ของผู้เรียน อีกทัง้ผู้เรียนยังขาดความ

กระตือรือร้นใฝ่ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาอังกฤษ เนื่องจากพื้นฐานความรู้

ภาษาอังกฤษของผู้เรียน และภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน สอดคล้องกับ 

Steven Krashen (1982) ท่ีได้กล่าวว่า ภาษาแม่มีบทบาทต่อการรับรู้ภาษาท่ีสอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Noom-ura (2013) ท่ีได้ศึกษาปัญหาการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและความต้องการพัฒนาสมรรถนะทาง

วชิาชีพของผู้สอน และพบว่า ปัญหาด้านผู้เรียนเป็นปัญหามากท่ีสุดส าหรับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะผู้เรียนเป็น

ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีบ่งชี้ว่าการสอนภาษาอังกฤษประสบผลส าเร็จ อย่างไรก็ตามครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยาได้เสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาด้านผู้ เรียน ว่าควรปรับทัศนคติของผู้เรียนท่ีมีต่อ

ภาษาอังกฤษ โดยให้มีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษและเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้อง

กับแนวคิดของ Gardner and Lambert (1972) ท่ีกล่าวว่า การสร้างทัศนคติท่ีดีจะช่วยให้ผู้เรียน เรียนภาษาได้ส าเร็จ 

ขณะเดียวกัน ความส าเร็จในการเรียนภาษาจะส่งผลย้อนกลับไปท่ีทัศนคตท่ีิดีของผู้เรียน อีกด้วย นอกจากนี้ครูผู้สอน

วชิาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยายังเสนอแนะให้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับขยายมุมมองการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนในต่างประเทศ หรือการศึกษาดูงานใน

ตา่งประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน นอกจากนี้

ครูผู้สอนควรกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนดว้ยการจัดการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิการสอนและเทคนคิการสอนท่ี

หลากหลาย ให้เหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมีความสนใจและความถนัดท่ีแตกต่างกัน 

ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ พบว่า เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง โดย

ครูผู้สอนเห็นว่า การน ากระบวนการวจิัยเข้ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เป็นปัญหาท่ี
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ส าคัญมาก เนื่องจากครูผู้สอนท่ีจะน ากระบวนการวจิัยมาใชต้อ้งมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการ

ดังกล่าว รวมถึงการใช้สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน นอกจากนี้

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยายังมองว่า การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการ

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานในวิชาภาษาอังกฤษยังคงเป็นปัญหาส าคัญ สอดคล้องกับ จิตรา อินทจักร์ 

(2548) ท่ีศกึษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

ระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนมัธยมศกึษา จังหวัดอุตรดิตถ์ และพบวา่ ปัญหาด้านหลักสูตรเป็นปัญหามากท่ีสุด 

เนื่องจากครูผู้สอนต้องการให้ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรท่ีใช้สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และ

เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น รวมถึงการเขียนค าอธิบายรายวิชา การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรท่ีใช้สอน 

อย่างไรก็ตามครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศกึษาในจังหวัดพะเยา ได้เสนอแนะแนวทางเพ่ือปรุงปรุงและแก้ไข

ปัญหาดังกล่าววา่ หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดอบรมด้านการจัดท าหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสภาพและบริบทของผู้เรียน 

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และสามารถน าไปใชไ้ด้จรงิใน

ชีวิตประจ าวัน และควรจัดอบรมด้านการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนจัดท าค าอธิบายรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้  

โดยก าหนดหลักสูตรท่ีมีเป้าหมายชัดเจน มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับชั้น เรียนอย่าง

ตอ่เนื่อง สอดคล้องกับ Hough & Duncan (1970) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้ ตามจุดประสงค์รายวิชาที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหาหลักสูตรได้เหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 

ด้านสื่อการเรียนการสอน พบวา่ เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง โดยครูผู้สอนเห็นว่า

งบประมาณท่ีโรงเรียนสนับสนุนในการจัดซื้อ/จัดท าสื่อการสอนไม่เพียงพอ ครูผู้สอนยังขาดความรู้และทักษะในการ

ผลิตสื่อการสอนสมัยใหม่ท่ีต้องใชเ้ทคโนโลยีชว่ยในการผลิตสื่อ การจัดหาและใชส้ื่อของเจ้าของภาษาในการเรียนการ

สอน และผลิตสื่อเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอน รวมถึงการใช้แหลง่เรียนรู้

นอกห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  สอดคล้องกับ ทิพาชา นวลหลง 

(2558) ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4-6 เครือข่ายกลุ่ม

โรงเรียนดาราราชวิทย ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และพบว่า ปัญหาด้านงบประมาณ

เป็นปัญหาส าคัญล าดับท่ีสอง เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ และ

โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนอ้ยกว่าวชิาอื่น อยา่งไรก็ตาม ครูผู้สอนวชิา

ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้เสนอแนะแนวทางเพื่อปรุงปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า 

หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอน

เพียงพอและมคีวามหลากหลายต่อผู้เรียน ขณะเดียวกันก็ควรจัดอบรมการจัดท าสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ความรู้

ด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุน เพื่อให้สื่อการเรยีนการสอนมคีวามทันสมัย เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน

ท่ีสอน สามารถน ามาใชไ้ด้จรงิในชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ท่ีระบุว่าครูผู้สอนต้องจัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง กรมวิชาการ (2544) ท่ีระบุว่า สื่อ

การเรียนการสอนท่ีครูผู้สอนน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ต้องมีความหลากหลาย ท้ังสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น บัตรค า รูปภาพ นิตยสาร บทเพลง 

ภาพยนตร์ สารคดี โฆษณา แผ่นพับ และปราชญ์ท้องถิ่น เป็นต้น  ซึ่งสื่อเหลา่นี้จะชว่ยส่งเสริมให้การเรียนรู้เต็มไปด้วย
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ความน่าสนใจ มีคุณค่า ชวนคิด ติดตาม และกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระวิชาได้ง่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม

ครูผู้สอนต้องร่วมมอืกับผู้เรียน รวมถึงสถานศกึษา และชุมชนในการจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ด้านการวัดผลประเมินผล พบวา่ เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง โดยครูผู้สอนเห็นว่า

วธีิการวัดผลประเมินผลผู้เรียนในทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง และทักษะการพูด เป็นวิธีการ

ท่ีส าคัญและประเมินผลได้ค่อนขา้งยาก ท้ังน้ีครูผู้สอนต้องการให้หนว่ยงานต้นสังกัดจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดท าเครื่องมือ

ประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้านของผู้เรียนอย่างเป็นมาตรฐาน ตามมาด้วยการวิเคราะห์ข้อสอบท่ีใช้ในการ

ประเมนิผลการสอน และการวเิคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

สอดคล้องกับจิตรา อินทจักร์ (2548) ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ และพบว่า ปัญหา 

ด้านการวัดผลประเมินผลเป็นปัญหาระดับมาก เนื่องจากพบปัญหาการวเิคราะห์ข้อสอบที่จะใช้ในการประเมนิผลการ

เรียน และการให้นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้เสนอแนะแนวทางเพื่อปรุงปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า  ครูผู้สอนต้องวัดผลและ

ประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงของ

ผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของตนเอง ให้ความส าคัญกับการวัดผลและประเมิ นผลการ

เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ

จริง ให้ครอบคลุมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการ

เขียน สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ท่ีอธิบายวา่การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ตอ้งอยู่บนหลักการ

พื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพ่ือตัดสนิผลการเรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและ

ประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยการวัดผลและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนตอ้งด าเนินการเป็นปกตแิละสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค

ประเมินหลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การประเมินชิ้นงาน การใช้แบบทดสอบ เป็นต้นเพื่อตรวจสอบว่า 

ผู้เรียนมพีัฒนาการความก้าวหนา้ในการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ 

ด้านครูผู้สอน พบวา่ เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง โดยครูผู้สอนเห็นวา่ ครูผู้สอนมี

ภาระงานอื่นท่ีต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน ท าให้ไมม่ีเวลาไปทุ่มเทและเตรียมการสอน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ

ล าดับแรก ครูผู้สอนยังขาดความรูใ้นการสอนทักษะการเขียน ทักษะการพูด และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ให้แก่ผู้เรียน รวมท้ังไม่สามารถด าเนินการสอนตามแผนการสอนท่ีเขียนไว้ไปใช้ได้จริงในการสอนเนื่องจากข้อจ ากัด

ด้านเวลา สอดคล้องกับ ทิพาชา นวลหลง (2558) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น

ประถมศกึษา ปีท่ี 4-6 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดาราราชวทิย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาอุตรดิตถ์ เขต 

1 และพบว่า ปัญหาด้านความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครู ได้แก่ ครูผู้สอนมีภาระงานนอกเหนือจากการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษมากเกินไป สอดคล้องกับ รัชนี อมาตยกุล (2556) ท่ีมีความเห็นว่า หลังการปฏิรูปการศึกษา

คร้ังใหญ่เมื่อปี 2542 ครูด าเนินการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เด็กกลับเรียนรู้ได้น้อย (Teach more, 

Learn less) เนื่องจากครูผู้สอนมีภาระงานให้ท ามากมายเกินจ าเป็น ครูผู้สอนถูกดึงเวลาออกไปจากเด็กจนแทบไม่ได้

สอนหนังสือ เด็กมีผลการศึกษาลดลง อกีท้ังทักษะและสรรถนะของผู้เรียนก็ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะ

เห็นได้จาก ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานท่ัวประเทศตกต่ าอย่างน่าใจหาย อย่างไรก็ตาม 

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้เสนอแนะแนวทางเพื่อปรุงปรุงและแก้ไขปัญหา
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ดังกล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรลดภาระหน้าท่ีอื่นนอกเหนือจากการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนมีเวลาเตรียมการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และให้ครูมโีอกาสพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ พร้อมกับได้รับการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ท้ังด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อการเรียนการสอน การเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและวธีิการสอน และการวัดผลและประเมินผลในแต่ละทักษะ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้าน

การวัดผลและประเมินผล และด้านครูผู้สอน เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษใน

จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านผู้เรียน เป็นปัญหาใน

ระดับมาก ได้แก่ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ความขยัน ฝักใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน และการ

ขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน นอกจากนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัดพะเยา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้เสนอแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อหน่วยงานต้น

สังกัด โดยการจัดอบรมดา้นหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อการเรียนรู้ การวัดผลและประเมนิผลตามสภาพ

จรงิ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และการลดภาระหน้าที่อื่นนอกเหนอืจาก

การสอนให้แกค่รูผู้สอน ผลการศกึษาคร้ังน้ีสามารถน ามาใชป้ระโยชนเ์ป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้บริหารระดับโรงเรียน

และส านักงานเขตพื้นท่ี ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 เพื่อน าไปปรับปรุงนโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติ และหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และเพิ่มการจัดอบรม

และพัฒนาครูผู้สอน ตามแนวทางที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยาได้เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาต่อตน้สังกัดขา้งตน้ 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. ควรขยายขอบเขตการศกึษาวิจัยให้กว้างขึ้น โดยการศกึษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับภาค เช่น ภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชากรหรือกลุ่ม

ตัวอยา่งที่มากขึ้น 

 2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชา

ภาษาอังกฤษในแต่ละภาค เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตา่งของปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษในแต่ละภาค 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงด้วยด ีด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.บรรจง ไชยรินค า และคณะ

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา และทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเสียสละเวลาให้ค าแนะน า 

ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆในการศึกษา และชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้นควา้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณา

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนท าให้งานวิจัยคร้ังนี้มี

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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การศึกษาการใช้กระบวนการแปลกลับในงานวจิัยวิชาการของไทย 

The study of back translation applications in Thai academic research 
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บทคัดย่อ  
 

การแปลกลับเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในวงวิชาการและวงวิชาชีพ นับเป็นเคร่ืองมือท่ีอยู่

เบื้องหลังความ ส าเร็จของโครงการวิจัย ปัจจุบันทวีความส าคัญมากขึ้นเนื่องจากผู้วิจัยสามารถใช้การแปลกลับวัด

ความแม่นย า  และความเทียบเท่าของฉบับแปลเมื่อมีการแปลต้นฉบับเป็นภาษาปลายทาง อย่างไรก็ดี เนื่องจากคู่

ภาษาไทย-อังกฤษมีความแตกต่างกันมาก ปัญหาทางภาษาและวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นได้ จึงเกิดข้อค าถามว่า การ

แปลกลับ เป็นเครื่องมือท่ีดใีนการตรวจสอบความแมน่ย าของการแปลหรือไม ่ดังนัน้ การวจิัยนี้จึงต้องการศึกษาการใช ้

กระบวนการการแปลกลับในการวจิัยเชงิวชิาการของไทย โดยเนน้ท่ีองคป์ระกอบหลักๆ ของกระบวนการและ ทัศนคติ

ของผู้ใช้กระบวนการแปลในงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้คือการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการและการท าการ วิเคราะห์

ข้อมูลแบบการวิเคราะห์แก่นเนื้อหาเพื่อกลั่นกรองข้อมูลและจัดกลุ่มมโนทัศน์ของข้อมูล ขอบเขตของการ วจิัยคือการ

สัมภาษณ์นักวิจัยหกคน ผลการศึกษาพบว่านักวิจัยท้ังหมดใช้กระบวนการแปลไปข้างหน้าและ แปลกลับในงานวิจัย

ของตน แตม่ีการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือมีความแตกต่างกันไปในรายละเอยีด โดยมีเพียง สองในสามเท่านั้นท่ีท า

ตามโมเดลขององค์การอนามัยโลกหรืออื่น ๆ ท่ีใกล้เคียงท่ีก าหนดโดยเจ้าของเครื่องมือท่ีน า มาแปล อย่างไรก็ดี พบวา่

ในขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพงานแปล มีเพยีงหนึ่งในสามเท่านั้นท่ีจัดประชุม ผู้เชี่ยวชาญเพื่ออภปิรายคุณภาพการ

แปลและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมจากนักแปล นอกนั้นนักวิจัยจะ เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพงานแปลเอง 

นอกจากนี้ พบว่านักวิจัยแสดงความใส่ใจเกี่ยวกับความเท่ียงและประเด็น ข้ามวัฒนธรรม ทั้งนี้ นักวิจัยท้ังหมดแสดง

ทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้กระบวนการแปลกลับเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ ในบริบทไทย รวมท้ัง การแสดงให้เห็นถึงการ

ตระหนักรูถ้ึงศักยภาพของตนเองหลังจากใชก้ระบวนการแปลกลับ ในงานวิจัยของตน 
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Abstract 

 

Back Translation, now a common practice in professional and academic fields, is behind the success of 

many research projects and marketing plans. It has become more significant in the pursuit of accuracy and 

equivalence when a source text is rendered into a target text. However, as English-Thai is not a harmonious 

language pair, linguistic and cultural problems might arise with the use of this technique. It is questionable 

whether back translation is a good tool to check translation accuracy in these cases. Therefore, this study 

investigated the application of back translation in academic research communities.  Key elements of the process 

and the attitudes of academic who employed back translation in their research were the focal areas of this 

research. Research methods were semi-structured interviews and thematic analyis to scrutinize and 

conceptualize the data. The scope of the research was limited to interviews with six researchers.  It was found 

that all researchers employed forward and back translation in their research with a variation of practice. Only 

two third claimed that they followed World Health Organization (WHO) or other relative models set by the tool 

developers. However, only one third of researchers involved discussions of expert panels in the verification 

process and were aware of translators’ involvement. In the other cases, verification was done by researchers. 

Furthermore, the researchers interviewed were concerned about validity and cross-cultural issues. They had 

generally positive attitudes toward the use of back translation in their research to develop a tool in the Thai 

context and showed a sign of self-actualization after using back translation in their research. 
 

Keywords:  Back translation, Forward translation, Cross-cultural research  
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Introduction  
Nowadays, back translation is commonly practiced in both academic and marketing cross-cultural 

research projects. It is believed to ensure the accuracy of translation and the adequacy of the source text 

transferred to the target language. As back translation becomes a standard protocol in research worldwide, 

it is interesting to see how this translation procedure could be applied in an academic research process 

within a Thai context.  

In Translation Studies, back translation is an approach for translating a stretch or lexical unit to 

check the validity of literal translations. Newmark (1995) pointed out that “the validity of literal translation 

can sometimes be established by the back translation test.” (p.74) However, Newmark stressed that back-

translation tests are not valid if either the source language or target language have lexical gaps, and 

figurative elements or cultural metaphors in languages do not favour literal translation. This perspective from 

a translation theorist highlights some of the limitations of back translation. 

According to Mousumi Roy (2009), back translation has become an important tool in scientific 

studies. This method has traditionally been used in educational settings and in psychological measurements. 

The method is “used to identify language conversion errors by translating back from the target language to 

the source language to see how forward translation will be read by the target audience.” (p. 99) 

Roy (2009) explained that the process starts from bilingual translator(s) preparing versions of 

forward translations of questionnaires, going from the source language to the target language. These 

translators are native speakers of the target language. The translations are then translated back to the 

source language by bilingual translator(s) who are native speakers of the source language. The back-

translated version is then compared to the source language in order to detect errors and evaluate the quality 

of translation.  

One House Translation (2016) defines back translation similarly, but points out one additional interesting 

aspect: translator(s) can perform these verifications without needing prior knowledge of the objectives or the 

context of the task. (One House Translation) 

An example of a well-established organization dealing with questionnaires/instruments in cross-cultural 

research, the World Health Organization (2016) uses the term “translation and adaptation”. The process of 

translation and adaptation of instruments set up by the WHO includes 4 steps: forward-translation, expert panel, 

back-translation, and pre-testing and cognitive interviewing to obtain the production of the final version. (World 

Health Organization) 

The WHO model clearly states that their process focuses on cross-cultural and conceptual issues, rather 

than on linguistic or literal equivalence. They want their instruments in the target language to be natural and 

equivalent. So, a well-established method -- like the use of forward translations and back-translations -- is 

needed to meet this goal. 

In forward translation, a translator who is a health professional, familiar with both the terminology of 

the instrument and with interview techniques, is preferred. The target language should be the mother 
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tongue of the translators, but they should also possess English-language proficiency ability and familiarity 

with the source language culture.  

WHO clearly states that instructions on the preferred translation approach should be given, focusing 

on conceptual rather than literal issues, as well as on the naturalness of the translated text as it will be 

produced for a wider audience.  

1. Translators should always aim at the conceptual equivalent of a word or phrase, not a word-

for-word translation, i.e. not a literal translation. They should consider the definition of the original term and 

attempt to translate it in the most relevant way.  

2. Translators should strive to be simple, clear and concise in formulating a question. Fewer words 

are better. Long sentences with many clauses should be avoided. 

3. The target language should aim for the most common audience. Translators should avoid 

addressing professional audiences such as those in medicine or any other professional group. They should 

consider the typical respondent for the instrument being translated and what the respondent will understand 

when s/he hears the question. 

4. Translators should avoid the use of any jargon. For example, they should not use: technical 

terms that cannot be understood clearly; and colloquialism, idioms or vernacular terms that cannot be 

understood by common people in everyday life. 

5. Translators should consider issues of gender and age applicability and avoid any terms that 

might be considered offensive to the target population.” (WHO, 2016) 

According to the WHO model, in order to produce a complete translated version of a 

questionnaire/instrument/tool in a target language, an expert panel is required to identify and solve any 

inadequacies in expressions or concepts appearing in the forward translation. They should be bilingual (in 

English and in the target language for translation). The expert panel should suggest other choices or options 

if some words or expressions are questionable. The number of experts in the panel can vary. Basically, a 

panel should include the original translator and experts in health, as well as experts with experience in 

instrument development and translation. 

The process of back translation proposed by WHO is as follows. An independent translator, whose 

mother tongue is English, translates the instrument back to English. This translator should not have any 

background knowledge of the questionnaire. Like forward translation, the focus of back translation should be 

on conceptual and cultural equivalence, not linguistic equivalence. Discussions with a bilingual expert panel 

should be held as many times as possible, especially when there are words or phrases that do not transfer 

the concepts contained in the original text. 

The WHO model further states that a pre-test of the instrument must be given to the target 

population, with each module or section being tested. There should be a debriefing session to ask 

respondents what they thought about the questions, whether they could repeat questions in their own 

words, what came to their mind when they heard particular phrases or terms, how they chose their 
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answers, whether there were any unacceptable or offensive words or expressions, and if the item had 

alternative words, which word conformed better to their language. More importantly, to check consistency, 

the respondent’s actual responses should be compared to their answers to these questions. 

 

Research Objectives  
The research studies how back translation applies to academic research in the Thai context. The 

research focuses on key elements of the application and attitudes of researchers. Although back translation is 

used in various fields, including market research, this study will limit its scope to academic research. Through 

interviews with researchers, it will study the application of back translation as it is practiced in a Thai 

context. The results of this study will enable researchers to review the way back translation is applied in 

academic research in Thailand.  

 

Research Methodology  

The research, conducted in August 2016, used a semi-structured interview as a research tool. The 

scope included 6 researchers who applied back translation in their research processes, including the fields of 

Psychology, Occupational Therapy and Psychiatry. The qualitative data consisted of transcribed interview 

scripts.  

Sample of questions: 

What is the purpose of applying back translation in your research? 

What is the overall process of your research? 

What is the type of text/tool that need translation? 

What is the qualification of translators? 

What is the instruction to translators? 

What aspect of translation quality is of your concern? 

What problems are found when applying back translation? 

Do you trust the process? 
 

After the data was collected, a thematic analysis of the results and discussion was completed. 

According to Miles and Huberman’s guidelines (1994), qualitative data analysis is a continuous, interactive 

process. Such a process starts with data reduction that involves the selection, simplification, and 

transformation of data.  

Coding is the first and foremost crucial step in the analysis process. Miles and Huberman (1954) 

pointed out a basic concept of coding -“coding is analysis. To review a set of field notes, transcribed or 

synthesized, and to dissect them meaningfully while keeping the relations between the parts intact, is the 

stuff of analysis” (p.56). This involves the way we compare, differentiate, and combine the retrieved data 

and reflect this information. Codes are definitely associated with words, phrases, sentences or whole 
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paragraphs, connected or unconnected to a certain setting and they can be either part of a straightforward 

category label or of a more complex one such as a metaphor (Miles and Huberman, 1994). These two 

researchers proposed setting up a start list based on a conceptual framework or research questions first, 

then develop the list into code-in-use flavor. These coding stages were employed in this research. 

 

Sample of a start list  

APP = Application The use of back translation as part of a process using translation to transfer the tool 

from one language to another culture. This involves both forward and backward 

translation, as well as expert panel discussion, pre-final version and pilot studies.  

ATT = Attitudes A settled way of thinking or feeling about someone or something, typically reflected 

in a person's behavior. 

 

Sample of codes-in-use flavor: 

PM = Process modification  The act of changing parts of the guidelined process. 

VQ = Variation of qualification  The state to which a qualification of translators are varied. 

SA = Self-actualization The realization or fulfillment of researcher’s potentialities when they 

successfully use back translation in their research without prior 

training.  

CR = Credibility The quality of being trusted and believed in through the use of back 

translation  
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Results  

By using a thematic analysis approach to answer the research question, the data was reduced and 

coded in a meaningingful way. The focus was primarily on the application of back translation to the research 

process. After scrutinizing and conceptualizing the data, the related key elements of the process found 

including the possible concerns and attitudes of the interviewed researchers were as follows.  

Application of back translation in the research process 

In-depth interviews conducted with six researchers found that the key elements in the application 

of back translation concern objectives, text types, expert panel, translators and verification. 

When asked about the purpose of back translation, all researchers interviewed said that using back 

translation in research ensures maintenance of standards, reliability, validity and credibility of the tool/questionnaire 

when it is adapted to another culture. The process has been applied by university students at both BA and MA 

levels, as well as lecturers and researchers in Psychology, Medical Technology, Occupation Therapy and Medicine. 

One interviewee used the process of back translation to teach advisees how questionnaires are constructed and 

what theory is involved.  

Regarding text types, it was found that texts used in research are most often tools developed by 

western researchers for behaviora l science research, symptom assessment, and occupational therapy 

assessment. Most of the researchers interviewed said it is easier to use existing tools rather than creating 

new ones. So, the tools require localization before they can be launched in a Thai context, and require back 

translation to determine if they are equivalent to the originals. 

However, the selection criteria plays an essential part as well. All researchers interviewed stressed 

that they first looked at the conceptualization of the tool to see whether it met their research objectives. 

Other factors were then taken into account, such as the number of items, language use and register.  

According to the WHO model, translated tools, questionnaires or instrument must be proven to be 

up to standard. So, the whole process of forward and backward translation is considered to be a standard 

step in developing a tool to be used in another culture. In medical fields,  this process is called cultural 

adaptation. From the interview, it was found that all researchers adopted both forward and backward 

translation in their research, but the differences centered on the verification process contained in the 

discussions of an expert panel. 

Two of six researchers interviewed said that they followed the framework established by the tool 

developer, or by the WHO or other relative models. So, after the tool was selected, they assigned two 

translators/language experts to do the forward translation. After that, they verify this version with the expert 

panel involving translators and experts in the fields in a discussion to combine the two versions into an 

approved one. The verified forwarded version was sent to two translators/language experts for back 

translation. Then, the translators and experts in the field, took part in an expert panel discussion to complete 

a pre-final version. During this process, the backwarded version was compared to the original to check for 

adequacy and equivalence. The forwarded version would then be discussed again and adapted to the pre-
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final version. The discussion lasted approximately three hours, and ambiguous items were selectively 

discussed.  

Key to the process are the translators who do the forward and back translation but only two out of 

six researchers agree that translators should be included in the discussion while others see no necessity, 

saying that this is a knowledge enquiry, not cross-cultural research. Fou r ou t o f th e  s ix  resea rche rs 

interviewed said that, in the verification process, they didn ’t have an expert panel discussion. The 

explanations for this omission included the scale of the research -- not cross-cultural research or having no 

need for cultural adapation -- and the objectives of the tool development -- having a solely research 

purpose,  not needing to assess a large number of clients.  

The interviews with the researchers found that a range of translators includes those who were 

bilingual, language experts, experts in the field possessing good English ability or researchers themselves 

and translator from a translation agency. According to the WHO model, forward translators can be experts in 

the field who possess good English ability while back translators can be bilinguals who use English in their 

daily life with no background in the field. It seems that most researchers found the term ‘bilingual’ to be 

rather ambiguous and need some interpretation. So, most researchers said they need experienced 

translators, bachelor’s degree holders in translation or language, with high proficiency in English and Thai. 

However, some researchers are willing to do the forward translation themselves. 

Interestingly, most interviewees did not have direct instruction on the type of translation given to 

translators, but they did give an overview of the research project or supplied with the proposal detailing the 

research methods, and audience/subjects of the translated tool/questionnaire. 

When asked about verification, all of the researchers said that, first and foremost, the translated 

version must transfer the correct meaning with simple language use and an appropriate register to the 

audience. Some translated versions were found to be too formal for the intended audience or to use 

ambiguous vocabulary that did not render a clear concept.  

Verifiers could include the researchers themselves, an expert panel and/or the copyright owners/tool 

developers. If the tool is copyrighted, both forward and back translated versions must be given to the 

copyright owners. However, there are slight differences here: some copyright owners ask for only the 

forwarded version (Thai); others need only statistics after the instrument was launched. 

Attitudes of researchers who applied back translation 

All researchers interviewed show a positive attitude toward the application of back translation. A ll 

researchers show trust in the application of back translation in terms of standard, validity and credibility. 

They said back translation is an effective tool to ensure those attributes. Those who adopted the complete 

process and piloted the pre-final version said the outcome was highly satisfactory and the tool was reliable.  

They also show a sense of self-actualization, and the confidence to continue the application of back 

translations. In the interview, they said that they have never trained or studied how to do cross-cultural 

research with a back translation process. They were learning by doing and the outcome was successful. 
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After they applied back translation in their research process, they felt experienced and confident about 

applying it again.  

They showed validity concerns by focusing on the verification process after the forwarded version 

was derived. In other words, the forwarded version, which would later be developed as a piloted tool, was 

verified, either by researchers or by the expert panel, before the forwarded version proceeded to the back 

translation stage. One researcher mentioned that the verification of the forwarded version before it was 

being sent to back translation is a crucial step. If not, this would affect the validity of back translated version 

and the final version. Some piloted, tested and retested the pre-final version to ensure validity, and strongly 

stressed that these steps were necessary. At this stage, most researchers agreed that meaning-focused 

translation was preferred.  

In terms of cross-cultural concerns, most researchers pointed out problems in the quality of 

translation such as the dominance of the source language -- which would affect register, the formality of 

the language use and ambiguity. Some abstract ideas and specific/technical terms also posed a problem in 

translation and led to discussions about a pre-final version. The problems range from culture-specific terms 

to pronouns (i.e. “I”), register (i.e. too formal) and lack of audience consideration (i.e. use the word “leader” 

in a tool to be used with construction workers). 

 

Discussion and Conclusion 

It can be concluded that there are process modifications and variations when back translation is 

applied in a Thai research context. Back translation in academic research was applied when there was a 

need to translate an assessment tool from English to Thai to be used among Thai audience. According to the 

researchers interviewed, it was done to ensure standards of best practice, validity and reliability. The 

process began with forward translation and continued with back translation. There were differences in the 

qualifications (bilingual, language expert, experts in the field/researchers), numbers of translators (1 or 2) as 

well as inclusion of an expert panel discussion in a process involving translators or language experts. Only 

one-third of researchers saw the necessity to involve translators in the discussion of an expert panel. These 

choices depended on the framework specified by the tool developer -- whether to follow the WHO or other 

models, and whether the tool would be launched among larger audiences or would be used for research 

only. It was found that researchers from the field of Occupational Therapy and Psychiatry were aware of the 

significance of expert panel discussions, while researchers from Psychology preferred a discussion among 

experts in the field only.  In terms of instruction to translators, all researchers were seemingly unaware of 

the instruction to specify the type of translation, but were aware that context can help translators render a 

quality translation. Instead, they chose to provide translators with a research project proposal just in case the 

translators needed to learn the translation context.  
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Most researchers were concerned with both validity and cross-cultural aspects; however, they 

generally had a good attitude towards the application of back translation. They showed trust and confidence 

in the application of back translation, and mentioned a high potential to continue the process in the long run.  

From the interview, researchers show various attitudes towards  validity concerns and the cross-

cultural aspects of the translated tool. Most researchers were concerned with validity, stating that results 

from the piloted version will help correct the pre-final version, especially if the tool will be launched to a 

large number of clients. Validity concerns can also be seen in the verification process of the forwarded 

version before researchers assign the back translation. This can be seen in both supervisor-advisee 

discussions and the expert panel discussions. Cross-cultural concerns were raised by most researchers 

interviewed who agreed that cultural problems are always at the center of discussions either in supervisor-

advisee level or expert panels. However, all researchers interviewed show a positive attitude, trust and 

confidence in the application of back translation, and mentioned a high potential to continue the process in 

the long run.  

It is hoped that the result of this study will help develop a better collaboration between researchers 

and translators leading to the best practice of back translation application in Thai academic research 

communities. It is recommended that a research to gain thorough understanding and different perspectives of 

the back translation should be conducted and investigated among a group of translators. Also, a further study 

of the black translation process in a marketing field should be developed as it is equally interesting.  
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รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏบิัติการสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบท

ต่างประเทศ 

Patterns of speech acts communication between health care practitioners and 

terminally ill patients in the context of international 

เบญจวรรณ นันทชัย1* และ ผณนิทรา ธีรานนท์1 

Benjawan Nunthachai1* and Phanintra Teeranon1
 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบวัจนกรรมสื่อสาร

ระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทต่างประเทศ โดยศึกษาจากบทความวิจัยต่างประเทศท่ี

เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลวารสารสากลระดับชาติหรือนานาชาติจากฐานข้อมูล SCOPUS 

ระหว่าง พ.ศ. 2550- 2558 จ านวน 10 ผลงาน ใช้ทฤษฎีวัจนกรรม ทฤษฎีการดูแลมนุษย์และทฤษฎีมาสโลว์เป็น

กรอบแนวคิดในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชแ้บบวเิคราะห์วัจนกรรมสื่อสารระหวา่งผู้ปฏบัิตกิารสุขภาพกับผู้ป่วย

ระยะสุดท้ายเจาะจงเฉพาะวัจนกรรมสื่อความหมายตามค าตรงและวัจนกรรมปฏิบัต ิวเิคราะห์ข้อมูลโดยใชค้่าร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช้รูปแบบวัจนกรรมสื่อความหมายตามค าตรงไม่

แตกตา่งกัน แต่มคีวามแตกตา่งกันในการใช้รูปแบบวัจนกรรมปฏบัิต ิโดยผู้ปฏิบัตกิารสุขภาพใชรู้ปแบบวัจนกรรมกลุ่ม

บอกกล่าว มากท่ีสุดร้อยละ 42.44 ผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช้วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก มากท่ีสุดร้อยละ  59.61 

กลุ่มวัจนกรรมท่ีพบน้อยท่ีสุดและไม่ปรากฏเลย ได้แก่ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัดและวัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์   การท่ีผู้

ปฏิบัติการสุขภาพแสดงรูปแบบวัจนกรรมปฏิบัติในกลุ่มบอกกล่าวมากท่ีสุดและวัจนกรรมกลุ่มชี้น าเป็นอันดับ

รองลงมาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการสื่อสารของผู้ปฏิบัตกิารสุขภาพเป็นการแสดงเจตนาหรือความตั้งใจท่ีจะให้ผู้ป่วย

ระยะสุดท้ายซึ่งเป็นคู่สนทนาได้ปฏิบัติตามในบางสิ่งบางอย่างตามท่ีผู้พูดต้องการท่ีจะให้เกิดขึ้น การสื่อสารจึงมุ่งเน้น

การให้ข้อมูลหรือยืนยันความเป็นจริง เช่น การวินิจฉัยโรค การรักษาและการปฏิบัติตัว ซึ่งเป็นบริบทการสื่อสารท่ี

มุ่งเน้นสื่อความหมายตรงตามรูปภาษา (What is said)  มากกว่าการให้ความส าคัญกับรูปแบบภาษาท่ีสื่อนัยหรือ

ความหมายแฝง (What is meant) และการท่ีผู้ป่วยระยะสุดท้ายใชรู้ปแบบวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สกึมากที่สุด เป็น

การสะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยแสดงออกถึงปัญหาทางด้านร่างกายท่ีต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากพยาธิสภาพของโรค 

ท าให้เกิดสภาวะการลดทอนหรือสูญเสียความสามารถในการจัดการกับวิถีชวีติประจ าวัน ตลอดจนแสดงปฏกิิริยาที่บ่ง

บอกถึงปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจซึ่งเป็นกลไกการปกป้องทางจิตของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับภาวะความตาย

และการตายท่ีก าลังจะมาถึง  มีผลต่อการปรับตัวเพื่อการมีชีวิตอยู่ในเวลาท่ีเหลืออยู่เพียงน้อยนิด จากข้อค้นพบ

ดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลสนับสนุนได้ว่า  การสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความส าคัญและมีลักษณะเฉพาะท่ี

จ าเป็นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารท้ังทางตรงและทางอ้อม การสะท้อนคิด การตีความหมายในถ้อยค าท่ีสื่อนัยหรือ

ความหมายแฝงจากการสนทนา  การคัดเลอืกถ้อยค าท่ีไม่กระทบกระเทือนความรู้สกึของผู้ฟัง/คู่สนทนา (Euphemism) 

การปรับเปลี่ยนสัมพันธภาพเชิงอ านาจเป็นสัมพันธภาพแบบเอื้ออาทร  สิ่งส าคัญดังกล่าวจึงเป็นสมรรถนะท่ีควร
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พัฒนาหรือเสริมสร้างส าหรับผู้ปฏิบัติการสุขภาพเพื่อการดูแลช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไขเวลาชีวิตท่ีเหลืออยู่ของผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย 
 

ค าส าคัญ:  วัจนกรรมสื่อสาร  ผู้ปฏบัิตกิารสุขภาพ  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 

Abstract 

 The aim of this study was to analysis and synthesis the patterns of speech acts communication 

between health practitioners and terminally ill patients who are confronting life-threatening in terminal illnesses. 

Researcher studied and data collection from the research articles since 2007-2015, all of the articles studied in 

the aspect of communication and interactions between health practitioners and terminally ill patients. Criterion for 

the selection of secondary sources or documentaries evidence will be consider the articles which has 

accepted  for publication in academic journals that a representative of international databases at Science Direct 

as a numbers of 10 documentaries were included as a sample. A conceptual framework in this research was 3 

theories: Searle’s Speech acts theory (1969), Watson’s theory of human caring (1979), Maslow’s hierarchy of 

needs (1954). A qualitative study by content analysis a group of utterances/statements are used in 

communicative interactions between health care practitioners and terminally ill patients, specific in locutionary 

acts and illocutionary acts.  Data analysis identified speech acts categories for summary of each patterns speech 

acts. It is found that data analysis identified speech acts categories, the finding revealed into 3 types of patterns: 

locutionary acts between health care practitioners and terminally ill patients no difference, which illocutionary 

acts were differ in the categories of representative speech acts and expressive speech acts. 
 

Keywords:  Speech acts, Health care practitioners, Terminally ill patients 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้มสี่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวจิัยน้ี คือ ข้อก าหนดในมาตรา 12  ดังนี้ “มาตรา ๑๒

บุคคลมีสิทธิ์ท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ

สุดท้ายของชวีิตคนหรือเพื่อยุตกิารทรมานจากการเจ็บป่วยได้” (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,2552 

) เป็นกฎหมายท่ีบัญญัตขิึ้นเพื่อให้บุคคลสามารถแสดงเจตนาไวล้่วงหน้าได้วา่ เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวติและจะตอ้ง

จากไป ขอจากไปตามวิถีธรรมชาติโดยไม่ประสงค์จะให้ใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์ต่างๆจากเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

พันธนาการร่างกายไว้เพื่อยืดความตายออกไป ซึ่งในต่างประเทศเรียกการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าแบบนี้ว่า “Living 

will” หรือ “Advance directive” (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2552) กฎหมายฉบับนี้มิใช่เป็นเพียงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น แต่กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับวถิีชวีิตของบุคคลโดยท่ัวไปด้วย โดยเฉพาะ

ผู้ป่วยท่ีอยูใ่นวาระสุดท้ายของชีวิตสามารถแสดงความประสงค์ท่ีจะไมรั่บบริการทางการแพทยเ์พื่อยืดการตายโดยการ

ใชเ้ครื่องมอืทางการแพทยท่ี์เป็นเครื่องกู้ชีพต่างๆ เช่น การเจาะคอ การใส่ท่อชว่ยหายใจ การกระตุ้นหัวใจเพ่ือการช่วย

ฟื้นคืนชีพ หรือ การใช้อุปกรณ์ต่างๆท่ีช่วยยืดการตายออกไป เพราะการเหนี่ยวร้ังชีวิตด้วยเคร่ืองมือต่างๆจะท าให้
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ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมาน และด้วยพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฉบับนี้จึงท าให้ผู้ป่วยจ านวนไมน่้อยท่ีตัดสินใจเลอืกการ

ใช้ชีวิตระยะสุดท้ายอย่างไม่ทุกข์ทรมานและแสดงเจตนารมณ์ต่อผู้ปฏิบัติการสุขภาพท่ีให้การดูแลตนเอง ท้ังนี้ผู้ป่วย

จะต้องท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับการรักษาโดยการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อยื้อชีวิตในวาระ

สุดท้ายของชีวติ ซึ่งในสาระส าคัญของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  มาตรา 12 ระบุไว้ว่า หนังสือเจตนานี้เป็น

หนังสือท่ีแสดงถึงการเคารพในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีนานา

อารยประเทศยอมรับและเป็นสทิธิในชีวิตและร่างกายซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของ “ศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์” 

 ถึงแมว้า่ผู้ป่วยจะตัดสนิใจยุติการรักษาด้วยตนเอง แตอ่ย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะไมถู่กทอดท้ิงและยังคงได้รับการ

ดูแลรักษาแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวม จากแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติการสุขภาพในลักษณะสหสาขา

วิชาชีพ คือ การดูแลเพื่อบรรเทาโรคตามอาการ  การบรรเทาความเจ็บปวด ตลอดจนการดูแลเยียวยาทางทางด้าน

จิตใจ (Bélanger, Rodríguez, Groleau and et. al., 2014) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความอบอุ่นทางด้านจิตใจ มีความสุข

สบายทางด้านร่างกายตามความเหมาะสมและมคีุณภาพชีวิตท่ีด ี(WHO’s Definition of Palliative Care, 2014) ไมท่ าให้

ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานและจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ เป็นบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบและ

จรรยาบรรณวชิาชีพท่ีต้องให้การดูแลต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลอืท้ังผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัว  

 อนึ่ง ในการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมนี้ ทักษะการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับ

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นสิ่งท่ีผู้ปฎิบัติการสุขภาพพึงตระหนักและให้ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการรักษาพยาบาล 

ท้ังนี้เนื่องจากผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตลอดเวลาในกระบวนการดูแลรักษาพยาบาล 

การสื่อสารเป็นศาสตร์และศิลปะขั้นสูงของการดูแล โดยท่ีการสื่อสารระหว่างบุคคลเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยง

สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกัน บุคคลท่ีมีสัมพันธภาพกันจะได้รับผลกระทบจากกันและ

กันเสมอ (ทัศนา บุญทอง, 2544) เพราะการสื่อสารเป็นการกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความคาดหวัง 

และ ความต้องการโดยมีการท าความเข้าใจในความหมายร่วมกัน (Sharing of Meaning) หลักการสื่อสารทางการ

แพทยไ์ด้ให้ความส าคัญของการสร้างสัมพันธภาพและคุณลักษณะที่ดีของผู้สื่อสาร เนื่องจากสิ่งนี้จะชว่ยกระตุน้ให้ผู้ท่ี

อยู่ตรงหน้าได้พูดและแสดงความคิดเห็น มองเห็นปัญหาหรือบอกถึงความรู้สึกของตนเองได้ชัดเจนเพราะการให้

ความหวังและก าลังใจกับผู้ท่ีอยูต่รงหน้าภายใตข้้อมูลท่ีเป็นความจริงแม้จะเป็นความหวังเพยีงเล็กน้อยแต่เป็นก าลังใจ

ให้บุคคลสามารถต่อสู้อยู่บนโลกใบนี้ได้ แม้ยามท่ีมีความทุกข์แสนสาหัสก็ตาม (ชิษณุ พันธ์ุเจริญ, 2553) สอดคล้อง

กับหลักการสื่อสารทางการแพทยแ์ละการพยาบาลซึ่งเป็นการสื่อสารเพื่อการบ าบัด (Therapeutic communication) มี

เป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางความคิด โดยการให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ป่วยท่ีใกล้เคียงกับความเป็น

จรงิมากที่สุด การช่วยให้ผู้ป่วยเกิดการยอมรับนับถือตนเอง เสริมสร้างความเข้าใจในความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้หรือเผชิญ

กับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในชีวิตด้วยความเข้มแข็งและมีก าลังใจ ท้ังนี้ผู้ปฏิบัติการสุขภาพในบทบาทของผู้สื่อสารจ าเป็นต้องมี

คุณลักษณะของมิตรไมตรี  สร้างความไว้วางใจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอต้นเสมอปลายและจริงใจในการ

ชว่ยเหลอื  การโกหกผู้ป่วยจะท าให้ผู้ป่วยขาดความไวเ้นื้อเชื่อใจ เพราะความหวังของผู้ป่วยเป็นสิ่งท่ีมีค่ามากที่สุด (อร

พรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2545)  

 การพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตหรือผู้ป่วยท่ีมีพยาธิสภาพของโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได้และเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวติมคีวามส าคัญมาก แพทยแ์ละผู้ปฏิบัติการสุขภาพจะต้องอาศัยศิลปะในการ

พูดคุยกับผู้ป่วยและญาติให้รู้และเข้าใจตามความเป็นจริงของโรคท่ีผู้ป่วยก าลังเผชิญอยู่ ให้รับรู้ว่าเป็นระยะสุดท้าย

ของชีวิตแล้ว (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2552) ข้อมูลท่ีต้องบอกกล่าวให้ทราบนั้นถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีพึงรับรู้ 

ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของโรค การพยากรณ์โรค แผนการรักษาและแผนการดูแลต่อเนื่อง แตส่ิ่งท่ีเป็นปัญหาของ
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ผู้ปฏิบัติการสุขภาพส่วนใหญ่ คือ ความรู้สึกอึดอัด ไม่รู้ว่าควรจะเร่ิมต้นในการสื่อสารโดยการใช้ค าพูดท่ีเหมาะสม

อย่างไร ไม่แน่ใจว่าจะเร่ิมพูดเกี่ยวกับโรคหรือสิ่งท่ีก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตกับผู้ป่วยดีหรือไม่ กังวลใจว่าถ้าพูดกับ

ผู้ป่วยไปแล้วอาจจะกระทบกระเทือนความรู้สกึของผู้ป่วย อาจท าให้ผู้ป่วยไม่สบายใจหรือมีอาการทรุดลงมากกวา่เดิม 

(กิติพล นาควิโรจน์, 2555) กังวลใจในปฏิกิริยาภาวะเศร้าโศกของผู้ป่วยหรือญาติหลังจากรับทราบข่าวร้ายเกี่ยวกับ

ความเจ็บป่วย (วราภรณ์ คงสุวรรณและคณะ, 2557) รู้สึกไม่มั่นใจและเป็นความยากล าบากในการสื่อสาร ไม่รู้วา่จะ

เร่ิมต้นสื่อสารอย่างไร ตลอดจนการเลือกใช้ค าพูดท่ีเหมาะสม (Benkel, Wijk and Molander,2014) จากสภาพปัญหา

ของการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของผู้ปฏิบัติการสุขภาพเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ ขาด

ทักษะและขาดความมั่นใจในการสื่อสารของผู้ปฏิบัติการสุขภาพ ปัญหาของการขาดทักษะในการสื่อสารจึงเป็นท่ีมา

ของความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในใจและความขัดแย้งทางการสื่อสารท่ีปรากฏให้เห็นและรับรู้ได้ มักจะจะสร้างความไม่

สบายใจของบุคคลสามฝ่าย คือ ผู้ปฏิบัติการสุขภาพ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีรอคอยและคาดหวังจากบุคคลท่ีตนเองหวัง

พึ่งพงิและบุคคลใกล้ชิดของผู้ป่วย 

 จากการศึกษางานวิจัยทางด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) ท่ีเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้ปฏิบัติการ

สุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของต่างประเทศ ในงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับ Terminally ill patients in end-of-life talk ได้

มีการรายงานข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยท่ีน่าสนใจในประเด็นต่างๆดังนี้  คือ การสื่อสารเกี่ยวกับความตายและการ

ตาย (Death and Dying) เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและต้องมีวิธีการเฉพาะ การให้ความส าคัญในการสื่อสารโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเร่ืองของการใช้ค าพูด (Wording of elaboration) การสื่อสารกับปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ป่วยท่ีมีต่อ

สถานการณ์การสื่อสาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ การเร่ิมต้นในการสื่อสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตในผู้ป่วย 

(Initiating end-of-life talk) การเร่ิมต้นสนทนาท่ีจะน าสู่การตัดสินใจของผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Initiating decision-

making conversation) และรูปแบบท่ีใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ เช่น Direct , Indirect and Selectively 

direct communication จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้อ้างถึงในผลงานวิจัยของ  Pino , Parry, Land , Faull , Feathers , 

Seymour, (2016),  Bélanger, Rodríguez, Groleau et al., (2014) แล ะ  Rachel , Rodenbach, Kyle , Rodenbach , 

Mohamedtaki, Tajani , Epstein (2015) และจากสถิติของประเทศไทย พบว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 

300,000 คน แนวโน้มการป่วยและเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหลอดเลือด

สมอง  โรคท่ีท าให้คนไทยเสียชีวิตอันดับหนึ่ง คือ มะเร็ง ปีละประมาณ 60,000 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

และจากรายงานข้อมูลอุบัติการณ์โรคมะเร็งในภาคเหนือ พ.ศ. 2551-2555  เพิ่มขึ้นท้ังเพศชายและหญิง โดยในเพศ

ชายเท่ากับ 155.7 ต่อ 100,000 ประชากร เพศหญิงเท่ากับ 143.7 ต่อ 100,000 ประชากร อีกท้ังยังมีแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงของโรคมะเร็งท่ีจะพบมากขึ้น คือ มะเร็งตับ พบมากสุดในเพศชาย มะเร็งเต้านมยังเป็นมะเร็งท่ีพบมากใน

เพศหญิง จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าโรคมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมเป็นปัญหาส าคัญของประชากรในภาคเหนือ 

(โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง: รายงานสรุปผลการศึกษาแนวโน้มอุบัติการณ์ โรคมะเร็งในภาคเหนือ พ.ศ. 2536-2555) 

ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลสนับสนุนท่ีท าให้มีผู้ป่วยท่ีมีพยาธิสภาพของโรคในขั้นเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตเพิ่ม

จ านวนมากขึ้น ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจ านวนไม่น้อยท่ีมีความประสงค์หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการเยื้อ

ชีวิตและเลือกการจากลาชีวิตอย่างสงบไม่ทุกข์ทรมานซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลอันชอบธรรม (Right to die) เลือกท่ีจะ

จากลาโลกท่ามกลางความรัก ความอบอุน่ของบุคคลที่ตนเองรักและอยูใ่นสถานท่ีท่ีตนพึงพอใจ  

 จากความส าคัญของปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับยังมีผลงานวิจัยในประเด็นดังกล่าวนี้ ไม่

มากนัก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวจิัยเร่ือง รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายใน

บริบทต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการดูแล
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ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของบุคลากรทางด้านสุขภาพ และเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนในสาย

วทิยาศาสตร์สุขภาพตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายใน

บริบทของต่างประเทศ 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้บูรณาการองคค์วามรู้จากทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับงานวจิัย 3 ทฤษฎีมาก าหนดเป็น

กรอบแนวคิดในการวิจัย ได้แก่ ทฤษฎีวัจนกรรม  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย ์ทฤษฎีการดูแลมนุษย ์ แสดงแผนภูมิ

กรอบแนวคิดในการวจิัย ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูม:ิ กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

Speech acts: Foreign countries context 

Health care practitioners vs. Terminally ill patients 

 

 

Result  :  Findings from content analysis 

 

Speech Acts Theory 

(John R Searle’s Theory, 1969) 

 

Theory of Human Caring 

(Jean Watson’s Theory, 1979) 

 

Maslow's Hierarchical Theory of Motivation (1954) 
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อธบิายกรอบแนวคิดในการศกึษาวิจัย 

 ในสถานการณ์การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นลักษณะของการสื่อสารท่ี

สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน  เป็นการแสดงเจตนาและความตั้งใจในการสื่อสารเพื่อประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย 

มีวัตถุประสงค์และความต้องการท่ีจะให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหมายถึงการเข้าใจในความหมายของถ้อยค า

ท้ังท่ีแสดงออกเชิงนัย/ความหมายแฝงหรืออย่างมีความชัดแจ้ง ทั้งนี้เพื่อการตอบสนองต่อการให้การช่วยเหลือผู้ป่วย

ตามสภาพปัญหและความต้องการท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ การให้ร่วมมือของผู้ป่วยมีผลต่อการดูแลรักษาแบบ

ประคับประคองของผู้ปฏิบัติการสุขภาพ ประเภทของวัจนกรรม (Types of speech act) ประกอบด้วย วัจนกรรมตาม

ความหมายตามค าตรงและวัจนกรรมปฏิบัติท่ีจ าแนกกลุ่มวัจนกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม คือ วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว 

กลุ่มชี้น า กลุ่มผูกมัด กลุ่มแสดงความรู้สึก และกลุ่มแถลงการณ์  อนึ่ง ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ

ประคับประคองเป็นการด าเนนิการท่ีตอบสนองต่อความจ าเป็นขั้นพืน้ฐานของมนุษยแ์ละเป็นความตอ้งการท่ีมนุษยทุ์ก

คนต้องการเช่นเดียวกันท้ังสิ้นท้ังในภาวะปกติและยามเจ็บป่วย  อีกท้ังยังเป็นการแสดงถึงการเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคและเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดขีองผู้ป่วยตามความเหมาะสม ดังนั้น การมีปฏสิัมพันธ์

กับผู้ป่วยจึงต้องอาศัยกรอบแนวคิดของมาสโลว์เป็นพื้นฐานในการดูแล เพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของ

ผู้ป่วย ได้แก่ การดูแลเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางด้านร่างกาย ความปลอดภัยหรือการบรรเทาความทุกข์ทรมาน

จากพยาธิสภาพของโรค การให้ความรักและความเป็นเจ้าของในชีวิตและร่างกายของผู้ป่วย การให้ความนับถือยก

ยอ่งและการสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เข้าใจตนเองอยา่งแท้จริง  นอกจากนี้แล้วปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับ

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นลักษณะของการพ่ึงพาและการชว่ยเหลอือย่างเอื้ออาทร เป็นกระบวนการเพื่อให้เกิด “การดูแล

ให้ผู้ป่วยสบาย” “การบรรเทาความทุกข์ทรมาน” “การปรับตัวและการเผชญิกับความเป็นจรงิท่ีเกิดขึน้”  การใช้กรอบ

แนวคิดทฤษฎีการดูแลมนุษย์  ดร.จีน  วัตสัน (Watson,1979) ท่ีมีจุดเน้นท่ีการดูแลบนพืน้ฐานของความรักในความเป็น

เพื่อนมนุษย์อันเป็นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมนุษยพ์ึงมีต่อกัน  จะท าให้เกิดการยอมรับในตนเองและยอมรับผู้อื่นเกิด

สัมพันธภาพท่ีน าไปสู่การฟื้นหาย (Healing relationship) อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพลังในการคงไว้ซึ่งภาวะ

สุขภาพ คือ ภาวะท่ีบุคคลมีความกลมกลืนของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ แม้ในผู้ป่วยท่ีหมดหวังจากการรักษา

แลว้ก็ตาม และการท่ีผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกสรรและบูรณาองค์ความรู้จากหลักการและกรอบแนวคิดของทฤษฎท้ัีง 3 

ทฤษฎมีาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเชื่อว่าจะเป็นสิ่งสนับสนุนในการวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบวัจ

นกรรมสื่อสารระหวา่งผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทของต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ผลงานวิจัยใน

ครัง้นี้มีคุณภาพและสามารถน าข้อค้นพบท่ีได้จากการวจิัยไปใช้ประโยชนไ์ด้อยา่งแท้จริง 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis) การสื่อสารระหว่างผู้

ปฏบัิตกิารสุขภาพกับผู้ป่วยท่ีอยูใ่นระยะสุดท้ายของชีวิตจากบทความวิจัยท่ีคัดเลอืกมาศึกษา  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 บทความวิจัยต่างประเทศท่ีมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างผู้ปฎิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย เป็นเอกสารทางวิชาการท่ีผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

(Peer review) ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUSในหมวด Life 

Sciences, Health Sciences, Social Sciences, Humanities ท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างปีพ.ศ. 2550- 2558 
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จ านวน 10 ฉบับ การท่ีผู้วิจัยคัดเลือกบทความวิจัยต่างประเทศเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมี

ข้อพิจารณาและตัดสินใจด้วยเหตุผล คือ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจงใจและเจาะจงเฉพาะบทความวิจัย

ตา่งประเทศท่ีศึกษาวจิัยเกี่ยวการสื่อสารระหวา่งผู้ปฏบัิติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในกลุ่มประเทศยุโรปและ

อเมริกาเหนือท่ีท าการวิจัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2550- 2558 การคัดเลือกจ านวน 10 ฉบับ

เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมกับระยะเวลาของการศึกษาวจิัยในคร้ังนี้ท่ีจะสามารถศึกษาวิเคราะห์เอกสารและเก็บข้อมูลแต่

ละฉบับได้อยา่งพิถีพิถัน โดยท่ีกลุ่มตัวอยา่งมีลักษณะตรงตามขอ้ตกลงและจุดมุ่งหมายของการวจิัย อกีทัง้ยังพิจารณา

ถึงการเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดประชากรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970 : 608-609) เป็นแนวทางอีกดว้ย 

3. ตัวแปรที่ศกึษามี 2 ตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ บทความวจิัยท่ีมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวัจนกรรม

สื่อสารและปฏสิัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏบัิตกิารสุขภาพกับผู้ป่วยท่ีอยูใ่นระยะสุดท้ายของชีวิตในบริบทของตา่งประเทศ 

  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพ

กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทของตา่งประเทศ 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

  4.1 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมจิากเอกสารวิชาการและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตท่ี ยังมี

สตสิัมปชัญญะสามารถตดิตอ่สื่อสารได้และไมเ่ฉพาะเจาะจงเร่ือง โรค  เพศ  อายุ  การศึกษาและวิธีการบ าบัดรักษา 

  4.2 ผู้ปฏิบัติการสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ท า

หน้าท่ีให้ค าปรึกษาสุขภาพ และผู้น าทางศาสนาท่ีให้การดูแลช่วยเหลือในสถานท่ีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Hospice 

care) 

  4.3 การสืบค้นหาเอกสารทางวิชาการ และ/หรือ งานวิจัยท่ีศึกษาจะเลือกเอกสารงานวิจัยท่ีมีลักษณะ

ปัญหาเดียวกันเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ครอบคลุมงานวจิัยท้ังหมดโดยท่ีงานวิจัยเหล่านั้นไม่จ าเป็นต้องเหมอืนกันท้ังหมดทุก

ด้าน 

  4.4 รูปแบบของการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบวิเคราะห์เนื้อหาท่ีปรากฏในเอกสารโดยมุ่งให้ความสนใจท่ี

ประโยคหรือถ้อยค าในการสื่อสารท่ีพบในเอกสารไมใ่ช่ถ้อยค าหรอืขอ้ความท่ีผู้วจิัยตคีวาม 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 3 ชุด ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมของ 

Searle (1969) ได้แก่  

  5.1 แบบบันทึกข้อมูลรูปแบบและระเบียบวธีิวิทยาการวจิัยของงานวจิัยท่ีคัดเลอืกศึกษา 

  5.2 แบบวิเคราะห์วัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายเจาะจง

เฉพาะวัจนกรรมสื่อความหมายตามค าตรง (Locutionary acts) และ วัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary acts) ท่ีจ าแนก

กลุ่มวัจนกรรมออกเป็น 5กลุ่ม คือ วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว กลุ่มชี้น า กลุ่มผูกมัด กลุ่มแสดงความรู้สึกและกลุ่ม

แถลงการณ ์

  5. 3 แบบสรุปลักษณะวัจนกรรมจ าแนกเป็นรายด้านและการนับจ านวนรูปแบบวัจนกรรมในแต่ละ

ด้าน  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์เอกสารบทความวิจัยต่างประเทศท่ีผู้วจิัยได้ท าการคัดเลอืกศกึษาจ านวน 10 ฉบับและน าเสนอ

ผลการศึกษาวิจัย ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ชื่อเร่ืองบทความวิจัยตา่งประเทศท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งในการวจิัย (Characteristics of all study participants)  

   Research articles  Country  Published (Year)  N=10 

 1. Do cancer patients always want to talk about difficult emotions? A qualitative study  

    of cancer inpatients communication needs (Norway: 2007)               

 

2. Dying, death and bereavement: a qualitative  study of the views of  carers  of  people  

    with heart failure in the UK  (UK : 2009)               
 

3. After you: conversations between patients  and healthcare  professionals  in  planning 

for end   of  life care   (UK: 2012)  

4. Conveying empathy to hospice family caregivers: Team responses  to caregiver 

empathic Communication  (USA: 2012)     

5. What happens after a request for euthanasia is refused? Qualitative interviews with patients,  

relatives and physicians   (Netherland: 2013)        

 6.  Management of care or management of face : Indirectness in Nurse Practitioner/patient   interactions   

(USA : 2014)    

7. Initiating decision-making conversations in palliative care: an ethnographic discourse   analysis  

(France:  2014) 

8. Death talk: gender differences in talking about one’s own  impending death   

   (Iceland:  2014) 

9. Challenging conversations with terminally ill patients and their loved ones: Strategies to   improve 

giving information in palliative care  (Sweden: 2014) 

10. Dealing With Existential Suffering of Patients With Severe Persistent Mental Illness:  Experiences of  

Psychiatric Nurses in Flanders (Belgium)   (Belgium:2015) 

 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวน-ชื่อเร่ืองบทความวิจัย-ชื่อประเทศ-ปีท่ีเผยแพร่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีคัดเลือกมา

ศึกษาท่ีทุกผลงานวิจัยได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายใน

สถานการณ์ต่างๆและในบริบทท่ีแตกต่างกันของแต่ละประเทศ โดยเป็นงานวิจัยท่ีท าการศึกษาในประเทศท่ีอยู่แถบ

ทวีปยุโรปรวม 8 ผลงานได้แก่ ประเทศฝร่ังเศส (France) เนเธอร์แลนด์ (Netherland) เบลเยี่ยม(Belgium) ไอซ์แลนด์ 

(Iceland) นอร์เวย์ (Norway) สวีเด็น (Sweden) สหราชอาณาจักร (UK) และอีก 2 ผลงานเป็นงานวิจัยในทวีปอเมริกา

เหนอื คือ สหรัฐอเมริกา (USA)  
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ตารางที่ 2 รูปแบบวัจนกรรมตามลักษณะวัจนกรรมสื่อสารของผู้ปฏบัิตกิารสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

Speech acts  

categories 

Health care practitioners’ 

statements 

Terminally ill patients’  

statements 

Locutionary 35.74% 41.66% 

Illocutionary 

a) Representatives  

 

42.44 %** 

 

35.83 %* 

b) Directives  33.09%* 5.00% 

c) Commissives  4.31% - 

d) Expressives  17.26% 59.61%** 

e) Declaratives  2.87% - 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัจนกรรมสื่อสารของผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อธิบาย

ดังนี้ 

  2.1 ผู้ปฏิบัติการสุขภาพใช้รูปแบบวัจนกรรมความหมายตามค าตรงร้อยละ 35.74 และในส่วน

ของวัจนกรรมปฏิบัติ พบว่า ใช้รูปแบบวัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว มากท่ีสุดร้อยละ 42.4 รองลงมาเป็นวัจนกรรมกลุ่ม

ชี้น าร้อยละ 33.09และ วัจนกรรมกลุ่มท่ีพบนอ้ย- น้อยท่ีสุด คือ กลุ่มแสดงความรู้สึกร้อยละ17.26 กลุ่มผูกมัดร้อยละ 

4.31 กลุ่มแถลงการณร้์อยละ 2.87   

  2.2 ผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช้รูปแบบวัจนกรรมความหมายตามค าตรง ร้อยละ 41.66 และในส่วน

ของวัจนกรรมปฏบัิติ พบว่า ใช้รูปแบบวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สกึ มากที่สุดร้อยละ 59.61 รองลงมาเป็นวัจนกรรม

บอกกล่าว ร้อยละ 35.83 วัจนกรรมกลุ่มท่ีไม่ปรากฏเลย คือ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัดและ วัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ ์

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัจนกรรมสื่อสารความหมายตามค าตรง (Locutionary acts) และข้อมูล

ด้านวัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary acts) ท่ีจ าแนกกลุ่มวัจนกรรมออกเป็น 5กลุ่มของผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาใน 4 ประเด็น ดังตอ่ไปน้ี 

ประเด็นที่ 1 ผลการวเิคราะห์รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารความหมายตามค าตรง ท้ังของผู้ปฏิบัตกิาร

สุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย พบว่า มีระดับใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 35.74 และ 41.66 การสื่อสารรูปแบบนี้มี

ระดับใกล้เคียงกันเนื่องจากลักษณะการสื่อสารในสถานการณ์ท่ีผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายมี

ปฏิสัมพันธ์กันในเชิงการดูแลรักษาและการพึ่งพาซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้พูดและ

ผู้ฟัง ( Austin, 1962) การสนทนาจะเป็นลักษณะของแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ในบรรยากาศของการแบ่งปัน

ความรู้สึกท่ีมีต่อกัน การอธิบายข้อมูลความจริงท่ีเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยหรือความคาดหวังท่ีผู้ป่วยต้องการ ใน

ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติการสุขภาพได้ให้ข้อมูลทางตรงเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวกับรักษาพยาบาลและการดูแลแบบ

ประคับประคอง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการเกิดความร่วมมือหรือมีข้อตกลงร่วมกัน  ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับ

แนวคิดหลักของทฤษฎีวัจนกรรม(Searle,1969) ในวัจนกรรมสื่อความหมายตามค าตรง  คือ การติดต่อสื่อสารในแต่

ละครัง้ของบุคคลจะประกอบด้วยประโยคหรือถ้อยค าท่ีมีความหมายแฝงอยูด่้วยเสมอ ผู้พูดได้แสดงถึงความตัง้ใจและ

แสดงถึงเจตนาของผู้พูดท่ีจะสื่อสารถึงเร่ืองราวบางอย่างท่ีเป็นการบอกกล่าวความจริง การระบุหรือการชี้น าเพื่อให้

ผู้ฟังได้รับรู้ความหมายของสารหรือสาระส าคัญนัน้ๆท่ีก่อให้เกิดการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ฟังร่วมด้วยเชน่กัน 

(กิตติคุณ ชลวถิี, 2551)   
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  จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารบทความวิจัยของวัจนกรรมด้านนี้มีประโยคหรือถ้อยค าท่ี

แสดงวัจนกรรมสื่อสารความหมายตามค าตรงของผู้ปฏบัิตกิารสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย แสดงตัวอยา่งประโยคท่ี

คัด(Coding) มาจากบทความวิจัยตา่งประเทศท่ีท าการวเิคราะห์ ดังตอ่ไปน้ี 

 

ประโยควัจนกรรมสื่อความหมายตามค าตรงของผู้ปฏิบัติการสุขภาพ (Locutionary acts: Health care 

practitioners’ statements) ร้อยละ 35.74 

Dr.  “Ok, there is also something that I wanted to talk to you about, it may have been touched on before with 

you, it’s about what you would like as interventions if you ever suffered medical complications. When we are at 

the hospital, we’re sick, you agree with me?” (France: Bélanger, Rodríguez, Groleau, Legare et. al., 2014) 

Physician “I thought it was quite remarkable that she did this interview. I think. . . maybe she thinks about it 

[euthanasia] more than I realize.”  (Netherland: Pasman , Willems , Bregji , Onwuteaka- Philipsen, 2013) 

NP  “……. and I’m going to take away your seventy thirty because it is not an excellent insulin for you to be on 

because it takes the long acting insulin component and the short acting insulin  component and puts it in the 

same syringe and if you don’t eat regular meals this isn’t the best one for you.” (Iceland: Skulason, Hauksdottir 

, Ahcic  Helgason , 2014 ) 

Hospice team “It’s not any easy decision [turning off defibrillator], but you’ve got our support” “Call us if you 

need anything from us”. (USA: Wittenberg-Lyles, Debra, Demiris, Rankin et al., 2012) 

 

ประโยควัจนกรรมสื่อความหมายตามค าตรงของผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Locutionary acts: Terminally ill 

patients’ statements) ร้อยละ 41.66   

Patient: “No, she doesn’t have much time and whatever. I want to be alone with her.” [Patient indicates that 

the doctor always had an assistant/student doctor with her] (Netherland:  Pasman , Willems , Onwuteaka-

Philipsen,  2013) 

Patient: “I don’t take the cancer seriously. I believe that I can be cured. I try to be positive then it is much 

easier for me It is going to turn out well and everything will be like before. When I got my diagnosis, it did not 

affect me very much.” (Norway: Kva°le, 2007) 

Patient : “No, not at this time because I don’t see myself as being that far down the road yet, I’m still quite 

positive, well apart from when I’m feeling really ill” (UK:  Almack , Cox, Moghaddam, Pollock, Seymour, 

2012 ) 

Patient: “It is good when the nurses also discuss various interests with the patients, not only the patients 

among themselves.” “It is good when the nurses are together with us.” (Norway: Kva°le, 2007) 
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สรุปประเด็นที่ 1 การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานบริการทางการแพทย์ ทางการพยาบาลหรือทางด้าน

สุขภาพเป็นลักษณะของการสื่อสารเพื่อการบ าบัด (Therapeutic relationship) ที่มีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยรับรู้

วา่ตนเองมีคุณค่า การกระตุ้นให้ผู้ป่วยเป็นฝ่ายน าในการสนทนาจะชว่ยท าให้การสนทนาด าเนินตอ่ไปโดยไมช่ะงัก การ

เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดระบายความคิด ความรู้สึก การสะท้อนความรู้สึกจะช่วย กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้คิดไตร่ตรองหรือ

ทบทวนเร่ืองราวของตนเอง อีกท้ังยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ปฏบัิติการสุขภาพและผู้ป่วยได้เข้าใจตรงกัน

อกีด้วย (พวงเพชร เกษรสมุทร, 2555) สอดคล้องกับผลงานวจิัยของสุภาพร ดาวดี (2551) ที่ศกึษาวจิัยพฤตกิรรมการ

ดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลไทยกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายพบวา่ พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรเกือบท้ังหมด 

ร้อยละ 96 เน้นท่ีการสื่อสารเพื่อการบ าบัด ท่ีให้ความส าคัญกับการสื่อสารด้วยวาจาท่ีแสดงถึงความเข้าใจทางด้าน

อารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วย ลักษณะของวัจนกรรมความหมายตามค าตรงมกีารใช้ถ้อยค าท่ีผู้ฟังสามารถตคีวาม

ได้ตรงตัวตามค าพูดนัน้ๆ ลักษณะการใช้ถ้อยค าในการสื่อสารตรงตามรูปของภาษา (Literal meaning of a speech) ท่ี

มีภาคประธานและภาคแสดงท่ีเชื่อมโยงกับบุคคล เวลา สถานท่ี เพื่อต้องการท่ีจะให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

(ชิษณุ พันธ์ุเจริญ, 2553)  ดังนั้น วัจนกรรมท่ีผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช้สื่อสารระหว่างกันใน

ความหมายตามค าตรงจึงประกอบด้วย การให้ข้อมูลหรือการให้ข้อเท็จจริง การบอกถึงรายละเอียดในสิ่งท่ีจะ เกิดขึ้น

ตามความเป็นจริง การบอกถึงความต้องการและความคาดหวัง การแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกท่ีมีต่อกัน

ระหว่างคู่สนทนา (Kourkouta and Papathanasiou, 2014) โดยมีประโยคหรือถ้อยค าท่ีคู่สนทนาได้แสดงปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีไม่ยาวนานหรือต่อเนื่องและแสดงถึง

ความตอ้งการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนอยู ่ณ ชว่งเวลาหนึ่ง (Prepositional acts) 

ประเด็นที่ 2  รูปแบบวัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary acts) ท่ีจ าแนกตามลักษณะกลุ่มวัจนกรรมของผู้

ปฏิบัติการสุขภาพและของผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าการใช้รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารของผู้

ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย แตกต่างกัน กลุ่มวัจนกรรมท่ีพบมากท่ีสุดของผู้ปฏิบัติการสุขภาพ ได้แก่ 

วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว (Representative speech acts) คิดเป็นร้อยละ 42.44 รองลงมาเป็นวัจนกรรมกลุ่มชี้น า 

(Directive speech acts) คิดเป็นร้อยละ 33.09 และ วัจนกรรมกลุ่มท่ีพบนอ้ยท่ีสุด ได้แก่ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด และ วัจ

นกรรมกลุ่มแถลงการณ์ คิดเป็นร้อยละ 4.31 และ 2.87 ตามล าดับ  

 การท่ีผู้ปฏิบัติการสุขภาพแสดงวัจนกรรมปฏิบัติในกลุ่มบอกกล่าว มากท่ีสุดเนื่องจากเป็นแสดงเจตนาหรือ

ความตั้งใจในการท่ีจะให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นคู่สนทนาได้ปฏิบัติตามในบางสิ่งบางอย่างตามท่ีผู้พูดต้องการท่ีจะให้เกิดขึ้น 

(Intention of a speech) รูปแบบวัจกรรมการสื่อสารของผู้ปฏิบัติการสุขภาพส่วนใหญ่จึงมุง่เนน้การให้ข้อมูลตามความ

เป็นจริงหรือการยืนยันความจริง  เช่น การวินิจฉัยโรค กระบวนการรักษา แนวทางปฏิบัติ ซึ่งการบอกล่าวสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ผู้ป่วยมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Decision-making conversation)และการให้ความ

ร่วมมือในการรักษาหรือการดูแลแบบประคับประคอง นอกจากนี้แล้ว ยังมีผลต่อการบริหารจัดการในการช่วยเหลือ

ผู้ป่วยอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย (Bélanger, Rodríguez, Groleau  et al., 

2014)  ลักษณะประโยควัจนกรรมปฏบัิต ิแสดงตัวอยา่ง 3 รูปแบบ ดังนี ้
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ตัวอย่ างที่  2.1 แสดงประโยควัจนกรรมปฏิ บัติ รูปแบบท่ีน าไปสู่ การตัดสินใจ (Decision-making 

conversations) (Bélanger, Rodríguez, Groleau et al., 2014) 

Physician said: “I’m here to see you because I’ve been told that you wish to stop receiving your transfusions. 

What makes you say that you’ve had enough?” 

The patient replied: “It’s not improving. I receive the transfusions and two days later I am back here. I’m tired 

just walking from the bed to the armchair. I’m tired talking and lying down in my bed. It’s not going better”. 

                 (Decision-making conversations in the context of a consultation in intensive care) 

วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว มุ่งเน้นประเด็นส าคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนสะพาน

เชื่อมโยงสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกัน บุคคลท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันจะได้รับ

ผลประโยชน์จากกันและกัน (ทัศนา บุญทอง, 2544) และการสื่อสารท่ีดีน้ันนอกจากจะแสดงถึงการยอมรับนับถือกัน

และกันแล้ว ยังต้องมคีวามถูกต้อง ชัดเจน เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนกึคิด ความคาดหวัง ความต้องการ มีการท า

ความเข้าใจในความหมายร่วมกันและให้ความส าคัญกับบริบทของคู่สนทนา (Sharing of meaning and context) 

ตลอดจนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน (กิตติคุณ ชลวิถี, 2551) รูปแบบการสื่อสารจะต้องเป็นลักษณะของการสื่อสาร

สองทางจึงจะเกิดความเข้าใจท่ีดท่ีีเกิดขึ้นจากความตั้งใจในการสื่อสารระหว่างกัน  

 ตัวอย่างที่ 2.2 ประโยควัจนกรรมปฏิบัติท่ีเป็นลักษณะของการสื่อสารสองทางท่ีแสดงถึงความเข้าใจใน

ความหมายร่วมกันและให้ความส าคัญกับบริบทของคู่สนทนาและการแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง  (Bélanger, 

Rodríguez, Groleau et al., 2014) 

Dr: “And I am here to help you with that. It’s important to relieve anxiety also because the more we have 

difficulty breathing, the more it makes us anxious, and the more we are anxious, the more we tend to breathe 

so it brings a vicious circle. I will prescribe you a good medication against anxiety that you will be able to take 

regularly. You know we have very good medications for pain, opioids like morphine and hydromorphine that are 

also very good medications to help with respiratory problems.” 

P: ((shaking head no)). P: I don’t want to take medications that will make me need to take more and more and 

that will make me go. 

(Decision about management of shortness of breath and anxiety) 

 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลวัจนกรรมปฏบัิตขิองผู้ปฏบัิตกิารสุขภาพยังมีขอ้คน้พบตอ่ไปอีกวา่ ผู้ปฏบัิตกิารสุขภาพ

มีการใช้วัจนกรรมกลุ่มชี้น า (Directive speech acts) มากเป็นอันดับรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 33.09 ในประเด็นนี้ตาม

แนวคิดของ ทฤษฎีวัจนกรรม (Searle,1969) ได้อธิบายวา่ วัจนกรรมกลุ่มชี้น าว่าเป็นการใชถ้้อยค าท่ีแสดงจุดมุงหมาย

เพื่อประเมินและตรวจสอบปฏิกิริยาตอบสนองจากคู่สนทนา โดยการใช้ประโยคเร่ิมต้นในการสนทนา เช่น การตั้ง

ค าถามหรือการสอบถาม การเสนอแนะ/การให้ข้อแนะน าและการให้ค าปรึกษาท่ีแสดงถึงความห่วงใยและเป็น

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทางการแพทยแ์ละการพยาบาลในการสบืค้นปัญหาและความต้องการ โดยกระบวนการ

ดังกล่าวมี 5 ขั้นตอน คือ การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการแพทย์/การพยาบาล การวางแผนปฏิบัติการ 

การลงมือปฏิบัติการดูแล/ช่วยเหลือและการประเมินผล  ดังนั้นการใช้รูปแบบวัจนกรรมปฏิบัติในกลุ่มวัจนกรรมชี้น า  

ในการตั้งประโยคค าถาม หรือการขอทราบข้อมูลจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติการสุขภาพได้ท าการการรวบรวมข้อมูลเพื่อการ

สืบค้นปัญหาและความต้องของผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างแท้จริง ท้ังนี้ต้องให้ความส าคัญในการสื่อสารแบบสองทาง
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แบบเผชิญหน้า คือ การใช้ค าถามท่ัวไปแบบปลายเปิดและใช้ค าถามท่ีเฉพาะเจาะจง (แสดงตัวอย่างท่ี 2) จะเป็นการ

กระตุน้ให้ผู้ป่วยได้แสดงออกหรอืบอกถึงปัญหา-ความตอ้งการและความรู้ท่ีแท้จริงของตนเอง ตลอดจนได้บอกเล่าถึง

กลวิธีท่ีผู้ป่วยเลอืกในการเผชญิกับปัญหาของตนเอง และสิ่งท่ีควรให้ความส าคัญยิ่งในการตัง้ค าถาม คือ พึงหลกีเล่ียง

การใช้ค าถามเมื่อเร่ิมต้นการสนทนาว่า “Why: ท าไม”เพราะจะท าให้ผู้ป่วยหยุดชะงักการแสดงออกของอารมณ์และ

ความรู้สึกในขณะนั้น หรือเกิดความรู้สึกอึดอัดในบรรยากาศของการสนทนา ณ ช่วงเวลานั้นๆแต่ควรเปลี่ยนมาใช้

ค าถามท่ีขึ้นต้นด้วยค าว่า “How: อย่างไร”หรือ “What: อะไร” จะเหมาะสมกว่า (Kva°le , 2007) และการเลือกใช้

ค าพูดหรือถ้อยค าในการตั้งค าถามเพื่อเก็บรวบรวบข้อมูลและการประเมินเพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

โดยท่ีประเด็นค าถาม What & How มีผลอย่างมากในการเปิดประเด็นการสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและ

ผู้ป่วย (นลนิ ียิ่งชาญกุล, ปัทมา โกมุทบุตรและจักรพันธ์ ค าศุกล , 2543) 

 ตัวอย่างที่ 2.3  แสดงประโยควัจนกรรมกลุ่มชี้น า (Directive speech acts) ท่ีเป็นค าถามแบบปลายเปิดท่ี

กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้แสดงออกของอารมณ์และความรู้สึกท่ีเก็บไว้ภายในได้แสดงออกทางค าพูดให้คู่สนทนารับรู้ได้  

(Kva°le, 2007) 

Situation 1 : The main theme for the interview was ‘‘Patients need to express feelings and difficult emotions 

about the disease and their future to the nurses in a cancer ward’’. The opening question was:  

a) ‘‘Do you want to talk to the nurses in the ward about your emotions regarding the disease and the 

future?’’ and  b) ‘‘Do you want to tell me more about it?’’ 

Situation 2 : If the patients expressed that there was no need to talk about their difficult feelings with the 

nurses. The follow up question used was: 

a) ‘‘Do you want to tell me why?’’ and  b) ‘‘do you talk to others about this?’’ 

สรุปประเด็นที่ 2 การท่ีผู้ปฏบัิตกิารสุขภาพแสดงวัจนกรรมปฏบัิตใินกลุ่มบอกกล่าว(Representative speech 

acts) มากท่ีสุด และใช้วัจนกรรมปฏิบัติในวัจนกรรมกลุ่มชี้น า (Directive speech acts) เป็นอันดับรองลงมา เนื่องจาก

การสื่อสารของผู้ปฏิบัติการสุขภาพเป็นแสดงเจตนาหรือความตั้งใจในการสื่อสาร เป็นการให้ความส าคัญกับการ

ตคีวามหมายบ่งชี้เป็นนัยหรือความหมายแฝงในการสนทนา (Conversational implicature) ท่ีอ้างถึงในทฤษฎีของ Grice 

(Grice’s Theory of Conversational Implicatures,1989) กล่าวว่า การสนทนาแต่ละคร้ังคู่สนทนาย่อมมีวัตถุประสงค์

จากการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกันเสมอ การให้ความส าคัญกับบริบทของการสื่อสารโดยค านงึถึงภาษาท่ีใช้

สื่อความหมายตามรูปภาษา (What is said) และภาษาท่ีสื่อนัยหรือการสื่อความหมายท่ีมากกว่ารูปภาษาท่ีปรากฏ 

(What is meant) นอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณาถึงหลักการร่วมมือในการสนทนา 4 ประการ คือ 1) หลักการด้าน

ปริมาณ ได้แก่ การให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ไมม่ากหรือนอ้ยเกินไป 2) หลักการด้านคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นความจริง มี

หลักฐานยืนยัน 3) หลักการด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในสิ่งท่ีกล่าวถึง หรือสิ่งท่ีก าลังสนทนาร่วมกัน และ 4) 

หลักการด้านลักษณะ ได้แก่ ความชัดเจน ไม่ก ากวมหรือคลุมเครือและให้ข้อมูลท่ีกระชับ ซึ่งหลักการท้ัง 4  ประการ

เป็นองค์ประกอบของการสื่อสารท่ีให้ความส าคัญกับการตีความหมายของและบริบทของการสื่อสารระหวา่งบุคคลใน

แต่ละสถานการณ์ สอดคล้องกับมโนทัศน์หลักของทฤษฎีการดูแลมนุษย์ของ Jean Watson (1979) ท่ีกล่าววา่ วิธีการ

สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นเคร่ืองมือบ าบัดเยียวยาท่ีส าคัญ  เพราะสภาพจิตใจของผู้ป่วยมักแฝงไว้ด้วยความ

ผิดหวังลึกๆ ท่ีแอบซ่อนไว้ภายใน  ในบางคร้ังผู้ป่วยอาจพบกับความขัดแย้งระหว่างความต้องการก าลังใจกับความ

ต้องการท่ีจะได้ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเจ็บป่วย  การบอกกล่าวท่ีมากหรือน้อยเกินไปจะท าให้

กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ปว่ยได้งา่ย    การบอกความจรงิเร็วเกินไป อาจท าให้ผู้ป่วยเกิดความไม่มั่นคงทางจิตใจแต่
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ถ้าช้าเกินไปผู้ป่วยอาจจะสงสัยหรือทราบได้เองจากอาการท่ีทรุดลงจะท าให้ผู้ป่วยไม่ไวว้างใจผู้ดูแล ดังนั้นจึงควรตอบ

ค าถามของผู้ป่วยอย่างชัดเจน ไมค่ลุมเครือและอยู่ในระดับท่ีผู้ป่วยสามารถยอมรับได้ การให้ขอ้มูลท่ีเป็นจรงิกับผู้ป่วย

เป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม เพราะการได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอจะท าให้ผู้ป่วยเกิดการตอบสนองท่ีเหมาะสม มีความ

ไว้วางใจและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีผู้ป่วยเผชิญอยู่ นอกจากนี้แล้วผู้ปฏิบัติการ

สุขภาพควรตระหนักในความส าคัญต่อการเปิดใจในการยอมรับการแสดงออกของความรู้สึกท้ังทางบวกและทางลบ

ของผู้ป่วย การชว่ยให้ผู้ป่วยได้ก าหนดเป้าหมายชีวติตามสภาพท่ีเป็นจริง   การแสดงบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนโดย

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนการติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยอย่างเปิดเผย  ไมห่ลีกเลี่ยงท่ีจะให้

การดูแลหรือพูดคุยกับผู้ป่วยและให้ญาตหิรือผู้ใกล้ชดิเข้ามามสี่วนร่วมในประสบการณ์ของผู้ป่วยดว้ย   

ประเด็นที่ 3 รูปแบบวัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary acts) ท่ีจ าแนกตามลักษณะกลุ่มวัจนกรรมของผู้

ปฏบัิตกิารสุขภาพและของผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากผลการวเิคราะห์ข้อมูล พบว่า การใชรู้ปแบบวัจนกรรมสื่อสารของผู้

ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายมี ความแตกต่างกัน คือ กลุ่มวัจนกรรมท่ีพบมากท่ีสุดของผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย ได้แก่ วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก คิดเป็นร้อยละ 59.61 รองลงมา เป็นวัจนกรรมบอกกล่าว ร้อยละ 

35.83 ตามล าดับ และ วัจนกรรมกลุ่มท่ีไม่ปรากฏเลย คือ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัดและ วัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ 

อภิปรายผลดังนี ้

 ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมของ John L. Austin (1962) และ John R. Searle (1969) ระบุว่า วัจนกร

รมกลุ่มแสดงความรู้สึก (Expressive speech acts) เป็นถ้อยค าท่ีบ่งบอกให้ผู้ฟังได้รับรู้ทัศนคติและสภาวะทางอารมณ์ 

หรือความรูสึกของผู้พูดท่ีมีต่อผู้ฟังโดยการแสดงออก ได้แก่ การทักทาย  การต้อนรับ การขอโทษ การขอบคุณ การ

ชมเชย การแสดงความยินดีและการแสดงความเสียใจ ท้ังนี้อยู่กับโอกาสและสถานการณ์ต่างๆท่ีแตกต่างกันไป ข้อ

ค้นพบในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ พบวา่ วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สกึนี้เป็นสถานการณ์ท่ีผู้พูด (ผู้ป่วยระยะสุดท้าย) อยู่

ในสภาวะของความเจ็บป่วยจากพยาธิสภาพของโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในทางการรักษา เพียงแตเ่ป็นการ

ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) อย่างเป็นองค์รวมในมิติทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณเพื่อให้

ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุด (The quality of life) ภายในระยะเวลาของชีวิตท่ีเหลืออยู่เพียงน้อยนิด 

(WHO’s definition of palliative care, 2014 ) และพร้อมท่ีจะเผชญิปัญหาหรือสิ่งท่ีคุกคามตอ่ชีวิตได้อยา่งเข้มแข็งโดยมี

ทีมสุขภาพท่ีเป็นสหสาขาวิชาชีพตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีผู้ป่วยรักและผูกพันเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลอย่าง

ใกล้ชิดและอยู่เคียงข้างในการช่วยเหลืออย่างเอื้ออาทรและค้ าจุนทางด้านอารมณ์และจิตใจจวบจนผู้ป่วยเข้าสู่

ระยะเวลาสุดท้ายของชีวิต สิ่งท่ีผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการมากท่ีสุดไม่ใช่ความรู้หรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย แต่อยู่ท่ี

ก าลังใจ ความรัก ความอบอุน่ไมเ่ฉพาะจากญาติมติรและครอบครัวเท่านัน้ ขวัญและก าลังใจจากแพทย์/พยาบาล ทีม

สุขภาพอ่ืนๆก็ส าคัญไมย่ิ่งหย่อนไปกวา่กัน (พระไพศาล วสิาโล, 2548) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแสดงวัจนกรรมปฏิบัติในวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก 

(Expressive speech acts ) มากท่ีสุด มีเหตุผลท่ีสนับสนุนข้อค้นพบนี้ คือ ผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตนอกจาก

จะเผชิญกับภาวะวิกฤตจากพยาธิสภาพของโรคแล้วยังต้องเผชิญกับปัญหาอื่นๆอีกหลายด้าน เช่น ปัญหาทางด้าน

ร่างกายอันเนื่องมาจากความเจ็บปวดท่ีมีระดับความเจ็บปวดแตกต่างกันตั้งแต่ระดับเล็กน้อย ปานกลางและระดับ

รุนแรงท าให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมาก รบกวนการพักผ่อนหรือท าให้นอนไม่หลับ กระวนกระวายและท า

ให้เกิดสภาวะการลดทอนหรือสูญเสียความสามารถในวิถีชีวิตและการจัดการกับภารกิจในชีวิตประจ าวัน ปัญหา

ทางด้านอารมณ์และจิตใจโดยท่ีผู้ป่วยจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านอารมณ์และจิตใจ เมื่อต้องเผชญิกับภาวะ

ความตายและการตายท่ีก าลังจะมาถึง  ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อการมีชีวิตอยู่ในเวลาท่ีเหลอืตาม
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แนวคิดของ Kübler-Ross (1969) ม ี5 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะช็อกและปฏิเสธ ผู้ป่วยมักปฏิเสธความจรงิ ไมเ่ชื่อว่าจะเป็น

ตนเอง 2) ระยะโกรธ ผู้ป่วยรู้สึกโกรธต่อโชคชะตาของตัวเอง หรือกล่าวโทษผู้อื่น หรือระบายอารมณ์ใส่ผู้ใกล้ชิด 

หงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุหรือเหตุผล 3) ระยะต่อรอง ผู้ป่วยจะต่อรองกับสิ่งท่ีตนเองนับถือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ หรือสิ่งท่ีมี

อ านาจท่ีมองไม่เห็น สิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้ป่วยมีความหวังว่าจะมีชีวิตท่ียืนยาวออกไป 4) ระยะเศร้าซึม ผู้ป่วยจะมี

อารมณ์ซึมเศร้าและแยกตัว เมื่อเร่ิมตระหนักว่าตนเองไม่อาจหนีความตายไปได้ เป็นช่วงเวลาท่ีผู้ป่วยมองหา

ความหมายของชีวิตท่ีเหลอือยู ่5) ระยะยอมรับ ผู้ป่วยจะยอมรับความเป็นจริงกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น กระบวนการท่ีกลา่วมานี้

เป็นกลวิธานทางจิตของมนุษย์ในการปรับตัว (Defense mechanisms) เพื่อหาทางออกให้กับจิตใจเมื่อมนุษย์เผชิญ

สถานการณ์ท่ีเลวร้าย มีความขัดแย้งหรือความสับสนท่ีเกิดขึ้นในจิตใจสภาพท่ีกดดัน หรือการต่อต้านความเจ็บปวด

ของจิตใจ (Cherry, 2016) ซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีกดดันทางด้านจิตใจท่ียาวนาน ลักษณะการแสดงออกของปัญหา

ทางด้านร่างกายของผู้ป่วยท่ีอยู่ระยะสุดท้ายของชีวิตในผู้ป่วยท้ังเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่จะมี

ความแตกตา่งกันในด้านการแสดงออกด้านอารมณ์และจิตใจ  ท้ังนี้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพศหญิงจะแสดงออกทางด้าน

อารมณ์ท่ีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมากกว่าผู้ป่วยเพศชาย (Skulason, Hauksdottir, Ahcic. et al., 2014) โดยจะ

แสดงออกความรู้สึกในรูปแบบของการเรียกร้องเพื่อต้องการท่ีจะได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย 

ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่าง

แท้จริง และความต้องการได้รับความนับถือยกย่องในฐานะเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าและศักดิ์ในความเป็นมนุษย์ ซึ่ง

สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีต้องการของมนุษย์ ( Maslow,1954) ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้แสดงออกทาง

ค าพูดเพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกที่มตี่อบุคคลที่ตนรักและผูกพัน ความห่วงใย และการพูดเพื่อสะทอ้นความหมายในบาง

เร่ืองหรือความทรงจ าในอดีต หรือการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ท าในสิ่งท่ียังคั่งค้างอยู่ตามความปรารถนาเปรียบได้กับ

การเพิ่มคุณภาพชวีิต การลดทอนความเจ็บปวดทรมาน การลดระดับของความรู้สึกกดดันหรือความคับข้องใจในสิ่งท่ี

ผู้ป่วยเผชญิอยู่ ( Almack, Cox, Moghaddam, et.al., 2012)   
 ตัวอย่าง: ประโยควัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก (Expressive speech acts) ท่ีผู้ป่วยได้แสดงออกทางค าพูด

เพื่อสะท้อนความหมายในประโยคหรือถ้อยค าท่ีได้ผู้วิจัยได้ท าการคัด(Coding) จากบทความวิจัยต่างประเทศท่ีน ามา

ศึกษาวิเคราะห์ (Iceland: Skulason, Hauksdottir, Ahcic, Helgason, 2014) และ การแปลความหมายแสดงออกของ

อารมณผ์่านถ้อยค าตามแนวคิดของคูเบอร์รอส (Kübler-Ross, 1969)  

Situation 1 : Opening statements to concerning “being with” terminal patients 

Chaplain: “Is there anything else you want to discuss?” (The opening conversation) 

Patient: “Well, the food in this place is terrible. Do you get the same crappy food?” (Anger)  

Patient: “In my lifetime I’ve done some bad things” or “I have wasted my life” or “I have abused a lot of 

people” (Remorse/ Guilty) 

Patient: “I keep fighting” or “I hope I’ll get well soon” or “I’m getting better” (Ambivalence)  

Patient: “Will God forgive me all my sins?” or “Does it hurt when the soul leaves the body?” 

(Spiritual/religious) 

Patient: “This has been a good life so I accept death”, or “I look forward to dying” (Acceptance)  
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Situation 2 : Evocation statements ‘death talk’ used open-ended question and reflections 

Chaplain: “You are worried about will happen to your family when you are no longer there for 

them.” (The opening conversation) 

Patient: “Yes and I do not know how to discuss this with my children, especially my son. Is it possible that you 

could bring this to them gently before I talk to them?” (Worry) 

 สรุปประเด็นที่ 3 การท่ีผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช้รูปแบบวัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary acts) วัจนกรรมกลุ่ม

แสดงความรู้สึก (Expressive speech acts) มากที่สุด รองลงมาเป็นวัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว (Representative speech 

acts) เป็นการแสดงถึงกลไกการปกป้องทางจิตของมนุษย์ (Defense mechanisms) เป็นสิ่งท่ีบุคคลหาทางออกให้กับ

จิตใจเมื่อเผชิญสถานการณ์ท่ีเลวร้าย เพื่อลดทอนความรู้สึกวิตกกังวล หรือลดความกดดันในสิ่งท่ีบุคคลเผชญิอยู่โดย

แสดงออกทางการสื่อสารจากค าพูดหรือกิริยาท่าทาง  ถ้อยค าท่ีแสดงออกอาจจะไม่ใช่การสื่อสารในรูปแบบตาม

ความหมายตรงแต่อาจจะแฝงด้วยความหมายท่ีแสดงถึงความตอ้งการหรือความคาดหวังท่ีเก็บไวภ้ายในจิตใจท่ีแสดง

ออกมาเป็นวัจนกรรมอ้อม (Austin,1962)  ดังนั้นคู่สนทนาหรือผู้ปฏิบัติการสุขภาพต้องพิจารณาท้ังความหมาย 

(Meaning) และบริบท (Context) ในประเด็นเนื้อหาและสถานการณ์ ณ ชว่งเวลานั้นๆว่าถ้อยค าท่ีกล่าวออกมาได้แสดง

สภาวะทางด้านด้านอารมณ์และจิตใจอย่างไร  Kübler-Ross (1969) ได้กล่าวถึงปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์ของผู้ป่วยท่ี

เผชิญกับข่าวร้าย การสูญเสีย หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีมีระยะเวลาชีวิตท่ีเหลืออยู่ไม่มากนัก การแสดงออกของ

ปฏิกิริยาอาจจะไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอนตามแนวทางของ Kübler-Ross (1969) ดังท่ีกล่าวข้างต้น ท้ังนี้อาจจะมี

ระยะใดระยะหนึ่งท่ีเกิดขึน้ยาวนานหรือรุนแรง หรอือาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์หลายๆอยา่งปะปนกันไป ความ

แตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้ป่วยต่อสภาวะของโรคท่ีเผชิญ การค้ าจุนทางด้านอารมณ์และจิตใจจากบุคคลรอบ

ข้างและคุณลักษณะส่วนตนของผู้ป่วย แต่ระยะท่ีส าคัญของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต คือ ระยะการยอมรับ (The 

stage of acceptance) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลท่ีอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตในการปรับตัวของผู้ป่วยเพื่อ

รับกับการตายท่ีจะเกิดขึ้น (Dying stages) โดยผู้ป่วยจะยอมรับความเป็นจริงกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นและยอมรับว่าความตาย

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต กล้าเผชิญกับความตายด้วยจิตใจสงบและพร้อมการจากลาอย่างสงบ (พระไพศาล วิสาโล, 

2548) ผู้ป่วยจะเร่ิมจัดการกับสิ่งตา่งๆท่ียังคั่งค้างอยู่โดยแสดงออกด้วยการบอกกล่าวทางวาจาหรือการสั่งเสียก่อนท่ี

ตนเองจะเสียชวีติ การท่ีผู้ปฏบัิตกิารสุขภาพได้แสดงถึงความเข้าใจในอารมณ์และความรู้สกึของผู้ป่วยในสถานการณท่ี์

เผชิญอยู่และให้ความส าคัญโดยการท าความเข้าใจกับความหมายในสิ่งท่ีผู้ป่วยสื่อสารออกมาและการเปิดโอกาสให้

ผู้ป่วยได้แสดงออกถึงความรู้สึกท่ีแท้จริง (Wittenberg-Lyles , Debra , Demiris et al, 2012) สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้

ปฏิบัติการสุขภาพสามารถท่ีจะเชื่อมโยงบทสนทนาไปสู่สิ่งต่าง ๆ ท่ีส าคัญในชีวิตของผู้ป่วยและสามารถสื่อสารสิ่ง

ส าคัญเหล่านัน้ไปยังครอบครัวได้อีกดว้ย (ดารนิ จตุรภัทรพรม, 2554)  
ประเด็นที่  4 : ผลการวิเคราะห์รูปแบบวัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary acts) ในวัจนกรรมกลุ่มผูกมัด 

(Commissive speech acts) และวัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ (Declarative speech acts) ท้ังของผู้ปฏบัิติการสุขภาพและ

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย พบวา่ ไม่แตกต่างกัน ผู้ปฏบัิตกิารสุขภาพแสดงวัจนกรรมกลุ่มผูกมัดร้อยละ 4.31 และ วัจนกรรม

กลุ่มแถลงการณ์ร้อยละ 2.87 และวัจนกรรมท้ังสองกลุ่มน้ีไมป่รากฎในผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

 การอภิปรายผลในประเด็นวัจนกรรมกลุ่มผูกมัด คือ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นผู้ป่วยท่ีเผชิญกับความเจ็บป่วย

จากโรคในระดับท่ีรุนแรง ส่งผลต่อการสูญเสียการท าหน้าท่ีของอวัยวะต่างๆในร่างกายและท าให้ผู้ป่วยมีอาการ

เปลี่ยนแปลงหรืออาการไมค่งท่ีเกิดขึน้เสมอ เชน่ ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม โรคไตวาย โรคระบบหัวใจและหลอดเลอืด 

โรคเอดส์ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยดังกล่าวได้รับการวินิจฉัยหรือการพยากรณ์โรคแล้วว่าไม่สามารถใช้วิธีการต่างๆในการ
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รักษาหรือใช้เทคโนโลยีทางการแพทยเ์พื่อรักษาให้หายจากโรคได้ จะมีระยะเวลาของการมชีวีิตอยูไ่ม่นานนักประมาณ 

6 เดอืนหรืออาจจะนอ้ยกว่านั้น เวลาท่ีเหลอือยู่จึงเป็นชว่งเวลาที่เรียกว่าวาระสุดท้ายของชวีติและผู้ป่วยตอ้งได้รับการ

ดูแลแบบประคับประคองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การมีคุณภาพชวีิตท่ีดี อา้งถึงในนยิามการดูแล

แบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายขององค์การอนามัยโลก (WHO’s Definition of Palliative Care, 2014) และ

ทัศนีย์ ทองประทปี (2552) 

 ดังนั้น การสื่อสารของผู้ปฏิบัติการสุขภาพท่ีแสดงต่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงมุ่งเน้นความส าคัญท่ีการสื่อสาร

เพื่อการบ าบัดมากกว่าการสื่อสารท่ีให้ค ามั่นสัญญาในเร่ืองใดๆท่ีเกี่ยวกับความเจ็บป่วยท่ีผู้ป่วยเผชิญอยู่ โดย

หลีกเลี่ยงท่ีจะให้ค ามั่นสัญญาในการรักษาให้หายขาดจากโรคท่ีเป็นอยู่หรือให้ความมั่นใจวา่อาการของผู้ป่วยจะดีขึ้น

ในไม่ช้า ท้ังนี้วัจนกรรมผูกมัดเป็นการใชถ้้อยค าท่ีผู้พูดมจีุดมุง่หมายว่าจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผูฟงในอนาคตซึ่งเมื่อ

ให้ค ามั่นสัญญาแล้วจะต้องด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีกล่าวไว้ (Searle,1969) หากสิ่งท่ีกล่าวไว้ไม่ได้เป็นไปตามจริง

หรือไมส่ามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ก็เปรียบเสมือนกับการโกหกผู้ป่วยยอ่มจะท าให้ผู้ป่วยขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ เพราะ

ความหวังของผู้ป่วยเป็นสิ่งท่ีมีค่ามากท่ีสุด (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2545) ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ปฏิบัตกิารสุขภาพ

จึงใช้รูปแบบของการสื่อสารในลักษณะของการให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นสิทธิส่วน

บุคคลท่ีพึงรู้ (แสวง บุญเฉลิมวภิาส, 2552) ได้แก่ อาการของโรค การพยากรณ์โรค แผนการรักษาและแผนการดูแล

ตอ่เนื่อง ตลอดจนการสื่อสารเพื่อสนับสนุนค้ าจุนทางด้านอารมณ์ จิตใจ จิตวญิญาณและการสื่อสารเพื่อให้ค าปรึกษา

เพื่อให้ผู้ป่วยได้ตระหนักรู้ปัญหาด้วยตัวเอง มีแนวทางการตัดสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองได้ด้วยตนเอง  

(Self-determination) ดังนั้น การสื่อสารรูปแบบวัจนกรรมปฏิบัติในกลุ่มวัจนกรรมผูกมัดในสถานการณ์การสื่อสาร

ระหว่างผู้ปฏบัิตกิารสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงเกิดขึ้นนอ้ยหรือไมป่รากฏในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  

 ในประเด็นวัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ (Declarative speech acts) ท่ีไม่ปรากฎในการวิเคราะห์รูปแบบวัจนกร
รมท่ีศึกษาในคร้ังนี้ อภิปรายผลว่า สถานการณ์การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายมี

ประเด็นของการสนทนาท่ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน เป็นเร่ืองราวเฉพาะบุคคลท่ีเผชญิกับความเจ็บป่วยท่ีเป็นภาวะคุกคาม

ต่อชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณ (Life-threatening and spiritual distress ) จึงมีความเป็นส่วนตัวสูงและเป็นความลับท่ี
จะต้องได้รับการยินยอมหรือการอนุญาตจากผู้ป่วยก่อนเสมอ (Informed consent) เพื่อเป็นการแสดงถึงการพิทักษ์

สิทธิ์ผู้ป่วยท่ีผู้ปฏิบัติการสุขภาพจะละเมดิไมไ่ด้ (Kva°le , 2007) จากการวิเคราะห์เอกสารบทความวจิัยท่ีน ามาศึกษา

ท้ัง 10 ฉบับ พบว่า เจ้าของผลงานวิจัยทุกฉบับได้กล่าวถึงและด าเนินการตามค าประกาศเฮลซิงกิของแพทยสมาคม

โลก ในหลักการจริยธรรมส าหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์  (Declaration of Helsinki, 2013) 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลสนับสนุนในประเด็นของวัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ท่ีไม่ปรากฏในการวิเคราะห์

รูปแบบวัจนกรรมสื่อสารในการวิจัยคร้ังน้ี 
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วิจารณ์และสรุป 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบวัจนกรรมสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทของ

ต่างประเทศในคร้ังนี้ จากผลวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบวัจนกรรมการสื่อสารได้สะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสาร

ระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นการสื่อสารเพื่อการบ าบัดและการดูแลช่วยเหลืออย่างเอื้อ

อาทร โดยท่ีผู้ปฏิบัติการสุขภาพต้องให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจและการแปลความหมาย (Meaning) ของ

ประโยคหรือถ้อยค าท่ีผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้แสดงออกทางค าพูดท่ีบ่งบอกถึงปัญหา ความต้องการและการแสดงถึง

อารมณ์และความรู้สึก โดยท่ีเป็นรูปแบบการสื่อสารท่ีแสดงความหมายท้ังในทางตรงและทางอ้อมตามกรอบแนวคิด

ของทฤษฎีวัจนกรรม Austin (1962) และ Searle (1969) นอกจากนี้แล้วความส าคัญของการสื่อสารนับได้ว่าเป็น

ศาสตร์และศิลปะท่ีผู้ปฏิบัติการสุขภาพต้องเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยความตั้งใจ ให้ความส าคัญกับการ

คัดเลือกถ้อยค าท่ีเหมาะสมไม่กระทบกระเทือนกับความรู้สึกของผู้ฟังหรือคู่สนทนา  (Euphemism) ชึ่งเป็นความ

ละเอียดอ่อนและสามารถสัมผัสถึงพลังแห่งการดูแลท่ีก่อให้เกิดความรักและความเข้าใจผู้อื่นท่ีเรียกว่า “Caring 

occasion” สอดคล้องตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแลมนุษยข์อง ดร.จีน  วัตสัน (Watson,1979)  

วัจนกรรมการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ ความถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามประเด็น ณ 

ช่วงเวลาและสถานการณ์ ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของคู่สนทนาด้วย วัจนกรรมการ

สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายของการ

สื่อสารและน าไปสู่ความเข้าใจท่ีดรีะหว่างกัน ท้ังน้ีเนื่องจากเป็นสัมพันธภาพแหง่การช่วยเหลอือยา่งแทจ้รงิ สิ่งส าคัญท่ี

ไมย่ิ่งหย่อนไปกวา่การเลือกใช้ประโยคหรือถ้อยค าท่ีเหมาะสมก็ คือ ทักษะในการฟังอย่างตั้งใจ (Active listening skills) 

ควบคู่กับทักษะความสนใจและใส่ใจด้วยภาษากาย เชน่ การแสดงสีหนา้ทา่ทาง การประสานสายตา การใชค้วามเงียบ 

การเปิดโอกาสหรือกระตุ้นการพูด การสะท้อนความรู้สึกกลับ (Reflecting feelings) และการท าความเข้าใจใน

ความหมายของถ้อยค าท่ีถูกถ่ายทอดออกมาจากผู้พูดดว้ยเชน่กัน 
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีท าการศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

จากเอกสารท่ีเป็นบทความวิจัย ท าให้ขาดองค์ประกอบส าคัญในการวิเคราะห์รูปแบบของวัจกรรมการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ คือ ไม่สามารถรับฟัง มองเห็น หรือสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารแบบอวัจนภาษาได้ ท าให้ขาดความ

สมบูรณ์ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ในส่วนการน าเสนอวัจนภาษาหรอืถ้อยค าการสื่อสารในการวจิัยคร้ังน้ีเป็นการ

คัดลอกถ้อยค าหรือประโยค (Coding) ท่ีคงไว้ตามตัวอักษรท่ีปรากฏในเอกสารบทความวิจัยโดยไม่ได้มีการแปล

ความหมายหรือถอดความเป็นภาษาไทยแต่อย่างใด เนื่องจากผู้วิจัยไม่ประสงค์ให้เกิดการตีความหมายของประโยค

หรือถ้อยค า (Statements and utterances) คลาดเคลื่อนเพราะเป็นการศึกษาในบริบทของต่างประเทศและการ

คัดเลอืกเอกสารบทความวิจัยเพื่อศึกษาวจิัยท้ัง 10 ฉบับนี้ เป็นผลงานวิจัยท่ีศึกษาของกลุ่มประเทศท่ีอยู่ทวีปยุโรปและ

ทวปีอเมริกาเหนอืท้ังหมด จึงเป็นการศึกษารูปแบบวัจนกรรมการสื่อสารท่ีมีบริบทไมห่ลากหลาย 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 เสนอแนะให้มกีารศึกษาวจิัยรูปแบบวัจนกรรมการสื่อสารของผู้ปฏบัิติการสุขภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ในบริบทของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียหรือการศึกษาวิจัยในเร่ืองการสื่อสารแบบEmpathic communication 

between caregivers and health care team 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เกิดจากความตั้งใจอย่างแท้จรงิของผู้วิจัยท่ีประสงค์จะให้ขอ้ค้นพบจากการศึกษาวิจัย

นี้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์แก่ผู้ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวติท้ังในสถานบริการสุขภาพ 

สถานท่ีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะ (Hospice care) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีบ้าน (Home health care) และ

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานวิจัยนี้ส าเร็จได้ตามประสงค์เพราะ

ได้รับก าลังใจและแรงสนับสนุนจากบุคคลส าคัญหลายท่าน คือ คุณแมถ่นอมศรี นันทชัย มารดาของผู้วิจัยและบุตรท้ัง

สองคน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอและด้วยความมี

อัธยาศัยไมตรีท่ีประทับใจยิ่ง ตลอดจนคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิ

ประสาทวชิาความรู้ให้แก่ผู้วจิัย ขอแสดงความขอบพระคุณทุกๆท่านไว้ ณ ที่นี้ดว้ย 
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ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสรมิต่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรยีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในจังหวัดพะเยา 

The Links between Using Scaffolding Strategies and Writing Development of 

EFL Students in Phayao Province 

รสสุคนธ์ สุโพธิ์1 และ รัตนา ยาวิเลิง1 

Rossukon Supo1 and Rattana  Yawiloeng1
 

 

บทคัดย่อ 
การศกึษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหวา่งการใชก้ลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการ

ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพะเยา 

จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงของกรณีศึกษาจ านวน 6 คนท่ีมีระดับคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเก่งจ านวน 2 คน 

ปานกลางจ านวน 2 คน และอ่อนจ านวน 2 คน ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอัดเสียงบทสนทนา

ของกลุ่มตัวอย่างและเพื่อนร่วมช้ัน แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 6 แผน 

แผนละ 2 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาตามประเภทการใช้กลยุทธ์

การเสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนการเขียนจากบทสนทนาระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับเพื่อนร่วมชั้น วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษตามข้อมูลจากบท

สนทนาและผลงานเขียนของกลุ่มตัวอย่างคนละ 6 งานเขียน รวมท้ังหมด 36 งานเขียนและอภิปรายผลการวิจัยแบบ

พรรณนาด้านพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภายใต้กรอบแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้และทฤษฏี

การเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนการเขียนในการระดม

ความคิดด้านค าศัพท์ การเขียนค าศัพท์ และการเรียบเรียงค าศัพท์เพื่อใช้ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยนักเรียน

ในกลุ่มเก่งใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เพื่อนบอกค าศัพท์ การสะกดค าศัพท์ และพูดค าศัพท์ด้วย

ตนเอง นักเรียนในกลุ่มปานกลางใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้ในการถามค าศัพท์ การสะกดค าศัพท์และการถาม

ความหมายของค าศัพท์และนักเรียนในกลุ่มออ่นใชก้ลยุทธ์การถามความหมายของค าศัพท์ ถามการสะกดค าศัพท์ และ

การให้เพื่อนยกตัวอย่างการเขียนประโยค จากผลการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้กับเพื่อนร่วมช้ันนั้นได้ส่งผลต่อ

พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษด้านเขียนค าศัพท์ สะกดค าศัพท์ และการเขียนในระดับประโยค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม

ตัวอยา่งสามารถเลอืกใชค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษในการเขียนประโยคท่ีสื่อความหมายได้ถูกตอ้งมากขึน้  
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Abstract  

The purpose of this study was to investigate the links between using scaffolding strategies and EFL 

writing development. The samples of this study included the EFL students of the upper secondary level in 

Phayao Province. The samples were selected from purposive sampling, there are two out of six students are in 

good competence learners level, two students are in intermediate level and two students are in low level. The 

researcher conducted the study by using writing process approach. Research instruments included a behavior 

observation form of using scaffolding strategies, audio recording of samples with peers, Semi-structured 

Interview and six lesson plans which have two hours per each plan.  Collecting data in six weeks. The data was 

descriptive analysis following using scaffolding strategies in pre-writing stage from the dialogues occurred 

between the samples and their peers. Analyze the links between using scaffolding strategies and English writing 

development from the dialogues and six written products from each sample with the total thirty-six writing 

exercises of the samples. Descriptive research discussion in English writing development under the scaffolding 

and sociocultural theoretical framework 

The results of this study revealed that the samples used scaffolding strategies in pre-writing stage in 

brainstorming vocabularies, writing vocabularies and using vocabularies in sentence construction for sentence 

level. The good learners used scaffolding strategies for recruiting their peers to enumerate vocabularies, spelled 

and thought, created and told their own vocabularies. The intermediate learners used scaffolding strategies in 

asking vocabularies, spelling and its meaning and the low learners used scaffolding strategies in asking the 

meaning of the vocabularies, spelling and asked their peers to give an example through writing sentences. From 

using scaffolding strategies with peers scaffolding developed the students’ vocabulary, spelling and writing skills 

in sentence level. In addition, the samples could choose appropriately English vocabularies to write in more 

meaningful sentences.  
 

Keywords:  scaffolding strategies, writing process approach, writing development, sociocultural learning 

 

บทน า 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีมีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบัน เพราะถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

ตดิต่อสื่อสารอยา่งแพร่หลายท่ัวโลก และจะเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ในการจัดการศกึษาท่ัวโลก ซึ่งอาจมีผล

ตอ่การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 21 (Graddol, 2006) นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมี

บทบาทส าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ท่ีบัญญัติ

ว่า “ภาษาท่ีใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English)” ท า

ให้ทุกชาติมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษกันมากขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาท่ีติดต่อสื่อสารกันโดยตรง (สุวิชัย 

โกศัยยะวัฒน์, 2557: 16) ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษา

เพื่อให้ก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านและก้าวทันโลกต่อไป (ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2557)  
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กระทรวงศึกษาธกิารได้ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้

ภาษาอังกฤษ จนเกิดทักษะและความสามารถในระดับสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว  อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศกึษาธิการ, 2557: 

1) จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก  

แมว้่าเด็กไทยจะมโีอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นท้ังจากครูผู้สอนและสื่อหลากหลาย แต่ผลลัพธ์ท่ีได้จาก

การประเมินโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ภาษาอังกฤษกลับยังคงอยู่ในกลุ่มวชิาท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

(23.98) (บุญเลิศ วงศ์พรม, 2559 ออนไลน์) และจากการจัดท าดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปี 2558 ของ

สถาบันภาษา เอดูเคชั่น เฟิร์ส (อีเอฟ) โดยประเมินจากประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 9.1 แสนคน ใน 70 

ประเทศท่ัวโลกท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่พบว่า ไทยได้ 45.35 คะแนน คิดเป็นอันดับท่ี 62 ของโลก และอยู่

อันดับ 5 จากทัง้หมด 6 ประเทศท่ีได้รับการส ารวจในภูมภิาคอาเซียน (วราภรณ์ สามโกเกศ, 2558 ออนไลน)์ และเมื่อ

พจิารณาทักษะภาษาอังกฤษ จากการจัดอันดับ English Proficiency Index (EPI) ท่ีแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประเทศไทย

ถูกจัดอยู่ใน “ระดับต่ ามาก” คนไทยยังมีปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากรายงาน

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของไทย  

จากการศึกษาพบว่า ระบบการศึกษาของประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับการส่งเสริมทักษะการเขียน  

(Dueraman, 2012: 97) ความสามารถทางการเขียนจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่ด้อยท่ีสุดใน 4 ทักษะ การเขียนยังได้รับการ

จัดการเรียนการสอนด้วยวธีิแบบเดิมท่ีมกีารเน้นความแม่นย า ความถูกต้องของโครงสร้างและค าศัพท์ นักเรียนยังถูก

จ ากัดโอกาสในการแสดงความคิดผ่านการเขียนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนเขียนจึงยังถูกจ ากัดเวลา จึงท า

ให้ในบางคร้ังนักเรียนไม่สามารถประสบผลส าเร็จในการฝึกเขียน (Tuan, 2010: 81) และท าให้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาที่ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเกือบ 10 ปี จึงยังมีระดับความสามารถทางการเขียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 

(Liang, 2015: 47) การเขียนภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะท่ียากท่ีสุดส าหรับนักเรียนท่ีจะเรียน (Dueraman, 2015: 96) 

นอกจากนี้การเขียนยังเป็นเร่ืองท่ียากและต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนท่ียาวนานพอสมควร เพราะการเขียนเป็นเร่ืองท่ี

ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมีส านวนในการใช้มากมายไม่ใช่นึกจะเขียนอะไรก็เขียนออกมาตามใจชอบ (ธนพล จาดใจดี, 

2545: 47) สาเหตุการเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ พอสรุปออกมาได้ดังนี้ ออ่นไวยากรณ์ ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการเขียน

ภาษาอังกฤษ รู้ค าศัพท์ไม่เพียงพอตอ่การใช้งาน แตง่ประโยคไม่เป็น ไม่มีความรู้พื้นฐาน และขาดทักษะด้านการเขียน 

(ธนพล จาดใจดี, 2544: 1-2) 

การสอนภาษาอังกฤษมีความส าคัญ หากแต่ผู้สอนเลือกใช้กิจกรรมท่ีน่าสนใจ เทคนิค สื่อ การสอนท่ี

หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนได้

เต็มตามศักยภาพของตน นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องวางแผนให้ผู้เรียนฝึกเขียนตามกระบวนการท่ีถูกต้องเพื่อช่วยให้

ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางด้านทักษะ มีการพัฒนาทางด้านความคิดท่ีเป็นระบบจนท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และน า

ความรู้นั้นไปพัฒนางานเขียนชิ้นต่างๆ ของตัวเองได้รวมท้ังการฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความ

ช านาญและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตได้ในปัจจุบัน (สุจิตตรา สิงหการ, 2555: 109-118) 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดการศึกษาแบบเรียนประจ า ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ท้ังการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ในการสอนทักษะการเขียน พบว่า ผู้เรียนไม่สามารถเขียนประโยค
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ภาษาอังกฤษในการสื่อความ เขียนน าเสนอข้อมูล เขียนบรรยายจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ เนื่องจากผู้เรียนขาด

ความรู้ด้านค าศัพท์ ขาดความเข้าใจโครงสร้างทางภาษา ไมส่ามารถเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้อง ตรงตามความหมาย 

และไม่สามารถเรียบเรียงถ่ายทอดความคิดของตนเองลงสู่การเขียนได้ นอกจากนี้ปัญหาจากครูผู้สอน พบว่า 

ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการสอนแบบดั้งเดิม เน้นการใช้ไวยากรณ์ ค านึงถึงความถูกต้องของ

เนื้อหาทางภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นหลัก จัดการเรียนการสอนไม่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ

ท างานกลุ่ม ไม่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนเท่าท่ีควร ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบวา่ การเสริมตอ่การเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นวิธีการหนึ่งท่ีชว่ยผู้เรียนให้

ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย เม่ือผู้เรียนได้มปีฏสิัมพันธ์กับครูหรือกับผู้เรียนดว้ยกันเองภายในห้องเรียน (Veerappan, 

2011, p.934.) ซึ่งการเสริมต่อการเรียนรู้จะเกิดขึ้นภายในพื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of proximal development) 

(Walqui, 2006, p.163) เมื่อผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมตามล าดับ ผู้เรียนจะสามารถท างานของตนเองได้

อย่างอิสระ (Lawson, 2002 as cited in Veerappan, 2011, p. 934) และวิธีการสอนเขียนรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถช่วย

แก้ไขปัญหาการสอนทักษะการเขียนและสามารถช่วยพัฒนาการเขียนของผู้เรียนได้ คือ วิธีการสอนเขียนแบบเน้น

กระบวนการ (Writing process approach)  การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดเป็น

อย่างดี (Hairston, 1982) นอกจากนี้ การเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นการผลิตงานเขียนท่ีผู้เรียนต้องปฏิบัติตาม

ขั้นตอน 3 ขั้นตอนอย่างครบถ้วนโดยยอ้นกลับไปกลับมาจนกว่างานจะออกมาสมบูรณ์ ท้ังนี้การท ากิจกรรมการสอน

เขียนในชั้นเรียน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเขียนคอยช่วยเหลอืแนะน าผู้เรียนท่ีมีความสามารถนอ้ย

กว่า และให้ท ากิจกรรมกลุ่มตลอดกระบวนการ ท าให้ผู้เรียนเกิดอิสระทางความคิด โดยมีเพื่อน ๆ ในกลุ่มคอยให้

ความชว่ยเหลอืและค าแนะน า (Raimes, 1983, p.18)  

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการเขียน

ภาษาอังกฤษแบบเนน้กระบวนการ 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural theory) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นทฤษฎีท่ีเกิดจากแนวคิดและการศึกษาวิจัยของ เลฟ เซเมโน

วชิ ไวก็อตสกี้ (Lev Semenovich Vygotsky) โดยแนวคิดหลักของทฤษฎีนี้เนน้ความส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมต่อ

การเรียนรู้และพัฒนาการเชาวน์ปัญญา ซึ่งมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิดผ่านการมีปฏิสัมพันธ์

ทางสังคม (Sundrarajun, 2012, p.25) ตั้งแต่แรกเกิดมนุษย์จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นผลงานของมนุษย ์

คือ “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมจะช่วยบ่งชี้ผลผลิตของพัฒนาการของเด็ก การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็

ตอ่เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ใหญ่ เช่น พ่อ แม่ ครู หรอื เพื่อน ในขณะที่เด็กอยู่ในสภาพสังคมการเรียนรู้และ

พัฒนาการเชาวน์ปัญญา เด็กหรือผู้เรียนจะเปลี่ยนสิ่งเร้าท่ีเกิดจากการมปีฏสิัมพันธ์ทางสังคมเข้าไว้ภายในใจโดยอาศัย

กลไกกลาง (Mediation means) เป็นเคร่ืองช่วยเชื่อมโยงสิ่งเร้าภายนอกในสภาวะสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งท่ีมีอยู่

เดิมภายในใจ กลไกกลางท่ีใช้คือเครื่องมอื (tool) เป็นสิ่งท่ีเด็กใช้เพื่อชว่ยในการท างานให้สัมฤทธิผลตามความตอ้งการ

และเคร่ืองหมาย (sign) เคร่ืองหมายแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ 1) เคร่ืองหมายท่ีแทนความสัมพันธ์แบบ cause-effect 
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(Indexical sign) 2) เครื่องหมายท่ีเป็นภาพแทนความหมายสิ่งตา่ง ๆ (Iconic sign) และ 3) เครื่องหมายท่ีเป็นสัญลักษณ์

แทนสิ่งท่ีเป็นนามธรรมช่วยในการคิด การแก้ปัญหา (Symbolic sign) เคร่ืองหมายเป็นสิ่งท่ีใช้แทนวัตถุสิ่งของท่ีเป็น

รูปธรรมหรือนามธรรม (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 61, 64) ภาษาจึงถือได้ว่าเป็นเคร่ืองหมายท่ีเป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้ใน

การอธิบายและสร้างความเข้าใจในความรู้ใหม่ๆ ท่ีผู้เรียนใชใ้นการเรียน การสนทนากับผู้ท่ีมีความสามารถมากกว่า ยิ่ง

ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ ผู้เรียนจะสามารถใช้ในภาษาในการน าเสนอแสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ีได้เรียนรู้ (Shooshtari 

and Mir, 2014, p.1772) การพัฒนาเชาวนปั์ญญาขั้นสูง จึงเป็นขัน้ท่ีเด็กใชภ้าษา ซึ่งภาษาท่ีใช ้เรียกวา่ ภาษาท่ีพูดในใจ

เฉพาะตนเอง (Inner Speech) 

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจึงถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

และสถาบันทางวัฒนธรรม เช่น โรงเรียน ห้องเรียน เป็นตน้ มีบทบาทส าคัญต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของแต่

ละบุคคล (Donato & McCormick,1994 as cited in Danli, 2008, pp.8-9). การเรียน รู้และพัฒนาการทางด้าน

สติปัญญาจึงมีความสัมพันธ์กันและความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจากผลของการมีปฏิสัมพันธ์เมื่อเด็กหรือผู้เรียนเรียนรู้

วิธีการในการท างานให้ส าเร็จด้วยการช่วยเหลือ รับผิดชอบงานร่วมกันกับผู้ท่ีมีความสามารถมากกว่าหรือเพื่อนท่ีมี

ความสามารถเท่าเทียมกัน Vygotsky (1978) ครอบครัวและสถาบันสังคมต่างๆ ล้วนมีบทบาทท่ีส าคัญในการ

ชว่ยเหลือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ และมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเด็ก

แต่ละวัยจะเพิ่มถึงขั้นสูงสุด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ก็ต่อเมื่อเด็กได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้ท่ีอยู่

ใกล้ชิดกับเด็ก เช่น ญาต ิหรอื เพื่อนในวัยเดียวกัน  

2. การเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of proximal development) 

การเรียนรู้ในพื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม 

ซึ่งเลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ (Lev Semenovich Vygotsky) กล่าวว่า พื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of proximal 

development) คือ ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการท่ีเป็นจริงท่ีบุคคลสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและระดับ

พัฒนาการท่ีจะสามารถเป็นไปได้ โดยท่ีบุคคลสามารถแก้ปัญหาได้เช่นกันแต่ต้องอยู่ภายใต้การได้รับค าแนะน าหรือ

การท างานรว่มกันกับเพื่อนท่ีมีความสามารถมากกวา่ (Vygotsky, 1978, p.86 as cited in Danli, 2008, p. 10) ในดา้น

การสอนต้องให้ความส าคัญกับพื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน ต้องจัดการเรียนรู้ในสิ่งท่ีไม่ยากหรือง่าย

จนเกินไป ต้องเป็นสิ่งท่ีท้าทายความสามารถอย่างเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้เรียนเหล่านั้นได้พัฒนาทักษะใหม ่ๆ ได้มีโอกาส

เปิดกว้างทางความคิดเพื่อท่ีจะก้าวสู่พัฒนาการในระดับขั้นต่อไป (Lui, 2012, p.2) จากการวิจัยของ ไวก็อตสกี้ 

(Vygotsky) พบวา่ เด็กบางคนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วย แต่เด็กบางคนไม่สามารถ

จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถท าได้ แต่เด็กบางคนจะไม่

สามารถเรียนรู้ได้แม้วา่จะได้รับความชว่ยเหลอื ซึ่ง ไวก็อตสกี้ (Vygotsky) อธิบายวา่เด็กแต่ละคนท่ีอยูใ่นวัยเดียวกันจะ

มพีื้นท่ีรอยตอ่พัฒนาการหรือบริเวณของความใกล้เคียงพัฒนาเชาวนปั์ญญาแตกต่างกัน บางคนอยู่เหนือบริเวณพื้นท่ี

รอยตอ่พัฒนาการแตบ่างคนอยู่ระหว่างและบางคนอยูต่่ ากว่า (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 63)  

แนวคิดการเรียนรู้ในพื้นท่ีรอยตอ่พัฒนาการได้ถูกน ามาประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนการสอน ครูหรือผู้สอน

จึงต้องตระหนักว่าผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการท่ีแตกต่างกัน การได้รับความช่วยเหลือแนะน าจากครูจึง

เป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างมาก ที่จะชว่ยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ และการมปีฏิสัมพันธ์ระหวา่งครู

และผู้เรียนถือเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีจะช่วยเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนจะสามารถ

เรียนรู้และท าสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เพียงได้รับการเรียนรู้และการช่วยเหลอืท่ีเหมาะสมจะน ามาซึ่งพัฒนาการท่ีดีขึ้น

ได้  
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3. การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นเทคนิควิธีการสอนอย่างหนึ่งท่ีครูเป็นผู้ออกแบบกลยุทธ์ในการ

เรียนรู้ หรือ การมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนนั้น ไวก็อตสกี้ 

(Vygotsky) เชื่อว่า การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสังคมอย่างหนึ่งท่ีเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือกับ

ผู้เรียนด้วยกันเองภายในห้องเรียน (Veerappan, 2011, p.934.) ซึ่งการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) จะเกิดขึ้น

ภายในพื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of proximal development) (Walqui, 2006, p.163) ไวก็อตสกี้ (Vygotsky) เน้น

ความส าคัญของการสอนหรือการช่วยเด็กให้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมมี

หน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนเพื่อชว่ยให้นักเรียนให้ท างานได้เป็นผลส าเร็จตามเป้าหมาย (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 332) ใน

ชั้นเรียน การเสริมต่อการเรียนรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีครูเป็นผู้จัดกรอบการเรียนรู้ ให้การช่วยเหลือผู้เรียนในการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เมื่อการเสริมต่อการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมเพื่อให้พัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจ และการแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้นด้วยตนเอง ครูจะค่อยๆ ลด

บทบาทในการเสริมต่อการเรียนรู้นั้นลงไปตามล าดับ ในขณะท่ีจบบทเรียน ผู้เรียนสามารถท างานของตนเองได้อย่าง

อสิระโดยไมต่้องพ่ึงพาการเสริมต่อการเรียนรู้ (Lawson, 2002 as cited in Veerappan, 2011, p. 934) ครูจึงมีบทบาท

ส าคัญในการประเมนิความสามารถของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายภาระงานท่ีไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปให้แก่

ผู้เรียน งานท่ีมอบหมายนัน้ควรแยกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมมอืกันท างาน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

โดยให้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลอืในรูปแบบตา่ง ๆ ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

ปฏบัิตงิานนัน้ได้ดว้ยตนเอง  

การเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนเกิดขึ้นได้จาก (1) การได้รับการช่วยเหลือจากผู้ ท่ี เก่งกว่า หรือมี

ความสามารถมากกว่า โดยการได้รับค าแนะน า และการเลียนแบบจากตัวอย่าง (2) การท างานร่วมกันกับผู้เรียนคน

อื่น ๆ ท่ีมีความรู้ระดับเดียวกันหรือความสามารถเท่าเทียมกัน โดยการได้เรียนรู้ร่วมกัน (3) การให้ความชว่ยเหลอืผู้ท่ี

มีความสามารถน้อยกว่า เมื่อต่างมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ และ (4) การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการฝึกฝนด้วยตนเอง การ

สร้างความรู้ความเข้าใจภายในตนเอง การสื่อสารกับความคิดของตนเองด้วยการพูดกับตนเอง (Lier, 2004 as cited 

in Walqui, 2006, p. 168)  

การเสริมต่อการเรียนรู้เป็นการให้ความช่วยเหลอื การชี้แนะแก่เด็ก เป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก เพราะสามารถช่วย

พัฒนาเด็กให้ไปถงึในระดับท่ีอยูใ่นศักยภาพของเด็กได้ 

4. การเขยีนแบบเน้นกระบวนการ (Process Writing) 

การเขียนแบบเน้นกระบวนการ เป็นวิธีการหนึ่งท่ีน าไปสู่การสอนการเขียนท่ีเน้นความคิดสร้างสรรค์ของ

ผู้เขียน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเขียนด้วยการฝึกฝนมากกว่าการเลียนแบบจากตัวอย่าง  (Tribble, 1996. 

P160) ซึ่งเป็นวิธีการสอนเขียนท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งท่ีท าให้ผู้เรียนเป็นนักเขียนท่ีดีได้ (Flower & Hayes, 1981) การ

เขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นการผลิตงานเขียนท่ีผู้เรียนต้องปฏบัิตติามขัน้ตอนอย่างครบถ้วนโดยย้อนกลับไปกลับมา

จนกว่าจะออกมาสมบูรณ์  ซึ่งไรมส์ (Raimes, 1983. p.18) กล่าวว่า การท ากิจกรรมการสอนเขียนแบบเน้น

กระบวนการ ควรให้ผู้เรียนท ากระบวนการกลุ่มตลอดกระบวนการ และให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเขียนคอย

ให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีความสามารถน้อยกว่าเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความอิสระทางความคิด  ไรมส์ได้เสนอ

ขั้นตอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นก่อนการเขียน (Pre-writing) ผู้เรียนสร้างความคิด

หลากหลายโดยอภปิรายกับเพื่อนในห้อง เป็นกลุ่ม หรือเป็นคู่ ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลท่ีจะใชใ้นการเขียน รวมถึงการจัด

เรียบเรียงความคิดอย่างมีระบบ ระดมสมอง ร่างงานเขียนแบบคร่าวๆ ตรวจงานท่ีร่างไว้ว่าตรงประเด็นตามข้อมูลท่ี
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เตรียมไว้หรือไม ่เรียบเรียงข้อมูล จัดล าดับประโยคและยอ่หน้า (2) ขั้นลงมอืเขียน (While-writing) ผู้เรียนร่างงานเขียน

คร้ังท่ี 1 โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อผิดต่างๆ แลกเปลี่ยนงานเขียนกับเพื่อน โดยดูวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับ

เนื้อหา มีการเรียบเรียงเนื้อหา มีประโยคสนับสนุนประโยคหลัก ผู้เรียนใช้ข้อมูลยอ้นกลับจากเพื่อนมาเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงงานร่างท่ี 1 เพื่อเขียนงานร่างท่ี 2 แลกกันตรวจงานร่างท่ี 2 อภิปรายรายละเอียดด้านค าศัพท์ กลไกทาง

ภาษา ไวยากรณ์ แล้วน าข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงงานร่างแล้วเขียนออกมาเป็นผลงานคร้ังสุดท้าย (3) ขั้นหลังการ

เขียน (Post-writing) ผู้เรียนทบทวนงานเขียนเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน และส่งครูตรวจ ผู้สอนควรอธิบายให้

ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า ผลงานของผู้เรียนจะได้รับการตรวจเพื่อให้คะแนน และจะใช้เกณฑ์อะไรในการวัด 

เกณฑ์ในการพจิารณาให้คะแนนการเขียน 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากร 

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5/1 จ านวน 34 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการวจิัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนท่ีก าลังศกึษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนเฉลิม

พระเกยีรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จากการเลอืกตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) การเลอืกตัวอย่าง

แบบเจาะจงนี้ ผู้วิจัยใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าสมาชิกกลุ่มใดน่าจะเป็นตัวแทนท่ีดี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 หน้า 45) 

โดยลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย แล้วก็เลือกสมาชิกกลุ่มนั้นจ านวน 6 คน ที่มีระดับ

คะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเก่งจ านวน 2 คน ปานกลางจ านวน 2 คน และอ่อนจ านวน 2 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง

ได้มาจากการเรียงล าดับผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบในรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ32101) โดยเลอืกผู้ท่ีมี

คะแนนสูงสุดเพยีง 2 คน ในแต่ละระดับตามกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน  

เครื่องมอืการวิจัย 

1. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ จ านวน 6 แผน แผนละ 2 

ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดหัวข้อให้สัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่เน้นการสื่อสารตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน อาหาร เคร่ืองดื่ม เวลาว่าง

และนันทนาการ การเดินทางท่องเท่ียว การศึกษาและอาชีพ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 1) My 

beautiful house 2) My boarding school 3) My favourite food 4) My free time activity  5) My exciting travel  6) 

My dream job  

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 แบบสังเกตพฤตกิรรมการใชก้ลยุทธ์การเสริมตอ่การเรียนรู้ของนักเรียน 

2.2 แบบบันทึกการสนทนาของกลุม่ตัวอย่างและเพื่อนร่วมช้ัน  

2.3 แบบสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. น าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 6 คน โดยมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1 ขั้นก่อนการเขียน (Pre - writing) เตรียมความพร้อมนักเรียนโดยให้ระดมสมองเพื่อรวบรวม

ค าศัพท์ เขียนค าศัพท์และท าแผนผังความคิดเพื่อแยกประเภทค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับหัวขอ้ท่ีก าหนดให้ 

1.2 ขั้นระหว่างเขียน (While-writing) นักเรียนเขียนประโยคบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพท่ีก าหนดให้

และเขียนประโยคท่ีเกี่ยวกับตนเอง 

1.3 ขั้นหลังการเขียน (Post - writing) นักเรียนตรวจสอบงานเขียนของตนเอง ให้เพื่อนช่วยตรวจ

งานเขียน นักเรียนปรับปรุงแก้ไขงานเขียนก่อนน าเสนอผลงาน 

2. บันทึกบทสนทนาระหว่างกลุ่มตัวอย่างและเพื่อนร่วมชั้น ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

โดยใชเ้ครื่องบันทึกเสียง บันทึกเสียงจ านวน 6 ครัง้ ครั้งละ 2 ชั่วโมง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ถอดบทสนทนาระหว่างกลุ่มตัวอย่างและเพื่อนร่วมชั้นเรียน น าบทสนทนาท่ีมีการเสริมต่อการเรียนรู้มา

วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาตามประเภทการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนการเขียน จากบท

สนทนาระหว่างกลุ่มตัวอยา่งกับเพื่อนร่วมช้ัน  

2. วิเคราะห์กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้เชงิเนื้อหา (Content analysis) จากบทสนทนาระหวา่งนักเรียนเก่ง 

ปานกลาง และออ่น ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ

แบบเน้นกระบวนการในขั้นตอนก่อนการเขียน การวิเคราะห์กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้วิเคราะห์ตามวิธีการช่วย

เสริมต่อการเรียนรู้ของ Wood, Bruner & Ross. 1976 ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การสร้างความสนใจ (Recruitment) 2) 

รักษาทิศทางการเรียนรู้ (Direction maintenance) 3) ก าหนดลักษณะส าคัญท่ีควรพจิารณาของสิ่งท่ีจะเรียนรู้ให้เด่นชัด 

(Marking critical features) 4) ควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน (Frustration control) 5) การสาธิต (Demonstration) 

6) การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) โดยรวบรวมผลงานเขียนของกลุ่มตัวอย่าง คนละ 6 งานเขียน รวมท้ังหมด 36 

งานเขียน  

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการเขียน

ภาษาอังกฤษตามข้อมูลจากบทสนทนา และผลงานเขียนของกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบค า

บรรยาย 

 

ผลการศึกษา 

ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบบ

เนน้กระบวนการ ในขัน้ตอนก่อนการเขียนของผู้เรียน พบวา่  

1. รูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้ในการเสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนการเขียน

ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการด้วยรูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1.1 ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเก่ง จะได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้ท่ีเก่งกว่าหรือมีความสามารถมากกว่า เช่น 

การขอค าแนะน า การถามค าศัพท์ การให้ตรวจสอบความถูกต้องจากการเขียน จากครู นอกจากนี้ยังได้รับการเสริม

ตอ่การเรียนรู้จากผู้เรียนคนอื่น ๆ ที่มคีวามสามารถเท่าเทียมกันท้ังในกิจกรรมการระดมค าศัพท์ รวบรวมค าศัพท์ จัด

กลุ่มค าศัพท์ในการเขียนแผนผังความคิด และได้ให้การเสริมต่อการเรียนรู้กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ที่มีความสามารถน้อย
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กว่า ด้วยการบอกค าศัพท์ บอกการสะกดค าศัพท์ท่ีถูกต้อง ตลอดจนการเขียนตัวอยา่งประโยค ท่ีส าคัญผู้เรียนท่ีอยูใ่น

กลุ่มเก่งยังให้การเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองด้วยการสร้างความเข้าใจให้กับตนเองและการพูดกับตนเอง เช่น ใน

การคิดค าศัพท์ รวบรวมค าศัพท์ ตรวจสอบค าศัพท์และพูดค าศัพท์น้ันกับตนเอง 

1.2 ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปานกลาง จะได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้ท่ีเก่งกว่า หรือมีความสามารถ

มากกว่า ซึ่งกิจกรรมการเขียนนี้ ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเก่งและครูมีส่วนส าคัญในการช่วยเพิ่มเติมความรู้ ในการเขียน

ค าศัพท์ การสะกดค าศัพท์ การหาความหมายของค าศัพท์ ตลอดจนการน าค าศัพท์มาเขียนประโยคให้กับผู้เรียนท่ีอยู่

ในกลุ่มปานกลาง นอกจากนี้แล้วการได้เรียนรู้ร่วมกันผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มปานกลางสามารถให้

การเสริมต่อการเรียนรู้และได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้เรียนท่ีมคีวามรู้ในระดับเดียวกันหรือความสามารถเท่า

เทียมกันได้และสามารถให้การเสริมต่อการเรียนรู้ โดยการให้ความชว่ยเหลือผู้ท่ีมคีวามสามารถนอ้ยกว่า ไม่วา่จะเป็น

ในเร่ืองของการรวบรวมค าศัพท์ค าศัพท์ การเขียนค าศัพท์ การสะกดค าศัพท์ และการบอกความหมายของค าศัพท์ได้ 

1.3 ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มอ่อน จะได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้เรียนท่ีเก่งกว่า หรือมีความสามารถ

มากกวา่ และได้รับการเสริมตอ่การเรียนรู้จากผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ที่มคีวามรู้ระดับเดียวกันหรือความสามารถเท่าเทียมกัน

ได้ด้วยการมีปฏสิัมพันธ์เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในกิจกรรมการเขียนนี้ในกิจกรรมระดมค าศัพท์ ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มอ่อน

จะได้รับการเสริมตอ่การเรียนรู้จากเพื่อนท้ังจากกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางในการช่วยบอกค าศัพท์ ชว่ยสะกดค าศัพท์ 

ชว่ยบอกความหมายของค าศัพท์ ตลอดจนการเขียนประโยค  

2. วิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้ช่วยในการเสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนการเขียน

ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

2.1 ผู้ เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเก่ง จะใช้วิธีการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback) มากท่ีสุด ด้วยการบอกค าศัพท์ ความหมาย การสะกดค าศัพท์ บอกล าดับการเรียงค าในประโยค จะช่วย

ให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ในการท่ีจะน าเอาค าศัพท์น้ันไปใชไ้ด้อย่างถูกตอ้ง การให้ขอ้มูลป้อนกลับกับผู้อ่ืนจะ

ชว่ยสร้างความมั่นใจ ท าให้ผู้เรียนคนอื่นๆ สามารถน าข้อมูลหรือค าตอบนั้นไปใชใ้นการเรียนเพื่อเพิ่มระดับการเรียนรู้

ในแต่ละขั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และวิธีนี้ยังเป็นวธีิการเสรมิตอ่การเรียนรู้ให้กับตนเองของเด็กเก่งด้วยการพูดกับ

ตนเองอีกดว้ย นอกจากนี้ เด็กเก่งจะใชว้ิธีการเสริมตอ่การเรียนรู้ให้กับตนเองและผู้อ่ืนด้วยการรักษาทิศทางการเรียนรู้ 

(Direction maintenance) มากเป็นล าดับรองลงมา ด้วยการให้ความสนใจ จดจ่ออยู่กับกิจกรรมท่ีท าร่วมกับผู้อื่น การ

สร้างความท้าทายด้วยการใช้ค าถามถามเพื่อนๆ ท้ังถามค าศัพท์ ถามการสะกดค าศัพท์เพื่อให้ได้ค าศัพท์ถูกต้องตามท่ี

ตอ้งการ และการใชว้ิธีการสาธิต (Demonstration) มากเป็นล าดับต่อมา เด็กเกง่ใชว้ิธีน้ีในการเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับ

ผู้อื่นด้วยการแสดงตัวอย่างค าศัพท์ การเขียนสะกดค าศัพท์และการเรียงล าดับประโยค เพื่อให้ผู้อื่นได้เห็ นตัวอย่าง

ประโยคและน าไปใช้เป็นตัวอยา่งในการเขียนประโยคได้ดว้ยตนเอง 

2.2 ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปานกลาง จะใช้วิธีการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยวิธีการรักษาทิศทางการ

เรียนรู้ (Direction maintenance) มากท่ีสุด ในกิจกรรมการระดมสมอง เด็กปานกลางได้ระดมค าศัพท์ด้วยการพูด

ค าศัพท์ ถามค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง ถามความหมายของค าศัพท์ ถามการสะกดค าศัพท์ จากเพื่อนรอบข้าง เพื่อให้ได้

ค าศัพท์ท่ีหลากหลาย สามารถเขียนค าศัพท์ได้ ส าหรับวธีิการเสริมตอ่การเรียนรู้ท่ีเด็กปานกลางใชช้ว่ยในการเสรมิต่อ

การเรียนรู้มากเป็นล าดับต่อมา คือ การก าหนดลักษณะส าคัญท่ีควรพิจารณาของสิ่งท่ีจะเรียนรู้ให้เด่นชัด (Marking 

critical features) วธีิการน้ีเด็กปานกลางจะใชค้ าถามในการถามค าศัพท์ท่ีไม่แน่ใจในความหมาย หรือการสะกดค าศัพท์

ด้วยการถามเพ่ือนท่ีเก่งกว่า เช่น ในกิจกรรมการเขียนค าศัพท์ให้สัมพันธ์กับรูปภาพ เพื่อให้ได้รู้ค าศัพท์เพิ่มมากขึน้และ

สะกดค าศัพท์น้ันได้อยา่งถูกตอ้ง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนี้แล้ว เด็กปานกลางให้การเสริมต่อการเรียนรู้กับ
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เพื่อนรอบข้าง ด้วยการบอกให้แก้ไขค าศัพท์ท่ีสะกดผิด หรือเนน้ย้ าให้สะกดด้วยตัวอักษรต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และการให้

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในการบอกความหมายของค าศัพท์ การสะกดค าศัพท์ ซึ่งชว่ยให้เพื่อนท่ีได้รับการเสริมต่อ

การเรียนรู้ดว้ยวธีิการน้ีสามารถเขียนค าศัพท์ เข้าใจความหมายของค าศัพท์ และสะกดค าศัพท์ได้อยา่งถูกตอ้ง 

2.3 ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มอ่อน จะใช้วิธีการรักษาทิศทางการเรียนรู้ (Direction maintenance) ในการ

ช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองมากท่ีสุด ด้วยวิธีการถามค าศัพท์ ถามการสะกดค าศัพท์ ถามความหมายของ

ค าศัพท์ ถามการเขียนประโยคจากเพื่อนรอบข้าง เพื่อรักษาทิศทางในการเขียนของตนเองให้เขียนได้บรรลุตาม

จุดมุ่งหมาย และผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มอ่อนนี้จะใช้วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ช่วยในการเสริมต่อการเรียนรู้

มากเป็นล าดับรองลงมา จากการพูดค าศัพท์ท่ีรู้จักแต่ไม่สามารถสะกดค าศัพท์นั้นได้หรือสามารถจ าได้ว่าค าศัพท์ค า

นัน้มีความหมายว่าอยา่งไร หรือการให้ข้อมูลค าศัพท์กับเพื่อนรอบข้างหลังจากท่ีได้ค้นหาความหมายของค าศัพท์จาก

พจนานุกรมมาแลว้ 

3. การเสริมต่อการเรียนรู้กับพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบบเนน้กระบวนการของผู้เรียน 

จากการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนโดยได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้น ส่งผลให้พัฒนาการด้าน

การเขียนของผู้เรียนท้ังผู้เรียนในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนมีการพัฒนาด้านการเขียนดีขึ้นตามล าดับ โดย

ประเมินจากชิ้นงานเขียนต้ังแต่ช้ินท่ี 1 ถึงช้ินท่ี 6  

3.1 พัฒนาการด้านการเขียนของผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง 

3.1.1 พัฒนาการด้านค าศัพท์ของผู้เรียน พบวา่ ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเก่งสามารถคิดรวบรวม

ค าศัพท์ มีการพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ได้มากขึ้น สามารถจัดกลุ่มค าศัพท์ได้ถูกต้องตามประเภทและสัมพันธ์กับหัวข้อ

ท่ีก าหนดให้ 

3.1.2 พัฒนาการด้านการเขียนประโยค พบวา่ ผู้เรียนสามารถน าค าศัพท์มาใชใ้นการแต่ง

ประโยคได้หลากหลายมากขึ้น โดยเลอืกใชค้ าศัพท์เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองตามหัวขอ้ท่ีก าหนดให้ได้อยา่งอิสระ มี

การเลือกใช้ค าศัพท์ท่ีเหมาะสมกับบริบทของประโยค มีการใช้โครงสร้างทางภาษาท่ีถูกต้อง การตรวจสอบความ

ถูกต้องของการเขียนและการปรับแก้ไขค าศัพท์ โครงสร้างประโยคดว้ยตนเองได้ 

3.2 พัฒนาการด้านการเขียนของผู้เรียนในกลุ่มปานกลาง  

3.2.1 พัฒนาการด้านค าศัพท์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปานกลางได้เรียนรู้

ค าศัพท์มากขึ้น สามารถจดจ าค าศัพท์ สะกดค าศัพท์ได้ถูกต้องมากขึ้น และสามารถจัดกลุ่มค าศัพท์ในการเขียน

แผนผังความคิดได้ 

3.2.2 พัฒนาการด้านการเขียนประโยค พบว่าผู้เรียนสามารถน าค าศัพท์ไปใช้ในการแต่ง

ประโยค มีทักษะในการเขียนเพิ่มขึน้ มีความเข้าใจโครงสร้างทางภาษามากขึน้ส่งผลให้มกีารพัฒนาทักษะในการแก้ไข

ปรับปรุงงานเขียนของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
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3.3 พัฒนาการด้านการเขียนของผู้เรียนในกลุ่มอ่อน  

3.2.1 พัฒนาการด้านค าศัพท์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มออ่น ได้เรียนรู้ค าศัพท์

เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้น ส่งผลให้ได้รู้จักค าศัพท์ท่ีแปลกใหม่ มีการจดจ า

ค าศัพท์ได้มากขึน้ ทัง้ได้รับการพัฒนาด้านการสะกดค าศัพท์ สามารถเขียนค าศัพท์ได้ถูกต้องตรงตามความหมาย  

3.2.2 พัฒนาการด้านการเขียนประโยค พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาการแต่งประโยคโดย

สามารถเลอืกค าศัพท์มาแต่งประโยคสั้น ๆ ตรงตามความหมาย และพัฒนาเป็นประโยคท่ีมีใจความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ตามหัวขอ้ท่ีก าหนดให้ และแต่งประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษามากขึน้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์เสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนการเขียนจากกิจกรรมการเขียนแบบเน้น

กระบวนการ (กลุ่มตัวอยา่งกลุ่มท่ี 1) 

กระบวนการ/

กจิกรรม 

ในขั้นตอนก่อนการ

เขียน (Pre-writing) 

บทสนทนา รูปแบบการมี

ปฏิสัมพันธท์าง

สังคมที่ช่วยเสริม

ต่อการเรียนรู ้

ผลงานเขยีน 

การระดมสมอง

(brainstorming) 

ในการรวบรวม

ค าศัพท์ 

 

 

 

 

ขิม (เด็กปานกลาง): หมอนเรียกว่าอะไรนะ? 

หญิง (เด็กเก่ง) : pillow เอาอะไรอีกด ี 

กอลฟ์ (เด็กออ่น)  : computer, เครื่องท าน้ าอุน่ 

                         ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร? 

เฟริส์ (เด็กออ่น)   : water heater 

หญิง (เด็กเก่ง) : เครื่องซักผ้าเรียกว่าอะไรนะ? 

กอลฟ ์(เด็กออ่น) : ว็อชชิงมะชนี  

หญิง (เด็กเก่ง)     :อ๋อ washing machine เก่งจัง 

R 

R 

D 

 

F 

DM 

F 

F 

 

pillow 

computer 

 

water heater 

washing machine 

 

การระดมสมอง

(brainstorming)  

ในการสะกดค าศัพท์ 

 

กอลฟ ์(เด็กออ่น) : ห้องครัวเขียนวา่ยังไง? 

หญิง (เด็กเก่ง) : คิชชนึ  k–i-t-c-h-e-n 

ขิม (เด็กปานกลาง) : อาบน้ า บาธ นี่ ht หรือ th 

หญิง (เด็กเก่ง)  : th  

ขิม (เด็กปานกลาง) : แลว้เงินนี่ ht ใชม่ัย้? 

หญิง (เด็กเก่ง)   : ใช ่

ขิม (เด็กปานกลาง) : ห้องนั่งเล่น ลิฟวงิรูม    

                           ใชม่ัย้? 

หญิง (เด็กเก่ง)   : l-i-v-i-n-g ไมม่ ีe นะ 

ขิม (เด็กปานกลาง)  : ครูคะเปิด Dictionary ได้ม้ัย 

                            คะ? 

คร ู     :ได้คะ่ 

หญิง (เด็กเก่ง)    : ห้องแตง่ตัวเรียกว่าอะไร  

                           นะ? make up room  

R 

F 

DM 

F 

DM 

F 

DM 

 

MCF 

DM 

 

F 

DM 

 

 

kitchen 

bath 

 

 

 

 

 

living room 
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กระบวนการ/

กจิกรรม 

ในขั้นตอนก่อนการ

เขียน (Pre-writing) 

บทสนทนา รูปแบบการมี

ปฏิสัมพันธท์าง

สังคมที่ช่วยเสริม

ต่อการเรียนรู ้

ผลงานเขยีน 

                           เหรอ? 

ขิม (เด็กปานกลาง)   : นา่จะ เดร็สซิง (dressing) 

หญิง (เด็กเก่ง)     : ใช ่dressing room 

หญิง (เด็กเก่ง)     : ข้อ 21 เป็น cupboard 

ขิม (เด็กปานกลาง)   : คัพบัด เขยีนยังไงนะ?                       

หญิง (เด็กเก่ง)     : c-u-p-b-o-a-r-d 

ขิม (เด็กปานกลาง)   : หญิง บันได stairs 

หญิง (เด็กเก่ง)        : ออ๋ บันไดมีหลายอัน 

หญิง,ขิม     : แลว้ hall คืออะไร?  ลอง 

                            เปิดความหมายดูซิกอลฟ์                            

กอลฟ ์(เด็กออ่น)    : hall ห้องโถง 

ขมิ (เด็กปานกลาง)   : เดร็สซิงรูม เขยีนยังไง 

                            นะ? 

หญิง (เด็กเก่ง)    : d-r-e-s-s-i-n-g   

                            r-o-o-m 

ขิม (เด็กปานกลาง)   : อา่งล้างมอื อา่งล้าง 

                            หนา้ ใช ่ว็อชเบซึน 

                            (washbasin) รึเปล่า? 

                            ท่ีอาบน้ าอะไรนะ  

หญิง (เด็กเก่ง)     : ใชแ่ลว้  

                             แลว้อ่างอาบน้ าใช ่บาธทับ 

                            (bathtub) รเึปล่า? 

ขิม (เด็กปานกลาง)    :ใช ่bathtub 

หญิง (เด็กเก่ง)     :ตูเ้ย็นล่ะ รฟิริจจึเรเทอ                               

ขิม (เด็กปานกลาง)    : r-e-f-r-i-g-e-r-a-t- 

                              o-r 

หญิง (เด็กเก่ง)     : พรมละ่ อ๋อ carpet  

ขิม (เด็กปานกลาง)    : ถามแบมอกีกลุ่มหน่ึง 

                            กล่องบนชัก  

                            โครกคอือะไร? 

แบม (เด็กเก่ง)         : cabinet 

ขิม (เด็กปานกลาง)   : หญิง cupboard เป็นตัว P  

 

F 

F 

F 

DM 

F 

MCF 

DM 

DM 

 

F 

DM 

 

F 

 

DM 

 

 

 

F 

DM 

 

F 

DM 
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MCF 
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กระบวนการ/

กจิกรรม 

ในขั้นตอนก่อนการ

เขียน (Pre-writing) 

บทสนทนา รูปแบบการมี

ปฏิสัมพันธท์าง

สังคมที่ช่วยเสริม

ต่อการเรียนรู ้

ผลงานเขยีน 

                           นะ 

    : ครูคะ velvet คืออะไรคะ?                        

ครู     : ผ้าก ามะหยี่ค่ะ 

หญิง, ขิม   : shelf คืออะไรคะคร?ู 

คร ู    : ชัน้วางค่ะ 

 

            DM 

F 

DM 

F 

 

 

 

velvet 

shelf 

การรวบรวมค าศัพท์

(ในระดับประโยค) 

 

ขิม (เด็กปานกลาง) : ยกตัวอย่างประโยคให้ดูได้    

                           ไหมคะ?  

                           กล่องของขวัญวางอยู่บน 

                           เตยีงภาษาอังกฤษเขียนได ้

                           อย่างไร? 

หญิง (เด็กเก่ง)   : The present is on the bed.  

                            ใส่ the pink bed ด้วยก็ได้ 

ขิม (เด็กปานกลาง)  : อะไรใช้ a อะไร ใช ้the 

กอลฟ ์(เด็กออ่น)    : ถ้าเราจะเขยีนนาฬกิาอยูบ่น 

                            ผนังเขียนยังไง 

หญิง (เด็กเก่ง)    : The red clock is on the  

                             wall. อย่างนี้ก็ได ้

FC 

 

DM 

 

 

D 

 

DM 

DM 

 

D 

The present is on the 

pink bed.  

 

 

 

                             

 

การวิเคราะห์การใช้กลยุทธเ์สริมต่อการเรียนรู้ ดังนี ้

1. Recruitment (R) คือ การสร้างความสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ ซึ่ง

ผู้เรียนจะต้องอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดของงานนัน้ (Wood, Bruner& Ross, 1976) 

2. Direction Maintenance (DM) คือ การรักษาทิศทางการเรียนรู้ โดยรักษาความสนใจของผู้เรียนให้คง

อยู่โดยการสร้างความท้าทายให้ผู้เรียนมแีรงจูงใจและจดจ่ออยู่กับงานนั้น เพื่อให้ผู้เรียนก้าวไปสู่จุดมุง่หมายท่ีตั้งไวใ้น

ระดับท่ีสูงกวา่ระดับท่ีผู้เรียนเพิ่งท างานได้ส าเร็จ (Wood, Bruner& Ross, 1976) 

3. Marking Critical Feature (MCF) คือ การก าหนดลักษณะท่ีส าคัญท่ีควรพจิารณาของสิ่งท่ีจะเรียนรู้ให้

เด่นชัด เป็นการแสดงให้เห็นว่างานนัน้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง หรือส าเร็จแล้ว ด้วยการเนน้เสียงเป็นพิเศษในส่วนส าคัญ 

การบอกข้อบกพร่องของงานนัน้ บอกถึงความแตกตา่ง การก าหนดลักษณะส าคัญท่ีควรพจิารณาของสิ่งท่ีจะเรียนรู้ให้

ชัดเจน เช่น การแปลความหมายจากสิ่งท่ีเรียนดว้ยภาษาที่เข้าใจง่าย (Wood, Bruner& Ross, 1976) 

4. Frustration Control (FC) คือ การควบคุมความคับข้องใจของผู้เรียน รับรู้อารมณ์ท่ีผู้เรียนแสดงออกมา 

ชว่ยผู้เรียนให้ลดความวิตกกังวลจากความผิดพลาด และระมัดระวังความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้เรียนพึ่งพาผู้สอนมาก

เกินไปในระหว่างท ากิจกรรม (Wood, Bruner& Ross, 1976) 
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5. Demonstration (D) คือ การสาธิต เป็นการให้แบบอย่างแก่ผู้เรียนในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ เช่น การ

แสดงถึงวิธีการแก้ปัญหา การแสดงตัวอย่าง การให้ผู้เรียนได้เกิดการเลียนแบบจากตัวอย่าง  (Wood, Bruner& Ross, 

1976) 

6. Feedback (F) คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นการประเมินผล การให้ค าแนะน าชี้แนะ สะท้อนผลการ

เรียนรู้ เป็นระยะๆ สม่ าเสมอ โดยการเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนน าผลไปใช้เพิ่มระดับการ

เรียนรู้ในแตล่ะขั้นได้อยา่งถูกตอ้ง (Gallimore& Tharp, 1990 as cited in Danli, 2008. p. 112) 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผลการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการเขียน

ภาษาอังกฤษแบบเนน้กระบวนการของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุปผลและอภปิรายผลได้

ดังนี้ 

1. รูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้ในการเสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนการเขียน

ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการด้วยรูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้ 

1.1 นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง ใช้รูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ท้ัง 4 รูปแบบในการเสริมต่อการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาในด้านการเขียนค าศัพท์ สะกดค าศัพท์ แปลความหมายค าศัพท์และการเขียนประโยค โดย (1) ได้รับ

การเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้ท่ีเก่งกว่าหรือมคีวามสามารถมากกว่า (2) การเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ท่ี

มคีวามสามารถเท่าเทียมกัน (3) ให้การเสริมตอ่การเรียนรู้กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ท่ีมีความสามารถนอ้ยกว่า และ (4) การ

เสริมตอ่การเรียนรู้ให้กับตนเองด้วยการสร้างความเข้าใจให้กับตนเองและการพูดกับตนเอง ซึ่งการเสริมตอ่การเรยีนรู้

ท้ัง 4 รูปแบบนี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Walqui (2006) ท่ีกล่าวถึงกรอบแนวคิดวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้

ส าหรับผู้เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษ ที่กล่าวถึงบริบทของการเสริมต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีโอกาสท่ีจะเกิดการเรียนรู้ได้ 

เมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้รูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ท้ัง 4 รูปแบบ แต่รูปแบบการใช้จะ

แตกต่างกันไปในแต่ละคน การให้ความช่วยเหลือท้ัง 4 รูปแบบเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับ 

Vygotsky (1978) ท่ีกล่าวว่า การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนได้

เรียนรู้วิธีการในการท างานร่วมกันเพื่อให้งานส าเร็จโดยการชว่ยเหลอืและรับผิดชอบงานร่วมกัน  

1.2 นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปานกลาง ใชรู้ปแบบการเสริมตอ่การเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ (1) ได้รับการ

เสริมต่อการเรียนรู้จากผู้ท่ีเก่งกว่าหรือมีความสามารถมากกว่า (2) การเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้เรียนคนอื่น ๆ ท่ีมี

ความสามารถเท่าเทียมกัน และ (3) ให้การเสริมต่อการเรียนรู้กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ท่ีมีความสามารถน้อยกว่า  การ

เสริมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ Samana (2013) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจัยการเสริมต่อการ

เรียนรู้ของครูและการเสริมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทห้องเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนสามารถประสบผลส าเร็จในการให้การเสริมต่อการเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ เนื่องจากระหว่างการมี

ปฏิสัมพันธ์กันนักเรียนมีบทบาทท่ีแตกต่างกันในการท างานร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือจากนักเรียนจึงเปรียบ

เหมอืนเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนในช้ันเรียน  

1.3 นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน ใช้รูปแบบการเสรมิตอ่การเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ (1) ได้รับการเสริม

ต่อการเรียนรู้จากผู้ ท่ีเก่งกว่าหรือมีความสามารถมากกว่า (2) การเสริมต่อการเรียนรู้จากผู้เรียนคนอื่น ๆ ท่ีมี

ความสามารถเท่าเทียมกัน จากการใช้รูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้นี้ สอดคล้องกับงานวจิัยของ Sundraajun (2012) 

ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ การเสรมิตอ่การเรียนรู้ในพื้นท่ีรอยตอ่พัฒนาการภายใต้ทฤษฏกีารเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ี
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ได้กล่าวถึงผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีทักษะทางภาษาในระดับต่ าสามารถได้รับการให้ความช่วยเหลือจากผู้เรียนท่ีมี

ความสามารถอยู่ในระดับเหนือกว่าในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ท างานร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษา ซึ่ง

สอดคล้องกับการเรียนรู้ในพื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of proximal development) ท่ี Vygotsky (1978) กล่าวว่า 

บุคคลสามารถแก้ปัญหาได้เช่นกันแต่ต้องอยู่ภายใต้การได้รับค าแนะน าหรือการท างานร่วมกับผู้ท่ีมีความสามารถ

มากกวา่  

2. วิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้ช่วยในการเสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนการเขียน

ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ สรุปได้ดังนี้ 

2.1 ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง ใชว้ธีิการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มากที่สุดเพื่อชว่ยในการเสริม

ต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนการเขียน เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและท าให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ สามารถน าเอาค าศัพท์

เหล่านั้นไปใชไ้ด้อย่างถูกตอ้งและสามารถชว่ยเพิ่มระดับการเรียนรู้ในแตล่ะขั้นได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Danli (2011. p. 120) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเสริมต่อการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในการเรียนรู้โครงสร้าง

ทางภาษาในการเรียนภาษาท่ีสอง พบว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มีความส าคัญมากท่ีสุดในการเสริมต่อ

การเรียนรู้ระหวา่งผู้เรียนกับผู้เรียน โดยการท่ีผู้เรียนได้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนคนอ่ืนๆ เป็นการตรวจสอบความรู้

ท่ีมีอยู่ในการรับรู้ภาษา ซึ่งการให้ข้อมูลป้อนกลับในทางบวกแก่ผู้เรียนคนอื่น ๆ ก็เพื่อเป็นการประเมินความเข้าใจของ

ผู้เรียนดว้ยการกระตุน้ การตรวจสอบความเข้าใจและการให้ขอ้มูลท่ีชัดเจนท าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  

2.2 ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มปานกลาง ใช้วิธีการรักษาทิศทางการเรียนรู้ (Direction maintenance) 

มากท่ีสุด ในการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องด้วยการถามค าศัพท์  ถามความหมาย

ค าศัพท์ การสะกดค าศัพท์ เพื่อไปสู่การเขียนค าศัพท์และใช้ค าศัพท์ได้ถูกต้องตามความหมาย การรักษาทิศทางการ

เรียนรู้มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการเรียนรู้ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Danli 

(2011. p. 121) ท่ีกล่าวว่า การรักษาทิศทางการเรียนรู้เป็นวิธีการท่ีส าคัญมากวิธีการหนึ่งในการเสริมต่อการเรียนรู้

ระหว่างผู้เรียนในการเรียนรู้โครงสร้างทางภาษาในการเรียนภาษาท่ีสอง เนื่องจากผู้เรียนใช้วิธีการถามค าถามท่ี

เกี่ยวข้อง เชน่ การถามโครงสร้างภาษา หรือการให้ค าตอบสั้นๆ จากการมีปฏสิัมพันธ์ของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนรักษาทิศ

ทางการเรียนร่วมกัน 

2.3 ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน ใช้วิธีการรักษาทิศทางการเรียนรู้ (Direction maintenance) ในการ

ชว่ยเสริมต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองมากท่ีสุด ท้ังการรวบรวมค าศัพท์ การสะกดค าศัพท์ บอกความหมาย เพื่อรักษา

ทิศทางในการเรียนรู้ค าศัพท์ของตนเองให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายการเขียน เนื่องจากผู้เรียนกลุ่มอ่อนต้องได้รับการ

เสริมต่อการเรียนรู้ จึงใช้วิธีการรักษาทิศทางการเรียนรู้ในการช่วยให้ตนเองสามารถเกิดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Danli (2011. p. 122) ท่ีพบว่าการรักษาทิศทางการเรียนรู้นั้นจะให้ผลในทางบวกท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถ

รับรู้ เข้าใจ และรักษาทศิทางการเรียนรู้ได้ ซึ่งการรักษาทิศทางการเรียนรู้น้ันเป็นวิธีการหนึ่งท่ีผู้เรียนใชใ้นการเสริมต่อ

การเรียนรู้ในพื้นท่ีรอยตอ่พัฒนาการ  

3. การเสริมต่อการเรียนรู้กับพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบบเนน้กระบวนการของผู้เรียน 

สรุปไดด้ังนี ้

3.1 พัฒนาการด้านการเขียนของผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง มีทักษะในการคิดรวบรวมค าศัพท์ 

จดจ าค าศัพท์ จัดกลุ่มค าศัพท์ น าค าศัพท์มาใช้ในการแต่งประโยคได้อย่างหลากหลาย ใช้โครงสร้างทางภาษาท่ี

ถูกต้อง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียน ปรับแก้ไขค าศัพท์ โครงสร้างประโยคได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก

การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process Writing) ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดเป็นอย่างดี (Hairston, 1982) 
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การเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นการผลิตงานเขียนท่ีผู้เรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอน 3 ขั้นตอนอย่างครบถ้วน เป็น

วิธีการท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังความคิดและการใช้ภาษา (Raimes, 1983. p.18) โดยเฉพาะขั้นก่อนการเขียน (Pre-

writing) เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการจัดกลุ่ม สร้างความคุ้นเคย มีการรวบรวมข้อมูล ค าศัพท์ 

ส านวนท่ีใช้ เสนอความคิด และท าแผนผังความคิด จัดกลุ่มรวบรวมค าศัพท์ ซึ่งสอดคล้องกับ O’Mealia (2011, p. 4) 

ท่ีกลา่วว่าขัน้ก่อนการเขียนถอืเป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญท่ีจะส่งผลถึงขั้นตอนสุดท้าย เพราะผู้เรียนต้องใชค้วามคิดในการวาง

แผนการเขียน ถือได้ว่าเป็นขัน้ตอนท่ีมีประโยชนม์ากในการจัดล าดับและออกแบบการเขียน  

3.2 พัฒนาการด้านการเขียนของผู้เรียนในกลุ่มปานกลาง ได้รู้จักค าศัพท์ใหม่ ๆ เขียนสะกด

ค าศัพท์ ได้ถูกต้องมากขึน้  จัดกลุ่มค าศัพท์แล้วน าค าศัพท์ไปแต่งประโยค  มกีารพัฒนาทักษะในการใชโ้ครงสร้างทาง

ภาษา แก้ไขปรับปรุงงานเขียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง  จากการท่ีผู้เรียนได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จึงส่งต่อ

พัฒนาการด้านการเขียน ซึ่งผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเขียนตามขั้นตอน 3 ขั้นตอนอย่างครบถ้วนจนกว่างานจะ

ออกมาสมบูรณ์ผลการวิจัยสอดคล้องกับ Larson&Marsh, 2005 as cited in O’Mealia, 2011, p. 8 กล่าวว่า ผู้เรียนได้

เรียนรู้กระบวนการเขียนในระหวา่งการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดของตนเองได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ภาษาถือเป็นเคร่ืองมือในการใช้สื่อสาร อธิบายและ

สร้างความเข้าใจในความรู้ใหม่ๆ การสนทนากับผู้ท่ีมีความสามารถมากกว่า ยิ่งท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ 

สามารถใช้ในภาษาในการน าเสนอแสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ีได้เรียนรู้ได้ (Shooshtari and Mir, 2014, p.1772)  

3.3 พัฒนาการด้านการเขียนของผู้เรียนในกลุ่มอ่อน ได้เรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มมากขึ้น จดจ า

ค าศัพท์ได้มากขึ้น มีการพัฒนาการสะกดค าศัพท์ เขียนค าศัพท์ได้ถูกต้องตรงตามความหมาย มีการพัฒนาการแต่ง

ประโยคจากประโยคสัน้ ๆ พัฒนาเป็นประโยคท่ีมีใจความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามหัวขอ้ท่ีก าหนดให้ และแต่งประโยคได้

ถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษามากขึ้น การเสริมต่อการเรียนรู้กับพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้น

กระบวนการของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นในกิจกรรมการเขียน ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ร่วมกันส่งผลให้พัฒนาการเขียนมีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Veerappan (2011) ท่ี

ศึกษาผลจากการใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ในการเขียนของผู้เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง พบว่า 

การเสริมต่อการเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม ท าให้

ผู้เรียนสามารถประสบผลส าเร็จและสามารถสรา้งงานเขียนดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลการวิจัย พบว่า การเสริมต่อการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกับพัฒนาการด้านการเขียน

ภาษาอังกฤษแบบเนน้กระบวนการของผู้เรียน ผลการวจิัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Faraj (2015) ท่ีศกึษาการเสริม

ต่อการเรียนรู้การเขียนของผู้เรียนในบริบทของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโดยใช้วิธีการเขียนแบบ

เน้นกระบวนการ พบว่ากระบวนการสอนเขียนมีผลต่อการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียน การเขียนแบบเน้น

กระบวนการด้วยกลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างการเขียนท่ีดีขึ้นให้กับนักเรียน และงานวิจัยนี้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของศิรินทร์ (2558) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเสริมต่อการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนในการเขียนแบบเน้น

กระบวนการของนักเรียน ท่ีพบว่าเมื่อนักเรียนได้รับการเสริมต่อการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้นมีผลต่อการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับค าศัพท์และระดับประโยค ซึ่งงานวจิัยท่ีผู้วจิัยได้ศึกษาในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับ

การใชรู้ปแบบและวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเป็นเด็กในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน จะใชว้ธีิการ

เสริมตอ่การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน และการเสริมตอ่การเรียนรู้มีผลต่อพัฒนาการด้านการเขียนแบบเนน้กระบวนการ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ให้กับผู้เรียน ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ท้ังเด็กเก่ง เด็กปานกลางและเด็กอ่อน ด้วยกระบวนการท างานกลุ่ม ท างานคู่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ร่วมกัน ช่วยเหลือให้การเสริมต่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนจะมีพัฒนาการในการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น ซึ่งการเรียนรู้จะ

เกิดขึ้นได้ก็ตอ่เมื่อผู้เรียนมปีฏสิัมพันธ์ทางสังคม ในช้ันเรียนผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ 

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจึงถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีบทบาทส าคัญต่อพัฒนาการ

ทางด้ านสติ ปัญญาของผู้ เรียน  (Donato & McCormick,1994 as cited in Danli, 2008, pp.8-9). ค รูจึ งควรให้

ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การมีปฏสิัมพันธ์ของผู้เรียน 

2. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้น

กระบวนการ เนื่องจากทักษะการเขียนถือได้ว่าเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญท่ีช่วยเสริมทักษะอื่น ๆ ให้ดีขึ้นได้ ครูผู้สอน

จึงควรเน้นการจัดกิจกรรมการเขียนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ควรให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่ม

ตลอดกระบวนการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Raimes, 1983. p.18) ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ระหว่างกัน การท ากิจกรรมการเขียนร่วมกันจะช่วยให้ผู้เรียนลดความกังวลในการเขียน ได้ใช้ความคิด

อย่างอิสระผ่านกระบวนการเขียน การร่างและทบทวนงานเขียน ท าให้เกิดการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้

การอ่านงานเขียนของผู้อื่นก็ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านการใช้ภาษาในการสื่อความหมายได้อีกด้วย วิธีการ

สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการจึงเป็นวิธีการสอนเขียนท่ีครูควรน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

ให้กับผู้เรียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

เนื่องจากการวิจัยในคร้ังนี้ได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้และ

พัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงรูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้และ

วิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนใช้ในการเสริมต่อการเรียนรู้เฉพาะในขั้นตอนก่อนการเขียน Pre-writing เท่านั้น 

จากการศึกษาในคร้ังนี้จึงท าให้ผู้วิจัยได้ทราบรูปแบบและวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเก่ง กลุ่ม

ปานกลาง และกลุ่มอ่อนท่ีใช้ในการเรียนรู้เฉพาะในขั้นก่อนการเขียน (Pre-writing) จึงแนะน าให้ผู้วิจัยท่านอื่นท่ีสนใจ

ศกึษาเพิ่มเติมถึงรูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้และวธีิการเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง

และกลุ่มอ่อนใชเ้สริมตอ่การเรียนรู้ในขั้นตอนการเขียน (While-writing) และหลังการเขียน (Post-writing) 
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แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแก้ไขความเลื่อมล้ าของชุมชนในสังคมไทย 

The Approach of Social Welfare Service Arrangement for Solving Unequal 

Gap of Community in Thai Society 

อนุชา  มว่งใหญ่1* 

Anucha  Muangyai1* 
 

บทคัดย่อ 
แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแก้ไขความเลื่อมล้ าของชุมชนในสังคมไทย  ควรมแีนวทางการจัด ฯ เพื่อ

ป้องกันปัญหาความเลื่อมล้ าทางสังคมโดยเน้นการระดมสมองและการท างานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา

สังคมทุกมติ ิร่วมกันในรูปแบบ “พหุลักษณ์”เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการแก้ไขความเลื่อมล้ าทางสังคม   โดย

มีการจัดการความรู้ การส่งเสริมความสามารถของผู้ปฎิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักและวิธีการปฎิบัต ิ

ตลอดจนความเข้าใจหลักของการจัดสวัสดิการสังคมและความรู้ในเร่ืองวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อบูรณาการความรู้สร้าง

ความสามารถในการท างานอันแสดงถึงพลังแห่งคุณค่าและความสามารถทางสมรรถนะด้านจัดสวัสดิการสังคม ใน

ด้านการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ ( K.M.) ให้สู่ความเป็นองค์ ที่ยั่งยืน และการมจีริยธรรมตลอดจนความ

เข้าใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ เคารพในความแตกต่างของคนในสังคมในบริบททางสังคมไทย  เพื่อการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชุมชนโดยใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ร่วมกัน ในการสร้างเสริมศักยภาพ

และความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการส่งเสริมและพัฒนาการด้านวัฒนธรรมของชุมชน

กับงานวิจัยในชุมชนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน เพื่อลด

ความเลื่อมล้ าทางสังคมท้ังในระดับชุมชน ในการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ ในการสร้างความเข้าใจ และ

แก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่งเสริมบทบาทแก่ชุมขนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขตั้งแต่เร่ิมคิดวิเคราะห์และ

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างยั่งยืน  สร้างความตระหนักในคุณค่าให้แก่ชุมชน และร่วมผลักดันนโยบาย

สวัสดิการสังคมให้เกิดการบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อเป็น “ชุมชนภวิัตน์ “ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริม

การจัดสวัสดกิารสังคมท่ีเหมาะสมในบริบทของสังคมไทยได้อยา่งยั่งยืน 

ค าส าคัญ:  สวัสดกิารสังคม  ความเลื่อมล้ า  ชุมชน 

                                                 
1 โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
1  Royal Thai Naval Academy, Chief of Research Office, Samut Prakan Province 10540 
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Abstract 

 In solving unequal gap of community in Thai society, the approach of social welfare service 

arrangements should be an approach for prevention by emphasizing on brainstorming and proceeding social 

work methods and community development in all aspects in the form of plurality in order to come up with the 

solutions. By provide knowledge management, enhancing the potentiality of practitioners to understand the 

principles and methods. Moreover, the principle of social welfare service arrangements and the knowledge of 

local culture should be understood in order to integrate the knowledge for enhancing the ability for working to 

show the value and contributions of social welfare service arrangements. The aspects of administration and 

knowledge management (K.M) should lead to be sustainable organization and can morally understand human 

value and dignity, respect the difference of the people in Thai society, in order to deal with conflicts in 

community by applying the cooperation of technological resources-based knowledge. To enhance potentiality 

and strengthness of community could be one approach to supplement and develop community culture together 

with carrying on community researching for dealing with other community problems. To totally decrease unequal 

gap of society on the level of community enhancing cooperative network for understanding problem solving and 

enhancing community roles to participate on problem solving process. Started from analysis for consideration of 

finding and approaches for cooperation in problem solving sustainability. The community should aware of 

community value and cooperation to push social welfare service policy and reinforce this policy most effectively 

in order to be “subsistence community” for developing and enhancing suitable social welfare service in Thai 

society sustainably 

Keyword:  Social Welfare, Uunequal gap of community 

บทน า 
แนวทางการจัดสวสัดิการสังคมเพื่อแกไ้ขความเลื่อมล้ าของชุมชนในสังคมไทย 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของไทยท่ีผ่านมา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศท่ี

มุง่เนน้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าท่ีดใีนสังคมไทยเพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่ “สังคมท่ีเข้มแข็งและมดีุลยภาพ 

3 ด้าน คือ (เชาว์ โรจน์แสง, 2544) คือ การพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ ที่สังคมแบบนี้ยึดหลักสมดุลพอดีและพึ่งตนเองได้ 

พัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่จะต้องสร้างโอกาสและพัฒนาการเรียนรู้ให้คนไทยทุกคนมีความรู้ มี

ความสามารถ คิดเป็น ท าเป็นเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาสู่สังคมท่ีสมานฉันท์และเอื้อ

อาทรต่อกัน มีการด ารงไว้ซึ่งคุณค่าเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพากัน รักษาไว้ซึ่งสถาบัน

ครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ท่ามกลางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับแนวโน้มของบริบทของสังคมไทยใน

ยุกตโ์ลกาภวิัฒนท่ี์เปลี่ยนแปลงนี้ได้อยา่งไร 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยนื” 

ขณะนี้ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศคร้ังส าคัญ ตามแผนโรดแมประยะท่ี 2 เพื่อปู

ทางไปสู่การมีระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเข้มแข็ง  เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ ปราศจากการทุจริต 

คอร์รัปชั่น และประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง จึงกลายเป็นท่ีมาของการประกาศวิสัยทัศน์เพื่อ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลขึน้มา โดยมีช่ือวา่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทัง้ด้านเสถียรภาพ 

ความสงบสุข เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้  ยัง

แก้ปัญหา ด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา  

แนวทางการพัฒนาและปฏิรูปให้เกิดความต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี2558 - 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” เพื่อการวางรากฐานอนาคตท่ีดีได้  โดยในวิสัยทัศน์ระยะ 5 ปี ล้วนมีความหมายในตัวเอง โดยเร่ิมจาก ค า

ว่า “มั่นคง” หมายถึงการท่ีประเทศจะต้องเกิดความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ใช้

ความรุนแรงหรือวิถีทางนอกกฎหมาย ค าต่อมาคือค าว่า “มั่งคั่ง” หมายถึง ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นตาม

สมควรแก่ฐานะเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น  มีการบริหารจัดการ

ภายในประเทศอย่างบูรณาการ ค าสุดท้าย “ยั่งยืน” หมายถึง การค านึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่าในการปฏิบัติงาน

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลมภีูมิคุม้กันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

ท้ังหมดนี้คือวิสัยทัศน์ซึ่งเปรียบเทียบได้ดั่งเข็มทิศท่ีใช้ก าหนดทิศทางเดินในอนาคตของประเทศในระยะ 5 ปี

ข้างหนา้เพ่ือน าไปสู่การวางรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีแข็งแกร่งต่อไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าว

ท่ีทุกภาคส่วนของสังคมจะได้น าแนวทางท่ีเหมาะสมให้เกิดการบูรนาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ถือเป็น

ความส าคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในหลายมิติของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวท่ามกลาง

ปัญหาของสังคมไทยในยุกต์โลกาภิวัฒน์   อันมีผลสะท้อนจากการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา แก่ความสัมพันธ์ระหว่าง

ครอบครัว และสังคมไทยท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันส่งผลลกระทบต่อสังคมไทยในยุกต์

โลกาภิวัฒนท่ี์เปลี่ยนแปลงดังกลา่ว 

ปัญหาของบริบทสังคมไทยในยุกต์โลกาภิวัตน์ ท่ีผ่านมาความสัมพันธ์ระหวา่งครอบครัว และสังคมไทยท่ี

เปลี่ยนแปลงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันแล้วยังสามารถส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ปัญหาที่ก่อให้เกิดขึ้นกับบริบท

ในสังคมไทยในยุกต์โลกาภวิัฒน์ท่ีท่ีส าคัญ ๆ อาทเิชน่ (เสมอ  จันทร์พุฒ , 2526) 

 1. ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างความรู้ที่มอียู่กับการยอมรับสิ่งใหม่ 

    สังคมไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงอิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมต่างสังคม ต่างวัฒนธรรมไมไ่ด้ ผลก็คือท าให้

วถิีชีวติของชาวชนบทและระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวได้รับความกระทบกระเทือน ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ การยอมรับ

ค่านิยมของสังคมเมืองของเด็กหนุ่มสาว ซึ่งค่านิยมดังกล่าวมักจะขัดกับวิถีชีวิตของชุมชนในสังคมชนบทท่ีมีลักษณะ

เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ ยดึมั่นในขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

2. ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุและบริโภคนิยม  

ดังท่ีได้กล่าวมาในตอนต้นระหว่างครอบครัวในสังคม มีการติดต่อกับสังคมภายนอกมากกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้

ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของชุมชนในสังคมชนบท ท่ีได้เปลี่ยนมาสู่รูปแบบ

การตลาดสมัยใหม่ ที่เนน้การใชเ้งินตราเป็นสื่อ  การท่ีระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจเพื่อการ

บริโภคมาเป็นระบบเศรษฐกิจการซื้อขายและเปลี่ยนด้วยเงิน ผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว การประกอบอาชีพแบบการเกษตรแบบเดิมท่ีเน้นการท ามาหากินเลี้ยงชีพในครอบครัวได้ถู กแทนท่ีด้วย

ระบบการประกอบอาชพีการเกษตรแบบใหมท่ี่เนน้การเพิ่มผลผลิตเพื่อการตลาด 
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3. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  

การท่ีสมาชิกครอบครัวและสังคมมีการติดต่อกับสังคมเมืองหรือสังคมภายนอกมากขึ้น อันเป็นผล

เนื่องมาจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับต่างๆ ได้มีผลท าให้ชีวิตของครอบครัวของชุมชนในสังคมชนบทมีความ

สลับซับซ้อน การประกอบอาชีพอื่นๆ ท่ีในตอนหลังได้เกิดขึ้น รวมท้ังการประกอบอาชีพนอกชุมชน ได้ท าให้สมาชิก

ของครอบครัวมีความใกล้ชิดสนิทสนมน้อยลง เช่น บิดา หรือมารดาอาจจะต้องไปหางานท าในเมืองหรือสังคม

ภายนอก ก็จะทิ้งเด็กๆ หรือลูกๆ อยู่กับมารดาตามล าดับ หรือถ้าท้ังบิดามารดาไปท างานในสังคมเมืองน้ัน เด็กๆ หรือ

ลูกๆ ก็จะอยู่กับปู่ย่า ตายาย  

 กล่าได้ว่าปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชกิภายในครอบครัวแล้ว ยังท าให้มีปัญหาการอบรมขัดเกลาทาง

สังคมของบิดามารดากับลูกๆ ท าให้บทบาทหน้าท่ีดังกล่าวตกอยู่กับปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง ท่ีบางร้ังท าให้เด็กขาด

ความอบอุ่น และในท่ีสุดหาทางออกไปในทางท่ีเบ่ียงเบนจากบรรทัดฐานของสังคม อาทิ ไปคบเพื่อน ไปติดยาเสพติด 

เป็นต้น 

4. ปัญหาของการที่เด็กและคนชราถูกทอดทิ้ง  

ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ระบบเศรษฐกิจของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อบริโภค มาเป็น

การผลิตเพื่อการตลาดหรือการผลิตเพื่อการคา้ ขณะเดียวกับโครงสร้างของการผลิตได้เปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็น

อุตสาหกรรม ผลของการเติบโตของเศรษฐกิจในลักษณะท่ีไม่สมดุลดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของ

สังคมไทยอย่างมหันต์ โดยเฉพาะในกรณีของชุมชนในชนบทต้องอพยพจากชนบทท้ิงลูกหลานให้ผู้สูงอายุ อันได้แก่ 

ปู่ย่า ตายาย ดูแล ซึ่งเด็กเหล่านั้นมักจะถูกปล่อยปละละเลย หรือในกรณีท่ีมีการน าครอบครัว คือ พ่อ แม่ ลูกไปด้วย 

ผู้สูงอายุ อันได้แก่ คนชรา ก็จะถูกทอดท้ิงไม่มีลูกหลานคอยดูแล  (จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2543) ซึ่งในกรณีของ

คนสูงอายุท่ีขาดคนดูแล ในปัจจุบันปัญหานีก้ลายเป็นปัญหาสังคม (ภัสสร ลิมานนท์ และคณะ, 2535)  

 การท่ีครอบครัวของชุมชนในสังคมเมืองมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ได้ก่อให้เกิดให้เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ

ครอบครัวดังต่อไปนี้ คือท าให้มีการยึดหรือเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกอย่างไม่มีการจ าแนกแยกแยะ รวมท้ังการ

ขาดความรู้ในการป้องกันตนเอง ท าให้เกิดครอบครัวท่ีตัง้ขึน้โดยบังเอญิ หรอืบิดามารดานอกสมรสจ านวนมาก  ท าให้

เกิดภาวะเด็กถูกทอดท้ิงหลังคลอดในท่ีสาธารณะต่างๆ มสีถิติสูงขึน้ ซึ่งสาเหตุของากรท้องขึน้มาจากการตัง้ครรภข์อง

มารดาหรือของแม่ท่ีไม่พึงปรารถนา เป็นการตั้งครรภ์นอกสมรส เป็นการตั้งครรภ์ขณะบิดาหรือมารดาก าลังศึกษา 

หรือถูกข่มขนื หรือการหย่าร้างระหว่างตัง้ครรภ ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีไปมีผลต่อครอบครัว ชุมชนในสังคมเมอืง

ข้างตน้ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัว ชุมชนและผลกระทบตอ่บริบทของสังคมไทย อาทิเชน่ 

 1. ปัญหาด้านวัฒนธรรมค่านิยมของสมาชิกในครอบครัว  ของชุมชนในสังคมเมือง อาทิ การให้

ความส าคัญกับเร่ือง “เงิน” เป็นใหญ่หรือเป็นศูนย์กลาง ท าให้ผู้คนในครอบครัวไม่วา่จะเป็นบิดา มารดา (พ่อหรือ/และ

แม่) ต่างตะเกียกตะกายออกไปท างานนอกบ้านและ/หรือเพื่อหาเงินท่ีในบางครอบครัวแม้จะหามาได้มากนัก เท่าใดก็

ไมพ่อ 

 นอกจากนี้ยังมีค่านิยมท่ีฟุ้งเฟ้อ ได้เท่าไรก็ไม่พอเข้ามาแทนท่ี ซึ่งนอกจากวัฒนธณรมค่านิยม ดังกล่าวแล้ว 

ครอบครัวชุมชนในสังคมเมืองยังมีค่านิยมในการยอมรับการหย่าร้างระหว่างสามีภรรยาในกรณีท่ีชีวิตสมรสมีปัญหา

โดยตรงถือเป็นเร่ืองธรรมดา วัฒนธรรมค่านิยมเหล่านี้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของครอบครัว ต่อการด าเนินชีวิต

หลายครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีรายได้นอ้ยและปานกลาง 

 2. ปัญหาการขาดความรักความอบอุ่นของเด็ก ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ววา่ ครอบครัวในชุมชนในสังคมเมือง 

ท้ังบิดามารดา (คอืท้ังพอ่และแม่) ต่างออกไปท างานนอกบ้าน และที่ส าคัญในชุมชนในสังคมเมอืงใหญ่การท างานและ
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กิจการต่าง ๆ ต้องขึ้นอยู่กับเวลาคือ มักมีเวลาก าหนดตายตัว ท าให้ครอบครัว อันได้แก่ บิดามารดา นอกจากต้องใช้

เวลาในการเดินทางแล้วยังเป็นทาสของเวลาท่ีต้องรีบตื่นนอน รีบไปท างาน ท าธุระ ในขณะท่ีลูกๆ หรือเด็กๆ ก็ตอ้งไป

เรียนหนังสือ ท าให้บิดามารดาไม่มีเวลาให้กับบุตรธิดา (กับลูกๆ) ท าให้ลูกๆ หรือเด็กๆ ต้องไปแสวงหาเพื่อนท่ีน าไปสู่

การตดิยาเสพติด การลักขโมย รวมท้ังการประกอบอาชญากรรมตา่งๆ  

 3. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวโดยเฉพาะระหวา่งพ่อแมแ่ละลูก จากการศึกษา

ของนักวิชาการพบว่า การท่ีบิดามารดาหรือพ่อแม่ในชุมชนในสังคมเมืองต้องออกไปท างานนอกบ้านเพื่อหารายได้

เลีย้งครอบครัวและสภาพของชุมชนในสังคมบังคับ ขณะท่ีเด็กๆ หรือลูกๆ ต้องไปโรงเรียนหรือกลับมาแล้วก็ต้องอยูก่ับ

พี่เลี้ยงหรือไม่ดูโทรทัศน์ตามล าพัง ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาหรือพ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์กันน้อยลง 

ก่อให้เกิดปัญหาชอ่งว่างระหวา่งบิดามารดา หรือพอ่แม่กับลูกท่ีปัญหาเหล่านี้น าหรือเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา 

อาทิ ปัญหาความสับสน ปัญหาความว้าเหวโ่ดยเฉพาะในกรณีของเด็กๆ หรือของลูก ๆ ท่ีพอ่แมไ่ม่มเีวลาให้ ท าให้เด็ก

มบุีคลิกภาพแบบก้าวร้าวได้ เพราะไมม่พีอ่แม่มาคอยเป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

 4. ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและปัญหาเด็กเร่ร่อน การท่ีครอบครัว อันได้แก่ พ่อแม่ ต้องท างานนอกบ้าน

เพราะสภาพเศรษฐกิจสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบังคับ ท าให้โครงสร้างงาน วิถีการด าเนินชีวิตของครอบครัว

ในชุมชนในสังคมเมืองต้องมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้พ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่กับลูก ๆ หรือเด็ก ๆ ท าให้เด็กขาดความรัก 

ความสนใจจากบิดามารดา (หรือพ่อแม่) ผลก็คือส่วนหนึ่งท าให้เด็ กเร่ร่อนออกจากบ้านมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกที 

กลายเป็นปัญหาของสังคมท่ีจะต้องมกีารหาทางแก้ไข 

กล่าวได้ว่าปัญหาของครอบครัวและสังคมไทย ฯ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  ในทางเศรษฐกิจ 

และสังคมโดยจาการท่ีประเทศไทยได้เปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรกรรม เพื่อยังชีพ มาเป็นเกษตรกรรม เพื่อการค้า 

มีผลให้ชาวนาต้องผลิตข้าวเป็นจ านวนมาก เพื่อขายและส่งออก การท่ีจะท าให้ผลิตผลข้าวมากขึ้น ชาวนาต้องลงทุน

ซื้อปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น หากปีใดฝนแล้งท านาไม่ได้ ก็ท าให้ชาวนาขาดทุน  ท้ายท่ีสุด

กลายเป็นหนี้สิน จนท าให้ต้องจ านอง หรือขายนา กลายสภาพมาเป็นผู้เช่าท่ีดิน และมีรายได้ไม่พอต่อการยังชีพ ใน

สังคมปัจจุบัน ซึ่งกลายมาเป็นสังคมทุนนิยม ท่ีต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างสร้างปัญหาให้เกิดความเลื่อมล้ าทางสังคม 

โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีขาดโอกาสหรือผู้ยากจนท่ีมีมากขึ้นในบริบททางสังคมท่ีมีความหลากหลายปัญหาในปัจจุบัน 

น ามาสู่ความเลื่อมล้ าท่ีเกิดขึ้นในสังคมอันเกิดจากการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของรัฐตลอดจนการขับเคลื่อน

นโยบายสังคมท่ีให้การสนับสนุนการจัดการระบบสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึงท่ัวหน้าท่ีส่งผลมาจากการพัฒนา

สังคมไทย ฯ ดังกล่าว  

นโยบายสวัสดิการสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย 

 จากสภาพปัญหาที่มาจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง และวัฒนธรรมของประเทศไทย  ระบบเศรษฐกิจ

สังคมการเมืองและวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย  ตามนโยบายสวัสดิการสังคมมากมาย ผลกระทบ

ดังกล่าวสร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่คนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลจากความเหลื่อมล้ ากันในสังคม  

แม้ว่า ใน 4-5 ปีท่ีผ่านมาความเสียหายของระบบสวัสดิการสังคมจะไม่มีมากเท่ากับระบบ เศรษฐกิจ แต่ก็มีผลให้

จ านวนกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและซับซ้อนมากขึน้เท่านั้นอยา่ง ไรก็ตาม การท่ีเจ้าหนี้ของประเทศไทยระบุว่ารัฐบาลไทย

จะต้องไม่ด าเนินนโยบายใดๆท่ีมีผลเสียหายต่อกลุ่มคนท่ีเสียเปรียบใน สังคม ถือว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีท าให้ระบบ 

สวัสดิการสังคมไม่อยู่ในฐานะท่ีล าบากมากเกิน  ไป ในสภาพปัญหาของประเทศใน ปัจจุบัน มีเพียงปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีมากเกินไปและมีแนวโน้มมากขึ้นเป็นแรงกดดันต่อระบบสวัสดิการสังคมมานานและยากท่ีจะแก้ไข

ด้วย   ระบบการเมอืงของประเทศท่ีมีลักษณะเป็นธุรกิจการเมอืงรุ่งเรืองจนแทบจะ ท าให้ประเทศล้มละลาย เป็นผลให้
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มคีอร์รัปชั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง การกินหัวคิว กินตามน้ าทวนน้ า ล้วนแล้วแตม่ผีลกระทบตอ่ประเทศโดยรวมประกอบ

กับปัจจัยอื่น และท าให้ขาดแคลนทรัพยากรท่ีจะหลงเหลือมาเจือจานต่อคนกลุ่มเป้าหมายในนโยบายสวัสดิการ

สังคม   แต่กลุ่มเป้าหมายในระบบ สวัสดิการสังคมก็ยังอ่อนแอ ปัจจัยทางสังคมอื่นๆ เช่น ทางวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะ

ของบริโภคนิยมและอื่นๆ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนท่ีสามารถสรุปได้ว่ายังยังไม่ดีพอท้ังด้าน

การศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2546) 

ความหวังว่าเมื่อไรท่ีชุมชนเข้มแข็ง เมื่อนั้นปัญหาต่างๆในสังคมไทยคงลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี

ขึน้ แตชุ่มชนส่วนใหญ่ของประเทศยังอ่อนแอพึ่งตนเองไม่ได้   นอกจากชุมชนอ่อนเเอแล้ว ผู้น าชุมชนบางชุมชนยังสร้าง

ปัญหาให้ระบบนโยบายสวัสดิการสังคมอกีด้วย สิ่งนี้จะถือวา่เป็นร่ืองส าคัญอีกส่วนหนึ่งท่ีเป็นเงื่อนไขส าคัญของระบบ

สวัสดิการสังคม ครอบครัวคนไทยล้มสลาย วิเคราะห์ได้จากอัตราการหย่าร้าง วเิคราะห์จากปัญหาสังคมต่างๆ เช่น 

ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในสังคม ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจากเด็กขาดความอบอุน่ ครอบครัวไม่มีพลัง

ในการสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมอืงท่ีม่ีศักยภาพเต็มท่ีเชน่แต่ก่อน และปัญหาต่างๆมแีนวโนม้ท่ีมากขึ้น 

นโยบายสวัสดิการสังคมเป็นกิจกรรมและหลักการท่ีใช้ในสังคม ถือเป็นแนวทางท่ีใช้ในการแทรกแซง

(Intervention)และสร้างกฏเกณฑ์ (Regulation) ระหว่างมนุษย ์กลุ่ม ชุมชน และสถาบันสังคม หลักการและกิจกรรมนั้น

เป็นผลมาจากคุณค่าและประเพณีของสังคม และมีผลต่อการจัดสรรทรัพยากรตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ดังนัน้นโยบายสวัสดิการสังคมจึงรวมถึงแผนงาน โครงการด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การแกไ้ขและป้องกันปัญหา

อาชญากรรม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมซึ่งด าเนนิการโดยรัฐ องค์การเอกชน นอกจากนั้น 

นโยบายสวัสดิการสังคมยังมุ่งสู่จุดหมายของสังคมซึ่งควรจะได้รับสิ่งตอบแทน (Rewards) ตาม ข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ของ

สังคม  (กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุล, 2540) แม้ท่ีผ่านมาความเหลื่อมล้ าเป็นประเด็นท่ีน าไปสู่ข้อเรียกร้องทางการเมือง

อันมเีหตุผลมาจากการขาดความเท่าเทียมทางสังคมน ามาสู่ความขัดแยง้ทางสังคมท่ีผ่านมา 

พัฒนาการปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 

ท่ีผ่านมาความเหลื่อมล้ าได้ถูกหยบิยกขึ้นเป็นประเด็นท่ีน าไปสู่ขอ้เรียกรอ้งทางการ เมอืงแมห้ลายฝ่ายจะยังมี

ความเห็นต่างกันว่าความขัดแย้งทางการเมืองใน ปัจจุบันนั้นมีเหตุผลมาจากความไม่ลงตัวทางการเมือง หรือเหตุอื่น

กันแน่ แต่เราต้องยอมรับว่าความเหลื่อมล้ านั้นมีจริงในบริบทของสังคมไทย และมีมานานแล้ว  โดยเฉพาะช่องว่าง

ระหว่างรายได้ของคนรวยกับคนจนเป็นเหตุการณ์หนึ่งท่ีแสดงให้เห็น  ถึงความเหลื่อมล้ าในสังคม การส ารวจโดย

หน่วยงานของรัฐในปี 2552 พบว่า ร้อยละ 40 ของคนกรุงเทพและร้อยละ 36 ของคนอีสาน มีความเห็นว่าช่องว่าง

ระหว่างคนรวยและคนจนน้ันสูงมากถึงขั้นยอมรับไมไ่ด้ และเกือบร้อยละ 80 ของคนไทยท้ังประเทศยอมรับว่ามีความ

เหลื่อมล้ าของรายได้มีท้ังท่ียังยอมรับได้และมากจนยอมรับไม่ได้ กล่าวได้ว่า ความเหลื่อมล้ าเกิดจากการขาดโอกาส 

ขาดสิทธิ ขาดทรัพยากร หรือธรรมชาติไม่เข้าข้าง โดยคนไทยร้อยละ 42 บอกว่า คนจนน้ันจนเพราะเกิดมาจน ร้อยละ 

57 บอกวา่คนรวยนัน้รวยเพราะเกิดมารวย นั่นคอื เห็นวา่ความเหลื่อมล้ าเป็นเร่ืองของธรรมชาติไมเ่ข้าข้าง หรืออาจจะ

เลยเถิดไปถึงเร่ืองบุญกรรมแต่ชาติปางก่อน   
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แนวคดิความเหลื่อมล้ าทางสงัคม 

 แนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าทางสังคมความหมายของความเหลื่อมล้ าในสังคมนั้น ยังไม่มกีารระบุชัดเจน

วา่มีความหมายถึงอะไร โดยท่ัวไปมแีนวคิดพืน้ฐานมาจาก ความไมเ่สมอภาค หรอืความไม่เสมอภาค หรอืความไม่เท่า

เทียมกันของคนในชุมชนในมิติต่าง/ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านสภาพทางกฎหมาย ด้านการ

แสดงความคิดเห็น ด้านการรับสิทธิขั้นพื้นฐาน และด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตา่งๆ เป็นตน้ ดังนั้น

จึงอาจกล่าวได้ว่าความเหลื่อมล้ าทางสังคม หมายถึง โอกาสทางสังคมท่ีแตกต่างรวมถึงความไมเ่ท่าเทียมกันในสังคม 

 การพิจารณาความเหลื่อมล้ าสามารถวัดได้อย่างไร หรือสามารถพิจารณาได้อย่างไรว่ามีความเหลื่อมล้ า

เกิดขึ้นในการพิจารณาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ อาจพิจารณาได้จากสถิติของรายได้ในรูปแบบต่างๆ หรือใช้ค่า

ดัชนีวัดความเหลื่อมล้ า  นอกจากนี้ Jan Delhey (สมชัย จิตสุชน, 2548)  ได้ใช้ประเด็นของการพิจารณาเร่ือง

ความชอบธรรมของความเหลื่อมล้ าในสังคมว่า ประกอบด้วย ความเสมอภาค (Egalitarianism) ซึ่งหมายถึง สภาวะท่ี

ประชากรในสังคมมีรายได้และทรัพสินย์เท่าเทียมกัน แต่ท้ังนี้ต้องพิจารณาถึงความสมารถของบุคคลเป็นหลักอ้างอิง

ด้วย เพื่อพิจารณาวา่ ความเหลื่อมล้ านัน้เป็นสิ่งท่ีสมควรม ีหรอืยอมรับได้หรือไม่ 

 อกีแนวคิดหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ นักเคลื่อนไหวทางสังคม และนักการเมอืง คือ แนวคิดเร่ือง

ความเท่าเทียมกันของโอกาส (Equality of opportunity) ซึ่งทดแทนแนวคิดความเท่าเทียมกันของรายได้ กล่าวคือ คน

ทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสวงหาความก้าวหน้าให้กับตัวเอง รวมถึงการแสวงหาชีวิตท่ีดีกว่าท่ีอาจไม่

เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็ได้ เชน่ สภาพจิตใจที่สงบ โอกาสในการแสวงหาความรู้ น 

 เมื่อพิจารณาสถานการณ์ความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย พบว่าปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าทางรายได้เป็น

ปัญหาที่ถูกมองเป็นอันดับแรก (กิตติศักดิ์ สินธุวนชิ, 2548) 

พบว่าการกระจายรายได้ของประเทศไทยนั้น แม้ว่าช่วงท่ีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะท าให้ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น แต่รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นนี้จะตกอยู่กับคนท่ีมีรายได้สูง หรือกลุ่มคนท่ีรายได้สูงสุดร้อยละ  20 แรก ซึ่งลักษณะ

ดังกล่าวนี้เป็นลักษณะของความแตกต่างกันของรายได้ระหว่างชั้นรายได้ของประเทศไทยตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา ซึ่ง

ความเหลื่อมล้ าหรือความแตกต่างในรายได้ระหวา่งกลุ่มคนท่ีมีรายได้สูงกับกลุ่มคนท่ีมีรายได้ต่ านี้เอง จึงน ามาสู่ความ

แตกตา่งในดา้นคุณภาพชีวิตในดา้นตา่งๆ 

 อย่างไรก็ตาม การศกึษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อรายได้ โดยผู้ท่ีมกีารศึกษาสูงจะมโีอกาสในการท างาน

มากว่าและได้รับค่าตอบแทนจากการท างานสูงกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาจ ากัด การศึกษาจึงเป็นปัจจัยท่ีสามารถเอื้อให้

บุคคลยกระดับฐานะความยากจนได้ แต่จากการส ารวจการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา

และประถมศึกษาของแต่ละกลุ่มคนและแต่ละภูมิภาคยังไม่แตกต่างกันมาก แต่ในระดับท่ีสูงกว่า ประถมศึกษาเร่ิมมี

ความแตกต่างกันมากขึ้น ท่ีน่าสนใจคือ ในระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งผลตอบแทน จากการท างานสูงกว่า

ค่าจ้างเฉลี่ยของท้ังประเทศกลับมีลูกหลานของคนจนเข้าถึงการศึกษาในระดับนี้เพียงไม่ถึงหนึ่งใน ร้อยของผู้เข้า

มหาวิทยาลัยในขณะท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากกลุ่มคนท่ีรวย ดังนั้นเมื่อคิดการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวท่ีรัฐอุดหนุน

ส าหรับการศกึษาในระดับอาชวีศึกษาและอุดมศกึษา จึงกลายเป็นวา่เด็กที่มาจากครอบครัวท่ีมฐีานะดีกว่าจะมีโอกาส

ทางการศกึษามากกว่าเด็กยากจน 
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การด าเนนิงานดังกล่าว สอดคล้องกับการด าเนนิงานของมูลนิธิชุมชนทองถิ่นพัฒนา โดยสถาบันสง่เสริมการ

จัดการความรู้ท้องถิ่นท่ีได้ท าการศกึษาโครงการหลุดพ้นความยากจน การเข้าใจความเจรญิและเสรีภาพจากรากหญ้า 

ใน 40 ชุมชน พบว่าชุมชนมีมุมมองเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคหรือความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม ว่ามีลักษณะ

คือ การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง หรือ เลือกปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่างความมั่นคั่งและความยากจน ความแตกต่าง

ทางด้านการศึกษา มีการแบ่งชั้นวรรณะ การมีความสามัคคีและความขัดแย้ง ความแตกต่างของความสุขและความ 

โดยลักษณะของสังคมเมือง (สมสุข บุญญะบัญชา และ พรรณทิพย์ เพชรมาก, 2548) เป็นสังคมท่ีมีวิถีชีวิตของ

ความสัมพันธ์ของผู้คนท่ีอาศัยสว่นใหญ่เป็นแบบเหินห่างเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมชนบท จนบางส่วนเห็นวา่คนท่ีอาศัย

อยู่ในสังคมเมืองเกือบจะไม่มีสภาพความเป็นชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนมีกิจกรรมร่วมกัน มีการช่วยเหลือ

เกือ้กูล มกีารแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน อยา่งไรก็ตาม ท่ามกลางสังคมเมืองใหญ่ยังคงมีกลุ่มคนส่วนหนึ่งท่ีมวีีถีชีวิตกลุ่ม

อื่นๆมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในเมือง ก็คือ ชาวบ้านท่ีอาศัยในชุมชนแออัด หรือชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง ด้วยความ

จ าเป็นท่ีสภาพทางการภาพอยูก่ันอย่างหนาแน่นมคีวามสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน โดยอาจยา้ยมาจากบ้านเดียวกัน 

มีแหล่งประกอบอาชีพเดียวกัน หรือการพึ่งพากันในการประกอบอาชีพการร่วมกันท ากิจกรรมการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาด้านต่างๆของชุมชน ท าให้ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดมีความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเป็นชุมชนมากกว่า

กลุ่มอื่นๆในเมือง ซึ่งพบว่า กลุ่มคนท่ีรวมตัวเป็นชุมชนย่อยๆ จนกลายเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ในปี พ .ศ. 2548 มี

การกระจายอยู่รวมประมาณ3,752 ชุมชน 1.14 ล้านครัวเรือนคิดเป็นประชากรประมาณ 5.13 ล้านคน ลักษณะความ

เหลื่อมล้ าท่ีกลุ่มชุมชนในเมืองต้องเผชิญอยู่ ได้แก่ ปัญหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหาความเหลื่อมล้ าในด้านสภาพทางกฎหมาย และโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ และปัญหาในระบบการ

บริหารจัดการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับวันยิ่งท าให้คนจนในเมอืง มคีวามออ่นแอ และขาดโอกาสท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสังคมไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากภายในและภายนอกประเทศ อันจะ

ท าให้ความเหลื่อมล้ าทางสังคมมีความรุนแรงขึน้ ส่งผลกระทบตอ่การการพัฒนาสังคมไทย  

การแก้ไขความเลื่อมล้ าโดยการจัดสวัสดิการสังคมในการพัฒนาสังคมไทยได้หรือไม่   

ในอดีตท่ีผ่านมารัฐให้ความเป็นธรรมในการให้สวัสดิการสังคมหรือไม่ (ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์) คนมี

รายได้นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 20 ของประเทศต้องใช้สิทธิจากสวัสดิการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนรายได้สูงท่ีสุดของ

ประเทศมีคร่ึงหนึ่งท่ีมสีิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท่ีเหลืออีกครึ่งหนึ่งเป็นสวัสดิการข้าราชการและประกันสังคม 

คงไมต่้องบอกวา่คนไทยอยากได้สวัสดิการรักษาพยาบาลแบบไหนมากกว่ากัน กลุ่มคนรายได้สูงท่ีมีสิทธใินสวัสดิการ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่วนใหญ่ไม่ ใช้สวัสดิการท่ีตนมีแต่กลับยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินเองหรือไม่ก็ให้บริษัท 

ประกันเอกชนจ่าย (โดยตนจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเบ้ียประกันก่อน) มีเพียงร้อยละ 40 ของผู้ป่วยกลุ่มรวยท่ีสุดท่ีใช้

บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท้ังกรณีผู้ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พฤติกรรมการใช้สวัสดิการของรัฐแบบนี้น่าจะ

บ่งชี้ได้ว่าสวัสดิการท่ีรัฐให้ แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นธรรมหรือไม่ และควรได้รับการดูแลจากรัฐด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

เหตุผลของความเป็นคนอยา่งเท่าเทียมกันนา่จะเหมาะกวา่เร่ืองเงินเดอืน   ไม่เชน่น้ันแล้วเราก็สะสมปัญหาสังคมให้ทวี

ความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรมกีารก าหนดแนวทางการแก้ไขดังกล่าว 

 จากผลการประชุมวาระการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคมระดับโลก  การขับเคลื่อนงานสังคม

สงเคราะห์และการพัฒนาสังคมท่ีน่าสนใจคือ การท างานท่ีมุ่งฐานสิทธิ(right based approach) เป็นการมุ่งเน้นคนเป็น

ศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนา ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน ดังนั้นการ

จัดท าหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคมจึงควรสอดคล้องกับแนวคิด  นี้ โดยด าเนินการภายใต้กติการะหว่าง

ประเทศวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (international  convernant on economic social  and culture 
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rights) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางส าคัญในการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจ รวมถึงการประชุมสุด

ยอดอาเซียน(Asean Summit)  ได้มีวาระส าคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ 

มนุษยชน(Aseanintergovernmental  commission human right ) (รุ้งเพชร สุมิตนันท์ , 2553.)           

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในหลายปีท่ีผ่านมา เห็นได้ว่านักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทท่ี

ส าคัญในการท างานโดยใช้กลยุทธชุมชนและ ครอบครัวเป็นฐาน การเสริมพลังความเข้มแข็ง การส่งเสริมการลงทุน

ทางสังคม การมสี่วนร่วมทางสังคม เป็นต้น และปัจจุบันบทบาทส าคัญท่ีท้าทายของนักสังคมสงเคราะห์ในการพัฒนา

สังคมคือ การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดฐานสิทธิ   ในการประชุมวาระการสังคม

สงเคราะห์และการพัฒนาสังคมระดับโลกได้มีการร่วมกันรวบรวมแลก เปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งสรุปประเด็นปัญหา

ส าคัญของสังคมโลก ที่ทุกประเทศต้องให้ความส าคัญและถือเป็นแนวทางในการพัฒนาท่ีส าคัญของสังคมโลก  เป็น

กรอบในการแกไ้ขปัญหาในประเด็นดังกลา่วดังตอ่ไปน้ี 

ประเด็นปัญหาทีส่ าคัญของสงัคมโลก ประกอบด้วย 

1. ความไม่เสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกจิในประเทศและ ระหว่างประเทศได้แก่การเกิดวิกฤตทางดา้น

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องท้ังระดับ ประเทศและภูมิภาคและการตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการเงินการคลัง 

มากกว่าการสนับสนุนด้านสังคมและพัฒนาประชาชน การคุ้มครองสิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ียังไม่ครอบคลุม การ

เกิดความยากจนเพิ่มมากขึ้น แต่ความไม่เสมอภาคทางสังคมยังมีมากขึ้นอยู่เช่นกันและการท่ีประชาชนถูกเบียด ขับไป

อยู่ท่ีชายขอบของสังคมมากขึ้น รวมท้ังชุมชนอีกหลายแห่งไม่ได้มบูีรณาการให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

2. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วยหลักการสิทธิมนุษยชนยังไม่ถูกเชื่อมโยงเข้าเป็น

เนื้อเดียวกับการ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ในอีกหลายประเทศการเคารพและยอมรับความแตกต่าง

หลากหลายยังมีน้อย ความไมม่ั่นคงทางการเมอืง ความรุนแรงในประเทศ และการผุกรอ่นของกระบวนการสันติภาพท่ี

เป็นกลไกแก้ขัญหาการก่อการร้ายท้ังใน ระดับประเทศ และระหว่างประเทศขยายตัวมากขึ้น การจัดการกับการย้าย

ถิ่น การพลัดถิ่น การอพยพ การค้ามนุษย ์เป็นปัญหาส าคัญ 

3. ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการจัดการป้องกันและการเยียวยาความเสียหายจาก

ธรรมชาติและฝีมอื มนุษย์ ท้ังในระดับท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาค การมุง่เนน้การพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน การป้องกัน

สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ และการด าเนินงานเชิงรุกท้ังการพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการ

พัฒนาสภาวะแวดลอ้ม 

4. ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ประกอบ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวและ

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวตามวงจร ชีวิตและสังคม เป็นปรากฎการณ์ส าคัญท่ีส่งผลถึงการเปลี่ยนผ่าน

ของสังคมโลก เช่น ปัญหาเด็กและครอบครัว ปัญหาความพิการ ปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น 
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จากประเด็นดังกล่าวของสังคมโลกท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมของไทยน ามาสู่การผลักดัน

นโยบายทางสังคมท่ีสามารถน ามาแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ าทางสังคมต่างๆได้ดังกล่าว โดยใช้หลักวิชาการทางด้าน

สังคมสงเคราะห์โดยการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมมาแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ าทางสังคมไทย ให้เกิดประสิทธิภาพบน

พื้นฐานของแนวคิดท่ีเป็นสากลและเหมาะสมในการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแก้ไขความเลื่อมล้ าของชุมชนในบริบทของ

สังคมไทย 

การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมในการแก้ไขความเลื่อมล้ าในบริบทสังคมไทย 

การจัดสวัสดิการสังคมของไทยในปัจจุบันได้ค านึงถึงหลักการท่ีสอดคล้องกับความเป็นสากลส าคัญ ท่ีมี

ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเหมาะสมในการแก้ไขความเลื่อมล้ าในบริบทสังคมไทย อันประกอบด้วย

แนวทางที่ส าคัญ ได้แก่  

1.สิทธิมนุษยชน  (Human  Rights)  สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ 

ก าหนดถึงสิทธิของบุคคล  เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการทุพพลภาพผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เน้นให้มีการพิทักษ์ 

ปกป้อง คุ้มครอง โดยเฉพาะบริการพื้นฐานท่ีประชาชนไทยควรจะได้รับ  โดยการสร้างความเข้าใจในหลักสิทธิ

มนุษยชน  (Human  Rights)  จึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญเป็นอยา่งยิ่งในการจัดสวัสดกิารสังคมของไทยในปัจจุบัน   

2. ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic  Needs)  ประชาชนทุกคนควรได้รับบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน

จากรัฐ บริการท่ีมุ่งตอบสนองปัญหาและความต้องการของคนในสังคมท่ีรัฐต้องจัดให้กับคนในสังคม  

3.ความยุติธรรมทางสังคม  (Social  Justice)  จะตอ้งเป็นบริการท่ีอยูบ่นพื้นฐานความถูกต้องของกฎหมาย 

ความยุติธรรมทางสังคมบริการท่ีไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเพศ ชนชั้น สีผิว ศาสนา วัฒนธรรม การเข้าถึงบริการ

สวัสดิการสังคมโดยไม่ถูกกีดกันออกไป นัยนี้ หมายถึง การจัดสรรความยุติธรรม (Distributive  Justice) ให้กับคนใน

สังคม   

4.การมสี่วนร่วมของคนในสังคมทุกระดับ  (Particpation) หลักการมสี่วนร่วมของคนทุกคนในสังคมเพราะ

บริการสวัสดิการสังคมเป็นบริการท่ีเกี่ยวข้องกับคนในสังคมตัง้แตเ่กิดจนตาย เพราะฉะนั้นจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้คน

ทุกกลุ่มทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่วมคิดค้นปัญหา ร่วม วิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วม

จัดบริการ และร่วมติดตามประเมินผลบริการท่ีจัดให้ว่าเป็นท่ีพึ่งพอใจ และสอดคล้องกับความต้องการของคนใน

สังคม     

5.ความโปร่งใส  (Transparency) ในการจัดบริการประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบถึงความถูกต้อง

ความเหมาะสมของโครงการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก และมตีัวแทนเข้ามาเป็นปาก

เสียงและการตดิตามตรวจสอบผลงานของรัฐให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง  

6.ความเสี่ยงทางสังคม  (Social  Risks)  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกจากภาวะโลกร้อนส่ง

ผลกระทบตอ่การเกิดภัยพิบัตท่ีิรุนแรง รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับโลกได้น าไปสู่สถานการณ์ความเสี่ยง

ทางสังคม เนื่องจากการเชื่อมโยงถึงกันของผู้คนในประเทศต่างๆ และการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ท้ังในด้าน

ความสัมพันธ์ทางการค้า และห่วงโซ่อุปทาน กระแสการไหลทางการเงินระหว่างประเทศ การอพยพเคลื่อนย้ายของ

แรงงานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ก าแพงของการเกี่ยวข้องกันไรพ้รมแดน และส่งผลกระทบระหวา่ง

ประเทศได้ง่าย เช่น ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความไม่เสมอภาคและความไม่เท่าเทียมกัน การ

ขาดแคลนปัจจัยการผลิต การว่างงาน การได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

นายจ้าง แรงงานราคาถูกนโยบายสวัสดกิารสังคมจึงต้องเพิ่มระบบการคุม้ครองทางสังคมกับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก สตรี 
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คนยากจน คนพิการ และผู้สูงอายุท่ียากล าบาก หลักการข้อนี้จึงค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้กับประชาชนและชุมชนจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น 

กล่าวได้ว่าประเด็นท่ีส าคัญในการจัดสวัสดิการให้มีความเหมาะสมในบริบทของสังคมไทย   ควรส่งเสริมให้

ประชาชนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ   และเกิดความเท่าเทียมโดยค านงึถึงหลักเกณฑ์ท่ี

ส าคัญในการจัดสวัสดกิารสังคมในแง่ของประชาชน (ธีระ ศรีธรรมรักษ ์ และวิทย ์ชนะภัย: 2538) 

1. การจัดสวัสดิการให้ตรงตามความต้องการของประชาชน  เพื่อให้บริการนั้นได้เป็นประโยชน์แก่

ประชาชน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง ก่อให้เกิดผลท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน การจัดสวัสดิการท่ีไม่ตรงตามความ

ตอ้งการของประชาชน จะท าให้เสียเวลาเสียเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนั้นประชาชนยังไม่เห็นคุณค่าของ

บริการท่ีจัดขึ้นด้วย จึงจ าเป็นต้องมกีารส ารวจเพื่อหาความตอ้งการของประชาชนว่ามีความตอ้งการท่ีจะให้หน่วยงาน

จัดสวัสดกิารเพิ่มเตมิในเร่ืองใดและอย่างไรบ้างอย่างแท้จริง  

2. การให้ประชาชนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน ์

ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ คือ รัฐและเอกชนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมรับผิดชอบในการจัด

สวัสดิการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการพจิารณาและแสดงความคิดเห็นจะก่อให้เกิดความรับผิดชอบ ลดความขัดแย้ง

ท่ีจะเกดิขึน้ เกิดความกระตอืรือร้น และมีความสนใจที่จะร่วมในกิจกรรมนัน้  

3. จัดสวัสดิการให้ประชาชนทุกระดับโดยเท่าเทียมกัน ไมว่่าผู้ใชบ้ริการจะอยูใ่นฐานะ หรือความเป็นอยู่

อย่างใด รัฐควรจัดสวัสดิการให้อย่างยุติธรรม ไม่เกินความเหลื่อมล้ าต่ าสูงกัน เพื่อลดช่องว่างระหว่างประชาชน ไม่

เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ซึ่งยากแก่การควบคุมน าไปสูก่ารแตกรา้วในหมู่คณะชุมชนด้วยกัน เชน่ การจัดสร้างแฟลต

ราคาถูกขายให้ประชาชนแต่ประชาชนมมีาก จึงควรใชว้ธีิจับฉลากเพื่อความยุตธิรรม  

4. ความสม่ าเสมอ  บริการท่ีจัดให้แก่ประชาชนนั้นควรจัดให้อย่างสม่ าเสมอ ไม่ใช่ตามความพอใจของ

รัฐบาล หรอืผู้ให้บริการ การจัดสวัสดิการให้ประชาชนเพยีงช่ัวคราว ย่อมไม่ก่อเกิดความผูกพันท่ีดรีะหว่างกันและ 

5. การไม่เป็นภาระแก่ประชาชน  การจัดสวัสดิการไม่ควรเป็นภาระแก่ประชาชน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม

การจัดสวัสดกิารสังคม  ตามแนวคิดใหมข่องส านักคิดสังคมประชาธิปไตย ยังให้ความส าคัญในมติดิังนี้  

5.1 สิทธิและความรับผิดชอบต่อสังคม (Right and Social  Responsibility)  คนใดท่ีรับผิดชอบ

ผลประโยชน์จากสังคม คนนั้นควรท างานตอบแทนให้กับสังคมด้วย ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีจะท าให้เกิด

ความยุติธรรมทางสังคม ดังนั้นบริการสวัสดิการจึงไม่ใช่การผู้คอยรับสวัสดิการจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว บริการ

สวัสดิการจึงเป็นเร่ืองของสังคมท่ีมีหน้าท่ีต่อการท าประโยชน์ต่อส่วนรวมในสังคมก่อนจึงจะรับสิทธิของบริการ

สวัสดกิารตอบแทน  

5.2 ความเสมอภาคทางสังคม (Social  Eguity) คนในสังคมในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆ 

ควรมีโอกาสท่ีเท่าเทยมกัน เช่น มีการประกันรายได้ มีเงินอุดหนุนบุตรและครอบครัว เป็นต้น รัฐต้องมีนโยบายและ

มาตรการการเก็บภาษีทรัพย์สินภาษมีรดกเพื่อเป็นการโยกยา้ยรายได้จากคนรวยไปสู่คนจน ท าให้เกิดความเสมอภาค

ของคนในสังคมและ 

6. ความอิสรเสรี  (Freedom) การพัฒนาสังคมในกระแสโลกาภิวัตนไ์ด้เนน้การพัฒนาเทคโนโลยมีากกวา่คน 

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่กระแสการบริโภคนิยมท่ีเน้นความสะดวกสบาย อิสรเสรี

ของความเป็นปัจเจกบุคคล โลกที่ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ลดความสัมพันธ์ทางสังคมลง คนรุ่นใหม่

ตอ้งการอสิรเสรี ส าหรับโลกยุคใหม่รัฐไมค่วรเข้าไปมบีทบาทแทรกแซงการด ารงชีวิตของคนในสังคม 
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การจัดสวัสดิการสังคมในบริบทของสังคมไทยต่อการแก่ปัญหาความเลื่อมล้ าทางสังคมในกลุ่มผู้รับบริการ

ต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานสากลในการจัดสวัสดิการสังคม  ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจถึงพันธกรณีระหว่าง

ประเทศท่ีมีอิทธิพลตอ่การขับเคลื่อนการจัดสวัสดกิารสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายทางสังคมตา่ง ๆ ตอ่ไป     
 

พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมไทย   (ระพีพรรณ ค าหอม, 2557 ) 

จากการศึกษาพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ

กลุ่มเป้าหมายทางสังคม เช่น เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนยากไร้/คนไรท่ีพึ่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เป็นตน้ หรือข้อผูกพัน

ของสวัสดิการสังคมท่ีส าคัญ ประกอบด้วย อนุสัญญา พิธีสาร ปฏิญญา หลักการ แนวทาง แนวปฏบัิต ิมาตรฐาน กฎ

บัตร ข้อรับรอง และข้อตกลง (ภาพท่ี 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การใช้พันธกรณเีป็นตัวควบคุมก ากับ พัฒนากลไกของการจัดสวัสดกิารสังคมให้มีคณุภาพ 

ภายใตม้าตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 
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แนวโน้มการจัดสวสัดิการสังคมไทยในศตวรรษที่ 21ต่อบทบาทของชุมชนควรเป็นเช่นไร  

 แนวโน้มการจัดสวัสดิการสังคมของไทยในศตวรรษหน้า เป็นเร่ืองท่ีได้รับความสนใจมากขึ้นท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน สิ่งเหลา่นี้เป็นผลจากการตื่นตัวของชนช้ันกลาง และบทบาทของสื่อสารมวลชนท่ีเข้ามา

ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการท างานมากขึ้น สิ่งเหล่านีท้ าให้ความเชื่อท่ีวา่ “การจัดสวัสดิการเป็นหนา้ท่ีของรัฐ” เปลี่ยนไปสู่ 

“การจัดสวัสดิการเป็นเร่ืองของคนทุกคนในสังคมท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกันมากกว่าการให้สถาบัน องค์กรของรัฐท า

หน้าท่ีจัดบริการสังคม” (ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ :2548)  โดยทิศทางของการจัดสวัสดิการสังคมของไทยใน

อนาคตเร่ิมเข้าสู่รูปแบบสวัสดิการพหุลักษณ์ (Welfare  Pluralism) ใช้รูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลายตามวิถีแห่ง

วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อตามหลักศาสนา ค่านิยมของคนเฉพาะกลุ่ม ชุมชน กลุ่มชาติพันธ์ุ เป็นรูปแบบท่ีเปิด

โอกาสให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน และ

รัฐเข้ามาร่วมจัดบริการสังคมให้ตรงกับความต้องการประเด็นปัญหา พื้นท่ีและกลุ่มมากขึ้น เน้นวิธีการท างานแบบ

บูรณาการ หลายวิธีการ (พหุวธีิ) ตามความเหมาะสม และความพร้องของแตล่ะพื้นท่ีการใชง้านวจิัยเป็นฐานเพื่อสร้าง

นโยบาย และใช้การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ์ ถือเป็นรูปแบบ

สวัสดิการทางเลือกท่ีเชื่อว่าการจัดสวัสดิการสังคม มิใช่อ านาจหน้าท่ีของรัฐเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป การจัด

สวัสดกิารสังคมกระแสหลักที่รัฐเป็นเจ้าภาพหลักถูกลดบทบาทลงมาเป็นเพยีงผู้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลไก สรา้ง

มาตรการใหม่ให้เกิดการรองรับกับปัญหาสังคมใหม่ในอนาคต ตัวอย่างของรูปแบบสวัสดิการพหุลักษณ์ เช่น 

สวัสดิการชุมชนท่ี เป็นรูปธรรม ได้แก่  สวัสดิการชาวบ้าน สวัสดิการการออมของชุ มชน สวัสดิการฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สวัสดิการพื้นถิ่น  (เน้นการช่วยเหลือผ่านความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานทางวัฒนธรรมแบบ

เกื้อกูล ฐานความเชื่อทางศาสนา ได้แก่ การท าบุญสลากภัต ทานทอดในพื้นท่ีภาคเหนือ การให้ซะชาติในพื้นถิ่นของ

ชุมชนมุสลิม การเลีย้งฝีในชุมชนชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูง เป็นตน้) นอกจากนี้ ยังพบว่า สวัสดิการท้องถิ่น เป็นรูปแบบการ

ผสมผสานระหว่าสวัสดิการสังคมกระแสหลักและกระแสทางเลือก เป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติกระจาย

อ านาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามรูปแบบของสวัสดกิารแบบพหุลักษณ์  (ภาพท่ี 2) 
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                                                       สวัสดิการเชิงสถาบัน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดสวัสดกิารของพหุลักษณ์  (Welfare  Pluralism) 

 

นอกจากนั้นการสร้างพลังอ านาจซึ่งหมายถึงกระบวนกรท่ีนักสังคมสงเคราะห์ด าเนินกิจกรรมในการจัด

สวัสดิการสังคมในชุมชน  กับผู้ใช้บริการหรือระบบของผู้ใช้บริการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความรู้สึกไร้พลังอ านาจ 

อันท าให้ผู้ใช้บริการรู้สกึต่ าต้อย-ด้อยคา่ เนื่องมาจากเป็นสมาชกิของกลุ่มท่ีถูกประทับมลทิน การสร้างพลังอ านาจเป็น

การด าเนินการเกี่ยวกับการท าความเข้าใจกับอุปสรรคขวากหนามท่ีสกัดกั้นอ านาจ ตลอดจนการพัฒนาและสร้างกล

ยุทธ์ต่างๆเพื่อเอาชนะอุปสรรคขวากหนามดังกล่าวให้จงได้ (ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ, 2548)    

 อย่างไรก็ตาม ในการท างานกับประชาชนท่ีถูกประทับทินหรือประชาชนท่ีตกขอบ เราจ าเป็นต้องตระหนักว่า

การสร้างพลังอ านาจนั้นมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจในสมรรถภาพของตนเอง (Self Efficacy) ซึ่งหมายถงึความเชื่อท่ี

ผู้ใดผู้หนึ่งมีต่อตนเองว่า ตนมีความสามารถในการผลิตสร้างและการควบคุมวิถีชีวิตของตนเองได้ท้ังนี้ตัวตนของ

คนเราจะพัฒนาไปได้น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรับรู้ถึงสมรรถภาพของตัวเราเองว่ามีมากน้อยเพียงใด และการรับรู้

วา่เรามีสมรรถภาพเพียงใด ก็จะเป็นไปตามความสามารถของเราในการท าความเข้าใจสมรรถภาพของเราเอง ดังนั้น 

เมื่อใดก็ตามท่ีเรามีความสามารถในการตอบสนองความต้องการจ าเป็นของตัวเราเอง นั่นคือ เราก าลังมปีระสบการณ์

เกี่ยวกับความเข้าใจในสมรรถภาพของตัวเราและการสัมผัสกับความรู้สกึว่าตัวเรามีความเป็นอยูท่ี่ด ี(Well-being) 
 

รัฐ ท้องถิ่น 

ประชาชน 
ชุมชน 

เอกชน 

สวัสดิการชุมชน 

สวัสดิการพืน้ถิ่น 

ประชาสวัสดิการหรอื

สวัสดิการชาวบ้าน 

สวัสดิการท้องถิ่น 

ประกันชีวติประกัน

สุขภาพประกันภัย 

ประกันสังคม 

สถาบันแบบครอบคลุม 

บริการสังคม 

สงเคราะห์ประชาชน 
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บทสรุป    

แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแก้ไขความเลื่อมล้ าของชุมชนในสังคมไทย   

แนวทางการแก้ไขความเลื่อมล้ าในสังคมไทยโดยการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมในบริบทของสังคมไทย

ควรเน้นการประสานความร่วมมือท่ีเข้มแข็งระหว่างองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาสังคม และองค์กรทาง

สังคมท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยมปีระเด็นการปฎบัิตงิานควรให้ความส าคัญดังนี้ 

1. ด้านการจัดบริการทางสังคม ฯ โดยเน้นการระดมสมองและการท างานด้านสังคมสงเคราะห์และการ

พัฒนาสังคมทุกมิติร่วมกันในรูปแบบ “พหุลักษณ์”เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการแก้ไขความเลื่อมล้ าทางสังคม 

2. ด้านการจัดการความรู้ และการส่งเสริมความสามารถ ของผู้ปฎิบัติงานจะต้องสร้างความเข้าใจในหลักการ

และวิธีการปฎิบัติ ตลอดจนความเข้าใจหลักของการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมในทุกมิติ  ตลอดจน

แนวคิดทางสังคมศาสตร์ มนุษย์นิยม ความรู้ในเร่ืองวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อบูรณาการความรู้สร้างความสามารถในการ

ท างานอย่างแท้จริง เป็นการแสดงพลังแห่งคุณค่าและความสามารถทางสมรรถนะด้านจัดสวัสดิการสังคมในด้านการ

บริหารจัดการและการจัดการความรู้ ( K.M.) สู่ความเป็นองค์ ท่ียั่งยืน และการมีจริยธรรมตลอดจนความเข้าใจใน

ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ เคารพในความแตกต่างของคนในสังคมในบริบททางสังคมไทย   เพื่อการแก้ไข

ปัญหาทางสังคมโดยใชท้รัพยากรด้านเทคโนโลยเีป็นฐานความรู้ร่วมกัน 

3. ด้านการโน้มนา้วจูงใจ เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   

ในการส่งเสริมและพัฒนาการด้านการจัดการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์  โดยการสนับสนุนด้าน

วัฒนธรรมงานวิจัยเพื่อชุมชน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนตอ่การแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน  

โดยเฉพาะความเลื่อมล้ าทางสังคมท้ังในระดับชุมชนและในระดับประเทศ  ในการสร้างเครอืข่ายประสานความร่วมมือ 

ในการสร้างความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยส่งเสริมบทบาทแก่ชุมขนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไข

ตัง้แตเ่ร่ิมคิดวเิคราะห์และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอยา่งยั่งยืน  

4. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ควรมีการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงาน

ตลอดจนคนในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าการศึกษาแก่สาธารณชน สนับสนุนการร่วมผลักดันนโยบาย

สวัสดกิารสังคมให้เกิดการบังคับใชอ้ย่างมปีระสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อเป็น “ชุมชนภิวัตน ์“ ในการพัฒนาและส่งเสริม

การจัดสวัสดกิารสังคมท่ีเหมาะสมตอ่สังคมไทยได้อยา่งยั่งยืน 
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การเปรียบเทยีบประสทิธิภาพกระบวนการขนส่ง  

กรณีศกึษา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พื้นทีจ่ังหวัดเชียงราย – จังหวัดพะเยา 

Comparison of transportation processes: Cases study from the Royal Project 

areas of Chiang Rai and Phayao  

ธ ารงศักดิ์ ปานันตา1 สมควร สงวนแพง1* และสุจิตตา หงษ์ทอง1  ไอรวิน สุรยิะ1 

Tamrongsak Panunta1, Somkuan Sanguanpang1* and Sujitta Hongthog1, Irawin Suriya1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเป็นการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระบวนการขนส่ง กรณีศึกษาศูนย์พัฒนา

โครงการหลวง พื้นท่ีจังหวัดเชียงราย - จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนในกระบวนการขนส่ง

ระหวา่งการขนส่งรูปแบบเก่าที่ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเคยใช้กับการขนส่งรูปแบบใหม่ท่ีถูกปรับเปลี่ยนมาใช้ใน

ปัจจุบัน โดยใชต้ัวชี้วัดทางด้านโลจิสติกส์ 4 ตัว ได้ผลดังนี้ ตัวช้ีวัดด้านตน้ทุนการขนส่งพบวา่ ตน้ทุนการขนส่งผลผลิต

รูปแบบใหม่มีประสิทธภิาพในการลดต้นทุนมากกว่าการขนส่งรูปแบบเก่าร้อยละ 10 หากพจิารณาตน้ทุนรวมของการ

ขนส่งผลผลิตพบวา่ตน้ทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของการขนส่งรูปแบบใหมม่ีต้นทุนเท่ากับ 5.45 บาทตอ่กิโลกรัม การขนส่ง

รูปแบบเก่ามีตน้ทุนเท่ากับ 5.83 บาทต่อกิโลกรัม ตัวช้ีวัดด้านเวลาพบว่าการขนส่งผลผลิตรูปแบบใหม่มีประสิทธิภาพ

มากกว่าการขนส่งรูปแบบเก่า รูปแบบใหม่นั้นใช้ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ  3 ชั่วโมง รูปแบบเก่าใช้ระยะทาง

ประมาณ 5 ชั่วโมง 31 นาที ตัวชี้วัดด้านระยะทางพบว่าการขนส่งผลผลิตในรูปแบบใหม่มีประสิทธิภาพมากกว่าการ

ขนส่งรูปแบบเก่า รูปแบบใหม่นั้นใช้ระยะทางในการขนส่งประมาณ 138 กิโลเมตร รูปแบบเก่าใช้ระยะทางประมาณ 

316 ตัวชีว้ัดของมูลค่าของเสีย พบวา่การขนสง่รูปแบบใหม่นัน้มีมูลค่าของเสียถงึ 2.66% การขนสง่รูปแบบเก่ามีมูลค่า

ของเสียอยู่ท่ี 0.32% ซึ่งจะแสดงให้เห็นวา่การขนส่งรูปแบบใหม่มีประสิทธิภาพในการลดตน้ทุน ลดระยะเวลาของการ

ขนสง่ ลดระยะทางในการขนสง่ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากกวา่รูปแบบเก่า 
 

ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพ การลดตน้ทุน 
 

Abstract 

In this study, the Royal Project areas of Chiang Rai and Phayao were selected. We aim to comparison 

the efficacy between two transportation processes (old and new processes). There are four factors based on 

logistics measurement including times, distances, transportation costs, and waste valued. The average results 

shown, the transportation costs of new process was reduced to 10% compare to old process. Moreover, the total 

costs/kg of transport for new process is 5.45 baht/kg and old process is 5.83 baht/kg indicated that the new 

transport processes can reduced the costs of transport. For the times used for transport, the new processes        
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(3 hrs.) was used the time for transport shorter than the old processes (5.31 hrs.). The distances of the new 

processes (138 km) also shorter than the old processes (316 km). In contrast, the new processes (2.66%) has 

the waste valued higher than the old processes (0.32%). This shows that new forms of transportation 
efficiency to reduce costs. Shorten the time of transport Reduce the distance of transportation more 
efficiently than older formats. 

Keywords: Performance, Cost reduction 

บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทย ต้นทุนด้านการขนส่งนับได้ว่าเป็นต้นทุนท่ีสูง ทุกธุรกิจจึงหันมาให้ความสนใจในการลด

ตน้ทุนในทุก ๆ ด้านของการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ การลดต้นทุนได้ต่ ากวา่ก็ย่อมมีความได้เปรียบ 

หากธุรกิจใดสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของบริษัทได้ เท่ากับเป็นการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน

ให้กับบริษัทของตน [1] ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงในมูลนธิิโครงการหลวง พื้นท่ีจังหวัดเชยีงรายและจังหวัดพะเยาท้ัง 4 

ศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ 

และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ซึ่งถือเป็นโครงการส่วนพระองค์ในการด าเนินการพัฒนาเกษตรท่ีสูงสืบทอด

เจตนารมณ์ เพื่อบุกเบิกและพัฒนาชีวติและความเป็นอยูข่องขาวเขา และฟื้นฟูป่าต้นน้ าล าธาร นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 

เป็นต้นมา ซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงท้ัง 4 ศูนย์ฯ มีท่ีตั้งส านักงานแต่ละแห่งบนพื้นท่ีสูงเพื่อจุดประสงค์ในการ

ให้บริการต่าง ๆ รวมถึงความช่วยเหลอืและให้ความรู้แกเ่กษตรกรโดยรอบ [3] 

 จากการลงพื้นท่ีส ารวจเบื้องต้นพบว่า การขนส่งผลผลิตโครงการหลวงมีการใช้เส้นทางในการขนส่งท่ีทับ

ซ้อนกันท าให้เกิดค่าใช้จ่ายการขนส่งต่อปีท่ีสูง ค่าใช้จ่ายของทุกศูนย์รวมกันอยู่ท่ี ประมาณ 1,050,000 บาท [4] และ

มูลค่าของผลผลิตท่ีขนส่งไปยังศูนยผ์ลิตผลโครงการหลวงจังหวัดเชยีงใหม่ คิดเป็น 6.67% ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

จึงมนีโยบายในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนสง่ใหม ่เพื่อตอ้งการลดตน้ทุนดา้นการขนส่ง 

 การวัดประสิทธิภาพด้านการขนสง่นับได้ว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีจะให้การด าเนนิงานต่าง ๆ ในธุรกิจทราบ

ถึงศักยภาพ ความสามารถของตนเอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน าตัวชี้วัดการขนส่งท้ัง 4 ตัว ได้แก่ ด้านต้นทุน     

การขนส่ง ตัวชี้วัดด้านเวลา ด้านระยะทาง และด้ามมูลค่าของเสีย มาเปรียบเทียบการด าเนินการด้านการขนส่งของ

รูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 จากการลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ได้พบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนในการขนส่งท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง จึงท าให้เกิด

แนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งใหม่ ด้วยเหตุนี้ท าให้กลุ่มผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะท าการวัดประสิทธิภาพ 

โดยการน ารูปแบบการขนส่งแบบเก่า และรูปแบบการขนส่งแบบใหม่มาเปรียบเทียบกัน โดยมีตัวชี้วัดท้ังหมด 4 ตัว 

ได้แก่ด้านต้นทุนการขนส่ง ตัวชี้วัดด้านเวลา ด้านระยะทาง และด้ามมูลค่าของเสีย เพื่อมาใช้ในการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในแต่ละดา้น 
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1. ศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ต้นทุนด้านการขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนหลักและเป็นองค์ประกอบใหญ่ท่ีสุดตัวหนึ่งท่ีแฝงอยู่ตั้งแต่ในขั้นตอน

จัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ ซึ่งการลดต้นทุนช่วยท าให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดในการบรรทุก [2] การลดต้นทุนใน

กระบวนการขนส่งนอกจากจะชว่ยลดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้แล้ว ยังช่วยให้การท างานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่ง

ท่ีส าคัญอย่างยิ่งในทุก ๆ องศ์กร ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจึงถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะน าไปสู่

การศึกษาปัญหาอยา่งเป็นระบบ และสามารถแก้ไขได้อยา่งถูกตอ้ง 

2.ศกึษาสภาพปัจจุบันของศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงท้ัง 4 ศูนย์ฯ 

ศึกษาสภาพปัจจุบันของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงท้ัง 4 ศูนย์ฯ โดยท าการศึกษาปริมาณการขนส่งผลผลิต 

เส้นทางการขนสง่ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการขนส่ง และมูลคา่ของเสียท่ีเกิดขึ้น 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นกระบวนการขนสง่ 

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการขนส่ง เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการด าเนินงานในกระบวนการ

ขนสง่ในแต่ละขึ้นตอน เพื่อน าไปวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. รวบรวมขอ้มูลและน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์กระบวนการขนส่ง 

รวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวเิคราะห์ในแต่ละขึ้นตอนในกระบวนการขนส่ง โดยจะใช้ตัวช้ีวัด 4 

ตัวเป็นหลักในการวัดประสิทธิภาพได้แก่ ตัวชี้วัดด้านต้นทุนการจนส่ง ตัวชี้วัดด้านระยะเวลา ตัวชี้วัดด้านระยะทาง 

และตัวช้ีวัดดา้นมูลคา้ของเสีย 

5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งท้ัง 4 ตัวชีว้ัดในรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ 

เปรียบเทียบตัวชี้วัดท้ัง 4 ตัว เพื่อวัดประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ ซึ่งจะ

สามารถท าให้รู้ได้วา่รูปแบบการขนส่งแบบเก่าและแบบใหม ่ในแต่ละดา้นนัน้ตัวชี้วัดแตกตา่งกันอย่างไร 

6. สรุปผลและเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวจิัยโดยการน าต้นทุนการขนส่งผลผลิตท้ังหมดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พื้นท่ีจังหวัดเชียงราย - 

จังหวัดพะเยาท้ัง 4 ศูนย์ฯ มาเฉลี่ยรวมกันในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถหาการขนส่งคิดเป็นมูลค่าของต้นทุนการขนส่ง

ท้ังหมดต่อกิโลกรัม ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต้นทุนการขนส่งของศูนย์พัฒนาโครงการ พื้นท่ีจังหวัดเชียงราย – 

จังหวัดพะเยา ทัง้การขนส่งรูปแบบเก่าและการขนสง่รูปแบบใหม ่

ช่วงเวลาในการขนส่ง มกราคม กุมภาพันธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

การขนส่งรูปแบบเก่า 6.21 6.10 7.68 8.55 8.38 4.45 4.64 4.15 

การขนส่งรูปแบบใหม่ 4.10 5.30 4.44 7.23 3.48 5.68 11.26 8.45 
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ตน้ทุนการขนส่งผลผลิตโดยเฉลี่ยในการขนส่งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ท้ัง 4 

ศูนยฯ์ โดยการน าตน้ทุนในแต่ละเดอืนมารวมกันแล้วเฉลี่ยเป็นต้นทุนตอ่กิโลกรัม ซึ่งการขนส่งโดยรูปแบบใหม่มีตน้ทุน

การขนส่งต่อกิโลกรัมเป็น 5.45 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่าการขนส่งผลผลิตโดยรูปแบบเก่าท่ีมีต้นทุนการขนส่งต่อ

กิโลกรัมเท่ากับ 5.83 บาทต่อกิโลกรัม ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนต้นทุนการขนส่งเฉลี่ยท้ัง 4 ศูนยฯ์ ตอ่หน่วย (กิโลกรัม) 

ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย (กโิลกรัม) บาทต่อกโิลกรัม 

การขนส่งในรูปแบบเก่า 5.83 

การขนส่งในรูปแบบใหม่ 5.45 

 

 ผลการวิจัยโดยการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดดา้นระยะทางและระยะเวลาในการขนส่งของศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวง 

พื้นท่ีจังหวัดเชยีงราย – จังหวัดพะเยา ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลาในการขนส่งของศูนย์พัฒนาโครงการ พื้นท่ีจังหวัดเชยีงราย – 

จังหวัดพะเยา ทัง้การขนส่งรูปแบบเก่าและการขนสง่รูปแบบใหม ่

รายการ 
ระยะทางในการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง 

รูปแบบเกา่ รูปแบบใหม ่ รูปแบบเกา่ รูปแบบใหม ่

ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง 
360 กิโลกรัม 

181 กิโลเมตร 
6 ชั่งโมง 32 นาที 

3 ชั่วโมง 37 นาที 

ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง 170 กิโลเมตร 3 ชั่วโมง 23 นาที 

ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ 315 กิโลกรัม 66 กิโลเมตร 5 ชั่งโมง 22 นาที 1 ชั่วโมง 16 นาที 

ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงปังค่า 284 กิโลกรัม 135 กิโลเมตร 4 ชั่งโมง 41 นาที 2 ชั่วโมง 31 นาที 

 ผลการเปรียบเทียบมูลค่าของเสีย ของศูนย์พัฒนาโครงการ พื้นท่ีจังหวัดเชยีงราย – จังหวัดพะเยา ทัง้ 4 ศูนย์ฯ 

เฉลี่ยรวมกัน การขนส่งท้ังรูปแบบเก่าอยู่ท่ี 50,705.21 บาท คิดเป็น 0.32% ของมูลค่าในการขนส่งท้ังหมด และการ

ขนสง่รูปแบบใหมอ่ยู่ท่ี 183,627.03 บาท คิดเป็น 2.66% ของมูลค่าในการขนส่งท้ังหมด ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบมูลค่าของเสียเฉลี่ยของศูนย์พัฒนาโครงการ พื้นท่ีจังหวัดเชยีงราย – จังหวัดพะเยา               

มูลค่าของเสีย มูลค่า (บาท) ร้อยละ 

รูปแบบเกา่ 50,705.21 0.32% 

รูปแบบใหม ่ 183,627.03 2.66% 

 สรุปผลในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแต่ละตัวชี้วัด พบวา่ ม ี3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ดา้นเวลา ด้านระยะทาง และ

ด้านต้นทุนการขนส่ง ท่ีแสดงว่าการขนส่งรูปแบบใหม่มีประสิทธิภาพมากว่าการขนส่งรูปแบบเก่า และตัวชี้วัดด้าน

มูลค่าของเสีย ที่แสดงวา่การขนสง่รูปแบบเก่ามีประสิทธิภาพมากกวา่การขนสง่รูปแบบใหม ่ดังแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบของตัวช้ีวัดทุกตัว 

ตัวชีว้ัด ด้านเวลา ด้านระยะทาง 
ด้านต้นทนุการ

ขนส่ง (บาท) 

ด้านมูลคา่ของ

เสีย 

1. การขนส่งรูปแบบเก่า 5 ชั่งโมง 31 นาที 316 กิโลเมตร 366,401.33 0.32 % 

2. การขนสง่รูปแบบใหม ่ 3 ชั่งโมง 138 กิโลเมตร 328,439.45 2.66 % 

3. การเปลี่ยนแปลง ลดลง 46 % ลดลง 57 % ลดลง 10 % เพิม่ 2.34% 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 ตัวชี้วัดตัวท่ี 1 คือด้านเวลาส าหรับการขนส่งผลผลิตไปยังปลายทางในการขนส่งผลผลิตนั้นการขนส่งรูปแบบ

ใหม่จะใช้เวลาในการขนส่งรวมน้อยกว่าการขนส่งแบบเก่าคือ  3 ชั่วโมง ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการขนส่งแบบเก่าท่ี         

5 ชั่วโมง 31 นาที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการขนส่ง ท้ัง 2 รูปแบบ การขนส่งรูปแบบใหม่สามารถลดระยะเวลาในการขนส่ง

ลงได้มากกว่าการขนสง่รูปแบบเก่า 46 % 

 ตัวชี้วัดตัวท่ี 2 คือด้านระยะทางส าหรับการขนส่งผลผลิตของท้ัง 4 ศูนย์ฯ การขนส่งในรูปแบบใหม่นั้นใช้

ระยะทางในการขนส่งสั้นกว่ารูปแบบเก่าคือ 138 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบเก่าท่ี 316 กิโลเมตรแล้ว 

การขนส่งรูปแบบใหมส่ามารถลดระยะทางจากการขนส่งในรูปแบบเก่าได้ 57 %  

 ตัวช้ีวัดตัวท่ี 3 คือด้านต้นทุนการขนส่ง ส าหรับการขนส่งผลผลิตรูปแบบใหม่นัน้มตีน้ทุนเกี่ยวเนื่องในการขนส่ง

นอ้ยกว่าการขนส่งรูปแบบเก่าที่ 328,439.45 บาท ซึ่งนอ้ยกว่าตน้ทุนในการขนสง่รูปแบบเก่าคือ 366,401.33 บาท ซึ่ง

การขนส่งรูปแบบใหมส่ามารถลดต้นทุนการขนส่งลงมากกว่าการขนสง่แบบเดิมได้ 10 % 

 ตัวช้ีวัดตัวท่ี 4  คือด้านมูลค่าของเสียท่ีเกิดขึ้นในการขนส่ง ส าหรับการขนส่งในรูปแบบใหมน่ัน้มมีูลคา่ของเสียท่ี

เกิดขึ้นในการขนส่งมากกว่าการขนส่งในรูปแบบเก่า คือ 2.66% ซึ่งมากกว่ามูลค่าของเสียท่ีเกิดขึ้นในการขนส่งแบบ

เก่าที่ 0.32% มูลค่าของเสียท่ีเกิดขึ้นในการขนส่งรูปแบบใหมเ่พิ่มขึ้นจากการขนสง่ในรูปแบบเก่าคือ 2.34% โดยปัญหา

ของเสียท่ีเพิ่มขึ้นเกิดจากการวิ่งรถส่งของรายย่อยในเขตตัวเมืองเชียงราย ก่อนจะน าสินค้าขึ้นรถห้องเย็นท าให้สินค้า

โดนแสงแดดและความร้อน จึงเกิดของเสียมากขึ้น 

 ดังนั้นตัวชี้วัดด้านเวลา ด้านกิจกรรมโลจิสติกส์และด้านต้นทุนการขนส่งยกเว้นเพียงแค่ตัวชี้วัดในด้านของเสีย

จากการขนสง่เท่านัน้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขนส่งในรูปแบบใหมเ่ป็นทางเลอืกท่ีดกีว่าการขนส่งรูปแบบเก่าในการขนส่ง

ไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง กรุงเทพฯ 
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การสร้างความยั่งยนืของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ 

The sustainability of high-level sufficiency economy villages in northern 

region, Thailand   

วรรณมาฆะ  เกษรดอกไม้1* 

Wanmarka  Gasondokmai1* 

 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยเร่ือง การสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการสร้างความยั่งยนืและสภาพการณ์ของหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงระดับม่ังมศีรีสุขในเขต

ภาคเหนือโดยการจัดระดับของกรมพัฒนาชุมชน  แล้วต่อมาไม่ได้รับระดับมั่งมีศรีสุขต่อเนื่องกัน 2 ปี  โดย

ท าการศกึษาปัญหาการบริหารของกลุ่มชุมชนและข้อเสนอแนะในการสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากพื้นท่ีในเขตภาคเหนือจ านวน  4 จังหวัด 8 หมู่บ้าน 

โดยใช้วธีิการสัมภาษณ์ (Interview) เจ้าหนา้ท่ีของรัฐประกอบด้วย  นักพัฒนาชุมชน  จ านวน 8 คน นักวิชาการสถานี

พัฒนาท่ีดิน จ านวน  8 คน  พัฒนาการอ าเภอ จ านวน 8 คน เกษตรอ าเภอ จ านวน 8 คน และผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน 8 

คน และด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชาชนในพื้นท่ีๆละ 15 คน เพื่อท าการวิเคราะห์

ตามประเด็นการสัมภาษณท่ี์ตรงตามวัตถุประสงค์การศึกษา 

 ผลการวิจัยพบว่า การสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือมี

หลักการดังต่อไปนี้  1. วัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม  2. กฎหรือกติกาของกลุ่ม  3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของกลุ่ม  4. ความพร้อมของผู้น ากลุ่ม  5. การระดมทุน  6. การมีส่วนร่วม  7. กรรมการกลุ่ม  8. การส่งเสริมการ

เรียนรู้และการการพัฒนาการเรียนรู้  9. การสร้างเครอืขา่ย  10. ความสามัคคี  11.การสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ   

 นอกจากนี้สภาพปัญหาในการบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขมี 2 ประเด็น  คือ  

1. ขาดการสื่อสารแบบสองทางและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท ากิจกรรมร่วมกัน  2. การวิเคราะห์

ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ขาดการศกึษาบริบทของชุมชน   

 ข้อเสนอแนะในการสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ คือ  

1.หนว่ยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มชุมชนควรก าหนดแนวทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อท าความเข้าใจ

ท่ีถูกต้อง  2. การก าหนดกิจกรรมหรือเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ควรให้ความส าคัญกับการ

วเิคราะห์เกณฑ์ท่ีมคีวามสอดคล้องกับบริบทหรือวิถีชีวิตของสมาชกิกลุ่มชุมชน  เพราะสภาพพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีมีบริบทท่ี

แตกตา่งกัน 
 

ค าส าคัญ:  มั่งมศีรีสุข 
 

                                                 
1 สาขารัฐศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์  60000 
1 Field of political  science, Faculty of Humanities and Social sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University, Nakhonsawan Province 60000 
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Abstract  

 

 The research on “The Sustainability  of  High-Level  Sufficiency  Economy  Villages  in  Northern  

Region, Thailand.” had the objectives: to study the principle of the sustainability and the situation, to study the 

administration problems and the suggestions for the sustainability of high-level Sufficiency  Economy  villages  in  

Northern  Region, Thailand. The researcher collected the data from 8 villages covering in 4 Provinces with the 

interview from 8  community development officers, 8 technical officers at Land Development Station, 8 District 

Development officers, 8 Chiefs of District Agricultural Extension Office in Thailand Northern Region and 8 village 

headmen, and the focus group from 15 people in each area for analysis and synthesis of the important item. 

 The finding found that the principle of the sustainability consisting of 1. The objectives of aggregation,   

2. The rules of group, 3. The role and responsibility of group, 4. The readiness of group leaders, 5. The funding, 

6. The participation, 7. The committee of group, 8. The learning promotion and the development, 9. The 

networking, 10. The unity, and 11. The support of the government officials. The situation of the communities had 

the activities conforming to the Sufficiency Economy. 

   The administration problems were: 1. a lack of the communication in two ways and the promotion of 

the community participation, 2. the analysis of the way for working without studying the context of the 

community. 

 The ways for problem solving for the benefit in the administration and the continuity of the Sufficiency 

Economy villages in Thailand Northern Region were: the government organization concerning in the community 

development should determine the direction for the communication in two ways to make the understanding 

properly. However, setting the activities or criterion for the evaluation of the Sufficiency Economy villages should 

give the importance to the analysis of the criterion conforming to the context 
 

Keywords:  High-level sufficiency economy villages 

บทน า 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  การระดมความคิดเห็นจาก

ภาคีการพัฒนาในทุกภาคส่วน โดยการปรับโครงสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพ  โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนาสังคม  ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี(อาคม  เติม

พทิยาไพสิฐ,2550, หน้า 84)  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยนืและเป็นการสร้างพลังชุมชน

ในการท ากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีงให้ประสบผลส าเร็จ (ชาติชาย ณ เชยีงใหม,่2543, หนา้ 36) 

 หน่วยงานภาครัฐจึงได้ก าหนดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมหลายหน่วยงาน  โดยกระทรวงมหาดไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานท่ีได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน

การพัฒนาชุมชนและวิถีชีวติของประชาชน  พร้อมท้ังจัดให้มีการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  เพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน การพัฒนาดังกล่าวเน้น

ใน  4 ด้านท่ีส าคัญคือ ด้านจิตใจด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละด้านการเรียนรู้  เพื่อจัดระดับ

การพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  3 ระดับ คือระดับท่ี 1 ระดับพออยู่พอกิน ซึ่งมีตัวชี้วัดส าคัญของระดับการพัฒนา 
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จ านวน 16ตัวช้ีวัดกก ระดับท่ี 2 ระดับอยูด่ีกินดี ซึ่งมตีัวชี้วัดส าคัญของระดับการพัฒนา  จ านวน  22 ตัวชี้วัด ระดับท่ี 

3 ระดับม่ังมศีรีสุข ซึ่งมตีัวช้ีวัดส าคัญของระดับการพัฒนา  จ านวน  23 ตัวช้ีวัด 

 เมื่อพจิารณาตามเกณฑ์การประเมินในระดับท่ี 3 คือระดับมั่งมศีรีสุข  พบวา่  เป็นระดับท่ีเน้นความสามารถ

ในการบริหารจัดการชุมชนมีศูนย์การถ่ายทอดความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน  และการด าเนินกิจกรรม

ประจ าวันและมีพฤติกรรมของคนชุมชน ซึ่งถือเป็นระดับหมู่บ้านท่ีมีการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสมบูรณ์แบบ

มากท่ีสุดตามตัวชี้วัดของกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  จ านวน  23 ตัวชี้วัดท่ีเร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี 

2553   

 ท้ังนี้หลังจากมีการด าเนินการของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และสถิติของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงท่ัว

ประเทศท่ีลดลง กล่าวคือ ปี 2553 มีจ านวน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 47,572 หมู่บ้าน  ปี 2554 มีจ านวน 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 38,362 หมู่บ้าน ปี 2555 มีจ านวน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 16,042 

หมู่ บ้ าน   ปี  2556 มีจ านวน หมู่ บ้ าน เศรษฐกิ จพอเพี ยงจ านวน  6,121 หมู่ บ้ าน  (กรมการพัฒ นาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย .2556) 

 จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละภาคมีจ านวนท่ีมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ภาคเหนือ มีจ านวน

หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีง 3,420 หมูบ้่าน คิดเป็นร้อยละ 55.87  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มจี านวนหมูบ้่านเศรษฐกิจ

พอเพียง 1,162 หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 18.98  ภาคใต้มีจ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 874  หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อย

ละ 14.29และภาคกลางมีจ านวนหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 665 หมู่ บ้าน (กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย .2556) 

 และภาคเหนือก็มีจ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงท่ีลดน้อยลง  กล่าวคือ ในปีพ.ศ.2553  มีจ านวน 11,414 

หมู่บ้าน  ปี พ.ศ. 2554  มีจ านวน 10,277 หมู่บ้าน ปี 2555 มีจ านวน 6,090 หมู่บ้าน ปี 2556  มีจ านวน  3,420 

หมูบ้่าน(กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย .2556) 

 โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือท่ีมีสถิตจิ านวนหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมศีรีสุขลดลง โดยในปี 2553 มี

จ านวนหมู่บ้าน 360 หมู่บ้าน ปี 2554 มีจ านวนหมู่บ้าน 178 หมู่บ้าน  ปี 2555  มีจ านวนหมู่บ้าน 114  หมู่บ้าน ปี 

2556 มจี านวนหมูบ้่าน 124 หมูบ้่าน (กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย .2556) 

 จังหวัดในภาคเหนือท่ีได้รับการจัดอันดับการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมั่งมีศรีสุขในปี พ.ศ. 

2554 และไม่ได้รับการจัดระดับอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2555และ 2556 จากท้ังหมด 17 จังหวัด มี 4 จังหวัดคือ 

แม่ฮ่องสอน  น่าน ตาก และจังหวัดอุทัยธานี ท่ีมีสถิติลดลงมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเทียบเคียงในในเชิงทฤษฎีแล้ว  

พบว่ามีประเด็นหลายประการท่ีอาจส่งผลกระทบท าให้เกิดความไม่ยั่งยืนในการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา

ประยุกต์ในการบริหารจัดการชุมชน  เช่น  การสร้างจิตส านึกและการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจและเห็น

ความส าคัญของการพัฒนาอย่างย่ังยนื  การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา 

 จากมุมมองในเชิงทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  การส่งเสริมการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การบริหารจัดการชุมชน  เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการคดิวเิคราะห์  และออกแบบกระบวนการท่ีมีลักษณะเฉพาะ

และเหมาะสมกับพื้นท่ี  อีกท้ังจ าเป็นต้องสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความตระหนักรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายร่วมกันอยา่งชัดเจน  จากประเด็นดังกล่าวนี้  ผู้วิจัยมุ่งความสนใจในการศึกษาหลักการสร้างความยั่งยนืและ

สภาพการณ์ของหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงระดับมั่งมศีรีสุข  สภาพปัญหาการสร้างความยั่งยนืและศกึษาข้อเสนอแนะ

เพื่อสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุข  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปฏบัิติประยุกต์ใช้

ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. ศึกษาหลักการสร้างความยั่งยืนและสภาพการณ์ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ  มั่งมีศรีสุขในเขต

ภาคเหนอื 

 2. ศกึษาปัญหาการบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงระดับม่ังมศีรีสุขในเขตภาคเหนอื 

 3. ศึกษาข้อเสนอแนะในการสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมี  ศรีสุขในเขต

ภาคเหนอื 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

การสร้างความยั่งยนืตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพยีง 

-แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

การรวมกลุม่ชุมชนและการ

บริหารจัดการกลุ่มชุมชน 

-เกณฑ์การจัดหมูบ้่าน

เศรษฐกิจพอเพยีงของ

กระทรวงมหาดไทย 

 

ตั ว แ ป ร ส า คั ญ แ ล ะ

กระบวนการบริหารจัดการ

หมูบ้่าน 

 
 

ความยั่ งยืนของหมู่ บ้ าน

เศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่ง

มศีรีสุขในเขตภาคเหนือ 
 

-วัตถุประสงค์การรวมกลุม่ 

-กฎหรือกติกาของกลุม่ 

-บทบาทหน้าท่ีและความ           

รับผิดชอบของกลุม่ 

-ความพร้อมของผู้น ากลุ่ม   

-ความสามารถในการระดมทุน   

-การมสี่วนร่วม   

-กรรมการกลุม่   

-การสง่เสริมการเรียนรู้และการ

พัฒนาการเรียนรู้   

- การสร้างเครอืขา่ย 

-ความสามัคค ี

-การสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ   
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วิธีวิทยาการวจิัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสร้างความยั่งยืนให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขต

ภาคเหนอื ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ประชากรคอืหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงระดับมั่งมศีรีสุข

โดยการจัดระดับของกรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย พจิารณาเกณฑ์ในการคัดเลือกท่ีประกอบด้วย ขนาดของ

จังหวัด  จ านวนประชากร  งบประมาณ  สภาพภูมิประเทศ และกิจกรรมท่ีมีความใกล้เคียงกันได้ 4 จังหวัด 8 หมูบ้่าน  

คือ 

  1.แมฮ่่องสอน  มท้ัีงหมด 7 อ าเภอ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลอืกมา 2 อ าเภอ  คือ 

   บ้านป่าฝาง  ต.ปอน  อ.ขุนยวม  และ บ้านแม่ปิง  ต.แมฮ่ี้  อ.ปาย 

  2.ตาก  มท้ัีงหมด 9 อ าเภอ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลอืกมา 2 อ าเภอ  คือ 

   บ้านประดาง ต.ประดาง อ.วังเจ้า และ บ้านสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา 

  3.นา่น  มท้ัีงหมด 15 อ าเภอ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลอืกมา 2 อ าเภอ  คือ 

   บ้านเป้า  ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวงและบ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมอืง 

  4.อุทัยธานี  มีท้ังหมด 8 อ าเภอ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลอืกมา 2 อ าเภอ  คือ 

   บ้านฟากคลอง ต.หนองเตา่ อ.เมอืงและบา้นป่าคา ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก 

 กลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยใชก้ารสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผู้

ท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้  

 กลุ่มท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  คือ  นักพัฒนาชุมชน  

นักวชิาการสถานพีัฒนาที่ดิน พัฒนาการอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ 

 กลุ่มท่ี 2 ผู้น าชุมชน   คือ  ผู้ท่ีมอี านาจในการชักจูงสมาชิกให้ด าเนนิการหรือไมด่ าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับเศรษฐกิจพอเพยีง  คือ  ผู้ใหญ่บ้าน  ปราชญช์าวบ้าน 

 กลุ่มท่ี 3  สมาชิกกลุ่มหรือประชาชน   คือ  ผู้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงหรือ

ผู้บริโภคผลผลิตของกลุ่ม   

  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด  โดยใชก้รอบการสัมภาษณจ์ากการรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสารและจากการลง

พื้นท่ีเป็นกรอบการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  1.วัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม  2.กฎหรือกติกาของกลุ่ม  3.บทบาทหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของกลุ่ม  4.ความพร้อมของผู้น ากลุ่ม  5.การระดมทุน  6.การมีส่วนร่วม  7.กรรมการกลุ่ม  8.

การส่งเสริมการเรียนรู้และการการพัฒนาการเรียนรู้  9.การสร้างเครือข่าย 10.ความสามัคคี  11.การสนับสนุนจาก

เจ้าหนา้ที่รัฐ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ประเภท คือ 

  1.แบบสัมภาษณส์ าหรับเจ้าหนา้ที่รัฐ 

  2.แบบสัมภาษณส์ าหรับผู้น าชุมชน 

  3.แบบสัมภาษณส์ าหรับสมาชิกกลุ่มและปะชาชน 

 โดยแบบสัมภาษณ์มี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และส่วนท่ี 2 การสร้างความ

ยั่งยืนให้กับหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงระดับม่ังมศีรีสุขในเขตภาคเหนือ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ศกึษาโดยใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลทุตยิภูมจิากการศกึษาค้นคว้า  รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกลึก (In-depth  Interview)  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

ด้วยการสัมภาษณ์เจ้าหนา้ท่ีของรัฐ  และผู้น าชุมชน  ท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยนื  สภาพการณ์  สภาพ

ปัญหาและข้อเสนอแนะของหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงระดับม่ังมศีรีสุขในเขตภาคเหนือ   

 การปกป้องสทิธิและทรพัย์สนิทางปัญญา 

 จะครอบคลุมการไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ท้ังนี้

จะท าการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์  รวมท้ังเร่ืองของการใช้เคร่ืองบันทึกเสียง หรือจดบันทึกเป็นลาย

ลักษณ์อักษรหรือเร่ืองของการถ่ายภาพสถานท่ีประกอบการท าวิจัย  ผู้ศึกษาจะไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีผู้ให้ข้อมูลในการ

สัมภาษณแ์ละการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ไมต่อ้งการหรือไมไ่ด้รับอนุญาตให้ท าการเผยแพร่  นอกจากนีผู้้ศึกษาจะ

ท าการเก็บรักษาข้อมูลท่ีอาจมผีลกระทบท้ังทางตรงทางอ้อมตอ่ให้ผู้ให้ขอ้มูล   ตลอดจนการระบุแหล่งอ้างองิข้อมูลซึ่ง

ถือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูลนั้นๆ การขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนอ้างอิง  ส าหรับกรณีท่ีข้อมูลนัน้อาจเป็น

ความลับหรือกรณีข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์อาจเป็นเทคนิคการบริหารในรูปแบบเฉพาะของเจ้าของข้อมูล(ผู้ให้

ข้อมูล) ซึ่งข้อมูลนั้นอาจมีผลกระทบในเชิงระบบการด าเนินงานซึ่งหากจ าเป็นต้องขออนุญาตหรือถ้าเจ้าของข้อมูลไม่

อนุญาตจะท าการเก็บขอ้มูลเป็นความลับ 

 การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล  ผู้วิจัยยืนยันความเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้อมูลด้วยการตรวจสอบ

ความถูกต้องจากเจ้าของข้อมูล  โดยวิธีการอ่านข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม  พร้อมท้ังแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเตมิ  ทักทว้งหรือยอมรับข้อมูลท่ีผู้วจิัยน าเสนอ     

 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเสนอผล

การศึกษาค้นควา้ด้วยวธีิพรรณาวิเคราะห์  ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอยีดได้ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ได้แก่  เคร่ืองบันทึกเทป  แบบ

สัมภาษณ์ท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม  คือ  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และผู้น าชุมชน  และการ

สนทนากลุ่ม(Focus Group) ของสมาชิกกลุ่มหรือประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  หลังจากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของข้อมูลและท าการจัดระเบียบข้อมูล  โดยการแยกข้อมูลตามประเด็นในการวิเคราะห์คือ  การสร้าง

ความยั่งยืนให้แกห่มูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงระดับม่ังมศีรีสุขในเขตภาคเหนือ  

 ส่วนท่ี 2  น าข้อมูลท่ีท าการจัดระเบียบเสร็จแล้วมาถอดความ  และท าการวิเคราะห์สรุปความข้อมูลตรงตาม

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  โดยน าเสนอข้อมูลเชงิพรรณนา  ตลอดจนมกีารน าเสนอสรุปโดยใชต้ารางและแผนภาพประกอบ 
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ผลการศึกษา 
 1. วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มชุมชน  พบว่าวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มชุมชนมีความคลาดเคลื่อนจาก

วัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาที่แท้จริง   

  2. กฎกติกาของกลุ่มชุมชน  พบว่า  กรรมการกลุ่มชุมชนเป็นผู้ท่ีด าเนินการสร้างกฎ  กติกาขึ้นแล้วน ามาให้

สมาชิกรับรองในท่ีประชุม  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มชุมชนอย่างเคร่งครัด  และมีกระบวนการติดตาม

ประเมินผลกฎ  กติกากลุ่มชุมชนปีละหนึ่งครัง้ในการประชุมประจ าปขีองหมู่บ้าน   

 3.บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  พบว่า  สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและคาดหวังท่ีจะ

ได้รับผลตอบแทนจากการเข้าร่วมกลุ่มชุมชนระยะเวลาอันสั้นจึงท าให้สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม

ชุมชนได้หรือไม่ได้ให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมของกลุ่มชุมชนซึ่งต้องใชร้ะยะเวลานานกว่าในการท ากิจกรรมเพื่อ

สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

 4.ความพร้อมของผู้น ากลุ่มชุมชน  พบว่า  ขณะท่ีผู้น าชุมชนไมม่หีน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความ

พร้อมของผู้น ากลุ่มชุมชน 

 5.ความสามารถในการระดมทุน  พบว่า  สมาชกิกลุ่มชุมชนไม่มคีวามรู้       ความเข้าใจในการระดมทุน  ซึ่ง

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากเจ้าหนา้ท่ีรัฐที่ไม่ได้รับมอบหมายภารกิจในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการระดมทุน  

ประกอบกับผู้น าชุมชนท่ีไม่มหีนา้ที่ในการใหค้วามรู้ความเข้าใจในการระดมทุนกับสมาชิกกลุ่มชมุชน  จึงท าใหก้ลุ่ม

ชุมชนไมส่ามารถด าเนนิการต่อไปได้ 

  6.การมีส่วนร่วมพบว่า สมาชิกมีความเข้าใจว่า  จ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยจะมีปัญหาในการ

ด าเนินการน้อย มีบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว  ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มชุมชนไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม  

มอบให้กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนนิงานแทน     

 7.กรรมการกลุ่มชุมชน  พบวา่  สมาชิกกลุ่มชุมชนขาดผู้ท่ีมีความเข้าใจในวิถีชีวติและบริบทของชุมชนในการ

ให้ค าแนะน า  ปรึกษาการด าเนนิงานของกลุ่มท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคม 

 8.การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้พบว่าสมาชิกมองว่าการศกึษาดูงานนอกสถานท่ีท่ีจัดโดย

เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นการเดินทางท่องเท่ียว  และขาดการติดตามประเมินผล  ภายหลังจากเจ้าหน้าท่ีรัฐในการประยุกต์ใช้

ความรู้ของสมาชิกกลุ่มชุมชน  ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มชุมชนขาดการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ

น ามาใชใ้นการพัฒนากลุ่มชุมชน 

 9.การสร้างเครือข่าย  พบวา่  การตั้งบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของสมาชกิท่ีมีลักษณะกระจายตัว  ไม่ ได้ตั้งท่ี

อยู่อาศัยแบบกระจุกตัวเป็นชุมชนหนาแน่นลักษณะชุมชนเมอืง  จึงส่งผลให้การสร้างเครือข่ายและการเดินทางติดต่อ

ภายนอกเป็นไปดว้ยความยากล าบาก  ไมม่คีวามตอ่เนื่องในการด าเนนิกิจกรรมของกลุ่มชุมชน     
 10.ด้านความสามัคคี  พบวา่  มีการรับวัฒนธรรมความเจริญจากสังคมเมืองมาสู่ชุมชน  จึงส่งผลให้สมาชิก

ในชุมชนมวีถิีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 11.การสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ  พบว่า   หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้น ากจ็ะส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลง

นโยบายการด าเนนิการสนับสนุนของเจ้าหนา้ที่รัฐจึงสง่ผลกระทบตอ่การพัฒนากิจกรรมกลุ่มท่ีไม่ต่อเนื่อง 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า การสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ  มี

หลักการดังต่อไปนี้ 1.วัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม  2.กฎหรือกติกาของกลุ่ม  3.บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
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 นอกจากนี้สภาพปัญหาในการบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขมี 2ประเด็น  คือ    

1.ขาดการสื่อสารแบบสองทางและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท ากิจกรรมร่วมกัน  2.การวิเคราะห์

ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ขาดการศกึษาบริบทของชุมชน   

 ข้อเสนอแนะในการสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือ คือ  

1.หนว่ยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มชุมชนควรก าหนดแนวทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อท าความเข้าใจ

ท่ีถูกต้อง  2.การก าหนดกิจกรรมหรือเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ควรให้ความส าคัญกับการ

วเิคราะห์เกณฑ์ท่ีมคีวามสอดคล้องกับบริบทหรือวิถีชีวิตของสมาชกิกลุ่มชุมชน  เพราะสภาพพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีมีบริบทท่ี

แตกตา่งกัน 

อภปิรายผล 

 1. วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม  พบว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐมีการสื่อสารแบบทางเดียว  และจากสภาพปัญหา

ดังกล่าวควรมีการสื่อสารแบบสองทางท่ีผู้รับสาร มีการตอบสนอง และมีปฏิกิริยาป้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร สอดคล้อง

กับการศึกษาข้อมูลของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง(2551,หน้า 194)  ท่ีได้อธิบายการพัฒนาแบบยั่งยืนต้องอาศัย

ความเข้มแข็งของชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย การติดตอ่สื่อสารแบบสองทางที่ผู้รับสาร มีการตอบสนอง  สามารถโตต้อบ 

ปรึกษาหารอื และแลกเปลี่ยนความคิดของสมาชกิกลุ่มชุมชน   

 2. กฎและกตกิาของกลุ่มชุมชน พบวา่ สมาชกิกลุ่มไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในการสร้างกฎและกติกาของกลุ่ม

ชุมชน  ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมการบริหารกลุ่มชุมชนมีประสิทธิภาพ  หน่วยงานภาครัฐควรมอบหมาย

ภารกิจในการสร้างความเข้าใจด้านกฎกติกาให้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ สอดคล้องกับการศึกษาข้อมูล

และข้อเสนอแนะของกรมการพัฒนาชุมชน  (2556,หน้า1)  ท่ีได้อธิบายหลักการก าหนดกฎหรือกติกากลุ่มชุมชนว่า  

จ าเป็นตอ้งมีผู้ท่ีมีความเป็นธรรมและเป็นกลางเข้ามาด าเนินการให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาจนชุมชนสามารถยืนได้

ด้วยตนเองและพึ่งตนเองได้ในการจัดการ  แก้ไข  และป้องกันปัญหาของตนเอง   
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ปฏบัิตขิองการตัง้กลุ่มชุมชนท่ีขาดการศึกษาความต้องการ  วถิชีวีติของชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกบัข้อมูลของกรมการ

พัฒนาชุมชน (2556,หนา้1)  กลา่วคือ การก าหนดบทบาทหรือกฎกติกากลุม่  ตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของ

สมาชิกกลุ่มชุมชนนัน้ๆ  และตอ้งได้รับความร่วมมอืจากสมาชกิกลุ่มชุมชนดว้ยความสมัครใจ 
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เตาเมืองพะเยา: แหล่งผลติเครื่องปั้นดินเผาล้านนาท่ีเกา่ที่สุดเกินกว่าใครจะคาดคิด 

The kilns in Phayao province: The oldest ceramic production that one would 

expect 

ปริวรรต ธรรมาปรีชากร1 และวนาพร ค าบุศย์1* 
Pariwat Thammapreechakorn1 and wanaporn Khumbutshya1* 
 

บทคัดย่อ 

  

 การวจิัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาล้านนาท่ีถูกผลิตจากกลุ่มเตาใน

แคว้นภูกามยาวหรือเมอืงพะเยา นับตัง้แต่การเร่ิมต้น การเปลี่ยนแปลง และการสิ้นสุด รูปลักษณ์ของเครื่องป้ันดินเผา 

ท้ังรูปทรง เนื้อดิน สีเคลือบ การเคลือบ และการตกแต่งลวดลาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองป้ันดินเผา

เมืองพะเยากับเคร่ืองป้ันดินเผาล้านนาที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบการก าหนดอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์กับวิธีทางประวัติศาสตร์ศิลปะ รวมท้ังเพื่อศึกษาแหล่งของแรง

บันดาลใจส าหรับการสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกอาณาจักร  

ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าแคว้นภูกามยาว ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของราชวงศ์ลาวจกท่ีแยกตัวออกมาเพื่อ

สร้างเมืองใหม ่เมื่อราวพุทธศตวรรษท่ี 17 โดยพญาลาวเงินแห่งเมืองเงินยางได้ส่งขุนจอมธรรมให้ไปสร้างเมืองภูกาม

ยาวและปกครองในฐานะนครรัฐอิสระ มีความสัมพันธ์อันดีกับเมืองเงินยางในฐานะญาติและพัน ธมิตร ท้ังยังมี

ความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสุโขทัย เร่ิมมีบทบาทโดดเด่นและเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในรัชกาล

พญาง าเมืองเมื่อราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 ก็ตาม แต่การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเมืองพะเยากลับถูกพัฒนาขึ้นในราว

ปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา มิได้อยูใ่นรัชกาลของพระองค์ หลังจากพญาค าฟูได้ผนวกเมืองภูกามยาวเข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาแล้ว กลุ่มเตาต่างๆ ในภาคเหนือก็ถูกพัฒนาขึน้อย่างรวดเร็วภายใต้แรงบันดาลใจและ

เทคโนโลยีจากจีนและเวียดนาม ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัด ได้แก่ จานจากเตาบ้านบัวและม่อนออมมีลักษณะคล้ายคลึงกับ

จานจากกลุ่มเตาสันก าแพง (เตาห้วยบวกปีน) จนแทบแยกไม่ออก แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเตาท้ังสองแห่งต้องมี

ความสัมพันธ์กันทางใดทางหนึ่งในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 นอกจากนี้ยังค้นพบหม้ออบ ซึ่งช้ีให้เห็นถึงเทคโนโลยีท่ี

รับมาจากเวียดนาม  
 

ค าส าคัญ:  ภูกามยาว  พญาง าเมอืง  ม่อนออม  ห้วยบวกปีน  เวียงบัว  ได่เหวยีด  หลงเฉวียน 
 

                                                 
1 พิพธิภัณฑสถานเคร่ืองปั้นดินเผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มหาวทิยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 12120 
1 Southeast Asian Ceramics Museum, Bangkok University, Rangsit Campus, Pathum Thani 12120 
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Abstract  

The purpose of this research was to study the development of the ceramic production at kilns in the 

region of Phu Kam Yao or Phayao since the beginning until the end of production. The study included the 

appearance of the ceramics such as shape, clay, color of glaze, glazing techniques, and decorative patterns, as 

well as the relationship between Phayao ware and Lanna ware which was produced at kilns in northern Thailand. 

Also studied were comparative methods to determine the dating based on the scientific method and art history 

considerations. Additionally studied were the concepts of inspiration for the creation of the ceramics based on 

internal and external factors. 

 The results of the study found that the region Phu Kam Yao originated by the expansion of the Lao 

dynasty to break away to build a new city. In the 12th century King Lao Ngern from Ngern Yang city ordered Khun 

Chom Tum to build the Phu Kam Yao city and region as an independent state having a good relationship with 

Ngern Yang city as relatives and as a partnership. Moreover, good relationships were also maintained with the 

Lanna Kingdom and the Sukhothai Kingdom. The Phayao region began to dominate as the most prosperous during 

the reign of King Ngam Mueang in the early 14th century. The ceramics production in Phayao region was developed 

in the late 14th century onwards, which was after his reign. Later, King Kum Fu of the Lanna Kingdom annexed 

the city of Phu Kam Yao as part of the Lanna Kingdom. Then the kilns in the north of Thailand developed rapidly 

under the inspiration and technology from China and Vietnam. An obvious example of this is a dish made at the 

Mon Om kilns which is similar to a dish from San Kamphaeng kiln site (Huai Buak Bin) , and in fact is almost 

indistinguishable. This shows that both kiln sites must have had a relationship in the late 14th century. Moreover, 

there is also the example of a sagger, which shows the use of technology from the Dai Viet Kingdom (Vietnam). 

Keywords:  Phu Kam Yao, King Ngam Muang, Mon Om, Huai Buak Bin, Wiang Bua, Dai Viet, Longquan  

บทน ำ 

การศึกษาแหล่งเตาในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเกิดขึ้นท่ีแหล่งเตากาหลงเป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นการ

ส ารวจเก็บข้อมูลเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการเมื่อ พ.ศ.2476 โดยพระยานครพระราม (สวัสด ์มหากายี) (นครพระราม 

พระยา 2481: 46) พบซากเตาจ านวนมากบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงกับเมืองโบราณกาหลงในท้องท่ีบ้านทุ่งม่าน (ต าบลหัว

ฝาย) เขตติดต่อกับอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับอ าเภอแจ้ห่ม (ปัจจุบันคือ อ าเภอวังเหนือ) จังหวัดล า ปาง 

ตอ่มา พ.ศ. 2479 ท่านเขียนบทความเกี่ยวกับการส ารวจและศกึษาวิเคราะห์ลงตพีิมพใ์นวารสารของสยามสมาคมใน

พระบรมราชูปถัมภ์ เล่มท่ี 29 ตอน 1 เดือนสิงหาคม ปีเดียวกัน ท่านเชื่อว่า เครื่องป้ันดนิเผาล้านนาที่ถูกผลิตจากกลุ่ม

เตากาหลงมีอายุเก่าแก่กว่าเคร่ืองป้ันดินเผาสุโขทัยท่ีถูกผลิตจากกลุ่มเตาศรีสัชนาลัยและกลุ่มเตาสุโขทัย และการ

ผลิตคงมมีาก่อนตั้งแตช่่วงท่ีคนไทยยังต้ังถิ่นฐานอยูท่างตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อได้อพยพเข้ามอยูใ่นแหลมทอง ก็ได้

น าวธีิผลิตเครื่องป้ันดนิเผาท่ีมีอยูม่าด้วย ฉะนั้น เคร่ืองป้ันดนิเผาสุโขทัยท้ังสองแหง่ย่อมมอีายุหลังกวา่เครื่องป้ันดนิเผา

กาหลง  
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ส่วนการศึกษาเคร่ืองป้ันดินเผาของจังหวัดพะเยายังเป็นเร่ืองท่ีมีผู้ให้ความสนใจน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ

เคร่ืองป้ันดินเผาของจังหวัดอื่นๆ แม้จะเคยมีนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองป้ันดินเผาพะเยามาบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่

สามารถชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีถูกผลิตจากกลุ่มเตาในจังหวัดพะเยาได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการก าหนดอายุเคร่ืองป้ันดินเผาพะเยา อย่างไรก็ตามกว่าห้าทศวรรษท่ีผ่านมา มีการส ารวจพบซากเตา

จ านวนมากในพื้นท่ีของจังหวัดพะเยา ท าให้สามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่า จังหวัดพะเยาในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิต

เครื่องป้ันดนิเผาระดับอุตสาหกรรมท่ีส าคัญอกีแห่งหน่ึงและมีบทบาทท่ีส าคัญไมแ่พเ้ครื่องป้ันดนิเผาที่ถูกผลิตจากกลุม่

เตาอื่น ๆ ในอาณาจักรลา้นนา 

 

วัตถุประสงคข์องกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการ วิทยาการของการผลิต และแหล่งของแรงบันดาลใจส าหรับการสร้างสรรค์เครื่องป้ัน

ดินเมอืงพะเยาจากกลุ่มเตาตา่งๆ ในจังหวัดพะเยา  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองป้ันดนิเผาเมอืงพะเยากับเคร่ืองป้ันดนิเผาล้านนาท่ีถูกผลิตจากกลุ่ม

เตาต่างๆ ในภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของอาณาจักรล้านนา พร้อมท้ังเปรียบเทียบการก าหนดอายุด้วยวิธีทาง

วทิยาศาสตร์กับและวิธีทางประวัตศิาสตร์ศิลปะ 

 

วิธีศึกษำ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ือง “เตาเมืองพะเยา: แหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาล้านนาท่ีเก่าท่ีสุดเกินกว่าใครจะคาดคิด” 

โดยรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองป้ันดินเผาเมอืงพะเยาท่ีถูกค้นพบจากดินแดนบนเทือกเขาถนนธงชัย บริเวณชายแดนไทย

กับเมียนมาร์ แถบอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เคร่ืองป้ันดินเผาล้านนาท่ีถูกจัดแสดงอยู่ในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า และ

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) จังหวัดพะเยา ชิ้นส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีถูกค้นพบจากการขุดค้นแหล่งเตาเวียงบัว ซึ่ง

ปัจจุบันเก็บและจัดแสดงอยูท่ี่พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว รวมท้ังเครื่องป้ันดินเผาจีนและเคร่ืองป้ันดินเผา

ล้านนาต่างกลุ่มเตา ซึ่งถูกค้นพบในพื้นท่ีของจังหวัดพะเยา โดยน ามาจัดแบ่งตามกลุ่มเตา ประเภท รูปแบบของศลิปะ 

และอายุของเคร่ืองป้ันดินเผา  โดยใช้พรรณนาวิเคราะห์จากข้อมูลท่ีถูกค้นพบ  เพื่อช่วยตีความเร่ืองราวของ

เครื่องป้ันดนิเผาพะเยาให้มีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

ผลกำรศึกษำ 

ก. สภำพที่ต้ังของแหล่งผลิต 
มกีารค้นพบแหล่งเตาโบราณในจังหวัดพะเยามาตั้งแต่ พ.ศ. 2503-2548 ส่วนใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอเมือง

พะเยา บริเวณที่ถูกค้นพบมากที่สุดคือ ล าห้วยแมต่  า ทางทิศใต้ของกว๊านพะเยา ตั้งแตบ้่านหนองแกว้ถึงบ้านบัว ต าบล

แม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้แก่ แหล่งเตาบ้านบัว แหล่งเตาม่อนออม แหล่งเตาห้วยแม่ต  า แหล่งเตา

เวียงพะยาว และแหล่งเตาบ้านใหม่ นอกจากนี้ ยังค้นพบร่องรอยของเตาอื่น ๆ ตั้งกระจัดกระจายตามเมืองเก่ารอบ

กว๊านพะเยา แตเ่ป็นเพยีงเตาขนาดเล็กที่ถูกสรา้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ส าหรับใชส้อยภายในชุมชนเท่านัน้ 
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แหล่งเตำบ้ำนบัว  บ้านบัวเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในเขตต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

ห่างจากตัวเมืองพะเยาไปทางทศิใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีของแหล่งเตาเป็นเนนิเขาเต้ีย ๆ มลี าห้วยส าคัญ

ไหลผ่านหมูบ้่าน คือ ล าห้วยแมต่  า ซึ่งเป็นล าห้วยท่ีมีตน้น้ าไหลลงมาจากดอยทางทิศใตแ้ล้วไหลลงสู่กว๊านพะเยา ทาง

ทิศเหนือท่ีบ้านแม่ต  า บริเวณบ้านบัวซึ่งเป็นเนินขนาดใหญ่มีคูคันดินล้อมรอบ 2 ชั้น ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน และมีแนวคัน

ดินเชื่อมต่อกัน ภายในบริเวณเนินท้ัง 2 แห่ง ไม่มีบ้านเรือนของผู้คนอาศัยอยู่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีการเกษตรท าไร่

ข้าวโพด 

แหล่งเตำม่อนออม  ตั้งอยู่ท่ีลาดเชิงเนินเขาเตี้ย ๆ ชื่อ “ม่อนออม” บนฝั่งด้านใต้ของล าห้วยแม่ต  า ซึ่งเป็น

สาขาของกว๊านพะเยา ในเขตบ้านบัว ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดพะเยา

ไปทางทศิใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร เหนือแหลง่เตาขึน้ไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีเมอืงโบราณขนาดใหญ่ช่ือ เวยีงบัว  

แหล่งเตำห้วยแม่ต  ำ  มีหลักฐานร่องรอยของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาอยู่บริเวณสองฝั่งของล าห้วยแม่ต  า 

ในเขตบ้านหนองแก้ว หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปตามทางหลวงสายพะเยา-งาว 

ประมาณ 10 กิโลเมตร (โครงการโบราณคดีประเทศไทย 2527) บริเวณสองฝั่งของล าห้วยแมต่  า ระยะทางประมาณ 1 

กิโลเมตร  

แหล่งเตำเวียงบัว  ตั้งอยู่ท่ีเมืองโบราณเวยีงบัว หมู่ท่ี 7 ต่อเนื่องกับหมู่ท่ี 3 ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา ปัจจุบันอยู่ห่างจากชุมชนใหม่ริมถนนพหลโยธินหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ไปทางทิศตะวันออก 3 

กิโลเมตร บริเวณท่ีค้นพบเตาและชิ้นส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาจะอยู่ตามท่ีลาดเนินในเมืองโบราณ และพื้นท่ีนอกแนวคู

ก าแพงคันดินของเมืองตามริมห้วยแม่ต  า ในหมู่บ้านบัว (บ้านลุ่ม) ตามไร่นา ในสวนของชาวบ้านท่ีเป็นเนินดินจะมีเตา

อยู่ตลอด 

ข. กำรส ำรวแและขุดค้นแหล่งเตำ 

 ใน พ.ศ. 2502-2503 คณะส ารวจของอาจารย์ไกรศรี นมิมานเหมนิท์ และนายวิพัฒน์ ชุติมา (ไกรศรี นมิมาน

เหมินท์ 2526: 44) ได้ส ารวจแหล่งเตาห้วยแม่ต  าท่ีบ้านแม่กาโทกหวาก ต าบลจ าป่าหวาย (ปัจจุบันคือ ต าบลแม่กา) 

อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และพบซากเตาและชิ้นส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาตามริมห้วยแม่ต  า ซึ่งอาจารย์ไกรศรี 

นมิมานเหมินท์ เห็นว่า เนื้อดินมคีุณภาพใกล้เคียงกับเคร่ืองป้ันดินเผากาหลงและเคร่ืองป้ันดินเผาสันก าแพง ต่อมาใน 

พ.ศ. 2527 คณะส ารวจอีกคณะหนึ่งจากโครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนอื) ได้ส ารวจแหล่งเตาห้วยแมต่  าท่ี

บริเวณบ้านหนองแก้ว พบซากเตาท่ีมีโครงสร้างของผนังโบกยาทับด้วยดินเหนียว ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเตาดิน

ชนิดระบายความร้อนผ่านในแนวเฉียงท้ังหมด และยังค้นพบชิ้นส่วนของจาน ชาม กระปุก และไหเคลือบสีเขียวท่ีมีเนื้อ

ดินสีขาวนวล มีการทาน้ าดินสีขาว แล้วเซาะร่องเป็นลวดลาย และอีกกลุ่มท่ีค้นพบเป็นชนิดไม่เคลือบ เนื้อแกร่ง 

นอกจากนั้นยังได้ส ารวจแหล่งดินซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา คือ ดินบริเวณริมห้วยแม่ต  า 

ระดับชั้นดินความลึก 4 เมตร โดยวัดจากระดับผิวดินบนตลิ่ง ลักษณะของเนื้อดินมีสีขาวอมสีเหลืองหรือสีเทาอมสี

เหลอืงท่ีมคีวามเหนยีวเหมาะส าหรับการผลิตเครื่องป้ันดนิเผา 

 ในปีถัดมา พ.ศ. 2528 มีการส ารวจแหล่งเตาท่ีบริเวณบ้านแม่กาโทกหวากอีกคร้ัง พบเตาจ านวน 1 เตาอยู่

ใกล้กับล าห้วยเกี ยง ซึ่งเป็นล าห้วยสาขาของล าห้วยแม่ต  า สภาพของเตาค่อนข้างสมบูรณ์ มีร่องรอยของการถูกขุด

ท าลายเพยีงเล็กน้อย เข้าใจว่าเป็นร่องรอยของชาวบ้านขุดเพื่อหาของป่า สภาพของเตาตัง้อยูบ่นเนนิดนิ มีลักษณะเป็น

เตาเดี่ยวขนาดเล็กชนิดระบายความร้อนผ่านในแนวเฉียง กว้างประมาณ 1.90 เมตร ยาวประมาณ 4-4.5 เมตร 

โครงสร้างของผนังเตาก่อด้วยดินเหนียว ความหนาของผนังเตาด้านบน 10 เซนติเมตร ความกวา้งของปากปล่องควัน

ไฟ 35 เซนติเมตร ภายในห้องวางภาชนะพบชิ้นส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาเพียงประปราย ส่วนใหญ่เป็นไหหรือกระปุก



 
 

 2715  Proceedings 

ประเภทไม่เคลือบ ทาน้ าดินสีขาว แล้วขูดเซาะร่องก่อนจะน าไปเผา บางชิ้นใช้ดินป้ันแปะติดเป็นลวดลาย ลักษณะเนื้อ

ดินของเครื่องป้ันดนิเผาจากแหล่งเตานีม้หีลายชนดิ เขา้ใจวา่ ชา่งปั้นน่าจะน าดินจากหลายแห่งมาใชเ้ป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตจาก จึงท าให้เคร่ืองป้ันดินเผามสีีดินไม่เหมอืนกัน ท่ีพบ ได้แก่ ดินสีขาวอมสีเหลือง สเีทาอมสีน้ าตาล และสีเทา ท่ี

สังเกตคือ เนื้อดินทุกชนิดจะมีเนื้อละเอียด มีเม็ดทรายปนน้อยมากและมีความพรุนของเนื้อดินน้อย โดยเฉพาะดินสี

เหลืองอมสขีาวมเีนื้อดนิละเอยีดเป็นดินท่ีค่อนข้างมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้จะเห็นวา่เครื่องป้ันดินเผาท่ีค้นพบนัน้ป้ันได้บาง

และแกรง่ 

 ใน พ.ศ. 2529 โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนอื) ได้ส ารวจแหล่งเตาม่อนออม ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แตไ่มพ่บลักษณะโครงสร้างของเตาท่ีชัดเจน พบเพียงช้ินส่วนของดินเหนยีวเผาไฟ ด้านหนึ่ง

มีเคลือบติดอยู่เป็นแผ่นกว้าง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า น่าจะเป็นเตาชนิดระบายความร้อนไหลผ่านในแนวเฉียง โครงสร้างผนัง

โบกทับด้วยดินเหนียวเช่นเดียวกับเตาสันก าแพงและเตาวังเหนือ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จากเตานี้อาจศึกษาได้จาก

เครื่องป้ันดนิเผาที่จัดแสดงอยูใ่นพิพิธภัณฑสถานวัดลแีละหอวัฒนธรรมนทัิศน์วัดศรีโคมค า จังหวัดพะเยา 

ต่อมาในปีเดียวกัน จากการส ารวจทางโบราณคดีท่ีแหล่งเตาบ้านบัว ภายในบริเวณเนินท้ัง 2 แห่ง ไม่พบ

ร่องรอยของเตา พบเพยีงชิน้ส่วนเคร่ืองป้ันดินเผากระจายอยูเ่ป็นหย่อม ๆ รูปทรงส่วนใหญ่เป็นจานท้ังชนิดเคลอืบและ

ชนิดไมเ่คลอืบท่ีตกแตง่ลายบนตัวภาชนะ พบเฉพาะบริเวณเนินแรก หลังจาก พ.ศ. 2548 นักโบราณคดีจากโครงการ

โบราณคดีชุมชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส ารวจแหล่งเตาบ้านบัว ซึ่งพื้นท่ีส ารวจนั้นเป็นท่ีดินของชาวบ้านต้ังอยู่

ท้ายหมู่บ้าน และอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินท่ี 2 สภาพพื้นท่ีเป็นเชิงลาดตัดกับชายเขา มีล าห้วยแม่ต  าไหลผ่าน ผล

จากการขุดค้นทางโบราณคดีสามารถพบเตาท้ัง 2 แห่ง และชิ้นส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาจ านวนมากฝังอยู่ในดินกระจาย

อยู่รอบตัวเตา ระดับความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนใหญ่เป็นจานท่ีเสียหายจากการผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐานและ

ไมส่ามารถควบคุมคุณภาพการผลิต สภาพโดยท่ัวไปของพืน้ท่ีพบวา่ ยังมีซากเนนิอีกหลายแห่งในบริเวณเวยีงบัวสว่นท่ี 

2 คาดว่านา่จะเป็นเตา เพราะค้นพบชิ้นส่วนเครื่องป้ันดนิเผาและผนังของเตากระจัดกระจายอยู่ 

ลักษณะของเตาบ้านบัวเป็นเตาดินชนดิระบายความร้อนผ่านในแนวเฉียง ฝังอยูใ่นดิน มีขนาดเล็ก ความยาว

โดยเฉลี่ยประมาณ 5.00-5.15 เมตร และความกวา้งประมาณ 1.90-2.00 เมตร วธีิสร้างเตาจะขุดเนินดนิบริเวณท่ีจะ

สร้างเตาขุดเป็นหลุมขนาดกว้างและยาวไล่เลี่ยกันกับขนาดของเตาท่ีจะสร้าง แล้วสานโครงของผนังเตาด้วยไม้ไผ่ 

จากนั้นเอาดินเหนียวผสมทรายมาพอกทับบนผนังเตา ทิ้งไว้จนแห้ง จึงสุมไฟเผาให้โครงสร้างของเตาแข็งตัว ส่วนพื้น

เตาเป็นดินอัดเรียบทาทับด้วยดินเหนียว มีผนังกันไฟสูงประมาณ 35 เซนติเมตร คั่นอยู่ภายในห้องบรรจุเชื้อเพลิงท่ีมี

ความยาว 2.10 เมตร กินพื้นท่ีของเตาไปประมาณคร่ึงหนึ่งของความยาวท้ังหมด พื้นของห้องวางภาชนะภายในเตาจะ

มลีักษณะลาดเอียงจากผนังกั้นไฟขึน้ไปหาปล่องระบายควันไฟ เนื่องจากห้องบรรจุเชื้อเพลิงแคบและเตี้ยจึงท าให้การ

ล าเลียงภาชนะเข้าเผาและน าออกหลังจากเผาเสร็จไมส่ามารถท าได้ ดังนั้นจึงต้องใชว้ิธีเจาะเพื่อเปิดหลังคาเตาและใช้

ดินเหนียวโบกทับเมื่อจะท าการเผาแต่ละคร้ัง เตาชนิดนี้สามารถบรรจุภาชนะท่ีจะเผาได้คร้ังละมากๆ การควบคุม

ความร้อนของเตาชนิดนี้จะไม่ดีนัก เมื่อเปรียบเทียบกับเตาท่ีก่อด้วยอิฐ (เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ 2551: 19) ดังนั้นเราจึง

ค้นพบชิ้นส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเสียหายจ านวนมากกองทับถมอยูบ่ริเวณแหล่งผลิต ชิ้นส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาบางส่วน

มีผิวด้าน เนื่องจากใช้ไฟแรงต่ าขณะเผาหรือท่ีเรียกว่า “เผาเคลือบไม่สุก” ตรงกันข้ามหากชิ้นส่วนเคร่ืองป้ันดินเผา

บางส่วนมีผิวมันใสแต่มีสภาพบิดเบ้ียว สาเหตุเนื่องจากใช้ไฟแรงสูงเกินไปขณะท่ีเผาหรือท่ีเรียกว่า “เผาเคลือบสุก

เกินไป” 

 ลักษณะของเตาชนดิระบายความร้อนผ่านในแนวเฉียงท าให้ภาชนะต้องถูกจัดวางในแนวเฉียงไปหาปล่องควัน

ไฟ ระหว่างการเผา ความร้อนจากพื้นจะไหลผ่านภาชนะที่เผาและออกไปสู่ปากปล่องควันไฟโดยตรง แม้วา่เตาชนิดนี้

จะให้ความร้อนสูง สามารถเผาถึงชัน้ในของภาชนะได้ แต่มีข้อเสียคือ ความร้อนจะสูญเสียไปเร็ว จึงท าให้ภาชนะที่อยู่
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ด้านบนจะสุกไม่ท่ัว ส่วนภาชนะท่ีอยู่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิงจะสุกมากเกินไป ด้วยข้อจ ากัดของเตาชนิดนี้ท่ีไม่สามารถจะ

ควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีได้ จึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้การเผาเคร่ืองป้ันดินเผาแต่ละคร้ังมีความเสียหายมากปริแตก 

บิดเบี้ยวหรือยุบตัว ความเสียหายอีกประการหนึ่งเกิดจากเวลาเผาใช้วิธีประกบปากและซ้อนก้นเป็นชั้น ๆ  เมื่อน้ า

เคลือบถูกความร้อนมากจนเกินไปก็จะละลาย ส่วนใดท่ีชุบน้ าเคลือบมากเกินไป ก็จะไหลย้อย ท าให้ปากและก้นของ

ภาชนะเกาะตดิกันจนเกิดความเสียหาย 

ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีของกรมศลิปากรได้คน้พบเตาดินชนิดห้องเดี่ยวระบายความร้อนผ่านในแนว

เฉียง โครงสร้างของเตาก่อด้วยดินฝังอยู่ในเนินดินถม สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ จ านวน 3 เตา บริเวณแรกพบ 1 เตา 

เรียกวา่ เตาพ่ออุ๊ยแตง๋ และบริเวณท่ีสองเรียกว่า กลุ่มเตาเก๊ามะเฟือง ขุดพบอีก 2 เตา คือ เตามะเฟือง 1-2 (สายันต์ 

ไพรชาญจิตร์ 2554: 135) 

กลุ่มเตาพ่ออุ๋ยแต๋งตั้งอยู่ในท่ีลาดเอียง ปล่องระบายควันไฟอยู่ในระดับสูงกว่าหน้าเตา เตามีความยาว

ประมาณ 5.50 เมตร ความกว้างประมาณ 1.70 เมตร ปล่องเตามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร ผนังของ

ปล่องหนาเฉลี่ย 8-10 เซนตเิมตร หลังคาส่วนเหนอืหอ้งภาชนะต่อเนื่องกับส่วนท่ีคุมเหนอืก าแพงกันไฟมีร่องรอยคล้าย

การเจาะเปิดออกแล้วเอาก้อนดินของโครงสร้างเตาปิดถมไว้ ส่วนกลุ่มเตาเก๊ามะเฟืองเป็นเตาก่อด้วยดินสร้างบนเนิน

ดินเดียวกัน ปล่องเตาอยู่ชิดกันท่ีกลางเนนิ ปากเตาเก๊ามะเฟือง 1 หันออกไปทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนอื ขณะที่ปากเตา

เก๊ามะเฟือง 2 หันออกไปทางทิศเหนือ ห่างกันประมาณ 2.50 เมตร ท้ังสองเตามีขนาดใกล้เคียงกัน เฉพาะเตาเก๊า

มะเฟือง 1 มีความยาว 5.15 เมตร ความกว้าง 1.90-2.00 เมตร ปล่องสูง 1.65 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ

ปล่องประมาณ 40-45 เซนตเิมตร พื้นเตาเป็นดินอัดเรียบและโบกทับด้วยดินเหนยีว มีก าแพงกันไฟสูง 35 เซนติเมตร 

ห้องเผาภาชนะยาว 2.45 เมตร (วัดจากแนวก าแพงกันไฟไปจรดคอเตา) พื้นห้องเผาภาชนะเป็นดินอัดเรียบในแนว

ระนาบ มีขนาดของห้องเผาภาชนะยาว (2.10 เมตร) กินพื้นท่ีประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของความยาว สิ่งท่ีน่าสนใจก็คือ 

ชอ่งใส่ไฟค่อนข้างแคบและเต้ียจนตัวคนไมส่ามารถเข้าไปได้ ดังนั้นการจัดวางจานเข้าเผาในห้องเผาภาชนะและการน า

ภาชนะท่ีเผาสุกแล้วออกจากตัวเตาอาจตอ้งใช้วิธีเจาะเปิดหลังคาเตาและใชด้ินโบกยาปิดทับช่องท่ีเจาะก่อนเผาแต่ละ

คร้ัง ท าเช่นนี้สลับกัน นอกจากนี้ยังพบว่า เตาท่ีเวียงบัว (ภาพท่ี 1) เป็นเตาก่อด้วยดิน มีฉนวนดินถมทับซึ่งช่วยเก็บ

ความร้อนและเป็นฐานเสริมความแข็งแรงของตัวเตาและมีการน าเอาดนิปูนมาร์ลมาถมบริเวณหลังคาเตา คอเตา และ

รอบปล่องเตาเป็นชั้นหนาประมาณ 50-70 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าเป็นชั้นดินฉนวนท่ีช่วยเก็บกักความร้อนและช่วย

รองรับการขยายตัวของโครงสร้างของเตาท่ีเป็นผนังดินก่อให้มีความยืดหยุ่นได้ดี (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2554: 136) 

เนื่องจากโครงสร้างของเตาเก๊ามะเฟือง 2 ช ารุดมาก จึงไม่สามารถวัดขนาดได้  
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ภำพที่ 1 เตาดินชนิดระบายความร้อนผ่านในแนวเฉียง แหล่งเตาพะเยาที่เวยีงบัว 
 

ค. รูปลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผำ 

 รูปลักษณ์ของเคร่ืองป้ันดินเผา ท้ังชนิด ประเภท และลักษณะของเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีถูกผลิตจากเตาเก๊า

มะเฟือง 1-2 ซึ่งขุดค้นบริเวณพื้นท่ีลาดชายเนินทางทิศเหนือของเนินดินท่ีตั้งเตา ห่างจากตัวเตาออกไปตั้งแต่ระยะ

ประมาณ 2-10 เมตร ได้คน้พบกองขยะจากเตาจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นจานท่ีมีสภาพบิดเบ้ียว ซึ่งเกิดจากการสัมผัส

กับลมร้อนอุณหภูมิสูงเกินกว่าท่ีเนื้อดินจะคงรูปร่างอยู่ได้ จานท่ีเผาไม่สุกจะมีเนื้อดินสีน้ าตาลอมสีแดง ไม่แกร่ง 

เคลือบไม่สุก หลอมเป็นแก้วใส รวมท้ังจานท่ีแตกหักเสียหาย และชิ้นส่วนของอุปกรณ์ท่ีช่วยจัดวางส าหรับการเผา

ภายในเตา 

เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีถูกผลิตจากเตาบ้านบัวมีท้ังชนิดเคลอืบและชนิดไม่เคลือบ ส าหรับชนิดไม่เคลือบจะพบใน 

ปริมาณน้อยมาก ส่วนชนิดเคลอืบจะเป็นประเภทเคลือบสีเขียวมากท่ีสุด มักเป็นจานปากกว้าง ก้นลึก และเชิงเตี้ยจน

เกือบแบน ด้านในขอบปากมสีันคล้ายคลึงเคร่ืองเคลือบสีเขียวระยะตน้ท่ีถูกผลิตจากกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย บริเวณบ้าน

เกาะนอ้ย ด้านในก้นจานมักกดประทับลายสัตว์แบบต่าง ๆ เช่น ชา้ง มา้ ปลา นก และสิงห์ เป็นตน้ (ภาพท่ี 2) ตัวจาน

มักเซาะรอ่งเป็นเส้นขนานในแนวตัง้ 

 

 
 

ภำพที่ 2 แมพ่มิพด์ินเผาส าหรับกดประทับลายบนจาน 
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 เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีถูกผลิตจากเตาม่อนออมมีท้ังชนิดเคลือบและชนิดไม่เคลือบ ส่วนใหญ่มีเนื้อแกร่ง พบ

ชิ้นส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาเนื้ออ่อนบ้างในปริมาณน้อย ชนิดเคลือบมีลักษณะเด่นคือ เป็นจานปากกว้าง ก้นลึก ด้านใน

ของตัวจานเซาะเป็นร่องขนานกันในแนวตัง้ ก้นจานกดประทับลายปลา 2 ตัว คล้ายคลึงกับจานเคลือบสีเขียวท่ีถูกผลิต

จากกลุ่มเตาสันก าแพง (เตาห้วยบวกปีน) มากท่ีสุด (โครงการโบราณคดีประเทศไทย 2527) เคลือบมีสีเขียวอมสี

น้ าตาล เนื้อดินค่อนข้างหยาบ มีส่วนผสมของทรายหยาบค่อนข้างมาก สีเทาเข้ม สีเทาอมสีสนิมเหล็ก แต่เนื้อดินมีแร่

เหล็กมากกวา่เนือ้ดนิของกลุ่มเตาสันก าแพง                   

 เครื่องป้ันดินเผาท่ีถูกผลิตจากเตาห้วยแม่ต  ามักเป็นชนดิเคลือบ มีท้ังสีฟ้าจาง ๆ เคลือบขุ่น เคลือบมีสีเหลอืง 

อมสีฟ้า รูปทรงส่วนใหญ่เป็นชาม โถ และกระปุก เนื้อดินมีสีขาวอมสีเหลือง ละเอียด บางกลุ่มมีสีน้ าตาล เนื้อหยาบ 

เครื่องเคลือบเหลา่นีม้ลีักษณะคลา้ยคลึงกับเครื่องเคลือบท่ีถูกผลิตจากกลุ่มเตาบ่อสวก จังหวัดน่าน และเครื่องเคลือบ

จากกลุ่มเตากาหลง จังหวัดเชยีงราย (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2555: 52) 
 

 ง. แหล่งของแรงบันดำลใแส ำหรับสร้ำงสรรค์ 

การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันย่อมต้องมีแรงบันดาลใจส าหรับสร้างสรรค์ 

นักวิชาการด้านเคร่ืองป้ันดินเผามักกล่าวกันว่า ช่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเลียนแบบ

เคร่ืองป้ันดินเผาต่างถิ่นหรือต่างประเทศเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม แหล่งของแรงบันดาลส าหรับสร้างสรรค์

เคร่ืองป้ันดินเผาก็มิได้ถูกจ ากัดอยู่เพียงเร่ืองการเลียนแบบเท่านั้น แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับแหล่งของแรงบันดาลใจ

จากสิ่งต่างๆ (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร 2556: 23) ผลจากการศึกษาพบว่า เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีถูกผลิตจากกลุ่มเตา

เมอืงพะเยามีแหล่งของแรงบันดาลใจส าหรับสร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวม 3 แหลง่ด้วยกัน ได้แก่  

1. เครือ่งปั้นดินเผำแีน  

เคร่ืองป้ันดินเผาจีนเป็นสินค้าออกท่ีมีบทบาทส าคัญในตลาดการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่

ปลายพุทธศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นมา ถูกส่งเข้ามาจ าหนา่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนได้รับความนยิมจากบุคคลทุก

ระดับ เมื่อใดก็ตามท่ีเคร่ืองป้ันดินเผาจีนเร่ิมขาดแคลนเป็นเวลานาน ช่างชาวท้องถิ่นก็จะพยายามเลียนแบบ

เคร่ืองป้ันดินเผาขึ้นใช้เองภายในอาณาจักร เมื่อเห็นผลก าไรจากการค้าก็มักจะผลิตเพื่อส่งจ าหน่ายทดแทนให้แก่

อาณาจักรใกล้เคียงทันที แมคุ้ณภาพท่ีผลิตออกมาจะไมส่ามารถทัดเทียมเครื่องป้ันดนิเผาจีนก็ตาม  

พัฒนาการของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเมืองพะเยาก็ได้รับแรงบันดาลใจส าหรับสร้างสรรค์ด้านรูปทรง 

ลวดลาย และวิธีตกแต่งจากเคร่ืองป้ันดินเผาจีนเช่นเดียวกับแคว้นหรืออาณาจักรต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เคร่ืองป้ันดินเผาจีนท่ีเป็นตน้แบบส าคัญของเครื่องป้ันดินเผาเมอืงพะเยา ได้แก่ เคร่ืองเคลอืบสีเขียวท่ีถูกผลิต

จากกลุ่มเตาหลงเฉวียน มณฑลเจ้อเจียง ระหว่างปลายสมัยราชวงศ์เยว ียนและต้นสมัยราชวงศ์หมิง ราวกลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 19 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 และถือเป็นประเภทท่ีถูกค้นพบท่ัวไปและเป็นรุ่นยอดนิยมของลูกค้าในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งชา่งชาวท้องถิ่นนิยมเลียนแบบมากที่สุด จึงเป็นเครื่องป้ันดนิเผาต้นแบบท่ีส าคัญของช่างในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มากท่ีสุด ดังจะเห็นได้จากจานเคลือบสีเขียวท่ีถูกผลิตจากกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย กลุ่มเตาสันก าแพง 

กลุ่มเตาวังเหนือ กลุ่มเตาเมอืงพะเยา กลุ่มเตาบ่อสวก กลุ่มเตาในประเทศเวียดนาม และกลุ่มเตาในประเทศเมียนมาร์

ลักษณะเด่นของเคร่ืองเคลอืบสีเขียวกลุ่มน้ี ได้แก่ จานท่ีเซาะร่องขนานในแนวต้ัง (ภาพท่ี 3) หรอืท่ีขูดสลักลายลูกคลื่น

เลียนแบบลายก้านขด (ภาพท่ี 4) บริเวณด้านในตัวจาน ซึ่งช่างชาวจีนได้รับแรงบันดาลใจส าหรับสร้างสรรค์จาก

รูปทรงของเครื่องโลหะในประเทศแถบตะวันออกกลางในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ 
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ภำพที่ 3 จานเคลือบสีเขียว ตัวจานเซาะรอ่ง        ภำพที่ 4 จานเคลือบสีเขียว ตัวจานขูดสลักลาย 

                   ขนานในแนวตัง้พุทธศตวรรษท่ี 19-20             กา้นขด พุทธศตวรรษท่ี 19-20            

 

นอกจากนี้ ยังมีลายปลาคู่ (ภาพท่ี 5) เดิมเข้าใจคลาดเคลื่อนวา่ หมายถงึสัญลักษณห์ยนิหยางในลัทธิเตา้ แต่

ปัจจุบันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ เพราะชาวจีนเชื่อว่า “ปลา” เป็นสัญลักษณ์ของการมีอยู่อย่างเหลือเฟือ ซึ่ง

สอดคล้องกับค าว่า “เหนยีนเหนียนโหย่วอว ี” หมายถึงมกีินมใีชเ้หลือเฟือทุก ๆ ปี การมกีินมีใชอ้ยา่งเหลือเฟือ ชาวจีน

ได้น าค าพ้องเสียงของค าวา่ “อว ี” ซึ่งแปลว่า เกิน เหลือเฟือ กับค าว่า “อว ี” ซึ่งแปลว่า “ปลา” มาใช้ให้สัมพันธ์กันจน

ได้ท้ังความหมายและสัญลักษณ์ (เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ 2551: 40) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งเชิงปรัชญาท่ีมีต่อ

วัฒนธรรมและวิถีชีวติของชาวจีน อย่างไรก็ตาม การตกแตง่ด้วยลายปลานัน้คงไมไ่ด้รับอทิธิพลทางความเชื่อจากชาว

จีนด้วย แต่เป็นเร่ืองการรับอิทธิพลทางศิลปะเท่านั้น เช่นเดียวกับเคร่ืองป้ันดินเผาส่วนใหญ่ท่ีถูกผลิตในภาคพื้นเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากลายปลาที่ปรากฏบนเคร่ืองป้ันดินเผาบางครั้งมไิด้มีเพียง 2 ตัว บางครั้งก็พบว่า มมีากถึง 

8 ตัว จึงเป็นเพยีงแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งท่ีท าให้ช่างได้น ามาประยุกตใ์ช้ส าหรับสร้างสรรค์งานเครื่องป้ันดนิเผา  
 

 
 

ภำพที่ 5 จานเคลือบสีเขียว ก้นจานกดประทับลายปลาคู่ พุทธศตวรรษท่ี 19-20 

ขุดพบท่ีแหล่งเตาบ้านบัว (เกรยีงศักดิ์ ชัยดรุณ 2551: 29) 

2. เครื่องปั้นดินเผำร่วมสมัย  

รูปแบบของจานท่ีถูกผลิตจากกลุ่มเตาในจังหวัดพะเยา ไม่ว่าจะเป็นเตาบ้านบัวหรือเตาม่อนออมถูกผลิต

ขึ้นมาโดยมีลักษณะร่วมท่ีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ จานหรือชามปากบานออก ขอบปากงุ้มเข้า และเคลือบสีเขียว ซึ่งถูก

ค้นพบมากจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย บริเวณบ้านเกาะน้อย แหลง่เตาสันก าแพง แหล่งเตาเมอืงน่าน รวมถึงการจัดวาง

จานแบบประกบปาก ก้นซ้อนก้นเป็นเถา ๆ ก็ใช้กันแพร่หลายท่ัวไปในกลุ่มเตาท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศ
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ไทย รูปทรงของจาน รวมท้ังการจัดวางเข้าเผาในเตาแบบนี้จะไม่พบในแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของวัฒนธรรมเขมร

โบราณ ท้ังในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทยและในประเทศกัมพูชาปัจจุบัน  

3. หม้ออบ 

การรับเทคโนโลยีหรือวิทยาการการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของคนไทยจากอาณาจักรได่เหวียด (เวียดนาม) 

นา่จะเร่ิมขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของอาณาจักรล้านนาหรือแคว้นตา่งๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้ติดต่อ

กับอาณาจักรได่เหวียด โดยอาศัยเส้นทางท่ีพ่อค้าชาวล้านนาและชาวสุโขทัยใช้ติดต่อระหว่างเมืองต่าง ๆ ท้ังทางบก

และทางน้ า เช่น เมืองเชียงแสน เมืองเชียงรุ้ง เมืองเชียงใหม่ เมืองฝาง เมืองสุโขทัย เมืองภูกามยาว เมืองน่าน ผ่าน

เมืองหลวงพระบางในอาณาจักรล้านช้าง ผ่านทางช่องเขาคัวเรา (Cau Rao) ไปยังดินแดนของอาณาจักรได่เหวยีด ท า

ให้มีอิทธิพลของงานศิลปะและวิทยาการการผลิตท่ีก้าวหน้าต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดและส่งต่อมายังอาณาจักรล้านนา 

อาณาจักรสุโขทัย และแคว้นเล็กๆ ในบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้แคว้นหรืออาณาจักรเหล่านัน้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น 

โดยมิได้มีช่างป้ันจีนมาเป็นผู้ริเร่ิมแต่อย่างใด เพราะตัวอักษรท่ีถูกค้นพบบนชิ้นส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาก็ไม่ปรากฏ

ตัวอักษรจีน แต่กลับพบเพียงตัวอักษรล้านนาเท่านั้น (Shaw 1985: 111) นอกจากนี้ หลักฐานส าคัญท่ีเห็นได้อย่าง

ชัดเจนก็คือ บรรดากล่องดินหรือหมอ้อบท่ีถูกค้นพบยังแหลง่เตาตา่งๆ เชน่ แหลง่เตากาหลง แหล่งเตาบอ่สวก รวมท้ัง

แหลง่เตาบ้านบัว เม่ือ พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ยอ่มแสดงให้เห็นถึงวทิยาการขัน้สูงท่ีรับมาจากอาณาจักรได่เหวยีด 

แ. กำรก ำหนดอำยุ 

โดยท่ัวไปการก าหนดอายุของเคร่ืองป้ันดินเผาไทยมักไม่สามารถด าเนินการจากหลักฐานการขุดค้นทาง

โบราณคดีเพียงอย่างเดียว การก าหนดอายุของเคร่ืองป้ันดินเผาเมืองพะเยาก็เช่นเดียวกัน ไม่สามารถก าหนดอายุได้

อย่างชัดเจน โดยอาศัยเพียงศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง จ าเป็นต้องอาศัยศาสตร์หลายแขนงช่วยก าหนดอายุ เช่น วิธี

ทางวิทยาศาสตร์ วิธีศึกษารูปแบบศิลปะของเคร่ืองป้ันดินเผา และวิธีตรวจสอบอายุของตัวอักษร เป็นต้น สิ่งหนึ่งท่ี

นักวิชาการนิยมมาใช้หาอายุก็คือ การวเิคราะห์ “คาร์บอน 14” ซึ่งเป็นการตรวจสอบวัตถุท่ีเป็นอินทรียส์ารในหลุมเตา 

ส่วนใหญ่จะใช้ถ่านไม้ท่ีหลงเหลอือยู่ในเตาเป็นตัวอย่างตรวจสอบ แต่วธีินี้ ความแปรผันของค่าเบ่ียงเบนค่อนข้างมาก 

อาจท าให้ตัวเลขค่าอายุมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้สูง ถ้าตัวอยา่งตรวจสอบหรือถ่านไมจ้ากหลุมเตามีปริมาณไม่มากพอ

หรือตัวอย่างตรวจสอบจากหลุมเตามีเพยีงไม่กี่แหง่ ท่ีผ่านมาแม้มผีลอา้งองิของการก าหนดอายุเตาท่ีแหล่งเตาบ้านบัว

โดยวิธีคาร์บอน 14 ซึ่งใช้ตัวอย่างตรวจสอบหาค่าของถ่านไม้จากการเผาคร้ังสุดท้ายท่ีถูกกวาดท้ิงไว้ในบริเวณ

ด้านหนา้ชอ่งใส่ฟืนของเตา ซึ่งผลการวเิคราะห์สรุปวา่ ถ่านไม้มคี่าอายุราว พ.ศ. 1830-1833 ก็ตาม แตก่ารสันนษิฐาน

อายุของเตาบ้านบัวจะเก่าถึงช่วงเวลาดังกล่าวมาข้างต้นจริงหรือไม่นั้น ยังเป็นข้อถกเถียงและต้องมาศึกษาวิเคราะห์

กันต่อไป เพื่อให้หลักฐานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจจะต้องใช้หลักฐานและการ

ตคีวามเพิ่มเตมิ 

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นนี้หลักฐานข้างเคียงท่ีจะช่วยคลี่คลายปัญหาการตีความอายุของเคร่ืองป้ันดินเผา

เมอืงพะเยาได้ระดับหนึ่งนัน้คือ จารึกท่ีได้มาจากการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีแหล่งเตาบ้านบัว หลักฐานหลายชิ้นท่ีได้มา

มีความส าคัญอย่างยิ่ง สามารถจะน าไปวิเคราะห์ตีความเชื่อมโยงกับหลักฐานข้อมูลด้านอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะข้อมูล

ทางประวัตศิาสตร์ท่ีมีความสอดคล้องหรือมคีวามสัมพันธ์กับแหลง่เตาบ้านบัว 

เมื่อ พ.ศ. 2530 มีการค้นพบชิ้นส่วนจานเคลือบสีเขียวจ านวน 3 ชิ้นท่ีแหล่งเตาบ้านบัว ด้านในก้นจานกด

ประทับลายรูปคล้ายพระอาทิตย์หรือดอกจัน และด้านนอกก้นจานมีจารึกอักษรโบราณจ านวน 1 บรรทัด เหมือนกัน

ท้ัง 3 ชิ้น เมื่อพิจารณาจากรูปอักษรและอักขรวิธีพบว่า เป็นตัวอักษรฝักขาม ซึ่งเป็นอักษรไทยสกุลหนึ่งท่ีเคยใช้ใน

อาณาจักรล้านนาเมื่อราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 ลักษณะข้อความในจารึกเขียนเหมือนกันและลายมือผู้จารก็เป็น

บุคคลเดียวกัน เมื่อสังเกตลายมอื ผู้จารเป็นผู้มีความรู้เขียนอักษรได้สละสลวยและถูกอักขรวิธี แต่เนื่องจากข้อความ
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ไมค่่อยชัดเจน ค าอ่านจึงสันนิษฐานได้ 2 ทาง คือ อาจจะอ่านวา่ “กูหมา” หรือ “กหมา” (ก่อหมา) ถ้าอา่นวา่ “กูหมา” 

ก็อาจจะหมายถึงช่ือของช่างป้ัน แตถ่้าอา่นวา่ “ก่อหมา” ก็อาจจะหมายถึงช่ือของเตา (เกรยีงศักดิ์ ชัยดรุณ 2551: 33) 

ศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ได้ขุดค้นเนินดินกลุ่มเตาเก๊ามะเฟือง และได้พบถ่านไมท่ี้เป็นขยะถูก

กวาดทิ้งจากกระบวนการเผาเคร่ืองป้ันดินเผาบริเวณหน้าห้องไฟของเตาเก๊ามะเฟือง 1 และได้ใช้ถ่านไม้เป็นตัวอย่าง

ส าหรับการวเิคราะห์หาอายุดว้ยวธีิคาร์บอน-14 ซึ่งสามารถบง่บอกชว่งเวลาเฉพาะท่ีเกิดกจิกรรมการเผาเครื่องป้ันดิน

เผาคร้ังหลัง ๆ ก่อนเตาถูกเลิกใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือผลการส่งไปตรวจวิเคราะห์เพื่อหาอายุท่ีห้องปฏิบัติการ BETA 

ANALYTIC INC. องค์กรเชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการด้านการก าหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 ตั้งอยู่ท่ีมลรัฐฟลอริด้า 

สหรัฐอเมริกา ได้แจ้งผลการวิเคราะห์ตรวจสอบค่าอายุตัวอย่างถ่าน PHY-VBKILN2-S1; Beta-215011 ด้วยวิธี

คาร์บอน-14 พบว่า มีค่าอายุ 690+/-50 ปีก่อนปัจจุบัน ความเป็นไปได้อยู่ระหว่าง พ.ศ. 1823-1843 มีค่าอายุท่ี

ยอมรับได้จากการค านวณบนเส้นกราฟ ราว 660 ปีก่อนปัจจุบัน ราว พ.ศ. 1823-1843 หรือต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 

ตรงกับรัชกาลพญาง าเมืองเป็นกษัตริย์ครองเมืองภูกามยาว ร่วมสมัยกับชว่งเวลาที่พญามังรายครองเมืองเชยีงรายใน

ลุ่มแมน่้ ากกและก าลังขยายอ านาจลงไปสร้างศูนย์กลางของแคว้นลา้นนาท่ีลุ่มแมน่้ าปงิ และร่วมสมัยกับช่วงเวลาที่พ่อ

ขุนรามค าแหงครองแคว้นสุโขทัยในลุม่แมน่้ ายมตอนล่าง 

จากค่าอายุตัวอย่างถ่านมีความเป็นไปได้อย่างกว้างท่ีสุด (95% probablility) ว่า อายุจากตัวอย่างถ่านจาก

เตาเก๊ามะเฟือง 1 อาจอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่าง พ.ศ. 1803-1943 และมีค่าอายุในระดับความเป็นไปได้

ค่อนข้างมาก (68% probablility) อยู่ระหว่าง พ.ศ. 1823-1843 และเมื่อพิจารณาจากเส้นตัดแสดงความเป็นไปได้ใน

กราฟพบว่า ช่วงค่าอายุท่ียอมรับได้อยู่ท่ีราว พ.ศ. 1833 ตรงกับรัชกาลพญาง าเมืองแห่งแคว้นภูกามยาวแสดงให้เห็น

ว่า เตาและเคร่ืองป้ันดินเผาจากแหล่งเตาเวียงบัวท่ีขุดค้นพบเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันกับท่ีพญาง า

เมืองเป็นกษัตริย์ครองเมืองภูกามยาว (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2555 : 42) อย่างไรก็ตาม การก าหนดอายุ

เคร่ืองป้ันดินเผาเมืองพะเยาด้วยวิธีนี้มีโอกาสคลาดเคลื่อนสูงเช่นเดียวกัน ไม่สามารถก าหนดอายุได้แคบกว่านี้ ซึ่ง

อาจจะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ ดังนัน้จึงอาจไมส่ามารถสูก้ารศึกษาด้วยวธีิทางประวัตศิาสตร์ศิลปะได้ 

หากเราตรวจสอบรูปแบบศิลปะของเคร่ืองป้ันดินเผาเมืองพะเยาจะพบว่า รูปทรงของจานเคลือบสีเขียว ซึ่ง

เป็นผลิตภัณฑ์หลักของเตาบ้านบัว เตาม่อนออม และไหทรงสูงเคลือบสีน้ าตาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเตาเวียง 

พยาว จะเห็นว่า รูปทรงของจานเคลือบสีเขียว การเซาะร่องขนานกันในแนวตั้งหรือการขูดขีดลายก้านขดนั้นเป็น

รูปทรงและลวดลายท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากเคร่ืองเคลือบสีเขียวจากกลุ่มเตาหลงเฉวียน สมัยราชวงศ์เยว ียน ราว

กลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ดังนั้น การก าหนดอายุเคร่ืองป้ันดินเผาเมืองพะเยาจึงไม่ควรเก่าไปกว่ากลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 19 ข้อสังเกตอกีประการหนึ่งคือ ประเภทของเครื่องป้ันดินเผาที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาเมอืงพะเยาได้ชี้ให้เห็น

ชัดเจนว่า ไมค่วรมีอายุหลังต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 อันเป็นช่วงท่ีชา่งจากกลุ่มเตาส่วนใหญ่ในภาคเหนือท้ังตอนบนและ

ตอนล่างต่างหันมาผลิตเคร่ืองลายสีด าเพื่อเลียนแบบเคร่ืองลายคราม ซึ่งเป็นแบบท่ีนิยมในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 

20 แล้ว ดังนั้น ชา่งในแควน้ภูกามยาวอาจถูกกวาดต้อนไปผลิตเครื่องเคลือบสีเขียว บริเวณห้วยบวกปีน รวมกับช่างท่ี

กลุ่มเตาสันก าแพงก็ได้ เมื่อคร้ังพญาค าฟูทรงผนวกเอาแคว้นภูกามยาวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรลานนา ท าให้

การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเมืองพะเยาต้องสิ้นสุดลง จึงไม่น่าแปลกใจท่ีการขุดค้นตามพื้นท่ีต่างๆ ในจังหวัดพะเยาจะ

ค้นพบชิ้นส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาจีน เคร่ืองป้ันดินเผาสุโขทัย และเคร่ืองป้ันดินเผาล้านนาจากกลุ่มเตาอื่น เช่น กลุ่มเตา

กาหลง ซึ่งอยู่ใกล้ท่ีสุดในพื้นท่ีของแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเดิม คือ กลุ่มเตาเมืองพะเยา และมีอายุกลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 20 ลงมาถึงพุทธศตวรรษท่ี 21 กระจายอยู่บริเวณแหล่งท่ีอยูอ่าศัยเดิม ซึ่งไม่ใช่ระยะเวลาเดียวกับท่ีมีการ

ผลิตเครื่องป้ันดนิเผาเมอืงพะเยา 
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บทสรุป 
พัฒนาการของเคร่ืองป้ันดินเผาเมอืงพะเยาได้รับแรงบันดาลจากเคร่ืองป้ันดินเผาจีนมากท่ีสุด ปัจจัยส าคัญท่ี

ส่งผลให้มีการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาขึ้น เนื่องจากการขาดแคลนสิ่งท่ีต้องใช้สอยในชีวิตประจ าวัน  ความห่างไกลของ

พื้นท่ีมิได้เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการขนส่ง รูปแบบทางศิลปะของเคร่ืองป้ันดินเผาเมืองพะเยาได้บ่งบอกถึง

ความสัมพันธ์กับเครื่องเคลือบสีเขียวของจีนในสมัยราชวงศ์เยวี ยน ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ที่ถูกส่งเข้ามา

จ าหนา่ยเป็นสนิค้าออกยังภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้เมื่อพจิารณาจากปัจจัยของการขาดแคลนเคร่ืองป้ันดนิเผา

จีนของทุกแคว้นทุกอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแตป่ลายพุทธศตวรรษท่ี 19 แคว้นหรืออาณาจักรท่ีตั้งอยู่

ห่างไกลท่ีสุดจ าเป็นต้องพัฒนาการผลิตของตนเองมากท่ีสุด ดังนั้น เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 

จึงไม่นา่จะส่งผลหรือเกี่ยวข้องกับการผลิตเคร่ืองป้ันดนิเผาเมอืงพะเยาเลย รวมท้ังประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเตา

เมืองพะเยาก็มิได้บ่งบอกถึงความเก่าแก่ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 เลย หากประเภทของเคร่ืองป้ันดินเผาเหล่านั้นถูก

ผลิตหลังกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 ลงมา ก็จะกลายเป็นรูปแบบท่ีล้าสมัยท่ีสุด ขณะท่ีเคร่ืองป้ันดินเผาของแคว้นหรือ

อาณาจักรอื่น ๆ ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายการตกแต่งแล้ว จากปัจจัยทางประวัตศิาสตร์ยังได้บ่งชี้ให้เห็นว่า 

การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเมืองพะเยาอาจสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 จึงมีการน าเคร่ืองป้ันดินเผาจาก

กลุ่มเตาอื่นท่ีมอีายุหลังกวา่เข้ามาใชใ้นพื้นท่ีของเมอืงภูกามยาว อยา่งไรก็ตาม ข้อสันนษิฐานนี้เป็นเพยีงข้อคิดเห็นบาง

ประการท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี  
 

กิตติกรรมประกำศ 
 ขอขอบคุณ ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อ านวยการพพิธิภัณฑสถานเครื่องป้ันดนิเผาเอเชยีตะวันออกเฉียง

ใต ้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ให้แนวคิดและสนับสนุนการท าศกึษาในคร้ังน้ีจนส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี  
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จิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดเลย 

Mural painting In buddhist temples of Loei province 

วัชรนิทร์ สินสริ1ิ* 

Wacharin Sinsiri1* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ือง จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาบริบทชุมชนจังหวัดเลย 2. ศึกษา

จิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย 3. วิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย 4. ศึกษาคุณค่าของผลงานจิตรกรรมฝา

ผนังในจังหวัดเลยท่ีมีต่อการรับรู้ของชุมชน ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มาใช้ด าเนินกิจกรรมการวิจัย  

กลุ่มประชากรท่ีให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 136 คน ส่วนกลุ่มประชากรวัดจ านวน 12 วัดเลือกโดย

วิธีการเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการบันทึกข้อมูลด้วยการ

ถ่ายภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพจากเนื้อหา และน าเสนอโดยการพรรณนาเชงิวเิคราะห์ ผลการวจิัย พบวา่ 

 1. จังหวัดเลยมีวัดท่ีมีจิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  รวมถงึเพื่อการประดับตกแต่งผนังท่ี

วา่งเปล่าของโบสถ์ วิหาร   

 2. จิตรกรรมฝาผนังวัดจังหวัดเลยส่วนใหญ่เขียนท่ีผนังอุโบสถทัง้ด้านนอกและด้านใน  

 3. จิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลยมีรูปแบบการเขียนแบบเล่าเร่ืองมีท้ังแบบต่อเนื่องเป็นเร่ืองราวเดียวกัน 

(Narrative) และแบบแบ่งเป็นกรอบภาพ  

 4. การรับรู้คุณค่าจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย มี 7 ด้าน ดังนี้ 1. คุณค่าด้านความเชื่อความศรัทธา  

2. คุณค่าด้านความรู้สกึ 3. คุณค่าด้านการสร้างสรรค์ 4. คุณค่าด้านเนื้อหาเร่ืองราว 5. คุณค่าด้านรูปทรง 6. คุณค่า

ด้านรูปแบบ 7. คุณค่าด้านทัศนคติและคุณค่าด้านสังคม 
 

ค าส าคัญ:  จิตรกรรมฝาผนัง 
 

Abstract 

 The research’s objectives are as follows:  1. To study the context of Loei local community. 2. To learn 

about mural paintings in temples. 3. To analyze the content and the patterns on mural paintings in temples, and  

4. To value how the mural paintings in temples effect the communities. Content analysis is used in Qualitative 

Method. Research samples are purposive samples of 136 persons and 12 Buddhist temples. Data collection is 

done by informal interviewing, exchanging ideas within focus groups, observation and photo collection.  

 Research findings are in the following: 

 1. Communities in Loei Province have strong belief in Buddhism. As a result, Buddhist temple have 

been built to pay homage to the Lord Buddha 

                                                 
1 สาขาทัศนศิลป์  คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย จังหวัดเลย 42000 
1 Vishual Art, Faculty of Humanities and Socail Science, Loei Rachabath University, Loei Province 42000 
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 2. On the walls both inside and outside of the Ubosoths, or the ordination halls, mural paintings were 

depicted. 

 3. There are two different kinds of depictions. First, the continuous narrative storied-frames. Second, 

the mixture of various ones. 

 The value Mural paintings in 7 different ways. They are belief and faith, sentiment, creative thinking, 

stories in context, forms, structures and patterns, attitude and social value. 
 

Keyword:  Mural Painting 

 

บทน า 

 จิตรกรรมฝาผนังมีคุณค่าความส าคัญในฐานะท่ีเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของสังคม  การเขียนภาพจิตรกรรมฝา

ผนังในลักษณะต่าง ๆสะท้อนถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในการรับรู้ของคนในแต่ละสมัยท่ีเชื่อมโยงมาสู่คนในปัจจุบัน  

รวมถึงคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี  คุณค่าเชิงขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีการด าเนินชีวิต  คติความ

เชื่อของคนในทอ้งถิ่นได้เป็นอยา่งดี จิตรกรรมฝาผนังอีสานเขียนขึ้นเนื่องจากความศรัทธาอันแรงกล้าของช่างท้องถิ่นท่ี

มีต่อพุทธศาสนา โดยน าเร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนามาถ่ายทอดลงบนผนังศาสนสถาน  ผืนผ้าและอื่น ๆ เพื่อถวายเป็น

พุทธบูชาหรือส าหรับการใช้ในการอธิบาย  สั่งสอนหรือเรียนรู้พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และยังเป็นการ

ตกแต่งศาสนสถานให้เกิดความสวยงามอีกด้วย ภาคอีสานเป็นภาคท่ีมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังมาตั้งแต่สมัย

ทวารวดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ท่ีชา่งเขียนนิยมสร้างผลงานบนสิมหรืออุโบสถอสีาน  โดยนิยมเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับ

ทศชาติชาดก ดังปรากฏท่ีวัดหน้าพระธาตุ  บ้านตะคุ  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดยช่างพื้นบ้านใน

ท้องถิ่น ลกัษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนังอีสานคือ การพรรณนาความเป็นรูปลักษณอ์ักษรแทรกประกอบรูปภาพดว้ย

รูปแบบพยัญชนะ  อักขระวธีิการท่ีมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นและร่วมกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น อักษรธรรม  อักษรไทยน้อย  

อักษรไทยรัตนโกสินทร์ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อให้มีการรับรู้เป็นอย่างดีตามสติปัญญาของผู้สนใจในชุมชน

หรือละแวกใกล้เคียงต่างกรรมต่างวาระของความสนใจใฝ่รู้ (พิทักษ์  น้อยวังคลัง, 2541) แนวเร่ืองการแสดงออกใน

จิตรกรรมฝาผนังอสีาน ประกอบไปด้วยส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม  ความดีงามของมนุษย์ท่ีช่างแต้มตอ้งการสื่อสาร

ไปยังผู้ชมเพื่อเป็นต้นแบบของสังคมท่ีดีงามด้วยภาพเกี่ยวกับการประพฤติ  ศีล  ปฏิบัติธรรม  ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว  

ผลของการท าบุญ  บาปบุญคุณโทษ  แนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อท่ีช่างเขียนพยายามสะท้อนปรัชญา  

รูปแบบ กรรมวธีิ การด าเนินชวีติตามครรลองแมบ่ทแห่งพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด  อย่างไรก็ตามจิตรกรรมฝาผนังก็

มักแสดงความเชื่อและแนวคดิท่ีเกี่ยวพันกับพฤตกิรรมมนุษยพ์ุทธศาสนาและธรรมชาติแวดลอ้ม มี 6 แนวคือ (สุรศักดิ์  

เจริญวงศ์, 2533) (1)  พฤตกิรรมระหว่างมนุษย์และธรรมชาตภิายในของมนุษย์เกี่ยวกับอารมณ์  เชน่ ความรัก ความ

โลภ (2)  พฤติกรรมระหว่างมนุษย์และธรรมชาตภิายในของมนุษย์ท่ีแสดงออกเกี่ยวกับความรัก ความโลภ ความหลง  

ความโกรธ  ความอิจฉา ความเมตตา(3)  พฤติกรรมระหว่างมนุษย์ด้วยกันภาพจะประสานสัมพันธ์กับเร่ืองราวทาง

ศาสนากับเร่ืองราวชวีิตความเป็นอยูจ่ริงของคนในสังคม  เชน่ ภาพกษัตริย์กับกษัตริย์  ภาพกษัตริย์กับไพร่ฟ้า  สามัญ

ชนกับสามัญชน  สามัญชนกับนักบวช(4)  พฤติกรรมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อมท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านศิลปกรรมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เช่น อาคารสถาปัตยกรรม(5)  

พฤติกรรมระหว่างมนุษย์กับความเชื่อท่ีไม่มีตัวตน  ส่วนใหญ่แสดงเร่ืองราวทางศาสนา โบราณนิยมซึ่งบางส่วนเป็น

เร่ืองลี้ลับเหนือความเป็นจริง เช่น เร่ืองคติไตรภูมิโลกสัณฐานและ (6) พฤติกรรมมนุษย์กับคุณธรรมในสังคม  
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กล่าวถึงเร่ืองพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  ทศชาติ  ปริศนาธรรม  ซึ่ งเป็นอุปมาหลักธรรมค าสอนท่ีเป็นการบรรยาย

ธรรมดว้ยภาพ 

 ส าหรับการถ่ายทอดจิตรกรรมฝาผนังมักถ่ายทอดแนวคิดผ่านการตัดเส้น  ใช้วิธีการระบายสีแบนแสดง

อิริยาบถและความรู้สึกแตกต่างกัน  สีท่ีปรากฏบนเคร่ืองประดับ  มักแสดงสถานภาพของแต่ละบุคคล  การเขียนจะ

ค านึงสัดส่วนตามสภาพความเป็นจริง  เร่ืองแตล่ะเร่ืองและแต่ละตอนจะถูกเชื่อมโยงโดยพื้นหลังของภาพ  เชน่ ป่าไม ้ 

ภูเขา  ใชก้ารเขียนภาพแบบทัศนียวทิยาลักษณะตานกมอง  เพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไป

ตามอุดมคติ  โดยน าส่วนประกอบ เช่น วัง บ้าน วัด  แม่น้ า  เคร่ืองอุปโภคบริโภค  วิถีชีวิตในช่วงเวลานั้นมาเป็น

ส่วนประกอบของรูปภาพเพื่อให้เกิดความรู้สกึใกล้เคียงหรือเหมอืนจรงิตามธรรมชาติมากที่สุด 

 จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีประชาชนยดึมั่นศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า  

จึงมีการสร้างศาสนสถานขึ้นมาอย่างมากมาย จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าในจังวัดเลยมีวัดท่ีมีจิตรกรรมฝาผนังท่ี

เขียนขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  รวมถึงเพื่อการประดับตกแต่งผนังท่ีวา่งเปล่าของโบสถ์ วิหาร  จ านวน 12  วัด อยู่ใน

เขตอ าเภอเมือง  อ าเภอเชียงคาน อ าเภอนาแห้ว อ าเภอวังสะพุง อ าเภอด่านซ้ายและอ าเภอท่าลี่  ลักษณะการเขียน

ภาพจะมีความแตกตา่งกันไปตามรสนิยมและความเชื่อความศรัทธา  รวมถึงงบประมาณท่ีใช้ในการเขียนภาพ รวมถึง

วัสดุท่ีใช้ในการเขียนด้วยสีฝุ่นแบบโบราณหรือสีสมัยใหมท่ี่มีจ าหน่ายท่ัวไปตามท้องตลาด เช่น สีน้ ามัน สีน้ าพลาสติก  

ส าหรับจุดเด่นท่ีค้นพบจากการส ารวจจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลยเบื้องตน้คือ (1)  เป็นภาพเขียนสองมติิท่ีช่างเขียน

ค านึงถึงรูปแบบของภาพท่ีเป็นแบบเฉพาะตนเป็นส าคัญ  วัดบางแห่งมีการลงแสงเงา  บางแห่งเป็นสีพื้นระบายเรียบ

หรือสีพื้นระบายแบบไม่เรียบ มีการตัดเส้นเพื่อแสดงความอ่อนช้อยด้วยเส้น(2)แสดงความรู้สึกและอารมณ์ของภาพ

ด้วยเส้นและท่าทางของคน วัตถุสิ่งของท่ีอยู่ในภาพ(3)  แสดงความแตกต่างของบุคคลด้วยสีและเคร่ืองแต่งกายเช่น  

ภาพพระพุทธเจ้าระบายสีเหลือง ส่วนชาวบ้านเป็นสีเนื้อ (4)  แสดงจุดสนใจด้วยสี รูปทรงโดยไม่ค านึงถึงสัดส่วนท่ี

ถูกต้องตามขนบการเขียนภาพจิตรกรรมไทย (5)  เป็นภาพการเล่าเร่ืองท่ีมีลักษณะเฉพาะเชิงช่างคือเขียนตามความ

นึกคิด จินตนาการและทักษะฝีมือของช่างเขียน นิยมเขียนภาพพระเวสสันดรชาดก  ทศชาติชาดก  พุทธประวัต ิ 

วรรณกรรมท้องถิ่นและประเพณีสิบสองเดือน (6)  เป็นภาพท่ีแสดงทัศนียภาพแบบตานกมองในส่วนของพื้นภาพ 

ส่วนตัวบุคคลเป็นมุมมองปกติ 

 อาจกล่าวได้ว่า จิตรกรรมฝาผนังจึงเป็นผลงานท่ีเกิดขึ้นจากความเชื่อความศรัทธาของกลุ่มคนจ านวนมาก  

ดังนัน้การออกแบบองค์ประกอบในภาพจึงต้องสื่อสารให้กับคนทุกระดับท่ีอยูใ่นสังคมเกิดความเข้าใจและรับรู้ผลจาก

การสื่อสารความหมายเพื่อน ามาปฎบัิตแิละเป็นวถิีแห่งการด าเนนิชวีติ ภาพเขียนแตล่ะแหลง่จะแสดงอัตลักษณ์เฉพาะ

ของช่างเขียนผ่านการจัดองค์ประกอบของภาพ การเลือกเนื้อหาเร่ืองราวท่ีมีความใกล้ชิดกับคนในชุมน  ดังนั้น

ภาพเขียนจึงมีคุณค่าแก่การศึกษา เรียนรู้และจัดการความรู้ขึ้นมาให้คนในจังหวัดเลย รู้จักและเกิดการชื่นชม เห็น

คุณค่าในช่างฝีมอืในท้องถิ่น โดยมีความส าคัญที่สามารถแยกเป็นประเด็นได้วา่ (1) เป็นเคร่ืองมอืชว่ยเชดิชูและจรรโลง

พุทธศาสนา  วรรณกรรมท้องถิ่น  เช่น การถ่ายทอดพุทธประวัติ  ชาดก วรรณกรรมท้องถิ่นเร่ืองสังข์ศิลป์ชัย(2)  

สร้างขึ้นเป็นส่วนประกอบส าหรับการตกแต่งส่วนประดับต่างๆ ในสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาหรือสร้างขึ้นเพื่อ

แก้ปัญหาเร่ืองพื้นท่ีวา่ง (3) เป็นหลักฐานทางวิชาการสาขาตา่ง ๆ เช่น  ประวัติศาสตร์  ประวัตศิาสตร์ศิลป์ โบราณคดี  

สังคมวิทยา ปรัชญา ศิลปกรรม ฯลฯ (4) สร้างขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากภาวะของผู้เกี่ยวข้อง

และสภาวะแวดล้อมตัวในช่วงเวลานั้น ๆ (5) ใช้เป็นสื่อพัฒนา กล่อมเกลาจิตใจแก่บุคคลหรือคณะบุคคลให้สามารถ

ด ารงชพีอยูใ่นสังคมอย่างมคีวามสุข  มีคุณภาพชีวติท่ีด ี มีมาตรฐานของชุมชนและการอยูร่่วมกันอย่างมคีวามสุขสันติ

ตามหลักการทางพุทธศาสนา 
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 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า จิตรกรรมฝาผนังเป็นผลงานที่ชา่งศลิป์ไทยและชา่งพื้นบ้านเขียนขึ้นมาเพื่อสบืสาน

ความเชื่อในพุทธศาสนา  โดยถ่ายทอดเนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวพุทธประวัต ิ ชาดก  เร่ืองราวในวถิีชีวติประจ าวัน  ส าหรับ

รูปแบบในการเขียนจะปรากฏออกมาตามลักษณะของความเชื่อความศรัทธา ในบางพื้นท่ีประชาชนมีความศรัทธา

อย่างแรงกล้า จะเชญิชา่งศลิป์ท่ีมีความช านาญมาเขียน โดยร่วมกันบริจาคเงินทองเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงาน  ส่วน

บางแห่งมีความเชื่อความศรัทธามากแตข่าดปัจจัยท่ีเป็นเงินทอง ท าให้ไม่สามารถไปว่าจ้างช่างท่ีมีความช านาญได้ จึง

เขียนขึ้นเองโดยไม่มีความรู้และทักษะทางการเขียน  ผลงานจึงออกมาสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนได้  ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาเกี่ยวกับรูปแบบ  เนื้อหาเร่ืองราวและคุณค่าของผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัด เขตจังหวัดเลย

และผลท่ีเกิดขึ้นตอ่การรับรู้ของชาวบ้านในชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาบริบทชุมชนจังหวัดเลย 

 2. เพื่อศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย 

 3.  เพื่อวิเคราะห์การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย 

4.  เพื่อศึกษาคุณค่าของผลงานจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลยท่ีมีต่อการรับรู้ของชุมชน 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยคุณภาพ ระยะเวลาในการท าวิจัย เดอืนพฤษภาคม  2557-

พฤษภาคม 2558 ผสมผสานกับการวิจัยเอกสาร มีขั้นตอนและการด าเนนิการดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการเจาะจง ตามพื้นท่ีของวัดท่ีมีการ

เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังปรากฏอยู่ ได้จ านวนท้ังสิ้น 136 คน  แยกเป็นพื้นท่ีละ  27  คน ประกอบด้วย  1) พระ 3  

รูป2) ปราชญช์าวบ้าน 3  คน3) ผู้น าชุมชน  4  คน4) ครูอาจารย์ 3  คน5) ชาวบ้าน 14  คน 6) ชา่งเขยีนภาพ 9  คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย1) ภาพถ่าย (Photography)2) แบบสัมภาษณ์(Interview)3) 

เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Group Discussion Technique)4) แบบบันทึกข้อมูล(Field Note) 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีกระบวนการดังนี ้

3.1  ออกหนังสอืขอความร่วมมอืไปยังกลุ่มตัวอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย 

3.2  ผู้วิจัยออกเดินทางไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณแ์ละสนทนากลุ่มตามวันเวลาท่ีนัด 

หมายกับกลุ่มตัวอยา่งด้วยตนเอง 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลมาแลว้ดังน้ี 

  4.1  จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 

  4.2  ข้อมูลในเชงิปริมาณ  วิเคราะห์เพื่อหาค่าความถี่  (Frequency) 

  4.3  ข้อมูลในเชิงคุณภาพ  โดยการวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 5.  การน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2  ลักษณะดังนี้ น าเสนอข้อมูล

โดยการพรรณนาเชงิวเิคราะห์ (Descriptive Analysis)จากภาพถ่ายและภาพงานจิตรกรรมฝาผนังจริง 

 6.ขั้นตอนการด าเนินกจิกรรมการวิจัย การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยผสมผสานด้วยการใชร้ะเบียบวธีิวิจัยเชงิ

เอกสาร วิจัยเชงิปริมาณและวิจยัเชงิคุณภาพ ผสมผสานกัน  โดยมีขัน้ตอนด าเนนิการดังนี้ 



 
 

  2728  Proceedings 

  6.1 ขั้นเตรยีมแผนการด าเนินการ 

  เป็นขั้นของการสร้างความเข้าใจศึกษาอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย การ

สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย  มี รายละเอียด

ดังนี้ 

   1. เตรียมวัสดุอุปกรณก์ารวจิัย 

   2. ศกึษาทฤษฎี  หลักการท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา วารสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือการวจิัย 

6.2 ขั้นการศึกษาบริบทชุมชน มรีายละเอยีดดังนี้ 

 1. วางแผนเตรียมการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. รวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทจังหวัดเลยและ

จิตรกรรมฝาผนัง ในจังหวัดเลย 

3. รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของจังหวัดเลยและ 

จิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย  จากนักการศึกษาและนักวิจัย  การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกตจากสถานท่ี 

เหตุการณ์และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจรงิ 

6.3 ขั้นการถอดบทเรียนมรีายละเอยีดดังนี้ 

 1. การจัดระเบียบข้อมูลในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 2. การวิเคราะห์เนื้อหาในเชิงคุณภาพ  โดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์(Descriptive 

Analysis) 

 3. การตรวจสอบข้อมูลจากผลการด าเนินกิจกรรมและการวิจัย  โดยตรวจสอบแบบ  3  

เส้า (Triangular Data)   

  6.4 ขั้นการวิเคราะห์ภาพเขยีนจังหวัดเลยมรีายละเอยีดดังนี้ 

   1. สร้างเกณฑ์การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย 

   2. วเิคราะหจ์ิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเลย 

   3. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  6.5ขั้นตรวจสอบข้อมูลและอภปิรายผลตามทฤษฎีมรีายละเอยีดดังนี้ 

   1. การตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผู้เชี่ยวชาญ 

   2. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

  6.6  ขั้นการศึกษาคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังที่มีต่อชุมชน 

  การศึกษาคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่มและการใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านในชุมชนแวดลอ้ม  

 6.7 ขั้นสรุปผลการวิจัย น าข้อมูลท้ังเชงิปริมาณและคุณภาพ มาด าเนนิกิจกรรมดังน้ี 

   1. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. เขียนรายงานการวิจัย 

3. จัดพิมพร์ายงานการวจิัยฉบบัสมบูรณ์ 

4. น าเสนอผลการวจิัยแก่มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 
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ผลการวิจัย   

 1.  บริบทของจังหวดัเลย 

มีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาว่า ก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยท่ีสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษท่ีก่อตั้ง

อาณาจักรโยนกเชียงแสน โดยพอ่ขุนบางกลางหาวและพอ่ขุนผาเมอืง (เชื่อถอืกันวา่เป็นเชื้อสายราชวงศส์ิงหนวัติ) ได้มี

ผู้คนอพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนท่ีล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนล้านช้าง ข้ามล้าน้้าเหอืงขึ้นไปทางฝั่งขวาของล้า

น้้าหมันถึงบริเวณที่ราบ พ่อขุนผาเมืองได้ต้ังบ้านดา่นขวา (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนนินาด่านขวา ซึ่งมีซากวัดเก่าอยู่

ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบ้ีย อ้าเภอด่านซ้าย) ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่ง

ไพร่พลข้ามล้าน้้าหมันไปทางฝั่งซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า อ้าเภอด่านซ้ายใน

ปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามล้าน้้าไปสร้างบ้านหนองคู และได้น้านามหมู่บ้านด่านซ้ายมาขนานนาม

หมู่บ้านหนองคูใหมเ่ป็น "เมืองด่านซ้าย" อพยพไปอยู่ท่ีเมืองบางยาง ในท่ีสุดโดยมีพอ่ขุนผาเมอืงอพยพผู้คนติดตามไป

ตัง้เมอืงราด (เชื่อว่าเป็นเมอืงศรีเทพ อยู่ในท้องท่ีอ้าเภอศรีเทพและอ้าเภอวเิชยีรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์) และตั้งเมอืงด่าน

ซ้ายเป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกของเมืองบางยางนอกจากนี้แล้ว ยังมีชาวโยนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้ง

บ้านเรือนระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณาเขตล้านนาต่อแดนล้านช้างอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนท่ีจะอพยพหนีภัย

สงครามข้ามล้าน้้าเหืองมาตั้งเมืองเซไลขึ้น (สันนิษฐานว่าอยู่ในท้องท่ีหมู่บ้านทรายขาว ต้าบลทรายขาว อ้าเภอวังสะ

พุง) จากหลักฐานในสมุดข่อยท่ีมีการค้นพบ เมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระท่ังถึงสมัยเจ้าเมืองคนท่ี 5 

เกิดทุพภกิขภัย ข้าวยากหมากแพง ฝนฟา้ไม่ตก จึงได้พาผู้คนอพยพไปตามล้าแม่น้้าเซไลถึงบริเวณท่ีราบระหวา่งปาก

ล้าห้วยไหลตกแมเ่ซไล จึงได้ต้ังบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่า "บ้านแห่" (บ้านแฮ่) ส่วนล้าห้วยให้ช่ือวา่ "ห้วยหมาน" 

ปี พ.ศ. 2396พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแฮ่ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยน้้า

หมานและอยู่ใกล้กับแม่น้้าเลยมีผู้คนเพิ่มมากขึ้น สมควรจะได้ตั้งเป็นเมือง เพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด 

จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง้เป็นเมอืงเรียกชื่อตามนามของแมน่้้าเลยวา่ เมืองเลย ตอ่มา พ.ศ. 2440 ได้มี

ประกาศใชพ้ระราชบัญญัตลิักษณะปกครองพื้นท่ี ร.ศ. 116 แบง่การปกครองเมอืงเลยออกเป็น 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอ

กุดป่อง อ้าเภอท่าลี่ อ้าเภอนากอก(ปัจจุบันอยู่ประเทศลาว) อ้าเภอท่ีตั้งเมืองคือ อ้าเภอกุดป่อง ต่อมา พ.ศ. 2442-

2449 ได้เปลี่ยนชื่อเมอืงเลยเป็น บริเวณล้าน้้าเลย พ.ศ. 2449-2450 เปลี่ยนช่ือบริเวณล้าน้้าเลยเป็นบริเวณล้าน้้าเหือง

และใน พ.ศ. 2450 ได้มปีระกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2450 ยกเลิกบริเวณล้าน้้าเหอืง ให้

คงเหลอืไว้เฉพาะ "เมอืงเลย" โดยให้เปลี่ยนช่ืออ้าเภอกุดปอ่งเป็น "อ้าเภอเมอืงเลย" 

 จังหวัดเลยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ ด้านเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว บางส่วนมแีม่น้้าโขงคั่น บางส่วนมีแมน่้้าเหอืงคั่น ด้านตะวันออก ตดิกับ จังหวัดหนองคายอุดรธานี และ

หนองบัวล้าภ ูด้านใต ้ติดกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และขอนแก่น ด้านตะวันตก ติดกับ จังหวัดพษิณุโลก 

 สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดเลยเป็นท่ีราบสูง มีภูเขาสูงกระจัดกระจาย โดยเฉพาะทางตะวันตกและ

ทางด้านใต้ของจังหวัด ทัง้นี้ยังมีแหลง่น้้าส้าคัญคือแมน่้้าโขง ในบริเวณตอนบนของจังหวัด 

 จังหวัด เลยมี โครงส ร้างทางสั งคมแบบประเพณี น้ า คนพื้นเมืองส่วนใหญ่ ต่ างจากคนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ัว ๆ ไปซึ่งเป็นคนไทยเผ่าพวน แตเ่ป็นคนไทยเผ่าลื้อจากลานช้างและหลวงพระบาง เช่นเดียวกับ

คนพื้นเมืองของอ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และบางส่วนของอ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ีประชาชนส่วนใหญ่

มีนิสัยรักสงบ ขยันหมั่นเพียรในการสร้างฐานะความเป็นอยู่ของตนให้สูงขึ้น ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีเป็นของตนเอง เชน่ งานบุญพระเวสซึ่งมกีารแห่ผีตาโขน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2396
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2396
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2442
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2449
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2450
http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 
 

  2730  Proceedings 

 จังหวัดเลย มีคนพื้นเมอืงท่ีมเีชื้อชาติไทย ซึ่งเรียกตัวเองว่า ไทเลย เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ท่ีสุด นอกจากนี้

ก็มีคนเชื้อชาติจีน ชาวเขา ไทด้า ไทพวนชาวไทด้า อพยพมาจากแคว้นพวน ในประเทศลาวปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2417 

เมื่อพวกฮ่อยกก้าลังมาตเีมอืงเชยีงขวาง ซึ่งเป็นหัวเมอืงส้าคัญในแคว้นพวน จึงได้เร่ิมอพยพลงมาตามเส้นทางเร่ือย ๆ 

จนได้มาพักท่ีบ้านน้้ากอใหญ่ อ้าเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมามีชาวไทยด้ากลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางข้ามแม่น้้าโขง 

ไปยังบ้านน้้ากุ่ม แขวงเวียงจันทน์ แต่ในขณะนั้นเขตเวียงจันทน์มีปัญหาการเจรจากับฝร่ังเศส ไทด้าจึงข้ามแม่น้้าโขง

กลัวมาตัง้หมูบ้่านท่ีตาดซ้อ ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอเชียงคาน อยู่ได้ระยะหนึ่ง ต่อมาจึงอพยพมาตั้งถิ่นฐานท่ีบ้านนาเบน 

และได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานถาวรท่ีหมู่บ้านนาป่าหนาด ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอเชียงคาน เมื่อปี พ.ศ..2438 มี 15 

ครัวเรือน ปัจจุบันชาวไทด้า มจี้านวน 825 ครัวเรือน มีอาชพีสว่นใหญ่ทางการเกษตรกรรม 

 ชาวไทพวน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานท่ีบ้านบุฮมและบ้านกลาง อ้าเภอเชียงคาน จากถิ่นฐานเดิมท่ีเมือง

เตาไห หลวงพระบาง ประเทศลาว เมื่อคร้ังพวกจีนฮ่อ กลา เวียง รุกรานเมืองเตาไห ชาวไทใต้ อพยพมาจากภาค

อสีานเข้ามาตัง้ถิ่นฐานในจังหวัดเลย ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดกาฬสนิธ์ุ อุบลราชธานี และยโสธร เมื่อ พ.ศ.2506 จะพบ

ชาวไทใตจ้้านวนมากที่อ้าเภอเอราวัณ และอ้าเภอนาด้วง ภาษาพูด แตกต่างจากภาษาไทเลย เพราะได้สบืทอดมาจาก

ถิ่นเดิมของตน เชน่ ภาษาไทอสีาน ภาษาลาวจากจังหวัดอุบลราชธานีภาษาไทโคราช 

 ภาษาของชาวเลยมีส้าเนียงภาษาแตกต่างจากภาษาพูดของคนในจังหวัดภาคอีสานอื่น ๆ เพราะกลุ่มคนท่ี

อาศัยปัจจุบันนีม้ปีระวัติการอพยพเคลื่อนย้ายจากเมอืงหลวงพระบางแห่งอาณาจักรลา้นช้าง ตอ่มาต้นพุทธศตวรรษท่ี 

23 ชาวหลวงพระบางและชาวเมืองบริเวณใกล้เคียงท่ีอพยพมาเมืองเลยได้น้าวัฒนธรรมด้านภาษาอีสานถิ่นอื่นเข้ามา

ด้วย โดยภาษาเลยนั้นจัดอยู่ในกลุ่มหลวงพระบางอันประกอบด้วยภาษาเมืองแก่นท้าว ภาษาอ้าเภอด่านซ้าย และ

ภาษาอ้าเภอเมืองเลย ดังนั้นส้าเนียงพูดของชาวไทเลยจึงมีลักษณะการพูดเหมือนชาวหลวงพระบาง แต่บางพยางค์

ออกเป็นเสียงสูงคล้ายส้าเนียงพูดของชาวปักษ์ใต้ ฟังดูไพเราะนุ่มนวลจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนเมืองการปกครอง

แบ่งออกเป็น 14 อ้าเภอ 89 ต้าบล 839 หมูบ้่านอ้าเภอเมอืงเลย 

 2.  บริบทของการเขียนภาพจติรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย 

 2.1  วดัโพธิ์ชัย 

  วัดโพธ์ิชัย  อ้าเภอนาแห้ว  เขียนภาพงานจิตรกรรมฝาผนังบนผนังสิม ด้านในและด้านนอก 

เร่ืองราวท่ีน้ามาใช้เขียนคือเร่ืองพุทธประวัติ  ทศชาตชิาดกและวรรณกรรมพื้นบ้านเร่ืองสังขศ์ิลป์ชัยและกาละเกด โดย

ด้านในเขียนภาพพุทธประวัติตามขนบแบบอย่างของช่างหลวง  โดยภาพท่ีอยู่ด้านสกัดตรงข้ามกับพระประธานเขียน

ภาพมารผจญผนังด้านบนของผนังด้านซ้ายและขวามีการเขียนภาพอดีตพุทธเจ้า  ช่างเขียนจะน้าเสนอภาพของ

เร่ืองราวผสมผสานกันไปบนผนังเดียวกันโดยไม่แบ่งออกเป็นภาพหรือเป็นตอนอย่างชัดเจน  จังหวะการเปลี่ยนเร่ืองมี

การใช้ต้นไม ้พุ่มไม้  อาคารสถาปัตยกรรมหรือเส้นขีดขวางตามแนวสถาปัตยกรรมมาเป็นตัวแบ่งเร่ืองราวแตล่ะเร่ือง 

 2.2 วดัศรคีณุเมอืง 

  วัดศรีคูณเมืองอ้าเภอเชียงคาน  เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสิมด้านนอกของสิมเป็นเร่ืองพุทธ

ประวัติและทศชาตชิาดก มีลักษณะการเขียนแบบช่างพื้นบ้าน ใชส้ื่อสีฝุ่นในการเขียนเนื้อหาเร่ืองราวออกมา การเขียน

รูปทรงของภาพบริเวณด้านหลังพระประธานเขียนโดยช่างชาวบ้านโดยไม่ค้านึงถึงสัดส่วนกายวิภาคท่ีถูกสัดส่วน แต่

เขียนด้วยความคิดและความรู้สึกท่ีต้องการจัดแสดงออกในความเชื่อและความศรัทธาของตนเองผ่านรูปแบบของ

องคป์ระกอบท่ีแตกตา่งออกไป การเขียนภาพโดยภาพรวม จะไม่มกีารแบ่งเนื้อหาออกเป็นช่องหรือตอนของเร่ืองราวท่ี

เด่นชัดนัก แต่การแบ่งตอนใช้ต้นไม้หรือพุ่มหรือแนวร้ัวหรืออาคารสถาปัตยกรรมเป็นตัวแบ่งเร่ืองราว ท้าให้การดู

ภาพเขียนไม่สะดุดหรือตดิขัด   
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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 2.3 วัดมหาธาตุ  

 วัดมหาธาตุ อ าเภอเชียงคานมีการเขียนภาพจิตรกรรมโดยช่างพื้นบ้านบริเวณสิมหรืออุโบสถและศาลา

เอนกประสงค์ น าเนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวกับพระมาลัยเถระและทศชาติชาดก  รวมถึงพระประจ าวันวันเกิดมาเขียนเป็น

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ชา่งเขียนใชส้ีฝุ่นในการเขียน  มีการสร้างมิตคิวามลึกด้วยการใชส้ี  ขนาดของวัตถุเข้ามาชว่ยให้

เกิดการรับรู้ในเร่ืองความลึกขึ้น  เทคนิคในการเขียนนั้นในส่วนของรูปทรงของมนุษย์ช่างเขียนจะใช้เทคนิคการเกลี่ย

เรียบ  ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น พุม่ไม้  ก้อนหินจะมีการสร้างพื้นผิวเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นตัวแทนของสิ่งนั้น 

ๆ พร้อมกับมกีารสร้างมติคิวามลึกดว้ยใชใ้ห้คา่น้ าหนักของสีด้วยการแตม้ การป้าย การกระทุง้ 

 2.4  วัดศรสีัตตนาค   

 วัดศรีสัตตนาค อ าเภอเมือง เป็นวัดท่ีมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณด้านนอกของสิม มีการ

เขียนภาพพุทธประวัติ ทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดก  การเขียนมีการแบ่งกรอบของภาพในแต่ละเร่ืองและตอน

อย่างเด่นชัดด้วยเส้นแถบสีแดง  พร้อมกับมีการระบุชื่อผู้มอบปัจจัยในการเขียนอยู่ในกรอบสีแดงนี้ด้วย รูปแบบการ

เขียนท่ีมีความแตกตา่งกันบนผนังในชัน้แถวด้านบนติดกับเคร่ืองบน  เป็นชา่งเขียนท่ีดูมีฝีมอืและทักษะในการเขียน จึง

มีการเขียนแบบลงสีลงในรูปทรงและองค์ประกอบของภาพท่ีค่อนข่างสมบูรณ์  ส่วนบริเวณแถวกึ่งกลางตัวอุโบสถ

เขียนภาพลายเส้นท่ีไม่ค านึงถึงความถูกต้องในสัดส่วนและโครงสร้างของรูปทรงมากนัก  และปริมาณสีท่ีน ามาใช้ก็มี

เพียงสีหลัก เช่น สีแดง สีขาว สีเหลือง สีแดงและสีเขียว  แต่ภาพเขียนแต่ละภาพก็สามารถสื่อสารความคิดและ

ความหมายได้จากการเขียนขอ้ความประกอบ 

 2.5 วัดสันตยาวาส  

 วัดสันตยาวาส อ าเภอเมอืง น าเสนอรูปแบบร่วมสมัยเนน้การสร้างบรรยากาศของโทนสีชมพูสะทอ้นแสง 

โดยมีการเจือสีดังกล่าวเข้าร่วมกับสีอื่น ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบท าให้ภาพเขียนเกิดสภาพของสีส่วนรวมขึ้น  เนื้อหา

เร่ืองราวท่ีน ามาเขียนคือเร่ืองพระเวสสันดรมี  13  กัณฑ์ถูกเขียนเนื้อหาเร่ืองราวท่ีเป็นขนบเดิมโดยไม่มีการวิเคราะห์

หรือสร้างเร่ืองขึน้มาใหม่ เพียงแต่ช่างเขียนได้เปลี่ยนสไตล์ (Style) หรือรูปแบบการเขียนใหม่ เช่น การลงสี การเกลี่ย

ระนาบพื้นผิวของรูปทรง  การสร้างพื้นผิวให้กับรูปทรงและส่วนประกอบ การตัดเส้นและการเน้นรายละเอียดของ

รูปทรงท่ีดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของช่างเขียนการจัดวางต าแหน่งของภาพเป็นการไล่เรียงตามล าดับเร่ืองราวจาก

ผนังดา้นขวาไปด้านซ้าย มีการแบ่งพืน้ท่ีของภาพแต่ละภาพขาดออกจากกันอยา่งชัดเจน 

  2.6 วัดศรวีิชัยวนาราม   

  วัดศรีวิชัยวนาราม อ าเภอเมือง น าเสนอภาพเขียนในแนวทางความสมจริงผสมผสานจินตนาการ

ด้วยการสร้างมิติความลึกของภาพด้วยการใช้ค่าน้ าหนักแสงเงา สี เพื่อก าหนดต าแหน่งของมิติความลึกตื้นใกล้ไกล

ตามหลักการทางทัศนียวิทยา (Perspective) อย่างไรก็ตามการท่ีมชี่างเขียนเป็นกลุ่มหรือช่างเขียนหลายคน ย่อมท าให้

ภาพบางภาพเขียนมีความแตกต่างในวิธีการน าเสนอ เช่น วิธีการตัดเส้นรอบรูปทรงคนหรือวัตถุสิ่งของ  เช่น บาง

รูปทรงมีการปล่อยเส้นให้หายไปกับบรรยากาศ แต่บางจุดก็มีการเน้นเพื่อสร้างทิศทางของแสง แตบ่างภาพก็มกีารตัด

เส้นรอบกรอบนอกรูปทรงทุกรูปทรงท่ีน ามาเป็นองค์ประกอบของภาพ  วธีิการลงสี วิธีการตกแต่งและสร้างผิวสัมผัส  

ซึ่งมีผลท าให้ภาพรวมของภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวางเรียงรายตอ่เนื่องกันไปเห็นภาพของความแตกต่าง  
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2.7  วัดภูตูมวนาราม 

  วัดภูตูมวนาราม  เป็นวัดท่ีมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีเนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธประวัต ิ 

ภาพเกจิอาจารย ์และทศชาติชาดก มีการแบ่งพื้นท่ีการเขียนภาพออกเป็นช่องและเป็นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการดู ในแต่

ละรูปนั้นช่างเขียนจะน าเสนอรูปแบบการเขียนตามหลักการทางทัศนียวิทยาคือมีการแสดงออกเกี่ยวกับมิติระยะใกล้

ไกล ตื้นลึกหนาบางด้วยการใช้สีท่ีเข้มจาง  หรือการใชรู้ปทรงท่ีมขีนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันท าให้เกิดภาพการลวงตาขึ้น

ส าหรับการเขียนภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติชาดกนั้นช่างเขียนใช้สื่อสีน้ าพลาสติกในการเขียน ส่วนภาพ

เกจิอาจารย์ใชส้ีน้ าเป็นสื่อในการเขียน 

 2.8  วัดป่าเนรมติวิปัสสนา 

  วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา อ าเภอด่านซ้ายเป็นวัดท่ีมีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีเนื้อหาเร่ืองราว

เกี่ยวกับพุทธประวัตแิละทศชาตชิาดก  ชา่งเขียนใชส้ื่อสนี้ าพลาสตกิในการเขียนภาพ  โดยการเขียนจะเขียนในลักษณะ

ต่อเนื่องเป็นภาพเดียวกันลงบนฝาผนัง  ไม่มีการแบ่งออกเป็นตอนหรือเป็นช่องอย่างชัดเจนนัก  ช่างเขียนมีการใช้

ทักษะการเขียนรูปทรงในรูปแบบท่ีใกล้เคียงกับรูปทรงจริงตามธรรมชาติผสมผสานกับการให้คา่น้ าหนักของสีและการ

ไล่แสงเงาให้กับรูปทรง ส่งผลให้รูปทรงเกิดรูปทรงเกิดปริมาตรขึน้ 

 2.9  วัดป่าใต้   

  วัดป่าใต้ มีการเขียนภาพบริเวณสิมหรืออุโบสถท้ังด้านนอกและด้านใน  โดยน าเนื้อหาเร่ืองราว

เกี่ยวกับพุทธประวัติ  และทศชาติชาดก มาเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารกับญาติโยม สีท่ีน ามาใช้ในการเขียนคือสีน้ า

พลาสตกิ ชา่งเขยีนพยายามสร้างบรรยากาศและมิติความลกึของภาพให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด พร้อมกับ

มกีารใช้สดี ามาตัดเส้นเพื่อสร้างกรอบหรือขอบเขตของรูปทรงให้มีความชัดเจนขึน้  

 2.10 วัดศรสีัตตนาค 

  วัดศรีสัตตนาค อ าเภอเมือง มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณสิมด้านนอกและบริเวณศาลา

การเปรียญ  โดยน าเนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวกับพระมาลัย  พุทธประวัติ  ทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดกมาเป็นสื่อใน

การสื่อสารกับญาติโยมท่ีเข้ามาท าบุญหรือประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้รับรู้  ช่างเขียนเป็นช่างชาวบ้านท่ีมีทักษะ

การวาดภาพระบายสีบ้างมาเขียนภาพลงบนผนัง  บางภาพมีการลงสีแบบหยาบ ๆ ไม่มีการตัดเส้น แต่ก็สามารถ

สื่อสารความคิดได้ แต่บางภาพโดยเฉพาะเร่ืองทศชาติชาดก มกีารเขียนท่ีค่อนข้างสมบูรณ์  สื่อท่ีน ามาเขียนคือ รอบ

บริเวณสมิช่างเขียนใชส้ีน้ าพลาสติกสว่นเร่ืองพระมาลัยในศาลาการเปรียญชา่งเลือกสีน้ ามันมาเขียน 

 2.11  วัดโพธิ์ชุม 

  วัดโพธ์ิชุม อ าเภอเมือง มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบนเพดานอุโบสถหรือสิม  โดยเขียนภาพ

พระประจ าวันวันเกิด รวมท้ังมีการเขียนภาพของพระราหุล  พระป่าเลไลย์รวมอยู่ด้วย  ช่างเขียนเลือกใช้สื่อสีน้ ามัน

เป็นเคร่ืองมอืในการสื่อสารและแสดงออก  สีท่ีน ามาเขียนเป็นสีหลักอันประกอบด้วย  สีแดง สีน้ าเงิน  สีเหลอืง สีขาว  

สีด า นอกจากนี้ยังมสีีอ่ืน ๆ ที่ชา่งเขยีนได้ผสมผสานจนเกิดสใีหมข่ึน้มา คือสีฟ้า 

2.12 วัดคีรวีงษ์ 

  วัดคีรีวงษ์  อ าเภอเมือง  เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณศาลาการเปรียญ  มีเนื้อหาเร่ืองราว

เกี่ยวกับพุทธประวัติ ภาพนรกสวรรค์ ช่างเขียนพยายามสร้างภาพ  บรรยากาศใหม่ตามทักษะ  จ านวนสีและ

ความสามารถของตนเอง  สีท่ีช่างเขียนน ามาใช้คือสีน้ ามันในการเขียนภาพนรกสวรรค์  ส่วนภาพพุทธประวัตินั้น

เลอืกใช้สีน้ าพลาสติกมาเป็นสื่อในการเขียน 

  



 
 

  2733  Proceedings 

3. วิเคราะห์การเขยีนภาพจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย  

  3.1 ลักษณะของช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังมี 3 ลักษณะ คือ1)ช่างเขียนชาวบ้านท่ีไม่ผ่าน

ระบบการศึกษาและมีทักษะการเขียน2) ช่างเขียนท่ีผ่านระบบการศึกษา3) ช่างเขียนท่ีผ่านการฝึกฝนจากช่าง

ผู้ช านาญการ 

  3.2 ลักษณะเนื้อหาเรื่องราวในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังประกอบด้วย1)พุทธประวัติ2) 

ทศชาติชาดก3) พระเวสสันดรชาดก4) พระมาลัย5) รามเกียรติ์6) สังข์ศิลป์ชัย7) พระอาจารยช์ื่อดัง 

  3.3 ลักษณะรูปแบบการเขยีนภาพจิตรกรรมฝาผนังม ี3 รูปแบบ ได้แก่1)การเขียนภาพแบบเล่า

เร่ืองแบบต่อเนื่อง2)การเขียนภาพแบบแบ่งเป็นฉากหรอืตอน3) การเขียนภาพแบบผสมผสานหลายเร่ืองหลายตอนวาง

ไวร้วมกันในภาพเดียว 

  3.4 ลักษณะสีที่น ามาใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังประกอบด้วย 1)สีน้ าพลาสติก 2) สี

น้ ามัน3) สีฝุ่น 

  3.5 ลักษณะเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังมี 3 เทคนคิ ได้แก่ 1)เทคนิคการลงสี แยก

เป็น1.1)  เทคนิคการเกลี่ยเรียบ1.2)  เทคนิคการเขียนแบบหยาบ1.3)  เทคนิคการเขียนแบบแต้ม2)  เทคนิคการตัด

เส้นแยกเป็น2.1)  การตัดขอบเสน้กรอบนอกแบบต่อเนื่อง2.2)  การตัดเส้นแบบไมต่่อเนื่องตลอดรูปทรง2.3)  การเน้น

เส้นเฉพาะบริเวณท่ีเป็นเงา3)  เทคนิคการสร้างภาพ  แยกเป็น  3.1)  เขียนตามตน้แบบ3.2)  ประยุกต์และดัดแปลง

ให้มีรูปแบบเฉพาะของชา่งเขยีน3.3)  สร้างขึน้ตามทักษะและความช านาญของช่างเขียน 

  3.6  ลักษณะพื้นที่ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย 

มพีื้นท่ีเฉพาะส าหรับการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังดังนี้1)  สิม หรือ อุโบสถ (ผนังด้านนอกและผนังด้านใน)2)  ศาลา

การเปรียญ3)  ศาลาเอนกประสงค์4)  หอระฆัง 

  4. คุณค่าของผลงานจติรกรรมฝาผนัง 

 จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลยเป็นการเขียนภาพประดับตกแต่งตัวอาคารสถาปัตยกรรม เช่น อุโบสถ 

ศาลาการเปรียญ หอระฆัง  โดยมีจุดมุง่หมายเพื่อการตกแต่งอาคารให้มีความงดงาม รวมถึงการให้ญาตโิยมท่ีมาร่วม

พธีิกรรมการบวชหรือการสวดของสงฆ์ในอุโบสถท่ีรออยูด่้านนอกได้เพ่งพิจารณาเนื้อหาเร่ืองราวขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และยอมรับสู่การน าไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดีคุณค่าผลงาน

จิตรกรรมฝาผนังมีดังนี้1)  คุณค่าด้านความรู้สึก  2) ความเชื่อความศรัทธา 3) คุณค่าด้านการสร้างสรรค์ 4) คุณค่า

ด้านเนื้อหาเร่ืองราว 5) คุณค่าด้านรูปทรง 6) คุณค่าด้านรูปแบบ 7) คุณค่าด้านทัศนคติและคุณค่าด้านสังคม 
 

อภิปรายผล 

 การวจิัยเร่ืองการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลยมผีลการศกึษาท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีจะน ามาใชใ้นการ

อภิปรายดังนี ้

 1. ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดเลย 

 จากการศึกษาพบวา่  ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่เป็นชา่งพื้นบ้านท่ีมีประสบการณ์ในการเขียน

มาบ้างและปัจจุบันก็ยังเขียนอยูเ่ป็นผู้เขียนภาพขึน้มา  รูปแบบการเข้ามาเขียนของช่างพื้นบ้านคอืเข้ามาตดิตอ่กับวัดว่า

ตอ้งการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดังเช่น ท่ีวัดศรีสัตตนาค  ชา่งเขียนเข้ามาติดต่อกับทางวัดและให้ทางวัดประกาศ

ให้ญาติโยมเข้ามามีส่วนร่วมในการถวายปัจจัยให้กับวัด เชน่ ภาพเขียนละ 200  บาท  ส าหรับรูปแบบการเขียนน้ันจะ

ความเรียบง่าย  ซื่อ  ตรงไปตรงมา  ถึงจะมีตน้แบบท่ีชัดเจน แต่ด้วยทักษะในการเขียนท่ีไม่แข็งแรงท าให้ภาพเกิดการ
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แปรเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบใหม่  ผนวกกับการขาดทักษะการลงสีท าให้ภาพไม่ตรงกับต้นแบบเลย สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ (สุมาลี  เอกชนนิยม, 2546) ท่ีพบว่า การน าเสนอเร่ืองราวไม่มีแบบแผนเคร่งครัดนัก มักมีการใชเ้ส้น 

รูปทรงและการซ้ าของรูปทรงเพื่อการบอกทิศทางและความเคลื่อนไหวของรูปทรงโครงสร้าง ส าหรับ เส้นท่ีใช้ในการ

เขียนภาพนั้นมีท้ังเส้นจริงและเส้นเชิงนัยท่ีบอกความหมายต่าง ๆ เช่นเส้นท่ีไม่สม่ าเสมอของกรอบนอกรูปทรงองค์

พระพุทธเจ้า อาคารสถาปัตยกรรมและข้าวของเครื่องใชเ้ช่นเดียวกับ วรพรรณ ภูวิจารย ์(วรพรรณ  ภูวจิารย์, 2545). 

ท่ีพบว่าการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนโดยชาวบ้านนั้นมักจะไม่มีกฏเกณฑ์การเขียนท่ีตายตัวมากนัก  มีการ

เลอืกใชส้ีอย่างอิสระ  เช่น สีแดง สีเหลอืง สีคราม  สีด า และยังไมแ่สดงต าแหนง่ของบุคคลชื้นสูงด้วยการปิดทองตาม

เครื่องประดับแต่จะเลอืกน าสีแดงมาใช้เป็นสีแทนเท่ทานั้น  อย่างไรก็ตามชา่งพื้นบ้านท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังยังมี

การเชื่อมโยงเนื้อหาเร่ืองราวท่ีเป็นอยูใ่นสมัยนัน้ ๆ มาถ่ายทอดลงบนฝาผนังเพื่อสื่อสารให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

เร่ืองของกรรมกับการด าเนนิชีวิต 

  อย่างไรก็ตามจากการศึกษาก็ยังพบช่างเขียนร่วมสมัยท่ีมีการเขียนภาพตามแบบอย่างตะวันตก 

โดยแบบอย่างการเขียนเป็นแบบจิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัย  ซึ่งช่างเขียนเหล่านี้จะมีพื้นความรู้มีทักษะและความคิด

สร้างสรรค์ในการก าหนดรูปแบบและวิธีการท างานด้วยตนเอง  ดังเช่น ช่างเขียนท่ีวัดสันยาวาส  วัดป่าเนรมติวปัิสนา 

 2.  เนื้อหาเรื่องราวที่น ามาใช้ในการเขยีนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

  จากการศึกษา พบว่า เนื้อหาท่ีน ามาใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังคือเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธ

ประวัติ  ทศชาติชาดก  พระเวสสันดรชาดก  แสดงให้เห็นว่า ช่างเขียนและผู้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกเนื้อหา

เร่ืองราวเพื่อมาสื่อสารกับพุทธศาสนิกชนเมื่อได้เดินทางเข้ามาฟังเทศฟังธรรมหรือท าบุญได้เห็นพระจริยวัตรของพระ

พุทธองค์  รวมถึงไดทราบถึงภารกิจของพระพุทธองค์ท่ีต้องการค้นหาสัจจะธรรมส าหรับการสั่งสอน  ตักเตือนให้

มนุษย์ให้เห็นถึงคุณค่าความดีงาม ดังท่ี สุมาลี เอกชนนยิม(สุมาลี  เอกชนนยิม, 2546) ได้ศึกษาวจิัยพบวา่ เร่ืองราวท่ี

ชา่งเขียนน าถ่ายทอดมักใช้เร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา  เร่ืองเล่าท่ีเป็นนทิานพื้นบ้าน  เร่ืองเกี่ยวกับชวีิตความเป็นอยู ่ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีตา่ง ๆ โดยมีรูปแบบของรูปทรงท่ีถ่ายทอดเฉพาะตัว เช่น  รูปทรงของบุคคลช้ันสูงเน้นความ

ประณีตของเส้น สัดส่วนสวยงาม  แต่งกายแบบจิตรกรรมไทยประเพณี  ลีลาเป็นแบบนาฏลักษณ์  รูปทรงทหารข้า

ราชบริพารแต่งกายเลียนแบบของจริง  รูปทรงของชาวบ้านไม่เน้นความประณีต กิริยาท่าทางหลากหลาย  การแต่ง

กายเลียนแบบของจริง  รูปทรงบุคคลขั้นต่ าสุดเขียนให้เห็นสัดส่วนท่ีผิดปกติ รูปทรงของสัตว์ส่วนใหญ่นั้นช่างเขียน

เขียนได้อยา่งถูกสัดส่วน และเป็นสัดส่วนท่ีสวยงาม ซึ่งมักจะพบเห็นเป็นการเขียนภาพสัตวใ์นท้องถิ่นนัน้  ๆ  เชน่ ปลา 

ฯลฯ  จากการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนพระมหาชนก ท่ีมปีลาในจินตนาการมาด าผุดด าว่ายในกระแสน้ าที่เชี่ยว

กราก  เช่นเดียวกับ (เนื้ออ่อน  ขรัวทองเขียว, 2549). ท่ีพบวา่ เนื้อหางานจิตรกรรมฝาผนังมักมีเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับ

พุทธประวัติ  และ (ประเทศ  ปัจจังคะตา, 2541). ท่ีพบว่า เนื้อหาเร่ืองราวท่ีน ามาเขียนมักมีเร่ืองราวเกี่ยวกับพระ

มาลัยและพุทธประวัติ พุทธศาสนนิทาน วรรณกรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน  และ เสมอ  อนุรัตน์วิชัยกุล, 2536 ท่ี

พบวา่ มกีารน าความเชื่อและเร่ืองราวทางพุทธศาสนามาเขยีนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เชน่ เร่ืองทศชาติชาดก  

 3.  สีที่น ามาใช้ในการเขยีนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

  จากการศึกษาพบวา่ สีท่ีช่างเขียนเลือกน ามาใชใ้นการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่คือสีน้ า

พลาสติก  แสดงให้เห็นว่า ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชา่งเขียนมีความง่ายในการปฏิบัติการ

และการสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง  เพราะสีน้ าพลาสติกเป็นสีท่ีมีความสะดวก ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีการใด ๆ ให้

ยุ่งยาก เพียงแต่น ามาผสมน้ าสะอาดช่างเขียนก็สามารถเขียนภาพได้แล้ว รวมท้ังยังมีสีให้เลือกอีกมายไม่โดยท่ีช่าง

เขียนไม่ตอ้งมีการผสมเอง จากการผลการศกึษา พบว่า  วัดป่าเนรมติวปัิสสนา อ าเภอด่านซ้าย มกีารใชส้ีน้ าพลาสติก
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ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง และภาพมคีวามสวยงามตามแบบอยา่งของต้นแบบและตามแนวคิดของชา่งเขียนท่ี

มคีวามรู้ความสามารถในการเขียน  จึงน าสีท่ีมีอยู่อย่างหลากมาใช้ได้เลย โดยไมต่อ้งมกีารผสมสีขึ้นมาใหม ่ยกเว้นแต่

ตัวช่างเขียนตอ้งการให้เกิดปรากฏการณ์ของสีบนรูปทรงใหม่ ๆ หรือการสร้างบรรยากาศใหม ่ๆ ก็จะมีการเจือสีหนึ่ง

เข้าไปในอกีสีหน่ึงท่ีมีปริมาณมากกว่า เพื่อสร้างสใีนลักษณะโทนสใีห้เกิดขึ้นในภาพ 

   ส าหรับการเลือกใช้สีเพื่อน ามาใช้เขียนนั้นช่างเขียนจะเลือกใช้สีน้ าพลาสติกส าหรับการทาภายนอก  

เนื่องจากเป็นสท่ีีนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ถงึสภาพการคลทนต่อสภาวะดนิฟ้าอากาศ  ลมฝน  และระยะเวลาที่ภาพ

จะอยู่อย่างยาวนานไว้แล้ว  และช่างเขียนก็เกิดความมั่นใจ จึงเลือกน าสีน้ าพลาสติกดังกล่าวมาเป็นเคร่ืองมือในการ

ระบาย  แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณของบางวัดท่ีต้องการมีจิตรกรรมฝาผนัง ท าให้ช่างเขียนมี

ข้อจ ากัดในการเลอืกน าสีมาใช้  ช่างเขียนของวัดบางวัดเชน  วัดภูตูมวนาราม  จึงเลือกสีน้ าพลาสตกิท่ีเป็นสีหลัก เช่น  

สีแดง สีเหลือง  สีเขียว  สีน้ าเงิน สีขาวและสีด ามาใช้ในการเขียน  ในกรณีท่ีถ้าภาพท่ีน ามาท าเป็นต้นแบบมีสีท่ี

แตกตา่งจากสีท่ีมีอยู่ช่างเขียนก็จะผสมผสานให้เกิดสีตามแบบมากท่ีสุด  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญผกา นันท

ดิลก, 2541 ท่ีพบวา่  จิตรกรรมฝาผนังท่ีช่างเขียนปัจจุบันใช้มักเลือกสีสังเคราะห์มาใช้ในการเขียนอย่างไรก็ตามจาก

การศกึษาท าให้เห็นว่า การท่ีช่างพื้นบ้านเลือกน าสีสมัยใหม่มาใชใ้นการเขียนภาพนัน้สาเหตุหลายประการดังนี้ 1) เป็น

สีท่ีมีคุณสมบัติทนตอ่แสงแดด ความร้อน  2) สามารถน ามาใช้ได้โดยง่าย  และมีความสะดวกต่อการใช้  ไม่ต้องผ่าน

กระบวนการและขั้นตอนมากมาย 3) มีความสวยงามมากกว่าเพราะมีคุณสมบัติของสีท่ีสดใส สามารถตอบสนอง

ความต้องการท่ีดูของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนมากกว่าการเลือกใช้สีฝุ่น ซึ่งมีสีทึบ 4)  ราคาถูก ซึ่งช่างก็สามารถ

เลือกซื้อได้ตามร้านค้าขายวัสดุครุภัณฑ์โดยท่ัวไป  และยังมีหลายระดับราคาให้เลือกด้วย 5) มีจ านวนสีให้เลือก

น ามาใชไ้ด้หลากหลายกว่าสีฝุ่น 5) เก็บรักษาง่าย  ไมต่อ้งผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนมายมายในการเก็บรักษา 

 อย่างไรก็ตามก็มีวัดท่ีได้สร้างมานานกวา่ 150  ปีท่ีมกีารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยการใชส้ีฝุ่นหรือ

สีจากธรรมชาต ิดังที่ เนือ้อ่อน  ขรัวทองเขียว, 2549 ได้ค้นพบวา่ จิตรกรรมฝาผนังมกีารเขียนด้วยสีฝุ่นเทคนิคโบราณ  

ดังนัน้การเขียนด้วยเทคนคิสีฝุ่นจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมนับตัง้แตว่ัสดุ อุปกรณ์และเทคนคิการเตรียมพื้นเพื่อให้

สีติดอยู่บนผนังสิมได้อย่างยาวนาน เช่น การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดโพธ์ิชัย  อ าเภอนาแห้ว  โดยใช้ ใช้สีแดง  

สีแสด  สีเหลือง  สีขาว สีด า เป็นสีหลักในการระบายสี  ซึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนด้วยเทคนิคโบราณนั้น

ก่อให้เกิดความงามในความรู้สึกและสร้างความซาบซึ้งใจได้มากกว่าภาพเขียนโดยการใช้สื่อวัสดุสมัยใหม ่ เนื่องจาก

ภาพเหล่านี้มักผ่านระยะเวลาในการเขียนมานาน ท าให้ผู้ชมส่วนใหญ่เกิดการเห็นคุณค่าในวิธีการคิด การท างานและ

ตัวภาพท่ีปรากฏออกมาผ่านผนังท้ังดา้นในและดา้นนอกอย่างย่ิงใหญ่ 

 4. เทคนิคการสร้างจติรกรรมฝาผนัง 

 จากการศกึษาพบวา่  ช่างเขียนสว่นใหญ่ท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดจังหวัดเลย จะน ารูปแบบของ

ภาพเขียนท่ีมีอยู่แล้วมาดัดแปลงตามความถนัด  ตามจ านวนของงบประมาณ และทักษะของตนเองแสดงให้เห็นว่า 

ช่างเขียนส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่กับกรอบความคิดเดิม ๆ ท่ีมีความเชื่อว่า  เร่ืองของศาสนาและเร่ืองราวของพระพุทธ

องค์ไม่สามารถสร้างใหม่หรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ได้  ดังนั้นภาพเขียนท่ีพบเห็นส่วนใหญ่ท่ีเป็นเร่ืองราวพุทธ

ประวัต ิ ทศชาตชิาดก หรือ พระมาลัย จึงมรูีปแบบท่ีสามารถพบเห็นได้โดยท่ัวไป  นอกจากนี้จากการศึกษาของ เดชา 

ศิริภาษณ์ , 2549  ยังพบว่า ช่างเขียนพื้นบ้านมักเลือกใช้เทคนิคดั้งเดิมแบบชาวบ้านท้ังจากวัสดุและการจัด

องค์ประกอบศิลป์  ส่วนช่างเขียนท่ีผ่านการศกึษาในสถาบันการศกึษามาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนัน้มักแสดงออก

ถึงทักษะการเขียน การระบายสี การจัดองค์ประกอบ และการสร้างเร่ืองราวในระดับท่ีสูง ดังเช่ นท่ีวัดป่าเนรมิต

วิปัสสนา อ าเภอด่านซ้าย ท่ีช่างเขียนน าเอาวัสดุสมัยใหม่อย่าง สีอคริลิกมาเขียนภาพบนผนัง  ผ่านทักษะการเกลี่ย
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เรียบและการสร้างผิวสัมผัสผ่านการกรทุ้งด้วยแปรงและการสร้างผิวสัมผัสลวงบนวัตถุท่ีเป็นองค์ประกอบของภาพ

ขึน้มา 

 อย่างไรก็ตามผลงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีปรากฏออกมาถึงแม้จะมีกลิ่นไอของภาคกลางแต่ช่างเขียนก็ได้

ปรับประยุกต์ให้มีลักษณะของตนเอง  ผ่านการวาดเส้นรูปทรงโครงสร้าง  การลงสีท่ีอาจมขี้อจ านวนของงบประมาณ

ในจ านวนน้อยท าให้ช่างต้องมีการใช้สีท่ีมีอยู่แปรค่าของสีออกเป็นสีอื่น ๆ ให้มีปริมาณมากขึ้น  ดังนั้นภาพเขียนท่ีเป็น

เร่ืองราวเดียวกันแต่คนละวัดอาจมีความเหมือนกันในตัวรูปแต่แตกต่างกันในเร่ืองบรรยากาศ สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ เสรภูมิ วรนิมมานนนท์, 2547 ท่ีว่าการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนับว่าเป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงภูมิ

ปัญญาของจิตรกรชาวไทยยุคใหมท่ี่ถ่ายทอดตามแบบอย่างครูยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อย่างละมา้ยคล้ายคลึงในเชิง

รูปแบบและกรรมวิธีการเขียนแบบ  เช่นเดียวกับการวิจัยของไทยโรจน์  พวงมณี , 2550 ท่ีพบว่า ผลงานจิตรกรรมท่ี

ช่างพื้นบ้านเขียนขึ้นมานั้นมักมีลักษณะท่ีเรียบง่าย เขียนตามความรู้สึกในความเชื่อความศรัทธาในบวรพุทธศาสนา 

ดังนัน้การเขียนจึงมีอิสระทัง้วธีิการเขียนและการเลอืกใช้สี รวมถึงเร่ืองของการวางต าแหนง่ของภาพด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  ส านักพุทธศาสนา  กรมศิลปากร  ส านักศิลปวัฒนธรรม เข้ามาให้ความรู้

เกี่ยวกับคุณค่าและความส าคัญของผลงานจิตรกรรมท่ีอยู่ในวัดแก่บุคลากรท่ีเกี่ยวเช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน องค์การ

บริหารส่วนต า  เจ้าอาวาสของวัด 

ควรมกีารศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษผ์ลงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีการเขียนแบบโบราณ เพื่อให้คงอยู่ต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการให้ความรู้กับเยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังผ่านหลักสูตรระยะสั้น หรือ

หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณาจารย ์และนักศกึษาสาขาวิชาศลิปกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และผู้ร่วมวจิัยทุกทา่นท่ีมี

ส่วนชว่ยเหลอืจนท าให้ผลงานการวจิัยในคร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ์ 
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มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมรูปแบบการจับสัตว์น ้าในกว๊านพะเยาใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 

A legal measure to promote a stainable usage of fishery method in Kwan Phayao 

วิทูรย์ ตลุดก ำ1* ปิยอร เปลี่ยนผดุง1 และ สันธิวัฒน ์พิทักษ์พล2 

Withoon Taloodkum1*, Piya-orn Plianpadoong1 and Santiwat Pithakpol2 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำหำมำตรกำรทำงกฎหมำย ส ำรวจปัญหำและอุปสรรคทำงกฎหมำย  

ก ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรจับสัตว์น้ ำในกวำ๊นพะเยำให้เหมำะสมกับชนิด ขนำด และปริมำณสัตว์น้ ำโดยริเร่ิมจำก

ชุมชนให้สอดคลอ้งกับกำรใช้ประโยชนอ์ย่ำงย่ังยนื โดยวจิัยส ำรวจมำตรกำรทำงกฎหมำย ร่วมกับสนทนำกับผู้น ำชุมชน 

หน่วยงำนรัฐท่ีเกี่ยวข้อง พบว่ำ มำตรกำรทำงกฎหมำยท่ีส่งเสริมสิทธิชุมชนในกำรจับสัตว์น้ ำ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 แต่กำรก ำหนดท่ีรักษำพืชพันธ์ุขำดกำรมีส่วนร่วมของชุมชน อดีตมีควำมขัดแย้ง

ระหว่ำงรัฐกับชำวประมงพื้นบ้ำนและสมำนฉันท์เพื่ออนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน ์ร่วมสร้ำงเขตอนุรักษ ์17 เขต ห้ำมจับสัตว์

น้ ำทุกชนดิหำกฝ่ำฝืนจะมกีำรปรับค่ำควำมเสียหำย แตย่ังไม่มีกำรรับรองกฎเกณฑ์ของชุมชนอยำ่งชัดเจน กำรวจิัยนี้จึง

เสนอแนะให้ ชุมชนประมงพื้นบ้ำน ประมงจังหวัดพะเยำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับรองเขตอนุรักษ์ชุมชนให้

ชัดเจน ทบทวนผลกระทบเขตท่ีรักษำพืชพันธ์ุโดยให้ชุมชนประมงพื้นบ้ำนมสี่วนร่วม และก ำหนดรูปแบบกำรจับสัตวน์้ ำ

ในปัจจุบันให้เหมำะสมกับสภำพกำรประมงเพื่อใชป้ระโยชนอ์ย่ำงย่ังยนื  
 

ค้าส้าคัญ: มำตรกำรทำงกฎหมำย ประมงพื้นบ้ำน กว๊ำนพะเยำ  

Abstract  
This research aims to study the legal measures, explore legal problem and obstacle, regulate a suitable 

guidelines and fishery form for type, size and quantity of aquatic animal by community initiatives aligned with 

the sustainable usage in Kwan Phayao. The study conducted by documentary survey, measured the law with 

field research, survey forms, methods, tools and fishing communities, discussions with community leaders, 

fisherman agents, dialogues with communities and government agency, found that a legal measure that 

promote community rights of fishery is the Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2007.  The fishery 

conservative area lack of community participation. In the past, there was a conflict between the state and the 

local fishing community then after a reconciliation was occurred as to conservation and utilization. Local fishing 

communities have been established 17 community conservation areas.  An agreement was a rule to prohibit 

fishing of all aquatic animals, if any beach of agreement there will have a fine payment for damages. However, 

there is no a verification of Community Rules clearly. This research suggested that Community fishing, Fishing 
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Phayao Province, Local government should cooperate to grants a clearly legal measure to verify the conservation 

community and should also review the impact of the boundary line of the conservative area by participation of 

local fishing community and there should regulate a form of current fishing for sustainable use. 

Keywords: Legal Measure, Local Fishery, Kwan Phayao   

บทน้า 

กำรจับสัตว์ในแหล่งน้ ำชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสิทธิชุมชนอย่ำงหนึ่ง ดังท่ี รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 66 บัญญัติว่ำ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ

อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศลิปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำตแิละมสี่วนร่วมในกำรจดักำร 

กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใชป้ระโยชนจ์ำกทรัพยำกรธรรมชำตสิิ่งแวดล้อม รวมท้ังควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพอยำ่งสมดุลและ

ยั่งยืน” จำกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่ำชุมชนมีสิทธิในกำรจัดกำร บ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในทรัพยำกรแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ ดังเช่น กว๊ำนพะเยำซึ่งเป็นแหล่งน้ ำจืด

ขนำดใหญ่ของประเทศไทย ท่ีต้ังอยูใ่นจังหวัดพะเยำ พื้นท่ีรอบกวำ๊นพะเยำมปีระชำชนและชุมชนตำ่ง ๆ  อำศัยอยูโ่ดยรอบกวำ๊น

มำเป็นเวลำนำน  ประชำชนและชุมชนต่ำง ๆ เหล่ำนั้นมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับกว๊ำนมำโดยตลอด ท้ังกำรใช้น้ ำเพื่อกำรอุปโภค 

บริโภคหรือเพื่อกำรเกษตรกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใชป้ระโยชน์จำกทรัพยำกรสัตวน์้ ำซึ่งเป็นทรัพยำกรร่วมกันเป็นสิทธิ

ตำมกฎหมำยของชุมชน กำรจับสัตวน์้ ำเพื่อน ำไปใชป้ระโยชน ์เชน่ กุ้ง หอย ปู ปลำ อำจมวีัตถุประสงค์ท่ีแตกตำ่งกัน อันได้แก่ 

1. เพื่อน ำไปใชใ้นกำรบริโภคในครัวเรือน 2. เพื่อประโยชนเ์ชงิพำณิชย ์หรือ 3. เพื่อประโยชนด์้ำนควำมบันเทิงหรือนันทนำกำร 

เชน่ กีฬำตกปลำ เป็นตน้ จำกรูปแบบกำรจับสัตว์น้ ำท่ีหลำกหลำยเพื่อประโยชนท่ี์แตกตำ่งกันเหล่ำนั้น จะเห็นได้ว่ำหำกมกีำร

จับสัตวท่ี์ไมส่อดคล้องกับประโยชนห์รือวัตถุประสงค์ของชุมชน อำจน ำไปสู่กำรจับสัตวน์้ ำในรูปแบบท่ีไม่เหมำะสมและท ำให้

สัตว์น้ ำในกว๊ำนพะเยำมีปริมำณไม่เพียงพอต่อกำรใช้ประโยชน์ของชุมชนหรืออำจสูญพันธ์ุไปได้ ประกอบกับแนวโน้มกำร

พัฒนำแหล่งน้ ำกว๊ำนพะเยำให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวมำกขึ้น จึงเป็นท่ีคำดหมำยได้ว่ำจะต้องมีกำรใช้ทรัพยำกรสัตว์น้ ำเพื่อ

รองรับกำรท่องเท่ียวในอนำคต เช่น กำรจับสัตว์น้ ำเพื่อประโยชน์เชิงพำณิชย์ กำรจับสัตว์น้ ำเพื่อกำรกีฬำและควำมบันเทิง 

รูปแบบกำรจับสัตวน์้ ำเหล่ำนี้อำจสร้ำงผลกระทบตอ่สิทธิของชุมชนในกำรใชท้รัพยำกรสัตวเ์พื่อกำรอุปโภคบริโภคได้ แมจ้ะมี

มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล กำรจับสัตว์น้ ำก็ตำม แต่มำตรกำรทำงกฎหมำยเหล่ำนัน้อำจไมส่อดคล้อง

กับสิทธิชุมชนและแนวโนม้กำรพัฒนำแหล่งน้ ำกวำ๊นพะเยำท่ีจะมรูีปแบบกำรจับสัตวน์้ ำอันหลำกหลำย ดังนัน้ เพื่อให้มีกำรจับ

สัตว์น้ ำไปใช้ประโยชนอ์ย่ำงยั่งยืน จึงควรแสวงหำมำตรกำรทำงกฎหมำยท่ีส่งเสริมอันเหมำะสมกับรูปแบบกำรจับสัตว์น้ ำใน

กว๊ำนพะเยำ โดยค ำนึงถึง ชนิด ขนำด และปริมำณท่ีเหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรใชส้ัตว์น้ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรูปแบบกำร

จับสัตว์น้ ำนี้จะต้องเกิดขึ้นจำกกำรริเร่ิมเสริมสร้ำงโดยชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ วธีิกำร และเคร่ืองมือ ท่ีประชำชน

และชุมชนรอบกวำ๊นใช ้อันจะน ำไปสู่กำรใชป้ระโยชนจ์ำกทรัพยำกรสัตวน์้ ำอยำ่งยั่งยนื 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อหำมำตรกำรทำงกฎหมำยท่ีสง่เสริมสิทธิชุมชนในกำรจับสัตว์น้ ำ ส ำรวจปัญหำและอุปสรรคทำงกฎหมำย

ในกำรใช้สิทธิของชุมชนในกำรจับสัตวน์้ ำ ก ำหนดแนวทำง รูปแบบกำรจับสัตว์น้ ำให้เหมำะกับชนดิ ขนำด และปริมำณ

ของสัตวน์้ ำ โดยกำรริเร่ิมของชุมชนให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรใชป้ระโยชนอ์ย่ำงย่ังยนื 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
สภำพปัญหำทรัพยำกรประมงในกว๊ำนพะเยำ ผู้วิจัยเสนอกรอบแนวคิดและสมมุติฐำนว่ำจ ำเป็นต้องมี

มำตรกำรทำงกฎหมำยท่ีส่งเสริมสิทธิของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำเพื่อกำรจับสัตว์น้ ำใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน มี

มำตรกำรทำงกฎหมำยบังคับใช้ได้และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำเพื่อขจัดปัญหำควำมขัดแย้ง

และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตวน์้ ำในกว๊ำนพะเยำโดยบุคคลต่ำงถิ่นท่ีไม่ได้เป็นบุคคลในชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ 

มำตรกำรทำงกฎหมำยนี้จะต้องเป็นมำตรกำรท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและภูมปัิญญำท้องถิ่นท่ีสำมำรถ

ใช้บังคับได้จริง กว๊ำนพะเยำเป็นแหล่งเพำะพันธ์ุสัตว์น้ ำจืดและจับสัตว์น้ ำจืดขนำดใหญ่ในภำคเหนือของประเทศไทย 

เดิมทีนั้นกว๊ำนพะเยำตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอพะเยำ จังหวัดเชียงรำย ซึ่งปัจจุบันคือพื้นท่ีอ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ กว๊ำน

พะเยำเกิดขึน้ตำมค ำแนะน ำจำกผลกำรศกึษำลงพื้นท่ีตัง้แต ่พ.ศ. 2466 ของ ดร.ฮิว แมคคอร์มคิ สมทิ (H.M Smith) ท่ี

ปรึกษำแผนกสัตวน์้ ำของกระทรวงเกษตรำธิกำรสมัยนัน้[1]  ขนำดพื้นท่ีเดิมของกวำ๊นพะเยำนั้นไม่ใหญ่มำก แต่โดยผล

ของค ำแนะน ำดังกล่ำวจึงมีกำรเวนคืนท่ีดินเมื่อ พ.ศ. 2482 โดยกำรออกเป็น “พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตตห์วงห้ำม

ท่ีดินบริเวณกว๊ำนพะเยำ อ ำเภอพะเยำ จังหวัดเชยีงรำย พุทธศักรำช 2482”[2]  และโดยผลของค ำแนะน ำของ ดร.ฮิว 

แมคคอร์มคิ สมิท ดังกล่ำวจึงมีกำรสร้ำงประตูกั้นน้ ำขึ้นระหว่ำงช่วง พ.ศ. 2483 ถึง 2484[3] กำรก ำหนดพื้นท่ีเวนคืน

ดังกล่ำวมีหลักกำรชัดเจนให้พื้นท่ีกว๊ำนพะเยำเป็นเขตหวงห้ำมมีไว้เพื่อประโยชน์ในกำรบ ำรุงรักษำพืชพันธ์ุสัตว์น้ ำ [4]  

โดยรัฐบำลในเวลำนั้นอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 5 แห่ง “พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรหวงห้ำมท่ีดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอัน

เป็นสำธำรณะสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักรำช 2478” และก ำหนดห้ำมมิให้ผู้ใดเข้ำหักร้ำงจัดท ำหรือปลูกสร้ำงด้วย

ประกำรใด ๆ ในท่ีดินนัน้ เวน้แตจ่ะได้รับอนุญำตเป็นหนังสอืจำกเจ้ำหน้ำท่ี[5] จำกนัน้พื้นท่ีเวนคืนท่ีดินและก ำหนดแนว

เขตดังกล่ำวดังกล่ำวได้ถูกน ำไปสร้ำงเป็นแหล่งเพำะพันธ์ุสัตว์น้ ำ โดยกำรดูแลของกรมประมง กระทรวงเกษตรตรำธิ

กำร ปัจจุบันคอื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจำกนี้ยังอยูใ่นกำรดูแลของกระทรวงมหำดไทยดว้ยภำยใตพ้ระรำช

กฤษฎกีำดังกล่ำว  

ปัจจุบันเนื้อท่ีเขตกว๊ำนพะเยำมขีนำดใหญ่ซึ่งประมำณกันวำ่มีเนื้อท่ีจ ำนวน 12,831 ไร่ 1 งำน  26.60 ตำรำง

วำ ตำมหนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวง พย.0149 ท่ีให้ไว้เมื่อ พ.ศ. 2540[6]  อย่ำงไรก็ดี เนื้อท่ีดังกล่ำวยังไม่ใช่เนื้อท่ี

แท้จริงท้ังหมดเพรำะกำรรังวัดเกิดขึ้นตัง้แตปี่ พ.ศ.2529 ซึ่งแนวเขตยังไม่ชัดเจนเพรำะมีข้อพพิำทโต้แยง้กับประชำชน

ในพืน้ท่ีโดยเฉพำะพืน้ท่ีดำ้นทิศเหนอืสะพำนขุนเดช[7]  นอกจำกนั้นแลว้พื้นท่ีกวำ๊นพะเยำจึงถูกก ำหนดให้เป็นทรัพย์สิน

ของรัฐโดยได้ก ำหนดให้เป็นท่ีรำชพัสดุ เลขท่ี พย.07[8] และรับผิดชอบดูแลของกรมประมง โดยอำศัยอ ำนำจในกำร

จัดกำรพื้นท่ีจำกพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 เมื่อพื้นท่ีกว๊ำนพะเยำมขีนำดใหญ่และมีชุมชนอำศัยอยูร่อบๆ 

เป็นจ ำนวนมำก ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จำกกำรจับสัตว์น้ ำในกว๊ำนพะเยำเพื่ อกำรบริโภคในครัวเรือน แต่เพื่อกำร

เพำะพันธ์ุสัตว์น้ ำจึงมีกำรก ำหนดแนวเขตพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์หวงห้ำมมิให้บุคคลเข้ำไปท ำกำรประมงโดยมีประกำศ

ห้ำมต้ังแต ่12 สิงหำคม พ.ศ. 2485 ตำมประกำศเร่ือง “ประกำศกะซวงกเสตรำธกิำร เร่ือง ก ำหนดไห้ใช้เครื่องมอืบำง

หย่ำงท ำกำรจับสัตว์น้ ำพำยในบริเวณเขตไกล้เคียงท่ีหวงห้ำมรักสำพืชพันธ์ุ กว๊ำนพะเยำ ในท้องท่ีจังหวัดเชียงรำย” 

และต่อมำได้มีกำรแก้ไขใหม่ตำมประกำศ เร่ือง ก ำหนดกว๊ำนพะเยำเป็นท่ีจับสัตว์น้ ำประเภทท่ีรักษำพืชพันธ์ุ และ

ก ำหนดเคร่ืองมอืท่ีอนุญำตให้ท ำกำรประมง เมื่อวันท่ี 29 ธันวำคม พ.ศ. 2492 ในปัจจุบันกำรจับปลำในกว๊ำนพะเยำมี

รูปแบบเคร่ืองมือท่ีหลำกหลำย เช่น ข่ำย ขนำดช่องตำ ประมำณ 5 – 8 เซนติเมตร และเบ็ด[9] เป็นต้น ผลของกำร

ก ำหนดเขตพื้นท่ีหวงห้ำมและอนุญำตบำงพื้นท่ีให้ท ำประมงเฉพำะบำงเคร่ืองมือดังกล่ำวเท่ำนั้น แม้จะเป็นไปเพื่อ

ประโยชนใ์นกำรสงวนและเพำะพันธ์ุทรัพยำกรสัตว์น้ ำในกว๊ำนพะเยำ แต่ท่ีผ่ำนมำก็พบปัญหำเกี่ยวกับกำรประมง กำร

ใชพ้ื้นท่ี กำรจับทรัพยำกรสัตวน์้ ำอยู่หลำยประกำรและจำกผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ อำทิเชน่ พงษ์พันธ์ สุนทรวภิำต และ
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คณะ ศึกษำพบปัญหำกำรจับสัตว์น้ ำโดยคนต่ำงถิ่นซึ่งไม่ใช่บุคคลในชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำท ำให้เกิดปัญหำควำม

ขัดแย้งและกำรใชท้รัพยำกรและกำรจับสัตว์น้ ำเป็นอยำ่งยิ่ง ปัญหำกำรจับกุมชำวประมงท่ีท ำผิดกฎหมำยมีปัญหำน้อย

เพรำะชำวประมงยอมรับกำรจับกุมกำรท ำผิดกฎหมำยประมง และชำวประมงมีควำมรู้น้อยท่ีสุดเกี่ยวกับกำรใช้

เครื่องมอืประมงภำยใตก้ฎหมำย[10] พยุหำด มูลเมือง ศึกษำพบปัญหำที่เกิดกับกวำ๊นพะเยำ คือ กิจกรรมกำรใชท่ี้ดิน

แตกตำ่งกัน มีส่วนสัมพันธ์กับกำรใช้ทรัพยำกรของกวำ๊นพะเยำแตกตำ่งกัน และมีส่วนสัมพันธ์ในกำรใชแ้หล่งน้ ำ ได้แก่

เป็นแหลง่ประมง แหล่งท่องเท่ียว และกำรพักผ่อนหยอ่นใจ และแหลง่มรดกทำงวัฒนธรรม นอกจำกนีก้ิจกรรมกำรใช้

ท่ีดินมีส่วนระบำยน้ ำเสียลงสู่กว๊ำนพะเยำ ตลอดจนพบปัญหำควำมเสื่อมโทรมของกว๊ำนพะเยำ ได้แก่ ปัญหำน้ ำเสีย 

ปัญหำกำรตื้นเขิน และปัญหำของกำรรุกล้ ำพื้นท่ีชำยฝั่ง กำรพัฒนำเมอืง จะส่งผลให้เกิดกำรใชน้้ ำเพ่ิมขึน้จำกเดมิถึง 5 

เท่ำ มีกำรใช้กว๊ำนพะเยำเป็นแหล่งท่องเท่ียว และกำรพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งประมง [11] สรัชชำ สุริยกุล ณ 

อยุธยำ ศึกษำพบว่ำควำมร่วมมือในกำรจัดกำรป่ำชุมชนยังมีระดับต่ ำ ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน คนส่วนใหญ่มุ่ง

แต่เร่ืองประโยชนใ์นกำรจับปลำเท่ำนัน้ ไมม่ีกำรอนุรักษ์และป้องกันพื้นท่ีป่ำชำยน้ ำแตอ่ยำ่งไร สำเหตุอำจคือ ไม่มกีำร

ก ำหนดสิทธิของพื้นท่ีป่ำชำยน้ ำชัดเจน มกีำรบุกรุกท่ีดินต่อเนื่อง ประชำชนไมม่ีส่วนร่วมในโครงกำรพัฒนำของรัฐบำล 

ควำมเป็นชุมชนเหนยีวแนน่และควำมผูกพันกับกวำ๊นพะเยำลดลง[12] 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
กำรศึกษำวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีด ำเนินวิจัยวิจัยเอกสำรมุ่งเน้นส ำรวจมำตรกำรทำงกฎหมำยภำยในประเทศ เช่น 

บทบัญญัติต่ำง ๆ จำรีตประเพณีแห่งท้องถิ่น หลักกฎหมำยท่ัวไป ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้สิทธิจับสัตว์น้ ำของชุมชน 

มุง่เน้นส ำรวจมำตรกำรทำงกฎหมำยของตำ่งประเทศท่ีเป็นแนวทำงท่ีดีท่ีสุด เป็นแนวทำงก ำหนดมำตรกำรท่ีเหมำะสม 

ประกอบกับกำรวจิัยภำคสนำม โดยส ำรวจรูปแบบกำรจับสัตว์น้ ำของชุมชนในปัจจุบัน ทั้งวิธีกำร เครื่องมอื อุปกรณ์ท่ี

ใช้ และสัมภำษณ์ สนทนำกับผู้น ำชุมชน ตัวแทนชำวประมง ผู้ประกอบกำรท่ีใช้ประโยชน์จำกสัตว์น้ ำ ส ำรวจข้อมูลใน

หนองหำนและบึงบอระเพ็ดเปรียบเทียบกับกว๊ำนพะเยำ จัดเวทีวงเสวนำทำงวิชำกำรในแต่ละชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ 

รวมท้ังชุมชนต้นน้ ำ และชุมชนปลำยน้ ำ  ตลอดจนจัดเวทีเสวนำร่วมกับหน่วยงำนรัฐท่ีเกี่ยวข้อง และจัดเวทีเสวนำ

ร่วมกันท้ังชำวประมงร่วมกับหนว่ยงำนรัฐด้วย 

ผลการศึกษา 

1. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกว๊านพะเยา 

“ในน้ ำมีปลำ ในนำมีข้ำว”[13] เป็นค ำกล่ำวให้เห็นสภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของกำรหำปลำเป็นอำหำร โดยเฉพำะใน

แมน่้ ำ ล ำคลอง ห้วย หนอง บงึ ต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก กำรจับปลำเป็นอำหำรเป็นวถิีชีวิตท่ีมีกำร 

“แลกเปลี่ยน” และ “ถ่ำยทอด” ในชุมชนต้ังแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน กำรจัดกำรทรัพยำกรประมงในกวำ๊นพะเยำจะต้องมี

องค์ประกอบท่ีส ำคัญอันดับแรก คือ ผู้มีสิทธิมสี่วนร่วมในกำรจัดกำรและใชป้ระโยชน์ ซึ่งได้แก่ รัฐ ชุมชน บุคคล และ

ท้องถิ่น ภำยใต้มำตรกำรทำงกฎหมำยท่ีรับรองคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชน จำกกำรศึกษำมำตรกำรทำง

กฎหมำยพบว่ำ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 66 รับรองสิทธิในกำรจับสัตว์น้ ำอัน

เป็นทรัพยำกรธรรมชำติด้ำนประมงใช้ประโยชน์โดยเฉพำะบริโภคในครัวเรือนถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนของบุคคลและ

ชุมชน สิทธิดังกล่ำวเร่ิมมีควำมชัดเจนทำงกฎหมำยตำมท่ีรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติ

รับรองสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิมไวต้ำมมำตรำ 46 “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั งเดิมยอ่มมีสิทธิอนุรักษ์

หรือฟื้นฟูจำรตีประเพณี ภูมิปัญญำทอ้งถิ่น ศลิปะหรอืวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำติ และมสี่วนร่วมในการ

จัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
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ท้ังนี ้ตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ” และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้รับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมสี่วน

ร่วมกับรัฐและชุมชนในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อให้ด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงปกติและต่อเนื่องตำม

มำตรำ 56 “สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในกำรบ ำรุงรักษำ และกำรได้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และในกำรคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ด ำรงชีพอยู่ได้อย่ำงปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิภำพ 

หรือคุณภำพชีวิตของตน ย่อมได้รับควำมคุ้มครอง ท้ังนี้ ตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ” แม้รัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิของ

บุคคลท่ีรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิมไว้ แต่เกิดควำมไม่ชัดเจนจนสิทธิของบุคคลท่ีรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิม

ไมอ่ำจใชบั้งคับได้เพรำะบทบัญญัตท่ีิมีค ำว่ำ “ท้ังน้ี ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ” ตัวอยำ่งเช่นปัญหำดังตอ่ไปน้ี ค ำพิพำกษำ

ศำลฎีกำท่ี 5818/2549 ซึ่งสรุปได้ว่ำ[14] โจทก์ท่ี 3 ถึงโจทก์ท่ี 19 อ้ำงว่ำเป็นบุคคลในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตำม

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 มำตรำ 46 นั้น แต่ศำลฎีกำเห็นว่ำ โจทก์ดังกล่ำว ยังไม่มีอ ำนำจฟ้อง

จ ำเลยเพรำะ ค ำว่ำ “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” ยังไม่มีค ำนิยำมควำมหมำยหรือขอบเขตท่ีแน่นอน และมำตรำ 46 ท่ี

บัญญัตไิวว้่ำ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธอินุรักษ์หรือฟื้นฟูจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำติ และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์

จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอยำ่งสมดุลและยั่งยนื ท้ังน้ีตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ” ข้อควำมในตอนท้ำยท่ีว่ำ 

“ท้ังนีต้ำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ” จึงเป็นเงื่อนไขท่ีจะตอ้งรอให้มีกฎหมำยบัญญัตอิอกมำตำมมำตรำนีเ้สียก่อน ดังนัน้ เมื่อ

ในขณะท่ีมีกำรฟ้องคดีนี้ ปรำกฏวำ่ยังไมม่ีกฎหมำยบัญญัติออกมำใช้บังคับ จึงยังไม่อำจถือได้ว่ำมกีำรโตแ้ย้งเกี่ยวกับ

สิทธิหรือหนำ้ที่ของโจทก์ดังกล่ำว จึงไม่มอี ำนำจฟ้องและไมม่สีิทธิฎีกำอกีด้วย 

 กำรตีควำมสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนดังกล่ำวได้กลำยเป็นปัญหำส ำคัญท ำให้สิทธิท่ีรัฐธรรมนูญ

รับรองไว้ไม่เกิดผลในทำงปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ. 2550 จึงตัดถ้อยค ำปัญหำค ำว่ำ “ท้ังนี้ 

ตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ” ออกไป อีกท้ังยังได้เพิ่มลักษณะของชุมชนท่ีเป็นท่ีรวมกันของบุคคลเพิ่มเติมขึ้น คือ ชุมชน 

และชุมชนท้องถิ่นตำมมำตรำ 66 “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั งเดิม ย่อมมสีิทธิ

อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำติและมีส่วนร่วมใน

กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมท้ังควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพอย่ำงสมดุลและยั่งยืน” นอกจำกนั้นยังมีหลักกำรใหม่ให้สิทธิในกำรฟ้องร้องหน่วยงำนของรัฐท่ีไม่ปฏิบัติ

ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังท่ีบัญญัติในมำตรำ 67 วรรคแรก “สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน

กำรอนุรักษ์ บ ำรุงรักษำและกำรได้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และในกำร

คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด ำรงชีพอยู่ได้อย่ำงปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่

ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิภำพ หรือคุณภำพชีวิตของตน ย่อมได้รับควำมคุ้มครองตำมควำม

เหมำะสม” และวรรคท้ำย “สิทธขิองชุมชนท่ีจะฟอ้งหนว่ยรำชกำร หนว่ยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ รำชกำรส่วนท้องถิ่น

หรือองคก์รอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏบัิตหินำ้ที่ตำมบทบัญญัติน้ี ยอ่มได้รับควำมคุ้มครอง” 

ท้ังมำตรำ 66 และมำตรำ 67 ได้รับรองสิทธิของบุคคลท่ีร่วมกันเป็นชุมชนในกำรมสี่วนร่วมได้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำติ และรับรองสิทธิของชุมชนให้สำมำรถฟ้องร้องหน่วยงำนของรัฐเพื่อบังคับใช้สิทธิของชุมชนให้

เป็นไปตำมท่ีรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หน่วยงำนของรัฐจึงจ ำเป็นต้องเคำรพในสิทธิของชุมชน ผลทำงกฎหมำยท่ีเกิดขึ้นต่อ

สิทธิชุมชนท ำให้ชุมชนใช้บังคับสิทธิได้อย่ำงแท้จริง แม้จะมีปัญหำกำรตีควำมสภำพบังคับของสิทธิชุมชนดังกล่ำวใน

ช่วงแรกของกำรบังคับใช้รัฐธรรมนูญบ้ำง คือ กำรตีควำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเกี่ยวกับสิทธิของ

บุคคลและชุมชนตำมมำตรำ 67 ดังเช่น บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เร่ืองเสร็จท่ี 491- 493/2552 สรุป
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สำระได้ว่ำ[15] “โดยหลักของกำรตรำกฎหมำยต้องถือว่ำ เมื่อได้มีกำรประกำศกฎหมำยฉบับใดในรำชกิจจำนุเบกษำ

แลว้ ผลใช้บังคับของกฎหมำยฉบับนัน้ย่อมเร่ิมตัง้แตว่ันท่ีก ำหนดในกฎหมำยฉบับนัน้ โดยหลักดังกล่ำวรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 24 สิ่งหำคม 2550 ซึ่งเป็นวันท่ีได้ประกำศรัฐธรรมนูญในรำชกิจจำ

นุเบกษำ และถือว่ำสิทธิชุมชนตำมส่วนท่ี 12 ของรัฐธรรมนูญท่ีก ำหนดไว้ในมำตรำ 66 และมำตรำ 67 ได้เกิดขึ้นและ

ได้รับกำรคุ้มครองแล้วตำมรัฐธรรมนูญ อย่ำงไรก็ดี แม้สิทธิดังกล่ำวจะมีอยู่ตำมรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อพิจำรณำ

บทบัญญัตมิำตรำ 303 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งบัญญัติวำ่ “ในวำระเร่ิมแรก ให้คณะรัฐมนตรีท่ีเข้ำ

บริหำรรำชกำรแผ่นดินภำยหลังจำกกำรเลือกตั้งท่ัวไปเป็นคร้ังแรกตำมรัฐธรรมนูญนี้ ด ำเนินกำรจัดท ำหรือปรับปรุง

กฎหมำยในเร่ืองดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำท่ีก ำหนด” แล้วจะเห็นว่ำยังจ ำเป็นต้องมีกำรตรำกฎหมำยท่ี

เกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยละเอียดเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองกำรใชส้ิทธินัน้ขึน้ใช้บังคับก่อน ซึ่งมำตรำ 303(1) ได้ก ำหนด

ระยะเวลำไว้ว่ำจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปี นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ จึงต้อง

ถือว่ำบทบัญญัติมำตรำ 67 ของรัฐธรรมนูญยังไม่มีผลใช้บังคับทันที เพรำะมีบทเฉพำะกำลตำมมำตรำ 303(1) 

ก ำหนดให้มีผลใชบั้งคับภำยใต้เงื่อนไขท่ีต้องมกีฎหมำยก ำหนดรำยละเอยีดเสียก่อน ดังที่กล่ำวมำแลว้” 

ปัญหำกำรตีควำมสิทธิชุมชนท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ตำมท่ีคณะกรรมกำรกฤษฎีกำมีควำมเห็นดังกล่ำวมีผลต่อ

กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐ อย่ำงไรก็ดี มีควำมชัดเจนมำกขึ้นเมื่อศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ำสิทธิตำม

รัฐธรรมนูญเป็นสิทธิท่ีมีผลใช้บังคับทันทีไม่จ ำเป็นต้องมีกฎหมำยออกมำบังคับใช้อีกคร้ัง ดังค ำวินิจฉั ยศำล

รัฐธรรมนูญท่ี 3/2552 สรุปสำระส ำคัญได้ว่ำ[16] “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2550 มีเจตนารมณ์ให้

สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไว้มีสภาพบังคับได้ทันทีท่ีรัฐธรรมนูญประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยไม่

ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก่อน” ดังนั้น เมื่อค ำวนิิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญผูกพันองค์กร

ของรัฐทั้งหมดย่อมท ำให้สิทธิของชุมชนได้รับกำรรับรองว่ำมสีภำพบังคับทันทีได้อยำ่งแทจ้รงิ  

ปัจจุบันมีกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับชุมชนมำใช้บังคับ คือ พระรำชบัญญัติสภำองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ่งมี

บทบัญญัติท่ีส ำคัญเกี่ยวกับชุมชน สิทธิชุมชน และสิทธิชุมชนในกำรได้ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น 

มำตรำ 21 ให้สภำองค์กรชุมชนต ำบล มีภำรกิจดังต่อไปนี้ …. (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมำชิกองค์กรชุมชนร่วมมือ

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนของรัฐในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน  …. (6) จัดให้มีเวทีกำรปรึกษำหำรือกัน

ของประชำชนเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรให้ควำมคิดเห็นตอ่กำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนท่ีมีผลหรืออำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพ

สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยำกรธรรมชำติ สุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวิตของประชำชนในชุมชน  โดยกฎหมำยก ำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนของรัฐให้กำรส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนด้วย ดังเช่น มำตรำ 22  ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนของรัฐส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมร่วมมอื รวมตลอดท้ังช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจแก่

สภำองค์กรชุมชนต ำบลและชุมชนทุกประเภทตำมท่ีร้องขอ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภำองค์กรชุมชนต ำบลอยู่ใน

เขตอำจให้กำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของสภำองค์กรชุมชนต ำบลเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปตำมท่ีกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่นได้ก ำหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประชำชนในท้องถิ่น กล่ำวคือ พระรำชบัญญัติ

ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก ำหนดอ ำนำจและหนำ้ที่ใน

กำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำร

จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำร
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ใชป้ระโยชนจ์ำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจและหน้ำที่ใน

กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง กำรคุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำป่ำ

ไม ้ท่ีดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ให้

อ ำนำจหน้ำท่ีแก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คือ มีหน้ำท่ีต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คุ้มครอง ดูแล และ

บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม  ดังนั้น สิทธิชุมชนในกำรมีส่วนร่วมได้ ใช้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยเฉพำะทรัพยำกรสัตว์น้ ำ กำรจับสัตว์น้ ำใช้ประโยชน์เพื่อกำรบริโภคย่อมเป็นสิทธิชุมชนท่ี

รัฐธรรมนูญรับรอง ดังนัยจำกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่ำว ประกอบกับค ำวินิจศำลรัฐธรรมนูญท่ี 3/2552 และ

พระรำชบัญญัติองค์กรสภำชุมชน พ.ศ. 2551 ดังนั้น ภำยใต้หลักควำมเป็นสูงสุดของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ใด ๆ ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐไม่อำจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ หำกขัดหรือแย้งย่อมไม่มีผลใช้

บังคับ บทบัญญัติ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดแย้งจะไม่อำจใชบั้งคับให้เป็นอุปสรรคขัดแย้งต่อ

สิทธิชุมชน สิทธิของบุคคลท่ีร่วมกันเป็นชุมชนในกำรมสี่วนร่วมได้ใช้ประโยชนจ์ำกทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นท่ีชัดแจ้งว่ำ

ชุมชนมีสิทธิมีส่วนร่วมและได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับรัฐหรือหน่วยงำนรำชกำร รำชกำรส่วนท้องถิ่น และบุคคลแต่ละ

คนมสีิทธิท่ีจะร่วมกับรัฐและชุมชนเชน่กัน อย่ำงไรก็ดี ขอบเขตและลักษณะของสิทธิดังกล่ำวยังขำดควำมชัดเจน เมื่อมี

กำรใช้สิทธจิึงมักเกิดข้อพพิำทไปสู่ฝ่ำยตุลำกำรให้พิจำรณำ ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญในกำรตัดสินยืนยันสิทธิ ดังนั้น ปัจจุบัน

หน่วยงำนของรัฐ รำชกำรส่วนต่ำง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือประชำชน จึงปรับตัว ปรับกระบวนทัศน์

ใหมเ่พื่อให้เกิดควำมเข้ำใจกันอยู่ร่วมกันได้ ลดกำรใชอ้ ำนำจและเคำรพสทิธิหน้ำท่ีระหว่ำงกันมำกขึ้น เกิดควำมร่วมมือ

ร่วมใจในกำรแกไ้ขปัญหำ เมื่อเกิดขอ้เรียกรอ้งต่ำง ๆ โดยเฉพำะข้อเรียกรอ้งท่ีมำจำกชุมชน 

สิทธิในการจับสัตว์น ้าตามมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศที่ดีที่สุด 

 จำกผลกำรศึกษำของมอฟฟิต วีแลน และแจ็คสัน เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรประมงในเขตแผ่นดินใน

อเมริกำเหนือ โดยเนน้ย้ ำว่ำ บริบททำงประวัติศำสตร์เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรประมงเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรท ำ

ควำมเข้ำใจและรับมอืกับควำมเปลี่ยนแปลง กำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชนิดพันธ์ุ กำรจัดกำรภูมปิระเทศ และกำรศึกษำ

ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์จะท ำให้ได้รับข้อมูลท่ีส ำคัญและข้อคิดท่ีจ ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำร[17] และเห็นว่ำข้อมูล

เกี่ยวกับระบบนเิวศมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะน ำมำใช้ในบริบทของกำรพัฒนำในระยะยำวและกำรตรวจสอบทบทวน

มำตรกำรท่ีใช้อีกด้วย ในส่วนขององค์กร กฎหมำยและระเบียบท่ีน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรประมงในระยะ

เร่ิมตน้ มีควำมสับสนเกี่ยวกับควำมเป็นเจ้ำของและกำรเข้ำถึงแหลง่น้ ำภำยในประเทศ ชนช้ันสูงและขุนนำงมีกรรมสทิธ์ิ

ในทรัพย์สิน และไม่ได้ให้สิทธินั้นแก่ชนพื้นเมืองและปฏิเสธข้อเรียกร้องเกี่ยวกับกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติด้วย ในช่วง

ปฏิวัติอเมริกำ จึงได้เปิดให้สำธำรณะได้ใช้ทรัพยำกรในน้ ำและผืนดินภำยใต้หลักสมบัติสำธำรณะ (Public Trust 

Doctrine) กฎหมำยท่ีน ำมำใช้ควบคุมกำรประมงเป็นกฎหมำยหนึ่งท่ีน ำมำใช้ด้วย [18] กฎหมำยหลำยฉบับในรัฐฝั่ง

ตะวันออกของสหรัฐอเมริกำได้นิยำมให้เขตท่ีดินริมตลิ่ง (Riparian zones) อยู่ในควำมครอบครองของเอกชน ควำม

ล้มเหลวในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรประมงและระบบทรัพยำกรน้ ำจึงเกิดขึ้นตำมมำ ในกรณีของแคนำดำในแต่ละรัฐมี

กฎหมำยกำรประมงเป็นของตัวเอง กฎเกี่ยวกับกำรประมงส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีทรัพยำกรปลำซึ่งอำศัยในแม่น้ ำแต่

ขยำยพันธ์ุในทะเล ปลำทะเล หรือปลำท่ีอยู่อำศัยในเขตชะวำกทะเล และหอยชนิดต่ำง ๆ และเส้นทำงกำรอำศัยและ

ยำ้ยถิ่นของปลำผ่ำนเขื่อน ชำวแคนำดำรู้วำ่กำรลดจ ำนวนหรือกำรขยำยพันธ์ุมำกเกินไปส่งผลตอ่กำรท ำประมงน้ ำจืด

ในเขตแผ่นดิน แต่รัฐขำดประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรเกินขนำด จำกกำรศึกษำพบว่ำ กฎระเบียบเกี่ยวกับกำร

บริหำรจัดกำรกำรประมงส่วนใหญ่จะให้ควำมสนใจกับกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร 

วิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรเน้นไปท่ีกำรรักษำทรัพยำกรกำรประมงให้ยั่งยืน โดยควบคุมกำรจับปลำ นอกจำกนี้ 

ทรัพยำกรกำรประมงอำจท ำกำรอนุรักษ์โดยกำรเพำะพันธ์ุปลำอีกทำงหนึ่ง [19] ในส่วนของกำรประเมินคุณค่ำทำง
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สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของปลำประเภทตำ่ง ๆ มกีำรเปลี่ยนแปลงไว้ตลอดเวลำ ในหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ปลำท่ี

ไมไ่ด้มีไวเ้พื่อควำมบันเทิงและปลำท่ีไมม่ีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจถูกมองวำ่เป็น ‘ปลำขยะ’ (Trash fish) และถูกขจัดออกไป

จำกระบบเพื่อรักษำพันธ์ุปลำท่ีเป็นท่ีต้องกำรเอำไว้[20] ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ถึง 1970 ควำมตระหนักเกี่ยวกับภัย

คุกคำมต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพของมนุษย์มีเพิ่มมำกขึ้น และส่งผลต่อกำรออกกฎหมำยภำยในของ

สหรัฐอเมริกำท่ีส ำคัญหลำยฉบับ เช่น กฎหมำยสัตว์ท่ีใกล้สูญพันธ์ุ กฎหมำยนโยบำยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ กฎหมำย

คุณภำพอำกำศ กฎหมำยกำรจัดกำรชำยฝั่งทะเล และกฎหมำยอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรกำรประมง [21] นอกจำกนี้ 

ยังมีกำรน ำเร่ืองสิทธิของชนพื นเมือง (Aboriginal rights) มำใช้ด้วย โดยบทบำทของชนพื้นเมืองอเมริกันในกำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรประมงเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษท่ี 1970 มีกำรลงนำมในสนธิสัญญำกับชนพื้นเมืองหลำย

ตำ่ง ๆ สิทธใินทรัพยำกรประมงและสัตว์ป่ำค่อย ๆ ได้รับกำรรือ้ฟื้นและตีควำมเพิ่มเตมิโดยศำล และด้วยกระบวนกำร

เหล่ำนั้นเอง ท ำให้คุณค่ำของภูมิปัญญำดั้งเดิมและกำรบริหำรจัดกำรร่วมกันกลำยเป็นสิ่งส ำคัญในกำรจัดกำรกำร

ประมง และถูกน ำมำใชใ้นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง[22] 
 

2. ปัญหาทางกฎหมายที่มีการจับสัตว์น ้าในกว๊านพะเยา 

2.1 ปัญหาเขตที่รักษาพืชพันธุ์ 

   พื้นท่ีท ำกำรประมง คือ ท่ีจับสัตว์น้ ำ หมำยถึงท่ีท่ีมีน้ ำขังหรือน้ ำไหล เขตพื้นท่ีพืน้น้ ำของกวำ๊นพะเยำ

ท้ังหมดกลำยท่ีเป็นท่ีจับสัตว์น้ ำ ตำมประกำศ เร่ือง ก ำหนดกว๊ำนพะเยำเป็นจับสัตว์น้ ำประเภทท่ีรักษำพืชพันธ์ุ และ

ก ำหนดเคร่ืองมือท่ีอนุญำตให้ท ำกำรประมง พ.ศ. 2492 ประกำศฉบับนี้ได้อำศัยอ ำนำจจำกพระรำชบัญญัติกำร

ประมง พ.ศ. 2490 และประกำศฉบับนี้ได้แบ่งเขตพื้นท่ีจับสัตว์น้ ำออกเป็นสองเขตท่ีเรียกว่ำเขตพื้นท่ีสีแดง และเขต

พื้นท่ีสเีขียว หรอืเขต 1 และเขต 2 ดังรำยละเอยีดในภำพแผนที ่
  

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แนบท้ำยประกำศ ฉบับลงวันท่ี 29 ธันวำคม พ.ศ. 2492 
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 จำกภำพแผนท่ีแนบท้ำยประกำศดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำพื้นท่ีหวงห้ำมท ำกำรประมงเด็ดขำดครอบคลุมพื้นท่ี

ชุมชนแม่ต  ำ บ้ำนร่องไฮ ชุมชนประตูปรำสำท และแม่ใสบำงส่วน โดยเฉพำะชุมชนร่องไฮ และแม่ต  ำ ชุมชนจะได้รับ

ผลกระทบจำกเขตหวงห้ำมท ำกำรประมงเด็ดขำด ในอดีตกำรจับปลำส่วนมำกเป็นกำรน ำไปบริโภคในครัวเรือน แตใ่น

เขตหวงห้ำมเด็ดขำดนี้ไม่สำมำรถท ำกำรประมงได้แมจ้ะท ำเพ่ือกำรบริโภคในครัวเรือน พื้นท่ีหวงห้ำมเด็ดขำดกลำยเป็น

พื้นท่ีอันตรำยส ำหรับชำวประมง หำกชำวประมงชุมชนร่องไฮ หรือแม่ต  ำต้องกำรหำปลำจะต้องพำยเรือออกไปนอก

เขตหวงห้ำมเด็ดขำดเพื่อไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ เช่น เขตชุมชนสันช้ำงหิน ชุมชนสันกว๊ำน ในอดีตเกิดปัญหำควำมขัดแย้ง

กันเองของชำวประมงเพรำะมีกำรจับปลำข้ำมมำให้เขตชุมชนอื่น ๆ ผลกระทบนี้ได้บรรเทำเบำบำงลงเมื่อชุมชน

ชำวประมงตระหนักว่ำสทิธิในกำรจับสัตวน์้ ำในกวำ๊นพะเยำเป็นสทิธิชุมชน เกิดกระบวนกำรต่อสู้เรียกรอ้งกับหนว่ยงำน

ของรัฐเพื่อให้แก้ไขปัญหำกำรจับปลำข้ำมเขตและกำรจับปลำในเขตหวงห้ำมเด็ดขำด เกิดกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจเร่ืองสิทธิตำมกฎหมำยและกำรเรียกรอ้งของชุมชนชำวประมงมำกขึ้นอย่ำงชัดเจนเมื่อ พ.ศ. 2547   
  

 
 

ภาพที่ 2 แสดงพืน้ท่ีหวงห้ำมเดด็ขำด (สแีดง) และพืน้ท่ีอนุญำตให้ท ำประมง (สเีขียว) โดยผู้วิจัยระบำยสีเพิ่ม 
 

 จำกรูปแผนท่ีดังกล่ำว ท่ีแสดงพื้นท่ีหวงห้ำมเด็ดขำด (สีแดง) และพื้นท่ีอนุญำตให้ท ำประมง (สีเขียว) ซึ่ง

อนุญำตเฉพำะเคร่ืองมือเบ็ดต่ำง ๆ ลอบนอน ไซ จั ม (ยกยอ) และสุ่ม เพื่อกำรบริโภคในครัวเรือนเท่ำนั้น เมื่อท ำกำร

ทดลองระบำยสีในพืน้ท่ีตำมแนวท่ีประกำศก ำหนดจะพบเขตท่ีรักษำพชืพันธ์ุตำมกฎหมำยประมงจะครอบคลุมพื้นท่ีดิน

กรรมสิทธ์ิของเอกชนดว้ย ส่งผลให้กำรจับสัตวน์้ ำในพื้นท่ีดินของเอกชนต้องหำ้มตำมประกำศเขตนี้ไปด้วย ข้อจ ำกัดใน

กำรท ำกำรประมงจึงไม่ได้มีอยู่เฉพำะในพื้นท่ีเขตกว๊ำนพะเยำเท่ำนั้น หำกแต่ครอบคลุมไปยังพื้นท่ีอื่น  ๆ รอบกว๊ำน

พะเยำด้วย ผลกระทบเช่นนี้ แม้จะมีผลในทำงปฏิบัติน้อยมำกเมื่อเอกชนท ำกำรประมงในพื้นท่ีของตนเอง รูปแบบ

วธีิกำรท ำกำรประมงขึ้นอยูก่ับเอกชน บุคคลแต่ละคนเพรำะตนเองเป็นเจ้ำของท่ีดิน หนว่ยงำนของรัฐที่ดูแลพื้นท่ีกวำ๊น
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พะเยำรับภำระหนักอยู่แล้วส ำหรับพื้นท่ีกว๊ำนพะเยำท้ังหมด จึงเป็นไปได้ยำกท่ีจะมีเจ้ำหนำ้ท่ีของรัฐเข้ำไปดูแลกำรท ำ

ประมงในเขตพื้นท่ีเอกชนท่ีเป็นเขตท่ีรักษำพืชพันธ์ุ ปัญหำส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ พื้นท่ีกว๊ำนพะเยำท่ีเป็นเขตท่ี

รักษำพชืพันธ์ุมีสภำพเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่พื้นท่ีลดลง โดยพิจำรณำได้จำกพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตต์หวงห้ำม

ท่ีดินบริเวณกว๊ำนพะเยำ อ ำเภอพะเยำ จังหวัดเชียงรำย พุทธศักรำช 2482 และประกำศ เร่ือง ก ำหนดกว๊ำนพะเยำ

เป็นจับสัตว์น้ ำประเภทท่ีรักษำพชืพันธ์ุ และก ำหนดเครื่องมอืท่ีอนุญำตให้ท ำกำรประมง ประกำศ ณ วันท่ี 29 ธันวำคม 

พ.ศ. 2492 ประกอบกับหนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวง เลขท่ี พย. 0149 พ.ศ. 2540  
 

 
ภาพที่ 3 แผนที่แนบท้ำยพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดเขตหวงหำ้มท่ีดนิรอบกว๊ำนพะเยำ อ ำเภอพะเยำ 

จังหวัดเชยีงรำย พุทธศักรำช 2482 
  

 
ภาพที่ 4 แผนที่เขตกวำ๊นพะเยำตำมหนังสอื นสล. เลขท่ี พย. 0149 
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จำกข้อมูลรูปแผนท่ีดังกล่ำว เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบพื้นท่ีกว๊ำนพะเยำตำมแผนท่ีแนบท้ำยพระรำช

กฤษฎกีำฯ พ.ศ. 2482 และประกำศฯ เขตท่ีรักษำพชืพันธ์ุ พ.ศ. 2492 จะเห็นได้ชัดเจนว่ำพื้นท่ีท ำกำรประมงของกว๊ำน

พะเยำได้หำยไปบำงส่วน คือ บริเวณน้ ำแม่ต  ำและห้วยร่องห้ำท่ีไหลมำสมทบกับล ำน้ ำอิงด้ำนบนของรูปแผนท่ี พื้นท่ี

ดังกล่ำวเป็นจุดต้นน้ ำจุดหนึ่งของกว๊ำนพะเยำ เมื่อประกำศฯ เขตท่ีรักษำพืชพันธ์ุก ำหนดเขตกว๊ำนพะเยำดังกล่ำวใน

ประกำศแล้ว ท ำให้เมื่อมกีำรออกหนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวง (นสล.) รูปแผนท่ีกวำ๊นพะเยำจึงมีลักษณะเช่นเดียวกัน

กับประกำศฯ คือ พื้นท่ีส่วนน้ ำแมต่  ำและห้วยร่องห้ำหำยไป เขตกว๊ำนพะเยำจึงดูเหมอืนกับมเีพียงถึงบริเวณบ้ำนต้นผึ้ง 

บ้ำนร่องห้ำตรงบริเวณสะพำนขุนเดชเท่ำนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เขตกว๊ำนพะเยำท่ีหำยไปเท่ำนั้น ยังส่งผลให้เขตท่ีรักษำพืช

พันธ์ุไม่ได้ครอบคลุมบริเวณสะพำนขุนเดชขึ้นไปด้วย ท ำให้เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำพื้นท่ีดังกล่ำวสำมำรถท ำกำรประมงได้

โดยไม่มีข้อจ ำกัดเพรำะไม่ได้อยู่ในเขตกว๊ำนพะเยำและไม่ได้อยู่ในเขตท่ีรักษำพืชพันธ์ุ ปัญหำเขตกว๊ำนพะเยำไม่ใช่

เพยีงแต่กำรสูญหำยไปเพรำะแผนท่ีกวำ๊นพะเยำไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงเท่ำนัน้ หำกแต่เกิดจำกผลกระทบ

จำกกำรท่ีเขตกว๊ำนพะเยำไม่ชัดเจนจนท ำให้เอกชนขอออกเอกสำรสิทธิแสดงกรรมสิทธ์ิในพื้นท่ีรอบกว๊ำนพะเยำ

จ ำนวนมำก มกีำรใช้เอกสำรสิทธิเหลำ่นั้นแสดงช้ีแจงเม่ือมกีำรตรวจสอบวำ่เป็นกำรรุกล้ ำหรือไม ่เมื่อมีเอกสำรสิทธิมำ

แสดงจึงถือว่ำไม่ได้รุกล้ ำ เอกชนหลำยพื้นท่ีรอบกว๊ำนพะเยำได้ก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงมำกขึ้นโดยกำรขนดินเข้ำไปใน

พื้นท่ีของตนเองท่ีติดกับกวำ๊นพะเยำและถมดินเข้ำไปในพื้นน้ ำมำกขึน้ เหตุกำรณ์เหลำ่นีเ้กิดขึ้นรอบ ๆ กว๊ำนพะเยำ เช่น 

ภำพตัวอยำ่งนี ้
 

 
 

ภาพที่ 5 ถมท่ีดนิรอบกว๊ำนพะเยำ 
 

จำกภำพตัวอย่ำงดังกล่ำว เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำมกีำรถมดนิลงไปบนพืน้น้ ำซึ่งอำจเป็นท่ีสงสัยได้วำ่เป็นท่ีดนิ

เอกชนหรือเป็นพื้นดินท่ีกว๊ำนพะเยำ แต่จำกภำพนี้แสดงให้เห็นว่ำท่ีชำยตลิ่งหรือท่ีดินติดกับแหล่งน้ ำ ติดกับกว๊ำน

พะเยำซึ่งน่ำจะเป็นท่ีพักหรือท่ีอนุบำลของสัตว์น้ ำขนำดเล็กได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว พื้นท่ีรอบกว๊ำน

พะเยำมพีชืน้ ำและพันธ์ุไม้น้ ำจ ำนวนมำกแต่เมื่อเกิดเหตุกำรณ์เช่นนีเ้กิดขึน้พืชน้ ำและพันธ์ุไม้น้ ำที่เป็นแหลง่อนุบำลสัตว์

น้ ำยอ่มได้รับผลกระทบ ควำมไม่ชัดเจนของเขตพื้นท่ีกวำ๊นพะเยำจึงเป็นสำเหตุหนึ่งท่ีท ำให้กำรประมงหรือกำรจับสัตว์

น้ ำในกว๊ำนพะเยำเปลี่ยนแปลงไป เพรำะเขตกว๊ำนพะเยำสูญหำย พื้นน้ ำถูกทับถมด้วยดินของเอกชนมำกขึ้น แหล่ง

อนุบำลพันธ์ุปลำ พื้นท่ีหำหำจึงลดลง นอกจำกกำรลดลงของพื้นท่ีกว๊ำนพะเยำท่ีอยู่ด้ำนในกวำ๊นพะเยำเองแล้ว พื้นท่ี

รอบกว๊ำนพะเยำยังมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจ ำนวนมำกโดยเฉพำะฝั่งชุมชนตรงข้ำมกับฝั่งเทศบำลได้เกิดพื้นท่ี
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เกษตรกรรมท ำนำปัง นำข้ำวตลอดท้ังปี มีกำรสูบน้ ำจำกกว๊ำนพะเยำไปใช้เพื่อกำรท ำนำ มีกำรท ำนำปิดกั้นล ำห้วย

ทำงเดินของปลำ เชน่ ภำพตัวอยำ่งนี ้
 

 
 

ภาพที่ 6 สูบน้ ำจำกกวำ๊นพะเยำไปยังนำข้ำวรอบกว๊ำนพะเยำ 
 

  นอกจำกกำรกลำยเป็นพื้นท่ีนำข้ำวแล้ว ในพื้นท่ีดินเหล่ำนี้ยังได้กลำยเป็นท่ีนำบัว บำงพื้นท่ีรกร้ำง บำงพื้นท่ี

กลำยเป็นบ่อเลีย้งปลำของเอกชน เมื่อเอกชนแสดงกรรมสทิธ์ิเป็นเจ้ำของท่ีดินในพื้นท่ีดังกล่ำว กำรจับปลำในพื้นท่ีของ

เอกชนรอบกว๊ำนพะเยำจึงเกิดขึ้นจ ำนวนมำกเพรำะถือว่ำเป็นท่ีดินของเอกชน มีกำรสูบน้ ำหรือวิดน้ ำเพื่อจับปลำเป็น

จ ำนวนมำก เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำในเขตพื้นท่ีเอกชนท่ีอยู่รอบกว๊ำนพะเยำน่ำจะเป็นแหล่งท่ีวำงไข่หรือแหล่งอนุบำลพันธ์ุ

ปลำก่อนลงสู่กว๊ำนพะเยำเช่นกัน เมื่อมีกำรจับปลำจ ำนวนมำกอำจจะท ำให้มีผลกระทบต่อปริมำณพันธ์ุปลำท่ีมีใน

กว๊ำนพะเยำ ท ำให้ปลำบำงชนิดลดลงได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมกีำรจับปลำในล ำคลองท่ีตดิกับถนนรอบกว๊ำนพะเยำฝั่ง

ชุมชน และจำกกำรส ำรวจพื้นท่ีรอบกว๊ำนพะเยำท ำให้เห็นภำพเหตุกำรณ์เหล่ำนี้อยู่เสมอ มีกำรสูบน้ ำออกจำกล ำ

คลองเพื่อน ำไปท ำนำ มีกำรสูบน้ ำจำกนำข้ำวนำบัวเพื่อจัดเตรียมพื้นท่ีในกำรท ำนำ ในพื้นท่ีดังกล่ำวมีปลำจ ำนวนมำก 

ตัวอยำ่งเช่น ภำพดังตอ่ไปน้ี 

 
 

ภาพที่ 7 ปลำจำกกำรจับในนำข้ำวรอบกว๊ำนพะเยำ 
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พื้นท่ีดินรอบกวำ๊นพะเยำได้กลำยเป็นท่ีดินเพื่อกำรเกษตรกรรมจ ำนวนมำกแล้ว มกีำรใช้สำรเคมีจ ำนวนมำก

เพื่อกำรท ำนำในแตล่ะฤดู กำรสะสมของสำรเคมใีนพันธ์ุปลำจึงน่ำจะเกิดขึน้เพยีงแตอ่ำจจะมปีริมำณสะสมนอ้ยเพรำะ

ปลำมีอำยุไม่นำน กำรบริโภคปลำกว๊ำนพะเยำบ่อย ๆ อำจจะท ำให้มีสำรเคมีสะสมในร่ำงกำย แต่อย่ำงไรก็ดี 

ข้อพิจำรณำนี้จะต้องมีกระบวนกำรพิสูจน์ทำงวิทยำศำสตร์เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจว่ำปลำในกว๊ำนพะเยำไม่ได้รับสำรเคมี

สะสมจำกกำรท ำนำรอบกว๊ำนพะเยำและผู้ท่ีบริโภคปลำจำกกว๊ำนพะเยำไมไ่ด้มีสำรเคมีสะสมในรำ่งกำย ตัวอยำ่ง เช่น 

ภำพสำรเคมีท่ีพบในบริเวณนำขำ้วรอบกว๊ำนพะเยำ 
 

  
 

ภาพที่ 8 ภำชนะสำรเคมีบริเวณนำข้ำวรอบกว๊ำนพะเยำ 
 

ปัญหำเขตกว๊ำนพะเยำและท่ีรักษำพืชพันธ์ุยังเกิดจำกกำรสะสมของวัชพืชผักตบชวำจ ำนวนมำกท่ีทับถมกัน

จนกลำยเป็นกองวัชพืชนำดใหญ่ ในฤดูหนำวท่ีมีลมแรงกองวัชพืชนี้จะลอยข้ำมไปมำในกว๊ำนพะเยำได้ บำงคร้ังลอย

จำกฝั่งชุมชนมำตดิท่ีฝั่งเทศบำล ลอยจำกฝั่งเทศบำลไปฝั่งชุมชน เมื่อลอยไปฝั่งเทศบำลได้เกิดผลกระทบตอ่ทัศนียภำพ

ท ำให้ไม่สวยงำมส ำหรับกำรท่องเท่ียวเมื่อมองจำกฝั่งเทศบำลหรืออนุสำวรีย์พ่อขุนง ำเมือง และเมื่อลอยจำกฝั่ง

เทศบำลไปฝั่งชุมชนจะมีผลกระทบต่อพื้นท่ีท ำกำรประมงท ำให้จับปลำไม่ได้ และยังไปทับถมท ำลำยพื้นท่ีเขตอนุรักษ์

พันธ์ุสัตวน์้ ำของชุมชนอีกด้วย เมื่อถึงฤดูแลง้กองวัชพืชน้ีจะแห้งและตำยลงทับถมกันมำกขึ้นท ำให้พื้นท่ีกว๊ำนพะเยำตื้น

เขิน พืน้ท่ีน้ ำ พืน้ท่ีหำปลำจึงลดลงตำมล ำดับ ตัวอย่ำง เชน่ ภำพต่อไปนี้  

  
 

ภาพที่ 9 วัชพชืในกว๊ำนพะเยำ 
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จำกภำพดังกล่ำวนี้ แสดงให้เห็นพื้นท่ีท่ำเรือชุมชนท่ีเป็นเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตวน์้ ำของชุมชนท่ีมวีัชพชืเข้ำมำทับ

ถมจ ำนวนมำก ส่วนมำกแล้วเมื่อเวลำผ่ำนไปนำน ๆ กองวัชพืชนี้จะทับถมกันมำกจนปิดกั้นท ำให้เส้นทำงเดินเรือของ

ชำวประมงเดินทำงสัญจรไมส่ะดวก โดยสรุปแล้ว พื้นท่ีเขตรักษำพืชพันธ์ุของกวำ๊นพะเยำได้กลำยสภำพเปลี่ยนแปลง

ไปอย่ำงมำกจำก พ.ศ. 2482 จนถึงปัจจุบัน เกิดเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงท้ังทำงกฎหมำยท่ีปรำกฏแผนท่ีตำมประกำศฯ 

เขตรักษำพชืพันธ์ุ และหนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวง (นสล.) ประกอบกับสภำพควำมเป็นจริงท่ีเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่ำนี้

ท ำให้เขตท่ีรักษำพืชพันธ์ุไม่อำจมีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อกำรรักษำพืชพันธ์ุสัตว์น้ ำ ปริมำณสัตว์น้ ำท่ีลดลงได้รับ

อทิธิพลจำกเขตกวำ๊นพะเยำท่ีเปลี่ยนแปลงไป กำรรุกล้ ำกว๊ำนพะเยำ กำรท ำเกษตรกรรมรอบกว๊ำนพะเยำ วัชพืชท่ีทับ

ถมกัน ล้วนส่งผลต่อพื้นท่ีเขตท่ีรักษำพืชพันธ์ุและพันธ์ุสัตว์น้ ำในกว๊ำนพะเยำลดลง ท ำให้กำรหำปลำและกำรจับปลำ

ตอ้งเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรใชเ้คร่ืองมอืรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ปรมิำณปลำเท่ำเดิม ปัญหำเขตพืน้ท่ีรักษำพชืพันธ์ุน้ีจึงมี

ควำมสัมพันธ์โดยตรงต่อกำรจับปลำและกำรใช้เคร่ืองมือจับปลำในกว๊ำนพะเยำ อย่ำงไรก็ดี กำรท่ีพื้นท่ีรักษำพืชพันธ์ุ

เปลี่ยนแปลงไปได้ท ำให้พันธ์ุปลำลดลง กำรหำปลำมีควำมยุ่งยำกมำกขึ้น เกิดกระบวนกำรต่อสู้เพื่อกำรอนุรักษ์และ

กำรจับปลำโดยชุมชนประมงพื้นบ้ำนรอบกว๊ำนพะเยำ ได้ร่วมมอืกันก ำหนดเขตอนุรักษ์ของชุมชน เพื่อหวงห้ำมกำรจับ

ปลำในเขตเพื่อให้มกีำรอนุบำลปลำก่อนลงสูก่ว๊ำนพะเยำ  

   2.2 ปัญหาเครื่องมอื อุปกรณ์ ที่อนุญาตให้ใช้จับสัตว์น ้าในกว๊านพะเยาประกำศ เร่ือง ก ำหนด

กว๊ำนพะเยำเป็นจับสัตว์น้ ำประเภทท่ีรักษำพืชพันธ์ุ และก ำหนดเคร่ืองมือท่ีอนุญำตให้ท ำกำรประมง พ.ศ. 2492 ได้

สร้ำงผลกระทบ คือ ข้อจ ำกัดในกำรใช้เคร่ืองมือกำรประมงท่ีอนุญำตเฉพำะ 5 เคร่ืองมือเท่ำนั้น คือ เบ็ดต่ำง ๆ ลอบ

นอน ไซ จั ม (ยกยอ) และสุ่ม เพื่อใช้ในกำรบริโภคในครัวเรือนเท่ำนั้น แต่บริบทกำรหำปลำ จับปลำในปัจจุบันท่ี

เปลี่ยนแปลงไปเคร่ืองมือกำรประมงท่ีไม่ได้ระบุไว้ในประกำศดังกล่ำวย่อมเป็นเคร่ืองมือท่ีผิดกฎหมำยหำกฝ่ำฝืน

น ำมำใช้ เพรำะเคร่ืองมือบำงอย่ำงไม่เป็นท่ีนิยมใช้แล้ว จึงจะพบเห็นกำรน ำเคร่ืองมืออื่น  ๆ มำใช้ในพื้นท่ีกว๊ำนพะเยำ

จ ำนวนมำก เชน่ ข่ำย เออ๋ อิแอบ หรือไซกุ้ง เครื่องมอืใหมต่่ำง ๆ ต้องพัฒนำกฎหมำยเพื่อรองรับเพรำะมีกำรใชจ้ริง ๆ 

ในกวำ๊นพะเยำ เชน่ เร่ืองข่ำย จะใชข้่ำยได้หรือไม่ ข่ำยจะมีควำมถี่เท่ำไหร่ ถ้ำจ ำเป็นท่ีจะตอ้งก ำหนดเร่ืองข่ำย ก ำหนด

เร่ืองควำมถี่ข่ำยระดับไหนเหมำะสม ชำวประมงจะรู้ว่ำได้ปลำอะไร แล้วเอำไปท ำอะไร มีผลกระทบในกว๊ำนพะเยำ

อย่ำงไร หำกศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำเอำพันธ์ุปลำมำปล่อยจะมีประโยชน์อะไร ชำวประมงหลำยคนมี

ข่ำย 30-50 หัว ใส่แล้วจับได้ปลำหมอ ปลำตะเพยีน ปลำหมอชำ้งเหยยีบ สถำนกำรณก์ำรท ำประมงโดยเครื่องมือใหม่ 

ๆ เกิดขึ้นอยู่รอบกว๊ำนพะเยำ โดยเฉพำะฝั่งชุมชน ปัญหำ คือ เคร่ืองมือเหล่ำนั้นไม่ได้ระบุ ไว้ว่ำอนุญำตให้ใช้ได้ตำม

ประกำศฯ ดังกล่ำว จำกกำรจัดเวทีเสวนำในชุมชนต้นน้ ำ รอบกวำ๊นพะเยำ และปลำยน้ ำ จ ำนวน 12 เวที สำมำรถสรุป

ได้ว่ำ ชำวประมงและชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำเห็นว่ำควรมีกำรทบทวนประกำศเร่ืองเคร่ืองมือท่ีอนุญำตให้ชัดเจน 

เหมำะสมกับเหตุกำรณ์ปัจจุบันมำกขึ้น และควรมีกำรศึกษำข้อมูลทำงวทิยำศำสตร์ร่วมกันเพื่อก ำหนดประเภท ขนำด 

ของเคร่ืองมือให้เหมำะสมกับกำรใช้จับสัตว์น้ ำประเภท ชนิด ขนำดต่ำง ๆ ท้ังนี้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและป้องกัน

ผลกระทบต่อกำรหำปลำและกำรหำเลี้ยงชีพของชำวประมง ทั้งยังเกิดควำมชัดเจนมำกขึ้น เชน่ ข่ำยจะอนุญำตหรือไม ่

อนุญำตควำมถี่ของตำข่ำยเท่ำไร อุปกรณ์เอ๋อ อิแอบ คอนโด จะอนุญำตหรือไม่ รูปแบบกำรวำง รูปแบบกำรใช้

เคร่ืองมือจะเป็นอย่ำงไร สิ่งเหล่ำนี้ชุมชนชำวประมงต้องกำรควำมชัดเจนโดยมีข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์มำพิจำรณำ

ร่วมกันระหว่ำงชำวประมงและหน่วยงำนของรัฐ ท้ังนี้เพื่ อหำข้อยุติและหำวิธีกำรท ำกำรประมงในกว๊ำนพะเยำท่ี

เหมำะสมกับชนิดพันธ์ุปลำ โดยท่ัวไปแลว้ชำวประมงในพืน้ท่ีชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำมคีวำมตระหนักว่ำกำรใชเ้ครื่องมือ

รูปแบบใหม่ ๆ มผีลกระทบตอ่พันธ์ุปลำในกว๊ำนพะเยำ เพียงแตก่ำรหำปลำเพื่อน ำไปขำยหำรำยได้เพื่อครอบครัวก็เป็น

สิง่ท่ีจ ำเป็น ดังนัน้ หำกจะมีกำรก ำหนดเครื่องมือหรือรูปแบบกำรใช้เครื่องมือตำ่ง ๆ ให้เหมำะสมก็ยนิดใีห้ควำมร่วมมอื

กับนักวิชำกำรและรำชกำรส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ อีกท้ัง
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ชำวประมงรอบกว๊ำนพะเยำยังยินยอมปฏิบัติตำมกฎหมำยและอนุรักษ์กำรใช้เรือพำยในกำรท ำประมงในกว๊ำนพะเยำ 

แต่อย่ำงไรก็ดีปัจจุบันมีกำรน ำเรือไฟฟ้ำมำใช้จนเป็นท่ีขัดข้องใจของชำวประมงพื้นบ้ำนท่ีใช้เรือพำยเช่นกัน และจำก

กำรส ำรวจกำรประมงในพื้นท่ีกว๊ำนพะเยำได้พบรูปแบบกำรจับปลำและกำรใช้เคร่ืองมือท่ีเปลี่ยนไป มีกำรวำงข่ำย 

กำรใช้อิแอบจับกุ้ง กำรใช้ไซหย่อนเพื่อจับกุ้ง กำรใช้นั่งร้ำนทุ่นลอยน้ ำยิงปลำ กำรใช้เรือไฟฟ้ำ กำรหำปลำในกว๊ำน

พะเยำโดยกำรใช้ข่ำยมีเป็นจ ำนวนมำก มีหลำยควำมถี่ของตำข่ำย รูปแบบกำรใช้มีกำรแบบทุ่นลอยน้ ำกับแบบจมน้ ำ 

แบบทุ่นลอยน้ ำจะใช้ก้ำนผักตบชวำเป็นทุ่น ควำมถี่ของตำข่ำยมีหลำกหลำย ตั้งแต่ 1.5 เชนติเมตร ถึง 16 เซนติเมตร 

แต่ส่วนใหญ่ท่ีพบจะใช้ควำมถี่ประมำณ 5 ถึง 7 เชนติเมตร ข่ำย 1 หัวจะวำงยำวได้ประมำณ 80 ถึง 100 เซนติเมตร 

และแต่ละคนจะมีข่ำย หลำยหัว เมื่อวำงแล้วจะวำงติดต่อกันยำวหลำยกิโลเมตร ชำวประมงหลำยคนเห็นว่ำรูปแบบ

กำรใช้ข่ำยมีผลกระทบต่อพันธ์ุปลำ เพรำะบำงคนใช้ควำมถี่ตำข่ำยน้อยมำกท ำให้ได้ปลำขนำดเล็ก ได้ลูกปลำบ้ำง 

เหลำ่นีเ้กิดผลเสียหำยตอ่กำรเจริญเตบิโตของปลำในกวำ๊นพะเยำ หำกจะระบุควำมถี่ท่ีเหมำะสมชำวประมงเห็นว่ำควร

ระบุตั้งแต ่5 เซนตเิมตรขึ้นไป ส ำหรับรูปแบบกำรวำงไม่ควรวำงติดต่อกันจนยำวเกินไป อย่ำงไรก็ดี ชำวประมงยังเห็น

วำ่เพ่ือหำข้อยุติควรส ำรวจข้อมูลร่วมกันกับชำวประมงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นท่ียอมรับได้ของทุกฝ่ำย 

  กำรใช้เคร่ืองมืออิแอบในกำรจับกุ้ง เคร่ืองมือชนิดนี้เป็นท่ีนิยมใช้กันมำกในกว๊ำนพะเยำเพรำะกุ้ง

รำคำสูง กิโลกรัมละประมำณ 280 ถึง 300 บำท แมเ้ครื่องมอืชนิดน้ีจะไมไ่ด้จับปลำ แตก่็จะมีปลำขนำดเล็กหลงเข้ำไป

ด้วย ปลำขนำดใหญ่ส่วนมำกจะไมเ่ข้ำ กำรวำงอแิอบจะวำงเป็นแนวยำวติดตอ่กันไปเพื่อกั้นทำงเดินของกุ้งให้กุ้งมำติด

และเข้ำไปในชอ่งท่ีท ำไวด้้ำนในลักษณะคล้ำยไซ บำงกรณจีะวำงอิแอบล้อมรอบกองวัชพืชหรือผักตบชวำเพรำะบริเวณ

กองวัชพืชจะมีกุ้งไปอำศัยอยู่ท ำให้ได้กุ้งปริมำณมำกขึ้น กำรวำงอิแอบบำงคร้ังจะปิดกั้นทำงเดินของปลำ ปิดกั้นทำง

เดินเรือ แต่ชำวประมงก็มีควำมเข้ำอกเข้ำใจซึ่งกันและกันเพรำะจ ำเป็นต้องท ำมำหำเลี้ยงชีพ อย่ำงไรก็ดี ชำวประมง

เห็นว่ำกำรวำงอิแอบควรจะศึกษำรูปแบบวิธีกำรใช้เคร่ืองนี้ให้เหมำะสมเพื่อก ำหนดเป็นกฎเกณฑ์กำรใช้เคร่ืองมือ

ประเภทนี้ให้เหมำะสมกับกำรจับกุ้งในกว๊ำนพะเยำ เคร่ืองมือไซหย่อนใช้ส ำหรับกำรจับกุ้ง เมื่อต้องกำรวำงเคร่ืองมือ

จะต้องหย่อนลงไปในน้ ำ ระหว่ำงไซหย่อนแต่ละอันจะมีแผงกั้นเพื่อกั้นให้กุ้งค่อย ๆ เข้ำไซ กำรวำงไซหย่อนจะวำง

ในช่วงบ่ำยสองโมงและจะมกีำรเก็บขึ้นในช่วงเชำ้ กำรน ำไซหยอ่นขึน้มำหอ้ยไวต้ำมภำพดังกลำ่วท ำให้หลำยฝ่ำยมองว่ำ

เป็นกำรท ำให้เสียทัศนียภำพ เพรำะมีไซหย่อนเป็นจ ำนวนมำก และเมื่อเป็นไซแล้วจึงถูกมองว่ำอนุญำตให้ใช้ได้ตำม

ประกำศฯ เขตท่ีรักษำพืชพันธ์ุ เป็นเคร่ืองมือท่ีอนุญำตตำมกฎหมำย ชำวประมงท่ีนิยมใช้ไซหย่อนเห็นว่ำจ ำเป็นต้อง

ศกึษำรูปแบบวธีิกำรวำงไซหย่อนให้เหมำะสม กำรเก็บรักษำ เพรำะวัสดุท่ีใชท้ ำโครงสร้ำงเป็นเหล็กเส้นขนำดเล็ก กำร

วำงติดต่อกันเป็นจ ำนวนมำกอำจปิดกั้นทำงเดินของสัตว์น้ ำชนิดอื่น ๆ นั่งร้ำนทุ่นลอยน้ ำใช้ส ำหรับกำรนั่งยิงปลำด้วย

อำวุธปืน ชำวประมงพบว่ำบำงคร้ังจะมีกำรยิงนกในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ ำของชุมชนด้วย นั่งร้ำนลักษณะ

ดังกล่ำวท ำจำกไม้ บำงคร้ังจะมีนั่งร้ำนท่ีท ำจำกเหล็กด้วย มีทุ่นลอยน้ ำเป็นถังน้ ำมันหรือถังน้ ำขนำดใหญ่ สำมำรถ

เคลื่อนย้ำยได้โดยกำรใช้เรือพำยหรือเรือไฟฟ้ำลำกจูง จำกกำรส ำรวจในพื้นท่ีรอบกว๊ำนพะเยำจะพบนั่งร้ำนลักษณะ

ดังกล่ำวมีจ ำนวนมำกในช่วงเดอืนธันวำคมและมกรำคม ชำวประมงในชุมชนได้ร้องเรียนไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จึงได้

มีกำรสั่งรื้อถอนนั่งร้ำนดังกล่ำวออกไปจำกกว๊ำนพะเยำ ข้อ ร้องเรียนท่ีส ำคัญ คือ กำรยิงปลำด้วยอำวุธปืนนั้นมี

อันตรำยตอ่ชำวประมงท่ีพำยเรือหำปลำในกวำ๊นพะเยำและชำวบ้ำนท่ีเก็บก้ำนผักตบชวำอำจได้รับอันตรำยจำกกระสุน

ปืนได้ นอกจำกนัน้มีกำรลักลอบยิงนกท่ีอพยพมำอำศัยอยู่ในกว๊ำนพะเยำซึ่งเป็นแหล่งท่ีอยู่อำศัยของนกนำนำชนิด อีก

ท้ังนั่งร้ำนดังกล่ำวมีเป็นจ ำนวนมำกเมื่อมีกำรท่องเท่ียวมำกขึ้นท ำให้ทัศนียภำพไม่สวยงำมและเป็นอันตรำยแก่กำร

ท่องเท่ียวรอบกว๊ำนพะเยำ เรือไฟฟ้ำท่ีคนหำปลำบำงคนได้น ำมำใช้เพื่อจับปลำในกว๊ำนพะเยำ เรือไฟฟ้ำดังกล่ำวพบ

เห็นได้ในชว่งวันหยุดรำชกำร โดยเฉพำะวันเสำร์และอำทิตย ์เรือไฟฟำ้นีไ้มม่เีสียงและไมม่นี้ ำมัน มีใบพัดอยู่ดำ้นท้ำย ใช้

พลังงำนแบตเตอร่ี ขนย้ำยได้สะดวกสำมำรถน ำขึ้นหลังรถกระบะได้เพรำะล ำเรือท ำจำกพลำสติก ล ำเรือไม่ใหญ่มำก 
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เรือไฟฟำ้นี้จะใชส้ ำหรับเดินทำงไปตกเบ็ดปลำชะโด ใช้เคลื่อนย้ำยน่ังร้ำนยงิปลำ หรือบำงคร้ังจะใชเ้พื่อไปด ำน ำยิงปลำ 

ส่วนมำกจะใช้เพื่อออกไปตกเบ็ดปลำชะโด หรือปลำชนิดอื่น ๆ ชำวประมงพื้นบ้ำนเห็นว่ำกำรใช้เรือไฟฟ้ำควรจะ

พิจำรณำให้ชัดเจนหน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะอนุญำตหรือไม่อย่ำงไร เพรำะชำวประมงพื้นบ้ำนใช้เรือพำยเท่ำนั้น 

แตค่นหำปลำต่ำงถิ่นน ำเรือไฟฟำ้มำใชท้ ำให้เกิดควำมรู้สกึว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน เรือพำยของชำวประมงพื้นบ้ำนท่ีจอด

ไว้ในบริเวณท่ำเรือชุมชนหรือเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ ำของชุมชน ชำวประมงพื้นบ้ำนนิยมใช้เรือพำยและเป็นไปตำม

ค ำตอบกระทู้ถำมของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีตอบกระทู้ถำมในท่ีประชุมรัฐสภำท่ีอนุญำตให้ใช้

เรือพำยในกว๊ำนพะเยำ ไม่อนุญำตเรือยนต์เพรำะเรือยนต์นั้นเสียงดังและมีน้ ำมันซึ่งเป็นอันตรำยต่อปลำและ

กระทบกระเทือนต่อกำรวำงไข่ของปลำ ดังนั้น ในกว๊ำนพะเยำจึงจะเห็นเรือพำยของชำวประมงพื้นบ้ำนจ ำนวนมำกอยู่

รอบกว๊ำนพะเยำ โดยเรือพำยต่ำง ๆ นี้เป็นเรือขุดไม่ใช่เรือต่อโดยท ำจำกไม้สักเป็นส่วนใหญ่ ชำวประมงพื้นบ้ำน

นอกจำกจะใช้เรือพำยในกำรหำปลำแล้วยังใชใ้นกำรเดินทำงข้ำมกว๊ำนพะเยำและใช้เข้ำร่วมพิธีเวียนเทียนกลำงน้ ำใน

กว๊ำนพะเยำในเทศกำลวันส ำคัญทำงศำสนำ ชำวประมงเห็นวำ่กำรใชเ้รือพำยในกวำ๊นพะเยำยังเป็นเอกลักษณ์ส ำคัญ

ของกำรท ำประมงกว๊ำนพะเยำ กล่ำวโดยสรุปแล้ว ปัญหำกำรใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ จับสัตว์น้ ำในกว๊ำนพะเยำยังมี

ปัญหำควำมไมช่ัดเจนเพรำะเคร่ืองมอืหลำยชนดิไมไ่ด้อยูใ่นประกำศฯ เขตท่ีรักษำพืชพันธ์ุ กำรจะก ำหนดอนุญำตอย่ำง

ชัดเจนจึงเป็นแนวทำงที่เหมำะสมและควรศึกษำรูปแบบวธีิกำรใชเ้คร่ืองมอืต่ำง ๆ ให้เหมำะสมโดยกำรศกึษำข้อมูลกำร

วจิัยท่ีชำวประมงมีส่วนร่วมในกำรศกึษำ จึงจะสำมำรถก ำหนดรูปแบบแนวทำงกำรใชเ้ครื่องมือจับสัตวน์้ ำที่เหมำะสม  

 3. อุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสัตว์น ้าอย่างยั่นยนื 

 กำรใช้ประโยชน์จำกสัตวน์้ ำในกวำ๊นพะเยำไม่ได้มีเฉพำะชำวประมงรอบกว๊ำนพะเยำเท่ำนั้น แต่ยังมีผู้บริโภค

ปลำกว๊ำนพะเยำ นักท่องเท่ียว บุคคลอื่น ๆ หรือแม้แต่องค์กรหน่วยงำนของรัฐก็ได้ใช้ประโยชน์จำกสัตว์น้ ำในกว๊ำน

พะเยำท้ังสิ้น กำรใช้ประโยชน์โดยกำรจับสัตว์น้ ำในกวำ๊นพะเยำเพื่อสนองตอ่ควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยน ำไปสู่ปัญหำ

กำรมีปริมำณสัตว์น้ ำไม่เพียงพอ ประกอบกับกำรจับสัตว์น้ ำในกว๊ำนพะเยำมีกฎหมำยควบคุม คือ ประกำศฯ เขตท่ี

รักษำพืชพันธ์ุ ซึ่งเป็นข้อจ ำกัดท่ีท ำให้ชำวประมงเห็นว่ำเป็นกำรจ ำกัดสิทธิในกำรจับสัตว์น้ ำในกว๊ำนพะเยำ 

กระบวนกำรต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิอย่ำงจริงจังจึงเกิดขึ้นโดยมีเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ ำของชุมชนเป็นเคร่ืองมือในกำร

แลกเปลี่ยนกับหน่วยงำนรำชกำร โดยใช้เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตวน์้ ำนี้เป็นแหล่งอนุรักษ์และอนุบำล ปัจจุบันนี้มีเขตอนุรักษ์

พันธ์ุสัตว์น้ ำของชุมชน หรือ เขตอนุรักษ์ของประมงพื้นบ้ำน หรือจะเรียกว่ำ ท่ำเรือชุมชน อยู่ ท้ังหมด 17 เขต และจำก

กำรส ำรวจพื้นท่ีท ำให้สำมำรถร่ำงก ำหนดท่ีต้ังของแตล่ะเขตได้ดังภำพภำพน้ี 
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ภาพที่ 10 แสดงเขตอนุรักษส์ัตว์น้ ำของแตล่ะชุมชน 
 

 เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ ำของชุมชนดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือกันของชุมชน ชำวประมง และหน่วยงำน

ของรัฐ คือ ประมงจังหวัดพะเยำ ก ำหนดข้อห้ำมไมใ่ห้ท ำกำรจับปลำในเขตฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ชำวประมงพื้นบ้ำนได้ชว่ยกัน

อนุรักษ์พันธ์ุปลำและอนุบำลปลำขนำดเล็ก สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และกำรใช้ประโยชน ์ 

โดยส่วนมำกจะก ำหนดกฎกติกำเป็นป้ำยติดไว้ให้ประชำชนท่ัวไปอ่ำน ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 11 ประกำศคณะกรรมกำรประมงพื้นบ้ำนห้ำมจับสัตว์น้ ำในเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลำ 
 

อย่ำงไรก็ดี เมื่อเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ ำของชุมชนเกิดขึ้นขำดมำตรกำรทำงกฎหมำยรับรองเขตอนุรักษ์พันธ์ุ

สัตว์น้ ำของชุมชน กำรบริหำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วมจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นอุปสรรคท ำให้เขตอนุรักษ์ฯ 

ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้อยำ่งต่อเนื่อง บำงพื้นท่ียังเป็นท่ีรกร้ำงไม่เหมำะสมกับกำรอนุบำลสัตว์น้ ำ บำงพื้นท่ียังตื้นเขิน 

กติกำของชำวประมงพื้นบ้ำนและหน่วยงำนของรัฐดังกล่ำว ยังขำดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะเข้ำมำช่วยเหลือ
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ดูแลตำมอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของท้องถิ่น กำรใช้ประโยชนจ์ำกสัตวน์้ ำในกวำ๊นพะเยำจึง

สำมำรถย่ังยนืได้ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. สรุปผลการวิจัย 

1. มำตรกำรทำงกฎหมำยท่ีส่งเสริมสิทธิชุมชนในกำรจับสัตวน์้ ำในกวำ๊นพะเยำยังไม่มีกำรแก้ไขให้สอดคล้อง

กันท้ังระบบ กล่ำวคอื แมรั้ฐธรรมแหง่รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 66 มบีทบัญญัติให้ชุมชนมสีิทธิได้

ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกร แตก่ฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติ คือ 

พระรำชบัญญัตกิำรประมง พ.ศ. 2490 และกฎหมำยล ำดับรองได้แก่ ประกำศ เร่ือง ก ำหนดกวำ๊นพะเยำเป็นท่ีจับสัตว์

น้ ำประเภทท่ีรักษำพชืพันธ์ุ และก ำหนดเครื่องมือท่ีอนุญำตให้ท ำกำรประมง พ.ศ. 2492 ยังไม่มีบทบัญญัติท่ีให้ชุมชนใช้

สิทธิชัดเจนและขำดกำรมีส่วนรวมของชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรสัตวน์้ ำท้ังยังเป็นกฎหมำยควบคุมและสั่งกำรซึ่ง

เป็นอุปสรรคทำงกฎหมำยแก่สิทธิชุมชนประมงพื้นบ้ำน ประกอบกับเขตพื้นท่ีท ำกำรประมงในกว๊ำนพะเยำไม่ตรงกับ

สภำพควำมเป็นจริง คือ พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตต์หวงห้ำมท่ีดินบริเวณกว๊ำนพะเยำ อ ำเภอพะเยำ จังหวัด

เชียงรำย พุทธศักรำช 2482 และหนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีหลวง (นสล.) เลขท่ี พย.0149 ท่ีก ำหนดแนวเขตกว๊ำนพะเยำ

ยังไม่ชัดเจนท ำให้เขตท่ีรักษำพืชพันธ์ุและพื้นท่ีท ำกำรประมงมีปริมำณลดลง เมื่อกำรก ำหนดเขตห้ำมท ำกำรประมง

และปัญหำกำรลดลงของพื้นท่ีท ำกำรประมงมีผลกระทบตอ่ชำวประมง จำกกำรศกึษำพบวำ่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ชุมชน

ชำวประมงแก้ไขปัญหำโดยสร้ำงเขตอนุรักษ์ชุมชนซึ่งอยู่ติดกับชุมชนหรือเรียกว่ำ “ท่ำเรือชุมชน” ช่วยอนุรักษ์และ

อนุบำลพันธ์ุปลำเพื่อให้สำมำรถจับสัตว์น้ ำได้โดยสะดวกมำกขึ้น โดยมกีฎเกณฑ์ในกำรอนุรักษ์พันธ์ุสัตวน์้ ำของตนเอง 

ปัจจุบันม ี17 เขตอนุรักษร์อบกว๊ำนพะเยำ เกิดขึ้นจำกกำรร่วมมอืระหว่ำงชำวประมงพื้นบ้ำนกับหนว่ยงำนรัฐที่ดูแลกำร

ประมง คือ ประมงจังหวัดพะเยำและ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ ร่วมกันก ำหนดห้ำมจับสัตว์น้ ำในเขต

อนุรักษ์ หำกมีกำรฝ่ำฝืนจะมีกำรปรับเป็นเงิน โดยกำรตกลงกันของชุมชนชำวประมงและชำวบ้ำนในเขตรอบกว๊ำน

พะเยำ มีกำรติดป้ำยประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

2. ปัญหำและอุปสรรคทำงกฎหมำยเกิดจำกกำรบังคับใช้ประกำศ เร่ือง ก ำหนดกว๊ำนพะเยำเป็นท่ีจับสัตวน์้ ำ

ประเภทท่ีรักษำพืชพันธ์ุ และก ำหนดเคร่ืองมือท่ีอนุญำตให้ท ำกำรประมง พ.ศ. 2492 สองประกำรได้แก่ กำรก ำหนด

เขตหำ้มท ำกำรประมง และกำรก ำหนดเคร่ืองมอืท่ีอนุญำตให้ใชเ้ฉพำะ 5 เครื่องมือเท่ำนัน้ กำรก ำหนดแนวเขตห้ำมท ำ

กำรประมงเด็ดขำดได้ส่งผลกระทบต่อชำวประมงในชุมชนใกล้เขต ได้แก่ ร่องไฮ แม่ต  ำ ประตูปรำสำท วัดบุญยืน สัน

แกลบด ำ ในอดีตได้มีกำรจับกุมชำวประมงท่ีผ่ำนเข้ำไปในพืน้ท่ีหำ้มดังกล่ำว ชำวประมงในพื้นท่ีเหลำ่นั้นจะต้องเดินทำง

ด้วยเรือพำยไปยังเขตท่ีอนุญำตท ำกำรประมง อย่ำงไรก็ดีแม้จะมีเขตพื้นท่ีให้ท ำกำรประมงได้แต่มีกำรอนุญำตให้ใช้

เคร่ืองมือเบ็ดต่ำง ๆ ลอบบอน ไซ จั ม (ยกยอ) และสุ่มเท่ำนั้น ผลของกฎหมำยท่ีมีมำแต่อดีตส่งผลให้ชำวประมง

พื้นบ้ำนหำปลำได้ด้วยขอบเขตจ ำกัด อยำ่งไรก็ตำม แม้ชุมชนชำวประมงจะจับสัตว์น้ ำได้จ ำกัดแต่ชุมชนได้เข้ำใจเหตุผล

ควำมจ ำเป็นท่ีต้องจ ำกัดบ้ำงเพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ ำ ชุมชนจึงร่วมกับประมงจังหวัดและศูนยว์จิัยและ

พัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำสร้ำงเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ ำเพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรใช้สิทธิจับสัตว์น้ ำภำยใต้เงื่อนไขช่วย

อนุรักษด์้วย อย่ำงไรก็ดี เมื่อมีกำรใชส้ิทธิจับสัตว์น้ ำมำกขึ้นและอำศัยเครื่องมือรูปแบบอื่น เชน่ ข่ำยหรือแนง่ ไซกุ้ง เออ๋ 

คอนโด และมีบุคคลท่ัวไปใช้เครื่องมือท่ีอันตรำย เชน่ ปืนยงิปลำ รูปแบบและเคร่ืองมือเหล่ำนี้ไม่ได้อนุญำตโดยชัดแจ้ง

ตำมประกำศฯ และมีแนวโน้มจะมีกำรใชม้ำกขึน้ ดังนัน้ จำกกำรศกึษำและสนทนำกับชำวประมงพื้นบ้ำนท ำให้ทรำบว่ำ

ชำวประมงพื้นบ้ำนต้องกำรฟื้นฟูเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตวน์้ ำของชุมชนให้เหมำะสมและก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อให้

เกิดกำรอนุรักษ์สัตวน์้ ำให้มีใชป้ระโยชน์อย่ำงย่ังยนื ไมป่ล่อยให้เขตอนุรักษเ์ป็นพื้นท่ีรกรำ้งทบถมด้วยกองวัชพชื และไม่



 

 2756  Proceedings 

อนุญำตให้มีกำรจับสัตว์น้ ำ กำรยิงปลำ กำรยิงนกน้ ำโดยเด็ดขำด ท้ังนี้ เพรำะชุมชนตระหนักว่ำเขตอนุรักษ์ชุมชนเป็น

พันธะสัญญำระหว่ำงชุมชนชำวประมงพื้นบ้ำนและหน่วยงำนรัฐท่ีตกลงจะช่วยกันรักษำพันธ์ุสัตว์น้ ำให้มีเพียงพอแก่

กำรใช้ประโยชน ์

3. แนวทำงกำรก ำหนดรูปแบบกำรจับสัตวน์้ ำที่เหมำะสมกับชนิด ขนำด และปริมำณโดยกำรริเริ่มของชุมชน 

ควรท่ีจะตอ้งอำศัยพื้นฐำนควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำนรัฐผู้บังคับใชก้ฎหมำยกับชุมชนชำวประมงพื้นบ้ำนท่ีเคย

ร่วมมือกันก ำหนดเขตอนุรักษ์ชุมชนผ่ำนกระบวนกำรเสนอควำมคิดเห็นร่วมกันในกำรก ำหนดรูปแบบกำรจับสัตวน์้ ำท่ี

เหมำะสม ซึ่งชุมชนเห็นว่ำจะต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีชุมชนชำวประมงพื้นบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรศึกษำจัดเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับรูปแบบ ชนิด ขนำดและปริมำณสัตว์น้ ำ เช่น รูปแบบกำรใช้ข่ำยหรือแน่ง ขนำดตำข่ำยท่ีชุมชนเห็นว่ำควร

อนุญำตตั้งแต่ 5 – 7 เซนติเมตรขึ้นไป รูปแบบกำรวำงไซกุ้ง เอ๋อท่ีควรจะต้องวำงสลับและห่ำงกันเพื่อให้สัตว์น้ ำมำ

ชอ่งทำงเดินและไม่วำงปิดปำกล ำห้วย เป็นต้น นอกจำกนั้น กำรก ำหนดรูปแบบกำรจับสัตว์น้ ำและกำรบริหำรจัดกำร

เขตอนุรักษ์ของชุมชนควรจะต้องเพิ่มหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นพันธะกิจสำมฝ่ำย 

คือ ชุมชนประมงพื้นบ้ำน หน่วยงำนของกรมประมง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน

งบประมำณในกำรด ำเนินกำรให้ต่อเนื่อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีควำมพร้อม เช่น องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนตุ่น รับภำรกิจด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในเขตพื้นท่ีได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณเพื่อ

บ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณใ์นเขตอนุรักษ ์เช่น กระซังอนุบำลพันธ์ุปลำ    

 

ข้อเสนอแนะ 
1. แก้ไขประกำศเขตท่ีรักษำพืชพันธ์ุ พ.ศ. 2492 ฯ ให้แสดงแนวเขตหวงห้ำมท ำกำรประมงเด็ดขำดโดย

ก ำหนดให้แสดงแนวเขตพื้นท่ีให้มคีวำมชัดเจน โดยเฉพำะแนวเขตจำกชุมชนบ้ำนร่องไฮไปยังวัดศรีโคมค ำควรจะต้องมี

สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมำยแจ้งให้ทรำบเขตอนุรักษ์ท่ีชัดเจน มั่นคง ถำวร ตรวจสอบได้  2. แก้ไขประกำศเขตท่ีรักษำ

พชืพันธ์ุ พ.ศ. 2492 ฯ ก ำหนดเคร่ืองมือท่ีอนุญำตให้ท ำกำรประมงให้ชัดเจนเหมำะสมกับปัจจุบันสอดคล้องกับกำรใช้

ประโยชน์และกำรอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะกำรใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นอันตรำยต่อสัตว์น้ ำและประชำชนควรห้ำมใช้

และมีข้อจ ำกัดในกำรใช้เคร่ืองมืออันตรำย เช่น กำรใช้อำวุธปืนยิงปลำหรือนก กำรใช้เป็ดฝร่ังในกำรตกปลำ กำรใช้

นั่งร้ำนนั่งยิ่งปลำ กำรใช้เคร่ืองมือคอนโด กำรใช้เคร่ืองมือข่ำย กำรใช้เคร่ืองมือไฟฟ้ำซ๊อต กำรใช้เคร่ืองมือไซจับกุ้ง

ฝอย โดยต้องรับฟังคิดเห็นของชุมชนประมงพื้นบ้ำนอย่ำงท่ัวถึง 3. ควรออกประกำศรับรองสถำนะทำงกฎหมำยของ

กฎเกณฑ์กำรใช้เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ ำของชุมชนท้ังหมด โดยจัดท ำเป็นอนุบัญญัติหรือกฎหมำยลูกบทของหน่วยงำน 

รับรองกำรปรับค่ำควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรประมงในเขตอนุรักษ์ชุมชน โดยประมงจังหวัดพะเยำ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊ำนพะเยำ ตลอดจนชุมชนต้องจัดกำรประชุม

ร่วมกันเพื่อออกประกำศดังกล่ำว 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊ำนพะเยำ ท้ังเทศบำลต่ำง ๆ องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลต่ำง ๆ ตลอดจน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำยเพื่อดูแลจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติในเขตพื้นท่ีของตนเอง จัดสรรงบประมำณในกำรฟื้นฟูเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ ำในพื้นท่ี จัดสรร

งบประมำณในกำรอนุบำลพันธ์ุปลำ จัดสรรงบประมำณในกำรดูแลรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยของเขตอนุรักษ์ ท้ังนี้

จะตอ้งร่วมมอืกันทุกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท ำควำมตกลงร่วมกันเพื่อดูแลพื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนใน

พื้นท่ี 5. ชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำท้ัง 17 ชุมชนต้องร่วมกันเสริมสร้ำง ฟื้นฟูเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ ำของชุมชน หรือท่ี

เรียกว่ำ ท่ำเรือชุมชน ให้มีควำมมั่นคงต่อเนื่อง ชัดเจนแน่นอน โดยกำรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. ควรมีกำรศึกษำรูปแบบกำรจับสัตว์น้ ำท่ีเหมำะสมกับชนิด ขนำด ปริมำณโดยให้
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ชำวประมงพื้นบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรศึกษำ กำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรสรุปและน ำเสนอต่อสำธำรณชนเพื่อสร้ำง

กำรยอมรับในขอ้มูลเชงิประจักษท่ี์จะน ำไปสู่กำรก ำหนดมำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรจับสัตวน์้ ำ 

สรุปข้อเสนอแนะส ำหรับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบูรณำกำรกฎหมำยและกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (รูปแบบตำรำง 

Matrix) 

 External Opportunities 

(โอกำส) 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ควำมสนใจสนับสนุนกำรส่งเสริม

ชว่ยเหลอืชำวประมงพื้นบ้ำนมำกขึ้น 

2. ชำวประมงพื้นบ้ำนมีควำมต้องกำร

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่นมำกขึ้น 

3. ชำวประมงพื้นบ้ำนสนับสนุนกำร

ห้ำมใชเ้ครื่องมืออันตรำย 

External Threats 

(อุปสรรค) 

1. มีชำวประมงเกิดขึ้นใหม่หรือต่ำง

พื้นท่ีเข้ำมำจับสัตวน์้ ำมำกขึน้ 

2. มีกำรใช้เคร่ืองมือจับสัตว์น้ ำท่ี

อันตรำยมำกขึ้น เช่น ปืน นั่งร้ำนยิง

ปลำ 

3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับท่ีมำ

ของเขตอนุรักษ์ชุมชนไมไ่ด้ถ่ำยทอด

อย่ำงเป็นระบบชัดเจน  

Internal Strengths (จุดแข็ง) 

1.ส ำนักงำนประมงจังหวัดพะเยำมี

ควำมสัมพันธ์อันดีกับชำวประมง

พื้นบ้ำน 

2. ศูนย์วจิัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด

พะเยำสนับสนุนพันธ์ุปลำอยู่เสมอ 

3. บุคลำกรของส ำนักงำนประมง

จั งห วัดพะเยำสำมำรถท ำงำน

ร่วมกับผู้น ำชำวประมงในพืน้ท่ีได้ดี 

SO 

1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดพะเยำควร

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรวำงแผน

งำนดูแลกวำ๊นพะเยำ 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด

พะเยำควรร่วมมือกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในกำรปล่อยพันธ์ุปลำ

และกำรอนุบำล กำรถ่ำยทอดควำมรู้

ให้ท้องถิ่น 

3. บุคลำกรของส ำนักงำนประมงควร

ถ่ ำ ย ท อด ค วำม รู้ แ ล ะห น้ ำ ท่ี ให้

อำสำสมัครประมงพื้นบ้ำนในกำร

ดูแลสอดส่องกำรท ำกำรประมงท่ี

อันตรำย 

 

ST 

1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดพะเยำ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำ

ป้ำยเขตพื้น ท่ีกว๊ำนพะเยำ เขต

อนุ รัก ษ์ ชุมชน  เขตหวงห้ ำม ให้

ชัดเจน มั่นคง และเข้ำใจได้ส ำหรับ

ชำวประมงใหม่ ๆ 

2. ส ำนักงำนประมงจังหวัดพะเยำ

ต้องแก้ไขประกำศท่ีรักษำพืชพันธ์ุฯ 

เพื่ อ ก ำห น ดห้ ำม ใช้ เค ร่ือ งมื อ

อันตรำยให้ชัด เจนมำกขึ้น  โดย

ร่วมกับชุมชนชำวประมง 

3. ส ำนักงำนประมงและชำวประมง

พื้นบ้ำนจะต้องถ่ำยทอดควำมรู้ 

ควำม เข้ ำ ใจ เกี่ ย วกั บ ท่ี ม ำและ

เจตนำรมณ์ของเขตอนุรักษ์ชุมชน

ให้แกค่นในทอ้งถิ่นอยูเ่สมอ  

Internal Weaknesses (จุดอ่อน) 

1. ประกำศเขตรักษำพืชพันธ์ุฯ แนว

เขตไม่มคีวำมชัดเจน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น

บำงส่วนยังไม่ได้จัดสรรงบประมำณ

ดูแลจัดกำรกวำ๊นพะเยำ 

WO 

1. ส ำนักงำนประมงฯ ส ำนักงำนท่ีดิน 

ธนำรักษ์พื้นท่ีพะเยำ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ชุมชน รว่มกันตรวจสอบ

รำงวัดแนวเขตกวำ๊นพะเยำเสียใหมใ่ห้

สอดคล้องถูกต้อง 

WT 

1. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ชุมชนร่วมกันตรวจสอบดูแลกำรท ำ

กำรประมงท่ีอันตรำยโดยกำรจัดตั้ง

อำสำสมัครอนุรักษ์ประมงพื้นบ้ำน

กว๊ำนพะเยำ 
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3. หน่วยงำนรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กว๊ำนพะเยำแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

สัตว์น้ ำโดยตรงยังไม่ได้ท ำหน้ำท่ี

ช่วยเหลือสนับสนุนกำรจั ดกำร

ทรัพยำกรสัตว์น้ ำในกว๊ำนพะเยำ

อย่ำงชัดเจน เช่น ส ำนักงำนท่ีดิน 

ธนำรักษพ์ื้นท่ีพะเยำ  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่ิม

จัดสรรงบประมำณพื้นฟูเขตอนุรักษ์

พัน ธ์ุสัตว์น้ ำของชุมชน และกำร

อนุบำลสัตวน์้ ำ 

 

2. ชำวป ระม งพื้ น บ้ ำน ร่วมกั น

ตรวจสอบกำรใช้เคร่ืองมืออันตรำย 

แจ้ง ชี้จุด น ำส่งพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี

ตรวจสอบ 

 

การน้าไปใช้ประโยชน์ 

 1. ชุมชนโดยหมูบ้่ำน ต ำบลท่ีอยู่รอบกว๊ำนพะเยำท่ีมีควำมพร้อมร่วมกันก ำหนด “กฎเกณฑ์ชุมชน” เกี่ยวกับ

ทรัพยำกรสัตว์น้ ำในกว๊ำนพะเยำและบริเวณชุมชน ให้มีกำรจับสัตว์น้ ำอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับกฎหมำยกำร
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สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิราชพัสดุกว๊านพะเยาและการพัฒนาเชิงนโยบาย

กฎหมาย 

Changing of Kwan Phayao Ratchaphatsadu Land usage andlLegal policy 

development 

วิทูรย์ ตลุดก า1* 

Withoon Taloodkum1* 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากการบุกรุกท่ีราชพัสดุ

กว๊านพะเยา ศึกษาสภาพปัญหาของหน่วยงานรัฐและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการดูแลท่ีดินราชพัสดุ จัดท า

ฐานขอ้มูลการใช้ท่ีดนิ ขอบเขตและสทิธิในท่ีดนิ และวิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการท่ีดิน โดยทบทวนเอกสาร งานวจิัย สัมภาษณ์ ขอข้อมูลจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส ารวจและสังเกตการณ์

ในพื้นท่ี พบว่า กว๊านพะเยาเป็นท่ีราชพัสดุ สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  มี

ปัญหาการปรับใชก้ฎหมายท่ีดนิ ความล่าชา้ในการแก้ไขปัญหา มขี้อเสนอให้เพกิถอนโฉนดท่ีดิน เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็น

วา่ ข้อเสนอดังกล่าวอาจมีอุปสรรคและเกิดขอ้พิพาทเป็นคดเีป็นจ านวนมาก ต้องมีการขับไล่ผู้ท่ีอยูอ่าศัยออกจากพืน้ท่ี 

จะท าให้ใช้เวลา เกิดความล่าช้า ตลอดจนผลของค าพพิากษาอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ โครงการวจิัยน้ีจึงเสนอแนะให้ใช้

มาตรการทางกฎหมายให้เหมาะสมแก่กรณี โดยผู้วา่ราชการจังหวัดพะเยาและกรมประมงควรเร่งด าเนนิการเพิ่มเติม

ขอออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดนิ 
 

ค าส าคัญ:  ท่ีดนิราชพัสดุ  กว๊านพะเยา  นโยบายกฎหมาย  
 

Abstract  
This research aims to study the condition of the land use change from the invasion of land in Phayao, to 

study of the problems of government and legal measures to manage land immovable, a database of land use, 

boundary and Land Rights, and analysis of legislative measures by the involvement of the community in land 

management. This research conducted by reviewing research papers interview request information from the 

relevant authorities, surveys and observations. This research found that Kwan Phayao is state immovable land 

for public use only. There are a deploying a law of the land, delays in resolving problems and a proposal to 

revoke the land title. The analysis finds such a proposal may be obstacles and disputes are a lot of cases and 

have to evict the residents from the area. There will take delays the effect of the judgment might vary, so this 

project is a recommendation to use legal measures as appropriate to the case. The Governor and District 
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Fisheries Department should expedite the issuance of a certificate for a further public domain of land by the 

Land Code. 
 

Keywords:  Ratchaphatsadu Land, Kwan Phayao, Legal Policy 
 

บทน า 

การเพิ่มความสามารถของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับ

นโยบายโดยอาศัยองค์ความรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจัดการทรัพยากรดนิท่ีมีความส าคัญตอ่ชีวิตและคนในชาติซึ่งเป็น

พื้นฐานเป้าหมายของการศึกษาคร้ังนี้ อกีท้ังเป็นการตดิตามสถานการณ์การใช้ท่ีดินท่ีรัฐเป็นผู้ทรงกรรมสิทธ์ิเพื่อให้ได้

แนวทางการใชป้ระโยชนจ์ากที่ดินเป็นแนวนโยบายจากพื้นท่ีเสนอเป็นแนวทางต่อนโยบายในระดับประเทศ 

ท่ีดินกวา๊นพะเยาเป็นแหล่งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และการประมงท่ีส าคัญแตก่ลับไม่มแีนวนโยบายทาง

กฎหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนาท่ีดินกว๊านพะเยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบายด้านการพัฒนาต่างๆ ยังขาด

การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนลุ่มน้ ากว๊านพะเยา สืบเนื่องด้วยกฎหมายด้านทรัพยากรต่างๆ ท้ังระดับประเทศ

และระดับท้องถิ่นยังขาดมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ดังนั้น ในปัจจุบัน

กระแสการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท่ีนับวันจะท าให้ลุ่มน้ ากว๊านพะเยาเกดิการเปลี่ยนแปลงมากมายแตร่ะบบกฎหมายท่ีใช้

กับการจัดการทรัพยากรกว๊านพะเยากลับไม่ได้รับการศึกษาให้พัฒนาให้สอดคล้องกัน เพราะขาดการศึกษาเชิง

นโยบายกฎหมายท่ีใชบั้งคับกับทรัพยากรกวา๊นพะเยา ดังนั้น การศึกษาวจิัยนี้จึงมีความจ าเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีจะ

ชี้ให้เห็นการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิกวา๊นพะเยาท่ีเปลี่ยนแปลงและวเิคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายในปัจจุบันท่ีใชบั้งคับ

กับท่ีดนิกวา๊นพะเยา    

กว๊านพะเยาเป็นท่ีดินท่ีราชพัสดุ เลขท่ี พย. 0149 หรือ พย.07 ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นท่ีดินดินสา

ธารณสมบัตขิองแผ่นดิน ประเภท ส าหรับใชป้ระโยชนข์องแผ่นดนิโดยเฉพาะ มีเนื้อท่ีตามเอกสารโดยประมาณ 12,831 

ไร่ ประกอบด้วยพื้นดินและพื้นน้ าขนาดใหญ่ มีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินกว๊านพะเยาท้ังในพื้นท่ีน้ าและพื้นท่ีดินรอบ

กว๊านพะเยาท่ีหลากหลาย เช่น การท าประมง การใช้ท่ีดินท านา การใช้ท่ีดินอยู่อาศัย การใช้พื้นท่ีดินแหล่งท่องเท่ียว

โบราณสถาน สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ขอบเขตของท่ีดินท่ีราชพัสดุกว๊านพะเยา ยังไม่มี

ความชัดเจนเป็นปัญหามายาวนาน เพราะการประกาศเขตเมื่อ พ.ศ. 2482 ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้าม

ท่ีดินบริเวณกว๊านพะเยา พ.ศ. 2482 ยังไม่ได้ก าหนดแนวเขตตามความเป็นจริงได้ ในเวลาเดียวกันนั้นท่ีดินท่ีราชพัสดุ

ดังกล่าวได้มอบให้กรมประมงเป็นผู้ดูแลใชพ้ื้นท่ีน้ าในการเป็นแหล่งรักษาพชืพันธ์ุสัตว์น้ า แต่เนื่องจากปัญหาน้ าท่วมท่ี

ไม่แน่นอนท าให้พื้นท่ีน้ าและพื้นท่ีดินไม่มีความชัดเจน กรมประมงจึงไม่อาจก าหนดเขตพื้นท่ีในการดูแลได้อยา่งชัดเจน 

ส่งผลให้ปัจจุบันมปัีญหาการใช้ดินของกว๊านพะเยาที่เอกชนเข้าครอบครองในฤดูน้ าลดท านาโดยใช้น้ าจากกว๊านพะเยา 

ปัญหาการรุกล้ าพื้นท่ีริมตลิ่งเพื่อสร้างอาคาร ร้านค้า ท่ีอยู่อาศัย แม้แต่หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ยังเข้ามาใช้พื้นท่ีดิน

กว๊านพะเยาสร้างเป็นสวนสาธารณะ สร้างโรงพยาบาล สร้างวัด นอกจากนั้นยังมีประชาชนท่ีไร้ท่ีดินอยูอ่าศัยได้สร้าง

บ้านเรือนในพื้นท่ีดินกว๊านพะเยาอยู่อาศัยและขอเช่ากับกรมธนารักษ์ จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีราชพัสดุ

กว๊านพะเยามีความหลากหลายแต่ไม่มีแนวทางท่ีชัดเจนจึงสร้างปัญหาการใช้ท่ีดินท่ีไม่สอดคล้องกับการเป็นท่ีดินสา

ธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนควรจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และจากผลการศึกษาของพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต 

และคณะ พบว่าการท่ีคนต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่บุคคลในชุมชนรอบกว๊านพะเยามาจับสัตว์น้ าท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

ด้านการใช้ทรัพยากรและการจับสัตว์น้ าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผลการศึกษาของพยุหาด มูลเมือง  พบปัญหาเกิด

กับกว๊านพะเยาโดยกิจกรรมการใช้ท่ีดินแตกต่างกันมีส่วนสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรของกว๊านพะเยาแตกต่างกัน 
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พ.ศ.2541 มกีารใชน้้ าจากกว๊านพะเยาจ านวน 3.3 ล้าน ลบ.ม. แหล่งท่ีอยูอ่าศัยร้อยละ 48 แหลง่พาณิชยกรรมร้อยละ 

16 เกษตรกรรมร้อยละ 15.7 และสถานท่ีราชการร้อยละ 15 ท้ังหมดคิดเป็นน้ าร้อยละ 11 ของปริมาณน้ ากักเก็บใน

กว๊านพะเยา อีกท้ังยังมีส่วนสัมพันธ์ในการใช้แหล่งน้ า ได้แก่แหล่งประมง แหล่งท่องเท่ียว การพักผ่อนหย่อนใจ และ

แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้กิจกรรมการใช้ท่ีดินมีส่วนระบายน้ าเสียลงสู่กว๊านพะเยา พื้นท่ีรับน้ ากว๊าน

พะเยาจากพื้นท่ีเกษตรมกีารระบายน้ าเสียลงสู่กว๊านพะเยาสูงสุด พื้นท่ีชุมชนเมอืงเกิดน้ าเสียจากแหล่งท่ีอยูอ่าศัยมาก

ท่ีสุด รองลงมาเป็นน้ าเสียจากแหล่งพาณิชยกรรม และสถานท่ีราชการ อีกทั้งยังพบปัญหาความเสื่อมโทรมของกวา๊น

พะเยา เชน่ ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาการตืน้เขิน และปัญหาการรุกล้ าพื้นท่ีชายฝั่ง คาดว่าอนาคตนโยบายการพัฒนาเมอืง

จะส่งผลให้การใช้น้ าเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า จะมีการใช้กว๊านพะเยาเป็นแหล่งท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่ง

ประมง เกิดการระบายน้ าเสียเพิ่มมากจนเกินก าลังรองรับของกวา๊นพะเยา ท าให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึน้ และอกี 20 ปี

ข้างหนา้จะเกิดการใชน้้ าท่ีเข้าใกล้จุดสูงสุดของกว๊านพะเยาท่ีจะจัดสรรให้ได้ ส่วนการจัดการทรัพยากรป่าชายน้ ายังมี

ปัญหาเชน่เดียวกันโดยจากผลการศกึษาของสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา  พบวา่ความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชนยัง

มรีะดับต่ า ไมม่ีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน ประชาชนส่วนใหญ่สนใจเร่ืองผลประโยชนใ์นการจับปลาเท่านั้น ยังไมม่ีการ

อนุรักษ์และป้องกันพื้นท่ีป่าชายน้ า ท้ังท่ีครัวเรือนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากกว๊านอยา่งมากมายนอกเหนือจากการ

ท าประมงตลอดปี แต่ไม่มกีิจกรรมความร่วมมอืในรูปแบบใดท่ีจะดูแลแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมท่ีเกิดขึ้น เพราะไม่มี

การก าหนดสิทธิของพื้นท่ีป่าชายน้ าชัดเจน มีการบุกรุกท่ีดินต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาของ

รัฐบาล การลดลงของความเป็นชุมชนความเหนยีวแนน่และความผูกพันกับกวา๊นพะเยา สิ่งน่าสนใจจากการศึกษาคร้ัง

นี้ คือ วิธีคิดเกี่ยวกับการจัดการกว๊านพะเยามี 3 รูปแบบ คือ ความคิดแบบธรรมชาตินยิมมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติซึ่งต้องมีความสมดุลกัน ความคิดสิ่งแวดลอ้มนยิมมองส่วนธรรมชาติท่ีเสียหาย ปัญหาของมลพษิ ทัง้จากน้ า

เสีย สารเคมี และของเสียอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชาชน และอุตสาหกรรม ความคิดแบบวัตถุนิยมมุ่ง

ประโยชนส์ูงสุดจากธรรมชาติให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบด าเนนิการพัฒนาและแก้ไขปัญหา  

จากการศกึษาของอทิธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ เมื่อ พ.ศ. 2544 เร่ืองกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการใน

ท้องถิ่น พบว่าอุปสรรคท่ีท าให้ชุมชนไม่มีสิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร คือ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากร และกฎหมายการบริหารจัดการท้องถิ่นยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การจัดการท่ีดินราชพัสดุยังมีปัญหาหลายประการซึ่งจากการศึกษาของวาสิทธ์ิ นนทสิน และคณะ เมื่อ พ.ศ. 2551 

เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาประโยชนใ์นท่ีราชพัสดุศึกษากรณีกฎหมายและแนวทางปฏบัิติในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

การจัดให้เช่า พบว่ามีปัญหาการรวบรวมท่ีราชพัสดุได้จ านวนน้อยและขาดความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีครอบครอง 

และเมื่อ พ.ศ. 2554 เร่ือง แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ท่ีราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ พบว่าการ

ครอบครองท่ีราชพัสดุของหน่วยงานราชการขาดหลักเกณฑ์มาแต่เดิม โดยเฉพาะทะเบียนและหลักฐานท่ีราชพัสดุท่ี

กรมธนารักษม์ไีมต่รงกับสภาพความเป็นจริง  

ปัจจุบัน มีความพยายามของชุมชนรอบกว๊านพะเยาที่จะเขา้มามีสว่นร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรกว๊าน

พะเยาท้ังท่ีดินและการประมงให้มีสภาพเหมาะสมกับความเป็นจริงและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การศึกษาท า

ความเข้าใจสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินกว๊านพะเยาและความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ จึงมีความส าคัญท่ีจะน าไปสู่การ

ก าหนดแนวนโยบายทางกฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินเพื่อการพัฒนาท่ีดินกว๊านพะเยาของหน่วยงานรัฐต่างๆ ให้มี ความ

ชัดเจน 



 
 

  2763  Proceedings 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษารวบรวมสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากการบุกรุกที่ราชพัสดุกว๊านพะเยา สภาพปัญหาของ

หน่วยงานรัฐและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการดูแลท่ีดินราชพัสดุกว๊านพะเยา จัดท าฐานข้อมูลการใช้ท่ีดิน 

ขอบเขตและสิทธิในท่ีดินเกี่ยวกับกว๊านพะเยา วิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการท่ีดนิกวา๊นพะเยา 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

มาตรการทางกฎหมายในการจัดการท่ีราชพัสดุกว๊านพะเยาไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงท่ีกว๊าน

พะเยาเปลี่ยนแปลงไปท าให้หนว่ยงานรัฐไมส่ามารถบังคับใชก้ฎหมายได้อยา่งเหมาะสมกับการบุกรุกท่ีดนิกวา๊นพะเยา 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

วิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากต ารากฎหมาย หนังสือ บทความ และ

ผลงานวิจัยเกี่ยวท่ีราชพัสดุและกว๊านพะเยา ร่วมท้ังกฎหมายแม่บท กฎหมายล าดับรอง ประกอบกับคดีความท่ี

พจิารณาแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา ตลอดจนเอกสารมหาชนท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐโดยขอ

ข้อมูลตามสิทธิในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ อีกทั้งด าเนินการวจิัยเชงิพื้นท่ี (Fieldwork Research) เก็บข้อมูล

ภาพถ่าย เดินส ารวจ ลงเรือส ารวจ เก็บข้อมูลการใช้ท่ีดิน ท้ังพื้นดิน พื้นน้ า ที่อยู่อาศัย ป่า พื้นท่ีเกษตรกรรม สิ่งปลูก

สร้างอื่นๆ โรงแรม โรงพยาบาล ร้านคา้พาณิชย์ แหล่งโบราณสถาน ตลอดจนการสัมภาษณก์ลุ่มผู้น าชุมชน สัมภาษณ์

หัวหน้าหนว่ยงานรัฐที่บังคับใชก้ฎหมาย และวิเคราะห์แยกแยะเพื่อจัดท ารายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

 

ผลการศึกษา 

 การได้มาซึ่งที่ดินราชพัสดุกว๊านพะเยา 

ปัจจุบันท่ีดินท่ีราชพัสดุกว๊านพะเยาเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามมาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุ เลขท่ี พย. 07 เมื่อ พ.ศ. 2524 และจัดเป็นสา

ธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทส าหรับใช้ประโยชน์เพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมาย

ท่ีดนิ พ.ศ. 2497 โดยมีหนังสอืส าคัญส าหรับท่ีหลวง (นสล.) เลขท่ี พย. 0149 เมื่อ พ.ศ. 2540  

อย่างไรก็ดี ที่ราชพัสดุกวา๊นพะเยายังประสบปัญหาเชน่เดียวกับท่ีราชพัสดุอื่นๆ คือ ปัญหาความไม่ถูกต้องชัดเจนของ

หลักฐานทางทะเบียน  สืบเนื่องเมื่อ พ.ศ.2482 รัฐบาลได้มาซึ่งท่ีดินกว๊านพะเยาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดย

อาศัยอ านาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน พุทธศักราช 2478 มีการก าหนดเขตหวงห้ามบริเวณท่ีดินกวา๊นพะเยาโดยออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์

หวงหา้มท่ีดินกวา๊นพะเยา อ าเภอพะเยา จังหวัดเชยีงราย พ.ศ. 2482 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และมีผลบังคับใช้

ตัง้แตว่ันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2482  เพื่อประโยชนใ์นการบ ารุงรักษาพชืพันธ์ุสัตวน์้ า  
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ภาพแผนทีแ่นบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ พ.ศ. 2482 (เส้นสีแดงนักวจิัยระบายขึ้นเอง) 

 

ในเวลาเดียวกันนั้น พ.ศ. 2482 ได้มีการก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีอ าเภอพะเยา จังหวัด

เชยีงรายเพื่อประโยชนใ์นการบ ารุงรักษาพชืพันธ์ุสัตวน์้ าเช่นกันโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2477 ออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์ท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในท้องท่ี

อ าเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2482 โดยมีแผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกาเหมือนกับแผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ  

เมื่อพิจารณากฎหมายท้ังสองฉบับแล้วมีประเด็นส าคัญจะตอ้งพจิารณา คือ กฎหมายท้ังสองฉบับยังมีผลใช้

บังคับอยู่หรือไม่ เมื่อพิจารณาการประกาศใช้กฎหมายท้ังสองฉบับจะต้องถือวา่พระราชกฤษฎีกาเวนคืนฯ ออกมาใช้

บังคับก่อน แม้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันเดียวกัน แต่เพราะพระราชกฤษฎีกาเวนคืนฯ จัดพิมพ์ประกาศก่อน

และตามด้วยพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตตห์วงห้ามฯ อย่างไรก็ดี พระราชกฤษฎกีาเวนคนืฯ มาตรา 3 ก าหนดให้ใชไ้ด้ 

5 ปี ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนฯ พ.ศ. 2477 ก าหนดให้การเวนคืนทีได้ก าหนดใน

พระราชกฤษฎีกานั้นจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์อีกฉบับหนึ่ง และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการ

ออกพระราชบัญญัติเวนคืนอีกฉบับดังกล่าว พระราชกฤษฎีกาเวนคืนฯ จึงเป็นอันสิ้นผลไปแล้วเมื่อผ่านไป 5 ปี คือ 

พ.ศ. 2487 ดังนัน้ กฎหมายท่ีมีผลใชบั้งคับอยูต่อ่มาย่อมเป็นพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ  

เมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

พ.ศ. 2497 มาตรา 4 ก าหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัตวิา่ด้วยการหวงห้ามท่ีดนิรกรา้งว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ซึ่งเป็นกฎหมายให้อ านาจออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ พ.ศ.2482 ก็

หาได้ท าให้การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของกว๊านพะเยาสิ้นสุดลง เพราะมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ก าหนดให้ท่ีดินท่ีได้หวงห้ามไว้ก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมายท่ีดินตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ยังคง

บังคับใช้เป็นท่ีหวงห้ามต่อไป และตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินก าหนดให้ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินท่ีได้สงวนหวงหา้มไว้จะถอนสภาพการสงวนหวงห้ามได้ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เมื่อยังไมม่กีารถอน

สภาพการสงวนหวงห้ามดังกล่าว ที่ดินกวา๊นพะเยาตามแผ่นท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ จึงยัง
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เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีถูกหวงห้ามไวม้าจนถึงปัจจุบัน โดยมีข้าหลวงประจ าจังหวัดหรือผู้วา่ราชการจังหวัด

ในปัจจุบันเป็นเจ้าหนา้ที่ผู้มีอ านาจในการหวงห้ามท่ีดนิตามพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ ดังกล่าว 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุกว๊านพะเยา 

จากการศึกษาพบว่า มีการใช้ท่ีดินกว๊านพะเยาโดยแบ่งออกเป็น คือ แหล่งน้ าเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าและการ

ประมง ที่ตั้งท าการของหน่วยงานของรัฐ สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ท่ีอยูอ่าศัยของประชาชน ที่ดินไมไ่ด้

ใชป้ระโยชนใ์ดโดยเฉพาะ  

ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า 

กล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ท่ีชัดเจนท่ีสุดในระยะเวลาเร่ิมแรก ตัง้แต ่พ.ศ. 2482 และเมื่อสร้าง

ประตูกั้นน้ าเสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2484 ต่ออีกใน พ.ศ. 2485 กระทรวงเกษตราธิการในเวลานั้นได้ก าหนดให้กว๊านพะเยา

เป็นท่ีรักษาพืชพันธ์ุตามพระราชบัญญัตอิากรคา่น้ า รศ. 120 แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2472 และก าหนดห้ามการจับสัตว์น้ า

ในพืน้ท่ีกว๊านพะเยา โดยมี “ประกาศกะซวงกเสตราธิการ เร่ือง ก าหนดไห้ใชเ้คร่ืองมือบางหยา่งท าการจับสัตว์น้ าพาย

ไนบริเวนเขตไกล้เคียงท่ีหวงห้ามรักสาพืชพันธ์ุ กว๊านพะเยา ไนท้องท่ีจังหวัดเชยีงราย” 

 

 
 

ตอ่มาเม่ือ พ.ศ.2492 ข้าหลวงประจ าจังหวัดได้ก าหนด “ประกาศจังหวัดเชยีงราย เร่ือง ก าหนดกวา๊นพะเยา

เป็นท่ีจับสัตว์น้ าประเภทท่ีรักษาพชืพันธ์ุ และก าหนดเครื่องมือท่ีอนุญาตให้ท าการประมง พ.ศ. 2492” โดยประกาศ

ดังกล่าวได้แสดงแผนท่ีแนบท้ายประกาศไว้  
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แผนที่แนบท้ายประกาศท่ีรักษาพชืพันธ์ุ พ.ศ. 2490 (ผู้วิจัยระบายสีขึ้นเอง) 

  

เหตุท่ีต้องมีประกาศดังกล่าวเนื่องจากเมื่อ พ.ศ. 2490 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 

2490 ท าให้ต้องมกีารประกาศท่ีรักษาพชืพันธ์ุฉบับใหมโ่ดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ให้อ านาจกรมการ

จังหวัดซึ่งมีข้าหลวงประจ าจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจประกาศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ประโยชน์ท่ีดินกว๊านพะเยาเป็นท่ี

รักษาพชืพันธ์ุสัตวน์้ าโดยกรมประมงเป็นผู้ใชป้ระโยชน์ อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ประชาชนใชป้ระโยชน์โดยการให้จับสัตว์

น้ าได้เฉพาะการใชเ้ครื่องมือบ้างชนดิเท่านัน้ 

 เมื่อพิจารณาประกาศฯ พ.ศ. 2485 และประกาศฯ พ.ศ. 2492 จะพบวา่แผนท่ีแนบท้ายประกาศฯ พ.ศ. 2492 

จะเหมือนคล้ายกับแผนท่ีแนบท้ายประกาศฯ พ.ศ. 2485 อย่างชัดเจน และในแผนท่ีดังกล่าวได้ระบุในส่วนหมายเหตุ

แสดงหลักเขตต์กวา๊นคอนกรีต และท่อหมุดเขตต์กว๊าน อาจท าให้เขตท่ีดินกวา๊นพะเยาเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีหวงห้าม

ไวต้ามพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ พ.ศ. 2482 

 เมื่อสามารถพจิารณามาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงหา้มท่ีดนิรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณ

สมบัตขิองแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ซึ่งบัญญัติว่า  

“ถ้าการหวงห้ามนั้นมิได้ก าหนดเวลาไว้ เมื่อจะถอนการหวงห้ามท้ังหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้ออกเป็นพระ

ราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎกีานั้นจะระบุเงื่อนไขในการถอนไว้ก็ได้ 
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การถอนหวงหา้มแตบ่างส่วนให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา 5 และมาตรา 6 วา่ด้วยแผนที่มาใชโ้ดยอนุโลม” 

ดังนั้น จึงเห็นวา่ถ้าหากไมม่ีการตราพระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามและไมม่แีผนท่ีพืน้ท่ีถอนการหวงห้าม 

เขตแนวกวา๊นพะเยาจะยังคงมีอยู่ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามท่ีดินบริเวณ

กว๊านพะเยาฯ พุทธศักราช 2842 และการท่ีประกาศฯ พ.ศ. 2485 และ พ.ศ. 2492 ก าหนดหลักเขตกวา๊นพะเยาไว้จึง

ไม่อาจมผีลทางกฎหมายแต่แนวเขตพื้นท่ีของกว๊านพะเยาตั้งแต่ พ.ศ. 2842 แตอ่ย่างใด 

ที่ต้ังท าการของหน่วยงานของรัฐ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นท่ีตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพะเยา ประกอบด้วยท่ีท าการส านักงานซึ่ง

เป็นบริเวณพระต าหนักกวา๊นพะเยาซึ่งเป็นบริเวณประตูระบายน้ า อยู่ตรงกันข้ามกับพื้นท่ีกว๊านพะเยาส่วนใหญ่โดยมี

ถนนพหลโยธินกั้นและมีสะพานข้ามล าน้ าอิงกั้นระหว่างพื้นท่ีส านักงานฯ กับพื้นท่ีกว๊านพะเยาส่วนใหญ่ โดยพื้นท่ี

ส านักงานฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุประมาณ 67 ไร่ และในกว๊านพะเยาเป็นท่ีตั้งของบ่อเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า ซึ่งได้

เกิดขึ้นในภายหลังท่ีใช้เป็นสถานท่ีอนุบาลเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า และที่พื้นท่ีจัดเก็บผักตบชวาท่ีลอยมาทับถมกันบริเวณคอ

สะพานท่ีจะไหลเข้าสู่ประตูระบายน้ า ท าให้ผักตบชวามาทับถมบริเวณนี้ซึ่ งส านักงานฯ ใช้เป็นพื้นท่ีอนุบาลพันธ์ุปลา 

และเป็นเขตหวงห้ามสีแดงท่ีหา้มจับสัตวน์้ าโดยเด็ดขาด  

 

 
ภาพบ่อเพาะพันธ์ุสัตวน์้ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพะเยา 

(ขอบคุณภาพ ที่มา สื่อสารออนไลน ์Facebook Page พะเยาโพสต ์เพื่อคนพะเยา) 

 

ปัญหาการบุกรุกที่ดินกว๊านพะเยา 

ก. คดีที่ถงึที่สุดในศาลฎีกา 

พื้นท่ีของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ตดิกับกว๊านพะเยา ได้แก่ ที่ดินของแขวงการทางพะเยา ขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราช

พัสดุ เลขท่ี พย.453 ได้มาโดยการจับจองและได้รับใบเหยียบย่ า หมายเลข 49 เล่มท่ี 1 วันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.2464 

เมื่อ พ.ศ. 2476 อ าเภอพะเยาในเวลานั้นได้ออกประกาศสงวนสิทธิในท่ีดินไว ้ท่ีดินแปลงนี้ของแขวงการทางพะเยาได้

เคยมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับแขวงการทางพะเยาเร่ืองการออกเอกสารสิทธิ ปรากฏเป็นค าพิพากษาศาล

ฎกีาที่ 872/2511 และค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2544/2516 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 872/2511 ใบเหยียบย่ าเมื่อ พ.ศ. 2464 มีก าหนดอายุเพียง 2 ปีเท่านั้น ใบเหยียบย่ า

และการขึ้นทะเบียนราชพัสดุ ไมใ่ช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ เมื่อท่ีดนิรายพพิาทไมม่ีหนังสอืส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ จึง

เป็นท่ีดินมือเปล่า และไม่ได้ความว่ามีการสงวนไวห้รือมีการใชท่ี้แปลงนี้เพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้ ท่ีพิพาทหาใชส่า

ธารณสมบัตขิองแผ่นดินไม ่เพราะมิใชเ่ป็นท่ีซึ่งใชเ้พื่อสาธารณประโยชน ์หรอืสงวนไว้เพื่อประโยชนร่์วมกัน  

ผลของค าพิพากษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเอกชนได้ครอบครองปรปักษ์ท่ีดินได้ตามมาตรา 1306 เพราะ

ไมใ่ช่ท่ีสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เนื่องจากไมไ่ด้ปรากฏวา่มกีารสงวนไวห้รือใชเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนัน้ คดีนี้

เอกชนจึงมกีรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ท าให้เอกชนชนะคดีกลายเป็นเจ้าของท่ีดินกรรมสิทธิ์ในพื้นท่ีติดกวา๊นพะเยาหรือท่ีดินฝั่ง

ชุมชนเมอืงพะเยา 

อย่างไรก็ดี ต่อมามีคดีพิพาทท่ีน่าสนใจเกี่ยวท่ีดินรอบกว๊านพะเยาของหน่วยงานรัฐอีกคดีซึ่งเป็นท่ีดินของ

แขวงการทางพะเยาอีกเชน่เดียวกัน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2544/2516 ประกาศสงวนท่ีดิน เมื่อ พ.ศ. 2746 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วย

การหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 บัญญัติว่าการถอนการหวง

ห้ามนั้นท้ังหมดหรือบางส่วนให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และการหวงห้ามท่ีว่านี้พระราชบัญญัติดังกล่าวให้รวมถึง

การหวงห้ามท่ีมีมาก่อน เมื่อไม่มีการถอนการหวงห้ามโดยออกพระราชกฤษฎีกา ท่ีดินดังกล่าวจึงยังเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน และตามมาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะโอนแก่กันไม่ได้เว้นแต่มีกฎหมาย

เฉพาะหรอืพระราชกฤษฎกีา 

ผลของค าพิพากษาดังกล่าวในคดีหลังนี้ แขวงการทางพะเยาจึงยังมีสิทธิในท่ีดินโดยอาศัยเหตุผลตาม

พระราชบัญญัติว่าดว้ยการหวงห้ามท่ีดนิรกรา้งว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน พุทธศักราช 2478  

นอกจากนี้ แขวงการทางพะเยายังได้มอบท่ีดินแขวงการททางพะเยาบางส่วนให้แก่หน่วยงานราชการใช้

ประโยชน์ เช่น ให้จังหวัดพะเยาสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง เนื้อท่ี 1-2-0 ไร่ ให้เทศบาลเมืองพะเยาสร้าง

สวนสาธารณะ 3-0-53.20 ไร่ มอบโอนให้เทศบาลเมืองพะเยาบริเวณพื้นท่ีชายกว๊านบริเวณศาลาหมื่นปี และท่ีดิน

สวนสมเด็จยา่ และบ้านพักรับรอง เนื้อท่ี 12-0-77.20 ไร่ และส่งคนืให้กรมธนารักษ ์เนือ้ท่ี 15-1-52 ไร่ 

ข.ที่ดินมปีัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ 

ท่ีดนิท่ีมปัีญหาการออกเอกสารสิทธ์ิ คือ ท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน ซึ่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐจังหวัดพะเยา (กบร.จังหวัดพะเยา) เห็นว่ามี

ปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนกับท่ีดินกว๊านพะเยาตามแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้าม

ท่ีดินบริเวณกวา๊นพะเยาฯ พุทธศักราช 2482 โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าวเห็นควรด าเนนิการเพิกถอนเอกสารสิทธิ 

ซึ่งมีเอกสารสิทธิท่ีอยูใ่นขา่ยการพจิารณาเพิกถอนจ านวนท้ังสิ้น 963 แปลง  
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ภาพแผนที ่แสดงพืน้ท่ีไมไ่ด้ออก นสล. และมีปัญหาเอกสารสทิธ์ิทับซ้อน 

 

 จากภาพแผนท่ีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พื้นท่ีระบายสีแดง คือ บริเวณล าน้ าอิงก่อนไหลผ่านสะพานขุนเดชสู่

กว๊านพะเยาส่วนใหญ่ พื้นท่ีดังกล่าวปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามท่ีดินบริเวณกว๊านพะเยาฯ 

พุทธศักราช 2482 แต่ไม่ปรากฏในหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง (นสล.) ท าให้เกิดปัญหาการออกเอกสารสิท ธิรุกล้ า

เข้ามาในพื้นท่ีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ส่วนพื้นท่ีระบายสีเหลืองระหว่างเส้นสีน้ าเงินซึ่งเป็นแนวเขตท่ีดินกว๊านพะเยา

ตามหนังสือ นสล. คือ พื้นท่ีตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามท่ีดินบริเวณกว๊านพะเยาฯ พุทธศักราช 2482 

แตไ่มป่รากฏตามหนังสอื นสล. 

ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการที่ดินกว๊านพะเยา 

จากการศกึษายังได้ขอ้มูลอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหนา้ที่โดยแบ่งได้ดังน้ี  

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามท่ีดินบริเวณกว๊าน

พะเยา อ าเภอพะเยา จังหวัดเชยีงราย พุทธศักราช 2482 และพระราชบัญญัติว่าดว้ยการหวงหา้มท่ีดนิรกรา้งว่างเปล่า

อันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน พุทธศักราช 2478  

2. กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถอืกรรมสทิธ์ิท่ีราชพัสดุตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  

3. กรมประมงมีอ านาจหน้าท่ีใช้ประโยชน์และดูแลท่ีรักษาพืชพันธ์ุตามประกาศก าหนดเขตท่ีรักษาพืชพันธ์ุ

กว๊านพะเยา พ.ศ. 2492 ตามพระราชบัญญัตกิารประมง พ.ศ. 2490 และพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตตห์วงห้ามท่ีดิน

บริเวณกว๊านพะเยา อ าเภอพะเยา จังหวัดเชยีงราย พ.ศ. 2482  

4. อธิบดีกรมท่ีดินมีอ านาจเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์โดย

คลาดเคลื่อนหรือไมช่อบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ มาตรา 61  
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สรุปผลและอธิปรายผล 

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่ดินกว๊านพะเยา 

จากการศึกษาวจิัยพบวา่ มปัีญหาเกี่ยวกับการจัดการท่ีดนิกว๊านพะเยา ดังนี้  ปัญหาผู้มีอ านาจตามกฎหมาย

ท่ีจะจัดการท่ีดินกว๊านพะเยา ปัญหาการก าหนดแนวเขตท่ีดินกว๊านพะเยาตามแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษีกาก าหนด

เขตต์หวงห้ามท่ีดินบริเวณกว๊านพะเยา อ าเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2482 ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายใน

การปรับใชก้ฎหมายเพื่อแกไ้ขปัญหา ปัญหาความล่าชา้และความตอ่เนื่องของการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาส าคัญท่ีสามารถวิเคราะห์ประการแรก คือ ปัญหาผู้มีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะจัดการท่ีดินกว๊าน

พะเยาถือวา่เป็นปัญหาพื้นฐาน เนื่องจากท่ีดนิกวา๊นพะเยาเป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยปกติท่ัวไปจะต้องมผีู้ทรงกรรมสทิธ์ิ

หรือเจ้าของท่ีดิน และโดยท่ัวไปผู้ทรงกรรมสิทธ์ิจะเป็นผู้มีสิทธิอ านาจในการจัดการท่ีดินของตนเอง แต่ส าห รับท่ีดิน

กว๊านพะเยาในยุคเร่ิมตน้เป็นการสงวนหวงห้ามโดยมีข้าหลวงประจ าจังหวัดเป็นผู้อ านาจหวงห้ามบุคคลอื่นๆ ไม่ให้เข้า

ไปปลุกสร้างรุกล้ าในพื้นท่ี แต่อย่างไรก็ดี ข้าหลวงประจ าจังหวัดไม่ได้เป็นผู้จัดการดูแลท่ีดินกว๊านพะเยาเนื่องจาก

ผู้ดูแลใช้ประโยชนม์าแตแ่รก คือ กรมประมง ซึ่งเป็นผู้ดูแลและใชป้ระโยชนท่ี์ดนิกวา๊นพะเยาเป็นท่ีรักษาพชืพันธ์ุ 

 ต่อมาเมื่อมีการขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุจึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ โดยกรมท่ีดิน

เป็นผู้ออกเอกสารหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง (นสล.) ดังนั้น ผู้ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้ องกับท่ีดินกว๊านพะเยา 

ประกอบด้วย 4 หน่วยงานหลัก คือ จังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กรมประมง กระทรวงการคลัง และ

กรมท่ีดิน ซึ่งท าให้การจัดการท่ีดนิกวา๊นพะเยาตอ้งได้รับการตัดสินใจจากทัง้ 4 หนว่ยงานดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิง

เร่ืองการชีแ้นวเขตกวา๊นพะเยาซึ่งหน่วยงานท้ังหมดดังกล่าวยังไมอ่าจชี้แนวเขตกวา๊นพะเยาได้อย่างชัดเจน 

จากการด าเนินโครงการวิจัยนี้ยังได้ข้อมูลการใช้ท่ีดิน และข้อมูลขอบเขตและสิทธิในท่ีดินท่ีเกี่ยวกับกว๊าน

พะเยา โดยแบ่งออกเป็น 1. ขอบเขตท่ีดินตามแนวเขตแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ 

พุทธศักราช 2482 2.ขอบเขตท่ีดินตามแนวเขตหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง นสล. พ.ศ.2540 3. ขอบเขตท่ีดินตาม

แนวเขตหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง นสล. ท่ีติดกับกว๊านพะเยา 4. ท่ีดินเอกชนท่ีมีโฉนดหรือหนังสือรับรองการท า

ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 963 แปลง อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถด าเนินการจัดท า GIS ได้เพราะยังขาดรูป

ท่ีดนิ 963 แปลง จากส านักงานท่ีดนิจังหวัดพะเยาซึ่งไมส่ามารถขอข้อมูลในส่วนนีไ้ด้ 

มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการที่ดินกว๊านพะเยา 

ผู้วิจัยพบวา่ มขี้อเสนอแนะให้ใชม้าตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการท่ีดนิกวา๊นพะเยา ดังนี้ (1) ค าสั่งของอธิบดี

กรมท่ีดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินให้เพิกถอนโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ท่ีออก

โดยไมช่อบด้วยกฎหมายเพราะทับซ้อนในเขตแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตต์หวงห้ามท่ีดนิบริเวณกว๊าน

พะเยา อ.พะเยา จ.เชียงราย พ.ศ. 2482 (2) อธิบดีกรมท่ีดินออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเพิ่มเติมตามมาตรา 8 

ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยจังหวัดพะเยาในฐานะทบวงการเมืองยื่นค าร้องแสดงความประสงค์ต่ออธิบดีกรม

ท่ีดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และให้นายอ าเภอเมืองพะเยา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และชุมชนรอบกว๊านพะเยาเข้ามามสี่วนร่วมให้ความเห็น  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะการใช้มาตรการทางกฎหมายท้ังสองประการดังกล่าวจะพบว่ามี

อุปสรรคในการใช้มาตรการและผลกระทบท่ีจะตามมา คือ จะเกิดข้อพิพาทเป็นคดีความเป็นจ านวนมากอย่างน้อย

ท่ีสุดนา่จะมีคดคีวามไมน่อ้ยกว่า 963 คดี ตามจ านวนท่ีดนิท่ีมีปัญหาทับซ้อน นอกจากนัน้ ตอ้งมีการขับไล่ผู้ท่ีอยูอ่าศัย

ในเขตท่ีพิพาทออกจากพื้นท่ีอาจท าให้ประชาชนท่ัวไปได้รับความเดือดร้อนจ านวนมาก ส่วนมาตรการท่ีสองส าหรับ

การออกหนังสอืส าคัญส าหรับท่ีหลวงเพิ่มเตมิหากมีประชาชาชนคัดค้านและฟ้องร้องเป็นคดีความจ านวนมากจะท าให้
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ใช้เวลาและความล่าช้า ตลอดจนผลของค าพิพากษาอาจแตกต่างกัน อีกท้ังกรมประมงได้แสดงความประสงค์จะใช้

ประโยชน์พื้นท่ีกว๊านพะเยาเพียงประมาณ 12,831 ไร่ ตาม นสล. พ.ศ.2540 ซึ่งไม่ครอบคลุมพื้นท่ีตามแผนท่ีแนบท้าย

พระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ พ.ศ. 2482 ดังนัน้ พื้นท่ีนอกเขต นสล. พ.ศ. 2540 ท่ีอยูใ่นเขตแผนท่ีแนบท้าย

พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ พุทธศักราช 2482 ท่ีจะออก นสล. เพิ่มเติมจึงยังไม่มีหน่วยงานใดจะใช้

ประโยชน์โดยเฉพาะหรือดูแลรักษา ตลอดจนยังมีปัญหาเร่ืองการถอนสภาพการเป็น ท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

หรือการถอนการใช้ประโยชนท่ี์ต้องด าเนนิการตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ 

วิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่ดินกว๊านพะเยา 

จากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงเสนอให้ใช้มาตรการทางกฎหมายให้เหมาะสมกับกรณี โดยแบ่ง (1) พื้นท่ีท่ีมี

ประชาชนอยู่อาศัย (2) พื้นท่ีไม่มีผู้อยู่อาศัยไร้สิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากท่ีดินกว๊านพะเยาตามแผนท่ีแนบท้ายพระราช

กฤษฎีกาก าหนดเขตตห์วงห้ามฯ พุทธศักราช 2482 ยังคงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิท่ีถูกหวงห้ามไวโ้ดย

มขี้าหลวงประจ าจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจหวงห้ามและกรมประมงเป็นผู้มอี านาจหน้าที่ดูแลรักษา

ใชป้ระโยชน ์โดยในพื้นท่ี (1) ท่ีมีประชาชนอยู่อาศัยเป็นชุมชนหมู่บ้านหากผู้วา่ราชการจังหวัดพะเยาและกรมประมงไม่

ประสงค์จะหวงห้ามและใช้ประโยชน์แล้วเพราะสภาพพื้นท่ีได้กลายเป็นบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างจ านวนมาก หน่วยงาน

ท้ังสองอาจพจิารณาถอนสภาพการเป็นท่ีดินหวงห้ามโดยพระราชกฤษฎกีาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 และ 

(2) พื้นท่ีไม่มีผู้อยู่อาศัยไร้สิ่งปลูกสร้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและกรมประมงควรท่ีจะต้องเร่งด าเนินการขอให้

อธิบดีกรมท่ีดินมีการออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเป็นสาธารณะสมบัตขิองแผ่นดินท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ มาตรา 8 ตรี     

สรุปผลการศกึษา 

จากการด าเนนิงานในชว่งเวลาที่ผ่านมาได้ทบทวนมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่เกี่ยวกับท่ีดินราชพัสดุกว๊าน

พะเยา การส ารวจ และการสัมภาษณ์ ท าให้พบว่า การใช้ประโยชน์ท่ีดินกว๊านพะเยาได้เปลี่ยนแปลงจากสาธารณ

สมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น เป็นท่ีรักษาพืชพันธ์ุ ท่ีสงวนหวงห้ามจับสัตว์น้ า ท่ีตั้ง

ของหน่วยงานรัฐ ปัจจุบันท่ีดินราชพัสดุกว๊านพะเยาได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ท่องเท่ียวสร้าง

สวนสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมืองพะเยา เกิดปัญหาสงสัยว่าเอกชนอาจบุกรุกได้เข้า

ท าประโยชน์โดยครอบครองและออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

จ านวน 963 แปลง ซึ่งหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องพยายามแก้ไขปัญหาโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายโดยการเพิก

ถอนโฉนดท่ีดนิหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน ์และใชม้าตรการออกหนังสอืส าคัญส าหรับท่ีหลวงเพิ่มเตมิ 

สาเหตุของปัญหา คือ การตีความสถานะทางกฎหมายของท่ีดินกว๊านพะเยาและแผนท่ีแนบท้ายพระราช

กฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามท่ีดินบริเวณกวา๊นพะเยา อ าเภอพะเยา จังหวัดเชยีงราย พุทธศักราช 2482 ยังเป็นท่ีดิน

ท่ีหวงห้ามไว้เพื่อเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นหรือไม่ และแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่มีแนวเขตท่ีตรง

กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสังหารมิทรัพย์ พ.ศ. 2477 ประกอบกับประมวลกฎหมายท่ีดนิ พ.ศ. 2497 ซึ่งมีบทบัญญัติให้การสงวนหวงหา้มยังคง

มสีภาพบังคับสงวนหวงหา้มตอ่ไป และการถอนสภาพการสงวนหวงหา้มจะตอ้งออกเป็นพระราชกฤษฎกีา 

มาตรการแก้ไขปัญหาท่ีหน่วยงานของรัฐก าลังด าเนินการอยู ่คือ การเพิกถอนโฉนดท่ีดินและหนังสือรับรอง

การท าประโยชน์ส าหรับท่ีดินท่ีทับซ้อนในแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ พ.ศ. 2482 และ

ด าเนนิการออกหนังสอืส าคัญส าหรับท่ีหลวง (นสล.) เพิ่มเติมส าหรับพื้นท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวง

ห้ามฯ พ.ศ. 2482 ซึ่งยังไม่ได้ออกหนังสอืส าคัญส าหรับท่ีหลวง 
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 การแก้ไขปัญหาโดยการเพกิถอนโฉนดท่ีดินและหนังสือรับรองการท าประโยชน ์และการออกหนังสอืส าคัญ

ส าหรับท่ีหลวงเป็นมาตรการท่ีด าเนนิการตามประมวลกฎหมายท่ีดินและพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 แตย่ัง

เกิดความล่าช้าเพราะการแก้ไขปัญหายังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับผู้ท่ีมีอ านาจด าเนินการตลอดจนความไม่เชื่อมั่นใน

แนวเขตแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ พุทธศักราช 2482 การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะน ามา

ซึ่งกระบวนการฟอ้งร้องต่อสู้คดีพพิาทกับท่ีดินกรรมสิทธ์ิเอกชนรอบกว๊านพะเยาจ านวนมาก ตลอดจนเกิดการคัดค้าน

การออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง และผลท่ีตามมาของแต่ละคดีความอาจแตกต่างกันเกิดเป็นมาตรฐานท่ี

หลากหลายไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเท่าเทียมกัน 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเสนอว่าหน่วยงานของรัฐ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ

หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามฯ พุทธศักราช 2482 และกรมประมงในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ราชพัสดุกว๊านพะเยา ควรจะเร่งด าเนินการแบ่งพื้นท่ีท่ีมีประชาชน ชุมชนปลูกสร้างบา้นเรือนอยู่อาศัย หากกรมประมง

ไมป่ระสงค์ใช้ประโยชนใ์นการรักษาพชืพันธ์ุแล้วจังหวัดพะเยาควรน ามาใชป้ระโยชนต์ามกฎหมายให้เป็นท่ีอยูอ่าศัยของ

ประชาชนภายใต้การจัดการดูแลของจังหวัดพะเยา และพื้นท่ีไม่มีผู้อยู่อาศัยไร้สิ่งปลูกสร้างต้องด าเนินการยืนยันการ

หวงห้ามโดยการเพิกถอนโฉนดท่ีดินหรือหนังสอืรับรองการท าประโยชนเ์พื่อน ามาใชป้ระโยชนเ์ป็นท่ีรักษาพืชพันธ์ุหรือ

ประโยชน์สาธารณะของแผ่นดินด้านอื่นๆ โดยการเข้ามาร่วมจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนรอบ

กว๊านพะเยา 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านร่องปอใต้ อ าเภอภู

กามยาว จังหวัดพะเยา 

The community participation in community forest management: A case study 

of Ban Rong-Por-Tai, Phukamyao district, Phayao province 

สุดารัตน์  อาจหาญ1 สุพรรณ์ ทองเพชร1 และรังสรรค ์เกตุอ๊อต2 

Sudarat Arthan1*, Supan Tongphet1 and Rangsan ket-ord2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านร่องปอใตใ้นการจัดการป่าของ

ชุมชน และศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน ผลจากการศกึษาพบว่า 

คนในชุมชนบ้านร่องใต้มีส่วนร่วมในการจัดการป่าของชุมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 โดยการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เร่ิมตั้งแต่การให้คนในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล และ

ร่วมรับประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้คนในชุมชนได้รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 

และเรียนรู้วิธีการท่ีจะรักษาปา่ให้สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อยา่งยั่งยืน 
 

ค าส าคัญ: การมสี่วนร่วมของชุมชน การจัดการป่าชุมชน 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to study the community participation of public participation in Baan 

Rongportai in managing forest, and to study the developed ways of community participation of public 

participation for community forest management. The study found that people in Baan Rongportai were 

participated in community forest management at the high level, as the mean of 4.39 by producing public 

participation process. At first, people worked in team in brainstorming, participating, examining, evaluating, and 

receiving profits which helped people in community realized in the important of limited forest resources, and 

learned the strategies to preserve and utilize the forest sustainably.  

Keywords:  community participation, community forest management 
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บทน า 

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญของระบบนเิวศ และมปีระโยชน์ตอ่สิ่งมีชวีติไมว่า่จะเป็นสัตวห์รือมนุษย์ 

ในระบบนเิวศป่าไม้ช่วยในการอนุรักษด์ินและน้ า ชว่ยลดมลพษิทางอากาศ ชว่ยปรับสภาพบรรยากาศ เป็นแนวป้องกัน

ลมพายุ ตลอดจนเป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธาร ส าหรับสิ่งมีชีวิตป่าไม้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยและท่ีหลบภัยท่ีส าคัญ

ของสัตว์ป่า และเป็นแหล่งปัจจัยพื้นฐานต่อการด ารงชีพของมนุษย์ โดยมนุษย์เรียนรู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากป่าไม้เป็น

แหล่งปัจจัยสี่นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยกตัวเช่น การน าไม้มาใช้ในการก่อสร้างหรือตกแต่งท่ีอยู่อาศัย น ามาเป็น

เชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร การใช้ป่าเป็นแหล่งหาอาหารท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น การน าส่วนของผล เมล็ด ใบ 

ดอก ล าต้นของไม้ในป่ามาเป็นอาหาร การได้รับน้ าผึง้หรือเนื้อของสัตว์ซึ่งเป็นประโยชนท์างอ้อมท่ีได้รับจากปา่ การใช้

ป่าเป็นแหล่งวัตถุดิบของสมุนไพรหรือยาแผนโบราณท่ีใช้รักษาโรค เช่น การน าเปลอืก ดอก ผล เมล็ด ราก ของไม้ใน

ป่ามาดัดแปลงหรือสกัดเอาส่วนท่ีส าคัญปรุงเป็นยารักษาโรคซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของยาเม็ด ยาน้ า หรือแคปซูล เป็นต้น 

จากความส าคัญและคุณประโยชน์ของป่าไม้ท่ีมีต่อระบบนิเวศและการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะต่อมนุษย ์

ปัญหาป่าไม้ถูกท าลายหรือปัญหาป่าไม้เสื่อมโทรม นับเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของ

มนุษยอ์ย่างย่ิง ดังนัน้การอนุรักษป่์าไม้ไวใ้นอัตราที่เหมาะสมจึงเป็นเร่ืองส าคัญ 

อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีพื้นท่ีประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจั งหวัด

พะเยา ประชาชนร้อยละ 94.6 ประกอบอาชีพท านา และมีอาชีพเสริมเป็นการหาของป่า เช่น เห็ด พืช และผักต่างๆ

พื้นท่ีป่าไม้ของอ าเภอภูกามยาว ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิเช่น ป่าแม่ร่องปอ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่องิฝั่งซ้าย 

เนื้อท่ีประมาณ 73,278 ไร่ สภาพป่าเป็นป่าผลัดใบชนิดป่าเต็งรังขนาดเล็ก ป่าไม้เหล่านี้เป็นป่าท่ีอยู่ใกล้ชุมชนซึ่งมี

ความล่อแหลมตอ่การบุกรุกท าลายป่าเพื่อน าไมไ้ปท าฟืนและเผาถ่าน เพื่อป้องกันไมใ่ห้เกิดการบุกรุกพื้นท่ีป่าท่ีเพิ่มขึ้น

ประกอบกับต้องการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นท่ีเสื่อมโทรม ภาครัฐ ได้แก่ องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น องค์กรส่วนอ าเภอ

และกรมป่าไม้จังหวัดพะเยา ได้ริเร่ิมจัดให้มีการจัดการป่า โดยใช้กระบวนการการมสี่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท่ี

อยู่รอบๆ พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลรักษา หรือบ ารุงป่า ตามแนวทางท่ี

เหมาะสม โครงการเร่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยมีชุมชนท่ีได้รับอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนจ านวนท้ังสิ้น 16 แห่ง ภายใต้

โครงการดังกล่าว หน่วยงานราชการ ผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนผู้น าชุมชนได้จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ป่า

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่การอนุรักษ์ป่าชุมชนยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ในปี 2557 คงเหลือป่าชุมชนท่ีมีการ

ด าเนนิงานและต่ออายุโครงการกับกรมป่าไม้ 3 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้วหลวง ป่าชุมชนบ้านสันป่าส้าน และ

ป่าชุมชนบ้านร่องปอใต ้รวมเป็นพืน้ท่ีป่าชุมชน 1,979.56 ไร่ [1]  

งานวจิัยนี้จึงเล็งเห็นว่าการสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนให้เกิดแก่ชุมชนในอ าเภอภูกาม

ยาวจะช่วยให้การดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าของอ าเภอภูกามยาวเป็นรูปธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้น  [2, 3] งานวิจัยนี้จึง

ตอ้งการท่ีจะศึกษากระบวนการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนอ าเภอภูกามยาว โดยศึกษาค้นหาปัจจัยท่ีมผีลตอ่การมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชน ตลอดจนค้นหาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้เลือกพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านร่องปอใต้เป็น

พื้นท่ีแรก เนื่องจากมีพื้นท่ีป่าท่ีต้องอนุรักษ์มากท่ีสุด ผลการวิจัยจะช่วยให้ชุมชนสามารถวางแผน ปรับปรุงแก้ไข 

กระบวนการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปเป็น

แบบอย่างในการอนุรักษป่์าในพื้นท่ีป่าอื่นต่อไป  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศกึษากระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการมีสว่นร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน 

 

วิธีด าเนินการวจิัย 

พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 

พื้นท่ีท่ีศกึษาเป็นพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านร่องปอใต้ มพีื้นท่ี 1,386.83 ไร่ โดยกลุ่มเป้าหมายของการศกึษานี้ ได้แก่ 

คนในชุมชนบ้านร่องปอใต ้(หมูท่ี่ 14) จ านวนครัวเรือน  134 ครัวเรือน  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การวจิัยนี้แบ่งการศกึษาเป็น 2 ขั้นตอน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัยในแตล่ะขั้นตอน มีดังนี้ 

1. การศึกษากระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าของชุมชน  

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาเพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสุ่มจากตัวแทน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน จ านวน 100 คน ก าหนดโดยใช้วิธีของ Taro Yamane ท่ีระดับ

ความเชื่อมั่น 95% และก าหนดความคลาดเคลื่อน (e) ขนาดประชากรท่ียอมรับได้ 0.05 [5]  เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ 

แบบสอบถามโดยมีโครงสร้าง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 รวบรวมขอ้มูลพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของชาวบ้าน 

ตอนท่ี 2 แบบวัดระดับการมสี่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน [4, 5, 6] โดยเนื้อหาครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยมีดัชนีชี้วัด 3 ประการ  ได้แก่ ร่วมปรึกษาหารือ

ปัญหาเร่ืองป่าชุมชน ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ และร่วมเสนอแนวทางแก้ไข หรือทางออกส าหรับปัญหา

ป่าชุมชน 

 ประเด็นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยมีดัชนีชี้วัด 7 ประการ  ได้แก่ ร่วมทบทวน

กฎเกณฑ์ของป่าชุมชน  ร่วมส ารวจป่าชุมชน ร่วมปลูกป่า ร่วมอบรมเร่ืองป่าไม้ ร่วมทบทวนแนวเขตพื้นท่ีป่าชุมชน 

ร่วมตดิตอ่กับหนว่ยงานราชการต่างๆ และร่วมพธีิกรรมตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน 

 ประเด็นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยมีดัชนีชี้วัด 5 ประการ ได้แก่ ใช้ไม้ปลูกสร้างหรือ

ซ่อมแซมบ้านเรือน ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงท าฟืน เก็บเห็ด หน่อไม้ ผักหวานหรือพืชชนิดอื่นๆ เก็บหาพชืสมุนไพรรักษา

โรค  ใชน้้ าในป่าชุมชนเพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตร  

 ประเด็นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยมีดัชนีชี้วัด 3 ประการ  ได้แก่ ร่วมติดตามและ

ควบคุมการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน ร่วมประเมินการใช้ประโยชน์จากป่า ร่วมประเมินปัญหาและ

อุปสรรคที่เกี่ยวข้อง 

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน  

ขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อรวบรวมข้อมูลและ

ความคิดเห็นในประเด็นท่ีศกึษา จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชนของอ าเภอภูกามยาว ได้แก่ ผู้น าชุมชน 

คณะกรรมการป่าชุมชน และตัวแทนจากชุมชนของท้ัง 3 หมู่บ้าน  เจ้าหน้ากรมป่าไม้จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าท่ีส่วน

ปกครองท้องถิ่น  และเจ้าหนา้ที่ส่วนอ าเภอ จ านวนรวม 20 คน 
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การวิเคราะห์และการแปลผล 

ข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ระดับการมสี่วนร่วมของชุมชน โดยใชร้ะบบการให้คะแนนซึ่งมีการแทนค่า มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด เป็นคะแนนเท่ากับ 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ ส่วนเกณฑ์การเปรียบเทียบค่าน้ าหนักคะแนน

เฉลี่ย แบ่งเป็น 3 ชว่งคะแนน ได้แก่ ช่วงคะแนนแรก 3.68 – 5.00 หมายถึง มสี่วนร่วมในระดับมาก ชว่งคะแนนท่ีสอง 

2.34 – 3.67 หมายถงึ มีสว่นร่วมในระดับปานกลาง และชว่งสุดท้าย 1.00 – 2.33 หมายถงึ มีสว่นร่วมในระดับนอ้ย 

ข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม น ามาจัดหมวดหมู่และจัดเชื่อมโยงตามขั้นตอน  วิเคราะห์ ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล โดยวิธีการแบบสามเส้า เพื่อให้เนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจากนั้นจะท าการ

สังเคราะห์และเช่ือมโยงข้อมูลท้ังหมดดว้ยการจัดระเบียบข้อมูล อภิปรายผลการวิจัยเชงิพรรณนา 

 

ผลการศึกษา   

 ผลการวิเคราะห์ระดับการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน 

 ผลข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของชาวบ้านของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงคิดเป็นร้อยละ 53 มีอายุเฉลี่ย 49.06 ปี ระดับการศึกษาชั้นประถม (ป.4 –ป.6) คิดเป็นร้อยละ 61 ส่วนใหญ่

ประกอบอาชพีเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 81 มรีะยะเวลาการอาศัยในท้องถิ่นมากกวา่ 20 ปี มีสมาชกิในครัวเรือนเฉลี่ย 

3-4 คน รายได้เฉลี่ยต่อปี 61,645 บาท สภาวะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างมีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 50 จากการ

สอบถามเกี่ยวกับการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับคนในชุมชน พบว่า รอ้ยละ 56 ของกลุ่ม

ตัวอย่างเคยเข้าร่วม โดยกิจกรรมท่ีเข้าร่วมมากท่ีสุด ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าทดแทนคิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมา 

ได้แก่ กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ าคิดเป็นร้อยละ 22.9 กิจกรรมสร้างแนวกั้นไฟป่าคิดเป็นร้อยละ 21.6 กิจกรรมการเฝ้า

ระวังรักษาป่าชุมชนคิดเป็นร้อยละ 16.8 กิจกรรมเก็บขยะรอบป่าชุมชนคิดเป็นร้อยละ 13.4 ด้านการใช้ประโยชน์จาก

ป่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สอยประโยชน์ป่ามากท่ีสุด เพื่อใช้เป็นแหล่งหาพืชสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 31.8 

รองลงมาใชป่้าเป็นแหล่งหาอาหาร/ของป่า คิดเป็นร้อยละ 21.7 แหล่งพักผ่อนคิดเป็นร้อยละ 17.1 แหล่งไม้ฟืนคิดเป็น

ร้อยละ 16.7 แหลง่ตน้น้ าล าธารคดิเป็นร้อยละ 12.7 

ผลการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่า 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการ

ด าเนินงาน ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการป่าของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ด้านท่ีมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ รองลงมา ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการประเมินผล และ

สุดท้ายด้านการใชป้ระโยชนจ์ากปา่ ค่าเฉลี่ยในการมีสว่นร่วมในแตล่ะด้านแสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 การมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจของชุมชน 

กจิกรรม ค่าเฉลี่ย ระดับการมสีว่นร่วม 

 ด้านการตดัสินใจ  

o ร่วมปรึกษาหารอืปัญหาเร่ืองป่าชุมชน 

o ร่วมประชุมเพื่อแกปั้ญหาและตัดสนิใจ 

o ร่วมเสนอแนวทางแก้ไขหรือทางออกส าหรับปัญหาปา่ชุมชน 

 

4.48 

4.32 

4.37 

 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉลี่ย 4.39 มาก 

 ด้านการด าเนินงาน  

o ร่วมทบทวนกฎเกณฑ์ของป่าชุมชน 

o ร่วมส ารวจปา่ชุมชน 

o ร่วมปลูกปา่ 

o ร่วมอบรมเร่ืองป่าไม้ 

o ร่วมทบทวนแนวเขตพื้นท่ีป่าชุมชน 

o ร่วมตดิตอ่กับหนว่ยงานราชการต่างๆ 

o ร่วมพธีิกรรมตา่ง ๆ เกี่ยวกับป่าชุมชน 

 

4.37 

4.23 

4.25 

4.19 

4.19 

4.07 

4.26 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉลี่ย 4.22 มาก 

 ด้านการใชป้ระโยชน์จากปา่ 

o ร่วมใช้ไม้ปลูกสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือน 

o ร่วมใช้ไม้เป็นเชื้อเพลงิเพื่อท าฟืน 

o ร่วมเก็บเห็ด หนอ่ไม้ ผักหวาน หรือพชืชนดิอื่นๆ 

o ร่วมเก็บหาพชืสมุนไพรเพื่อรักษาโรค 

o ร่วมใช้น้ าในปา่ชุมชนเพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตร 

 

3.85 

3.62 

3.62 

3.58 

3.43 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.62 ปานกลาง 

 ด้านการประเมินผล 

o ร่วมตดิตามและควบคุมการด าเนนิกิจกรรมอนุรักษป่์าฯ 

o ร่วมประเมินการใช้ประโยชนจ์ากปา่ 

o ร่วมประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง 

 

3.90 

3.79 

3.74 

 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉลี่ย 3.81 มาก 

เฉลี่ยรวมทุกดา้น 4.39 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 หากพิจารณาการมสี่วนร่วมจ าแนกออกเป็นแต่ละดา้น พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งไดใ้หค้วามเห็นว่า

ทุกกิจกรรมในด้านการตัดสนิใจ ด้านการด าเนนิงาน และด้านการประเมินผล  คนในชุมชนมสี่วนร่วมอยูใ่นระดับมาก 

ยกเวน้กิจกรรมในด้านการใชป้ระโยชนจ์ากปา่ มีการใชป้ระโยชนจ์ากปา่เพ่ือการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมบา้นเรือน 

เท่านัน้ท่ีอยูใ่นระดับมาก นอกนั้นเป็นกิจกรรมการใชป้ระโยชนใ์นระดับปานกลางเท่านัน้  
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แนวทางการพัฒนากระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าของชุมชน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และปัญหา/อุปสรรคของการจัดการป่า

ของชุมชน ผลการศึกษา มดีังนี้  

 ด้านรูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าไม้ การสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน เร่ิมต้นจากการริเร่ิมของผู้น าชุมและกลุ่มตัวแทนของคนในหมู่บ้านท่ีมีความต้องการอยากอนุรักษ์

และฟื้นฟูป่าของชุมชน เร่ิมแรกได้ช่วยกันออกแนวคิดสร้างกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าของชุมชน และได้พูด

ชักจูง และชักชวนให้ชาวบ้านคนอ่ืนๆ เข้าร่วม มีการจัดกิจกรรมบ่อยคร้ังเข้า จากกลุ่มเล็กๆ จ านวนสมาชิกเร่ิมมีมาก

ขึน้และท าให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนขยายใหญ่ขึน้ ทั้งนี้ดว้ยชาวบ้านในชุมชนเร่ิมตระหนักและเห็นถึงคุณประโยชน์

ทีเกิดจากป่า จากการเข้ามาให้ความรู้ของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป่าไม้ของจังหวัด หลังจากนั้นคนในชุมชนน าโดยผู้น าของ

ชุมชนได้มีแนวคิดในการสร้างระเบียบแบบแผนการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยร่วมกันก าหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับป่า

ชุมชน เพื่อใชใ้นการดูแลรักษาป่าขึ้นมา โดยห้ามไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ หากผู้ใดฝ่าฝืน

กฎจะได้รับโทษด้วยการปรับเป็นเงินเข้าหมู่บ้านตน้ละจ านวน 500 - 2000 บาท และให้รางวัลแก่คนท่ีมาแจ้งเบาะแส

เกี่ยวกับผู้ตัดไม้เป็นเงินท่ีแบ่งครึ่งจากเงินค่าปรับ นอกจากนี้ชุมชนยังได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมเพื่อการอนุรักษแ์ละฟื้นฟู

ป่าท าต่อเนื่องมาทุกปี ประกอบด้วย 1) กิจกรรมด้านการป้องกันรักษาป่าไม้ เช่น การท าทางตรวจการณ์และแนวกัน

ไฟ จัดเวรลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าไม้ การท าแนวเขตและหมายแนวเขตป่าชุมชน การสร้างท่ีพักตรวจตราลาด

ตะเวนป้องกันรักษาปา่ไม้ 2) กิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ ได้แก่ การเพาะช ากล้าไม้โดยคนในชุมชน และ

น าไปปลูกต้นไม้เสริมในบริเวณพื้นท่ีป่า 3) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การจัดประชุม

ด้านป่าชุมชนระดับหมู่บ้านเป็นประจ า การส่งอาสาหมู่บ้านไปเป็นตัวแทนเพื่อเข้ารับการอบรม หรือสัมมนาด้านป่า

ชุมชน ท่ีจัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน 4) กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การท าป้ายแสดง

แนวเขตป่าชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์กฎระเบียบป่าชุมชน ตลอดจนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายชื่อพันธ์ุไม้ 

และสุดท้ายกิจกรรมดา้นการพัฒนาป่าชุมชน ได้แก่ การท าฝายชะลอความชุ่มชืน้ หรือฝายแม้ว และการสร้างเส้นทาง

เพื่อการเรียนรู้ศกึษาธรรมชาติ  

ด้านผลส าเร็จของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมสนทนา ได้สรุปถึง

ผลส าเร็จของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การด าเนินการท่ีกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ตั้งแต่ เร่ิมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ โดยมิให้ขาดซักขั้นตอน ซึ่งจะ

ชว่ยให้คนในชุมชน ได้รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของวธีิการ/กิจกรรมท่ีตนเองได้มสี่วนร่วมในการก าหนดขึน้ และ

เรียนรู้ท่ีจะปฏิบัตติามอยา่งเคร่งครัด  

 ด้านปัญหา/อุปสรรค ของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมสนทนา ได้ให้ความ

คิดเห็นถึงสิ่งท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคของชุมชนในการจัดการป่า คือ การขาดความรู้ความเข้าใจต่อวิธีการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูท่ีเหมาะสมกับสภาพของป่าชุมชน และปัญหาการบุกรุกและท าลายจากคนชุมชนอื่น กล่าวคือ การใช้ประโยชน์

จากป่าท่ีอยู่ในรับผิดชอบดูแลของชุมชนไม่ได้มีเฉพาะคนในชุมชนเท่านั้น แต่ยังมีชุมชนอื่นๆ ในต าบล หรืออ าเภอ

ใกล้เคียงอกีหลายชุมชนเข้ามาใชป้ระโยชน ์จึงท าให้การดูแลรักษาไม่ครอบคลุมพื้นท่ีป่าเท่าท่ีควร  
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สรุปผลและอภิปรายผล 
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนให้เกิดแก่ชุมชนในอ าเภอภูกามยาวจะชว่ยให้การดูแล

รักษาและอนุรักษ์ป่าของอ าเภอภูกามยาวเป็นรูปธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ควรเร่ิมตั้งแต่การ

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ จะช่วยให้คนในชุมชนได้รับรู้และตระหนักถึง

ความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และเรียนรู้วิธีการท่ีจะรักษาป่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ยั่งยืน และการค้นหาภาคีความร่วมมือท่ีหลากหลายเพิ่มขึ้น โดยการให้คนในชุมชนพื้นท่ีอื่น ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์จาก

ป่าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาป่าร่วมกับคนในชุมชนด้วย จะช่วยให้การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ามี

ประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ กระบวนการวจิัยเชงิปฎบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม จะชว่ยให้คนในชุมชน ตลอดจนคนจากชุมชนพืน้ท่ี

อื่นได้รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และเรียนรู้วิธีการท่ีจะรักษาป่าให้

สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อยา่งยั่งยืน   

การศึกษาคร้ังต่อไปควรเป็นการศึกษาถึงรูปแบบของการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการป่า โดยชุมชนท่ีกล่าวถึงไม่ใช่เฉพาะชุมชนท่ีอยูร่อบๆ ป่า แต่หมายรวมถึงคนในชุมชนอื่นๆ ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์

จากป่าด้วย โดยค าถามของการวจิัย คือ กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล 

และร่วมรับประโยชน์ จะเป็นไปในรูปแบบใด และอะไรหรือปัจจัยใดท่ีจะส่งผลคนท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าเกิดการ

ส านึกรักท่ีจะดูแลป่าท่ีเป็นวิถีแห่งชีวิตของคนในชุมชนคงอยู่ต่อไป นอกจากนี้การศึกษาควรครอบคลุมไปถึงแนว

ทางการน าระบบสารสนเทศมาการประยุกตใ์ชเ้พื่อสนับสนุนกระบวนการดูแลรักษาป่าให้กับชุมชน 
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การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถ่ินโดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

กรณี : ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ที่  2  บ้านคลองปากร้าว  ต.หนองอ้อ  

อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 

Development of Local Governance by the Deliberative Democracy. : The case 

study of water supply system renovation at village No.2 Baan Klongpakraow 

Nong-O Sub-district Si Satchanalai district Sukhothai Province. 

ปริญญา สร้อยทอง1* 

Parinya Soithong1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การด าเนินการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน และการพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย  มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจทักษะทางประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน และพัฒนากระบวนการ 

เครื่องมือในการสร้างประชาธิปไตยชุมชนและพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม โดยใช้วธีิการวจิัย

เชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และเคร่ืองมือในการสร้างการเรียนรู้

ร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมินความไม่พึงพอใจในบริการสาธารณะ บัตรคะแนนประชาชน (People  

Scorecards) การเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget  Literary)  และการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลง (Pilot Model)  

 ผลการด าเนนิการวิจัยและพัฒนา สรุปตามขั้นตอนได้ว่า ขั้นตอนการเตรียมการ พบวา่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม คณะท างานภาคประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น

โดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ แต่ยังขาดประสบการณ์ และความมั่นใจในการด าเนินการ ส่วน

ขั้นตอนการด าเนินการ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม คณะท างานภาคประชาชน พี่น้อง

ประชาชน และหน่วยงานท่ีให้บริการสาธารณะในพื้นท่ี มีความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

และสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว และขั้นตอนการติดตาม เรียนรู้ ท าให้เกิดแรงจูงใจส าหรับพี่

นอ้งประชาชน และภาคีในพื้นท่ีท่ีจะสามารถจัดการตนเอง และจัดการปัญหาของตนเองในพื้นท่ีได้ตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  ธรรมาภิบาลท้องถิ่น  ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  การจัดการตนเองของชุมชน  บัตรคะแนน

ประชาชน  การเรียนรู้การใชจ้่ายงบประมาณ 
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Abstract  
 

 Faculty of Social Sciences, Naresuan University has been funded by SAPAN and United States Agency 

for International Development – USAID for implementation of Democratic Community development and Local 

Good Governance development in Sukhothai Province. It aimed at developing knowledge, building 

comprehension of Democratic skills in daily life, and developing processes and tools of establishing Democracy 

Community and Local Good Governance to be actually concreted in the local community. Participatory Action 

research via the processes of Deliberative Democracy and Cooperative Learning Tools, which consisted of 

Unsatisfied with Public Services Assessment Form, People Scorecards, Budget Literary, and Pilot Model, were 

employed in this research study. 

 The findings of research and development were summarized regarding the procedures as follows. In 

Preparation Procedure; it was found that Local Administrative Organization - Civil Society Sector, and Working 

team – People Sector, had knowledge and understood the Development of Local Good Governance by the 

Deliberative Democracy, but they lack experiences and confidence to perform tasks. In Operation Procedure, it 

was found that Local Administrative Organization - Civil Society Sector, and Working team – People Sector, 

Villagers, and Agencies that provide public services in the area, were confident with the operational processes of 

problem solution in the area due to seeing visible changes in a short time. In follow-up procedure, we learned to 

make motivation for population, including Parties in the area were able to handle self-governance and would be 

able to manage their own problems further. 
 

Keywords:  Local Governance,  Deliberative Democracy,  Local Self Governance,  People Scorecards,  Budget 

Literary 
 

บทน า 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสะพานเสริมสร้าง

ประชาธิปไตย (SAPAN) และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for 

International Development - USAID) ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 เพื่อด าเนินการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน และ

การพัฒนาธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและด าเนินการด้านการพัฒนาความรู้ 

สร้างความเข้าใจทักษะทางประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน  และพัฒนากระบวนการ เคร่ืองมือในการสร้าง

ประชาธิปไตยชุมชนและพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม โดยเร่ิมต้นจากการท างานพัฒนาองค์

ความรู้ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (University-

Community Engagement) ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นให้ประชาชนใน

พื้นท่ีได้ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีร่วมกัน หรือ

อีกนัยหนึ่งอาจจะเรียกได้ว่า เป็นการพัฒนาช่องทางประชาธิปไตยในชุมชนผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ 

(Deliberative Democracy) โดยการเสวนาหาทางออก (Deliberative Dialogue) ร่วมกัน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ 

เป็นรูปธรรมในพื้นท่ี และจนในท่ีสุดสามารถน ากระบวนการและเคร่ืองมือท่ีได้นี้ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการตนเอง 

(Self-Governance) ให้เหมาะสมกับหมูบ้่าน ชุมชน ทอ้งถิ่นของตนเองได้ต่อไป  
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละสร้างความเข้าใจทักษะทางประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อพัฒนากระบวนการ เครื่องมือในการสร้างประชาธิปไตยชุมชนและพัฒนาธรรมาภบิาลทอ้งถิ่น 
 

แนวคดิการวจิัยและพัฒนา 
ความคิดในการวจิัยและพัฒนาเร่ืองนี้ ประกอบด้วยแนวความคิดท่ีส าคัญในการพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดใน 4 

ประเด็นดังนี ้ได้แก่ 

1. การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น (Local Governance) หรืออาจเรียกว่าการพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการท้องถิ่นท่ีดี ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบกลไกการประเมินการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และมาตรฐานคุณภาพในระดับท่ีเป็นสากล สอดคล้องกับ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) การบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ และระบบการประกัน

คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีตอ่การจัดและบริการสาธารณะได้อย่างมคีุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในพืน้ท่ีรับผิดชอบได้อยา่งแทจ้รงิ (ปริญญา สรอ้ยทอง, 2555, หนา้ 210-214)  

อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นนั้น ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบกลไกการประเมินผล

การจัดและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

พื้นท่ี 

2. ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) เป็นการท่ีคนในสังคมทุกฝ่ายมีโอกาส

มาร่วมสนทนาทางการเมือง (Political Dialogue) ร่วมอภิปรายสาธารณะ (Public Discussion) หรือแลกเปลี่ยน

ความเห็นสาธารณะ (Public Discourse) อยา่งเท่าเทียมกันและอย่างมีอิสระในฐานะที่เป็นพลเมอืง (Citizen) ของสังคม

หรือชุมชน เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือหรือกระบวนการในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อแสวงหาและ

ก่อให้เกิดมติร่วมหรือเจตน์จ านงทางการเมือง (General Will) ร่วมกันท่ีจ าเป็นส าหรับน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาทางการเมือง หรือเป็นกรอบส าหรับการพัฒนาเพื่ออนาคตของชุมชนและสังคม (Gutmann and Thompson, 

2000, p. 161 ; Weeks, 2000, p. 361 ; Smith and Wales, 2000, p. 53)  

ประชาธิปไตยรูปแบบนี้จึงเน้นความส าคัญของกระบวนการท่ีท าให้ผู้คนท้ังหลายในสังคมได้มีโอกาสอยา่งเท่า

เทียมในการพูดให้ผู้อื่นฟังและรับฟังในสิ่งท่ีผู้อื่นพูด ไม่ว่าเราจะเรียกว่า การสนทนาทางการเมือง การร่วมอภิปราย

สาธารณะ หรือการแลกเปลี่ยนความเห็นสาธารณะ ต่างก็เป็นกระบวนการท่ีมีเป้าหมายเน้นให้พลเมืองท้ังหลายได้มี

โอกาสมาสนทนาทางการเมอืงเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน (Smith and Wales, 2000, p. 53) และการท่ีแตล่ะคน

มโีอกาสแสดงเหตุผลให้อีกฝ่ายได้รับรู้ซึ่งกันและกัน ตามหลักความสัมพันธ์แบบฉันท์มิตรหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่าง

กันจะส่งผลท าให้นโยบายหรือการตัดสนิใจที่เป็นผลสรุปออกมาผูกพันกับทุก ๆ คน (Gutmann and Thompson, 2000, 

p. 167) 

อาจสรุปได้ว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือนั้น ให้ความส าคัญกับกระบวนการท่ีท าให้ผู้คนในสังคมได้มี

โอกาสในการพูดให้ผู้อ่ืนฟัง และรับฟังในสิ่งท่ีผู้อื่นพูด เพือ่สร้างความเข้าใจและผูกพันร่วมกัน 

3. การจัดการตนเองของชุมชน (Local Self Governance) หมายถึง การท่ีชุมชนมีความสามารถจัดการกับ

ปัญหา และสามารถจัดการความสัมพันธ์ของชุมชน หรือจัดการกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน มีความอิสระ ท้ัง

ทางด้านความคิด การแสดงออก และมีองค์ความรู้ ซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการจัดท าแผนงานและ

โครงการเป็นของชุมชนเอง การจัดรูปแบบองค์กรชุมชน สถาบันชุมชน หรือสภาองค์กรชุมชน การวางกฎระเบียบ
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ชุมชน เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อคนในชุมชนท้องถิ่น 

โดยค านึงถึงหลักความเสมอภาค เป็นธรรม สิทธิมนุษยชน และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น สามารถปรับตัว 

เปลี่ยนแปลงแบบอิสระในเชิงพลวัตตามตามบริบทท่ีเกิดขึ้นภายใต้องค์ความรู้ท่ีมีอยู่  (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, หน้า 

381-382) 

อาจสรุปได้วา่ การจัดการตนเองของชุมชนนั้น ให้ความส าคัญกับความสามารถในการจัดการกับปัญหา และ

จัดการความสัมพันธ์ภายในชุมชน และจัดการกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็นอิสระภายใต้ความถูกต้องชอบ

ธรรม 

4. แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นการวิจัยท่ี

มุ่งเน้นท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการแก้ปัญหาท้องถิ่นหรือการพัฒนาร่วมกัน ท่ีเร่ิมต้นจากการ

ก าหนดและวิเคราะห์ปัญหาโดยประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นหลัก โดยมีการประเมินปัญหา ความต้องการของ

ชุมชน การช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นการกระตุ้นจิตส านึก หรือกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทใน

กระบวนการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การแก้ไขและพัฒนาให้เหมาะสม หรือสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

และสังคม (นงนภัส คู่วรัญญู เท่ียงกมล, 2551, หนา้ 190-191) 

ในสว่นการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารท่ีเนน้สภาพการณ์จริง (Contextual action research)  หรือ การวจิัยท่ีเนน้เรียนรู้

จากการปฏิบัติ (Action Learning) ผู้เกี่ยวข้องในโครงการต้องมีความเข้าใจในภาพรวมของความจริงท้ังหมด เพื่อ

น าไปสู่การออกแบบโครงการวิจัยเพื่อสิ่งท่ีดีกว่า ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีสถานะเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการและมีส่วนใน

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อท าความ

เข้าใจกับสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง ค้นหาความหมายจากความจริง และก าหนดแนวทางให้บรรลุความส าเร็จรวมท้ัง

ทดลองปฏิบัติจรงิในสภาพการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ ตลอดจนสะท้อนผลการปฏิบัติไปสู่การเรยีนรู้ (วรรณดี สุทธินรากร, 

2556, หนา้ 46) 

อาจสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมสี่วนร่วมน้ัน ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และมสี่วนร่วม

ในกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาทอ้งถิ่น เพื่อทดลองสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นในพื้นท่ี หมู่ท่ี  2  บ้านคลองปากร้าว  ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้ ได้ด าเนนิการโดยใช้วธีิการวจิัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือ และเคร่ืองมือในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย แบบประเมินความไม่พึงพอใจในบริการ

สาธารณะ บัตรคะแนนประชาชน (People  Scorecards) การเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget  Literary)  และ

การปฏบัิตกิารร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Pilot Model)  

ในการด าเนินการวิจัยและพัฒนามี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการด าเนินการ และ

ขั้นตอนการติดตาม/เรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอยีดตามตารางดังนี้ 
 

ขั้นตอนการเตรียมการ 

ขั้นตอน เครื่องมอื เนื้อหา 

1. การท าข้อตกลงร่วมกันใน

การรับทุนและขอบข่ายการ

ด าเนนิกิจกรรมโครงการ 

การประชุมช้ีแจง - เพื่อท าความเข้าใจในข้อตกลงและกระบวนการท างาน

ร่วมกัน 
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ขั้นตอนการเตรียมการ 

ขั้นตอน เครื่องมอื เนื้อหา 

2. การวางแผนและคัดเลอืก

พื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนิน

กิจกรรม 

การประชุมเพื่อ

ลงคะแนนคัดเลอืก 

- คัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมท่ีมี

ศักยภาพ ความเหมาะสมและมีความพร้อมในการด าเนิน

กิจกรรมร่วมกัน 

3.การฝกึอบรมคณะท างานใน

พื้นท่ี 

การอบรมการใช้

เครื่องมือ 

- เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการใช้เคร่ืองมือ “แบบ

ประเมินความไม่พึงพอใจในบริการสาธารณะ” “บัตร

ค ะแนนประชาชน ” และ “การเรียน รู้ก ารใช้ จ่ าย

งบประมาณ”  

- รู้จักการแบ่งงานกันท า   

- ประเมินความพร้อมของคณะท างานในพื้นท่ี 

 

4.การออกแบบสอบถาม เก็บ

รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์

ข้อมูล/สรุปผล 

แบบประเมินความ 

ไมพ่งึพอใจในบริการ

สาธารณะ 

- ด้านการให้บริการ 

- ด้านบุคคลากร 

- ด้านวัสดุอุปกรณ ์

- ด้านสถานที ่

- ท าให้เกิดการระดมความคิดในชุมชน   

- สะท้อนความไม่พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการของภาครัฐ 

- ได้ผลสรุปข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 10 

ล าดับ 

5.จัดเวทีชาวบ้าน   การประชุม 

ประชาเสวนา 

- เพื่ อคื นข้อมูล ท่ี ได้จากการเก็บแบบสอบถามให้

ประชาชน  

- ติดบัตรคะแนนเพื่อจัดล าดับความส าคัญประเด็นท่ีควร

ปรับปรุงแก้ไข 5 ล าดับแรก  

- เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันในการใช้งบประมาณแผ่นดิน

เพื่อ  อธิบายในประเด็น ดังนี้  

 แหลง่ท่ีมาของงบประมาณมาจากที่ไหน (ต้นน้ า) 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณคือ

ใคร บริหารจัดการอย่างไร (กลางน้ า) 

 ประชาชนได้รับประโยชนอ์ย่างไร (ปลายน้ า) 

- เชื่อมโยง 5 ประเด็นปัญหาท่ีควรได้รับการปรับปรุง

แก้ไข กับงบประมาณของหนว่ยงาน 

- ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง เพื่อค้นหา

ข้อมูล (ความจรงิ) 

   



 
 

  2786  Proceedings 

ขั้นตอนการเตรียมการ 

ขั้นตอน เครื่องมอื เนื้อหา 

6.จัดเวทีหน่วยงาน การประชุม 

ประชาเสวนา 

- เพื่อคนืขอ้มูลท่ีได้จากเวทีชาวบ้าน  

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวอธิบายให้ความรู้ถึงรายละเอียดทาง

เทคนิคต่างๆ (ขอ้เท็จจริง) 

- หาแนวทางท่ีพอเป็นไปได้ในการทดลองให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมการวางแผน การด าเนินการ การติดตาม/

ตรวจสอบ และการปรับปรุง/พัฒนา (PDCA) 

7.การทดลองปฏบัิตจิรงิ การร่วมกันปฏบัิตกิาร

เพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลง 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนทีส่วนร่วมในการติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณในโครงการตั้งแต่การวางแผน การ

ด าเนินการ การติดตาม/ตรวจสอบ  และการปรับปรุง/

พัฒนา (PDCA) 

 

8.การจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

การประชุม 

ประชาเสวนา 

- เพื่อคืนข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม  เวทีชาวบ้าน  เวที

หนว่ยงาน  การทดลองปฏบัิตจิรงิ 

- น าเสนอผลการทดลองปฏิบัติจริง เกิดความคุ้มค่าเพิ่มขึ้น 

หรือไม ่

- สรุปช่องทางการเรียน รู้ และการติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ 

- หาแนวทางปฏบัิตท่ีิชัดเจนในอนาคต (สิ่งท่ีเป็นจริง,ฝันท่ีเป็น

จรงิ) 

9.การจัดเวทีวิชาการชุมชน

ท้องถิ่น 

การประชุมน าเสนอ 

ผลการด าเนนิการใน

เวทีวิชาการและเวที

สาธารณะทอ้งถิ่น 

- สรุปบทเรียนในการพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นโดย

กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารอื 

- น า เสนอขั้ นตอนและกระบวนการในการการส ร้าง

ประชาธิปไตยชุมชนและพัฒนาธรรมาภบิาลทอ้งถิ่น 

- น าเสนอผลการท างานต่อสาธารณะในพืน้ท่ี 

10.การตดิตาม/บันทึกการ

เปลี่ยนแปลง 

การตดิตามผลการ

ด าเนนิงาน 

- ก่อน/หลัง การด าเนนิการ 

- น าเสนอตอ่สื่อสารสาธารณะ 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นในพื้นท่ี หมู่ท่ี  2  บ้านคลองปากร้าว  ต าบลหนองอ้อ 

อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สามารถสรุปการด าเนินการและผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ได้ตามตาราง

ดังนี้ 
 

ขั้นตอน เครื่องมอื ผลการเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนการเตรียมการ การประชุมช้ีแจงและ 

ฝึกอบรมคณะท างานในพืน้ท่ี 

- เกิดความเข้าใจร่วมกันในการใช้เคร่ืองมือ “แบบ

ประเมินความไม่พึงพอใจในบริการสาธารณะ” 

“บัตรคะแนนประชาชน” และ “การเรียนรู้การใช้

จ่ายงบประมาณ” 

การออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวม

ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูล/สรุปผล 

- เกิดการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การมสี่วนร่วมในท างานของภาครัฐ 

ขั้นตอนการด าเนินการ เวทีชาวบ้าน - ชาวบ้านได้ทราบถึงสถาพปัญหาเกิดขึ้น 

- การมีส่วนร่วมโดยการจ้างแรงงานคนภายใน

หมู่บ้าน เพื่อท่ีจะสร้างความร่วมมอืของคนในชุมชน

ให้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินและทรัพยากรใน

ชุมชน 

เวทีหน่วยงาน - คณะท างานชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานของ

โครงการท่ีผ่านมาให้กับผู้เข้าร่วมเวที หน่วยงาน

ทราบและกล่าวถึงปัญหาประปา ของหมู่ 2 บ้าน

คลองปากร้าว น้ ามีสขีุ่นไมส่ะอาด 

- นายช่าง อบต. อธิบายถึงแบบท่ีจะปรับปรุงจุด

ผลิตน้ าประปา ใชง้บประมาณ 172,000 

- การประปาส่วนภูมิภาคน าเสนอวิธีการผลิต

น้ าประปาท่ีถูกต้อง จาก 3 จุด เหลือ 2 จุดลด

งบประมาณ  จาก 172,000 บาท เป็น 104,000 

บาท 

- คณ ะกรรมการประปาหมู่ บ้ าน ร่วมสมทบ

งบประมาณ 10,000 บาท 

- กองทุนหมู่บ้านฯ สบทบบประมาณ 6,000 บาท 

- คณ ะท างานภาคประชาชน ร่วมกั บพี่ น้ อ ง

ประชาชนท่ีอาสาสมัครให้การสนับสนุนแรงงาน 

- มีแผนด าเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

การวางแผน  การด า เนิ นก าร การติ ดตาม /

ตรวจสอบ และการปรับปรุง/พัฒนา (PDCA) 
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ขั้นตอน เครื่องมอื ผลการเปลี่ยนแปลง 

การเรียนรู้นอกพื้นท่ี - การศึกษาดูงานการผลิตน้ าประปา ณ ต าบลท่า

ชัย 

- ชาว บ้ าน  แล ะ  อบต .ห นอ งอ้ อ  ได้ เรี ย น รู้

กระบวนการผลิตและการดูแลน้ าประปาอย่าง

ถูกต้อง 

 การทดลองปฏบัิตจิริง - การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน(อาสาสมัคร) ในการ

ด าเนินการท าความสะอาดรางระบายน้ า เปลี่ยน

ระบบครอลีน และปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสถานี

สูบน้ าในหมู่บ้าน 

- มีการจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นท่ีในการปรับปรุง

ประปาหมู่บ้าน โดยงบประมาณปรับปรุงแก้ไขของ 

อบต. 

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การแลกเปลี่ยนพูดคุย การท างานประสาน

ร่วมมือกัน ของหน่วยงานท่ีให้บริการสาธารณะท้ัง

ในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น น าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาได้อย่างยั่งยืน และสามารถลดงบประมาณ

รายจ่ายของภาครัฐได้อยา่งชัดเจน 

- น าวิธีการแก้ไขปัญหาไปปรับใช้กับหมู่บ้านหรือ

ชุมชนอื่นๆ ท่ีมีความสนใจ 

ขั้นตอนการติดตาม/เรียนรู้ เวทีวิชาการชุมชนท้องถิ่น - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อได้น าผลจาก

กรณีศึกษานี้ ไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนท่ัวไป และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังเตรียมขยายพื้นท่ี

ทดลองกระบวนการเพิ่มเตมิ 

- สื่อมวลชนระดับท้องถิ่นน าเสนอ วิธีการ ผลของ

การปฏิบัต ิเพื่อพัฒนาวิธีการในการวจิัยและพัฒนา

ให้เกิดประโยชนก์ับทุกภาคส่วนมากขึ้น 
 

สรุปผลการวจิัย 
การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นโดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กรณี : ปรับปรุงซ่อมแซม

ประปาหมู่ ท่ี  2 บ้านคลองปากร้าว ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ได้อาศัยแนวคิดและกระบวนการ

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ผสมกับการด าเนินการโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการ

เรียนรู้และการท างานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นท่ี (University-Community Engagement) ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีร่วมกัน เกิดการพัฒนากระบวนการและเคร่ืองมือในการสร้างประชาธิปไตยชุมชนและ

พัฒนาธรรมาภบิาลทอ้งถิ่นท่ีเป็นรูปธรรม สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ด้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
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ผลการด าเนนิการสรุปตามขัน้ตอน ได้ดังนี้ 

ขั้นตอนการเตรียมการ เป็นการชี้แจงแผน ขั้นตอน และกระบวนการท างานร่วมกัน พัฒนาความรู้ สร้าง

ความเข้าใจในการใช้เคร่ืองมือ ตัง้แต่การออกแบบสอบถาม“แบบประเมินความไม่พึงพอใจในบริการสาธารณะ” เก็บ

รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลโดยคณะท างานภาคประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นผู้ด าเนนิการเอง และเรียนรู้วิธีการ

ด าเนนิการเร่ือง “บัตรคะแนนประชาชน” และ “การเรียนรู้การใชจ้่ายงบประมาณ” และแนวทางการปฏบัิตกิารร่วมกัน

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม คณะท างานภาคประชาชนในพื้นท่ีมี

ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นโดยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ แตท้ั่งนี้ยังขาด

ประสบการณ์ และความมั่นใจในการด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนดังกล่าวนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นการปฏบัิตกิารร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจับ

ต้องได้จริง โดยเน้นท่ีการประชาเสวนาหาทางออก ระดมความคิดเห็นในหมู่บ้านและชุมชนสะท้อนถึงความไม่พึงพอใจ

ของประชาชนท่ีมีตอ่การให้บริการของภาครัฐ ทราบถึงสถาพปัญหาน้ าประปาท่ีใชใ้นการอุปโภคและบริโภคในหมู่บ้านท่ี

เป็นน้ าขุ่นไม่สะอาด (น้ าเป็นสีน้ าตาลแดง) ที่ต้องเร่งแก้ไข องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ได้เสนอการแก้ไขโดย

เร่งด่วนในการปรับปรุงจุดผลิตน้ าประปา 3 จุดท่ีสร้างปัญหาน้ าขุ่น โดยใช้งบประมาณ 172,000 บาท เนื่องจากใน

ขั้นตอนนี้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา หน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคของ

อ าเภอศรีสัชชนาลัย ได้เสนอว่าการแก้ไขปัญหาน้ าขุ่น ปรับปรุงแก้ไขเพียงแค่ 2 จุดก็เพียงพอท่ีจะสามารถท าให้น้ าใส

สะอาดขึ้นแล้ว จากข้อเสนอดังกล่าวนี้ จึงท าให้ลดงบประมาณที่ตั้งไวเ้บื้องต้น จาก 172,000 บาท เหลือเพียง 104,000 

บาท ซึ่งสามารถลดและประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการให้บริการสาธารณะในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองอ้อ ได้ทันทีเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 68,000 บาท ในการนี้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านยังร่วมสมทบเงินอีกจ านวน 

10,000 บาท และเงินจากกองทุนหมู่บ้านฯ เพิ่มเติมอีก 6,000 บาท จึงท าให้งบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ า

ขุ่นของหมู่ท่ี 2 บ้านคลองปากร้าว ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองออ้ เหลือเพียง 88,000 บาท  

นอกจากนี้ ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้านคลองปากร้าว ในการบริหารงาน

และการผลิตน้ าประปาหมูบ้่านให้มีคุณภาพดียิ่งขึน้ รวมไปถึงการปรับอัตราค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าจากเดมิเดอืนละ 

10 บาท เป็น 15 บาท เพื่อน าไปพัฒนาบริการสาธารณะด้านระบบประปาหมู่บ้าน และอื่นๆ ภายในหมู่บ้าน ท่ีส าคัญ

อกีประการหนึ่ง คือ การใช้งบประมาณภาครัฐในการจ้างแรงงานภายในพืน้ท่ี เกิดการสร้างงานและเพิ่มรายได้ด้วย 

จากการด าเนินการดังกล่าวนี้ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม คณะท างานภาค

ประชาชน พี่น้องชาวบ้าน และหน่วยงานท่ีให้บริการสาธารณะในพื้นท่ี มีความเชื่อมั่นในการท างานร่วมกันเพื่อแก้ไข

ปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี พร้อมท้ังประสบพบเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็วตามขั้นตอน

และกระบวนการดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและภาคีในพื้นท่ีให้สามารถจัดการตนเอง และ

จัดการปัญหาของตนเองในพื้นท่ีได้ตอ่ไป 

ขั้นตอนการติดตาม/เรียนรู้ เป็นการตดิตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และพยายามน าเสนอสู่

สาธารณะเพื่อขยายแนวคิดและวิธีการไปยังพื้นท่ีอื่นๆ โดยด าเนินการผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะคล้ายๆ กับ

เวทีวิชาการในพื้นท่ี เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ได้น าเสนอบทเรียนและเผยแพร่ผลการด าเนินการใน

การแก้ไขปัญหาการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างเร่งด่วนให้แก่ประชาชนท่ัวไป และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน

พื้นท่ีได้รับทราบ พร้อมท้ังช้ีแจงและขอความร่วมมอืกับสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นให้ช่วยน าเสนอวิธีการ ปฏบัิติการ และ

ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
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อธปิรายผลการเรียนรู้ 

พิจารณาจากผลการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนในข้างต้นนี้ มีความสอดคล้องกับมุมมองเร่ือง

การจัดการตนเองของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะในกระบวนการทดลองปฏิบัติจริงนี้ ได้เน้นหลักการของการเข้ามามี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นท่ีตั้งแต่การเรียนรู้ปัญหา วางแผนการแก้ไข ด าเนินการปรับปรุง ติดตามผลการ

เปลี่ยนแปลง และขยายผลต่อเนื่อง ซึ่งท าให้พี่น้องประชาชนในพื้นท่ีได้เรยีนรู้การแก้ไขปัญหาอยา่งมสี่วนร่วมและเป็น

ระบบ เข้าใจซึ่งกันและกัน และท่ีส าคัญคือ สามารถจัดการกับปัญหาท่ีมีอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนได้ส าเร็จด้วยความ

ร่วมมอืของประชาชนในพื้นท่ีเอง และผลสบืเนื่องท่ีตามมาอีกประการหนึ่ง ก็คือ ความรู้สึกรักและหว่งแหนในทรัพย์สิน

สาธารณะและทรัพยากรของหมูบ้่านและชุมชน 

ในส่วนของการพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น การน าเคร่ืองมือในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย 

แบบประเมินความไม่พึงพอใจในบริการสาธารณะ บัตรคะแนนประชาชน การเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณ และการ

ปฏบัิตกิารร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง มาใชใ้นกระบวนการและขั้นตอนการวจิัยและพัฒนานั้น ท าให้เห็นวา่ธรร

มาภิบาลท้องถิ่นไม่ใช่ความคิดท่ีเป็นนามธรรมจับต้องยากอีกต่อไป เพราะเคร่ืองมือเหล่านี้เป็นกลไกการประเมินผล

การจัดและให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

พื้นท่ีได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

ประเด็นสุดท้ายในเร่ืองแนวคิดและกระบวนการว่าด้วยประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ท่ีน ามาใช้ในงานคร้ัง

นี้ ก็เพื่อพยายามจะคิดแก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ ของประชาธิปไตยแบบตัวแทนท่ีสร้างปัญหาอยู่ในปัจจุบัน โดยการทดลอง

พัฒนารูปแบบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการพัฒนาช่องทาง

ประชาธิปไตยในชุมชนผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ การเสวนาหาทางออกร่วมกัน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ 

และสามารถจัดการหมูบ้่าน ชุมชน ทอ้งถิ่นของตนเองได้ต่อไปในอนาคต 
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เรื่องส้ันรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2554-2556: การวิเคราะห์วถิชีีวติประชาธิปไตย 

Phan Wean Fah award short stories B.E.2554-2556: An analysis of democratic way 

of life 

ขวัญชนก  นัยจรัญ1* 

Khwanchanok Naijarun1*  

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีปรากฏในเร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า  

ท่ีได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2554-2559 จ านวน 36 เร่ือง ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

วเิคราะห์ข้อมูลโดยใชก้ารพรรณนาวิเคราะห์  ผลการวิจัยพบวา่ เร่ืองสั้นจ านวน 36 เร่ืองปรากฏวถิีชวีติประชาธิปไตย

จ านวน 171 คร้ัง โดยปรากฏวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านคารวธรรมมากท่ีสุด คุณลักษณะด้านคารวธรรมท่ีปรากฏมาก

ท่ีสุด คือ ความมีเสรีภาพและความเสมอภาค  วิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านสามัคคีธรรม ปรากฏรองลงมา โดย

คุณลักษณะท่ีปรากฏมากที่สุดในด้านนี้ คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และพบว่าวิถีชวีิตประชาธิปไตยด้านปัญญา

ธรรมปรากฏน้อยท่ีสุด ทั้งนี้คุณลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดในด้านนี้ คือ การพจิารณาคัดเลือกบุคคล จากผลการวิจัย

จึงสรุปได้ว่าเนื้อหาของเร่ืองสั้นท่ีได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตประชาธิปไตยโดยแสดงออกมาทาง

พฤติกรรมของตัวละคร อีกท้ังยังเป็นการสะท้อนแนวคิดของผู้เขียนท่ีให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยในสังคมไทยใน

ปัจจุบัน 

ค าส าคัญ:  เร่ืองสั้นรางวัลพานแวน่ฟ้า  วถิีชีวิตประชาธิปไตย 

Abstract 
This research aimed to analyze the democratic way of life appearing in 36 short stories in Phan Wean 

Fah Award B.E. 2011-2013. The data analysis was based on qualitative research methodology. It was found 

that there were 171 times of the content telling about the democratic way of life. Dhamma of Reverence, liberty 

and equality, was the most frequently found for the democratic way of life. The next was Dhamma of Unity, 

common interest. The least one found was Dhamma of Wisdom, and the most found in this aspect was 

personnel recruitment. It could be assumed that short stories rewarded by Phan Wean Fah Awarded reflected 

the democratic way of life through characters in the stories. Finally, it also reflected writers’ thoughts that gave 

priority to democratic way of life in the present Thai social.  

Keywords:  Phan wean Fah Award Short Stories, Democratic way of life 
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บทน า 

เร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประกวดวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้าซึ่งรัฐสภาได้

ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดประกวดวรรณกรรมเร่ืองสั้นการเมืองเป็นคร้ังแรก ในปี 2545 โดยการจัด

ประกวดคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใชเ้สรีภาพแสดงออกทางการเมือง  อันเป็นการสนับสนุนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยและเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้ประดับไว้ในวงวรรณกรรมของไทย [1] 

วรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้าจัดประกวดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2545 กระท่ัง พ.ศ.2557 แต่การจัด

ประกวดในปีนี้ได้ประกาศยกเลิกอยา่งเป็นทางการ  ตามประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแวน่ฟ้า ปี 2557 เมื่อวันท่ี    

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ว่า ... เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุ บัน  อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดเร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จะพบว่าทุกปีมี

วัตถุประสงค์สอดคล้องกันคือต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  และเปิดโอกาสให้ประชาชนมเีสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมอืงผ่านทางวรรณกรรม 

  วรรณกรรมเป็นสิ่งท่ีสร้างสรรค์จากความคิดของมนุษย์  ดังนั้นเนื้อหาของวรรณกรรมจึงต้องเป็นไปตาม

บริบททางสังคมของมนุษยอ์ยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได้  กล่าวคือนักประพันธ์ผู้อยู่ในสังคมเป็นผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมโดยมี

บริบททางสังคมเป็นแหล่งข้อมูล  ดังนั้นสิ่งท่ีสะท้อนออกมาจากวรรณกรรมจึงมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม แนวคิด สภาพ

ความเป็นอยู ่ ค่านยิมของคนในยุคที่ผู้ประพันธ์ได้แต่งวรรณกรรมช้ินน้ันๆ ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของวทิย ์ศิวะศริ

ยา-นนท์ [2] ท่ีกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจปฏิเสธได้  ทั้งนี้เพราะนักเขียน

คนเดียวเปรียบเสมือนคนสามคน คือ นอกจากเป็นนักประพันธ์ช่างแต่งหนังสือแล้ว  ยังเป็นหน่วยหนึ่งของคนรุ่นนั้น

และเป็นพลเมืองของสังคม  นักเขียนจึงยากท่ีจะหลีกเลี่ยงอิทธิพลของสังคมในยุคสมัยของตนได้  จากความสัมพันธ์

ดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม วิถีชีวิตของคนในสังคม เหตุการณ์ต่างๆ 

รวมถึงลักษณะการเมอืงการปกครองในยุคสมัยนัน้ๆ ได้เป็นอยา่งดี 

  ประเทศไทยมีการประกาศใช้การปกครองระบอบประชาธปิไตยตัง้แตว่ันท่ี 24 มถิุนายน 2475 และปัจจุบันได้มี

บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยพุทธศักราช 2550 รวมท้ังมีแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมอืงดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยไวอ้ย่างชัดเจน โดยมีการ

จัดท าเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรม  ภายใต้เหตุผลว่า

ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงมิได้เกิดขึ้นเพียงเพราะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเท่านั้น  แต่หัวใจ

ท่ีแท้จริงของการปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องมาจากประชาชนท่ีมีความตระหนักและความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ

และหนา้ท่ีของตนเอง [3] สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นวา่หนว่ยงานของรัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏบัิตติัวของประชาชนใน

ฐานะพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่ง และต้องการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักหน้าท่ีของตนเอง  

โดยมีแนวปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจน  ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตน

ดังกล่าวจะพบว่าแนวปฏิบัติแต่ละข้อเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาธิปไตยตามแนวคิดของ สนม  ครุฑเมือง [4] ท่ี

กล่าวถึงวถิีชีวิตประชาธิปไตยวา่แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ คารวธรรม ปัญญาธรรมและสามัคคีธรรม อกีด้วย 

ดังนั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าวรรณกรรมการเมืองปัจจุบันจะสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยของคนในสังคม

ออกมาในลักษณะใด  โดยเฉพาะวรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้นท่ีได้รับรางวัลพานแวน่ฟ้า  เนื่องจากรางวัลพานแวน่ฟ้า

เป็นรางวัลท่ีมอบให้กับวรรณกรรมการเมืองโดยเฉพาะ  และท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือวรรณกรรมรางวัลพานแว่น

ฟา้จัดขึน้อยา่งเป็นทางการโดยรัฐสภาไทยและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  จึงกล่าวได้วา่วรรณกรรมพานแวน่ฟ้า

ท่ีได้รับรางวัลเป็นวรรณกรรมท่ีมีคุณภาพ และอยู่ภายใต้จุดประสงค์ส าคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
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เคารพในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข  ด้วยเหตุนี้ผู้วจิัยจึงสนใจที่จะศึกษา

วิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีปรากฏจากพฤติกรรมตัวละคร ในเร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2554 – 2556 ท้ังนี้การ

วเิคราะห์ภาพสะท้อนวถิีชีวติประชาธิปไตยดังกล่าวจะช่วยให้ทราบถึงวิถีชวีิตประชาธิปไตยของคนในสังคมปัจจุบันใน

ฐานะพลเมอืงภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีสะท้อนผ่านทางพฤติกรรมตัวละคร   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีปรากฏในเร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟา้ พ.ศ. 2554 – 2556 

 

กรอบแนวคิด 
 ศกึษาและวิเคราะห์เร่ืองส้ันรางวัลพานแวน่ฟา้โดยใชก้รอบแนวคิดวถิีชีวติประชาธิปไตยของ สนม  ครุฑเมอืง 

[5] ซึ่งครอบคลุมวถิีชีวิตประชาธิปไตย 3 ด้าน ดา้นคารวธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม  

 

วิธีด าเนินการ 

 การวเิคราะห์ภาพสะทอ้นวถิีชีวิตประชาธิปไตยในเร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟา้ ปี 2554-2556 ครัง้นี้ใชร้ะเบียบ

วธีิวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ข้อมูลจากเร่ืองสั้นท่ีได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า จ านวน 36 เร่ือง และ

น าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาวเิคราะห์ 

 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวา่เร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟา้ พ.ศ.2554-2556 ปรากฏวิถีชีวิตประชาธิปไตย จ านวน 171 

ครัง้  จ าแนกเป็นดา้นคารวธรรม จ านวน 95 ครัง้ ดา้นปัญญาธรรม จ านวน 40 ครัง้ และดา้นสามัคคีธรรม จ านวน 

36 ครัง้ สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการศกึษาวถิีชีวิตประชาธิปไตยท่ีปรากฏในเร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟา้ พ.ศ.2554-2556  

วิถีชวีิตประชาธปิไตย คุณลักษณะ จ านวนครั้งทีป่รากฏ 

คารวธรรม เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์  10 

เคารพซึ่งกันและกันทางกาย – วาจา 26 

เคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น  13 

 เคารพในกฎระเบียบของสังคมโดยยึดมั่นใน

หลักการและกฎหมาย  

12 

ความมีเสรีภาพและความเสมอภาค 34 

 



 
 

  2795  Proceedings 

ตารางที่ 1 แสดงผลการศกึษาวถิีชีวิตประชาธิปไตยท่ีปรากฏในเร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟา้ พ.ศ.2554-2556 (ตอ่) 

วิถีชวีิตประชาธปิไตย คุณลักษณะ จ านวนครั้งทีป่รากฏ 

ปัญญาธรรม การไม่ถือตนเป็นใหญ ่ 5 

 การร่วมกันคิดใชเ้หตุผลวิพากษว์จิารณ์ท่ีเป็น

ประโยชน ์

5 

 การตัดสินใจด้วยปัญญา 6 

 การอภิปรายช้ีแจงให้เข้าใจ 6 

 การพจิารณาคัดเลอืกบุคคล 14 

สามัคคีธรรม การรู้จักประสานประโยชน์ 12 

การร่วมมอืกันในการท างาน 4 

การเห็นแกป่ระโยชนส์่วนรวม 11 

ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 8 

ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 5 

 รวม 171 

 

บทความนี้จะน าเสนอตัวอยา่งผลการวเิคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยในแต่ละดา้นเป็นตัวอยา่งดังนี้ 

วิถีชวีิตประชาธปิไตยด้านคารวธรรม 

คารวธรรมดา้นการเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์  

ป้าแฉล้มน าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพกติดตัวไว้เสมอ  พฤติกรรมของ        

ป้าแฉล้มการแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส มขี้อความปรากฏดังนี ้

ป้าแฉล้มแกเอาถุงพลาสติกท่ีแกพกตดิตัวไปไหนมาไหนของแกเอาวางไว้ข้าง ๆ ตัว ก่อนหนา้นั้นมันคงเป็น

สีขาวแตต่อนนี้สีของมันเป็นสีขาวขุ่น...ในถุงนั้นมเีงินธนบัตรหลายใบพับซ้อนเป็นระเบียบรวมกัน มีรูปภาพท่ีเป็นรูปตัว

แกและลูกของแก มีรูปภาพในหลวงรวมอยูใ่นน้ันด้วย [6] 

 

คารวธรรมดา้นการเคารพซึ่งกนัและกันทางกาย – วาจา  

 เกษมเป็นชายหนุม่ท่ีมฐีานะยากจน แต่มคีวามขยันขันแข็ง อกีท้ังมจีิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จน

เป็นท่ีช่ืนชมของผู้ท่ีพบเห็น แสดงให้เห็นถึงความเคารพซึ่งกันและกันของบุคคล ดังข้อความปรากฏดังนี้ 

ตอนนั้นเกษมไม่รู้ตัวหรอกว่าบนเวทีชีวิตท่ีเขายืนหยัดต่อสู้อยู่นั้นเขาไม่ได้เดียวดายเพียงล าพังผู้คนท่ีเฝ้า

มองตา่งส่งใจชว่ยและชื่นชมในความขยันหมั่นเพยีรของเขา [7] 
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คารวธรรมดา้นการเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น  

บุญจงจะเข้าไปท่ีบ้านของครูหมาย เพื่อทวงปืนของเขาท่ีครูหมานขอยืมไปด้วยคิดว่าปืนนั้นเป็นสิทธ์ิของตน

อย่างชอบธรรม แต่บุญจงก็กลัวว่าหากเข้าไปบ้านของครูหมายจะเป็นการบุกรุก  พฤตกิรรมของบุญจงแสดงให้เห็นถึง

การเคารพในสทิธิของผู้อ่ืน มีข้อความปรากฏดังนี้ 

แมจ้ะมพีร้าขอในมอืแต่ก็รู้สกึถึงความกลัวท่ีแล่นพลา่นอยู่ในอก ถ้ามันกระโดดเข้าใส่กไ็มแ่นใ่จนกัว่าจะกล้า

ฟันสวนไปหรือเปล่า ถ้าฟันจนหมาบาดเจ็บแลว้จะเกิดอะไรขึน้ต่อไป ครูหมานจะเอาผิดเขาอยา่งไร นี่เป็นการบุกรุก

พื้นท่ีของผู้อ่ืนในยามวิกาลนี่หวา่ เพราะปืนกระบอกเดียวแท้ๆ กูไมน่า่มาเลย แต่น่ันมันปืนของกนูี่ กูมสีิทธ์ิโดยชอบ

ธรรม ที่ควรจะได้ของของกูคนืมา [8] 

 

คารวธรรมดา้นการเคารพในกฎระเบียบของสังคมโดยยึดม่ันในหลักการและกฎหมาย 

การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน มีการหาเสียงจากผู้สมัครหลายราย แต่ไม่มีการท าร้ายร่างกายหรือกระท ากา ร

รุนแรงกับฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากทุกคนเคารพในกฎหมาย มีขอ้ความปรากฏดังนี ้

ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนผ่านไปอยู่ในมือคนสองสามคนในหมู่บ้าน ภายใต้เงื่อนไขใหมซ่ึ่งขีดขอบเขตให้

ทุกคนด ารงวาระได้เพียงห้าปี ครบวาระต้องมีการเลือกตั้งเฟ้น หาผู้ใหญ่บ้านคนใหม่อีกคราว ผมจ าได้ ว่าการแข่งขัน

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแต่ละคร้ังค่อนข้างดุเดือด แต่ไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกหรืออาฆาตมาดร้ายชีวิตกัน ชาวบ้านยัง

เคารพในกรอบเกณฑ์และหวั่นพร่ันอาญากฎหมาย [9] 

 

คารวธรรมดา้นความมีเสรีภาพและความเสมอภาค 

ภุชงค์คิดหาวิธีปลดปล่อยสมชายไปสู่อสิรภาพ เพราะเชื่อว่าทุกคนตอ้งการเสรีภาพและความเสมอภาคท้ังสิ้น 

พฤตกิรรมของภุชงค์แสดงให้เห็นถึงความเคารพในเสรีภาพและความเสมอภาค มีข้อความปรากฏดังนี ้

ภุชงค์ครุ่นคิดถึงหลักเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ เขาคิดกว้างไป ถึงทาสผิวด าในยุโรปและอเมริกา 

รวมท้ังคนผิวสีในประเทศอาณานิคมซึ่งเคยถูกคนขาวกดขี่ข่มเหง คนเหลา่นั้นอาจมท้ัีงใฝ่หาเสรีภาพและจ านวนไม่น้อย

หวาดกลัวตอ่อิสรภาพซึ่งไม่เคยได้รับมาก่อน ไมต่า่งกับนกท่ีถูกขังกรงมานาน [10] 

              

  วิถีชวีิตประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรม 

 ปัญญาธรรมดา้นการไม่ถือตนเป็นใหญ่ 

บักต้อมคิดว่าเอื้อยสอียู่เบือ้งหลังการตายของคนหมูบ้่าน แตก่ารจะปรักปร าใครสักคนจะยดึเอาความคิดของ

ตนเป็นใหญ่ไมไ่ด้ ตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนดว้ย มีข้อความปรากฏดังนี ้

แตท่วา่ๆ อะไรก็ไมไ่ด้งา่ยดายถึงปานนัน้ในการท่ีจะฟันธงและลงมอืจัดการในทันทีทันใด  อะไรตอ่มิอะไร

ตอ้งได้รับการปรึกษาและได้รับการยืนยันจากสิ่งท่ีเชื่อม่ันและศรัทธาสูงสุดเสียก่อน [11] 
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ปัญญาธรรมดา้นการร่วมกันคิดใชเ้หตุผลวิพากษ์วิจารณท่ี์เป็นประโยชน์ 

  การสร้างเขื่อนส่งผลกระทบตอ่ประชาชนในพื้นท่ี  ดังนั้นคนในพื้นท่ีจึงร่วมกันคัดค้านโดยใช้เหตุผลเป็นท่ีต้ัง มี

การปรึกษาหารือเมื่อมเีร่ืองท่ีจะต้องตัดสินใจ ทุกคนต้องร่วมกันคิดชว่ยกันตัดสินใจโดยใชเ้หตุผลและการแสดงความ

คิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม  มขี้อความปรากฏดังนี ้

อีกท้ังทุกคนท่ีร่วมคัดค้าน ยิ่งต่อสู้ก็ยิ่งมีความรู้จริงและมีข้อมูลรอบด้าน เต็มไปด้วยสติปัญญาและ

เหตุผล พร้อมกับส านึกในความรักถิ่นฐานบ้านเกิด รวมท้ังมีจิตวญิญาณในการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มและระบบนเิวศอยู่ 

ในเกณฑ์สูง [12] 

              

ปัญญาธรรมดา้นการตัดสินใจดว้ยปัญญา 

หญิงวัยกลางคน (ตัวละครเอก) คิดว่าจะยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของเพื่อนบ้าน ด้วยการใช้

สัญลักษณ์ คือ ธง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความเป็นชาติเดียวกัน ถือเป็นการระงับข้อพิพาทด้วยปัญญา มีข้อความ

ปรากฏดังนี ้

ธงผืนใหญ่พเิศษท่ีเธอสั่งยังไมส่่งมาตามนัด หมวยเจ้าของร้านบอกว่าต้นทางใน กรุงเทพโทรมาแจ้ง ว่าจะ

ส่งของช้าไปซักอาทติย์ นั่นจึงเป็นเหตุให้คลาดกับช่วงเวลาที่ลูกชาย กลับมาบ้าน เธอรู้สกึผิดหวังเล็กๆ แตเ่มื่อธงผืนนั้น

ส่งมา หมวยรีบเอามาให้ถงึบ้านแลว้คลี่มันออกให้ดู ขนาดของมันก็ลบความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เหลา่นัน้ไป ด้วยมัน

ใหญ่พอจะดึงดูดสายตาคนผู้ผ่านไปผ่านมาให้สังเกตเห็นได้งา่ยๆ 

เธอหวังเพียงลึกๆ บางทีหากใครก็ตามท่ีก าลังทะเลาะเบาะแว้งกันได้มาเห็นมันเข้า พวกเขาคงได้คิด

ตรึกตรอง และถึงท่ีสุดมันอาจจะลดความร้อนแรงของความขัดแยง้ในบ้านเมอืงลงได้บ้าง [13]   

    

ปัญญาธรรมดา้นการอภปิรายช้ีแจงให้เข้าใจ 

หนุ่มๆสาวๆ จะไปขับไล่เอื้อยสีออกจากหมู่บ้าน เพราะคิดว่าเอื้อยสีอยู่เบื้องหลังการตายของคนในหมู่บ้าน 

แตบั่กป๋องขัดขวางเอาไว้ โดยพยายามอธิบายเหตุผล พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงเมื่อมีปัญหาโตแ้ยง้ในหมูค่ณะจะต้อง

พยายามอภิปรายจนกระทั่งสามารถชักจูงให้ทุกคนเห็นคลอ้ยตาม  มขี้อความปรากฏดังนี้ 

 พวกมึงเป็นบ้าไปแล้วหรือไร ฟังกูบ้างก็ได้ กูรู้อยู่ว่ากูคงห้ามอะไรใครบ่ได้หรอก แต่ก็ฟังกูบ้าง พวกมึง

หรือพ่อใหญ่เฮือง พวกเจ้าคิดหรือว่าจะไล่ใครออกจากหมู่บ้านได้ไงง่าย หรือฆ่าแกง หรืออะไรก็ แล้วแต่ได้ง่ายๆ มัน

เป็นไปบ่ได้แล้ว นี่บ่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนแต่ก่อนแล้ว ลองตรองดูเถอะว่า ถ้าพวกเจ้าถูกกล่าวหาและพิสูจน์

ทราบแต่เพยีงเท่านีแ้ละถูกจัดการแบบนี้ พวกเจ้าจะรูส้ึกอยา่งไร พวกมงึลองตอบกูมาสิ พ่อใหญ่เคืองก็ด้วย ลองตอบ

ผมมาส ิ[14] 

       

 ปัญญาธรรมดา้นการพจิารณาคัดเลอืกบุคคล 

 ผีดิบติดป้ายประกาศหาเสียง  ผู้สมัครหมายเลข 12 ประชาชนให้ความสนใจพรรคการเมืองนี้มาก  เพราะ

พิจารณาแล้วว่าผีดิบไม่น่าจะโกงกินเหมือนอย่างมนุษย์ เพราะผีดิบไม่ต้องคฤหาสน์หลังใหญ่หรือช่วยเหลือพี่น้อง 

ญาติมติร  สิ่งเหลา่นีค้ือการพจิารณาคัดเลอืกบุคคลที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎร  มขี้อความปรากฏดังนี้ 

หลังการนับคะแนนเลือกตั้งคร้ังประวัติศาสตร์ "พรรคผีดิบ" กวาดได้หมดทุกท่ีนั่งไม่เหลือ   ท่ีว่างให้เรา

อีกเลย ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 ลงคะแนนให้พรรคผีดิบด้วยเหตุผลพื้นฐานท่ีว่า"ผีดิบจะไม่มีวันโกงกินภาษีของ

ประชาชน-เพราะพวกเขาไม่จ าเป็นต้องใชเ้งิน" 
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... นักการเมืองพวกนัน้เป็นผีดิบพวกเขาไมห่ายใจหัวใจของเขาไมเ่ต้น ไม่มีเลอืดในร่างกาย แตเ่ราเป็น

คนท่ีมีเลือดมีเนื้อมีลมหายใจ เราเป็นคนเหมือนคนท่ีออกจากบ้านไปลงคะแนน คนท่ีตอนนี้ลงคะแนนเสียงเลือกผีดิบ

เข้ามาเดินเกลื่อนในรัฐสภา [15] 

 

 วิถีชวีิตประชาธปิไตยด้านสามัคคีธรรม 

สามัคคีธรรมดา้นการรู้จักประสานประโยชน์ 

ภาวะวิกฤติอุทกภัยของประเทศท าให้ผู้น าฝ่ายค้านและรัฐบาลร่วมกัน สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการถือ

ประโยชนข์องสว่นรวมหรือของชาติเป็นท่ีต้ัง มขี้อความปรากฏดังนี ้

โดยเฉพาะในภาวการณ์วิกฤติของประเทศจากอุทกภัยในคร้ังนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้น าฝ่ายค้านร่วมกัน

ปรึกษาหารอืเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน [16]    

  

สามัคคีธรรมดา้นการร่วมมอืกันท างาน 

การร่วมมือกันในการท างาน โดยมีการวางแผนในการท างานร่วมกัน คิดร่วมกัน และท าร่วมกัน เมื่อถึง

ขั้นตอนของการท างานก็ช่วยเหลอืกันอยา่งตั้งใจจริงจังของทุกฝ่าย มขี้อความปรากฏดังนี้ 

เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ขั้นวิกฤตเช่นนี้ ทุกคนจึงหันมาร่วมมือร่วมใจ ต่างปล่อยวาง ท้ิงความขัดแย้งท้ังมวล

โดยมีผู้น าฝ่ายค้านและผู้น าฝ่ายรัฐบาลประชุมร่วมมอืการวางแผนแก้ไขปัญหา [17] 

        

สามัคคีธรรมดา้นความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 

หลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในการเลือกประธานนักเรียนท่ีโรงเรียน ฉันกลับมานั่งครุ่นคิดถึงแนว

ทางการแก้ปัญหาและการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียนให้แก่นักเรียน หน้าท่ีของครูไมไ่ด้สิ้นสุดแค่ในเวลาราชการ

เท่านั้น  แต่หน้าท่ีของครูจะต้องเป็นครูท้ังในและนอกเวลาราชการ  พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ

หนา้ที ่การท่ีได้รับมอบหมายจากส่วนรวมและหน้าท่ีต่อสังคมโดยท าหน้าท่ีน้ันๆให้ดท่ีีสุด มขี้อความปรากฏดังนี ้

...แต่ทว่าหน้าท่ีความเป็นครูของฉันกลับไม่ได้ถูกพับเก็บไปตามเวลาขึ้น-ลงของพระอาทิตย์ หรือ

พระจันทร์...ส าหรับฉันแลว้หน้าท่ีของความเป็นครูไมม่วีันหยุดเสาร์-อาทิตย์...ไมไ่ด้ยุตลิงทุกครัง้หลังหมดเวลาราชการ 

ฉันจึงกลับมาบ้านพร้อมภาระหน้าท่ีอันหนักอึ้ง ฉันก าลังครุ่นคิดว่าจะท า อย่างไรให้ครูในโรงเรียนของฉัน นักเรียนใน

โรงเรียนของฉัน อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข จะท าอย่างไรให้ทุกคนหันมาแสดงความรักใครสามัคคีกลมเกลียวกัน และจะ

ท าอยา่งไรให้ทุกคนได้ตระหนักถึงแก่นแท้และความหมายของค าว่า "ประชาธิปไตย" ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง [18] 

              

สามัคคีธรรมดา้นการเห็นแกป่ระโยชนส์่วนรวม 

แม่เข้าร่วมการชุมชนโดยท าหน้าท่ีเป็นอาสาพยาบาล พฤติกรรมของแม่แสดงให้เห็น การท างานร่วมกัน

จะต้องค านงึถึงประโยชนข์องส่วนรวมหรือประเทศชาตเิป็นหลักส าคัญโดยไม่แสวงหาประโยชนใ์ดๆในการท ากิจกรรม

นัน้ๆ มขี้อความปรากฏดังนี ้

แมคุ่ณเป็นนักศกึษาปีหน่ึงเข้าร่วมชุมนุมด้วยการเป็นอาสาสมัครพยาบาล ส่วนพ่อคุณเป็น นักศกึษาปี

สุดท้ายและเป็นหน่ึงในแกนน านักศกึษาผลัดเปลี่ยนขึ้นเวทีปราศรัยสม่ าเสมอ [19] 

        

สามัคคีธรรมดา้นความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 



 
 

  2799  Proceedings 

หญิงวัยกลางคน (ตัวละครเอก) หวังท่ีจะเห็นความสามคัคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดยีวกันของคนในชาต ิมีข้อความ 

ปรากฏดังนี ้

เธออยากให้มันจบลงเสียที ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ท าให้มันเกิดขึ้น อ ามาตย์ ไพร่ ทหาร ผู้ก่อการร้าย คนใน 

คนนอก คนข้างหลัง คนข้างบน หรือมือท่ีมองไม่เห็นอย่างพวกเขาว่า หากอ้อนวอนขอต่อคนเหล่านั้นได้มันควรจะจบ

ลง นั่นจึงเป็นท่ีมาของธงผืนนี้ ภาพอันสงบสุข เพื่อนบ้านและผู้คนต่างยิ้มให้กันปรากฏอยู่ในหัวสมองของเธอซ้ าไปซ้ า

มา เธออยากให้มันกลับเป็นแบบเดิมอกีครั้ง [20] 

       

วิจารณ์และสรุปผล 
 ผลการวิเคราะห์เร่ืองสั้นท่ีได้รับรางวัลพานแวน่ฟ้า พ.ศ. 2554-2559 จ านวน 36 เร่ือง พบวา่ปรากฏวถิีชวีิต

ประชาธิปไตยจ านวน 171 ครั้ง โดยปรากฏวถิีชวีิตประชาธิปไตยด้านคารวธรรมมากท่ีสุด คุณลักษณะด้านคารวธรรม

ท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ ความมีเสรีภาพและความเสมอภาค วิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านสามัคคีธรรม ปรากฏ

รองลงมา โดยคุณลักษณะท่ีปรากฏมากท่ีสุดในด้านนี้  คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และพบว่าวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรมปรากฏน้อยท่ีสุด ท้ังนี้คุณลักษณะท่ีปรากฏมากท่ีสุดในด้านนี้ คือ การพิจารณา

คัดเลอืกบุคคล  

 จากผลการวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในเร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2554-2556 

พบว่าผู้เขียนได้แสดงแนวคิดการปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยผ่านทางพฤติกรรมตัวละครท่ีมีความสัมพันธ์กับ

สถานการณ์ทางการเมือง  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับบุณย์เสนอ ตรีวิเศษ [21] ท่ีได้ศึกษาวรรณกรรมการเมือง 

ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2548: กรณีศึกษาวรรณกรรมเร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรม

ในชว่งนี้ฉายภาพให้เห็นชัดเจนในเร่ืองของสถานการณ์บ้านเมืองท่ีร้อนระอุ การท าร้ายซึ่งกันและกัน การล่วงเกินสิทธิ

คนอื่นต่างๆนานา นอกจากนี้ยังพบว่าวรรณกรรมมีความสัมพันธ์กับสังคมด้วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ขวัญชนก นัยจรัญ [22] ท่ีกล่าวว่าวรรณกรรมพ.ศ. 2411-2475 มีการสะท้อนภาพและปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตย

ให้กับคนในสังคมผ่านทางพฤติกรรมของตัวละคร  

ด้านวิถีชีวิตประชาธิปไตยพบว่าเร่ืองสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยจ านวน 171 คร้ัง

ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของบุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ [23] ท่ีกล่าวว่าวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า

แสดงให้เห็นว่า นักเขียนวรรณกรรมการเมืองกลุ่มหนึ่งได้มีการเร่ิมต้นอันดีของส านึกในหน้าท่ีความเป็นพลเมือง  

รวมท้ังการกระตุน้เตอืนให้ประชาชนเข้าไปมสี่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  ซึ่งเป็นสิทธิพืน้ฐานส าคัญของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย  จากแนวคิดดังกล่าวนี้และผลการวิจัยจึงกล่าวได้ว่าผู้เขียนมีการปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตย

ผ่านทางวรรณกรรมเพื่อให้ผู้อา่นเห็นความส าคัญและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตย 

  จากการวเิคราะห์พบว่าวิถีชีวิตประชาธปิไตยดา้นคารวธรรม  เป็นดา้นท่ีปรากฏให้เห็นบ่อยท่ีสุด  โดยปรากฏ

ให้เห็นถึง 95 คร้ัง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะพื้นฐานของคนไทยให้ความส าคัญกับการเคารพซึ่งกันและกัน  ให้ความส าคัญ

กับผู้อาวุโส เคารพในระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รวมถึงการแสดงความเคารพกันใน

ลักษณะอื่นๆ เช่น เคารพในสิทธิความคิดเห็นของผู้อื่น ลักษณะดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นการด าเนินชีวิตและค่านิยม

ของคนไทย เชน่ ส านวน สุภาษิตท่ีชี้แนะให้ปฏิบัติตามหรือเคารพผู้ใหญ่ ยกตัวอย่างส านวน เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด 

อาบน้ าร้อนมาก่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส านวนท่ีมีความหมายไปในทางต าหนิผู้ท่ีไม่ให้ความเคารพผู้ ใหญ่หรือ

บุคคลอันควรแก่การเคารพ ยกตัวอย่างส านวน หัวล้านนอกครู ศิษย์คิดล้างครู คนประเภทนี้เมื่อวิเคราะห์ตาม

ความหมายของส านวนจะพบว่าเป็นผู้ท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมและสมควรถูกต าหนิ  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของเกษราพร พรหมนิมิตกุล [24] ท่ีศึกษาการประกอบสร้างวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าพบ

การสร้างแก่นเร่ืองในลักษณะหนึ่งคือแก่นเร่ืองเกี่ยวกับคุณธรรมและคุณค่าทางจิตใจเป็นลักษณะแก่นเร่ืองท่ีเสนอ

แนวคิดสอนใจเกี่ยวกับการท าความดี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแก่นเร่ืองเกี่ยวกับคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ที่กล่าววา่มนุษยทุ์กคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ดังนั้นการละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพของผู้อื่นจึงเป็นสิ่งไมพ่งึกระท า 

  วิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านสามัคคีธรรมเป็นวิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีผู้เขียนสอดแทรกไว้ในเนื้อหาบ่อยคร้ังแต ่

ไมบ่่อยมากเท่าคารวธรรม ผลการศึกษานี้น่าจะมีผลมาจากสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศ ท้ังจากปัญหาความ

ไมส่งบในชายแดนภาคใต ้ความไม่สงบเพราะคนในสังคมแบ่งเป็นสองฝ่ายจงึเกิดการชุมนุมเพื่อลม้ลา้งอิทธิพลของฝ่าย

ตรงข้าม จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้เขียนให้ความส าคัญกับการปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านสามัคคีธรรมหรือ

ความสามัคคีของคนในชาติ  สอดคล้องกับผลงานวจิัยของฮองโบ คิน (Hongbo Qin) [25] ท่ีศึกษาแนวคิดด้านการเมอืง

ท่ีปรากฏในวรรณกรรมรางวัลพานแวน่ฟ้าปี 2551 จากผลการวจิัยพบว่าคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง 

ไร้น้ าใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีความปรองดองกัน  ดังนั้นผู้เขียน (ผู้แต่ง) จึงได้ถ่ายทอดแนวความคิด

ทางด้านการเมอืงของประชาชนออกมาโดยผ่านค าพูดหรือการกระท าของตัวละคร อกีทัง้ผู้เขียนยังได้สื่อให้ผู้อ่านได้รับ

รู้ถึงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสถานการณ์และมีการเรียกร้องความสามัคคี ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน

สังคมไทยอกีด้วย 

  ส่วนผลการวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรม เป็นคุณลักษณะท่ีปรากฏภาพ

สะท้อนน้อยท่ีสุด  อาจเนื่องมาจากปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  การแสดง

ความคิดเห็นของคนผ่านช่องทางต่างๆเป็นไปได้อย่างเสรี  ท าให้ผู้เขียนไม่ค่อยใส่ใจในส่วนนี้มากนัก  อีกท้ังโดย

ธรรมชาติของคนไทยมักไม่ค่อยเปิดใจกว้างยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น ผู้เขียนจึงไม่ค่อยแทรกวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรมชัดเจนมากนัก แต่อย่างไรก็ตามคุณลักษณะด้านปัญญาธรรมท่ีปรากฏให้เห็นเด่นชัด

มากท่ีสุด คือ การพิจารณาคัดเลือกบุคคล โดยผู้เขียนมักเลือกใช้ฉากหรือสถานการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ลงสมัครรับ

เลอืกตัง้และการเลอืกตัง้  โดยใชภ้าพการแสดงความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อผู้แทน ส่งผลให้เกิดการคดิพจิารณา

คัดเลอืกเพื่อลงคะแนนเสียงให้กับผู้ท่ีลงสมัครรับเลอืกตั้งคนใดคนหนึ่ง เช่น ในเร่ืองผีดิบ ประชาชนชื่นชมผีดบิจึงพากัน

ลงคะแนนเสยีงให้พรรคการเมอืงของผีดบิอย่างท่วมท้น เพราะมีเหตุผลว่าผีดิบจะไมโ่กงกินเหมอืนมนุษยเ์นื่องจากผีดิบ

ไมม่ญีาติพี่นอ้งจึงไมจ่ าเป็นตอ้งเอื้อประโยชนใ์ห้กับญาติพี่นอ้ง ผลการวจิัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลงานวจิัยของขวัญชนก 

นัยจรัญ [26] ท่ีท าวิจัยเร่ือง วรรณกรรม พ.ศ. 2411 - 2475: การวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตย ผล

การศึกษาพบว่าวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรม คุณลักษณะการพิจารณาคัดเลือกบุคคลปรากฏให้เห็นน้อย

ท่ีสุด เนื่องจากการปกครองในระหว่าง พ.ศ. 2411-2475 เป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีไม่มี

กระบวนการเลอืกตัง้หรือการอาศัยเสียงข้างมากในการพิจารณาคัดเลอืกบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืง 

  เมื่อพิจารณาวิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีปรากฏในวรรณกรรมจะเห็นว่าผู้เขียนสอดแทรกวิถีชีวิตประชาธิปไตย

ผ่านทางการแสดงพฤตกิรรมของตัวละคร ซึ่งเป็นการสะทอ้นแนวคิดของผู้เขียนท่ีให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยของ

คนในสังคมไทยในปัจจุบัน  และนอกจากนี้ยังพบว่าวรรณกรรมท่ีสร้างขึ้นในแต่ละสมัยสะท้อนให้เห็นภาพสังคม 

แนวคิด ความตอ้งการของคนในสังคมยุคนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน  ดังนัน้การศกึษาวรรณกรรมการเมืองประเภทเร่ืองสั้น

รางวัลพานแว่นฟ้าจึงสะท้อนภาพการเมือง ความขัดแย้งในสังคม หรือปัญหาอื่นๆ อันสืบเนื่องมาจากการเมืองท่ี

เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2554-2556 ได้อยา่งชัดเจนอกีด้วย 
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รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษา ต าบล

บ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

The integrated development model for solving poverty problem: Case study 

Tambon Bandan Nakham, Muang district, Uttaradit province 

สงกรานต์ ถุงแก้ว1* 

Songkran Tungkaew1* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษา ต าบลบ้าน

ด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์”  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วัตถุประสงค์ คือ 

วัตถุประสงค์หลักเพื่อหารูปแบบบูรณาการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชนภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม และ วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไป

ของหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ลักษณะความยากจน กล่าวคอื บริบทชุมชน โครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน ลักษณะการด ารงชวีติ การกระจายรายได้ 

การประกอบอาชพี ปัจจัยสี่ หนี้สิน วธีิการจัดการเกี่ยวกับรายได้  การกู้ยมืเงินและการเข้าถึงแหล่งทุนเป็นต้น เพื่อหา

สาเหตุของความยากจนท่ีเกิดขึน้กับประชาชนในหมูบ้่านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางตน้ผึ้ง ต าบลบ้านดา่นาขาม อ าเภอเมอืง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อหารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้าน

ปางต้นผึง้ ต าบลบ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ การวจิัยคร้ังน้ีการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวจิัยเชงิปฏบัิตกิาร

แบบการมีส่วนร่วม(Participatory Action Research) โดยมกีารด าเนินการร่วมกันของสมาชิกในชุมชนในการหารูปแบบ

บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์  หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอยา่งและแกนน าชุมชน 

 จากการวจิัยพบว่า หมู่บ้านไฮ่ฮ้าและหมูบ้่านปางต้นผึ้งมีการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนโดยใช้

บัญชีครัวเรือนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน มีการรณรงค์การท าบัญชีครัวเรือน โดย

เห็นว่าการท าบัญชีครัวเรือนมปีระโยชนต์อ่การด าเนินชีวิตประวัน หลังจากได้รับการอธิบายการท าบัญชคีรัวเรือนจาก

วิทยากร กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจการท าบัญชีครัวเรือนมากขึ้น ท าให้คนในชุมชนสามารถวางแผนการเพิ่มรายได้/

ลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นได้ ท าให้ทราบรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือน และท าให้สามารถ

ปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ แต่การท าบัญชีครัวเรือนก็มีปัญหาและอุปสรรค์ในการจดบัญชี ดังนี้ ผู้ท า

บัญชคีรัวเรือนมภีารกิจที่ต้องรับผิดชอบมาก ท าให้ไม่สามารถจดบันทึกบัญชคีรัว เรือนได้ ขาดประสบการณ์ในการท า

บัญชีครัวเรือน และการท าบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยากและท าให้เสียเวลา นอกจากนี้จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่ม

ตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการใช้บัญชีครัวเรือนมา

เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากเห็นประโยชนจ์ากการท าบัญชีครัวเรือน ท าให้เห็นว่าในแต่ละ

                                                 
1 วิทยาลัยนานาชาติ  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์ 53000 
1 International College, Business English Program, Uttaradit Rajbhat University, Uttaradit Province 53000 
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เดอืนมคี่าใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็นของครอบครัวท่ีจ่ายไปแล้วไมเ่กิดประโยชน์ตอ่สมาชกิในครอบครัวเลย เมื่อเห็นค่าใช้จ่ายท่ี

ไมจ่ าเป็นแลว้ท าให้มีความรู้สกึเสียดาย กับการจ่ายเงินไปกับเร่ืองไร้สาระ กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เมื่อเห็นคา่ใชจ้่ายท่ีไม่

จ าเป็นเหล่านี ้ได้มีการริเร่ิมจะตัดค่าใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็นออกไป และน าค่าใช้จ่ายเหลา่นัน้มาเป็นเงินออมให้แก่สมาชกิใน

ครอบครัว ท าให้มีการวางแผนการใชจ้่ายมากขึน้ เร่ิมมกีารเก็บออมมากขึ้น 
 

ค าส าคัญ:   การพัฒนาแบบบูรณาการ, ปัญหาความยาจน, ต าบลบ้านดา่นนาขาม 
 

Abstract  
The study had 1 main objective which was to find out the integrated model and the way for solving the 

poverty of the people who live in the community where under the supervision of Tambon Ban Dan Na Kham 

Administrative Organization and 3 specific objectives which were to study a generality of Hi Ha Village and Pang Ton 

Phueng Village, Muang District, Uttaradit Province for analyzing poverty types, to find  out the cause of poverty in Hi 

Ha Village and Pang Ton Phueng Village and to find out the Integrated development model for solving poverty problem 

in Hi Ha Village and Pang Ton Phueng Village. This study was a participatory action research (PAR) by executing with 

the villagers to find the integrated model for solving poverty problem and using the computer program to analyze 

mean, the standard deviation and focused group interviewing with the sample and the community’s leaders. 

 The findings indicated that there was the poverty solving at Hi Ha Village and Pang Ton Phueng Village 

by using a home accounting as the way to solve the problem. There was a campaigning to do the home 

accounting because it was useful for their life style. After the samples got the knowledge about the home 

account from the expert, they  had more understand and it made the villagers can plan to increase their earning 

and decrease their  unnecessary expenses, knew about the details of their family’s income and expense each 

month and it made the villagers can follow in the sufficiency economy. However, there was  some problems and 

obstacles about doing  the home accounting because of the persons who responsible for marking down an 

accounting had more task to do so they can’t note down the account everyday, lacked of accounting experience 

and debiting the home accounting was complicated and waste the time. Furthermore, almost the sample who 

gave the information from the focused group interviewing agreed with using the home accounting to solve the 

poverty problem because they saw the advantage from doing the home accounting. They could know about 

their family inessential expense which disadvantage for their family’s member. When they saw like that, they 

felt sorry for the loss with the nonsense things and started to save money from reduce the unnecessary expense 

and planed to use money more than the past. 

Keyword:   The integrated development, Poverty Problem, Tambon Bandan Nakham 
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บทน า 
ความยากจนถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ เป็นปัญหาส าคัญท่ีกัดกร่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาช้า

นาน เพราะไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใด ก็ยังมีประชาชนท่ีอาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศประสบกับปัญหา

ความยากจนอยู่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโลกจะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสักเพียงใดก็ตาม หากจะกล่าวไปแล้ว 

ประชาชนในรูปแบบใดจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในสภาพความยากจน เมื่อกล่าวเช่นนี้ นิยามความหมายของความ

ยากจนจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีต้องพัฒนา เพราะแต่ละประเทศได้ให้ความหมายของความยากจนแตกต่างกันและได้

วิเคราะห์ให้เห็นไปตามรูปแบบการเป็นอยู่ในประเทศของตน ดังจะเห็นได้จากธนาคารโลกได้ให้ความหมายว่าความ

ยากจน หมายถึง สภาพสังคมท่ีไมส่ามารถเพิ่มเตมิให้สมบูรณ์ได้ ในปัจจัยขัน้พืน้ฐานของการด ารงชีพเมื่อสั งคมใดยังมี

ระดับการเป็นอยู่ท่ีไม่ดีอย่างต่อเนื่อง สั งคมนั้นอาจกล่าวได้ว่า เป็นสังคมที่ เกิดความยากจนอย่างรุนแรง ส่วนใหญ่

ประเทศในโลกท่ีสาม จะยังคงมีความยากจนท่ีรุนแรงอยู่ เสมอแต่อยา่งไรก็ตามแม้แตป่ระเทศท่ีพัฒนาแล้วอยา่งเช่น 

ประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็ยังมีความยากจนปรากฏให้เห็นอยูเ่หมอืนกัน 

 แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละประเทศพยายามท่ีจะให้นิยามความหมายเกี่ยวกับความยากจนเพื่อใ ห้ ตรงกับ

สภาพการเป็นอยู่ของตนเมื่อพิ จารณาไปแล้วทุกประเทศก็ให้ความหมายของค าว่า ความยากจนคลายๆ กันตรงท่ีว่า 

สภาพความยากจนก็คือ สภาพการมีชีวิตการเป็นอยู่ท่ีแย่ในสังคมดังนั้นความยากจนก็คือ สภาพท่ีประชาชนในสังคม

ขาดปัจจัยขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวติ กล่าวคือ อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยและเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งขาดปัจจัยอย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือขาดท้ังหมดการขาดปัจจัยในการด ารงชีวิตท้ังสี่ประการอันใดอันหนึ่งหรือท้ังหมด ถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีตก

อยู่ในสภาพความยากจนอย่างแท้จริงรวมไปจนกระท่ังถึงระดับการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจดังนั้นการท่ีจะวัด

ระดับความยากจน จึงสามารถวัดได้ในสองประเภท ประเภทแรกวัดเกี่ยวกับสภาพการเป็นอยู่ท่ีขาดปัจจัยสี่ ประเภทท่ี

สองวัด เร่ืองของการกระจายรายได้ แต่โดยส่วนใหญ่ในการวัดของแต่ละประเทศเพื่อ ที่ จะหาสภาพความยากจนแต่

ละประเทศจะมุ่งเน้นไปท่ีเร่ืองการกระจายรายได้เพราะรายได้ถือว่าเป็นส่วนส าคัญหลักท่ีประชาชนสามารถจะซื้อสิ่ง

ใดๆ ก็ได้ หากมีรายได้มากจะซื้อได้มาก และมีรายได้ก็นอ้ยจะซื้อได้น้อย ดังนัน้รูปแบบการวัดอันหนึ่งท่ี แต่ละประเทศ

ได้น ามาใชเ้พื่อ ที่ จะวัดระดับการกระจายรายได้ก็คือ ทฤษฎีค่าสัมประสิทธิ์ จินี (Gini Coefficient) และใช้เส้นลอเร็นซ์ 

(lorenz Curve) เป็นตัววัดระดับการกระจายรายได้ (Income Distribution) โดยได้แบ่งแยกแนวคิดและวิธีวัดความ

ยากจนในสองรูปแบบ ดังนี้ 

 แนวคิดการวัดความยากจนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) คือ การวัดความยากจนโดยค านวณความ

ต้องการขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของครัวเรือนออกมาเป็นตัวเงิน เรียกว่า "เส้นความยากจน (poverty line)" เพื่อใช้

เปรียบเทียบกับรายได้ของครัวเรือน และแนวคิดการวัดความยากจนเชิงสัมพัทธ์ (relative poverty) เป็นการวัดความ

ยากจนโดยใชก้ารเปรียบเทียบมาตรฐานการด ารงชีวิตของครัวเรือนกับมาตรฐานคุณภาพชวีติของสังคมโดยเฉลี่ย ซึ่งก็

คือ "การวัดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ (Income Inequality)"นั่นเอง (คู่มือแนวทางการด าเนินงาน คบจ. ต้นแบบ

ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน. 2553 น.4) 

 ความยากจน (poverty) เป็นปัญหาของสังคมไทยท่ีมีมาช้านานมากกว่า 40 ปี คนจนในท่ีนี้หมายถึง คนท่ีมี

รายได้ท่ีมีไมเ่พยีงพอต่อการยังชีพขั้นพื้นฐานในสังคม ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศท้ังหมดมรีายได้ท่ี

ต่ ากว่า 1,386 บาท / เดือน อยู่ถึงร้อยละ 10 หรือ ประมาณ 6ล้านกวาคน และถ้าหากรวมคนจนท่ีเกือบยากจนท่ีมี

รายได้ไมเ่กิน 1,600 บาท/เดอืน ประมาณ 8 ล้านกวาคน หากน าทัง้สองส่วนมารวมกันแล้วประเทศไทยจะมีคนยากจน

ท้ังหมดเกือบ 15 ล้านคนท่ัวท้ังประเทศ หากวิเคราะห์ลงลึกเห็นได้วาร้อยละ 80 ของคนจ านวนดังกล่าวส่วนใหญ่แล้ว

อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ซึ่งคนเหล่านี้มีสัดส่วนรายได้เพียงแค่ร้อยละ 19ของ
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รายได้รวมของคนท้ังประเทศ (มูลนิธิชัยพัฒนาและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 

2550, น. 23) โดยในปัจจุบันความยากจนเป็นปัญหาส าคัญท่ีรัฐต้องให้ความสนใจในการแก้ไขให้กับประชาชนอย่าง

จริงจัง ซึ่งความยากจนมีมาตั้งแต่อดีตกาล แต่ความ ยากจนในอดีตยังไม่เป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงเหมือน ดังเช่น

ปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากการขยายตัวทางการค้า มกีารก าหนดค่านิยมของสินค้าต่างๆ ท่ีมีการปลูกฝังแนวคิด ทุนนยิม

แก่สังคมในเร่ืองของการบริโภคนิยม ส่งผลให้ประชาชนมีรายจ่ายท่ีสูงขึน้ ประกอบกับมีการวางมาตรฐานค่าครองชีพ

โดยอาศัยวัฒนธรรมและประเพณีเป็นเครื่องก าหนด ท าให้คนท่ีมีฐานะยากจนและคนท่ีมีฐานะร่ ารวยมคีวามแตกต่าง

กันอย่างเห็นได้ชัด เพราะรายได้ของประชาชนไม่ได้เกิดการกระจายตัวอย่างทั่วถึง  ่ ท าให้เกิดความแตกต่างในดา้นการ

ครองชีพอยางเห็นได้ชัด คนส่วนใหญ่เร่ิมสนใจตัวเองและเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น ตลอดจนเร่ิมใส่ใจในความไม่

เสมอภาคของตน เพราะคนยากจนขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร สินค้า และบริการ ไม่สามารถบ าบัดความ

ต้องการของตนเอง ท าให้ความเป็นอยู่ของคนยากจนกับคนรวยมีความห่างไกลออกไปทุกที จนในท่ีสุดคนบางกลุ่ม

จ าตอ้งยอมรับสภาพท่ีตนเป็นอยู่ ในขณะท่ีคนบางกลุ่มท่ีไม่ประสบความส าเร็จในชวีติในการแสวงหาทรัพยากร สินค้า

และบริการจ าต้องด ารงชีวิตด้วยความยากล าบาก จนน ามาสู่สถานการณ์ความยากจนท่ีมากยิ่งขึ้นปัญหาความ

ยากจนของประเทศไทยไมใ่ช่เป็นแค่เร่ืองความไม่สามารถของคนยากจน แตเ่ป็นปัญหา ของคนรวยและคนช้ันกลางท่ี

อับจนทางปัญญาและ จิตส านึกมองแต่ประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้น ไม่รู้จักมอง การณ์ไกล ไม่รู้จักการปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกิจ เช่น การปฏรูิปท่ีดนิ การปฏรูิประบบภาษีอากรการเงินการ ธนาคาร และการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

สังคม ด้านต่างๆ เพื่อท าให้คนส่วนใหญ่มีความรู้สามารถพัฒนา อาชีพ มีรายได้ มีอ านาจซื้อเพิ่ม (วิทยากร เชียงกูล, 

2549 น. 73) สรุปได้วาปัญหาความยากจนในสังคมไทยเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน และมแีนวโน้มท่ีจะ

ทวคีูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะความแตกต่างกัน ของภาวะเศรษฐกิจของคนจน คนรวย และคนช้ันกลางที่ นับวัน

จะยิ่งมีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความยากล าบากในการด าเนินชีวิตของประชากรท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม ของคนยากจน และ

ส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติในท้ายท่ีสุด ซึ่งการแกปัญหาความยากจนเป็นเร่ืองท่ีส าคัญท่ีทุกคนในสังคมต้องให้

ความร่วมมือกัน เพื่อท้ายท่ีสุดแล้ว  ผลประโยชนจ์ะตกสู่ประชาชนทุกคนภายในประเทศชาติ ในระยะยาวต่อไป ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงมคีวามตอ้งการเป็นอยา่งมากที่จะชว่ยแก้ปัญหาให้กับประชาชนท่ีตกอยู่ในสภาพความยากจนดังกล่าว และได้

ท าการคัดเลือกหมู่บ้านท่ีจะท าการส ารวจและหาวิธีการในการแก้ไข จึงมองเห็นว่า หมู่บ้านท่ีจะท าการส ารวจเป็น

หมูบ้่านท่ีอยู่ในเขตต าบลบ้านดา่นนาขามท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านดา่นนาขาม โดยจะท า

การส ารวจเพียง 2 หมู่บ้าน คือหมู่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า และหมู ่10 บ้านปางต้นผึ้งโดยใช้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนของหมู่บ้านอื่นๆ ในต าบลบ้านด่านนาขามต่อไป ซึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนของท้ัง 2 หมู่บ้านนั้นได้มี

การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ซึ่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 4-8) เสนอวา่การบูรณาการ หมายถึง การน า

สิ่งหนึ่งเข้ารวมกับอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อท าให้สิ่งเดิมเพิ่มพูนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมท้ังการเชื่อมโยงสิ่งหนึ่ง

หรือหลายสิ่งเข้าเป็นส่วนประกอบของอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้นและได้รวบรวมค าอื่นๆ ท่ีมี

ความหมายเช่นเดียวกับการบูรณาการตามพจนานุกรมในภาษาไทย ได้แก่ การเชื่อมโยง หมายถึงการท าให้เป็นเนื้อ

เดียวกัน การผนวก หมายถึง การเพิ่มเข้า การประสาน หมายถึง การท าให้เข้ากันได้ การร่วมกัน หมายถึง การน าสิ่ง

สองสิ่งขึ้นไปมาบวกกัน หรือรวมกัน การเติมเต็ม หมายถึง การเพิ่มสิ่งท่ียังบกพร่อง หรือยังขาดอยู่ ให้สมบูรณ์ 

นอกจากนี้ธนภณ พันธเสน (2549 : 14 - 15) ได้กล่าวถึงทฤษฎีบูรณาการซึ่งเปนแนวคิดทฤษฎีท่ีน าเสนอโดยเคน วิล

เบอร Ken Wilber) ผูซึ่งใชญาณทัศนะประกอบกับการบูรณาการองคความรูท่ีปรากฏอยูในท่ัวทุกมุมโลกทุกส านักคิด 

ทุกศาสนา และทุกยุค เพื่อสรางแบบจ าลองส าหรับการอธิบายความจริงและทุกสิ่งท่ีด ารงอยูในอภจิักรวาล (Kosmos) 

ซึ่งมวีิวัฒนาการแบบกาวขามองคาพยพของตัวเองแลวหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกับองครวมท่ีอยูในระดับขั้นสูงกวา กว
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างขวางครอบคลุมสลับซับซอนกวา และเผยใหเห็นความจริงท่ีชัดขึน้มาตัง้แตจุดที่จักรวาลไดถือก าเนดิขึน้จนกระทั่งถึง

ยุคปจจุบัน มาใช้เป็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาความยากจนของต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อหารูปแบบบูรณาการและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชนท่ี

อาศัยอยูใ่นชุมชนภายใต้การดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านดา่นนาขาม 

2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

2.1 เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของหมูบ้่านไฮ่ฮา้ และหมูบ้่านปางต้นผึง้ ต าบลบ้านดา่นนาขาม อ าเภอ

เมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์  

2.2 เพื่อหาสาเหตุของความยากจนท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนในหมูบ้่านไฮ่ฮา้ และหมูบ้่านปางต้นผึง้ 

ต าบลบ้านดา่นาขาม อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ ์

2.3 เพื่อหารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนหมูบ้่านไฮ่ฮา้ และ

หมูบ้่านปางต้นผึง้ ต าบลบ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์

สถานการณ์

ปัญหาความ

ยากจนของคนใน

ชุมชนแบบมสี่วน

ร่วม 

สาเหตุความยากจน 

1. ความยากจนเกิดจากการ

บริหารจัดการชวีติท่ีไม่

เหมาะสม สามารถแก้ไขด้วย

การบริหารจัดการชวีติ 

2. ปัญหาความยากจนเป็น

ปัญหาเชิงซ้อน ไมใ่ชปั่ญหา

เชงิเดียว ต้องแก้ไขเป็นราย 

ครอบครัว 

3. ปัญหาความยากจนต้อง

แก้ไขเป็นกระบวนการบูรณา

การและใชเ้วลาในการ

ด าเนนิการ 

 

แนวคิดเพื่อแกไ้ข

ปัญหาแบบ

บูรณาการอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง 

1.ทฤษฎี

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

2.การสร้าง

อาชีพ3.การ

จดัการระบบค่า

ใชจา่ย 

4. การออม 

5. การท าบัญชี

ครัวเรือน 

รูปแบบการ

พัฒนาแบบ

บูรณาการ

เพื่อแกไ้ข

ปัญหา

ความ

ยากจน: 

กรณศีกึษา                                        

ต าบลบ้าน

ด่านนาขาม 

อ าเภอเมอืง 

จังหวัด

อุตรดิตถ์ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาต าบลบ้านด่านนา

ขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้

วิธีการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ประชาชน แกนน าชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  โดย

ผู้วิจัยได้ก าหนดวธีิ และขั้นตอนในการด าเนินงานวจิัยไว้ดังนี้ 

1. รูปแบบการวจิัย 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)  โดยมีวิธีการ

ด าเนนิการดังนี้   

        1. ประชุมทีมงานวจิัย  

       2. ศกึษาบริบทชุมชน  

       3. จัดเวทีชุมชนช้ีแจงโครงการ  

        4. เก็บรวบรวมข้อมูล หนีส้ิน รายรับ รายจ่าย  

        5. จัดเวทีสรุปสังเคราะห์ข้อมูล  

       6. จัดประชุมสรุปผลจากการสงัเคราะห์ขอ้มูลและพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหา ท าแผนชุมชน  

       7. ทดลองปฏบัิติพัฒนาการแก้ปัญหาในชุมชนตามแผนชุมชน 

       8. ตดิตามประเมินผล 

       9. เวทีสรุปผลการด าเนนิการ  

     10. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

    11. เวทีน าเสนอผลการวจิัยสูชุ่มชน 

   ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

  ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

1. ประชากรท่ีท าการวจิัย คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในหมูบ้่านไฮ่ฮ้าและบ้านปางต้นผึง้  

    ต าบลบ้าน  ด่าน นาขาม อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ขอ้มูลหลัก ได้แก่ ประชาชน แกนน าชุมชน ผู้น าชุมชน อสม. 

    ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในหมู่ บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง 

ต าบลบ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 45 คน 

3. การหากลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling)   
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ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

     1. สาเหตุของการเกิดปัญหาความยากจน 

          2. แนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการอย่างใดอย่างหนึ่ง และรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจนหมูบ้่านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึง้ ต าบลบ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

     1. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มประชาชน แกนน าชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ

เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

     2. แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Seme - Structure) ประกอบด้วยค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

     ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน และรายได้ตอ่เดอืนของครัวเรือน 

          ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการจัดท าบัญชีครัวเรือนของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

          ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม 

 การสร้างเครื่องมอื 

 การสร้างเครื่องมือเพื่อใชใ้นการวิจัยน้ีได้ท าตามขั้นตอน (ระพินทร์  โพธ์ิศรี. 2543 น.8) ดังนี้ 

1. เลอืกเครื่องมือและออกแบบเครื่องมือตามขัน้ต้นให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการวจิัย 

2. ศกึษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีต้องการวัดแล้วก าหนดกรอบเนื้อหาเครื่องมือ 

3. ท าการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเร่ืองทีท า 

4. ยกร่างข้อค าถามขั้นตน้ 

5. น าค าถามท่ียกรา่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกตอ้งและแม่นตรงเชงิเนื้อหา 

6. น าแบบสอบถามท่ีปรับแก้เรียบร้อยแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล

ท้ังหมดอกีครัง้หนึ่ง และรายงายผลท่ีได้เป็นตารางและความเรียง 

  การรวบรวมข้อมูล 

 ในการด าเนนิงานเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วจิัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ การวจิัยแบบผสม (Mixed 

Method) ประกอบด้วยการวจิัยการวจิัยเชงิคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน

ของหมู่บ้านและวิธีการด าเนนิชวีติและการวิจัยเชงิเชงิปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจใน

การจัดท าบัญชีครัวเรือน และปัญหาอุปสรรค์ในการด าเนนิงานการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ามาประชุม

ประจ าเดือนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไฮ่อ้า และขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลฯ เก็บแบบสอบถามให้ 

  



 
 

  2810  Proceedings 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท้ังหมดมาประเมินผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) โดยใชส้ถิตใินการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

1. อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) และน าเสนผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปของตาราง 

2. น าข้อมูลท่ีได้จากการวิธีการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ประชาชน แกนน าชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร

องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง ต าบลบ้านด่านนาขาม 

อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์มาน าเสนอเป็นความเรียง 

ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณจะน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ซึ่งค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการวิเคราะห์ข้อค าถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า ใช้

เกณฑ์ในการวเิคราะห์โดยเกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจนัน้ได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตาม Rating’s Scale ของ Likert 

Theory 

 

ผลการศกึษา 

สภาพทัว่ไปของหมู่บา้นไฮฮ่้า และหมู่บา้นปางต้นผึง้ ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมอืงจังหวดั

อุตรดิตถ์  

 บ้านไฮ่ฮา้ หมู ่7 ต าบลบ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยูใ่นเขตการปกครองขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลบ้านดา่นนาขาม อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบสลับภูเขา ประชากรสว่นใหญ่

ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ท าสวนผลไม้ (ลางสาด ทุเรียน) ปลูกข้าวส าหรับบริโภคในครัวเรือน และปลูกพชืตระกูล

ถั่วในหน้าแลง้  

ประชากรท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ บ้านไฮ่ฮ้าอยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร โดยการ

เดินทางโดยรถยนต์ ใชท้างหลวงหมายเลข 11 สายเอเชยี พษิณุโลก – เด่นชัย 

ด้านการศึกษา มีโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น

โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีตั้งแต่ชันอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่อ้า สังกัด

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านดา่นนาขาม 

 ด้านศาสนา มีวัดหว้ยฮ้า เป็นศูนย์รวมการประกอบพิธีทางศาสนา 

ด้านประชากร บา้นไฮ่ฮ้ามีประชารท้ังหมด 1,034 คน เป็นเพศชาย 530 คน และเพศหญิง 504 คน มีจ านวน

ครัวเรือนท้ังหมด 87 ครัวเรือน ในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่น้อยกว่า 30,000 บาท 85ครัวเรือน และต่ า

กว่า 30,000 บาท 2  ครวัเรือน โดยมีการเก็บออกม 80 ครัวเรือน และไมม่กีารเก็บออม 7 ครัวเรือน 

บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ 10 ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตการปกครองของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีรบสลับภูเขา ประชากรส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนผลไม้ (ลางสาด ทุเรียน) ปลูกข้าวส าหรับบริโภคในครัวเรือน และปลูกพืช

ตระกูลถั่วในหนา้แล้ง และมีการถักไมก้วาด สานเสื่อล าแพนช่วงวา่งจากการท าสวน  
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ประชากรท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ บ้านปางต้นผึ้ง อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองประมาณ 29 กิโลเมตร โดย

การเดินทางโดยรถยนต ์เสน้ทางหลวงหมายเลข 11 สายเอเชยีพิษณุโลก – เด่นชัย ประมาณ 14 กิโลเมตร และแยกเข้า

ถนนกรทางหลวงชนบทบริเวณบ้านแม่เฉย ประมาณ 15 กิโลเมตร  

ด้านการศกึษา บ้านปางตน้ผึ้งมีโรงเรยีนปางต้นผึง้ สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มตีัง้แตช่ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6  

ด้านศาสนา มีวัดปางต้นผึง้ เป็นศูนย์รวมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ด้านประชากร บ้านปางต้นผึ้งมีประชากรท้ังหมด 611 คน เป็นเพศชาย 306 คน และเพศหญิง 305 คน มี

จ านวนครัวเรือนท้ังหมด 65 ครัวเรือน ในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่น้อยกว่า 30,000บาท 54 ครัวเรือน 

และต่ ากว่า 30,000 บาท 11 ครัวเรือน โดยมีการเก็บออกม 64 ครัวเรือน และไมม่กีารเก็บออม 1 ครัวเรือน 

 สาเหตุของความยากจน 

 จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณป์ระชาชน แกนน าชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้บริหารองคก์ร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท าให้ทราบสาเหตุของความยากจนของคนในชุมชน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. มภีาวะหนี้สนิของครัวเรือน 

2. มคีวามรู้ต่ า ขาดการศึกษา ขาดความรู้ หัวหน้าครัวเรือนสว่นใหญ่จบชัน้ศึกษาภาคบังคับ 

3. บางส่วนตดิอบายมุข 

4. รายได้นอ้ยแตม่คี่าใชจ้า่ยสูง 

5. สภาพการตลาดและราคาผลผลิตไมจู่งใจในการผลิต 

6. ขาดทรัพยากร (ท่ีดนิ น้ า เครื่องจักร แรงงาน วัตถุดิบและเงนิทุน) 

7. ผู้น าทอ้งถิ่นบางคนมีความรู้และวสิัยทัศน์แคบเพราะมีการศึกษาต่ า  

8. ผู้น าทอ้งถิ่นบางคนขาดภาวะผู้น าที่ดีและไมเ่ข้าถึงแหลง่ความรู้  

9. ผู้น าทอ้งถิ่นบางคนมีภาระงานมากทัง้งานราชการจากทุกกระทรวงและงานสว่นตัว 

10. ผู้น าทอ้งถิ่นบางคนไมพ่ัฒนาสมาชกิและครอบครัวของตนเอง บางคนไมเ่สียสละแตท่ างานเพ่ือตนเอง 

ครอบครัวและวงษาคณาญาต ิ

รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปางต้นผึ้ง 

ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมอืงจังหวัดอุตรดิตถ์ 

จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่บ้านไฮ่ฮ้า และหมู่บ้านปาง

ต้นผึ้ง ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้บัญชีครัวเรือนเป็นรูปแบบในการไขปัญหาโดยการ

ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ปัญหาอุปสรรค์ในการท าบัญชีครัวเรือน 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 46-50 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปวส.หรือ

อนุปริญญา อาชพีเกษตรกร มีสมาชิกในครอบครัว 3 คน และมีรายได้ 20,001 บาทขึน้ไป โดยผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ทัศนคติ ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน อยู่ใน

ระดับมาก  

 จากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการใช้บัญชคีรัวเรือนเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนกับกลุ่มตัวอยา่ง ส่วนใหญ่จะ

เห็นด้วยกับการใช้บัญชีครัวเรือนมาเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพราะท าให้ทราบรายรับ รายจ่าย

ของครอบครัวในแต่ละเดือน และท่ีส าคัญท าให้ทราบค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นของครอบครัว  และท่ีส าคัญท าให้ทราบ
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ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นของครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปกับเร่ืองไร้สาระ ไม่เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกใน

ครอบครัวเลย 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาต าบลบ้านด่านนา

ขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนโดยใชบั้ญชีครัวเรือนเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน โดยในหมูบ้่านไฮ่ฮ้าและหมูบ้่านปางต้นผึ้ง มกีารรณรงค์การ

ท าบัญชีครัวเรือน โดยเห็นวา่การท าบัญชคีรัวเรือนมปีระโยชน์ต่อการด าเนินชีวติประวัน หลังจากได้รับการอธิบายการ

ท าบัญชีครัวเรือนจากวิทยากร กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจการท าบัญชีครัวเรือนมากขึ้น ท่ีท าให้คนในชุมชนสามารถ

วางแผนการเพิ่มรายได้/ลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นได้ ทราบรายละเอยีดรายได้-รายจ่ายของครอบครัวในแตล่ะเดือน และ

ท าให้สามารถปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ แต่การท าบัญชีครัวเรือนก็มปัีญหาและอุปสรรค์ในการจดบัญช ี

ดังนี้ ผู้ท าบัญชีครัวเรือนมภีารกิจท่ีต้องรับผิดชอบมาก ท าให้ไม่สามารถจดบันทึกบัญชคีรัว เรือนได้ ขาดประสบการณ์

ในการท าบัญชีครัวเรือน และการท าบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยากและท าให้เสียเวลา นอกจากนี้จากการสนทนากลุ่ม

กับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้บัญชคีรัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนกับกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับ

การใช้บัญชีครัวเรือนมาเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการท าท าบัญชี

ครัวเรือน ท าให้เห็นว่าในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นของครอบครัวท่ีจ่ายไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกใน

ครอบครัวเลย เมื่อเห็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นแล้วท าให้มีความรู้สึกเสียดาย กับการจ่ายเงินไปกับเร่ืองไร้สาระ กลุ่ม

ตัวอยา่งส่วนใหญ่เมื่อเห็นคา่ใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็นเหล่านี้ ได้มกีารริเร่ิมจะตัดคา่ใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็นออกไป และน าค่าใชจ้่าย

เหลา่นั้นมาเป็นเงินออมให้แก่สมาชกิในครอบครัว ท าให้มีการวางแผนการใชจ้่ายมากขึน้ เร่ิมมกีารเก็บออมมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  รายงานการวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษา ต าบล

บ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุตรดิตถ์ปีงบประมาณ 2556 

  ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านด่านนาขาม ผู้ใหญ่บ้านไฮ่ฮ้า ผู้ใหญ่บ้านปางต้นผึ้ง ตลอดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการและชาวบ้าน และสมาชกิ อสม. ต าบลบ้านด่านนาขาม ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ศึกษาในสว่นของความรู้

ความเข้าใจและทัศนคตขิองประชาชนท่ีมีต่อการบันทึกบัญชคีรัวเรือน ซึ่งใชเ้ป็นรูปแบบในการบูรณาการเพื่อการแกไ้ข

ปัญหาความยากจน พร้อมท้ังให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้

ในการศึกษาในการท าวิจัย 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอยา่งยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้อา่นและผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน

การศึกษาครัง้ตอ่ไป 
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วธิีล าดับเนื้อความการพจิารณาคดใีนต ารากฎหมายหลักไชย 

Style of judgement in Lakchai textbook law 

เขมฤทัย บุญวรรณ1* 

Khemruthai Boonwan1*
 

 

บทคัดย่อ 
 

บทความเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาวิธีการล าดับเนื้อความการพิจารณาคดีในต ารากฎหมายหลักไชย จาก

การศึกษาพบว่าวิธีการล าดับเนื้อความพบ 7 รูปแบบ ได้แก่ การล าดับเนื้อความโดยใช้หน่วยเร่ิมเพื่อเป็น การเร่ิมต้น

เร่ืองหรือเหตุการณ์  การล าดับเนื้อความโดยใชก้ารซ้ าค า การล าดับเนื้อความโดยการละค า การล าดับเนื้อความโดย

ใชค้ าเพื่อขยายความหรือสิ่งท่ีตอ้งการน าเสนอ  การล าดับเนื้อความโดยใชค้ าเชื่อมคล้อยตามกัน การล าดับเนื้อความ

โดยใชก้ารอธิบาย และการล าดับเนื้อความโดยใช้ค าที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน ซึ่งการล าดับเนื้อความเหลา่นี้มีส่วนช่วยให้

เห็นถึงกระบวนการหรือขั้นตอนวธีิการพิจารณาคดีความท่ีเกิดขึ้นวา่ชัดเจน ตรงไปตรงมาและเป็นล าดับ  
 

ค าส าคัญ:  หลักไชย  วธีิการ  เนือ้หา 
 

Abstract  
 

 This article aimed principally to analyze styles embedded in the law textbook entitled “Lakchai” . The 

result can be dawned that style of judgment had 7 types; morpheme, repetition, ellipsis, definition, lexical 

relationship, explanation and technique term. These presented information in logical, procedure, understandable 

order with clear explanations  
 

Keywords:  Lakchai, style, content 
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บทน า 
 หลักไชยเป็นต ารากฎหมายท่ีส าคัญฉบับหนึ่ง เนื่องจากเป็นต ารากฎหมายท่ีผู้ท่ีมีหน้าท่ีพิจารณาตัดสิน     

คดีความน่าจะใช้เป็นตัวอย่างการพิจารณาคดีความต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมประมาณสมัยอยุธยา โดยตัวอย่าง       

การพิจารณาคดีเหล่านี้ได้น ามาใช้เป็นหลักให้แก่ผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการพิจารณาตัดสินคดีหรือเร่ืองราวท่ี เกิดขึ้นเพื่อช่วย

ให้การพจิารณาคดีเป็นไปอย่างราบร่ืน  ซึ่งผู้ท่ีท าหนา้ที่พิจารณาตัดสินคดีน่าจะอาศัยกฎหมายตราสามดวงเป็นแมบ่ท

แห่งกฎหมายและเป็นหลักในการชี้ขาดตัดสินคดีความต่าง ๆ  และประกอบการพิจารณาคดีพิพากษาคดี โดยเนื้อหา

ส่วนนี้เป็นเนื้อหาหลักของต าราเล่มนี้ ส่วนเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ท่ีกฎหมายตราสามดวง

ได้มีการบันทึกไว้ อาทิ คดีตามบทพระอัยการ คดีความในพระราชกฤษฎกีา ลักษณะสักขีหรือตัดพยาน ลักษณะโจทก์

หรือคดีตัดฟอ้ง ลักษณะตัดฟอ้ง ตัดส านวน ลักษณะประวิงและลักษณะอุทธรณ์ พระราชก าหนดเก่า   
  จากการศึกษาพบว่ามีเอกสารท่ีมีการกล่าวถึงหรือศึกษาถึงต าราเล่มนี้มี หลายเล่มด้วยกัน อาทิ        

ก าธร เลี้ยงสัจธรรม (2546) ได้ศึกษาว่ามีเอกสารท้ังอักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์ท่ีอธิบายความหมายว่าเป็น

ชื่อกฎหมายเร่ืองหนึ่ง วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบางเร่ือง ได้แก่ ขุนช้างขุนแผนตอนก าเนิดพลายงาม       

เพลงยาวถวายโอวาทมีการกล่าวถึงต าราเล่มนี้ว่าเป็นต าราเร่ืองท่ีเจ้านายหรือบุคคลท่ีจะรับราชการนั้นควรรู้และ

ศึกษาไว้ให้มีความรู้ความช านาญ และต าราแบบเรียนไทย ได้แก่ ต าราแบบเรียนปถม ก กาหัดอ่าน และปถมมาลา      

มกีารกล่าวถึงต ารากฎหมายเล่มนี้เช่นกันวา่เป็นเร่ืองท่ีควรรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีมีอยู่ในสังคม อีกท้ังกล่าวว่า

หลักไชยเป็นต ารากฎหมายวา่ด้วยหลักการพจิารณาความของขุนศาลตระลาการในอดีต เป็นหลักวธีิพจิารณาความท่ี

มลีักษณะพเิศษคือผูกเป็น “หลักความ”  

 นอกจากนี้ยังพบว่ากฎหมายหลักไชยท่ีมีผู้ศึกษาบางส่วนเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายท้องถิ่น

ภาคใต้ซึ่งปรากฏอยู่เป็นจ านวนมากและยังเป็นกฎหมายมีไว้ส าหรับตุลาการ ดังในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต ้

เล่ม 1 (2542 : 11, 17) ท่ีสารูป ฤทธ์ิชูได้กล่าวไว้ว่าเนื้อหาสาระมักจะเป็นกฎหมายลักษณะผัวเมีย กฎหมายลักษณะ

โจร และกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ซึ่งคัดลอกมาจากกฎหมายตราสามดวง แต่ก็ดัดแปลงให้เหมาะสมกับประเพณี

ของท้องถิ่นภาคใต้ จนท าให้มีกฎหมายบางลักษณะมีเนื้อหารายละเอียดและรูปแบบการเขียนเป็นของท้องถิ่นภาคใต้

โดยแท้ แต่ก็อาศัยกรอบของกฎหมายตราสามดวง โดยใช้กฎหมาย“หลักไชย” หรือ “หลักไช้” ซึ่งเป็นกฎหมายของ

ท้องถิ่นเป็นตัวก ากับการใช้ กฎหมายเหล่านี้จึงมีคุณค่าในฐานะเป็นกฎหมายสมัยเก่าท่ีใช้ท้องถิ่นภาคใต้ในสังคม     

ชาวพุทธ ก่อนการใช้ระบบเทศาภิบาลในกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...หลักไชยหรือ

หลักไช้ คงจะเป็นกฎหมายท่ีส าคัญมากเพราะมักจะเขียนเป็นความน าในหนังสือบุดแทบทุกเล่ม บางฉบับเพียงแต่      

เอ่ยชื่อถึง ส านวนท่ีสมบูรณ์ระบุว่าเป็นกฎท่ีให้ไว้ใน จ.ศ.1082 (พ.ศ.2263) และเป็นกฎหมายส าหรับตุลาการ ฉะนั้น

การท่ีนิยมเขียนของหลักไชยเป็นสิ่งท่ีเตือนใจ หรือหลักท่ีตุลาการต้องตระหนักถึงเมื่อปฏิบัติหน้าท่ี จึงออกชื่อเป็น     

หลักไชย  

 ด้านอรุณรัตน์ วิเชยีรเขียว (2531: 2-3) กล่าวถึงเนื้อหาหรือคดีท่ีปรากฏในหลักความนามหลักไชยไว้วา่  

 “เนื้อหาหรือคดีท่ีปรากฏมีหลายสิบคดี มีชื่อผู้เป็นโจทก์และจ าเลยไว้เกือบทุกคดี แต่ไม่ได้ระ บุ

บทลงโทษไว้เลย และตัวอย่างคดีต่าง ๆ ไม่มีรายละเอียดมากนัก...ทุกคดีไม่มีบทลงโทษและเนื้อหาไม่เหมือนคดี

ในกฎหมายตราสามดวง... สันนษิฐานวา่หลักไชยอาจจะได้รับอทิธิพลบางส่วน เชน่ ระเบียบพจิารณาคดี ค าศัพท์

ทางกฎหมายจากกฎหมายส่วนกลางหรือกฎหมายตราสามดวงก็เป็นได้  หลักไชยคงจะใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาหรือเป็นแนวทางส าหรับผู้พิพากษาคดีต่าง ๆ โดยหลักไชยมีตัวอย่างคดีหลายประเภท เช่น คดีมรดก 

คดีกู้หนี้ คดีทาส คดีฉ้อราษฎร์ ฯลฯ  แต่เนื่องจากหลักไชยเขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางมากกว่าจะเป็นกฎหมายท่ี
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บังคับใช้ ดังนั้นจึงไม่มีบทลงโทษตายตัว ถ้าเกิดกรณี เช่น   ท่ีปรากฏในตัวอย่างหรือใกล้เคียงกับตัวอย่าง ผู้

พพิากษาคงจะตอ้งใชว้นิิจฉัยของตนเองแทน หรอืมเิช่นน้ันหลักไชยอาจจะใชเ้ป็นต าราเรียนในสังคม จึงไมม่ีความ

จ าเป็นต้องใส่บทลงโทษลงไปก้ออาจะเป็นได้” 

  ส่วนวนิัย พงศศ์รีเพยีร (2549 : 72) กล่าวถึงเนื้อหาของหลักไชยในกฎหมายตราสามดวง: หนา้ตา่งสังคมไทยวา่  

“สิ่งส าคัญท่ีสุดท่ีไม่ปรากฏในหลักไชยก็คือ สภาพบังคับเป็นกฎหมายอันเป็นสิ่งยืนยันว่าหลักไชยเป็น

คู่มือของนักกฎหมายท่ีเกิดจากการบันทึกหลักจากการพิจารณาคดีไว้แล้วจึงเรียบเรียงเป็นร้อยกรองให้ง่ายต่อ

การจดจ า พร้อมกันนัน้ก็จัดหมวดหมูข่องประเภทเนื้อความท่ีฟ้องร้อง รวมถึงยกตัวอยา่ง ข้อพพิาทท่ีมักมาสู่การ

พจิารณาของศาล อันเป็นการช่วยตระลาการให้สามารถจัดการกับกรณนีัน้ ๆ ได้สะดวกยิ่งขึน้” 

ต ารากฎหมายหลักไชยจึงนับเป็นต ารากฎหมายท่ีมีความส าคัญอกีฉบับหนึ่ง เพราะเป็นต ารากฎหมายท่ีเป็น

คดีตัวอย่างท่ีปรากฏในสังคม ณ ขณะนั้น โดยผู้ท่ีท าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีจะเข้ารับราชการต้องศึกษาหรือท าความเข้าใจกับ

คดีต่าง ๆ ในต าราดังกล่าวให้กระจ่างชัด เมื่อเป็นเช่นนี้บทความนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาวิธีการล าดับ

เนื้อความเพื่อเสนอสาระหรือเนื้อหาส าคัญในต ารากฎหมายดังกล่าวเป็นส าคัญซึ่งการล าดับเนื้อความนี้จะช่วยให้

เข้าใจวธีิการพิจารณาคดีความหรือเนื้อหาได้อีกนัยหนึ่งด้วย  

 

วิธีการศึกษา 
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวเิคราะห์ต ารากฎหมายหลักไชยจ านวน  7 ฉบับจากเอกสารท่ีเป็นฉบับพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 

3 ฉบับ ได้แก่ 1) หลักไชย ต ารากฎหมายคร้ังกรุงศรีอยุธยา ก าธร เลีย้งสัจธรรมเป็นผู้พิมพ์เผยแพร่ 2) หลักไชย ฉบับ 

จ.ศ.1082 (พ.ศ.2263) สารูป ฤทธ์ิชู เป็นผู้ปริวรรต 3) หลักความนาม “หลักไชย” อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ผู้ถอดเป็น

ภาษาปัจจุบัน และฉบับตัวเขียนในสมุดไทยท่ีหอสมุดแห่งชาติ จ านวน 4 ฉบับ  ได้แก่ 1) ลักษณะหลักไชยกบิลข้อความ 

ตัดฟ้องฯลฯกูนี่ขายคน เลขท่ี 543 มัดท่ี 86 นางบุษบาจันทร์ แพ่งสภา ให้หอฯ พ.ศ. 2520  2) กฎหมายลักษณะหลัก

ไชย เลขท่ี 37-17 ตู้  108 ชั้น 4/3 มัดท่ี 86 หอฯซื้อ 17 กรกฎาคม 2449  3) กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขท่ี 37-13  

ตู้ 108 ชั้น 4/3 มัดท่ี 86  หลวงอุดมจินดา(หม) ให้หอฯ14 พฤศจิกายน 2449  4) กฎหมายลักษณะ  หลักไชย เลขท่ี 

37-19 ตู้108 ชั้น 4/3 มัดท่ี 86 นายยอ้ย เสมียนหอพระสมุดให้ 12 เมษายน 2449   

 

ผลการศึกษา 

 ต ารากฎหมายหลักไชยเป็นคดีตัวอย่างท่ีช่วยในการพิจารณาตัดสินคดีความ สาระส าคัญของ ต ารา

กฎหมายท่ีพบจึงเป็นเร่ืองสาระเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ โดยคดีท่ีปรากฏในต ารากฎหมายหลักไชยมีท้ังหมด 13  คดี

ความด้วยกัน ได้แก่ คดีความเกี่ยวกับการลักทรัพย์ คดีความเกี่ยวกับเร่ืองชู้ คดีความเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท คดี

ความเกี่ยวกับการพูดปดหรือกล่าวเท็จ คดีความเกี่ยวกับการท าร้ายผู้อื่น คดีความเกี่ยวกับหนังสือประกัน พบคดี

ความเกี่ยวกับการฉ้อโกง คดีความเกี่ยวกับทรัพย์สินเสียหาย คดีความเกี่ยวกับการบุกรุก คดีความเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 

คดีความเกี่ยวกับการกู้เงิน คดีความเกี่ยวกับการท าผิดสัญญา และคดีความเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งมีวิธีการล าดับ

เนื้อความในต ารากฎหมาย ดังนี้ 
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ต่อ 
หามิได ้

๕ 

ต่อ 
หามิได ้

1. การล าดับเนื้อความโดยใช้หน่วยเริ่มเพื่อเป็นการเริ่มต้นเรื่องหรือเหตุการณ์  

 การล าดับเนื้อความโดยใช้หน่วยเร่ิมเพื่อเป็นการเร่ิมต้นเร่ืองหรือเหตุการณ์นี้ โดยใช้ค าว่า “หาว่า” “กระทง

หนึ่ง” “คู่หนึ่ง” ในการเร่ิมต้นข้อความหรือเร่ืองท่ีแสดงถึงตัวอย่างการพิจารณาท่ีน ามาเสนอซึ่งท าให้เห็นชัดเจนว่ามี

ตัวอยา่งหรอืเร่ืองอะไรบ้าง ดังตัวอยา่ง 

ตัวอย่างที่ 1 

  ๏ หาว่าโคข้าพเจ้ากินอยู่กับฝูง แลมีผู้ร้ายมาลักเอาไป ข้าพเจ้าเล่าเสาะสางหาแห่ง

ต าบลใด มไิด้พบแลว้ อยู่มาข้าพเจ้าพบโคที่ไร่ชายนี้จริง.....หาว่ากระทาชาย1คนหนึ่งมา กู้เงินข้าพเจ้า           ขอ

ผูกดอกเบี้ยตามธรรมเนียม ข้าพเจ้าไป  หาว่ากระทาชายคนหนึ่งมากู้เงินข้าพเจ้าจะเอาต้นเงิน แลดอกเบ้ีย ตา

มสารกรมธรรม์ มิได้คุ้มเท่าบัดนี้จริง ....หาว่าโคของตูข้าพเจ้ากินอยู่หมู่เดียว ณ ทุ่ง แลมีผู้ร้ายคุมพวกมา ๑๐ 

คน มาไล่โคตูข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชาวบ้านชวนติดตามไอผู้้ร้ายท้ิงโคเสียวิ่งหน ีแลจูงโควิ่งบ้าง  

(จากบทความหลักความนาม “หลักไชย” หนา้ 53) 

 จากตัวอยา่งข้างตน้ใชห้นว่ยค าว่า “หาว่า” เพื่อใชเ้ร่ิมตน้เร่ืองใหม ่ในตัวอย่างนี้มเีร่ืองท่ีกล่าวถึง 3 เร่ือง 

ได้แก่ โคหาย กู้เงิน และมีคนขโมยโค  

ตัวอย่างที่ 2 

  ๏กระทงหนึ่งหากันวา่ดังตามจริง โดยทิศปาโมกข์วา่นายเพชรหาว่าหมื่นศรีรักษาขออมีาเลีย้ง

เป็นลูก จริง อมีามท้ีอง ลูกอีมาจริง ลูกหมื่นศรีรักษาด้วย หามไิด้ ฯข้าฯ หมื่นศรีรักษาให้การวา่ฯข้าฯ ขอ

อมีาเลีย้งเป็นลูก อีมามีท้องลูกจรงิด้วยชายจรงิ.... 

๏กระทงหนึ่งหากันว่าเดิมขุนแสงหาขุนเดโช วา่ยืมเรือมีท่ีไปจริง เมื่อขุนแสงมาส่งจึงเอาค้ าต่อ 

หามิได้เมยีมาที่เรือข้าฯ จริง แลเมื่อให้การว่า ข้าฯเอาเรือไปส่งน้ัน เมยีขา้ฯไปส่งด้วยจริง.... 

(จากวรรณกรรมทักษณิ : วรรณกรรมคัดสรรเล่ม 3 หลักไชย ฉบับ จ.ศ.1082 (พ.ศ.2263) หน้า 27-28) 

 

 จากตัวอย่างข้างต้นใช้หน่วยค า “กระทงหนึ่ง(หากันว่า)” เพื่อใช้เร่ิมต้นเร่ืองใหม่ ในตัวอย่างมีเร่ืองท่ี

กล่าวถึง 2 เร่ือง ได้แก่ ลูกเลี้ยงหมื่นศรีรักษาท้อง ขุนเดโชยมืเรือขุนแสงไป 

ตัวอย่างที่ 3 

คู่หนึ่งหากันตามสัตยต์ามจริงโดยอรรถแห่งทิศาปาโมกข์หาวา่นายมขีับนกแตงอยู ่ 

นายจันเดินมาเหยยีบแตงนายมเีสีย จริง ครัน้นายมวีา่(นายจัน) ด่านายม ี             นายมี 

 

ตอ่ค าบ้าง นายจันเข้าชก              นายมลี้มลงฟกช้ าด าเขียวเป็นหลายแห่ง....... 

 

คู่หน่ึงหากันวา่ดังนี้ ตามจรงิโดยอรรถทศิาปาโมกข์ ไพร่เข้างานเดอืนอยู่มิได้ จริง ขาดหมื่นยศ

ศรีราชเรียกเอาเงินแก่ไพร่ว่าขาด จริง ฯข้าฯ หมื่นยศศรีราชให้การว่า ไพร่เข้างานเดือนอยู่มิได้ขาด 

หมื่นยศศรีราชจึงเรียกเอาเงนิแก่ไพร่ว่าขาด จริง 

(จากหนังสอืหลักไชย : ต ารากฎหมายคร้ังกรุงศรียอยุธยา หน้า 40)  

 จากตัวอย่างข้างต้นใช้หน่วยค า “คู่หนึ่ง(หากัน/หากันว่า” เพื่อใช้เร่ิมต้นเร่ืองใหม่ ในตัวอย่างมีเร่ือง

กล่าวถึง 2 เร่ือง ได้แก่ นายจันเหยยีบแตงนายม ีหมื่นยศศรีราชเรียกเงนิไพร่ 

2. การล าดับเนื้อความโดยใช้การซ้ าค า 
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     การล าดับเนื้อความโดยใช้การซ้ าค า เป็นการซ้ าค าโดยซ้ าค านาม ค านามและค าบ่งชี้หรือค ากริยาใน

ประโยค การซ้ าค านี้เป็นการซ้ าค านามเพื่อเป็นการเน้นย้ าซึ่งท าให้เข้าใจเหตุการณ์ได้ว่าใครเป็นผู้กระท ากริยา 

นอกจากการซ้ านามโดยวิธีการเขียนค าซ้ าแล้วยังใชไ้มย้มกหรือเลข ๒ เพื่อเป็นการซ้ าค านั้นดว้ย โดยการซ้ าแบบใชไ้ม้

ยมกหรอืเลข ๒ นี้เป็นการซ้ าค าประเภทค านามแรกท าหนา้ที่เป็นกรรมของประโยคแรก และซ้ าค านามเดิมซึ่งท าหน้าท่ี

เป็นประธานในประโยคที่สอง หรือซ้ าบางส่วนของค านามนัน้โดยซ้ าเฉพาะค าหลังซึ่งอาจจะเป็นค ากริยาหรือค านามก็

ได้ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 1 

  ท่านผู้พิพากษา ๆ วา่นายบุญมหีานายอูผู้เป็นภูดาด วา่จะมิได้ฉ้อราษฎรหามิได้ และจะมนีัน้นายอู

ปฏเิสธวา่มิรู้ เอาค ามรู้ิมาสอบนายบุญมีโจทก์ ๆ ว่าจะตอ่ดว้ยจนถึงพิสูจน์ แลค าซึ่งนายอูภูดาดให้การว่า

นายอูเป็นภูดาด นายบุญมตีดิใจวา่ให้การตามฟอ้ง แลนายบุญมรัีบค าให้การนัน้ ฯข้าฯติดใจอยู่... 

(จากหนังสอืหลักไชย : ต ารากฎหมายคร้ังกรุงศรีอยุธยา หน้า 42) 

 

 จากตัวอย่างข้างต้นมีการซ้ าค า 2 แบบ คือ แบบแรกเป็นการซ้ าค านามโดยเขียนรูปค านามซ้ า ได้แก่    

ค าว่า “นายบุญมี นายอู ภูดาด” และแบบท่ีสองเป็นการซ้ าค าโดยใช้ไม้ยมก ได้แก่ ค าว่า “พิพากษา  โจทก์”  ค าว่า 

“พพิากษา” เป็นการซ้ าบางส่วนของค านามค าว่า ผู้พิพากษา ซึ่งค านี้เป็นการซ้ าบางส่วนของค า ส่วนท่ีซ้ านั้นท าหนา้ท่ี

เป็นกริยาหลักของประโยค ส่วนค าว่า “โจทก์” เป็นการซ้ าค าโดยค าแรกท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค ส่วนค าที่ซ้ า

โดยใชไ้มย้มกท าหนา้ที่เป็นประธานของประโยคถัดไป 

ตัวอย่างที่ 2 

  หาว่าโคกินข้าวเปลือก แลไล่ชนเรือนเจ้าเขา เอาหอกแทงลูกโค ๆ นั้นจึงออกมาตายประตูบ้าน      

ผู้แทงนั้น ชกหอกเข้าไปในบ้าน แลชายเจ้าโค ๆ มาเห็นโคตาย อยู่ประตูบ้านผู้แทงนั้น คร้ันถามผู้แทง ๆ    

มรัิบให้พิจารณา ให้เห็นว่าแทงในบ้านน้ันจรงิ[ช ารุด] พยาน 

(จากบทความหลักความนาม หลักไชย หนา้ 48) 

 

 จากตัวอย่างข้างต้นมีการซ้ า 2 แบบ ได้แก่ แบบแรกเป็นการกล่าวซ้ าค านาม คือ ค าว่า “ผู้แทงนั้น” 

และแบบท่ีสองเป็นการกล่าวซ้ าโดยใช้ไม้ยมกซ้ าค า ค าแรกท่ีท าหน้าท่ีเป็นกรรมในประโยคแรกและไม้ยมกท าหน้าท่ี

ประธานของประโยคถัดไป ได้แก่ ค าวา่ “ลูกโค ชายเจ้าโค ผู้แทง” 

ตัวอย่างที่ 3 

  กระใทยชายคลหนึงภายเรือมาว่าจะแวะ เฃ้าหาชายคลใด้ยภายถือ ถือมาลงเรีอชายนั้นร้องให้

ชาวบ้านช้วย จับตัวใด้ยชายชาวบ้านถามชาย ๒ ให้ยการว่าเรีอของฯข้าฯจริงคอรมา ๒ วา่เรีอคองชายนี้ 

ท่านพีจรณาให้ยเถีงจรงี แลกระลาการ4พจีรณาให้เหนแหกเรีอออก ๒ ชกืจรีงให้ภายใปยบ้าน คลชกีจึงรู้

วา่เปนเรีอฃองชายนี้... 



 
 

  2819  Proceedings 

เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน 

   กระทาชายคนหนึ่งพายเรือมาว่าจะแวะ เข้าหาชายคนได้พายถือ ถือมาลงเรือชายนั้นร้องให้

ชาวบ้านชว่ย จับตัวได้ชายชาวบ้านถามชาย ๒ ให้การวา่เรือของ ฯข้าฯ จริงคอนมา ๒ ว่าเรือของชายนี้ 

ท่านพิจารณาให้เถิงจริง แลกระลาการพิจารณาให้เห็นแหกเรือออก ๒ ซีกจริง ให้พายไปบ้าน คนละ

ซีกจึงรู้ว่าเป็นเรือชองชายนี้ 

(จากเอกสารฉบับตัวเขียน กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขท่ี 37-19 ตู้108 ชั้น 4/3 มัดท่ี 86 หนา้ 33-34) 

 จากตัวอยา่งข้างต้นมีการซ้ าค าโดยใช้เลข ๒ ได้แก่ ค าว่า “ชาย มา” ค าว่า “ชาย” ค าแรกท าหน้าที่เป็น

กรรมในประโยคแรกและเลข ๒ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในประโยคถัดไป ค าว่า “มา” ท าหน้าท่ีเป็นกริยาของประโยค    

ท้ังประโยคแรกและประโยคถัดไป 

3. การล าดับเนื้อความโดยการละค า 

     การล าดับเนื้อความโดยการละค า เป็นการละค าท่ีท าหน้าท่ีเป็นค านาม ซึ่งค านามนี้ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง

ประธานหรือกรรมของประโยค ดังตัวอยา่ง 

ตัวอย่างที่ 1 

  เมื่อกระลาการพจิารณาดูคันนา Øเห็นรุ้งคุ้ง3เข้าไปแตว่า่มถิึงเนื้อนานัน้ Øเห็นว่านายสาอยู่ในอุกรุก

นัน้ Øเห็นเท็จสับปลับข้างนายสามีอยู่น้ัน Øก็ชอบให้ระวางไปปรับฝ่ายโจทก์ ฝ่ายจ าเลยจะเป็นประการใด  

(จากหนังสอืหลักไชย : ต ารากฎหมายคร้ังกรุงศรีอยุธยา หน้า 45) 

 
 จากตัวอยา่งข้างตน้มกีารละค านาม ค าว่า “กระลาการ” ท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธานของแตล่ะประโยค 

ตัวอย่างที่ 2 

  หมื่นแก้วหาหมื่นจิตรว่า ขอไม้ล าหนี่งหมืนแก้วให้ จริง นายจิตรตัด Ø ให้ หามิได้ ต่อ(มา) Ø

ล้มลงปะทะหลังคาเรือนลง หามิได้ ตอ่ ลูกหมื่นแก้วเป็นไข้อยู่จริงตายจรงิ  

(จากวรรณกรรมทักษณิ : วรรณกรรมคัดสรรเล่ม 3 หลักไชย ฉบับ จ.ศ.1082 (พ.ศ.2263) หน้า 29) 

 

 จากตัวอยา่งข้างตน้มกีารละค านาม ค าว่า “ไม้” ท่ีท าหน้าท่ีเป็นกรรมของประโยค 

ตัวอย่างที่ 3 

  หาว่าชายนี้วิวาทกันกับข้าพเจ้า แลมผีู้ร้ายมาถึงเรือนขา้พเจ้า  คร้ันข้าพเจ้าด่าหาผู้ร้าย ชายนี้

ออกมาต่อด่าข้าพเจ้าจริง  Øให้การวา่ชายนี้วิวาทกันกับข้าพเจ้า จึงวา่มีผู้ร้ายมาถึงเรือน แลเมื่อØเห็น

ผู้ร้ายถึงเรือน Øมิได้ร้องให้ชาวบ้านช่วยจับผู้ร้ายให้ได้ Øด่าเปรียบข้าพเจ้า Øมิได้ด่าไปหาผู้ร้าย Øด่า

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงตอบค ากัน 

(จากบทความหลักความนาม หลักไชย หน้า 58) 

 

จากตัวอยา่งข้างตน้มกีารละค านาม ค าว่า “ชายนี้” ท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค 
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4. การล าดับเนื้อความโดยใช้ค าเพื่อขยายความหรือสิ่งที่ต้องการน าเสนอ  

 การล าดับเนื้อความโดยใชค้ าเชื่อมเพื่อขยายความหรือสิ่งท่ีต้องการน าเสนอ โดยใชค้ าว่า “วา่  ซึ่ง”       การ

ใช้ค าเชื่อมลักษณะดังกล่าวพบในประโยคประเภทมีเนื้อความท่ีต้องการน าเสนอประเด็นท่ีอธิบายให้เข้าใจว่าเป็นเร่ือง

ใด ดังตัวอยา่ง 

ตัวอย่างที่ 1 

  หากันแก้กัน วา่ยังมีกะทายชายคนหนึ่ง ภบกับชายผู้หนึ่ง ๆ ววิาทกับชายผู้หนึ่งเดีนมา กิ่ง

ไมน้ั้นหักลมลงมา ถูกหัวชายนัน้แตกท่ีกลางหน มีเจ็บปวดแต่กหักหาพญานหมีได้ แลชายนัน้โกรธว่า

หัวแต่ก เมื่อธรมาธีกอรกุมเอาตัวไปถาม ชายนัน้มันรับแต่วา่วีวาทเอาใม้หัวนั้นแต่กใม้นั้นจรงี  

 

เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน 

 หากันแก้กัน ว่ายังมีกระทาชายคนหนึ่งพบกับชายผู้หนึ่ง ๆ วิวาทกับชายผู้หนึ่งเดินมา    

กิ่งไม้นั้นหักลมลงมา ถูกหัวชายน้ันแตกท่ีกลางหน มีเจ็บปวดแตก่็หักหาพยานมไิด้ แลชายน้ันโกรธว่า

หัวแตก เมื่อธรรมาธิกรณ์กุมเอาตัวไปถาม ชายนัน้มันรับแต่วา่วิวาทเอาไม้หัวนั้นแตกไม้นั้นจรงี  

(จากเอกสารฉบับตัวเขียนลักษณะหลักไชยกบลิข้อความ ตัดฟอ้งฯลฯกูนี่ขายคน เลขท่ี 543 มดัท่ี 86 หน้า 12-13) 

 

 จากตัวอยา่งข้างตน้มกีารใช้ค าเชื่อม “วา่” เพื่อขยายความวา่เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้น 

ตัวอย่างที่ 2 

  หาว่าโคผูกไว้ชายนี้เดินมา โคขาจึงขาดจึงให้การว่าชายน้ีผูกโคไว้ให้กินหญ้า ใครเห็นข้าพเจ้า

เดินมาวา่ชายนี้ขาดด้วยไม้ยันขาดออก แลชายนี้หายังมพิบ มาฟอ้งวา่โคหา[ย] 

(จากบทความหลักความนาม หลักไชย หน้า 49) 

 

 จากตัวอยา่งข้างตน้มกีารใช้ค าเชื่อม ”วา่” เพื่อขยายความท่ีต้องการน าเสนอ 

ตัวอย่างที่ 3 

  เมื่อพิพากษาขาดวา่ข้อซึ่งนายจงฟ้องกล่าวโทษหมื่นยศศรีราช แลกระลาการเอาส านวน

ถามหมื่นยศศรีราชรับแล้ว ๆ ให้การ เอาค าให้การถามโจทก์ ๆ รับค าให้การหมื่นยศศรีราช          

ท่านผู้พิพากษาว่าให้ฟังเอาพิพากษาสองสถาน  ซึ่งกระลาการพิพากษาไว้แต่ก่อนนั้นเป็น

พิพากษาขาด 

(จากหนังสอืหลักไชย : ต ารากฎหมายคร้ังกรุงศรีอยุธยา หน้า 41) 

 

 จากตัวอยา่งข้างตน้มกีารใช้ค าเชื่อม “วา่” “ซึ่ง” เพื่อขยายข้อความท่ีตามมาให้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

5. การล าเนื้อความโดยใช้ค าเชื่อมคล้อยตามกัน  

    การล าดับเนื้อความโดยใช้ค าเชื่อมคล้อยตามกันนี้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดอย่างต่อเนื่องตามล าดับ

เวลา ซึ่งเป็นการเชื่อมความในระดับประโยค ค าเชื่อมท่ีใช ้ได้แก่ แล้ว แล แล....ก็ และ คร้ัน  ให้ ดังตัวอย่าง 
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ตัวอย่างที่ 1 

 หญิงชายชาวบ้านได้ห้ามปราม แลได้ค าริค ารามกันท้ังสองฝ่าย แลถ้อยทีกฎหมายบอก

กล่าวชาวบ้านไว้ท้ังสองฝ่าย แลว้อยู่เพลาค่ า ชายผู้หน่ึงแต่งตัวแลเหนบกรดิถือหอก ออกมาหลังบ้าน

ทิ้งเรือนผู้นั้น แลชายผู้นั้นก็บอกหญิงชายชาวบ้านออกมาจับเอาตัวได้ ก็ให้เอาตัวไปกฎหมายแล

กฎหมายว่า  ผู้มชีื่อวิวาทกันกับฯชา้ฯ แล้วอยู่มายามปลายแลผู้มีชื่อแลเหนเหนบกริดถือหอกออกไป

หลังบ้านท้ิงเรือน .... 

เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน 

หญิงชายชาวบ้านได้ห้ามปราม แลได้ค าริค ารามกันท้ังสองฝ่าย แลถ้อยทีกฎหมายบอก

กล่าวชาวบ้านไว้ท้ังสองฝ่าย แล้วอยู่เพลาค่ าชายผู้หนึ่งแต่งตัวแลเหน็บกริชถือหอก ออกมาหลังบ้าน

ทิ้งเรือนผู้นั้น แลชายผู้นั้นก็บอกหญิงชายชาวบ้านออกมาจับเอาตัวได้ ก็ให้เอาตัวไปกฎหมายแล

กฎหมายว่าผู้มีชื่อวิวาทกันกับฯข้าฯ  แล้วอยู่มายามปลายแลผู้มีชื่อแลเห็นเหน็บกริชถือหอกออกไป

หลังบ้านท้ิงเรือน….  

(จากเอกสารฉบับตัวเขียน กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขท่ี 37-17 ตู้ 108 ชัน้ 4/3 มัดท่ี 86 หนา้ 82-83) 

  

จากตัวอย่างข้างต้นใช้ค าเชื่อม แล้ว แล ก็ ให้ เพื่อแสดงเหตุการณ์ท่ีต่อเนื่องกันว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างตั้งแต่

ตน้ ซึ่งเป็นการเรียงตามล าดับเวลาท่ีเกิดเหตุ 

ตัวอย่างที่ 2 

  ๏กระทงหน่ึงว่าชายผู้หนึ่งมเีรือภายล าหนึ่งซั่นยาว        วา ขี่เรือนัน้มาภบชายผู้หน่ึง ๆ ฃอ 

เดินษารชายนั้น ๆ หมีให้ลงเรือ และชายนั้นฃอเดีนษาร เห็นรูปพรรเรือเปน็มั่นคงแล้ว และชายนั้นโกรธ

ด้วยหมีให้เดีนษาร และชายนัน้มายังสมภักนักการ ท าหนังสอืร้องเรียกเอาเจ้าเรือมาถาม    

 

เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน 

  ๏กระทงหนึ่งวา่ชายผู้หนึ่งมเีรือพายล าหนึ่งสั้นยาว           วา  ขี่เรือนัน้มาพบชายผู้หนึ่ง ๆ ขอ

เดินสารชายนั้น ๆ มิให้ลงเรือ และชายนั้นขอเดินสารเห็นรูปพรรณเรือเป็นมั่นคงแล้ว และชายนั้นโกรธ

ด้วยมิให้เดินสาร และชายนัน้มายังสมภักนักการ ท าหนังสอืร้องเรียกเอาเจ้าเรือมาถาม 

(จากเอกสารฉบับตัวเขียนลักษณะหลักไชยกบลิข้อความ ตัดฟอ้งฯลฯกูนี่ขายคน เลขท่ี 543 มดัท่ี 86 หน้า 14) 

 

 จากตัวอย่างข้างต้นใชค้ าเช่ือม และ เพื่อแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามล าดับเวลาว่ามีเหตุการณใ์ดเกิดขึน้บ้าง 

ซึ่งค่อนขา้งเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน 

ตัวอย่างที่ 3 

๏หาว่าชายนี้ให้หนังสือประกันทาษ ฯข้าฯและหนังสอืประกันน้ันวา่ ถ่าและทาษขา้พะเจ้าลบลีก

หนีหายไซร้  ให้เกาะเอาตัวฯข้าฯผู้นายประกัน คร้ันอยู่มาช้านารทาษ ฯข้าฯ หนีจรึง ให้การว่า ฯข้าฯ 

ประกันแต่ลบลืกหนีหายไซร้ให้เกาะเอาตามหนังสือประกัน และข้าพะเจ้าว่าทาษนั้นหนี ให้เกาะเอาข้า

พะเจ้าตามหนังสือประกัน และจะให้ขา้พะเจ้าสง่ตัวทาษน้ี หมีตองด้วยหนังสอืประกัน 
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เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน 

๏หาว่าชายนี้ให้หนังสือประกันทาส ฯข้าฯและหนังสือประกันนั้นว่า ถ้าและทาสข้าพเจ้า       

หลบหลีกหนีหายไซร้  ให้เกาะเอาตัวฯข้าฯผู้นายประกัน คร้ันอยู่มาช้านานทาสฯข้าฯ หนีจริง ให้การว่า    

ฯข้าฯ ประกันแต่หลบหลีกหนหีายไซร้ให้เกาะเอาตามหนังสือประกัน และข้าพเจ้าวา่ทาสนั้นหน ีให้เกาะ

เอาข้าพเจ้าตามหนังสือประกัน และจะให้ขา้พเจ้าส่งตัวทาษน้ี มิตอ้งด้วยหนังสอืประกัน 

(จากเอกสารฉบับตัวเขียน กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขท่ี 37-13 ตู้ 108 ชั้น 4/3 มัดท่ี 86 หนา้ 105-106) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าเชื่อม ให้  ว่า ถ้าและ  คร้ัน และ เพื่อเป็นการร้อยเรียงเร่ืองราวทีเกิดขึ้น

ตอ่เนื่องกันไปตามล าดับเหตุการณ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผลว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์จึงมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หน่ึงตามมา 

6. การล าดับเนื้อความโดยใช้การอธิบาย  

การล าดับเนื้อความโดยใชก้ารอธิบายมีค าว่า “ชื่อว่า” เป็นหน่วยค าเตมิเต็ม การล าดับเนื้อความ   ลักษณะนี้

คล้ายกับการให้นิยามความหมายของชื่อท่ีตั้งไว้ ส่วนวิธีการอธิบายเป็นการใช้โวหารแบบบรรยายโวหารเพราะมี

ลักษณะคล้ายกับการเล่าเร่ือง เป็นการอธิบายความหมายของชื่อเรียกท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วยกรณีและเหตุจาก

ข้อเท็จจริงหรือเนื้อหาหลัก การอธิบายรายละเอียดของเร่ืองนั้นด้วยการล าดับเนื้อความเช่นนี้ ท าให้เข้าใจเนื้อความ

หลักของต ารากฎหมายหลักไชยได้อยา่งถ่องแท้และถูกตอ้ง ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 1 

 ลักษณความชื่อว่าฟักพันร้านนั้น หากันแก้กันว่ายังมีชายหญิงผู้หนึ่ง ให้ไปสู่ขอมา เปนพรรยา แล

ชายผูหนึ่งมาท าชูก้ับพรรยาชายผู้นัน้ แลชายผู้นัน้ับได้เอาตัวมากฎหมายแก่สมภักนัการ แลกฎหมายว่า

อยู่มาวันนัน แลผู้มีช่ือมาท าขู้ดว้ยพรรยา ฯข้าฯ จับได้ณเรือนผู้มชีื่อแลฯข้าฯได้บอกหญิงชายชาวบ้านไว้

เปนส าคัน แลคร้ันสมภักนักการถามชายชู้ ๆ รับว่าจริง และชายให้การว่าอ าแดงเปนชกับฯข้าฯแล

พรรยาแลมาจับเอาฯข้าฯอีกเล่า ข้อได้อ้างหญิงชายชาวบ้านผู้รู้เหนน้ันจรงิแตห่มรัีบ ฯข้าฯบอกไว้เปนส า

คัน ชายน้ันวา่หมีรู้ ฯ แลเอาค าให้การถามโจท ๆ รับวา่จริงก็แพ ้ 

 

เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน 

  ลักษณะความชื่อว่าฟักพันร้านนั้น หากันแก้กันว่ายังมีชายหญิงผู้หนึ่ง ให้ไปสู่ขอมาเป็น

ภรรยา แลชายผู้หนึ่งมาท าชู้กับภรรยาชายผู้นั้น แลชายผู้นั้นนับได้เอาตัวมากฎหมายแก่สมภักนัการ 

แลกฎหมายว่าอยู่มาวันนั้น แลผู้มีชื่อมาท าชู้ด้วยภรรยา ฯข้าฯ จับได้ ณ เรือนผู้มีชื่อแล ฯข้าฯได้บอก

หญิงชายชาวบ้านไว้เป็นส าคัญ แลคร้ันสมภักนักการถามชายชู้ ๆ รับวา่จริง และชายให้การว่าอ าแดง

เป็นชู้กับฯข้าฯ แลภรรยาแลมาจับเอาฯข้าฯอีกเล่า ข้อได้อ้างหญิงชายชาวบ้านผู้รู้เห็นนั้นจริงแต่มิรับ ฯ

ข้าฯบอกไว้เป็นส าคัญ ชายนัน้วา่มิรู้ ฯ แลเอาค าให้การถามโจทก์ ๆ รับวา่จริงก็แพ ้ 

 (จากเอกสารฉบับตัวเขียนกฎหมายลักษณะหลักไชย เลขท่ี 37-17 ตู้ 108 ชัน้ 4/3 มัดท่ี 86 หนา้ 87-88) 

 

 จากตัวอยา่งข้างตน้อธิบายช่ือลักษณะความฟักพันร้านว่าเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ระหว่างชายกับหญิงคูห่นึ่ง และ

ชายอื่นมาเป็นชู้กับภรรยาของตนเอง  จึงท าหนังสือแจ้งไปโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่ชายผู้ท่ีท าผิดน้ันไม่รับ  มี

การสอบค าให้การ จึงยอมรับความผิด ลักษณะความชื่อว่าฟักพันร้านน่าจะหมายถึงเร่ืองราวท่ีพัวพันกันไปมา 
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ตัวอย่างที่ 2 

  ลักษณความชื่อนัดทีโสท ประดุจดังแมน่้ าไหล นั้นมชีายผู้หน่ึง มีทัรพย์ช้างม้าโคกระบือผู้คน 

ให้มาสู่ขอหญีงผู้หนึ่ง ๆ อยู่เปน็ภรรยา ท าสีงสีนใด้ไถ่คน พัสดุทองเงีน คร้ันวีวาทกัน หญิงนั้นภาใอ้มา

หนมีาอยู่ด้วยพี่น้อง  คิดเปน็นอกใจจับหมีได้ ๆ แตถ่้อยค าผู้คนบอกเล่าและจับหมีได้ เอาคดีท้ังนี้มาท า

หนังสือร้องเรียก นายบ้านนายเมอืง ๆ กุมเอาตัวหญงินั้นมาถาม หมรัีบนอกใจ ค่างผู้ชายค่างคนผู้บอก

เล่ารู้เห็นสมอ้างสมค้านไห้ยกใว้ย และซึ่งรับกันน้ัน หญีงนัน้ให้การวา่ ชายผู้หนึ่งมีทรัพย์สี่งสินผู้คนชา้ง

ม้าโคกระบือผู้คน     มาสู่ฃอหญีงผู้หนึ่ง ๆ ก็อยู่กินเปน็ภรรยา ท าสีงสีนใด้ไถ่ผู้คนพัสดุทองเงีน คร้ัน    

วีวาทกัน ค่าท่านภาใอ้มาหนีมาอยู่ด้วยพี่น้อง ๆ ชายนั้น ๆ ว่าพี่น้องมาอยู่ด้วยแล้ว ๆ ใด้แต่ผู้คนบอก

เล่าจับหมใีด้ ๆ แต่เนื้อความ ๆ หมีรับ เอาค าให้การถามชายผู้หา ๆ รับวา่จริง เห็นว่าชายนัน้แพ้ 

 

เขียนเป็นอักษรปัจจุบัน 

  ลักษณะความชื่อนัดทีโสท ประดุจดังแม่น้ าไหล นั้นมีชายผู้หนึ่ง มีทรัพย์ช้างม้าโคกระบือ

ผู้คน ให้มาสู่ขอหญิงผู้หนึ่ง ๆ อยูเ่ป็นภรรยา ท าสิ่งสีนได้ไถ่คน พัสดุทองเงิน คร้ันวิวาทกัน หญิงนั้นพา

ไอ้มาหนีมาอยู่ด้วยพี่น้อง คิดเป็นนอกใจจับมิได้ ๆ แต่ถ้อยค าผู้คนบอกเล่าและจับมิได้ เอาคดีท้ังนี้มา

ท าหนังสือร้องเรียก นายบ้านนายเมือง ๆ กุมเอาตัวหญิงนั้นมาถาม มิรับนอกใจ ข้างผู้ชายข้างคน       

ผู้บอกเล่ารู้เห็นสมอา้งสมค้านให้ยกไว ้และซึ่งรับกันนัน้ หญิงน้ันให้การวา่ ชายผู้หน่ึงมีทรัพย์สิ่งสินผู้คน

ชา้งม้าโคกระบือผู้คน มาสู่ ฃอหญิงผู้หนึ่ง ๆ ก็อยู่กินเป็นภรรยา ท าสิ่งสีนได้ไถ่ผู้คนพัสดุทองเงิน คร้ัน

วิวาทกัน ข้าท่านพาไอ้มาหนีมาอยู่ด้วยพี่น้อง ๆ ชายนั้น ๆ ว่าพี่น้องมาอยู่ด้วยแล้ว ๆ ได้แต่ผู้คนบอก

เล่าจับมใิด้ ๆ แต่เนื้อความ ๆ มิรับ เอาค าให้การถามชายผู้หา ๆ รับวา่จริง เห็นว่าชายนัน้แพ้ 

(จากเอกสารฉบับตัวเขียน ลักษณะหลักไชยกบลิข้อความ ตัดฟอ้งฯลฯกูนี่ขายคน เลขท่ี 543 มดัท่ี 86 หน้า 16-17) 

 

 จากตัวอย่างข้างต้นอธิบายชื่อลักษณะความชื่อนัทธีโสต มีการเปรียบว่าเหมือนกับแม่น้ าท่ีไหล จากนั้น

อธิบายโดยยกตัวอย่างหรือเร่ืองเล่าว่าเป็นเร่ืองเกี่ยวกับชายท่ีมาสู่ขอหญิงและอยู่กินด้วยกัน เมื่อทะเลาะกันหญิงจึง

คิดนอกใจ ลักษณะความชื่อนัทธีโสตนา่จะหมายถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณอ์ื่นต่อเนื่องกันไป 

 

 7. การล าดับเนื้อความโดยใช้ค าที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน 

     การล าดับเนื้อความโดยใช้ค าท่ีอยู่ในวงค าศัพท์เดียวกันเป็นการใช้ค าท่ีสัมพันธ์กันในเร่ืองเดียวกับ          

วงค าศัพท์ท่ีพบเป็นวงค าศัพท์เกี่ยวกับคดคีวามหรือการพจิารณาคดี ดังตัวอยา่ง  
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ตัวอย่างที่ 1 

  ๏กระทงหนึ่งว่ายังสองคนไปป่าหน้ามีต้นตาลอยู่กลางป่า เหนแต่ยอดต้นตาลอยู่ชายสองคล

พะนั้นแก่กัน คนหนึงวา่หมไีชต่้นตาล คร้ันมาไก้ลเหนต้นตาลจิง ชายนัน้จะเอาเงินท่ีพะนั้นนัน้ ชายน้ันหมี

ให้จรึงไปฟ้อง คลั้นพิจะระณาเหนต้นตานนั้นจริง กระลาการจึรงเอาเงินให้แก่ชายชะนะ ชายผู้แพ้นั้นมี

ค าให้การว่า เมือพะนัน้จะเหนต้นตาลนั้นหามีใด้เหนแต่ปรายตาล ซึรงจะเรียกเอาเงีนแก่ข้าพะเจ้า ๒ ยัง

ตดิใจอยู่ 

 

เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน 

  ๏กระทงหนึ่งว่ายังสองคนไปป่าหน้ามีต้นตาลอยู่กลางป่า เห็นแต่ยอดต้นตาลอยู่ชายสองคน

พนันแก่กัน คนหน่ึงวา่มิใชต่้นตาล คร้ันมาใกล้เห็นตน้ตาลจริง ชายนั้นจะเอาเงินท่ีพนันนัน้ ชายนัน้มิให้จึง

ไปฟ้อง คร้ันพิจารณาเห็นต้นตาลนั้นจริง กระลาการจึงเอาเงินให้แก่ชายชนะ ชายผู้แพ้นั้นมีค าให้การว่า 

เมื่อพนันจะเห็นต้นตาลนัน้หามไิด้เห็นแต่ปลายตาล ซึ่งจะเรียกเอาเงนิแก่ขา้พเจ้า  ข้าพเจ้ายังตดิใจอยู่ 

(จากเอกสารฉบับตัวเขียนกฎหมายลักษณะหลักไชย เลขท่ี 37-13 ตู้ 108 ชั้น 4/3 มัดท่ี 86 หน้า 88-89) 

 

 จากตัวอย่างข้างต้นมีค าท่ีอยู่ในวงค าศัพท์การพิจารณาตัดสินคดี ได้แก่ กระทงหนึ่ง ฟ้อง พิจารณา จริง 

กระลาการ ชนะ ผู้แพ้ ค าให้การ ติดใจ 

 

ตัวอย่างที่ 2 

  หาว่าท าหนังสือประกรรไวแก ฯขาฯ หล บหลีกหนีหายแลมีผูจ าโนฎโจท่นาว่าเปนบาวไพร

ของผูไดย ก็ใหเอ้า ฯข้าฯ ผูนายประกรรมาคิดเอาต นเงีนแลดอกเบียแก ฯขา ผูเปนนายประกรรนีเทีด 

คิดแกงได8ใหใวเปนส าครรจึง ใหการวา ฯข้าฯประกันทาดชายนี่ว่าถ้าหล บหลีกหนีหาย วา่เปนบาวไพร

ของ  ฯข้าฯ ผูไดไสรใหคีด เอาต นเงีนแลดอกเบียแก ฯขฯ 

 

เขียนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน 

  หาว่าท าหนังสือประกันไวแ้ก่ ฯข้าฯ หลบหลีกหนีหายแลมีผู ้จ าโนทโจทนาว่าเป็นบ่าวไพรของ

ผู้ใด ก็ให้เอา ฯข้าฯ ผู้นายประกันมาคิดเอาตน้เงินแลดอกเบ้ียแก่ ฯขา ผู้เป็นนายประกันนี้เถิด คิดแกงได

ให้ไว้เป็นส าคัญจึง ให้การว่า ฯข้าฯประกันทาสชายนี่ว่าถ้าหลบหลีกหนีหาย ว่าเป็นบ่าวไพร ่ของ ฯข้าฯ 

ผู้ใดไซรใ้ห้คิด เอาตน้เงินแลดอกเบ้ียแก่ฯขฯ 

(จากเอกสารฉบับตัวเขียน กฎหมายลักษณะหลักไชย เลขท่ี 37-19 ตู้108 ชั้น 4/3 มัดท่ี 86 หนา้ 71-72) 

 

จากตัวอยา่งข้างต้นมคี าท่ีอยู่ในวงค าศัพท์ซึ่งเป็นเร่ืองหรือคดีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับหนังสอืประกัน ได้แก่ หนังสือ

ประกัน หลบหลกีหนีหาย ผู้จ าโนทโจทนา บ่าวไพร่ ผู้นายประกัน ตน้เงิน ดอกเบ้ีย แกงได ประกัน ทาส  
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ตัวอย่างที่ 3 

  หาว่าเรือ ฯข้าฯ ใส่กุญแจไว้กับหนา้บ้าน แลผู้ร้ายมาลักหักโซ่แลกุญแจไป ฯข้าฯ เสาะหาแห่ง

ใดต าบลใดมิได้พบ มาพบท่ีกระทาชายคนนี้ ลดกระทงปลงแคมแปลงเรือ ฯข้าฯ เสีย จริง จึงให้การว่า

เรือ ฯข้าฯ ล าหนึ่งมีผู้ร้ายเอาล านี้มาลดกระทงปลงแคมเรือล านี้เสีย ใส่โซ่กุญแจนี้เสีย เรือนี้ฯข้าฯมา

เป็นรอยลดกระทงปลงแคมของฯขา้ฯ 

(จากหนังสอืหลักไชย : ต ารากฎหมายคร้ังกรงศรีอยุธยา หน้า 59) 

 

 จากตัวอยา่งข้างตน้มคี าท่ีอยูใ่นวงค าศัพท์ซึ่งเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการลักเรือ ได้แก่ เรือ กุญแจ ผู้ร้าย ลัก หัก โซ่ 

เสาะหา ลดกระทง ปลงแคม แปลงเรือ  

 

สรุปผล 
 ต ารากฎหมายหลักไชยมีวิธีการล าดับความท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กับเร่ืองหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

โดยในท่ีนีอ้าจหมายถึงคดีความอันเกี่ยวเนื่องกับการพจิารณาคดี ซึ่งคดีความท่ีเกิดขึน้นี้มีการเขียนโดยใชก้ารบรรยาย 

กล่าวคือ เป็นการเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร เมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลต่อ

การล าดับเนื้อความในการน าเสนอสาระส าคัญด้วย นั่นคือ ค าเชื่อมท่ีพบเป็นค าเชื่อมท่ีคล้อยตามกันหรือต่อเนื่องกัน

ไป และมีการขยายความเพื่อให้เข้าใจเร่ืองท่ีเกิดขึ้น 

กล่าวได้ว่า วิธีการล าดับเนื้อความการพิจารณาคดีในต ารากฎหมายหลักไชยมีวิธีการล าดับความท่ีท าให้

เนื้อหาและความหมายท่ีต้องการน าเสนอมีความชัดเจน เป็นล าดับ เข้าใจง่าย และตรงไปตรงมา อีกท้ังวิธีการเขียน

โดยล าดับตามเหตุการณ์และใชว้ธีิการบรรยายจึงเป็นสว่นส าคัญ ด้วยเหตุเพราะเป็นต าราวธีิการเขียนจึงต้องเขียนแล้ว

ให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อความหรือประเด็นท่ีต้องการสื่อสารได้ชัดเจน  
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กลยุทธ์การบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

Management strategic of the model school ues of information and 

communication technology of school administrators under ofice of Lamphun 

promary education service area 1 

เพ็ญพรรณ  แสงเนตร1* และ จรีวัฒณ์  ฌาณโสภณ1 

Phenphan Saengnet1* and  Jeerawat  Yansopon1 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา 2. เพื่อศึกษาการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ

บุคคลากรในสถานศึกษา และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อมีต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) โดยใชส้ถานศกึษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 จ านวน 3 โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศกึษา และบุคลากรสถานศกึษา จ านวน 53 คน และนักเรียน จ านวน 150 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

คือ แบบประเมินความพึงพอใจที่มตีอ่กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา แบบประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา และ

แบบประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนต่อมตีอ่การใชง้านดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สถิตท่ีิใชใ้น

การวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมากท่ีสุด ผลการประเมินด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา โดยรวมมากท่ีสุด  และผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนต่อมีต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมาก

ท่ีสุด  
 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การบริหาร  โรงเรียนตน้แบบ  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้บริหารสถานศกึษา 
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Abstract 
The purposes of this research were 1. to investigate the management strategic of Information and 

Communication Technology (ICT) of school administrators 2. to evaluate the Information and Communication 

Technology (ICT) of school personnel and 3. to investigate the students’ satisfaction towards Information and 

Communication Technology (ICT). The population used in this research was the modal school use of Information and 

Communication Technology, Lamphun Primary Education Service Area Office 1. The number was school 

administrators 53 and students 150 from 3 schools. The tools used for collecting the data were the evaluation for 

satisfaction of management strategic of Information and Communication Technology (ICT) of School Administrators, 

the evaluation for the Information and Communication Technology (ICT) of school personnel and the evaluation for 

the students’ satisfaction towards Information and Communication Technology (ICT). The data were analyzed 

through ANOVA, percentage, mean and standard deviation.  

The findings were the overall of satisfaction of management strategic of Information and Communication 

Technology (ICT) of School Administrators was at high level. The overall of evaluation for the Information and 

Communication Technology (ICT) of school personnel was at high level and the overall of the students’ 

satisfaction towards Information and Communication Technology (ICT) was at high level.   
 

Keywords:  Management strategies, The model school,  Information and Communication technology, School 

administrators 

บทน า 
ในโลกปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่ง

อ านวยความสะดวกสบายต่อการด าชีวติเป็นอันมาก เทคโนโลยไีด้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการด ารงชวีติได้เป็นอยา่ง

ดี สังคมจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันกับการความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ เทคโนโลยสีารสนเทศในขณะนี้สามารถ

ท าให้การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย และเป็นผลให้สถาบันการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในด้าน

การศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญในการตอบสนองนโยบายการศกึษา

ท่ีสง่เสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ และเป็นการสร้างความ

เท่าเทียมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมทางการศึกษา  โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร หรอืท่ีนิยมเรียกกันว่า ICT ซึ่งมาจากค าวา่ Information and Communication Technology [1]   

กระทรวงศึกษาธกิารได้ก าหนดนโยบายการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใชเ้พื่อการศึกษา ได้มี

การก าหนดกลยุทธ์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 

ด้าน ได้แก่ 1)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารนโยบายและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (Policy and Management) 

2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสาระทางการศึกษาและการสร้างความรู้ 5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างความ

เสมอภาคในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์สาระการศกึษาเพื่อการเรียนรู้ 6) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ [2] และเป็นไปตามกรอบตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามกลยุทธ์การพัฒนา

เทคโนโลยสีารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education) ท้ัง 6 ด้าน [3] ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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3) ด้านผู้สอนและบุคลากรทางการศกึษา 4) ด้านหลักสูตร 5) ด้านบริการและทรัพยากรการศึกษา 6) ด้านการใชง้าน/ 

การมสี่วนร่วมและผลลัพธ์/ ผลกระทบ/ ความเสมอภาค 

ส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา

รูปแบบใหม่ โดยมีการใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้ทดลองวิจัย และพัฒนาน าร่องใน การ

จัดการศกึษาในรูปแบบโรงเรียนตน้แบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งนับเป็นแนวคิดใหมใ่นการจัดการเรียนรู้ท่ี

มรูีปแบบผสมผสานหลากหลายวิธีการเข้าด้วยกัน และยังคงไว้ซึ่ง การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาให้แก่โรงเรียนในสังกัด และได้ขยายผลไปสู่โรงเรียนท่ัว

ประเทศต่อไป ในปีการศึกษา 2546 [4] นอกจากนี้ ยังมีโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คือโครงการ

โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ในโครงการทรูปลูกปัญญา ในพื้นท่ีห่างไกลท่ัวประเทศ มีโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอยค า เข้า

ร่วมในปีการศกึษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองเกิด เขา้ร่วมในปีการศึกษา 2555 และ โรงเรียนหนองเงอืก ได้เข้ารว่มใน

ปีการศึกษา 2557 [5]  

การจัดกิจกรรมการสอนในประเทศไทยโดยการใช้ ICT มีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น แต่ใน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ยังถือว่า ครูผู้สอนยังเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญในกระบวนการถ่ายทอดวชิา

ความรู้ การจะจัดกิจกรรม ICT ในการเรียนการสอนได้นั้น ครูผู้สอนต้องเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ICT และกระบวนการ

ตา่งๆ เป็นอยา่งดี ครูมีบทบาทหนา้ที่หลายอย่างท่ีเป็นท้ัง ผู้สอน ผู้ช่วย ผู้ช้ีแนะ ผู้ช้ีน า เน้นการเรียนรู้โดยมนีักเรียนเป็น

ศูนย์กลาง [6] สามารถเรียนรู้ร่วมกันท้ังในและนอกห้องเรียน โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี ในส่วนของนักเรียนนั้น 

ต้องสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีความสุข โดยจะเป็นผู้สร้าง ผลิตผลงานออกมา ต้องมีการคิด ออกแบบ 

พัฒนา แก้ปัญหา สะทอ้นความคิด เรียนรู้ร่วมกัน โดยใช ้ICT เป็นเครื่องมือชว่ยสร้างสรรค์ผลงาน  

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน ากลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มาใช้ปรับปรุง

โรงเรียนใน 2 ขอบเขตงานหลัก ๆ คือ ส่วนท่ีหนึ่งส าหรับงานด้านบริหาร บริการ และธุรการโรงเรียน  ได้แก่ งานด้าน

บริหารท่ัวไป งานห้องสมุด งานพัฒนาวชิาชีพ และงานวจิัย ส่วนท่ีสองส าหรับงานท่ีเกี่ยวกับครูและนักเรียน ได้แก่ งาน

แนะแนวและบริการพิเศษ งานทดสอบ ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้าง ออกแบบและตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ และประเมินผล

การเรียนในเบื้องต้น และสามารถพัฒนาเป็นการสอบออนไลน์ต่อไปในอนาคต งานสื่อการสอน ครูสามารถใช้

คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือสื่อสิ่งท่ีครูต้องการสอนไปยังนักเรียน เช่น ใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย กราฟิก วีดิทัศน์ สร้าง

ความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน ท าให้เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการศึกษาหาความรู้ งานใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(Computer-Assisted Instruction) ใชค้อมพิวเตอร์ชว่ยในการฝึกหัด การออกแบบบทเรียน การแก้ปัญหาโจทย์วชิาต่าง 

ๆ โดยน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกับแต่ละงาน [7]  

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอยค า โรงเรียนบ้านหนองเกิด และโรงเรียนหนองเงือก สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  ตาม

เกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และห้องเรียนศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษาเพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนาห้องเรียน 

และศูนย์บริการ ICT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยการใช้โปรแกรม

บริหารสื่อโรงเรียน และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการรายงานผลการปฏิบัตงิานข้อมูลข่าวสารและความก้าวหนา้ด้านต่างๆของ

โรงเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์เพื่อน าเสนอภาพความส าเร็จของโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นกิจกรรม

ส าคัญของโครงการในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน   
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัย จึงได้ท าการศึกษากลยุทธ์ ในการบริหารจัดการโรงเรียน

ตน้แบบการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศกึษา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ของผู้บริหาร

สถานศกึษา  

2. เพื่อศึกษาการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคคลากรในสถานศึกษา  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อมตีอ่การใชง้านด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษา ได้แก่ ครู และนักเรียน โรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าพูน เขต 1 ปีการศกึษา  2558 โรงเรียนบ้านดอย

ค า ครู จ านวน 13 คน นักเรียน จ านวน 136 คน โรงเรียนบ้านหนองเกิด ครู จ านวน 16 คน นักเรียน จ านวน 191 คน 

และโรงเรียนหนองเงอืก ครู จ านวน 21 คน นักเรียน จ านวน 128 คน  

2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอยค า โรงเรียนบ้านหนองเกิด และโรงเรียนหนองเงือก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 53 คน การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการ

เจาะจง และกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียน โรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สุ่ม

ตัวอยา่งนักเรียนโรงเรียนละ 50 คน จ านวนท้ังหมด 150 คน โดยการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบโควตา้ 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษากลยุทธ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้ศึกษาสรา้งขึ้นเองโดยศึกษาจากแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิัย

ท่ีเกี่ยวข้อง  แบ่งออกเป็น  3  ฉบับ  คือ  

ฉบับท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความพงึพอใจที่มตีอ่กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศกึษา 

ฉบับท่ี 2 เป็นแบบประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ของบุคคลากรใน

สถานศกึษา 

ฉบับท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียนต่อมตี่อการใชง้านด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดังนี้ 

ส่วนท่ี  1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และ

หาค่ารอ้ยละ  แลว้น าเสนอเป็นความเรียง 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน ในรายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ของผู้บริหารสถานศกึษา บุคลากรในสถานศกึษา และนักเรียน ด าเนนิการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ด้วยการ
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หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เป็นรายข้อ และรายด้าน  แล้วแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การแปล

ผลข้อมูลตามเกณฑ์ของเบส และ คานท ์[8] ดังนี้ของ  

 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถงึ อยูใ่นระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถงึ อยูใ่นระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถงึ อยูใ่นระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถงึ อยูใ่นระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถงึ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามความขอ้คดิเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพ่ิมเตมิจากแบบสอบถาม   
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบถามความพงึพอใจที่มตีอ่กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ของผู้บริหารสถานศกึษา กลุ่มตัวอยา่ง 53 คน แบง่ตามเพศเป็นเพศชาย 13 คน (ร้อยละ 24.53) เพศหญิง 40 

คน (ร้อยละ 75.47) แบง่ตามต าแหนง่ ผู้บริหารสถานศกึษา 3 คน (ร้อยละ 5.66) ครูผู้สอน 46 คน (ร้อยละ 86.79) 

และครูผู้ช่วย 4 คน (ร้อยละ 7.55) ซึ่งแสดงข้อมูลการความความพงึพอใจที่มตีอ่กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศกึษา ดังตอ่ไปน้ี  

 

ตารางที่ 1 แสดงความพงึพอใจท่ีมีต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ

ผู้บริหารสถานศกึษา 

กลยุทธ์การบรหิารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT) ของผู้บรหิารสถานศึกษา  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

ด้านนโยบาย 4.57 0.61 มากที่สุด 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   4.48 0.68 มาก 

ด้านผู้สอนและบุคลากรทางการศกึษา 4.62 0.55 มากที่สุด 

ด้านหลักสูตร 4.66 0.54 มากที่สุด 

ด้านบริการและทรัพยากรการศึกษา 4.65 0.53 มากที่สุด 

ด้านการใชง้าน/การมสี่วนร่วมและผลลัพธ์/ผลกระทบ/ความ

เสมอภาค 4.68 0.53 มากที่สุด 

โดยรวม 4.61 0.57 มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ่กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อกลยุทธ์การบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมมากท่ีสุด (x̄ = 4.61, S.D. 

= 0.57) โดยมีระดับผลการประเมนิด้านดา้นการใชง้าน/การมสี่วนร่วมและผลลัพธ์/ผลกระทบ/ความเสมอภาค มากท่ีสุด (x̄ = 

4.68, S.D. = 0.53) รองลงมาได้แก่ ด้านหลักสูตร (x̄ = 4.66, S.D. = 0.54) ด้านบริการและทรัพยากรการศกึษา (x̄ = 

4.65, S.D. = 0.53) ด้านผู้สอนและบุคลากรทางการศกึษา (x̄ = 4.62, S.D. = 0.55) ด้านนโยบาย (x̄ = 4.57, S.D. = 

0.61) ในระดับมากท่ีสุด และด้านโครงสร้างพื้นฐาน (x̄ = 4.48, S.D. = 0.68) มีการประเมินในระดับมากรองลงมา

ตามล าดับ 

2. ผู้ตอบแบบประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา  กลุ่ม

ตัวอยา่ง 53 คน แบง่ตามเพศเป็นเพศชาย 13 คน (ร้อยละ 24.53) เพศหญิง 40 คน (ร้อยละ 75.47) แบ่งตามต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน (ร้อยละ 5.66) ครูผู้สอน 46 คน (ร้อยละ 86.79) และครูผู้ช่วย 4 คน (ร้อยละ 7.55) ซึ่ง

แสดงผลการแบบประเมินด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา ดังตอ่ไปน้ี  

 

ตารางที่ 2  แสดงผลการแบบประเมินด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา 

ประเมนิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ

บุคลากรในสถานศึกษา  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

ด้านความรู้ ความสามารถ ในการใช ้ICT 4.38 0.74 มาก 

ด้านการสร้าง และการพัฒนาสือ่การสอน ICT 4.70 0.51 มากที่สุด 

ด้านการวจิัยในชัน้เรียนเพื่อแกปั้ญหาการเรียนการสอน ICT 4.45 0.69 มาก 

ด้านการส่งเสริมการค้นคว้าเพิม่เตมิของนักเรียนดว้ยสื่อ ICT 4.49 0.68 มาก 

ด้านการจัดสรร และด าเนินการอ านวยความสะดวกในการใช ้ICT 4.47 0.69 มาก 

โดยรวม 4.50 0.66 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา 

พบว่า บุคลากรในสถานศึกษา มีผลการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยรวมมากท่ีสุด   

(x̄ = 4.50, S.D. = 0.66) โดยบุคลากรในสถานศึกษา มีผลการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ด้านการสร้าง และการพัฒนาสื่อการสอน ICT มากท่ีสุด (x̄ = 4.70, S.D. = 0.51) ด้านการส่งเสริมการค้นคว้า

เพิ่มเตมินักเรียนด้วยสื่อ ICT  (x̄ = 4.49, S.D. = 0.68) ด้านการจัดสรร และด าเนนิการอ านวยความสะดวกในการใช ้ICT (x̄ = 

4.47, S.D. = 0.69) ด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน ICT (x̄ = 4.45, S.D. = 0.69) และ ด้าน

ความรู้ ความสามารถ ในการใช ้ICT (x̄ = 4.38, S.D. = 0.74) มีการประเมินในระดับมากรองลงมาตามล าดับ 

3. ผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนต่อมตีอ่การใชง้านดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) กลุ่มตัวอยา่ง 150 คน แบ่งตามเพศเป็นเพศชาย 75 คน (ร้อยละ 50.00) เพศหญิง 75 คน (ร้อยละ 

50.00) แบง่ตามระดับช้ัน ป.1 - 3 จ านวน 55 คน (ร้อยละ 36.67) ป.4 - 6 จ านวน 55 คน (ร้อยละ 36.67) และ ม.1 

- 3 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 26.66) นักเรียนเคยเข้าใช้งานสื่อด้าน ICT ประจ า (มากกว่า 3 คร้ัง/สัปดาห์) จ านวน 132 

คน (ร้อยละ 88.00) นักเรียนเคยเข้าใช้งานสื่อด้าน ICT (นอ้ยกว่า 3 คร้ัง/สัปดาห์) จ านวน 28 คน (ร้อยละ 22.00) และ
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ไมม่จี านวนนักเรียนท่ีไม่เคยเข้าใชง้านสื่อดา้น ICT ซึ่งแสดงผลการประเมินความพงึพอใจของนักเรียนต่อมตีอ่การใช้

งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังต่อไปนี้  

 

ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินความพงึพอใจของนักเรียนต่อมตีอ่การใชง้านด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) 

กลยุทธ์การบรหิารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) ของผู้บรหิารสถานศึกษา  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

มคี าอธิบายการใชง้านท่ีชัดเจน ท าให้เข้าใจ และสามารถปฏบัิติ

กิจกรรมได้ถูกต้อง 4.58 0.58 มากที่สุด 

รูปแบบในการน าเสนองานสื่อดา้น ICT มคีวามนา่สนใจ 4.51 0.66 มากที่สุด 

ตัวอักษรมคีวามเหมาะสม (ขนาด สี ชนิด ลักษณะ) 4.49 0.65 มากที่สุด 

ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหวประกอบงานสื่อดา้น ICT มคีวาม

เหมาะสม 4.57 0.63 มากที่สุด 

การใช้งานเข้าถึงสว่นต่างๆ มีความชัดเจน และใชง้านได้ดี 4.64 0.63 มากที่สุด 

เนื้อหางานสื่อดา้น ICTชัดเจน และเขา้ใจงา่ย ความงา่ยตอ่การ

ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ 4.59 0.62 มากที่สุด 

สามารถใช้งานได้อยา่งง่ายดาย ไมต่อ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้มากนัก 4.61 0.60 มากที่สุด 

ระบบสามารถให้บริการได้อยา่งมเีสถียรภาพต่อเนื่อง 4.56 0.63 มากที่สุด 

มทัีกษะในการแสวงหาความรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 4.57 0.65 มากที่สุด 

มทัีกษะการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการท างานเพิ่มขึ้น 4.65 0.57 มากที่สุด 

โดยรวม 4.58 0.62 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรียนต่อมตีอ่การใชง้านด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมากท่ีสุด (x̄ = 4.58, S.D. = 0.62) โดยนักเรียนมีความพึง

พอใจสูงสุดในการมทัีกษะการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการท างานเพิ่มขึ้นมากที่สุด (x̄ = 4.65, S.D. = 0.57) การใชง้านเข้าถึง

ส่วนต่างๆ มีความชัดเจน และใชง้านได้ดี  (x̄ = 4.64, S.D. = 0.63) และสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ไมต่อ้งใชเ้วลา

ในการเรียนรู้มากนัก (x̄ = 4.61, S.D. = 0.60) มีความพงึพอใจมากท่ีสุดระดับรองลงมาตามล าดับ 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 สามารถน ามาอภปิรายได้ ดังนี้ 

1. จากการศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาล าพูน เขต 1 มผีลการประเมินความพงึพอใจ โดยรวมใน

ระดับมากที่สุด โดยมีผลการประเมินด้านด้านการใชง้าน/การมีส่วนร่วมและผลลัพธ์/ผลกระทบ/ความเสมอภาค ระดับ

มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านหลักสูตร และด้านบริการและทรัพยากรการศึกษา ปัจจัยท่ีสนับสนุนเนื่องมาจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อด้านการใช้งาน การมีส่วนร่วม ของนักเรียนและบุคลากรทางการ ให้มีการ

เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในด้านความเสมอภาคของนักเรียนปกติ และนักเรียน

พิการ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น โรงเรียนบ้านหนองเกิด ซึ่งมีนักพิการเรียนร่วม และครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วม

เป็นผู้ดูแล แตน่ักเรียนพิการท่ีสามารถเข้าถึงและน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชใ้นการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจ านวนท่ียังไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับนักเรียนปกติ ส่วนในด้านหลักสูตร การจัด

กิจกรรมในสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ประกอบการศึกษา 

โทรทัศน์ และวิดีทัศน์ในการศึกษา การเข้าสืบค้นใช้งานอินเทอร์เน็ต การผลิตและพัฒนาแบบเรียน นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีเพียงพอตามความต้องการเพื่อเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ด้านผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษา ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะผ่านการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องตน้ มคีอมพิวเตอร์เป็นของตนเองเพื่อการ

ใชง้านท้ังการเรียนการสอนและ งานส่วนตัว นอกจากนี้ การเป็นโรงเรียนต้นแบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ของโครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งทางโครงการได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความรู้แล้วช านาญงานในการใชง้านระบบมา

ช่วยดูแล ท าให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถใช้งานได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งมีส่วน

อย่างมากในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอน  และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ด้านนโยบาย มีการจัดท า

แผนพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ท่ีสอดคล้องกับโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเป็น

รูปธรรมชัดเจน เน้นการปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นผลให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในภาพรวมดีขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีมีการประเมินในระดับมาก  

เนื่องจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ในบางคร้ังเกิดความขัดข้องจาก

ผู้ให้บริหาร ท าให้เกิดการไม่ต่อเนื่องในการใช้งานในบางคร้ัง แต่ส่วนของอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เช่น 

คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือเคร่ืองเล่นวีดิทัศน์ นั้นได้มีการจัดสรรงบประมาณ และอุปกรณ์ จากท้ังภาครัฐ และ

โครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์มาใช้ใช้อย่างพอเพียง ดังนั้นแล้ว ผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนตน้แบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีบทบาทในการใชก้ลยุทธ์การบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในด้านต่าง ก าหนด และก ากับการบริหารจัดการ ควบคุมการ

ด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศกึษา ส่งผลและสนับสนุนให้ผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษาในภาพรวมสูงขึ้น ซึ่งส่งผล

ให้การใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด 

2. การประเมินด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศกึษา  กลุ่มตัวอย่าง 

ผลการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากรในสถานศึกษา พบว่า บุคลากรใน

สถานศึกษา มีผลการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยรวมมากท่ีสุด ซึ่งการประเมินด้าน

การสร้าง และการพัฒนาสื่อการสอน ICT มากท่ีสุด ปัจจัยท่ีสนับสนุนเนื่องมาจาก มีการสนับสนุนงาน และส่งเสริม
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ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้เรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และ

ศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ท าให้บุคลากรใน

สถานศึกษาสามารถสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการคิด และการท างาน อย่างเป็นระบบ 

ด้านการส่งเสริมการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักเรียนด้วยสื่อ ICT การส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วย

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เชน่ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือการเรียนการ

สอนวิชาต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาข้อมูล ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนดีขึ้น ด้านการจัดสรร และด าเนินการอ านวยความสะดวกในการใช้ ICT เนื่องจากมีการใช้สื่อ ICT เหมาะสมต่อ

การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ และสภาพของคอมพิวเตอร์ส าหรับการ

จัดการเรียนการสอนใชส้ื่อ ICT อยู่ในสภาพท่ีดี อุปกรณ์และ สื่อ ต่างๆ ส าหรับการจัดการเรยีนการสอนโดยใชส้ื่อ ICT 

มีคุณภาพเหมาะสม  ความเร็วของ Internet เหมาะสมต่อการใช้งาน ด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียน

การสอน ICT เนื่องจากครูผู้สอนมคีวามมั่งหวังในการแก้ไขปัญญาด้านการเรยีนของนักเรียน จึงมีการจัดท าวจิัยในช้ัน

เรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนด้วยสื่อ ICT เพื่อใชแ้ก้ปัญหาในการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้ท่ี

มี คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีโดยใช้สื่อ ICT ท่ีเป็นแบบอย่าง

และเผยแพร่ การจัดท าสื่อ ICT ให้ท่ัวถึงกับครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา ก็จะท าให้ความรู้ความสามารถของ

ครูผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง และด้านความรู้ ความสามารถ ในการใช ้ICT เนื่องจากครผูู้สอนมคีวามรู้ และ

ทักษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน ทักษะการใช ้Internet  เบื้องตน้ การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทต่าง ๆ และ

มีความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเข้ามาใช้ในการเรียน การสอน หรือมีทักษะการใช้ สื่อ ICT ประกอบการจัดการ

เรียนการสอน ไม่เท่ากัน โดยครูผู้สอนท่ีผ่านการอบรม ICT เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จะสามารถน า ICT มาบูรณา

การในการเรียนการสอนได้ดีกว่า ซึ่งการฝึกอบรมครูด้าน ICT ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระดับใกล้เคียงกัน จะท าให้

ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาท่ีมากขึ้น 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอ่มีต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมากท่ีสุด โดยนักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุดในการมีทักษะการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการท างานเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด ปัจจัยเหตุผลมากจาก การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนใชส้ื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง เป็นฝึกทักษะให้

เกิดการเรียนรู้ การใชเ้ทคโนโลยี นอกจากนี้ นักเรียนมคีวามพึงพอใจมากที่สุดรองลงมาในการใช้งานเข้าถึงส่วนต่างๆ 

มคีวามชัดเจน และใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่เกิดความยุ่งยาก ลดอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียน

และสามารถใชง้านได้อยา่งง่ายดาย ไมต่อ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้มากนัก เนื่องจากการออกแบบ และพัฒนาสื่อท่ีใชโ้ดย

ครูผู้สอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีรูปแบบท่ีงา่ยตอ่การใชง้าน เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนามากท่ีสุด  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาบุคลการทางการศกึษา ทัง้ครูผู้สอน และครูผู้ช่วย ควรมกีารจัดอบรม หรือการหาความรู้

เพิ่มเตมิอยา่งต่อเนื่อง เพราะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มคีวามกา้วหนา้อย่างไมห่ยุดนิ่ง 

2. บุคลากรทางการศกึษา ควรมกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้จากครูผู้สอนท่ีประสบผลส าเร็จ

ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

3. การมผีู้ช านาญงานในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) มาชว่ยดูแล ดังเชน่ โรงเรียน

ตน้แบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งมสี่วนอยา่งมากในการช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของผู้สอน  
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4. การพัฒนาบุคลการทางการศกึษา ทัง้ครูผู้สอน และครูผู้ช่วย ให้มีความสามารถในการดูแลระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ จะมผีลให้การพัฒนานั่นมคีวามยั่งยืน 

5. การก ากับ และติดตามผลของผู้บริหาร นั้นให้มคีวามสอดคลอ้งไปในทิศทางกับแผนปฏบัิตงิานตลอดจน

กับบนโยบาย งบประมาณ และงานดา้นวชิาการ ท่ีก าหนดไว้  

6. การจัดงบประมาณเสริมโครงการประชารัฐ ให้กับโรงเรียนจ านวน 3,000 โรงเรียน จะท าใหม้กีารพัฒนา

ศักยภาพของโรงเรียนท่ีมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพิม่มากขึน้ ซึง่ส่งผลดตีอ่การพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้คร้ังนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากบุคลากรหลายฝ่าย  ขอขอบคุณคณะคณะ

สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลับนอร์ท-เชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูสถานศึกษา โรงเรียน

ต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ท้ัง 3 แห่ง ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 1  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณท่านท่ีปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีกรุณาให้

ความอนุเคราะห์ช่วยเหลอืตรวจสอบแก้ไขเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นี้ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
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ความรับผิดทางภาษีบ ารุงท้องท่ี กรณีการซื้อท่ีดินมาจากการขายทอดตลาดโดย

ค าสั่งศาล 

Liability of local tax: The purchase of land from the auction by judicial order 

วาสนิี นันทขว้าง ชาวเหนือ1* 

Wasinee Nanthakwang Chawnour1* 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

ในกรณีท่ีมีการซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดโดยค าสั่งศาล 2. เพื่อหาวิธีการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีและสภาพ

บังคับท่ีสอดคล้องกับหลักภาษีอากรท่ีดี โดยศึกษาว่าพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2508 นั้นมีบทบัญญัติท่ี

เกี่ยวกับความรับผิดในทางภาษีของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินใหม่ในภาษีบ ารุงท้องท่ีมี

อย่างไร ปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางปฏิบัตขิองพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษ ีส าหรับวธีิการวจิัย

นี้เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพในลักษณะ Concept Paper ประกอบด้วยการวจิัยจากเอกสารซึ่งศกึษาค้นควา้จากเอกสารท่ี

เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะมกีารด าเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีวา่มปัีญหา

อย่างไรเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไข โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดในเร่ืองการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดีและหลักการของการ

จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีมาใชใ้นการศึกษา 

 ผลการวิจัยพบว่า เมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาแพ้คดีแล้วถูกบังคับคดีตามค าพิพากษา เจ้าหนี้ตามค า

พพิากษาได้ยึดท่ีดินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพื่อน าออกขายทอดตลาดตามค าสั่งศาล แต่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่ง

เป็นเจ้าของท่ีดินนั้นไม่ได้ช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีค้างไว้ ถ้ามีผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาด ตามบทบัญญัติ

พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2508 แล้ว มิให้บังคับแก่ผู้รับโอนซึ่งได้กรรมสิทธ์ิมาในการขายทอดตลาดโดย

ค าสั่งศาลต้องช าระภาษีค้างแต่อย่างใด แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังมีการเรียกให้ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดตาม

ค าสั่งศาลให้มาช าระค่าภาษีคา้งท้ังๆ ท่ีไม่มีหนา้ท่ีต้องช าระแตอ่ยา่งใดซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย อีกท้ังก่อให้เกิดความ

ไมเ่ป็นธรรมแก่ผู้เป็นเจ้าของท่ีดินใหม่ท่ีไมต่อ้งรับผิดในภาระภาษีดังกล่าวและท าให้รัฐจัดเก็บภาษบี ารุงท้องท่ีไมไ่ด้หรือ

จัดเก็บได้ไม่เต็มท่ี ผู้วิจัยจึงเสนอวิธีการให้แก้ไขท้ังกระบวนการการจัดเก็บภาษีของรัฐ การพัฒนาความรู้ของพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ท่ีมีอ านาจจัดเก็บภาษแีละการให้ความรู้กับประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

ค าส าคัญ:  กฎหมาย  ภาษีบ ารุงท้องท่ี  ความรับผิด ขายทอดตลาด  ค าสั่งศาล  
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Abstract 
 This research aims 1. to find solutions to deal with the inefficient tax collection system on local 

maintenance tax; especially in the case of a land purchased at a sale by public auction under an order of the 

Court 2. to discover the alternative ways to collect the local maintenance tax and also enforcements that are 

compliance with four maxims regarding taxes in general. The research will be studying the provisions under the 

Local Taxes Act 2508 B.E., if it proposes the tax liability on local maintenance tax to a buyer; as a new 

ownership, who purchased a land from an auction. The research also further educates on practical problems in 

collecting taxes as such of an involved officials. This is a qualitative research in the Concept Paper including 

research papers by studying relevant documents. It also gathers the interviews from relevant officials who are 

responsible for the collecting local maintenance taxes in order to know the problems of the Act and problems in 

practice that lead to finding resolutions. 

 The research found that when a judgment debtor lose their case, he/she  is liable to pay debt under 

legal execution, a judgment creditor seizes the properties of the debtor as such and sells them to the public 

auction under an order of the Court in order to satisfy the debt. The problems will be occurred when the 

judgment debtor; an ownership of a land, has never made any8 payment on local maintenance tax on hold. The 

question is who will be responsible for arrear taxes as such. From the provision the Act, even though it states 

that a property buyer shall not responsible for all arrear taxes as such, in practice the buyer has been forced to 

pay all those taxes which are not liable to them. It is clearly seen that the conduct does not comply with the Act. 

This causes unfairness to the property buyer because the burden of paying taxes should not fall into him/her 

who is a newest ownership of the land. They shall not liable for arrear local maintenance taxes which are not 

collected or not paid in full. The research also proposes the alternative solutions to solve the whole process of 

collecting tax system in the State. In addition, the development of knowledge of competent authorities and the 

educating to the citizens should be concerned. 
 

Keywords:  Law, Local tax, Liability, The auction, Judicial order    

 
บทน า  

ภาษีบ ารุงท้องท่ีหรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่าภาษีท่ีดินหรือภาษีดอกหญ้า เป็นภาษีท่ีจัดเก็บท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์

เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ท าการเกษตรและท่ีดินว่างเปล่าจากเจ้าของท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.

2508 บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุง

ท้องท่ี เจ้าของท่ีดินต้องยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภบท.5) ในวันท่ี 1 มกราคมของปีใด มี

หนา้ที่เสยีภาษบี ารุงท้องท่ีในปีนัน้และยื่นแบบแสดงรายการท่ีดนิตอ่เจ้าพนักงานประเมนิ ณ ส านักงานเขตท่ีท่ีดนิตัง้อยู ่

กรณีท่ีดินรายใหมห่รือปีท่ีมกีารตีราคาปานกลาง ให้เจ้าของท่ีดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการตี

ราคาปานกลางท่ีดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน กรณีท่ีได้กรรมสิทธ์ิใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชนท่ี์ดนิใหม่ โดยย่ืนแบบพร้อมส าเนาหลักฐานประกอบการพจิารณา 
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ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2508 ก าหนดให้เจ้าของท่ีดินดังต่อไปนี้ไม่ต้องเสีย

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 

1. ท่ีดนิท่ีเป็นท่ีต้ังพระราชวังอันเป็นสว่นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน 

2. ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หา

ผลประโยชน์ 

3. ท่ีดนิของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใชใ้นกิจการของราชการสว่นท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์

 4. ท่ีดนิท่ีใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 

5. ท่ีดินท่ีใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจ

ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม ่หรอืท่ีศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 

6. ท่ีดนิท่ีใชเ้ป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชนต์อบแทน 

7. ท่ีดนิท่ีใชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟา้หรอืการท่าเรือของรัฐหรอืท่ีใชเ้ป็นสนามบินของรัฐ 

8. ท่ีดนิท่ีใชต้อ่เนื่องกับโรงเรือนท่ีต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดนิอยูแ่ลว้ 

9. ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจ้าของท่ีดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของ

ท่ีดนิมไิด้ใชห้รือหาผลประโยชนใ์นท่ีดนิเฉพาะส่วนน้ัน 

10. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งท่ีท าการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ หรือ

องคก์ารระหว่างประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมขี้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 

11. ท่ีดนิท่ีเป็นท่ีต้ังท่ีท าการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทัง้นี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏบัิตติอ่กัน 

12. ท่ีดนิตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีตามมาตรา 22 บัญญัติในเร่ืองการลดหย่อนภาษีโดยสรุปว่า 

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดนิแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูใ่นจังหวัดเดียวกัน และใชท่ี้ดินนัน้เป็นท่ีอยูอ่าศัยของ

ตน เป็นท่ีเลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีตามเกณฑ์อย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1. ถ้าเป็นท่ีดินนอกเขตเทศบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้ ท้ังนี้ ตามท่ีก าหนดใน

ข้อบัญญัติจังหวัด หรอืขอ้บังคับต าบล แลว้แต่กรณี 

2. ถ้าเป็นท่ีดนิในเขตเทศบาลต าบลหรือในเขตสุขาภบิาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหน่ึงไร่ แตจ่ะนอ้ยกวา่สองร้อย

ตารางวาไมไ่ด้ ท้ังน้ี ตามที่ก าหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ      

 3. ถ้าเป็นท่ีดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลต าบล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่ง

ร้อยตารางวา แต่จะน้อยกวา่ห้าสิบตารางวาไมไ่ด้ ท้ังน้ี ตามที่ก าหนดในขอ้บัญญัติหรือเทศบัญญัติ  

  

4. ถ้าเป็นท่ีดนิในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อนได้ ดังตอ่ไปน้ี 

(ก) ในท้องท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวา

ไมไ่ด้ 

(ข) ในท้องท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหน่ึงไร ่แต่จะน้อยกวา่หนึ่งร้อยตารางวาไม่ได้ 

(ค) ในท้องท่ีชนบท ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร ่แต่จะน้อยกวา่สามไร่ไม่ได้ 

ท่ีดนิท่ีมีสิ่งปลูกสร้างและใชส้ิ่งปลูกสร้างนัน้เป็นสถานการค้าหรือให้เชา่ไมไ่ด้รับการลดหย่อนส าหรับส่วนของ

ท่ีดนิท่ีมีสิ่งปลูกสร้างท่ีใชเ้ป็นสถานการคา้หรอืให้เชา่นั้น 
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หากเจ้าของท่ีดินไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีก็มีบทบัญญัติท่ีสามารถบังคับให้เจ้าของท่ีดินรับผิดในค่าภาษี

ดังกล่าวได้ดังท่ีบัญญัติไว้โดยสรุปในมาตรา 41 วา่ ทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีคา้งช าระ อาจถูกยึด

อายัด หรอืขายทอดตลาดเพื่อน าเงนิมาช าระภาษบี ารุงท้องท่ีค้างช าระ โดยให้นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจ

ออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด หรือขายทอดตลาดได้ แต่ค าสั่งเช่นว่านั้นจะออกได้ก็แตโ่ดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

จากผู้ว่าราชการจังหวัด  และมาตรา 42 บัญญัติไว้โดยสรุปว่า เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดนั้น ให้หักไว้เป็น

ค่าใชจ้่ายในการยดึอายัด หรือขายทอดตลาด เหลอืเท่าใดให้ช าระเป็นค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี ถ้ายังมเีงินเหลอือยู่อีกให้คืน

แก่เจ้าของท่ีดนิ 

อีกท้ังเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินนั้นให้แก่ผู้อื่น มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.

2508 บัญญัติโดยสรุปว่า เมื่อกรรมสิทธ์ิหรือการครอบครองของเจ้าของท่ีดินได้โอนตกไปยังบุคคลอื่น ให้ผู้รับโอนมี

หน้าท่ีร่วมกับเจ้าของท่ีดินเดิมเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระไม่เกินห้าปี รวมท้ังปีสุดท้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ

ท่ีดินด้วย ส่วนภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระเกินห้าปีคงอยู่ในความรับผิดของเจ้าของท่ีดินเดิม ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิให้

ใช้บังคับแก่ผู้รับโอนซึ่งได้กรรมสิทธ์ิมาในการขายทอดตลาดโดยค าสั่งศาลหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใน

คดีลม้ละลาย หรือค าสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติน้ี  

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินนั้นให้แก่ผู้อื่น ผู้รับโอนต้องร่วมรับผิดในหนี้ภาษีดังกล่าว

ร่วมกับเจ้าของท่ีดินเดิมท่ีค้างช าระเพียงแค่ไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น แต่หากการค้างช าระนั้นเป็นเวลาเกิน 5 ปีก็ให้อยู่ใน

ความรับผิดของเจ้าของท่ีดินเดิม จากข้อเท็จจริงในทางปฏิบัตินั้นบางคร้ังเจ้าของท่ีดินเดิมอาจจะค้างช าระภาษีบ ารุง

ท้องท่ีเป็นระยะเวลานานมากกว่า 5 ปี ท าให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีได้อย่างเต็มจ านวนท่ีค้างช าระ 

นอกจากนั้นหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บภาษกี็ไมส่ามารถด าเนนิการตามมาตรา 41 ท่ีบัญญัติไว้อีกดว้ย  

ส าหรับกรณีท่ีลูกหนี้ตามค าพพิากษาเป็นเจ้าของท่ีดิน โดยท่ีดินดังกล่าวถูกยดึออกขายทอดตลาดตามค าสั่ง

ศาลเพื่อมาช าระหนี้ ซึ่งท่ีดินดังกล่าวค้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีนั้น เมื่อมีการขายทอดตลาดได้แล้ว ตามมาตรา 39 

วรรค 2 ท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น มิให้ผู้รับโอนซึ่งได้กรรมสิทธ์ิมาในการขายทอดตลาดโดยค าสั่งศาลหรือค าสั่งของเจ้า

พนักงานพิทักษท์รัพย์ในคดีลม้ละลาย หรอืค าสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติน้ี  ร่วมรับผิดกับเจ้าของ

ท่ีดนิเดิมในหนีท่ี้คา้งช าระ แตใ่นทางปฏบัิตพินักงานเจา้หนา้ที่ผู้มีหนา้ที่ในการจัดเก็บภาษจีะส่งหนังสือแจ้งการประเมิน

ภาษีมาให้เจ้าของท่ีดินใหม่ท่ีเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธ์ิจากการขายทอดตลาดโดยค าสั่ งศาลดังกล่าว เพื่อเรียกให้ช าระ

ภาษีท่ีค้างช าระ โดยท่ีเจ้าของท่ีดินใหม่นั้นไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเลย ซึ่งไม่เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 39 วรรค

สอง ถ้าเจ้าของท่ีดินใหม่จ่ายภาษีไปตามหนังสือแจ้งการประเมิน แม้จะเรียกเก็บเพียงแค่ 5 ปี ก็ไม่เป็นธรรมกับผู้เป็น

เจ้าของท่ีดินใหม่ท่ีซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาด การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีจึงไม่ได้ถูกจัดเก็บอย่างครบถ้วน

ตัง้แต่เกิดภาระภาษี เมื่อลูกหนี้ไม่ช าระค่าภาษีตั้งแตเ่กิดความรับผิดทางภาษีก็จะท าให้รัฐเก็บภาษีได้อยา่งไมค่รบถ้วน 

อกีทัง้ยังไปเรียกเก็บเอาจากผู้ซือ้ทรัพย์จากการขายทอดตลาดอกี ซึ่งท าให้ไมเ่ป็นไปตามหลักภาษีอากรท่ีดแีละท าให้ผู้

ท่ีต้องรับผิดในภาระภาษีดังกล่าวไม่ได้รับผิดอยา่งแท้จริง อาจจะก่อให้เกิดการเก็บภาษีท่ีได้รับเงินค่าภาษีอย่างไม่เต็ม

เม็ดเต็มหนว่ย 

ส าหรับการจัดเก็บภาษีนั้นต้องจัดเก็บตามหลักกฎหมายภาษีอากรท่ีดี อันมแีนวคิดมาจาก Adam Smith นัก

เศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงชาวอังกฤษ ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งการภาษีอากร ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Wealth of Nations 

เมื่อปี ค.ศ. 1776 ว่าหลักการจัดเก็บภาษอีากรท่ีดีนัน้จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 4 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ Adam 

Smith’s Canons ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
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1. หลักความเป็นธรรม (Equity) ต้องให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี โดยจะต้องยึดหลักว่าผู้ท่ีมีรายได้

มากควร จะต้องเสียภาษีมาก คนมีรายได้น้อยควรเสียภาษีน้อยตามก าลังความสามารถในการช าระภาษี (Ability to 

Pay) ของแต่ละคน 

2. หลักความแน่นอน (Certainty) ต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บให้รัดกุมและแน่นอน เช่น ผู้เสีย

ภาษีจะต้อง ช าระภาษเีมื่อใด ที่ไหน ถ้าผู้ใดละเลย หลีกเลี่ยง หรอืลา่ชา้ จะตอ้งได้รับโทษอย่างไร เป็นต้น 

3. หลักความสะดวกในการเสียภาษี (Convenience of Payment) ต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี

มากที่สุด เชน่ ควรก าหนดชว่งเวลาในการช าระภาษีให้นานพอสมควร เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เสียภาษี และควรใช้วธีิการท่ี

ง่ายไมยุ่ง่ยากซับซ้อน เพื่อมใิห้ผู้เสียภาษีเกิดความเบ่ือหนา่ย หรือให้ผ่อนช าระได้ในกรณีท่ีต้องเสียภาษเีป็นจ านวนมาก 

เป็นต้น 

4. หลักประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ (Economy in Collection) ต้องถือหลักจัดเก็บในอัตราต่ าแต่เก็บได้

มากและทั่วถึง ดีกว่าท่ีจะเก็บในอัตราสูงแต่เก็บได้น้อยเนื่องจากเก็บแต่เฉพาะคนท่ีมีรายได้มาก อีกประการหนึ่งก็คือ 

การเรียกเก็บภาษีในอัตราสูง ย่อมเป็นการย่ัวยุให้ผู้เสียภาษีเกิดความรู้สกึเสียดายเงินและพยายามหลกีเล่ียงภาษี 

จากปัญหาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ความไม่รู้กฎหมายอย่างถ่องแท้ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีในการเก็บภาษี อีกท้ังความไม่ทันสมัยของข้อมูลท่ี

สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลกระทบถึงความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและความไม่

สอดคล้องกันกับหลักภาษีอากรท่ีดอีกีด้วย 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีมีการซื้อทรัพย์

จากการขายทอดตลาดโดยค าสั่งศาล  

2. เพื่อหาวธีิการจัดเก็บภาษบี ารุงท้องท่ีและสภาพบังคับท่ีสอดคล้องกับหลักภาษอีากรท่ีดี  

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีในปัจจุบันนั้น ยังมีการบังคับจัดเก็บภาษีอย่างไม่มีประสิทธิภาพครอบคลุมอย่าง

เต็มท่ี หากผู้ท่ีต้องรับผิดเสียภาษีอันเป็นลูกหนี้ตามค าพพิากษาไม่ได้เสียภาษีตามกฎหมาย ก็ไมม่ีสภาพบังคับท่ีจริงจัง

และบังคับช าระภาษีอย่างครบถ้วนท าให้ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดในกรณีการซื้อทรัพย์จากการขาย

ทอดตลาดโดยค าสั่งศาลต้องด าเนินการช าระหนี้ภาษีดังกล่าวแทนลูกหนี้ตามค าพิพากษา อันท าให้ระบบการจัดเก็บ

ภาษีน้ันไมเ่ป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีด ี 

วัสดุอุปกรณ์วิธีการศึกษา 

 วธีิการด าเนินการวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าและวจิัยเอกสาร (Documentary Research) โดยอาศัยการศึกษา

ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอันประกอบด้วย ตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ต ารา บทความ เอกสารสัมมนา ข้อบังคับ กฎกระทรวง ประกาศอธิบดี วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารเผยแพร่ของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ทท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนความเห็นของ

นักกฎหมายโดยข้อมูลส่วนใหญ่ได้ด าเนินการขอตรวจดูและขออนุญาตคัดถ่ายเอกสารจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ

ได้มีการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดหรือหอสมุดต่างๆ ด้วยการวางกรอบข้อมูลท่ีต้องการค้นคว้า และค้นหาข้อมูล
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เพิ่มเติมจาก Website และฐานข้อมูลท่ีห้องสมุดหรือหอสมุดนั้นๆ มี โดยน าข้อมูลความรู้ท่ีได้ มาท้ังหมดมา

ท าการศึกษาและวิเคราะห์เทียบเคียงและน าเสนอในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Descriptive) อีกท้ังจะมี

การด าเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีในการเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง เพื่อ

เสนอแนวทางการแก้ไข 

ผลการศึกษา 
 ในคดีแพ่งเมื่อศาลมคี าพิพากษาให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระหนี้แล้ว การบังคับคดีต้องเป็นไปตามขั้นตอน 

คือ ศาลต้องมคี าบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาดังกล่าวช าระหนี้ตามค าพิพากษา ตามมาตรา 272 แห่งประมวลวิธี

พจิารณาความแพง่ เมื่อระยะเวลาที่ศาลได้ก าหนดไวเ้พื่อให้ปฏิบัติตามค าบังคับนัน้ได้ล่วงพน้ไปแล้ว ถ้าเจ้าหนี้ตามค า

พพิากษาจะขอให้บังคับคดใีห้ย่ืนค าขอฝ่ายเดียวตอ่ศาลเพื่อให้ออกหมายบังคับคด ีตามมาตรา 275 โดยเจ้าหนี้ตามค า

พิพากษาต้องร้องขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปี ตามมาตรา 271 เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเมื่อมีสิทธิบังคับคดีเอาจาก

ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น หากลูกหนี้ตามค าพิพากษามีทรัพย์สิน เช่น ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 

เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาก็มีสิทธิท่ีจะแจ้งตอ่เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการยดึท่ีดินของลูกหนี้ตามค าพพิากษาเพ่ือน า

ออกขายทอดตลาดตามค าสั่งศาลต่อไป ลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินนั้นอาจจะมคีวามรับผิดในหนี้ค้าง

ช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี แล้วไม่ได้ช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีค้างไว้เลย ถ้ามีผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดตาม

ค าสั่งศาลนั้น ผู้ซื้อทรัพย์ไม่สามารถทราบได้ว่าท่ีดินนั้นค้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีไว้หรือไม่ ซึ่งต ามบทบัญญัติ

พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2508 ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ววา่ เมื่อกรรมสิทธ์ิหรือการครอบครองของ

เจ้าของท่ีดินได้โอนตกไปยังบุคคลอื่น ไมใ่ห้ผู้รับโอนมหีนา้ที่ร่วมกับเจ้าของท่ีดินเดิมเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระ หาก

ผู้รับโอนซึ่งได้กรรมสทิธ์ิมาในการขายทอดตลาดโดยค าสั่งศาลหรือค าสัง่ของเจ้าพนักงานพิทักษท์รัพย์ในคดีลม้ละลาย 

หรือค าสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังมีการเรียกให้ผู้ซื้อทรัพย์จากการขาย

ทอดตลาดตามค าสั่งศาลให้มาช าระค่าภาษีคา้งท้ังๆ ท่ีไมม่ีหนา้ท่ีต้องช าระแตอ่ย่างใดซึ่งไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้ง

ก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมแก่ผู้เป็นเจ้าของท่ีดนิใหมท่ี่ไมต่อ้งรับผิดในภาระภาษีดังกล่าวและท าให้รัฐจัดเก็บภาษีบ ารุง

ท้องท่ีไม่ได้หรือจัดเก็บได้ไม่เต็มท่ี  

 ถึงแม้ว่าผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดจะไม่มีหน้าที่ท่ีจะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระ แล้วช าระค่า

ภาษีดังกล่าวไปแทนเจ้าของท่ีดินเดิมอันเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาในคดีแพ่ง ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด

ดังกล่าวก็สามารถขอรับเงินคืนได้ ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2508 มาตรา 44 ซึ่งบัญญัตวิา่ “ผู้ใดเสีย

ภาษีบ ารุงท้องท่ีโดยไม่มหีนา้ที่ตอ้งเสีย หรอืเสียเกินกวา่ที่ควรตอ้งเสีย ผู้น้ันมสีิทธิได้รับเงินคืน 

 การขอรับเงินคืนให้ยื่นค าร้องต่อนายอ าเภอส าหรับนอกเขตเทศบาล หรือนายกเทศมนตรีส าหรับในเขต

เทศบาลภายในหนึ่งปีนับแตว่ันท่ีเสียภาษบี ารุงท้องท่ีหรือนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าวนิจิฉัยอุทธรณ์ แลว้แตก่รณี ในการนี้

ให้ผู้ยื่นค ารอ้งส่งเอกสารหลักฐาน หรือค าชีแ้จงใดๆประกอบค าร้องด้วย 

 การสั่งคนืภาษบี ารุงท้องท่ีให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรีแล้วแตก่รณี” 

 อย่างไรก็ตามก็ท าให้เพิ่มขั้นตอนการท างานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการท างานท้ังๆ ท่ีไม่ต้องด า เนินการ

ออกหมายเรียกผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดมาช าระภาษีค้าง อีกท้ังยังท าให้ผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวเสียเวลาและ

ทรัพย์สนิท้ังๆ ท่ีไม่มหีนา้ที่อกีด้วย 
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วิจารณ์และสรุปผล 

 สรุปผล 

 ในประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างตน้นัน้ ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอาจมมีุมมองวา่เป็นปัญหาที่ไมส่ าคัญ อย่างไรก็

ตามก็เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติอันส่งผลกระทบต่อหลักการการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดีและไม่เป็นไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมายอันเนื่องมาจากปัญหาหลายๆ ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 1. ปัญหาจากความไม่แม่นย าในบทกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 

ส่งผลกระทบตอ่หลักความเป็นธรรม หลักความแน่นอน รวมท้ังหลักประหยัดคา่ใชจ้่ายในการจัดเก็บอกีด้วย 

 2. ปัญหาจากความล้าสมัยของกฎหมายท่ีไม่มีพลวัตตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลย ีควรจะ

มหีลักเกณฑ์ในกฎหมายการเชื่อมโยงข้อมูลของหนว่ยงานของรัฐว่าทรัพย์ท่ีขายทอดตลาดตามค าสั่งศาลนั้นมภีาษีคา้ง

ช าระอยู่ ควรจะมีการช าระภาษีค้างก่อนท่ีจะมีการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและโอนทางทะเบียนให้ผู้

ทรัพย์จากการขายทอดตลาด อันขัดกับหลักความสะดวกในการเสียภาษี  

 3. ปัญหาจากความไม่รู้กฎหมายของประชาชน ทั้งๆ ท่ีภาษีบ ารุงท้องท่ีเป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน

โดยตรงท่ีจะต้องเสียภาษี    

 อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การแก้ไขปัญหาข้างต้นหากจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จ าเป็นท่ีจะต้องใช้มาตรการหลายๆ ด้านมาใช้

ส่งเสริมกัน ดังนี ้

 1. ในส่วนปัญหาด้านพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ ต้องด าเนินการบังคับใช้

กฎหมายอย่างจริงจัง ไม่จ าเป็นต้องเพิ่มบุคลากรมาดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บภาษี แต่ต้องเพิ่มความรู้ความ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวต้องรับผิดชอบ มากกว่าการท างานตามความเคยชินโดยไม่ให้

ความส าคัญกับกฎหมาย ระเบียบหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับกรณีตามปัญหา 

 2. ในด้านการบัญญัติกฎหมายท่ีมีความล้าสมัยของกฎหมายท่ีไม่มีพลวัตตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม

และเทคโนโลยี ภาครัฐควรออกกฎหมายให้ชัดเจนและให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันท้ังหน่วยงาน

ในการบังคับคดีท่ีมีหน้าท่ีในการขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ให้ด าเนินการสอบถามองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีก่อนว่า ทรัพย์นั้นมีภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระหรือไม่ เมื่อขาย

ทอดตลาดได้แล้วก็น าเงินนั้นช าระค่าภาษีค้างก่อน แล้วค่อยด าเนินการจ่ายให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หากเหลือแล้ว

จึงคืนลูกหนี้ตามค าพิพากษาต่อไป อีกท้ังต้องประสานงานกับส านักงานท่ีดินให้ตรวจสอบก่อนว่ามีการช าระค่าภาษี

บ ารุงท้องท่ีคา้งช าระแล้วหรือไม่ 

 เปรียบเทียบได้กับพลวัตของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 

29) พ.ศ.2558 ท่ีแก้ไขกฎหมายท่ีปัจจุบันการขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดและ

ท่ีดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดิน ซึ่งมีการค้างช าระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ไม่เป็นท่ีน่าสนใจของตลาด

เท่าท่ีควร เพราะผู้ซือ้ได้จะต้องรับผิดชอบภาระค่าใชจ้่ายส่วนกลางท่ีคา้งช าระแทนลูกหนี้ตามค าพิพากษา สมควรเพิ่ม

มาตรา 309 จัตวา เพื่อให้ผู้ซื้อห้องชุดในอาคารชุดและท่ีดินจัดสรรจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี

ได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น และเพื่อลดอุปสรรคในการขายทอดตลาดห้องชุดและท่ีดินจัดสรรให้สามารถจ าหน่าย

ออกไปได้ภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีและระบบเศรษฐกิจของประเทศใน

ภาพรวม ซึ่งมาตรา 309 จัตวา บัญญัติว่า “เมื่อท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ให้จดทะเบียน



 
 

  2844  Proceedings 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลอื่นผู้มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายให้

ด าเนนิการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทรัพย์สนิน้ันให้แกผู่้ซือ้ 

 ถ้าทรัพย์สินท่ีจะขายทอดตลาดเป็นห้องชุดตามกฎหมายวา่ด้วยอาคารชุด ก่อนท าการขายทอดตลาดให้เจ้า

พนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระเพื่อการออกหนังสือรับรอง

การปลอดหนี้ตามกฎหมายวา่ด้วยอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ีได้รับค าบอกกล่าว 

เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดไวเ้พื่อช าระหนี้ท่ีค้างช าระดังกล่ าว

จนถึงวันขายทอดตลาดแก่นติิบุคคลอาคารชุดก่อนเจ้าหนี้จ านอง และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ

ให้แกผู่้ซือ้โดยไม่ต้องใชห้นังสือรับรองการปลอดหนี้ 

 หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ท่ีค้างช าระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ท่ีค้างช าระ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้

หนังสือรับรองการปลอดหนี้ 

 ถ้าทรัพย์สินท่ีจะขายทอดตลาดเป็นท่ีดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดิน ก่อนท าการขาย

ทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแจ้งรายการหนี้ค่าบ ารุงรักษาและการ

จัดการสาธารณูปโภคพร้อมค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดนิต่อเจ้าพนักงานบังคับคดภีายในสามสบิวันนับ

แต่วันท่ีได้รับค าบอกกล่าว เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดไว้เพื่อ

ช าระหนี้ท่ีค้างช าระดังกล่าวจนถึงวันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนเจ้าหนี้จ านอง และให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในท่ีดนิให้แก่ผู้ซือ้ ท้ังน้ี หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมไว ้ให้การระงับ

การจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมนัน้เป็นอันยกเลิกไป 

 หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่แจ้งรายการหนี้ ท่ีค้างช าระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคสี่หรือแจ้งว่าไมม่ีหนี้ท่ีค้างช าระ หรือในกรณีท่ียังมิได้จัดตั้งนิตบุิคคลหมู่บ้านจัดสรรให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในท่ีดนิให้แก่ผู้ซือ้ ท้ังน้ี หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมไว ้ให้การระงับ

การจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมนัน้เป็นอันยกเลิกไป 

 การจ่ายเงินท่ีกันไว้ตามวรรคสองและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้” 

 จะเห็นได้ว่า ถึงแม้วา่เป็นหนี้ค่าส่วนกลางของห้องชุดท่ีขายทอดตลาดยังต้องมีการช าระค่าส่วนกลางก่อนท่ี

จะโอนทางทะเบียนได้ ดังนั้น หนี้ภาษีอากรค้างจึงควรได้จะได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแล้วถึงจะโอน

ทางทะเบียนได้ 

 3. ปัญหาจากความไม่รู้กฎหมายของประชาชน ต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนถึงฐานภาษีและผู้มหีน้าท่ีเสียภาษี

บ ารุงท้องท่ีอยา่งชัดเจนตอ่ไป  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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ศลิปะการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยม : กรณีศกึษาเพลงฮิตติดชาร์ต 2557 

Music Sanook.com 

Art of language usage in Thai popular songs: A case study of 2014 Hit songs 

of music sanook.com  

เมศิณ ีภัทรมุทธา1* 

Mesinee Pataramutha1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยม โดยศึกษาจากเพลงฮิต  

ติดชาร์ต Music Sanook.com ประจ าปี พ.ศ. 2557 จ านวน 87 เพลง ผลการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาใน  เพลง ไทย

สากลสมัยนิยมนี้ มีการใช้ค าท่ีสร้างความไพเราะและนิยมใช้ค าสั้นๆ ง่ายๆ ในบทเพลง ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้ค า

ภาษาปาก การใช้ค าภาษาต่างประเทศ การใช้ค าสแลง การใช้ค าซ้ า การใช้ค าอุทาน และการใช้ค าสัมผัส นอกจากนี้

ยังมีการใชภ้าษาภาพพจนเ์พื่อสร้างสุนทรียภาพและจินตภาพด้วย โดยพบการใช้ภาษาภาพพจน์ 7 ลักษณะ คือ การใช้

อุปมา การใชอุ้ปลักษณ ์การใชส้ัญลักษณ์ การใช้อตพิจน ์การใชบุ้คลาธษิฐาน การใชป้ฏปุิจฉา และการใชป้ฏวิาทะ  
 

ค าส าคัญ:  ศลิปะการใชภ้าษา  เพลงไทยสากลสมัยนิยม  เพลงฮิต 
 

Abstract  
 

 This article aims to study the art of language usage of 87 Thai popular songs from the chart of 2014   

hit songs of Music Sanook.com. It was found that there was the use of beautiful words and short and simple 

words in the songs which consist of spoken language, foreign language, slang, redundant words, interjection, 

and rhymes. In addition, there was also the use of figure of speech to create the aesthetics and imagery.      

That is, seven types of figure of speech which are simile,  metaphor, symbol, hyperbole, personification, 

rhetorical question, and oxymoron were used. 
  
Keywords:  Art of language usage, Thai Popular Songs, Hit songs 
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บทน า 

เพลงเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทหนึ่งท่ีรังสรรค์มาจากประสบการณ์และจินตนาการผสมผสานกับ

อารมณ์ความรู้สึก ซึ่งแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมอยู่ในทุกสังคมมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เพลงท่ีขับร้องจะประกอบไปด้วย

ดนตรีต่างๆ เพื่อให้เกิดความไพเราะมากขึน้ เพลงไทยสากลนับว่าเป็นเพลงไทยประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมในกลุ่ม

ของวัยรุ่นอย่างมาก ปัจจุบันมีดนตรีและเพลงไทยสากลท่ีเป็นดนตรีและเพลงสมัยใหม่ก าลังเป็นท่ีนิยมในกลุ่มของ

วัยรุ่น ซึ่งเรียกเพลงประเภทนี้ว่า เพลง Pop ย่อมาจากค าว่า popular มีสองประเภทใหญ่ๆ คือ Pop Rock และ         

Pop Dance ดนตรีหรือเพลง Pop เป็นบทเพลงท่ีนิยมใช้เคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าบรรเลง 

นักร้องเป็นวัยรุ่นหรือนักแสดง เนื้อร้องส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรักเป็นส่วนใหญ่ (พรรณราย ค าโสภา, 2549 : 33) 

อย่างไรก็ดี เพลงจะหมดความไพเราะไปทันที ถ้าหากขาดซึ่งศิลปะแห่งการประพันธ์  

เพลงไทยสากลเป็นศิลปะการประพันธ์ท่ีไทยรับจากวัฒนธรรมตะวันตก ผู้ประพันธ์จะประพันธ์ท านองขึ้นตาม

ทฤษฏทีางดนตรีสากล บันทึกไว้ด้วยโน้ตสากลแล้วน ามาประพันธ์ค าร้องเป็นภาษาไทย (สุดใจ ทศพร,2522 : 105) ใน

การประพันธ์ค าร้องนั้น ศิลปะการใช้ภาษาเป็นสิ่งส าคัญยิ่งท่ีจะน าพาผู้ฟังให้เข้าถึงเนื้อหา ความหมาย ความรู้สึก       

มชีวีิตชีวา และเกิดความซาบซึ้งสะเทือนอารมณ์ โดยเพลงไทยสากลจะใช้ถ้อยค าในการประพันธ์ท่ีมีลักษณะเรียบง่าย 

สั้น กระชับ และทันสมัย ประกอบด้วยสัมผัสท่ีท าให้เกิดความคล้องจองซึ่งเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของการใช้

ภาษาไทยท่ีช่วยสร้างความงามให้แก่ภาษา 

ปัจจุบันเพลงไทยสากลเป็นผลงานท่ีผู้ฟังสามารถเลือกฟังได้ทุกท่ี อีกท้ังเพลงไทยสากลยังเป็นงาน        

พาณิชศลิป์ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชล ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการแพร่กระจายบทเพลงเหลา่นั้นไปยังผู้ฟังจ านวนมากโดย

ใช้ระยะเวลาน้อย เพลงไทยสากลมักจะสื่อความหมายท่ีไม่ยากจนเกินไป กอปรกับผู้ฟังใช้เวลาน้อยกว่าการอ่าน

วรรณกรรมประเภทอื่น จึงส่งผลให้ผู้ฟังเพลงชาวไทยนิยมฟังเพลงไทยสากลเป็นจ านวนมาก (อภิรักษ์ ชัยปัญหา, 

2550 : 186) เพลงไทยสากลสามารถรับฟังได้จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และรับฟังได้ด้วยระบบเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยจากสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อฟังเพลงผ่านเว็บไซต์ต่างๆ      

ยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น Youtube.com, 4shared.com, Sanook.com, Kapook.com, Dek-d.com, Teenee.com เป็นต้น 

เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ความบันเทิง บางเว็บไซต์ก็อุดมไปด้วยนานาสาระท้ังท่ีเป็นความรู้และข่าวสาร        

ด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยนี้เอง จึงท าให้คนทุกเพศทุกวัยนิยมเข้าไปใช้บริการตามเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อฟังเพลงท่ี

ตนเองชอบ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นท่ีนิยมเข้าไปใช้บริการตามเว็บไซตเ์พื่อฟังเพลงไทยสากล เมื่อเพลงไทยสากลเพลงใด

ท่ีได้รับการฟังบ่อยคร้ังหรือเป็นจ านวนมาก เว็บไซต์เหล่านี้จึงได้บันทึกและจัดล าดับเพลงของเพลงไทยสากลขึ้นเป็น

เพลงฮิตตดิชารต์ในแต่ละเดอืน เพื่อจัดเก็บเป็นสถิติและแสดงถึงกระแสนยิมในแต่ละเพลง 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ท่ีจะเลือกเพลงไทยสากลสมัยนิยมจากการจัดล าดับเพลงฮิตติดชาร์ตของ

เว็บไซต์ Music Sanook.com มาศึกษาในด้านศิลปะการใช้ภาษาเพื่อหาข้อสังเกตเกี่ยวกับเพลงท่ีได้รับความนิยมจาก

กลุ่มวัยรุ่นวา่มีลักษณะพิเศษอย่างไร จึงท าให้เพลงเหลา่นั้นกลายเป็นเพลงท่ีนิยมฟัง 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยมจากเพลงฮิตติดชาร์ต Music Sanook.com ประจ าปี พ.ศ. 

2557 
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สมมุติฐาน 

เพลงไทยสากลสมัยนิยมใช้ศิลปะทางภาษาอย่างหลากหลายเพื่อประพันธ์ค าร้องในแต่ละเพลง โดยเฉพาะ

การใช้ค าสัมผัสในเนื้อเพลง   

 

วิธีการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดเร่ืองการใช้ค าและการใช้ภาพพจน์ โดยรวบรวมข้อมูลเพลงจาก

เว็บไซต์จาก Music Sanook.com ซึ่งเป็นเพลงฮิตตดิชารต์ ประจ าป ีพ.ศ. 2557 จ านวน 87 เพลง ดังตอ่ไปน้ี 

ล าดับ ชื่อเพลง ศิลปิน ล าดับ ชื่อเพลง ศิลปิน 

1. เรือเล็กควรออกจาก

ฝั่ง 

Bodyslam 48. อรุณสวัสด์ิ  สิงโต น าโชค 

2. น้อย วัชราวลี 49. ไมห่ายไปไหนเลย   พัดชา 

3. สมการ หมู Muzu 50. อยากหยุดความเหงา บอย พษิณุ 

4. ค าถามซึ่งไรค้นตอบ Getsunova 51. คิด   ละอองฟอง 

5. คนเดียวเท่านัน้ บอย พีซเมกเกอร์ 52. ชา่งมัน  Somkiat (สมเกียรต)ิ 

6. เกี่ยวกับเธอ แสตมป์ อภิวัชร์ 43. เพราะว่าเราห่าง  Shopping Bag 

7. มฟีา้ มดีาว มีเธอ เบิ ร์ด  ธงไชยและ     

ดา เอ็นโดรฟิน 

54. ค าขอร้อง 

  

60 Miles 

8. โปรดเถิดรัก Cocktail 55. ใครจะรู้ ทาทา ยัง 

9. ความเจ็บยังคงหายใจ ออ๊ฟ ปองศักดิ์ 56. ไมอ่ยู่ในสายตา ดัง พันกร 

10. ภูมิแพ้กรุงเทพ ป้ า ง  น ค ริ น ท ร์      

กิ่งศักดิ ์

57. ยื้อ เบน ชลาทศิ 

11. รักเธอท้ังชีวิต ZEAL 58. 12345 I Love You รวมศิลปิน GIVE ME 

5 Concert RATE A 

12. เพื่อนกันทุกท ี ตู ่ภพธร 59. ฉันมเีพยีง White Rose 

13. หัวใจไมอ่ยู่กับตัว  มาเรียม B5 60. อย่าท าให้รักได้ไหม เมญ่า นนธวรรณ 

14. รักเธอคนเดียวเท่านัน้ เจมส์ จิราย ุ 61. แฟน  Lipta 

15. คิดถึงไม่ต้องบ่อย Nitaa Sugar Eyes 62. แค่เป็นเธอ ตู ่ภพธร 

16. อยากโดนเป็นเจ้าของ ไอซ์ศรันยู 63. รอเธอบอกวา่รัก กลม อรว ี

17 เพยีงขา้งหลัง ออ๊ฟ ปองศักดิ์ 64. เปลี่ยนเป็นรัก  นนท์ ธนนท์ 

18. ชนะด้วยหัวใจ โดม ปกรณ ์ลัม 65. รักมากกว่านี้ไม่ได้ เบลล ์นันทิตา 

19. เวลาของเรา ป นั ด ด า  & โ อ๊ ค 

สมทิธ์ิ 

66. You & I Mild 

20. จากใจ  ออม สุชาร์ มานะยิ่ง 67. Strawberry Crazy Mummy Daddy 

21. โลกสมมติ Four 25 hour 68. Cloud Modern Dog 

22. เกิดมาเพื่อรักเธอ S.D.F 69. ฝนนาฬิกา ON BED TOGETHER 
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ล าดับ ชื่อเพลง ศิลปิน ล าดับ ชื่อเพลง ศิลปิน 

23. เร่ืองเก่าเศร้าใหม่ Mild 70.  คือความหวาน Lipta 

24. ยอดมนุษย์ 3.50 (สามบาทห้า

สบิ) 

76. ใจนักเลง สงกรานต ์รังสรรค์ 

25. ลูกอม วัชราวลี 71. ตน้ทุน เสอื ธนพล 

26. คงไมทั่น  สงกรานต ์รังสรรค์  72. หยุด อัญชลี จงคดีกิจ 

27. พยายาม  O-PAVEE 73. สถานีดวงจันทร์ วัชราวลี 

28. ให้ตายสพิับผ่า แสตมป์ อภิวัชร์ 74. เธอ Cocktail 

29. เจ็บแคไ่หนก็ยังรักอยู่ Yes'sir days 75. เงา ซี ศิวัฒน์ 

30. เกลียด   โบวล์ิ่ง มานดิา 77. Shut Up and Dance ถังเบียร์ 

31. ไปอยู่ท่ีไหนมา  Lipta 78.  พบรักบนความตา่ง สงกรานต ์รังสรรค์ 

32. ท่ีสุดท้าย   เจนนเิฟอร์คิ้ม 79. 

 

รักรอท่ีฟลอร์เต้นร า Monkey Disco Boy 

[MDB] 

33. คนแพท่ี้ไม่มนี้ าตา  เบิร์ด ธงไชย 80. เผื่อวา่เธอคดิ Pango (แป้งโกะ) 

34. เยาวราช  แ ม ว  จิ ร ศั ก ดิ์      

ปานพุม่ 

81. รักแค่ไหนไม่เคยพอ โดม ปกรณ ์ลัม 

35. ท่ีว่างข้างๆ ตัว  หนึ่ง ETC. 82. 

 

รักแรกเจอ โจ อี้  บ อ ย  feat. ว ี   

วโิอเลต 

36. ยิ่งเกลียดยิ่งรัก  โดม ปกรณ ์ลัม 83.

  

ABC ชักกระตุก ไอซ์ ปรีชญา , ซันนี่ 

สุวรรณ เมธานนท์ 

37. สมรภูมิสุดท้าย สงกรานต ์รังสรรค์ 84. ใจความส าคัญ Musketeers     

(มัสคีเทียร์) 

38. เธอไม่ต้อง โป๊ป ธนวรรธน ์ 85. ตอ่ให้ใครไม่รัก B5 

39. ท าเพราะรัก  ปนัดดา เรืองวุฒ ิ 86. หยุดเวลา หมาก ปริญ 

40. คนตายท่ีหายใจ  

 

DAK (แด็กซ์) ROCK 

RIDER 

87. ขอบคุณเวลา Sukhumvit66 

41. อาย สิงโต น าโชค    

42. อย่ามารักฉันเลย  เจมส์ เรืองศักดิ์    

43. มองอะไร   ลิเดีย ศรัณยรั์ชต์    

44. อย่าบอกวา่ฉันรักเธอ  โดม ปกรณ ์ลัม    

45. รักเธอประเทศไทย เมทัล สุขขาว    

46. ยอมแลว้ทุกอย่าง  

  

โฬม พัชฏะ    

47. แทงข้างหลัง...ทะลุถึง

หัวใจ    

โฬม พัชฏะ    

ที่มา : music.sanook.com 
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ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยม : กรณีศึกษาเพลงฮิตติดชาร์ต 2557  Music 

Sanook.com ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการศกึษาศิลปะการใชภ้าษาออกเป็น 2 ประเด็น คือ การใชถ้้อยค า และการใช้

ภาพพจน์ ผลการศึกษามีดังน้ี 

1. การใช้ถ้อยค า 

 การเลือกใช้ถ้อยค าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการใช้ภาษาของผู้ประพันธ์  เพื่อให้เพลงไทยสากลสมัยนิยมเกิด

ความไพเราะ สละสลวย สามารถสื่อความหมายและสื่ออารมณ์ความรู้สึกออกไปได้ อภิวัฒน ์สุธรรมด ี(2550 : 254) 

กล่าวว่า “การใช้ถ้อยค าเป็นกลวิธีในการเลือกใช้ถ้อยค าให้หลากหลาย มีความไพเราะ ให้ความหมายตรงตาม  สิ่งท่ี

ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อ มีท้ังการใช้ถ้อยค าเรียบง่าย และการใชถ้้อยค าแบบกวีท่ีให้ความหมายลึกซึ้ง”  จากการศึกษา

เพลงไทยสากลสมัยนยิม พ.ศ. 2557 จ านวน 87 เพลง พบวา่มีการใชถ้้อยค า 6 ลักษณะดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1.1 การใช้ค าภาษาปาก 

ภาษาปากหรือภาษากันเอง เป็นระดับภาษาท่ีส่วนใหญ่ใช้พูดในชีวิตประจ าวันกับบุคคลโดยท่ัวไป 

มักจะใช้พูดกับกลุ่มคนท่ีสนิทคุ้นเคยกันดี จากการศึกษาเพลงไทยสากลสมัยนิยมพบว่า มีการใช้ค าภาษาปากง่ายๆ 

ส่วนใหญ่เป็นภาษาพูดธรรมดาๆ ที่ติดปากวัยรุ่น โดยปรากฏอยู่ในเพลงต่างๆ จ านวน 33 เพลง คิดเป็นร้อยละ 4.88 

ของจ านวนการใช้ถ้อยค าท้ังหมด เช่น “โรคภูมิแพ้ก าเริบจนทนไม่ได้หมอก็ขอให้หนีจากกรุงเทพไปพี่เลือกมาจังหวัดนี้

เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใด...” (เพลงภูมิแพก้รุงเทพ : ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์) จากเนื้อเพลงข้างตน้ ใช้ค าภาษาปาก

คือ ค าว่า “หมอ” มักจะใช้เรียกแทนค าว่า แพทย์ ซึ่งเป็นค าท่ีใช้เป็นทางการ หมายถึง หมอรักษาโรค (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 803) และค าว่า “กรุงเทพ” ซึ่งเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย นิยมใช้เรียกแทน

ชื่อเต็ม คือ กรุงเทพมหานคร 

1.2 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 

การใช้ค าภาษาต่างประเทศ เป็นการยืมค าจากภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน บาลี สันสกฤต 

เขมร อังกฤษ ฯลฯ เข้ามาใช้ปะปนในภาษาไทย จากการศกึษาพบวา่ มีการน าค าภาษาต่างประเทศมาใช้ในเพลง ได้แก่     

การใช้ค าภาษาอังกฤษ จ านวน  24 เพลง และการใช้ค าท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต จ านวน 58 เพลง โดยการใช ้  

ค าภาษาตา่งประเทศท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 12.13 ของจ านวนการใช้ถ้อยค าท้ังหมด ดังนี้ 

1.2.1  การใช้ค าท่ีมาจากภาษาอังกฤษ จากการศึกษาพบว่ามีการใช้ค าท่ี มาจาก

ภาษาอังกฤษ 2 ลักษณะ คือ 

1. การเขียนค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พบจ านวน  15  เพลง เช่น  “ก็ไม่รู้ว่า

คุณ 

ท าบุญด้วยอะไร ถึงดูดีอย่างนี้ก็ไมรู้่วา่คุณทาครีมอะไร ผิวคุณจึงดีแบบนี้ก็ไมรู้่วา่คุณนะ่มากับใคร ขอเข้าไปจอยได้ม้ัย

แต่ท่ีรู้คือคุณได้ใจไปหมดแล้ว...ก็ท่ีผมให้คุณเต็มสิบ เหมือนตัดสินโอลิมปิก ถ้าผมได้คุณเป็นแฟน จะคอยดูแลคุณ

อย่างดี...” (เพลงแฟน : Lipta) จากเนื้อเพลงพบว่า มีการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ครีม จอย โอลิมปิก แฟน 

โดย ครีม มาจากค าว่า cream หมายถึง ครีม ไขมันท่ีสกัดจากนม สีครีม หัวกะทิ ส่วนท่ีดีท่ีสุด (ฝ่ายวิชาการ

ภาษาอังกฤษ, 2543 : 114) ใช้เป็นค าทับศัพท์ ในท่ีนี้จะหมายถึงผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณ จอย มาจากค าว่า joy 

หมายถึง ความสุข ความปลาบปลื้มปีติ ความยินดี (ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ , 2543 : 271) เป็นค าทับศัพท์ท่ีนิยม    

ใช้กันในกลุ่มวัยรุ่น โอลิมปิก มาจากค าว่า Olympic Games หมายถึง การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี    

(ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ, 2543 : 350) ในท่ีนี้ได้น ามาใช้ในลักษณะเปรียบเทียบกับผู้หญิงท่ีชอบ เพื่อให้คะแนน  
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ความสวย และค าว่า แฟน มาจากค าว่า fan เป็นภาษาพูด หมายถึง ผู้ท่ีคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก (ฝ่ายวิชาการ

ภาษาอังกฤษ, 2543 : 177) นยิมใชเ้ป็นค าเรียกขานคนรัก ใชไ้ด้ท้ังผู้ชายและผู้หญิง 

2. เขียนค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 9 เพลง เช่น “ ...เอาชนะตัวเรา

เองด้วยหัวใจ ไม่ทุกข์ร้อน ไม่กังวลอะไร เอาชนะตัวเราเองด้วยหัวใจ ยากแค่ไหน มันก็ต้องลองดูอยู่กับมันดังเพื่อนแท้ 

Yeah! ในวันสีเทาอดทนรอเพื่อไปถึง Yeah! จนเป็นวันของเรา Get up Get up Get up Get up Get up Get up Get up 

Get up...” (เพลงชนะด้วยหัวใจ : โดม ปกรณ์ ลัม) จากเนื้อเพลงนัน้ค าว่า Yeah! เป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษ นิยมใชเ้ป็น

ภาษาพูด หมายถึง ใช่ จ้ะ (ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ , 2543 : 598) ส่วน Get up หมายถึง ลุกจากเตียง เตรียม    

(ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ, 2543 : 210) น ามาใชเ้ป็นค าทับศัพท์ในเพลง เพราะเป็นค าสั้นและกะทัดรัดมากกว่าใชค้ าท่ี

แปลมาแลว้ ฟังแลว้เกิดอารมณ์ฮึกเหิม เรียกพลังใจให้กับผู้ฟังได้ดี 

นอกจากนี้ยังมีเพลงบางเพลงท่ีไม่ใช้ค าภาษาอังกฤษเป็นค าๆ แทรกเข้าไปในเพลง แต่ใช้

เป็นวลีหรือประโยคภาษาอังกฤษแทน จ านวน 6 เพลง เช่น “...เร่ืองอื่นให้ท้ิงมันไป It's alright. You know you want, 

It's alright, You like...” (เพลงรักรอ ท่ีฟลอ ร์ เต้ นร า  :  Monkey Disco Boy [MDB]) จาก เนื้ อ เพลงนี้ มี ประโยค

ภาษาอังกฤษ 3 ประโยคคือ It's alright, You know you want, You like หมายถึง ไม่เป็นไร, คุณรู้ว่าคุณต้องการ และ

คุณชอบ ตามล าดับ ลักษณะนี้เป็นการใช้ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ง่ายๆ แทรกเข้าไปในเพลง เพื่อให้ได้ความหมายท่ี

กินความมากกว่าแปลเป็นภาษาไทยและท าให้เพลงน้ันเกิดความสนุกสนานตามเนื้อร้องของเพลง ในปัจจุบันวัยรุ่นนยิม

พูดภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษเพื่อต้องการแสดงความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษให้ผู้อื่นทราบว่ามี

ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษได้และอยู่ในกระแสนิยมวัฒนธรรมแบบตะวันตก  

1.2.2  การใช้ค าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต จ านวน 58 เพลง เช่น “...ตรงเส้นขอบฟ้าสี

คราม ความหวังยังน าทางฉันใช่หรือไม่ (ให้อุปสรรคเปลี่ยนผันเป็นพลัง)...” (เพลงเรือเล็กควรออกจากฝั่ง : Bodyslam) 

จากเนื้อเพลงนี้ใช้ค าท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต คือ ค าว่า อุปสรรค หมายถึง เคร่ืองขัดขวาง ความขัดข้อง (ส. 

อุปสรฺค; ป. อุปสคฺค) (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2542 : 1387) ท้ังนี้ผู้แต่งเพลงใช้ค าท่ีมาจากภาษาบาลี

สันสกฤตแทรกอยู่ในเนื้อเพลง เนื่องจากเดิมภาษาไทยได้ยืมค าเหล่านี้มาใช้เป็นเวลาช้านาน จนบางค าคิดว่าเป็น

ภาษาไทยแท้   ไปแลว้ 

1.3 การใช้ค าสแลง 

ค าสแลง หรือ ค าคะนอง เป็นค าท่ีใช้เฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งจะใช้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หายไป 

มักจะมีค าใหม่ขึ้นมาใช้แทน เช่นเดียวกับ บุญยงค์ เกตเทศ (2532 : 39) ท่ีได้กล่าวว่า “ค าสแลงเป็นค าซึ่งเกิดขึ้นชั่ว

คร้ังชั่วคราว เป็นภาษาพูดท่ีนิยมกันในบางหมู่คณะ และบางกรณีก็ต้องการพูดเพื่อให้ออกรส จึงพยายามสร้างรูป

ภาษาให้แปลกออกไป ค าสแลงมักไม่ติดอยู่ในภาษามากนัก เมื่อค าหนึ่งหายตายไปก็มักนิยมค าใหม่ขึ้นแทน” จาก

การศึกษาพบว่า มกีารน าค าสแลงมาใชใ้นเพลง จ านวน 8 เพลง คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของจ านวนการใช้ถ้อยค าท้ังหมด 

เชน่     “...แต่งตัวแบบนี้ เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนแบบ Lovely Sexy Babyแต่มศีักดิ์ศรี ภายนอกอาจสีแสบก็แค่ดูแซ่

บดี    เร่ิดดี คืนนี้...” (เพลงมองอะไร : เดีย ศรัณยรั์ชต์) 

จากเนื้อเพลงข้างต้นมีการใช้ค าสแลงคือ “แซ่บ” และ “เร่ิด” ค าว่า “แซ่บ” หมายถึง ท่าทางท่ี

ทันสมัย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 386) ว่า แซบ หมายถึง อร่อย มาจากภาษาถิ่น

อีสาน ส่วน “เร่ิด” หมายถึง สวยมากเป็นพิเศษ พจนานุกรมค าใหม่ เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550 : 135) ว่า 

เร่ิด หมายถงึ สวยหรูและดูเด่นเลอเลิศ มักมีลักษณะเกนิพอด ี



 
 

  2852  Proceedings 

1.4 การใช้ค าซ้ า 

การใชค้ าซ้ า คือ การซ้ าค า ซ้ าวลี และซ้ าข้อความท่ีมีมากกวา่หนึ่งค า เพื่อย้ าความหมายน้ันๆ และ

ท าให้เพลงเกิดความไพเราะ ท้ังนี้การใช้ค าซ้ าสามารถใช้ในต าแหน่งท่ีติดกันหรือในต าแหน่งท่ีห่างกันก็ได้ จาก

การศึกษาพบว่า มีการใช้ค าซ้ าในเพลง 2 ลักษณะ คือ การซ้ าค าและข้อความท่ีอยู่ในต าแหน่งชิดติดกัน จ านวน 60 

เพลง และการซ้ าค าและข้อความท่ีอยู่ในต าแหน่งห่างกัน จ านวน 72 เพลง โดยการใช้ค าซ้ าท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 

19.53 ของจ านวนการใช้ถ้อยค าท้ังหมด ดังนี้ 

1.4.1 การซ้ าค าและข้อความท่ีอยูใ่นต าแหนง่ชิดติดกัน 

การซ้ าค าและข้อความท่ีอยู่ในต าแหน่งชิดติดกันนี้ เป็นการซ้ าเพื่อย้ าความหมายโดยท่ัวๆ 

ไป ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น พบจ านวน  60  เพลง เช่น “มีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึง อยู่ทุกคร้ังท่ีมองดาวมแีตค่ิดถึงมแีตค่ิดถึง เร่ือง

วันวานและฝันของเรามแีตค่ิดถึงมีแต่คิดถึง และบ่อยคร้ังก็ท าให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอ...” (เพลงมีฟ้า มีดาว มีเธอ : 

เบิร์ด ธงไชย และดา เอ็นโดรฟิน) จากเนื้อเพลงนี้ได้ใช้ค าซ้ าว่า “มีแต่คิดถึง” และ “คิดถึงเธอ” เป็นการซ้ าค า เพื่อย้ า

ความหมายและบอกถึงปริมาณของความคิดถงึท่ีมีมาก 

1.4.2 การซ้ าค าและข้อความท่ีอยูใ่นต าแหนง่ห่างกัน 

การซ้ าค าและข้อความท่ีอยู่ในต าแหนง่ห่างกันนี้ เป็นการซ้ าเพื่อเน้นความและชว่ยให้เพลง

เกิดความไพเราะอีกด้วย พบจ านวน  72  เพลง เช่น “...ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้

ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน...” (เพลงลูกอม : วัชราวลี) จากเนื้อเพลงนี้ได้ใช้ข้อความซ้ าว่า “ฉันไม่รู้ว่า

วันพรุ่งนี้” เป็นการซ้ าข้อความท่ีอยู่ในต าแหน่งห่างกัน แสดงถึงอนาคตท่ียังไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์หรือเร่ืองราวใด

เกิดขึ้นในวันพรุ่งน้ี 

1.5 การใช้ค าอุทาน 

การใช้ค าอุทานในเพลงนัน้ช่วยสื่อถึงอารมณ์ความรู้สกึของผู้ร้อง ไม่ว่าจะดีใจ เสียใจ หรอืตกใจ ก า

ชัย ทองหล่อ (2552 : 260) กล่าวว่า “ค าอุทาน คือ ค าท่ีแสดงถึงเสียงท่ีเปล่งออกมาในเวลาดีใจ, เสียใจ, ตกใจ, 

ประหลาดใจ, หรือกร่ิงใจ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า มีการใช้ค าอุทานในเพลง 3 ลักษณะ คือ ค าอุทานแสดง

อารมณ์เพื่อให้รู้ตัวหรือให้ยับยั้ง จ านวน 4 เพลง ค าอุทานแสดงอารมณ์เห็นด้วย พบจ านวน 2 เพลง และค าอุทาน

แสดงอารมณ์ไมไ่ด้ดั่งใจ พบจ านวน 1 เพลง โดยการใชค้ าอุทานท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของจ านวนการใชถ้้อยค า

ท้ังหมด ดังนี ้

1.5.1 ค าอุทานแสดงอารมณ์เพื่อให้รู้ตัวหรือให้ยับยั้ง พบจ านวน 4 เพลง เช่น “..ใจเย็นๆ 

อย่าไปเร่ง    ไปรัด เธออาจจะยังไม่พร้อมท่ีจะยอมผูกมัดเร่ืองความรักมันต้องใช้เวลา ตัดสินใจไม่ง่ายเหมือนซื้อของ

ลดราคาเทคแคร์ดูแลท าคะแนนต่อไป พิสูจน์ให้โลกรู้ว่ารักเธอมากแค่ไหนสู้ต่อไปสักวันต้องเป็นของเรา แต่ดีให้ตาย 

เฮ้ยถ้า ไม่ชอบเค้าก็ไม่เอาว่ะ..” (เพลงเพื่อนกันทุกที : อุ๋ยบุดดาเบลส) จากเนื้อเพลงมีการใช้ค าอุทานว่า “เฮ้ย” เมื่อ

น ามาใชใ้นเพลงแสดงให้เห็นถึงความยับยัง้ใจ เมื่อถึงเวลาถ้าเขาไมช่อบเราจริงๆ ก็ควรตัดใจ 

หรือในเนื้อเพลงว่า “...ผมบอกกับคุณเลยนะ อย่างคุณนะ่เต็มสิบเพราะแค่คุณนัน้เดินเข้ามานะ ท าทุกคนน่ะเงียบกริบ

อยากรู้คุณชื่ออะไรฮะ รู้มั้ยคุณท าผมหวั่นไหวเฮ่ อย่าเพิ่งเดินไปไกล มารับผิดชอบด้วยสิ...” (เพลงแฟน : ลิปตา) จาก

เนื้อเพลงนีใ้ชค้ าอุทานวา่ “เฮ่” แสดงให้เห็นถึงการร้องเรียกให้อีกฝ่ายรู้สกึตัวและหันมาสนใจ 

1.5.2 ค าอุทานแสดงอารมณ์เห็นด้วย พบจ านวน 2 เพลง เช่น “...อยู่กับมันดังเพื่อนแท้ 

Yeah! ในวัน   สีเทาอดทนรอเพื่อไปถึง Yeah! จนเป็นวันของเรา...” (เพลงชนะด้วยใจ : โดม ปกรณ์ ลัม) จากเนื้อเพลง

นี้ใช้ค าอุทานว่า “Yeah!” แสดงอารมณ์เห็นด้วย ออกเสียงว่า “เย่” ค าว่า Yeah มีความหมายเหมือนค าว่า Yes, Yep, 
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Yup แปลวา่ ใชส่่วนค าว่า Yeah (เย)่ นัน้มาจากความขีเ้กียจของฝร่ังท่ีไม่อยากออกเสียง s แตก่็มีอีกพวกที่ไมอ่ยากออก

เสียง s   พวกนี้ใช ้p แทน จึงกลายเป็น Yep หรือ Yup ถ้าจะใชเ้ป็นทางการให้ใชว้า่ Yes (engineerindy, 2555) 

1.5.3 ค าอุทานแสดงอารมณไ์มไ่ด้ด่ังใจ พบจ านวน 1 เพลง ดังเนื้อเพลงว่า“...พับผ่าสป๊ัิดติ๊

โถ ท าไมมันเป็นอย่างนี้สิ่งท่ีฝันไม่ใชส่ิ่งท่ีมี ท่ีมีแม้ดีแสนดีแต่มันแทนกันไม่ได้หรือฉันต้องรอจนวันสุดท้าย...” (เพลงให้

ตายสิพับผ่า : แสตมป์ อภิวัชร์) จากเนื้อเพลงนี้ใช้ค าอุทานว่า “พับผ่าสิป๊ัดติ๊โถ” แสดงอารมณ์ไม่ได้ดั่งใจไม่ส าเร็จ 

หรือไม่สมหวัง    ค าว่า “พับผ่าสิป๊ัดติ๊โถ” น่าจะเกิดจากการประสมค ากันระหว่าง พับผ่า, สิ, ปัดโถ่ และเกิดการเพิ่ม

เสียงเข้ามาให้กลมกลืนกัน พจนานุกรมฉบับมติ (2547 : 621) ได้ให้ความหมายค าว่า พับผ่า เป็นค าอุทานแสดง

ความรู้สกึไมส่ะใจ 

1.6 การใช้ค าสัมผัส 

การใช้ค าสัมผัสเป็นกลวิธีหนึ่งท่ีผู้ประพันธ์นิยมใช้ในงานประเภทร้อยกรอง นิยมใช้ค าคล้องจอง

เพื่อให้เกิดความไพเราะด้านเสียงและความงามด้านความหมาย เช่นเดียวกับ วัชราภรณ์ อาจหาญ (2535 : 103) ท่ี

กล่าวว่า “การเล่นค าท่ีมี เสียงสัมผัส เป็นกลวิธีการสร้างความไพเราะด้านเสียงโดยตรง กวี หรือผู้แต่งท่ีมี

ความสามารถสูงจะเล่นค าให้เกิดความงามด้านเสียงพร้อมกับการสร้างความงดงามด้านความหมายดว้ย มใิชเ่พยีงแต่

อา่นให้ได้เสียงไพเราะเท่านั้น” จากการศกึษาพบวา่ มีการใช้ค าสัมผัสในเพลง คือ สัมผัสพยัญชนะ 6 ลักษณะ จ านวน

รวม 153 เพลง และสัมผัสสระ 5 ลักษณะ จ านวนรวม 261 เพลง โดยการใช้ค าสัมผัสคิดเป็นร้อยละ 61.24 ของ

จ านวนการใช้ถ้อยค าท้ังหมด ดังนี้ 

1.6.1 สัมผัสพยัญชนะ 

คือ ค าคล้องจองกันซึ่งเกิดจากเสียงพยัญชนะตัวเดียวกันท าให้เกิดความคล้องจอง 

ไพเราะ และสละสลวย เป็นความงามทางภาษาที่ผู้ประพันธ์ได้เลือกสรรค าตา่งๆ มาร้อยเรยีงกัน สัมผัสพยัญชนะมี 6 

ลักษณะ ดังนี ้

1.6.1.1 ค าคู่ คือ ค าสัมผัสพยัญชนะชิดกันสองค า พบจ านวน 84 เพลง เช่น “กี่

เหตุผลอะไร 

มากมาย ท่ีท าให้เราไม่ควรรักกันแต่ว่าฉันเองไม่สนใจ ขอฟังตัวเองเท่านั้นมัน

อยากจะรักเธอ แมต้อ้งเจอเร่ืองราวอะไรก็ตาม...” (เพลงรักเธอท้ังชีวิต : ZEAL) ค าคู่ ได้แก่ มากกมาย เร่ืองราว 

1.6.1.2 ค าเทียบคู่ คือ ค าสัมผัสพยัญชนะสามค าชดิกัน พบจ านวน 18 เพลง เช่น 

“ในคืนท่ีฟ้านัน้เต็มไปด้วยแสงไฟเราโอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจ สุดสายตา มีแตเ่ราดวงจันทร์ล่องลอย

และมอบความรักให้กันขอบคุณวันนีท่ี้คอยดูแลรักฉัน จากหัวใจ จากนี้ไปมแีตเ่ธอ...” (เพลงลูกอม : วัชราวลี) ค าเทียบ

คู่ ได้แก่ ล่องลอยและ 

1.6.1.3 ค าทบคู่ คือ ค าสัมผัสพยัญชนะสองคู่ชิดกัน พบจ านวน 13 เพลง เช่น 

“ทุกครัง้ท่ีเจอ 

อะไรดีๆ ก็ท าให้ใจนั้นเคลิ้มไปท้องฟ้ามีเมฆลอยไปตามลม และน้ าทะเลก็ซัดทรายนกน้อยโบยบิน ลงมาวนเวียน      

อยู่เคียงกับเราไม่เหงาใจทุกคร้ังท่ีมีอารมณ์ดีๆ จะมองเหม่อไปสุดฟ้าไกล” (เพลงคิด : ละอองฟอง) ค าทบคู่ ได้แก่    

นกนอ้ยโบยบิน 

1.6.1.4 ค าแทรกคู่ คือ ค าสัมผัสพยัญชนะ โดยมีค าคั่นหนึ่งค าพบจ านวน 26 

เพลง เช่น  “...แค่ได้พบแค่เพยีงสบตาฉันก็สุขใจ เมื่อเราได้อยูใ่กล้ๆ กันอยากให้เป็นอย่างนัน้เร่ือยๆ ไป...” (เพลงเวลา

ของเรา : ปนัดดา & โอค๊ สมทิธ์ิ) ค าแทรกคู่ ได้แก่ พบ – เพยีง 

http://www.engineerindy.com/
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1.6.1.5 ค าแทรกรถ คือ ค าสัมผัสพยัญชนะ โดยมีค าหรือพยางค์อื่นคั่นกลางสอง

ค าพบจ านวน 12 เพลง เช่น “...เคยฝันไวส้ักวัน เธอจะเป็นคน คนนั้นมีสิ่งนั้น ร่วมกับฉันสิ่งท่ีคนรักกันนัน้ควรจะมีจาก

วันนีจ้นวันสุดท้าย...” (เพลงคงไมทั่น : สงกรานต ์รังสรรค์) ค าแทรกรถ ได้แก่ จาก – จน 

1.6.2 สัมผัสสระ 

คือ ค าคล้องจองท่ีเกิดจากการใช้ค าท่ีมีเสียงสระเดียวกันแต่พยัญชนะต้นและตัวสะกด

ตา่งกัน เป็นการสร้างความไพเราะทางภาษาอีกลักษณะหนึ่ง สัมผัสสระม ี5 ลักษณะ ดังนี้ 

1.6.2.1 ค าเคียง คือ ค าท่ีสัมผัสสระชดิกันสองค า พบจ านวน 86 เพลง เช่น “ฟ้า

ยังมีตา ท่ีฟ้าน าเธอมาร่วมทางอยู่กับฉันท่ามกลางคืนวัน ที่เหนื่อยล้ากายใจให้ยังพอมแีรงสู้ไป...ถึงล้มก็รู้ว่าฉันยังมมีือ

ของเธอถึงฉันนั้นพลั้งหรือพลาดอะไรไป...” (เพลงมฟี้า มดีาว มีเธอ : เบิร์ด ธงไชย และดา เอ็นโดรฟิน) ค าเคียง ได้แก่ 

ท่ามกลาง   ใจให้ ฉันยัง นั้นพลัง้ อะไรไป 

1.6.2.2 ค าเทียบเคียง คือ ค าที่สัมผัสสระชดิกันสามค า พบจ านวน 29 เพลง เช่น 

“...ฉันเจ็บทุกการกระท า ท่ีท าให้เธอเสียใจฉันทรมานแค่ไหน ใครจะรู้ท่ีผ่านมาท้ังหมดฉันเป็นคนแพ้แต่แค่ไม่มีน้ าตา

ออกมาให้ใครได้รู้ ความจรงิท่ีซ่อนอยูใ่นรอยน้ าตา...” (เพลงคนแพท่ี้ไม่มนี้ าตา : เบิร์ด ธงไชย) ค าเทียบเคียง ได้แก่ แพ้

แตแ่ค่ ให้ใครได้ 

1.6.2.3 ค าทบเคียง คือ ค าที่สัมผัสสระชิดกันสองคู่ พบจ านวน 12 เพลง เช่น “...

จะออกไปแตะขอบฟ้า แต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจ มองไปไม่มีหนทาง ชีวิตฉันต้องล่มลงใช่ไหม...” (เพลงเรือเล็ก

ควรออกจากฝั่ง: Bodyslam) ค าทบเคียง ได้แก่ ล่มลงใชไ่หม 

1.6.2.4 ค าแทรกเคียง คือ ค าท่ีสัมผัสสระโดยมีค าอื่นแทรกกลางหนึ่งค า พบ

จ านวน 74 เพลง เช่น “ก็ไม่รู้ว่าคุณท าบุญด้วยอะไร ถึงดูดีอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณทาครีมอะไร ผิวคุณจึงดีแบบนี้ก็ไม่รู้ว่า

คุณน่ะมากับใคร ขอเข้าไปจอยได้มั้ยแต่ท่ีรู้คือคุณได้ใจไปหมดแล้ว...” (เพลงแฟน : ลิปตา) ค าแทรกเคียง คือ ดี – นี้  

วา่ – ทา  ไป – ได้ 

1.6.2.5 ค าแทรกแอก คือ ค าที่สัมผัสสระโดยมีค าอื่นคั่นกลางสองค า พบจ านวน 

60 เพลง เช่น “อยากหยุดเวลาของเรา อยากหยุดให้นานเท่านานไม่อยากให้เราสองคนตอ้งจากกันไมอ่ยากให้เธอตอ้ง

ไป อยากกอดเธอไวใ้ห้นานเพราะไม่รู้จะได้เจออีกเมื่อไร...” (เพลงหยุดเวลา : หมาก ปริญ) ค าแทรกแอก ได้แก่ อยาก 

– นาน        ไม ่– ได้  

2. การใช้ภาพพจน์ 

 การใช้ภาพพจน์หรือโวหารภาพพจน์ เป็นศิลปะการใช้ภาษาอย่างหนึ่งท่ีช่วยท าให้ผู้รับสารเกิดมโนทัศน์     

จินตภาพ และสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าใช้ภาษาอยา่งตรงไปตรงมา วารุณี พลบูรณ์ (2550 : 10) กล่าววา่ “การใช้

ภาษาภาพพจน์ เป็นการใชภ้าษาเพื่อให้เกิดภาพในใจ ได้ความหมายท่ีชัดเจน มีพลัง มีน้ าหนัก มีความเข้มข้น นา่สนใจ 

สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังผู้อ่านได้เป็นอย่างดี” นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความงามทางภาษาในงานประพันธ์อีกด้วย 

จากการศกึษาพบวา่ มกีารใช้ภาพพจนใ์นเพลง 7 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 การใช้อุปมา 

อุปมา คือ การเปรียบเทียบความเหมือนกันระหว่างของสองสิ่ง โดยน าลักษณะเด่นของสิ่งท่ี

ตอ้งการจะเปรียบเทียบมาใชเ้พื่อเปรียบเทียบกันให้เกิดภาพ โดยใชค้ าเปรียบเทียบ เช่น คล้าย เหมอืน ดุจ ดั่ง ประหนึ่ง 

ราวกับ ฯลฯ มาเชื่อม จากการศกึษาพบวา่ มีการใช้อุปมาในเพลงจ านวน 8 เพลง คิดเป็นร้อยละ 8 ของจ านวนการใช้

ภาพพจน์ท้ังหมด ได้แก่ คนตายท่ีหายใจ อาย รักเธอประเทศไทย แทงข้างหลัง…ทะลุถึงหัวใจ Strawberry Crazy      
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ฝนนาฬิกา หยุด เงา เช่น “...ฉันนั้นรู้ทันที และรักทันที เธอคือความโชคดีท่ีเข้ามาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้น 

ชวีติเหมอืนความฝันท่ีเกิดขึน้ตอนลมืตา...” (เพลงหยุด : อัญชลี จงคดีกจิ) จากเนื้อเพลงข้างตน้มกีารใชอุ้ปมาวา่ ชวีติเหมอืน

ความฝันเป็นการเปรียบเทียบคนๆ หนึ่งท่ีได้พบกับคนท่ีตนรัก เป็นเหมอืนคนในฝัน ซึ่งปกตคิวามฝันจะเป็นเร่ืองไมจ่ริง  

2.2 การใช้อุปลักษณ์ 

  อุปลักษณ์ คือ การกล่าวเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งว่าเป็นสิ่งหนึ่ง เป็นการเปรียบเทียบโดยนัย อาจใช้

ค าเชื่อม “คือ” “เป็น” หรือไม่ใชค้ าเชื่อมก็ได้ เชน่ หัวใจกระดาษ ศึกฟุตบอล จากการศึกษาพบว่า มีการใช้อุปลักษณ์

ในเพลงจ านวน 8 เพลง คิดเป็นร้อยละ 8 ของจ านวนการใช้ภาพพจน์ท้ังหมด ได้แก่ รักเธอคนเดียวเท่านั้น คงไม่ทัน   

ให้ตายสิพับผ่า คือความหวาน หยุด เงา ใจนักเลง พบรักบนความตา่ง เช่น “เมื่อเธอเลือกอยู่กับเขา ตัวฉันคุกเข่าสั่น

ไหวใจนักเลงถึงปวดร้าวเจียนตายปล่อยเธอไปตามใจเธอต้องการ...” (เพลงใจนักเลง : สงกรานต์ รังสรรค์) จาก     

เนื้อเพลงข้างต้นมีการใช้อุปลักษณ์ว่า ใจนักเลงเป็นการน าจิตใจของผู้ชายมาเปรียบเทียบกับนักเลง ในท่ีนี้หมายถึง   

คนจรงิ กล้าคิด กล้าท า และยอมรับผลท่ีเกิดขึ้น แม้ความรู้สกึลึกๆ นัน้จะเจ็บปวดมากเพยีงใดก็ตาม 

2.3 การใช้สัญลักษณ์ 

สัญลักษณ์ คือ การกล่าวเปรียบเทียบโดยใชข้องสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ใช ้“สีขาว” แทน ความ

บริสุทธ์ิ ความดี ความสะอาด หรือ “สีด า” แทน ความมดืมดิ ความชั่วร้าย ความสกปรก เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า 

มกีารใช้สัญลักษณ์ในเพลงจ านวน 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 3 ของจ านวนการใช้ภาพพจน์ท้ังหมด ได้แก่ ยอดมนุษย์ ท่ี

วา่งข้างๆ ตัว มองอะไร เช่น “...คนท่ียอมมาเปลี่ยนความเหงาท่ีมี ใครกลับเป็นความรักเขาไปอยู่ไหน  ได้แต่แอบหวัง

ลึกๆ ในใจใครจะมาแทนท่ีว่างข้างๆ ตัว ให้ไม่กลัวเหงารอบๆ กายห้องว่างในใจอ้างว้างมานาน หยุดมันไมค่่อยไหวใคร

จะมาแทนท่ีว่างข้างๆ กายกัน คนนัน้ท่ีฝันมานาน...” (เพลงท่ีว่างข้างๆ ตัว : หนึ่ง ETC.)  จากเนื้อเพลงข้างต้นมกีารใช้

สัญลักษณ์ว่าหอ้งว่าง หมายถึง ความอา้งว้าง โดยเฝ้ารอและหวังจะมีใครสักคนมาท าให้หัวใจอบอุน่   ไมเ่หงา 

2.4 การใช้อตพิจน์  

อติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริง เพื่อเสนอภาพให้เด่นชัด มักเป็นการเน้นย้ าความรู้สึก ให้เกิดอารมณ์ 

ซึ่งมีผลตอ่จิตใจมากกวา่ข้อเท็จจริง จากการศกึษาพบว่า มกีารใช้อตพิจนใ์นเพลงจ านวน 13 เพลง คิดเป็นร้อยละ 13 ของ

จ านวนการใช้ภาพพจน์ท้ังหมด ได้แก่ เรือเล็กควรออกจากฝั่ง มีฟ้า มีดาว มีเธอ รักเธอท้ังชีวิต โลกสมมุติเร่ืองเก่าเศร้า

ใหม่ ยอดมนุษย์ ลูกอม ท่ีสุดท้าย ยิ่งเกลียดยิ่งรัก คนตายท่ีหายใจ อรุณสวัสดิ์ คิด ฝนนาฬิกา เช่น “...หกสีหกวันท างาน 

เหน็ดเหนื่อยทุกวันลูกตาแทบหลุดขอเวน้วันอาทิตย์ซักวัน ขอหนึ่งวันให้ฉันได้หยุดยอดมนุษย์เก่งกล้าเพียงใด ก็จะต้องพัก

กายไม่ให้พังให้ทรุดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ ต้องดูแลไว้ไม่ให้มันช ารุด...” (เพลงยอดมนุษย์ : 3.50 (สามบาทห้าสิบ)) 

จากเนื้อเพลงข้างตน้มีการใช้อตพิจน์ว่า ลูกตาแทบหลุด เป็นการกล่าว   เกินจริง เพราะการท างานตอ่ให้ท าจนเหนื่อยแค่

ไหนก็ไมส่ามารถท าให้ลูกตาหลุดออกมาได้ ใชส้ื่ออารมณ์เพื่อให้เห็นถึงภาพของการท างานหนักและเหน็ดเหนื่อย 

2.5 การใช้บุคลาธิษฐาน 

  บุคลาธิษฐานคือ การใช้ภาษาเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งท่ีไม่มีชีวิตท่ีกระท ากิริยาอาการ หรือ   

มคีวามรู้สกึเชน่เดียวกับมนุษย ์จากการศกึษาพบวา่ มกีารใช้บุคลาธษิฐานในเพลงจ านวน 8 เพลง คิดเป็นร้อยละ 8 ของ

จ านวนการใช้ภาพพจน์ท้ังหมด ได้แก่ เรือเล็กควรออกจากฝั่ง คนเดียวเท่านั้น มีฟ้า มีดาว มีเธอ ความเจ็บยังคงหายใจ 

อยากโดนเป็นเจ้าของ เกิดมาเพื่อรักเธอ สมรภูมิสุดท้าย อยากหยุดความเหงา เช่น “...ความเจ็บ มันยังคงหายใจอยู่เบา

เบาตรงนี้ท่ีหัวใจ นี่คอืตัวการท่ีสร้างน้ าตาความเจ็บ มันยังคงรบกวนอยู่หมดแลว้หนทางจะรักษา มันเป็นส่วนหนึ่งของใจ

ทางเดียวท่ีมันจะตาย...คือตายกับฉัน” (เพลงความเจ็บยังคงหายใจ : อ๊อฟ ปองศักดิ์ ) จากเนื้อเพลงข้างต้นมี 
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การใช้บุคลาธิษฐานว่า ความเจ็บมันยังคงหายใจอยู่ โดยน าความเจ็บปวด ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เป็นเพียงนามธรรมใช้

แสดงความรู้สึก มาแสดงอาการเหมือนคนท่ีก าลังหายใจอยู่ แสดงถึงความเจ็บปวดนั้นยังคงอยู่ไม่ลบเลือนไปจากใจ 

ส่วนความเจ็บมันยังคงรบกวนอยู่ ก็น าความเจ็บปวดมาแสดงอาการเหมอืนคนท่ีคอยมารบกวน ไมย่อมจากไปไหน  

2.6 การใช้ปฏิปุจฉา  

ปฏิปุจฉา คือ การใช้ค าถาม โดยไม่หวังค าตอบ ผู้ถามมีเจตนาจะเรียกร้องความสนใจมากกว่า

ตอ้งการค าตอบหรือกระตุ้นให้คิด จากการศกึษาพบว่า มีการใช้ปฏปุิจฉาในเพลงจ านวน 58 เพลง คิดเป็นร้อยละ 58 

ของจ านวนการใช้ภาพพจน์ท้ังหมด เช่น “...จากวันท่ีเราแยกทาง เธอจะรู้บ้างไหมในใจของฉันมันยังคงคิดถึงเธอ

กลับมาหาฉันได้ไหมนะคนดี ยังอยู่ตรงนี้ เก็บรักเก็บใจไว้ให้เธอโปรดกลับมาหาฉันได้ไหมฉันยังรอเธอชั่วชีวิตนี้ มีแต่

เธอ ฉันยังรักเธอ คนเดียว” (เพลงเยาวราช : แมว จิรศักดิ์) จากเนื้อเพลงข้างต้นมีการใช้ปฏิปุจฉาว่า “เธอจะรู้บ้าง

ไหม” “กลับมาหาฉันได้ไหมนะคนดี” “โปรดกลับมาหาฉันได้ไหมฉันยังรอเธอ” เป็นการต้ังค าถามกับหญิงคนรักท่ีแยก

ทางกันไปแลว้ แต่ก็ยังคงรักและรอให้ผู้หญงิกลับมาหาตนอยูด่้วยกันเหมอืนเดิม  

2.7 การใช้ปฏิวาทะ 

ปฏวิาทะ คือ การน าค าหรือสิ่งท่ีตรงกันข้าม หรือความหมายขัดแยง้กันมาเข้าคู่กัน จากการศึกษา

พบว่า มีการใช้ปฏิวาทะในเพลงจ านวน 2 เพลง คิดเป็นร้อยละ 2 ของจ านวนการใช้ภาพพจน์ท้ังหมด ได้แก่ รักเธอ

ประเทศไทย อยากหยุดความเหงา เช่น “ร้อนก็ต้องมีเหน็บหนาว เช้าก็ต้องมีมืดมิดเมฆท่ีเคยปิดฟ้าก็ต้องผ่านไป

หมุนเวยีนวนอยู่อยา่งนั้น โลกไมเ่คยหยุดเคลื่อนไหวฉันเข้าใจได้ดีทุกอย่าง...” (เพลงอยากหยุดความเหงา : บอย พษิณุ

นิ่มสกุล) จากเนื้อเพลงข้างต้นมีการใช้ปฏิวาทะว่าร้อนซึ่งเป็นค าตรงข้ามกับเหน็บหนาว และเช้าตรงข้ามกับมืดมิด     

ในท่ีน่ีมืดมดิคือเวลาตอนกลางคืนนั่นเอง 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
 จากการศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยม : กรณีศึกษาเพลงฮิตติดชาร์ต 2557 Music 

Sanook.com จ านวน 87 เพลง สรุปได้ว่า การใช้ภาษาในเพลงไทยสากลสมัยนิยมนี้มีการใช้ค าท่ีสร้างความไพเราะ 

และนิยมใช้ค าสั้นๆ ง่ายๆ ในบทเพลง ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้ค าภาษาปาก การใช้ค าภาษาต่างประเทศ การใช้ค า

สแลง การใช้ค าซ้ า การใช้ค าอุทาน และการใช้ค าสัมผัส โดยพบการใช้ค าสัมผัสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.24 ของ

จ านวนการใช้ถ้อยค าท้ังหมด และพบค าอุทานน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของจ านวนการใช้ถ้อยค าท้ังหมด 

นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาภาพพจน์เพื่อสร้างสุนทรียภาพและจินตภาพด้วย ซึ่งพบการใช้ภาษาภาพพจน์ 7 ลักษณะ 

คือ การใช้อุปมา การใช้อุปลักษณ์ การใช้สัญลักษณ์ การใช้อติพจน์ การใช้บุคลาธิษฐาน การใช้ปฏิปุจฉา และการใช้

ปฏวิาทะ โดยพบการใชป้ฏิปุจฉามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58 ของจ านวนการใชภ้าพพจนท้ั์งหมด และพบการใช้ปฏวิา

ทะน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2 ของจ านวนการใช้ภาพพจนท้ั์งหมด 

 ส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ท าให้เห็นว่า เพลงไทยสากลสมัยนิยมจะเป็นเพลงท่ีฮิตติดชาร์ตหรือได้รับความ

นิยมจากผู้ฟังในปัจจุบันได้นั้น จ าเป็นท่ีเนื้อเพลงจะต้องประกอบไปด้วยการใช้ค าสั้นๆ ง่ายๆ และมีความหมายท่ีผู้ฟั ง

สามารถเข้าใจทันที ค าท่ีใชม้ักจะเป็นค าท่ีใชใ้นชวีิตประจ าวัน ไม่ได้เป็นค าศัพท์ชั้นสูง แตจ่ะเป็นค าศัพท์สมัยใหม่ นิยม

ใช้ค าภาษาปากและค าภาษาต่างประเทศปะปนในเพลง เนื่องจากสื่อสารได้ง่ายและแสดงถึงความสามารถในการใช้

ภาษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเนื้อเพลงนัน้จะต้องมกีารใช้ค าสัมผัสพยัญชนะและสระอยูใ่นเพลงเดียวกันเสมอๆ ซึ่งนิยมใช้

ค าคู่และค าเคียงมากที่สุดเป็นสัมผัสใน เนื่องจากการใชค้ าสัมผัสพยัญชนะและสระเหล่านี้จะท าให้เกิดความคล้องจอง 

ไพเราะ ค าและความไหลลื่น มชีวีติชีวา และกระทบใจผู้ฟัง ดังท่ี นพพร ด่านสกุล (2555 : 367) กล่าวไว้วา่ “การใช้ค า

สัมผัสเชื่อมวรรคเชื่อมบทนั้นเป็นใช้ค าสัมผัสบังคับซึ่งเรียกกันว่าสัมผัสนอกนั้น ส่งผลต่อความไพเราะงดงามได้ใน

ระดับหนึ่ง แต่การใช้ค าสัมผัสภายในวรรคซึ่งเรียกกันว่าสัมผัสในนั้นเป็นการใช้ค าสัมผัสท่ีเป็นอิสระจึงส่งผลต่อความ

ไพเราะงดงามได้อย่างนา่สนใจ” ในขณะเดียวกันเนื้อเพลงจะต้องประกอบไปด้วยการใชภ้าษาภาพพจน ์ภาพพจนท่ี์พบ

มากท่ีสุดคือ การใช้ปฎิปุจฉา เป็นการใช้ค าถามโดยไม่หวังค าตอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเอื้อนจิตร สัมนา 

(2546 : 48) ท่ีได้วิจัยเร่ือง การวิเคราะห์เนื้อร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมของวัยรุ่นไทย (พ.ศ. 2545) พบว่า “โวหาร

แบบปฏิปุจฉามีปรากฏมากท่ีสุด 87 เพลง จากเพลงไทยสากล 123 เพลง การท่ีเพลงไทยสากลยอดนิยมของวัยรุ่นมี

โวหารประเภทนี้มากท่ีสุด น่าจะเป็นการสะท้อนบุคลิกภาพของวัยรุ่นได้หลายลักษณะ ความช่างซักช่างถามมาตั้งแต่

สมัยเด็ก ความอยากรู้อยากเห็น จึงถามเพื่อหาค าตอบ ยึดเพื่อนเป็นหลักมากกว่าครอบครัว ไม่มั่นใจในตนเอง 

สับสน” ดังนั้นจึงท าให้เพลงไทยสากลสมัยนิยมนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นมากเป็นพิเศษ เพราะเนื้อเพลงจะ

ปรากฏลักษณะค าถามท่ีไม่หวังค าตอบอยู่เป็นจ านวนมากและสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น นอกจากนี้การ

ใช้ปฏิปุจฉายังช่วยเรียกร้องความสนใจของผู้ฟัง ท าให้ผู้ฟังรู้สึกเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเพลงๆ นั้นในขณะฟังอีกด้วย 

ส่วนการใชภ้าพพจน์ลักษณะอื่นๆ นั้นมสี่วนช่วยท าให้เนื้อเพลงต่างๆ กลายเป็นภาพท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้นในใจของผู้ฟัง 
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ผ้าทอไทล้ือเชียงม่วน: การส่งเสริมและรักษามรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม คุณค่า

และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Chiang muan Tai Lue textiles: promotion and preservation of intangible 

cultural heritage, value and sustainable development 

วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ1* 

Wimonrekha Sirichairawan1* 
 

บทคัดย่อ 
 

ผ้าทอไทลื้อ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่า จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องท าการส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และมีการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน จึงควรมมีาตรการส่งเสริมและรักษาให้คงอยู่จาก

รุ่นสู่ รุ่น หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ต้องมีการบูรณาการ เช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การ

พัฒนาการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ ระบบบริหารจัดการ และการให้ความรู้ในด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2537 

พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ให้คงอยู ่

สืบสานและถ่ายทอดความรู้จากผู้สูงอายุสู่เยาวชนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการล่มสลายทางวัฒนธรรมและธ ารงไว้ซึ่ง

มรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมท่ีดงีามสบืตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  กฎหมาย  ผ้าทอไทลื้อ  เชยีงม่วน  มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม 
 

Abstract 
 

Tai Lue textiles are intangible cultural heritage with great value. It is necessary to promote and 

preserve the intangible cultural heritage and achieve sustainable development. Therefore, there should be 

measures to promote and preserve them from generation to generation. Moreover, government agencies and 

various sectors have to cooperate in an integration such as promoting community enterprise, developing 

production, product design, system management and educating related law which are Intangible Cultural 

Heritage Promotion and Preservation Act B.E. 2559, Copyright Act of B.E. 2537, Protection Act of Geographical 

Indication B.E. 25 46  and community product standards etc. This is to promote and preserve Tai Lue textiles 

which are intangible cultural heritage and other intangible cultural heritage to be existed, keep and pass on 

knowledge from elders to youth in order to prevent the destruction of cultural heritage and preserve intangible 

cultural successfully.    

Keywords:  Law, Tai Lue textiles, Chiang Muan, Intangible cultural heritage  
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บทน า 

 ประชากรในพื้นท่ีสว่นใหญ่ของอ าเภอเชยีงมว่นเป็นคนไทลื้อซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ไทกลุ่มหน่ึงท่ีมีภูมิล าเนาเดิม

อยู่ในเขตสิบสองพันนา (ปัจจุบันอยูใ่นเขตมณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) ชาวไทลื้อ

ได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานหลายคร้ัง ในประเทศไทย ชาวไทลื้อได้เข้ามาตัง้ถิ่นฐานอยูใ่นเขตจังหวัดเชยีงราย น่าน พะเยา 

แพร่ เชยีงใหม่ ล าพูน และล าปาง การแตง่กายท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทลื้อ คือ ผ้าซิ่นของผู้หญงิไทลื้อท่ีเรียกว่า “ซิ่นตา” ซึ่ง

เป็นผ้าซิ่นท่ีมี 2 ตะเข็บ มีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนคือ หัวซิ่นสีแดง ตัวซิ่นลายขวางหลากสี ตีนซิ่นสีด า 

ความเด่นอยู่ท่ีตัวซิ่น ซึ่งมีร้ิวลายขวางสลับสีสดใส และตรงช่วงกลางมีลวดลายท่ีทอด้วยเทคนิคเกาะหรือล้วง 

(Tapestry Weaving) หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า “ลายน้ าไหล” ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีมีความซับซ้อน แต่ท าให้เกิดลวดลาย และ

สีสันงดงามแปลกตา และเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นท่ีแตกต่างจากผ้าซิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ไทกลุ่มอื่นๆ และนอกจาก

ผ้าซิ่นแล้ว ชาวไทลื้อทอผ้าชนิดอื่นๆ เช่น ผ้าหลบ และตุง เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ชาวไทลื้อบ้านท่าฟ้า 

อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 2, บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ 6, บ้านห

ล่าย หมู่ 7, บ้านฟา้ใหม ่และบ้านฟา้สีทอง หมู ่11 ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านท่ียังคงรักษา

วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื้อแตอ่ดตีเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการทอผ้าลายไทลื้อ อัตลักษณท่ี์โดดเด่น คือ ลวดลาย

น้ าไหล ลายของช้าง นก หงส ์คนเรือ เป็นต้น สีท่ีน ามาทอเป็นตุงในอดีตคือสีขาวและสีครีม 

 ในอดีตกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านท่าฟ้า เคยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากส านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ.2548 และเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

ดีเด่น ในโครงการหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี พ.ศ.2554 แต่ในปัจจุบันพบว่า เกิดปัญหาด้านการประยุกต์ลาย

ผ้าซึ่งกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีมีคุณค่า ปัญหาด้านการอนุรักษ์กับกลไกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค ภายใต้การอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิม ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นท่ีนิยม  

ขาดการประชาสัมพันธ์ การสั่งซื้อหรือสั่งผลิตลดลง และส่งผลให้เยาวชนในชุมชนไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้เป็นผู้สืบทอด

วิธีการทอผ้าและตุงไทลื้อ ในชุมชนจึงเหลือเพียงผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งท่ีมีองค์ความรู้และภูมิปัญญา หลงเหลือ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทอผ้าและตุงไว้ใต้ถุนบ้านจ านวนเพียงไม่กี่หลัง หากเป็นเช่นนี้ต่อไปมรดกทางวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าของการทอผ้าและตุงไทลื้อตอ้งสูญหายไปอยา่งเสียดาย 

  ดังนั้นเพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อให้สืบทอดในชุมชนโดยไม่ถูกน าไปใช้

ในทางท่ีบิดเบือนหรือไม่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ทอผ้าไทลื้อและสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนอย่างยั่งยืน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร นสิิตและชุมชม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญา เพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน”และน าผลการด าเนินการท่ีดีไปปรับใช้กับชุมชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดท าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจ าปี 2559 ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “ผ้าทอไทลื้อเชียง

มว่น : การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการบูรณาการองค์

ความรู้ดา้นตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กล่าวคอื 1. ด้านการวิจัย มุง่ศกึษาวเิคราะห์ประเด็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในกรณีของผ้าทอไทลื้อ 2. ด้านการบูรณาการกับการบริการวิชาการ 

โดยการจัดโครงการให้บริหารวิชาการแก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชนและ/หรือ

การรวมกลุ่มผู้ประกอบการ การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระบบบริหารจัดการ ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุนและการบริหารค่าตอบแทน กฎหมายภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน 

เป็นต้น 3. ด้านการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
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ทางวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อให้คงอยู ่สืบสานวธีิการทอผ้าโดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้สูงอายุสู่เยาวชนเพื่อการรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีย่ังยนื 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม 

2. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อให้สืบทอดในชุมชนโดยไม่ถูกน าไปใช้

ในทางที่บิดเบือนหรือไมเ่หมาะสม 

3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุม่ผู้ทอผ้าไทลื้อและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างย่ังยนื 

4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร นิสิตและชุมชม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  “ปัญญา 

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

5. เพื่อน าผลการด าเนนิการท่ีดไีปปรับใชก้ับชุมชนอ่ืนๆ อย่างตอ่เนื่องต่อไป 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
ในปัจจุบันแนวความคิดในการผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และคนในชุมชน

สามารถช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ ถือ

เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 

2555–2559) โดยยดึแนวทาง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง" มาประยุกตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ เพื่อให้สังคมอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็น

ธรรม และมีภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหา

และการพัฒนาท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน 

หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพัฒนาต่าง ๆ จึงต้องผนึกก าลังด าเนินงานการเสริมความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นและสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 

รวมท้ังการสร้างสภาพแวดลอ้มให้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันท าและมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลอืซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่

การพัฒนาท่ีย่ังยนืในระยะยาว  

ปัญหาอันส าคัญประการหนึ่งของชุมชน คือ การอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า

ไม่ให้ถูกกลืนกลายและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย  แต่ในขณะเดียวกันควรให้มีการปรับตัวและประยุกต์ใช้ให้

สามารถด ารงคงอยู่อย่างภาคภูม ิซึ่งตอ้งใชแ้นวคิดทางด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา และส่งเสริมให้ชุมชนมกีาร

เรียนรู้และการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้กรอบความคิดท่ีมุ่งอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ มี

คุณค่าและมูลค่า ปลูกฝังส านึกของชุมชนให้หวงแหนและชุมชนสามารถต่อยอดด้านการอนุรักษม์รดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมให้เกิดมูลคา่ทางเศรษฐกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอันจะท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สบืไป 
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วิธีวิทยาการวิจัย  
ลงพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล ความเป็นมาของไทลื้อในแต่ละท้องท่ี ความเชื่อ ลวดลาย และการใช้งานของผ้าทอไท

ลื้อ ศึกษาข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งของไทยและตา่งประเทศ วิเคราะห์ถึงรูปแบบของการให้ความคุ้มครองผ้า

ทอไทลื้อดั้งเดิมท่ีทรงคุณค่าไม่ให้สูญหายไป ศึกษาแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจผ้าทอไทลื้อเพื่อ

พัฒนาการรวมกลุม่ผู้ทอผ้าไทลื้อท่ีก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน 

 

ผลการศึกษา  

1. ความเป็นมาของผา้ทอไทลือ้ และผา้ทอไทลื้อเชียงม่วน  

ในอดีตชาวไทลื้อ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชาวลื้อ ได้พากันอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูน

นาน ผ่านทางลุ่มแมน่้ าโขงเข้ามาในประเทศไทย และต่างแยกยา้ยกระจัดกระจายไปตัง้รกรากถิ่นฐานตามจังหวัดต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง น่าน และพะเยา ผู้หญิงไทลื้อสมัยโบราณหากโตมาจนพอจ า

ความได้ จะทอผ้าไวใ้ชเ้องทุกคน เพราะในอดีตชาวบ้านจะทอผ้าเองเพื่อน ามาเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ หรือเป็นท่ีนอนหมอน

มุง้ เน่ืองจากไม่มเีงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการทอผ้าจากฝ้ายท่ีปลูกไวใ้ชเ้องน้ีเป็นท่ีนยิมมากกวา่การซื้อผ้าทอ 

โดยผู้หญิงไทลื้อเรียนรู้การทอผ้ามาจากบรรพบุรุษของตนเอง ตกทอดเป็นมรดก     ภูมปัิญญาท้องถิ่นสบืทอดจากรุ่น

สู่รุ่น ลวดลายบนผ้าทอลายแรกมักเร่ิมต้นฝึกทอลายดั้งเดิม คือ ลายเกาะขอ และ ลายผักแว่น สีสันบนผ้าทอจะมี

หลากส ีหลากลวดลาย ตามความชอบของแตล่ะคน ท าให้ผ้าทอจะมีความแตกตา่งกันไป แต่ลายพื้นฐานของผ้าทอคือ 

ลายเกาะขอ และลายผักแวน่ เป็นลายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าทอไทลื้อ  

 ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน จึงเป็นมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานหลายชั่วอายุคน นับตั้งแต่บรรพบุรุษไทลื้อท่ี

อพยพมาจากสิบสองปันนา บางส่วนได้ย้ายมายังจังหวัดพะเยา และแยกย้ายไปตามพื้นท่ีต่างๆ เช่น อ าเภอเชียงม่วน 

และอ าเภอเชยีงค า บรรพบุรุษท่ีย้ายมาตัง้รกรากอยู่ท่ีอ าเภอเชยีงมว่นน้ี เพราะเห็นว่าเป็นพืน้ท่ีมพีืชพรรณอุดมสมบูรณ์ 

ลายผ้าทอจึงมีประวัติความเป็นมาจากเร่ืองราวของชาวไทลื้อในสมัยก่อน เกิดเป็นลายผักแว่น และลายเกาะขอ 

(เทคนิคการเกาะ ล้วง) และลายมุก (เทคนิคการขิด จก) มีความหมายว่าเกาะกลุ่ม อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นเอง 

ต่อมามีการคิดค้นลายขึ้นมาใหม่จากแรงบันดาลใจของผู้ทอท่ีเห็นจากธรรมชาติ คือ ลายน้ าไหล สื่อถึงความอุดม

สมบูรณ์ของแม่น้ าโขง, ลายหางปลา สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ าในบริเวณท่ีชาวไทลื้ออพยพไปอยู่อาศัย และ

นอกจากนี้ผู้หญิงไทลื้อในสมัยก่อนยังต้องเรียนรู้การย้อมผ้าด้วยสีท่ีได้มาจากแหล่งธรรมชาติท่ีสามารถหาได้ในสมัย

นัน้ เชน่ จากต้นไม ้หรอืดอกไม้ สท่ีีนิยมในการยอ้มคือ สีคราม สเีขียว สีด า และสีมว่ง    

2. ลวดลาย และความเชื่อมโยงกับชุมชน และความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

 ลวดลายของผ้าทอไทลื้อ แตกต่างกันไปประเภทของผ้าทอตามความเชื่อและวัตถุประสงค์การใช้งาน แยก

ออกได้ดังนี้ 

ผ้าทอกับการแตง่กาย ได้แก่  ผ้าโพกศีรษะ เสื้อไทลื้อ ผ้าซิ่น และถุงย่าม 

ผ้าทอท่ีเป็นเครื่องนอน ได้แก่ ท่ีนอน, ผ้าปูท่ีนอน, หมอน, มุง้, ผ้าหม่ และผ้ามา่น (ผ้ากั้ง)  

ผ้าทอในพธีิกรรม ได้แก่ ผ้าหอ่คัมภีร์, ผ้าจีวร, ผ้าเช็ด, ผ้ามุงบน-ผ้าแท่นสังฆ์-ผ้ามุงสังฆะ และตุงไทลื้อ  

          จากการส ารวจในพื้นที่เชียงม่วน พบว่า ยังมีการทอผ้าเหลอือยูแ่ค่เพยีงไม่กี่อยา่งดังนี้ 



 
 

  2863  Proceedings 

 1. ผ้าโพกศีรษะ หรือ ผ้าเคียนหัว เป็นการทอผ้าสีพื้น ไมม่ีลวดลายใดๆ ในวัฒนธรรมไทลื้อ มักถือเร่ืองศีรษะ

เป็นเร่ืองส าคัญ เชื่อว่าเป็นท่ีสถิตของขวัญ หากไม่เคียนผ้าไว้ขวัญจะหนี ท าให้ไม่สบายได้  ผ้าเคียนหัวของบ้านท่าฟ้า 

อ าเภอเชยีงม่วนมสีีขาวเท่านัน้ ส่วนของท่ีอ าเภอเชยีงค าจะเป็นสีชมพหูวานๆ 

 2. เสื้อไทลื้อ (เสื้อป้ัด) เป็นการทอผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย แต่งแถบใช้ผ้าท่ีได้จากการทอลายขิด จากการ

สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ เสื้อป้ัดท่ีแต่งแถบสวยงาม จะใชส้วมเพื่อไปงานเทศกาลท่ีส าคัญ ส่วนเสื้อป้ัดท่ีไมแ่ตง่แถบ จะใชใ้ส่

อยู่บ้าน หรือไปท าสวนไรน่า 

 3. ผ้าซิ่น จะมีลวดลายดั้งเดิมของอ าเภอเชียงม่วน เรียกว่า ลายเกาะขอ แต่หากเป็นชาวไทลื้อเมืองน่านจะ

เรียกวา่ลายน้ าไหล นอกจากนี้ยังมีลายเกาะผักแว่น, ลายเกาะหางปลา, โดยการทอจะมสีีสันลวดลายสลับกันเป็นร้ิวๆ 

โดยใช้สีแดง สีเขียว และสีเหลอืง ทอลวดลายสีสันสลับกันไป เทคนิคการทอผสมถักนี้จะท าให้ผืนผ้าทอของคนไทลื้อมี

โครงสร้างท่ีแข็งแรงมาก 

 4. ถุงยา่ม จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่นด้านลายและการใช้สี จะมีเส้นยืนเป็นเส้นด้ายสีแดง มีสี

เขียวเหลอืง และขาว ใชส้ะพายทุกโอกาส 

 5. ผ้าปูท่ีนอน หรือ ผ้าหลบ มเีอกลักษณ์ด้วยการใช้เทคนิคขิดหรือจก โดยมี “หมาย” ท่ีอยูท่างปลายเท้าซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ว่าอยู่ทางด้านปลายเท้า และเป็นการแสดงถึงสว่นไหนปลายเท้า ส่วนไหนอยูห่ัว 

 6. ผ้าเช็ดหน้า เป็นผ้าท่ีใช้มากในชีวิตประจ าวันของชาวไทลื้อ มีหลายขนาด ท้ังผ้าเช็ดหลวง ใช้ในการถวาย

เป็นสังฆทานแก่ญาติท่ีล่วงลับไปแล้ว, ผ้าเช็ด ใชเ้ป็นผ้าพาดบ่าเฉพาะผู้ชายเมื่อมีงานพิธีเป็นทางการ และ ผ้าเช็ดน้อย 

ใชเ้ป็นผ้าปูพืน้กราบพระ หรือซับหน้า หญิงสาวมักทอผ้าเช็ดนอ้ยให้กับคู่รัก 

7. ตุง เป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนอื หมายถึง “ธง” เป็นสัญลักษณ์ของความดี ศิริมงคล เป็นสื่อน าวิญญาณผู้

ล่วงลับไปแลว้ท่ีมีผู้ถวายตุงให้ขึ้นสู่สวรรค์ หรือพน้จากความทุกข์ทรมานเนื่องมาจากวิบากกรรม ตุงของไทลือ้จะมีลาย

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ คือ รูปปราสาท แวดลอ้มด้วยรูปตน้ไม้ นก ดอกไม ้คน ชา้ง มา้ 

 ชาวไทลื้อจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการทอผ้าอยู่อีกประการ คือ หากคนทอผ้าตาย ลูกหลานจะต้องเผาผ้า

ทอของคนๆ นั้น ตามไปด้วย ด้วยมีความเชื่อว่าจะได้ขึ้นสวรรค์  ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความเชื่อ

ของชาวไทลื้อ และอีกความเชื่อคือ หากผู้หญิงไทลื้อต้องการออกเรือน จะต้องทอผ้าเป็นถึงจะออกเรือนได้ 

เรียกว่าเป็นคุณสมบัตขิองผู้หญงิไทลื้อเมื่อถึงวัยท่ีพร้อมจะออกเรือน  

3. กฎหมายทีเ่กี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรณีผา้ทอไทลื้อ 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรมในกรณีของผ้าทอไทลื้อ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในแง่ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องของ

กฎหมายตามหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมาย จะพบความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันใน 2 ลักษณะ คือ 1. ด้าน

การอนุรักษแ์ละคุ้มครอง และ/หรือ 2. ด้านการสง่เสริมและพัฒนา ดังนี้ 

3.1 กฎหมายด้านการอนุรักษ์และคุ้มครอง 

- พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม พ.ศ. 2559  

กฎหมายส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มาตรา 3)ให้ความหมายค าว่า “มรดกภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรม” ไว้วา่ “ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏบัิต ิหรือทักษะทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกผ่าน

บุคคล เครื่องมอื หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ยอมรับและรูส้ึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสบืทอดกัน

มาจากคนรุน่หน่ึงไปยังคนอกีรุน่หน่ึงโดยอาจม ีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองตอ่สภาพแวดลอ้มของตน”  
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ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีได้รับการส่งเสริม และรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งต้องมี

ลักษณะอยา่งหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปน้ี (มาตรา 4) 

1. วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา   

2. ศลิปะการแสดง  

3. แนวปฏบัิตทิางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 

4. ความรู้และการปฏบัิตเิกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 

5. งานช่างฝีมือดั้งเดิม 

6. การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศลิปะการตอ่สูป้้องกันตัว 

7. ลักษณะอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ประจ า

กรุงเทพมหานคร หรือประจ าจังหวัด บทบาทหนา้ท่ีประการส าคัญ คือ การย่ืนเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ี

เห็นสมควรได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการ

ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณา (มาตรา 20) ให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้น

บัญชมีรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมรายการน้ันในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 22)   

ถือได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559  เป็นกฎหมายท่ีมี

ความส าคัญและเป็นประโยชนต์อ่การส่งเสริมและรักษามรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม คือ  

1. ท าให้มีกระบวนการท่ีชัดเจนในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้  เพื่อให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรม (Convention for the Safeguarding of 

Intangible Cultural Heritage) ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การ

ยูเนสโก ท่ีต้องการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตอ้งไม่ได้ ซึ่งสบืทอดกันมาตัง้แตบ่รรพบุรุษ  

2. เป็นการรักษาและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมท้ังป้องกันการน ามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชนอ์ย่างบิดเบือน หรือเพื่อแสวงหาประโยชนท์างธุรกิจโดยไม่ระบุแหล่งท่ีมา  

3. ท าให้สามารถน าความรู้ทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้  และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

รวมท้ังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีมผีลในภาคปฏิบัติและการด าเนนิการให้

เป็นรูปธรรมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

กรณีผ้าทอไทลื้อ 

ผ้าทอไทลื้อ ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีจัดอยู่ในลักษณะงานช่างฝีมอืดั้งเดิม ประเภทผ้าและ

ผลิตภัณฑ์จากผ้า ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในปี พ.ศ.2555 และเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 25 ได้บัญญัติว่า “ให้บรรดามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ท่ีกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไวอ้ยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตนิี้” ดังนั้น 

ผ้าทอไทลอืจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว ตาม  มาตรา 4 (5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 

ประกอบมาตรา 25 ดังกล่าว 

ผู้วิจัยเห็นวา่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์

หลักในการปกป้องไม่ให้มีการน ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางบิดเบือนหรือไม่เหมาะสม และอาจเป็น

เหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านั้นต้องเสื่อมสูญไป ดังท่ีปรากฏในมาตรา 24 ท่ีบัญญัติวา่ “เมื่อปรากฏว่า
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มีการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีขึ้นบัญชีไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อ

รัฐมนตรีเพื่อมีค าสั่งให้ระงับการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้ เว้นแต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือ

เป็นกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งระงับการกระท าที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายนั้นได้” ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวจะพบว่า สภาพบังคับและผลของการขึ้นบัญชีมรดกภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรม คือ ห้ามการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้น

บัญชีไว้ เมื่อพิจารณาจากกรณีของผ้าทอไทลื้อซึ่งเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิมท่ีได้ถือวา่ได้รับการขึน้ทะเบียนหรือการขึ้น

บัญชตีามพระราชบัญญัติน้ี จึงสง่ผลให้ผ้าทอไทลื้อได้รับการคุ้มครองมิให้ผู้ใดกระท าการท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 

อย่างไรก็ดี ค าว่า “ก่อให้เกิดความเสียหาย” เป็นถ้อยค าท่ีตอ้งมีการพิจารณาและวินจิฉัย จากข้อเท็จจริง

และผลท่ีอาจก่อให้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท านั้นๆ ประกอบ โดยเป็นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมและ

รักษามรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมท่ีจะพจิารณาเสนอตอ่รัฐมนตรี เพื่อมีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายดังกล่าวได้ ซึ่งในทางปฏิบัตอิาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้และการตคีวาม ตัวอย่างท่ีเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ 

คือ การน าศิลปะการแสดงโขนโดยน าตัวละคร “ทศกัณฐ์” ไปท ากิจกรรมหยอดขนมครก ขับโกคาร์ท ถ่ายเซลฟี่ ขี่บ้ัง

ไฟ ร่วมร้องและร่วมแสดงด้วยโดยใส่ชุดโขนมาประกอบการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนสนใจมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย จนก่อให้เกิดการถกเถียงในสังคมว่าเหมาะสมหรือไม่ และควรมีแนวทางอย่างไรในการ

ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งฝ่ายอนุรักษ์เห็นว่าเป็นการกระท าท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่อ

ภาพลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้ว ในขณะท่ีอีกฝ่ายกลับมีความเห็นว่า ไมน่่าจะเสียหาย เพราะเป็น

มุมมองแบบใหมใ่นการโปรโมทการท่องเท่ียวให้ประเทศไทย และท าให้คนรุ่นใหมห่ันมาสนใจของดัง้เดิม ซึ่งจะเห็นได้วา่

นี่คือปรากฏการณท่ี์เกิดขึ้นในสังคมของปัญหาการตคีวามท่ีไม่ตรงกัน   

นอกจากปัญหาในการใช้การตีความตามบทบัญญัติมาตรา 25 ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีปัญหาใน

ด้านสภาพบังคับตามกฎหมาย ท้ังนี้เพราะตามกฎหมายดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษในกรณีทีพบว่ามี

การกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีขึ้นบัญชี และคณะกรรมการส่งเสริมและ

รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณาเสนอต่อรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีค าสั่งให้ระงับการกระท าท่ีก่อให้เกิด

ความเสียหายดังกล่าวแล้ว แต่ผู้กระท าไม่ปฏิบัติตาม กรณีเช่นนี้จะมีสภาพบังคับอย่างไร เพราะตามบทบัญญัติ

ดังกล่าวไม่มกีารก าหนดบทลงโทษหรือมาตรการบังคับไว้ 

ดังนั้นหากต้องการให้กฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและ

รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ท้ังส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ประจ าจังหวัด ควรก าหนดนโยบายและแผน

ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา 10 (2) อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมท้ังการออก

ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา 10 (8)  และมี

กลไกก ากับ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา 10 (10) และ

ประการส าคัญ ควรมีการบูรณาการและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน 

รวมท้ังระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่า และมีการสืบทอด

มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมท่ีเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการใหภ้าคประชาสงัคมและสว่นท้องถิน่เข้า

มามีบทบาทขับเคลื่อนร่วมด้วย 
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- พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ พ.ศ. 2546 

กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น หากพิจารณาโดยท่ัวไปอาจ ไมเ่กี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริม

และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แต่ผู้วิจัยเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ

รักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะกรณี  “ผ้าทอไทลื้อ” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีมี

ความสัมพันธ์เชงิพื้นท่ี ซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองส่ิงบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ นิยามค าว่า  “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ไว้วา่  ชื่อ 

สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และท่ีสามารถบ่งบอกว่าสินค้ าท่ีเกิดจากแหล่ง

ภูมิศาสตร์น้ันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว  และค าว่า “แหล่ง

ภูมิศาสตร์” หมายความว่า พื้นท่ีของประเทศ เขต ภูมิภาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ 

แมน่้ า ล าน้ า เกาะ ภูเขา หรือพื้นท่ีอ่ืนท านองเดียวกันดว้ย  

สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มักจะเป็นสินค้าท่ีมีชื่อเสียงและได้รับความนิยม เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ

หรือมีลักษณะเฉพาะท่ีเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เช่น ดิน ฟ้า อากาศ ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ 

ตลอดจนทักษะความช านาญและภูมปัิญญาของกลุ่มคนในแหล่งภูมศิาสตร์น้ันๆ ดังนัน้ สิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์จะเกดิขึ้น

ได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบส าคัญสองประการ คือ “ธรรมชาติ” กับ “มนุษย์” ในแหล่งหรือท้องท่ีนั้น ๆ กล่าวคือ 

ธรรมชาติสร้างสิ่งแวดลอ้มหรือวัตถุดิบให้แกก่ารผลิตสินค้า ส่วนมนุษย์เป็นผู้ใชทั้กษะ ความช านาญ และภูมิปัญญาใน

การผลิตสนิค้าหรือผลิตภัณฑ์นัน้ ก่อให้เกิดสินค้าที่มคีุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ด้วยเหตุนี ้สิทธิในสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์จึงเป็นสิทธิชุมชน หรือ สิทธิของกลุ่มคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ผลิตสินค้านั้น มิใช่สิทธิของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเหมอืนกับกรณีลขิสิทธ์ิ สิทธิบัตร หรอืเครื่องหมายการค้า 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น เพราะผู้ท่ีเป็นเจ้าของไม่ใช่บุคคล

หนึ่งบุคคลใด แตเ่ป็นกลุ่มชุมชนท่ีเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพืน้ท่ีทางภูมศิาสตร์น้ันๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตท่ีอาศัย

อยู่ในสถานท่ีหรือแหล่งภูมิศาสตร์ และผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าท่ีใชส้ิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์นั้นเท่านั้นท่ีมีสิทธิผลิต

สินค้าดังกล่าวโดยใชช้ื่อทางภูมศิาสตร์น้ันได้ ผู้ผลิตคนอ่ืนท่ีอยู่นอกแหลง่ภูมิศาสตร์ จะไมส่ามารถผลิตสินค้าโดยใชช้ื่อ

แหล่งภูมิศาสตร์เดียวกัน มาแข่งขันได้ จึงอาจเรียกว่าสิทธิเช่นนี้ว่า “สิทธิชุมชน” ซึ่งไม่สามารถน าสิทธิท่ีได้รับไป

อนุญาตให้บุคคลอื่นใชต้อ่ได้ ผู้ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีแหล่งภูมศิาสตร์เท่านัน้ท่ีมีสทิธิใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์น้ันได้ 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การคุ้มครองผู้บริโภค เพราะท าให้ผู้บริโภคได้รับ

สินค้าตามท่ีตนต้องการ จากฉลากหรอืชื่อท่ีใชร้วมไปถึงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม ด้าน

การคุ้มครองผู้ผลิตและป้องกันการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม เพราะการแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของชุมชนอื่นๆ ท่ีผลิต

สินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมถือเป็นการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นเคร่ืองมือ

ทางการตลาด เพราะสามารถสื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิตขึ้นในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งท่ีท าให้ผู้บริโภคเข้าใจ

วา่สินคา้หรอืผลิตภัณฑ์น้ันมลีักษณะพเิศษตา่งไปจากสินคา้แบบเดียวกันท่ีผลิตขึ้นจากแหล่งอ่ืนอย่างไร  

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดกลไกการดูแลรักษามาตรฐานของสินค้า เพราะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีลักษณะ

เหมือนเป็นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพและแหล่งท่ีมาของสินค้า เนื่องจากเงื่อนไขของการขอรับความคุ้มครองในสิ่ง

บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้ขอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวา่งพื้นท่ีและตัวสินค้า เช่น วิธีการผลิต วัตถุดิบท่ีใช้ 

ฯลฯ ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพเฉพาะของสินค้าจากแหล่งน้ัน กลุ่มผู้ผลิตจึงต้องมสี่วนอยา่งมากในการช่วยกันรักษาคุณภาพ 

หรือชื่อเสียงของสินค้าท่ีขึ้นทะเบียนนั้นๆไว้ ประการส าคัญ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชนและรักษามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าของชุมชนและ
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ท้องถิ่น ก่อให้เกิดความรู้สกึผูกพันและภาคภูมิใจในถิ่นก าเนิดและเป็นการช่วยรักษามรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมได้

อกีทางหน่ึง 

กรณีผ้าทอไทลื้อ  

เนื่องจากวัฒนธรรมชาตพิันธ์ุไทลื้อในประเทศไทยมกีารกระจายตัวตัง้ถิ่นฐานอยู่ในหลายจังหวัดท้ังในจังหวัด

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง ซึ่งแต่ละชุมชนมีภูมิปัญญาวัฒนธรรมการแต่งกายท่ีเป็น

เอกลักษณ์ คือ ผ้าซิ่นของผู้หญงิไทลื้อท่ีเรียกวา่ “ซิ่นตา” ซึ่งเป็นผ้าซิ่นท่ีมี 2 ตะเข็บ มีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วย 

3 ส่วนคอื หัวซิ่นสีแดง ตัวซิ่นลายขวางหลากสี ตนีซิ่นสีด า ความเด่นอยู่ท่ีตัวซิ่น ซึ่งมร้ิีวลายขวางสลับสีสดใส และตรง

ช่วงกลางมีลวดลายท่ีทอด้วยเทคนิคเกาะ-ล้วง, ขิด-จก เป็นลายเรขาคณิต ลายรูปสัตว์ในวรรณคดี ลายพรรณ

พฤกษา และ เอกลักษณ์การทอผ้าท่ีส าคัญของกลุ่มชนนี้ คือ การทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะหรือล้วง (Tapestry Weaving) 

หรือท่ีเป็นท่ีรู้จักกันว่า “ลายน้ าไหล” ท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์   

แม้ว่าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะท้ังในส่วนของลวดลาย กรรมวิธีในการทอ และความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของกลุ่มคนไทลื้อ และมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าจากผ้าทอไทลื้อ แต่

จะต้องพิจารณาถึง “รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับแหล่ง

ภูมศิาสตร์” ด้วย ดังท่ีปรากฏในข้อ 9 ตามกฎกระทรวงวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การ

ประกาศโฆษณา การคัดค้านและการโต้แย้งค าคัดค้าน การขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์และการแก้ไขหรือเพิกถอน

ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ พ.ศ. 2547 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของแตล่ะพื้นท่ี พบว่า ยังมีความแตกตา่งกันในลักษณะของ

ลวดลายและสีท่ีใช ้รวมถึงปัจจุบันมกีารน าเทคโนโลยดี้านการย้อมสรีวมถึงการผสมผสานน าเส้นด้ายหรือไหมจากต่าง

ถิ่นมาผสม เพื่อเพิ่มมูลคา่และให้ตรงความตอ้งการของผู้บริโภค 

ดังนั้น หากจะขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องเป็นกรณีท่ีสะท้อนและสามารถแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างผ้าทอไทลื้อกับแหล่งภูมศิาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า สามารถขึน้ทะเบียนได้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคอื  

 1. การขึ้นทะเบียนแบบกลุ่มอ าเภอหรือจังหวัด เช่น ผ้าทอไทลื้อเชยีงค า, ผ้าทอไทลื้อเชียงมว่น, ผ้าทอไท

ลื้อพะเยา, ผ้าทอไทลื้อเชียงราย, ผ้าทอไทลื้อน่าน เป็นต้น ท้ังนี้ ในแต่ละอ าเภอและ/หรือจังหวัด  หรือแต่ละท้องท่ีซึ่ง

เป็นแหล่งผลิตนั้นๆ จะต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณ

ลักษณะเฉพาะของสินค้าท่ีใชส้ิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ดังกลา่วว่ามคีวามโดดเด่นและแตกตา่งจากจังหวัดอ่ืนอย่างไร 

 2. การขึ้นทะเบียนแบบกลุ่มภูมิภาค ในกรณีท่ีไม่อาจขึ้นทะเบียนแบบแรกได้ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรรวมกลุ่ม

และขอขึน้ทะเบียนในระดับภูมภิาค เช่น ผ้าทอไทลื้อล้านนา โดยรวมจังหวัดต่างๆ ที่มกีารทอผ้าแบบไทลื้อ เทียบเคียง

กับการขึ้นทะเบียนแบบรายกลุ่มของ “เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (Isan Indigenous Thai Silk Yarn)” ซึ่งประกอบด้วย

จังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี เลย ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด 

ยโสธร นครราชสมีา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี หนองบัวล าภู อ านาจเจรญิ และบึงกาฬ เป็นต้น 

เมื่อพิจารณากฎหมายสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ (มาตรา 7) กรณีของผ้าทอไทลื้อ สามารถขอขึ้นทะเบียนสิ่ง

บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ได้ และตามกฎหมายก าหนดให้ผู้ท่ีมีสทิธิขอขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ มดีังนี้ คือ 

1. ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐท่ีเป็นนิติ

บุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหลง่ภูมิศาสตร์ของสินค้า 

2. บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าท่ีใช้สิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ และมีถิ่นท่ีอยูใ่นแหล่งภูมศิาสตร์ของสินค้า 
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3. กลุ่มผู้บริโภคหรือองคก์รผู้บริโภคสินค้าท่ีใชส้ิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ 

ดังนั้น ท้ังหน่วยงาน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวย่อมมีสิทธิน าผ้าทอไทลื้อไปขอขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ผู้วิจัยเห็นว่า กรณีของผ้าทอไทลื้อสามารถเทียบเคียงกับการขึ้นทะเบียนสิ่ง

บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในกลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันในกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากผ้า มีการขึ้น

ทะเบียนไว้ท้ังสิ้น 8 สินค้า ประกอบด้วย 1.ผ้าตีนจกแมแ่จ่ม  2.ผ้าไหมยกดอกล าพูน  3.ผ้าไหมแพรวากาฬสินธ์ุ  4.ผ้า

ครามธรรมชาติสกลนคร  5.ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท  6.เส้นไหมไทยพืน้บ้านอีสาน  7.ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม  

และ  8.ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตนีแดงบุรีรัมย์ 

- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 นิยามศัพท์ค าว่า “ลิขสิทธ์ิ” ว่าหมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวท่ีจะท าการ

ใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น  ส่วนค าว่า “ผู้สร้างสรรค์” หมายถึง ผู้ท าหรือผู้

ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อยา่งใดอย่างหนึ่งท่ีเป็นงานอันมลีิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี 

งานท่ีจะมีลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ได้แก่ “งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี

กรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก

วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด  แต่การ

คุ้มครองลิขสทิธ์ิไม่คลุมถงึความคิด หรือขัน้ตอน กรรมวธีิหรือระบบ หรอืวิธีใช้หรือท างาน หรือแนวความคิด หลักการ 

การค้นพบ หรอืทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์” (มาตรา 6) 

ท้ังนี ้การจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลขิสิทธ์ินัน้ จะตอ้งมีองค์ประกอบส าคัญ คือ  

1. เป็นการสร้างสรรค์โดยตนอง (originality) หมายถงึ ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ท าหรอืก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ 

(creativity) โดยมิได้ท าซ้ าหรอืดดัแปลงจากงานอันมลีิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนุญาต (non- copying) 

2. เป็นงานท่ีกฎหมายให้การคุม้ครอง 

3. มกีารแสดงออกซึ่งความคิด (expression of idea) ไมคุ่้มครองความคดิ (idea) แนวคิด (concept) และแนว

เร่ือง (plot/theme) 

4. ต้องไมเ่ป็นงานท่ีกฎหมายยกเว้นไมม่ลีิขสิทธ์ิ (มาตรา 7) 

กรณีของผ้าทอไทลื้อ  

ถือเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิมและเป็นมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงกับวถิีชีวิตและวัฒนธรรม

ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อ มีกระบวนการผลิต วิธีทอผ้าและลวดลายของผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์ ผ้าที่ถูกทอขึ้นในแตล่ะ

ผืนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความประณีต สวยงามตามฝีมือและประสบการณ์ของผู้ทอ ซึ่งถือเป็นงาน

ศิลปกรรมประเภทศลิปประยุกต ์ซึ่งเมื่อพิจารณาตามกฎหมายนี้ เป็นงานอันอาจมลีิขสิทธ์ิได้ 

ประเด็นท่ีตอ้งพจิารณาตอ่คือ กรณีลายผ้าทอไทลื้อดั้งเดิมนั้น ใครเป็นผู้สร้างสรรค์ท่ีจะได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และการคุ้มครองยังคงมอียู่หรือไม ่จากการลงพื้นท่ีเพื่อค้นหาค าตอบดังกล่าว ผู้วิจัยพบวา่แม้ว่า

ลายผ้าทอไทลื้อดั้งเดิมจะมีกระบวนการขั้นตอนและเทคนิคการทอตลอดจนลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์สวยงาม แต่

ไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 เพราะลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผ้าท่ีเป็นลายดั้งเดิม เช่น 

ลายน้ าไหล ลายหางปลา ลายผักแว่น ไม่อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว เนื่องจากลวดลายดั้งเดิมดังกล่าวได้

กลายเป็นงานสาธารณะหรืองานที่หมดอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไปแล้ว เพราะลิขสิทธ์ิลายผ้าทอดั้งเดิมถอืเป็น

งานศิลปประยุกต์ ซึ่งจะมีอายุการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น และหาก

เป็นกรณีท่ีได้มีการโฆษณางานนัน้ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ลิขสทิธ์ิในงานศิลปประยุกตน์ั้นจะมีอายุ 25 ปี นับแต่
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ได้มกีารโฆษณาเป็นครั้งแรกตามมาตรา 22 แต่เนื่องจากลายผ้าทอดั้งเดิมอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของชาวไทลื้อ

รุ่นแรกๆ ท่ีได้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเขตประเทศไทยเป็นเวลาช้านานราว 200 ปีแล้ว เมื่อนับชั่วอายุคนของผู้

สร้างสรรค์คนแรกจึงเห็นได้ว่าลวดลายผ้าทอไทลื้อดั้งเดิมท่ีคนไทลื้อรุ่นแรกได้สร้างสรรค์ขึ้นนั้นหมดอายุความ

คุ้มครองตามกฎหมายลขิสิทธ์ิไปแล้ว ประชาชนท่ัวไปจึงสามารถใชป้ระโยชนจ์ากลวดลายเหลา่นีไ้ด้ 

อย่างไรก็ตามหากผู้ทอผ้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงหรือประยุกต์

ลวดลายดั้งเดิมนั้นขึ้นใหม่ ก่อเกิดเป็นลวดลายใหม่ หรือใช้วิธีพิมพ์ลายเพื่อสร้างลวดลายบนผืนผ้า  หรือใน

ลักษณะอื่นท่ีมีลักษณะเป็นงานศิลปประยุกต์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 มาตรา 4(7) ก็อาจเป็นงาน

สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ขึ้นได้ใหม่ เพราะมีลักษณะท่ีเป็นงานซึ่งน าเอางานงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งาน

ภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้

ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น “ลวดลายของผ้าทอไทลื้อ” ท่ีเกิดขึ้นใน

ลักษณะดังกล่าว จึงถอืเป็นงานศิลปประยุกต์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  ดังนัน้หากเป็นกรณีผู้ทอน า

ลายผ้าทอไทลื้อดั้งเดิมมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นลวดลายใหมแ่ละ/หรือผสมกับลายผ้าทอท่ีคิดขึน้ใหม่ กรณีเชน่นี้จะถือ

เป็นงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้นใหมแ่ละได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ.2537 มาตรา 4(7) 

ถือเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิม และเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของกลุ่มชาตพิันธ์ุไทลื้อ มกีระบวนการผลิต วิธีทอผ้า และลวดลายของผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์ ผ้าท่ีถูกทอ

ขึ้นในแต่ละผืนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความประณีต สวยงามตามฝีมือและประสบการณ์ของผู้ทอ ซึ่งถือ

เป็นงานศิลปกรรมประเภทศลิปประยุกต ์ซึ่งเมื่อพิจารณาตามกฎหมายนี้ เป็นงานอันอาจมีลิขสิทธ์ิได ้ 

3.2  กฎหมายด้านการส่งเสริมและพัฒนา 

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนในหลาย

ลักษณะ เช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิต การพัฒนาด้านการผลิต การออกแบบและการแปรรูป รวมถึงกา ร

ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมแหล่งเงินทุน เพื่อยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ

ยอมรับและมีมาตรฐานสามารถจ าหน่ายท้ังในและต่างประเทศได้  จึงมีการก าหนด “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” 

หรือท่ีเรียกว่า มผช. ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายท่ีเป็นการก าหนดด้านคุณภาพท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้เป็นท่ี

เชื่อถือ เป็นท่ียอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุง่เนน้ให้เกิดการพัฒนาอยา่ง

ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด หากผลิตภัณฑน์ัน้ได้รับเครื่องหมาย 

มผช. จะเป็นประโยชนต์อ่ผู้ผลิตและผู้บริโภคอยา่งมาก โดยเพราะผู้ผลิตผลิตภัณฑช์ุมชนจะมคีวามเข้าใจ และมีความรู้

ในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ สินค้าท่ีผลิตจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สินค้านั้นจะเป็นท่ีน่าเชื่อถือและเป็นท่ีต้องการของ

ตลาด ตลอดท้ังผู้ผลิตจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐท้ังด้านองค์ความรู้ แหล่งทุน และช่องทางการจัด

จ าหนา่ย เป็นตน้ ปัจจุบันส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ โดยคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอต้องเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่เป็นผู้แอบอ้าง หรือท าการผลิตแอบแฝง 

อาจเป็นบุคคลท่ัวไป หรือกลุ่มผู้ผลิตชุมชนท่ีขึน้ทะเบียนไว้กับหนว่ยงานราชการหรือกลุ่มตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน 

หรือเป็นนิติบุคคลที่ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
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กรณีผ้าทอไทลื้อ  

ผลจากการศึกษาพบวา่ ได้มีการการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑช์ุมชนไวเ้ฉพาะกรณี “ชุดไทลื้อ” โดยมีการ

ประกาศมาตรฐานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 คือ มาตรฐานเลขท่ี มผช.923/ 2548 ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิก และมีการ

ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชุดไทลื้อขึน้ใหม่ คือ มาตรฐานเลขท่ี มผช.923 /2555 ในปี พ.ศ. 2555  

อย่างไรก็ดี ในส่วนของลวดลายและเทคนิคการทอของผ้าทอไทลื้อในลักษณะอื่น เช่น ลายน้ าไหล อัน

เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของผ้าทอไทลื้อ ยังไม่ปรากฏว่ามีการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ ประกอบกับ

ปัจจุบันมกีารดัดแปลงและถูกน าไปผสมกับลวดลายอื่นท าให้ลวดลายดัง้เดิมเร่ิมเสื่อมหายไป ดังนั้น ควรมีการก าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในกรณีของผ้าทอไทลื้อท้ังหมด เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอันล้ าค่านี้ไวม้ิให้เลือน

หายไป และอาจมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของผ้าทอไทลื้อในดา้นอื่นเชน่ การยอ้มสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลดี

ตอ่สุขภาพผู้สวมใส่ และใช้กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการใช้นวตกรรมเคลือบนาโน เพื่อเป็นการ

รักษาผ้าทอให้เก่าได้ยากและยดือายุการใช้งานให้นานขึน้ 

- กฎหมายและมาตรการอื่นทีส่่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิตผ้าทอไทลื้อ 

นอกเหนอืจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ่านกลไกการขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แล้ว 

การจะผลักดันให้ผ้าทอไทลื้อรวมถึงผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  

ภายใต้วิถีชีวติและวัฒนธรรมของชุมชน จะต้องมีปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า 

จ าเป็นต้องมีมาตรการในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีก เช่น มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิต แหล่งเงินทุน ขั้นตอน

การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และมาตรการด้านภาษีท่ีเอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตและ

สนับสนุนด้านการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน เชน่ การน ารายจ่ายจากการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนไปเป็นสว่นลดหยอ่นภาษีเงินได้ 

เป็นต้น ประการส าคัญต้องมกีลไกการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นต่อลมหายใจผู้สูงอายุ เพื่อมิให้องค์

ความรู้ดา้นการทอผ้าเลอืนหายไป  
 

สรุปและอภิปรายผล  
ผลจากการศึกษาวิจัยมปีระเด็นพิจารณาดังน้ี คือ  

ประเด็นที่ 1  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีข้อค้นพบท่ี

ส าคัญ คือ แม้ว่าปัจจุบันจะมีกฎหมายหลายฉบับท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผ้าทอไทลื้อในด้านการอนุรักษ์และด้านการ

ส่งเสริมพัฒนา และผ้าทอ   ไทลื้อได้รับการขึ้นบัญชีแล้ว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมปัิญญาทาง

วัฒนธรรม พ.ศ. 2559 แต่ยังขาดกลไกการจัดการท่ีเป็นระบบ โดยเฉพาะขาดมาตรการเชงิบวกด้านการสบืสานมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีเพียงกลไกการขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมี

มาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนา ควรมีการปรับใช้กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างบูรณาการด้วย เช่น 

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการผลักดันให้มีกฎหมายท่ีเอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น มาตรการลดหย่อน

ภาษีส าหรับผู้ซือ้ผลิตภัณฑช์ุมชน เป็นต้น 

ประเด็นที่ 2  ด้านการอนุรักษภ์ูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อ ให้สืบทอดในชุมชนโดยไม่

ถูกน าไปใช้ในทางท่ีบิดเบือนหรือไม่เหมาะสมในประเด็นนี้ผลจากการศึกษาและการท าความเข้าใจ ผ่านกิจกรรม

ประชุมสัมมนาและการให้ความรู้ผ่านการแสดงละครกฎหมาย โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม พบว่า ผู้ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมมีความตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม และเกิดความส านึกรักและหวงแหนใน
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มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนไทลื้อ นอกจากนี้ยังพบว่าในชุมชนมีมาตรการทางสังคมซึ่ง

เชื่อมโยงวิถีของชุมชน ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท่ีไมใ่ห้น าผ้าทอไทลื้อไปใช้ในทางท่ีไม่ถูกตอ้งและอาจสร้างความ

เสียหายต่อมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชุมชนดว้ย 

ประเด็นที่ 3  ดา้นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทอผ้าไทลื้อและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

อย่างยั่งยืน ผลจากการท ากิจกรรมและการลงพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องของทีมวิจัย ท าให้เกิดการรวมกลุ่มผ้าทอไทลื้อ ซึ่ง

เดิมมีเพียงกลุ่มผ้าทอบ้านทุ่งมอก ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน และเกิดการร่วมกลุ่มของกลุ่มผ้าทอบ้านท่าฟ้า 

ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน ขึน้อกีหนึ่งกลุ่มชื่อวา่ “กลุ่มผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน : ผ้าทอชวีิตและจิตใจ” ท้ังสองกลุ่มนี้ได้

มีการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการบริหารกลุ่ม และ

กลไกด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาให้กลุ่มทอผ้าไทลื้อในอ าเภอเชียงม่วนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ตอ่ไป  

นอกจากนี้ยังมกีารสง่เสริมและพัฒนาการแปรรูปผ้าทอ เชน่ ในกรณีของผ้าซิ่น เดิม มกีารใช้สแีละลวดลายท่ี

ขาดเอกลักษณ์ แต่เมื่อมีการรวมกลุ่มและมีการประชุมปรึกษาหารือ จึงเกิดแนวความคิดในการอนุรักษ์ลวดลาย

ดั้งเดิม ควบคู่กับการใชส้ีตามความตอ้งการของกลุ่มผู้บริโภค เชน่ ปัจจุบันมีความต้องการผ้าซิ่นสีพืน้สดี าเพ่ือเป็นการ

ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มผ้าทอจึงหันมาทอผ้าด้วยสีด าสลับ

ลวดลายด้วยด้ายสีขาวท้ังผืนซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดียิ่ ง นอกจากนี้ยังมีการน าผ้าทอไปพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการสร้างแรงงานฝีมือในชุมชนอีกทางหนึ่ง เช่น การท ากระเป๋าผ้าเย็บ

ด้วยมือ และผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น อยา่งไรก็ดีในด้านการพัฒนาจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ 

ท้ังด้านสมาชิกกลุ่ม การแบ่งปันรายได้ การหาแหล่งเงินทุน การออมและกลไกด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดย

น าไปเชื่อมโยงกับนโยบายประชารัฐ และช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนการเชื่อมโยงกับการ

บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและท่องเท่ียวทางธรรมชาติของอ าเภอเชียงม่วน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการ

จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึน้ 

ประเด็นที่ 4  ด้านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร นิสิตและชุมชม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 

“ปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ในประเด็นนี้ถอืเป็นประเด็นส าคัญของ “โครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล” ดังนั้น 

ลักษณะการศึกษาวิจัยจึงมุ่งเนน้การมีสว่นร่วมของทีมวจิัย บุคลากร และนสิิต โดยการประยุกตก์ิจกรรมการให้ความรู้ 

การเก็บขอ้มูล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยการน าแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปให้บริการวิชาการผ่านกิจกรรมละครกฎหมาย ซึ่งผลการประเมินโครงการและกิจกรรม 

อยู่ในระดับดีมาก และได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี เพราะท าให้เกิดเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ง่ายตรงกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน โดยในการสร้างบทละครกฎหมายและ

ก าหนดคาแรกเตอร์ของตัวละครนั้น ทีมวิจัยและนิสิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ถึงวิถีชีวิต จารีตประเพณี 

และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับผ้าทอไทลื้อ จนสามารถร้อยเรียงเป็นบทละครกฎหมายประกอบการ

ศกึษาวจิัยได้  

นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้น านิสิตเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการผลิตฝ้าย การท าเส้นด้าย 

การทอผ้า กี่และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน และยังได้ร่วมกันสร้างศูนย์เรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ ณ เรือนไทลื้อ บ้านท่าฟ้าใต้ ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียนประถมบ้านท่าฟ้าเหนือ ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน  น าความรู้ลวดลายผ้าทอไทลื้อ และการ
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ฝึกหัดทอผ้า ไปเป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนในชั่วโมงศิลปะ เพื่อปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึง

ความส าคัญของมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนของตน 

ประเด็นที่ 5  การน าผลการด าเนินการท่ีดีไปปรับใช้กับชุมชนอื่นๆ ผลจากการลงพื้นท่ีและการน าละคร

กฎหมายด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปเผยแพร่ในชุมชน ซึ่งจากการประเมินผล พบว่า ได้ผลอย่างดียิ่ง 

ชาวบ้านในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่า และช่วยกันขับเคลื่ อนในการรักษามรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีมีของตน และน าไปสู่การขยายพื้นท่ีการให้บริการวิชาการโดยมีการน าละครกฎหมายเกี่ยวกับมรดกภูมิ

ปัญญาทางวัฒนธรรมไทลื้อไปเผยแพร่ในงาน “วิถีไทย วิถีถิ่น วิถีพะเยา 2559” โดยค าเชิญของส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดพะเยา นอกจากนี้คณะท างานของผู้วิจัยยังได้พาตัวแทนกลุ่มผ้าทอในอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เข้าร่วม

การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและศกึษาดูงานด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ ณ บา้นทุ่งมอก อ าเภอ

เชียงค า จังหวัดพะเยา และบ้านศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งท าให้เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และ

เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมไทลื้อร่วมกัน  และขณะนี้ได้มีหน่วยงานและองค์กร

ตา่งๆหันมาให้ความสนใจในการช่วยพัฒนาต่อยอดให้กับ “กลุ่มผ้าทอไทลื้อเชยีงม่วน” มากขึ้น ทัง้หนว่ยงานการศึกษา

นอกโรงเรียนอ าเภอเชียงม่วน และพัฒนาชุมชนอ าเภอเชียงม่วน และองค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวกับการกุศลต่างๆ ได้เห็น

คุณค่าในสิ่งท่ีทีมวจิัยคณะนิติศาสตร์ได้จุดประกายแล้ว 

นอกจากนี้ผลการศึกษาวจิัย พบวา่ ขอ้มูลด้านวัฒนธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิ่นของชาติพันธ์ุไทลื้อ ในอ าเภอ

เชยีงม่วน จังหวัดพะเยา ยังคงสบืสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านการสร้างท่ีอยูอ่าศัย วัด การท าอาหาร การถักทอ

เคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งล้วนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า “ผ้าทอไทลื้อ” ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม ประเภทงานชา่งฝีมือดั้งเดิม ตามมาตรา 4 (5) แห่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับวิธีชีวิต องค์ความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ี

แสดงออกผ่านบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนท่ีมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่ง

ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ประเด็นท่ีค้นพบจากการวิจัยและเป็นประเด็นท่ีภาคส่วนต่างๆ ควรให้ความสนใจ คือ สภาพ

ปัญหาของการทอผ้าไทลื้อด้วยเทคนิค เกาะ ล้วง ท่ีในปัจจุบันเลือกทอเฉพาะลวดลายท่ีได้รับความนิยมของผู้บริโภค 

มกีารประยุกต์ผสมผสานลวดลายอ่ืนจนกลืนกลายลวดลายดัง้เดิมของไทลื้อ ประกอบกับกลุ่มผู้ทอผ้าท่ีหลงเหลอือยู่มี

แค่เพียงผู้สูงอายุไม่กี่คนในชุมชน และในช่วงก่อนหน้าท่ีทีมวิจัยจะได้ท าการกระตุ้นและสร้างกระแสการส านึกรักภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ในชุมชนนั้น พบว่า กลุ่มเยาวชนไม่ได้ให้ความ ส าคัญกับการสืบทอดภูมิปัญญา

วัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อเท่าท่ีควร เนื่องจากยังไม่เกิดความเชื่อม่ันวา่สิ่งท่ีมคีุณค่านี้จะสามารถท าให้เกิดมูลค่าได้ใน

เวลาเดียวกันประกอบกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรต้องมีท้ัง

มาตรการด้านการอนุรักษ์มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมไมใ่ห้ถูกกลืนกลายและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยซึ่งเป็น

วาระเร่งด่วน ในขณะเดียวกันในด้านการพัฒนา ชุมชนอาจต้องมีการประยุกต์และปรับตัวให้สามารถแปลงมรดกภูมิ

ปัญญาที่มคีุณค่านี้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งตอ้งอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนจากหนว่ยงานและภาคส่วนต่างๆ และควร

มีการบูรณาการให้ครบวงจรท้ังการพัฒนาเส้นใย การย้อมสีธรรมชาติ การจัดหากี่และอุปกรณ์การทอให้เพียงพอกับ

จ านวนผู้สืบทอด การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ แหล่งทุน ระบบบริหารจัดการ ตลอดจนการให้ความรู้ด้าน

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และควรมีมาตรการจูงใจผู้บริโภค เช่น การลดหย่อนภาษี

จากการซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนและ/หรือท่ีเกี่ยวข้องกับวสิาหกิจชุมชน เป็นต้น  ท้ังนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อและมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมดา้นอื่นๆ ให้คงอยูอ่ย่างมีคุณค่าสบืไป 
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อาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีฮนิดูและพระพุทธศาสนา 

The mentor archetype in Hinduistic and Buddhistic traditions 

สุกัญญาโสภ ีใจกล่ า1* 

Sukunyasopee Chaiklam1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาอาร์คีไทพ์ของครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีฮินดูและพระพุทธศาสนา  

ผลการวิจัยพบว่า ครูบาอาจารย์ทุกท่านสอนด้วยชีวิตของท่านเอง  ชีวิตของท่านคือแบบอย่างท่ีเรียกว่า อาร์คีไทพ ์ 

คือ เป็นสิ่งท่ีส่งมาจากเบือ้งบนและสบืทอดกันมาเป็นแบบฉบับอันเดียวกันจากกาลอันเป็นอนันตัง และแสดงให้เห็นว่า

ตน้แบบท่ีส่งต่อมาจากเบื้องบนตั้งแต่โบราณกาลนั้น เป็นสิ่งท่ีพึงกระท าและท าได้ หากมุ่งมั่นท่ีจะไปสู่เป้าหมายสูงสุด

ของชีวิต 

ผู้วิจัยยังพบว่า คุณสมบัติท่ีขาดเสียมิได้ของครูบาอาจารย์  คื อ ปาฏิหาริย์ อันได้แก่ การมีฤทธ์ิเป็นอัศจรรย ์

(อิทธิปาฏิหาริย์) การรู้วาระจิตเป็นอัศจรรย์ (อาเทศนาปาฏิหาริย์) กับการมีฤทธ์ิในภาษาค าสอนและมีการปฏิบัติตน

เป็นแบบได้เป็นอัศจรรย์ (ปฏิสัมภิทาและอนุสาสนีปาฏิหาริย์) คุณสมบัติท้ังหมดเป็นสิ่งท่ีมีร่วมกันระหว่าง ครูบา

อาจารย์ท้ังในพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู  ครูบาอาจารย์คือมัคคุเทศก์ทางวิญญาณของศิษย์ ปราศจาก ครูบา

อาจารย์เป็นการยากที่ศิษยจ์ะเห็นทางเช่ือมโยงกับเบือ้งบนและการบรรลุเป้าหมายสูงสุด  

 

ค าส าคัญ:  อาร์คไีทพ ์ ครูบาอาจารย ์ ศาสนาฮินดู  พระพุทธศาสนา 

 

Abstract  
 

 This research has an objective to study the mentor archetype in the Hindu and Buddhistic traditions. In 

this research, every great mentor teaches by his life. His life is a model. In this research, he is an archetype or 

an exemplar of Truth, set by and sent from the Highest Tradition from infinitum, and shows archetype has come 

from the past, What ought to be done and done. If determined to be the highest goal of life. 

It is found that another indispensable quality of a good mentor/ teacher is his marvels. He must have some kind 

of psychic powers, an ability of mind–reading, and a superb insight in the presentation of Dhamma through his 

use of language. All in all he must have exceptional integrity.  This is evident in both the Buddhistic and 

Hinduistic traditions. Every great teacher is an indispensable guide through man’s spiritual journey. It is he who 

can establish a link between man’s spirit and the divine, and ultimately the Highest Truth. 
 

Keywords:  Archetype, Mentor, Hinduism, Buddhism   
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บทน า 

 มนุษย์อยู่คู่กับการเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยบรรพกาล  เพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณของความอยากรู้อยากเห็น  

ท าให้มนุษย์ต้องการท่ีจะรูอ้ยูเ่สมอ  จากความอยากรู้กลายมาสู่การเรียนรู้ในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์  อาทิ  การเรียนรู้ท่ีจะ

อยู่รอดในสังคม  ทั้งการเข้าสังคม  การท ามาหากินหรือแม้กระท่ังการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพศตรงข้ามเพื่อความอยู่รอด

ของเผ่าพันธ์ุ  ยิ่งกว่านั้นมนุษยย์ังเรียนรู้เพื่อสนองความอยากของกิเลสตัณหาและความกระหายใครม่ีอ านาจตามวสิัย

ของผู้ท่ีเกิดเป็นมนุษยด์้วย 

 การศึกษาและการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ [1] ความว่า  “การศึกษาเป็นเร่ืองใหญ่และส าคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอน

จากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวชิาความรู้

สูง และอบรมจิตใจให้ถงึพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสบืตอ่ไป…” ความดังกล่าวท าให้รู้วา่ผู้ท่ี

มีบทบาทในการสั่งสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของมนุษย์นั้น มีหลายบุคคลด้วยกัน ทั้งบุพการี ครู อาจารย์ แม้กระท่ัง

เทพเทวาจากเบื้องบนท่ีทรงมีพระเมตตาลงมาสั่งสอนความรู้ให้แก่มนุษย์  ตั้งแต่เร่ิมการสร้างโลกและจักรวาลของ         

พระผู้สร้าง ดังความท่ีกล่าวไว้ในคัมภีร์เฮอร์เมทิคา [2] ท่ีแสดงให้เห็นบทบาทของครูบาอาจารย์วา่ วัฒนธรรมมนุษย์

เกิดขึ้นโดยการส่งเทพเจ้าโอไซริสและเทพเทวไีอซิสมาเป็นครูให้แกม่นุษย์  ความว่า 

 องคอ์าตมผู้ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์จักรวาล 

เสด็จลงมาโปรดปฐพีโลก  ชั่วระยะเวลาเล็กน้อย 

พร้อมกับองคโ์อไซริสพระบดิาผู้ย่ิงใหญ่ของเรา 

 และพระแม่ไอซิสมหาเทวี 

เพื่อพระองค์จะได้ทรงช่วยเรา 

ในสิ่งท่ีเราจ าเป็นนักนัก 

 พระองค์ทรงน าศาสนาอันเป็นทิพมาสู่มนุษยชาติ 

และยุติความป่าเถื่อนจากการฆา่ฟันกัน 

พระองค์ทรงสถาปนาพิธีการบูชาต่าง ๆ 

ท่ีสอดคล้องกับพลังอ านาจอันศักดิ์สทิธ์ิของสวรรค์ 

พระองค์ทรงสร้างวัดวาอาราม 

 และตัง้พธีิบ าบวงอุทิศถวายเทพเจ้าทัง้หลาย 

ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ 

พระองค์ประทานของขวัญเป็นอาหารและท่ีอยูอ่าศัย 

พระองค์ทรงสอนมนุษยใ์ห้รู้จักพันหอ่ 

ศพท่ีจะเสื่อมสลายของผู้ตาย 

เมื่อได้เรียนรู้กฎบัญญัติลับขององค์อาตม 

พระองค์ก็เสด็จมาเป็นผู้ประสิทธ์ิประสาทกฎหมายแก่มนุษยชาติ 

ท้ังสองพระองค์ทรงแนะน าเทพเจ้าผู้ย่ิงใหญ่แหง่สัตยาธษิฐาน 

ในฐานะเป็นผู้ก่อตัง้ค ามั่นและศรัทธาอันดี 

และดังนี้จึงเท่ากับทรงเตมิเต็มโลกด้วยความยุติธรรม 

พระองค์ทรงก าหนดพธีิการครอบครูและการปฏบัิติ 



 
 

  2877  Proceedings 

ของนักบวชผู้จักเป็นประกาศกสวรรค์ 

เพื่อว่าจะได้ใชป้รัชญาบ ารุงเลีย้งดูจิตวญิญาณของมนุษย์ 

และรักษาอาการป่วยทางกาย 

โดยใชศ้ลิปะการเยยีวยารักษาตา่ง ๆ 

 การสอนของเทพเจ้าโอไซริสและเทพเทวไีอซิสได้แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของชาวอยีปิตโ์บราณ ท่ีเป็นความรู้

ส าหรับชว่ยให้มนุษยชาติอยู่รอดบนโลกนี ้ ทัง้เร่ืองของการด ารงชีวิตในโลกและการเรียนรู้ทางจิตวญิญาณด้วย  ทิโมธี  

ฟรีคและปีเตอร์  แกนดี้ [3] ได้กลา่วถึงการประทานความรู้ของเทพท้ังสองพระองค์ว่า 

  บรรพบุรุษของเขาได้รับการสั่งสอนจากเทพเจ้าไอซิสและโอไซริส 

เทพเทวไีอซิสสั่งสอนผู้คนศิลปะของการเพาะปลูกและเลีย้งสัตว์ เพื่อไม่ให้เขาอด

อยาก  และพระองค์แสดงให้เขารู้จักวิธีใช้สมุนไพรและยาส าหรับดูแลรักษา

ร่างกาย  พระองค์สอนผู้คนให้รู้จักคารวะผู้ล่วงลับ กับท้ังวธีิการพันผ้าห่อศพโดย

ใช้แถบผ้าแช่ในน้ ามันและเคร่ืองหอม ตลอดจนการถนอมรักษาความทรงจ าถึง

เขาด้วยการตั้งเคร่ืองเซ่นสังเวยเป็นผลไม้และดอกไม้  เทพเจ้าโอไซริสประทาน

กฎหมายและความยุติธรรม  และมอบระเบียบพธีิกรรมส าหรับการบูชา เพื่อช่วย

ให้มนุษยธ์ ารงไว้ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสัตย์ซื่อ พระองค์จัดการบวช

ให้พระนักบวชคนแรก ๆ นักบวชเหล่านี้ ได้รับการฝึกฝนให้บ ารุงรักษาจิต

วญิญาณของมนุษย ์ โดยให้รู้จักใชป้รัชญาและวทิยาการท่ีเรียนรู้ 

 การมีโอกาสได้พบศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.กิ่งแก้ว  อัตถากร  ครูผู้ถ่ายทอดความรู้ท่ีมีลักษณะเป็นสากล

ยิ่งขึน้และยิ่งขึน้  กอปรกับการศึกษาพระคัมภีร์ของลัทธิปรัชญาและศาสนาส าคัญของโลก  น าให้ผู้วจิัยได้แลเห็นความ

เหมอืนคลา้ยกันของปรมัตถสัจจะกับท้ังแนวปฏบัิตเิพื่อบรรลุเป้าหมายนัน้  ในการณ์น้ีผู้วิจัยยังแลเห็นความส าคัญของ

ผู้ท่ีเป็นครู  ซึ่งท าหน้าท่ีมัคคุเทศก์ทางวิญญาณ  ไม่ใช่ครูท่ีสักแต่ว่าสอนไปตามตัวอักษรของแบบเรียน  เป็นเหตุผล

ของการตัดสินใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับอาร์คีไทพ์ของครูในอุดมคติดังกล่าว จากข้อมูลในวัฒนธรรมหลวง (The Great 

Tradition) คือ ศาสนา  ท้ังศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนา  ซึ่งจะแสดงให้เห็นความเป็นสมภาพของครูบาอาจารย์ใน

แหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีมีต้นแบบความคิดร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งทางความคิดของบุคคลและกลุ่มชนต่าง

ศาสนา  และท าให้เข้าใจสารสาระท่ีส่งต่อมาจากอดีตกาล เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของการด ารงชีวิตทางจิตวิญญาณ

เพื่อเตมิเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพือ่ศึกษาอารค์ีไทพข์องครูบาอาจารยใ์นศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนา   

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองอาร์คีไทพ์ของครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีของศาสนาฮินดู

และพระพุทธศาสนา  โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง คือ การศึกษาอาร์คีไทพ์ของ 

ครูบาอาจารย์ในศาสนาฮินดู ใช้ข้อมูลจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีปรมหังสา โยคานันทะ และงานเขียนของ 

Rashmi Khilnani  ใน Shiva Speaks  ส่วนการศึกษาอาร์คีไทพ์ของครูบาอาจารย์ในพระพุทธศาสนา ใช้ข้อมูลจาก
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หนังสอืประวัติท่านพระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตตเถระ,  บูรพาจารย์  และญาณสัมปันนธรรมานุสรณ์  นอกจากนี้ยัง

ได้รวบรวมเอกสารท่ีใช้ในงานวิจัย อันประกอบด้วยเอกสารท่ีเกี่ยวกับอาร์คีไทพ์ของครูบาอาจารย์ในพระคัมภีร์ 

เอกสารส าคัญในศาสนาฮินดู พระพุทธศาสนาและเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   แล้วจึงวิเคราะห์สังเคราะห์

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  และน าเสนอผลการวจิัยในลักษณะพรรณนาวเิคราะห์ตามล าดับ 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาอาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีฮินดูและพระพุทธศาสนา  พบลักษณะอาร์คีไทพ์ท่ีมี

ร่วมกันของท้ังสองศาสนา คือ  ครูบาอาจารย์จะสอนด้วยการเป็นแบบอย่างท้ังชีวิตของท่าน  ในศาสนาฮินดูพบวธีิการ

สอนนี้ตั้งแต่เร่ิมอารยธรรมลุ่มน้ าสินธุ  (Indus Valley Civilization) ท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราว 5,000 ปีก่อน

พุทธกาล จากหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ีขุดพบในเมืองหะรัปปะและเมืองโมเหนโจดาโร  ในด้าน

สถาปัตยกรรม  ท่ีมีการวางผังเมืองและตัวเมืองแบ่งออกเป็นย่านต่าง ๆ อย่างชัดเจน  ถนนตัดกันเป็นเส้นตรงและมี

การวางระบบชลประทานอย่างดี  และยังได้พบหลักฐานท่ีแสดงถึงการนับถือบูชาเทพเจ้า  คือ  ขุดพบรูปเคารพของ

เทพเทวีพระแม่  (Mother Goddess)  รูปเคารพของเทพเจ้ามีเขา  (Horned God) ในท่านั่งขัดสมาธิแบบโยคี (posture of 

a Yogin) ท่ีล้อมรอบด้วยสัตว์ป่า อาทิ วัว เสือ ช้าง  ฯลฯ อันเป็นภาพท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการมีสมานฉันท์กับสัตว์โลก  

เรอนู  (Renou) [4]  ถือว่า อารยธรรมของลุ่มน้ าสินธุท่ีขุดพบท่ีเมืองโมเหนโจดาโรและหะรัปปะ เป็นบรรพบุรุษของ

ศาสนาฮินดู  (proto-Hinduism) และดับเบิลยู. นอร์แมน  บราวน์ ได้กล่าวถึงรูปเทพเจ้ามีเขา ไวใ้นหนังสือ Bulletin of 

the American Council of Learned Societies [5] ว่า  “รูปเคารพนี้ท าเป็นรูปบุคคล   นั่งท าสมาธิอยู่ในท่าท่ีใช้

ปฏบัิตโิยคะกันในปัจจุบัน จึงยืนยันได้วา่ในยุคสมัยนั้นน่าจะมกีารศึกษาโยคะขั้นพื้นฐานกันแลว้ไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง จึง

อาจสรุปได้ด้วยเหตุและผลว่า ในอินเดียมีการพิจารณาตนอย่างเป็นระบบโดยอาศัยกรรมวิธีท่ีผ่านการศึกษาค้นคว้า

มาแล้วนานกว่าห้าพันปีทีเดียว” สะท้อนให้เห็นว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีการเรียนรู้หรือได้รับการสอนให้ฝึกปฏิบัติเพื่อหยั่ง

จิตลึกลงสู่ภายในมาก่อนแล้วหลายพันปี และจากรูปเคารพนี้เอง สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงกับพระศิวะหรือ 

พระมหาเทพของศาสนาฮินดู  ผู้ทรงมีสมานฉันท์กับสัตว์โลก การณ์นี้สื่ออยู่ในพระนามหนึ่งของพระองค์ ว่า 

สรวสัตตวาวลัมพนะ (Sarvasattvāvalambana) อันหมายถึง ผู้เกื้อกูลสรรพสัตว์ [6] ส าหรับท่าประทับนั่งขัดสมาธิใน

การปฏิบัติโยคะ สอดคล้องกับบทบาทการเป็นโยคี เมื่อเสด็จลงมาปรากฏองค์ในโลกมนุษย์เป็นระยะ ๆ เพื่อมาสอน

การปฏบัิติโยคะให้มนุษย์หลุดพ้นจากวัฏสงสาร จนมีผู้เรียกขานพระนามของพระองค์ว่า โยคาจารยะ (Yogācārya) [7]  

การสอนด้วยการแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างนี้ได้ถ่ายทอดมาสู่ครูบาอาจารย์ในสมัยหลังอย่างต่อเนื่อง  ดังจะพบจาก

ครูบาอาจารยส์ายท่านบาบาจี(Babaji) ซึ่งเป็นครูบาอาจารยผ์ู้ฟ้ืนฟูศาสตร์แหง่กรยิาโยคะตามแนวทางของพระศวิะเจ้า

ท่ีหายไปหลายร้อยปี  โดยมีท่านลาหิริ  มหัสยะ (Lahiri Mahasaya ค.ศ.1828 - 1895) และท่านศรียุกเตศวร (Sri 

Yukteswar ค.ศ.1855 - 1936) เป็นผู้อบรมสั่งสอนให้ท่านโยคานันทะ  (ค.ศ.1893 - 1952) น าศาสตร์แห่งกริยาโยคะ 

อันเป็นศาสตร์โบราณของอินเดียไปเผยแพร่ยังประเทศตะวันตก  เมื่อท่านโยคานันทะต้องเดินทางไปประชุมสภา

ศาสนาเสรีนานาชาติท่ีเมืองบอสตัน  สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1920 และในปีเดียวกันนี้ ท่านโยคานันทะได้ก่อตั้ง

สมาคมเซลฟ์-เรียไลเซชั่น เฟลโลว์ชิฟ  (Self-Realization Fellowship)  ส าหรับเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด 

กริยาโยคะด้วย  จนกระท่ังถึงศตวรรษท่ี 20  ครูบาอาจารย์สายนี้ยังด าเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อเผยแพร่ศาสตร์แห่ง

กรยิาโยคะจนถึงปัจจุบัน  (ค.ศ.2015 ใน https://www.yogananda-srf.org/)  
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การสอนด้วยการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ในศาสนาฮินดู มีให้เห็นในหลายเหตุการณ์ 

อาทิ  การสอนด้วยการปฏิบัติของท่านบาบาจ ีดังในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในงานกุมภเมลา (งานประเพณีทางศาสนา) ท่ี

เมอืงอัลลาหะบาด  ท่านลาหิริ  ผู้เป็นศิษย์ของท่านเดินปะปนไปในท่ามกลางเหลา่นักบวชและสาธุท่ีมุ่งหนา้มาร่วมงาน

จากท่ัวทุกสารทิศ  ท่านลาหิริเห็นโยคีถูเนื้อตัวมอมแมมไปด้วยขี้เถ้าผู้หนึ่ง ในมือถือกะลาเดินขอทานอยู่  ในใจท่านก็

วิจารณ์โยคีนั้นอย่างเสียหายว่าเป็นผู้หน้าไหว้หลังหลอก แต่พอเดินคล้อยหลังไปไม่ทันพ้น ท่านกลับได้เห็นครูบา

อาจารย์ของท่านคุกเข่าล้างเท้าให้โยคีผมยุ่งรุงรังผู้หนึ่ง  การณ์นี้เองท าให้ท่านลาหิริส านึกได้ถึงความไม่เหมาะสมท่ี

ท่านคิดวิจารณ์ดังกล่าว  ท่านน ามาเล่าให้บรรดาศิษยฟ์ัง [8] วา่  “ท่าน [บาบาจี] ไมต่้องการให้เราวิพากษ์วจิารณ์ใคร  

แต่ให้มองว่าพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ในร่างของมนุษยทุ์กรูปทุกนามอยา่งเท่าเทียมกัน  ไม่วา่คนผู้นั้นจะเหนือหรือด้อย

กว่าผู้อ่ืนก็ตาม” 

ส่วนบทบาทของท่านบาบาจีท่ีปรากฏในหนังสือ Shiva Speaks (พระศิวะตรัส) พบในลักษณะของการสั่งสอน

และการเป็นแบบอย่างเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือท่ีเขียนขึ้นโดยครูรัศมี  ขิลนานิ  ศิษย์ชาว

อนิเดียของท่านท่ีพ านักอยูใ่นประเทศอังกฤษ  เนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมาจึงเป็นการสอนเกี่ยวกับแนวคิดท่ีสามารถใชใ้น

การด าเนินชีวิตเพื่อให้สลายตัวตน (ego)  พร้อมกับการพัฒนาทางจิตวญิญาณเพื่อให้ด ารงชีวติอยู่ในโลกียวิสัยได้ด้วย  

อาทิ  เร่ืองของความรัก  ความกล้าหาญ  ความเรียบง่าย  ความศรัทธาและความไวว้างใจ และการสร้างสะพานเชื่อม

จิตวญิญาณกับทางโลก  เป็นต้น  ตัวอยา่งการสอนในเร่ืองความรัก  [9]  ท่านบาบาจีสอนวา่  “ความรักสรา้งเอกีภาพ  

ความรักสร้างสะพาน  ความรักเลือกสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุดและท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ความรักเป็นสภาวะท่ีมีชัยชนะด้วยกันท้ัง

สองฝ่าย ความรักไม่เกี่ยวกับการแข่งขัน ไม่เกี่ยวกับอัตตาและความรักไม่ต้องใช้ความพยายาม” ซึ่งค าสอนนี้ ครูรัศมี

ได้เห็นแบบอย่างจากท่านบาบาจี  จึงกล่าวถึงท่านว่า  “ท่านบาบาจีเป็นท้ังหมดของความรัก” (Babaji is all love.) [10]  

การสอนของท่านลาหริิ  มหัสยะ ศษิยเ์อกของท่านบาบาจี  ซึ่งเป็นผู้ฟื้นฟูศาสตร์แหง่กรยิาโยคะ จนได้รับการ

เรียกขานว่า “โยคาวตาร” (องค์อวตารแห่งโยคะ) แสดงให้เห็นการสอนด้วยการเป็นแบบอย่างจากค ากล่าวของท่าน

สวามีเกพลานันทะ  ศิษย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร (คัมภีร์) โบราณท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป  ท่านสวามี

เกพลานันทะกล่าวถึงการสอนของท่านลาหิริ [11] ว่า  “ท่านอาจารย์ไม่เคยสอนให้หลับหูหลับตาเชื่อ  ท่านกล่าวว่า 

‘ค าพูดเป็นเพียงเปลือกนอก  จงพิสูจน์ความมีอยู่จริงของพระเป็นเจ้าด้วยการติดต่อกับพระองค์ในสมาธิ ’”  

นอกจากนั้นการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของท่านก็เป็นแบบอย่างเพื่อสอนศิษย์ด้วย  อาทิ  การเป็นผู้อ่อนน้อม  

ถ่อมตน  ดังท่ีปรากฏตามค าบอกเล่าของศิษย์  [12] ว่า  “แม้จะนั่งอยู่บนแท่นแห่งพระเป็นเจ้าได้อย่างสง่าผ่าเผย  แต่

ท่านลาหิริก็ให้ความเคารพต่อทุกผู้คนโดยไม่ใส่ใจว่าจะมีคุณธรรมสูงต่ าต่างกันแต่ประการใด เมื่อศิษย์กราบคารวะ 

ท่านก็จะน้อมค านับตอบ ตัวท่านเองมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเด็ก จึงมักก้มตัวลงสัมผัสเท้าผู้อื่นเพื่อแสดง

คารวะ” การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างนี้ได้ถ่ายทอดมาจนถึงศิษย์ของท่าน  คือ  ท่านศรียุกเตศวร  ซึ่งได้กลายเป็น  

ครูบาอาจารยท่ี์ย่ิงใหญ่เชน่กัน   

 ท่านศรียุกเตศวรใช้ตนเองเป็นแบบอย่างให้แก่ศิษย์เสมอ  ท้ังการปฏิบัติกิจวัตรท่ีเรียบง่ายแต่มุ่งมั่นต่อ 

เบือ้งบน  ทัง้กิริยาท่ีสุภาพอ่อนโยน  รอบคอบ  เชื่อม่ันในตนเอง  วางตัวเรียบง่าย  ไมโ่ออ้วด  ไมเ่ป็นภาระต่อผู้อื่นและ

ไม่มีอหังการ ท้ังหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งดีงามท่ีท่านใช้สั่งสอนศิษย์  ดังท่ีท่านโยคานันทะกล่าวไว้ [13] ว่า “คร้ันข้าพเจ้า 

ได้พบกับท่านในท้ายท่ีสุด ท่านอาจารย์ก็สอนให้ข้าพเจ้าได้รู้จักความเป็นคนเต็มคนด้วยการปฏิบัติตนให้ข้าพเจ้าเห็น

เป็นแบบอย่างอันประเสริฐ” เร่ิมจากการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของท่านศรียุกเตศวร [14] ตามท่ีท่านโยคานันทะ 

เล่าวา่ 
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ชวีติในอาศรมด าเนินไปเหมือน ๆ กันในทุก ๆ วัน  น้อยครัง้นักท่ีจะมีสิ่งใด

ผิดแผกไปจากเดิม  อาจารย์จะตื่นนอนก่อนฟ้าสาง  เข้าสมาธิบนเตียงท้ัง ๆ ท่ียัง

นอนราบอยู่  แต่บางคร้ังก็ลุกขึ้นนั่งเป็นกิจจะลักษณะ...สิ่งท่ีตามมาหลังจากนั้น

ไมใ่ชอ่าหารเชา้  แต่เป็นการเดินเลาะรมิฝั่งแม่น้ าคงคาเป็นระยะทางไกล ๆ   

หลังลงอาบน้ าเสร็จ  เราจะกินอาหารกันในตอนเท่ียงวัน  อาจารย์จะฉัน

อาหารมังสวิรัติ  แต่ก่อนออกบวชท่านก็เคยกินไข่กินปลามาก่อน  อาจารย์มัก

แนะน าศิษยใ์ห้กนิอาหารงา่ย ๆ ซึ่งเหมาะกับร่างกายของแตล่ะคน 

 แม้ในเร่ืองเล็ก ๆ น้อย  ๆ ดังเช่นเร่ืองส่วนตัว  ท่านก็เป็นแบบอย่างในการไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน  [15] 

“อาจารย์ไม่เคยขอให้ใครมาดูแลรับใช้ท่านในเร่ืองส่วนตัว แม้แต่กับลูกศิษยล์ูกหาท่านก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลอื ถ้า

เจ้าตัวไม่ออกปากอาสาด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง อาจารย์จะซักเสื้อผ้าเอง  ถ้าศิษย์ในอาศรมลืมท าหน้าท่ี ท่ี       

ใคร ๆ ต่างถือกันว่าเป็นเกียรตินักหนาท่ีได้ท า”  กิจวัตรประจ าวันอีกสิ่งหนึ่งของท่านศรียุกเตศวร  คือ  การต้อนรับ

แขกที่มาเยอืนอาศรมของท่าน [16]  ท่านโยคานันทะเล่าถึงการเป็นตน้แบบในเร่ืองนี้ว่า  “อาจารยจ์ะต้อนรับผู้มาเยอืน

ด้วยความสุภาพและมากด้วยเมตตาเสมอหน้ากัน  ท่านคอืครูบาอาจารย์ผู้ตระหนักรูว้า่ตนนัน้คอืวิญญาณอันไม่ขึ้นต่อ

กาลเวลาและสถานท่ี  หาใช่สังขารหรืออัตตา  ท่านจึงมองทะลุไปเห็นถึงแก่นแท้ท่ีไม่ต่างกันของมนุษย์ท้ังหลายได้

อย่างชัดแจ้ง”  ความไร้อคติของท่านยังแสดงให้เห็นอีก [17] จากข้อความว่า  “ท่านคุรุศรียุกเตศวรไม่เคยให้

ความส าคัญกับผู้มีอ านาจ  มีเงินตรา หรือมีความส าเร็จมากเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกัน ท่านก็ไม่เคยดูถูกดูแคลน              

ผู้ยากจนหรือด้อยการศกึษา ถ้าเป็นถ้อยค าอันจรงิใจ แมอ้อกมาจากปากเด็กนอ้ยท่ีไรเ้ดียงสา ท่านก็ยังฟังอยา่งตั้งใจ”   

 ในพระพุทธศาสนา ครูบาอาจารย์ท่ีมีบทบาทในการสอนให้ศิษย์ประสบความส าเร็จ  โดยการด าเนินถึง            

มรรถผล อาทิ  การบรรลุพระโสดาบัน ฯลฯ ได้นั้น  เป็นครูบาอาจารย์ท่ีอยู่ในสายกรรมฐาน คือ เน้นการปฏิบัติ

เช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ของศาสนาฮินดู  โดยมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นต้น แบบในทางปฏิบัติของ

พระพุทธศาสนา  ดังปรากฏในสมัยพุทธกาล  ท่ีพระพุทธเจ้ามีวธีิการท าให้ปฏปัิกษย์อมรับได้ด้วยการใชป้าฏิหาริย์สาม 

ท่ีหมายถึง การกระท าท่ีก าจัดหรือท าให้ปฏิปักษ์ยอมได้, การกระท าท่ีให้เห็นเป็นอัศจรรย์, การกระท าท่ีให้บังเกิดผล

เป็นอัศจรรย์  [18] ปฏิปักษ์ในท่ีนี้หมายถึงฝ่ายตรงข้ามซึ่งอาจเป็นผู้ท่ีมีความคิด ความเชื่อ ลัทธิท่ีตรงข้ามกัน อันเป็น

บุคคลที่พระพุทธองค์มุง่หวังท่ีจะสอนให้เขาได้รู้ความจริง เชน่  เมื่อพระพุทธองค์ออกบณิฑบาตไปในเวลาเช้านัก  เป็น

เวลาท่ียังไมส่มควร  พระองค์จะทรงแวะเขา้ไปท่ีส านักเดียรถียอ์ื่นท่ีอยู่ใกล้ ๆ กัน เพื่อให้มีโอกาสได้สนทนากับเขาด้วย

ความหวังว่าเขาจะมีความเข้าใจถูกต้องและเกิดเป็นประโยชน์แก่เขา ดังนั้น  พุทธจริยาในลักษณะนี้จึงเป็นการ

ช่วย เหลื อผู้ อื่ น  แม้ ก ระ ท่ั งผู้ เป็ นปรปัก ษ์   [19] ท รงช่ วย เหลื อด้ วยปาฏิ ห า ริย์ ท้ั งส ามประเภท   ได้ แก่                               

1) อิทธิปาฏิหาริย์  หมายถึง  ปาฏิหาริย์คือฤทธ์ิ, การแสดงฤทธ์ิได้เป็นอัศจรรย์  2) อาเทศนาปาฏิหาริย์  หมายถึง  

ปาฏิหาริย์คือการรู้วาระจิต, รอบรู้กระบวนของจิต  จนสามารถก าหนดอาการท่ีหมายเล็กน้อยแล้วบอกสภาพจิต  

ความคิด อุปนิสัยได้ถูกต้องเป็นอัศจรรย์ 3) อนุศาสนีปาฏิหาริย์ หมายถึง ปาฏิหาริย์คืออนุศาสนี, ค าสอนเป็นจริง 

สอนให้เห็นจริง น าไปปฏิบัติได้ผลสมจริงเป็นอัศจรรย์ [20] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปฏิปักษ์ทางความคิดยอมรับได้  

ในปาฏหิาริย์ท้ังสามนี้พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจอิทธิปาฏหิาริย์และอาเทศนาปาฏหิาริย์  โดยทรงอธิบายวา่ หากคนท่ีไม่

มคีวามเชื่อความเลื่อมใสก็อาจกล่าวได้ว่า ภิกษุท่ีแสดงฤทธ์ิได้น้ัน เพราะมคีันธารวชิา (วิชาของชาวคันธาระ)  ส่วนอา

เทศนาปาฏิหาริย์ คือ การก าหนดรู้ใจของคนได้นั้น  หากคนท่ีไม่มีความเชื่อ  ความเลื่อมใส ก็อาจกล่าวได้ว่าภิก ษุท่ี
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ก ำหนดรู้ใจได้นัน้  ก็เพรำะมมีณกิำวชิำ [21] โดยทรงตอ้งกำรแสดงให้เห็นวำ่ค ำสั่งสอนมีควำมส ำคัญมำกกว่ำฤทธ์ิท่ีไม่

สำมำรถช่วยดับธำตุสี่หรือบรรลุนพิพำนได้ 

  แมก้ระนัน้พระพุทธเจ้ำหรอืครูบำอำจำรย์ก็ยังได้รับกำรท้ำทำยหรือร้องขอจำกผู้ท่ียังไมป่ลงใจศรัทธำ  ดังที่มี

เดียรถีย์ท้ำทำยให้พระพุทธองค์ทรงแสดงปำฏิหำริย์เพื่อแสดงควำมพิเศษกว่ำบุคคลธรรมดำท่ัวไป  พระพุทธเจ้ำจึง

ทรงแสดงอภินิหำรในกรณี  “ยมกปำฏิหำริย์”  ท่ีกล่ำวไว้ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค [22]  

ยมก  แปลว่ำ คู่หรือสอง  ยมกปำฏิหำริย์นี้จึงเป็นกำรแสดงกสิณคู่  คือ  ไฟคู่กับน้ ำ  ท่ีมีเพียงพระพุทธเจ้ำเท่ำนั้นจะ

สำมำรถแสดงยมกปำฏหิำริย์ได้  ส่วนพระอรหันตสำวก เดียรถีย์ หรือฤๅษีจะแสดงได้แต่ปำฏิหำริย์ธรรมดำ เช่น กำร

เดินบนน้ ำ  บนดิน  กำรด ำดิน  เป็นตน้  กำรแสดงยมกปำฏิหำริย์ของพระพุทธองค์ ปรำกฏขึ้นโดยพระพุทธองค์ทรงมี

ท่อไฟพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องบน สำยน้ ำพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องล่ำง และท่อไฟพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องล่ำง 

สำยน้ ำพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องบนเป็นคู่หนึ่ง  ท่อไฟพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องหน้ำ สำยน้ ำพุ่งออกจำกพระกำย

เบื้องหลัง และท่อไฟพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องหลัง สำยน้ ำพุ่งออกจำกพระกำยเบื้องหน้ำเป็นคู่หนึ่ง  เป็นต้น  โดย             

ท่อไฟท่ีพุ่งออกมำจำกพระกำยนั้นเป็นไปด้วยอ ำนำจเตโชกสิณสมำบัติ  ส่วนสำยน้ ำเป็นไปด้วยอ ำนำจอำโปกสิณ

สมำบัติของพระบรมศำสดำนั้นเอง  เมื่อทรงแสดงปำฏิหำริยไ์ปแล้ว ยังผลให้เกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำจำกมหำชนในท่ี

นัน้ดว้ย 

 ปำฏิหำริย์สำมท่ีพระพุทธองค์ทรงมีอยู่นั้น  ทรงใช้อนุศำสนีปำฏิหำริย์มำกท่ีสุด  คือ ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็น

แบบอยำ่งแก่ศิษย์  ดังเช่น  พระจริยำวัตรอันงดงำมเป็นปกติ  ดังข้อควำมที่กล่ำวถึงในตอนหนึ่งว่ำ  “ล ำดับนั้น  

พำหิยทำรุจีริยะรีบออกจำกพระเชตวันเข้ำไปยังพระนครสำวัตถี ได้เห็นพระผู้มีพระภำคก ำลังทรงพระด ำเนินรับ

บิณฑบำตในพระนครสำวัตถี น่ำเลื่อมใส  งดงำม  มีอินทรีย์สงบ พระหทัยนิ่งสนิทถึงควำมฝึกและควำมสงบอัน

สูงสุด  มีตนอันคุ้มครองแล้ว  มีตนอันฝึกแล้ว  มีสติและอินทรีย์อันส ำรวมแล้ว ”  [23] และ  “พระสมณโคดมมี

พระด ำรัสไพเรำะ  รู้จักตรัสถ้อยค ำได้งดงำม  มีพระวำจำสุภำพ  สละสลวย  ไม่มีโทษ  ยังผู้ฟังให้เข้ำใจเนื้อหำ

ได้ชัดแจ้ง” [24]   และด้วยกิริยำที่เปี่ยมไปด้วยศีลำจริยำวัตรของพระพุทธเจ้ำ ท ำให้ทรงเป็นครูอันเป็นที่เคำรพ

บูชำของศิษย์   ท่ำนพระอำจำรย์มั่นจึงสอนศิษย์ให้น ำพระพุทธองค์มำเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติอยู่เสมอ [25]              

ท่ำนสอนศิษยว์ำ่    

ค ำท่ีว่ำ “ศำสดำ”  ไม่ใช่ขึ้นบนธรรมำสน์นั่งเทศน์แล้วถึงจะว่ำศำสดำนะ  

บทอำกัปกิริยำทุกอย่ำงควำมเคลื่อนไหวไปมำขององค์ศำสดำนั่นแหละ คือครูเอก

นะ  เป็นคติ จับมำเป็นคติได้หมดเลย  ไม่จ ำเป็นจะต้องตั้งหน้ำตั้งตำเทศน์  ให้กำร

อบรมสั่งสอนถึงจะว่ำเป็นศำสดำ  ควำมเคลื่อนไหวไปมำขององค์ศำสดำนั่นละ่  คือ

ครูของโลกตลอด ยึดได้หมด เป็นคติ 

 กำรสอนท่ีเป็นหลักใหญ่ของท่ำนพระอำจำรย์มั่น  เป็นลักษณะอนุศำสนีปำฏิหำริย์  คือ  กำรประพฤติและ

ปฏบัิตเิป็นแบบอย่ำงเชน่กัน  ท้ังกำรเครง่ครัดในธรรมวนิัย กำรปฏบัิตกิิจวัตรและกำรปฏบัิตธุิดงควัตร  ควำมเครง่ครัด

ในธรรมวินัยอันเป็นเสมือนธรรมนูญกำรปกครอง เพื่อใช้เป็นมำตรกำรควบคุมควำมประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุให้

เป็นไปในแนวทำงเดียวกันนั้น  ท่ำนพระอำจำรยม์ั่นใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตลอดชีวติของท่ำนเสมอ  ดังค ำกล่ำว

ของสมเด็จพระมหำมุนวีงศ์ (หลวงปู่มหำสนั่น จนฺทปชฺโชโต) ผู้ท่ีได้น้อมน ำค ำสอนและปฏิปทำของท่ำนพระอำจำรย์ม่ัน

มำปฏบัิตติำมโดยตลอด ได้กล่ำวถึงท่ำนไว้  [26]  หลวงปู่กลำ่วว่ำ   
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ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีปฏิปทาในการรักษาพระธรรมวินัยและการ

ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวด  เอาจริงเอาจัง  โดยเฉพาะความเคร่งครัดในพระวินัย  

หรือศีล 227 จะให้ขาดตกบกพร่องหรือด่างพร้อยแม้เพียงน้อยนิดมิได้ ท่าน              

พระอาจารย์มั่นท่านจะสอนย้ าอยู่เสมอว่า ถ้าศีลด่างพร้อยแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง 

การปฏิบัติธรรมจะไม่ขึ้น หรือถึงขึ้นก็งอกงามได้ยาก เพราะศีลเป็นพื้นฐานของ              

การปฏบัิตธิรรมอยา่งส าคัญยิ่ง  

 กิจวัตรประจ าวันท่ีท่านพระอาจารย์ม่ันกระท าเป็นอาจิณวัตร  คือ  เวลาเชา้ ออกจากกุฏิ  ล้างหน้า บ้วนปาก  

น าบริขารลงสู่โรงฉัน  ปัดกวาดลานวัด แล้วเดินจงกรม พอได้เวลาภิกขาจารก็ขึ้นสู่โรงฉัน นุ่งห่มเป็นปริมณฑลซ้อน

สังฆาฏิ  สะพายบาตรเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาต  เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วจัดวางบาตร จีวร แล้วจัดอาหารใส่บาตร 

นั่งพจิารณาอาหารปัจจเวกขณะ  ท าภัตตานุโมทนา แล้วจึงฉันจังหัน เสร็จแล้วก็ล้างบาตร เก็บบริขาร ขึ้นกุฏิท าสรีรกิจ 

พักผ่อนเล็กน้อยแล้วลุกขึ้นล้างหน้า ไหว้พระสวดมนต์และพิจารณาธาตุอาหาร ปฏิกูล-ตังขณิก-อตีตปัจจเวกขณะ  

แล้วช าระจิตจากนิวรณ์  นั่งสมาธิพอสมควร   เวลาบ่ายสามถึงสี่โมง  กวาดลานวัด  ตักน้ าใช้น้ าฉันมาไว้ท่ี  อาบน้ า

ช าระกายให้สะอาด  แล้วเดินจงกรมถึงพลบค่ า จึงเข้ากุฏิ  เวลากลางคืน ตั้งแต่พลบค่ าไป  สานุศิษย์ก็ทยอยกันไป

ปรนนิบัติ บีบนวด  ท่านเทศนาสั่งสอนอบรมสติปัญญาแก่สานุศิษย์พอสมควร ท่านก็เข้าห้อง ไหว้พระสวดมนต์ นั่ง

สมาธิและมีเทศนาสอนเทวดาตามการร้องขอ แล้วพักผ่อนประมาณสี่ชั่วโมง เวลาประมาณสามนาฬิกา ตื่นนอน ล้าง

หน้าบ้วนปาก  แล้วปฏิบัติกิจในเวลาเช้าต่อไป โดยท่านถือปฏิบัติตั้งแต่เร่ิมอุปสมบทจนถึงวัยชรา ตามท่ีพระอาจารย์

มหาบัว [27] ได้กล่าวไว้ว่า “ท่านเป็นผู้อาจหาญชาญชัยทางข้อวัตรปฏิบัตเิคร่ืองด าเนิน ไม่ยอมลดหย่อนผ่อนคลายไป

ตามอ านาจฝ่ายต่ าตลอดมา แม้ก้าวเข้าวัยชราควรจะอยู่สบายตามวิบากขันธ์ ไม่ต้องขวนขวายกับกิจการภายในคือ

สมณธรรมทางสมาธิภาวนา แตก่ารเดินจงกรมภาวนาตามเวลาที่เคยท ามานัน้ พระหนุม่ ๆ ยังสู้ไมไ่ด้”   ท้ังหมดนี้ล้วน

ด าเนนิตามปฏปิทาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้แสดงไว้ในบทสวดบอกวัตร [28]  ดังนี้ 

       ปุพฺพณฺห  ปิณฺฑปาตญฺจ เวลาเชา้เสด็จบณิฑบาตอย่างหนึ่ง 

สายเณฺห  ธมฺมเทสน  เวลาเย็นทรงแสดงธรรมอยา่งหนึ่ง 

ปโทเส  ภกิฺขุโอวาท  เวลาย่ าค่ า ประทานโอวาทแก่ภิกษุอย่างหนึ่ง 

อฑฺฒรตฺเต  เทวปญฺหน  เวลาเท่ียงคืน ทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เทวดาอยา่งหนึ่ง 

ปจฺจูเสว  คเต  กาเล เวลาย่ ารุ่ง  ทอดพระเนตรดูสัตวโลก ผู้ควรจะตรัสรู้และ   

ภพฺพาภพฺเพ  วโิลกน  ไมค่วรอยา่งหนึ่ง 

เอเต  ปญฺจวเิธ  กิจฺเจ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระมุนปีระเสริฐ ยอ่ม 

วโิสเธต ิ มุนปุิงฺคโวต.ิ ท ากิจ 5 ประการเหล่านี้ให้หมดจด  ดังนี้แล 

นอกจากวัตรข้างตน้ท่ีท่านพระอาจารยม์ั่นได้แสดงให้เป็นแบบอยา่งแก่ศษิยแ์ล้ว  ท่านยังแสดงการปฏบัิตธุิดงควัตรท่ี

เคร่งครัดให้เป็นแบบด้วย  โดยท่านให้เหตุผลท่ีต้องปฏิบัติธุดงควัตร  [29]  ว่า  “พระไม่มีวัตร หรือเป็นวัตตเภทเป็นพระท่ี

ขาดไป  ไม่สมบูรณ์ในความเป็นพระของตน”  ธุดงควัตรท่ีท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติเป็นอาจิณมี  7 ประการ ได้แก่  

1) ถือนุง่ห่มผ้าบังสุกุล  นับตัง้แตว่ันอุปสมบทมาจนถึงวัยชรา  2) ถือการนุ่งห่มผ้าสามผืนเป็นวัตร ได้แก่ สังฆาฏิ จีวร 

สบง (เวน้ผ้าอาบน้ าฝนซึ่งจ าเป็นต้องมีในสมัยนี้) ท่านถือปฏบัิติมาแตเ่ร่ิมอุปสมบทไม่ลดละ  จนถึงวัยชราจึงลดหย่อน

ผ่อนตามธาตุขันธ์บ้าง  3) ถือภิกขาจารวัตรเท่ียวบิณฑบาตมาฉันเป็นนิตย์  แม้อาพาธไปในละแวกบ้านไม่ได้ ก็

บิณฑบาตในเขตวัด  จนกระท่ังถึงสมัยอาพาธหนักจึงงดบิณฑบาต  4)  ถือการห้ามภัตตาหารท่ีน ามาถวายภายหลัง
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เป็นวัตร  5) ถือฉันหนเดียวเป็นนิตย์ตลอดมา  แม้ถึงปัจฉิมสมัยก็มิได้งด  6) ถือฉันในบาตร  ใช้ภาชนะใบเดียวและใช้

มอืฉัน จนถึงสมัยอาพาธหนักจึงงด 7) ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร คือ เท่ียวอยู่ตามร่มไม้บ้าง ในป่าธรรมดา ในภูเขา ในถ้ า 

ในเงื้อมผาบ้าง จนถึงปัจฉิมสมัยจึงงด [30]  เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติธุดงควัตรอันเป็น

แบบอย่างท่ีดงีามให้แกศ่ษิย ์   

 

สรุปผลและอภปิรายผล 
การศึกษาอาร์คีไทพ์ครูบาอาจารยใ์นระบอบประเพณีฮินดูและพระพุทธศาสนา  พบว่า  ครูบาอาจารย์สอน

ด้วยชีวติของท่านเอง  อันเป็นการปฏบัิตติามแบบท่ีถ่ายทอดมาจากเบ้ืองบน (จึงได้ช่ือว่าเป็นอารค์ีไทพ)์  เห็นได้จากใน

ศาสนาฮินดูท่ีมีการสืบทอดต้นแบบของครูบาอาจารยจ์ากอดตีอันเป็นอนันตังมาจนถึงปัจจุบัน  ต้นแบบแรกที่ส าคัญยิ่ง  

คือ  พระมหาเทพ  ที่ผู้คนรู้จักพระองค์ในฐานะพระผู้ท าลายท่ีทรงล้างโลกในยุคท่ีเกินเยยีวยาแลว้  แต่พระองค์ก็เสด็จ

ลงมาสอนธรรมะให้แก่โยคีและมนุษย์อย่างไม่ขาดตอน  การเสด็จลงมาในปางท่ีคนรู้จักจนถึงปัจจุบันนี้  คือ                   

ปางทักษิณามูรติ  ซึ่งทรงปรากฏองค์เป็นมหาโยคีผู้ยิ่งใหญ่ท าหน้าท่ีเป็น  “ครูต้นแบบ” ของโยคีผู้ถือพรหมจรรย ์                    

ครูบาอาจารย์ท่ีสืบทอดต่อมาจึงเป็นครูบาอาจารย์ท่ีสอนการปฏิบัติสมาธิเพื่อเข้าสู่หนทางแห่งโมกษะ หรือนิรวาณ 

(ทางพระพุทธศาสนาเรียก โมกขะ  นิพพาน)  คือ  การหลุดพ้นจากสังสารวัฏ   

 ด้านพระพุทธศาสนา ต้นแบบของครูบาอาจารย์ท่ีมาจากเบื้องบน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ท่ี

แม้ทรงถือก าเนิดในฐานะมนุษย์  แต่ก็ทรงมาจากเบื้องบน  ดัง ท่ีพระองค์ได้ตรัสถึงอาร์คีไทพ์ของการอุบัติขึ้นของ

พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ในพระสูตรว่าด้วยพระโพธิสัตว์  ในมหาปทานสูตร [31] พระองค์ตรัสเล่าประทานภิกษุ

ท้ังหลายว่า  “ภิกษุท้ังหลาย  คร้ังนั้นแล  พระโพธิสัตว์พระนามว่าวิปัสสี  จุติจากชั้นดุสิตแล้ว มีพระสติสัมปชัญญะ  

เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา  ข้อนี้เป็นธรรมดาในเร่ืองนี้ ” เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์  

แม้กระท่ังพระองค์เองก็จุติจากชั้นดุสิต สอดคล้องกับความในมหาปรินิพพานสูตร  ท่ีพระพุทธองค์ตรัสเล่าประทาน

พระสงฆ์สาวกวา่ เหตุหน่ึงท่ีท าให้แผ่นดินไหว [32]  คือ  “เมื่อใด  พระโพธิสัตวจ์ุติจากชั้นดุสติ  มีสตสิัมปชัญญะ  ก้าว

ลงสู่ พระครรภ์พระมารดา  เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมไหว  สะเทือน  ก าเริบ  หวั่นไหว... ท าให้แผ่นดินไหวใหญ่ได้ ” เป็น

การแสดงให้เห็นดว้ยอกีโสดหน่ึงว่า  พระองค์ได้จุตลิงมาจากสวรรค์ช้ันดุสติ 

การศึกษาอารค์ีไทพค์รูบาอาจารยท์างพระพุทธศาสนาสายท่านพระอาจารยม์ั่น ภูริทัตโต  ท าให้ได้เห็นครูบา

อาจารย์ท่ีด าเนินตามแบบของพระพุทธวจนะอย่างเคร่งครัด  คือ  เน้นการปฏิบัติตามสิกขาบทในพระธรรมวินัย              

ครูบาอาจารยจ์ึงเป็นแบบอย่างให้เห็นวา่เป็นสิ่งพึงกระท าและท าได้  ถึงแมศ้ษิยจ์ะมิได้ศึกษาความรู้จากต ารา  แต่การ

ท่ีมีครูบาอาจารย์สอนสั่ง   ย้ าเตือนในเสขิยวัตรและข้อวัตรอื่น ๆ ศิษย์ย่อมได้เรียนรู้สิ่งท่ีถ่ายทอดมาในบทเรียนฝ่าย

ปริยัติโดยปริยาย  การควบคุมดูแลและการแนะน าตักเตือนอย่างใกล้ชิด  เป็นโอกาสท่ีครูบาอาจารย์สามารถ

ช่วยเหลอืแกไ้ขข้อบกพร่องของลูกศษิยไ์ด้ทันท่วงที   

 การศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นบทบาทและคุณสมบัติของครูบาอาจารย์ว่า  ครูบาอาจารย์มีความส าคัญต่อการ

พัฒนาทางจิตวิญญาณของศษิย ์ และบทบาทท้ังหลายท่ีครูบาอาจารย์ทางศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนากระท าต่อ

ศษิย ์ ล้วนสง่ผลให้ศษิยด์ าเนนิไปสูแ่นวทางที่ถูกต้องดีงามและประสบความส าเร็จได้ในท่ีสุด   

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาต้นแบบของครูบาอาจารย์ท้ังในศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาแล้ว  ผู้วิจัยพบ

ลักษณะอารค์ีไทพท่ี์มีร่วมกันของครูบาอาจารยท้ั์งสองศาสนา  ดังนี้ 
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1. ครูบาอาจารย์เป็นมัคคุเทศก์ทางวิญญาณ   

 ในการเป็นมัคคุเทศก์ทางวญิญาณ  ครูบาอาจารยม์ิได้กระท าเพียงสั่งสอนให้ศิษยม์ีความรู้เพื่อความอยูร่อด

ทางสังคมและเศรษฐกิจอันเป็นการพัฒนาชีวิตเท่านั้น  แต่ยังสอนเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจโดยการพัฒนานามขันธ์

ก่อน  คือ  ท าให้เกิดการรับรู้ท่ีมสีตฉิับไว  (วิญญาณ-การรับรู้)  ท าให้เข้าใจความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ตามสมมุตสิัจจะ

และตามนัยยะท่ีกว้างขวางออกไป  (สัญญา-ความทรงจ า) และท าให้มีความคิดท่ีถูกต้องท่ีจะวาดวางแผนงานและ

ด าเนินงานไปให้ถึงเป้าหมาย  (สังขาร-การปรุงแต่ง) เพื่อให้ศิษย์มีหลักในการด ารงชีวิตอยู่ตามครรลองแห่งศีลธรรม  

และท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ครูบาอาจารย์ต้องสอนศิษย์ให้พัฒนาจิตวิญญาณ (spirit) ด้วยการสอนวิธีการด ารงชีวิตอย่าง

ถูกตอ้งในทิพยวถิี  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ด้วย ครูบาอาจารย ์ ผู้เป็นมัคคุเทศก์ทางวญิญาณจึงต้องเป็นผู้มี

ความรู้  ทัง้ในทางคดีโลกและคดีธรรม  เพื่อพร้อมท่ีจะแนะน าและประคับประคองศษิยไ์ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ครูบาอาจารย์สอนด้วยปาฏิหาริย์ 

 ความพร้อมของครูบาอาจารย์ท่ีจะเป็นผู้ยกระดับจิตของศิษย์นั้น  ต้องกอปรด้วยปาฏิหาริย์ หรือมีความ

พเิศษกวา่คนธรรมดา  ทัง้นี้ย่อมแสดงให้เห็นการสบืทอดมาจากหรือความเชื่อมโยงกับตน้แบบครูบาอาจารย์จากเบ้ือง

บน  ครูบาอาจารย์ของศาสนาฮินดูท่ีส าคัญ  คือ  ท่านโยคานันทะ  ท่านได้เผยแพร่ศาสตร์แห่งกริยาโยคะไปยังโลก

ตะวันตก  ท าให้มีผู้ศรัทธาเข้ามาเป็นศิษย์ของท่านถึงแสนคน  ในเวลา  32  ปี  ปาฏิหาริย์ของท่านคือความมี

ปฏิสัมภิทา  คือ  มีปัญญาแตกฉานในอรรถ  ในธรรม  ในการใช้ภาษาและในปฏิภาณ  ท่านมีปรีชาแจ้งในภาษา  รู้

ศัพท์ ถ้อยค าบัญญัติและภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษ  เข้าใจใช้ค าพูดชี้แจงให้ผู้อื่น

เข้าใจและเห็นตามได้ [33] เมื่อตอนท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่านเล่าว่าท่านก็มิได้สันทัดในการใช้

ภาษาอังกฤษ  แต่ด้วยการก าหนดจากเบื้องบน ก็มีเหตุให้ท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้แทนจากอินเดียไปร่วมประชุมสภา

ศาสนาเสรีนานาชาติ ท่ีเมืองบอสตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา   ขณะท่ีท่านอยู่บนเรือโดยสารท่ีจะเดินทางไปยัง

สหรัฐอเมริกา ท่านได้รับเชิญให้บรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษ  ภายหลังท่านได้เล่าถึงความกังวลต่อการพูด

ภาษาอังกฤษไว้ในหนังสอือัตชวีประวัติของโยคี [34] ท่านเล่าวา่   

หลังพยายามรวบรวมความคิดในการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอย่างสิ้นท่า  

สุดท้ายข้าพเจ้าก็ล้มเลิกการตระเตรียมท้ังหมด  ความคิดของข้าพเจ้าเหมือนลูกม้า

ป่าท่ีจับตามองอานอย่างระแวดระวัง  มันไม่ยอมให้ความร่วมมือกับไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษเลยสักนิด... ข้าพเจ้าก็ได้แต่ยนืเป็นเบือ้ใบ้ต่อหน้าผู้คนท้ังหลายโดยไม่มี

ค าพูดใด...  หลังการประลองความอดทนของท้ังสองฝ่ายผ่านไปสบินาที  ผู้ฟังในหอ้ง

โถงก็เข้าใจสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของข้าพเจ้า  จึงเร่ิมหัวเราะ...ในใจ [ของ

ข้าพเจ้า] ก็ได้แตส่วดภาวนาถึงอาจารย์ 

แต่เมื่อถึงการบรรยายจริง  ท่านก็สร้างปาฏิหาริย์ด้วยการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม  ดังค าชื่นชมของ

เลขาธิการสมาคมอเมริกันยูนิแทเรียน  ท่ีกล่าวไว้ในเอกสาร New Pilgrimages of the Spirit [35] ว่า “สวาม ี            

โยคานันทะ ผู้แทนจากอาศรม พราหมาจารย์ในรานจี  ได้น าความปรารถนาดีจากสมาคมของท่านมามอบให้กับท่ี

ประชุม ด้วยภาษาอังกฤษท่ีลื่นไหลไพเราะและการสื่อความหมายอันทรงพลัง”  หลังจากนั้นท่านก็ได้รับเชิญไป

บรรยายตามท่ีต่าง ๆ และมีผู้เข้าฟังจ านวนมาก  ตลอดเวลา  32  ปีในโลกตะวันตก ท่านได้เดินทางไปแสดงปาฐกถา

ตอ่หน้าผู้คนหลายพันตามเมอืงใหญ่หลายแห่ง  ปาฏหิารยิ์ในการใช้ภาษาของท่านท าให้ผู้คนเข้าถึงธรรมได้จ านวนมาก  

ก่อให้เกิดความศรัทธาต่อท่าน  จนสามารถก่อต้ังสมาคมเซลฟ ์รีอะไลเซชั่น เฟลโลวช์ิพ (Self-Realization Fellowship) 

ในปีแรกที่เดินทางไปสู่สหรัฐอเมริกาได้   
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 นอกจากท่านโยคานันทะจะใช้วาจาในการแสดงปาฐกถาจูงใจผู้ฟังแล้ว  ท่านยังมีธัมมปฏิสัมภิทา คือ  

ปัญญาแตกฉานในธรรม  คือ สามารถชี้ให้เห็นความหมายทางจิตวิญญาณอันลึกซึ้งในค าสอนของพระคริสตธรรม  

ซึ่งแม้แต่คริสต์ศาสนิกชนเองก็ยังไม่เข้าใจ  จึงท าให้ผู้ศึกษางานของท่านแลเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของศาสนาท่ี

ส าคัญของโลก  ความแตกต่างท่ีเราเห็นมาจากความไมเ่ข้าใจความหมายต่างหาก  จะขอยกตัวอยา่งงานเขียนของท่าน  

โดยเร่ิมต้นจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคี   ท่ีตีพิมพ์คร้ังแรกเมื่อ ค.ศ.1946 เป็นหนังสือท่ีมีผู้สนใจมาก จน

กลายเป็นหนังสือขายดีท่ีสุดเล่มหนึ่งและมีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 18 ภาษา  นอกจากนี้ยังมีหนังสืออีกมากมาย  

อา ทิ   The Second Coming of Christ,  Man’s Eternal Quest, Journey to Self-Realization, Where There Is Light, 

Whispers from Eternity, The Science of Religion, The Yoga of the Bhagavad Gita, The Yoga of Jesus, How You 

Can Talk With God เป็นต้น  และผลงานชิ้นส าคัญคือ  God Talks with Arjuna: The Bhagavad Gita  ท่านได้เขียน

อธิบายธรรมในคัมภีร์ภทวัทคีตาไว้อย่างพิสดาร  เหล่านี้ล้วนเป็นการสอนท่ีใช้ปาฏิหาริย์ในการเขียน เพื่อให้ผู้คน

จ านวนมากสามารถเข้าถึงธรรมได้   

 ส่วนทางด้านพระพุทธศาสนา  การเสด็จลงมาประสูติยังโลกมนุษย์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เพื่อ

ถ่ายทอดแบบของครูบาอาจารยจ์นมาถึงปัจจุบัน  ลักษณะพเิศษท่ีแสดงให้เห็นการสืบตอ่มา  คือ  การแสดงปาฏิหาริย์

สามของพระพุทธเจ้า  อันได้แก่  1) อิทธิปาฏิหารยิ ์ การแสดงฤทธ์ิได้เป็นอัศจรรย ์ 2) อาเทศนาปาฏิหาริย ์การรู้วาระ

จิตผู้อื่น   3) อนุศาสนีปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการเป็นแบบอย่าง  แม้ส่วนใหญ่พระองค์จะทรงสั่งสอนด้วยการเป็น

แบบอยา่ง  และหลีกเลี่ยงการใชอ้ิทธิปาฏหิาริยแ์ละอาเทศนาปาฏหิารยิ์ก็ตาม แตเ่มื่อมีผู้ท้าทายหรือมีการร้องขอจาก

ผู้ท่ียังไม่ปลงใจศรัทธา  ดังท่ีมีเดียรถีย์ท้าทายให้พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์เพื่อแสดงความพิเศษกว่าบุคคล

ธรรมดาท่ัวไป  พระองค์ก็ทรงกระท าให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ เพื่อให้เกิดความศรัทธาต่อพระตถาคต  หรืออีกกรณีหนึ่ง

คือทรงใช้อิท ธิปาฏิหาริย์ เพื่ อให้ศิษย์ เกิดแรงจูงใจบางประการ  ดั งในเหตุการณ์ ท่ีพระองค์ทรงพาท่าน  

พระนันทะ ผู้เป็นพระภาดาของพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ดว้ยการหายองคไ์ปจากมนุสสโลก [36] ดังความ

ว่า “คร้ังนั้น  พระผู้มีพระภาคทรงจับท่านพระนันทะท่ีแขน แล้วทรงหายจากพระเชตวัน ไปปรากฏในเหล่าเทวดา  

ชัน้ดาวดึงส์ เหมือนบุรุษมกี าลังพงึเหยยีดแขนท่ีคู้” ท้ังน้ีท้ังน้ันก็เพื่อให้พระนันทะยกเลิกการตัดสินใจลาสิกขาบทกลับสู่

เพศฆราวาส 

ท่านพระอาจารย์มั่นก็เชน่เดียวกัน  ท่านจะสอนศิษยด์้วยการประพฤตปิฏิบัติเป็นแบบอย่างเสมอ  การแสดง

อิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ของท่านจึงเกิดขึ้นเพียงบางโอกาสเท่านั้น  อาทิ  เพื่อพิทักษ์คุ้มครองศิษย ์ 

เมื่อใดที่ศษิยม์คีวามคิดท่ีผิดท านองคลองธรรม  ท่านเห็นว่าอาจเป็นอันตรายในภายภาคหน้าได้  ทา่นจะกล่าวตักเตือน

ในทันที  ท าให้ศิษย์เกรงกลัวการรู้วาระจิตของท่าน  หลังจากนั้นก็จะฝึกศิษย์ให้ควบคุมความคิดของตนเองเสมอ  ใน

คราวท่ีมีพระเข้ามาทดลองความสามารถของท่าน  ท่านก็จะแสดงให้เห็นว่าท่านรู้วาระจิตของพระรูปนั้น  การแสดง

ปาฏหิาริยใ์นแตล่ะครั้งจึงสร้างความอัศจรรย์ใจและความเลื่อมใสศรัทธาต่อครูบาอาจารย์  จนมผีู้มาฝากตัวเป็นศิษย์

จ านวนมาก 

แมค้รูบาอาจารย์จะอยู่ในฐานะมนุษยธ์รรมดา  แตก่ารฝึกฝนตนเองตามตน้แบบท่ีได้ส่งต่อมาจากเบ้ืองบนจน

ได้ผลเป็นท่ีประจักษ์  อันแสดงให้เห็นด้วยการมปีาฏิหาริย์นัน้  ปาฏิหาริย์ท่ีท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นจะสร้างความเชื่อมั่น

ศรัทธาต่อครูบาอาจารย ์ จากนั้นท่านจึงสอนด้วยการปฏบัิตเิป็นตัวอยา่ง  ให้ศิษยเ์ห็นว่าการอยูใ่นฐานะมนุษยธ์รรมดา

ก็สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต อันได้แก่ โมกขะหรอืนิพพานได้  
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การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคตวิิสต์บนฐานคลาวด์ 

The cloud based collaborative learning management based on constructivism 

theory 

กันยารัตน ์ศรวีิสทิยกุล1, กฤษณ์ ไชยวงศ์2 , อิสรา นาคะวิสุทธิ์3  อัจจมิา มณฑาพันธุ์4 

Kanyarat Sriwisathiyakun1, Krit Chaiwong2, Isara Nakavisute3, Ajjima Montaphan4 

บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์บนฐาน

คลาวด์  2) ประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียน กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 40 คน ในรายวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้มี

ความสอดคล้องกับแผนกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ได้จากทุกท่ี ทุกเวลา 

ผู้เรียนมปีฏสิัมพันธ์ระหว่างกัน แบ่งปันความเข้าใจจากการเรียนรู้ร่วมกันบนฐานคลาวด์ ตาม 3 ขั้นตอนการเรียนรู้ของ

ทฤษฏคีอนสตรัคติวสิต์ อันประกอบด้วย ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นปรับโครงสร้างทางปัญญา และขั้นประยุกต์ความรู้

ใหม่ในสถานการณ์อื่น 2) คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมนิตามสภาพจริง มีคุณภาพโดยรวมในระดับ ดี

มาก 

ค าส าคัญ:  การเรียนรู้แบบร่วมมอื  คอนสตรัคติวิสต์  ฐานคลาวด ์ การประเมินผลตามสภาพจริง 

Abstract  

 The purposes of this research were: 1) to develop the Collaborative Learning Management System 

based on Constructivism with Cloud Based; and 2) to assess the students’ learning quality by authentic 

assessment. The samples were 40 bachelor students in the School of Information Technology, Sripatum 

University, who enrolled the E-Business course. The findings indicated that: 1) The Learning Management 

consists of the Collaborative Activities Plan, Students can Accessibility from Everywhere and Every time, The 

Student can negotiation Understanding and Shareability on cloud based under the 3 phases of learning 

processes were Preparation phase, Restructuration phase, and Application phase respectively; 2) The results of 

authentic assessment on the students’ learning quality were at a “highest” level.  

Keywords: Collaborative Learning, Constructivism, Cloud Based, Authentic Assessment.  

                                                           
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
1 Department of Business Computer,School of Information Technology , Sripatum University. 
2 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
2 Department of Information and Communication Engineering, Faculty of Industrial Technology, Petchaburi Rajabhat University. 
3สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
3 Department of InformationTechnology and Communication ,School of Information Technology , Sripatum University. 
4สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
4 Department of Computer Science, School of Information Technology, Sripatum University. 

* Corresponding author e-mail: Kanyarat.sr@spu.ac.th 



 
 

 2890  Proceedings 

บทน า 

 การจัดการเรียนการสอนในยุคท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามบีทบาทส าคัญ ได้มกีารมุ่งเน้นไปที่ตัวผู้เรียนโดย

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในทุกกระบวนการเรียนรู้ มีการ

พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ และการน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง

เต็มท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการบนระบบเครือข่าย ให้กับระบบ

การศึกษาในปัจจุบัน โดยมบีทบาทส าคัญตอ่การพัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาท่ีมีเนื้อหารายวิชาในลักษณะท่ีเน้นการศึกษาวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง กรณีศึกษา 

และการแสดงความคิดเห็นร่วมกันของผู้เรียน 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ (บัญญัต ิ

ช านาญกิจ ,2548) กล่าวไว้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือโดยการแบ่งผู้เรียน

ออกเป็นกลุ่มย่อย ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีความหลากหลายทางความคิด ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการ

วิเคราะห์เพื่อค้นหาค าตอบ ความส าเร็จของกลุ่มหรือของบุคคลขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีความ

สอดคล้องกับหลักทฤษฏีคอนสตรัคติวสิต์ (Constructivism)  ท่ี (สุมาลี ชัยเจริญ , 2551) กล่าวไวว้่า คอนสตรัคติวิสต ์

เป็นทฤษฎีท่ีมีแนวคิดที ่ส าค ัญที่ว ่า "ความรู้จะถูกสร้างขึ ้นด้วยตัวของผู ้เรียนเอง โดยเชื ่อว่าการเรียนรู้เป ็น

กระบวนการสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน เพื่อสร้างและปรับโครงสร้างทางปัญญาจากสิ่งแวดล้อม

ภายนอกหรือความรู้ใหม่ ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเอง" หรือท่ีเรียกว่า ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง ท้ังนี้ 

องค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหวา่งผู้เรียนและผู้เรียน ผู้เรียนและผู้สอน หรือ 

ผู้เรียนกับสื่อ  

 อกีทัง้ในปัจจุบันจะเห็นว่า คลาวด์ คอมพวิติ้ง (Cloud Computing) หรือระบบประมวลผลบนกลุ่มเมฆ  ได้เป็น

แหล่งรวมระบบและข้อมูลต่างๆ เพื่อบริการผู้ใช้งาน โดยท่ีไม่ต้องทราบสถานะและรายละเอียดต่างๆ ของโครงสร้าง

พื้นฐานของระบบแต่สามารถใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของทรัพยากรท่ีมีอยูร่่วมกัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบ 

ข้อมูลและบริหารจัดการทรัพยากรของระบบ ผ่านเครือข่าย สามารถแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เทคโนโลยี

คลาวด์ ได้ขยายบริการและครอบคลุมไปยังวงการการศกึษา ท าให้มีรูปแบบบริการทางการศกึษา ที่ช่วยอ านวยความ

สะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและสถาบันการศึกษา (Adam Toren , 2015) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีคลาวด์ 

สามารถสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสมบูรณ์แบบในลักษณะห้องเรียนเสมือนจริงท่ีผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

คล่องตัวและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดายและส่งเสริมให้เกิดวิธีการท างานร่วมกันของผู้ใช้งานจ านวนมาก ใน

ลักษณะของการให้บริการซอฟท์แวร์ (Software as a Service) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์เชิงสังคม (Social Software) 

ท่ีสามารถท าเกิดการเชื่อมต่อกันของผู้ใช้งานท้ังแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา (synchronous and asynchronous 

connections) ด้วยความสามารถดังกล่าว ยังผลให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี 

 จากบริบทดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคตวิิสต์บนฐานคลา

วด์จะช่วยปรับปรุงและลดข้อจ ากัดในการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายแบบเดิมได้ ด้วยการบูรณาการแนวคิดของการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยอาศัยระบบการ

จัดการเรียนรู้บนฐานคลาวด์ (Cloud Based LMSs) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กันบนระบบเครือข่าย เกิด
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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะชว่ยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถคิดวเิคราะห์และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และเพิ่ม

ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันแบบไร้ขอ้จ ากัด 

 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์บนฐานคลาวด์   

2. เพื่อประเมินคุณภาพผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการประเมินผลตามสภาพจรงิ  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การด าเนินการวจิัย 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการท่ีเกี่ยวข้อง เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และ

ผู้เชี่ยวชาญ 

           ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเคร่ืองมอืและทดลองกับกลุ่มตัวอยา่ง ดังนี้ 

2.1 พัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบการจัดการเรียนรู้บนฐานคลาวด์ 

                       2.2 พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามแผนกจิกรรมการเรียนรู้ ฯ 

           2.3 ประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้และแบบประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 

           2.4 น าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ไปใชก้ับกลุม่ทดลอง 
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ขั้นตอนที่  3 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง ดังนี้ 

 3.1 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ในขัน้ตอนนี้ ประกอบด้วย ระบบการจัดการเรียนรู้บนฐานคลาวด์  

เนื้อหาเร่ือง จริยธรรมและการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ และแบบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการประเมิน

ตามสภาพจรงิ  

3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล ทางสถิต ิโดยใชก้ารหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ท่ี 

ก าหนด เพื่อใชใ้นการสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยวธีิการประเมินตามสภาพจรงิโดยใชเ้กณฑ์แบบรูบริค 

3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล จากการสังเกตพฤตกิรรม การสัมภาษณ ์และบันทึกข้อคิดเห็นของผู้เรียน 

ตามสภาพจรงิ 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 1) ได้แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 2) ได้ผลวิเคราะห์การประเมินผล

การเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนจากแบบประเมินตามสภาพจรงิ ตามล าดับ ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 

 ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับทฤษฏีทฤษฏคีอนสตรัคตวิิสต์ พบวา่ มี

ความสอดคล้องในทุกประเด็น แสดงให้เห็นว่าแผนการเรียนรู้แบบร่วมมอืได้ออกแบบสอดคล้องตามขัน้ตอนของทฤษฏี

คอนสตรัคติวิสต์ อันประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมขั้นตอนการปรับโครงสร้างทางปัญญา และขั้นตอน

การประยุกตใ์ชค้วามรู้ในสถานการณ์อ่ืนในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ มีคา่ IOC มากกวา่ 0.5 ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญของแผนการเรียนรู้กับขั้นตอนของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ 

กจิกรรมคร้ังที ่ กจิกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

วัตถุประสงค์

การเรียนรู ้

ระบบการ

จัดการเรียนรุ้

บนฐานคลาวด ์

ขั้นตอนการ

เรียนรู้ตาม

ทฤษฏีคอน

สตรัคติวสิต ์

IOC 

 

แปลผล 

ครัง้ท่ี 1 

เร่ือง จริยธรรม

ของการใช้

อนิเทอร์เน็ตและ

ภัยจาก

อนิเทอร์เน็ต 

ผู้เรียนร่วมกัน อภปิราย 

แลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

ภายในกลุ่ม เกี่ยวกับ ภัย

จากอนิเทอร์เน็ตรูปแบบ 

 ใด ท่ีมีผลกระทบตอ่

ผู้ใชง้านอนิเทอร์เน็ตมาก

ท่ีสุด และให้เสนอแนะ

วธีิการป้องกันและแกไ้ข  

เพื่อให้ผู้เรียน 

สามารถจดจ า มี

ความรู้ ความเข้าใจ 

ในกระท าท่ีเป็น

ความผิดตาม  

พรบ.ฯ 

-Edmodo 

-Youtube 

-SlideShare 

ขั้นเตรียม

ความพร้อม 

1 สอดคล้อง 
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กจิกรรมคร้ังที ่ กจิกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

วัตถุประสงค์

การเรียนรู ้

ระบบการ

จัดการเรียนรุ้

บนฐานคลาวด ์

ขั้นตอนการ

เรียนรู้ตาม

ทฤษฏีคอน

สตรัคติวสิต ์

IOC 

 

แปลผล 

ครัง้ท่ี 2 

เร่ือง รูปแบบการ

กระท าความผิด

ทางคอมพวิเตอร์ 

ผู้เรียนร่วมกัน สรุป

ประเด็น จากท่ีได ้

อภปิราย แลกเปลี่ยน

ความคดิเห็น ภายในกลุ่ม  

โดยพจิารณาสภาพปัญหา 

คนรอบตัวของผู้เรียน ท่ีมี

การใชง้านอนิเทอร์เน็ตท่ี

บ้าน/ท่ีท างาน สรุปเป็น

ค าแนะน าพวกเขา

เหล่านัน้ วา่ควรใชง้าน

อนิเทอร์เน็ตอยา่งไร โดย

ไมก่ระท าความผดิ ตาม 

พรบ.ฯ 

 

เพื่อให้ผู้เรียน 

สามารถ 

วเิคราะห ์

สังเคราะห ์และน า

ความรู้มาอธิบาย

การกระท าท่ีเป็น

ความผิดตาม พรบ.

ฯ 

-Edmodo 

-Youtube 

-SlideShare 

ขั้นปรับ

โครงสร้างทาง

ปัญญา 

0.98 สอดคล้อง 

ครัง้ท่ี 3 

การประยุกต์

ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

รูปแบบการ

กระท าความผิด

ทางคอมพวิเตอร์ 

ในสถานการณ์

อื่น 

ผู้เรียนร่วมกันเขียนและ

แก้ไข เร่ืองสั้นบนเอกสาร

ออนไลน ์ใน Google 

Documents ของแตล่ะ

กลุ่ม  สลับให้กลุ่มอื่น 

อา่น อภปิราย แสดงความ

คิดเห็น สรุปประเด็น จาก

ท่ีได้อภปิราย แลกเปลี่ยน

ความคดิเห็น ในกลุม่ เพื่อ

วเิคราะห์และตอบค าถาม

วา่เป็นการกระท าผดิ 

(หรือไมผ่ิด) ตาม พรบ.

คอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 

มาตราใด เพื่อประมวลผล

ความรู้ ทบทวนความ

เข้าใจ ของตนเองท้ังหมด 

ผู้เรียนสามารถ

ประยุกตใ์ชค้วามรู้ 

เพื่อตคีวาม สรุป

เหตุการณ์ การ

กระท าความผิด 

ตามพ.ร.บ.ฯ ได ้

Edmodo 

-Gmail 

-Google Docs 

ขั้นประยุกต์

ความรู้ใหม่ใน

สถานการณ์ท่ี

แตกตา่งกัน 

1 สอดคล้อง 

 ค่าเฉลี่ยรวม    0.99 สอดคล้อง 
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สรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 2 

1.ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงกับกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง

ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินตามขั้นตอนการเรียนรู้ ในแต่ละประเด็น พบว่า ค่า IOC มากกว่า 0.5 ในทุกประเด็น แสดงให้

เห็นว่า แบบประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนได้ออกแบบสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ตามความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 5 ท่าน ตามท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 2 

2 ผลวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนด้วยเกณฑ์การประเมินแบบรูบริคพบว่า 

คุณภาพผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยรวมท้ังใน 3 กิจกรรม อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ค่า S.D เท่ากับ 

1.35 ดังแสดงไว้ในตารางท่ี 3 อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ผลเข้าไปในประเด็นย่อยนอกเหนือจากในตารางของแต่ละ

กิจกรรมพบว่า เมื่อผู้เรียน ต้องมีการใช้ความรู้ ความเข้าใจของตนเอง ในความรู้ใหม่ท่ีผู้เรียนได้รับ เพื่อใช้ใน

สถานการณ์อ่ืน พบว่าคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอยูใ่นระดับ ดี 

3. ผลการวเิคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤตกิรรม การสัมภาษณ ์ 

และบันทึกข้อคิดเห็นของผู้เรียน 

   3.1 จากการสังเกตพฤติกรรมจากการเรียนรู้ในกิจกรรม ผู้วิจัยได้พบว่า การปฏิสัมพันธ์ พูดคุย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เรียนภายในกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น มีการวิเคราะห์ การ

ประมวลผลความรู้ ถึงแมจ้ะพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหา ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อื่น

ที่แตกต่างได้ครบถ้วนและตรงประเด็นมากนัก  สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีได้จากแบบประเมินตามสภาพจริงตาม

เกณฑ์ประเมินแบบรูบริค ท่ีได้ประเมินถึง คุณภาพของผลการเรียนรู้ท่ีชี้ไปถึงไปถึงการสร้างความรู้ด้วยตนเองของ

ผู้เรียน ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีพบวา่ ผู้เรียนสามารถสรา้งความรูด้้วยตนเองได้เพยีงในอยู่ในระดับ ด ีเท่านัน้ 

   3.2 จากการสัมภาษณ์ผู้เรียน ผู้วิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเพิ่มทักษะการใช้เคร่ืองมือและ

แอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์ให้กับผู้เรียน การประเมินผลท้ายแต่ละกิจกรรมค่อนข้างมีความเหมาะสม ช่วย

กระตุ ้นการเรียนรู้และความ รับผิดชอบของผู้เรียนได้ ที่ส าคัญสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ในการเรียนไป

ประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อชวีิตประจ าวันได้จริง และผู้เรียนมีความรู้สึกพอใจและสนุกสนานกับการเรียนและการ

ท ากิจกรรมร่วมกัน บนระบบการจัดการความรู้บนฐานคลาวด์ 

  3.3 จากบันทึกความเห็นของผู้เรียน ผู้วจิัยพบวา่ ผู้เรียนมคีวามสนุกสนานจากการเรียนและการ 

ร่วมกิจกรรม โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา สถานท่ี และสามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย 

ถึงแม้วา่จะมีปัญหาจากการใช้งานระบบบ้าง ผู้เรียนยอมรับวา่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี สามารถแบ่งปันความรู้ ความ

เข้าใจของตนเอง ต่อเพื่อนภายในกลุ่ม ถึงแม้ว่า จะประสบปัญหาเร่ืองความร่วมมือภายในกลุ่มบ้าง แต่กิจกรรมการ

เรียนรู้นี้ก็ให้ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมาก ผู้เรียนได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยศึกษาจากในระบบอีเลิร์นนิงแบบเดิม ผู้เรียนรู้สึกได้ว่า ตนเองได้ซึมซับเนื้อหา ความรู้ 

อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่รู้สึกถึงการถูกบังคับให้เรียนรู้ ท าให้เกิดความ เข้าใจ และสามารถจดจ าเนื้อหาของการเรียน

ได้ อีกท้ัง ยังกล้าความแสดงคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาชิกในกลุ่ม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี ้ มีความ

สะดวกสบายต่อผู้เรียนและมีประสิทธิภาพมากต่อการเรียนในรายวิชาทฤษฏี ที่เน้นกรณีศึกษา และรายวิชาท่ี

ผู้เรียนต้องมีการวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนมองวา่ ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมสัน้เกินไป 

แต่ก็พบว่า ตนเองมีทักษะในการใช้เครื่องมือบนระบบอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้น และ เนื้อหาความรู้ โดยเฉพาะเนื้อหาท่ี
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เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ท าผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

แนะน าผู้อื่นได้  

 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญของแผนการเรียนรู้กับรูปแบบฯ 

กจิกรรม ประเด็นการประเมินตามแผนการเรียนรู ้ ขั้นตอนการเรียนรู้

ตามรูปแบบฯ 

IOC 

 

แปลผล 

ครัง้ท่ี 1 เร่ือง จริยธรรมของการใชอ้นิเทอร์เน็ตและภัย

จากอินเทอร์เน็ต 

ขั้นเตรียมความพร้อม 1 สอดคล้อง 

ครัง้ท่ี 2 เร่ือง การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

ตามมาตราต่างๆ ใน พรบ. ว่าด้วยการกระท า

ความผิดทางคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 

ขั้นปรับโครงสร้างทาง

ปัญญา 

0.98 สอดคล้อง 

ครัง้ท่ี 3 การประยุกตค์วามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

รูปแบบการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

ตาม พรบ.การกระท าความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในสถานการณ์อ่ืน 

ขั้นประยุกตค์วามรู้ใหม่

ในสถานการณท่ี์

แตกตา่งกัน 

1 สอดคล้อง 

 ค่าเฉลี่ยรวม  0.99 สอดคล้อง 

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนโดยใชเ้กณฑ์การประเมินแบบรูบริค 

ประเด็นการประเมินตามสภาพจรงิ ระดับคุณภาพการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล 

กจิกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 1 เร่ือง จรยิธรรมของการใช้

อนิเทอร์เน็ตและภัยจากอินเทอร์เน็ต 

3.53 0.52 ดีมาก 

กจิกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2 เร่ือง รูปแบบการกระท า

ความผิดทางคอมพวิเตอร์ ตามมาตราต่างๆ ใน พรบ. ว่า

ด้วยการกระท าความผิดทางคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 

3.52 0.70 ดีมาก 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 3 การประยุกตค์วามรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบการกระท าความผิดทางคอมพวิเตอร์ 

ตาม พรบ.การกระท าความผิดทางคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 

2550 ในสถานการณอ์ื่น 

3.72 0.40 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.61 - ดีมาก 
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อภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องพบวา่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืตาม

แนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์บนฐานคลาวด์  ได้จัดการเรียนรู้บนสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

แบ่งปันความเข้าใจจากการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย สอดคล้องตาม (อุดม รัตนอัมพรโสภณ, 2549), (ทิศนา 

แขมมณี และคณะ, 2545) และ (Thirteen Organize, 2004) และการจัดกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนของทฤษฏีคอน

สตรัคติวิสต ์คือ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นปรับโครงสร้างทางปัญญา และขั้นประยุกตใ์ช้ความรู้ใหม่ในสถานการณ์อ่ืน

ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ (ไพจิตร สดวกการ, 2538 ) และ Muammer ÇALIK, Alipasa AYAS and Richard K. 

COLL,2006) แล ะ  (John B. Black and Robert O. McClintock,1995) แล ะ  (George W. Gagnon, Jr. and Michelle 

Collay ,Rosalind Driver, 1988) 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. อาจารย์ผู้สอนต้องกระตุน้ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใครรู้่ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ผ่านระบบเครอืขา่ย 

จนครบถ้วน เพื่อให้การเรียนส าเร็จตามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

2. เครื่องมือส าหรับใชใ้นการจัดการเรียนการสอนบนฐานคลาวด์มใีห้ใชบ้ริการฟรีและมีค่าใช้จา่ย แบบท่ี 

ให้บริการฟรี เชน่ Edmodo,Google Classroom, Classstart แบบทีมีคา่ใชจ้่าย เช่น Adobe Captivate Prime , Docebo , 

TalentLMS อีกทัง้เครื่องมือท่ีสามารถน ามาใชใ้นการพัฒนาเนือ้หาการเรียนรู้บนร่วมกันบนระบบคลาวด์ ยังมีใช้

เลอืกใช้ตามความเหมาะสม เช่น YouTube, Slide Share, Flicker, Wikipedia, Google Apps.(Google docs, Google Site, 

Google Drive, Google Calendar)  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ระบบการจัดการความรู้บนฐานคลาวด์ มีความสามารถในการเชื่อมโยง อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง 

รวมถึงสถาบันการศกึษา ผู้วิจัยท่ีมีความสนใจ สามารถออกแบบวธีิท่ีการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี และในหลาย

สาขาวชิา สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  เช่น การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น

ฐาน (Project Based) , การเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิ ร์นนิง (Active Learning) , การจัดการเรียนการสอนด้วยเกม 

(Gamification)  และยังใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกันบนระบบได้ เช่น Virtual 

Reality (VR) ,Augment Reality (AR)   อกีทัง้ยังใชค้วามสามารถของระบบเพื่อก่อให้ความร่วมมอืทางวิชาการ ระหวา่ง

บุคลากรทางการศกึษา ทัง้ในสถาบันและตา่งสถาบันกัน ได้อีกดว้ย 

 

http://www.adobe.com/products/captivateprime.html?sdid=RGJ8NM9Z&mv=other&utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2Ftop-10-cloud-based-learning-management-systems-for-corporate-training&utm_medium=link
https://www.docebo.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2Ftop-10-cloud-based-learning-management-systems-for-corporate-training&utm_medium=link
http://www.talentlms.com/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2Ftop-10-cloud-based-learning-management-systems-for-corporate-training&utm_medium=link
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บทคัดย่อ 
 

 การวจิัยแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

มีวัตถุประสงค์ คือ  1. ศึกษาบริบทพื้นท่ีและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอบางระจัน  2. เส้นทางและแหล่ง

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอบางระจัน  3. แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน จากการวจิัย

พบว่า แหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอบางระจัน ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแม่ลามหา ราชานุสรณ์ 

และดงยางอินวกูล และแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัดพระปรางค์ และแหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย ซึ่งมีระดับ

ศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเท่ียวในระดับมาก นอกจากนี้เส้นทางและแหล่งท่องเท่ียวอื่นท่ีมีอยู่ในอ าเภอบางระจัน

จะเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวชุมชนศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานของ

เศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ีจะเป็นต้นทุนทางสังคมในการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนแบบมีส่วนร่วม และแนวทางการจัด

กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น นักวิจัยได้ร่วมกับชุมชนในการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วม 

โดยเร่ิมจาก  1. การค้นหาสิ่งท่ีชุมชนต้องการในการด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว 2. วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการ

จัดการท่องเท่ียว  3. การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกและโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่ม  4. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยว

ก าร ท่ อ ง เท่ี ย วชุ ม ชน   5 . ก ารก าห นด รูป แบบกิ จ ก รรม แล ะก ารบ ริก าร เพื่ อ รอ ง รับก าร ท่ อ ง เท่ี ย ว  

6. การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพื้นท่ีสู่ภายนอก  7. การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวน าร่อง และ 8. ด าเนินการ

ประเมินผลของการด าเนนิโครงการจากการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชน  
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Abstract  

 The purposes of the research of guidelines of tourism activities participated with the Bang Rachan 

Community, Singburi Province are 1. Study the context and potential of tourist attraction of Bang Rachan district.  

2 .  Collect the routes and tourist attraction places in the area. 3 . Search for guidelines of tourism activities 

participated with the community.  The research found that the tourist attractive places are national resources 

such as Mae la Maharachanusorn Park and Dong yanginwakoon Park.  And also the cultural attractions like Wat 

praphrang and Mae nam Noi Kiln Site which are high potential of traveling level.  In addition the other attractive 

places in Bang Rachan district are the lifestyle of local wisdom and sufficiency economy.  By the follow this 

approach, it is the way to develop the tourism together with the state enterprise and community.  Researchers 

have shared the guidelines of participation to community by starting from 1 . Search the need of community 

towards the tourism activities.  2 . Analyze the potential of community toward tourism activities. 3 . Establish 

member group and set the management structure. 4. Create the knowledge in tourism community. 5 . Set up 

the format of service and activities to support the tourism 6. Inform the tourism to external relations. 7. Set the 

pilot project and  8. Evaluate the project according to activities of community tourism.  

Keywords:  Community participation, guidelines for tourism activities  

บทน า 

การท่องเท่ียวของโลกได้เตบิโตอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตั้งแตห่ลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นตน้มา มีการ

พัฒนาและจัดการอย่างมีระบบจนกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

นอกจากนี้การท่องเท่ียวยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับหลายประเทศ ก่อให้เกิดการ

ลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียวเพื่อให้บริการแก่นักท่องเท่ียว และช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานท ามีรายได้ 

ส าหรับประเทศไทยรายได้จากการท่องเท่ียวเข้าสู่ประเทศเป็นอันดับสองรองจากรายได้การส่งออกคอมพิวเตอร์

อิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งองค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) คาดการณ์ว่าจะมีจ านวน

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางระหว่างประเทศท่ัวโลก รวมท้ังสิ้นประมาณ 900-920 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-4 ในทุกปี 

และก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเท่ียวท่ัวโลกประมาณ 870-880 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ โดยมีประเทศจีนเป็นกลไก 

ส าคัญในการผลักดันการฟื้นตัวของการท่องเท่ียวของโลก องค์การการท่องเท่ียวโลกประมาณการว่าภายในปี พ.ศ. 

2563 จะมีจ านวนนักท่องเท่ียวถึง 1,561 ล้านคน โดยท่ีมอีัตราการเตบิโตของจ านวนนักทอ่งเท่ียวเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อ

ปี และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ก็จะเกิดการปรับเปลี่ ยนไปโดยนักท่องเท่ียวจะใช้เวลาในการเลือกจุดหมาย

ปลายทางมากขึ้น ใชร้ะยะเวลาในการตัดสินใจน้อยลงในการจอง/ซื้อสินค้าและบริการท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง นิยม

เดินทางท่องเท่ียวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น 

นักท่องเท่ียวยังมีแนวโน้มท่ีสนใจการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ การท่องเท่ียวเชงิผจญภัย การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชงิศาสนาและการท่องเท่ียวเชงิกีฬามาก

ขึน้ ส่งผลให้การท่องเท่ียวในความสนใจพเิศษมแีนวโนม้ขยายตัว สอดคล้องกับพฤตกิรรมของนักทอ่งเท่ียวในอนาคตท่ี
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มีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ท่ีแตกต่างในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังเข้าถึงแก่นแท้ของวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม รวมท้ังต้องการสัมผัสธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ เน้นกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับความ

ปลอดภัย  

 จ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวมแีนวโนม้เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา จาก 

13,821,802 คน ในปี 2549 เป็น 15,841,683 คน ในปี 2553 ซึ่งเป็นปีท่ีประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวสูงสุด ส าหรับ

รายได้จากการท่องเท่ียวมีความสอดคล้องกับจ านวนนักท่องเท่ียว คือเพิ่มขึ้นจาก 482,319.17 ล้านบาทในปี 2549 

เป็น 585,961.80 ล้านบาท ในปี 2553 (กรมการท่องเท่ียว, 2554) 

ประเทศไทยจะประสบปัญหาด้านการเมืองและเศรษฐกิจท่ีผ่านมา แต่ยังคงรักษาจ านวนนักท่องเท่ียวและมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง โดยสถานการณ์เชิงลบส่งผลให้นักท่องเท่ียวลดลงในระยะเวลาสั้น ๆ และจะกลับเข้าสู่

สถานการณ์ปกติในระยะเวลาไม่นานนัก ท้ังนี้คาดการณ์ว่าหากไม่มีสถานการณ์ด้านลบต่อภาคการท่องเท่ียวในปี 

2554 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติจะอยู่ท่ีระดับ 16.20-17.93 ล้านคน (สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย, 2554) และแนวโน้มการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทยจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น นโยบายและ

มาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ นโยบายการให้หน่วยงานภาครัฐ ปรับแผนการ

ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานภายในประเทศแทนตา่งประเทศ การจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าทางการท่องเท่ียว 

ท้ังของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน จะชว่ยให้สถานการณก์ารท่องเท่ียวของคนไทยยังคงเตบิโตอยา่ง

ต่อเนื่อง โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยนิยมท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพฯ อยุธยา เชียงใหม่ สงขลา สุพรรณบุรี 

นครราชสีมา และภูเก็ต ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) ส าหรับวัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียว พบว่า

วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน ร้อยละ 36.1 รองลงมาคือเพื่อพักผ่อน/เปลี่ยนบรรยากาศ ร้อยละ 28.7 ไหว้พระ/

ปฏบัิตธิรรมร้อยละ 21.0 และซื้อของ/ชอ้ปป้ิง รอ้ยละ 20.6 ตามล าดับ 

นอกจากนี้รัฐยังมีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมาก

ขึ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ

แหลง่ท่องเท่ียว โดยชุมชนมคีวามเข้มแข็งเพิ่มขึน้ ดัชนคีวามเข้มแข็งของชุมชนยังมีการปรับตัวดีขึ้นตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา 

จากร้อยละ 59.5 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 69.9 ในปี 2550 ซึ่งเกิดจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนและ

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวโครงสร้างการบริหารจัดการ

ยังขาดเสถียรภาพ ขาดองค์กรกลางท่ีมีอ านาจในการบังคับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกระท าตามแผนรวมและบังคับใช้

กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนขาดความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยเฉพาะการ

จัดการภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับท้องถิ่น การลงทุนด้านการท่องเท่ียวเน้นการก่อสร้าง

มากกว่าการจัดการภูมิทัศน์ และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานทุกระดับท าให้การพัฒนาการ

ท่องเท่ียวขาดความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มจังหวัดและประเทศ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) 

สถานการณ์แนวโน้มด้านการท่องเท่ียว ควรมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืนการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มรูปแบบการท่องเท่ียวในอนาคต เพื่อสนับสนุนแนว

ทางการพัฒนาดังกล่าว ประเทศไทยตอ้งมีการพัฒนา ฟื้นฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม รวมถึง

พัฒนาและสร้างแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรฐานสินค้าและการให้บริการให้สามารถแข่งขัน

ได้อยา่งยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการรับมอืกับวกิฤต ความเสี่ยงและความปลอดภัย ด้านการ
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ท่องเท่ียว การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยดี้านการท่องเท่ียวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว นอกจากนี้ 

การท่องเท่ียวยังมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีแนวทางการพัฒนาการตลาด

ท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่นักท่องเท่ียวพัฒนาการ

ตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) ส่งเสริมการขายในกลุ่มตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมคีุณภาพ สร้างสรรค์ กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเท่ียวและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ส่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศให้กระจายตัวสู่แหล่งท่องเท่ียวรองมากขึ้น และภายใต้กระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาการท่องเท่ียวต้องให้ความส าคัญตอ่การเชื่อมโยงการท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยการท าการตลาดร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางทอ่งเท่ียวท้ังภายในภูมภิาคและภายนอกภูมิภาค 

การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประเทศชาติ แต่ในทาง

กลับกันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็ยังส่งผลกระทบท่ีไมพ่งึปรารถนามากมายเชน่เดียวกัน ไมว่า่จะเป็นผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา ท้ังนี้เพราะท่ีผ่านมาการพัฒนาและการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวมกีารด าเนนิการท่ีขาดความรว่มมืออย่างจรงิจังจากหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไมว่า่จะเป็นภาครัฐ 

เอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนชาวบ้านในพื้นท่ี ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวจึงมีความจ าเป็น 

อย่างยิ่ง เพราะประชาชนในพื้นท่ีเป็นผู้ท่ีทราบถึงปัญหา และได้รับผลกระทบโดยตรง นอกจากนั้นประชาชนในท้องถิ่น

เป็นผู้ท่ีมีความรักความผูกพันต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่แล้ว ดังนั้นการให้เกียรติชุมชนด้วยการให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวย่อมท าให้ชุมชนเกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของหวงแหนและเห็นคุณค่ามากขึ้น 

การพัฒนาย่อมเป็นได้ด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวในอนาคต จึง

สมควรต้องตระหนักถึงความส าคัญและผลของการพัฒนาท่ีจะตามมา ต้องให้ความส าคัญต่อกระบวนการสื่อสาร 

การสร้างความเข้าใจของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ตระหนักถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ เน้นกระบวนการแห่งความร่วมมือ

และการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางวิธีการและกระบวนการท่ีเหมาะสม อันจะน าไปสู่

ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีแท้จรงิของการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยนื เช่นเดียวกับท่ีอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

เป็นพื้นท่ีท่ีความเป็นมาและมีความส าคัญทางด้านประวัติ โบราณสถาน และโบราณวัตถุท่ีส าคัญมากมายด้วยการ

ท่องเท่ียวจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนัน้ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียว 

และสิ่งส าคัญก็คือการมสี่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

จากเหตุผลดังท่ีกล่าวแล้วข้างต้น เป็นแรงจูงใจให้ศึกษาวิจัยเพื่อด าเนินการหาแนวทางการจัดกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยจะท าการหาความต้องการมีส่วนร่วมและความต้องการในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชนในพื้นท่ี ท้ังนี้เพื่อต้องการทราบว่าชุมชนในพื้นท่ีมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียว

อย่างไร มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวมากน้อยแค่ไหน และมีส่วนร่วมอย่างไร รวมถึงการเข้าไปจัดการ

ทรัพยากรท้องถิ่นของตนอย่างไร เพื่อจะเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การก าหนดแนวทางหรือมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพท่ี

สามารถใชใ้นการจัดการพัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นท่ีและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอบางระจัน 

2. เพื่อศึกษาเส้นทางและแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอบางระจัน 

3. เพื่อสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยการมีสว่นร่วมของชุมชน 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

1. ภาครัฐ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 20 คน 

ประกอบด้วย พัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ภาคเอกชนผู้วิจัยได้ก าหนดการเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุม่ตัวอยา่งใน

คร้ังนี้มีจ านวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในพื้นท่ี ท่ีพักแรม ร้านอาหาร ธุรกิจขนส่ง 

(Purposive Sampling) 

3. ประชาชนท้องถิ่น ได้แก่ ประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอบางระจัน จ านวน 20 คน ผู้วิจัยได้

ก าหนดการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง 

4. นักท่องเท่ียว ได้แก่ นักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีผู้วิจัยได้เลือกไว ้จ านวน 40 คน ผู้วจิัยได้ก าหนดการ

เลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยจัดท าตามกรอบประเด็น วัตถุประสงค์และผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจาก

ผู้เชี่ยวชาญแลว้ใช้เป็นแนวทางการศกึษาข้อมูลพืน้ฐาน ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. แบบรายการตรวจสอบการศกึษาชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลด้านสังคม 

2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ใช้บันทึกข้อมูลในการจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็น ได้แก่ เวที

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสภาพบริบทชุมชน การค้นหาปัญหาในชุมชน จัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา การ

วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การสรุปบทเรียน ท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการการท่องเท่ียว

ของอ าเภอบางระจัน เพ่ือหาแนวทางการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวตอ่ไป  

3. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วน ามา

ประยุกตส์ร้างแบบสัมภาษณต์ามความเหมาะสมโดยสอดคล้องกับงานท่ีผู้วจิัยศึกษา  

4. แบบประเมินระดับศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว (Questionnaire) 

5. อุปกรณต์า่ง ๆ ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล อาทเิชน่ กล้องถ่ายรูป เคร่ืองบันทึกเสียง 

การทดสอบเครื่องมอื 

การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องของค าถาม (IOC) จากนั้นจะน าข้อมูลท่ีได้มาค านวณ แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

ส าหรับการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และคณะ, 2550 หน้า 145) เพื่อวัดความ

เท่ียงตรง (Validity)  

จากนั้นน าผลจากการตรวจสอบท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC : Index of Item – 

Objective  Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้อง 

แล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและผู้วจิัยได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไข

ความสมบูรณ์ของเนื้อหาก่อนไปท าการทดสอบกับกลุ่มคน 30 คน เพื่อน าค าตอบมาหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

ของแบบสอบถามเช่นเดียวกับการทดสอบการเก็บข้อมูลจริงโดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency) 

โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cornbrash’s alpha coefficient) (สุวมิล  ติรกานันท์. 2550 หนา้ 146)  
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เมื่อได้ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นแล้ว ค่าความเชื่อมั่นต่ ากว่า 0.71 ลงมา ก็ตอ้งน ามาปรับปรุงแก้ไข จนกว่า

จะเป็นเครื่องมือท่ีได้มาตรฐาน เพื่อน าไปเก็บข้อมูลภาคสนามต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ท่ีผสมผสานระหว่างการเก็บรวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงจากแหล่งข้อมูลของพื้นท่ี และการเก็บรวบรวมรวมข้อมูล

ปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยมีกระบวนการดังตอ่ไปน้ี 

1. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน โดยใช้แบบส ารวจบริบทของชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพท่ัวไปของ

ชุมชน รวมท้ังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอบางระจัน ผู้วิจัยได้ใช้วธีิการส ารวจภาคสนามด้วยวธีิการ

สัมภาษณ์ผู้แทนจากภาครัฐ ผู้น าชุมชน และชาวบ้านในพื้นท่ี เน้นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยมแีนวประเด็น

การสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้ท้ังการสังเกตแบบมสี่วนร่วมและการสังเกตแบบไมม่ีส่วนร่วมเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

สภาพท่ัวไปของพื้นท่ี รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ของชุมชนในพื้นท่ี 

ขั้นตอนด าเนนิการ 

การวจิัยนี้ จะเป็นการเก็บขอ้มูลตามแบบการวจิัย ใชเ้วลาเก็บรวบรวมขอ้มูลตา่งๆ ดังนี้ 

1. เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี เพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานวิจัย และขอ

ข้อเสนอแนะในการด าเนนิการวิจัย 

2. ข้อมูลสภาพบริบทในพื้นท่ี วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอบางระจัน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางระจัน ฯลฯ 

3. ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวของพื้นท่ี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศกึษาจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางระจัน และศกึษาร่วมกับประชาชนในแตล่ะพื้นท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว 

4. จัดเวทีประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและแนวทางการด าเนินงานร่วมกับชุมชน เพื่อหาข้อมูล

เกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวอ าเภอบางระจัน โดยผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม คือ ผู้น า

ชุมชน ก านัด ผู้ใหญ่ และประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวของอ าเภอบางระจัน  

5. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม ประกอบด้วยผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่ และ

ประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวของอ าเภอบางระจัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันหารูปแบบการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการท่องเท่ียว 

6. สรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอบางระจัน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลักจากคณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและได้ตรวจความถูกต้องท้ังหมดแล้ว คณะผู้วิจัยจึงจะจัดข้อมูลเป็น

หมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. คณะผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งกระท าโดยการตรวจสอบข้อมูลจาก

แหล่งท่ีมาของข้อมูลในด้านเวลา สถานท่ี และบุคคล เพื่อพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานท่ี และผู้ให้

ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมอืนเดิมหรือไม่ 

2. หากผลของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมด้วยวิธีแบบสามเส้า มขี้อค้นพบมาเหมอืนกัน แสดงวา่ข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มา

มคีวามถูกต้อง 



 
 

 2904  Proceedings 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้น าผล

ประเมินระดับความคิดต่อระดับศักยภาพพื้นท่ีจากกลุ่มตัวอย่าง มาด าเนินการบันทึกลงรหัส (Coding From) และน า

ข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยการวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในขณะเดียวกันได้

แสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อระดับศักยภาพ

ของการท่องเท่ียวจังหวัดสิงห์บุรี  
 

ผลการศึกษา 
1. บริบทพื้นท่ีและศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว อ าเภอบางระจัน 

1.1 บริบทพื้นท่ีอ าเภอบางระจัน 

อ าเภอบางระจัน เดิมชื่อ “อ าเภอสงิห์” ท่ีว่าการอ าเภอตัง้อยู่บ้านเชงิกลัด ทางฝั่งขวาของแมน่้ าน้อย 

ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบางระจันในปัจจุบันไปทางทิศเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร ตอ่มาทางราชการได้พิจารณาเห็น

ว่า ท่ีตั้งท่ีว่าการอ าเภอค่อนไปทางเหนือมากเกินไป มิได้ตั้งอยู่จุดศูนย์กลาง ประชาชนมาติดต่อราชการไม่สะดวก 

ประกอบกับขณะนั้นล าแม่น้ าน้อย ตรงท่ีตั้งท่ีว่าการอ าเภอบางระจัน ก็ตื้นเขินขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง จึงได้พิจารณา

หาที่ตัง้ ที่วา่การอ าเภอเสียใหม่ 

ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2442 ได้ย้ายท่ีว่าการอ าเภอมาตั้งบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าน้อย ณ หมู่ท่ี 4 ต าบล

สิงห์ ซึ่งเป็นท่ีตั้งในปัจจุบัน ในชั้นแรกเป็นเสาไม้แก่น พื้นฝากระดาน หลังคามุงจาก เป็นท่ีท าการ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 

2461 อาคารหลังนี้ได้ช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ไม่สามารถท่ีจะซ่อมแซมให้ม่ันคงแข็งแรงได้ ทางราชการจึงได้ตั้ง

อาคารท่ีว่าการอ าเภอขึน้ใหม่ ตามแบบแปลนของทางราชการ เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงทรงป้ันหยาเสาก่ออฐิถือปูน พื้น

ฝาไม้สัก หลังคามุงกระเบือ้ง ท าการก่อสร้างอยู่ 1 ปี จึงแล้วเสร็จ การก่อสร้างได้ด าเนินไปในสมัยท่ีขุนประสิทธ์ินรกร

รม (เจียน หงษป์ระภาส) ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ ตอ่มาทางราชการได้พจิารณาเห็นวา่ ชื่ออ าเภอสิงห์ เป็นช่ือพอ้งกับ

จังหวัดสิงห์บุรี อกีประการหนึ่งสมัยนัน้ทางราชการ ได้ฟ้ืนฟูสถานท่ีหรือกิจกรรมส าคัญทางประวัติศาสตร์ จึงเล็งเห็น

วา่ในท้องท่ีอ าเภอเป็นท่ีตั้งของค่ายบางระจันในอดีต ซึ่งเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ท่ีประชาชนได้สมัครสมานกลมเกลียว 

เสียสละชวีติและเลือดเนื้อ ท าการสูร้บกับพมา่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธาน ีเพื่อเป็นอนุสรณ์แกช่าวบ้านบางระจัน

ผู้กลา้หาญ จึงได้เปลี่ยนช่ืออ าเภอสิงห์ มาเป็นอ าเภอ “บางระจัน” ตัง้แต ่พ.ศ. 2482 จนถึงปัจจุบัน 

อนึ่ง อ าเภอค่ายบางระจันในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมขึ้นกับอ าเภอบางระจัน และเป็นท่ีตั้งของค่าย

ประวัติศาสตร์ “วีรชนชาวบ้านบางระจัน” นั้น ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นพระราชกฤษฎีกาแยกเป็น

เอกเทศ เป็นอ าเภอคา่ยบางระจัน เม่ือ 9 กันยายน พ.ศ. 2519   

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ท าไร่ ท านาและรับจ้าง โดยมีแม่น้ าน้อยและล าแม่

ลา เป็นแม่น้ าสายส าคัญท่ีหล่อเลีย้งผู้คน 

 1.2 ศักยภาพของแหลง่ท่องเท่ียวอ าเภอบางระจัน 

อ าเภอบางระจันมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง เป็นท่ีรู้สึกท่ัวไปท้ังทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม 

โดยทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ และดงยางอินวกูล ส่วนแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

ได้แก่ วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) และแหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย ประเพณีแข่งเรือยาว นอกจากนี้ยังมีสินค้าของท่ีระลึก
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และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในขณะเดียวกันก็ยังมีแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอใกล้เคียง ท่ีสามารถเชื่อมโยง

เครือข่ายการท่องเท่ียวท้องถิ่น เชน่ วัดโพธ์ิเก้าตน้ อนุสรณ์วีรชนชาวบ้านบางระจัน วัดพระนอนจักรสีห์วรวหิาร เป็นตน้ 

สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจุบันในอ าเภอบางระจัน จะเป็นการท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาเรียนรู้

ทางด้านประวัติศาสตร์ โดยส่วนมากจะมีเป็นนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษา ณ แหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย และคณะ

ศกึษาดูงานจากหน่วยงานองคก์ารบริหารสว่นต าบลตา่งพื้นท่ีท่ีเดินทางเข้ามาในชุมชนบ้านดอนมะดูก เพื่อศึกษาแหล่ง

เรียนรู้การจัดการพลังงานและเศรษฐกิจพอเพยีงในพื้นท่ี 

บทบาทของประชาชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมจัดการท่องเท่ียว พบว่าประชาชนให้ความความ

สนใจกับกิจกรรมการท่องเท่ียวค่อนข้างมาก เนื่องจากชาวบ้านมีความคุ้นเคยกับการต้อนรับคณะศึกษาดูงานท่ี

เดินทางมาบอ่ยครัง้ แต่ชุมชนยังขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวท่ีถูกต้อง 

ปัญหาและอุปสรรคของการท่องเท่ียวท่ีผ่านมา พบวา่ การสง่เสริมการท่องเท่ียวในอ าเภอบางระจัน

ยังน้อย ซึ่งส่วนมากจะเน้นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดเด่นของจังหวัดท่ีอยู่ต่างอ าเภอ อาทิเช่น วัดพระนอนจักรสีห์ 

อนุสรณ์วีรชนชาวบ้านบางระจัน เป็นหลัก 

ปัจจัยภายนอกท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชน เป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้ัง

ภายในและภายนอก เพื่อด าเนินกิจกรรมตา่งๆ เชน่ การศกึษาและการวจิัยในพื้นท่ี และการศกึษาดุงานจากหนว่ยงาน

งานภายนอก ท่ีเอื้อให้เกิดการท่องเท่ียวในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวท้ัง

ทางตรงและทางอ้อมให้กับชุมชน  

1.3 ระดับศักยภาพแหลง่ท่องเท่ียวอ าเภอบางระจัน 

การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวภายในอ าเภอบางระจัน โดยประสานงานกับ

กลุ่มนักวิชาการด้านการท่องเท่ียว พัฒนาชุมชนอ าเภอบางระจัน กลุ่มหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียว ภาค

ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวในพื้นท่ี และกลุ่มนักท่องเท่ียว โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง รวมท้ังสิ้น 100 คน 

ร่วมกันประเมินระดับศักยภาพด้านต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียวภายในอ าเภอบางระจัน โดยประยุกต์ใช้แบบสอบถาม

เพื่อประเมินระดับศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว โดยเร่ิมจากการประเมินลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึงแหล่ง

ท่องเท่ียว ความสมบูรณ์และความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเท่ียว การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพ

เสียง การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการคุณภาพอากาศ ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ความคุ้มคา่ของการเท่ียวชม การมี

ส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรม ด้านศลิปวัฒนธรรม ด้านธรรมชาต ิด้านการเกษตร การบริหารและ

จัดการ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกใน

คุณค่าของการท่องเท่ียว  

ผลการประเมินพบว่า ทรัพยากรการท่องเท่ียวของอ าเภอบางระจัน มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวใน

ระดับมาก โดยแบ่งออกเป็นดา้นดังนี้ 

ด้านลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเท่ียว มีศักยภาพในระดับมาก ด้านการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจมีระดับศักยภาพอยู่ในระดับน้อย ด้านศิลปวัฒนธรรมมีศักยภาพใน

ระดับปานกลาง ด้านธรรมชาติมีอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการเกษตรมีศักยภาพในระดับมาก ด้านการบริหารและการ

จัดการอยูใ่นระดับปานกลาง แสดงให้เห็นวา่แหล่งท่องเท่ียวอ าเภอบางระจันมศีักยภาพด้านการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 

2. เส้นทางและแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอบางระจัน 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการศกึษาพืน้ท่ีท่ีมศีักยภาพเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในอ าเภอบางระจัน โดยศึกษาจากต าบลตา่ง ๆ ท้ังหมด 8 ต าบลในพืน้ท่ีอ าเภอบางระจัน เพื่อท่ีจะท าการหา
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ชุมชนท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะเป็นตัวแทนของอ าเภอบางระจันในการจัดการการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดยอ้างอิงข้อมูลจากพัฒนาชุมชนอ าเภอบางระจัน ท่ีได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต าบลต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดการ

เรียนรู้การพัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยนืด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ซึ่งประกอบไปด้วยต าบลแมล่า ต าบลบ้านจ่า ต าบล

สระแจง ต าบลสงิห์ ต าบลไม้ดัด ต าบลเชงิกลัด ต าบลโพชนไก่ ต าบลพักทัน แล้วท าการคัดเลอืกชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม

การท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว ด้านการบริการ 

ด้านการบริหาร และด้านการตลาด โดยให้หน่วยงานภาครัฐในระดับอ าเภอบางระจันและเอกชนในพื้นท่ีจ านวน 20 

ราย เป็นผู้ประเมิน  

จากการประเมินศักยภาพของพื้นท่ีในต าบลต่าง ๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นพื้นท่ีการจัดกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลของการประเมินพื้นท่ีต าบลบ้านจ่า มีศักยภาพท่ีมากกว่าพื้นท่ีอื่น ผู้วิจัยจึง

ได้น าพืน้ท่ีต าบลบ้านจ่า มาเป็นพืน้ท่ีจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนตอ่ไป 

3. สร้างแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 

3.1 แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 

ผู้วิจัยได้ติดต่อและประสานงานกันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจ่า เพื่อขอพบผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 

บ้านดอนมะดูก และปราชญ์หรือผู้รู้ของหมู่บ้าน เพื่อแนะน าตัวผู้วิจัยและทีมงานวิจัยกับชุมชนและขออนุญาตเข้ามา

ด าเนินการวิจัยในพื้นท่ีและแจ้งว่าผู้วิจัยเป็นใครจะเข้ามาท าอะไรในหมู่บ้าน และให้เหตุผลของการศึกษาในหมู่บ้านนี้

รวมถึงประโยชน์ท่ีชาวบ้านจะได้รับอย่างไรเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งการพบปะชาวบ้าน ผู้วิจัยได้ขอให้ช่วยกัน

คัดเลอืกตัวแทนของหมูบ้่าน เพื่อเป็นแกนน าด าเนนิการพัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ซึ่งตอ้งเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มใน

หมูบ้่านได้ และเร่ิมด าเนนิการพัฒนาการท่องเท่ียวขอชุมชนโดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

3.1.1 การเร่ิมต้นค้นหาสิ่งท่ีชุมชนต้องการในการด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยกลุ่ม

แกนน าประชุมเพื่อร่วมมือกันคน้หาสิ่งท่ีชุมชนต้องการในการจัดการท่องเท่ียวของชุมชน โดยใชก้ระบวนการจัดประชุม

กลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อให้แกนน ารว่มกันคดิและค้นหาสภาพปัญหาของชุมชนในปัจจุบัน โดยผู้วจิัยได้

ก าหนดหัวข้อของปัญหา 3 ด้านคือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันสรุปปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุด 3 อันดับได้แก่ คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบทอด

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาคนในชุมชนท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนวัยหนุ่มสาวท้ิงถิ่นฐานไปท างานในเมืองหลวง 

ปัญหาขยะมากมายในชุมชน โดยชุมชนมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบทอดเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียภูมปัิญญาทอ้งถิ่นอันมคี่าของชุมชน จากนั้นได้ร่วมกันค้นหาวธีิแกไ้ขปัญหา

ดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้นในชุมชน อาจเป็นเคร่ืองมือช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 

โดยการใช้การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจุดขายทางการท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วย

ปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนเกิดจิตส านึกและหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในชุมชน หลังจากนั้นร่วมกัน

ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนนิกิจกรรมการท่องเท่ียวขึน้ในชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ

ชุมชนและเพื่อตัดสนใจว่าจะพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชนต่อไปหรือไม่ ซึ่งสรุปได้ว่า ผลกระทบจากการด า เนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียวอาจเกิดขึ้นได้ท้ังด้านบวกและลบ แต่ควรให้ความส าคัญกับผลกระทบทางลบ และควรหาทาง

ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบหรือให้เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด จากนั้นแกนน าท้ังหมดได้มีมติร่วมกันว่า “ยืนยันจะ

พัฒนาการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนตอ่ไป” 
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3.1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว กลุ่มแกนน าประชุมร่วมกับ

ผู้วิจัยอีกคร้ัง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการรองรับการท่องเท่ียวของชุมชน ซึ่งสรุปได้ว่า ทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวภายในชุนชน คือ การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ดา้นพลังงาน 

พลังงานงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากเตาชีวมวล ถังหมักแก๊สชีวิภาพ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร/น้ าส้มควันไม้ เคร่ืองอัด

เชื้อเพลิง การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาด้วยฝางข้าว การ

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงเป็ดไข่ การปลูกพืชผัก การท าก้อนเชื้อเห็ดฮังการี เห็ดภูฎาน และ

เห็ดนางฟ้า เป็นต้น จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและความพร้อมของชุมชน โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis ซึ่ง

ชุมชนบ้านจ่ามีจุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และอุปสรรคในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ที่สามารถพัฒนาการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้น

ได้ เนื่องจากมีจุดแข็งหลายประการในด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว ในขณะท่ีจุดอ่อนส่วนใหญ่เป็นเพียงจุดเล็ก ท่ี

สามารถปรับปรุงแก้ไขได้และได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาของจุดออ่นและอุปสรรคนั้น ๆ 

3.1.3 การจัดตัง้กลุ่มการท่องเท่ียวและโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยสมาชกิกลุ่มแกน

น าร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม เพื่อท าหนา้ที่ในการหริหารจัดการและควบคุมดูแลกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน ซึ่งมสีมาชิก

ในระยะเร่ิมต้น 30 คน โดยมีนายสมาน ชื่นกลิ่น เป็นประธานกลุ่มฯ ร่วมกับคณะกรรมการ 4 ฝ่าย คือ ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และการต้อนรับ ฝ่ายบริการการท่องเท่ียว ฝ่ายกิจกรรมการท่องเท่ียว และฝ่ายยานพาหนะและรักษา

ความปลอดภัย ซึ่งได้ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุม่ฯ  

3.1.4 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนร่วมกับการศึกษาดูงานด้านการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีประสบความส าเร็จแล้วในพื้นท่ีท่ีมีความใกล้เคียงกัน และศึกษาดูงานการเป็นมัคคุเทศก์ 

หลังจากศึกษาดูงาน สมาชกิกลุ่มฯ ร่วมประชุมเพื่อน าเสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้ มาร่วมกันและหาแนวทางในพัฒนากิจกรรม

การท่องเท่ียวของชุมชน ได้ตกลงกันให้อบรมมัคคุเทศกท้์องถิ่น เพื่อรอรับการท่องเท่ียวท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต 

3.1.5 การก าหนดแนวทางการจัดรูปแบบกิจกรรมและการบริการเพื่อรองรับการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน รวมถึงการเตรีขมความพร้อมแหล่งท่องเท่ียวและการบริการการท่องเท่ียว โดยจัดการประชุม

กลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดในการออกแบบกิจกรรมและการบริการ ซึ่งได้มีการจัดท าโปรแกรมการท่องเท่ียวของ

กลุ่มฯ การก าหนดอัตราค่าบริการต่าง ๆ และการแบ่งปันผลประโยชนอ์ย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวม ี2 รูปแบบ คือ แบบหนึ่งวันอัตราค่าบริการ 150 บาท/คน และแบบค้างคืนอัตราค่าบริการ 450 บาท/คน 

3.1.6 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของชุมชนสู่ภาขนอก ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้มีการ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด 3 รูปแบบคือ โปสเตอร์ แผ่นพับ และสื่ออินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์) เพื่อด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวชุมชนท่ีจะเกดิขึน้ 
 

 สรุปผลและอธิปรายผล 

การพัฒนาการด าเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยเน้นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของแหลง่ท่องเท่ียวได้มีโอกาสก าหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชน 

ซึ่งด าเนินการได้โดยให้ประชาชนได้จัดตั้งองค์กรหรือกลุ่มฯ ของชุมชน เพื่อเข้ามามีบทบาทในการวางแผนก าหนด

ทิศทางในการพัฒนาชุมชน ได้มีสว่นร่วมในการก าหนดแนวทางการวางแผนและการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวใน

ชุมชน เพื่อให้กิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนมีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและให้

ความส าคัญถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่องเท่ียว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมท่ีจะสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว ซึ่งการ

พัฒนาการบริหารจัดการ ท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อสามารถใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาชุมชนได้ผ่าน

กระบวนการด าเนินการและพัฒนาร่วมกันระหว่างประชาชนในชุมชนร่วมกับผู้วิจัย ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลได้

ดังตอ่ไปนี ้

การศึกษาบริบทเชงิชุมชนและบริบทเชงิการท่องเที่ยว 

การท่องเท่ียวช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิต เป็นวงจรหมุนเวียนภายในประเทศท าให้เกิดการ สร้างอาชีพของ

ประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจัดว่าเป็นแหล่งจ้างงานท่ี ใหญ่ท่ีสุด เนื่องจากเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กันหลาย ๆ อาชีพ เป็นต้นว่าอาชพีเกี่ยวกับการขนส่ง อาชพีให้บริการด้านท่ีพัก อาชพีจัดบริการสิ่งดึงดูดการ

ท่องเท่ียว อาชีพผลิตของท่ีระลึก และอาชีพเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลทางการท่องเท่ียว เป็นต้น เป็นการลดการ

ว่างงานลง ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลได้รับรายได้ในรูปของภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ดังค ากล่าว 

โสภาพร สุทธิศักดิ์ (2539 หน้า 82) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นช่องทางยกระดับ มาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น ใช่

แต่ในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเท่านั้น ยังท าให้บทบาทของเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยของการมีรายได้

เพิ่มขึ้นด้วยและท าให้อาชีพใหม ่ๆ เกิดขึน้  

พื้นท่ีชุมชนใดท่ีมีความต้องการจัดการในเร่ืองของการท่องเท่ียวจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีมีอยู่

ในชุมชนว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งองค์ประกอบท่ีจะต้องพิจารณาการท่องเท่ียวชุมชน (การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย, 2539 หน้า 7) องค์ประกอบของการท่องเท่ียว ซึ่งประการไปด้วย 1) การคมนาคมขนส่ง 2) ท่ีพัก 3) 

ร้านอาหาร และภัตตาคาร 4) บริการน าเท่ียว 5) สิ่งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเท่ียว เช่น ทะเล ภูเขา แม่น้ า รวมท้ัง

ประเพณี วัฒนธรรมและโบราณสถาน 6) ร้านขายของท่ีระลึกและสินค้าพื้นเมอืง และ 7) การเผยแพร่และโฆษณา 

การบ่งชี้ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอันดับอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ

สังคม และด้านการบริหารจัดการ จะเห็นได้ว่าศักยภาพดังกล่าวเป็นองค์ประกอบด้านการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนท่ีมี

ความเกี่ยวข้องการการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยท่ีศักยภาพท้ัง 3 ด้าน 

ดังนั้นการประเมินดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีบ่งชี้ให้เห็นถึงเร่ืองของการเร่งส่งเสริมการท่องเท่ียวในส่วนของการบริหารจัดการ

และการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สามารถร่วมกันปรับปรุง พัฒนาร่วมกันได้ 

ตามท่ี ธีรพัฒน์ ตื้อตัน (2546 หนา้ 28) เสนอวา่ การท่องเท่ียวควรค านึงถงึการมีสว่นร่วมในการคิด การวางแผน การ

ปฏบัิตติามแผน และการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบ ารุงรักษาและจัดการแหลง่ท่องเท่ียวดว้ย และในท่ีสุดท้องถิ่นก็

จะมสี่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ ซึ่งท้องถิ่นคอื ชาวบ้าน ชุมชน จนถึงการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนด้วย โดยท่ีการวางแผนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวนั้นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งคือ

ความชว่ยเหลอืจากภาครัฐ 

ระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวต าบลบ้านจ่า เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การประเมนิระดับศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว เป็นการส ารวจ ประเมนิ และก าหนดทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวท่ี

มีศักยภาพเพื่อรองรับการท่องเท่ียวของชุมชน แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละจังหวัดหรือในแต่ละท้องถิ่นมักมีทรัพยากร

ท่องเท่ียวหลายแห่ง ซึ่งทรัพยากรท่องเท่ียวแต่ละแห่ง ย่อมมีศักยภาพแตกต่างกัน ทรัพยากรการท่องเท่ียวบางแห่ง

อาจมีศักยภาพสูง ในขณะที่ทรัพยากรท่องเท่ียวบางแห่งมีศักยภาพต่ า แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงไม่

สามารถท าการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ทุกแห่ง การพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวของ วิภา ศรีระทุ 

(2551) โดยต้องครอบคลุมองค์ประกอบการท่องเท่ียวท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ 1) การดึงดูดนักท่องเท่ียวด้วยทรัพยากร
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ทางการท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 2) ด้านการจัดการ คือ ความปลอดภัย สิ่งอ านวยความ

สะดวก 3) ด้านกจิกรรม และ 4) ด้านการมสี่วนร่วม  

ท้ังนี้ในการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการพัฒนา เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการศึกษา

ทรัพยากรท่ีมอียู่ก่อนท่ีจะวางแผนพัฒนาหรือสิ่งเสริมใด ๆ เพื่อให้การด าเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพผลการประเมินพบว่า คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาท่ีมี

ศักยภาพมาก โดยมีองค์ประกอบท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ ลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว คุณภาพของสิ่ งแวดล้อม ด้าน

การเกษตรในพื้นท่ีมีศักยภาพอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าอ าเภอบางระจันมีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพียง

พอท่ีจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน โดยต าบลบ้านจ่า มีคุณสมบัตเิป็นแหลง่ท่องเท่ียวชุมชนมากที่สุด เน่ืองจาก

เป็นหมู่บ้านท่ีได้รับคะแนนการประเมินสูงท่ีสุดในทุกองค์ประกอบโดยเฉพาะอย่างย่ิงความโดดเด่นในเร่ืองของศูนย์การ

เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มากกวา่พืน้ท่ีอ่ืน ๆ  

น าผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีได้ระดับค่าคะแนนมากท่ีสุดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศดังกล่าว  มาพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านท่ีมีศักยภาพ

และมีความเหมาะสมท่ีสุด เพื่อจะเป็นตัวแทน ในการพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชนในขั้นตอนตอ่ไป ซึ่งได้ผลสรุปคือ 

“ต าบลบ้านจ่า” 

แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 

การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน ด าเนินการขึ้นในพืน้ท่ีหมู่ 4 บ้านดอนมะดูก ต าบล

บ้านจ่า โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมและบริหารจัดการการท่องเท่ียวของ

ชุมชน โดยเร่ิมกระบวนการพัฒนาจึงตอ้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น กระบวนการท่ีมีความส าคัญประการหนึ่ง คือ การให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

พัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การท า

กิจกรรม และการประเมินผลการปฏบัิตงิานของทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่มคีวามเหมาะสมมากขึ้น  

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนานั้น ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ

การปฏิบัติงาน โดยมีนักพัฒนาหรือนักวิชาการจากภายนอกเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล

ข่าวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ สรุปได้ว่า กระบวนการมสี่วนร่วมจะเร่ิมจากการค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนิน

กิจกรรมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน การร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล (เจิมศักดิ์ ป่ินทอง, 2526 

หน้า 10) ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับท่ี อคิน รพีพัฒน์ (2531 หน้า 49) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วน

ร่วมของชาวบ้านในการพัฒนา ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 1) ชาวบ้านมสี่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การพิจารณาปัญหา และ

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 2) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 3) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ

ค้นหา และพิจารณาแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหา 4) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา และ        

5) ชาวบ้านมีสว่นร่วมในการประเมินผลของกจิกรรมการพัฒนา 

ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจท่ีจะก าหนดปัญหาและความต้องการด้วยตนเอง โดยเฉพาะในขั้นตอนของการวางแผนแก้ไขปัญหา ซึ่ง

สอดคล้องกับ บัณฑร อ่อนค า (2537 หน้า 13) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนในการพัฒนา ซึ่งเป็นการวัดเชิง

คุณภาพ ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนท่ี 1 การมีส่วนร่วมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา

ปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความต้องการของชุมชนและมี

ส่วนในการจัดล าดับความส าคัญของความตอ้งการด้วย 

ขั้นตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนในการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหา

ปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ก าหนดวธีิการ และแนวทางการด าเนนิงาน ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหลง่ทรัพยากรท่ีจะใช ้

ขั้นตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในขั้นการด าเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง

ประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและด าเนินการขอ

ความชว่ยเหลอืจากภายนอก 

ขั้นตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชนจ์ากการพัฒนาเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ

รับผลประโยชนท่ี์พึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชนอ์ันเกิดจากการพัฒนาท้ังดา้นวัตถุและจิตใจ 

ขั้นตอนท่ี 5 การมสี่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป็นขัน้ตอนท่ีประชาชนเข้าร่วมประเมินวา่ การพัฒนา

ท่ีได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมนิย่อย (Formative 

Evaluation) เป็นการประเมนิผลก้าวหน้าเป็นระยะๆ หรือกระท าในรูปของการประเมนิผลรวม(Summative Evaluation) 

ซึ่งเป็นการประเมิน ผลสรุปรวบยอด 

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเหมาะสมกับรูปแบบท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ

และเป็นเอกลักษณ์ของพื้นท่ี ซึ่งเป็นการผสมผสาน การจัดการใน 4 องค์ประกอบ โดยด าเนินการบริหารจัดการท่ีมี

ฐานทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยด าเนินการบริหารจัดการบนพืน้ฐานกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ร่วมกันในทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในระหว่างชุมชนด้วยกันและชุมชนกับนักท่องเท่ียว ซึ่งมีการบริหารจัดการในรูปของ

กลุ่มการท่องเท่ียวท่ีท าหนา้ที่เป็นองค์กรกลางเพื่อด าเนนิกิจกรรมและบริการจัดการท่องเท่ียวของชุมชน มีการก าหนด

โครงสร้าง การบริหารจัดการ การระดมหุ้นเพื่อเป็นทุนด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวและการก าหนดเกณฑ์ การ

แบ่งปันผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเป็นธรรม นอกจากนั้นทางกลุ่มฯ มีรูปแบบกิจกรรมและการบริการต่าง ๆ ให้

นักท่องเท่ียวเลอืก โดยค านงึถึงศักยภาพและความสามารถในการรองรับได้ของชุมชน และสิ่งท่ีส าคัญอกีองค์ประกอบ

ท่ีท าให้การบริหารจัดการมปีระสิทธิภาพคือ การเนน้ให้ชาวบ้านเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนนิกิจกรรมและการบริหาร

จัดการท่องเท่ียวของชุมชนตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดกระบวนการท่ีเร่ิมจากการรวมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน การวางแผน การด าเนิน กิจกรรมการท่องเท่ียว และการประเมินผลจากการด าเนินกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวในลักษณะของ การมสี่วนร่วม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยนื ที่ประกอบไปด้วยความย่ังยนืของ

ชุมชนท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในการกลับมาเยอืนของนักท่องเท่ียวท่ี

ได้จากประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ซึ่งถือวา่เป็นเป้าหมายอันสูงสุดของการหาแนวทางการจัดกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน ผู้วิจัยได้เรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ใน

กระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยการใช้กิจกรรมทางการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบน

พื้นฐานการบริหารจัดการท่ีดีและเนน้การมสี่วนร่วมของชุมชนท าให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ ส าหรับบุคคลและหนว่ยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

1. องคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหนา้ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

1.1 ควรสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชนโดยการบรรจุเข้าไว้ในแผนการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงาน 

เพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังการส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนของต าบลต่อไป อันจะน ามาซึ่งรายได้ของชุมชนและองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท้ังทางตรงและทางอ้อม  

1.2 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวของชุมชนตามสื่อ

ตา่ง ๆ ของส านักงาน เชน่ การจัดท าข่าวท้องถิ่น หนังสือพมิพท้์องถิ่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์รวมถึงเว็บไซด์ของ

หนว่ยงาน เป็นต้น 

1.3 ร่วมกันจัดท าแผนท่ีชุมชน ปฏิทินประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน แจกจ่ายและติดท่ีองค์การ

บริหารส่วนต าบล ในส่วนการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเกี่ยวกับ

ต าแหนง่ท่ีต้ัง ชว่งเวลา และทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชน ทัง้ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมปัิญญาของชุมชน 

1.4 จัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถรองรับ

การท่องเท่ียวของชุมชนต่อไปในอนาคตได้  

1.5 จัดหาและเชญิชวนนักทอ่งเท่ียวให้มาเยือนและศกึษาดูงานในชุมชนและ การท่องเท่ียวของชุมชน

ให้มากขึ้น โดยเนน้กลุ่มพัฒนาชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านองค์กรตา่ง ๆ ท่ีเดินทางมาศกึษาดูงานในพื้นท่ีเป็นประจ า 

1.6 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลและประเพณีท่ีส าคัญ ๆ ของชุมชนให้คงอยูต่ลอดไป โดยการจัดงาน

อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี รวมถึงชักชวนให้ประชาชนในชุมชนให้ความส าคัญ และเข้าร่วมในเทศกาลและ

ประเพณีของชุมชน 

2. ประชาชนท้องถิ่นต าบล 

2.1 ประชาชนในชุมชน ควรตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมอียูภ่ายในชุมชน 

โดยร่วมมอืกันดูแลและรักษาทรัพยากรของชุมชน  

2.2 ประชาชนในชุมชนควรชว่ยกันรณรงค์รักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้าน ของตนเอง รวมท้ัง

แหล่งท่องเท่ียวและบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนมีสภาพน่าอยู่และมี ภูมิทัศน์สวยงาม เป็นการสร้ าง

ภาพลักษณ์ท่ีดใีห้แกชุ่มชน 

2.3 ประชาชนในชุมชนควรช่วยกันปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและ ยินดีให้ความ

ชว่ยเหลอืและดูแลนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชน  

3. นักวชิาการ นักวจิัย และสถานศึกษาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 ควรสนับสนุนด้านวชิาการเกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัตงิาน โดยจัดฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวธีิการต่าง ๆ แก่ชุมชน เช่น การบริการท่ีพักแบบโฮมส
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เตย์ การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมการท่องเท่ียว การจัดท า

บัญชแีละการเงิน เป็นต้น 

3.2 ก าหนดให้กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นการศึกษานอกห้องเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน 

นักศกึษาในพื้นท่ี 

4. หนว่ยงานดา้นการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี) 

4.1 ควรบรรจุกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน ไว้ในแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและ

การตลาดของของส านักงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ 

4.2 สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการและเงินทุนในการจัดสร้างและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อ

รองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน เชน่ ศูนยบ์ริการนักทอ่งเท่ียว และศูนยว์ัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น 

5.  ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว 

5.1 ควรบรรจุกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ส าหรับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 

5.2 ออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวของบริษัท โดยบรรจุกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชนไว้ใน

เส้นทางทอ่งเท่ียวหลักท่ีไปเยอืน เพื่อช่วยดงึดูดนักทอ่งเท่ียวและเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดแีก่นักท่องเท่ียว 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยนี้มีระยะเวลาด าเนินการไม่นานนัก เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา งบประมาณ และภาระงานประจ า

ของคณะผู้วิจัยท่ีค่อนข้างมาก ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินโครงการน าร่องและประเมินผลหรือวัดความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นได้ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อ ๆ ไป ควรมีด าเนินโครงการน าร่องด้านการท่องเท่ียวและประเมินผลการ

ด าเนนิโครงการท้ังดา้นความพงึพอใจของนักทอ่งเท่ียวและประเมนิผลการเปลี่ยนในพื้นท่ีและความพึงพอใจของชุมชน

ท่ีมีต่อการจัดการท่องเท่ียวชุมชน 
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ผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ต าบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง 

The Success Of Community Based Tourism Management In Lankoi Sub-

district, Phatthalung Province  

ปกรณ์  ลิม้โยธิน1* 

Pakorn  limyothin1* 
 

บทคัดย่อ 

 บทความวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างขององค์ประกอบมอีทิธิพลตอ่ผลส าเร็จใน

การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง จากกลุ่มตัวอย่าง 460 ราย ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง

แบบหลายขั้นตอน ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 6 ตัวแปรแฝง คือ นโยบายภาครัฐ การสร้างกระแสทาง

การตลาด ผู้น าชุมชน ทรัพยากรการท่องเท่ียว กระบวนการจัดการ และผลส าเร็จการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน  ซึ่ง

วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 23 ตัวแปร  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม 7 ตอน มาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ 

วเิคราะห์ข้อมูลเบื้องตน้ด้วยโปรแกรม SPSS และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัย

พบว่า โมเดลท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2= 584.52, df=215, 2/df=2.72, CFI=0.95, 

SRMR=0.061, RMSEA=0.065) โดยในโมเดล อธิบายความแปรปรวนของผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน

ได้ร้อยละ 30  และพบว่าผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ได้รับอทิธิพลทางตรงจากองค์ประกอบการสร้าง

กระแสทางการตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือกระบวนการจัดการ ทรัพยากรการท่องเท่ียว และผู้น าชุมชน 

 

ค าส าคัญ:  การจัดการ  การท่องเท่ียวโดยชุมชน  ต าบลลานขอ่ย 

 

Abstract  

 The objective of this research was to develop the structural equation model of success of community 

based tourism management in Lankoi Sub-district, Phatthalung Province. The sample consisted of 460 cases 

obtained by multi-stage sampling. The research was analyzed for 6 latent variables: government policies, 

marketing creating trend, community leaders, tourism resource, management process and success of community 

based tourism management which obtained from 23 observed variables. Questionnaires were used as a research 

instrument which measured five-point Likert scales. SPSS program was used to analyze for basic statistics and 

LISREL program was used for model testing. The major findings showed that the causal relationship model was 

valid and fit the empirical data (2= 584.52, df=215, 2/df=2.72, CFI=0.95 SRMR=0.061, RMSEA=0.065. The 
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model described 30% of variance in the success of community based tourism management. Marketing creating 

trend was of the highest direct effect on the success of community based tourism management while, the 

management process, tourism resource and community leaders were in the descending order. 

Keywords:  Management, Community Based Tourism, Lankoi Sub-district 

บทน า 
 การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

คนต่างวัฒนธรรมบนฐานของตน้ทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อ

ชุมชน  เพื่อให้การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน (สถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน, 2559) แนวคิด

ผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนพัฒนามาจากแนวคิดดา้นการจัดการทรัพยากรและวัฒนธรรม การจัดการ 

องค์กรชุมชน และการเรียนรู้ โดยมีปัจจัยท้ังภายในและภายนอกเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อผลส าเร็จในการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียว  เพื่อให้เกิดการสร้างงาน การกระจาย

รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน (สนิธ์ุ สโรบล, 2551) 

 ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เมื่ออดีตเคยเป็นท่ีตั้งของคอมมิวนิสต์ ต่อมาได้มีการจัดตั้ง

นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง ท าให้เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้น แต่ปัญหาเชิงพื้นท่ีต าบลลานข่อย 

อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สะท้อนให้เห็นถึงการขาดองค์ความรู้ ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ และขาดความยั่งยืนในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน อาทิ กลุ่มจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวล่องแก่งท่ีมี

ล าธารน้ าท่ีไหลมาจากอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใสท่ีสามารถควบคุมปริมาณของน้ าได้ท้ังในฤดูฝนและฤดูแลง้ ซึ่งสามารถจัด

กิจกรรมล่องแก่งได้ท้ังปี แตย่ังไม่สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบท่ีจะบริการนักท่องเท่ียวค้างคืนเพิ่มจ านวนวัน

ในการท่องเท่ียวให้มากขึ้นได้  แมจ้ะมทีรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่นคืออ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใสซึ่งมพีื้นท่ีกว่า 35,000 ไร่ 

และน้ าตกหนานปลิวซึ่งมีความสูง 7 ชั้น หรือขาดการบูรณาการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม ท่ีมีวัดลานข่อยและวัดทุ่งชุม

พล ซึ่งแมจ้ะมเีร่ืองเล่าประวัตคิวามเป็นมาแต่ก็ยังมีจุดขายไมเ่ด่นชัด กลุ่มหัตถกรรมงานไม้กลึงได้เป็นผลิตภัณฑส์ินค้า 

OTOP ระดับ 5 ดาวในปี 2555 แต่ยังไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และฝีมือให้กับคนในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง 

เชน่เดียวกันกับกลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย กลุ่มทอผ้าถ้ าลา ซึ่งได้รางวัลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวในปี 2555 

และกลุ่มท าหนังตะลุงท่ียังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และท าการตลาดได้อย่างยั่งยืน กลุ่มสมุนไพร

พื้นบ้านท่ีมีพืชสมุนไพรกว่า 2,000 ชนิด และกลุ่มเคร่ืองแกงบ้านทุ่งชุมพลพัฒนาทท่ีมีชื่อเสียงด้านคุณภาพของขมิ้น 

ยังขาดการท าบรรจุภัณฑท่ี์มีมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดได้ (ดวงธิดา พัฒโน, 2555)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะสร้างโมเดลสมการโครงสร้างท่ีมีประโยชน์ในการอธิบายปัญหาการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยในแต่ละสมการแสดงการเชื่อมโยงของสาเหตุ ตลอดจนสัมประสิทธ์ิอิทธิพล

ระหว่างตัวแปรท้ังตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอก เนื่องจากคนในแต่ละชุมชนมีคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกันท้ังในส่วนของประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผลส าเร็จในการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนมคีวามแตกตา่งกัน ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชนต์อ่ผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน

ของต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อค้นหายุทธศาสตร์ใน

การพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ให้มีอิทธิพลตอ่ผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 



 
 

 2916  Proceedings 

 

วัตถปุระสงค์ 

 เพื่อศึกษาและตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างขององคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลส าเร็จในการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงกับขอ้มูลเชงิประจักษ์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพื่อเป็นประโยชนต์อ่หน่วยงานภาครัฐในการวางแผนพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

2. เพื่อเป็นประโยชนต์อ่ชุมชน สามารถในการวางแผนและบริหารจัดการในการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งยั่งยนื  

3. เพื่อเป็นประโยชนต์อ่นักวชิาการและนักวิจัย สามารถเข้าใจแนวคิดทฤษฎีและตัวแปรตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การท่องเท่ียวโดยชุมชนจากงานจากโมเดลสมการโครงสร้างขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อเป็นโจทย์วิจัยจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และ

นักท่องเท่ียว รวมท้ังการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ กรอบ

แนวคิดการวิจัยและแบบวัดของแตล่ะตัวแปรท่ีประกอบด้วย 6 ตัวแปรแฝง ได้แก่ นโยบายภาครัฐ (ประกอบด้วย 3 ตัว

แปรสังเกตได้) การสร้างกระแสทางการตลาด (ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้) ผู้น าชุมชน (ประกอบด้วย 5 ตัวแปร

สังเกตได้) ทรัพยากรการท่องเท่ียว (ประกอบด้วย 5 ตัวแปรสังเกตได้) กระบวนการจัดการ (ประกอบด้วย 3 ตัวแปร

แฝง) และ ผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน (ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้) และสรุปความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรการวิจัยไว้ 11 สมมติฐาน H1-H4 นโยบายภาครัฐ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผู้น าชุมชน ทรัพยากร

การท่องเท่ียว กระบวนการจัดการ และผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน H5 การสร้างกระแสทางการตลาด 

มอีทิธิพลทางตรงเชงิบวกตอ่ผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน H6-H8 ผู้น าชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ตอ่ทรัพยากรการท่องเท่ียว กระบวนการจัดการ และผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน H9-H10 ทรัพยากร

การท่องเท่ียว มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกระบวนการจัดการ และผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน H11 

กระบวนการจัดการ มีอิทธิพลงทางตรงเชงิบวกตอ่ผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ประชากรและตัวอย่าง 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรได้แก่ ประชาชนในต าบลลานข่อย

ท้ังสิ้น 8,054 คน แยกเป็นผู้ชาย 3,961 คน ผู้หญิงหญิง 4,093 คน รวมจ านวน 2,278 ครัวเรือน (มีความหนาแน่น

เฉลี่ย 135 คน/ตารางกิโลเมตร) ในการค านวณกลุ่มตัวอยา่งหากค านวณด้วยสูตรยามาเน่ (Yamane, 1970) (n = N/1+ 

Ne2) ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือยอมให้มีความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 302 คน แต่

เพื่อให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความเพียงพอตอ่การวเิคราะห์ทางสถิต ิและมีความแกร่ง (Robustness) เมื่อประมาณ

ค่าด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งหมายถึงการท่ีผลการวิเคราะห์ยังมีความถูกต้อง ขณะท่ีมี

การฝ่าฝืนข้อตกลงของการประมาณค่าบางประการ จ านวนตัวอย่างควรมีประมาณ 20 ตัวอย่างต่อตัวแปรท านาย 1 

ตัว (Anderson & Gerbing, 1988) ซึ่งงานวิจัยนี้มี 23 ตัวแปรสังเกตได้ ผู้วิจัยจึงส่งแบบสอบถามไปจ านวน 500 ชุด 

โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนสมบูรณ์จ านวน 460 ชุดหรือคิดเป็นร้อยละ 92  โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เพื่อให้ได้ตัวแทนกระจายในแต่ละหมู่บ้าน และสุ่มเลือกแต่ละหมู่บ้านตามสัดส่วน

ประชากร 

 เครื่องมอื 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 7 ตอน ซึ่งพัฒนามาจาก

งานวิจัยหลายท่านท่ีได้รับการยอมรับมาปรับให้เข้ากับบริบทการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ต าบลลานข่อย อ าเภอป่า

พะยอม จังหวัดพัทลุง ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 10 ข้อ ตอนท่ี 2-7 เป็นข้อค าถาม

เกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงต่างๆ ได้แก่ นโยบายภาครัฐ การสร้างกระแสทางการตลาด ผู้น าชุมชน ทรัพยากรการ

ท่องเท่ียว กระบวนการจัดการ และผลส าเร็จการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน (อาทิตย์ โชติวิริยวาณิชย์ และคณะ, 

2556; จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล, 2553; ชูกลิ่น อุ่นวิจิตร, 2552; เพชรา บุดสีทา, 2550; ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน, 

2550) รวมเป็นข้อค าถามท้ังสิ้น 76 ข้อ ซึ่งข้อค าถามดังกล่าวเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่าตามแนวทางของลิเคิร์ท 5 

ระดับ  หลังจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ

การวัดผล 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญในพื้นท่ี 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา และภาษาท่ี
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ใชเ้พื่อให้แบบวัดมคีวามสมบูรณ์และสามารถวัดในสิ่งท่ีวัดได้ การวิเคราะห์ใชค้่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item – 

Objective Congruence : IOC) เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของข้อค าถาม ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-

1.00 หลังจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับตัวอยา่งทีละราย จ านวน 3 ราย โดยให้ตัวอยา่งอา่น

ค าถามแบบออกเสียง (Think Aloud Technique) พร้อมท้ังอธิบายให้ผู้วิจัยฟังถึงสิ่งท่ีตัวอย่างคิดถึงเมื่ออ่านค าถาม 

ตลอดจนบรรยายถึงเหตุผลและวิธีการเลือกค าตอบ ผู้วิจัยรวบรวมความเห็นมาปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ังก่อน

น าไปทดลองใชก้ับกลุ่มประชากรท่ีไมใ่ชก่ลุ่มตัวอยา่งจ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการ

วเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับของแตล่ะตัว

แปรแฝงอยูร่ะหว่าง .809-.946 ซึ่งถือวา่มีความสอดคล้องภายในอยู่ในเกณฑ์ดมีาก (Pallant, 2007) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเร่ิมด้วยการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม 

(มากกว่าร้อยละ 90) แล้วจึงทดสอบสมมติฐานการแจกแจงของตัวแปร ความเบ้ (<3.0) ความโด่ง (<7.0) ค่าความ

เชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัดเป็นการพิจารณาความคงเส้นคงวาในการวัด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 

ประมาณค่าโมเดลสมการโครงสร้างด้วยวิธี Maximum Likelihood วิเคราะห์ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับ

ข้ อมู ล เชิ งป ระจั ก ษ์ ด้ วยค่ า  Chi-square Statistics, Comparative Fit Index (>.90), Root Mean Square Error of 

Approximation (<.08), Standardized Root Mean Square Residual (<.08) และ Square Multiple Correlation : R2 (0-

1) (Hair et al., 2010) 

 

ผลการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31-38 ปี มีสถานสมรส มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนอยู่ท่ีระดับ 10,001-15,000 บาท ระยะเวลาท่ีท างานในองค์กร 1-4 ปี และส่วนใหญ่

เป็นผู้บริหารองคก์ร/หัวหน้างาน ซึ่งรับผิดชอบงานบริการ โดยหนว่ยงานท่ีท างานอยู่สว่นใหญ่ไม่เกิน 5 ปี 

ผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (=3.77) มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ท่ีเหมาะสมเท่ากับ 0.59   ส่วนการวิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้น

ปรากฏว่าข้อมูลมีค่าความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) อยู่ในเกณฑ์รับได้เท่ากับ (-0.016-0.227 และ -

0.089-0.601) แสดงว่า เมื่อพิจารณาตามข้อเสนอของ Byrne (2010) และ Kline (2010) ซึ่งก าหนดค่าความเบ้ควร

นอ้ยกว่า 2.0 และค่าความโด่งควรน้อยกวา่ 7.0 จึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรสังเกตได้ส่วนน้ีไมเ่บ่ียงเบนมากจากการ

แจกแจงปกติ และเหมาะท่ีจะใช้วิธีประมาณค่าด้วยวิธีไลค์ลีฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate) ส่วนตัวแปร

อิสระส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.40-4.27) โดยตัวแปรสังเกตได้ด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุดอยูใ่นระดับปานกลาง (=3.40) และตัวแปรสังเกตได้เปา้หมายยุทธศาสตร์ท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด 

(=4.27) มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีเหมาะสมคืออยู่ระหว่าง 0.439 ถึง 0.657 และมีค่าความเบ้ความโด่งอยู่ใน

เกณฑ์รับได้ (ระหว่าง -0.403 ถึง 0.270 และ -0.812 ถึง 0.017)  

ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัดเป็นการพิจารณาความคงเส้นคงวาในการวัด โดยดูจากค่าความ

เชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัด (Construct Reliability: Pc) ซึ่งควรจะมากกว่า 0.60 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยท่ี

ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: Pv) ซึ่งควรจะมากกว่า 0.5 (Hair, et.al, 2010) จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

พบวา่ ค่าความเชื่อม่ันเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงตา่งๆ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.88-0.92 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยท่ี
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ถูกสกัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.61-0.78 โดยตัวแปรแฝงนโยบายภาครัฐ มีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง และค่าความ

แปรปรวนเฉลี่ยท่ีถูกสกัดได้สูงท่ีสุด และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของตัวแปรแฝงแล้ว สามารถสรุปได้วา่องค์ประกอบ

มคี่าความเชื่อม่ันสูง และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้ดี 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีพัฒนาขึ้น (ภาพท่ี 2) พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2= 

584.52, df = 215, 2/df = 2.72, CFI = 0.95, SRMR = 0.061, RMSEA = 0.065) ตัวแปรต่างๆ ในโมเดลสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวได้ร้อยละ 30 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล

ระหว่างตัวแปรในโมเดล พบวา่ ผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ได้รับอทิธิพลทางตรงจากการสร้างกระแส

ทางการตลาดมากท่ีสุด โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.33 ได้รับอิทธิพลรวมจากผู้น าชุมชนมากท่ีสุด โดยมีอิทธิพล

ทางอ้อมผ่านทรัพยากรการท่องเท่ียว และกระบวนการจัดการ ซึ่งมีขนาดอทิธิพลรวมเท่ากับ 0.39 (ตารางที ่1) 

 

ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลส าเร็จในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คา่สัมประสิทธิอิทธิพลแบบปรับมาตรฐาน 

ตัวแปรตาม  R2      อทิธิพล    นโยบาย    การสร้าง     ผูน้ า    ทรพัยากร    กระบวนการ 

         ภาครัฐ      กระแส      ชุมชน   ท่องเที่ยว        จัดการ 

ผู้น าชุมชน 0.27 ทางตรง 0.66*   - - -  -  

  ทางอ้อม    - - - - -  

  รวม 0.66* - - - -  

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 0.50 ทางตรง -0.03 - 0.77* - -  

  ทางอ้อม 0.51 - - - -  

  รวม        0.48* - 0.77* - - 

กระบวนการจัดการ 0.64 ทางตรง  -0.01 - 0.35* 0.50* - 

  ทางอ้อม 0.48* - 0.39* - - 

  รวม 0.47* - 0.74* 0.50* -   

ผลส าเร็จการจัดการ 0.30 ทางตรง -0.09 0.33* 0.14* 0.16* 0.17* 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน  ทางอ้อม 0.15* - 0.25* 0.09* -       

  รวม 0.06 0.33* 0.39*  0.25* 0.17  

*p<.05 

สรุปผลและอภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานนัน้ได้ข้อสรุปได้ดังนี้  

สมมติฐานข้อ H1 “นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผู้น าชุมชน” ผลการวิจัยเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีก าหนดไว้ โดยนโยบายภาครัฐ มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงต่อผู้น าชุมชนเท่ากับ 0.66 ( t=7.90, p<.

001) แสดงให้เห็นวา่หากนโยบายภาครัฐมีความส าคัญท้ังในเชงิเป้าหมายยุทธศาสตร์ วิธีการด าเนินการ และผลลัพธ์

นโยบายด้านต่างๆ ให้ความส าคัญมากเพียงไร ระดับความส าคัญของผู้น าชุมชนจะสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของชูกลิ่น อุนวิจิตร (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบของการท่องเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัด

เชียงราย” ระบุว่าหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่กระทรวงต่างๆ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และมหาวิทยาลัยตา่งๆ มีอิทธิพลตอ่ผู้น าชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

สมมติฐานข้อ H2-H4 “นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว” “นโยบาย

ภาครัฐมีอทิธิพลทางตรงเชงิบวกตอ่กระบวนการจัดการ” และ “นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลทางตรงเชงิบวกตอ่ผลส าเร็จ

การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน” ผลการวจิัยไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีก าหนดไว ้ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของศุภลักษณ์ 

วิริยะสุมน (2550)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การประมวลองค์ความรู้ สถานภาพ และสถานการณ์การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ท่ีระบุว่าการพัฒนาการท่องเท่ียวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ด้วยการปรับโครงสร้างภาคบริการให้เป็นแหล่งรายได้

หลักของประเทศ โดยพัฒนาการท่องเท่ียวไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมของภูมภิาค

บนฐานความโดดเด่นและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเป็นไทย โดยการสร้างเครือข่าย



 
 

 2921  Proceedings 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน จะส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท้ังนี้อาจ เป็นเพราะการ

พัฒนาการจัดการท่องเท่ียวในระดับภาคเหนือซึ่งมีพื้นท่ีกว้างขวาง ทรัพยากรการท่องเท่ียวมาก ผู้น าชุมชนหรือ

สมาชิกท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมากจ าเป็นอาศัยนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนการท่องเท่ียวเชิงบูรณากร ในขณะท่ีพื้นท่ี

ต าบลลานข่อยเป็นพื้นท่ีจ ากัดนโยบายและแผนการพัฒนาจึงไม่ส าคัญเท่าแผนปฏบัิติการท่ีผู้น าชุมชนได้ให้สมาชิกเข้า

มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้เกิดผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนของต าบลลานข่อย  นอกจากนี้ 

สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2551) ท่ีได้ศึกษาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ให้

ความเห็นวา่ การก าหนดนโยบายการศึกษาของรัฐเป็นเครื่องมอืท่ีส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรม และ

เป็นเคร่ืองมือในการจัดการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการก าหนดนโยบายการท่องเท่ียว

ของภาครัฐ จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว เพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวของท้องถิ่นเป็นส าคัญ นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐนั้น ไม่ควร

มุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเป็นส าคัญ ควรมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของ

ชุมชนและประโยชน์ท่ีชุมชนพงึจะได้รับอยา่งยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความงาม

ทางศลิปวัฒนธรรมของชุมชนดว้ย ท้ังน้ีเพื่อป้องกันการผุกร่อนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

สมมติฐานข้อ H5 “การสร้างกระแสทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลส าเร็จในการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน” ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ โดยพบว่าการสร้างกระแสทางการตลาดมีค่า

สัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงต่อผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเท่ากับ 0.33 ( t=5.79, p<.001) แสดงว่า

การสร้างกระแสทางการตลาด ท้ังการสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียว การสื่อสารข้อมูลทางการตลาด และความ

สะดวกสบายในการเดินทางท่ีเพิ่มมากขึ้นย่อมท าให้ผลส าเร็จการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรา บุดสีทา (2550) ท่ีได้ศึกษาการจัดการด้านการตลาดการท่องเท่ียวชุมชนนครชุม 

จังหวัดกาแพงเพชร โดยระบุวา่การกระแสทางการตลาดการท่องเท่ียวชุมชนในนครชุม ที่ใชส้่วนประสมทางการตลาด 

7P’s นั้น พบว่า จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเสนอขายกิจกรรมการท่องเท่ียวและสามารถรองรับการท่องเท่ียวได้

ตลอดท้ังปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาชุมชน ด้วยการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน  กรณีศึกษาตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ ซึ่งผลการวิจัยระบุว่ากระแสการส่งเสริมการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ ของภาครัฐท่ีสร้างความต้องการ

ในการท่องเท่ียวของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวระดับท้องถิ่นจะส่งผลต่อการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน รวมท้ัง นิสารัตน์ จุลวงศ์ (2553) ท่ี

ศึกษาเร่ืองการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน คลอมมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระบุว่า การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออนิเตอร์เน็ตเป็นการสร้างกระแสทางการตลาดท่ีท าให้การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน วิสาหกิจ

ชุมชนท่องเท่ียวเชงิเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลอมมหาสวัสด์ิประสบความส าเร็จ 

สมมติฐานข้อ H6 “ผู้น าชุมชนมีอิทธิพลทางตรงเชงิบวกตอ่ทรัพยากรการท่องเท่ียว” ผลการวิจัยเป็นไปตาม

สมมตฐิานท่ีก าหนดไว ้โดยพบว่า ผู้น าชุมชนมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงตอ่ทรัพยากรการท่องเที่ยว เท่ากับ 0.77 

(t=10.20, p<.001) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ภูมิหลังประสบการณ์ สติปัญหา คุณลักษณะร่างกาย บุคลิกภาพความ

สนใจ และความเชื่อมั่นในตนเองของผู้น าชุมชนท่ีสูงขึ้น ย่อมท าให้ทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาชุมชน ด้วยการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีระบุว่าการมีผู้น าอย่างเป็นทางการท่ีด ารงต าแหน่ง

นายก อบต. ท าให้สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถขยาย
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ผลการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น การพัฒนาด้ าน

คมนาคม สาธารณูปโภคตา่งๆ การรือ้ฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น 

  สมมติฐานข้อ H7 “ผู้น าชุมชนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกระบวนการจัดการ” ผลการวิจัยเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีก าหนดไว้ โดยพบว่า ผู้น าชุมชมีสัมประสิทธิ์อิทธิลทางตรงต่อกระบวนการจัดการเท่ากับ 0.35 ( t=3.95, 

p<.001) สะทอ้นให้เห็นวา่ ผู้น าท่ีมบุีคลิกที่ดี มีความรู้ความสามารถ จะสามารถสร้างระบบ และกลไกในกระบวนการ

จัดการท่ีมปีระสิทธิภาพในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูกลิ่น อุนวจิิตร (2552) ท่ี

ระบุว่าผู้น าชุมชนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการท้ังการจัดตั้งกลุ่มองค์กรขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรท่ีมีการ

จัดการความรู้ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถเป็นตัวแทนของชุมชนในการอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่

ภูมิปัญญาต่อสาธารณะ 

สมมติฐานข้อ H8 “ผู้น าชุมชนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน” 

ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ โดยพบว่า ผู้น าชุมชนมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลทางตรงต่อผลส าเร็จใน

การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน เท่ากับ 0.14 (t=2.81, p<.01) แสดงว่าภาวะผู้น าชุมชนจะส่งผลต่อผลส าเร็จในการ

จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท้ังในด้านทรัพยากร ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของนิสารัตน์ จุลวงศ์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน คลอมมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม ระบุว่าผู้น าชุมชนหรือแกนน าชุมชนท้ังท่ีเกิดจากการแต่งตั้งและเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ท่ี

สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มมีวสิัยทัศน์ มภีาวะผู้น า มคีวามรู้ความสามารถท่ีหลากหลายให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนของตนเองจะท าให้เกิดผลส าเร็จในการจัดการการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งยั่งยืน 

สมมติฐานข้อ H9 “ทรัพยากรการท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกระบวนการจัดการ” ผลการวิจัย

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ โดยพบวา่ ทรัพยากรการท่องเท่ียว มีคา่สัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงตอ่กระบวนการ

จัดการเท่ากับ 0.50 (t=6.38, p<.001) แสดงว่า ประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรท่ีถูกสร้างขึ้น รวมท้ังจิตส านึกในการอนุรักษ์ ต่างเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อกระบวนการจัดการการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาทิพย์ เข็มน้อย (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

จัดการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน ซึ่งระบุว่า สภาพแวดล้อมและทรัพยากรการท่องเท่ียวมคีวามสัมพันธ์กับการมสี่วนร่วมใน

การกระบวนการจัดการในทิศทางเดียวกัน 

สมมติฐานข้อ H10 “ทรัพยากรการท่องเท่ียวมีอทิธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลส าเร็จการจัดการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน” ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ โดยพบว่า ทรัพยากรการท่องเท่ียว มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล

ทางตรงต่อผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเท่ากับ 0.16 (t=3.04, p<.01) แสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวด้านต่างๆ มีผลต่อผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ทั้งในด้านทรัพยากร ด้านองค์กรชุมชน ด้าน

การจัดการ และด้านการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ โชติวิริยวาณิชย์ และคณะ (2556) ท่ีได้ศึกษา

เร่ือง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมสี่วนร่วมของชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งผลการวิจัยระบุว่า การจัดการสภาพแวดล้อมและทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนมีโอกาสสร้างรายได้จาก

กิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักและท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการได้รับการ

สนับสนุนจากเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกทั้งด้านงบประมาณและการช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ จึงท าให้ชุมชนสามารถ

ด าเนนิการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งต่อเนื่อง 
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สมมติฐานข้อ H11 “กระบวนการจัดการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลส าเร็จการจัดการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน” ผลการวจิัยเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีก าหนดไว้ โดยพบวา่ กระบวนการจัดการมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง

ต่อผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเท่ากับ 0.17 (t=3.18, p<.001) แสดงให้เห็นว่า กระบวนการจัดการท้ัง

ด้าน กฎกติกาการจัดการ กลไกด้านการจัดการ และการจ่ายผลประโยชน ์จะส่งผลโดยตรงตอ่ผลส าเร็จในการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน ท้ังในด้านทรัพยากร ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ และด้านการเรียน รู้ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของสายรุ้ง ดินโคกสูง (2549) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน: กรณีศึกษาหาดชบา ตาบล

ชบา อาเภอเมอืง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีระบุวา่กระบวนจัดการท่องเท่ียวของชาวบ้านชบามโีครงสร้างการบริหารท่ีไม่

ซับซ้อนโดยตั้งอยู่บนหลักของความโปร่งใสและยุติธรรมและเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

การออกกฎ-กติกา รวมท้ังร่วมรับผลประโยชนท่ี์เกิดขึ้น ส่วนการท่องเท่ียวโดยชุมชนในทัศนะของชุมชนน้ัน ชาวบ้านได้

ให้ความส าคัญในดา้นการบริหารจัดการท่ีต้องมีคณะกรรมการท่ีมาจากการเลอืกตั้งโดยชาวบ้านต้องสามารถเข้ามามี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเป็นเจ้าของร่วมกันในแหลง่ท่องเท่ียวจะส่งผลต่อผลส าเร็จการจัดการท่องเท่ียว

โดยชุมชนอยา่งยั่งยืนตอ่ไป  

จากผลการวจิัยเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล และผลการทดสอบสมมติฐาน (ตาราง 2) ดังกล่าวสามารถ

สรุปในภาพรวมได้ว่า ผลส าเร็จการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้รับอิทธิพลรวมจากผู้น าชุมชนมากท่ีสุด และได้รับ

อิทธิพลทางตรงจากการสร้างกระแสทางการตลาดมากท่ีสุด ขณะท่ีนโยบายภาครัฐ ไม่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการ

จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน แต่จะมีอิทธิพลทางอ้อมโดยมีตัวแปรส่งผ่านคือ ผู้น าชุมชน ทรัพยากรการท่องเท่ียว และ

กระบวนการจัดการ ส าหรับตัวแปรผู้น าชุมชนสามารถมีอทิธิพลได้ท้ังทางตรงและทางอ้อมตอ่ผลส าเร็จในการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน ในกรณีท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมจะมีตัวแปรส่งผ่านคือทรัพยากรการท่องเท่ียว และกระบวนการ

จัดการ เช่นเดียวกับตัวแปรทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสามารถมีอิทธิพลได้ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อผลส าเร็จการ

จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยกรณีท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมจะมีตัวแปรกระบวนการจัดการเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมติฐาน     เส้นทาง       น้ าหนักองค์ประกอบ   t ยอมรับ/ปฏิเสธ 

   ข้อท่ี  อทิธิพลทางตรง              มาตรฐาน     สมมติฐาน 

     H1 จากนโยบายภาครัฐ ไปยังผู้น าชมุชน   0.66***  7.90      ยอมรับ 

 H2 จากนโยบายภาครัฐ ไปยังทรัพยากรการท่องเท่ียว -0.03  -0.30      ปฏเิสธ 

 H3 จากนโยบายภาครัฐ ไปยังกระบวนการจัดการ  -0.01  -0.09      ปฏเิสธ 

 H4 จากนโยบายภาครัฐ ไปยังผลส าเร็จฯ   -0.09  -0.68      ปฎเิสธ 

 H5 จากการสร้างกระแสทางการตลาด ไปยังผลส าเร็จฯ 0.33***  5.79      ยอมรับ 

 H6 จากผู้น าชุมชน ไปยังทรัพยากรการท่องเท่ียว  0.77***  10.20      ยอมรับ 

 H7 จากผู้น าชุมชน ไปยังกระบวนการจัดการ  0.35***  3.95      ยอมรับ 

 H8 จากผู้น าชุมชน ไปยังผลส าเร็จฯ   0.14**  2.81      ยอมรับ 

 H9 จากทรัพยากรการท่องเท่ียว ไปยังกระบวนการจัดการ 0.55***  6.38      ยอมรับ 

 H10 จากทรัพยากรการท่องเท่ียว ไปยังผลส าเร็จฯ  0.16**  3.04      ยอมรับ 

 H11 จากกระบวนการจดัการ ไปยังผลส าเร็จฯ  0.17***  3.18      ยอมรับ 

***p<.001, ** p<.01 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส าหรับการน าผลการวิจัยท่ีได้เพื่อน าไปใช้ในการน านโยบายจากภาครัฐไปเป็น

แผนงานและแผนปฏิบัติการสู่ผู้น าชุมชน ในขณะที่ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีดจีะท าให้เกิดการสร้างกระแส

ทางการตลาด ซึ่งกระแสทางการตลาดท่ีเกิดจากการสร้างประสบการณ์  การสื่อสารการตลาด และความ

สะดวกสบาย อาจจะไม่มีอิทธิพลต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว แต่ท้ังสองตัวแปรก็มีอิทธิพลทางบวกท่ีส าคัญต่อ

ผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน นอกจากนี้กระบวนการจัดการในการสร้างการมีส่วนร่วมในกฏกติกาการ

จัดการ กลไกด้านการจัดการ และการกระจายผลประโยชน ์ก็มอีิทธิพลต่อผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน

ของต าบลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการจัดการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนอย่างยั่งยืนพื้นท่ีอ่ืนตอ่ไป 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ อาจแยกผลส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน กับความยั่งยืนในการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนออกจากกัน และการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างกลุ่มท่ีจัดบริการในกิจกรรม

การท่องเท่ียว กับกลุ่มผลิตภัฑณ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว หรืออาจวเิคราะห์พหุระดับ คือปัจจัยระดับบุคคล 

(Individual) และปัจจัยระดับองค์กร (Organization) เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน

อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้การศึกษาพฤตกิรรมนักท่องเท่ียวแตล่ะกลุ่มก็จะเป็นอกีแนวทางหนึ่งส าหรับการแบ่งส่วน

ตลาด (Market Segmentation) และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดตามกลุ่มนักท่องเท่ียวต่อไป ขณะเดียวกันควร

ด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Methods) โดยในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีการสัมภาษณ์เชิง

ลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มนักท่องเท่ียว เพ่ือให้ได้ข้อมูลหลากหลายมิติมากขึ้น   

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีด้วยความเมตตากรุณาจากหลายองค์กร และบุคลากรหลายท่าน รวมถึงครู

อาจารยผ์ู้สอนท่ีประสิทธิประสาทวชิาความรู้จนหล่อหลอมให้ผู้วิจัยมีวันนี ้ขอขอบคุณ ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์ ดร.ธีรพร 

ทองขะโชค ดร.วรพจน์ปานรอด ในการประสานและรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑามณี 

ตระกูลมุฑุตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นัทที ขจรกิตติยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรารถนา หลีกภัย ท่ีสละเวลา

อันมคี่าเพ่ือช่วยตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงเคร่ืองมือการวจิัยให้มคีวามสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ท่ีให้ทุนสนับสนุน

และเวลาในการการท าวิจัยจนประสบความส าเร็จ 
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1 ศาสตราจารย์ เกียรตคิุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์  29 รองศาสตราจารย์ ดร.ส าล ีทองธิว 

2 ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลนิ 30 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ 

3 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล  31 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สังข์อ่อง  

4 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศว์เิศษ 32 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นธการกิจกุล  

5 ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสทิธา 33 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ประศาสนว์ุฒิ  

6 ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง  34 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ 

7 ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง  35 รองศาสตราจารย์ ธรกร ชา้งน้อย 

8 ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู 36 รองศาสตราจารย์ ปราโมทย ์ประเสริฐ  

9 ศาสตราจารย์ นายแพทยว์รีะพล จันทร์ดยีิ่ง 37 รองศาสตราจารย์ เปรมวทิย ์วิวัฒธนเศรษฐ์ 

10 รองศาสตราจารย์ ดร.กวนิ สนธิเพิ่มพูน  38 รองศาสตราจารย์ อมรา โกไศยกานนท์  

11 รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์  แสงอาสภวิริยะ 39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรทอง ทองจัตุ 

12 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ 40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ  

13 รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหลา้ สุนทรวภิาต 41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์ พาหะซา  

14 รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย 42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร  

15 รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจจกุล 43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ไชยกุลวัฒนา  

16 รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น  า  44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตรัิตน์ เชี่ยวสุวรรณ 

17 รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานชิย์ผลินไชย 45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา  

18 รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์  46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ ์ด ารงวริิยะนุภาพ 

19 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอ าพน  47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์ แย้มบางหวาย 

20 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ ์สายแสง  48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์  

21 รองศาสตราจารย์ ดร.พสิุทธ์ิ เพยีรมนกุล   49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรธีาชาติ  

22 รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทิตยว์รรณ    50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมพูรัตน์ 

23 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา  51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครนิทร์ ชัยแก้ว   

24 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ บุรณจันทร์  

25 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ องคไ์ชย 53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง 

26 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย  54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธ์ิ ชอ่ล าเจียก    

27 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน์ 55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน 

28 รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ ์ 56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราล ีโอภาสนันท์  
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57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงกาญจน์ ภูว่ภิาดาวรรธน์ 87 นาวาอากาศตรี ดร.สหัสชัย มหาวีระ  

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศิักดิ์ ชนิชัย  88 ดร. ก.วรีวุฒ ิระงับเหตุ 

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพยีรชัย ค าวงษ ์ 89 ดร.กนกกาญจน ์พรหมนอ้ย   

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์  90 ดร.ขวัญสริินภา ธนะวงศ์  

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลมีาศ สทิธิสมบัติ 91 ดร.คุณากร ขัติศรี  

62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี  92 ดร.จักรพงษ์ จ ารูญ   

63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยเจรญิศรี  93 ดร.จินตนา ยาโนละ 

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ 94 ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย 

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย   95 ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ  

66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 96 ดร.ดารินทร อินทับทิม 

67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย 97 ดร.ดาวยศ ดาวเรือง 

68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา พทัิกษพ์ล 98 ดร.ด ารงค์ อมรเดชาพล  

69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิาญ อมรากุล 99 ดร.ตฤณ เสรเมรากุล 

70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า 100 ดร.ทววีรรณ ศรีสุขค า 

71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต ิบูรณะชาต 101 ดร.ธนาทิพย ์จันทร์คง 

72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พทัิกษพ์ล   102 ดร.ธิดา ไชยวังศรี 

73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน ์จีนประชา 103 ดร.นครนิทร์ ชัยแก้ว 

74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวติรี เจียมพานชิยกุล 104 ดร.นพรัตน์ เกตุขาว 

75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิเดช วชริาศรีศิริกุล 105 ดร.นันทธ์ิธนนท์ พงษ์พานิช  

76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล   106 ดร.นันทิมา นาคาพวงศ์ 

77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค 107 ดร.นิคม นาคสุพรรณ 

78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ ์ประสาทเขตร์การ 108 ดร.เนติ เงินแพทย ์  

79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร  109 ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันต์ 

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์  110 ดร.บังอร สวัสดิ์สุข 

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ 111 ดร.บุญญานุช ชีวาเกยีรตยิิ่งยง  

82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยพงษ์ สุวรรณมณโีชติ  112 ดร.บุญฤทธ์ิ สินค้างาม 

83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ ์ข าพึ่งสน 113 ดร.ปรเมศร์ ปธิเก  

84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย โสมด ี   114 ดร.ปาลิน ีสุมิตสวรรค์  

85 พลต ารวจเอกศุภวุฒ ิสังข์ออ่ง  115 ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว 

86 พลอากาศเอกทองเลี่ยน ประพัฒน์ทอง  116 ดร.ฝนทิพย ์จินันทุยา 
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117 ดร.พนิตนาฎ อูพุ่ฒนิันท์  139 ดร.สุธรรม อรุณ 

118 ดร.พยุงศักดิ์ ตันตไิพบูลยว์งศ์ 140 ดร.สุธี วังเตอืย 

119 ดร.พรเทพ โรจนวสุ 141 ดร.สุนทร คล้ายอ่ า  

120 ดร.พัจนพ์ติตา ศรีสมพงษ์  142 ดร.สุมนา เหลืองฐิตกิาญจนา 

121 ดร.ไพบูลย ์ปะนาเส 143 ดร.สุรพล ด ารงกติติกุล   

122 ดร.รณกร สร้อยนาค 144 ดร.สุริยา ส้มจันทร์ 

123 ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ ์ 145 ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ 

124 ดร.วสันต์ ค าสนาม 146 ดร.แสงเดอืน พงศแ์ก้วงาม  

125 ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ  147 ดร.อักษรากร ค ามาสุข 

126 ดร.วชิญพ์ล ฟักแก้ว 148 ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณด ี  

127 ดร.วเิชยีร ลัทธิพงศพ์ันธ์  149 แพทยห์ญิงณัฎฐิน ีนันทาทอง 

128 ดร.วทินม์นภัทร พุทธวโรตม์ผล  150 นักกายภาพบ าบัด วรีะศักดิ์ ตะ๊ปัญญา 

129 ดร.วรีะพงษ์ กิตวิงค์ 151 นางสาวปิยะวรรณ เอมอ่ิมอนันต์  

130 ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์  152 นางสาวศิริลักษณ์ วลัญช์เพยีร  

131 ดร.ศิริลักษณ์ วจัญชเ์พยีร  153 นายเกษม สมทะนะ 

132 ดร.ศุภวัชร สิงหท์อง 154 นายณรงค์ นวลเมอืง 

133 ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช  155 นายนคร ค ารอ้ง 

134 ดร.สาธิต เชื ออยูน่าน 156 นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์  

135 ดร.สาวติรี นะงอลา 157 นายพุทธิพงษ์ พลค าฮัก  

136 ดร.สงิห์ค า ธมิา 158 นายศราวุธ จันทรข า  

137 ดร.สุขชาตรี ประสมสุข  159 นายสิทธิพล วศิาลาภรณ ์  

138 ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ 160 วา่ที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์ เกตุออ๊ต 
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